
Kaip Žuvo Marma.
LMS Suvažiavimas.
Ka Jis Tars?
Dar Nepervėlu.
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Darbo Žmonių

Kaina $7.00 Metanu
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

Prieš keletą dienų mes ra
šėme apie tai, kad Brazilijos 
policija užmušė žymų Sao 
Paulo lietuvių veikėją Alfon
są Marmą. (

Dabar
žinių apie Marijos užmušimą.

Mums vienas draugas rašo, 
dieną,

gavome papildomi.!

jog š. m. rugsėjo 25 
toli nuo Sao Paulo, 
Tupam miestelį, Įvyko Brazi
lijos Komunistų Partijos -ra
joninė konferencija, kurioje 
dalyvavo ir velionis Marma.

Policija užpuolė konferen
ciją ir pradėjo šaudyti jos 
dalyvius. j u

Buvo nušauti trys asmenys, 
jų tarpe 

štai 
vybę
tautos sūnus 
klases

Telephone: Stagg 2^8878
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TEISMAS ATMETĖ
N. J. IŠTIKIMYBES
PRIESAIKA
Panaikino Nekonstitucinj 
Valstijos Įstatymą

Alfonsas Marma.
kaip ir kur s.a<*o ge
idavę šviesus lietuviu 

darbininku
reikalu gynėjas*...

Trenton,’N. J. — Aukš- 
' tesnysis New Jersey teis- 
: mas atmetė tos valstijos p 
įstatymą, reikalaujantį, kad 
I kandidatai rinkimams i- i v
i valdines vietas prisiektų 
■ v a d i n a mą “ištikimybę.” 
i Teismo sprendimas sako, 
i tokios priesaikos reikalavi- 
i mas laužo Jungtinių Valsti-

š. m. lapkričio mėn. 26-27 i jų Konstituciją, o kartu ir 
dd. Clevelande įvyks Lietuvių New Jersey konstituciją. 
Meno Sąjungos suvažiavjmaš. j Minimas įstatymas rei- 

šis suvažiavimas buvo Jau- (kalavo, kad kandidatai į 
kiamas, deja, jiš, mūsų nūn- i gubernatorius, į valstijos 

/mone, j nelabai geru I seimelį ' bei kitas įstaigas
Jąjku : 1 pačiomis dieno- ■ prįsiektu, , kad jie nesto ja 

mjis Brooklyne (tikriau: Rich
mond 1 Įvyks Lietuviii
Namo BendVovės metinis sų- 
ųjžiavimas.

Čia dalyvaih< daug akciniu-1 
[ kų-šėrininku, Ijirie būtų ga-1 

Įėję vykti LMJa suvažiaviman. i 
Tačiau, LMS suvažiavimas 

jau paskelbtas, kvietimai or-

už valdžios nuvertimą prie-• 
vartos veiksmais ir kad jie! 
nieko bendra neturi su or
ganizacijomis, užgirianči 

'mis prievartos naudoj i ubą 
i dėl valdžios pakeitimo.

Bylą prieš tą įstaty| ĮJl 1CC5 LCV bCl 1/^ x«.ą I

užvedė Progresyviu Paroj- ' 
ganizacijoms išsiuntinėti ir se-I ios kandidatai į New Jei

Neteisingai. Nuteistieji Komunistų Vadai

sąmokslą 
gresia iki

skelbti, kad reikėsiA prievarta nuversti šios šalies val
id metu ka Įėjimo ir $10,000 piniginės baudos kiek-

Vienpusiško tederalio apskrities teismo džiūrė New Yorke atrado kaltais 11 komu
nistu vadų neva, už 
džią. Už tai jiems 
vienam.

Paveiksle pirmoj
ston, Eugene Dennis (Komunistu Partijos

Antroj eilėj stovi (iš kairės i dešinę):

krctorius L. 
pasiruošimo 
ti.

Tuo būdu 
ruoštisžiavimui 

jėgomis.

J oi- i k as rašo, kad 
darbai jau .baig

visomis

iau, jog Čikagos 
chorai ir meno 

renka LMS su-

mo panaikinimą kovojo Pi-! 
lietinių JEeisių Kongresas, 
Komurfistų Partija ir kitos 
organizacijos.

Žymėtina,' jog apskritinėj 
teisėjas Joseph H. Sherbow į 
Baltimorėj pirmiau panai
kino panašų reakcinį įsta
tymą Marylando valstijoje.

i dešinę): Robertas Thompson, Henry Win- 
sekretorjus), Gus Hali ir John Williamson. 

Jack Stachel, Irving Potash (CIO Kailia- 
siuviu Unijos vice-prezidentas), Carl Winter, Benjamin Davis (New Yorko miesto 
tarybos narys), John Gates (Daily Workerio redaktorius) ir Gilbert Grefcn.

Teisėjas Medina žadėjo paskirt jiem bausmę ši penktadienį.
Komunistu advokatai ruošia apeliacijas i aukštesnius teismus.

eilėj sėdi

SKAITLINGI SUSIRINKIMAI SMERKIA
/ SPRENDIMU PRIES KOMUNISTŲ VADUS

UŽSIDARĖ KONGRESAS, PASKYRĘS 
KARINIAMS TIKSLAMS BENT PUSĘ 
VALDŽIOS IŽDO PĄJAMŲ
Kongresas Suklampino Siūlymus Panaikint Tafto-Hartley 
Įstatymą, Įvest Pilietinių Teisiu Lygybę Ir \Kt.

Washington. — Trečia
dienį vakare užsidarė pir
moji sesija 81-jo Kongreso, 
kuris paskyrė karinėms lė
šoms bent pusę visų meti
nių valdžios pajamų.

Antroji Kongreso sesija 
atsidarys 1950 m. sausio 3

Karinėms ir- kitoms 
džios lėšoms paskirta 
46 bilionai, 500 miljon 
lerių per metus.

Skaičiuojama, su to- x 
kiomis išlaidomis šalies iž
das per metus nukentės a- 
pie 5 bilionus dolerių riepri-^ 
tekliaus (deficito).

Prez. Trumanas. ketvirta
dienį todėl pranešė / kores-

3 naujų 
šTBTjpa- >

^pubji- 
clampi-

v/ ’ 
viso 
do;

Vilnyj skail 
organizacijos, 
rateliai jau 
važiaviman . delegatus. 
( Pas mus, rytuose, ypatin
gai Brooklvne, tuo reikalu dar i p j n i j • 
nieko nedaryta, bet reikia da- į £(03.$ OllSlBDGySl^S

Naujoji Anglija ir niūjor-j Darbus Lapkričio 15 
kiškiai menininkai privalo pa- !  •
siusti geras savo delegacijas.

Lietuvių Meno Sąjungos rei
kalai privalo būti reikalais 
mūsų visų, nes ši kultūrine or
ganizacija mūsų visuomeni
niame gyvenime darosi, 
svarbesnė ir reikalingesnė 
kada nors buvo.

vis 
nei

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija ketina 

savo fabrikus 
d., esą, dėl plie- 
Taigi būtų ,pa- 

darbi-

New Yorke, Brooklyne ir 
daugelyje kitų miestų vyks
ta protesto mitingai, kurie 
smerkia teisėją Haroldą į 
Mediną už komunistų vadų 
įkalinimą be užstatų; reika
lauja pąliuosuoti juos už 
vidutinius užstatus, iki 
aukštesnieji teismai išspręs 
jų apeliacijas.

. Tokius mitingus suruošė 
ir dar ruošia Pilietiniu 
Teisių Kongresas, Komuni
stų Partija, Amerikos Dar
bo Partija ir įvairios uniji- ■

Masiniai susirinkimai at-jmanūi .ir generaliam proku- 
virame ore ir salėse įvyko 
Philadelphi joje; Houstone, 
Texas, ir daugelyje kitų 
miestų įvairiose ' valstijose. 
Jie įspėjo, kąd komunistų 
vadų nuteisimas gręsia min
čių kontrolės užkerimu ir 
visiem amerikiečiams. Žing- 
įnisjkfk . fašizmo įvedimo 
šioje šalyje ir kelio paruo
šimas naujam pasauliniam.

romi McGrathui, reikalau
dami panaikint sprendimą 
prieš komunistų vadus, ir

neteisėtą ir prieškonstituci- 
nę.

oimcto naujam nai i1, pj.įg

karui, kaip -pareiškė susi- ik v.
rinkimu rezoliucijos.

Susirinkimai ir šiaip pi-

Madison, Wis. - 
tinis laikraštis /
Times rašo, jog sprbndimas 
prieš komunistų vadus pa- 
__ 1a ir daūgelį kitų ame
rikiečių. Tas sprendimas

Čionai-
Capitol

★ ★ ★ \

Suvažiavimo darbų dieno- 
tvarkėn įdėta net 9 punktai, 
ir visi jie svaibūs,—teks de
legatams smarkiai padirbėti, 
jei jie norės visus juos gerai 
palukštenti, padiskusuoti i 
išspręsti dviejų dienų bėgyje. , stengiasi

Gerai būtų, kad mūsų cho-. laužyti plienininkų ir mink- 
rai, dramoj grlipės, ir kitos. štosios anglies mainierių 
organizacijos, kurioms rūpi, sti’gikus—panaudoti teismų 
musų meninė veikla, rinkda-, įnclžionkšinus pagal Tafto- 
mos delegatus, gerai suvažia-1 
vimo daibų dienotvarkę pa- 
diskusuofų ir pateiktų kon
krečių sumanymų.

Kvietime į suvažiavimą, be 
kitko, sakoma: :

“Renkant delegatus,' reikia 
stengtis išrinkti tokius, kurie 
daugiausia gali LMS pasidar- i 
buoti.” I

Teisingai \pasak y ta’

nės ir pilietinės organizaci-1 liečiai pasiuntė tūkstančius gręsia ir \^isų politinei 1 
ko m- jos. 

greitai -—

no stokos.
leista 115,000 Fordo 
ninku. x.

Kitos automobiliu 
panijos planuoja
sumažinti darbus “dėl plie
no ir. anglies stokos.”

Auto, fabrikantai, gra- 
ir ‘ siūdami sustabdyt darbas, 

t priverst valdžią

Hartley’© įstatymą, prieš 
streikierius arba perimti 
anglies ir plieno pramones į 
valdžios žinybą.

Linden, N. J

telegramų prezidentui Tru- vei.

KAIP ACHESONAS “NUGALE10” GRAIKŲ PARTIZANUS

Jei dar nepervėlu, 
LMS Centras turėtų smarkiai 
paakstinti mūsų nonines gru
pes, kad jos visur atitinkamai 
atžymėtų 60-metinę sukaktį 
nuo suvaidinimo pirmo lietu
viško spektaklio.

Man rodosi, tai galima pa
daryti.

Kol kas šis įvykis buvo at
žymėtas tik Brooklyne ir dar 
vienoje kitoje lietuvių koloni
joje rytuose:

m ūsu c

Mirė Bronius Rajumas
Trečiadienį popiet drg. 

Vertelienė telefonu pranešė 
Laisvės įstaigai, kad mirė 
Bronius Ba kūnas, 62 metų 
amžiaus. Gyveno 200 1 W. 
16th St. Mirė spalių 19 d. 
ryte. Kūnas pašarvotas Bu- 
dreckio koplyčioje, 242 So. į 
Wood Avenue. *

Laidotuvės įvyks spalių 
22 • d., 2 vai., Roselle kapi
nėse, Lindene.

Velionis paliko nuliūdime 
\žmoną Marijona, .tris duk
teris — Tessie, Mary, Blan-

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson nupasakojo 
korespondentą m s, k a d 
Graikijos monarcho - fašis
tai, girdi, “fąktinai užbaigė 
karą” prieš graikų partiza
nus; todėl monarchistu 
valdžiai jau mažiau pinigų 
reikėsią iš Amerikos.

) A

Bet kiti Trumano valdi
ninkai sako, Jungtinės Val
stijos vis turės kariniai 
remti Graikijos monarcho- 
fašistus. Jiems ir Turkijai 
ginkluoti yra paskirta 211 
milionų dolerių per metus.

Athenai, Gi/iikija. —Fa
šistų karo ministerija už
ginčijo, kad jiems užtektų 
jau mažiau karijiės para
mos įš Amerikos, ir pareiš
kė, kad .jokiu būdu negali
ma mažinti Graikijos- armi
jos. ' , •. • ’

Hong Kong Ragina Pripažint 
Kinu Liaudies Respubliką

Kalbant apie meną, neiš
leiskime iš galvos to fakto, 
kad s. m. spalio 30 dieną Lie
tuvių Kultūriniame Centre,

Richmond Fiillyj, įvyks meti
nis dienraščio Laisvės koncer
tas.

cę — ir tris sūnus —Juozą, 
Joną ir Alfonsą. Laidotuvių 
apeigomis . rūpinasi grab. 
Budreckis.

Velionis buvo vietinių pa- 
šalpinių draugijų narys. Jo 
šeima priklauso prie LDS 
viet. kuopos. Jis pats skai
tydavo dienrašti Laisvę ii; 
rėmė, kiek išgalėdavo.

Reiškiame užuojautą jo 
našlei ir šeimai.

Hong Kong. — Čionaiti- 
nė anglų spauda ragina An
glijos valdžią pripažint Ki
nijos Liaudies Respubliką. 
Sako, -pats anglų kolonijos 
Hong Kongo gvvenimas žy
mia dalim’ priklauso nuo 
prekybos su Kinija. 0 kinų 
Liaudies Armija, užimda
ma Kantoną ir marguoda
ma toliau i vakarus, ukir- 
to Hong Kongui susilėki
mus sausuma su kitais\ Ki
nijos ruožtais, 
ninkai dar k___
Hong Kongas galėtu tiktai

Partizanai Nepasiduoda
London.— Laisvųjų grai- 

jkų - partizanų radijas nra- 
įnešė, kad ginkluoti jų bū- 
• riai atmušinėja1 fašistų yal- 
. džios kariuomenę. Tas radi
jas šakė:

— Nors mes dabar laiki
nai pertraukėme didžiuo- 

i sitis žygius, saugodami 
i Graikiją nuo visiško sunai- 
i-kinimo, tatai nereiškia, kad 
mes būtufne pasidavę.' Tūk- 

: stančiai mūsiškių liaudies 
i kovūnų su ginklais rankose 
į tęsia kovą prieš prispaudė- 
I jus.

Rep.|?.I k i auti.
Washington.— Gen. Her-į (Hong Kongas yra pieti- 

shey sakė, reikės armijon I niai-rytiniame Kinijos 
draftuot 25,000 vyrų. * 'kamputyje.)

Paskesnieji praeitos sesi
jos veiksmai buvo toki':

Galutinai nutarta paskw~ 
ti $1,314,010,000 per meflSs. 
ginkluoti Atlanto pakto 
kraštus ir kitus Sovietu Są
jungos priešus.

Užgirtas valdžios bilius, 
reikalaujanti dar $300,000,- 
000 pasmarkinimui atomi
nių bombų gamybos, neskai^ 
tant daugiau kaip biliono 
dolerių, kurie jau pirmiau 
paskirti , kariniai - atomi- teisingą samdą darbuose, 
niams darbams per metus.

Paskirta 
ginkluotoms Amerikos jė 
goms per 12 mėnesių.

"Be to, ši Kongreso i 
užgyrė $5,809,990,000 prieš- 'būtų įvykdyti. "
sovietiniam Marshallo pla-; Dabar gi jis dėkoja už ge
nui ir $7,600,000,000 vadina-j ra pasidarbavimą Kongre- 
mie.m valdinių įstaigų rei-!sui, kuris tuos sumanymus 
kalam, jų tarpe ir kariniam suklampino neribotam lai- 
tikslam. i kui.

pendentams,^ ka< 
metu reikalaus z

/Šis (lemokratu 
konų Kongresas, 
Ino bei po stalu 
Kius bįįius, knip:

N^naįkmt priešunijirij 
artley’o įstatymą, 

išlėki įstatymą dėl pRteu 
nių teisių lygybės, įvesti

Ttb>

S:

isteigti- visuotii^ą privalonią^ 
$15,585,863,498 /sveikatos apdraudą ir kfW 

Pkez. Trumanas savo'“
x xx.xximu vajuje pasižadėjo 

sesija kovoti, kad šie sumanymai
• v 1 — 1 • •

Kinų Tautininkai 
Bėgsią iš Čungkingo

Hong Kong. — Praneša
ma, jog kinų tautininkų 
valdžia rengiasi bėgti iš 
dabartinės savo “sostinės” 
Čungkingo į Formozos sa
lą. Nes Liaudies Armija 
grumiasi vis

London. — Tvirtinama,1 
kad Anglija dėl biznio (pri
pažins Kinijos Liaudies

Los Angeles. — High 
schoolės studentas Richard 
Elliott prisipažino nušovęs 
savo broliuką, 10 metų.
"Paryžius. — Francijos 

prez. Auriol tikisi, kad sei
mas^ užgirs jo skiriamą 
premįgru Rene Mayeii, va- 
diemną “radikalą socialis-

v

ORAS.—švelni giedra.

