
Metai XXXIX.No. 220nas didžiųjų ir
Kinijos miestų,

Kantono Eilė.
Nemirė, ^et Pabėgo.
Kalbant Apie /Viešbučius.
Jan E)lrogojowskio Kalb^.

Rašo K. MIZARA .

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalio-October 15, 1949
Kai šitie žoclžjai skaitytoją 

panieks.
svarbiai ___ ___________ v,
CantonĮ gal jau bus liaudies 
rankos

• Darbo Žmonių
Dienrašty

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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O jei jis išlaisvintas dar ir 
nebus, tai liaudies laisvinin^o 
armijos jau pasieks jo prie
miesčius. • ’

»

’ Taip šiandien atrodo^ skai-. 
t-aiįt žinias iš Kinijos karo 
fronto, z

. Veiksmai Kinijoje ‘vyksta
1 alza-L sm a r k i a i. - y

Kadaise čian 
pasakė daug mą šitaip: /

—Kantoną ginsiu, paskuti
nėmis savo pajėgomjs. Mieš
tą begindamas, aš gerjau žū
siu, bet iš jo nesitrauksiu...

Tai buvo, žinoma, melas, o 
•meluoti, “blofinti” čiang Kai- 
šekas visuomet mokėjo .ir dar 
nepamiršo. (

Pasigrobęs Kinijos auksą, 
visą iždą, nusigabenęs jį For- 
mozon, čiang aį-šekas šian
dien nei negalv6ja ie Kan
tono gynimą.

Gal būt nemažai jo) išvogto 

 

aukso jau yra Walb^stryto 
bankuose. Turime atsimfrrtti: 
Amerikoje ramiai ir ištaigin
gai gyveną jo žmoną, jo švo- 
geris ir kiti liaudies priešai.

Jiems čia reikalingi pinigai.
’Neužilgo gal būt ir pats 

atbirgz Amerikon.

a ne.

jau 9 mėne-

pernai 
onus do- 
vo maši- 
i nusenų- 

arbininkams skiria

advokatai" sa- 
džiūrę sakė: 

Šis teismas- yra pasimoji- 
mas uždrausti teisėtą poli- 

omunistų Partiją,

LAISVĖ—LIBER
The Only Lithuanian Dally 

Ln the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn G, N. Y.

Telephone: Stagg- 2-387

□ŽIŪRE PASKELBI KALTAIS 11-Kį KOMUNISTŲ VADŲte

STALINAS ŠVEIKINAC-
NAUJĄ LIAUDIŠKA
VOKIEČIU

TEISĖJAS TUOJ ĮKALINO 
KOMUNISTĖJ ADVOKATUS

DZ1A
Taikingos, Demokratinės Vokiel 

oviety Sąjunga Gali Užtikrinti Taiką, Sako Stalinas
^Bendradarbiavimas su

Berlin. — Sovietų Sąjun
gos ’emjeras Stalinas at
siuntę sekantį pasveikinimo 

 

laiški Demokratinės Vokie
čių Respublikos i preziden
tui Wilhelmui Pieck’ui ir 
p jerui Ottonui Grote-- 
wo ‘ linkėdamas kuo ge- 

*JĮįĮoties naujai res
publikai.

STALINO LAIšKĄS
Sveikinu jus ir jūsų as- 

’menyse Vokietijos žmones, 
kad įsikūrė naujoji Demok
ratinė Vokiečiu Respublika 
ir kacT jūs*esate išrinkti vie
nas prezidentu, kitas minis
trų kabineto pirmipinku.
'• Įkūrimas dembk ratinės, 
<mylinčios-taiką vokiečių re- 
spu^likos' yra svarbus pasi
sukimo punktas Ęuropos

riauš

Didžiojo* Niujorko piliečiai, 
kurie norės lapkričio 8 dieną 
balsuoti, šią savaitę regis
truojasi. -- Ą

Spalio mėn. 15 diena—;pa- į 
skutinė registracijos diena. . istorijoje.

Ar jūs jau užsiregistravote? Nėra abejonės, jog tai-
Jei dar ne, ^būtinai padgiry- i kingos, demokratinės Vo- 

kitY tai šiandien! įkietijos gyvavimas, greta

Conrad N. Hilton, vienas 
stambiųjų' Amerikos kapita
listų. šiomis dienomis nupir
ko didžiausį ir ištaigingiausi 
viešbutį-hotelį: Waldorf - As
toria.

Ililtonui nereikėjo 
“visas- hotelis,” — 
daugumą akcijų, na, 
viešpats.

Sakoma, Hiltonas
> jo $3,bbo,OO().

Jš vfso šis asmuo
kontroliuoja, valdo 13-.ką 
dž^ųjų Amerikos viešbučių 
virš 12,000 kambarių.

nupirkti 
nupirko 

ir jis

su took ė-

šiandien 
dir 
sn

Ne tik vienas Hiltonas 
daro. Yra Amerikoje ir d 
giau^korporacijų, valdančiu

tai t

Daugumoje didmiesčių jūs 
rasite Statler Hotel, — tai vis 
vieno ir to paties savininko!

Kaupiasi i trustų rankas 
pramokė, kaupiasi sankrovos, 
kaupiasi spauda, kaupiasi ir 
viešbučiai. į

Prieš Atlantic ir Pacific 
kompaniją, valdančią per vi
są kraštą valgomųjų produk
tų krautuves, valdžia užvedė 
bylą, siekdamosi tą didžiulį 
trustą “perskelti,”

Abejojama,, ar' jai pavyks!
♦ Atsiminkime: 

kompanijos taipgi nedurnos: 
jos turi gudrius advokatus, 
savo reikalų gynėjus.

Svarbiausia: jos turi bilijo
nus dolerių, kuriuos gali nau
doti propagandai, — savo 

' teresams ginti per spaudą, 
diją, na, ir teismuose,’

su taiką mylinčios Sovietų^ 
Sąjungos gyvavimu, pašą’' 
liną naujų karų galimybę 
Europoj^, padaro galą eii-.j 
ropinio, kraujo liejimui- in 
neduoda galimybės pasauli
niams • imperialistams pa
vergti Europos tautas.

Pastarojo ’ karo patyri
mai parodė, jog vokiečių ir 

 

Sovietų tautos daugjaūsiąi 

 

nukentėjo, kaip užrfiušimų^ 

 

ir sužeidimų aukos, kad šios 
dvi tautos t\iri- didžiausią 
Europoje galią įkūnyti. di
dingus,.„turinčius pasaulinės 
reikšmės veiksmus.

Jeigu abidvi šios tautos 
parodas tą vatį pasiryžimą 
su to)<iiApat pastangų įtem
pimu kovoti už j taiką, kaip 
3os kovojo kare, tai galima

stambiosios

m- 
rą-

Gerai padarirLenkijos atsto
vas Jungtinėse Tautose- '’Je'n 
Drogojowski, iškeldamas įvo
žės. Lee Ingram’iepės dalyką.

Ši moteris, negrė, tebesėdi 
Georgia valstijos kalėjime su

, kad 
nuo

savo dviem sūnais už tai 
ji turėjo drąsos gintis 
baltveidžio užpuoliko.

Visi trys nusmerkti amžiui 
kalėti!

Kalbėti apie civilines lais
ves, kaltinti liaudiškas rešpu-

bus laikyti taiką ■ Europoje 
užtikrinta. Jeigu jūs tokiū 
būdu padėsite pagrindus 
suvienytai, demokratinei, 
taiką mylinčiai . Vokietijai,' 
jūs tuo pačiu laiku atliksi
te didį darbą' vishi Euro
pai, užtikrindarh.i tvirtą tai
ką. ' ‘ ■

Nėra reikalo jums abejo
ti,' kad šiuo keliu eidami ir 
taiką įtvirtindami, jūs^ rasi
te sau didžiulį prijautimą 
ir veiklią pąramą visų pa
saulio tautų, tame skaičiuje 
amerikiečių,' anglų, francū
zų, lenkų, čechoslovakų ir 
Ifelijos žmonių, nekalbant 
j Jų apie mylinčius taiką 
S&vietu žmones.

•*5

įAš . linkiu jums pasiseki
me šiame naujame ir gar
bingame kelyje. Lai gyvuo
ju ir klesti vieninga, nepri- 
klau soma, dem o kr a t i n ė, 
kį mylinčioji Vokietijai^ 
. J, STALIN.

’ i

Francuos Seimas Vos- 
Vos “Užgyni” Mochą

■Paryžius. — Francijos 
[seimas tiktai 311 bąlsų 
prieš 310, tai yra, tik vieno 
bąlso dtyęp “užgyrė’ 
Junų Mod F^urį preziden
tas Auriol , skyrė nauju 
premjeru vieton pasitrau
kusio Kiujės (Queuille)..

Darbininkai tūkstantinė
mis miniomis demonstravo, 
smerkdami Mocha. Jis, bū
damas vidaus reikalų mini
stru senajame. kabinete, 
siuntė žandarus ir kariuo
menę streikams triuškinti.

Mainieriai Laimėtų Streiką, 
Jeigu Valdžia Nesikištų

White Sulphur Springs, 
W. Va. — Minkštosios ang
lies mainieriai gali laimėti 
streiką, jeigu valdžia neįsi
kiš prieš juos, ,— pareiškė 
John ,L. Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas. — Bet 
jeigu valdžia Yužimtų už- 
streikuotaš kasyklas, pel
nas tuo .tarpu turėtų
žmonėms, o ne kompani
joms. Praeityje gi, kai val
džia užimdav^ angliakasyk- 
las, tai versdavo mainię- 
rius tik kompanijų naudai 
diTbtį.- ' j „A i

—Plieno, anglies ir ban
kų trustai yra padarę suo
kalbį prieš streikuojančius 
mainierius1 ir - plieno darbi-

eiti

blikas dėl civilinių laisvių ten 
sto s, gali- tik tyros sąžinės 

ės. S
krašto atstovams, kur 
'“ta negrų linčiavi- 

nužudyti Sacco ir
ni/blat

ai,, kur 
anzetti, (ai daryti netinka!

ninkus, — sake/Lewijs.—To
dėl kompahij 
rimtai derėtis su tų 
minkų unijomis dėl naujų 
sutarčių. Šie streikai iš tik
rųjų yra milžiniškas ahg- 
lies ir' plieno trustų lokau
tas prieš darbininkus.

Lewis apskaičiavo, kad 
jeigu kompanijos patenkin
tų mainierių; reikalavimus 
dėl jų sveikatos — senatvės 
pensijų fondo ir dėl kitų 
pagerinimų, < tatai pakeltų 
kainą anglies tono 30 iki 35 
centų. Bet anglis , neturėtų 
būti pabranginta, kadangi 
vis tiek samdytojams liktų 
apsčiai pelnų, pridūrė Le
wis. . '

Kompanijos vadina Le- 
wiso reikalavimus “sapniš- 
kais.” ' , .

(Prezidentas Trumanas 
sakė korespondentams, kad 
jis neturi intencijos perim
ti užstreikuotas sangliaka- 
syklas į valdžios rankas.)

sisako mete Laszlo Rajko ir dviejų kitųdšdavikų prašymą do- 
darbi- vanot jiem gyvybę. \

New York, spal.!14. — Fedėralio teismo džiūre pripa
žino kaltais 11 Komunistų Partijos wdų neva už suo
kalbį-skelbti, ir mųkyti, kad reikią'nuversti Amerikos 
valdžią jėga ir prievarta.

Teisėjas Medina padėkojo džiūrei už tokį sprendimą 
iT pranešė, jog kitą penktadienį paskirs nukaitintiems 
bausmes. Jie, pagal Smitho įstatymą, gali būti nubausti 
iki 10,metų kalėti ir po $10,000 baudos sumokėti.

Pirm Laisvei einant.presap, taip pat gauta žinia, kad 
teisėjas Medina pasiuntė kalpjiman visus penkis komu
nistų advokatus ir Komunistų Partijos sekretorių Eu
gene Dennisą, kuris gynėsi kaip savo advokatas. Medina 
juos baudžia neva už teismo paniekinimą.

Eugene Denius tapo įkalintas G mėnesius už vadinamą 
panieką teismui; daugumas ądvbkatų taip pat įmesti 
kalėjimai! 6 mėnesiams; vienūs įkalintas 4 mėnesiams, o, 
philadelphietis advokatas M/Cabe 30 dienų.

Visi nukaitinti komunistę vadai taipgi suvaryti kalė
jimam '

Komunistų advokatai ruošia apeliaciją aukštesniam 
teismui. Apeliacinės bylos bus varomos net iki Aukščiau
sio Jungtinių Valstijų Teismo, prašant panaikinti apskri
ties, teismo sprendimą New Yorke, kaipo neteisingą ir 
laužantį šios šalies Konstituciją.

Wm. Z. Foster, komunistų Partijos pirmininkas, ku
ris dėl ligos negalėjo dalyvauti šioje byloje, bus atskirai 
teisiamas. . /

TEISĖJAS MEDINA 
KURSTĖ DŽIŪRĘ PRIEŠ 
KOMUNISTŲ VADUS
Medina, Vieton Bepusiškai Bylą ir Įstatymus 
Paaiškinti, Pats Kaltino Teisiamuosius

BRAZILIJOS POLICIJA
NUŽUDĖ ALFONSĄ MARMĄ

\

• Uruguajaus lietuvių laikraščio Dąrbo redaktorius An
tanas Vaivuskas prisiuntė Rojui .Mizkrai sekamo turinio 
telegrama: • '

“RUGS. 25 DIENĄ SAO PAULO POLICIJA NUžU- 
I DĖ DIDĮ KOVOTOJĄ ALFONSĄ MARMĄ,”

Alfonsas Marma buvo žymus Sao Paulo į(Brazilijoje) 
lietuvių. veikėjas, prasilavinęs žmūgus: pažangus. Praė
jusiais metais [jis, drauge su kitais darbininkų veikėjais, 
buvo įkalintas, bet vėliau paleistas iš kalėjimo.

Šiuo metu, matyt, policija jį vėl puolė ir jau pasiryžo 
neišleisti gyvo! s'. •

Alfonsas Marma', kadaise, rašinėdavo Laisvei po slapy
vardžiais korespondencijas. Jis buvo pradėjęs rašyti ir 
didesnių dalykų, nes tai buvo gerokai prasilavinęs drau
gas: >

Pasitikime,;kad musu draugai Brazilijoje ar Urugua- 
1 juje neužilgo paisius hnims smulkmenų apie draugo Mar
inos nužudymą, taipgi apie jo gyvenimą ir jo darbus.

Vėliausios Žinios
Lake Success, N. Y. — Pranešama," kad-anglų-ameri- 

konų bįokas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje atmes 
Sovietų Sąjungos pasiūlymą — suskaityti amerikines ir 
sovietines atomų bombas, sunaikinti jas ir uždrausti ato
minių ginklų naudojimą. / ’

Amerikos delegatas, Warren Austin iš anksto apšaukė 
šį pasiūlymą “bandymu sukvailint publiką.”

Budapest,' Vengrija. —- Apeliacinis vengrų teismas at-

Jie nusmerkti pakart už tai, kad šnipavo Amerikos ir 
Anglijos agentams ii; sūokalbiaVo su jais nuversti Liau
diškąją Vengrijos5 Respubliką.

Praga. — Čechoslovakij.os seimas išleido du įstatymus 
dėl bažnyčių. Naujieji įstatymai reikalauja paskirti baž
nytiniu dalykų ministrą, kontroliuoti bažnyčių finansus, 
spręsti visus kunigu ^skyrimus prelatais ar vyskupais ir 
laikvti visus dvasininkus valstybės tarnautojais, kuriems 
valdžia moka algas.

Paryžius, —f,.^Pranešama, kad francūzų darbo unijos 
rengiasi visuotiniems streikams, kad priverstų naujojo 
premjero Juliaus' Mocho ministrų kabinetą pakelti'dar
bininkams algąs tiek, kiek valdžia, nupigindama popieri
nius Francijosl pinigus, pabrangino žmonėms gyveninio 
rėikmenis. ( •r J ‘1 :Washington; -- Admirolas Nimitz, liudydamas kong- 
resmanų^komisųaį, taipgi smerkė “apsigynimo” sekreto
rių Louisą Johnsona ir generolus, kad jie per daug pini? 
gų eikvoja . atominiams’B-36 bombanešiams, o girdi, 
skriaudžia laivyną ir jo lėktuvų skyrių.

Nimitz įspėjo, jog vien atominėmis bombomis negali
ma būtų laimėti kabo prieš Sovietus.-Tačiatis, jis stojo 
už atomų bombų palaikymą, esą, tam tikriems “strategi
niams” taikiniams. .

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das. Medina ketvirtadie 
popiet perdavė džiūrei sprę
sti bylą prieš vienuolika 
Komunistų Partijos vadų.

