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Win. Z. Foster Šaukia Padėt 
Sukelti Užstatus 11-kai

Iš viso programoje daly
vaus ap*ie 30 žymiąją ameri
kiečių, kuriu tarpe bus:’ How
ard Fast. Arthur Miller, Dr. 
W. E. B. Dubois, Max We
ber, Clifford Odets, O. John 
Rogge, Milken Brand ir kiti.

Džiugu, kad kovoje už lais
vę įsitraukia ne tik raumenų 
darbininkai, o ir proto!

Įkalintų Komunistų Vadų
Federalis Srities Teismas Svarsto Apeliaciją dėl 
Užstatų; Išvyksta Maršuotojai i Washington?

“The
Ame-

Neužilgo, spauda praneša, 
išeis įdomi knyga: 
Communist Trial: An 
rican Crossroads.”

Ją parašė George Marion.
Šis rašytojas atidžiai sekė 

vienuolikos komunistų vadovą 
teismą ir kasdien surašė tai, 
kas joje svarbiausia Įvyko.

Teismas tęsėsi’, atsiminkime, 
per devynis mėnesius. šian
dien nei vienas žmogus nega
lėtų turėti

atidžiai

visko galvoje, kas 
net jei 
sekęs

jis ir būtų 
kasdieninę'

Turėdamas šią 
ranka, kiekvienas 
tus, jam ar jai reikalingus.

Tik lai greičiau knyga iš
eina.

knygą po 
turės fak-

--------- -----------------------------___________________------------------------------------------

Tuojau Pradėsime 
Spausdinti Gražią, 
Įdomią Apysaką

Ro- 
bus

Čechoslovakijos Vyskupai
Įgalino Kunigus Prisiekt 
Ištikimybę Valdžiai

, NEW YORK. — Federa
lis srities teismas šį ketvir
tadienį svarsto apeliaciją, 
reikalaujančią « paleisti 11 
įkalintų komunistų vadų už 
užstatus. ?

Komunistų Partijos pir
mininkas William Z. Faste
ns šaukia darbininkiškos 
spaudos skaitytojus padėti 
užstatus sukelti.

Komunistu vadu nuteisi
mą Fosteris vadina “žiau
riu, kerštingu smurtu ir ti
krąja prievarta iš valdžios 
pusės.” ’ •

Maršavimas į Washingtona
NEW YORK. — šį ket

virtadienį 7 valandą ryto 
išvažiuos specialiais trau
kiniais iš Pennsylvanijos 
stoties unijų ir kitų organi
zacijų atstovai į Washing
tona.

Washingtone jie demons
truos ir darys spaudimą 
Trumano valdžiai, kad pa- 
liuosuotu komunistu vadus 
už užstatus, iki aukštesnie
ji teismai išspręs jų apelia
cijas.

SOVIETAI PAVARO UITO 
AMBASADORIŲ

MASKVA. — Sovietų Są- j.šmeižtingus išmislus jugo- 
junga pareikalavo, kad Ju- 

igoslavijos Tito valdžia at- 
Ana dieną teko dalyvauti siimtų savo ambasadorių

LMS IlI-čiosios Apskrities Ko- Karlą Mrazovičių iš Mask-
- ;. vos. NeS jis veikė kaipo ka- 

Buvo rinkti delegatai į LMS > rjnjs šnipas suokalbiuose 
m- prieš Sovietus ir kitas liau

diškas demokratijas. Mask
vos radijas dėl to sakė:

— Kuomet Budapešte 
(Vengrijoj) buvo teisiamas 
priešvalstybinis piktadarys/ 
šnipas Laszlo Rajk ir jo 
sėbrai, kartu buvo įrodyta, 
jog dabartinis Jugoslavijos 
ambasadorius Mrazovičius 
jau ilgą laiką šnipavo ir iš 
pasalų veikė prieš Sovietų 
Sąjungą.

B u d a m ūs Jugoslavijos 
ambasadorium Sovietų Są^ 
jungoje, jis taipgi skleidė;

slavų spaudoje prieš! Sovie
tų Sąjungą.

miteto nariu posėdyje. vos. Nek jis veikė kaipo ka-
suvažiavimą, įvyksianti š. r* 
lapkričio 26-27 dd. Clevelan- 
de.

Išrinkti keturi.
Brooklyno 

dies Teatras 
Vadinasi, jau 
delegatus.

Bus jų ir daugiau.

Padvigubėjo Nedarbo 
Pensiją Reikalavimai

Lietuvių 
išrinko 
turime

Liau- 
vieną. 
penkis

Mus laukia didžiulis dar
bas, koks retai tenka atlikti; 
neužilgo Laisvės spaustuvę 
kelsime i kitą vietą, i naują 
vietą, i Richmond Hillį.

Spaustuvės mašinoms išar
dyti, pervežti naujon vieton ir, 
ten atgal sustatyti, suderinti, 
kad jos galėtu išnaujo dirbti, 
lėšuos nemažai pinigu —•ne 
šimtai, bet tūkstančiai dole
rių. 

*■ I
Tai tik mašinos.
Greta mašinų yra kitokių 

daiktų: knygos, stalai, smn-1 
tos, seifas, raidės ir kitkas— 
visa tai reikės atsargiai su- į 
imti ii’ pervežti, perkelti.

Teks prašyti mūsų gerų p 
trijotų talkos.

Teks prašyti laisviečią 
piniginės talkos.

Teisėjas Davė 50 Mil. 
Doleriu Mokyklai, kad 
Niekintų Negrus

Neužilgo Laisvėje pradėsime spausdinti naują 
jaus Mizaros apysaką “KELIAS Į LAIMĘ.” Tai 
netrumpa apysaka, paimta iš Amerikos lietuvių gyve
nimo.

Prašome m ūsų skaitytojus pasakyti kitiems, kad jie 
užsisakytų dienraštį Laisvę, kad jie pradėtų skaityti 
apysaką iš į>at pradžios.

O skaitytojai, kurių prenumerata baigiasi, prašomi 
pasimokėti, kad nereikėtų sulaikyti laikraščio siunti
nėjimas ir nenusitrauktų apysakos skaitymas. y
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Pasidavė Naujam Įstatymui; Priima Valdines Algas; 
Leidžia Kunigams net Miestų Valdybose Dalyvauti

Praga. — Čechoslovakijos 
arkivyskupas Josef Matoc- 
na ir 10 vyskupų išsiunti
nėjo kunigams patvarky
mą, kuris leidžia prisiekti 
ištikimybę respublikos val
džiai ir priimti jos skiria
mas, padidintas algas.

Vyskupų patvarkymas 
taip pat įgalina kunigus 
dalyvauti miestų ir apskri
čių valdybose, jeigu jie bus 
pakviesti.

Vyskupai padarė šias 
nuolaidas Liaudiškai Čecho
slovakijos Respublikai, ka-

CECHAI IŠVEJA 
KITA AMERIKONĄ

da pamatė, jog nepajėgs su
kurstyti piliečius sukiliman 
prieš vyriausybę.

Vyskupai dar tik 
niai ragino kunigus 
duoti naujam 
bažnytiniais reikalais 
mesti valdines algas 
gams. Dabar jau nusilen
kia šiam įstatymui, kuris 
sako:

— Dvasininkai turi pri
siekti, kad bus ištikimi Če- 
choslovakų Respublikai ir 
demokratinei jos liaudies 
valdžiai ir nedarys jokių 
veiksmų prieš jos reikalus, 
saugumą ir vienybę.

Vyskupą! dabartiniame 
savo patvarkyme daro apri
bojimą, kad kunigai, pri
siekdami ištikimybę respu
blikai, žodžiu ar raštu pri
valo pridurti, kad jie “ne
pasižada laužyti Dešimties 
Įsakymų nei bažnyčios įsta- 
tymų.” , ' '

Naujasis respublikos įs
tatymas laiko kunigus civi
liniais valdžios tarnauto
jais, paskiria ministrą baž
nytiniams dalykams kon
troliuoti ir uždedaT tykią 
pat valdinę priežiūrą kuni
gų seminarijoms 

 

tinėms rpabsavybėn 
ir. kitofhs

nese- 
epasi- 
ymui 
iY at
kilu i-

PRAGA. — čechoslova
kijos valdžia liepė išsikrau
styti antram amerikinės 
ambasados nariui. Johnui C. 
Haynui. Buvo susekta, kad 
jis šnipinėjo kariniai svar
bius Čechoslovakijos fabri
kus.

Keliomis dienomis pir
miau čechoslovakija pava
rė politinį Amerikos amba
sados narį Isaacą Patchą 
kaip karinį šnipą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
WASHINGTON. — Prezidentas Trumanas pasirašė 

Kongreso nutarimą, kuris pakelia mažiausią įstatymiš
ką algą nuo dabartinių 40 centų iki 75 centų už darbo 
valandą. Toks įstatymas įeis galion po 90 dienų.

Kartu prezidentas apgailestavo, kad Kongresas iš
braukė iš valdinio būtinos algos nustatymo daugelį 
darbininkų, dirbančių vietinėse įmonėse, kurių pro
duktai neina į kitas valstijas. O tai pigiausia apmoka
mi darbininkai.