: Guatemal'osJ’etvyniai'
Pražudė 4,000 Žmonių

lilžihiš-Guatema 
kuose potYyhltiose žuvo 
daugiau kaip 4,000 žmofnių 
ir padaryta Lent 40 tnilionu 
dolerių nuostolių. Potvyniai 
kilo iš tvaniškų liūčių, ku
rios per 72 valandas siau-

is artyn Čung-|tėjo be jokio st^ptelėjupo- 
Kingo. ' Guatemalayra CentralL

Įvairios kinų tautininkų į nės Ameriko§_ųespublika. 
valdžios įstaigos ruošiasi ( 
persikelti iš anglų koloni
jos Hong Kongo į savo sa
lą - “tvirtovę” Formozą. Du 
dideli kinu tautininku ban
kai taip pat ža^a persi-

Rusai Paleido 3 Anglus
Viena, Ausįi;ija. — Sovie- 

tinė vyriausybe ]UO

vo suimti,/ Įgad I 
kraustyt iš Hong* Kongo į, atėjo į Sovietų l 
Formozą. / ijaituv Vienos mie: Ha.c

VĖLIAUSIOS ŽINI
Lake Success, N. Y. — Amerikonams pasidarbavus, 

Jungtinių Tautų seimas (asamblėja) 39 balsais išrinko 
Jugoslaviją į J. Tautų Saugumo Tarybą.

Sovietų remiama Čechoslovakija gavo 19 balsg^
Sovietų užsienio reikalų ministras Andrius Višinskis 

priešinosi Jugoslavijos Jito valdžios priėmimui į Sąugu- 
mo Tarybą. Seimo pirmininkas nedavė Višinskiu! pasku
tinio žodžio pirm balsavimo.

Višinskis iš anksto įspėjo, kad Sovietai nepripažins 
Jugoslavijos kaip Saugumo Tarybos nario.

Washington. — Karinių štabų galva generolas Omar 
Bradley, kalbėdamas kongresmanų komisijoje, karštai 
gyrė atominius B-36 bombanešius, kaip tinkamiausius į- 
rankius karui prieš Sovįetų Sąjungą. Bradley smerke" 
laivyno admirolus, kurie neigė tuos bombanešius. /

Teigiama, kad ir gen. Eisenhower, ketvirtadienį pa
šauktas liudyti, remia tokius bombanešius atominianr 
karui prieš Sovietus..

Washington. — Prez: Trumanas stropiai ragino strei
kuojančius mainierius ir plieno darbininkus greit susi
tarti su kompanijomis.

Prezidetnas, tačiau, sakė korespondentams, kad dar 
neplanuoja perimti užstreikuotąs angliakasyklas ir plie
no fabrikus į valdžios rankas.

Hong Kong. — Pranešama, jog kinų Liaudies Armija, 
įmaršavus į Kwangsi provinciją, gręsia atkirsti bei su
naikinti 200,000 tautininkų kariuomenės. ,
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cZ Jų Nauja Viltis. •
Keisti tie komercinės spaudos rašytojai ir radijo ko

mentatoriai, diena iš. dienos plepą apie tarptautinius 
reikalus.

Atsimename: kol prezidentas Trumanas nepaskelbė, 
jog Tarybų. Sąjunga turi atominę bombą, jie, rašytojai ir 
komentatoriai, nuolat baugino Tarybų Sąjungą ir liau
diškas respublikas mūsų didžiausiuoju sekretu — ato
mine bomba. - • *

Po prezidento Trumano paskelbįmo, tie rašytojai ir

pranesa,

išsyk bandė'tokią rolę lošti, 
kaip Turkija. Jis net “ko
munistu” pasivadino • ir sa
kėsi', kad “jo šalis” būsianti ■" 
nep/fklausoma. Jis irgi ma- Del paramos plieno 

darbininkams
Mainierių Unijos prezi-. 

dentas John L. Lewis aną 
dieną išstojo su rimtu pa
siūlymu. Jis patarė Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentui William Gręeh, 
kad devynios didžiausios 
Federacijos unijos pasiža
dėtų iš savo iždų kas savai
tė paaukoti plieno darbi
ninkų streiko reikalams po 
$250,000. Mainierių unija 
padarys tą patį. Tuo būdu 
susidarys . pustrečio milijo
no dolerių paramos plieno 
darbininkams per savaitę. 
Jis teisingai nurodė, kad šis 
plieno darbininkų susirėmi- 

pramonę j mas su plieno korporacijo- 
yv* xxx>x ^x.xxxx^ xx įg finansinės kri- mis yra reikalas visų orga-
čių Wermachtas sudraskęs gebėdami Angliją

, .suteikė ir savo saliai smįigį.
I Belgijoj buvo privežta 

Tai labai blogai, jeigu Amerikos ir Anglijos išdir-

MŪSŲ DARBO UNIJOS
ne

galėsite. išsisukinėti, turėsi
te lįsti, kaip lydekos į “bu
čių.” .

.1 dalis grįš pabaigoj šios sa-nemJkfausoma. Jis irgi ma- 
nčrant tvoros tupėti, bet 
tuo pačiu sykiu varyti fa
šistinį darbą. Vienok nepa
vyko. Tarybų valdžia nu
stūmė nuo tvoros ir Tito

PASTABOS ->
“Darbininkas'b bažnyčia ir tuomet jau 

kad iš Japonijos
atvežama Amerikon “Šven
to Pranciškaus Ksavero 
ranka,” kuri bus vežiojama 
po- visą Ameriką ir rodoma 
tikintiems. Misija prasidės 
nuo San Francisko. “Darbi- biauja kunigai. Bet jie, pa-1 nusirito į fašistinę pelkę, iš 
ninkas” rašo-:

“Šv. Pranciškus

Kunigų leidžiamuose lai-, 
jkraščiuose daug bendradar-

sirašydami savo pavardes kurios jau vargiai išrėplios.' 
Ksave- P° straipsniais, didžiumoje! Dabar, besivoliodamas fą- 

ras 'skelbė Kristaus mokslą‘Padeda titulą “Daktaras,” šistiniame purve, šūkauja, 
kunigą visai neminėdami. Į būk visų jo nelaimių kalti- 

Nežinau, ar jie “dakta- J esanti Šoviau Sąjun- 
ro” titulą skaito aukštes- ^a*. ^sa komei cine spauda 

_ ------ - niu, negu'kupigo? O gal ^an? l^ ^aiiaųi* tą pa-
japonų buvo'kunigo titulas taip nusidė- • kartoja.

f,ce\aNJaponijos saloje ir 1614 me
tais buvo tenai stabmeldžių 
nužudytas. Viena jo nukirs
ta ranka perėjusių į katali
kų tikėjimą , 
paslėpta ir išlaikytapaslėpta ir išlaikyta iki vęjo, kad jau sarmatinasi 
mūsų laikų. Ši relikvija bus juomi vadintis?
dabar pagerbta tikinčiųjų
Amerikoj.”

Žinoma, pirmiausia pa
garba tai “rankai,” tai iš

Kada Washipgtono bosai 
| įsakė Anglijai nupiginti sa- 

“Naujienoš” dejuoja, kad tai. mūsų val-
Francija dabar neturinti.dzla , ^toge, kad jai 
nei kareivių,, nei ginklų ir 

tikinčiųjų dolerių graibsty- ^ad jau 1940 jnetais^ vokie- 
komentatoriai truputėlį atlėžo? Jie pradėjo skelbti, jog rnaš. Juk pas katalikų dva-;*? - .
dabar, girdi, karinės jėgos balansuojasi? Tarybų Sąjun- siškiją užtenka nachališku-. J4 1 ^įvyuis.

• - ’ 1 1 •-----y* 1—-y- A----- bet mo_ tvirtinti, kad ta ranka,ga, turėdama kad ir mažiau bombų už Ameriką, 
tvirtesnę kariuomenę, gali lygintis su Amerika.

Dabar tie “visk/movai” ^pradeda skelbti naujas “teo
rijas”. / j ’ ■

Dabar jie sako: Tarybų Sąjunga bijosi ne Amerikos 
atominės bombos, bet 'FitocYrito, girdi, jiems yra patsai 
didžiausias pavojus, nes jis užkrėtė antj-tarybiniais nuo
dais milijonus žmonių pačioje Tarybų Sąjungoje!

Skaitytojas jau bus pastebėjęs, jog Tito šiandien yra 
kaišiojamas visur ir prie kiekvienos progos, kaip didelis 
žmogus (pirmiau toji pati spauda jį smerkė, išjuokė, 
pravardžiavo), kaip milžinas, kuriam esą lemta'užduoti 
Tarybų Sąjungai didžiulį smūgį. U/-

Bet drąsiai galime sakyti, jog šitie ponai nusivils ir 
su garbinamuoju Tito. Nepaisant žiauriausių represijų, 
nepaisant to, kad šimtai, jei ne-tūkstančiai, geriausių 
Jugoslavijos liaudies draugų yra Tito nužudyti, o kiti 
sėdi kalėjimuose, Jugoslavijoje liaudies judėjimas prieš 
fašistą Tito verda, plečiasi ir tas judėjimas, aišku, plė
sis, augs* kol Tito bus’nuverstas ir Jugoslavija atstatyta j

pas kokį nors japoną, užsi- 
j laikė 335 metus ir nesupu- 
vo, nesugedo. Ir kas dar 

■ keisčiausia,, kad tik dabar 
apie ją dvasiškija sužinojo.

Laike pastarojo karo ja
ponai daugybei nelaisvėn 
paimtų kareiviu nukapojo 
rankų, kojų ir gaĮvų. Ar tik 
kada nors katalikų dvasiš
kija nepaskelbs, kad jau vi
są “Šv. Pranciškaus” kūną 
atveža Amerikon! O Ame
rikoj dar-užtektinai atsiras 
tokių, kurie tam įtikės. Tuo
met dar didesnį biznį gali- 
m/Tbus padaryti.

• į taikos šalininkių valstybių šeimą.
Tito, pasirodo, buvo niekšas jau seniai, panašus Vehg- 

a rijos Raikui, nešėniai pakartam už išdavystes;
Dar 1945 metais Tito slaptai organizavo anti-sovieti- 

nes provokacijas. Jis veikė išvien su šnipu Raiko ir ki
tais Vengrijos, Bulgarijos ir Čechoslovakįjos liaudies 
priešais. - .

■Ilgainiui paaiškės dar įdomesnių dalykų apie Tito. Vi- į 
sa tai jį-demaskuos, pnrddys Jugoslavijos liaudžiai jo Į 
parsidavimą kitų kraštų imperialistams ir naujo karo 
provokatoriams.

O'tuomet ši pernelyg labai mūsų krašto komercinėj; 
spaudoje išpūsta pūslė ims ir susprogs.

taip! Dabar Lietuvos vada- bysčių automobilių. Ir kaip 
vimo komitetas turės nau-[tik Anglijos piiyigų vertė 
ją bėdą: : 
aprūpinti kariuomene 
ginklais, nes kitaip ji nega- kos verslininkai skundžiasi, 
lės gelbėti Lietuvą, kuomet kad Belgijoj Amerikos au- I • i . 1 11 >. TT • . • ! _ ’

reikės Franciją nupuolė, tai ir jps automo- 
■ ir biliai atpigo. D ar Ameri-

itetas paskelbs Lietuvai

Per visą antrą pasaulinį 
karą Turkija tupėjo ant 
tvoros, skelbėsi esanti neu-| 
trale iri neoficialiai gelbėjo 
Hitleriui. Ir tik karui užsi
baigus nusirito nuo tvoros 
ir užėmė • griežtą poziciją', 
prieš Sovietų Sąjungą. Ju-1 
goslavijos diktatorius . irgi I

tomob|lių niekas neperką, 
visi perkąĮ anglų, nes pigiau 

 

parduodąihi.

Tuoj aus tą patį pamaty
sime/ ir Amerikoje. O tas 
prisidės prie bedarbių skai
čiaus padidinimo. O gal be
darbių daugėjimas prana
šauja gausą, rodo, kad mū
sų sandėliai • pilni išdirbi
nių?

vaitės. Susitaikymo smull^ 
menos dar nėra paskelb
tos. Manoma, kad darbi n i n- . 
kai nelaimėjo visko, ką no
rėjo laimėti. Ypatingai jie 
buvo pfiešingi , įvestai; 
“Standard” sistemai, kuri 
yra žiauri paskubos siste- ‘ 
ma. Sakoma, kad darbinin
kams nepavyko tą sistemą 
prašalinti.

Bet gerai, kad kompani
ja buvo priverstą įkaity tigrių 
su kovinga United^El^ctj'i- \J 
cal Workers unija. Nėra jo
kia paslaptis, kad streikas/ 
būtų buvęs daug . pirmiau 
užbaigtas ir pilnai laimėtas, 
jeigu dešinieji CIO unijų 
vadai nebūtų streiką sabo
tažą vę. Kadangi United
Electrical Workers unijos 
vadovybė yra pažangi/ tai 
nek Murray, nei Carey, nei ■ » W -Z-'X • « — •

» •nizuotų darbininkų.
Reikia žinoti, kad seno

sios didžiosios unijos savo . . , 
ižduos turi milijonus dole- k^i CIO yiršylos nenorėjo’ 
rių. Jos labai lengvai gale- had^ši unija šį streiką pil
tų paaukoti plieno streikui 
po minėtą .sumą pinigų. Tai 
puikiai žino Lewis ir Green.

CIO prezidentas Philip 
Murray tai idėjai pritarė, 
bet jis pridūrė, kad para
mos reikia 
tiems 
mainieriams. Iš tokio 
do mainierių šelpimui 
turėtų būti skiriamos 
tikros sumos.

Paskutinis žodis priklau- 
Lsė broliui Green. Šiomis 
(dienomis prabilo ir Green. 
Tiesiai išstoti prieš remi

amą plieno darbininkų jis 
| neišdrįso. Bet jis pasakė, 
įkad Lewiso siūlomas planas 
; būtų galimas įgyvendinti

ir streikuojan- 
minkštosios anglies 

fon- 
irgi' 
tam

ryai laimėtų.

Bell kompanijos 
darbininkų streikas

Iš Buffalo praneša 
ten baigtas labai ilgas Bell 
Aircraft korporacijos strei\ 
kas. Šis streikas prasidėjo > 
birželio 13t dieną. Jį vedė 
United Automobile Workers 
unija ir palietė 1,700 dar
bininkų. ’Kompanija bandė 
skebais streiką sulaužyti ir i 
dėl to įvyko aštrių susikir
timų. Bet visgi samdytojai, 
buvo priversti susitaikyti 
su unija.

Dar nepaskelbta, kiek ir 
ką darbininkai lakinėjo.

kad

4

V. Paukštys.
Kada bus Amerikoj pa

darytas biznis su “Švento 
Pranciškaus’’ ranka, tuomet 
popiežius atsiųs “Šv. Pet
ro” kaulus, o gal ir visą 
skeletoną. Bet pirmiau jis 
pats nori pasipelnyti. 1950 
metus jis skelbia “šventais 

' metais” ir, spaudos prane
šimais, mano, kad Romon 
suplauks bei aplankys ne 
mažiau, kaip trys milionai 
haldininkų.

Jeigu kiekvienas maldi
ninkas, atsilankęs Romon, 
paliktų tik po 10 dolerių, 
įai ir .tuomet susidarytų 30 
milionų /dolerių. Bet1 juk su 
dešimtine ir su dviem ne
apsieisi.

Iš šventenybių geriausias 
pelnas, nes jos nei genda, 
nei • supūsta, visuomet ti
kintiesiems . “šviežios” pa
teikiamos.

