
Maskva, 
snigo.

THE LITHUANIAN DAILY
Metai XXXIX.No. 224

Vėliausios Žinios

(0 Čiang Kai-šeko tautininkų valdžia buvo paskendus j Truman Neturi Naujo
Atomy Kontrolės Plano

B-36 bombanešis lėšuoja apie 5 milionųs | y • w

būti

bro-

17 UZ-

♦

"'i

ORAS, 
niaukę.

kyšininkystėje ir suktybėse, kaip andai raportavo pats 
Amerikos valstybės departmentas savo Baltajame Popie
tyje.)

London, — Daugiau; kaip 
milijonas darbininkų Angli
joj negauna nė $14 per sa
vaitę.

reikia ?
BIMBA

lyde-
ika-

tų amerikonus nuo tokių 
žygių pakartojimo ateityje.

darbo, unijų 
nusmailino

Berlin. — Vokiečių Liaudies Taryba veiks kaip nauja
gimės Demokratinės/^okiečių Respublikos atstovų rū
mas rytinėje Vokietijoje. Toliau bus renkamas “aukšta
sis” seimo rūmas (senatas).

14 centų 
dar po 7 

priedo 
1 d.

labai svarbus. Tai 
pažangaus judėjimo 
kraujas.

Prie užbaigos. 4
Apie gerus draugus, 
įdomi brošiūra. 
Per mažai.
Nusmailinti reikalavimai.
Kam jiems jų 

Rašo A.

Niekada 
pavargusių bei 
Nežinau tokio 
sąjūdžio, kurio 
parėmę gražiais

Washington. — John L. Lewis, Mainierių Unijos pir
mininkas, priėmė valdinio tarpininko Cyruso Chingo pa
kvietimą ir pradėjo derybas su kompanijomis dėl 400,- 
000 minkštosios anglies mainierių streiko baigimo ir nau
jos sutarties padarymo. , • .

Kanadiškio komiteto sekre
torius J. Lesevičius suvažia
vimui patiekė organizacinių 
informacijų. Iš viso Kana
doje L:L.D. turi šešiolika 
kuopų. Montrealio ir Toron
to kuopos yra didelės. Ki
tos gan mažos. Jos visos tu
ri 659 narius.

Man atrodo, jog per ma
žai, turėtų būti bent jau du 
kart tick. L.L.D. vaidmuo 
Kanadoje 
yra viso 
kūnas ir

M ūsų 
riai labai 
lavimus. Buvo daug kalbėtu 
kad šiemet bus reika 
jama didelio algų pakėhYn 
atsižvelgiant i kainų auk

są vaitės pasi-
byla prieš

Visi pa-

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalio-October 8, 194SL

: žiūrėkite, 
daug ir gražiai gali 

mūsų spaudą pora 
judėjimui pasiauko- 

draugų !
ir Juozas Deltuvai 

ui mūsų 
gražiu pavyzdžiu.

Šalia Baltimorės gyvena 
draugai Ona ir Juozas Deltu
vai. Pažįstu juos gerai, pa
žįstu daug metų.
nemačiau jų 
nusiminusių.
darbininkų 
jie nebūtų 
darbais.

Dabar ' skaitau, kad pas 
juos “ant farmos” buvo su
ruoštas parengimėlis spau
dos naudai. Ona ir Juozas 
aukojo maistą. Liko gražaus 
pelno. Laisvė gavo penkias
dešimt dolerių.

Ir galvoju aš: 
kaip daug ir ■ 
paremti 
gerų, 
jusiu

Ona

Už kokios 
baigs garsioji 
komunistų vadus, 
rodymai jau ba
tik advokatams iš abiejų
pusių pasakyti paskutines
prakalbas ir džiūrei nuospren
dį išnešti.

Labai . galimas daiktas, kad 
šio teismo nuosprendis pa
sieks aukštesnius teismus. 
Jei džiūrę pripažins kalti- 

• namuosius nekaltais, veikiau
sia valstybės prokuroras ne
bus patenkintas. O jeigu 
pripažins juos kaltais, aišku, 
jog bus duodama apeliacija 
į aukštesnius teismus.

Washington.
. gabena produktus Kinijon, pranešė, jog Kinų Liaudies 
\Respųblikoje nėra kyšių-grafto ir niekas nevągia krovi- 
miriš laivu

Kiekvienam protingam žmo
gui. kuris skaitė kaltinimus 
ir sekė parodymus, aišku, kad 
čia yra teisiama ne tiek 
Komunistų Partija, kiek pa
ti Amerikos demokratija. 
Kas beliktų iš demokratinių 
teisių ir civilinių laisvių, jeigu 
darbo žmonių partijai būtų 
uždrausta viešai, legališkai 
gyvuoti ? *

Kanadiečiai išleido 
šiūrą “ Ūž šviesią Ateitį”. 
Tai Lietuvių Literatūros Drau
gijos Kanados skyriaus su
važiavime skaityti refera
tai. Ją reikėtų plačiai past; 
kleisti ir Jungtinėse Valsti
jose. Mūsų Draugijos kuc/ 
pos turėtų pasidarbuoti.

Bet ką dabar matome ? 
Algų pakėlimas jau beveik 
užmirštas. Daugiausia šne
kama apie' senatvės pensijas 
ir pašalpas ligoje. Tai ge
rai. Pensijų ir pašalpų reikia.

Bet pensiją darbinirikas 
gaus tik šešiasdešimt penkis 
metus sulaukęs. Tai nega
li pavaduoti šiandieninės duo
nos. Juk reikia dabar gy
venti—valgyti, apsirengti, pa
stogę nusinuomuoti. Pensija, 
kurią jis gaus tik už keleto 
desėtkų metų, sotus jis nega
li būti.

(Tąsa ' 5-tam pusi.)

Darbo Žmonių

Kaina $7.00 Metami 
.Užsieniuose $9.00 

Brooklyn© $8.00 
KOPIJA 5c -

FRANCŪŽŲ KOMUNISTAI 
DAVĖ SAVO PASIŪLYMUS 
FRANCIJOS PREZIDENTUI
Francijos Prezidentas Tarėsi su Komunistu Vadais, 
Kaip Išbristi iš Politiniai-Ūkinės Krizės

Paryžius. — Socialistas 
Francijos prezidentas .Vin
centas Auriol pasikvietė ko
munistų vadus Maurice 
Thorezą ir Jacques Duclosą 
pasitarti, kaip šalis galėtų 
išbristi iš politiniai-ekono- 
minės krizės. Ta krizė pa
sireiškė, kuomet sugriuvo 
premjero Kiujės (Queuille) 
ministrų kabinetas. O jo ka
binetas suiro todėl, kad Kiu 
jė atsisakė pakelti darbi
ninkams algas. Darbo uni
jos, grūmodamos visuoti
nais streikais, reikalavo* pa
kelti algas tiek, kiek val
džia nuvertino francūziškus 
pinigus frankus. Nes nu
vertinimas tuojau pabran
gino gyvenimo reikmenis.

Komunistų vadai Duclos 
ir Thorez sakė prezidentui 
Auriolui, kad negalima bū
tų valdyti Franci ją be Ko
munistų Partijos ir darbi
ninkų dalyvavimo valdžio
je. Francijos seime komu
nistai turi daugiau atstovų, 
negu bet kuri kita partija.

Komunistų Pašildymai
Thorez ir Duclos pasiūlė 

prezidentui šitokią progra
mą:

Visiem darbininkam tin
kamai pakelti algas; atsisa
kyti nuo pasidavimo ameri
kiniam imperializmui; at-

Hawajy Laivakroviai 
Laimėjo Streiką

Honolulu. — Pasibaigė 
Hawaju laivakrovių strei
kas, kuris tęsėsi 159 die
nas. Streikieriai išgavo al
gos pakėlimus po 
valandai tuojau ir 
centus valandinio 
nuo 1950 m. kovo

Deryboms su laivų kom
panijomis vadovavo Harry 
Bridges, CIO Laivakrovių 
ir Sandėlių Darbininkų Li
nijos pirmininkas vakari
niame Jungtinių Valstijų 
ruožte.,

Streikavo daugiau kaip 
2,000 laivakrovių.

Pačioje streiko pradžioje 
buvo reikalaujama 32 cen; 
tais pakelt valandinę algą 
Hawaju laivakroviams.

Graikų Fašistai Meluoja, 
Būk Nežudys Polit. Kalinių

Athenai.— Graikijos mo
narcho - fašistų valdžia 
skelbia, kad išleidus įstaty
mą, kuris sustabdąs mirties 
bausmę politiniams kali
niams — partizanams ir ki
tiems demokratiniams val
džios priešams. /

(Suprantama, kad fašis
tų valdžia vėl meluoja. Jau 
kartą pirmiau ji gyrėsi, 
būk sulaikius mirties baus
mę polit. kaliniams. Bet už 
12 valandų po to neva su
laikymo sušaudė Graikijos 
Elektrininkų Unijos vadą, 
kaip buvo įrodyta dabarti
niame Jungt. Tautų seime.) 

mesti Atlanto paktą, kaipo 
karinį sąryšį prieš Sovietų 
Sąjungą ir* demokratinius 
jos kaimynus; atmest ame
rikinį Marshallo planą; pa
naikinti atskirą vakarinės 
Vokietijos valstybę, kaipo 
Amerikos ir Anglijos impe- 
riaįis^i' karinę pastumdėlę.

Prezid. Aurio! dabar 
šauks kit. partijų vadus pa
sitarti dėl naujo ministrų^ 
kabineto sudarymo.

Gręsia Apsupimas Kiny 
Tautininkų Armijoms

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija 400 mylių fron
tu grumiasi į pietus linkui 
Klintono, laikinosios tauti
ninkų sostinės. Smarkiau
sias liaudininkų ofensyvas 
nukreiptas į .tautininkų 
tvirtovę Hengyangą, 270 
mylių į šiaurę nuo Ranto

mo.
Hengyangui ginti yra su

telkta 300,000 Čiang Kai- 
šeko tautininkų kariuome
nės. Liaudies Armija jau 
apėjo tuos tautininkus iš 
rytų, šiaurės ir dalinai iš 
vakarų pusės. United Press 
teigia, kad liaudininkai 
svarbiausia siekia užnerti 
kilpą tautininku armijoms 
toje srityje. Tuomet jau 
niekas negalėtų pastoti 
liaudininkams - komunis
tams kelio į Kantoną. ■

Liaudies Armija tiesio
giniai gręsia užimti Ku- 
kongą, 118 mylių į šiaurę 
nuo Kantono, ir kąri 
ėmė pozicijas jau tik uz 100 
mylių nuo jo.

Tautininkai kasa apkasus 
ties Yingtaku, 75 mylios į 
šiaure nuo Kantono, tai bū- 
sianti paskutinė “mirtino” 
jų gynimosi linija.

“Tokio Rožė” Nuteista 
IdMety Kalėti

San Francisco. — Fede
ralis apskrities teigėjas Mi
chael J. Roche nuteisė Ivą 
Ikuko Toguri D’Aquino, 
kaip šalies išdavikę, 10 me' 
tų kalėti ir $10,000'baudos 
sumokėti.

Praeitą savaitę teismas 
atrado Ivą kalta, kad jinai 
vardu “Tokio Rožė” karo 
metu per Japonijos radiją 
šaukė jankius neklausyti 
savo komandierių ir neko
voti prieš japonus.

“Rožės” advokatas duoda 
apeliaciją, prašydamas pa
keisti bausmę.

< Išdavikė vra gimusi iš ja
ponų tėvu Los Angeles mie
ste, Californijoi, ir ištekė
jus už Portugalijos piliečio.

Tito šneka ir šneka
Lake Success, N. Y. — 

Jugoslavijos atstovas įteikė 
Jungt. Tautų seimui skun
dą, kad Sovietai, girdi, kur
stą jugoslavus maištan 
prieš Tito valdžią.

Lake Success, N. Y. — Naujasis Jungtinių Tautų ra
portas apie ūkinę būklę įvairiose šalyse sako, jog žemyn 
pasmuko fabrikinė gamyba Jungtinėse Valstijose, Ang
lijoj ir kituose vakariniuose kraštuose, lyginti su 1948 
metais, bet tuo tarpu pakilo gamybo Sovietų Sąjungoje, 
Lenkijoje ir kitose rytinėse, kaimyniškose Sovietams ša
lyse. : j ■ ■ '

Washington.—, Admirolas Radford, kalbėdamas kong- 
resmanų ginkluotų jėgų komisijoje, užreiškė, jog valdžia 
daro didelę klaidą, skirdama milžiniškas pinigų sumas 
bombanešiams B-36. Jisai, sakė, jog armijos ir oro jėgų 
vadai patys apsigaudinėja ar kitus apgaudinėja, būk 
vien tie bombanešiai su atominėmis bei kitomis bombo
mis galėtų laimėti karą.

Kiekviėns 
dolerių. . \

Laivyno sekretorius Francis Matthews įsakė laikyti 
laivyno kapitoną - lakūną Johną Crommęliną po areštu 

 

namie už tai, kad Crommelin perdavė ad/nirolų skundus 
korespondentams.

Komunistų Vadų Advokatai 
Jau Kalba į Džiūrę

New York, — Federalis 
apskrities teisėjas Haroldas 
B. Medina atmetė komunis
tų adyokatu reikalavimą 
išbraukti bent tuos FBI 
šnipų “sviečijimus”, kurie 
neturi jokio ryšio su kalti
nimu prieš komunistų va
dus.

Sykiu teisėjas atmetė pa
kartotą prašymą panaikinti 
visą bylą prieš komunistus. 
Kaltinamųjų advokatai rė
mė prašymą tuom, kad teis
mas buvo vienpusiškai ve
damas, kad į džiūrę priim
ti kreivai prisiekusieji ko- 
mūnistų priešai ir kad visi 
vadinami valdžios liudytojai 
buvo slaptosios FBI polici
jos apmokami šnipukai.

Teisėjas įsakė komunistų

Protestas Sovietams dėr , 
Dvieju Jankiu Suėmimo

Washington. — Jungtin. 
Valstijos pasiuntė Maskvai 
aštrią protesto notą dėl to, 
kad karinė Sovietų vyriau
sybė rytinėje Vokietijoje 
areštavo du , amerikonus 
studentus, išlaikė juos 4 sa
vaites kalėjime ir, esą, blo
gai su jais elgėsi.

Amerikinis protestas tvir
tina, kad tie studentai “ne
kaltai ir netyčia” dviračiais 
užklydę į sovietinę Vokieti
jos sritį. (

Sovietų Pareiškimas
Sovietinis komandierius 

gen. Ivanov, paliuosuojant 
tuos amerikonus, pareiškė, 
kad jie skandališkai elgėsi. 
Ivanovas reikalavo, kad 
jankių vyriausybė sulaiky-

Berlįn. — Vokiečių Liau- kietijos valstybę, 
dies. aryba penktadienį 
paskelbt, kad tą dieną įsi
kūrė Demokratinė Vokiečių 
Respublika rytinėje Vokie
tijoje, kuri iki šiol buvo So
vietų kontroliuojama.

Naujoji respublika su so
stine Berlyne yra laikoma 

i visos Vokietijos, valdžia, ne-
— Amerikonai verslininkai, kurie laivais | j3a^sa.n^- ^a(^ ar]gLii, ameii- 
k,,. .....iz^,-. t ikonai ir francuzai yra su

darę atskirą vakarinės Vo-

advokatams pradėti .kalbas 
į džiūrę penktadienį.

Valdžios prokuroras pas
kui kreipsis į džiūrę, ra
gindamas pripažint komu
nistu. vadus kaltais.

Pranešama, jog ateinantį 
penktadienį teisėjas Medina 
perduos džiūrei bylą spręs
ti.

Komunistų vadai kaltina
mi neva dėl to, kad jie būk 
suokalbiavę skelbt, kad rei
kėsią nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią jėga ir 
prievarta.

Jeigu jie būtų atrasti kal
tais, tai galėtų būti nubau
sti iki 10 metų kalėti ir po 
$10,000 piniginės baudos 
sumokėti kiekvienas.

Prekybos Sutartis Tarp 
Vakarų ir Rytų Vokietijos

Bonn, Vokietija. — Vo
kiečių vyriausybė vakari
nėje Vokietijoje praeitą sa
vaitę padarė prekybos su
tartį su rytine Vokietija.

Arjglų, amerikonų ir fran- 
čūzų komisija, tikrieji va
karų Vokietijos valdovai, 
dabar pareiškė, kad jie ne- 
priešingi tai sutarčiai.