WASHINGTON. — U. S. Plieno* korporacijos pir
mininkas Irving S. Olds sutiko panaujint derybas su 
CIO unijos vadais dėl plienininkų streiko baigiryio.

WASHINGTON. — Sovietų vyriausybė pr
kad jos prekybinės įstaigos AMTORG pareigūnai pa
tenkins amerikinio įstatymo reikalavimus ir užsire
gistruos kaip svetimo krašto agentai.

Penki AMTORGO viršininkai buvo federalės džiū- 
rės įkaitinti, kad neužsiregistravo, ir laikomi po $15,- 
000 užstato kiekvienas iki teismo. y

WASHINGTON. — Sustabdyta jau apie 700 trauki
nių įvairiose valstijose todėl, kad per minkštosios ang
lies mainierių streiką labai sumažėjo anglies atsarga 
tūlose geležinkelių linijose.

LONDON. — Teigiama, kad Anglija nutarė pripa
žinti naująją Kinijos Liaudies Respubliką, bet dar tar
sis su Amerika ir kitais Atlanto pakto kraštais dėl 
bendro fronto linkui tos respublikos. <

WASHINGTON. — Valdinis Statistikų Biuras skel
bia, kad 12 milionų darbininkų rugsėjo mėnesį šiemet 
vidutiniai gavo po $55.64 algos per savaitę.

WASHINGTON. — Val
dinis Darbo departmentas 
pranešė, jog per pirmuosius 

‘devynis šių metų mėnesius 
;buvo išmokėta $1,280,000,- 
000 valdinių nedarbo pensi
jų bedarbiams, tai yra ant
ra tiek su viršum daugiau, 
negu per tuos pačius 1948 
metų mėnesius.

Vidutine nedarbo pensija, 
imant visas valstijas, buvo 
20 dolerių ir 84 centai per 
savaitę.

Pravda Smerkia Gen. 
Eis,enhowerio Pagyrą

MASKVA. — Sovietų ko- 
munistų laikraštis Pravda 

i pasmerkė ir pašiepė Ame
rikos generolo Eisenhowe- 
rio pagyrą.

Eisenhoweris, kalbėda
mas kongresmanų komisi
joj, neseniai gyrėsi, kad 
“Jungtinės Valstijos galėtų 
supliekt visą pasaulį, jeigu 
Amerikos armija, 
ir oro jėgos išvien

Pravda priminė; 
panašūs pagyrai 
Hitlerį, Mūssolinį 
jos tautininkų vadus.

Dar Vienas Senatorius 
Advokatauja Frankui

ązny- 
kaip 

įstaigomis. 'Sis 
_r_r,. r/eda vai 

ontrolę dvasinių vjF-inę
šininkų skyrimui ir bady
čiu finansams, vMadrid, Ispanija. — Čia 

atsilankė Jungtinių Valsti
jų senatorius, demokratas 
Allen Ellender. Pasikalbėji
me su ispanu laikraštinin
kais jis pareiškė, kad norė
tų padėti Frankui, fašisti
niam Ispanijos diktatoriui.

Sen. Ellender sakė, kad 
Jungtinės Tautos “padarė 
kvailą žingsnį,” kuomet 
1946 m. nutarė ; 
ambasadorius iš Ispanijos? 
Jis pabrėžė, kad Amerika 
turėtų tuo jaus paskirt savo 
ambasadorių Ispanijai.

Panašiai kalbėjo ir kiti 
Amerik. senatoriai bei kon- 
gresmanai, kurie pirmiau 
svečiavosi pas Franko val-

LONDON. — Eiliniai Anglijos Darbo Partijos na-G* 
riai reikalauja, kad valdžia žymiai nukirstų karines 
išlaidas, bet nemažintų lėšų sveikatos apdraudai ir 
kitiems gyvenimiškiems žmonių reikalams.

LONDON. — Anglijos užsienio reikalų ministras 
Stafford Cripps, kalbėdamas seime, įspėjo, kad Ang
lija negalės visuomet gyventi iš amerikinių “almuž- 
nų.” Jis ragino darbininkus smarkiau dirbti be algos 
pakėlimo, kad Anglija galėtų pigiau ir daugiaiu parda
vinėti savo dirbinių Amerikai ir tokiu būd^i gauti dau
giau dolerių.

LAKE SUCCESS, N. Y. — Anglų-amerikonų dele
gatai Jungtinių Tautų seime priešinosi Sovietų atsto
vo Višinskio pasiūlymui reikalaut, kad Graikijos mo- 
narcho-fašistų valdžia nustotų žudžius suimtus demo
kratinius partizanus.

NEW YORK. — Pieno kompanijos pasižadėjo savo 
lėšomis įvesti darbininkam-išvežiotojam senatvės pen
sijas ir sveikatos apdraudą. Todėl unija atšaukė grę- 
susį streiką.

Prarast ir Formozą, 
Tautininkų Tvirtkyę

Hong Kong. — Kinijos 
liaudies kariuomenė įsiver
žė į Kingman salą, 7 my- 

atšauktLJjos į rytus nuo liaudininkų 
*' ^užimto Amoy uosto. i*Per 

dieną jie saloje nukovė 1,- 
000 Čktng Kai-šeko tauti
ninku/ir paėmė nelaisvėn 
2,000*? // 

Nu 
sios£ 
apie mylių.

t Vyriausias kinų tautinin
kų vadas Čiang Kaį^ekas 
nusigando, 
Apnrij iš 

 

Kingm^ 
tautini

Nantchez, Miss. — Teisė
jas George Armstrong davė 
50 milionų dolerių Jeffer- 
sono Karinei Kolegijai to- 

ir • kia sąlyga, kad kolegija 
i mokytų, jog baltieji krikš
čionys esą .aukštesnės veis
lės žmonės ir turį viešpa
tauti prieš negrus.-

Jungtinių Valstijų val
džios advokatas Joseph 
Brown, vienas, kolegijos di
rektorių, pareiškė:

— Į šią mokyklą nebus 
priimami negrai, japonai 
nei kinai ; o žydai bus įlei
džiami tik tuomet, jeigu jie 
taps krikščionimis.

Tas “geradaris” Arm
strong yra žibalo kapitalis
tas ir dvarininkas.

Jo apdovanotoje mažiu
kėje kolegijoje telpa tik 60 
studentų.

k-
<o.

Man rodosi, waterburiecnai 
ir iš apylinkinių miestų suvy- 
kę progresyviai lietuviai dar
bininkai visa tai praėjusį se 
madienį labai gerai supra

Dramos “Mūsų Gyveninio 
Žaizdos’’ tarpaktyje, Eva pa
prašė publiką stoti mums pi- 
niginėn talkon, na, ir ji tuo
jau gausiai atsiliepė: sudėjo 
arti šimtą dolerių Laisvės per
kėlimui.

Darykime viską, kad spalio 
30 dieną dienraščio Laisvės 
metinis koncertas pavyktų ge
rai, — tai irgi prisidės prie 
pasibrėžto '.darbo pasekmin- 
gesnio pravedimo gyveniman.

Waterbury teko kalbėtis su 
daugeliu mūsų skaitytojų. Jie 
gyrė Laisvės turinį.

Jie labai pasitenkinę, kad 
šiuo metu, tarp kitko, Laisvės 
pirmajame puslapyj dedama 
daug trumpų pasaulinių žinu-

Man smagu, kad . mūsų 
draugai ūpingi, įsitikinę Įuo 
dėsniu, jog progresas nugalės

laivynas 
veiktu.” 
prie ko 
privedė 

ir Kini-

j/Kingman iki didžio-
salos Formozos yra

PASAULIO KOMUNISTAI KOVOJA UŽ AMERIKOS KOMUNISTU VADŲ IŠLAISVINIMĄ
TEL AVIV, Izraelis'. — 

Čia vyksta Izraelio Komu
nistų Partijos 
mąs.

Portugalija. — Portuga
lų Koimbros Universitetas 
suteikė “teisių daktaro” 
laipsnį atvykusiam Ispani
jos diktatoriui Frankui.

; suvažiavi- 
Dalyvauja daugiau 

kaip 4,000 žydų ir arabų 
delegatų ir svečių.

Visi sustoję per 
tęs demonstravo, 
t u o d a m i, kad 
lis teismas New 
įkalino 11 Amerikos Komu
nistų Partijos vadų.

Izraelio Komunistų Par
tija yra vienintelė tame 
krašte politinė organizaci
ja, kur susijungę arabai ir 
žydai.

5 minu- 
protes- 
federa- 
Yorke

regresą, jog šviesa nustelbs 
tamsą, nežiūrint visokių nū- 
dieniškų reakcinių perkūnijų 
ir debesavimo!

PARYŽIUS. — Francijos 
Komunistę Partijos komi
tetas išleido protesto pa-

reiškimą, kad amerikinis 
teismas įkalino komunistų 
vadus New Yorke. Protes
tas sako, “tai skandališkas, 
reakcinis, panašus į fašisti
nį teismą, sprendimas ir 
vienas paruošiamųjų žings
nių linkui karo.” 
—i—__

ROMA. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Tog- 
liatti pareiškė:
x — New Yorko teismo 
sprendimas prieš komunis
tų vadus, yra juokinga ne
sąmonė. Tas sprendimas 
panašus į fašistų pasimoji- 
mus, kurie tokiais teismais 
ir kitais prievartos žygiais 
tikėjosi sunaikint komunis
tų ir socialistų judėjimus.