Teisėjo pareiga, pavedan 
KaLtinfmus džiūrei, yra be
šališkai nušviesti bylą ir 
paliečiamus įstatymus. Bet 
teisėjas Medina priešingai 
pasielgė. Vieton bepusiškai 
bylą perstatyti džiūrei, Me
dina-per tris valandas skai
tė savo pareiškimą, kaip 
kaltintojas. Jis faktinai 
kurstė džiūrę atrast teisia
muosius kaltais. ,

Kadangi valdžios skundas 
k liūdo ir (konsti- 
t u c i n ę* ž o d ž i o lais
vę, tai teisėjas savaip “nu- 
aiškino” Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, kad jinai, gir
di, “leidžia aprėžti - žodžio 
laisvę dėl visuomenės gerovės.” , . T/

protestav v ad teisėjas 
duoda džįutei tokius* vie 

 

pusiškus, kurstančius pa
tvarkymus įprieš kaltina
muosius.

KėUnTtadienį 
ūVvalandas gineijosi/ai^ ko
munistu vadai 
Po nakvynės 
cker Kotelyje, džfūrė — 5 
moterys ir 4 vyrai.— su
grįžo penktadienį į teismo 
rūmą tolesniam bylos svar
stymui. I • •

Džiūrės nariai ketvirta
dienį pareikalavo ir gavo 
tam tikras knygas ir kitus 
dokumentus, kurie ' btivo 
teisme naudojami apsigyni
mui bei kaltinimui.

Komunistų vadai teisiami 
pagal Smitho įstatymą,^ ne
va už mokslą skėlbti- ir 
mokyti, kadpeikėsią nu
vers Jungtinių Valstijų 
valdŽląjėga ir prievartą.

' V Bausmė’
Visi komunistų apsigyni-1 . . _ ...

mo advokatai pakilo ir už-1 Teisėjas priminė, kad jei- 
_!gų džiūre atrastų juos kal

ifais, tai teisiamieji galėtų 
būti nubausti iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi- 

įnės baudos kiekvienas.
Pranešimai? iš teismo jfu- 
penktaųienį teigė^jįad 

[džiūre dar ilgai sugaiš,- iki 
' I padarvs šiokį bei tokį 

Liaudininkams besiarti- ! sprendimą/ 
nant, pabėgo tūkstdnčiai Byla tęsėsi 
Čiang Kai-šeko politikierių įsius. \ 
ir turčių — vieni į haująją [ Komunistu 
savo “sostinę” . Čungkiųgą,; vo kalbose į 
kiti į Formozos salą, tret/iy 
į artimą anglų koloni 
Hong Kongą. > Z\|tinę _ .

Liaudininkai' įsakė liku- sunąikihti Konstitucijos 
šiai tautininkų policijai eiti Te\sių Bilių ir užkarti min- 
savo pareigas • ir vykdyti čių kontrolę - visiems ameri- , 
tvarką. Skiečiams.

dziūrėC

Kinijos Liaudininkai 
Įmaršavo į Kantoną 

. Hong Kong.— Kinų Liau- ■ 
dies Armija užėmė Kanto- [mo
no lėktuvų aikštę ir įmar 
savo į patį 'miestą.

Murray Sakė, Plieno Fabriku 
“Bedieviški” Išnaudotojai

Pitrsbū rgh.' — CIO; cent
ro fir Plieno Darbininkų Ų- 
nijos pirmininkas Philip 
Murray vadino plieno kom
panijas “bedieviškais kapi
talistais,” aršiais išnaudoto
jais..

Kalbėdamas 20,000 plieno 
.streikierių s u s i r i n kime 
Homesteade, Pa., Murray 
pakartojo reikalavimą, kad 
kompanijos vien tiktai savo 
lėšomis turi įvestį ir palai
kyti sveikatos ’ apdraudą ir 
tinkamas senatvės pensijas 
darbininkams.

Jūlos plieno kompanijos 
garsinasi, kad jos jau yra 
“įvedtfSios” pensijas nuse- 
nusiems darbininkams, Mu
rray/čodėl pašaukė seną 
United States Plieno kom
panijos darbininką Antaną 
Giraseką paaiškinti, kokią 
penšiją jis gauna Jš tos 
kompanijos. r.

Girasekas sakė:
Šiai kompanijai aš cĮirbau

per 44 metus. Treji "metai 
atgal dėl senatvės pasi
traukiau iš darbo ir nuo to 
laiko gaunu iš kompanijos 
po 29 centus kaip- senatvės 
pensiją per mėnesį.

Murray dęl to pastebėjo:
Ta kompanijų pernai iš

leido apie 14fe nu 
lerių (fabrikinėms 
nerijai palaikyti, 
siems 1ŠL_1L_L_L„. 
tiktai 3\dolerius ir 48 cen
tus pensijos per metus.
Wall St. Negali Pasauliui 

Viešpatauti
Lake Success, N. Y.—Už

sieninis Sovietu ministras 
Andrius Višinskis, anglišT 
kai kalbėdamas, /pareiškė, 
jog Amerikos Wall Strytas 
negalės pasauliui viešpa- K 
tauti. * /

Bogota, Colombiių^rPra- 

 

nešama, kad “banditai” pa

 

degė Betania* miestelį, ir 

 

100 žmonių žuvo gaisre. '
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Entered as. second class matter March 11,' 1924, at the Post Office at
Brooklyn, N. Y., under the Act -of March 3, 1879. 
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Streikai Tebesitęsia .,
Plieno pramonės ir anglies pramonės/ (ne visos, bet 

didesnės josios dalies) darbininkų streikas v tebesi tęsia. /
Spėjama, jog neužilgo, jei darbininkų unijos ir sąmd 

tojai nesusitaikys, jei streiko nebaigs, tai yyriaUsy 
įsikiš į šį reikalą ir streiką baigs.

Kaip ten bebūtų, streikai tęsiasi. Samdytojai atsisako 
išpildyti darbininkų reikalavimus, kurie yra nedideli, ku
rie yra, sakytum, labai kuklūs. d .

Ypatingai plieno pramonės karaliai parodė savo neri
botą godumą. Jie atsisako priimti net tas darbininkų 
statomas išlygas,, kurias priėmė Fbrdas. t

* Jie, matyt, mano^ jog neužilgo streikierių gretos pra
dės įrti, unija ims byrėti ir jiems, samdytojams, pavyks 

. sulaužyti ne tik streiką, bet ir darbininkų uniją.
Štai, kodėl streikieriams tenka labai budėti. O ' kitų 

pramonių darbininkams reikia stoti s tr e i kuo j an tiekis 
plieno darbininkams talkon ten, kur toji' talka reiKalin-

Iš “PONO” REIĘIA 
TAWI DARBO 
ŽMOGUMI > .

. Tėvynėje tūlas Z. moko 
naujakurius, kaip reikia su
sirasti sau “tinkamą vietą” 
Amerikoje. Vienas dalykas 
aiškus: kiekvienam reikės 
duoną užsidirbti. O tai ne 
lengva. Todėl, kad daugelis, 
girdi, Lietuvoje buvome 
“ponai”, arba poniškumą, 
vaikėmėęi^— 

rašo:
' Mums butų pravartu pri- 

sjm+wti šį tą iš netolimos 
praeities. Kas galės nugin
čiju, kad mes. buvome .pa
linkę į poniškumą? Musų 
pažiūros į darbą ųr į darbo 
žmogų buvo pradėję for
muotis neigiamai.; Juk* visi 
daugumoje esamč baudžiau
ninkų ainiai, vargdienių tę
vų vaikai, bet palinkimai 
musų buvo tapti ponais.

, Musų tėvai buvo

(negu kad baigęs gimnaziją 
ar panašiai. Neabejotinai 
tos klaidingos pažiūros mu
sų .jaunimui yya pridariusios 
netaisomų nuostolių. Užuot 
vienytis, mes pęr /paštarun- 
sius keliolika} metų taip 
viens nuo kito nutęlom, kad 
Saugumo Departments rei
kėjo skirti cįideles sumas, 
kad tą vienybę, “palaikyti.”

Blogai dari* valdžia, bet 
negeriau ir lįąti visuomenė. 
Mes neturėjome t 
jausmo, negerbėm
žiūrų ir ne tik negerbėm, bet 
boikotavom tuos, kurie ne 
taip galvojo kaip mes. žmo
gus, lytfris nęišpažinda'vo re
ligijos ir nelankydavo baž-

Drančijos 
kito pa-

nyčios, kunigų buvo apšauk
tas bolševiku nežiūrint į tai, 
kad jis dažnai.buvo net ak
tyvūs kovotojas prieš bolše
vizmą.

Nekalbant jau' apie pa
prastas žmogaus silpnybes, 
kaip pavydas, apšmeižimas, 
kerštas ir tt., mums reikia 
daug plunksnų numesti pra- 

' dedant naują gyvenimą.
Visokio poniškumo, visos 

tos smetoninės praeities 
reikia atsikratyti. Tapus 
darbininkais, reikia gyventi 
ir veikti, darbininkiškai. Y- 
patingai svarbu skaityti 
dąi’bininkišką spaudą, kuri 
išrikimai gina darbo žmo
nių reikalus, v . I.|

idpes, England.. tuvių, latvių ir ukrainiečių.
F^aeities Wid- 
’ žinotojas. Dėlto,

REGISTRUOKITĖS!
Mes prašome kiekvieną Didžiojo Niujorko pilietį 

kiekvieną turintį teisę 
registruoti šeštadįjčnį/S 
įsiregistravę.

Atsiminkite, jei jūs neužsiregistruosite, negalėsite lap
kričio 8 dieną balsuoti. >

O-šių metų balsavimai, rinkimai mūsų didmiesčio ad-i 
ministraėijos; taipgi vieno senatoriaus, turės didžiulės 
reikšmės ne tik mūsų miestui, o ir visam kraštui?"

Pakartojame: kurie dar meužsiregistravote, būtinai tai 
padarykite! • i \ .’

balsuoti, užsiregistruoti,f-r- užsi- 
palio 15 dieną, jei dar nesate už-

DamrrT 
pratę nes -plači

dirbti nuo saulės užtekėjimo, kady čia yrA didelik chemi- 
kalųyfabrikas I.C.I. y •,

Lietuvių 
daug, ,tįk a j

Mieste yri 
likų bažnyčios, visos 
klubus, trijuose pardavinė
ja svaigalus.!’ Pirmą vietą 
užima Šv. Petro bažnyčia 
su propaganda.

“Dievo paukštelių” yra 
trys vyrai iri viena moteris, 
ir kunigas Steponaitis. Šv. 
Petro klebonas prašė vys
kupo, kad leistų jam dypu-

Nehru Vizitas Amerikoje
Amerikon atvyko Indijos ministrų pirmininkas Pandit 

Jawaharlal Nehru. Atvyko jis iš Londoną specialiame 
prezidento Trumano lėktuve “Independence’’. Washing- 
tono aerodrome Nehru pasitiko pats prezidentas Tru- 
manas; Amerikoje svečias išbus apie*'tris savaites laiko.

Nehru yra plačiai žinotojas ne tik Indijoje, o ir visame 
• pasaulyje žmogus. Išgarsino jį anglai imperMįjstai, daž

nai įkalindami, dažnai jį puldami, kai Indijos liaudis 
kovojo už nepriklausomybę. Po to, kai Indija tapo per
skelta, kai iš jos tapo padaryta dvi valstybės, Pakista
nas ir Indija, Nehru tapo pastarosios ministrų pirminin
ku arba premjeru. .

Nehru yra parašęs apie Indiją knygą. Jis seniau yra 
parašęs europiniams ir amerikiniams žurnalams7 ir 
straipsnių. - \ '

Kadangi Nehrų buvo anglų imperialistų persekiotas, 
tai jis vadinamas liberalu, kairiu žmogumi.

• Kokia Nehru #ra misija Amerikoje, žinoma, nei jis 
pats nei kas kitas kol kas oficialiai neskelbia. Galimas 
daiktas, kad Nehru tarsis su Amerikos vyriausybe čįėl 
“išgelbėjimo Azijos nuo koipunizmo,” nes mūsų krašto 
vyriausybė šiandien kaip tik labiausiai ir suka galvą, 
kaip išgelbėti kapitalizĄią ne tik Amerikoje, bet, žinoma, 
ir pasaulyje.

Nehru jau yra pasižymėjęs kaip kovotojas prieš ko- 
munizmą. Jo valdomojoj Indijoj šiandien KŪmunistai. yra 
kalinami, kaip bent kurioje fašistinėje valstybėje. Ko
munistais apšaukiami bent kokie žmonės, kurie tik mato 
reikalo kovoti už liaudies interesus.

Nehru, atsiminkime, jau buvo sušaukęs į Indiją spe- i 
/dalę^ Azijos kraštų konferenciją, kurioje buvo tartasi,!
“kaip pastoti komunizmui kelią.”

Bet nutarti yra vienas dalykas, o nutarimus pravesti 
gyveniman — kitas.

iki nusileidimo. Jie liedavo 
prakaitą, pūslėtomis ranko- 

♦mis sunkiai uždirbdami sau 
ir mums duoną; Mes gi jų 
vaikai, taip vadinamoji inte
ligentija saugojome, kad tik 
tos rankos butų ''baltutėlės. 
Paprastas žmogelis darbinin
kas buvo musų užmirštas. 
Mums svarbu buvo tik kar
jeros ir kaip greičiau nieko 
nedirbti ir gerai gyventi.

Būti siuvėju, batsiuviu ..ar 
kitu kokiu amatininku, be 
kurių nei mes nei visi kiti 
negalėtų apsieiti buvo skai
toma negarbinga. Faktas, 
kai vienoje gimnazijoje, mo
kiniai turėjo pasisakyti kuo 
užsiima tėvai ir kai viena iš 
gabesnių mokinių pasisakiu- 

. si, kad jos tėvas batsiuvys 
\nuraudo, tai mokytoja nera
do reikaJlo šią, situacipjs nu
skaidrinti. Kai kurie inįoki- 
niai bijodami draugų pajuo
kos melavo mokytojai ir sa
kė, kad jų tėvai užsiima kuo 
nors kitu, kas pagal “viešą
ją opiniją” jų manymu buvo 
garbingiau. ,0 pagal “viešą; 
ją opiniją” buvo garbingas 
tas kas nieko nedirbo.

Kas kaltas buvo .del tokių 
nekultūringų pažiūrų ?

Pirmučiausia mes patys, 
toliau valdantieji sluoksniai. 
Per paskutinius keliolika/ 
metų, tautininkams valdant; 
buvo puošelėjamas blizgan
čių sagų kultas.
)Ses turėjome visą 
giamų ir 'vykdytų 
mų. - Kiekvienas 
svajojo pasidaryti
rium. Policija reikia ar ne-' 
reikia varstė jūsų duris ir 
ieškojo priekabių, o kartu iF 
galimybių “uždirbti.”

M'v.sų švietimo įstaigos nie
ko nedarė, kadjaunimui 
įskiepijus pagarbą ir meilę 
prie darbo, bet auklėjo pa
prastus baltarankius “ponai
čius.”

Rezultate to, daug kas 
prisiminęs keikia 

_.s pažiūras ir sako: geriau 
bučiau išmokęs gero amato,

čia gyvei 
pie 14 šein 
h keturios

a he- 
iu.
kata-

turi

gando,s ir biznio pagerini
mo. 'Mat, tį miesto dalį 
griauna ir stato tolyn į lau
kus. Klebonas lieka be pa
rapijos. Pribuvęs kun. Ste
ponaitis tuoj perbėga per 
stubas ir prašo paramos. 
Pasako, kad jis ir 'dar du

Viskas gražiai praėjo, pa
dainavo lietuviškai. Kiti nu
siskundė, kad negali gauti 
gerų darbų ir kad kempėse 
bloga gyventi su šeimomis. 
Stubų negalima gauti, o 
kempėse ant savaitės reikia 
mokėti 20 šilingų, b uždirba 
3.15 f. Sekmadienį pasi
meldė bažnyčioje. Po pa
maldų ant vargonų uždai
navo ’’Lietuva Tėvynė Mū
sų”, u

Užklausiau vieno. Nusi
šypsojęs sako: Mes norime 
pasirodyti anglam katalL. 
kam, kad esaųae geri katali-’ 

mums padėtų 
petuvą su smeto- 
iktatūra.

kai, kad jį
■atgauti 
niška diktatūra. Pasakęs 
pasitraukė nuo manęs.

Tremas balius su pamaldų- 
rugsėjo 4 dieną.- 
pranešė, kad į- 

dus penki ši-

Kada amerikonai nuvyko 
ant Ararato kalno Nojaus 
arkos jieškoti, tuomet So
vietų Sąjungos spauda -sa
kė, • kad tie Nojaus arkos 
j ieškotojai rioglinas! ant to 
kalno šnipinėjimo tikslais. 
Amerikos komercinė spau
da sakė, kad Sovietai ir 
“mokslininkus” šnipais ap
šaukia. c

Ar tie “mokslininkai” dar 
riogso ant Ararato kalno ir 
laukia, kada balandis atneš 
jiems prielankias žinias, ne
žinau. ’ Bet štai Paryžiaus 
laikraštis “Figaro” talpina 
tūlo Vosyliaus Ivanovičiaus, 
sugrįžusio iš Irano, straips
nį, k u r*i ame jis nu- 
r o d o, kad Sovietai 
turi atominių bombų di
džiausias laboratorijas so
vietinėj Armėnijoj, netoli 
Turkijos rubežiaus ir kad 
ten dirbą, po sargyba, apie 
70,000 darbininkų. * ■

'Reikia manyti, kad auto
rius minimo straipsnio 
kaip tik ir nogi išlanksto 
pasirodyti tuo Nojaus ba
landžiu, atnešusiu jam aly
vų šakelę. Tik visa bėda, 
kaį jis turi vanago snapą.