Sutartis numato $150,- 
000,000 metinę prekybos a- 
pyvartą tarp vakarinės Vo
kietijos ir sovietinio, ryti
nio jos ruožto.,'

ĮKURTA DEMOKRATINE 
VOKIEČIŲ RESPUBLIKA 
RYTINĖJ VOKIETIJOJ
Jungt. Valstijos iš Anksto Protestavo prieš Liaudiškos 
Vokiečių Respublikos Steigimą Vokietijos Rytuose

Washington. — Prezid. 
Trumanas, atsakydamas į 
korespondentų klausimą, 
pareiškė, jog Amerika ne
turi naujo plano atominei 
jėgai kontroliuoti pasaulyje 
per Jungtines Tautas, nors 

tamąją atomų jėgą.
Trumano valdžia, reiškia, 

laikosi senojo s&vo Baru- 
cho plano dėl atominės jė
gos kontroliavimo. Tas 
planas palieka Amerikai tei
sę slėpti savo atominius 
sekretus” ir daugiau atom- 
ombų^nminti, iki tam tik- 

r Jungtinių Tautų komisi
ja „ana pažabos atominės 
jėgoš^gnmybą visuose kituo
se kraštuose.

Komisija, pagal Barucho 
planą, darytų sprendimus 
paprastu daugumu balsų, 
be veto - atmetimo teisės 
Sovietams.

Soviet. Sąjunga atmetė tą 
planą, kaipo bandymą išlai
kyti amerikonų rankose a- 
tominės jėgos monopoliją 
pasaulyje.

Green Šaukia Senatą Remt 
Geresnę Senatvės Pensiją

St. Paul, Minn. — Darbo 
Federacijos suvažiavime 
William Green, jos pirmi
ninkas, sveikino Kongreso 
Atstovų Rūmą, kuris užgy- 
rė senatvės pensijos pakėli
mą 70 iki 80 nuošimčių auk
ščiau, negu iki šiol. Kartu 
Greenas pareiškė:

— O dabar mes sukaupsi
me visas jėgas, kad priverst 
Jungtinių Valstijų Senatą 
dar šioje Kongreso sesijoje 
užgirti bilių dėl senatvės 
pensijos pagerinimo ir dėl 
didesnio žmonių skaičiaus 
įtraukimo į valdinę senat
vės apdraudą^

— Kad Kongreso ’Atsto
vų Rūmas priėmė sumany
mą pagerinti senatvės pen
sijas, tai yra didžiulis dar
bininkų laimėjimas, — pri
dūrė Wm. Green. — Dabar 
mes ryžtingai reikalausime, 
kad Kongresas užgirtų bi
lių. dėl privalomos valdinės 
sveikatai apdraudos.

----------------- x
Belgrad, Jugoslavija. — 

Tito valdžia ištrėmė 13 Len
kijos ir Čechoslovakijos at
stovybių narių.

Dienraščio XXXI.

Liaudies Taryboje, kuri 
Įsteigė Demokratinę Vokie
čių Respubliką rytuose, yra 
atstovai ir nuo visų vie
nuolikos vakarinės Vokieti
jos provincijų. Taigi Demo
kratinė Respublika atsto
vauja ištisą Vokietiją.

Penktadieni pranešta, 
jog šios respublik. valdžio
je dalyvauja visos politinės 
partijos.

Sovietų Sąjunga neužilgo 
padarys taikos sutartį su 
naująja respublika, apsi- 
keis ambasadoriais su ja ir 
ištrauks sovietinę kariuo
menę iš viso to rytinio Vo- 
kiet. ruožto.,. Ši respublika 
turės ir savo užsienio reika
lų ministrą santykiams su 
kitais kraštais.

New Yorko /Times kores
pondentas rašo, kad visa 
valdžia pereis į * vokiečių 
rankas ir sovietinis amba
sadorius tik laikinai bus 
vokeičių vyriausybės prižiū
rėtojas.

, Amerika Protestuoja
Washington. — Ameri

kos valstybės departmentas 
iš anksto užprotestavo, kad 
rytinėje Vokietijoje kuriasi 
liaudiška respublika. Vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas James Webb skel
bė, kad ta respublika bū
sianti tik “Sovietu pastum
dėlė.”

Rytiniai Ambasadoriai 
Šaukiami j Londoną

Washington. — Ameri
kos valstybės departmentas. 
pašaukė savo ambasado
rius - atstovus iš septynių 
rytinės Europos kraštų su-* 
sirinkti Londone spalių 24- 

ptarti Jungtinių 
santykius su tais 
— SovietmjSąj 

ga, Lenkija, Čechoslov 
Vengrija, Rumunija, Buf= 
garija ir Jugoslavija.

Tie amerikiniai diplomą-^ 
tai svarstys, tarp kitko, 
kaip atsiliepti į vadinamą 
“aršią priešamerikinę pro
pagandą,” kuri esanti varo
ma į Sovietų Sąjungoje ir 
kaimyniškuose jai kraštuo
se. Diplomatų susirinkimui^^ 
pirmininkaus George W. 
Perkins, užsieninis Ameri
kos valstybės sekretoriaus< 
padėjėjas.

Specialiai bus svarstoma i 
politika link Jugoslavijos 
valdžios, kaipo Sovietų p ry
šininkės. ' /

New York. — Apskai
čiuota, jog šiemet visose 
Jungtinėse Valstijose susir
go, kūdikių paralyžium dau
giau kaip 41,0 iefiųW

jau pa-

apsi-
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Rytinėj Vokietijoj.
Kai šie žodžiai skaitytoją pasieks, tarybinėje Vokieti

jos zonoje, arba Rytinėje Vokietijoje, gal jau bus pa
skelbtas vyriausybės sąstatas. \

Visi ženklai rodo, jog tai bus padaryta labai grbįt. Ki
tais žodžiais: rytinėje Vokietijoje susikūrė valstybe^

Kiekvienam buvo, juk, aišku, kad po to, kai Jungtin. 
Valstijos, Anglija ir F rancūzija nusitarė sukurti issavo 
zonų Vokietijos — Vakarų Vokietijoj — valstybę, ryti
nėje Vokietijoje turėjo įvykti tas pats.

Atrodo, tačiau, jog rytinėje Vokietijoje vyriausybė- 
bus platesnio apėmio, savystovesnė, negu vakarinės Vo
kietijos. Ji turės savo užsienio reikalų ministrą, ji turės 
savo konsulinius diplomatus kituose kraštuose; ji funk
cionuos, kaip savystovi valstybė.

Yra spėjimų, kad iš rytinės Vokietijos Tarybų Sąjunga 
žada ištraukti savo okupacinę kariuomenę, nežiūrint, ar 
tai amerikiečiai, anglai ir francūzai darys vakarinėje 
Vokietijoje.

Rytinės Vokietijos vokiečiams bus suteikta proga pa
tiems laisvai valdytis ir demokratmtis.

Gaila, kad nebuvo susitarta dėl vienos Vokietijos, ne
dalomos Vokietijos!

, u

v Kalnas, Pakrikštytas Paul Robesono Vardu
'United Press paskelbę, jog Tarybų Sąjungos Kaininin

kų Draugija pakrikštijd vieną didžiųjų kalnų Amerikos 
dainininko - aktoriaus - visuomenininko Paul Robeso
no vardu.

Tasai kalnas randasi Zailisk Alma Tau Kalnynuose 
Kazakijos respublikoje, Azijoje.

Ši šlovė, suteikta didžiajam artistui Robesonur, mūsų 
nuomone, yra labai simbolinga, prasminga. Pats Robeso- 
nas šiandien savo ūgiu, savo balsu, talentu ir visuome-- 
niniais veiksmais praneša daugybę pačių žymiausių pa
saulyje žmonių.

Rymo Katalikų Susivie
nijimo organas “Garsas” 
labai garsiai nusidžiaugia, 
kad vengrų, lenkų ir čekų 
dipukai užpuolė Dachau 
mieste komunistų^ surengtą 
mitingą, salėje padarė po
gromą, viską sulaužė, iš
draskė, ten buvusią litera
tūrą sudegino. Girdi, tik 
policija jper -užpakalines du
ris išgelbėjo kalbėtoją E. 
Hermann. Girdim “Kai poli
cija Hermanną 
apsaugon, užsfę 
darni choru//! 
mann!’ gi^/no 
josybūstinę.”

Taip. “Garsas” džiaugia- 
si>-kmJJ chuliganai taip el
giasi ir jam būtų .smagu, 
kad tie chuliganai pakartų 
komunistą. Bet ateis laikai, 
kad tie chuliganai, kurie 
dabar nori komunistus kar-' “taikos 
ti, patys pasikars. O tuo 
tarpu “Garso” redaktoriai 
ir bendradarbiai, kurie sa- 
kosi skelbią dievo žodį: 
“Mylėk artimą savo, kaip 
pats save/’ lai pasidžiaugia 
chuliganiškais darbais.

Bet apie tai, kad tame 
pačiame Dachau, kur ir da
bar siaučia “Garso” myli
mieji užsieniečiai, dirbdami 
darbininkai užtiko 4,000 ,la
vonų, suverstų į griovius ir 
užkastų, tyli. Mat, toj apy
linkėj buvo hitleriniai kon
centracijos logeriai. Todėl 
galima drąsiai sakyti, kad 
tarpe minimų užpuolikų bu
vo nemažas skaičius 
kurie dalyvavo 4,000 
nėše, todėl apie tai

paėmė savo 
liečiai šauk- 
akarti Her-

“Tėvynės” No.

ir’ tų, 
žudy- 
reikia

atominę bombą, 
ną minutę gali
šimtus tūkstančių žmonių.

kuri į vie- 
išnaikinti

Filipinų valdžia užsakė 
architektams išdirbti pla
nus slėptuvėms nuo išorinių 
bombardavimų, kad apsau
gojus sostinę Manilą. Žino
ma, Filipinų valdžia daro 
tą, ką liepia Washingtonas. 
Na, o jeigu Trumanas ’ ir 
kiti pareigūnai triūbija, 
kad jie viską daro dėl tai
kos, tai kokiems paibeliams 
tos slėptuvės, ypatingai Fi
lipinuose? 'Nejaugi Truma- 
nas ir kiti mano, kad Mac- 
Arthuras, bešeimininkauda
mas Japonijoj, taip išauklės 
japonišką fašizmą ir pasta

Oro jėgų sekretorius W. Stu
art Symington, neseniai buvęs 
kaltinamas padarius didžių 
prasilenkimų su taisyklėmis 
užsakant B-36 bomberius, 
šauktas pasiaiškinti, telefonu 
praneša Washingtonui, kad 
jis nestosiąs i kvotimą, nes 
turėjęs “pirmesnę paskirtį.”

TARYBŲ LIETUVOJE

Jeigu 
prastos

veikla!

taip, tai išrodo 
popieros su mūsų 
ir demokratijos”

metinių garbei
Tūkstančiai Vilniaus, 

Kauno ir Šiaulių įmonių 
darbininkų - pirmūnų įvyk
dė savo penkmetinį planą. 
Šiuo metu, Lietuvos fabri
kuose bei gamyklose, su 
nauja jėga išsivystė socia
listinės lenktynės dėl penk- 
metinio plano įvykdymo iki 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 32-jų meti
nių.

Lenktynėse dalyvaują 
miško, odų, maisto, teksti
lės zbei metalo pramonės 
darbininkai.

Vilniuje su didžiuliu ^pa
kilimu įvyko miesto stacha- 
novininkų susirinkimas. Į- 
sijungdami į priešspalines 
lenktynes, Vilniaus įmonių 
stachanovininkai įsiparei
gojo įvykdyti penkmetinį
planą pagal gamybos apim- J

| Kolūkių laukuose
Jaunuose Lietuvos kolū

kiuose sparčiai tempais vy
ksta vasarojaus nuėmimas 
ir grūdų kūlimas. Šimtai 
pirmaujančių žemės ūkio 
artelių parduoda valstybei 
grūdų virš plano.

Žiemkenčių sėjai spar
čiai ruošiasi Šiaulių apskri
ties kolūkiai bei tarybiniai 
ūkiai. Atliktas pakartotinas 
pūdymų įdirbimas. Žiem
kenčių pasėlių plotas aps
krityje padidės iki 800 hek
tarų.
Kaune

Kauno miesto pramonė 
8-nių mėnesių planą įvykdė 
anksčiau laiko. Vietinės 
pramonės, gaminančios ko- 
kles, baldus, miško medžia
gą, avalynę, trikotažą ir 
— savo penkmetį jau į-

tį iki lapkričio 7 dienos.

in-- 
tik

ne-

Bažnyčios-V alstybės Santykiai Lenkijoje.
Viskas rodo, jog Lenkijos katalikų dvasiškija, pasimo

kiusi iš savo “brolių Kristuje” neleistinų veiksmų Veng
rijoje ir Čechoslovakijoje, bandys taikytis “prie aplin
kybių.”

Lenkijos liaudies vyriausybė, kaip ir kitos liaudiškos 
vyriausybės Rytų Europoje, niekad nenorėjo ir nenori 
pulti, persekioti bent kurias tikybas ir jų dvasiškija. 
Kiekviena liaudies vyriausybė, — tiek Lenkijoje, tiek 
Vengrijoje, tiek Čechoslovakijoje, tiek * Bulgarijoje ir 
Rumunijoje, — tik reikalauja, kad tikyba, religija būtų 
savo vietoje, kad ji nebūtų naudojama priesRUaudies 
teresus, prieš valstybinius interesus, kad ji rūpintųsi 
tuo, kam įkurta, būtent: žmonių sielų išganymu.

Kad taip yra, suteikia mums gerą pavyzdį žinia, 
persenai Associated Press paleista iš Varšavos.

Štai ji trumpoj sutraukoj: kardinolas Višinskis susi
tarė su tai^ba, besirūpinančia miesto atstatymu, kad bū
tų atstatytos 30 Varšavos katalikų bažnyčių.

Minėtoji taryba nėra jokia privati įstaiga, — tai vals
tybinė įstaiga, kuriai pavesta nacių sugriauta Varšava 
atstatyti.

Jeigu Lenkijos vyriausybei nerūpėtų tikinčiųjų reika
lai, tai ji, užuot atstačius bažnyčias, jų vietosna statytų 
gyvenamuosius namus arba visuomenines įstaigas.

Šis faktas, aišku, nemaloniai užtepa lietuviškiems kle
rikalams, skelbiantiems, būk Lenkijoje ir kitur “komu
nistai griauna bažnyčias.” Jie jų negriauna; ten kur jos 
reikalingos, jas stato.

Panašiai yra ir kituose liaudiškuose kraštuose, pav., 
Vengrijoj, Bulgarijoj, Čechoslovakijoje Tik ten katalikų 
dvasiškija nesitenkino teikiama iš valstybės parama,— 
ten ji pati norėjo būti valstybė. Va, kodėl toks Mindszen- 
ty atsidūrė į kalėjimą.

tūlas 
Z. šaukia nenuleisti rankų 
tol, kol Lietuva bus atvA- 
<ljrota. Jis net prelatui Kru
pavičiui ir visiems savo di
plomatams užpila pipirų 
ant uodegų, kad jie iki šiol 
mažai nuveikė? Girdi: “Per- 
mažai durų varstyta; per- 
mažai rašyta, permažai 
protestuota ... Tat mūsų 
diplomatai, visuomenės vei
kėjai, mūsų inteligentija ir 
mūsų visuomenė nenuleis- 
kime rankų, tai vienintelė 
priemonė mums prisikelti.” 

Viena, iškėlimas rankų 
— pasidavimas. Bet jeigu 
autorius Z. mano, kad ran
kų iškėlimu galės Lietuvą 
atvaduoti, tai labai ilgai/iš- 
kėlus reikės laikyti, jos'pa
vargs, nutirps ir reikės nu
leisti savo tikslo neatsiekus.

Londone* eina gandai, 
būk kapitalo tūzai jau Vedą 
pasitarimus su Kinijos liau
diškąja valdžia dėlei pre
kybos. Jeigu taip, tai tarpe 
Anglijos svaro „ir Amerikos 
galingojo dolerio prasidės 
lenktynės dėl Kinijos rinkų. 
Jau dabar spauda praneša, 
kad 104 amerikonai, gyve
nanti Šanghajuje, kreipėsi 
į Washingtono valdžią, pra
šydami daryti drauginges- 
nius santykius su Kinijos 
komunistais. O užmezgimui 
draugingesnių ryšių pir
miausiai reikės siųsti dole
rį, o paskui, žinoma, žy
giuos ir vėliava. 