Tai kartu ir provokacija 
linkui karo.

VIENA, Austrija. — Au
strų Komunistų Partijoj 
komitetas, protestuodamas 
prieš Amerikos komunistų 
vadų nuteisimą, pažadėjo 
pilniausią vienybę ir bend
radarbiavimą amerikiniams 
komunistams kovoje prieš 
“šėlstantį bilionierių tero- n

• .ROLANDUOS Komunis
tų Partijos centro komite
tas'karštai sveikino Ameri
kos komunistų partijos va
dus ir jų drąsą, kaip demo
kratinių teisių gynėjų, 
prieš Amerikos reakcinin-

kus ir karo kurstytojus.

BUENOS AIRES. — Ar
gentinos Jaunųjų Komu
nistų Sąjunga pasmerkė fe- 
deralio teismo sprendimą 
New Yorke prieš komunis
tų vadus ir pareiškė:

— M'es pasižadame išvien 
su Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partija kovoti 
prieš jankių imperializmą, 
už mūsų šalies išlaisvinimą, 
už t<!iką ir geresni gyveni
mą visiems jaunuoliams.

. Visų minimų ir kitų kraš
tų komunistai pasižadėjo 
kovoti už Amerikos komu
nistų vadų paliuosavimą.

za.
gai

kad Lia 
Amo ir

u
an p-

tervę Formo- 
todėl išgąstin- 

išaukė į saviškius, 
žūt-būt, ginti Formozą nuo 
liaudininkų - komunistų.

Pačioje Formozoje auga 
bruzdėjimas pries' tautjnin- 
kų valdžią.______
TRAUKINIO NELAIME^ 

JE UŽMUŠTA 200
Varšava. — Nuvirto nuo 

bėgių traukinys tarp Dan
cigo ir Varšavos. Žuvo 200 
žmonių; sužeista apie 400.

Valdžia tyrinėja, ar tai 
savaime įvykus nelaimė, ar 
priešų-kenkėjų darbas.

ORAS. — šaltąja, giedra.
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Dasigyvenome iki to, kad 
paprastas pilietis bijosi sa
vo mintis reikšti taip, kaip 
jis supranta politiniuose 
klausimuose.

Visus tuos, kurie nuošir
džiai darbavosi darbo žmo
nių reikalams, mūsų valdo
vai ir spauda apšaukė rau
donaisiais. Juos šalina iš u- 
nijų vadovybės. Taipgi šali
na iš visų visuomenės dar
bų, kaip mokyklų, valdiškų

teris sąkito. Ot, ir visą pro- 
itavimą, jeigu jo ji turi, ima 
iš “Draugo.”1 Tai kunigų 
leidžiamas' laikraštis, kuris, 
vietoj teisybės ir meilės ar
timo skleidimo, skleidžia 
didžiausius melus ir neapy
kantą link kitų žnkonių.

Bet už poros dienų vėliau

Dar to neužtenka. Pasi
sekė jiems paskleisti neapy
kantą link Sovietų Sąjun- 

prezidentas Trumanas aplanke metropolį ir pasakė kal-!^os k^štų, kur įvyko 
* 1 v .‘% -v 1 k 1 T-A z-K • 1 r 1 •« 1 » 4-1 n »’i 1 X T A I
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CIO Vienybes Išlaikymo Klausimas
Visas Amerikos 

žmonių judėjimas laukia ti ikbiąu atsilikusius dar 
Congress of Industrial Or- ninkus, 
ganizations (CIO) metinės sur 'kaišioja 
konvencijos, kuri ‘prasidės klausimą.” Dabar, mat,\la- 
Clevelande ateinantį pirma
dienį./spalio 31 dieną. Visi 
žino,/ kad nuo šios 'Konven
cijos labai daug priklausys 
visa Amerikos darbo unijų

darbo , Kad “sužavėti” ir lapgau- 

dešinieji vadai vi- 
komuniz/mo

pašaukė telefonu ir pareis-- judėjimo ateitis. Tiesa, šioje
kė, kad suradusi tą laišką. 
Girdi, brolis gyVenąs tėviš
kėj, bet tik sesers nėra.

Na, o visi gerai žinome, 
kad Lietuvoj ir kitur su
augę merginos apsiženija ir 
iš namų pasitraukia kitur 
gyventi. Taip ir” šis įvykis 
atsitiko.permainos: kur turčiai val- 

_ idė, dabar patys dirbanti
Jo kcilbu buvo peisukyt<i šešėlyje kylunčio 39 unkštų žmones Vcildosi.

pastato, kuriame neužilgo susikraustys Jungtinių Tautų' Ąr ne pikta? Ir dar kaip! 
sekretoriatas, kuriame turės savo raštines visos Jungti-1 >
nes Tautos.

Šis pastatas įdomus ii- imponuojąs: aukštas, rūmingas, —----- ,----------
iškilęs paliai Rytų upe, kur tik prieš keletą mėnesių džiavomės. Dar įr pagrąsi- 
stovėjo sukniubę lūšnos, čia, baigus šį pastatą, iškils j nome tiems^ kurie drįs už- . nervūoia šios'ša-
daugiau ju ir visi bus paaukoti ir naudoti Jungtiniu Tau-! pulti mus. Bet dar buvo ir las lal al nei vuoja 
tu reikalams. ! tokių, kurie baisiai geidė,

. .......... , i kad būt numesta keletas a-

Kai mes vieni turėjomeIkCU HALO v AVIU . 1 J — •

atominę bomba, didžiai di- .komunizmą, bet mus pačių . . idoiicr 'zmnnni vundiiei nrac.

konvencijoje svarbiausiu 
klausimu turėtų būti didy
sis plieno darbininkų strei
kas, kuriam galo dar nesi
mato. Atrodo, jog sumobi- 
lizavimas^visų CIO jėgų šio 
streiko laimėjimui turėtų 
būti vyriausia užduotimi 
CIO aukštosios vadovybės, 
ypač jo prezidento Philip 

Nežiūrint, kad mūs šalis Murray, kuris tuo pat kar- 
duoda bilijonus dolerių ki-,tu yra prezidentu ir Jung
toms šalims, kad sulaikius

Įdėtas į šio pastato pagrincą Jungtiniu Jautų čaite- hombu ant Maskvos, 
ris, taipgi žmogaus teisių deklaracija. Šitie . dokumentai; ten 
buvo sutalpinti į nerūdyjančio-plieno dėžę ir ji paslėpta j centras.
šio milžino dangorėžio pagrinde. geį sužinojome, kad So-

Be to, prezidentą

yra raudonųjų

Trumanas pasakė kalbą, liečiančią vietai irgi turi atom bom-
bu. Na, ir vietoj džiaugs
mo, turime didžiausi išgąs
tį!

Visi žmonės turėtų dėti 
didžiausias pastangas, kad 
karo nebūtų. Juk karas, tai 
žmonijos pražūtis! O ypa
tingai darbo žmonėms.

¥
Jugoslavijos Tito gavo 

paskolą tik tokiomis išlygo
mis, kad kilus jo šaly “ne
susipratimui”, būtų galima 

koi Kas nors pasiūlys geiesni. iapsaugot tą paskolą su tos
Tarybų Sąjunga, gi, kaip žinome, siūlė ir dabar tebe-lšalies kariuomene, iš kurios 

siūlo kitokį planą. Ji sakė ir sako, jog pirmiausia reikia įgavo paskolą, 
sunaikinti visPs atominės bombos ir uždrausti jų dary-1 Neveltui Tito 
mą, gaminimą; uždrausti jų vartojimą busimuosiuose ,kad už sukilimą 
karuose.

.... v ) ii • ] , . rP • i I Jis nori būt gudresniu ir Taigi šia savo kalba prezidentas Irumanas nieko ne- - T i --..i 
išsprendė, nieko naujo pasauliui nepasake. i v •

Pasaulio žmonės tebedreba, bijodami atominės bom- j. Tūla moteriškė pareiškė, 
bos, nes šią bombą amerikiniai pasaulinio karo ruošėjai 
žada naudoti karo- reikalams — miestams 
nėms naikinti.

Prezidento kalba, kitais žodžiais, buvo 
politika permirkusi. Tūkstančiai žmonių, 
istoriniu mitingan, grįžo ne kaip nusiteikę, 
to Jungtinėms Tautoms skiriamo pastato, jei 'jos, Jungt. 
Tautos, bandoma naudoti ne taikos politikai, bet šaltojo 
karo politikai?” ne vienas pagalvojo.

Tą pačią dieną, vėliau, vakare, Madison Square Gar- 
denan susirinko arti 20,000 žmoūių mitingan, kuriame 
kalbėjo Henry A. Wallace ir kongresmanas, kandidatas 
Niūjorko miesto majoro vietai, Vito Marcantonio. j 

Čia jau buvo kitokia atmosfera. Čia jau buvo griežtai 
ir karštai iškeltas obalsis už šaltojo karo politikos likvi
davimą. čia jau buvo griežtai pasmerkta reakcija, puo
limas, persekiojimas žmonių tik dėl to, kad 
galvoja nei valdančioji klasė norėtų.