Lietuvos Jaunimas į Aukštąjį Mokslą
VILNIUS.— šiais| metais mokslą, i “yik socialistinės visos darbo unijos įstotų- į 

; baigįė santvarkos dėka aš pasie- Amerikos Darbo' Federaci-
Tai beveik kiau vidurinį mokslą ir mū-1

ų š a Į. i e s Konstitucija, mainierių umja> ir visas i su. ivaų 
Tnan, kaip ir kiekvienam,' CIO. turėtu ateiti ir įstoti į! America, 
užtikrina teisę mokytis j Greeno vadovaujamą Fede-

įtik tokiam atsitikime, jeigu didėlis kovingos unijos
laimėjimas

United Electrical Work- 
pasirašė sutartį

VILNIUS.— 
Lietuvos gimnazijas 
3,237 žmonės. 
700 daugiau,, negu 1946 — 
1947 mokslo metais. Dabai/ 
daugumas jaunuolių bra 
dos atestatu nebesitenkina 1 aukštojoje 
ir stoja į aukštąsias mokyk- džiaugiuosi galėdamas „U 
las. / teise pasinaudoti”, — rašo

Vilniaus, universitetas -j me(Jik J StaJ / Dūda. Ne 
vienas seniausių umversitė- Į ka esngs /okymosi saiy. 
tų. Čia ruošiamu moksliniai,g6Vburžuazingi/ Lietuvoje 
bei ankstos kvalifikacijps ^uvo h. Liudviko Brazduls- 
praktiniai .darbuotojai: e- kio Tįk ta bings santval._ 
kononųstai, medikai, tei-J 
sininkai, filologai,^Mjemi- 
kai, fizikai, matemątikai, 
gamtininkai .ir kiti. Apie 
670 asmenų šiuo metu jau 
padavė pareiškimus Vil
niaus universiteto rekto
riui '— jie nori įgyti aukš
tąjį mokslą. Dauguma iš jų 
darbininkų, tarnautojų^ 
valstiečių sūnūs ir dukros. 
. Į filologijos fakultetą sto
ja aukso medaliu baigęs 
Prienų gimnaziją valstiečio 

i-cuu ncao. u po ! sūnus Jonas Kazlauskas.
las __ pasimelsti už ’ tautįas,'.Anglų kalbą studijuoti pa-_ 
kenčiančias anapus geleži- sireirka krosnininko duktė

Kyla Balsai Už Ją Laisvę.
Po visą kraštą pažangioji Amerikos visuomenė reiškia 

savo pasipiktinimą Medinos vadovaujamo teismo paskel
bimu kaltais 11-kos komunistų vadovų. • •

Štai, net^aties prezidento Trumano partijos — demo
kratų partijos — lyderiai Kalifornijos valstijoje — viso 
30 jų, — pasiuntė Trumaūui reikalavimą, kad nusmerk- 
tieji būtų paleisti laisvėn.

Panašūs balšai kyla ir kitose valstijose ir miestuose.
Žmonės siunčia telegramas prezidentui Trumanui ir 

šalies prokurorui Howardui McGrath’ui, reikalaujant, 
kad jie suvaldytų Mediną, kad jis neuždėtų perdidelės 
bėlo's nusmerktiesiems, kuomet jie apeliuos į aukštesnį 
teismu. • ; ’

s Vienas įžymiausiųjų Amerikos dienraščių, St. Lduiso 
“Post - Dispatch”, smerkia šio teismo eigą ir komunistų 
vadovų kaltais, paskelbimą.

Ši byla, šis teismas, pasirodo, išjudino milijonus žmo
nių, sužadino juos galvojimui, nes kiekvienam, kuriam 
rūpi amerikinės žmonių laisvės, yra aišku: baudimas 
žmonių už idėjas yra ne-amerikinis, yra didžiai pavojin
gas, yra /laužymas Amerikos konstitucijos pagrindimų 
dėsniu.,

, Nesvarbu, kas jūs esate: demokratas, republikonas, 
komunistas, ar nepartinis, privalote žinoti, kad šiandien 
puolimas komunistų dėl jų skelbiamų marksist 
rytoĄgali patapti puolimu kitokių įsitikinimų

“Draugas praneša, kad 
t a r p t a u t i niš komitetas 
krikščioniškajai civilizacijai 
ginti rengia dvylikos tautų 
ekskursiją į Liurdą. Eks
kursijai vadovauja vysku
pas Petro Treas. Jps tiks-.

i ją. T?ai reiškia, kad tuojau ers unija
‘ ' 'į unija, ir visas i su Radio Corporation of

Sutartis apima 
_ mokytis! Greeno’ vadovaujamą Fede- dvyliką tūkstančių darbi- 

mokykloje. .Aš[raciją. Bet kadangi pats ninku. Tai skaitoma labai 
šia j Green puikiai žino, kad toks didelių šios unijos laimėji-

kos dėka jis ir šimtai kitų 
jaunuolių džiaugiasi, galė
dami baigti vidurinį ir 
siekti aukštojo mokslo.

Kvalifikuotus menininkus 
ruošia Vilniaus dailės insti
tutas. Čia yra tapybos, 
skulptūros, architektūros ir 
grafikos fakultetai.

Stojančių į institutą tar
pe matome/darbininko duk
terį Aldoną. Griciūnaitę. Ji 
baigė Šiaulių II gimnaziją 
ir dabar [pasirinko tapyboj. įstatymą

ksistinių dejų
i žmonių.

Reakcininką Pasikėsinimai Pries Davis’ą.
Vienu iš vienuolikos komunistų vadovų, paskelbtų kaL 

tais federaliniąme teisme Niujorke, yra Benjamin J. Da
vis, Niujorko miesto tarybos narys.

Tuojau, kai Įtik jis ir jo draugai buvo ..paskelbti kal
tais,, tai reakcininkai miesto taryboje ryžosi jį šuspęn- 
įduoti iš darybos.

Kodėl jie taip daro? •
Jie tai daro itam, kad pakenkus Davisui rinkimuose. 

Kaip žinia, Benjamin J. Davis yra Amerikos Darbo Par
tijos kandidataą tai papai miesto tarybos vietai. •

Reakcininkai jam n'ori pakenkti rinkimuose/ tai ir 
šturmuoja. Žinoma/jų pasimojimas šiuo kartu neišdegė, 

 

b^t jie mano varyti savo pragaištingą darbą pirmyn:

Mūsų nuomone, \Dūvis turėtų būtų kaip yra miesto ta
ryboje. Jo byla, kaip žibia, nesibaigė. Medinos teismo 
sprendimas bus apeliuotas į aukštesnį teismą.

Atsimename, nepersenai Bosto/fų majoras Curley bu
vo nusmerktas kalėjiman už kaž kokias žulikystes pašti- 
niuose reikaluose. Jis buv;o patalpintas l$alėjiman, ta
čiau, net būdamas kalėjime, jis tuo pačių kartu buvo Bo
stono miesto majoras!

nes uždangos.
Pirmiausia, tai ar mal

dos prasiverš pro 
uždangą?” O jeigu prasi
verš, tai juk. jos bus už . vi
sas tautas, sykiu ir už rusų 
tautą.. Apie tai, tur . būt, 

galvojo. Grigaitis, Šimutis 
ir kompanija turėtų jį per
spėti, kol dar ne vėlu.

Stasė Okunauskaite. Ji Vil
niaus Salomėjos Nėries

geležinę var(J° gimnaziją baigė si-
. cmnro medaliu, ir į univer

sitetą priimama be egzamL 
Jnų./Be egzaminų priimtas 

į universitetą darbininko 
sūnus Algimantas Baltakisvyskupas Treas neiin opa- ~ Kaun/u. da lis kit Ari hrni/A i V’lrrniiin Oiwiiitln 0
kurie baigė gimnazijas auk
so1 bei sidabro medaliais.

...Prieš mus 34 metų am-
■ j žiaus vyras. Liūdnas ir be- ..i' r J A AW*. 1.x A* Wk/ A 4. FsV

Marijonų organas kelia ateities Stasio Dūdos —ku- 
klausimą, kad įsteigti baž- mGėi0 sūnaus — gyvenimas 
nytelę ant ratų ir važinėti buvo buržuazinėje Lietuvę* 
po tas lietuviais apgyventas1 je. Netgi prądinės mokyk- 
kolonijas ir 4’armas, kuriose los negalėjo normaliai lan- 
nėra lietuviškos bažnyčios. ,kyti. Persikėlus tėvams

Ar tai ne gudrus sugal- miestan, Stasys, dirba ir 
vojimas? Jeigu jūs neinate mokosi. Prie tarybų val- 
bažnyčion, tai pas jus ateis džios jis baigia vidurinį

Davis gi paskelbtas kaltu ne už kokias piktadarybes,

fakultetą. Jaunuolis Vytau
tas Dičius iš Anykščių stu
dijuos architektūrą, kolek
tyvinio ūkio “Pirmyn” (Už
palių valpč.) valstiečio duk
tė Sofija 
fika. c-
- Garbin 
atsiveria 
kams, stdįantiems į konser
vatoriją..

Daug baigusių vidurines 
mokyklas teisingai įvertina 
garbingą tarybinio pedago
go .darbą ir jį pasirenka. 
Šiuo metu Vilniaus pedago
giniam institutui jau yra 
paduota daugiau kaip 200 
pareiškimų. Daug stojančių 
pareiškė' norą studijuoti 
lietuvių kalbą, gamtos mok
slus, fiziką, matematiką. 
Stojančiųjų tarpe matome lauke. Streikas palietė per 
Vytautą Barkauską, baigų- devynis tūkstančius darbi- 
sį Rietavo gimnaziją su ninku. Streiko pasėkas jau-

Mikėnaitė — gra- 
t* 

ras darbo baras 
būsimiems muzi-

stebūklas jieatsitiks, tai su mu. 
tokia Savo propozicija jis 
faktihai:a‘tmetė teikimą pa- vo 
ramos plieno darbininkams giau, negu plieno darbinin- 
šioje istorinėje kovoje.

Tuo ? tarpu plieno darbi
ninkų -streikas tęsiasi. Plie
no korporacijos nežada nu
sileisti. Trumano paskirtas 
tarpininkas Ching sako, 
kad jis negali talkon suves
ti unijos su korporacijomis. 
Jeigu, girdi, streikas užsi
tęs ilgiau ir pradės pavo
jingai atsiliepti į visą šalies 
ekonomiką, tai visas i’eika- 
las bus suverstas ant prezi
dento 'Trumano pečių. O 
prezidentas galės panaudo- 
TUdari karo metu išleistą

., kuris pavėlina i Missouri 
jam “paimti valdžios kont- 
rolėn” fabrikus ir įsakyti 
darbininkams grįžti dar
ban, Taip jis anais metais 
sulaužė geležinkeliečių ir 
mainierių streikus. Taip jis 
gali baigti ir plieno darbi
ninkų streiką. .

Arba, sakoma, preziden
tas Trumanas gali panau
doti 'streiklaužišką Taft- 
Hartley įstatymą prieš plie
no darbininkus. Pagal tą Į 
įstatymą, yaldžia turi teisę 
sulaužyti bile streiką?

Svarbu tas, kad unija sa- • 
nariams laimėjo dau-

kų unija reikalauja iš plie
no korporacijų. Pagaliaus 
svarbu ir tas, kad dabar ši 
unija tokius pat reikalavi
mus statys ir General Elec- \ , 
trie korporaci^airkuri sam- 
do 150,000 darbininku ir 
Westinghouse korporacijai, 
kuri turi 70,000 darbiniu- , 
kų. Visi tie darbininkai 
priklauso United Electrical 
Workers unijai.

Laukią/ susitaikymo
Spėjamą, kad greitu lai

ku bus baigtas streikas 
Pacific Railroad 

kompanijos darbininkų. Jau 
40 dieni? kaip dhrbininkai 
streikuoja. Kova paliečia 
5,200 darbininkų. Šis gele- 
žinkelis turi 7,200 mylių ir 
tarnauja dešimčiai valsti
jų. Be to, dėl streiko negali 
dirbti kiti 20,000 darbinin
kų, kurių darbai surišti su 
geležinkelio operavimu. >

t'IX

NAUJI BUTAI 
MOKYTOJAM^

RASEINIAI, rugp.' 26 d.— 
Betygalos gimnazijos moki
niai sutiko rugsėjo pirmųjų ( 

pųujai atremontuotoseBaigtas Singer kompanijos diena rT V.,-- _
1 * 1 ‘ ” j z j klasėse. Gimnazijos vadovy

bės ir valsčiaus švietimo sky
riaus iniciatyva buvo perdažj’'- 
tos visos gimnazijos putaipos, 
rašomosios lentos, įstiklinti 
langai, -atremontuoti suolai. 
Gimnazija dalinai , aprūpinta 
kuru žiemos sezonui. • ,

Sparčiai vyksta iia’ip ha t

darbininkų streikas
Per keletą paskutinių mė

nesių didžiulės siuvamųjų J'-1 
mašinų Singer kompanijos 
darbininkai buvo streiko

ne už žulikystes, bet dėl to, kad jis laikėsi marksistinių : aukso medaliu, geležinkelio,tė visas Elizabethas. dviejų naujų namų itątyba. , 
' .................................... .. ’ .............. ......................... taj.p-u eįna streiko Juose bus įrengta keletas kla-

baigimas. Dalis darbininkų šių ir butai mokytojams.
i V. Drotyainis

idėjų. Jo byla, kaip sakėme, dar nesibaigė. Tuo būdu jis darbininko dukterį Aldoną 
turi pilną teisę būti miesto taryboje, kurion jį piliečiai i 
išrinko. •

Atsiminkime, jis buvo išrinktas miesto tarybon, kaip vinio ūkio kalvio dukterį 
komunistas! J “

Mikalauskaitę, Telšių vals
čiaus Plepų kaimo kolekty- jau sugrįžo į darbą^kka! A

(Tąsą ant 3 puslapio) 2 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. IJąii y)—Penkt., Spąl. 21, 1949
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KIEK LIETUVOS VALSTIEČIAI 
MOKESČIU UŽ 1949 METUS?

Rugpjūčio 26 dieną "Vilniaus Tiesoje tilpo Tarybų 
Lietuvos Finansų Ministro A. Drobnio pranešimas apie 
mokesčius, kuriuos valstiečiai turės šiemet mokėti. Tiki
me, jog šios informacijos bus įdomios ir Amerikos 
tuviams, todėl čionai patiekiame. A. Drobnys rašo^

Teisingas žemės ūkio mo
kesčio taikymas turi ypač 
rimtą politinę reikšmę, nes 
šis mokestis apima plačius 
valstiečių sluoksnius, ir ma
žiausias įstatymo pažeidi
mas iškraipo Tarybinės vy
riausybės mokestinę politi
ką. Tuo pat laiku tenka pa^ 
žymėti, kad šio mokesčio 
reikšmė respublikos biudže
te užima nežymią žemės 
ūkio mokesčio įmokos dalL 
kuri beveik pilnutinai lieką 
vietiniuose biudžetuose.

Taigi, žemės ūkio mokes- 
tis iš esmės yra grįžtama
sis, nes iš jo darbo žmonės 
kasmet gauna vis daugiau 
mokyklų, ligoninių, gimdy
mo namų, klubų, pirkių- 
skaityklų, kelių, tiltu ir 1.1.

Buržuazinėje Lietuvoje 
visa mokestinė našta gulė 
ant darbo valstiečių pečių. 
Dvarininkai ir buožės iš
naudojo darbo valstiečius, 
mokėjo nežymų mokestį, o 
tuo pat metu naudojosi di
delėmis 
darni iš 
paskolas.

Kitokia žemės ūkio mo
kesčio ėmimo tvarka dabar. 
Mokestis nustatomas pri
klausomai nuo kiekvieno at
skiro ūkio pajamų dvdžio 
pagal principą: kuo dides
nės pajamos, 
mokestis.

1949 metais 
R žemės ūkio 
komas remiantis Įstatymu 
dėl žemės, ūkio mokesčio. 
Tuo pat metu TSRS Minis
tru Taryba, atsižvelgdama 
i Lietuvos TSR žemės ūkio 
organizavimo ypatumus, sa
vo nutarimu įnešė kai ku
riuos pakeitimus ir nustatė 
mūsų respublikos valstiečių 
ūkių apmokestinimo žemės 
ūkio mokesčiu žemiau iš
dėstytą tvarką.

Apskaičiuojant mokestį į 
' ūkio apmokestinamąsias pa
jamas įjungiamos šios pa
jamos: iš laukininkystės, 
daržininkystės, sodų bei uo- 
gynų, šienaujamų pievų, 
darbo gyvulių ir stambių 
raguočių, avių ir ožkų, kiau
lių, bitininkystės,, pajamos 
iš nesukooperatintų namų 
gamybos ir amatų . verslų, 
trobesių nuomos, pajamos 
iš perdirbimo užsakytojo ža
liavos separatoriais, kruo
pinėse, malūnuose ir vilnų

Žemės ūkio 
gyvulių 
mos paj 
Ministn 
tintas n

metų birželio 30 diei/os 
gal f ak tina i ūkio gautą

lie-

pa

Mokestis apskaičiuoma- 
mas nuo bendros apskaity
tų pajamų sumos ir sumo
kamas lygiomis dalimis 
trimis terminais: 1949 me
tų rugsėjo 15 d., lapkričio 1 

)d. ir gruodžio 1 d.
Kolūkiečių ūkiams žemės 

ūkio mokesčiu apmokestinti 
nustatytos lengvatos.