--
Jau daug laiko prabėgo, 

kaip visokie diplomuoti gal
vočiai kvaršino galvas, ar 
Sovietų Sąjunga turi ato
minę bombą, ar neturi.. Gal 
daugelis jų nef naktimis ne
galėdavo užmigti iš to dide
lio rūpesčio. Bet štai prezi
dentas Trumanas pareiškia, 
kad Sovietai jau turi bom
bą ir ją išbandė.

Dabar visi'’lengviau galės 
atsikvėpti ir ramiau snūs
telti, nereikės šiuo klausi
mu savo labones kvaršinti 
ir be reikalo smegenis džio
vinti.

Svarbi Konferencija Nepiliečiams Ginti.-
Š. m. gruodžio 3 dieną Detroite (Michigan) įvyks Na- 

cionale Konferencija kovai prieš tą isteriją, kuri šian
dien taikoma nepiliečiams areštuoti ir deportuoti. Kon
ferenciją šaukia American Committee for Protection of 
Foreign Born (Amerikinis Komitetas Sveturgimiams 
Ginti). Ji tęsis per dvi dieni: gruodžio 3 ir 4, Detroiter 
Hotelyj.

Šiuo metu nemažai nepiliečių veikėjų (kurie yra nepi- 
liečiai tik dėl to, kad jiems atsisakoma suteikti pilietybė) 
yra suimta, suareštuota ir paskirta deportavimui. Tokių 
bus gal šimtas, gal daugiau.

Nemažai šitų suimtųjų padėti po aukštomis bėlomis, 
taipgi reikalaujama, kad jie nuolat, reguliariai, rapor- 
tuotųsi tam tikrose valdinėse įstaigose, tarytum jie bū
tų kokie baisūnai. Tie žmonės, milžiniška jų dauguma, 
gyveno Amerikoje per virš 30 metų ir niekad nieku nėra 
nusidėję. Jų nusidėjimas glūdi tik tame, kad jie pažan
giau galvoja ir priklauso ar priklausė progresyvei orga
nizacijai.

Taigi konferencijos tikslas svarbus.
Konferencijos šaukėjai ragina organizacijas, klubus,1

Argentinos parlamentas 
išleido įstatymą, kad už val
džios organų, tai yra, val
dininkų, kritiką bausti tre
jais metais kalėjimo.

Tai “demokratiškiausias” 
kelias apsisaugoti nuo kri
tikos. Elkis kaip nori, da
ryk ką nori, niekas tau nie
ko negalės pasakyti. Bet 
kažin ar ant tokios “demo
kratinės” kumelaitės 
galima bus nujoti? a

“Lietuvių Žinios” rašo:
“Valstybės departamen

to pareigūnas, Herve J. L’- 
Heureux, jau praeitais me
tais priminė American Le
gion veteranams, kad būtų 
išganingas dalykas, i jeigu 
kiekvienas amerikonas kas
dien bent vieną minutę pa
švęstų maldai už taiką. Į Šis 
kilnus sumanymas vis dau
giau plečiasi.”

Pareigūnai pataria nors 
po. vieną^jninutę melstis už 
tail^fo patys visais garais 
ginkluoja Europą ir rengia 
ją prie karo. Vieton vienos 
minutės maldos,' jie kiša

toli

Kaip tik prezidentas Tru
manas savo kalboj pasakė, 
4ęad Sovietų Sąjunga turi 
atominę bombą, tuojaus 
Washingtono radio net dvi
dešimts keturiose kalbose 
paskelbė svietui tą žinią, 
tuo pačiu sykiu ir Sovietų 
Sąjungai rusų kalba.

Mat, Amerikos valdžia 
elgiasi “demokratiškai.” Gal

Janonio vardo fabrikas 
'jo gaminti aukštos 

rašomojo popieriaus. 
Pasibaigė įstojamieji eg

zaminai Kauno aukštosiose 
mokyklose. Į universiteto, 
žemės ūkio ir veterinarijos 
akademijų bei institutų au
ditorijas atėjo naujas papik 
dymas.
Knygų Platinimo Mėnuo i

i Respublikoje prasidėjo 
draugams -^ygų platinimo mėnuo, 

organizuoti Dideli knygų platinimo tur- 
. . igai atidaromi Vilniuje,

J ais paikais, tokiose są- Kaune, Klaipėdoje ir kituo- 
-- _ ’ , . >. . . ■ nui-°de- se miestuose. Daugiau kaip 

me, darbininkai stodavo į 30Q naujų kioskų organi- 
umjas tik po to, kai būdavo zuojama kaimo vietovėse, 
įsitikinę, kad kitokios išei- Knygų platinime aktyviai 
ties nebeliko,jeigu jie^ ne- dalyvauja tūkstančiai vi

suomenininkų - knygnešių- 
komjaunuolių, ryšininkų, 
bibliotekų, mokyklų ir klu
bų darbuotojų.

pasikeitė' Lietuvos rašytojai

DARBO UNIJOS IR NARSŲ APŠVIETA!^
L Pa si

Unija yra tokia organi
zacija, kuriai, prie tam tik
rų sąlygų, priklauso visos 
įmonės darbininkai. Vieni 
jų supranta organizacijos 
reikalą, kiti esti priversti 
priklausyti, nors nė mažiau
sios nuovokos neturi apie 
unijos Vaidmenį jų gyveni
me ir kovose. Reikia pripa
žinti, kad, kol kas, daugu
ma unijistų priklauso šitai 
kategorijai.

Tai ir bus didžiausia A- 
merikos darbo unijų silpny
bė. Narių masė mažai tesi
rūpina unijos veikla. Tik 
mažytė dalelė lanko unijų 
susirinkimus ir aktyviškai 
dalyvauja svarstyme orga
nizacijos problemų.

Šita silpnybė turėtų būti 
pašalinta apšvietus pagal
ba. Be sustojimo kiekvieno
je unijoje, kiekviename uni
jos locale, turėtų eiti dar
bas narius apšviesti, supa
žindinti juos su unijos isto
rija ir misija.

Deją, gal tik vienoje ki
toje unijoje tokia apšvieta 
yra plačiai išvystyta.. Tik 
kairiosios unijos šiek tiek 
daugiau dėmesio kreipia į 
savo narių švietimą. Dau
guma unijų tuo svarbiausiu 
reikalu visiškai nesirūpina.

Tą tiesą'atvirai pripažįs
ta didžiulės mašinistų uni-

kasdieniam gyvenime.
“Kai samdytojai susitar

davo tarp savęs nesamdyti 
unijisto bei nepalikti darbe 
unijisto, iš darbininko pu
sės reikėdavo tikros drąsos 
stoti į uniją.

sos patarti savo 
darbininkais 
uniją.

(<r‘................................

lygose, kokias čia nurodė-

jos organas “Machinists n]a'S- ^fejo buh išvystyta 
Monthly Journal” (October/R1*11 P^kajų ir prakalbų 
1949). Žurnalas rašo: SI“ kiekvienoje unijoje.

“MOa dnrhn nniin wdSli. TiU nebuV0 padaryta, 11'

nori pasiduoti samdytojo 
diktatūrai ir nuolatos blo
gėjančioms sąlygoms dar
be.”

Bet dalykai pasikeitė1 Lietuvos rašytojai važi*- 
Naujosios Dalybos laikais. I nėj^ po periferiją skaityda- 
Prasidėjo masinis darbiniu-į mi lekcijas ir pranešimus a- 
kų organizavimas į darbo 
unijas. Milijonai darbinin
kų didžiųjų pramonių susi
rašė į unijas. Susirašė ir 
tie, kurie, kaip jau buvo sa
kyta pradžioje, jokio supra
timo neturėjo apie unijų 
vaidmenį.

Kaip tik čia unijų vado
vybė ir suklupo: nesuprato 
.reikalo išvystyti plačiausią 
apšvietą /unijų lokaluose. 
Turėjo, būti įvestos klasės 
įvairiais unijizmo klausi-

“Mes, darbo unijų judėji
mas Amerikoje, esame kalti 
paskutiniais penkiolika me
tų didžiausiame apsileidi
me tame, kad mes nepakan-

c,® r m, , , tt.v. | karnai kreipėme dėmesio i Stalinas, Molotovas, Visins-IOQVA U,,ioH1T)a noi;;
kis ir kiti dar nežinojo, kad 
Sovietų valdžia turi bombą,1 
tai Washingtonas “atsklei
dė” geležinę uždangą ir pa
skelbė. '

Dabar naujas galvosūkis: 
ar Sovietų Sąjunga turi 
pakankamai atominių bom
bų? Oro jėgų vadas, gene
rolas George C. Kenney, • 
ramina, kad Sovietų Sąjun
ga tik 1952 metais turės 
užtektinai bombų. Apart 
to, jis sako, kad ir orlaivių 
tokių greitų, kaip mūsų ša
lis, neturi. -Kiti tvirtina, 
kad Sovietai bėgiu metų tu
rės 50 bombų ir užteks su
naikinimui 40 milionų gy
ventojų.

Tai vis spėliojimai. Pa
lauksime, gal prezidentas 
Trumanas nepoilgam pra
neš, kiek Sovietai turi bom
bų ir kur jas sudėję lai
ško? z

V. Paukštys.

draugijas rinkti savo; delegatus. v
Tenka manyti, jog konferencijoje dalyvaus nemažai ir 

lietuvių delegatų. /

nuo to šiandien pareina A- 
merikos darbo unijų silp
nybė. Gerai, kad tą faktą
prip a ž į s t a “Machinists 
Monthly Journal”. Būtų ge
rai, kad visų unijų vadovy
bė, nors pavėluotai, ta pro- S. Kalvarijos valsčiaus Vinco 
blema susirūpintų.

/ ’ Sa lietis

pie šių laikų literatūrą. 
Miestų šefuojančios orga
nizacijos k o m p 1 e k tuoja 
šimtus ’ bibliotekų, kurios 
siunčiamos kolūkiams do
vanai.

Gyvai prekiauja Vilniaus 
ir apskričių centrų knygy
nai ir kioskai.
Teatrai ruošiasi 
naujam sezonui

Lietuvos valstybiniai te
atrai rengiasi naujam se
zonui. Dramos teatras se
zoną pradės spektakliu apie 
Hetuvišką kaimax“Obelys 
sužydės.” Teatro' repertua
ruose yra kelios viefįn 
torių pjesės, papasSkkbjan- 
čios apie respublikos naują 
gyvenimą.

★ PRIEŠGAISRINE -ap
sauga SUORGANIZUOTA

au-

savo narių švietimą, neigi 
,mes padarėme, kas tik ga
lima, kad supažindinti abel- 
nąją visuomenę (ypač mū
sų farmerius), kaip jos in
teresai yra susieti su orga? 
nizuotų darbininkų augimu 
ir progresu.
/ “Prieš 1933 metus Ame
rikos darbininkas stojo į

1 unijas, nepaisant įtempto 
ir agresingo .pasipriešinimo 
iš pusės organizuotų sam
dyto jų«. Ir nebuvo kitos iš
eities, iškilus konfliktui su 
samdytojais, kaip tik laiky
tis išvien su kitais darbi
ninkais ir pasitikėti, kad 
jie laikysis išvien su juo- 
mi.

“Tais laikais nebuvo tai
syklių, kurių samdytojų or
ganizacijos turėtų prisilai
kyti jų nuolatinėje kovoje 
neleisti darbininkams susi
organizuoti į darbo unijas 
ir sunaikinti tokias unijas, 
kurios pajėgė susiorgani
zuoti.

“Galia samdyti ir paleisti 
iš darbo darbininką pagal ’ 
savo norą veikiausia bus į- 
takingiausia galia mūsų/ 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—• Seštad., Spalių 8, 19'49

Kudirkos vardo kolūkyje.
B. Ulevičius

Valstybes sekretorius Dean Acheson kalba Jungtiniu 
i Tautų Generalės Asemblejos (Seimo) atidarymo sesi- 

sijoje Flushing Meadows, N. Y.f * *



*) Patys bčgliai ,sa^e vadina ‘'tremtiniais,” 
tačiau toksai pavadinimas nėra tikslus: niekas 
jų iš Lietuvos netrėmė, jie patys patys iš jos 
išbėgo.

Litc ratu Ra
IR fllcRAS

Nauji LMS Leidiniai

RŪPIMUOJU KLAUSIMU
Brooklyno Liaudies Teatras šiemet iš

leido Rojaus Mizaros parašytą triveiks- 
mę pjesę, pavadintą “Nesusipratimas,” 
kuri gvildena visiėms amerikiečiams rū
pimąjį klausimą — bėglių - dipukų klau
simą*). Pjesėje parodoma, kaip vienas 
bėglys, Danielius Barutis, apgavingu bū
du — suklastavęs dokumentus — atvyko 
į vieną lietuvių 'šeimą ir, naudodamasis 
jų pasitikėjimu, — visaip juos apgąūdi- 
nėjo. Nieko bloga nenumanydami, gera
širdžiai, amerikiečiai “grinorių” apren
gia, jį (maitina ir vaišina, o -šis, nuduo
damas /“didžiai mokytą,” — gyvena pa
razito ^gyvenimą. Darbo dirbti jisai ne
nori, tik peštukai!ja bei girtuokliauja, 
nes “ne žydams tarnauti jisai gimė!” 
Kiekviena proga jisai dergia Tarybų 
Lietuvą ir jos veikėjus.

Tačiau, anot lietuvių patarlės: uzbo- 
nu vandenį neilgai neši. Greitai trūko ir 
Baručio uzbono ąsa. Jisai pradėjo pre
kiauti vogtais laikrodėliais ir kitais auk
siniais daiktais, atimtais iš žydų, kuriuos 
pats Lietuvoje nužudė. Be to, pasirodė, 
kad tasai Barutis ir moraliai supuvęs, 
Waip senas lepšys: jisai bando išprievar- 

4, taut i net savo menamą pusseserę Regi
ną. Galiau Baručio asmenį ir moralę pil
nai iššifruoja žydaitė Tamara Rabinavi- 
čiūtė, kuri jį pažino, kaip jos'tėvo žudi
ką ir jo auksinio laikrodėlio vagį. Taip 
sučiuptas Barutis pasprunka ir pabėga 
į kitą miestą, kur jo niekas nepažįsta. 
Pjesėje. Barutis neabejotinai neigiamas 
tipas. Pamačius jo biaurią fizionomiją, 
kad ir kiek- sutirštintom spalvom nuta
pytą, pats .save nejučiomis klausi: kaip 
gali tiek daug nedorybių viename asme
nyje sutilpti?

Bėglių klausimas šiandien mums yra 
ne tik gyvas, bet ir visai aktualus. At- krašto istorijoj nebus.-Man išrodo, kad 

dalis sąžiningesnių mokslo bei meno žmo
nių gris Lietuvon ir ji s, manau, nie
kas grįžti nekliudys, r n rįžo iš užsie
nių švaresnieji baltdgvai/diečiai rusai, 
ar negrįžta tūkstančiais rmenai ir ki- . P 
ti? Bus norinčių grįžti ir/lietuvių. O tie, 

 

kurie svetimuose kraštuose paskęs 
žus Lietuvai ir lietuvup tautai! Jau dri
bai’ nemąža bėglių jaunimo tuokiasi s 
svetimtaučiais. Jų vaikai lietuviškai jau 
nemokės. Ypačiai Amerikos “katile0 
greitai sutirps.