Todėl mes ir sakome, jog spalio 24 diena 
čiams buvo iš tikrųjų ženklyva diena.

Grąžinti Penktuką!
Kovingasis kongresmanas Marcantonio,

tijos tebesilaiko ir laikysis savo plano, kurį pateikė Ba- 
ruchas, — plano, pagal kurį pirmiausiai visos tautos pri
valo atiduoti Jungtinių Tautų kontrolei savo atominius 
fabrikus o tik paskui kalbėti apie sunaikinimą atomo 
bombos.

Kaip žinia, šis planas buvo pateiktas tuomet, kai Ame
rika turėjo (ji taip mane) pilną atomines energijos mo
nopolį. Jeigu jis, šis planas, nebuvo priimtinas visiems

jis negali- būti priimtinas šiandien. Tiesa, prezidentas 
Trumanas pažymėjo, kad Amerika tokio plano laikysis,

pareiškė,
- ____ . jo šaly,

[puls atsakomybė Stalinui.

tinęs Plieno Darbininkų 
Unijos. Deja, taip nežada 
būti šioje konvenciioje.

CIO vadovybė jau nuėjo 
taip toli, jog apie darbo 
unijų judėjimo apvienijimą, 
apie CIO sustiprinimą ne
benori nė kalbėti. CIO vir
šininkų leidžiami laikraš
čiai ir pranešimai kalba tik 
apie vieną dalyką, atsieit, 
apie “suvaldymą,” tai yra, 
nubaudimą vienuolikos uni
jų, kurios atsįsako 
Marshall Plan;
ratų partiją. Vienu balsu 
šaukiama, kad kairiosioms 
unijoms nebėra vietos CIO 
eilėse. Jos būsiančios su
draustos, nubaustos ir iš
mestos iš CIO.

Ar ištiesų CIO vadovybė 
imsis šitokios beprotybės? 
Labai galimas daiktas. 
Bent jau visi ženklai rodo, 

O tas viskas turi savo tik- 1 kad tokiam žygiui yra pa
siruošę Murray ir jo leite
nantai — Reuther, Hay
wood, Reeve ir kiti.

daug žmonių randasi pras
toj ekonominėj padėtyje.

lies turčius. Jie tuom labai 
susirūpinę.

Mes gyvename taikos lai
ku. Nekariaujame nei su 
jokia tauta. Tiesa, vedame 
šaltą karą su Sovietų Są
junga. Bet jokis pavojus iš 
niekur mums negręsia. O 
visgi imamės žiaurių prie
monių prieš tuos, kurie 
drįsta nurodyt klaidas, ku
rias mes darome.

Štai taikos laiku pasmer
kiame 11 komunistų. Išme
tame iš darbų visus tuos, 
kurie yra kuo nors nužiū
rimi, kad gal dar drįstų sa
vo mintis reikšti ekonomi
niais ir politiniais klausi
mais.

asaKo remti 
ir demok-

žmo-

susirinkę šin
Kas gi iš

jie kitaip

į pečius durtų bile rusui.
Kodėl tu taip sakai, už

klausiau jos. Kodėl tokią 
neapykantą prieš tuos žmo
nes?

Ji suriko: “Jau Lietuvoje 
neliko mano giminių! Juos 
visus išvarė į Sibirą.” 

. Iš kur jūs tą sužinojote, 
užklausiau jos.

“Man sesuo iš Argentinos 
rašė apie tai.”

Ar gali man tą jos laišką 
parodyt?

Ji bandė ieškoti, bet ne
rado.

Bet, žiūriu, ant stalo ran
dasi “Draugas”, kurį ši mo

niujorkie-f

Kovingasis kongresmanas Marcantonio, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatas Niujorko miesto majoro vie
tai, be kitų siūlymų, sako: jei jis bus išrinktas miesto 
majoru, jis grąžins niujorkiečiams penktuką!

Šiandien, kaip žinia, niujorkiečiai, dėka majoro 0’- 
Dvyyerio politikai,. važinėdami požeminiais traukiniais, 
moka 10 centų fėrą. Ponas O’Dwyeris nusilenkė tur
čiams ir pasiryžo biednuomenės dešimtukais išspręsti 
važiuotės problemą.

Marcantonio sako: kai aš būsiu miesto majoru, bus 
uždėta didesni taksai ant turčių, o biednuomenėi su
teiksiu lengvatų, sugrąžindamas penktukinį fėrą.

Vadinasi, balsas, paduotas už Marcantonio, bus balsu 
už grąžinimą didmiesčio gyventojams penktukinio foro.

Sako, ir Doleris Būsiąs Nuvertintas
Aną dieną kongresmanas John Taber paskelbė, jog 

prezidentas Trumanas žada nuvertinti Amerikos dolerį.
Sunku pasakyti, kiek šiame spėliojime yra tiesos, bet 

jeigu taip bus, kaip kongresmanas Taber sako,i tai ten
ka laukti labai sunkių laikiZ

Nuvertinus dolerio. veržį ;
kainos visokiems produktams

• ninkus, o ypatingai valdinius 
nes, gyvenančius iš pensijų.

Tabcr sako, jog doleris būsiąs nuvertinamas 
ir 15 nuoš. jo dabartinės vertės.

atsiminkime, tuojau pakiltų 
Tai paliestų visus darbi- 
tarnautojus, taipgi žmo-
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slą. Dirbtuvės yra daugiau 
produkcijos pridirbę, negu 
ją galima i išparduoti. Rei- 
kėp sumažint darbo laiką; 
reikės atleisti daug darbi
ninkų iš darbo. Kas nors 
turi būt už tai kaltas. In
dustrijų savininkai baisiai 
bijosi imti tą atsakomybę. 
Politikieriai,, kaip - veid
mainiai, irgi nenori imti 
tos atsakomybės. Todėl ge
riausia išeitis bus tame, 
kad suvertus visą bėdą ant 
darbininkų, būk jie kalti; 
jie išeiną į streiką!

Komercinė spauda tą pa
reikš, kunigai patvirtins ir 
bus užbaigtas dalykas. Nes 
progresyviams bus uždary
ta burna. Tūli iš jų bus ka
lėjimuose. O tūli tylės, kaip 
klemsai susitraukę.

Tai tokioj padėty dabar 
atsidūrėme ir mes.

klausimais pilniausią lais
vę. Niekas negali iš viršaus 
unijoms padiktuoti, ką jos 
)turi rinkti savo viršinin
kais.

Tą, matyt, supranta ir 
CIO lyderiai. Todėl komer
cinėje spaudoje pasirodė č 
pranešimas, kad Murray 
planuoja šioje konvencijo
je pakeisti CIO konstituci
ją, tai/yra, panaikinti uni
jų autonomiją, padaryti • 
taip, kad jos negalėtų iš
rinkti savo viršininkais to- 
'Kių narių, kurių neužgiria 
CIO Pildomoji Taryba, kad 
jos neturėtų teisės jokiais 
politiniais klausimais veikti 
taip, kaip jos išmąno, kad 
visais klausimais jos lauktų 
padiktavimo iš viršaus!

Šitaip, pakeitus konstitu
ciją, žinoma, kairiosios uni
jos automatiškai atsidurtų 
už CIO stėnų.

Aišku,^kad išmetimas vie
nuolikos unijų suskaldytų. 

UnijaCIO, dar daugiau pagilintų

bai mądoje kiekvieną, kuris 
priešingas vyriausybės ir 
unijų biurokratų politikai, 
krikštyti komunistu. Už^ 
tenka unijistui pasisakyti 
prieš Murray nuomonę bile 
kuriuos 
esi komunistas, nors tu 
vo gyvenime nebūtum 
ves Komunistų Partijos 
riu. 1

Faktas yra, kad nors'kai
riosiose, unijose, kaip ir vi
sose darbo unijose, yra ko
munistų, tačiau jokiu būdu 
negalima jas vadinti komu
nistinėmis 
komunistai patys niekuo 
met nėji’a < 
stoję už organizavimą kof 
munistinių unijų, 
yra organizacija visokių 'Amerikos darbo unijų judė- 
politinių pažiūrų ir įsitiki- jime pasidalinimą. Murray 
nimų darbininkų. Tokios neužtenka to, kad gyvuoja 
yra tos unijos, kurios už ; ir tarp.-savęs 
vadus i yra 
kairiuosius unijistus. /Tų1 ja. ‘Vietoje 
kairiųjų unijistų tarpe, aiš- dviejų 
ku, yra ir komunistų.

klausimu, jau tu 
sa- 
bu- 
na-

unijomis, Juk

organizavę bei

pasirinkusios Amerikos Darbo Federaci- 
eiti prie šių 

į organizacijų suvie- 
Inijimo, jis žada dar ir CIO 

Bet tai kas tokio? Klek- suskaldyti, 
viena unija turi teisę išsi- j__

rinkti tokią vadovybę, ko- šimtai delegatų, 
kios jinai nori. Jeigu auto- važiuos konvencijon į Cle- 
mbbilistų, unija turi teise, 
turėti prezidentu menševį^ 
ką Walter Reuther, tai ko
dėl kaįliasiuvių unija netu
ri teises turėti prezidentė 
komunisto Ben Gold? l 

Taigi, reikalavimas, kad 
visos unijos turėtu tik to- 
kią vadovybę, kurią už^G 
ria Murray, yra 
mas CIO konstitucijos, kuri kad CIO nebūtų suskaldy- 
garantuoja unijoms tais tas. Salietis.