Kolūkiečių ūkiams mo
kestis apskaičiuojamas 50 
procentų sumažintomis jno- 
kesčio normomis ir tiktai už 
pajamas iš žemės ūkio ob
jektų, kurie asmeniškai kol
ūkiečio naudojami, t. y. iš 
sodybinio
raguočių-, bitininkystės, 
taip pat iš nežemdirbystės 
uždarbių. Kolūkiečių paja
mos iš jų turimų smulkių 
gyvulių (avių, ožkų, kiau
lių) ir kolūkiečių pajamos, 
gautos iš savo kolūĮkio už 
darbadienius, tiek pini
gais*, tiek ir natūra, neįskai
tomos ir neapmokestina
mos.

Kolūkiečių ūkiai, turin
tieji per metus ligi 1,200 
rb. pajamų, visai atleidžia
mi nuo mokesčio mokėjimo, 
o nedarbingi) dėl senyvo 
amžiaus (vyrai daugiau

sklypo, stambių 
o

m m riwiwwwawfr*******

lengvatomis, gau- 
valstybės Įvairias

’tuo didesnis . 60 metų ir moterys

Perdaug Žmonių?
CT <-•

Rašo DYSON CARTER

Republikonas senatorius Robert A* Taft, autorius ar
šaus priešdarbininkiškojo {statymo,. jau dabar išsiren
gė 100 dienų kelionei po Ohio kalbėti už save, kad ji 

vėl išrinktų darbininku ėdikui labai pageidaujamon po- 
zieijon — i Jungtinių Valstijų Senatą. Rinkimai Įvyks 
darne dabar, 1950 m. Jis čia matomas kalbant nuo far- 
merio ratų, Wilmingtone. Gerbiamosios publikos, mato
mai, buvo menkai, kad paveikslininkas “nemeluojan
čiame” paveiksle teparodo tik vieną ūsočių. Darbinin
kų pardavikams unijose neleidžiant darbininkams su- 

sivitenyti, yra rimto pavojaus, kad jis ir kiti tokie gali 
ilgai liktis valdžioje, išleisti ir Įvykdyti dar 

aršesnius istatmus.

Paklausykit, ką sako di
dysis Kanados grūdų eleva
torių trustas, Searle Grain: 
“Rasi jau niekados — jeigu 
netikėtas stebuklas neįvyks 
— baltieji pasaulio žmonės 
neturės didelio kiekio mais
to,/koks jiems buvo prieina
mas 1938 ir 1939 metais.”

Anglijoj, pagarsėjęs mok
slininkas, Sir Henry Tizard, 
paremia šį pranašavimą ai-j 
kio mūsų šeimynoms sekan
čiu liūdnu sloganu: “Jau 
perdaug žmonių pasauly
je-” '1

Sir tlenry yra Britanijos 
Defense Research Policy 
Komiteto pirmininkas. Tai 
žmogus, kuris suderina bri
tų mokslą su čiorčilo ir Be- 
vino karo planais. Ar gali 
būti geresnis būdas page
rinti maisto padėtį, kaip 
nulėkti su atominėmis bom
bomis ir sunaikinti keletą 
šimtų milijonų Tarybų Są
jungos ir Kinijos žmonių!

Pasaulinis
projąggandos štabas 
Vašingtone.. 1 
daug žmonių 
leidžia pseudo-mokslinį žur
nalą, užvadintą “Popula
tion Bulletin.” Jo reakto
rius, tūlas Guy Burch, ne
seniai paskelbė ilgą pasau
lio maisto paveikslo anali-

šios rūšies 
yra 

Tenai “per- 
” teoretikai

j nius kviečių, l’ugių, vatos, 
! cukriniu runkeliu rekordus. 
; Tarybiniai ūkiai yra go- 
įriausiai mechanizuoti, o tik 

15 matų atgal jie pradėjo 
turi tris kartus daugiau; gamintis traktorius, 
žmonių, negu tuomet ture-! Šią vasarą 
jo?” * Igandistai pradėjo

Bile ūkininkas gali duoti! krokodiliaus 
atsakymą.: Dr.
vardinaydrdelę pažangą ag- mums, kad 
rikultūriniame Dnmnl
praėjusius 150

Šią vasarą alkio propa- 
i verkti 

ašaromis dėl 
Jie pasakoja 

Kinijos Liau
dies Demokratija nustips 
badu. TokiJXmokslininkai, 
kaip K. V. Kęs^evan,. pra- 

Tautoms, 
badas už 
išaudė li
ne! vthAu- 
įs rankoj

Bennett' iš- 'Kinijos.

moksle pei 
metu, v

neša Jungtinėms 
kad Kinijoj bu\ 

su Malthus laik’o-jtai, kad galvijus 
gos, ir valstiečiai

Pusantro bilijono žmonių 
daugiau valgo šiandien (pa
lyginus l„ ______  ___
tarpiu) už tai, kad mes už
auginame daug 
javus ir galvijus, 
naujus jąyiįs 
nius fu

geresnius r i arti savo lau 
Turime 

kaip cukri- 
ius, kukurūzus, 

es darome trąšūs 
gigantišku mastu. Mes ži
nome, kaip sudėti maistą ir 
siuntinėti be sugedimų. Mes 
turime .traktorius ir kom
bainus vietoje asilų ir piau- 
tuvų.

Tas aišku. iBet Dr. Ben- maisto produkcija didžiau- 
nett žįūri į priekį. Jeigu d'a- šiame žemės ūkininkystės 
bar yra alkio ir numatomas plote.

ntis.
D r. )<estevan/ 

Ar gali) moksli/ 
plas ir 
ah^sa-

neskaito?
ninkas būti toks žj 
nežinoti, kad Kiniia 
vo laukus gigantiškais trak
toriais? Būdami laisvi nuo 
imperialistu, padedami ta
rybinės inžinierijos, Kinijos 
žmonės surevoliucionizuos

bar yra alkio ir numatomas 
badas, tai,to priežastiiųi 
yra: “Egzistuojąs tikrai di
delis plyšys tarp aktualio ir 
maksimalio produktyvu
mo.”

Didelė didžiuma pasaulio 
farmerių dar neturi maši
nų, trąšų, piktžolių ar vabz
džių kontrolės, apsaugos 
nuo sausros, gerų veislinių 
galvijų ir sėklų. Trys ket
virtadaliai pasaulio/gyvena 
iš primityviškos agrikultū
ros dabar, 1949 metais.

Bet Dr. Bennefto gera 
analizė yra aprubežiuota. 
Jis negali numatyti, kad 
imperializmas -laiko ištisus 
kontinentus nuolatiniame 
aĮkyje. Jis nesupranta,^kad 
karo kurstytojų politiką 
s|ovi užpakalyje “perdaug 
žmonių” melo. Virš visko,( 
jis užspringsta istoriniais 
socializmo faktais. \ 

—o— \
Bennettas sako, kad mes 

galime panaikinti sausros 
ir erozijos pavojus. Tarybų 
Sąjungoj, kur (noksią paė
mė į savo rankas masės ■ 
darbininkų ir • valstiečių, 
sausra ir erozija yra panai
kinamos ant visados šimtų 
milijonų akrų mastu, užve
dant šimtus miškų ir įren
giant .ežerus. Užkariaudami I 
'įamtą, tarybiniai i 
užsitikrina maisto visiems, 
ilgiems amžiams.

Mes galėtume padaryti 
mūsų Šiaurės Amerikos 
farmas daug derlingesnė- 

[mis, sako Bennettas. Bet jis 
nesako, kur tas yra daroma 
dabar, 
farmų 
met.
riai sumušė

Aišku, visuose tuose 
“moksliškuose” strofiniuo
se apie badą, mokslininkai 
deda pastangas “nesikišti . į. 
politiką.” Ir tas išmeta juos 
iš pačių svarbiausiu 
Jie rašo knygas apie 
n imą pasauliu^kubim 
manas sumažina 
laukus 
Searle 
juoja apie stoką maisto, 
kuomet bulvės yra degina
mos ištisais - traukiniais, 
Ontarijos pyčiai (persikai) 
verčiami į šrbkšlynus, prei- 
rijų sviestas A’ūgsta sandė
liuose, ir milijonai tonų 
gentines grūdų pūva 
lietaus.

Ne, ■ ponai, milijonai 
kanų jų pasaulyje nemirs

Jie nesimeldžia 
netikėto stebuklo, ” 

ir socializmas 'Iš-j 
iofiifa. Visas treč- 

jau surado

faktų’. 
maiti- 
t Tru- 
VieČių 

JJLmrįįijonų akrų,
rain kbųipanija de- 

stoką

LIETUVOS JAUNIMAS Į 
AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ j

(Tipsa nuo 2-ro pusi.) 
Vandą Višinskaitę ir eilę 
kitų.

Apie 4,500 Tarybų Lie
tuvos mokytojų mokosi Vil
niaus pedagoginio instituto 
neakivaizdiniame' skyriuje. 
Šis skyrius susilaukė dide
lio mokytojų susidomėjimo. 
Šiuo metu paduota į neaki
vaizdinį skyrių 860 pareiš
kimų, iš jų vipi į pirmą 
kursą — 600. Slaugiausia 
domimasi geografijos, fizi
kos, .gamtos fakultetaąs. 
Stojančių daugiau kaip 90 
proc. — mokytojai, dirbą 
pedagoginį, darbą pradinė
se mokyklose bei gimnazijo
se. Sunkus kelias į moks? 
lą Onutės Balčiauskaitės. 
Jos tėvai mirę. Tačiau bai- 

50 procentų, jei esama dar- gusi. Kauno mokytojų sen.ii- 
bingų šeimos narių. Taip nariją, ji tuo nepasitenkina 
pat visai atleidžiami ūkiai, 
kuriuose yra pirmos invali
dumo grupės Tėvynės karo 
invalidai ir net esant ūky
je vienam .darbingam. Šioji 
lengvata duodama ir ant
ros invalidumo grupės Tė
vynės 
prie 
vaikų 
ūkyje 
šioji lengvata duodama su 
sąlyga, jei šeimoje yra pen
ki vaikai ligi 16, metų ir jų 
tarpe, yra vaikai jaunesni, 
kaip 8 metų.

Atleidžiami nuo mokesčio 
mokėjimo karių ūkiai, jei 
šeimoje liko vienintelė dar
binga šito kario žmona su 
vaiku ligi 8 metų, o žuvu
siųjų Tėvynės karo fron
tuose arba dingusiųjų be ži
nios, arba žuvusiųjų parti
zanų ūkiams, atitinkan
tiems tas pačias sąlygas, 
mokesčio suma mažinama- 
50 procentų.

I Karo ir darbo invalidu 
ūkiams, karių ir žuvusiųjų 
partizanų ūkiams Įstaty
mu dėl žemės ūkio mokes
čio ■ nustatytos didelės leng
vatos.

ratinės artelės nariai;
b) jei gyvulių kiekis ne

viršija 7 Žemės ūkio artelės 
įstatais leistų normų (Įsta
tymo dėl žemės ūkio mokes
čio 11 str.). Darbininkų ir 
tarnautojų bei gamybinių 
kooperatinių artelių narių 
ūkiai, neatitinkantieji anks
čiau paminėtų sąlygų, ap
mokestinami vienodai su in
dividualių valstiečių ūkiais.

Be atskirų valstiečių 
ūkių kategorijų apmokesti
nimo skirtingumų, Įstaty
mu dėl žemės ūkio mokesčio 
įvesta eilė lengvatų. Pagrin
dinės lengvatos šios: visai 
atleidžiami nuo mokesčio 
mokėjimo ūkiai, kuriuose 
yra pirmos ir antros invali
dumo grupės karo ir dar
bo invalidai) jei ūkyje nėra 
darbingi) . šeimas narių, ir.

daugiau kaip 55 metų) kol- 
Lietuvos TS- ūkiečių ūkiams išskaičiuo

to mokesčio suma mažina
ma 50 procentų. '

Tuo būdu, jei kolūkiečio 
ūkyje bus apskaityta: 0.6 
hektaro sodybinio sklypo, 
viena karvė, trys avys ir 
dvi kiaulės, be to, šis ūkis 
už atidirbtus darbadienius 
iš kolūkio gavo: dvi su pu
se tonos grūdų, tris tonas 
bulvių bei daržovių, 2 to
nas pašaro ir 2,700 rublių 
pinigais, tai šiam ūkiui ap
mokestinamos pajamos bus 
skaitomos už sodybinį- skly
pą ir už karvę, nes pajamos 
iš smulkių gyvulių ir pa
jamos, gautos už darbadie
nius, kolūkiečiams neapmo
kestinamos. Pagal normas 
žemes ūkio mokesčio šiam 
ūkiui per metus susidarys 
40 rb. 50 kap.

Šios lengvatos teikiamos 
ir naujai įstojusiems į kolū
kius pavienių • valstiečių 
ūkiams šitokia tvarka: įsto
jant į kolūkį, mokestis ap
skaičiuotas individualaus 
valstiečio ūkiui, už nesuė
jusius mokėjimo terminus 
p e r s k a ičiuojamas pagal 
kolūkiečių mokesčio normas, 
t. y. 50 procentų sumaži
nant, tuo pat metu iš ap
mokestinamųjų pajamų at
metamos kolūkiui perduotų 
gyvulių ir nenuimto der
liaus pasėlių pajamos.

Darbininkai ir tarnauto-

mokestis tai

šaltinių ir 
pajamo/ nustato- 

Lietuvos TSR
Tarybos patvir- 

rmas.
ingumo normos iš 
žemės ir šienauja- 

patvirtintos re-
ariamo:
mų pievų
miantis šių žemių kokybe ir 
atskirų apskričių ekonomi
niu-pajėgumu. >

namų gamybos ir gamybinių . kooperati-tintu
amatų verslų, trobesių nuo
mos, užsakytojo žaliavos 
perdirbimo, darbo gyvulių 
ir reproduktorių panaudoji
mo už atlyginimą ne savo 
ūkyje ik kt. priskiriamos 
prie apmokestinamųjų pa
jamų faktinai ūkyje gauto

. dydžio. Pajamų šaltinių bingas darbininkas einamų- 
įskaita vykdomą 1949 me- jų metų liepos 1 dieną dir- 
tų liepos 1 dienai, o nežem-

nių artelių nariai, transpor
to linijiniai darbuotojai, 
miško apsaugos darbuoto
jai, turintieji kaimo vieto
vėje žemės ūkį; apmokesti
nami vienodai su kolūkiečių 
ūkiais, su sąlyga:

a) jei pagrindinis dar-

tų liepos 1 dienai, o nežem- ba nuolatinį samdomąjį 
dirbystes uždarbiai nusta-jdarbą arba yra gamybinės 
karšyklose, ir iš darbo gy,-J kooperatinės artelės narys, 
vulių bei reproduktorių pa- o likusieji darbingi šeimos 

atlyginimą nariai, išskyrus namų šei
mininkę ir moksleivius, taip 

tomi už laiką nuo 1948 me-įpat dirba samdomąjį darbą 
tų liepos 1 dienos ligi 1949! arba yra gamybinės koope-

naudojimo už 
ne savo ūkyje.

Ar
ant

al-

karo invalidams, jei 
vieno darbingo yra 
ligi 8 metų, o esant 
dviems darbingiems

Tunica, Miss. — Areštuo
ta* Ed. Yerkey’ienė, kad 
nunuodijo savo vyrą ir du 
kitus žmones ir apnuodijo 
dar du.

Montanos valstijoj pasni
go ir buvo iki 17 laipsnių 
šalčio.

— stoja į pedagoginio in
stituto neakivaizdinį sky
rių. Dabar ji mokytojaudama sieks aukštojo mokslo. 
Štai senas mokytojas Edu
ardas Žilys. Dabar jis, tu
rėdamas jau 41 metus am
žiaus, nutarė baigti aukštą
jį mokslą — stoja į pedago
ginio instituto neakivaizdi
nį skyrių. f

Nuo rugpjūčio 1 dienos 
aukštųjų mokyklų auditori
jos prisipildė jaunuoliais ir 
jaunuolėmis, kuriems tary
binė santvarka suteikė są
lygas mokytis. Jie, išlai kę 

egzaminus, 
nenuilstaniai

įstojamuosius
atkakliai • ir
sieks aukštojo mokslo.

F. Laurinaitis, f

GRAIKIJOS FAŠISTŲ 
PROTESTAS SOVIETAM

Athenai. — Graikijos fa
šistų valdžia protestavo, 
kad Sovietų vyriausybė iš
gabeno tam tikrą skaičių 
gi-aikų tautybės žmonių iš 
sovietinės Gruzijos. į viduri
nę Sovietų Aziją bei kitur į 
kolektyvinius ūkius.