Net patriotiniu požiūriu dipukai 
teligentai. bėgdami iš Lietuvos, savo 
vynei padarė didelę skriauda: jie pali

ko ten nemenką spraga, 'kurią teko už
pildyti svetimaisiais. Lietuviu reikalai 
šiandien geriau stovėtų ir Vilniuje, ir 
Klaipėdoje, ir Kaliningrade (Karaliau
čiuje). jeigu nebūtų išsiblaškę jų inte
lektualinės jėgos po visus pasaulio už- . 

kampius. Kunigai, jų požiūriu, pasiel
gė daug gudriau; jų išbėgo labai ma
žai (apie 200). Teigimas, būk visus bėg
lius būtų Sibiran išvežę, gali įtikinti tik 
mažą vaiką: nekaltų nevežė ir neveža! 
Ne be reikalo sakoma,': nėra dūmų be ug
nies. Kurie tik sąžiningai dirba savo 
krašto gerovei, visi yra Lietuvoje. Veža 
daugiausiai tik įvairius sabotažninkus 
ar remiančius miško banditus, kurie 

’.naktimis žudo ramius žmones, jų nariius 
degina ir t.t. Jeigu, leiskime, ir būtų te- 
ke vienam, kitam nukentėti, tai vistik 
didelė dauguma jų būtų like Lietuvoj ir 
diroe naudingą savo tėvynei darbą. A- 
merikai dipukai nereikalingi, ji jų spe
cialybių neįvertina ir neįvertins! ,

Neginčytina, jog dipukų dalis stipriai 
laikosi nacių ideologijos, ypačiai jų “ra
sinės supremacijos” tezių. Tūli jų tiki, 
jog dar reikalingi esą dudsgrąi:. 
sai — išžudyti visus pasaulio 
tus, o kaip jau tu neliks, antrajame ka
re — išnaikinti žydus ir visokius spal- 
vaodžius žmones, nors tų pasaulyje ir 
daug daugiau,’ negu baltųjų! Yra dipu
kų tikrai kruvinom rankom, kurie, pa
keitę pavardes, laisvai tarp kitų lavi
ruoja. Tuos tipus patys padoresnieji di
pukai privalo iššifruoti, nuo jų atsiriš
ti ir parodyti visuomenei jų tikruosius 
Veidus bei darbus.-Tą pūliuojančią žaiz-

i

didesniais ponais! Tačiau didelei jų dau
gumai teko nusivilti. Buvę profesoriai, 
profesionalai ir visokie kiti intelektua
lai čia dirba paprasčiausius fizinius dar
bus, kuriuos atlieka ir neraštingi darbi
ninkai ! Prieplaukose, cukraunėse ir kito
se “juodo darbo” įmonėse jų pilna. Ra
šytojai - poetai jaučiasi laimingi, jei pa
tenka kokios nors poniutės išimtinon glo- 
bon, ar karšinčiais kokin nors “rezerva
tam” Aišku,\nori; nenori — už abraką 
reikia odėmis atsimokėti! Juk nuo posa
kio: kur laka, ten ir loja — nepabėgsi.

Juokinga, kad dipukų dalis vis dar ne
pajėgia pažiūrėti į gyvenimą realiai, tik
roviniai; nesistengia matyti gyvenimą 
tokiu, kokiu jis iš tikrųjų yra, vadinti 
daiktus jų tikraisiai vardais, kaip anglai 
sako — špatą špatu. Jie vis dar gyvena 
praeičia, iliuzijų pasaulyje: vaizduojasi 
esą, jeigu jau ir ne karaliais, tai bent 
šiaip dideliais visagaliais ponais! Pav., 
jei • buvęs Kauno Operos dainininkas 
Verčiasi “nauja profesija,” valgykloje 
pjauja lėkštes ir skuta bulves, tai bul
vėm skusti mašiną (kurios jisai yra “in
žinierius”) toksai ponas vadina “var
gonais,” o jo “globoje” esamas suterštas 
lėkštes — “orkestru” ir t.t. Psichiatri
ja tokių proto ligonių ligą vadina “delu
sion of grandeur” ...

Tarp profesionalų, menininkų, moky-. 
toju bei šiaip mokslo populiarizatorių 
bėgliųv yra. ir gana gabių žmonių, kurie 
savo gabumus jau yra spėję parodyti. 
Tokių žmonių tikrai' gaila, kad jieAri- 
siems laikams Lietuvai yra žuvę! Praeis 
keliolika metų, jaunoji Lietuvos karta 
nebus jų nė vardo girdėjusi. Ar daug kas 
dabar Sov. Sąjungoj prisimena Trockį 
ir jo sandarbininkus? Jų nė vardo to

“Vilnies” spaustuvė ką tik užbaigė 
darbą dviejų teatrališkų veikalų: V. 
Burdigono “Karžygiai” ir P. Mockapet- 
rio “Pompėjaus 'Nerege.”

“Karžygiai” perstatų įvykius Lietuvo
je fašistinio putčo metu, kada smetoni- 
ninkai su klerikalais nuvertė teisėtą 
valdžią ir sušaudė keturius liaudies va
dus antifašistus. Veikalas keleri metai 
atgal buvo net du karų^statytas iš rank
raščio Chicagoje ir gavo šiltą įvertinimą 
iš publikos. ;

.“Pompėjaus Neregė” — penkiuose 
veiksmuose drama.; Perstato įvykius Ko
mos imperijoje pirmame šimtmetyje mū
sų eros. Literatūriniu ir meniniu atžvil
giu veikalas patiks ir aukščiausiai išsi
lavinusiems meno kritikams. Gaila tik, 
kad jo pastatymas reikalauja nemažų 
jėgų, kaip aktorių - mėgėjų kolektyvo, 
taip ir technikoje — scenerijų ir kostiu
mų.

Visi pilnai užsimokėję LMS nariai — 
pavieniai ir organizacijos — tuojaus 
gaus po vieną egzempliorių naujųjų vei
kalų dykai. O kadangi LMS suorgani
zuotas ne pasipelnymui, bet plėtimui 
liaudies meno, tai ir parduosime ne tik 
be pelno, bet, galima sakyti, su nuosto
liu: po 50c egzempliorių kiekvieno.

IR NAUJŲ DAINŲ
Su mūsų vietiniais kompozitoriais gal 

netrukus reikės pasišnekėti žemditiškai. 
Labai ilgas laikas prabėgo, o jie — nei 
krust! Asmeniškai nesurandu nei ma
žiausio pateisinimo, kodėl tokie pirmiau 
pasižymėję kompozitoriai, kaip Šali- 
naitė - Sukackienė, Vladas Žukas, Dara- 
tėlė Judzenūavičienė, Balevičius — turė
tų leisti sava plunksnoms rūdyti?

Centro komitete yra nuomonė, kad 
reikalinga trumpoje ateityje skelbti nau
jų kompozicijų konkursas,, skirti premi
jas už geriausias kompozicijas. Tokiu bū
du numatoma, jog, be čia įvardintų kom
pozitorių, gal atsirastų dar nežinomų, 
naujų, bet talentingų jėgų.

O kol kas, trumpiausioje ateityje ža
dame išleisti , kelioliką dainų Lietuvos 
kompozitorių. Ką tik gavome didelį rin
kinį Čiurlionytės kompozicijų . liaudies 
‘dainom. Centro Muzikos Komisija pa
rinks geriausias iš jų ir aprūpins mūsų 
chorus, o ypatingai naująsias vaikučių

vyksta jų visokių ir todėl mums reikia 
turėti aiškią nuovoką link jų. Negalima 
vienu rankos mostu visus pavadinti na
cių ideologais ir pasmerkti, negi galima 
laikytis kitos kraštutinybės ir visus pa
skaityti; “broliais,” jiems visokiariopai ■ 
padėti. Jų dantys visų balti, bet mums 
reikia išmokti atskirti grūdus nuo pelų. 
Tais motyvais vedinas Rojus Mizara ii’ 
šią pjesę parašė.

Visiems juk žinoma, jog prieš pasta
rąjį karą pusė Europos (ir Azijos) žmo-. 
nių būtų bėgę į J.A.V., jei ne imigraciją 
varžanti įstatymai. , Lietuviai irgi kiek j 
galėdami veržėsi Amerikon, o negalėda
mi atvykti čia — emigravo į kitas šalis: 
Kanadą, Argentiną, Braziliją, Urugva
jų ir kitur. Lietuvių emigravimas Pietų 
Amerikon, Smetonos laikais, buvo vir
tęs tiesiog masiniu bėgimu, nesi darbų 
Lietuvoje nebuvo. Iš seno apie Ameriką, 
kaip aukso ir turtų šalį, kalbėjo kiekvie
na lietuviška burna; laimingu buvo skai
tomas tas, kuris jon pateko. Dėlto ir 
dauguma bėglių, atsidūrusių Vokietijoj 
ar Austrijoj, kad ir niekuo Lietuvai ne
nusikaltusių, troško patekti Amerikon, 
kurios kitaip jie būtų nematę. Pokarinė 
padėtis, ideologinės rungtynės tarp Rytų 
ir Vakarų — sudarė jų emigravimui ga-Z 
limybįų. Žinoma, ne visi jie pas mus atJ 
vyksta, kaip “grynos sąžinės žmonės,” 
Kazio Žemaičio tipo. Yra tarpe jų ne
maža ir Danielių Baručių, tikrų krimi
nalistų, kurie nacių ginklais žudė Lietu
vos piliečius. Tokie tipai, aišku, grįžti 
Lietuvon negali ir negalės, nes jiem tek
tų už savo juodus darbus ątsiskaityti!

Lietuvos piliečių dalis atsidūrė emig
racijoj tik dėl to, kad pasidavė masinės 
isterijos jausmui, govėdos vadizmo pani
kai: ot, jeigu bėga anie — bėkime ir 
mes! O kodėl jie bėgo<— ir patys neži
no. Jų vadai, neabejotinai, žinojo, kodėl 
jie bego: tūli jų naciams sandarbininka- 
vo, žudė žmones, kiti neteko fabrikų, biz
nių, dvaro centrų, ištaigių vilų, riebiai 
apmokamų valdviečių, šiltų protekcijų, 
etc. Visi jie tikėjosi Amerikoje būti dar
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By MILDRED STENSLER
(The Story of Franz Schubert—cont.)
During Schubert’s short lifetime, he 

wrote close to 2,000 compositions. His 
earnings, when he finally won some re
cognition to warrant a publisher, did 
not average over $240 a year. Schubert 
realized and resented the advantage his 
publishers ’ took of his good-naturedness 
and poor business head. He once wrote, 
“If only honest dealings were, possible 
with these1 publishers. But the wise and 
beneficent regulations of our govern
ment! have taken good care that the art
ist shall remain the eternal slave of these 
"miserable money grabbers.”

Coming back to the story of 
as told in “Blossom Time,” we 
more given a very confusing, 
mantic, story of how he came
the beautiful “Seranade.” Actually he 
wrote the “Seranade” as his share of 
a birthday gift to one Luise Gosmar. 
Luise was a very promising young stu
dent at the Vienna Conservatory (not 
Schubert’s pupil) and was at that time 
engaged to one of Schubert’s good 
friends.

Another young friend had written the 
poeni for the occasion and Schubert was 
asked to set it to music. In 3 days it was 
completed.' On the memorable day, -the 
guests moved the piano out into the gar
den arid surprised'Luise by singing the 
“Seranade” beneath her window. Schu
bert wasn’t even present.

In the final act of “Blossom Time,” 
Schubert dies. The chorus is heard sing
ing his song, “Ave Maria,” which we 
are led to believe, he was Working on 
just before he died.

“Ave Maria,” however, was ^written 
utfder very ordinary circumstances.

bert was not at any time a very re
ligions man. He rarely attended services, 
preferring to walk outside and gain his 
inspiration from nature.

In the Spring of 1825, he had written 
a song-cycle, taking the poem by the En
glishman, Scott, — “Lady of the Lake” 
for his inspiration. It was a long and im
pressive part-song. “Ave Maria” was 
just oįne of the solos from it.

Now' that we know a little bit more 
about the genius that was Schubert' and 
now that we have dispelled some of the 
myths lhat have cropped up during the 
years concerning his songs, we should 
get double pleasure from witnessing Ai
do Chorus’ presentation of “Blossom 
Time.”

Vilniečiai Laimėjo 
LLKJS CK Taurę

vilnį us( 
Pionierių -
dinių šachmatų varžybų pas- 
kutinime rate vilniečiai jaunių 
grupėje sunkiai, tačiau užtik
rintai, nugalėjo Kauno šach
matininkus pasekme 3:1 ir 
laimėjo antrus metus iš eilės 
LLKJS CK pereinamąją tau
rę. Vilnia^ —Į-'Kauno berniu
kų susitikimas^ pasibaigė ly
giomis (2:2), jjaunių grupėje 
Šiauliai nugalėjo Marijampolę. 
2,5:1,5, tačiAu berniukų gru
pėje aukšta pasekme (4:0) 
laimėjo marijampoliečiai, o 
Ukmergė įveikė Telšius įr 
jaunių, ir berniukų grupėse.

Bendri jaunių komandinių 
varžybų rezultatai tokie: 
pirmą vietą užėmė Vilniaus 
rinktinė, surinkusi 15 taškų, 
antroje vietoje liko Šiauliai — 
12.5 taško/trečioje ir ketvir
toje vietoj 
rijampolė,

While on
Franz Schubert, we would like to add a 
little post-script in the form pf the story 
of the famous “Unfinished Symphony,” 
the B minor symphony No. 8. Many 
myths surround this work.

One day in the summer of 1822, Franz 
had a very vivid dream. It impressed 
him so that he searched for its meaning. 
He came to believe that it meant that 
he was entered into a spiritual circle of 
harmony. Beautiful music haunted him. 
When he tried to put it down on paper, 
however, it fled. At last he gave up try
ing.

Months later, in the fall, he went 
walking in the forest. It was aflame 
with color, and Schubert was highly el
ated. Suddenly, hė found he could catch 
the haunting harmonies. He jotted the 
themes down. When he came back home, 
he wrote and wrote until he fell asleep 
at his desk.

The following morning, he resumed 
his^work until 2 movements of the sym
phony were completed. But, when he 
read them over, he was not satisfied. 
They seemed to him far inferior to the 
exquisite harmonies he had dreamed. t

The inspiration left him. Try as he 
would, he could not ‘ finish the last 2 
movements. He put the music away —

SUVAŽIAVIMAS
Jau minėjome spaudoje ir asmeniškai 

s išsiuntinėti pakvietiinai daly- 
auti Nacionaliame Suvažiavime lapkri

čio 26-27 dienom Clevelande. Artimiau
sia Centrui menininkų grupė, chicagiš-. 
kis Liaudies Teatras, jau išrinko 
delegatus. Laukiame pranešimų iš 

ąu.
' ^-Girdėjome ir nepasitenkinimų iš
tiečių, kad LMS suvažiavimas supuola su 
kitu svarbiu suvažiavimu prooklyneu 
Bet Centro Komiteto nuomonė yra, kad 
ir viena diena įvykstą du suvažiavimai 
nepakenks vienas kitam.
, Kaip iš pakvietimų matėte, LMS su
važiavimas nebus masinio pobūdžio,
patys “Tolimiausi Rytai” išgalės iš mč- 
nininkų grupių pasiųsti po 3-4 delega
tus į LMS suvažiavimą, o kiti dalyvauti 
arčiau namų.

Viskas, ko Centro Komitetas pagei
dauja: Svarstykite Suvažiavimui patiek
tą programą, diskusuokite, darykite pa
pildymus ir pasiūlymus; iš anksto numa
tykite geriausius kandidatus į Centro 
Komitetą ir, pagaliau — būkite pasiruo
šę su rekomendacija, kur turėtų būti 
LMS Centro būstinė ateinančiais kele- 
riais metais,.

GERAS DRAUGAS .
LMS turi gerą" draugą, kuris jau ne 

kartą yra padaręs malonią staigmeną. 
Kelios dienos atgal gavome iš jo seka
mą trumpą laiškutį:

“Mielas mano Leonuk: Čia štai šimti
nė — gal praverstų Lietuvių Meno Są
jungos Centrui...” XUWCI11CX1UO

Labai ir labai praverčia! Didelis dė- this in itself was very, unusual, because 
kui, Drauge!

L. Jonikas.

dą jiespatys privalo nuo savo kūno pa
šalinti, kad ji nenuodjntų jų organizmo 
ir neterštų jų vardo.

/ Patiekdamas lietuvių teatrui šiuo gy
vu reikalu pjesę, gerb. Rojus Mizara at
liko tikrai gerą darbą. Dipukų klausimą 
reikia nagrinėti visapusiai, Riai ir stro-■ ipiai!

i*

ikos Pilietis.

Schubert never left anything uncom
pleted.

The following year Schubert received, 
an invitation 
He wrote tha

(<bestowed to^h

) LL_Society of Musicians, 
king them for the horior 
m and promising a new 

symphony. But at the time he couldn’t 
get in the, mood to Write a symphony. 
A yeai’ later his father reminded him of 
the promise. Schubert remembered the 
manuscript he had put away in the 

(TąsĄ ant 4 pusi.)

— Kaunas ir Ma
is ri^Lę po 11 
Ijpdividualiai 

jaunių pasirodė pirmoje 
toje Rolnikas (Vilnius),
troje — Jovaiša (Šiauliai), 
trečioje — Žilionis (Marijam
polė) ir ketvirtoje—Lipinskis 
(Vilnius).