Ar jam pavyks? Ar šeši 
, kurie su-

yelandą, užgirs tokią pra
gaištingą unijų skaldymo 
ir CIO slopinimo politiką? 
Tai klausimas, kurį tik pa
ti konvencija atsakys.

Tuo tarpu, suprantama, 
kairiosios unijos, kiek gali
ma spręsti iš jų pareiški
mų ir užsilaikymo, darys 

paneigi- viską, kas tik jų galioje,

sti, kaip Hearsto laikraš
čiai. Jie ne tik žodžiu, bet 
ir paveikslais ir net artistų ! 
piešiniais niekina Sovietų Į 
šalį.

Tik šiomis dienomis pie- 
šininį paveikslą įdėjo, - būk 
Sovietai 1941 metais vienos 
mokyklos studentus ir stu- 

laukuose ir

paveikslas 
mąstančių

Biauresnės propagandos, šaltinis, 
turbūt, nieks negal pasklei-

dentes išvežę 
sušaudę.

Toks biaurus 
daug mažai 
žmonių įtrauks į baisią ne
apykantą prieš Sovietų val
džia. ,

Neveltui Draugo ir Nau
jienų skaitytojai taip yra 
informuoti apie Sov. Są
jungą, nes Hearsto laikraš
čiai yzra Draugo, Naujienų, 
Keleivio, Dirvos “žinių

Pranas.

Prie milžinišku Renault fabriku, Paryžiuje, tūkstančiai francūzų auto darbininktj išė
jo demonstruoti už pakėlimą algų. Jie reikalauja pridėti po 15 franku (apie 4 
centus) per valandą ir esktra priedo pagal pabrangimą pragyvenimo. Neramu
mai dėl alkio ir skurdo visoje Francijoje nusodino nuo premjero kėdės Marshallo 
plano ten buvusi užsodintąjį Henry Qucui lie, nusodino dar pilnai neužsėdusj Julius 
Moch ir gali nusodinti dabar paskirtąjį sudaryti valdžią Rene Meyer’į. Darbininkų 
vadovybė jau kelia klausimą reikalo nauj ų rinkimu, perrinkti seiman atstovus, nes 
jie buvo išrinkti liaudžiai esant prisvaig intai Marshall© plano pažadais kapitalis
tinio rojaus, kuris pavirto į alkio pragarą. Jie sako, kad jie dabar balsuotų kitaip.

Watėrburiečiai Gražiai Padė
jo Laisvei Persikelti į Naują

• . 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

. 2.00

t

Š. m. spalio 23 d. Waterburyj vietos ALDLD kuopa 
buvo ^su rengus i pastatym^ Brooklyno aktoriai, vadovau
jami Jono Valenčio, suvaidino Mizaros keturių veiksmų 
dramą “Mūsų Gyvenimo/Žaizdos.”

Vakarui pirmininkavo Laisvės vajininkė M. Svinkū- 
nienė. Draugei Strižauskienei sumanius, pirmininkė pa
kvietė Evą Mizarienę trumpai tarpveiksmyj pakalbėti. 
Kalbėtoja, tarp kitko, pabrėžė, jog neužilgo dienraštis 
Laisvė kelsis į naują vietą2—Liet. Kultūrinį Centrą—ii’ 
prašė tų, kurie gali, paaukoti spaustuvės mašinų per- 
kraustymui.

Publika gausiai atsiliepė į kalbėtojos prašymą ir auko
jo sekami asmenys:

Ig. Kazlauskas . .
Kazys Cvirka....................
Kristina Stanislovaitiene .
J. Monkus .........................
Vincas Jakubonis . . .
J. Strižauskas . . . .
Ignas Lisajus....................
J. • Stanulis .................... j
J. Gerai i s.........................
V. Maršauskas . .^Z .
J. Raulinaitis —.

Po $1.00: J. M. Stanulis, P. Baltrėnas,^ Waterburietis,
O. Sinkevičienė, M.-ir M. Ciplijauskai, Želvienė, O. Pra- 
kutkas, V. Aleknavičius, K. Je^kcmūnienė, H. Paugis, J. 
Žiūraitis, E.-Sautra, Draugas, Ą. Micijauskas, J. Latvis, 
J. Aleksaitis, J. Grinius, E. AblažiA 

• Žiūraitis, J. J/Ynamaitis,-A. Easįkau 
Saluta, P. Kemėžis, S. Mizara, A. Man
P. Taurinskas, J. Skingera, A. Bąkevic 
Danisevičia.

Po 50c: T. Takutskienė, J. Zeleni 
Ulinskienė, M. Raškauskas, tG. Ulinskas, I 
Gabrėnas, A. Bužas, A. Sinkevičiene, Jy'P 
Krasnitskas, P. Degimas, J. Švopis, K. Krasni

Tenka pridėti, kad šitie aukotojai ne visi f 
buriečiai: čia buvo žmonių pamatyti dramos i; 
tono, Bristolio, New Haveno, New Britaino, 
Naugatucko ir kt.,>bet ne visi aukotojų vardų 
jai turėjo laiko surašyti, iš kur kuris atvykęs^ 
leidome ir tuos, kurie buvo užrašyti. Tačiau xlaul( u ibą 
aukotojų sudaro waterburieciai. i I \

Viso aukų surinkta $92.00. i \ |
Administracija taria nuoširdžią padėką visidnsSul- 

kojusiems.
Jei kurių aukotojų vardai nebuvo surašyti arba per 

klaidą nepaskelbti, prašome parašyti, o mes klaidą pataR/’' 
sysime. > Laisvės AdministracbįaJ

?, L. Raškauskas, V. 
*is, Sabutis, V. 
all, P. Kokenis, 
, M. Oderis, K.

J. Butkus, 
tatiįokas, J. . 
awtka, V.

ater-

yiųpuro, 
ž rašyto-



Iš Vargų ir Pražūties Atgal j Lietuvą Wilkes-Barre, Pa.

Grupė lietuvių, grįžusiu iš Belgijos, prie laisvosios Baltijos kranto. Juos matome 
kartu su pasitikusiais juos vietinės valdž ios atstovais. Nuotraukoje (iš kairės į de
šinę): Klaipėdos miesto repatrijacijos punkto vedėjas Paškevičius, LK Klaipėdos 
miesto komiteto sekretorius Kazlauskas ir grįžusieji iš Belgijos lietuviai (I-je eilėje) 
Janulevičius su žmona, Balapdienė ir jos vyras Balandis, (H-je eilėje) Juška, Petkus 

ir Vasil iauskas.

Spalių 19-tą dieną palaido
jome mūsų gerą draugą. Sta
sį Kvasčevičių. Velionis mi
rė 15-tą dieną spalio. Jis gi
mė kovo 10-tą, 1884 metais, 
Maraslavų miestelyj, Suvalkų 
gubernijoj, Lietuvoj. Atvyko

j Ameriką 1906 metaiKNį 
Wilkes-Barre, ir beveik visi 
laiką čia išgyveno . /

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Marcelę, du sūnus Pe
trą ir Leo ir dvi dukteris Ele
ną i)- Ruth, taip pat ir tris 
anūkus, visi gyvena Wilkes- 
Barre.

Draugas Kvasčevičius rėmė

progtesyves organizacijas, no 
tik jis pats, bet ir jo šeima 
taip pat dirbo organizacijų 
naudai. Duktė Eleanora ir 
sūnus Petras buvo nariai Wil
kes-Barre Aido Choro.

Velionis palaidotas Wyo
ming Valley Lietu v. Kapinėse, 
19-tą dieną spalio. Draugas 
V. Valukas prie kapo pasakė 
gražią prakalbą, prisiminda
mas apie velionio gyvenimą, 
jo darbą mainiorių unijose ir 
mūsų organizacijose.' Valu
kas ragino visus prie kapo 
susirinkusius, kad .jie remtų 
darbininkiškus laikraščius ii’ 
jų Organizacijas.,

Didelis būrys giminių ir 
draugų palydėjo velionį į ka

pus. Lai biiiui draugui Kvas- 
čevičiui lengva šita šalta že
melė !

Per šermenis draugas F. 
Kuklis užsirašė Laisvę. Taigi, 
netekdami vieno skaitytojo, 
gavome kitą.

Spalio-46-tą Wyoming Val
ley Kapinių Bendrovė suren
gė skanią vakarienę, kini pa
vyko gerai visais atžvilgiais. 
Publikos buvo gana daug. Po 
vakarienei draugai klausėsi 
Antano Bimbos prakalbos, 
kuri padarė labai gerą įspū- 

I dį. Visi buvo patenkinti jo 
' kalba. Gaila, kad negalima 
tankiau klausytis draugo 
Bimbos interesingų prakalbų.