Kur, Sovietų valdžia turi 
atomimųfbombų gamyklą, 
niekas, nežino. Bet, daleiski- 
me, Ivanovičius, kaipo Tito 
agentas, sužinojo. Ir kadan
gi, jo žodžiais, gamykla 
randasi netoli Turkijos ru
bežiaus, tai, veikiausiai, 
Turkijos ministrai, išgirdę 
tokią žinią, dar platesnes 
Kelnes užsimovė, nes kar
tais jose gali netilpti... Tą 
patį ir* Tito turėtų padary
ti, kuris taip plačiai skerė- 
čiojasi; ’ ■’

“nusigando” Tito grąsini- 
mų, kad ^tuojau “įsakė” a- 
tominę bombą, pagaminti. 
Ir dėka Tito drąsai, 
visi nosis nuleido. ■

★ ★ i. ★

“Naujienos” labai 
džiaugia, kad Tito 
Stalinę, bet ir' savo kaimy
nų nesibijo,- nes turi stip
riausią ir geriausią armiją. 
Girdi: “Jugoslavija nebijo 
nei vienos'Balkanų valsty-# 
bes-.armijos, ji gali , vyku
siai priešintis ir patįęms ru- 
sams.v * /

Ar Tito turi tokią stiprią 
armiją, k*6kią perstatų 
“Naujienos”,' nežinau, bet 
kad jis turi gaujas šnipų 
ir žmogžudžių Balkanų val
stybėse, tą visi žinome. Ir 
dabar Vengrijos valdžia 4- 
sakė bėgiu 24 valandų išsi-rf 
nešdinti dešimčiai T.įtV-i 
skirtų neva . diplomatinių 
pareigūnų, kurie organiza
vo žmogžudystes. Bet “Nau- J 
jienos^/Tito ir jo^žmogžu- 
džių gaujas vadnia karžy
giais, kovojanč/ais už “de
mokratiją”. i

dabar

apsi- 
ne tik

;)a-

Rezultate 
eilę r.en- 
pervers- 

grandipis 
diktato-

mis buw 
Iš ankšjJ 
žanga

'lingai, atvažiuos vyskupas 
dypukai yra Widnese, , ku-įiš RompsW atveš palaimi- 
rie negali grįžti Lietuvon, j nimus geriem katalikam 
Nepasako, kuo jie. prasi- j tįėsiai, nuo popiežiaus. Raę 
kalto Lietuvos liaudžiai./ .

Gegužės 1 dieną buvo dy
pukai pargabenti iš kem
pių. Buvo surengtas balius. 
Kunigas pferbėgo per stu
bas ir surinko pinigų pa
dengti kelionės lėšas. Kada 
klebonas atėjo, dypukai pa
gerbė 'jį, .įteikdami auksinę 
dovaną. Bet klebonas padė
kojo ir neėmė;

Amerikietis Herman
Field orlaiviu nulėkė į Var- kėdėje.... 
savą

• Naujienos” labai apgai
lestauja “buvusius žmo- 
nesJLJos rą£o:
y “Lietuvoje J. Audėnas 
puvo žemės ūkio ministeris, 
o šiandien jis dirba vienoje 
Bostono verpykloje. Savo 
laiku Audėnas gąūdavo ge
rą algą ir savo žinioje tu
rėjo 6,000 žmonių, bet šian
dien jis gauna 40 dolerių 
į savaitę.” m

Ir kada jį “United Press” 
korespondentas klausinįjęs, 
tai jis pareiškęs: “Šiandien 
jaučiuosi laimingesnis, ne
gu agrikultūros ministerio n

Taip, jis “laimingesnis”,*ir iš orlaivių stoties '
dingo. Dabar 4 Amerikos ' bet visgi reporteriui pasa- 
valdžia grįežtai reikalauja, jkė: “Kai Lietuva bus išlai-

gyveniman — Kitas. 1 šiandien
Tūli žmonės mano, jogtgjehru Indijoje teks suvai^iti' ta? 

tokia pati rolė, kokią Čiaį^Jtoį-šekas vaidina Kinijoj.
Indija, atsiminkime, gyv^į^urde ir tamsoj. Indija— 

tasai didžiulis kraštas, kur yra apie pora šimtų milijonų 
žmonių, — pirmiau buvo pavergta, ir; dabar, kai. ji tapo 
oficialiai laisva, dar vis neturi laisvės, — liaudis gyvena 
pasibaisėtiną gyvenimą. Tačiau Indijoje, kaip ir Kinijoj, 
yra judėjimas, kuris liaudį šviečia, organizuoją ir ruošia 
kovai už tikrąją liaudies laisvę ir gražesnį gyvenimą,' 
šviesesnį rytojų..

Nehru tam judėjimui nepritaria ir jis, matyt, ryšis 
neleisti jam išsiplėtoti. O kai tasai liaudies judėjimas 
nepaisys valdžios, bet kovos už dvarų padalinimą maža
žemiams ir bežemiams, už fabrikų suvisuomeninimą, tai 
“liberalas” Nėhru gali imtis tokių pat.žygių prieš Indi
jos liaudį, kokių Čiang Kai-šekas ėmėsi prieš Kinijos 
liaudį.

Nehru iš anksto, taigi, rūpinasi, kad jis būtų tvirtas 
prieš liaudies judėjimą kovoti. Jo Amerikoje,vizitas kaip 
tik ir yra susijęs su tuo dalykų. y

Šitaip teigia tūli žmonės, kurie giliau visą mato, ku
rie Nehru žodžius supranta kitaip, negu jis nori, kad 

' juos žmonės suprastų. -
Pagyvensime, pamatysime!
Vienas,aišku: Kinijos liaudies respublikos pasiskelbi

amas, revoliucijos-laimėjimai Kinijoje atsiųs Amerikon 
dar ne vieno A.zijųs krašto valdovą “vizitui” bei “viešr 
nagėn”! • •

štinėdamaš po stubas pasa
kojo, kaip seniau buvę ge
rai gyventi Lietuvoje. Gir
di, mėsą> valgydavome per 
pusryčius, pietus ir po pie
tų. Bet viena lietuvė jam 
pasakė: Kunigai ir ponai 
valgė, ir jiems buvo gerai, 
bet ne bjedniem, darbinin
kam. Kunigas pamislijo ir 
pripažino, kad moteriškė 
tiesą pasakė.-

Rugpjūčio mėnesį suren
gė antrą balių. Pirmam dyy 
pūkų buvo mažai, betyi an-1 
trą pribuvo su muzikaUMu^

gino, ,kąd visi ateitų gerai 
pavalgę ;ir kad neitų namo 
iš bažnyčios, o trauktų tie
siai į salę. Vyskupas pribu
vo su juoda barzda. Sykiu 
atėjo ir kunigas Steponai; 
tis. Vyskupas ragino nepa
miršti Lietuvos, nes ji bū
sianti grąžinta Lietuvos po
nams) tik reikia pinigų.

Gaila, kad mūsų broliai ir 
seserys lietuviai tebėra 
tamsūs ir rūpinasi ponų 
reikalais. Jie neskaito pa
žangiosios spaudos ir net 
bijo tų, kurie skaito. Bet 
taip yra ne tik pas mus 
Widnes, bet visoje Anglijo
je ir Škotijoje. Su kuo su
eisi, vis kalba ne apie savo 
reikalus, -bet apie ponų ir 
kunigų.

Ekonominis ’ čia gyveni
mas sunkus,'jau taip diržas 
pilvą veržia, o dar liepia 

l veržti daugiau nors per tre- 
' jetą metų. Dolerinis sma-

kad Lenkijos valdžia jį su
rastų.

Jeigu Herman su
manė > nusižudyti ir įšoko 
upėn, tai ar Lenkijos val
džia ir ten privalo jį suras
ti?. Mat, mes visur ieškome 
priekabių prie tų. šalių, ku
riom negalime savo’ politi
ką diktuoti.

švinta, norėčiau- jon grįžti' 
pirmu. laivu.”

Pilnai tikime, ponas Au
dėnai,. kad norėtum grįžti 
ir vėl • įsirioglinti. ministro 
kėdėn.' Bet kol tesulauksi, 
tai giedok šventą giesmę: 
Eik Audėnai (atsiprašau — 
Adomai) iš rojaus, pažink 
procę artojaus.

zika buvo tarptautinė’: lie- 'ka.s visk:l praryja. Socįalis-

vertė
ne

Minios lopdonječiu susirinko ties parlamento rūmais 
pastangose įsigauti į vidų ir išgirsti debatus apie tai, 
kaip, Marshallo plano veiksmo eigoje numažinta 

jų svaro ir sumažintas jų jau ir be to buvęs

*ai mano, kad tas smakas 
kada nors pasprings. Pagy
vensime, pamėtysime.

K. Klumpius.

Valsčiuje atremontuotos 
visos pradinės mokyklos

JURBARKAS, p’ugp.,9 d.— 
Apskrityje sparčiais tempais 
ruošiamos mokyklos nau
jiems. mokslo metams. Sma
lininkų valsčiuje atremon
tuotos visos pradinės mokyk
los. Valsčiaus centro ati
daroma 
jame 
te įsikurs 
ti butai 
giamas 
riams.

Valsčiaus centre 
progimnazija; Nau- 

clviejų aukštų pagta- 
visos klasės, įrehg- 
'moky tojams, įren- 
kafnbarys pionie-

jų svaro ir sumažintas jų jau ir be to 
didžiausias kąsnis duonos.

’ . k . ‘ it , • . •* A

VILNIUS.^ Apskrities pra
monės kombinatas sutvarkė 
vežimų gamybų. Pirmoji pro
dukcijos partija parduota Ru
daminos valsčiaus kolūkiams.

i

Vatikano organas “Os- 
servatolre Romano” patalpi
no popiežiaus straipsnį ato
minių bombų klausimu. Jis 
atsišaukia į Amerikos ir 
Sovietu Sąjungos valdžias 
išsižadėti to “baisaus ir ne 
žmoniško” ginklo — atomi
nės bombos.

Kada popiežius nežinojo, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
-atominę bombą, tai su du
šui ir kūnu rėmė Trumano 
pianą, į kurį įęjo ir atomi- 
nėHbomba. Bet kuomet iš
girdo, kad įr Sovietų 
junga turi, tuomet -jau 
pati bomba, neseniai, 
minta, virto “baisiu ir 
žmonišku” ginklu. Ar 
ne veidmainystė? ■

★ ★ ★

“Times” praneša, .kad se
natorius George, I 
mas apie atominės bombos 
kontrolę, pasakė, jog mums niai buvo apsisagstę kry- 
negalima spirtis, kad mūsų žiais ir medaliais. Net ir A- 
atominės bombos kontrolės merikoj ne vienas jų gavo, 
planai būtų priimti, nes ir Dipukai tas‘'“brangias” do- 
kitos tautos, jų tarpe ir So- vanas išsivežė, 
vietų Sąjunga, gali pateikti 
gerų, o gal 'dar ir geresnių,

“Dirva” apgailestauja ki
tą “buvusį žmotaų”. Ji rašo, 
kad prieš kelia^ 
Ameriką atvykęs 
žancovas,' Lietuvos-

savaites į 
J. Ru- 

iblio- 
grafijos Instituto pionie
rius, dabar esąs mokyklom 
grindų šlavikas. ’

Na ir kas čia tokio bai
saus? Juk kas nors turi ir 
grindis šluoti. Kuomet Ru- 
žancovas Lietuvoj buvo, tai- 
jam kiti grindis šlavė, o at
vykus Amerikon gali jis ki
tiems pašluoti. Juk jis pri
pažįsta demokratiją, o A- 
merika ir yra demokratišką ! ' I • 1 . • • •»ta

lai- šalis, todėl turi būt visi ly
ne- gūs.
tai ★ ★ . ★ .

Antanas Smetona buvo 
labai duosnus kryžiais ir 

■ medaliais. Kurie Smetonos
kalbėda- laikais lankėsi Lietuvoje, 

tai matė, kad visi jo valdi-

Sovietų Sąjungos atomi
ne bomba privertė tuos^ pa
čius muzikantus groti iš 
naujų notų.

-. “Naujienos” rašo: “Jugo
slavijos premjeras. Tito vi
siškai nebijo Stalino, tvir
tina gerai informuotas di
plomata?.”

Veikiausiai,Stalinas taip

Amerikon, mėgsta girtis 
savo mokslais, savo diplo
mais, bet keista, kad niekad 
nepasigiria, kiek jie gavo 
nuo Smetonos kryžių ir 
medalių?

Jie tuos ženklu^ laiko ir 
laukia Lietuvos atvhdąvi- 
mo, tuomet savo krūtinės^ 
apsagstys medaliais. Bet 
belaukiant tos laimingos 
valandos, kryžiai ir meda
liais sutrūnys, pelenais pa
virš. V. Paukštys

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Spalių 15, 1949
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Didžiulis Balsas yž Pastovią Pasaulinę Taiką
■ . Rašo ANTANAS. VENCLOVA \ '

(Visasąjunginės taikos šalininkų konferencijos Maskvoje delegato užrašai)
MASKVA. — Rugpiūčio pabaigoje

Maskvoje įvyko Visasąjunginė taikos ša
lininkų konferencija, kuri' buvo sušauk
ta TSR Sąjungos visuomeriinių organiza-

-T? RUOŠKIMĖS LMS' SUVAŽIAVIMUI

cijų iniciatyva?
• Vykusios Sąjungų Namų Kolonų salė

je kon’ferencijos- darbuose dalyvavo 1,200 
delegatų — tarybų šalies darbininkų, 
valstiečių ir inteligentijos. Iš visų TSR’ 
Sąjungos kampų — nuo Karpatų kalny
no atšakos ir Pamiro plokštikalnio, iš 
Pabaltijo tarybinių respublikų ir nuo 
Juodosios jūros krantų, iš Tolimųjų Ry-

• Antanas Venclova
tų ir Kaukazo kalnų J Maskvą atvyko 
stambiausieji mokslininkai,- garsūs rašy
tojai, kolūkiečiai,- gamybos, novatoriai, 
profsąjunginių, moterų bei jaunimo or
ganizacijų atstovai. Delegatų tarpe 
įvairių tautybių žmonės, įasmeniną TSR 
Sąjungos tautų nesugriaunamą draugys
tę. '

Kaip svečiai ‘konferencijoje dalyvavo 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos, Albanijos, Anglijos, 
Korėjos, Prancūzijos, JAV ir daugelio 
kitų šalių taikos šalininkų sąjūdžio at
stovai. .

Kilnaus rūpesčio dėl taikos skatinami,' 
tarybinės liaudies pasiuntiniai susirin
ko. į ■ Visasąjunginę konferenciją, pade
monstruoti savo . vieningą - vali’ą taikai, 
pasirengimą nuosekliai i* ligi galckdrau- 
ge su visomis • kitomis rautomis kbvoti 
prieš naujo karo kurstytojus.

Su didžiuliu dėmesiu konferencijos bu
vo išklausytas tarybinio rašytojo Mikalo
jaus Tichonbvo pranešimas “Taikos gy
nimas ir kova prieš naujo karo kursty
tojus/’ N. Tichonovas kalbėjo apie tai, 
kad visur plečiasi liaudies pratęstai prieš 
avantiūristinius karo kurstytojų! planus. 
Jis pabrėžė, kad milijonų darbų\žnionių 
sąjūdyje dėl taikos tarybinei liaudžiai 
tenka vadovaujanti vieta. Tarybinė liau
dis užimta kūrybiniu, taikiu darbu ir 
nenori, kad jos pasiekimai vėl atsidurtų 
sunaikinimo grėsmėje, karo grėsmėje.

Tarybinė liaudis , — pasakė pranešė
jas, — atrėmusi tiek pasikėsinimą gyvy
bei ir laisvei, nebijo karo, nebijo grasi
nimų, iš kur jie nebekiltų. TSR Sąjun
gos darbo žmonės ne prašo taikos, o ko
voja dėl jos ir gina taiką todėl, kad jie. 
geidžia taikaus ir demokratiško tautų 
gyvavimo.

• Nuo. pat pirmosios savo gyvavimo die-/' 
nos Tarybų Sąjunga s^ojo. kovoje dėl tai
kos priešakyje. Taikos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo politika yrjt nekinta
ma tarybinės vyriausybės politika.