Berniukų grupėje taip pat 
laimėjo vilniečiai, kurie surin
ko 16,5 taško. Toliau liko 
Kaunas (14,5 taško), Mari
jampolė (14 taškų), Ukmer
gė (8.5 taško), Telšiai (4 taš
kai) ir Šiauliai (2.5 taško).
j šioje grupėje varžybose 

gražiai pasirodė vilniečiai 
Čekuolis, Kirjatskis* ir kau
niečiai Premianauskas ir Bal
čiūnas, kuriems buvo įteiktps 
individualinės dovanos.

Kitais metais LLKJS Centro 
Komitetas numato šias įdo 
mias jaunųjų šachmatininkų 
varžybas padaryti masinė
mis. Ęus organizuotos pusfi
nali 
re^ublikos apskričių 
pusfinalių nugalėtojai susitiks 
Vilniuje -finaliniame taurės 
turnyre.

V. Mikėnas, 
\ TSRS sporto meistr

' Pirmieji Mezgėjai
VILNIUS, rugp. 5 diena.— 

Vilniaus profesinės technikos 
mokykla respublikos lengva- 
įai pramonei išleido pirmą
ją laidą’ • trikotažininkų ir 
kojinių mezgėjų, y Teorinį ’ 
dviejų metų kursą baigė 
121 žino gus.

Šalia teorinių pamokų mo
kiniai dirbo mokyklos dirb
tuvėse. Čia praktiškai susi
pažindavo . su apvaliomis 
mezgimo staklėmis, kojiniį 
mezgimo, siuvimo bei kito
kiomis mašinomis.

Baigę teorinį apmokymą 
jaunieji specialistai išvyksta 
atlikti gamybinę praktiką 
į respublikos lengvosios pra
monės ministerijas įmones 
bei fabrikus. - 28 trikotaži
ninkai • dirbs Kauno yFe- 
gos” fabrike. “Silvoje” prak
tiką atliks 28 kojinių hiezgė- 
ios. Praktiką taip pat atliks 
Vilniaus “Spartos,w “Kauno 
audinių” ir Klaipėdos “Auš- 
rosT fabrikuose.

į profesines 
mokyklas vyksta 

mokinių priėmimas.

Saviveiklininkai 
pas kolūkiečius

ZARASAI, rugp. 5 diena.— 
Derliaus nuęmimo metu ap
skrities kuiftūrog namų dra
mos ratelis lankėsi Dusetų 
valsčiaus 
surengfi 
koncertų.
direktorius drg. Petkevičius 
prieš koncertus skaitydavo 
mokslo populiarizacijos klau
simais paskaitas. Buvo pas
tatytas tarybinių dainų ir 
tautinių šokių montažas ir 
A. S. Puškino vodevilis “Un
dinė”. Koncertai turėjo di
delį pasisekimą.

Laisve—Liberty Lith. Daily * 
šeštad., Spalių 8, 1949
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(Tąsa)
— Ir norėtų vėlė į rojiZ.. . Ė, ne lai

ku mes į tą strategiją įsiūlėme... — 
kasėsi pakaušį Kovpakas, šnairomis žvil
gčiodamas į draugą Demjaną.

— Apsieis, — kalbėjo tas.
— Mes patys įlindome į 'maišą. Štai 

kas yra blogai, — kalbėjo Rudniovas, 
žiūrinėdamas žemėlapį. —: Dvi didelės 
upės, o mes tarp jų. Iš tikrųjų “šlapias 
maišas.”

Tačiau apleisti žvalgus vadovybė vis 
dėlto nesiryžo. Vokiečiai, kaip reikiant, 
organizavo gynybą upės krantuose; Pri
petėje t— dešiniajame, vakariniame, 
frontu /f rytus; ir Dniepre — rytiniame, 
frontu \pvakarus. Žinoma, tai buvo kol 
kas atskiros įgulos kaimupse —• kur kuo
pa, kur batalionas. Tačiau su mūsų ke
liamomis priemonėmis, su didelių kiekiu 
krovįnių, paruoštų naujam reidui, pra
laužti tą gynybą ir prasiveržti per upę 
buvo sunkoka. Liko vienas kelias: lįsti iš 
maišo į šiaurę.

— Oi, užriš vokiečiai mazgą, bus 
mums maišas, — kregėjo senis.

Apie gegužės vidurį susirinko žvalgai, 
patvirtinusieji mūsų būgštavimus. Bet 
drauge jie taip pat pranešinėjo, kad ruo
že nuo PečicosJigi Kijevo jokių gynybi
nių įrengimų , nėra. Nėra ne tik dotų ar 
dzotų, bet netgi nė apkasų. Tiesa, žval
gyba “sau” teigė esant kariuomenės su
telkimą. Iš įvairiaplaukės jos sudėties, 
mažo artilerijos skaičiaus buvo aišku, 
kad toji kariuomenė buvo paskirta Veiks
mams prieš partizanus.

Dniepras ir Pripetė, suartėdami pie
tuose, sudaro lyg trikampį, savo viršūne 
nukreiptą į pietus.

Vokiečių vadovybės sumanymas buvo 
suprantamas: įvaryti partizanų dali
nius į kampą ir prispausti juos prie 
upės. Tai vėliau patvirtino paimti į ne
laisvę vokiečių kareiviai. Dėl to suma
nytąją operaciją jie ir pavadino “šlapiu 
maišu.”

Paprasčiausias ir teisingiausias spren
dimas buvo trauktis į šiaurę. Ta krypti
mi tarpupis platėjo ir teikė didelę ma
nevravimo laisvę. Perėję per geležinke
lio Mozirius — Gomelis liniją, mes at
sidurtume Baltarusijos miškuose, kur 
knibždėte knibžda plrtizanų dalinių, ir 
paskui, pasukę į vakarus, x galėtume 
slinkti išilgai Pripetės, kiek tik mums 
patiktų, nors ligi Būgo ir Vyslos.

Tačiau taip tik atrodė. Paskutinėmis 
gegužės dienomis mes išslinkome iš Are- 
vičių rajono ir, praėję tarp Choinikų ir 
Arevičių, kur vis dar tebebuvo slovakų 
įgulos, priėjome prie geležinkelio. Tuo 
metu, nusileidęs Kožuškų aerodrome, su
grįžo Gorkunovas, buvęs išvykęs gydy
tis po sužeidimo BuchČoje, ir ėmėsi kari
nės žvalgybos pareigų. Aš vadovavau 
agentūrinei žvalgybai ir, draugo Dem- 
jano nurodymu, suvedinėjau mūsų 
stambių žvalgybinių operacijų Dniepro 
pakrantėje rezultatus. |

Nežinau kaip tat atsitikp, bet geležin
kelio forsavimo vietos pasirinkimas pa
sirodė esąs nelabai vykęs. Rodos, mus 
suklaidino žvalgybos politinis vadovas 
Kovaliovas. Nors jis ir žinojo atminti
nai “Anną x Kareni/ą” ir daugelį kitų 
grožinės literatūros veikalų, bet žvalgas 
jis buvo nekoks. Atsimenu, kad itin jo 
duomenimis remdamiesi, forsavimo vietą 
mes pasirinkome miško pusstotėje, į va
karus nuo Demiechos stoties. Tiesa, mes 
buvome gavę ne visai patikirflų žinių iš 
vįetinių partizanų apie tai, jog geležin
kelio ruožas tarp Dniepro ir Pripetės 
stipriai saugojamas. Ka^kufis^dalinių 
vadų netgi tvirtino, es/ paskutinėmis 
dienomis vokiečiai pastarę~tame ruože 
pusantros divizijos., Tsči^fNųjęs negalė
jome patikėti tais, atrodė, aiškiai fan
tastiniais gandais. Lig šiol vokiečiai sau

godavo geležinkelius nedidelėmis įvai
riausios sudėties bei menkavertėmis ka
rinių danų jėgomis.

Bet priėję visai arti prie pusstotės, 
mes gavome įsitikinti, kad vietiniai par
tizanai, beje, buvo teisūs. (

Žinoma, jei geležinkelio forsavimo 
vieta būtų buvusi parinkta tinkamesnė, 
mes prąsimuštume pro ją. Kad ir kaip 
bebūti/keista iš karto, bet toji pusstotė

buvo labai lengva žvalgyti dienos. metu 
ir pasirodė esanti visiškai netinkama 
pereiti per ją didelei kolonai nakties me
tu.

Siauri skynimai, einantieji prie gelbx, 
žinkelio, jau per šimtą metrų nuo gele
žinkelio sankasos iš vienos ir iš antros 
pusės buvo užversti medžiais; abipus 
skynimo vokiečiai buvo iškirtę mišką ir 
medžius suvertę ant žemės; kai kur šit|s 
medžių barikadas jie buvo net užmina
vę. Norint sėkmingai pervesti visą ko
loną per pervažą, reikėjo pirma išmušti 
arba-išvaikyti bunkerio apsaugą, paskui 
išardyti vienoje ir kitoje gelžkelio pusė
je medžių barikadas; tik tuomet galė
jo toliau žygiuoti dalinys ir jo gurguole.

Mūšį dėl pervažos pradėjo trečioji, aš
tuntoji ir penktoji kuopos. Šiam jungti
niam batalionui vadovauti teko man. Mes 
pasileidome atakon tą momentą, kai pro 
šalį ėjo ešelonas. Tai buvo vienintelė 
proga: prisidengus traukinio bruzdesiu, 
atrodė, bus galima pralėkti šimtametri- 
nę juostą, užgriozdintą sausomis išvarto
mis, kurios traškės po kojomis. Bet mes 
nepajėgėme numatyti vienos detalės, ka
dangi dienos metu žvalgyba pražiopsojo 
tą “smulkmeną”: priėjimai prie perva
žos buvo apraizgyti spygliuota vielą. Pri
bėgę prie pat sankasos, kuopos atsimušė

LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-čio nūs.)

•drawer. He sent it off to his friend An
selm Huttenbrenner, promising to send 
the other 2 movements later. Hutten
brenner kept it waiting for the rest that 
never came. Then he too forgot about 
the manuscript.

Thirty-seven years after the compos
ers death, an enterprising young Vien
nese conductor, named Herbeck, searched 
out the manuscript and hail it played at 

• a Concert as the * “Unfinished Sympho- 
ynyz’ It is now considered one of the most 
perfect pieces of music ever written.

HARTFORD, CONN.

’gurguolėn žirklių, traukinys, praėjo ir 
įsiviešpatavo tyla. Po minutės sulojo šuo, 
į dangų pakilo i raketa, viena, antra. 
Pokštelėjo keli sargybinio šautuvo šū
viai, ir prasidėjo mūšis.

Jisai tęsėsi iki pat ryto.
Trečioji ir aštuntoji kuopos prasiver

žė per geležinkelį, aplenkusios pervažą. 
Bet iš antros pusės įsiveržti į pusstotę 
taip pat buvo neįmanoma: visur buvo 
spygliuota viela, žodžiu, pusstotės įgu
los, beveik visiškai sunaikintos ir tetų- • 
rinčios tik vieną kulkosvaidį bei keletą 
automatų, niekaip negalėjome paimti.

Auštant priešui ėmė siųsti pastiprini-f 
mų. Met nedideli penkių šešių vagonų 
sąstatai, besiartinantieji prie pusstotės, 
iš arti buvo triuškinami batalionų bei 

• kuopų, kuriuos paryčiu įtraukėme į mū-

Šovinių mes netaupėme, kadangi bu
vome jais gerai aprūpinti, ir atrodė, miš
kas jau liovėsi atsiliepęs aidu į nesuskai
tomą daugyvę šūvių ir serijų, į šarvomu- 
šįų ūkavimą ir į rankinių granatų spro
ginėjimus.

Iš trijų pamuštų ir prakiurintų garve- 
* žiu veržėsi garai,- rėkė sužeisti vokiečiai, 
daugeliui iš jų^netgi nepavykdavo pa
sprukti iš vaginų. Juos' triuškino kryž
mine ugnimi aštrintoji ir trečioji kuo
pos, esančios kitoje kelio pusėje. Tačiau 
visa tai buvū tik pusė - pergalės. Kuo 
aukščiau kilo saulę,; tuo aiškiau darėsi 
mums s/Būzima, kad tai buvo-pirmas

eiti. ; ’ ,į
Vokiečiai nustebino mus savo atkaklu

mu, stengdamiesi sutriuškinti mūsų da
linį. Pasakysiu tiesiai, mes nelaukėme iš 
jų pusės tokio žvitrumo.

Apie dešimtą valandą iš gurguolę^su
stojusios per pusę kilometro nuo pussto
tės, šliaužiodamas nuo medžio prie me
džio, į mūsų pusę prasigavo Miša Sie- 
menistas. Nepriėjęs dar gal trisdešimt 
metrų iki mūsų, jis'sušuko:

— -Drauge štabo viršininke, 
papulkininki, vadas jus kviečia!

Mes gulėjome ta 
krašty.JBazima .žvi 
klausė:

— Kaip manai, Petrovičiau, eiti?
— Manau, taip, — atsakiau aš.
Rūkas, liįji šiol slėpęs mus nuo vokie

čių ir prakeiktą pusstotę nuo mūsų, iš
sisklaidė ; viskas buvo matyti, kaip <ant 

delno. Už kokių septyniasdešimt penkių 
metrų prieš mus, vos žymus, lyg grybas 
buvo įaugęs į žemę mažutis medinis pa
statėlis, iki pat stogo užpiltas žemėmis. 
Va jisai, kaip kaulas gerklėje, atsistojo 
mums skersai kelio.
* Kuo ilgiau traukėsi mūšis, kuo dėta-, 
liškiau ryškėjo priešo Jėgos, tuo labiau 
mūsų ąnkstyvesnysis nustebimas virto 
nerimu. Reikalas ėmė rimtėti.

(Bus daugiau)

drauge

rp išvartų miško pa- 
gferėjo'į manė ir pa-

nv

LAI GYVUOJA HARTFORDO 
MENININKAI!

Per devynis metus man teko glaudžiai 
ir sklandžiai dalyvauti ir veikti šu va
dovaujančiais veikliais Hartfordo lietu
vių progresyvių organizacijų nariais. Ir 
to sklandaus draugiško veikimo ,rezulta
tai yra geri visose progres 
ei jų ribose.

Per karą visi'kįgūdusiai dirbome, kad 
kuo greičiausiai pribaigus žmonijos < ne
prietelių fašizmą ir tą dalinai atsiekė
me. Dabar, kuomet Wall St. piniguočiai A 
vėl atgaivino fašizmą ir ruošia kitą pa
saulinį karą prieš darbininkų klasę, čia 
vėl visi progresyviai turi milžinišką dar
bą, kad tas jų karo planas nesirealizuo- 
tų. Visos organizacijos turi dirbti už 
taiką. Tikiu, kad ir lietuvių Hartfordo 
organizacijos nei kiek neatsiliks tije ko
voje.

Meninis judėjimas tam gali daug pa
dėti. Reikia meną naudoti, taikos palai-

ių organ iza-

kymui ir kitų organizacijų auklėjimui. 
Menas pritinka visur ir yra reikalingas.

Dabartinis Hartfordo meninis veiki
mas stovi ant gana'tvirtų kojų, bet vis
gi dar gali būti veikimas biskį praplės
tas. O praplėtimas visuomet rymo ant 
veikiančiųjų narių rankų. Visųpirma 
reikia noro, pasiryžimo ir niekuomet ne
reikia įsivaizduoti viską žinančiu, arba 
daug kalbėti, o nieko neveikti.

Pradinių, jaunų veikėjų aštrus kriti
kavimas už bent mažiausią klaidą vi
suomet atneša daugiau žalos, negu nau
dos. Aš tą gana gerai patyriau, per de
vynis metus dalyvaudamas ^Hartfordo 
progresyvių judėjime. Taigi kš sakau: 
visuomet reikia naudotis draugiškumu 
ii’ inteligentiškumu.

Man labai buvo nesmagu, kada aš tu
rėjau palikti" Hartfordą ir visus gerus 
draugus ir išvažiuoti į New Yorką apsi
gyventi. Ypač labai buvo nesmagu pa
likti Laisvės ęhorą, prie kurio esu daug 
dirbę jo labui. Esu labai dėkingas tiems 
choristams, kurie išreiškia malonių žo
džių, sakydami, “Walter, tu išvažiuoji, 
ir čia palieki didelę spragą musų veiki
me.”