Ikcip'ihuį BctidlGVGi JUTS 
na į daug pelno. Ta( frats.

Y METALO LAUŽO

KLAIPĖDA, rugpj 20 d. — 
Medžio apdirbimo /<oinbinate 
paleistas į darbą gaix) katilas. 
Mašinas sumontuotos iš meta
lo laužo. Paleidus yį katilą pa
pildomai pastatytas gateris. 
Statybine medžiaga, kurią pa-* 
ruošia : gateris, panaudojama 
kolūkių statybai.

V. Mikalauskas

Hong Kong. — Praneša
ma, kad didėja žmonių 
bruzdėjimus prieš kinų tau
tininkų valdžią Formozpje, 
jų saloje - tvirtovėje.
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Sugrįžusiu iš Belgijos anglies 
kasyklų lietuvių pasakojimai 
apie patyrimus ir išgyvenimus

Dabar Izidorius Janulevi
čius vyksta pas savo tėvus į 
Vilkaviškio apskriti.

Antanas Juška.
1948 metų gruodžio mėne

sį jis išvyko iš Ingolstadto

KLAIPĖDA.—Rugpiūčio 17- 
tą dieną į Klaipėdos uostą lai
vu “Voločajevsk” iš Belgijos 
atvyko didelė repatrijuotų ta
rybinių piliečių grupė.

Grįžusius į Tėvynę tarybi
nius piliečius uoste pasitiko 
Repatrijacijos skyriaus prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos įgaliotinis, Lietuvosį komu
nistų partijos Klaipėdos mies
to komiteto ir miesto vykdo
mojo komiteto atstovai.

Po nuoširdžių sveikinimo 
žodžių grįžusieji apsupa atvy
kusius juos pasitikti tarybinius 
ir partinius darbuotojus. Po 
keletos minučių jau matome 
juos' visus draugiškai besikal
bančius. r

Grįžusieji apiberia gausybe 
klausimų laivę esančius repa
trijacijos skyriaus ir vietinės 
valdžios atstovus..

Pirmas grįžusiųjų klausy
mas:

“Ar mes galėsime važiuoti 
į namus?” "

Po to, kai į šį^kiąusimą tei
giamai atsakoma, kaT^vUi ži
no, jog jie visiškai laisvi ir ga
li vykti, kur tinkami, pasipila 
vėl visa eilė naujų klausimų. 
Grįžusieji domisi, ar gaus dar
bo, kokius turų atlikti forma
lumus dokumentams gauti ir 
taip toliau.

Dar laive repatrijacijos sky
riaus atstovas apklausinėjo 
grįžusius, kur jie nori vykti i)’ 
tuoj pat užsakė jiems geležin
kelio bilietus.

Grįžusieji- išvyko iš Klaipė
dos į Kauna, Tauragę, Vilka
viškį ir kitus Tarybų Lietuvos 
miestus ir miestelius. Kitų 
tautybių piliečiai išvyko į Ki
jevą, Gorkį ir tolimosios Ar
mėnijos sostinę — Erevanes 
miestą.

Mūsų korespondentas krei
pėsi į grįžusius iš Belgijos į' 
Tėvynę lietuvius, prašydamas 
trumpai papasakoti apie gy
venimą užsienyje ir paklausė, 
ar jie
pažįstamais,

Belgijos anglies kasyklose 
liko Izidoriaus Jamflevičiaus 
draugai Mykolas Žemgulys, 
Petras Kinčius, Justinas Meš
kis ir Vladas Krupėnas. Jis 
jiems siunčia iš Lietuvos šir
dingiausius linkėjimus ir kvie
čia netikėti karinių nusikaltė
lių šmeižtų bei sugrįžti į Lie
tuvą, pasielgti taip, kaip kad 
jis pats pasielgė.

— Šveinfurto DP stovyklo
je pasiliko mano bičiuliai Jd- 
nas Maldeikis, Jurgis Borche- 
rtas, Stasys Pangonis, Stasys 
Ališauskas ir kiti — pasakoja 
"Janulevičius. — Aš labai pra
šyčiau jiems pranešti, kad esu 
sveikas ir sugrįžau į Lietuvą. 
Taip pat parašykite, kad ver
buotojai ir komitetininkai, 
žadėję mums aukso kalnus, 
gerą gyvenimą Belgijoje — 
visus labai apgavo. Mes turė
jome dirbti sunkiomis sąlygo
mis. Anglies kasyklose nebu
vo tų moderniškų įrengimų, 
apie kuriuos jie taip dažnai 
kalbėjo, — dirbome giliai po 
žeme, nematydami dienos 
šviesos.

SurTkies^gyvenimo sąlygos 
mane taip išvargino^ jog aš 
nutariau mesti viską ir bėgti 
iš Belgijos į Tėvynę. O čia, 
kaip matote, aš pasijutau lai
svu žmogumi. Patariu ir ki-

(Bavarija) D P stovyklos į 
Belgiją.

Štai ką jis pareiškė:
— Ingolstadte liko mano 

draugai Vytautas Vanagas, 
Julius Mepševičius, Petras 
Tamošaitis ir kiti.

Jei jie iš Vokietijos dar ne
išsikėlė kur nors, nepatariu 
niekur važiuoti. Nuvažiavę Į 
Belgiją ar kitu)’, žiauriai ap- 
sivils. Išvažiavęs kitur, taip 
pat dirbsi svetimiems tol, kol 
turi jėgų, o vėliau gi išvarys 
i gatvę. Tuomet kur nors po 
tiltu ar landynėj, kokių daug 
yra Belgijoje, turėsi mirti ba
du.

Pamatęs, koks likimas ma
nęs laukia užsienyje, nutariau 
nuvažiuoti pas tarybinį kon
sulą Briuselyje ir sužinoti 
grįžimo sąlygas. Sužinojęs, 
kad tarnavusieji policijoje ir 
vokiečių kariuomenės dali
niuose nebaudžiami, tuojau 
nusprendžiau grįžti”.

Belgijoje likusiems drau
gams : Pranui Barkauskui, 
Broniui Paškevičiui, Stasiui 
Sutkui ir kitiems Antanas Juš
ka žada parašyti iš Kauno il- 

^us laiškus.
★ ★ ★

Šia proga grįžusieji kreipia
si i visus Belgijoje esančius 
lietuvius.
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norėtų su draugais bei 
pasilikusiais Bel-

gijoje ir vakarinėse Vokietijos 
zonose, pasidalinti įspūdžiais 
iš kelionės.

šia proga Izidorius Janule
vičius iš Vilkaviškio apskri
ties papasakojo trumpai savo 
patirtus svetur vargus. Tarna
vo jis vietinėj rinktinėj, o po 
karo atsidūrė amerikiečiu zo
noje. Vokietijoje, vargo Viur- 
cburgo DP stovykloje ir. tikė
damasis surasti bent kiek ge
resnį gyvenimą, išvažiavo dar
bams į Belgiją. Janulevičius 
tada bijojęs grįžti į Lietuvą 
tik todėl, jog tikėjęs skleidžia
moms stovykloje melagingoms 
žinioms apie tai, kad tarnavu
sius vietinėje rinktinėje Lietu
voje traukia griežton baudžia
mojon atsakomybėn. Skurdus 
gyvenimas Belgijoje, anglies 
kasyklose Janulevičių priver
tė grįžti į namus. O čia jis ne 
tik kad nepersekiojamas, bet 
dargi visų laukiamas ir remia
mas.

tiems Šveinfurto DP stovyk
lose esantiems lietuviams ne
kartoti mano klaidų. Neva
žiuokite i Belgiją! Juk sako
ma : svetur balta duona, bet 
jos neduoda, — baigia Izido
rius Janulevičius.

Tenka pasikalbėti ir su ša
lia stovinčiu F. Petkum; Jis 
šypsosi. Lietuvos oras jį, ma
tyt maloniai veikia. Tačiau 
prisiminęs sunkias dienas sve
timose žemėse, jis staj^a su
rimtėja. O jos iš tiesų buvo 
sunkios.

Kaune 1943 metais Feliksą 
Petkų prievarta paėmė į vo-
kiecių kariuomenės dalinius. Iš 
Kassel-Matenburgo DP ‘stovy
klos jis išvyko darbams į Belgi-
ją. Komitetininkai ir įvairaus 
plauko samdytieji melagiai jį 
gąsdino: “Jei grįši į Lietuvą, 
pamatysi, tave ištrems į Sibi
rą, ar pasodins į kalėjimą”. 
Tokių kalbų tekdavo išgirsti 
kasdien. Petkus sužinojo, kad 
Tarybų Lietuvos vyriausybė 
nebaudžia tarnavusius vokie
čių kariuomenėje, vietinėje 
rinktinėje ar policijoje. Jis iš-
girdo taip kalbant per Vil
niaus radiją anksčiau už jį 
grįžusį į Lietuvą Balį Mikoliū- 
kštį. Pasitikėjo jis draugu, kad 
sis neklampys žmonių į vargą, 
ir pats pasiryžo grįžti į tėviš
kę.