— Mes- sakome visiems triūsų bičiu
liams visame pasaulyje, — baigdamas 
pasakė N. Tichonovas, — dar aukščiau 
taikos ir tarptautinio saugumo gynimo 
kilni vėliava! Teskamba garsiai visame 
pasaulyje visuomet ir visur atsakymu į 

karo kurstytojų intrigas Pasaulinio, tai
kos šalininkų kongreso Manifesto žo
džiai: “Drąsa ir dar kartą drąsa kovoje 
dėl taikosf”

Vienas paskui kitą į tribūną pakyla 
oratoriai, kuriuos gerai pažįsta Į visa ta
rybų šalis: TSR Sąjungos Mokslų Aka
demijos Prezidentas S. Vavilovas, rašy
tojai — M. šolochovas, L.. Leonovas, A. 
Kprniejčiukas, priešakiniai darbininkai 
ir kolūkiečiai — Rusijos Federacijos, Uk- 

. rainos, Baltarusijos, Gruzijos, Lietuvos, 
’Estijos, Latvijos ir kitų, tarybinių res
publikų atstovai. Tarybinės liaudies var
du jie pareiškia pasiryžimą nenuilstamai 
kovoti prieš karo kurstytojus, kurie vėl 
stengiasi įstumti visą pasaulį į ugnies, 
kraujo ir ašarų jūra.

Tvirta ir nuosekli kova dėl taikos, ku
rią vedė ir tebeveda tarybinė’liaudis, de
šimteriopai daugina taikos šaĮininkų jė
gas visdse šalyse. Tai pareiškė kalbėję 
konferencijoj užsienio svečiai. Kentębe- 
rio bažnyčios djekonas Hjuletas Džonso
nas, lenkų profesorius J. Dembovskis, 
prancūzų rašytojas Žanas Lafitas, Kini
jos visuomeninis veikėjo Lin-Cian-Junis, 
anglų profesorius D. Bernalas ir dauge
lis kitų kalbėjo apie milžinišką Tarybų 

I Sąjungos autoritetą viso .'pasaulio darbo 
žmonių tarpe. Visų šalių tautos myli ir 
gerbia tarybinę liaudį, kuri nuo Didžio- 

.sios Spalio .socialistinės revoliucijos mo- 
niento tvirtai ir nepajudinamai gina tai- 
,ką. Užsienio svečiai pareiškė apie milijo
nų žmonių pasiryžimą kovoti prieš karo 
kurstytojus.

Negaliu be susijaudinimo prisiminti 
ta momentą, kai aš padčylau į konferenci
jas tribūną lietuvių tautos vardu pa
reikšti apie jos nepalenkiamą norą ligi 
galo gimti taikos reikalą.

Praslinko k’eleri metai po to, kai pa
sibaigė didysis tėvynės karas. Didžiosios 
rusų tautos remiama ir broliškai padeda
ma Tarybų Lietuva atkūrė sugriautąjį 
Ūkį, Lietuva tampa industrine. Pasikei
čia kaimo veidas. Lietuvos valstiečiai

. pereina prie socialistinės žemės ūkio 
tvarkymo formos. RespublikojCn jau yra 
per 4 tūkstančiai kolūkių.

Po Lietuvos į išvadavimo iš užsienio ir 
lietuviškų kapitalistų atsivėrė plačiau
sios perspektyvos vystytis liaudies kultū
rai, nacionalinei savo, forma ir socialisti
nei savo turiniu’ Respublikoje yra visiš
kai likviduotas neraštingumas. Šiais 
mokslo metais įgyvendintas septynmetis 
pravalomas apmokymas.

/Lietuvos darbo žmonės, kaip ir visi ta
rybiniai žmonės, visų labiausiai vertina 
taiką įr išsikovotą laisvę. Lietuvių tauta, 
ilgus metus kovojusi įdėl tarybų valdžios, 
su entuziazmu kuriai naują gyvenimą — 
laimingą, turtingą ir kultūringą.
. Audringais plojimais konferencijos de
legatai ‘ sveikino lietuvių tautą, kuomet 
ūš jos vardu užtikrinau, kad lietuviai, 
įradę savo tiktąją laisvę, nepriklausomy
bę ir saugumą TSR Sąjungos tautų šei
moje — ir ateityje žengs pirmosiose gre
tose kovotojų dėl taikos.

1 Konferencijos uždarymo dieną Mask
vos Mį Gorkio, vardo kultūros ir poilsio 
parko Žaliajame teatre įvyko masinis 
.sostinės darbo žmonių susirinkimas, skir
tas konferencijos darbo rezultatams. Į 
maskviečius kalbėjo garsusis tarybinis 
rašytojas. A. Fadiejevas, Maskvos darbi
ninkas S. Davidovas, akademikas Ne- 
smiejanovas, ukrainiečių poetas M. Rils- 
kis ir daugelis kitų ragindami dar la
biau stiprinti taikos kovotojų eiles dėl 
demokratijos,** dėl socializmo, i Užsienio 
svečiai: Čekoslovakijos visuomeninė vei
kėja Gusta Mačekova, prancūzų rašyto- 

«jas Žanas Lafitas, Italijos socialistų par- 
' tijos generalinis sekretorius Pietro. Ne- 

nis sveikino tarybinę liaudį ir išreiškė 
meilės ir gilaus dėkingumo jausmus ta
rybinei vyriausybei, tvirtai kovojančiai 
dėl taikos.

» ■

Daugiau kaip 45 tūkstančiai rhaksvie-

z A

Lietuviu Meno Sąjungos suvažiavimas 
jau paskelbtas. Jis įvyks,lapkričio 26 ir 
27 dienomis,. 1949 m., Clevelande, Ohio 
valstijoj. Tai įvyks gale savaitės—šeš
tadieni ir sekmadieni.

4.- ' v

Kaip skaitytojai jau bus pastebėję 
Laisvėje, yilnyje arba iš gautų laišku, 
suvažiavimo programa yra plati ir di
delė, paliečianti visas fazes' mūsų meni
nės veiklos ir LMS organizacijos.įSuva- 
žia.vimas šaukiamas be (Įidęlių meninių 
iškilmių todėl,*-kad tikrąi atsidavusiai 
būtų galima pereiti, panagrinėti mūsų 
meninės organizacijos reikalai.

Suvažiavimo 'programoje keliama- 
klausimai, kurie apima visą LMS veiklą, 
būtent, mūsų spektakliai, dainos, vajdy- • 
ba, liaudies šokiai, paskaitos, dailės pa- 
Yorlns, ideologiniai reikalai, plėtimas me-
ninės saviveiklos, čiagimių įtraukimas, ■ 
vaikų mokyklėlės, .meninių grupių orga
nizavimas ir kiti klausimai. H

Meno grupės savo susirinkimuose, taip 
pat spaudoje, suvažiavimui keliamus 
klausinius turi diskusuoti. Suvažiavi
mas padarys geresnius tarimus, geres
nes išvadas gerinimui meninės savivęik- 

■ los, jei šie klausimai bus diskusuoti pirm 
suvažiavimo.

DELEGATAI Iš RYTŲ
Kaip mes jau< minėjome, LMS

žiavimas įvyksta Clevelande, kaip kas 
pasakys: “pertoli.” Bet jei mes įvertin
sime savos organizacijos suvažiavimą ir 
visą mūsų meno-kultūros saviveiklą, tai 
visai'.netoli. Tiesa, arti 6 šimtu, mylių' iš. 
New Yorko. Tai kas,- dirbamų dienų dau
giau nereikės sugaišti, kai viena^i^nk- 
tadie’nio vakare galima išvažiuoti, o piT^ 

'•madienioi ryte jau galima sugrįžti.
Todėl mes, New Yorko, New Jersey, 

C4nn. ir Mass, valstijų meno mėgėjai 
turime ruoštis ir dalyvauti LMS Suva
žiavime skaitlingai/ Tiesa, kai kurios 
mūsų meno grupės tomis dienomis turės 
parengimus. Vienok ir tos grupės gali 
rasti Tinkamus delegatus ir pasiųsti su-, 

“važiavimam
Ir dar viena mintis, kuri gali, duoti 

naudos LMS Suvažiavimui. Artėjant su
važiavimui, kuomet jau delegatai bus iš
rinkti, reikalinga sušaukti' platus rytie
čių, LMS 3 apskrities ribose, susirinki
mas aptarimui suvažiavimo reikalų. Tuo-

■ J

P. Gaulė. ’ ‘ '

Didysis Vengrą Poetas
J C7

1849 metais liepos mėnesio 31 dieną 
paskutiniame vengrų revoliucinės armi
jos’ mūšyje krito didysis Vengrijos poe- 
taš Šanclor .Petefi. Jis buvo revoliucionie
rius, kovotojas už laisvą demokratinę 
Vengriją. Savo kūryboje didysis poetas 
išreiškė amžinąją kovą ir svajones veng
ru liaudies, kuri kovojo už savo tėvynės 
išlaisvinimą iš austrų feodalų jungo.

Peteff laikais Vengrija kentė sunkią 
Austrijos priespaudą. Habsburgų rūmai 
dėjo visas pastangas, kad. Vengrija neiš
eitų iš kolonijalinės padėties. Vengrija 
buvo prispausta politiškai ir ekonomiš
kai. Visi vengrų liaudies turtai pateko 
i austru feodalu rankas, buvo užkirsti 
visi keliai vengrų ekohominiam gyveni
mui kilti. Visi pažangesnieji vengrų tau
tos žmonės, buvo persekiojami. Vengrų 
aristokratija talkininkavo žiauriems aus
trų prispaudėjams, nes jj matė, kad tik 
austrų karališkieji uzurpatoriai padės 
vengrų feodalams išlaikyti pusiau feoda
linę santvarką Vengrijoje. Išgąsdinta 
revoliucinių įvykių Prancūzijoje Austri
ja pradėjo terorą Vengrijoje. Martinovi- 
čius ir jo draugai buvo nužudyti už tai, 
kad jie ‘reikalavo panaikinti baudžiavinę 
santvarką. Spauda buvo persekiojama.

Petefi gimė 1823 metais. Jo tėvas, bu
vo: kaimo, mėsininkas, motįna jaunystėje 
tarnavo namų šeimininke. Dar būdamas 
berniukas, Petefi metė, mokyklos suolą ir 
įstojo*-į trupę keliaujančių1 aktorių, su 
kuriais apkeliavo pusę Vengrijos. Pabo
dus bastytis su klajokliais aktoriais, Pe
tefi įstojo į kariuomenę. Kariškas gyve
nimas nesužavėjo septyniolikamečio Pe-z 
tefi. Jis vėl grįžo į mokyklą ir norėjo 
toliau mokytis, tačiau niekaip negalėj/)^

čių, buvusių Žaliajame teatre, visi kaip 
vienas pritarė konferencijoje priimtam 
kreipimuisi į Pasaulinio taikos šalipinkų 
kongreso nuolatinį komitetą iivU visus * 
sąjūdžio taikai ginti dalyvius Visose ša
lyse. .

Visuotinio Maskvos susirinkimo klau
sėsi per radiją visa šalis.

' met mūsų delegatai, nuvykę suvažiavi- 
man, jau galės ne tik savo, bet ir kitų 
meno vedėjų nuomones atstovauti.

Antrą tokį susirinkimą turėtų sušauk- ,

Žinios iš Lietuvos 
-------------  i

PETRO CVIRKOS RAŠTŲ 
LEIDIMAS

VILNIUS, rugp. 16 d. — 
Vyriausybės nutarimu, Val

silsi rinki m ai būtų vaisingi pasiruošimai 
‘ LMS Suvažiavimui. Juose galima pla
čiai padiskusuoti suvažiavimo progra
moj keliami klausimai. Antra, mes su
pažindinsime platesnę dalį lietuvių vi
suomenės su mūsų meninės' saviveiklos 
problemomis.

Imkimės šio' darbo tuojaus, be atidė
liojimo, nes laiko jau mažai. Nuo mūsų 
atsiliepimo, nuo mūsų dalyvavimo pri
klausys LMS Suvažiavimo pasisekimas.

V. Bovinas.

LMS Biuletino No. 3
Lietuvių Meno Sąjungos 3-čioji aps

kritis, atrodo, yra pati veikliausia viso
je Sąjungoje.

Praėjusią žiemą ši apskritis suruošė 
eilę referatų apie kultūrą, apie meną. 
Ant. šitos apskrities vadovybės pečių gu
lė sunkiausia našta suruošimo ir palai
kymo . Worcesteryj vasarinės mokyklos, 
seminaro.

Neperseniai ši apskritis pasiėmė dar 
vieną didelį ir tikrai gražų darbą: lei-

Suva- džia savo, mėnesinį biuletinį
BULLETIN.” šis leidinys spaudžiam as 
mim.iografu, - bet jis daro gražaus. įspū
džio. Kiekvienas numeris’turi gražų vir
šelį, pieštą jaunų mūsų dailininkų. Biu
letino turinį sudaro rašiniai-pranešimai

stybinė grožinės literatūros 
leidykla leidžia pilną P. Cvir
kos raštų rinkinį, kuYį su
darys 12 tomų. Raštus re
daguoja K. Korsakas, ■ J. Šim
kus ir A. Venclova ' (vy
riausiasis redaktorius A. Ven
clova). šiuo metu išspaus
dinti ir perduodami pla
tinti šie- tomai:

II tomas. Tomą sudaro 
apsakymų rinkiniai “Cukri
niai avinėliai” ir “Kasdie
nės istorijos”.

III tomas. /Tomą sudaro 
“Ąžuolo šaknys” rinkinys 
ir kt. apsakymai*. Daugu
mas. jų parašyti tarybiniais 
metais, rodo lietuvių vals
tiečių gyvenimą prieškario 
sąlygomis.

V tomas. Penktame tome

dviejose kalbose: anglų ir. lietuvių. Lie
tuvių kalboje rašiniai, atrodo, dar vis 
vyrauja — taip'ir turėtų būti!

Į mūsų rankas pateko jau 3-čias “LMS 
Bulletino” numeris. Šis, kaip anie pir
mieji, daro malonaus įspūdžio. Šiame 
mumeryje, beje, be kitų įdomių rašinių, 
telpa G. Jamisono trumpa istorija New- 
arko Sietyno Choro, kuriam šiemet su
kanka 35 metai.

Kol kas biuletinyj dar vis pasilieka 
nemažai techninių paklaidų; jei jų bū
tų išvengta, leidinys-laikraįtukas turėtų 
dar didesnės vertės. .

Biuletiną redaguoja Mildred Stensler. 
Jo metinė kainą: vienas doleris. Galima 
užsisakyti tiesiai pas redaktorę: 134 IK. 
Northfield Ave.^ Livingston, N. J.

surinktos P. Cvirkos pasakos, 
sukurtos lietuvių liaudies 
pasakų motyvais. . .
VI ir «VII tomuose spausdi

namas žinomas P. . Cvirkos 
romanas ‘Trank Kruk,” 
satyriškai vaizduojąs kapi
talistinę Ameriką (I tomas) 
ir demaskuojąs buržuazinės. 
Lietuvos biurokratijos vir
šūnes (II tomas).

VIII tomas. Aštuntame to
me išspausdintas geriausias 
P. Cvirkos ^romanas “žemė 
maitintoja”, demaskuojąs bur- . 
žuazinės Lietuvos j “žemės
reformą” ir reiškiąs vals
tiečių kolektyv nio gyvepimo 
lūkesčius.

IX tome duodamas roma
nas “Meisteris ' ir jo' (sū
nūs”. Romanas parašytas 
spalvingu, liaudies 'kalbos
turtais gausiu stilium.^1905 m. 
revoliucijos fone išvedama 
visa eilė lietuvių valstiečių 
ir amatininkų figūrų.