Sutinku, kad laikinai bus spraga. Bet

spragą sėkmingai užtaisysite. x
Širdingai ačiū Laisvės Choro nariams, 

kurie dalyvavo mano išleistuvių “paroj,” 
rugsėjo 21 dieną. Ačiū visoms moterims, 
kurios sunešė savo maisto, o vyrai sudė
jo ant gėrimo. Tai buvo labai malonu, 
kad taip jūs mane pamylėjote. Ilgai to 
nepamiršiu!

Kadangi New Yorkas nuo Hartfordo 
nėra labai toli, tai netolimoj ateityj teks 
gal vėl pasimatyti Hartforde su jumis 
visais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Maironio “Rinktine” 
rusų kalba

VILNIUS, rugp. i d. — 
Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla Maskvoje išlei
do rusų kalba Maironio “Rink
tinę”. ’
\ Knyga suskirstyta į pen- 
/kias dalis; 1. Eilėraščiai, 
2. Baladės, 3. Satyra, 4. 
Poemos, 5. Dramaturgija. 
Poeto kūrybinį kelią apibū
dina prof. V. Mykolaičio-Pu
tino straipsnis. v

Broliškųjų respublikų skai
tytojai šios knygos dėka 
galės susidaryti išsamų vaiz
dą apie lietuvių poeto kūry
ba.

Maironio kūrinius vertė 
keturiolika poetų - vertėjų : 
VI. Dzeržavinas, K. Arsen- 
jeva. M. Zamachovskiš,- D. 
Brodskis ir kiti.

Knyga pasirodė Vilniaus 
knygynuose.
NAUJOS ^SPORTO

KAUNO APSKRITYJE
KAUNAS, rugp. 7 diena.—I 

Apskrityje pastaruoju me-' 
tu įrengta eilė sporto aik> 
stelių. Zapyškio valse. “Ta
rybinio artojo” kolūkio/jau
nimas įsirengė krepšinio bei 
tinklinio aikštelę. Tokia^ pat 
aikšteles įsirengė ir. 
čerginės gyvenvietės,
tonių apylinkės (Raudondva
rio valse.), Stalino vardo 
kolūkio (Lapių valse.) ir ki
ti jaunuoliai.

Neseniai pradėta didelio 
Sporto stadiono statyba prie 
Nevėžio, šalia Raudondvario

miestelio. čia bus įrengta 
futbolo aikštė, krepšinio, tin
klinio, bėgimo takai ir kt. 
Prie šio stadiono bus erdvas 
pastatas, kuriame bus rūbi
nės, dušai, sporto priemo
nių sandėlys, administracijos 

Stadiono 
aktyviai 

komjauni-

kambariai ir kt. 
įrengimo darbuose 
dalyvauja vietos

aikštynaiMažesni sporto 
bus įrengti Jonavos', A.' Pa 
nemunės valsčiuose.

K. Juozaitis.

BAZĖS

—K a - 
Berna-

W. Brazauskas.

Kaišiadorių tarybinis 1 ūkis. 
Jau, pastatyti 5 gyvenamieji 
.namai. A. Grigonis.

Baigiama Visuomeninių 
Pastabu

KED
Statyba
UNIAL Rubp

jo kluono statybą.
Sparčiai vyksta visuomeni

nių pastatų statyba ir kituose 
apskrities kolūkiuose. Dotnu
vos valsčiaus Marytės Melni- 
kaitės vardo kolūkyje kolūkie- 
čių-statybininkų brigada pas
tatė didelį sandėlį minerali
nėms trąšoms. Brigadininkas 
Jonas černeckis 
statybos išdirbo 
dienius.

prie sandėlio
233 darba-

Klimavičius

Pastatai Gyvulininkystės ♦ 
Fermoms

ZARASAI.- Rugp. 2 d. 
Apskrities kolūkiuose, greta 
gyvulininkystės fermų vysty
mo, plečiasi ir visuomeninių 
tvartų gyvuliams laikyti bei 
kitų visuomeninių pastatų sta
tyba. Vien iš senų suvisuome
nintų pastatų perstatyta, atre
montuota ir pritaikyta naudo- , 
jimui tvartų: 1.400 arklių, 
960 stambiųjų raguočių ir 360 V 
kiaulių. Tuo pat metu vyksta 
naujų visuomeninių pastatų 
gyvuliams. laikjrti, pašarams 
ir kt. statyba. Apskrities kolū
kiuose dirba 20 statybininkų 
brigadų. Gyvenyietes yra’ pasi
rinkę 10 kolūkių, penkios tipi- 

| nes sodybos jau išplanuotos, 
jų projektai apsvarstyti ir pri- 

i imti bendruose kolūkiečių su- 
I sirinkimuose ir patvirtinti ap
skrities vykdomajame komite- 
j te. Antalieptės valsčiaus Ma- 
1 rytės Melninkaitės vardo ko- 
I lūkyje statybininkų brigada 
stato tipinę 30 arklių arklidę;^ 

, ir 20 karvių karvidę. Tipinių 
gyvulininkystės fermų pastatų 
statyba vykdoma Degučių vai- 
sčiuje 
kit. ’

d.
Karolio Požėlos vardo kolūkio )d

Ticsos” kolūkyje iri /
A. Vyšniauskas

Prie kiekvieno klubo-«kaity- / 
klos—Zootechnikos ratelis \

PANEVĖŽYS, rugp. 7 d.— 
Čia vykta apskrities kultūros- 
švietimcp ’ įstaigų darbuotojų 
susirmkimas, kuriame buvo 
apsvarstytas LKP Centro Ko= 
miteto IV-jo plenumo nutari
mas del kolūkių stiprinimo 
organizaciniu ir ūkiniu atžvil
giais, o taip pat nagrinėta 
klausimai, susiję su gyvulinin
kystės išvystymu kolūkiuose.

Susirinkimo dalyviai įsipar
eigojo prie kiekvieno klubo- 
skaityklos suorganizuoti zoo
technikos ratelius. Priimti 
konkretūs įsipareigojimai pla
čiai išvystyti politinį-masinį 
darbą paruošų kampanijos 
metu. \

★ Baigiamas mokyklų re
montas Gelgaudiškio valsčių^ 
je '(Šakių apskr.). Jotiškių, 
žągėnų ir kitos pradinės mo
kyklos pilnutinai atremontuo
tos^ A. Petraitis.

★ Naujus pastatus stato

PADĖKA
e serme-Širdingai dėkojame visiems, kurie la 

nis Ambraziejaus Belskio, mirusio rugsėjo 25 d., 
1949, Brooklyn, N. Y.

Dėkojame giminėms ir draugams už suteiktas gė
les ir visiems už išreikštą mums užuojautą .tuomi 
skaudaus liūdesio mdmentu.

v ' ‘t

Taipgi norime išreikšti savo pasitenkinimą laido
tuvių direktoriumi Šalinsku už jo gražų šermenų ir 
laidotuvių aptarnavimą.

Pranė Belskienč ir Sūnūs Vytautas

valstiečiai, greta derliaus nu
ėmimo darbų, vykdo dar per
nai pradėtus statybos darbus. 
Dar pernai iš suvisuomintų 
pastatų į busimąją ^plūkio 
gyvenvietę buvo suvežta sta
tybinė medžiaga, iš kurios 
šiuo metu jau baigiamas sta
tyti didžiulis sandėlis trąšoms. 
/ Naujam derliui supilti pas
tatytas . naujas svirnas, antrą 
tokį pat svirną kolūkiečiai 
pastatė iš suvisuomenintų sa
vo pastatų. Statybininkų bri
gada, vadovaujama drg. Bes- 
lalovo, baigia 52 m ilgio nau-

Alice
Jaunavedžiai Ali 

tuokė ženybiniam 
Linksmas ir vaišingas

Pafjalba Kolūkiečiams 
Nuimant Derlių

RADVILIŠKIS. Rugp. 
Komjaunuolių i'fiiciatyv: 
skrities jaunimą/ nutari 
ninkauti kolūkiams 
lerlių. Valsčiaus cento 

lėnuose suorganizuotos 
gados po 12 žmonnių.^ 
ba VLKJS XI

3/d.
i ap- 
talki- 

nįuimant 
į Šiau- 
y bri- 
os dir- 

suvažiavimo / 
vardo ir “Kelio į šviesą” arte
lių laukuose. ,

Talkininkai žymiai virši
ja išdirbio normas. Pav. Vit
kauskas, Brazauskas ir Norvy- 
daitė per dieną suriša pb/ 
700—800 pėdų, esant nor
mai 450 pėdų.

★ 4 gyvulininkystes fermos 
įsteigtos Andripj^vo vals
čiuje (Klaipėdos apskr..) 
“Naujojo keliu” kolūkyje.

N. Sarulis

John
e Bakunaiteį ir Johi

iių met
ių bankietas įvyko Len

kų Atletų Klube,~ dalyvaujant giminiųy ir pažįstamų 
virš 200. * . '

Po vestuvių jaunavedžiai linksminosi per dvi savaites, 
Kanadoj ir kitose, vietose, Sugrįžę apsigyveno pas Alice’s 
tėvelius: 316 — 3rd St., Cliffside Park, N. J.

Jaunavedžiai, Mr. & Mrs. John Gaffney paaukavo 
“Laisvės” stiprinimui $5.00.

wenimui
susi 

ugsėjo

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Spalių 8, 1949 j



ELEKTROS PRISTATYMAS ŪKIAMS

tais

S. Šilainis

Antanuk

Philadelphia, Pa
Licensed V n d erta ko

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y

Tel. EVergreen 8-9770

4 CHARLES J. ROMAN

JOSEPH BALTAITIS

BALĖAS
(BUYAUSKAS)

PYRA

MArket 2-6112

REIKALINGOS
OPERATORES

Lais
prol

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

TELEPHONE 
<TAGO 2-500

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

rengtis 
galima

Rep.

vaka- 
buvęs 
Bajo-

i.š dauge-
leina ir

suknelių 
Alga.
5 vak.

gerą 
daug

Telefonas
EVergreen 4-9407

Tu i naujų 
prikalbinti 

pasirūpinkite 
pramogos su- 
Y (finansiniai. 

(Y22-224)

priklau
25 kuo

Joseph Garszva 
ndertaker & Embalmer

HEL 
RE/KALINGOF MOTERYS

lapkričio
Hali,

ras 
pasaką “Eglę

1113 Mt. Vernon St, 
Philadelphia, Pa. 

Tel. Poplar 4110

WANTED—FEMALE

reikalu, po 
nutarta

Palei Se- 
Tu mosos 

inteligentai 
kaip

— tas raiškia, kad mūsų 
Mūsų duoną valgydami

BES. TEU
HV 7-S4UD

pirmųjų 
prijungė 

var

nom 
kur nors 
prapultų, 
viskas, 
tik atstatyti, 
tokia šalimi 
ir laimingai 
kiekvienas

> Tai ne lengvas darbas. Tam 
garbingam 
telkti 
jėgas. k 
bėgei is,( 
ti priei 
ra i my 
žmones.
.namo.

ir jau persiskyrė, 
išvyko. Chicagon.

Petras

jums patarnaus )M. 
tienė. Jos antrašas 
W. 7th St., 
tės prie jos 
visas

lektros
REA finansuotas mėribsį, ypač nedau< 

aptarnauja ventose ūkių vietose 
ir 750 ki- ' Common Council

aukščiau minė
tu rėš skanaus 
alučio ir >ska-

Irooklyno ir apylinkes, 
amus; taipgi siunčiame 
Mestus.

Tel. EVergreen 4-8802

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 6-tą, pas 
Paųkštaičius. Malonėkite vi
si nariai atsilankyti ir naujų 
nariu atsivesti.

KEPAME TIKRA LIĘTUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
BEI KE1KSUS

MATTHEW A 
bIjyus

Manager

JOHN A. PAULEY

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

VISŲ MIESTŲ ATYDAI
Visų organizacijų prašome įvyks 

tančiuose sfivo susirinkamuose prisi 
minti Laisvės vajų gąv^-1 ---- -•
skai ty to jų. Pasi r ūpi n m te 
naujų skaitytojų ir' 
suruošimu kokios ilorsę 
stiprinimui dienraščiu

— Laisves -Adn:

518 Grand Street; Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia /ūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Ilgai nesveikavus kojomis, 
mirė Marė Žilinskienė, tai ve- 
lionies. A. Žilinsko žmona.

Turtingo lietuvio . ūkininko 
sūnus Justas Klimukas nuvy
ko Kanadon ir apsivedė dipu
kų, manydamas laimingai gy
venti ūkyje. Vienok ženybi- 
nis gyvenimas nėjo taip sklan
džiai 
toris

Amerikonas “Tyrinėtojas” 
Suimtas kaip žmogžudis
Kafiton, Kinija. — Ame

rikonas Kinijos kalnų “ty
rinėtojas” Leonardas Clark 
tapo areštuotas, kad per 
girtą puotą savo kamba
riuose nušovė du svečius, 
amerikoną ir anglą.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

pasakyta: 
susiveda su 
Turėjo būt 

1914 rugsėjo mėnesį. Mat, 
jaunimas, vaikinai,' negi gy
vens vienatvėje. Tais pat 
metais įsiprašyta ir merginos.

G. Jamison.

Mes perkame geriausios^/rūštar miltus 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų

sutaupysite pinigų,/nesirgsite,^ nereikės išmokėti gydytojui

Pristatome į viLis dalis— 
į krautuves ir j pavienius 

4r j kitus
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

★ GRŪDŲ DŽIOVYKLA 
Pastatyta Rokiškyje.- Džiovy
klos pajėgumas — 35 tonos 
per pamainą.

\ K. Medineckas

★* Penkmečio planą 
Vilkaviškio aliejaus dirbtuvės 
darbininkų kolektyvas.

VI. Žemaitis.

sūnūs 
pačias 
cester, Mass, ir dirba 
fabrike. O Jonas tai 
miestelyje gyvena.

Beje, čia paskutinę 
ciją prieš mirtį turėjo 
Tėvynės redaktorius 
ras su žmona.

vietoj, elektra 
darbo. Šiame 
(yra išpum- 
s ir įvestas į 
ikio pastatus.
elektrinį pe- 

turi elektrini

Paukštai- 
: 3901 S. 

Miami. Kręipki- 
ji suteiks jums 

informacijas apie dien-• United States Rural El
ectrification Administra
tion (REA) neseniai ap
vaikščiojo 14 m. sukaktį. 
Šios Žemdirbystės • Depart
ment© . įstaigos svarbiausia 
užduotis yra duoti paskolas, 
ypač įmonėms, kurios ap
tarnauja visuomenę, koope
ratyvams ir nepelųingoms 
draugijoms, pastatymui el
ektrinių įtaisymų aptarnau
ti kaimo gyventojus.

Tuo pačiu metu, ūkinin
kų nuosavybė Southside 
Electric Cooperative Virgi
nijoj, viena iš 
REA skolininkų, 
savo dešimttūkstantinį 
totoją prie savo elektros jė
gos linijų. REA ir Virgini
jos kooperatyvas raportuo
ja, kad ūkių elektrifikacija 
žymiai. progresuoja, ir pa
deda Amerikos ūkių šei
moms padauginti savo pro
dukciją ir pakelti gyvenimo 
standartą.

aptąrnauja 40, 
rįaujų vartotojų >ka 

6pgy

Istori- 
“Kuo- 

n u vertė 
vėliaus ir Kerenskio 

spalio mėnesį 
turėjo būt 1917 me-

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-tos kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienj, spalių Oct.) 12-tą, 
pradžia 8-tą vai. vakare, 
Name, 735 Fairmount Avė 
riai malonėkite ateiti 
pasimokčti duokles ii 
gauti 
kam i 
įvyks 
Green 
kimą 
dirbėti baliuje 
bingas

Iš Atsibuvusio Parengimo
Rugsėjo 18 d. atsibuvo vie

tinio Progresyvių Moterų }<lu- 
bo parengimas pas dd. Del- 
tuvus, Arbutus, Md. Nors 
diena pasitaikė labai graži, 
bet svečių susirinko* neskait
lingas būrelis, 58 ypatos iš 
viso. Bet nežiūrint neskait
lingos publikos, ačiū tam, kad 
dd. Deltuvai vietą ir valgius 
aukojo ir rūpestingai darba
vosi, kad padaryti pelno pro
gresyvu i spaudai, tai ir pasek
mės gavosi patenkinančios, už 
ką Moterų Klubas dd. Deltu- 
vam ir atsilankiusiems sve
čiams taria didelę padėką.