Sovietų Sąjunga dar nie
ko neatsakė į protestą. 
(Bet Maskvos spauda rašė, 
jog daugelis Gruzijos grai
kų savanoriai persikraustė 
į kolektyvinius ūkius kitose 
srityse.)

Washington. — Pasitrau
kia dr. Edwin G. Nourse, 
kaipo Trumano patarėjų 
pirmininkas ūkiniais klau
simais.

' Jankis Burch norėtų ma
tyti, kad visi pasaulyje gy
ventų taip, kaip amerikie
čiai gyveną. Galima to at
siekti. Remia tiktai, kad 
pasaulis atsikratytų dviejų 
trečdalių žmonių, ant šios 
planetos. Apie 1,400,000,- 
000 žmonių turi būti išžu
dyta,-^, jeigu norima, kad
amerikoniškas gyvenimo- 
būdas, laimėtų?.
•.' < Profesorius M. E. Eisen- 
howef is nėra toks ..didelis 
kan ibalas. JT i s: rašo? už Am
erikos grūdų monopolį laik- 
T^štyje “Northwestern Mil- 
.ler/\Jis sako, kad žrnonių 
skaičius;. pasaulyje a\iga 
taip\ greitai, kad y mums 
prieškakis stojasi “nuolati
nio, visą pasaulį apimančio 
alkio spektras.”
N, \ >
Ir/taip toliau.’ žurnalai, 

knygos ir radijas kala žmo
nėms į. galvą idėją, kad 
mokslas* sako, jog prieš mūs 
stovi badas. Koks gi vy
riausias faktas užpakalyje 
viso" to? Per pastaruosius 
dešimtį metų žmonių skai
čius pasaulyje padidėjo 200 
fniljjonų. Nuo 1939 metų 
Jungtinės Valstijos ir Kū-\ 
nada paaugo 15 milijonų 
žmonių. Vien 1948 metais 
priaugo 3 milijonai.

Jeigu prieauglis bus toks 
ir toliau,
gys? Negalima, 
kurie ekspertai, 
hitlerines perdai 
teorijos nepriipla 
atšakom i ngų 
Dr. H. K.j 
fordo Fooų Research Insti 
tuto g

Jkū 
juoke, juos 
niais faktais.

1796 metais, plačiai iš
garsėjęs Malthus, Karolio 
Markso numaskuotas ir pa
smerktas, iškėlė idėją “kon
troliuoti” žmones pagalba 
alkio? Už šimto metų po to, 
didysis fizikas, Sir William 
Crookes, išgąsdino intelek
tualus su panašiu prapul
ties pranašavimu. Bet Dr. 
Bennett klausia su papras
tu, sveįku samprotavimu: 
“Jeigu mums grūmojo pra
pultis 1796 metais, tai kaip 
atsitiko, kad pasaulis dabai*

ką pasaulis vai-' 
sako, kai 
Bet šios 

g"žmonių 
daugelis 

/mokslininkų, 
ennett, >Stąm-

a, griežtai pasmer
kto pranašus. Jis iš- 

nesugriauna-

xlėl jūsų, 
dėl 
Mokslas 
inaitins ž 
dalis <žnfonijos 
šitą mokslinį faktą.

Mes neturime “perdaug 
įmonių.” Mės turime per
daug ^finansinįų kapitalistd. 
Jų sistema stovi tarp žmo-’ 
nių rasės ir ateinančio per
teklingo amžiaus.

žmonės / kolūkiečių-moterų 
. C I t C T 1 M I W /Į AC

Tarybų Sąjungoj 
derlius auga kas 

Socialistiniai farme-

SUSIRINKIMAS
.KRETINGA, rugp. 18 d.— 

Darbėnų miestelyje įvyko val
sčiaus kolūkiečių moterų susi
rinkimas. čia liaudies dainų ir 
šokių ansamblis davė susirin
kusiems koncertą. Buvo paro
dytas Br-Daug^iviečio dainų ir 
šokių montažas “Ei, į darbą!” 
Koncerto žiūrėjo apie 1,000 
žmonių.

V. Smilga

PHILADELPHIA, PA.
/ \ X J--- -—t <» e*'----

ŠAUNUS BALIUS
RENGIA L.D.S.B-ta KUOPA

Įvyks

Šeštadienį, Spalio 22 October 
Rube Hall, 414 Green St.

\ 1

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Baliui yra viskas gerai priruošta, atsilankę turėsite gerus 
laikus. Smagiai 'pasišoksite ir pasivaišinsite 

skaniais valgiais ir gėrimais.
Įžanga tik 75c. Taksai įskaityti.

- •

Taipgi dalyvaus ir Lyros Choras su 
naujomis dainomis.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Spal. 21, 1949
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JONAS KAŠKA1T1S.KOKIA PUIKI VIETELĖ PASILSĖT! Tarptautinis darbininkų ordi
nas (IWO) turi įvairius tau
tinius skyrius. Rusiškas jo 
skyrius (Amerikansko - Russ-

WORCESTER, MASS.

Ta> štai mos ir čia! Per 
valandą ir atvažiavom. Koks 
čia žavingas gamtos kampe
lis! Is tikrųjų!.. . Atsigrožėt 
pegainrury. . žiūri žemyn 
Juro langą, visas nustebęs —

----------
kia žemyn, linksmutė žalia, 
didinga panorama.

Piliutikas mums išrodė vi
sus kambarius. Visokių jų 
v ra: vienam, dviem ir visai 
šeimai.

koje obščestvo vzaimopomoš- 
či) ir sukūrė tą puikų koope
ratyvą ir dąvė jam vardą 
AROV—tai pirmosios to sky
riaus raidės. Truputį vėliau 
šis vardas tapo lyg ir sua;- 
merikonintas į ARROW.

ir atsitraukt nenori... Visa 
stebėtina pakalnės panorama 
išdidžiai atsivėrė savo žalioj 
grožybėj, šlaitu šlaitai, tirš
tai priaugę pasakiško gražu
mo medžiu^ Draugiškai susi
būrė, ramiai sau stūkso žali 
kalnu kauburiai. O tarpe iii, 
tarpe krūmu ir medžiu viršū
nių. blyksi ten toli pakalnėj 
ežero veidrodis, atspindėda
mas z.vdra dangaus mėlynę. 
Kristalinis švarutėlis kalnų 
ežeras.

įsižiūri i ta žėrinti ežerą— 
ir tavo sujaudinta akis įstebi 
vieną, kita., trečią žalia sale
le. Tartim kokie žali šepe
čiukai, stūkso jie išdidžiai 
melsyam ežero stikle.

—žiūrėk, 'Fadai,’ va matai 
—salos.

Ir Tadas ir Povilas žiūri 
nustebę ir tik pečiais maigo. 
Koks gražumėlis! Koks gra
žumėlis!

Mūsų vadovas Piliutikas, 
puikus, gražus vyras, plačiai 
šypsosi: z

—Da, ėto ostrova. Ich vo- 
sem. (Taip, tai salos. Jų yra 
astuonios.) * \

— Na. eime; pirma aš jums 
parodysiu dvarą, visą nuo vir
šaus Ugi apačiai palocių.

Mes visi trys mielai sutin
kant ir sekam paskui jį šva
riais. koridoriais, išmuštais 
raudonais kilimais. i

—štai šitas mano kamba
rys. Jau du mėnesiai, kaip 
čia gyvenu, —aiškina Piliu
tikas.

įeinam, apsidairom. Viskas 
švaru, tvarkoj, — taip čia 
jauku, ramu ir miela! Love
lė, skobnelis, pora kėdžių, už
daromas rūbams susidėt kam
pelis. Sienos brangiais dai- 
1 iškaiš popieriais išmuštos.

štai praustuvės kambarys, 
vonios, kriauklas, čiaupai, iš
vietė. Prikabinėta rankšluos
čių.
.. štai šitie, trys'iš eilės kam
bariai užimti. Raktus su sa
vim turi jų įnamiai. Tai pra
einam pro šalį:

štai nemažas kambarys su 
dviem lovom, kaip kokiam 
madingam viešbuty. O pro 
langą, kaip paverta, nu.sidrie-

—O štai čia vyrų kambarys. 
—Eilėmis stūkso lovelės, ki
tos dar tebėra sulankstytos. 
Visa siena—tai langai ir lan
gai. Gausa šviesos ir oro.

Kitame viršutinio gyvenimo 
gale panašus bendras mote
rims kambarys.

Visi įrengimą i,o visa kamba
riu apystova, rakandai, vi
sas tas stamantrus pastatas— 
visa padarvta iš tvirtu, ge
riausių, rinktinių medžiagų.

Koridoriuje, paliai sieną, 
lėkštas, platus sandėlis — 
rankšluosčiams, lovų skalbi
niams. Lentynų lentynos, o 
ant j u stirtelės švarutėliu bal- i . .i tiniu.

Piliutikas uždarė, užrakino 
duris. Įvedė į gretimą kam
bariuką. O čia prie’skobnelio 
susėdę trys vyrai.

—Knygas peržiūrinėja, są
skaitas tikrina.

Pasikratėm rankas, susipa
žinom. Malonūs tokie, nuo
širdūs vyrukai!

—Na, eime, mes jums ne
trukdysime. Susieisime pas-

I kiau. Sveikučiai!
Ir maunam žemyn plačiais 

j laiptais. Kilimai tik, kilimai, 
gražūs, stori, ištaigingi. Sie
nos — tik grožėkis! Kokiais 
stipriais gražiais'popieriais iš
muštos!

Tai tau ir ferma! ARROW 
FARM! Ką- gali padaryti 
žmonių susitarimas ir sugabi 
organizacija’!

Jau seniai rūpėjo nuvažiuot 
ir pažiūrėt šitos “fermos,” ši
to broliško kooperatyvo. Jau 
antri baigiasi metai, kaip gy
vuoja šita Įstabi poilsio ir 
atostogų vietovė.

Tiek apie . ją skaičiau pa
žangiųjų rusų dienrašty 
^Rušskij Golos.” Kaip jaudi
nančiai \ipie ją atsiliepia sve
čiai, vasarotojai! Kiek ža
vingu mačiau atvaizdėlių!

Ir savo vaizduotėj nešiojau 
l.Vg kokį bokštą ant kalno 
viršūnės, 1,000 pėdų viį’š jū
rų lygio. Vaizdavaus tyva
liuojanti ežerą su jo grakš
čiomis . salelėmis, eldijėles, 

.laivelius, meškeriotojus, vy- 
I jojančią pasimaudyt kranti
nę, traškančius aplinkui miš-

Kooperatyvo nariai visi tu
ri tiktai po vieną akciją (10 
dol. įstojimo ir 1 dpi. metinių 
duoklių), ši organizacija in
korporuota ir veikia pilnai 
teisėtai, turi narių akcininku 
po visą Ameriką. Daugelis 
narių ir prijautė jų davė ko
operatyvui paskolas, k a d 
'greičiau būtų galima atmokė
ti uždedamąją sumą (morgi- 
čius).

šita taip vadinamoji “fer- 
‘ ma” nėra jokia ferma, bet tik 
■ šiaip sau buvo vieno milijo
nieriaus gyvenvietė. Tai lyg 
koks- moderniškas palocius, 
dvaras ar pilis. Jei dabarti- 

. niais laikais statytum tokį 
mūrą ir/visą įrengimą, neap- 
seitum l/e milijono dolerių. O 
rusų šylnimo draugija nupir
ko už/200.000 dol. E namas 
—tai net braška! Rodos, vos 
tik pastatytas, iš pačių gerų
jų, patvariųjų medžiagų. 
Kietmedis, juodmedis, ąžuo
las, kedrai, varis, žalvaris, 
plienas, akmenys, marmuras, 
plytos — buvo tai rinktinė 
statomoji medžiaga.

.\s
Langų tų didumėlis, tary

tum kokios bažnyčios ar mu
ziejaus! Variniai masiški rė
mai, visur sietukai ant durų 
ir langų. Tai ansauga nuo 
uodų ar šiaip vabzdžių. Nors 
tokioj aukštybėj ir sausame, 
traškiam kalnų ore vabzdžių 
gal ir nėra iš viso. Masiškos 
aslos, parketai, visokie sienų 
ir langų ornamentai.

Atvažiuot buvo visai leng
va. Už valandos, jau ir ant 

, vietos. Mano brolis Tadas 
j vairuoja sau “labiliuką.” Be 
l jo dar du važiuoliai — jo 

kaimynas sietynietis Povilas 
Kasparas ir aš.

j
' Sekmadienio .rytas puikus, 

saulėtas, galop rugsėjo mėne- 
.sio. žiūrinėjam pakelėj- so
dybas, kalveles, skardžius, 
plento parašus — vis sekam 
17 kelią. Palikom. Niu Džior- 
zę, įvažiuojam į Niujorko 
valstybę. Prasideda kalneliai, 
kalhogubriai, šlaitai, kloniai. 
Kur-nekur kiurkso koks na
meliūkštis pakriaušėj. Pievų, 
laukų, dirvų su javais nema-

Jūs su ADAM ’patrauk
site visų akis šį Rudenį! 
Rankomis padaryta iš 
importuotų vilnų .. . ma
dingai daili sunkiai pri
laikomiems.

Klausykite DREW PEARSON 
Adam Hat Radio Programoj 
Kiekvienų Sekmadienio 
Vakarų.

Matykite telefonų knygoje 
vardą a r e i a u s i o -dums 
ADAM skrybėlių pardavi
nėtojo. ' '

kus ir trakus, net ir tą krio
klį - vandenpuolį, nufotogra-. 
fuotą žiemą, visą apšarmoju
sį fantastiškais stulpais, šal
čio sukaustytomis pasakiško
mis figūromis. . .

Taip vaizdavaus — ir neap- 
sivyliau! Dar daugiau. Ti
krovė pasirodė dar gražesnė, 
dar žavingesnė!

Pamenu — prieš keletą sa
vaičių trumpai ir aiškiai atsi
liepė “Laisvėj” apie šitą 
“fermą” A. Bimba. Girdi, 
niekad nemaniau, kad tai AN 
merikoj galėtų būt tokia pui
ki, rami, tokia Žavinga viete
lė, — toks jaukus, toks ma
lonus'gamtos kampelis!. . .

Ir tai mane dar labiau pa
dilgino mest viską ir dasigaut 
į tą patrauklią vietovę, Bet 
per visą mielą vasarėlę, per 
visą tą “mielą” sutrą ir kai
trą ir dusinantį spirgėjimą— 
taip ir neišsiruošiau išpildyt 
savo ilgesingojo geismo. Kaip 
gaila! Kaip nepalyginamai 
geriau čia būtų buvę, negu 
kur pajūrio tvankioj kamša- 
tynėj, — čia, aukštai kalnuo
se, trakų ir gojų pavėsy, pu
šų ir eglių kvapioj pau-nks- 
mėj. . .

Nuo pat pradžios, prieš 
. dvejetą metų, kaip tik pra- 
. dėjo organizuotis7 ir burtis 
krūvon tos poilsio vietos už- 
manytojai ir pramatoriai, aš 
prisidėjau prie to kooperaty- 

! vo ir įsigijau jo akciją. Bu- 
vaus mitinguose, . prakalbose, 
sekiau visą įsikūrimo istoriją.

Didžiausia broliška draudi
mo ir šelpimo draugija —
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“Musų Gyvenimo Žaizdos”
Spalių 16-tą •v’orcestąrio 

lietuviai mate, ko jau seniai 
nebuvo matę — tai Brooklyn© 
aktorius, —pakartoju: tikrus 
lietuvius aktorius, o ne pa- 
prastufe scenos mėgėjus. Ne
sinori tikėti, kad lietuviai 
darbo žmonės turėtų tokius 
gabumus, kokius jie parodė 
mūsų labai skaitlingai publi
kai. Svetainė su virš 300 sė
dynių bu v,o pilnutėlė ir dau
gybė žmonių neturėjo sėdy
nių ir turėjo stovėti per virš 
norą valandų. Tik mane ste
bina vienas dalykas, kur bu
vo Worcesterio pažangieji 
žmonės? Didesne puse įve- 
ta;nės .už mid ė žmonės iš kitu 
miestu: Dndsono. Marlboro, 
net iš tolimos Nashuif>~N7. H. 
Tš Lawrence ir Haverhill at
važiavo net visas didelis bu- 
sas.