Šiuo metu dar spausdi
nami arba baigiami ruošti 
I, IV, X, XI ir XII P. Cvir
kos raštų tomai.

susitaikyti -su to meto mokyklos discipli
na. Petefi vėl norėjo*grįžti į klajojančių 
aktorių trupę. Ir tik literatūriniame dar
be jis surado savo vietą ir,kitų žmonių; 
pripažinimą. Dirbdamas literatūrinį 
darbą? jis išmoko vokiečių, prancūzų, an
glų kalbas. Jaunasis poetas su užsidegi
mu studijavo Didžiosios prancūzų revo
liucijos istoriją ir utopistų- raštus. Pa
galiau 1844 metais įžymus vengrų poe
tas Michailas Verešmarti pastebėjo ypa
tingus jaunuolio gabumus literatūri
niam darbui ir išleido pirmąjį jo eilė
raščių rinkinį.
' 1848 mietų revoliucija padarė ypatin
gą įtaką poeto gyvenimui ir jo literatū
rinei n revoliucinei veiklai. Šandor .Pete
fi drąsiai stojo į kovotojų gretas dėl 
Vengrijos išlaisvinimo. Jo poezija 'buvo 
galingas šios išsivadavimo kovos gtfiklas. 
Ji. iškariavo poetui garbę plačiose masė
se ir tuo pačiu įvedė į konfliktą su kon
servatyvi n i ais^ elementais tiek literatū
roje, tiek politinėje veikloje. Petefi va
dovaujami Budapešto besimokančioji ir 
darbininkų jaunuomenė 1848 metais ko
vo mėnesio 15 dieną iškovojo laisvę spau-\ 
dai. Revoliucionierių pajėgų užimtoje 
spaustuvėje buvo atspausdintas Petefi 
eilėraštis “Tautinė daina?’ Petefi sten
gėsi revoliucinę kovą nuvesti iki .perga
lingo galo. Jo eilėraščiuose vis daugiau 
degė neapykantos ugnis dinastijai ir feo
dalinei santvarkai. Jis reikalavo respu
blikos. Jis rašę: “Mano rankoje strėlė, į- 
kųr ją paleisti? Prieš mane karaliaus 
sostas, smeigsim į jo purpurą... Tegy
vuoja respublika!” Savo satyrinius eilė-

■ raščius Petefi nukreipia prpeš feodalinę 
aristokratiją, prieš dvarininkus,' prieš 
biurokratinius^feodalinės santvarkos val
dininkus. Jo poezija — galingas šūkis, 

'kviečiąs į valstiečių revoliuciją. Jis ap
dainuoja įžymųjį valstiečių sukilimo va
dą George Docci.Vo nesutaikomas būdas, 
nepripažįstantis y jdkių kompromisų su 
priešu, su liberalizmu, nuteikė prieš jį 
buržuazinę - dvarimnkiškąją grupiruotę

(Tąsa ant 4 pusi.) . •
■i* ' '

Naujas Kauno aukštųjų 
mokyklų papildymas

KAUNAS, rugp. 7 ^1. -
Vėl pagyvėjo aukštųjų mo
kyklų auditorijos, čia' atvy
ko šimtai jaunuolių ir mer
ginų laikyti įstojamųjų eg
zaminų.

Labai gyva Kauno vals
tybiniame-' ■ universitete. Pa
duota, apie j^OO pareiškimų 
priimti į universitetą. Jų. 
tarpe 70 gimnazijų abitu
rientų, baigusių su aukso 
ir sidabro medaliais, o taip 
pat baigusiųjų su pasižymė
jimu technikumus. Jie. prt-. 
imti į univer^tetą be egzj^< 
minų. Į universitetą stov^n- 
ti§ jaunimas — daugiaasia . 
darbo valstiečių' vaikai. Dau
gelis iki tarybų valdžios 
negalėjo svajoti apie aukš
tąjį mokslą?

Otono Švėgždos tėvas — 
-dabar kolūkietis. Buržuazi
nės Lietuvos laikais jis buvo 
bežemis. . Jo sūnui tiktai 
tarybų valdžios metais buvo 
galima lankyti vidurinę mo
kyklą. Otonas su aukso me
daliu baigė Plungės gimna
ziją ir nutarė tapti inži- 
nierium-elektriku. Jaunuolis 
priimtas į elektrotechnikos 
fakultetą, čia priimtas ir 
Petras Buterlevičius. Jo tė
vai yra Anykščių apskrities 
“Traktoriaus” artelės nariai.

Lietuvos žemės ^kio aka
demija priima į nauju^ fa
kultetus; socialistinės žemdir
bystės organizacijos bei pla
navimo ir miškų ūkio fa
kultetus. | Universiteto sta-- 
tybos fakultetas praturtėjo 
naujų skyriumi vandentie
kio inžinieriams paruošti. 
Iš viso šiais metais į Kau-* 
no ^penkių aukštųjų mokyk
lų piiTnuosius. kursus bus 
priimta apie 1000 studentų.

Washington. \^Kpngres- 
manai tyrinės apdraudos 
kompanijų išsisukinėjimus 
nuo taksų valdžiai.

Laisve—Liberty Lith. Daily *
Šest., Spalių 15, 1949
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(Tąsa)
— Teisingai. Štai todėl visų armijų 

pagrindas — to prestižo skiepijimas. O 
kas gi yra mundieriaus garbė ir buvęs 
karininko honoras, jei ne skiepijimas Tos • 
pačios'minties, kad prestižas brangesnis 
už gyvybę? • >

— O pas mus, partizanus?
— Pas jus? — nusijuokė draugas 

Demjanas^ — Čia, brol, saugojimas pres
tižo- ir vado asmens yra tas pats. Praloši 
reikalą — ir savo galvą prarasi...

— Gal būt, pirmiau už visus, — pra
plėtė jo mintį Rudniovas.

— Teisingai, generole, teisingai...
— Ne, aš apie armiją klausiu, — ne- 

nurimau aš. /
Draugas Demjanas tęsė:
— (Armijoje? Mūsų.armijoje mundie

riaus/garbė yra pagrįsta visiškai kuo ki
tu. Partinė pareiga, sąžiningo komunis
to prestižas -V štai' mūsų mundieriaus 
garbė. • •

Tasai pokalbis vyko ant Uborotės upės 
kranto, kur mes buvome įsitaisę savo sto
vykla*. 

V v

Tą dieną mus pasivijo Seriožos 
lariovo kuopa.

Mes manėnre ją žuvus. Beveik 
mėne’sio nebuvo žinių apie kuopą, 
likusią už geležinkelio, už Pripetės, at
kirstą vokiečių baudžiamųjų pulkų, iš-- 
siskėtusių Dniepru ir Pripetės tarpupy.

Serioža Gorlanovas — Raudonosios 
Armijos leitenantas, . kokių dvidešimt 
dvejų metų amžiaus —• ir buvo to po
kalbio priežastis. Jis dar neseniai vado
vavo kuopai. Atsiskyrusios kuopos per 
tris dienas neSugrįžimą į dalinį seniai 
'buvo linkę- laikyti jos vado neprityrimo 
bei jaunystės išdava. •

Bet jaunasis vyrukas pravedė kuopą* 
pro visas užtvara^ no tik neišmėtęs jos, 
o dargi net su naujokais, prikutusiais 
pakeliui. *

Jį sutiko iškilmingai. Rudniovas net 
apsiašarojo, apkabindamas nudegusį -įr 
išvargusį leitenantą.

— Mūsų vyrai niekuomet' neatsilieka 
nuo savo dalinio, — jaudindamasis' kal
bėjo- jis draugui Demjanui. — Tai štai 
ir yra partizano garbė! 5

Draugas Demjanas priėjo prie Rud- 
niovo, draugiškai šypsodamasis:

— Žiūriu aš* į-jus, viskam esate pasi
ryžę ...

i — Viskam! -
— ‘Todėl ir pasiųsime jus į ten, kur 

daugiau nieko negalima siųsti. Pasiųsi
me, kadangi jums reikalas yra branges
nis už reputaciją, šlovę . . .

Rudniovas įtemptai klausėsi.
— Bet vis dėlto... Netriuškino jūsų 

dar vokiečiai, kaip reikiant, — pabąigė 
juoku tą pokalbį Demjanas.
■ Draugas. Demjanas drauge su UKP- 
(b)CK vadovais 
partizanų krašte susivieni; 
sitarimą. Ten ir buvo spi 
mesnio partizaninio sąjūdžio vystymosi 
ir jo nukreipimo į,pietus klausimai. •

Tc|mis dienomis aš gavau kvietimą į 
Maskvą. Vadovybė .mane iš.kvietė dar iš 
Arevičių, tačiau reikalai neleido man 
tuomet išvykti^ ir aš tada pasiunčiau su 
dokumentais ir ataskaitomis berankį 
Volodią Zebolovą. Per visą/mano’-pas 
Kovpaką buvimo laiką aš dirbau dyipm 
šeimininkams: vienas buvo Maąk 
tasai, kuris numetė mane kažkad 
nugarį; antras — Kovpakas, Rudniovas,, 
draugas Demjanas, su kuriais drauge aš' 
kariavau. Dabar man reikto skristi pas 
savo ž 1 y bine vadovybę. /

jus? — nusijuokė draugas

Gdr-

pusė 
pasi-

sušaukė susitelkusių 
dų pa- 
ni toli-

uz-

.si, — pasakė man draugas Sergejus. -
— Neįaliu. Vadovybė isako. O, be to, 

vis tiek aš negaliu' dalyvauti pasitark - 
me ... Aš juk nepartinis.

—- Ką-ą? Na, liaukitės, liaukitės, mie
lasis drauge! , ,

— Dievaži. Štai Semionas VasiljeVi-j 
čius gali patvirtinti.

Rudniovas linktelėjo galva.
Atsisveikindamas prieš išvykstant į 

pasitarimą, draugas Demjanas paklausė, 
sulaikęs mano ranką: 4

— Piotrai Petrovičiau, kodėl jūs nej 
partinis9 .

DIDYSIS VENGRŲ POETAS
(Tąsa nuo 3-čio nūs.)

ir jis nepateko deputatu į parlamentą. 
Tada jis išėjo į armiją kovoti už savo įsi
tikinimus revoliuciniame kare* prieš aus
trų reakciją/ '

Poetas žuvo vos 26 metų amžiaus, pa
likęs -nemirštantį kūrybinį lobyną — 
apie 1,000 eilėraščių, keletą poemų, roį- 
manų, apysakų, pjesių, dienoraščių, ke
lionės užrašų. ' ’j

Praėjo šimtas metų nuo. Petefi mirties 
ir. tik dabar išsipildė jo svajonės. \

— Taip, neteko. — Aš keliais žodžiais 
papasakojau jam apie savo gyvenimą.

Jaunuoliu būdamas, svajojau pasida
ryti agronomu. Buvau batsiuviu, muzi
kinės komandos trimituotoju, šauniai 
rėždavau polkas, valsus ir krakoviakus 
vestuvėse, baigiau dvi aukštąsias moky
klas, pasidariau artistu ir režisierium, 

. mokiausi, skaičiau, rašinėjau, bet labiau 
už visas- knygas bei romanus aš mėgau ir 
man patiko Timiriazevo ‘ “Augalų gyve
nimas.” Prieš karą pradėjau rašyti apy
sakas ir 1941 m. birželio 10 dieną bai-

— apie „ Mes ligi šiol todėl nenugalėjom,
Kad protų ir širdžių į vieną nesuliejom. 
Dabar vi&i, tikėk, vieningi mes!

giau pjesę “Kotovskio ąžuolas” 
moldavų partizanų Chotino sukilimą.' 
Karą'praleidau įvairiai, bet'sąžiningai- 
Ir tik, baigdamas keliavimą po priešo už
nugarius, supratau, kad man iš pat jau
nystės reikėjo tapti jūrininku, nenuils
tamu jūreiviu. Neveltui dar mano stu
dentavimo laikais Odesoje mane, trauke 
į Diuką, uostan, ir taip viliojo skęstąs/ 
rūkuose siūbuojančios jūros horizontas.

Mes atsisveikinome.
. Aš išvykau pas Saburovą į aerodromą. 

Visą dieną gulėdamas tačankoje, o nak- 
•tį skrisdamas per frontą, aš vis galvojau 
apie draugo Demjano* klausimą: “O ko
dėl gi jūs nepartinis?” bet taip- ir nera
dau atsakymo. “Pirmaisiais Tarybų įsi
tvirtinimo Ukrainoje metais — vargin
gųjų gyventojų komiteto pirmininkas, 
pirmojo penkmečio metu — Donbase, 
Volgoje, visuomet gu savo liaudimi. Nie
kada neieškojau lengvesnio darbo, šiltes
nės vietos, frstaiga — nepartinis.. . 
Kažkokią/nesąmonė!”

'Rytuose pusė dangaus buvo rausvai 
oranžinė, užpakaly ir po kairiuoju lėk
tuvo sparti^ vis dar tebebuvo naktis. Ma
šina pakilo aukščiau, štai jau dangus pa
šviesėjo, ir trijų tūkstančių metrų žvar
bumas skverbėsi į kabiną kartu su auš
ra. Toli apačioje stūksojo tranšėjų suža
lota žemė. Mes skridome' viršum atka
riautos teritorijos.

Aš įėjau į Luncd kabiną ir nustebęs 
išsižiojau. Priešaky, lyg Karpatų antkai
niuose arba* plačiose Altajaus aukštumo
se, rytiniame danguje ganėsi šviesiai pil

kų; plonavilnių avių banda.Jų pailgi, 
kūnai su trumpomis uodegomis, nušvies-, 
ti pirmųjų saulės spindulių, lėtai plau
kė dangumi, o kai kurie žvitriai nubėg
davo žemyn į ūkanotą žemės rūką, lyg 
ėriukai prie vandens.

Luncas pažvelgė į mane ir, supratęs 
mano nustebimą, šūktelėjo man į ausį: 
“Maskva, Aero..V’ Toliau aš negalėjau 
suprasti. Tada jismimika parodė man: 
oras ir grotai iš pirštų.

— Oro ijžfvaros aerostatai? — pa
klausiau aš.lūpomis.! Jis teigiamaiUink- 
l-nlpin o’alvn «

mostui 
palin-

beveik

Tai štai kokia tu, kariškoji Maskva!
Man apsalo širdis. Į kabiną padvelkė 

šiltas, vasariškas oras. Lėktuvas/staigiai 
ėmė leistis.

Aerodrome mūsų' niekas nepasitiko. 
Žemėje- vos brėško.

Maskvoje,, ką tik 'gavusį Kremliuje 
pirmąjį Raudonosios Vėliavos -ordiną 
— dar už veiksmus Briansko miškuose, 

aš sutikau Korobovą. Išvydęs mane, 
jis kažkokiu ypatingu rankovės 
nušluostė nuo ordino dulkeles ir 
kėjo sėkmės.

—• Kaip .mūsų projektas? \
—- Atmetė. Utopija, sako.
— Gaila.. . Nors mes buvome

tikri, į<ad atmes. Na, iš kur gi gali žmo
nės žinoti, kad šauniems kariams, mąs
tytojams ir poetams nėra sienų? Iš kur 
jie.gali tai žiųoti? ...

— Petr
s ižą vi? Se:_

Jis šauniai vežiojo mane po mięstą sa^ 
Yvo “Vilisu,” pats vairuodamas ir shaifo- 

mis žvilgčiodamas į merginas reguliuo
tojas. (

j — Mieloji. .. ^Testeik lazdele! Ar'ne
matai, kokią barždą vežu?

O vis dėlto gaila, labai gaila, kad 
atmetė * . : -. < .

Dar Veido metit sėdėdami krąčioje ta- 
čankoje,\kai buvo^-. neįmanoma užmigti, 

 

arba pertYaukų tarp mūšių metu, mes 
svajodavome/Mudu su juo daug svajo
davome.

įičiau! Vis dar taip pat su- 
is — pavėžinsiu.

(Bus daugiau)

ŠANDOR PETEFI

Ir Aš Sakau — Madjavas 
Nugalės .

Ir aš sakau — madjaras nugalės;
Nuo mūsų smūgio žerriė sudrebės.

4 Vienybė ši mus pergalėn nuves.
Visi kaip vienas mes į mūšį stosim, 
Tau, liaudie, šventą laisvę iškovosim. 
Ir bus gyvenimas gražus, šviesus, 
Pavydui pavergėjų mūs visų.
Nebaisūs man pavojai ir kautynės, 

.Žinau—kulka nepervers man krūtinės.
Lemtis mane apsaugos nuo mirties, 
Nes žino — gyvenu dėk ateities. •; 
Kai priešai nugalėti bus ir mirę, • 
Turėsiu į rankas paimti lyrą, 
Išgarbint laisvę, apdainuoti ją » 
Ir didvyrius, kur krito kovoje, 
Kurių krauju tu pašvęsta, tėvyne, 
Kurie vaikinai Taisvės tau nepynė. * 
Turiu gyvent, sulaukti tos dienos, . 
Mūs laisvės ir laimėjimo aušros, 
Daina nuplaut purvus juodųjų metų, — 
Tegul vargovės pančius liaudis meta, 
Tebūna jie prakeikti amžinai, — 
Tėvynę mano žeidę kruvinai.

i , Ne, aš turiu sulaukti tos dienos, — i 
Kardu ir lyra koviausi dėl jos!

Vertė EUG. MATUZEVIČIUS.

A. L. D. L. D. REIKALAI

nariii 
ir atli-

pųslapis 10, 
“Centro 

susideda iš

ALDLD Centro Komiteto 
1950-1951 Metams 
Balsavimai

DRAUGAI:
Sušaukite .kuopos 

skaitlingą susirinkimą 
kite balsavimus.

Liter'atūros Draugijos Cen
tro Komitetas ir alternatai 
renkami 2-jiems metams. Mū
sų Konstitucija, 
Skyrius 2, s a k o : 
Pild. Komitetas
septynių narių, sale kurių dar 
būva keli alternatai-pavaduo- 
tojai.” Centro Komiteto na
rius' renkant gali .kiekvienas 
narys balsuoti už 7, o alter- 
metus—už 4 kandidatus.

Centro Komiteto 'balsavimai 
prasideda su 15 diena spalių 
(October) ir baigiasi su. 15 
d. gruodžio (December), 
1949 m. Siunčiame dvi- blan- 

I kas. Nubalsavus surašykite, 
Į kiek kuris kandidatas gavo 
! balsų, ir vieną blanką pasili
kite kuopoj, o kitą grąžinki
te į centrą ne vėliau 20 d. 
gruodžio, 1949 m.