Spalio 2 dfWubo narės lai
kė susirinkimą, kuriame bu
vo suvesta \parengimo apy
skaita. Pasirodė, kad paren
gimas davė pelno $86.42. 
na paskirstė sekamai: 
sveikinimui dienraščio 
vės 30 metų- jubiliejaus 
ga $50 ; Civilių Teisių Kongre
sui $25, ir dienraščiui Vilniai 
$10. [ Visos aukos pasiųstos, 
kam paskirtos. Gražus pasi
darbavimas • geriems tikslams. 
Reikia pastebėti 
šyvių 
so tiktai 
pos narės 
pasekmingiatf veikti ir dai
giau naudingų darbų atlikti 
jeigu vi^os 25-tos kuopos na 
rėš

Prie paprastų ir naminių
Nuolatinis Darbas. Gera

Kreipkitės nuo 9 ryto iki
MARY HODDAD

555—5th Ave., Brooklyn.
(225)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-tos kuopos ; susirinki 

maš įvyks pirmadienį, spalių (Oct.) 
10-tą, pradžia 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių salėje ant 3-čių lubų, 851 
Hollirfs St.

Gerbiami nariai ir Laisvės skai
tytojai, malonėkite ateiti į šį susi
rinkimą, nes yra\ svarbių reikąlų 
aptarimui dėlei Jubiliejinio bankie- 
to, Įjūris įvyks lapkričio (Nov.) 12. 
Taipgi turėsime pasitarti ir laisvės 
vajaus reikalu, turime rūpintis gavi
mu naujų skaitytojų. — Valdybą.

(222-224) \

(Shaliitskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave., 
(at Forest ParkViąy Station) '

Woodhaven, Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Ijmdotuvių Direktoriai:

F. W;Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

sezone
pas Frank Mockų, 

žymiai pagra- 
dėl piknikautojų. Vir- 
sudėti nauji gesiniai 

Pats didžiulį/ kam- 
vieta pasišokti, 
naujai išmalia- 

pageripimų 
mūsų 

įvyks

klubui priklausytų.
Klubo Narė

Liaudies 
VisA na- 

susirinkimą, 
pasirūpinkite 

naujų narių. Taipgi bus rcn- 
darbininkai baliui, kuris 

spalių (Oct.) 22, salėje: 414 
St. 'Tad kviečiame j susirin- 
ir meldžiame liuosnoriai pa

tai bus labai gar- 
jūsų pasitarnavimas kuopai. 

Walan tienė. (223-225)

Dabartį ijdai 
i, mat

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio (Oct.) 9 d., pra
džia 10:30 vai. ryto, Lietuvių salėje, 
2,9 Endicott St. Draugai, prašau vi- 

būti susirinkime, nes yra ’daug 
svarbių dalykų aptarimui. — J. M. 
Lukas, sekr. (223-224)

ietuvą ne 
padaryti 

, kurioje laisvai 
galėtų gyventi 

žmogus.

Pirmas Miamės lietuvių pik
nikas šiame sezone » įvyks 30 
d. spalių 
Mockaus ūkis 
žin tas 
tu vėjo 
pečiai, 
bary s, 
perdirbtas 
votas ir 
pridėta. Taigi 
mafe piknikas įvyks pagra
žintame Mockų ūkyje. Mū
sų pikniko komisija išrinkta 
iš sumaniausių parengimam 
draugų ir draugių: E. Slie- 
kienė, Al, Walley ir Joe 
Paukštaitik. Mes jais pasitin
ki me, kad .jie surengs 
pikniką ir sutrauks 
žmonių. E. K. Sliekienė pa
gamins gerus valgius dėl sve
čių, kurie atsilankys pikni
kam.

Taip pat nutarta nupirkti 
daugiau rekordų, kad norinti 
šokti būtų patenkinti muzi-

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
moderifišką patarnavimą. 
Patogiai ir ^gražiai mo
derniškai įruošta-- mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

★ Biržuose gastroliavo 
Kauno jaunimo dramos teat- 

kuris pastatė K. Juršiūno 
žalčių karalie-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

Mūsų 'kaimynės klerikali
nės Amerikos redaktorius 
stebisi ir nesupranta^kokiems 
galams tiek LieūTvNs^tk'k vi
sos Tarybų Sąjungos valdžia 
taip labai rūpinasi pabėgė
lių sugrąžinimu namo. Tie
siog klausia: “ Kam jiems 
tų pabėgėlių reikia? ” į

Čia, matyt, žmogus jokio 
supratimo . neturi, apie komu
nistus ir pamiršta Janai 
gražią pasaką apie “p/kly- 
dusią avelę Atsimenu, Lie
tuvoje mūsų kunigas nepa'- 
sakydavo nė vieno pamoks
lo, neprisiminęs Diev<k su
sirūpinimo ta paklydusia ave
le ir džiaugsmo, kai ji paga^ 
liau tapo surasta. \

karves. Turi . 11 štukų ra
guočių, arklį, peniukšlą mei- 

pulką vištų. Jų abu 
jau vedę svetimtautes 

Viktas gyventa Wor- 
radijo 
vietos

Lietuvos 
“masko- 
nerėikia. 

reikėtų 
karštai pasveikinti ir palinkė
ti jiems pilniaus-io pasisekimo.

Ar dabai* Amerikos redak
toriui bus aišku, “ kam jiems 
tų pabėgėlių reikia ? ’’

Materialinę " pagalbą Isu- 
teikė Sintautų valsčiaus /ša
kių apskr.) “Spalio tiS^de- 
šimtmečio” kolūkiui šefai 
“Kauno audinių’’ darbininkų 
kolektyvas. Šefai padovano
jo vinių, tepalo, knygų, pa
dėjo • atremontuoti grūdų 
sandėlį. A. Andrijaitis.

olos įstai- 
leoperuoja 

(į. Bet gc- 
19491 m., ji pa

vis© J $1,748,858

LDS 5; kuopa rengia šaunų 
balių . Įv^ks spalių (Oct.) 22 
d., Rūbe. Hali, 414 Green St. 
Prasidės. 8 vai. vakaro. Du
rys bus atdaros nuo- 7 vai.

Rengėjai kviečia visus atei
ti ir atsivesti draugus ir pa
žįstamus. Užtikrina, kad pra
leisite laiką smagiai, šokiams 
turės gerus muzikantus. 
Mėgstantieji šokius, galės pa
sišokti ir mylintieji dainas 
galės dainų pasiklausyti, nps 
yra pasižadėjęs Lyros Choras 
'sudainuoti šiame parengime. 
Teko nugirsti, kad mūsų my
limas Lyros Choras jau mo
kosi naujų dainų, tai bus ge
ra proga jas išgirsti pribuvus 
į šį parengimą. Gerai žinom 
iš praeities, kad dainos ir nu
liūdusius pralinksmina, ūpą 
sukelia jų sutartinus dainavi
mas. '

Apart visko 
to, rengėjai 
maisto, taipgi 
naus vyno. . O viską kitą’su
žinosite ant vietos, atėję ba
lium Įžangos tikietai tikNHS 
c. Prašo pasipirkti iš anksto?

Komisija lauks visų lietuvių 
ir liętuvaičių iš Philadelphi- 
jos, iš artimos apylinkės ir iš

Vardan komisijos—
P. Walantiene.

ga. Neturi ir 
elektros pra/nonį 
gyžes mėn 
skolino iš

darbui reikia su- 
visas lietuvių tautos 
Todėl kiekvienas pa- 

’ kuris gali prisidė- 
! to darbo, kuris tik- 
Įi savo žemę ir savo 
lyra kviečiamas grįžti

tų įstaigų, kaip bažnyčias, 
mokyklas, 1 krautuves, ūkio 
industrijas ir neūkinius kai
mų namus.

Pav., imkime ūkį netoli 
Blackstone, Virginijoj, ku
riam elektra įvesta nuo 
Southside. Cooperative 1937 
m. Pirmoj 
sutaupo daug 
ūky j vanduo 
jamas išsėmė 
butą iųj^tus ] 
Šeima vartoja 
čių virimui 
šaldytuvą ir didelę šaldymo 
vienetą laikyti maistą švie
žiu. Irgi vartoja visokių 
m a ž e s n ių reikalingumų 
(įrankių).

Tvartuose ir kitose patal
pose, .kaip vištininkuose, 
elektra yra įvesta. Elektros 
motorai vartojami mašine
rijai, kuri palengvina ūki
ninko darbą. REA praneša, 
kad a ūkiuose elektra varto
jama net dėl 300 skirtingų 
įrankių.

“Viena elektros^ kilowatt 
valanda, kuri kainuoja ūki
ninkui apie 3 centai, išpum
puoja 1,000 galonų van
dens, arba pamelžia 30 kar
vių, sumala 200 bušeliu 
kornų. arba atšaldo 10 ga
lionų pieno.”

REA raportuoja, kad 
ūkių elektros kooperatyvai 
dabar įveda beveik 13,700 

— 1060 ūkininkų, grupėms, mylių perdavimo linijų per 
kad galėtų įvesti 1,070,000 .mėpčšį 
mylių elektros linijų. Pa-’30( 
prastas 
kooperatyvas 
apie 2,000^

Bridgeport, Conn.
šiame mieste turėsimu pir

mą Liaudies Metinį Festivalį. 
Ruošia suorganizuotas Jung
tinis Liaudies Festivalio Ko
mitetas. Visas pelnas eis pa
žangiosios spaudos reikalams 
Komitetas susideda 
lio tautinių grupių, 
lietuvių atstovai.

Festivalis įvyks
13 d., vakare, Rakozi 
624 Bostwick Ave.

Tautinių grupų festivalio 
programos dalyviai bus tau
tiniais kostiumais apsirengę.

Lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Tik ietis 
Jš anksto įsigyti.

MATTHEW P
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBTUR

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON^ALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas -Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvotl Dovanai 
fiBO GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

kad Progrc 
Moterų Klubui 

keHos LLD
o būtų galima daug 

eikti 
darbų

30 metų atgal čia buvo apie 
20 lietuviškų ūkininkų ir gra
žus būrys jaunimo. O dabar 
ūk likę apie 7 ūkiai. Senie
ji jau išmirę, o jaunieji išė
ję kitur bei apsivedę, susimai-, 
šę su svetimtaučiais, ir tarp- 
lietuviai mažėja, 
bec ežerą Jono 
ūkyje liętuviški 
praleisdavo vakacijas 
tai: Dr. F. Matulaitis, 
žara, S. Michelsęnas su žmo
na ir’ buvusi SLA sekretorė 
Jurgeliūte ir kiti. Tai buvo 
graži vieta, derlinga žemė ir 
gausingas sodas. O dabar 
čia tik eglynas žaliuoja. Obe
lys pasislėpusios tarpe eglių 
šakų.

Kadaise čia šios žinios ra
sėj as su dd. .Vladu ir 
fon.su yraj^jovękgausias 
žas. ITndoko ir Petrušiūno 
ūkių tik skiepai tūno. Tik 
Laisvės ’skaitytojo M. Račilos 
yra moderniškai įrengtos tro-r 
bos, 13 perkūnsargių (stie
bų) blizguoja ant stogo.

Man čia užėjus, atėjo iš 
miško su grybais Račilienė, 
Tumosienė ir Myčienė ir iš
virė skanių grybų dėl vaka
rienės. Račila su žmona ry
tais atsikelia 5 vai. ir melžia

Tel. A V. 2-4026

DR. REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadienius: 
nuo 10 iki 12 ryto.

4.95 Columbia Rd.

Serga Bronisė Ramanaus
kienė. Spalių 5 d. išvyko li
goninėn-, Quakertown Hospi
tal, ant operacijos. Tulžies ne
veikimas jau seniai ją vargi
na. Dar neteko sužinoti ligo
nės lankymo valandų.. Ma
nau, kad visose ligoninėse tu
ri maždaug tas pačias lanky
mo valandas. Todėl, drauges 
ir draugai, nepamirškite jos 
aplankyti, priduokite energi
jos ^skausmus ,perkentėti.

Draugė Ramanauskienė yra 
plačiai žinoma tarpe Phila- 
delphijos ir apylinkės lietu
vių. Paskutinius šešis metus 
gyveno ant ūkio.^ Jos namų 
adresas yra toks: Rd. No. 1, 
Almant, Pa.’

Nuo savęs linkiu draugei 
laimingai skausmus perkentė
ti ir. sveikai sugrįžti namo.

P. Waiantiene.

REA praneša, kad 4,268.- 
004) ūkių — /arba 75 proc. 
visu ūkiu — dabar naudoja 
elektros patarnavimą. 1936 

irėjo elek-

^Ar urz tai galima 
vadus peikti, barti ii 
Ii roti’’? Negalima, 

juos tiktai 
pasveikinti ii
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PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST.. J
Ctor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y

★ 4 GYVULININKYSTĖS 
FERMOS įsteigtos Papilio 
valsčiiUiK^(Kuršėnų apskr.) 
“Li/udids draugystės” kolū-

•J/ermaB- dar šiais me- 
numatoma žymiai išplės-

RECEPTĮJ SPECIALISTAI

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

Tel. EVergreen 7-6288 *
aZa a^a -9- . .W W T V T "I* W Tr W W V

GERIAUSIA MJONfl 
\SCHOLES BrfKING h 
- 532 Grand St, Brooklyn

vos va- 
yra tokič žmonės, 

kurie lab|i myli žmones ir ne- 
kad’nors maža jų dalelė 

pasimestų, paklystų, 
Jiems žmogus yra 

Tię no<

LLD 75-tos Kp. Susirinkimas 
Buvo, Skaitlingas,.

Spalių 2 d. buvo kuopos na
rių susirinkimas, kaip visiem 
jau žinomoje vietoje, pas dd. 
Paukštaičius.

Narių į susirinkimą atsi
lankė daug ir dar atsivedė ir 
naują prie kuopos prirašyti. 
Prisirašė du nauji nariai, o 
kiti du žadėjo greitoje atei- 
tWe persikelti į Miamės kilo
tą iš savo seniau gyvento 
miesto. , Aiškiai matyti, kad 
mūsų kuopa auga nariais. ..

Susirinkime likosi parduota 
10 kopijų brošiūros “Ar Tai
ka Galima.”

Kurie nusipirkote, perskaitę 
patys duokite perskaityti sa
vo draugams bei pažįsta
miems. Lai visi susipažįsta 
ir sužino, kad taika galima 
išlaikyti ir gali žmonija ap

sieiti be karų-žudynių.
Laisvės vajaus 

trumpų apkalipėjpnų, 
dalyvauti vajuje.

Išrinkta vajiiiinke 
Pau kštaitienė.

Dabar, kurie norite atnau
jinti dienraštį arba užsirašy 
ti, kurio jo dar neskaitote, Ki

Dėl Sietyno 35 Metų 
Jubiliejaus Pataisom Klaidą

Laisvės laidoje rugsėjo 24 
tilpo' choro 35 metų jubilie
jaus aprašymas, kur nesuži- 
niai pasidarė dvi klaidos, ku
rias čia pataisysim. t

Po antgalviu “Nuo Čia Pra
sideda Sietyno Choro 
ja” buvo rašyta taip: 
met Rusijos liaudis 
carą 
vyriausybę 
1947 
tais.

Antra, buvo 
“1917J5ietynas 
gražėja lyčia.” 

rugsėjo mėnesį 
vaikinai 

vienatvėje.

fon.su


NewWkp^<M^^2inloi
Užatakavo Holmes 

Streikierius
Ilolmes Electric Protective 

Co. jau senokai streiku o jltn; 
tieji darbininkai praėjusį ket
virtadienį turėjo kelintąjį iš 
eilės masinį pikietą. Kompa
nijai bandant įvežti streiklau
žius, streikieriai apvertę du 
kompanijos auto. ' Policijos 
sargybai norėjus streiklaužius 
įvesti, pikietuotojus nuvaiky
ti, jie nesidavė nuvaikomi. 
Pribuvo daugiau policijos su 
revolveriais rankose streiklau
žius apsaugoti. Vieną pikie- 
tuotoją areštavo.

Streikieriai kalba, jog dar
bininkai neturės teisės sau
goti savo darbą ir savo šeimos 
duoną ir gerovę tol, kol ma
joras O’Dwyer bus majoru. 
Jie kalba apie Marcantonijų, 
kuris užtartų darbininkus.