Man nenoromis nusimena 
Julia"* Cezario žodžiai: “Ve- 
ni. v>di. vici” — pribuvau, 
pamačiau .ir nugalėiau-užka- 
riavau. Taip Brooklvno akto
riai : pribuvo, pamatė mus ir 
savo gabumais nustebino - už
kariavo. Nenoriu čia kalbėti 
afiie Joną Valentj, nes tas jau 
seniai žinomas kaino tikras 
aktorius. Bet paimkime ki
tus. Stebėtina, kad visi ak-

šiku,\ tikrumoje būnant viso
mis saVo spėkomis priešingu 
tam. čia nesvarbu, kad žmo
gus žodžiais gali pasakyti, ką 
sako girtas ar vagis pasiteisi
na tuomi. kad jei ne* jis, tai. 
kitas tai būtu padaręs. Labai 
prastas dar ir pasiteisinimas.

Gulbis ilgus, ilgus metus 
išnešiojo su savim užsiuvęs 
drabužiuose 5,000 dolerių, 
bet kas nors kitas nepavogė.

Taigi, atkartoju, nę taip 
svarbu, kad aktorius žodžiais 
nuduoda ynatos kalbą, bet 
visu didžiausia svarba tai' jo 
judėjimai, veikla, ir už vis 
svarbiausia tai aktoriaus vei
do išraiška. Jei aktorius su 
švnsa ant veido ir geriausiai 
ruduos žodžiais griaudinti 
1ralba veikalo*'ypatos — tai 
bus labai prasta mimika. Kad 
ir tokia Adelė Rainienė, kurią 
turiu garbę ypatiškai pažinti 
kaip labai dora, progreso ir 
darbo žmonių užtarėja — nu- 
duok tu man visais judėjimais 
ir veido išraiška tokią gir
tuoklę. - suvedžiotoja, , pletki- 
ninke, imančia dar ir kyšius 
už savo niekšingą darbą. Na, 
jau toji šeimininkė tos spyk- 
yzės—tai jau virš gabumu. 
Ji galėjo, nekalbėti nei žo
džio. Jos veidas pasakydavo 
viską. Ir turėk gi tu, mer-

noma, nei rašyti.' Pasipu išda-įdcų ? Jos buvo ir šimtą ir 
vo jps tik einant Į bažnyčią tūkstantį metų atgal, kaiApra- 
ir j balių: tada tai jau iAąuk- dėjo viešpatauti turtai ir pi
nes šilkinės, o jau blizgučiu nigas. Argi pirmiau mūn- 
visokių daugybė—ir kur reikia sŠ«jno gadynės nebuvo žmog
ių kur nereikia. žu (kyščių ir visokių niekšys-

čių ir .tik už pinigus?Nestebėtina, kad puikiai 
nudavė šilku sūnus ir jo iš ti
krųjų gražuolė žmona. Jiems 
tas nebuvo sunku — jie vaidi
no tokias roles, kokiais jie 
buvo tikrumoje. Vien ką gali 
pastebėt gražiai šilkų mar- 
čiukei, tai tą, kad iš pat pra
džios ji kalbėjo neužtenkamai 
garsiai, bet greitai pasitaisė. 
Ypač būdinga tame veikale 
tas: užnuodyti tikėjimo nuo
dais žmonės papildo žmogžu
dystes ir daugybę visokių 
niekšysčių in dar tokioje bū
dingoje valandoje, kada su
grįžta jų vienintelis sūnus su 
tik vedusia jauna gražia žmo
na, net ir tada .skubiai aplei
džia mainus, kad suspėti i 
bažnyčią ir gauti atlaidus už 
žudynes ir vagystes.

Beje, mes ir iš savo drau
gų turime keletą gerų drau
gų ir draugių, kuriuos gali
ma pavadinti u aktoriais, bet 
bėda su jais tame, kad nei 
vienas iš jų niekuomet ne
mokėjo rolės žodžių: veikė ii 
kalbėjo gel’ai, bet akis ir au
sis buvo prie < suflioriaus bū
delės.

Jei galima ka nors pakriti
kuoti tame veikale, tai patį

toriai. ant kiek aš žinau, bū
dami progresyviais darbinin
kais. galėio ieiti i roles žmog-
žudžių, latru ir niekšu, 
tikrumoje jie visa širdimi ir 
jausmais^ yra priešingi ir pa
smerkia tta visa. Tai, kad nu
duoti ideališkai iu roles, rei
kėjo padaryti didžiausi persi
laužimą jausmų ir proto, kad 
taip nuduoti esant ir girtuo
kliu ir niekšu, žudiku ir plė-

gele, tokius gabumus. Viena 
yda. jei tai galima pavadin
ti yda, tai dėlei spykyzės

gerbiamąjį autorių R. Mizarą 
už užvardinimą tos dramos 
“Mūsų Gyvenimo žaizdomis.”

kam gaspadinės ji buvo nėr inteli
gentiška, per švari ir nėr ge- 
rak apsirėdžiusi.. Aš labai ge
rai pažinau spykyzės, ir visos 
iu gaspadinės būdavo apsmu
kę. anšliurę. nešvarios, ansė- 
jimu ir eisena panašios i Lie
tuvos kaimietes ir daugumoje 
nemokėjo nei skaityti, na, ži-

-Aš sunrantu mūsų .gyvenimą 
—tai mes, kurie dabar gyve
name. Man rodosi, kad pri
tiktu geriau vardas Kapita
lizmo Gadvnės žaizdos., arba 
siston-'Qs žaizdos, ar kain nors 
kitaip panašiai. Argi tos 
žaizdos prasidėjo su užėjimu 
prohibicijos ir mūnšaino lai

Aš žinau, Lietuvoje brolis 
broli užmušdavo už sklypeli 
žnmės. ar už\)erarta \flga ar 
ežę. ; Nelygus padalinimas 
pasaulio turtų ir žmonių į 
luomus, egzistuojant^^ nuo 
nat pradžios žmotfijos istori
jos ‘dar tūkstančiai metų 
n ries mūsų era buvo ir yra 
šaltinis visu žaizdų. TūlyTalV 
čius metu ėjo kruvini kąrai ir 
beveik visi tie karai, neišski
riant ' religinių ir kryžiaus 
karu dėlei atvadavimo Kris
taus grabo, buvo visi plėšimo 
tikslais ir pavergimo, kad 
įgauti daugiau vergu, kurie 
turėjo jiems dirbti voltui, ir 
už vergų prakaitą galėjo 
krautis, turtus. Jei ne pini
gas ir bažnyčios užtikrinimas,
kad nuodėmės gali palikti 
pas kunigą, o pati didžiausia 
nuodėmė pas vyskupą, argi 
toks buvęs taikus barzdasku- 
tis šilkas būtų papildęs tas 
žmogžudystes ir kitus bjau
rius darbus? Ne mūnšainas 
padarė ji kriminalistu, bet 
sistema, galingumas pinigų, 
už kuriuos gali gauti ko tik 
nori ir net i dangų dasigąuti.

Antrą staigmeną mes turė-
jome tą vakarą, tai prakaU 
bėlę E. Mizarienės. Pažis- 
t” ja seniai, bet kalbant ne-
girdėjau. Ji kalbėjo apie 10- 
12 minučių. b°t pasakė, ko ir 
o*eras kalbėtojas per valandą 
laiko nepasakytu, ir taip 
yklnndžiai. gražiai, trumpai 
;r tiesiog puikiai, paliesdama 
"et i’eleta temų ir be jokių 
m>piej;iuku ir užrašu. Na, ir 

(Tąsa ant 5 pusi.)

Hartford ir Waterbury A lydai!
Laisves Dienraščio 30 Metiu Jubiliejui.. Atžymėti

Stato scenon

R. Mizaros
Keturių veiksmų

Mūsų

tyt. > \
štai jau ir tas gerai girdė

tas Toksėdo (Tuxedo) mies
telis. Pravažiavom taisomo 
plento ruožą. Krato, jį pra
važiuojant. Bent gi greičiau 
užbaigtų tą darbą, o tai labai 
sutrukdo važiuotę.

Dar pralėkėm kokias 6 my
lias. Štai pažymėtina vieta 
—raudono obuolio pakeleivių- 
stotis — Red apple. Didžiulė 
balta lenta su nutapytu rau
donu obuoliu rėkte rėkia vir
šum gražaus pastato. Čia su
stoja /paganų” busai, auto- 
mobilijai. O mums tai tik žy
mėtina, kad nuo šios vietos , 
jau tuoj reikės suktis po ka^-' 
rei, palikt 17 kelią.

Štai\ir tas nuošalus kelias. 
Vis į kalną, į kaina traukėm 
ištisas tris mylias, kol priva
žiavom “bromą,” su parašu 
ARROW FARM. Va’ tai tau! 
Gražūs, aukšti vartai, baltų 
statiniųr>aukšta tvora. Oho, 
bra! Prašmatnu, ne bet kaip, 
įvažiuojam į kairę, pro tuos 
“triumfališkus” vartus. Vėl 
i kaina — ir dar stačiau. Ogi 
tas kelias! Aukštais lygiais 
medžiais abypusiai apsodin
tas. Primena senovės Lietu
vos kokio didelio dvaro plen
tą. 1

—Tai, bra, kaip mūsų An
tazavės dvaro kelias,—paste
bėjo Tadas, —< nuo bažnyčios 
stačiai į Ruopienės (barono 
Von der Roppo) baltadvarį...

Iš tikrųjų, esama kelio. Jei
gu jau toks prašmatnus ke
lias, tai gal ne be reikalo. 
Veikiausia veda jis ū’gi j
prašmatnų dvarą...

lemtis
JONAS RUŠINSKAS 
Juozo Avižos rolėje.

ADELĖ RAINIENĖ 
Teklės Kukutienės rolėje.

Režisierius \ Jonas
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

Liaudies Teatro aktoriai-megejai.

WATERBURY 
Įvyks Sekmadienį

Spalio 23 October
Lietuviu Salėj, 103 Green St

Pradžia 2:30 po pietų 
Įžanga 75c asmeniui (taksai įskaityti)

CONN. HARTFORD, CONN.
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 6 November
Liet. Pil. Klubo Salėj e

227 Lawrence St.
Pradžia 2:30 po pietų

v

B

LILIJA KAVALIAUSKAITĖ 
Lucės šilkienės rolėje

POVILAS ALEKNA 
Igno rolėje.

■—Ai;---;

JONAS VALENTIS 
amo Gulbio rolėje

šis veikalas sukurtas iš įvykių Brobklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl Montello ir apy

 

linkes lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo 
Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. 
DĖSIME NUSKIRTU LAIKU!

t

NEVĖLUOKITĘ — PRA-



San Francisco, Cal
APIE MŪSŲ VEIKIMĄ

Spalio mėnesio LLD 153 
kuopos susirinkime buvo iš
duoti raportai iš atsibuvusio 
parengimo rugs. 4 d. pelno 
liko $242.10. Tas parengimas 
buvo bendras su latviais ir es- 
tonais.

Ši kuopa šiuo syk svarbiems 
reikalams iš iždo paaukavo 
$20. Kiekvieną kartą', kada 
tik yra svarbus dalykas—ne
praleidžia be atiku.

Kaip greit bus 'atspauzdinti 
Vilnies Kalendoriai, kuopa nu
tarė užsisakyti 15 egz., o jeigu 
gerai seksis platinti, tai gal 
padvigubins užsakymą.

Gaila, kad nieko nebuvo 
kalbėta apie laikraščių vajų, 
nežiūrint, kad pas mus nėra 
perdaug progos, bet bendro
mis spėkomis darbuojantis 
galima vieną, kitą skaitytoją

metus, bet tik privatiniai na
mų statytojai naudojasi. Gi 
mūsų ponai tik gražiai kalbė
ti žino.

Kada namų rendos buvo 
kontroliuojamos del šeimynų, 
o pavienių kambarių nebuvo 
griežtos kontrolės, tai per pas
kutinius pora metų namų sa
vininkai varė laukan šeimy
nas, o kambarius davė del 
pavienių žmonių. Tai dabar
tiniu laiku yra daug kambarių 
del pavienių žmonių, o šeimy
noms namų sumažėjo. Kaip 
tiZnka girdėti, tai namų savi
ninkai nelabai daug pelne iš 
pavienių kambarių rendavoji- 
mo, nes į namą turėjo įdėti 
rakandus ir kitus patogumus, 

rendauninkai netaip lengva 
pastovūs gauti.

DAR SERGA

m ar 
ligonių 

nejučiom ar
Smagu pažymėti, kad mū

sų kuopoj turim vieną draugę, 
gerą organizacijų patrijotę, 
tai (irg. Kingienė. Ji visados 
dalyvauja susirinkimuose ir 
reikalui esant gausiai aukoja. į 
Draugai Sutkai ir drg. Kingie- į 
nė esti pirmutiniai prie 
parengimuose m abelnai vei-; 
kime. Jeigu n{es daug tokių ( 
patrijotų turėtum, tai butų ■ 
skaitlingi kuopų susirinkimai.

M. Alvinienė po operacijos 
jau buvo gerokai sustiprėjus 
ir už savaitės 
nė pasitraukti 
tarpo, bet
netikėtai įvyko, Kad Dis
kelį pasitęsė ir buvo pažei
sta operacijos susiuvimo viepi. 
Ji staigiai vėl turėjo skaitytis 
su gydytoju ir buvo priversta

Dabartinė jos gyvenimo vie- 
? darbo Į ta 630 Hamilton St., telefonas 

DElware 3—3914.

ŠIMTO METU EMIGRANTĖ

ta- atvyko 2 F armėnų tautos 
dipukai. Juos alkviete, hrmenų

nebūtu naujo.
šų 

plikais atvyko senukė ■ 
Mariam Mateosian jau baigus 
99 motus. Tai tikrai nuostabu, j 
kad jai galėjo but pavojus 
gyventi sovietinėj Armėnijoj. . 
Ji buvo pabėgus i Vokietiją ir , 
ten išbuvo virs keturius metus. ' 
Dabar atvyko Į Kaliforniją. . 
Ji pasakoja, kad ji visą savo • 
gyvenimą 
ant ūkės 
nimo.

plikai

dirbus ir gyvenus 
prie vynuogių ‘augi-

KAISERIO N^UJA
DIRBTUVĖ

lesėtkų mylių
randasi

Tik keletą 
nuo San Francisko 
raudonmedžio, arba Redwood 
Cįty miestukas. Ten ktirį laiką 
Portland Cement Co. turėjo 
didelę dirbtuvę, bet cemento 
darbams sumažėjus, tai Henry 
.L Kaiser atpirko, tą dirbtuvę, 
ir sako į šešis mėnesius bus 
perdirbta į modernišką dirb
tuvę isdirbimui automobiliam

Alvinas

Newark, N. J
SIETYNO PAMOKOS 
IR MITINGAS

Naujieji pribuišiai Mr. ir Mrs. William Buckley šeimai 
New Yorke, dvynukai, būtu džiaugsmu, jeigu šeima 
turėtų butą. O kaip dabar jie randasi—gyvena viena
me kambariuke su 15 mėnesių' dukryte—tie naujagi

miai jiems tik naujas ir didesnis vargas.

t ' * ’š-’vlŠ
N??:

z. .
ŠS:':ŠŠ■

: Aš viži:

/

Waterbury, Conn
Paskutinis Pakvietimas

Sekmadienį, spalio 23 d., 
2:30 vai. po pietų, Waterbu
ry.) įvyks labai svarbus spek
taklis, — bus suvaidinta ko- Į 
turiu veiksmų drama “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos,’’ vaizduo
janti Amerikos lietuvių gyve
nimą prohibicijos laikais.

Vaidins rinktiniai Brookly- 
no (N. Y.) aktoriai, vado
vaujami režisieriaus Jono 
lenčio. v

Tai bus kas 1nors nauja 
su gyvenime.

Šią dramą šitie patys 
toriai dideliu pasisekimu 
dino jau keletojc vietų,
kitų, Brocktone ir Worceste- 
ryj. Dabar jie atvyks vaidin
ti pas mus, waterburiecius.

Vaidinimas įvyks Lietuvių 
Salėje, 103 Green St.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
Waterburio ir apylinkės lietu
vius atvykti į šį* parengimą.

Aktoriai prašo, kad sthsi- 
rinktumėt anksti, nes jie ža
da skelbiamų laiku pradėti 
vaidinimą. K. J.

mū-

ak- 
vai- 
tarp

Klubas

Washington, D. C

kad dar nekurie nariai norėtų' 
daugiau vakacijų. Draugu-’ 
čiai, jau vhkacijos praėjo. 
Atvėso ir turime darbuotis 
jau svetainėje, rengdami kon
certus, operetes ir šiaip dar
buodamiesi meno-kultūros la
bui.