KANDIDATAI I CENTRO 
KOMITETĄ

/ ' i

Antanas Bimba,
Narys 1 kp., Brooklyn.

D. M. Šolomskas,
kp., Brooklyn.
Kaškiaučius, 
kp., Newark.

kp., Brooklyn.

Dr. J. J.
Narys 5

S. Sasna,
Narė 81

Eva Mizariene,
Narė .1 kp., Brooklyn.

Pbviląs Bččys,
Narys 72 k p.,
Čreat Neck.

Adolfas Gilmanas,
Narys* 1 k p/, Brooklyn.

Oną Stelmokaitč (Eicke),
Narė 5 kp., Newark.

Valis Bunkus, f
Narys 1 kp., Brooklyn.

Rapolas Merkis,
Narys 10 k p.,
Philadelphia.
I KANDIDATAI Į 

, i ALTERNATUS

J. J. Mockaitis,
Narys 63 k p.,
BridgepoiL^

J. Bimba,
Narys 84 kp., Paterson.

Geo. Jamisonas,
Narys 67 kp., Livingston.

L. Kavaliauskaitė,
Narė 1 kp., Brooklyn.

Vincas Rudaitis
Narys 1 k p,

J. Thompsonas,
Narys 1 k p.,

ovilas Venta,

Brooklyn.
i

Brooklyn.

Bropklyn.
Blkpką grąžinkite iki 20 d 

gruodžio ALDLD .Centro 
miteto kretoriųi:

D. M. S mskas,
46 Ten ^Eyck St.,
Brooklyn 6, N. Y.

Ko

REFERENDUMAS 
Visoms LLD Kuopoms 

ir Nariams
Draugės ir Draugai:

Paskiausiai atsibuvęs Lietu
vių Literatūros Draugijos Su
važiavimas nutarė palikti na
rio" duoklę $1.50- metam? su 
tuo-supratimu, kad kuopos ir 
nariai aukomis sukels į inetus

! Bridgeport, Conn
LLD 63 kuopos susirinkimas 

Įvyko spalių 7 d., Lietuvių sa
lėj. Tarpe kitų tarimų, pla
čiai apkalbėta Laisvės vajaus , 
reikalas. Išrinkta vajininkais 
A. Švėgžda ir J. J. Mockaitis, 
kurie vadinsis .. Brid 
vajininkais. Kad šis 
būtų pasekmingas, 
šaukti Laisvės 
LLD ir LDS nar

geporto 
/ vajus 
nutarta > 

skaitytojų, 
, taipgi ir 

visu Laisvės simpatikų susi
rinkimą penktadienį, spalio 
21 d.. 7:30 vai. vakare, Lie- - 
tuvių salėje, 407 Lafayette 
St., Bridgeporte. • . *

Po susirinkimo mūsų geros 
moterys prirengs užkandžius, 
o vyrai pasirūpins su gėri- 

taip kad susirinkimas 
smagus, draugiškas ir 
užganėdinantis. Todėl, 
kaip kurie ir negautu-

AUSTRALIJA — AMERI
KOS “KLAPČIUKAS”

'Lake Success, N. Y.—So
vietų Ukrainos delegatas 
Manuilskis sakė Jungtinių 
Tautų seime, kad Australi
ja tarnauja kaip Amerikos 
ir Anglijos klapčiukas.

s mais, 
būtų 
visus 
jeigu
mėt specialio užkvietimo, šį 
pranešimą priimkite už tikrą 
užkvietrmą. Prašome, kurie 
skaitys šį pranešimą, dalyvau
ti ir atsivesti savo draugus ir 
drauges.

LLD 63 Kp. Rast.
J. J. Mockaitis.

Apdrauda Jungtinėse Valstybėse

knygų, 
galima 
tai da
bot 84

atston, buvo
už 23 centus, 
reikia mokėti
Gi LLD Į metus turi

a p tarti ir 
kad Centro 

vadovauti

Liekasi trys

nario metinę
kuris gauna li-

Į Knygų Fondą po $1 nuo na
rio.

Praktikoj pasirodė, kad 
Centro Komitetas aukų gavo 
tik po 10 centų nuo nario į 
metus. Gi dabar . popieris, 
spaudos darbai, paštas ir ki
tos reikmenys dar daugiau 
pabrango. .Tokiu būdu nega
lima už dabartinę nario duo
klę išleisti knygą, leisti žur
nalą /‘Šviesą” ir palaikyti or
ganizaciją. . Vien šiemet paš
tas ant tiek pabrango, kad 
kur pirmiau 20 s'varų 
artimon 
pasiųsti 
bar jau 
centai,
išsiuntinėti apie dešimt tonų 
svorio knygų ir “Šviesės.”

Taigi, munįs liekasi visiems 
bendrai reikalą 
taip sutvarkyti;
Komitetas' galėtų
organizacijai mažiau remian
tis v ant aukų, 
pasiūlymai:

(1) Pakelti 
duoklę iki $2,
teratūrą, o Šeimynos nario pa
likti tą pat—25 c. Surašykite 
balsus, kiek jūsų' kuopoje bal
savo už . . .... Prieš.............

(2) Palikti tą pat narių 
duoklę, leisti tik žurnalą 
“Šviesą,” o knygą išleisti tik 
tada, kada turėsime pinigų, 
tai yra vieną? i du metus. 
Kiek balsų už «,. . . Prieš.-. . .

(3) Palikti tą pat narių
duoklę, leisti knygą, t> sulai
kyti “Šviesą.” . ( Už .............
Prieš............. \

štai, drąugėsf dr draugai, 
prieš jus yra trys: pasiūlymai. 
Aptarkite ir hub alpi okite. 
Kaip nariai pasišaftys, taip 
Centro Komitetas • pasielgs. 
Nubalsavę, vieną blanką pa
silaikykite kuopos archyve, o 
kitą grąžinkite į centrą ne 
vėliau 30 d. lapkričio (Nov.),. 
1949 m.
Patarimas Balsuojant:

Kuopos valdyba privalo 
sušaukti skaitlingą susirinki
mą. Susirinkime perskaityti 
visą Referendumo tekstą. Ta
da apdiskusuoti. Po diskusijų 
perskaityti vėl visus tris pa
siūlymus. Kiekvienas narys 
gali balsuoti tik vieną kartą iš 
visų trijų už arba prieš.

Jeigu kuopa turėtų kokį 
naują pasiūlymą, tai jį užra
šykite ant atskiros popieros 
ir paduokite, kiek balsavo už 
ir

Institute of Life ' Insur-' 
ance, privatiška tyrinėjimo 
įstaiga, New Yorko mieste, 
rokuoja, kad 4 iš kiekvienų 
5 Amerikos šeimų dabar tu
ri, apskritai, $6,000 ap
draudos, apsaugoti kitus 
šeimos narius, jeigu šeimos 
galva mirtų.

Institutas raportuoja, 
kad Jungt. Valstijose gyvy
bės apdraudimas pasiekia 
248' bilijonus dolerių. Iš tų, 
net 201 bilijonas apdrau
džia gyvybes 78,000,000 as-^kaip mažesnės, 
menų, kurie įsirašė. į 58J 
hegal rešerve” gyvybės ap
draudimo organizacijas. Jos 
vadinamos “legal reserve,” 
nes jos investuoja apdrau
dos rezervus 
mus įvairių 
jos leidimus 
kuoti.

Valdžios gyvybės apdrau
da, nupirkta narių ginkluo
tų jėgų, per pirmą ir antrą 
Pasaulinį Karą pasiekia 
38 bilijonus dolerių.

Kita privatiška apdrau
da, kaip fraternal, organi
zacijose ir taupymo bankuo-

se, pasiekia/9 bilijonus do
lerių, r

Praeitais metais Jungt. 
Valstijų piliečiai nupirko 
$22,700,000,000 naujos gy
vybės apdraudos nuo “legal 
reserve” organizacijų.

Šiandien yra 7 syk dau
giau “legal reserve” organi
zacijų, negu buvo 1900 m. 
1948 m. 35 naujos apdrau
dos organizacijos buvo įstei
gtos. ’Didesnės' organizaci
jos ne taip greitai auga,

46

prieš.
Amerikos Lietuvių
Darbininkų Literatūros
Draugijos
CENTRO KOMITETAS.

Ten Eyck St.,

ITALIJOS SPAUSTUVI
NINKŲ STREIKAS

Roma, r— Generalis spau
stuvių darbininkų streikas 
dėl algų pakėlimo uždare 
visus 108 Italijos dienraš
čius.

Romoje dabar išeina tik 
vienas amerikonų laikraš
tis, o Vatikane spausdina
mas angliškas laikraštukas.

pagal įstaty- 
^alstijų, kur 
gavo p rakti-

Dabartinis turtas “legal 
reserve” gyvybės apdraudi
mo .organizacijų pasiekia 
5fj bilijonus dol., padaugi
nimas iš 18 bil. nuo 1942 
m. Šis turtas • investuotas 
sekamai — 30 proc. į Jung
tinių Valstijų valdžios bo
nus; 37 proc. į industrijų ir 
biznio vertybes; 19' proc. į 
namų, ūkiu ir komercijinių 
pastatų Tnorgičius; 4 proc. 
į valstijų ir miestų bonus; 
4 proc. į paskolas savo na
riams'; 2! proc. į nejudina
mą turtą ir 4 proc. kitiems.

Common Council.

• yv^r*****

Su valstijos policijos pagalba, organizuotų mainierių 
priešai, ginkluoti šautuvais', eina atidaryti United Mine 
Workers narių užstreikuotas kasyklas Pennsylvanijoje. 
Teisėjai, kaip paprastai, atėjo bosams talkon taipgi, 
uždraudė pikietuoti, o policija tuojau pradėjo masi
niai areštuoti pikietuotojus. Apačioje matosi mulais 
traukiamas iš vienos tokios kasyklos panašiau mulams 

protaujančiųjų prikrautas vežimėlis. 1

4pUsl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Šešt., Spaliu \15, 1949



Elizabeth, N. J. jSeattle, WashWaterbury, Conn

davosi

gėri- '

ir

Miami, Ha.

la

5-la

Į-.

randasi;
nelinksma

mes
jei

U. E. 
bę ir 
grįžti 
mis.

paprakaituoti 
pareigūnus ir

“Elizabeth Daily Journal” 
už spalio 10 d. parodo, kaip 
Romos katalikų klerikalai at
virai padeda Singcrio kompa
nijai, lošdami rolę streiklau-

; .lietuvių 
veiksmu 
Lietuvių 

St., bus

; gerai, tad atlikime 
savo užduotį. K.

iau. Motina,

atsiiankyti pas jį.
6 d. spalių. Pasirodo, 
žmogus iš amato

ar mote-
ir eiki

Ji pati 
ve atsi- 
malonu-

Sejiiai, rodos, gana seniai
Romos katalikų kunigai taip

Iš May view Statė ligoninės 
gavau laišką nuo Kazimiero 
Bubenas, kuris rašė, ikad yra

mieste platinasi be- 
Didžiausia dirbtuvė 
gaminimo “Boeing’’ 

1,000

Linkiu sergantiems greitai 
pasveikti.
, Korespondentas.

PRANEŠIMAS 
PHILADELPHIA, PA.

Šaunų balių rengia LDS 
kuopa, šeštadienj, . ępalio (Oct.) 22
d., Rūbe Hali, 414 Green St., pra
džia 8-lą vai. vakare. Daįpuos Ly
ros Choras- ir gera' muzika šokiams. 
Valgiai ir gėrimai. -į- Rengėjai.

(229-230)

Pittsburghe buvo “Indijonų 
vasara,” karštis, pasiekė net 
85 laipsnius, tai kaip vasarą.

D. P. Lekavičius.
_____ i.__________ i__ i___________

MONTREAL, CANADA

liga mirė 
sulaukusi

Paliko d i-

Išsiskyrė iš Gyvųjų Tarpo
Rugsėjo 27 d.. Notre Dame 

ligoninėje, širdies 
Rožė Žymantienė, 
67 metų amžiaus,
džiuliame nuliūdime savo gy
venimo draugą, duk&rį, tris 
sūnus, tris marčias ir žentą, 
4 anūkes ir labai daug draugų 
bei draugių.

Velionė paėjo iš Seinų ap
skrities, Rudaminos valse. 
Jauna būdama išvyko į An
gliją, kur apsivedė su drg. 
A. Žymantu ir iš Anglijos 
prieš 45 metus atvyko į šia 
šalį ii’ apsigyveno- Montreale.

Velionė buvo labai tykaus 
būdo, gilių minčių, susipratu
si. atsipalaidavusi nuo religi
nių prietaihi. Ji buvo laisvai, 
be religinių apeigų, palaidota. 
Jos kūnas, sulig pageidavimo, 
atiduptas sudeginimui.

Velionei tenka ididelis kre
ditas už gražiai išauklėtą šei
mą. kuri turėtų būtų pavyz
džiu kitoms motinoms. • Ve
lionės-karstas buvo paskendęs 
gėlėse — virs dvidešimts vai
nikų, tai nuo draugų, daugu
moj kitataučių, iš 
boviečiu,. nuo 
šeimos, 
kai nuo 
nuo 17

Ilsėkis ramiai. u; 
veninio kelionę, o 
draugui, seimai ir 
giliausia užuojauta 
desio valandoje.

kaimynų, nuo 
Taipgi buvo du vaini- 
LLD 137 kuopos ir

gyvenimo 
giminėms

sporto rate-
dainų, šokiu

Moky-

Nežinojo kas per priežastis. 
Tik dabar, ištyrus, paaiškėjo, 
kad rankoj buvo įlindęs ma
žytis plieno gabaliukas. Nese
niai padaryta operacija. ’ Nors 
mažas daiktas buvo įlindęs, 
bet skausmas ir operacija bu-

jie organizuoja 
liūs, muzikos, 
grupes, chorus ir tt.
klos o rgan i z u o j amos" tr i j u ose
distriktuose : Point St. • Ch’ar- 
les, vidury miesto*ir Lachine. 
Pamokos vyks kartą į savai
tę. Mokestis už pamokas se
kantis: vienam mokiniui į mė- 
nesį*J>1.25. Jei du mokiniai 
rasis \ iš tų pačių 
nuos tik $1.50 
abu. o jei ztrys i 
$1.75 į mėnesį.

šios kolonijos
pe yrd daug talentingų jau
nuoliu, kurie galėtų lankyti 
kalbamą mokyklėlę. J ją ga
lima užsiregistruoti penkta
dieniais ir antradieniais nuo 
7 vai. vakaro iki vėlumos, 618 
Sharron St., o dėl informacijų 
galima telefonuoti LA: 7754 
arba WE. .8933. .

Lankanti šią mokyklą t.u- 
| rėtų daug naudos. Galima 
pasirinkti kurią nors sritį. 
Sąlygos yra geros. Nesivėluo- 
kite su užsiregistravimu.

Apsivedė Janina Juraityte
Rugsėjo 21 d. apsivedė Ja

nina- Juraityte su kitataučiu, 
vaikinu Niek ilęttel. Vestu
vių puota, dalyvaujant tik ar-' 
timiesiems, įvyko pas Janinos-! 

(tėvelius. Nors dalyviai buvo i 
į skirtingų tautu, bet nuotaika ! 
buvo labai graži, visi gražiai 
linksminosi ir vaišinosi puikiai I 
pagamintais valgiais ir

■’ niįiįs.

Iš LLD 137 Kp. Susirinkipio
Rugsėjo 25 d. įvyko minė- i 
; kuopos .mėnesinis nariu

gražus būrelis narių, žinoma 
neganėtinas skaičius, b e 
šiuo 
ios 
ga.”

lietuViu

end.” tai kas 
automobilių, 
bauti. Kaip 
si rink ima

i nynų, kai- 
į ■ mėnesį uz 
mokiniai, tai

lietuviu tar

ar ją girti.-,
ii puikiai sa

; , rekomendavusi, savo
L'i nnr ir asmeniškais gabumais, j
■j’ Jaunieji “medaus mėnesį”

koloni-
serga grybų li- 
< ateina “week- 
> tiktai sugriebia 

gry-
jiebūtų, su- 
^įabai gra-

* ___________________

Pittsburgh, Pa
. 1

VISOKIOS ŽINIOS
Spalių .7 d. pasimirė. Jurgis 

Parčauskas, apie 76 metų. Iš 
amato buvo karpenteris. Pa
ėjo iš. Žemaitijos, buvo vedęs, 
bet atsiskyręs, taipgi turėjo 
dvi seseris ir sūnų. Religiniai

Sužinojau, kad mirė An
drius Kiveris, gyvenęs Dono
ra, Pa. Velionis buvo pasi
turintis, turėjo kriaučiaus ša
pą ir kelis namus, • Iš Lietu
vos buvo suvalkietis. Paliko 
nuliūdime moterį, 2 dukras ir 
kitų giminių. Seniau buvo li
berališkas žmogus, ilgus lai
kus Donoroj buvo pirmininku 
Lietuvių ūkėsų Kliųbo.. Vė
lesniu laiku nesimatė jo vei
kime.

ii; prašė 
Nuvykau 

kad 
kriaučius,
jo, tai ją 

seniau turėjo nupjauti aukš
čiau kelio. Bėgdamas ligoninė
je suprosina daktarams dra
bužius i)‘ it.; -už tai patina 
kiek' primokėti, ir susidarė

Laukiame Dramos “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdos”

Waterburio lietuviai ne
kantriai laukia įdomaus vaidi
nimo, dramos “Mūsų Gyveni
mo žaizdos.”