Bronxe areštuotas Arthur 
Napoletano, 37 metų, įtartas

Brooklyno Browpsville Galėtų i Nuteisė už Pabėgimą 
Iš ArmijosIšrinkti Darbininku Atstovą

Ateikite Pamatyti; “Paparčio 
Žiedą!” < f r .k

Rytoj, sekmadienį, spalių 
9-tą, 4 vai. po piet, Liberty 
Auditorium salėje, Aido Cho
ras suvaidins legendarinį 
vaizdelį. “Paparčio žiedą.” ši 
legenda yra žinoma tarp lie
tuvių jau nuo senų senovės 
laikų^Gal ir ne vienas iš pu
blikos Joninių naktį ėjęs pa
silinksminti su jaunimu ir su
sėdę prie degančio ugnies 
laužo, dainuodavo -bei pasa
gas porindavo, ypatingai apie 
paparčio žiedą...

Tą įdomų ir pasakingą vaiz
delį jūs pamatysite ir pergy
vensite tuos praeituosius lai
kus, • atsilankydami . į Aido 
Choro parengimą.

Atsilankykite ir įvertinkite

FILMOS
vienu iš grupės spausdintojų- : Embassy Newsreel Teatruose

Prezidentas Trumanas pa
reiškia visame kapitalistinia
me pasaulyje dabar pasklidu
sią rūpestį tuomi,' kad į Ta
rybų Sąjungą negalės svaidyti 
atominėmis bombomis be ga
vimo jų patiems. Ir veik vi
sos kitos žinios, kaip kad jas 
iššaukusieji veiksmai, sukasi 
apie pastangas* sulaikyti 
bininkų pirmynžangą.

skleidėjų falšyvų pašto stam- i 
Pų.

Rivoli Teatre

Teberodo “Pinky,” kurioje 
negrai pastatomi įžeidžiamo
je pozicijoje. (

MATYK NAUJAUSIAS FILMAS! 
ĮASIVYSTANC’IĄ ISTORIJĄ! 

GRAIKŲ PARTIZANAI 
TEBEKOVOJA PRIEŠ 

\įĄLD2IĄ.
KARALIAUS GIMINAITIS 

VEDĖ PRASČIOKŲ. ’ 
MEKSIKA-MINI 149-TUS 

NEPRIKLAUSOMYBES 
METUS.

.'•OPERATION VICTUALS'* 
UŽBAIGTA.

EMBASSY
Broadway ir 46th St.

dar-

Music Hall

rodyti įdomia
“The

Wyler

ir
įvaidintą

William’o
gamintą Para-
Tai sėkmė bu-

U Radio City

Pradėjo 
įspūdingai 
Heiress,” 
direkcijoje
mount filmą, 
vusio ant Broadway vaidinto 
veikalo Washington Square, 

' įscenizuoto iš Henry James’o

žymiausi šio sezono vaidintojai įneša šiltus ir’gyvus 
jausmtls į nepaprastą meno kūrinį...

OLIVIA de HA VILLAND—MONTGOMERY CLIFT 
ir MIRIAM HOPKINS

"THE HEIRESS”
Istorija geros ir malonios, bet nemylimos merginos!

Paruošė ir dirigavo William Wyler.
PARAMOUNT PICTURES VEIKALAS

Ir-dar atmintinas vaidinimas scenoje su garsiomis
ROCKETTES!

RADIO CITY MUSljc HALL r 8t.

iq
so

ip žinote, 
iistę Ger- 
XV ate rb u- 
čia gimu-

turėsime' viešnią 
trudą Ulinskaitę 
■ry, Conn1. Matysite 
šių jaunuolių šokėjų grupę
šokant lietuviškus tautinius 
šokius. Be to, Florence Ka
zakevičiūtė pagros armonika, 
o kiti aivliečiąi išstos su liau
dies dainų rinkiniu, kurias 
jie išpildys pavieniai ii- grupė
mis, pritariant visam Aido 
Chorui,.

Aido Choro pianistė Sylvia 
Pužauskaitė akompanuos pia
nu visas dainas.

Po vaidinimo šokiai, grojant 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
trui. Įėjimas tik $1.20.

TEATRAI
novelės.

Dalykas einasi apie buvusio 
praėjusiais šimtmečiais New 
Yorko centro gyventojus, jų 
'link^piavimus ir • veiksmus. 
‘‘The HdTress” vaizduoja žiau
riai senybinį turtuolį tėvą, 
kuris negali h' nenori supras
ti jaunos savo "dukters naujo- 
viškesnių pažiūrų, tarpe kit
ko ir jos polinkių mylėtis ir 
vestis iš Yneilės.

Tėvo (Ralph' Richardsono) 
kontrolė ant dukters (Olivijos 
de Havilland) pasuka visą jos 
gyvenimą nepageidauta vaga, 
ne žmogaus, bet dolerio gar
bei ir gerovei. Montgomery 
Clift vaidina meilužį.

Antra savaitė rodoma'nauja 
komiška filmą “My Friend 
Irma,” gaminta sėkmė pana
šios radijo programos. Vy
riausiose rolėse Marie Wilson, 
John Lund, Diana Lynn ir 
Don DeFore.

Stanley Teatre
Teberodo filmas žydų tau

tinėmis temomis “Long Is the 
Road” ir “A Vilna Legend,” 
priedams yra trumpos “Sing 
Molly, Sing,” su Molly Picon, 
ir “Road to Israel.”
Roxy Teatre .

Trečia savaitė rodoma fil
mą “Thieves’ Highway.” Sce
noje taip pat pasilieka įvairu
mų programa. Spalių 12-tą 
pradės naują programą, su 
filmą “Father Was a Full
back.”

AIDO CHORAS * perstatys/?
■4

Dodgeriai Atsigriebė
Antrojo žaismėje persiimti 

už pirmenybę su newyorkic-. 
čių tymu Yankees, brook-, 
lyniečių baseboles tymas 
Dodgers* (kai kada spaudoje 
vadinamas B rooks — nuo 
Brooklyn) išėjo tokiu pat lai
mėtoju, kokiu buvo išėję 
Yankiai pirmoje žaismėje —

Ab&m ’ tymams tebestovint 
lygiomis, žaismės 'bus pratęs
tos. Originab'ai buvo numa
tytos tik 4, po vieną kas die
ną, pradedant 5-ta,? baigiant 
8-ta.

Pirmoji žaismė publikos tu
rėjo 66,224, antroji—70,053. 
Per jas abi bendrai pajamų 
gavo $639,535.35. Iki žais
mės baigsis — šiuos žodžius 
rašant dar buvo likusios trys 
—pajamos pasieks virš pusan
tro milijono dolerių. Tame ir 
visas sekretas, dėl ko spauda 
basebolės žaismę stato aukš
čiau už pasaulinius reikalus. 
Ji irgi iš to gauna skelbimus 
ir milijonus ekstra centų už 
ekstra kopijas laikraščio.

Tie milijonai dolerių, žino
ma, ne visi eis tiesiog į su
taupąs tymų savininkams ,nes 
valdžia 'atsiims r{uo įžangos 
taksus, žaidėjai tatfpglh gaus 
atitinkamus (kontraktuose 
atskirų žaidėjų su tymo savi
ninkais iš anksto susitartais 
nuošimčiais) kiekius. Paėmus 
tiktai tų pirmųjų dviejų žais-1 
mių pajamas, jos dalinsis se
kamai :

Taksai $94,580.00. žaidė
jams $321,557.07. Tymų sa
vininkams (klubams, lygoms) 
$214,383.38.

žaidėjų, tymas susideda iš I
42 asmenų, viso per abu ty-i hyland bark (Brooklyno) ke
rnus 84.. Pasidalinę savo šė- i tūrių kambarių apartme’ntas, ma>

•- 4 indis dėl kambarių apžiūrėjimo—da-ra, is to dar atmokėję; vai- .A )aiko skamSnk'(c;
džiai asmens pajamų - taksus, 
jie milijonieriais netaps, ta
čiau gaus neblogą algelę — : 
rimtą priežastį vilioti jaupi-

Progre^vViškai veiklioje., 
darbininkišliojs? B r o o 1 yno 
B r o w n s v i 1 1 ė) j e žmonės 
kalba, ,jog šie metai yra 
Terry R o s c.n b a um’o me
tai. Jie yra įsitikinę, kad jų 
skaitomasis numerio pirmo pi
liečiu Rosenbaumas, Ameri
can ‘ La bor Party k an d i d atas į 
Cįty Council iš 16-tojo sena- 
torinio. distrikto, šiemet gali 
būti išrinktu.

Kaunsilmanai šiemet, po 
p a na i k i n i m o pro p ore i o n alūs 
atstovybės balsavimų siste
mos, renkami ne viso miesto 
skale, bet prisilaikant sena- 
torinių distriktų ribų. Į Ro- 
senbaumo distriktą 1 dar įeina 
Canarsie ir Flatlands,' Brigh
ton Beach ir Manhattan 
Beach, Sheepshead Bay,1 ku
rie yra pusėtinai darbininkiš
ki. .0ren nemažai gyvena ir 
mūsų brolių lietuvių,

Rosenbaum, mokytojas, na
rys CIO Mokytojų Unijoš, 
pernai kandidatavo. į asseni- 
blymanus. Jis nebuvo išrink
tas tiktai dėl to, kad, maty
damos prieš jį pralaimėsian
čiomis po vieną, visos, kitos 
ten gyvuojančios keturios 
partijas 4ouvo sutijungusios, 
per visas keturias pastačiu
sios tiktai vieną kandidatą. 
Rosenbaum buvo gavęs dau
giau balsų už tris iš jų sudė
tas kaitų — republikonus, li
beralus, socialistus. Nusvėrė 
tiktai ketvirtoji. Jis turėjo 
17,837 balsus.

Posakis, būk didvyris nebū- 
iįa pripažintu namie, neliečia 
Rosenbaumo. Piliečiai kaimy
nai jau per eilę metų į jį at
sineša kaipm į savo atstovą.

balsų už
1946 ’m. —

už Mead, o 
312 daugiau * už

suėmus bendrai
darbiečiu kandi-

raporta- 
Jis sakė- 
praradęs 

kaip jis iš

Buvęs oficialiuose armijos 
dokumentuose pažymėtas din
gusiu be žinios, Anthony V. 
Martino tapo nuteistas dešim
tį metų kalęt’ sunkiųjų dar
bų kalėjime.

Martino neseniai 
! vosi armijai pats.
si, kad; jis buvęs 
atmintį, nežinąs,
Francijos atsiradęs Staten Is
lande. Jo atmintį ir padėtį 
tyrinėjo ir nusprendė, kad jis 
gerai žinojęs, L o jis prasiša
lino. Dar atrado kaitų su 
juomi buvusį pabėgusį, jau 
seniau pagautą ir nuteistą už 
tą pabėgimą kitą asmenį, ku
ris paliudijo, kad juodu pabė
go tuomet, kuomet bu^o įsa
kyta jau eiti į frontą.

Martino, išeinant armijon 
Waterbury je palikęs žmoną 
su vaikais, >Staten Islande bu
vo' vedęs kitą iy su ta jau 
prisigyvenęs kūdik).*

Kiti kandidatai paprastai 
gauna po m&žiau balsų už na
cionalinius ar valstijinius kan
didatus, o jis vis po daugiau 
—194 1 metais savo distrikte 
gavo 900 daugiau 
patį Roose vėl tą; 
1,732 daugiau 
1948 m. — 
Wallace’a' 

Visa tai 
matosi, jog
datas Rosenbaum k£ali būti iš
rinktu, nes:

American Labor Partija jo 
distrikte yra vyriausia arba 
antrąja balsu gavėja;

Kitos partijos šiemet stato 
savo atskirus kandidatus — 
jis turės gauti daugiau balsu 
už viena iš keturių paskirų 
kandidatų, kuomet pernai jis 
būtų turėjęs gauti daugiau 
už visus keturis sudėjus kar
tu. •

Gali būti išrinktu, jeigu dar- 
biečiai fa4 visi, darbo žmonės, 
tarpe tųkįr mūsų broliai lietu
viai, tųomi pasirūpins jau da
bar, pradedant su šia diena, 
nes—

Piliečių registracijos savaitė
prasidės šį pirmadienį, 10-tą, i daktarai spėja, kad jis galįs 
baigsis šeštadienį, 15-tą. j gyventi.

Brooklyno daktarų • ligoni
nėje gimė 15 uncijų • berniu
kas. Sakoma, buvęs išnešio
tas ti'ktai 6 mėnesius, tačiau

Gryno Lino Staltiesės, Grožiškai Padarytos, 
A Pagamintos Sovietų Sąjungoj

No. 1. 54x54 Tyrai baltos arba su spalvuotais kraštais
Su 4 napkinais (tik baltais) ..................

No. 2. 54x68 Baltos ...........  k...... .................................
/Su 6 napkinais ................................ ;....

No. 3. 54x83 Spalvuotos ....... ...........................................
6 napkinai ............ 4-.......................

REIKALAVIMAI

APplegate 7-3335.
I . ----- j.----------------

.. IEŠKO DARBO 
Patyręs bučeris ieško darbo.

i reikalingas tokis darbininkas, 
mą bolę žaisti, už' ją agituo-I lonėkite rašyti: B. S., 350 45th St

Kam
ma-

$2.75
$4.25
$3.60
$5.25
$4.25
$6.75

No. 4. 60x83 Baltos su spalvuotais kraštais, su 6 napkinais .... $6.75
Reikalaukite pilno surašo su kainomis. Užsisakykite pagal

Siųskite apmokėjimą-(pridedant 25c paštaženkliais)

Jlinland
1123 Broadway, Room 41*1

New York 10, N. Y.r ' Tel, CH.

numerį.
L

ti, kalbėti. Mat, juo daugiau 
publikos, tuo didesnis ir pačių 
žaidėjų Šeras.

Basebolės ar football žais
mes nėra nei labai žaisrhįškos..

Jos yra sunkios ir pavojin
gos, didžiame.įsitempime lai
mėti 
j imu , 
Taip, 
mirė
newjersietis 20 metų 
lis Juozas Mikioni^

susižalo- 
mirčių. 

neseniai 
žaidėjas 
jaunuo- 
po to, 

kai grupei žaidėjų'sukrintant 
vienas ant kito prie football, 
kito žaidėjo keliu tapo suža
lota jam galva. N. S.

dažnai įvyksta 
o kai kada ir 
pavyzdin, visai 
gabus footbolo

‘PAPARČIO ŽIEDAS’
Lietuviška legenda su muzika dainomis ir šokiais

Sekmadienį, Spalio 9 > October, 1949
LIBERTY Ali HTOI{ HM I .  ■ ----- ---—■■ —- ———

Brooklyn, N. Y. arba tleefoų
IIY 2-8593 pd’6 p. m. (22

kite
124)

PARDAVIMAI
Highland Park, už 2 blokų nuo 

siibway, 2 šeimų, 12 kambarių, 
aliejum šildomas, atskirai sta
tytas mūrinis namas. Su 3 virtu
vėm, 2 karam karadžius, lotas 
40x100. Pirmiau kaina buvo $18,500. 
Dabar parduoda už $15,750. Turi 
but greit parduotas. Telefonas Re
public 9-1506. Šaukite tarp 8 ir 10 
rytais ir tarp 9 ir 11 vakarais.

GYDYTOJAS .

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

BROOKLYN, N. Y. • 
1—2 dienom 
6—8 vakarais, .»

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

4-M ***+***+***4^^
Egzaminuojant 4 kis, 

Rašome Receptas
Daroine ir Pritaikome Akinius

110-06 ATLANTIC AVENUE 
RICHMOND HILL, N. Y.

Viešnia Soliste 
f 

Gertruda Ulinskaitę
iš /Waterbury, Conn

Visoki Gčrirnarjr Valgiai!

PO PERSTATYMO — ŠOKIAI
GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Įžanga $1.20 asmeniui (taksai įskaityti)

Gertruda Ullnskaitū

Pradžia 4-tą vai.* po pietų

■ ' I 1

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Petras Kapiskąs
PALAIKO

_) BAR & GRILL

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

rows a
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas,

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakareValandos:

penktadieniais uždaryta

'JT TDT>^G D A D 4H GRAND STREET £1110 DAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
Evergreen 4-7729

0 LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Caltjieiine Augustine & Frank Sanko

(■ ’■ . | SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ T DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE į BROOKLYN, N. Y 
TH. /IVerfreen 4-9^12

-*-C:

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily)—Šeštad., Spalių 8, 1949