Baigęs pasakojimą, Felik
sas Petkus prašo pasiųsti liku
siems Belgijoje savo drau
gams : Dapkui, Užkurėliui, 
Kondrotui, Škėmai, Bagdonui 
ir kitiems nuoširdžiausius lin
kėjimus.

Tuo pačiu laivu rugpiūčio 
17-tą dieną iš Belgijos sugrįžo

BROLIAI LIETUVIAI, 
ESANTIEJI BELGIJOJE!

Mūsų liaudies priešai su ku
nigu Damausku priešakyje 1 
apgaudinėja ir toliau, sakyda
mi, kad jums nėra kelio atgal 
į Lietuvą. Tarnaująs belgiš
kiesiems kapitalistams, nusu
sęs laikraštpalaikis “Gimtoji 
šalis” ir toliau meluoja, kad 
tarybų valdžia persekioja 
grįžtančius iš užsienio valsty- < 
bių į Lietuvą tautiečius. Jo 
autoriai juk už tai atlyginami, 
kad mus apgaudinėtų.

Lietuviai, vargstantieji Bel
gijos anglies kasyklose! Grįž
kite į Lietuvą! Kėlias jums, 
atviras!

ŠimGi jūsų draugų jau grį
žo į Tėvynę, rado čia savo 
šeimas, artimuosius ir kuria 
visiems laimingą gyvenimą. 
Sekite ir jūs mūsų pavyzdžiu!

Po to sugrįžę lietuviai iš
važinėjo į savo gyventas vie
tas;

“Tėvynes Balsas”

VENGRAI NUMARINO 4 
IŠDAVIKUS

BUDAPEST. — Vengri
jos teismo sprendimu, tapo 
įvykdyta mirties bausmė 
generolui Geo. Pallfy’ui ir 
trims kitiems oficieriams 
bei diplomatams, kaip ka
riniams svetimų kraštu šni
pams ir suokalbininkams 
prieš Vengrijos Liaudies 
respubliką.

Boulder City, Nev. —
------- ----------------------- ------------------------------- —------- Nukrito ežeran
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Ketv., Spalių 27, 1949 lėktuve; ŽUVO 3

privatus 
žmonės.
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Šokiai Prasidėsi
Koncertas

Prasidės

3:30 vai. po pietų

Sėdynės Nezervuotos

Bukite Anksti

Vien Tik šokiams

'W5

ji

Įžanga $1.50 Asmeniui

£ ‘W5G■z. * y-’

fete ■,

Įžanga 75c
Asmeniui

Agotėlė Kenstavičienė 
garsiosios dainininkės 

koncertoLaisvės

ir Konstancija 
Chicago,III., 
programoje.

Abekienė, 
dalyvaus

, sopranas ir
Itas, visoje pla-

i dai-

AGOTĖLE KENSTAVIČIENĖ, sopranas 
KONSTANCIJA ABEKIENĖ, aB^ 
čioje Amerikoje pagarsėjusios kaipo duetų 
nininkės. Didžiojo New Yorko apylinkė išgirs 
jas Laisvės koncerte.

VLADIMIR DELOFF, basso. Deloff yra pagar
sėję kaipo operų ir koncertų dainininkas, šiame 
Laisvės koncerte mes jį pamatysime ir išgirsime 
jo griausmingą basso balsą, o šiam koncertui jis 
specialiai pasiruošia.

BIRUTA 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 j geriems koncertams. 
Taigi mes ją matysime ir girdėsime Laisvės kon
certe.

smuikininkė. Gražiu
Doris

DORIS CHUBERKYTĖ, 
smuiko solų šiame koncerte duos mums 
Chuberkytė iš Fairlawn, N. J. Mes ją kartą gir
dėjome, tad geidžiame kuo dažniausiai išgirsti.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPe. Jau visi pasiilgome ru
sų šokikų, šiame Laisvės koncerte turėsime ir 
juos.Jie šoks rusų liaudies šokius.

AIDO CHORAS. Taipgi dalyvaus programoje ir 
vietinis Aido Choras, vadovaujamas George 
Kazakevičiaus.

AIDO VYRŲ CHORAS. Dainuos ir puikiai atsi
žymėjęs Aido Vyrų Choras, diriguojamas Geo. 
Kazakevičiaus.

Kiekvienas pasirūpinkite būti šiame Koncerte ir 
pasinaudoti tais puikiais talentais, kurie aukš
čiau suminėti.

KONCERTAS BUS

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, L. L., N.Y.

George Kazakevičiaus Orkestras Šokiams
Bus Geriausių Valgių, Degtinių, Vyno ir Alaus



KĄ JIE BUVO PAKARTI?
Vengrijos valstybinės prokuratūros kaltinamasis Aktas Raiko ir jo 

bendrininku byloje
Lįstų stovyklą, priešpastatęs jas Tarybų 

Sąjungai.
“Tito,—pareiškė Rankovičius,—numatė 

tris uždavinius šiam tikslui įvykdyti nau
jomis aplinkybėmis. Pirma, mobilizuoti 
Jugoslavijos tautas prieš TSRS; antra, 
padidinti ir organizuoti liaudies demo
kratijos šalyse antitarybines jėgas ir, tre
čia, panaudoti tarntaut. klausimuose 
nesutarimus tarp TSRS ir Anglijos bei 
Amerikos. Paskutiniu atveju mes turi
me remtis kovoje prieš TSRS kolonijinę 
politiką, nukreiptą prieš didžiąsias vals-

(Tąsa)
Vengrijos vyriausybę. Dėka to Jugosla
vijos vidaus reikalų ministras Rankovi
čius, pagal Tito planus, galėjo per šnipų 

.tinklą duoti konkrečius parėdymus dėl 
Vengrijos vyriausybės nuvertimo, dėl 
Vengrijos valstybinės santvarkos pakei
timo.”

Pasirengimb šiam planui įvykdyti 
tikslais Tito apsilankė Vengrijoje 1947 
metų gruodžio mėnesį, šis apsilankymas, 
kuris daug kuo primine nugalėtojo įsi
veržimą į Budapeštą, vyko pagal Jugo
slavijos vadovų kruopščiai paruoštus pla- 
nūs. Šio hpsilankymo tikslas'buvo kelti 
Tito, o taip pat Jugoslavijos autoritetą 
Vengrijoje, nes Raiko grupė ir jų jugo
slaviškieji bendrininkai nuolat mėgino 
dirbtinai populiarinti Tito ir sumažinti 
didelį Tarybų Sąjungos autoritetą. Grįž
damas iš Budapešto, Tito medžioklės 
dingstimi praleido vieną dieną Kelebijo- 
je, arti Jugoslavijos sienos. Jo traukiny
je taip pat važiavo vidaus reikalų minis
tras Raikas, kuris jau anksčiau ne kartą 
kalbėjo su Tito ir Jugoslavijos valdovais. 
Kelebijos stotyje, Tito traukinyje, Jugo
slavijos .vidaus reikalų ministras pasi
kvietę Raiką. Per vertėją Brankovę jis 
smulkiai pranešė jam apie tai, kas pada
ryta^

Raiko parodymais, Rankovičius pasa
kė, kad

ma Į likviduoti protarybi- 
s nuotaikas.” ,

esme iKongresmanas Roy Wier susitikęs su AFL delegatais to unijų centro konvencijoje St. 
Paul mieste jaučiasi kaip namie, nes jis pats yra International Alliance of Thea
trical Stage Employes nariu. Su juomi matomi jo unijos viršininkai: William P. 

Raoul, George W. Bray field, Richard F. Walsh.

ką algą, išmokamą iš Vašing
tone laikomų “įšaldytų” Lie
tuvos rezervų. Vieną dalyką 
vistik reikia pripažinti: šios 
dviejų “ministrų” pjautynes 
smetoniniams gaivalams atne
šė tokią nenaudą, kad jų gru
pė visiškai išsiblaškė.

Demokratiniai Urugvajaus 
lietuviai, nepaisydami nei 
Graužinio, nei Šacikąusko anti
tarybinių šmeižtų bei gr-asiluT' 
mų, susitvarkė Tarybų piliety
bės reikalus ir su tuo galuti
nai liko nepriklausomi nuo fa
šistinių “ministrų“ valios. Ne
mažas kiekis yra pasiryžusių 
repatriuotis į savo senąją Tė
vynę.

KELI ŽODŽIAI APIE 
URUGVAJŲ

“Planas yra toks, kad, nepastebimai 
ai buk i nda m i k a i m y n i n i ų sali ų vyri a visy
bių budrumą, įjungtume liaudies demo
kratijos šalis į Jugoslavijos orbitą su 
centru Belgrade.”

Tam parengti buvo naudojamos vadi
namosios Balkanų profesinių sąjungų 
sąjungą, Balkanų sporto sąjunga, Bal
kanų jaunų darbininkų sąjunga, Balka
nų moterų sąjunga ir tt., kurių centras 
buvo vis tame pačiame Belgrade. Dėl vi
daus politikos Vengrijoje Rankovičius 
davė Raikui šiuos nurodymus:

“Orientuokitės į nacionalistiniu^, šo
vinistinius elementus kariuomenėje, po
licijoje, valstybiniame aparate, į smul
kiaburžuazines jėgas mieste ir ypač kai
me.”