Jau tūliems yra žinoma, 
kad ši iš Amerikos 
gyvenimo keturių 
d ra m a Wa te rb u ry j, 
Salėje, 103 Green ; 
vaidinama sekmadienį, spalio 
23 d., kaip 2:30 vai. po pie
tų. Veikalą vaidins rinktiniai 
firooklyno aktoriai, vadovau
jami režisieriaus Jono Valen- 
čio.

šis veikalas jau yra su [di
deliu pasisekimu vaidintas 
keletojė miestų, tad kiekvie- 

- nam yvaterburiečiui bus įdo? 
mų pamatyti jį pas mus, mū
sų scenoje.

Veikalą .stato scenon ALD- 
LD 28 .kuopa, kultūros ir li
te ra t ū ros organizacija.

Prašome ne tikxAVaterburio 
lietuvius, o ir iš apylinkės at
vykti pas mus Ir pamatyti šią 
įdomią dramą, vaizduojančią 
prohibicijos laikus.

Tie lietuviai, kurie jau žino 
apie šio veikalo atvykimą pas' 
mus, yra prašomi pasakyti ki
tiems, kurie dar nežino, kad 
ir jie atvyktų.

Padarykime spalio 23 die
nos popietį tikrai reikšmingu 
mūsų lietuviams.

O jis tokiu bus, jei 
skaitlingai. susirinksime, 
susirinksime laiku.-

Galiu užtikrinti visus, jog 
svečiai aktoriai savo užduotis 
atliks 
mes i

IŠ TOLIMŲ. VAKARŲ

Laikas nuo laiko ir mūsų 
maža li.etuvių kolonija pasi
rodo, tai veikimu, tai auko
mis darbininkų reikalams, ar
ba korespondencijoj aprašo
me mūsų gyvavimą. Laisvės 
skaitytojai žino, kad ir čionai 
yra keletas lietuvių šeimų, 
kurie rūpinasi bendrais visuo
menės reikalais.

Sensta lietuviai, jie pailsta, 
o kiti pasitraukia iiT gyvųjų 
tarpo b jaunesniu vietas už
imti nesiranda.‘/-Todėl, metai 
po metų mažta lietuvių tar
pe darbininkiški veikėjai ir 
s p a u d os u ž 1 a i k y m a s
sunkesnis reikalas:

Pereitą vasarą buvome su
rengę pikniką spaudos finan
sinei paramai. Spalių 2 d. 
LLD 161 kuopos įvyko susi
rinkimas, kuriame ir nutarė
me pasveikinti dienraštį Lais
vę* 30 metu \jubiliejaus progą 
su $15. Nors maža tai su
ma, bet ir tai bus dienraščiui 
pagalba. Jeigu kiekviena LLD 
kuopia taip padarytų, tai Lais
vei-būtų nemaža parama.

Mušti

tai

pas mus 
oras, "’die

Kunigai John. M. Nuberg, 
St Patrick; ,W. C. Ileimbuh, 
St. Michael; Hilary Stephan, 
Blessed Sacrament, ir nuo lie
tuvių šv. Petro ir Povilo baž- 
nyč. A. Kasper per savo pa
mokslus sekmadieny j, 9’ d. 
spalio visaip niekino kovingą

CIO 401 lokalo vadovy- 
ragino savo parapijonus 
darban senomis sąlygo-

atvirai drįso streiklaužlauti 
bosų naudai.

šis nuotikis turėtų visiems 
katalikams darbo žmonėms 
atidaryti akis ir blaivai pa
mąstyti, kiem^Xli 
klerikalai palaiko.

Visų tų bažnyčių 
nai turėtų pasekm 
sirodyti pikieto- Ii 
m i duoti savo atsa 
siems streiklaužiams.

Streikierių Draugas.

rapijo- 
giau pa- 
j^j, tuo- 

vi-

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 šeimų namas, atski

ra krautuvė, 3 garadžiai, lotas 
65x365, visas išrandavotas, įplaukos 

j rtietųs, krautuvė užimta, 
metų, kaina 
Great Neck

$2,400, 
lysas pasibaigs už 2h>
$18,(XX). TelefonuoRitc:
2-1864. Arba rašykite:

Alfonse Varanauskas,
Lane,' Great Neck, N. Y.

(255-259)

24 Potters

LWJVISM
GERIflUSIfl DUONA
SCHOLES BAKING

lėktuvų 
atleido 
darbo v 
nėšio. < 
daug 
kams

Pereitą vasarą 
Vo labai geras 
karščių neturėjome ir’ veik 
kasdien saulutė švietė. Atė
jus rudeniui taipgi tinkamas 
oras, vaisiai gerai užderėjo. 
Gamta tai]) gera ir tartum sa- 

papenėsiu' jus vi- 
bus ' v įsiems pą- 
Bet daug žmonių 

vis gyve h a kaip

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia/kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

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

ir i kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS • Tel. EVergreen 4-8802

s uis, vaisių 
k an k amai, 
nelinksmi, 
karo šešėlyje, o tai yra todėl, 
kad tūli žmonės pilni pavydo, 
.godulystės, saumylystės ir 
trokšta tik patys laimingai' 

įgyventi, o kad milžiniška vi-j 
suomenės dauguma jiems -bū
tų paklusni. ' \

Ldlian Gajauskienė. ' '

Dabar daktarai sako, kad 
jis serga sunkiau. žmogus 
sakė, kad yra užsimokėjęs už 
dienraštį Laisvę du metus, se
niau aukavęs $30 ' įrenginiui 
vėžio, instituto Lietuvoj, tai 
savo dabartinius taupinius 
perdavė ,man i)1 sakė, kad jei
gu jis mirs, tai pa-gal jo va
lią tie pinigai turi būti pa
skirti darbininkiškiems /reika
lams. Tai nuoširdus žpiogus. 
’■ Ton sutikau keturfs lietu
vius, jų tarpe vieną pažinau, 
kuris seniau sbuvo. APLA na
riu. Sakė, kad senelių name 
yra apie 300 vyrų ii- moterų. 
Tai didelė įstaiga, turi kelis 
šimtus akrų žemes, yra larma 
su daug galvijų, judamų pa
veikslų rūmas. Seniau pri
klausė Allegheny apskričiai, 
o dabar jau priklauso Penn
sylvania valstijai..

jo iš ten važiuos aplankyti 
jaunojo sesutės.

Linkiu laimingo šeimyninio 
j gyvenimo!

Vedybų Sukaktuvės
Rugsėjo 24 d.- pas dd. P. ir

K. Trečiokus stųbojc, drg.

važiuoja 
b A 

p ra ė j (n
žiai. Nariai išklausė delega-1 
to raportą apie <
LLD Kanados kuopų ketvirtą i dant Karalevičięhei ir 
suvažiavimą, jį apdiskusavo. 
Kiti suvažiavimo dalyviai ra
portą papildė.

Kadangi sekantis kumpos 
fcuaųinkipias įvyks tik šio. mė
nesio pabaigoje, tai kad ne
susivėlinti su Liaudies Balso 
vajumi, šiame susirinkime iš
rinktas vajaus komitetas,’ į 
kurį sutiko/įeiti dd.: J. Ur-■ 
banavičlus, J. Petrauskas ir j 
pereitų metų geras vajininkas ! 
B. šalčiūnas. Jie kooperuos 
su LLD 47 kuopos L. B. va
jaus komitetu. Kiek teko gir
dėti, tai komitetas darbą jau

Taipgi apkalbėta ir žiemi
nio sezono parengimų klausi
mas bei kiti kuopos reikalai 
ir po gražių diskusijų, susirin
kimas baigėsi.

• * ‘ U

atsibuvusį i Trečiokiemės inicia^va, pade-j 
• Kuke-į 

i niams, buvo suruošta surpry- i 
I zo partija, dvidešimties metų ; 
■vedybinio gyvenimo paminėji-! 
mo Jonui ir Marytei Valašų 

’ nams. • »
Rugsėjo 25 d. pas dd. K.

| Spaičius ^tūboje, drg. Spaičių 
iniciatyva, zpagelbint M. Gu
dienei ir Vaičikauskienei, bu
vo suruošta partija p'aminėji- 
mui 20 metų! vedybinio gyve
nimo sukaktuvių Petrui ir 
Marei kaurams.

Abi partijos \ buvo 
gražios. Abieji “jaunieji 
labai dėkingi ruošėjams ir Xt- 

įu-Šliaukiusiems bei 
siems prie partijos.

Serga
Teko nugirsti, kad nesentai 

buvo' labai sunkiai susirgusi 
Kiškienė-^-Vlado Kiškio žmo- 

I na. Smulkesnių žinių apieMeno> Mylėtojams
Šioj kolonijoj yra susiorga-1 susirgimą neteko sužinoti, 

nizavęs, veikia, slavų tautų; Jau keletas mėnesių, kai-d. 
jaunimo ^klubas, kuris turi-už- J. Verbyla ^skųsdavosi, kad 
sibrėžęs gana gražius tikslus: jam skauda dešinę ranką;

K" -Z'<"

&

Veteranai studentai demonstruoja prie Veteranų Administracijos raštinės New Yor
ke protestuoti prieš jos patvarkymą 1-A, kuris, sako veteranai, riboja jiems progą 
pasimokyti. Patvarkymas klasifikuoja “mėgėjų ir pasilinksminimo” užsiėmimais dau

geli mokyklų, jis veteranams nebetoli moksleivio paramos.

Skandalas Beibių Pardavpji- 
mo Juodojoj Rinkoj

Pastaruoju laiku per abudu 
vietos dienraščius ant pirmų 
puslapių , išbarabanyta, kad 
mūsų mieste yra centras juo
dosios rinkos pardayojimui 
kūdikių. Daugybė fotografi
jų, o jau; tų aprašymų istori
jų ir pasakų, tai nesutilptų 
nei ant jaučio skūros. Kaip 
nebūtų, advokatas Irwin Slat- 
er iš New Yorko su savo se
kretore Susan Stauber buvo 
areštuotas ir po paranka pa
leistas iki teismo. Jie čia tu

pėjo savo centrą. Jie'-per vi
sokius laikraščius pajijškocla- 

«yo šviežiai gimusių kūdikių 
įsavinimo, 

juos kreip- 
mergužėlės\ 
ligoninę sa- 
“pagimdys” 

^naująjį pilietį, aišku, apmo
kėdavo ligoninės kaštus maž 
daug iki $129. Apieidžiant 

."ligoninę, mergųžėjei 
Tėlei įbrukdavo $50, 
■sau j po velniais.
. Juodosios rinkos pardavo-i 
įįimo neva adoptinimo kūdi
kių biznis, matyt, buvo pla
čiai išdirbtas New Yorke ir 
kituosę miestuose, nes u z 
kius kūdikius gaudavo $2, 
ir 
gimdė siausmuose savo lįcū- 

 

už jį g’avo tiktai $\0, 

 

o šmugclninkai už jos kūdikį 
po kelius tūkstančius dolerių. 
Ar nebus tiktai tas ti\ubelis,. 
kad toki agentai susimoje sa
vo tarpe už nepasidalinimą 
•pelno, ot ir .apsiliežuvavo ir 
papuolė į Dėdės Šamo globą. 
Dabar turės 
prieš visokiu's 
teisėjus ir gal atsisveikinti su 
tokiu pelningu būtlegerįšku 
bizniu.

Tarybų Sąjungoj prigautųjų 
mergelių ar moterėlių naujai 
gimusių ar paaugusių kūdikių 
klausimai deniai sutvarkyti. 
Sovietų valdžia .tais rūpinasi 
ir žmoniškai juos auklėja. 
Tačiau vyrai ir mergelių pri
gavikai bernužėliai valdžios 
yra imami už ' pakarpos,, iš jų 
uždarbių imama tam tikra su
ma dėl užlaikymo jų kūdikių. 
Tai toks skirtumas. tarpe tų 
dviejų didžiųjų valstybių kū
dikių klausimais.

“Kas skaito ir rašo, tas 
duonos neprašo” — skaity
kit dienrašti Laisvę!

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

šviežiai
adoptinimo 

^augiausiai pas 
Alavosi prigautos 
<Jas įtalpinę avo į 
’.vaitęi kitai/pakol I

Tel. AV. 2-4026 g
DR. JOHN REPSHIS

(REPŠYS) gLIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto,

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

: PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

0

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST. Ph. G., 
ĖlhVIN LANE, Ph. G. [

Tel. EVergreen 7 6238

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avepue.
, Newark 4, N. J.

HUmboIdt 2-79G4

MATTHEW L 
BUYUS

. (BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Liūdesio vala(įdpj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukią jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELĖ V

Telefonas
EVergreen 4-9407

(TODimimniuimiimnniiiiimiicninifiiii .

TELEPHONE
STAGG 2-5043

imminiiiininwmiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!

imuniniu iMir.nnnnnw

BES.
HY 7-

MAT!
(BlfeLLAUSKAS) LAIs/iŪOTAS ORABORHW

FUNĖlįA’L HOME
■ ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager .

(Lalsuiuotas Balsamuot o jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN
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Pasimatykite su LDS 
Kuopu Darbuotojais 
Elizabethporte, N. J.

šiandien, šeštadienį, spalių 
15-tą, tam diena. Laikas: 6 
vai. vakaro. Vieta: 408 Court 
St., Eli^bethport, N. J., ru
sų svetainėje. • Bankietą, sū 
geromis vaišėmis, su progra
ma,-su gera muzika šokiams, 
rengia LDS 3-ji Apskritis, jos 
komitetas.

Liberty Auditorijoje
I Šiandien ir Rytoj

Raštinių Darbininkai 
I Pikietavo Prieš 
Nešimą Darbo Namo

Draugai Liet. Liaudies Tcy 
atro nariai. Būkite toki go/, 
visi susirinkite šį trečiallii/iį, 
spalio 18-tą, į .Liet. lAilvū 
Centrą,’ ne vėliau 8-tos valan
dos vakarė.

- n- kulnie Diena
Pilieti, jūsy balsą stebi visas pasaulis, ar užsiregistravai 
balsuoti? Tam laikas baigsis' spalių 15-tą. Valandos: nuo 
5 iki 10:30 kas vakarą, o šeštadienį nuo 7?ryto.

Bankieto tikslas — pagerb
ti daugiausia nusipelniusius 
kuopų darbuotojus, jų augin
tojus, o nauda visiems, nes 
apskrities’ komitetas pelnais 
nuo pramogų Wall Stryto ne
steigia. Stoka kuriai kuopai, 
ištekliaus svarbiam'j darbui 
nudirbti, kreipėsi į apskritį, 
o jos komitetas,, tarsi tėvas, 
niekad kuopų .rimto reikalo, 
neatmetė.

Taigi, pasilinksminkite sa/ 
vo naudai ir garbei su dar
buotojais ir svečiais iš visos 
metropolio srities — iš New 
York o ir ?w Jersey miestų.

Jersey*^ Central traukiniai 
nu'o Liberty ir Cortland Sts. 
(iš New Yorko į Elizabeth- 
port) prievakarį eina kas pus
valandis. }

Sustreikavo Klubų
Darbininkai

Virš 400 darbininkų, ap
tarnaujančių rezidencinius 
klubus, sustreikavo praėjusį 
ketvirtadienį’ nutrūkus dery
boms sū firmomis, savininkė
mis 40 klubų.

Unijos finansų sekretorius 
John Steuben sako, jog unija 
bandė išvengti streiko, delsė, 
net nuo praėjusio gegužės 
mėnesio, kuomet išsibaigė se
noji sutartis, laukė susidėvėji
mo dėl algų ir. sąlygų taikiu 
būdu. iBet bosai nesitarė, tad 
nebebuvo kitos išeities, kaip 

tik .streikas.
Unija — Hotel Front 

Service . Employees Lokalus 
144-tas — reikalu ja pridėti 
mokesties ir penkių dienų 
darbo savaitės.

$

Skaldant Skalą, Vos 
Neišeksplodavo 
Namus ir Žmones

prie

kuomet užėjusios

ryto 10:30 
2-sios Apskrities 
su kuopų atsto- 
Didžiojo New

bičiai. Bile 
centrai) neužmiršta paklausti, 
ar reikią talkos • ir, reikale, 
pagelbsti, daugelis merginų- 
moterų, tarpe tų Amelia Bur
ba,- Helen Jeskevičiūtė, Ona 
Višniauskienė, Ona Baltrušai
tienė, Ona Jakštienė, M. Juš
kienė, Ona Titaniene, Eva 
Vitartienė.