Amerikos Lietuvių 
j buvo pažangus savo darbuose, 
Į ture,jo ir chorą, prie kurio 
j prisidėjo ir keli vyrai. J. Kras- 
į niekas nesigailėdamas savo 
i brangaus laiko chorą mokino 
be jokio atlyginimo. ' Choras 
gerai dainavo.

Bet atsirado nenorinčių pa- 
’ laikyti chorą. Atsirado if viso- 

. kiti tam pateisinimų, vieniems 
•perseni dainuo,ja, kitiems ge
riau'kur prie kazyrių pasėdė-

Bet tam nėra pateisinimo. Jei
gu

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Wasfyi ngtoii Prog resy vi ų
Organizącijų Kongresas suren
gė pasnlterkirįiui Peekskill chu
liganizmo fh asinį mitingą, 
Turner Arenoj, 14th St. ir W. 
St. N.W. Įžanga su taksais 
buvo 50 centų y patai. Susirin
ko apie 2,700\ žmonių —• bal
tų,) ų ir negrų

Vietos pol/cijos bu^o daug, 
kaip skelbė/ “palaikyti tvar
ką’’. Susirhykimas praėjo tvar- 

policija ir negavo

Rochester, N. Ygaliuoju, vienok tikiuosi jus 
visus sutikti penktadi/nį. spa
lių 28 d. vakare^ 318 Broad
way, So. Boston, turės įvykti 
mūsų kuopos susirinkimas. 
Man einant į ligoninę d. A. 
Taraškai pranešiau, kad turė
tų kuopos susirinkimas įvykti, 
bet kaip tai dienos susimaišė 
ir nepavyko, gal mano buvo 
klaida. Daug svarbių reikalų 
yra. Bet svarbiausias, tai pa
skelbtas centro sekretoriaus 
referendumas, liečiantis 
nes mokestis. žiūrėkit 
vę, ALDLD reikalai už 
lio 15 d. Draugai, tai
mūsų organizaciją paliečia ir 

nuspręsti. 
Beje, tu-

nari- 
Lais-' 
spa- 
visa

keletas to negali 
Todėl .būkite visi.
rime narį sergantį, kpfie gali
te, atlankykit, ta 
Kvietkas, 828 E. 5 S
tone, ir geras draugas K 
Freemont serga, 39 Pai4j 
St., Somerville, Mass.

M. Kazlauskas, 
ALDL’d 2 Kp. Sekr.

Franas 
, S. Bos

s’s 
lie

NAUJOS MOKYKLOS

1 Spalių 7-tą įvyko Gedemino 
Draugystės susirinkimas. Pir
mininkas d.. CJ. švedas prane-

j šė, kad yra rengiamas balius- 
vakarienė-koncertas apvaikš
čioti 45-rių metu sukaktį nuo 
draugystės susitvėrimo. Ak
toriai atvažiuos iš Detroito. 
Tai bus gražiausias mūsų pa
rengimas, kokį kada roches- 
teriečiai turėjo.

Visi jaunuoliai - jaunuolės
• iki 30 metų amžiaus bus pri
imami be įstojimo mokesties, 
vyresniems tik pusė įstojimo 
draugystei! mokesties terei
kės mokėti įstojant šios su-- 
kakties i/i'oga.

Parengimas įvyks lapkričio
1 (Nov.) 5, savoje svetainėje, 
575 Joseph Avenue. Visi Rb-

, chesterio lietuviai ir Gedemi- 
i no Draugystės nariai prašomi 
pagelbėti pardavinėti' tikie- 
tus. ir reikės visokios talkos.

širdingai kviečiapie aplinki-
*! nių miestų, kaip tai Bingham- 

tono, Buffalo, Niagara Falls, 
E. Rochester, Fairport ir iš 
visur kitur draugės ir drau-

• gai ifialonekite -atsilankyti )
• ši iškilmingą parengimą. Už-
• tikrinam, kad turėsite gerus 

laikus. Visi įsitėmykite — 
įvyks lapkričio 5-tą.

Korespondentė.

\

VIEŠAS AČIŪ
Didelį ačiū tariu Helg 

kauskaitei-Bond u?

Po valandos pamokų 'turė
jom susirinkimą.

Iš 'komiteto raportų pasiro
dė tam tikrų trūkumų bei 
neprisilaikymo tvarkos. Ta
rimų sekretorius net tarimus 
choro “užmiršo” sužymėti 
šių metų susirinkimų, tai skai
tė dar praėjusių 1948 metų.

Aišku, tai nėra tvarkingas 
darbas. Kuomet buvo pakel
tas klausimas, kodėl komite
tas nesilaiko patvarkymų cho
ro seniai padarytų, kad vieni 
nariai, kurie neseniai apsive
dė, buvo apdovanoti nuo cho
ro; o kiti “užmiršti.’’ Tuo
met vėl nusitarta griežtai lai
kytis pirmesnių tarimo,
tent: kuomet choro narys ap- 
siveda, suteikt jam dovaną— 
5 dol., narys suserga—2 dol., 
narys miršta — gėlių. Trims 
mėnesiams praslinkus, kaip 
natys apleidžia chorą, tai šių 
privilegijų nustoja.

Panaujintas tarimas,

seni dainuoja, dalyvauja, 
reikia tik, pagerbti juos, 

kad .jie ar jos nenustoja veikti. 
Taipgi ir su lavinimosi klau
simu. Choras buvo didelė pa
galba ir mūsų parengimams, v

Dabar artinasi Cleve'lande 
meno suvažiavimas. Suvažiuos 
tie ir tos, kurie deda pastan
gas palaikymui pas mus cho- ' kad 
rų' ir dailėš. Mes turime pasi
mokyti. Kodėl mes negalime 
palaikyti vėl chorą?

Mes ji galime atgaivinti. 
Galime vėl pasirodyt^, kad 
veikiame, kad gyvi esame, 
kad nuo kitų kolonijų nepa
sisekame.

tai

tino, kad federate 
iruoja valstijų val-

k ingai, 
progos jį trukdyti. Kalbėtojai 
plačiai’ aiš 
valdžia tol
džių disknhinaciją prieš neg
rus. Vietin 
raving-Fedt 
neleidžia r 
kartu su b< 
vietas. /

is Bureau of Eng- 
ral Employment 
egrus jaunuolius 
litais į maudymosi

Pirmini ntfse 
Paul 

son, kurife sakys kalbą 
nuos. Visa publika, kaip vie
nas žmogus, atsistojo jo pager- 

15

bū-

Eva Simans

publi- 
Robe- 

ir dai-

bimui iir kėlė ovacijas apje 
minučių laiko.

už 
j os 

o j o.

APIE NAUJUS NĄMUS
Sacramento seimelyj daug j 

kalba del statymo naujų 
namų. Sako jau turi $30.()()(),- 
000 del prodžektų, tik’ esą 
reiškia pradėti darbas. Būsią 
pastatyta per 1950 metus net 
3,000 šeimų namai.

Matysim, kaip tie ponai pri- j 
žadus išpildys. Daug kalba ir 
į laikraščius prirašo, bet darbo 
vaisiai pasilieka ant popierio. ■ 
Namų didebs trukumas jau Į 
yra per paskutinius keturius ‘

kad 
kas paskutinį mėnesio trečia
dienį turi būt choro mitingas. 

Mūsų geriausį basą d. St. 
Mikionį patiko nelaimė—dirb
tuvėj sužeidė koją. Buvo li
goninėj ; dabar veikiausia na
mie, 56 Baldwin St. Aplan
kyk im draugą prie progos.

G. Albinas.

New Yorko Yankees nesifXerj 
paskiausiose žaismėse Ji

džiaugsimu po to, kai 
JXėjo visašąliškaisiais

i jovais

Miami, Fla.

auga.

Miami miestą. Apsistojau pas 
Praną Cvirką. Pasiakvatinau 
išbandyti agronomiją — seno
viškais įrankiais šakėmis ir 
grėbliu išdirbau ženąės lopi- 
niuką. Pasodinau svogūnų ir 
pamidorų iš pusės-su Cvirkais. 
Kas valanda einu daržovių 
prižiūrėti, silpnesnes saulė 
džiovina, pilstau vandeniu, 
kad prigydžius.

Cvirkai išdabino saVo vieš- 
i narni, nes tikisi sulaukti dau
giau turistų iš šiaurinių val
stijų. Miami mieste ir apylin- 

i kėje lietuvių skaičius
Jie perkasi ir statosi namus, 
įsirengia viešnamius, 
šia vaisinių medžių — sodus.

Miami mieste po karo pa
baigos jau pastatyta daug 
naujų namų ir viešbučių. At
vykusioms turistams jau kam
barių yra užtektinai, jau net 
galima ir pasirinkti, kur pa
togiau. Raudos, taipgi darosi 
prieinamesnės. * ■

čionai nepatyrusiam darbi
ninkui darbų yra mažiau, kaip 
šiaurinėse valstijose, taipgi 
atlyginimas žymiai mažesnis. 
Bet oras labai geras. Aš jau 
buvau į 42 valstijas, tai niekur 
kithr nesuradau patogesnio 
oro, kaip pietinėje Floridoj.e.

. Miami miesto apylinkėje 
.šiuo laiku žuvininkai (meške
riotojai) arba pajūryje, arba 
nuo tiltų ųegali atsigerėti ge
romis pasekmėmis.

Spalių 30-tą dieną, Moc
kaus darže, įvyks pirmas šio 

' ju2or>o piknikas Dauguma

užsivci-

KAUNAS,
1 Pasiruošiant
i metams, dideli darbai atlieka- 
| mi Kauno apskrityje. Palemo

no miestelyje jau baigta staty
ti dviejų aukštų mūrinė moky
ta. Naujose patalpose nuo 
ilgųjų mokslo metų pradžios 
pradeda veikti vidurinė. mo- 
kyk\a. Šiuo metu 4 klasės jau 
galutinai paruoštos užsiėmi
mams.

Baigimuos statyti progimna
zijos pati pos Dvarališkiuose 
(Aukštosioš Panemunės vals- 

galės mokytis

mą manės ligojU
Neužmirš u

berki o.

at lanky

rugp. 17 d. — 
naujiems mokslo

jos tvarkymas baigiamas. Per
dažytos sienos, .atremontuoti 
seni suolai ir įsigyta naujų. » 
Kulautuvos progimnazijoje 
baigiamas kapitalinis remon
tas. Naujai pagaminta 40 mo- 
kylinių suolų,. z

Visose apskrities mokyklose 
tvarkomas mokyklinis invento
rius, įsigyjama naujų mokslo

ir Stasio čiu- 
a, trečioj dienoj po 

operacijos tarne jo ir slauges 
ū. pavaikščioti 

ant namo — kan 
migau. O pabudęs 
ve besėdint kėdėje, 
įėjau ant jųdviejų 
d imą man gražiai 
Dėkui Reinardams i 
lankymą, taipgi: 
kienei, M. Švedienei, H. Šimo
nis ir kitiems, kurie atlankė 
pargrįžus namo. Ačiū drau
gei J. Reinardienei už daine
lę, man per^radiją dainuotą. 
Va, .Broadway Kvarteto tai 
jau išklausiau, ačiū. Paskel- 
bėt mane oro bangomis žmo
nėms ir dabar visi žino, kad 
jau nebe toks, kaip buvau, 
chirurgo perdirbtas.

žodis geriems draugams sir
guliuojantiems, kaip ir aš 
kad sirgau, draugai ne mo
kas ir cigaretus palikit, kol 
dar nevėlu. Nemanykit, kad 
daktaro - chirurgo perdirbtas 
skilvis bus toks geras, kokį 
tau gamta įtaisė. Jaurman 
5 savaitės po operacijos, bet 
tvarkos, viduriuose 
susitvarkys ?

už

sapnuoti! 
už gėles ii 
P. žukaus-

čiuje) ; joje
160 mokinių.

Dideli remonto darbai at 

 

liekami Raudondvario progim

 

nazijoje. Tinkamam nrogim-

. nazijos paruošimui nAujiems į priemonių, baigimą apsirūpin- 
mokslo metams išskirto 9,000 ti kujAi

i iri

rublių. Šiuo metu progimnazi-

K. Petronis

f CHARLES J. - ROMAN

. Paul Robeson ' dainavo 
laisvę (ląinas. Publikai 
labai patiko ir karštai ji pi 
Savo kalboje jis šaukė pilie

 

čius kovoti už savo lais/ę,’ 

 

teises, kovoti prieš diskrimina

 

ciją ir reakcijos siautimą^žBu- 

 

vo paprašyta ir pinigines ' pa
ramos gynimui civilių laisvių. 
Susirinkusi publika tuojau su
dėjo apie $1,800. Pinįgai nu
tarta atiduoti Civilių Teisių 
Gynimo Kongresui.

Taip praėjo masinis susirin
kimas. Washingtonieciai jį il
gai min|ės. Taip laisvę mylinti 
piliečiai pagerbė Paul Robe
son

ALDLD 2 kuopos
Draugai, norą aš

nėra. Ar

nariams
dar vis ne-

ir pasmerkė reakciją.
Steponas Joniškietis

Worcester, Mass
(Tąsa nuo 4 pusi.) 

plojo jai ^skaitlinga publika. 

 

Man ne /vienas pasakė, kad ji 
ei. kiek neprastesnė 

kalbėtoja už savo vyrą, jau 
visie seniai ' žinomą kaip 
gerą ^alKętoją. O Worceste- 

 

rio moterys sako, kad ji net 
geresnė Vž/jį.

G i rd ėjau, k a ch-jprogresy vės 
moterys stengsis ąuvengti^j’ai 
išimtinai prakalbas, su
tiktų atvažiuoti.

Kaip tik po to kalbėjo ir 
pats autorius kokias 5 minu
tes. Bet visa jo kalba buvo 
til< apie meną, jo pradžią 60 
metų atgal Amerikos lietuvių 
tarpe iki pasiekimo aukščiau
sio čiukuro, kokį mums paro
dė Brooklyn© artistai darbi
ninkai.

Sim^rias Janulis.

esanti

laukia, nes proga susitikti ne 
vien su vietiniais lietuviais, 
bet ir atvykusiais turistais.

Stasys Puta

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Klubas ir Cho
ras rengia bankietą su šokiais sek
madienį, spalio (Oct.) 23 d., Drau
gijų Salėje, 4097 Porter St. Vaka
rienė duodama 5:30 vai.

Širdingai kviečiame visus ir visas 
būti su Moterų Klubu ir Choru šį 
sekmadienį. Skaniai pavakarieniau
site ir pasišoksite. — M. S., viena 
iš Komisijos. (232-233)

PHILADELPHIA, PA .
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvks sekmadienį, spalio (Oct.) 23 
d., pradžia 2 v. po pietų, 143 Pierce 
St. Visi nariai yra prašomi dalyvau
ti susirinkiny?, nes turėsime balsavi
mų už centro komitetą 1949 met. ir 
yra kitų svarbių reikalų aptarimui. 
— J. Mesko. (232-233)

'LA1DOTUV1Ų
direktorius

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai ne

įruošta mūsų 
Mūsų patar

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
deru iška-A 
šermenine, 
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 laukia jūsų visada ?

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 1 

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefona?*
EVergreen 4-9407

■u* '.n- ah’ iri1 'i‘' ’i»’ -iv

TELEVISION
s'H/TTU’ HOARb

J. J. Kaškiaučius, M. D 
530 Summer Aveniu* 

Newark 4, N. J. 
HTImholdi 2-7964

MATTHEW A

(BTTVATTSKAS

Laidotuvių Direktorių?,

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAjJset Ž-5172

CKI.RPHOVI
.nr •

ii

SB O'
R.RH TF

"IFl.lADSKASj LA1SNIIIOTAS* GRAH»»»o«

FUNERAL HOME
AI.BER f J. BALTON-BAL1 RUNAS. Manager 

(I .aisniuotas Ba Isamuotojaa )
Liūdesio valandoje kreipkitės pas m u.*

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainu
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

5 pusi.—Laisve (Liberty^ 1919

r



Važiuos į Motery Bankietą, 
Kaip į Žemaičių Vestuves

Moterų Apšviestos Klubo 
rengiamasis bank ievas Liber
ty Auditorijos naudai šį sek
madieni, spalių 23/čią, atro
do, bus panašesnis Į Žemaiti
jos vestuves (malonės atleisti 
tie kitų kraštų lietuviai už ąt- 
ėmimą ir jiems priklausančios 
šlovės, jeigu ir pas juos būna 
tokios pat vestuvės — man 
teko būti tik žemaičių ves
tuvėse).

žemaičiai važiuodami j ves
tuves vežasi su savimi iš na
mų pyragus, žąsis, kumpius, 
nors žino, kad ir vestuvių 
rengėjai bus pasiruošę.