Lšnešimas mašinininkių 
vokų adresuoto jų darbo 
mo iš valdinių raštinių, 
primestą grašį, nukapojo 
tmių darbininkų algas 
$750‘bėgiu vienerių

ir
na-

Spalių 15-tos popiečio 2 va
landą susirenka mūsų jau
niausieji mokytis lietuviškai 
skaityti, rašyti, dainuoti, šok
ti liaudies šokius ir gal dar 
daugiau ko.

Spalių 16-tos 
Įvyks LLD 
konferenęija 
vais iŠ viso
New Yorko - Brooklyno, Ilgo
sios Salos ir iš New Jersey 
miestų.

Ta proga auditorijos restau- 
rantas turės kavos, ir smulkių 
pridėčkų nuo 10 ryti), lietu
viškus pietus delegatams ir 
svečiajps nuo 12:3.0. 
Buvo\Daug ir 
Didžių Talkų

Neteko man visas jas 
tyti, sužinoti, tad atleis
kurie bus čia praleisti, nes 
auditorijoje nesu kasdieniniu 
svečiu.

■ Didoką 
Večkys ir 
džiaugiasi 
(showers)^ 
ar po dar 
-gab .apsiprausti 
p a^in a u d otf^irt'
1 vonių 
įrtaigosna, 
bus proga

-winti iš nuovargio.

ma- 
tie,

Jaunuoles aidietės, tarpe jų 
pianiste Sylvia Pužauskaitė> 
Natalie Yankus, Geraldine ir 
Mary Ann Wilsonaites, ir tū
los kitos, turi Įprotį nepalikti 
stalų netvarkoje, bežiūrint, 
bus ten viešėjusi aidiečių ai’ 
LKM'gr'vipė, ar visai ''svetimi. 
Jos sako: “musų Įstaiga pri
valo būtį visuomet švari, tvar
ki, graži.”

, O gražiosios ir sėkmingos 
Aido Choro
valgykla buvo padabinta gė
lėmis, atėjusiomis iš darželių 
Onos. Baltrušaitienės, Olgos 
ReinhaYdtiėbės, Fi;ank Lidei
kio iš Great Necko, ir tūlų 
kitų. -Kai kada mūs centrą

ras- 
po 

metų, 
sako CIO United Office and 
Professional Wikers Lokalus 
16-taš. (

Protestui prieš naktinį dar
bą namie unijistai masiniai 
pikietavo valdinę įstaigą — 
State Office Building — pra
ėjusį ketvirtadienį. Dalyvavo 
šimtai darbininkų.

Unijistai norėjo, kad ta pro
blema būtų išrišta taikiose 
derybose,
Jie tuo reikalu buvo kreipęsi 
į valstijos darbo komisijonie- 
rių Edward Corsix Išlaukę

Būtinai reikia ^susirinkimo 
sekamiems trims reikalams:

1) Lapkričio 26-tą dieną, 
Clevelande, įvyksta LMS su
važiavimas. • Turėsime nusi
tari, ar/Siusime jin savo at
stovybę, ar ne.

2) Esame pasimoję šią žie
mą pastatyt Laisvės naudai 
Dauguviečio “Uždavinį.” Sa
lė yra užregistruota sausio 
16-tai. Kyla klausimas, ^r 
suspėsime tai datai veikalą 
susimokyt, atsižvelgiant' į tai, 
kad dabar gastroliuojama su 
kitais dviem 
gi, turėsime 
kytis sausio 
tymą mik e lt

Esama ir Gerų Medmill B' Medina, ne Folcy §q 
imu Medina, bet Mąnuek Metnna,

j American Labor Party kan-

išrišta 
be demonstracijų.

New Yorko negražiai pa- 
skilbo teisėjas Medina perse
kiojimu darbininkų vadų ko
munistų, nedavimu jiems jų 
.teisės save apsiginti, neleidi
mu pasakyti savo idėjos, ka
linimu jų be teismo.

Tačiau mano akys’ praplito,. 
k u om et ■ p am ač i a u skelbimą, 
kad American Labor Party 
radijo programoje spalių In
tos vakarą kalbės Medina.-- 
Kas pasidarė su liaudies par
tija, su jos vadovybe?—sto
josi klausimas.

Skaitant toliau, pamačiau, 
jog tas kalbėtojas ne Harold

y

didatas į New Yorko Miesto 
Tarybą išfMarcantonijaus dįs- 
trikto, New Yorke.

i Manuel McdiriaX turėjo kal
bėti iš stoties/V KO M, 9:30 
vai?, ispanišką/ IsTos pat 
stoties, 8:30, buvo tikimasi 
Marcanton/aus kalbos, ita
liškai. Taipgi Marcantonijui 
buvo numatyta angliškai sa-, 
kyti kalbą iš stoties WMCA

i 7 :45 vakaro.
Paul Robeson, dainos, sce

nos ir filmų artistas, huvo/ 
’ numatytas kalbėtoju 7 
j programai iš stoties WNBC.

D. R.

veikalais? Tai- 
išspręst, ar lai- 

16-tos, ar pasta- 
toliaij.

3) Dabartinis LLT pirmi
ninkas per du kartu yva lyg 
prkwarta į tas pareigas įbruk
tas \ dėl tūlų intrigų griež
tai nuĮ) tų pareigų atsisako, 
ir turėsime išsirinkt kitą.

Yra ir dar vienas svarbus 
į k Jausimas, kuriuo, turėtume 
kartą ant visad^ susitart su 
Liet. Kultūrinio Centro vado
vybe. S. V.

Dienraščio Laisves
pramogos metu | nuo gegužės mėnesio ir nesu

laukę veiksmo, pritrūko kan
trybės, ėmėsi šio dramatiškes- 
nio žygio kovoje už darbus ir 
atitinkamas algas raštinių 
darbininkams.

darbą atliko Stepas
Vincas Čepulis. Jie 
pataisę prausyklas

, kuriose po sporto . padabina gėlėmis Judita įSa- 
bb patogiai ii’ greit' dJtuskienė.

KONCERTAS
patogiai ii

Tuomi galės 
iš tolimų ke- 

atvykstantieji . svečiai 
į suvažiavimus, 
nt vietos atsigai-

Turtuoles “Biedniokės”
Palikimas AugaHr daugelis- draugiu jau at

siliepė į prašymą n/imui va
lyti skudurų. Jahrclabar jau 
esapie ne visai bie!dni, bet ir 
neužversti — dauą <ų susi
bartos, kuomet iš pertaisomo
sios centrb dalios išeis meis-

Daug talkų šian ir ten, ;prie j trai, o liksimės mes, valyto- 
vispkių darbųunuolat atlieka [ jai. Tad, kas dar turite nu- 
Stasys Titanic Jo galėtum | liekamų, atneškite. ę-
klausti, ne kiek jūs temdavo 
liuosvalandžių pra^ 
kiek nepraleidžia.

Dažnai užeina ir 
sau 
Mikasi 
Petras 
Čepulis, 
kosna 
sales abu Ona ir Vincas Glo-

'usirąnda 
c\arbų Karolis Benderis, 

Liepa, Tarnas Lisajus, 
Višniauskas, Vincas 
Ne kartą ateina tal- 

. paskuboje paruošti

Mūsų įstaigoj p per metus 
žiąj, bet išsimokėtų desėtkai, o gal ir 

šimtai dolerių ' už skudurus^ 
jeigu ne.jūsų dovanos.

Dar daug šio to visų • pa-j 
togumui, palengvinti darbą; 
pagerinti patarnavimą būtų 
galima pasiūlyti, daug kq 
prašyti,, bet apie tai kitu at
veju. Ar.

Marcantonio Smerke
^Popierinę Užlaidą”

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, American Labėr Par
ty kandidatas į Neyy' York o 
majorą, pareiškė, jog laikraš
čiai nuleido “popierinę iv/- 
laidą” pridengti majorą O’* 
Dwyer, taipgi pridengti ir re- 
publikonų kandidatą Mprrisą.

Toji užlaida yra tos spau
dos atsisakymas talpinti Ame
rican Labor Party kandidato 
pareiškimus.

PEsi labdariu real estate 
būriui — sutaupai jiems še
šias dešimt milijonų dolerių 
per metus,” pareiškė Marcąn- 
tonijus tiesioginiu atsikreipi- 
mu Į majorą savo kalboje per 
radiją (iš WMCA stoties) 
praėjusio trečiadienio vakarą 
(8:30 — t&p pat laiku jisai 
kalba 
rą).
atimti nuo ligoninių . . .

kas trečiadienio vaka-
“Taip, tai yra pinigai

skalon,

skersai 
krautu- 

savi- 
stoviniavę

Visą plati apylinkė 
99-th St. ir Madison Ave. 
Yorke, tapo sukrėsta, 20 as
menų apšaudyti ir daug iš- 
gązdinti, kuomet “iškasant”, 
skiepui duobę skaloje ’ eks
plozija . įvyko stipresnė už 
numatytąją ir šovė ne 
bet oran.

Eksplozija ' įtrenkė 
gatvę esančios valizų
vės langą. Krautuvės 
ninkai, tuo tarpu 
priešais savo krautuvę, tapo 
priblokšti prie sienos ir tuo- 

. mi ‘gal būt išvengė apraižymo 
lango stiklais, kurie tapo su
blokšti toli vidun krautuvės 
kartu su nustumtomis buvu
siomis lange valizomis.

Pastate *prie '1445 Madison 
Ave. akmens atskala, 3 svarų 
dydžio, įskrido kūdikio kam
barin per larigą, bet pataikė 
nukristi už kelių colių, nuo lo
vytės,- kurioje kūdikis miego
jo. Kitos to pat namo šei
mos butan irgi įskrido ak
mens skeveldra.

Skalos skaldytojų firmos— 
I. B. Miller Construction 
Corp.—darbo vedėjas tikrino,

Spaudos laisvės yra tiek, ^“Esu tikras, kad sergantieji 
^žmonės, kuriems tenka gulėti 

perpildytuose’ koridoriuose, 
ištikrųjų lieja karčias ašaras, 
Bill, ir .svarbiausia priežastimi 
tų-tragiškų ašarų yra tas, 
kad jūs taupote turns prie
lankiems vyrukams 
estate gengėje 
bėgiu vienerių 
perpildytose iii 
pakankamo štabo ligoninėse.

kiek jos savininkai , leidžia. 
Atsiminkite, taip suvaržyta 
spaudos .laisvė yra tironija ir 
jūs, 
ey’o 
ris, 
jos.

Marcantoriijus taipgi kalti
no majorą ir transportininkų 
viršininką Quilla sutarime ne
kelti transporto darbininkams* 
algų. Quillas uždarame mi-. 
tinge praėjusį antradienį sa
vo pasekėjams ir viršininkams 
įsakęs visai nekelti transpor
tininkams algų reikalavimo
iki\ po rinkimų, kad nepa-i 
kenktų Majorui giluti balsų. 
/Tokio susitarimo majoro su 

T^uill pamate, sako Marcanto- 
nijuS,. yra tas, kad majoras 
privatiškuose pasikalbėjimuo
se būsiąs sutikęs' su real 
estate ir bankiniais Jp-teresais 
neduoti transportininkams ai-i 
gų priedo be iš naujo pakėli
mo subway ir kitų važiūotės 
linijų . ’fėrb. Marcantonij'us

Bill1 (O’Dwyer), ir Dew- 
antrasis dvynukas, Mor- 

naudojatės iš tos tironi-
real 

$60,000,000 
metų mūsų 
neturinčiose

MIREr
metų 

W.
City; 
other 
Cūnas 

Square

Julia A. Tennis, 33 
amžiaus, gyveno 558 
164th Street, New York 
mirė spalių 12 d. 
Gabriui ligoninėje, 
pašarvotas Lincoln,
koplyčioje, 66th St. ir Broad
way, New York City. 
xl otų vės įvyks spalių
10 vai. ryto, nuo St. Rose of 
Lima bažnyčios į Šy. Jono ka
pines.

Velionė paliko nuliūdime

Lai-
15 d.,

ragino takšnoti real estate ir į tetą . Marie Johnson, 
kad/viskas buvę daroma, kaip j laikraščių nuosavybes gąvimui 
paprastai. Esą, gal pasitai-i lėšų algoms pakelti.
kė7 skaloje tuštuma, dėl ku- Marcantonijus taipgi kriti-’ 
rios cielius pakrypo . oran, j kavo majorą' O’Dwyer, kad 
Tačiau valdiniai organai at- jis padeda privatiškoms bu- 
šaukė/eidimą toliafi tęsti, dar
bą iki/šsiryškins viskas. Kai
tina, xad vartoję perdaug ai-

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi Lincoln Square įstaiga.

namito.

sų firmoms “palaikyti žemas 
algas, paskubą ir blogas sąfly- 

• gas dąvimu tam blogo pavyz
džio ant miestavųjų linijų.”

Mary Gerber, 9 metų, ta,po 
pavojingai sužeista sunkveži
mio, kuomet ji bego skersai 
Lorimer St., netoli savo na
mų. Ji gyvdno 69 Johnson 
Avė.

Afirusios pernai vidurvasa
rį Mary Bullock Powers turto 
jau •'prirankiota - prirokuota 
ikiapie 5 milijonų dolerių. 
Anksčiau buvo skelbta, * kad k 
gal palikusi apie 4 milijonus.;

Miss Powers gyveno kelin- 
taeiliąme viešbutyje New 
Yorkeį niekad neturėdavusi 
svečių nei pati 
Bū day# manoma, , 
vos tik išsiverčia, 
ir 
liktą turtą 
“giminių.”

Bronxiete Mirs. Helen 
Kearns nusižudė nušokusi nuo 
Henry Hudson Bridge į Spuy- 
ten Duvvil, Harlem upės įta
koje į Hudson. Vandens ten 
buvusios tikfl4 pėdos. Ją at
rado įstrigusią į dumblą.

Spalio - October 30

LIBERTY

išeidavusi, 
kad jinai 
Jai mirus 

pasklidus žiniai apie pa-
. atsišaukė šimtai

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

(Ridgewood sekcija)
LLD 55 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, spalio' (Oct.) 18, 
pradžia 8-tą vai. y vakare, šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St. Vi
si nariai dalyvaukite,, nes šiame su
sirinkime turėsime balsuoti už cen
tro komitetą sekančiam dviejų me
tų terminui ir jau sparčiai turime 
rengtis prie vakarienės, 'kuri įvyks 
lapkričio 19-t'ą. — P. Babarskas, 
sėkr. (229-230)

AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue

Richmond Hill, N. Y

pra-

—;--------- ,-----------&—

Papjovę^ Brolį
Wilbur Hill, 24 metų,

ėjusį ketvirtadienį pasidavė 
New Yorko policijai. Jis bu
vo ieškomas sąryšyje su nu
žudymu jo brolio Edward, 29 
metų, kurio kūną, su perrėž
ta gerkle, atrado trečiadienio 
vakaru prie . Indian Head 
Roa*d netoli Smithtown, L. I.

. Wilbur buvo įtartas po to, 
kuomet jo brolio sunkvežimy
je atrado' kraujuotą peilį. 
Nužudytojo šeima sakiusi, 
kad abu broliai buvo išvažia
vę kartu ' tuo sunkvežimiu. 
Wilbur sakęsis išvažiuojančiu 
į Floridą, o brolis jį išvežęs 
stotin. Vėliau Wilbur telefo- 
navęs brolienei, kad juodu 
kelyje susibarę^, ir susimušę, 
jis vežąs jos vyrą ligoninėn.

» BROOKLYN *

LABOR LYCEUMS 
į DARBININKŲ ĮSTAIGA | 

g Salas dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.JJ 
g Puikus steičius su naujausiais J 
E įtaisymais. S
E KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS t 
K Kainos Prieinamos. S 
K 949-959 Willoughby Ave. J 
K 1 Te!. STagg 2-38^2 |

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. »
i , (1—2 dienomValandos: j g_8 vakarals

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

SH.4LINS
‘ (Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

CzcM?3 
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visuse dalyse miesto.
\ \ • e/oc^.
Laidotuvių ĮMri

F. W. Shalins^J:
TEL. į Virginia 7-4499.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

toriai:

!. SHalins
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

/I Tel. ST. 2-8342

Petras. Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, Vy^AI 
IR ALUS

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

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas ♦

306 UNION AVENUE

*— —J* .------- —

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. .

Tel. EVer'green 7-6868

Valandos: J 1— 8 vakare
GERAI PATYRŲ BARBERIAI Penktadieniais uždaryta

TI TDD^C D A I? 4n GRAND STREET ALJI r 0 O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS -‘ VYNAI - ALUS

™. television

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer/

/
Manager /

JOHN A. PAULEY'
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y. n

Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų,. ; 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas !
417 Lorimer Street

Laisvės Name ’ ;
Brooklyn, N. Y. ' 'i >

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

OOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO *

LITUANIC4 SQUARE

RESTAURANTx
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKEI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfcJE 
f v

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Te4. /’.Verrreen 4-9°12

00000000000000000000^00000000000000000000000000000000
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