Mūsų moterys . (ir vyrai) 
taipgi* gerai žino, kad moterų 
ruošiamame bankiete bus ka- 
lakutų ir 'kitų valgomų gėry
bių iki sočiai. Tačiau žino
dami, kad bankietas bus Lie- 
tbyių Kultūrinio Centro nau-

KąMarcantonijus 
Darytoj su Gembleriais?

dai, nori bankietą dar page
rinti, paįvairinti. Pavyzdžiui:

Mary Zeakus žadėjo atva
žiuoti sw sūriais ir su obuo
liais.

Mary Kreivėnas — su 
blanketu, dovanoti jį bankie- 
tui (žemaičiai vestuvėse ei
davo gulti ant šiaudų, o čia 
kai kam dar teks ir blanke- 
tas). Girdisi, jog bankiete 
tftisią ir daugiau ko, ką bus 
galinta net namo parsivežti.

Bankietas bus geras visais 
atžvilgiais. Iš jūsų visų pra
šome vieno svarbiausio daly
ko —- įsigykite tikietus nors 
pora dieną iš anksto. Tas 
reikalinga tam, kad užtikrin
tai galėtume visus priimti ir 
pavaišinti taip, kaip norime, 
ir kad iš to būtų naudos tam 
tikslui, kuriam rengiame — 
visu mūsų kultūriniam cen
trui. Klubietė.

i Harleme Pasklido 
Peticijos už Davisą

Aną dieną republikonų kan
didatas į majorą Newbold 
Morris kaltino majorą O’Dwy
er, kad jis užleidęs miestą 
gembleriais. O atsakydamas 
jam majoras O’Dwyer sakėsi 
neturįs pakankamai policijos 
apvalyti miestą.

American Labor Party kan
didatas į majorą kongresma- 
nas Vito Marcantonio, atsa
kydamas jiems abiem, pa
reiškė, kad majoras O’Dwy
er neturi policijos išvalyti iš 
miesto “bookies” ir “tin
horns” dėl to, kad jo visa 
policija “yra labai užimta 
laužymu streikų ir brutališku- 
mu Harleme.”

Ką darys jisai, kada jisai 
bus išrinktas majoru, Marc- 
antonijus aiškiai pasakė kal
bėdamas Warehouse, Whole
sale and Detail Lokalo 65-to 
nariams jų mitinge, įvykusia
me 13 Astor Place, New 
Yorke. Ten dalyvavo apie 
1,500 unijistų. Marcantoni- 
jus sakė:

“Neturiu simpatijų tiems 
‘bookies’ ir ‘tinhorns,’ darysiu 
viską esamą mano galioje 
jiems prašalinti. Bet tai ne 
tie bookies,----tai Newbold
Morris ir jo bankieriai drau
gai —- ne .tie bookies, bet 
majoras O’Dwyer ir jo Wall 
Stryto draugai — ne tie boo
kies, bet politikieriai ir jų 
warduose pakalikai —"ne 
smulkutės tų bookių pajamu- 
kės, i bet didieji pelnai banki
nių ir real estate interesų, 
remiančiųjų abu 'Morrisą ir 
O’Dwyerj, atimantieji liau
džiai namus ir Ja d orų miestą 
— tie yra tikrieji klausimai 
šioje kampanijoj®.”

Marcantonijus' priminė, 
kaip komercinė spauda už
traukė ' tamsos užlaidą ant jo 
kancĮidatūros, ant kampanijos, 
ant jo programos, kad mies
to piliečiai ir gyventojai^ ne
sužinotų, tuo tylėjimu apie jį 
bandymą jį nuslėpti, pastoti 
kelią jo išrinkimui. J ik taip
gi įspėjo visus budėti nno 
pastangų bąuginimais atgra
sinti portorikiečius ir kitas 
darbo žmonių grupes nuo 
balsavimo, nes numanoma, 
kad darbininkų ir b'iednuome- 

/fiės grupės balsuos už jį, kai
po darbo žmonių kandidatą— 
už Marcantonio. i G—s.

Harlemas atsistojo prieša
kyje kovų apginti Davisą ir 
savo teisę turėti atstovą/ Jo 
atstovu New York o Miesto 
Taryboje yra Benjamin J. 
Davis, American Labor ir 
komunistų kandidatas ;iš nau
jo išrinkti Miesto Tarybom 
Tarnaujantis jau antrąjį ter
miną, šį pastarąjį jisai baigs 
gale šių metų. Ko čia, rodos, 
bereikėtų dūkti dėl tų dar li
kusių poros mėnesių.

Tačiau praėjusį antradie
nį įvykusiame p o š ė d y j e 
Queens reakcininkas “demo
kratas” Quinn įteikė rezoliu
ciją,'kuria reikalavo prašalin
ti Davisą iš tarybos kaipo 
vieną.iš tų 11-kos teisėjo Me
dina neteistųjų, nors byla nė
ra baigta, apeliuojama. O 
kdl byla nėra baigta, jokia 
bausmė nebūna vykdoma, net 
jei nuteistasis ir būtų prasi- 
kalstamą darbą papildęs.

Nuteistieji darbininkų vadai 
komunistai, kaip žinia, tapo 
nuteisti ne už kokį prasikals- 
tamą darbą, bet už tai, kad 
jie tikėjo, jog reikia ir jog 
galima pagerinti darbininkų 
būvį. . Ir kad jie skelbė, jog 
tam pagerinimui reikalinga 
vra darfyųp&kams organizuo
tis ir viėnytik

***1 vHarleme renkami parašai 
po peticijomis, skleidžiami la
peliai protestui prieš pastan
gas Davisą išėsti iš tarybos ir 
prieš jo įkalinimą.

Laisves Koncertas

Agotėlė Kenstavičiene ir Konstancija Abekiene, gar
siosios dainininkės iš Chicago, Ill., dalyvaus Laisves 

koncerto programoje.

Štai ištisa Laisves koncerto programa, kuri įvyks 
sekmadienį Spalio-Oct. 30-ta, Liberty Auditorium 
Richmond Hill, L. L, N. Y.

Agotėlė Kenstavičiene, sopranas ir Konstancija, 
Abekienė, altas, visoje plačioje Amerikoje pagarsė
jusios kaipo duetų dainininkės. Didžiojo New Yorko 
apylinkė išgirs jas Laisvės koncerte.

Vladimir Dilov, Basso
Dilov yra pagarsėjęs kaipo operų ir koncertų dai

nininkas. Šiame Laisvės koncerte mes jį pamatysime 
ir išgirsime ęo griausmingą basso balsą, o šiam kon
certui jis specialiai pasiruošia.

Biru ta Senkiūtė, sopranas
Ji yra atvykusi iš Minersville, Pa. ir jau kelinti 

metai kaip ji čia New Yorke lanko balso lavinimo 
konservatoriją. Ji jau pilnai pasiruošusi geriems 
koncertams. Taigi mes ją matysime ir girdėsime 
Laisvės koncerte.

Doris Chuberkyte, smuikininke
Gražiu smuiko solų šiame koncerte duos mums 

Doris 
girdėjohle, .tad geidžiame kuodažniausia išgirsti.

uberkytė iš Fairkfwn, N. J. Mes ja kartą

Jau visi pasiilgome rusų šokikų^ Šiame Laisvės 
koncerte, turėsime ir juos. Taipgi dainuos ir vietinis 
Aido Choras. Jo7mokytojas George Kazakevičius rū
pestingai mokina Aido Chorą šiai gražiajai Laisvės 
iškilmei.

Kiekvienas, pasirūpinkite būti šiame koncerte ir 
pasinaudoti tais puikiais, talentais, kurie .aukščiau 
suminėti.

Mūsų Pačiu Didžioji Šventėj 
Jau Tik Už Savaitės . . i

LKK Nariams
Lietuvių Kultūros Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks 
spalių 25-tos vakarą, papras
toje vietoje. Visi ateikite.

Valdyba.

DIDŽIAUSIAS &POSŲ IR JUO
KŲ ERMYDfcRIS NEW YORKE! 

Betty Hutton — Victor Mature 
‘Red Hotquid Blue’ 

John Fafrow kūrinys 
Asmeniškai: Erskine Hawkins ir 
jo “Tuxedo Junction ” Orkestras 
ir Nellie Lutcher.

PARAMOUNT
Times Square

MIRĖ
Thomas J. Peden, 54 m. am

žiaus, gyveno 199 Vi Calyer 
St., Brooklyne, mirė spalių 
17 d., St. Vincent’s ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas M. P. Bal
las koplyčioje, 560 Grand St. 
Laidotuvės įvyks spalių 21 
d., Veteranų kapinėse, Pine
lawn, L. I. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną, sūnų, dvi 
dukteris, tris anūldiš?' du bro
liu ir daugiau giminių.

Clelia Scala, 68 m. amžiaus, 
gyveno 154 Hopkins Street, 
Brooklyne, mirė spalių 19 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
M. P. Ballas koplyčioj. 660 
Grand St. Laidotuvės įvyks 
spalių 21 d., 10 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse. Velionė pali
ko nuliūdime sūnų, dvi duk
teris, du anūku, brolį ir dau
giau giminių.

Abiejų virš minėtų laidotu
vių apeigomis rūpinasi grab. 
Bieliauskas ir jo įstaigos ve
dėjas Albert Baltrūnas.

Martin Urban, 64 m. am
žiaus, gyveno 5405—69th St., 
Maspeth, L. L, mirė spalių 
19 J., Mastic Beach, N. Y.

Kūnas pašarvotas namuose, 
po viršminėtu adresu. Laido- 

1 tu vės įvyks spalių 22 d., Šv. 
Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmona, sūnų ir dukterį. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi J. 
Garšvos įstaiga, 231 Bedford 

i Ave., Brooklyne.

Mieste Pilna Protesto 
Mitingų Prieš 
Nuteisimą Vadį

va<
nįn 
tos

Visame Didžiajame . New 
Yorke, kaip ir visoje šalyje, 
pasklido masiniai protesto 
mitingai prieš nuteisimą dar
bininkų vadų komunistų. Jie 
tapo nuteisti už tikėjimą, kad 
reikia darbo žmonėms page
rinti gyvenimą ir už tos min
ties skleidimą.

Mitingus rengia daugelis^ 
organizacijų — k o m unistai, 
darbiečiai, Civilinių Teisių 
Kongresas, ir ^itos. Dauge
lis unijų, rendauninkų orga
nizacijų, tėvų ir mokytojų 
skyriai, kultūrinės ir pašalpi- 
nės organizacijos vykdo mi
tingus savo susiedijose.

Spalių 20-tos vakarą Bron- 
xe surengti mitingai atviro
se gatvėse prie 
Morris . Avės., 
Marmion Avės., 
Walton Avenue 
Southern Blvd.
džia 8 vai., paskutinio 9:15.
Marcantonijaus Diena 
Brooklyne

Spalių 20-tą buvo laukiama 
American Labor kandidato į 
majorą M a r c a n t o n i j aus 
Brooklyne šiuose mitinguose: 
prie Union ir Utica Ave., prie 
Nostrand ir Fulton, ir Labor 
Lyceum mitinge, 949 Will-'

Burnside ir 
Tremont ir 
170th St.'ir

Poe Park, 
Pirmojo pra-

SH ALINS

są

SOfiALL TH f

Valandos:
Valandos:

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.

282 UNION AVENUE
Tel. /’.Verpreeii 4-

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

namą 
pavojin-

Vi- .
pa-sudaryta

Apie ją tiems ir kviesti savo artimuo- 
vėlesnėse sius.

ginti masiniai 
newyorkieciai. 

27-tą, paskutinį 
šio mėnesio.

ATDARA DIENĄ IR NAKTj 7 DIENAS SAVAITĖJ®

jo kalbą 
daug pri- 
patys su{

šiuomi 'nori-' 
visiems gerie- 

tiek, jog 
įvVkstapt 

savaitėmis

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

RECEPTŲ SPECIALISTAI

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

Tel EVerereen 7-G2R8
<»!><|*<f»M**l**I*«!**I**I>4*4"I*4*4*4*ai*lf,*žM!>*!**4Hh*
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Dienraščio Laisvės skaity
tojai ii“ pieteliai, o taip pat 
ir visi gerų pramogų mėgėjai 
ne juokais ruošiasi spalių 30- 
tai, nes tą dieną įvyks meti
nis dienraščio Laisvės kon
certas . Kaip ir visos kitos 
didžiosios lietuvių pramogos, 
taip ir Laisvės koncertas bus 
•didžiausioje ir grasiausioje 
lietuvių įstaigoje 
Auditorijoje. .

^Koncertui jau 
įdomi programa, 
daugiau matysime

NEWYORK1EC1A1 ŽYGYJE 
Į WASHINGTON^

Civilinių Teisių Kongreso 
iššauktame žygyje į Washing
ton;} teisėms 
dalyvaus ir 
įvyks spalių 
ketvirtadienį 
Traukiniai iš!
nia stoties 7 vai. ryto.

Laisves laidosi, 
me priminti 
siems Įaisviečiams 
šiemet, koncertui 
bent d vi cm is .
anksčiau, orui tebesant grą
žtam, patogiam važinėtis,, ti
kimasi gražios atstovybės ir 
iš kitų miestų. Tas teikia dar 
daugipu įdomumo mūsų meti- 
JtcKšvmitei.
[ yWis draugus prašome 
kon už jos sėkmingumą. 
uis kviečiame jon rengtis

Išparduodama varžytinėse 
Continental Shipb u i 1 d i n g 
Corp, fabrikai Greenpoi»tėje. 
Priežastis — sumažėjęs biz
nis. Firma turėjo gausiai dar
bo ir pelno karo metais.

oughby Ave.. '
Protestui jAprieš (nuteisimą 

į ir agitacijai! trž darbi
oj kandidatus spalių 20- 
vakarą, LCoronoj, sureng

tas žibihtų paradas.
šeštadienį įvyks motorkada 

po Rockaways
Apie 400 mąrihmkų buvo 

susirinkę į pajūriečių ko 
nistų šauktą mitingą rie 
unijos centro, 347 W. 17th 
St., New Yorke. Kitame ma
siniame mitinge Westsideje, 
įvykusiame Jugoslavų Salėje, 
650 asmenų telegramomis pa
reikalavo išleisti nuteistuosius 
po kaucija. Ir įvyko daug 
mažesnių mitingų.

Wallace Kalbės Gardene 
1 )arbiečių Mitinge

Henry A. Wallace, buvęs 
mūsų valstybės viče-preziden- 
tu velionies Roosevelto admi
nistracijoje, artimas jam as
muo, yra stipriai pasisakęs už 
reikalą išrinkti majoru Vito 
Marcantonio. Ir pataria iš
rinkti kitus American Labor 
kandidatus. Tas turėtų būti 
svarbu visiems tiems, kurie 
pageidauja miestui geros val
džios ir stiprinti este, šaly
je ir pasaulyje t: <os jėgas, 
mažinti pavojų kito karo.

Gc-rb. Henry A Wallace 
apie užgyrimą dark ų kan
didatų plačiai išdėstys Ame
rican Labor Party šaukiama
me masiniame mitinge šio 
pirmadienio vakarą, spalių 
24-tą, Madison Square Gar
dene, New Yorke.

Visiems/ svarbu 
išgirsti, nes nuo to 
klausys, kaip mes 
prasime ir mokėsime aiškįnt? 
kitiems- ALP programą. O

kiekvieno darbininkiškai 
m on i n go asmens susipratimas 
ir mokėjimas ^įtikinti' kitą yra 
reikalingas laimėti darbinin
kišką majorą ir laimėti dar
bininkus kaunsilmanus, kurie 
ne trukdys, bet padės darbi
ninkų majorui vykdyti0 darbi
ninkišką programą. t . .

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

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

Woodhaven/tN. Y.
Suteikiam garbingaą laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins—J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4499.

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 SO. 4th ST..
Cor. Howes St.

BROOKLYNjN Y

Susidūrus su kita mašina ir 
paskui atsimušus 
Free p orte, L. L
gai susižeidė jos ' vairuotojas 
Francis Waley.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

?31 Bedford Avenue 
Brooklyn 111n. Y.

Tel. EVergreen &9770

Egzaminaoįam. Akis,, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akiniusi

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. S(T. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street v

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

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

žovių ir pieninių valgiu'"'’ 
gražus pasirinkimas.

JOHH YUSKA

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario\ šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT 1111h Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILI

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn,

Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
AntanAs leimonas

Savininkas >

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

' DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TITDIFG D AD 411 grand street10 DAn BROOKLYN, N. y.

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Catherine Augustine & Frank Sanko

• SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

("BROOKLYN, N. Y
?12

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Spal. 21, 1949