Rankovičius pranešė Tito nurodymą, 
pagal kurį Raikas turėjo .laikytis kryp
ties tikriesiems Vengrijos valstybės ir 
komunistų partijos vadovams likviduoti 
ir po to paimti į savo rankas vadovavi
mą Vengrijai. Raikas priėmė šį pavedi
mą ir sustiprino savo veiklą.

Nuo 1948 metų kovo mėnesio pradėjo 
iškilti vis daugiau ir daugiau faktų, ku
rie rode, kad Jugoslavijos — Amerikos 
planai pradedami demaskuoti. Kaip ko
munistų partijos politinio biuro narys, 
Raikas buvo painformuotas apie tai, 
kad Informacinis biuras rengiasi demas
kuoti Tito išdavyste* Apie šiuos pasiren
gimus Raikas sistemingai informavo ti- 
tininkus.

Kominformo rezoliucijos paskelbimas 
demaskavo titinkų planus ir padare ne
galimu jų įvykdymą. Todėl titinkai pra
nešė Raikui, kad taktikai parengti ry
šium su pasikeitusiomis aplinkybėmis 
reikia įvykdyti slaptą Raiko susitikimą 
su Jugoslavijos vidaus reikalų ministru 
Rankovičium. Šis slaptas susitikimas 
įvyko 1948 metų spalio pradžioje prie 
Pakšo miesto žemvaldžio hortisto Kleino 
Antalo medžioklės lauke. Pasienio dali
nių yirišninko Palfio padedamas Ranko
vičius su dviem palydovais nelegaliai 
perėjo sieną ir susitiko su Raiku, kurį 
į susitikimo vietą atvedė Jugoslavijos pa
siuntinys Budapešte Mrazovičius ir jo 
meilužė — mokytoja iš Pakšo miesto — 
Tarisniaš Djerdji. f

Rankovičius pranešė Raikui naują pla
ną, pabrėžęs, kad jį parengė asmeniškai 
Tito ir kad, be jo, planas žinomas tik 
Džilasui ir Kardeliui. Jis pranešė, kad 
po Informacinio biuro pranešime reikia 
pereiti į naują kelią ankstyvesniems tik
slams pasiekti. Jis išdėstė “genialųjį” 
Tito planą apie tai, kaip jis palaipsniui

“Pagrindini:;! genialaus plano 
principai, kaip man pranešė Rankoyi- 
čius, yra šie: iš pradžių bus kritikuoja
mi Kominformo nutarimai, po to šis nu
tarimas bus kvalifikuotas, kaip šmeiž
tas, bet tuo laikotarpiu dar nebus lei
džiama kritika TSRS ir jos vadovų ad
resu. Priešingai, tuo laikotarpiu bus 
skelbiama, draugystė su Tarybų Sąjun
ga. . . Po to, — tęsė jis, ■— mes palaips
niui, bet yis 'ryžtingiau, pradėsime kal
bėti, kad TSRS yra atsakinga už tai, kad 
neįmanoma įvykdyti Jugoslavijos penk
mečio plano, o ryšium su šituo ir socia
listinės statybos planų, ir ypač, kad ne
galima įvykdyti mūsų duotojo pažado — 
pakelti liaudies masių gerovės lygį. . . 
Ši' propaganda, be abejo, bus labai efek
tyvi, — pareiškė Rankovičius. — Jos 
pagalba, draugiški mūsų tautos jausmai 
Tarybų Sąjungai pavirs neapykanta ... 
Tito išskaičiavimais, — pasakė Ranko
vičius, — ši propaganda turi paruošti 
kelią į tai, kad liaudies masių akyse bū
tų pateisintas Tito’orientavimasis į Va
karų l valstybes užuot orientavimos į

Vengrijos atžvilgiu Rankovičius pa
reiškė Raikui, kad Tito

“artimiausiu metu pradeda griežtą 
kampaniją prieš Vengrijos vyriausybės 
ir valstybės vadovus. Rakoši bus apkal
tintas revizionizmu, o taip pat tuo, kad 
jo vadovaujama Vengrijos vyriausybė 
ketina atplėšti nuo Jugoslavijos teritori
jas, kuriose gyvena vengrai. Po to, kai 
dėl šito iškils prieštaravimai tarp jugo
slavų ir vengrų tautų, šis’klausimas ati
tinkamu momentu bus iškeltas parla
mente. Šią operaciją lydės pasienio in
cidentai, už kuriuos Jugoslavija uždės 
. i i___i....... ”

Šie pasienio incidentai, pagal 'Ranko- 
vičiaus išdėstytą planą, turėjo būti Ju
goslavijai formaliu pretekstu karinei in-

ritorijos daliai ginkluotu būdu okupuoti.

užimta
karines operacijos dalis 
s kariuomenės vengrų 
įas per sieną, o taip pat 
igusląv i jos į Vengriją

a ; a... Vnenkos 
žandarų,

Antanas Vaivuskas

Iš Montevideo Padanges
Apie mūsų veiklą ir gy- 

• venimą, manau, kad neten- 
i ka. daug ką rašyti, mes jūsiš- 
j kėje sp'audoje yra pasirodžiu- 
I siųj informacijų. Vienok', no
risi kai ka papasakoti.I ‘

Iš visų Pietų Amerikos lie
tuviškųjų •kolonijų mes paliko
me vienintele kolonija, kurio
je darbininkų organizacija 
dar gali netrukdomai gyvuoti. 
Mūsų brolius ir seses Argen- j 
finoje vėl išblaško reakcija. t

Sąjungą ir perves ją j Vakarų imperia
listų stovyklą ir kaip tuo pat metu jis 
ketina sustiprinti liaudies demokratijos 
šalių reakcines jėgas ir užtikrinti jų or
ganizacinį sutelkimą, o taip pat kaip jis

vengrų uniio’‘ma .\irgujos r- 
okupacinėse! zonose surinktų 
salašistų ir hortistų.

Į planą buvo įjungtas atskirų Vengri
jos vyriausybės narių ir, visų pirma, Ra
koši Matiaso, Farkašo Michajo ir Gerės 
Erne “fizinis sunaikinimas.”

Sunerimusį Raiką Rankovičius nura
mino, kad jie turį didelę praktiką šioje 
srityje: . ... ; t

“Kai kurie iš Tito priešų tarpo galėtų 
gerai papasakoti apie tuos būdus, ku
riais Tito ir jis (Rankovičius) nusikra
tydavo savo priešų.”

Rankovičius pasiūlė Raikui pavesti 
vadovaujančių Vengrijos vyriausybės 
ministrų nužudymą Palfiui ir jo žmo
nėms kariuomenėje.

“Pasirūpinkite, — pareiškė Rankovi
čius, — kad šie nužudymai būtų įvairūs, 
pavyzdžiui, kad su vienu įvyktų nelai
mingas atsitikimas, su kitu —^savižu
dybė, su trečiu — staiaį/jj^tis nuo li
gos, arba nušaukite juosi 
liau duokite atitinkam!™ 
vyzdžiui, — juos nušovff

š nuo li
mituose ir vė
žliški nimą, pa- 
raidie mėgino

Pabaigoje Rankovičius 
nurodymus ir sąlygas:

(Bus daugiau)

pranešė Tito

Praeities šešėliai,“
“Ponas

Kerniai“,

Uždarė jų spaudą ir patalpas, gian'i 
šį sykį apsieita be areštu ir be į grasios, . . . I . .Villa DeVoto kalėjimo, be 
elektros banano ir be katorgi
nės Martin Garda salos. Bra
zilijoje visos demokratinės lai
svės ir pačios elementariškiau- 
sids teisės, jau pora metų at
gal, brutališkiausiai sutryptos 
imperialistams parsidavusių

miesto lietuvių kolonijoje da- 
d a ryti kąrankas

liekanos 
ru ošimo

režimo
pamaldų >

^skautų būrelio

su-

ms, nes jos dydis su “užkuli
siais“ yra 2V2x3mtr. Nepai
sant tokio nepatogumo, mūsų 
teatro mėgėjai ryžtasi vaidin
ti. Jau pastatė tokius veikalus, 
L'.afp
“Pusseserė Salomėja 
amerikonas“, “Se 
“žaldoko dvaras“ ir

V a i d i n i m ų pastaty ma i
traukia gausią publiką, kuri 
užpildo mūsų salę ų* šalutinius 
kambarius. Mūsų publika ren- 

iems pobūviams priduoda 
, kultūringos nuotai- 

! kos Tai nepalyginti su pirmų- 
;jų imigracijos laikų publika, 

su kulturėjo.
mūsų pa re n- 

gėdingų girtavimo 
t r i u k šm a v i m o, p ešty- 

policijos intervencijos...
pasidarė daugiau ar- 
draugiškesni, susispie- 
ir prie paties bufeto 
- būrelius, šnekučiuo- 
traukia “punktą“ ir

i migracijos laiku 
persiau klojo,

Nematyti daba): 
gimuose 
scenų, 
n iu, 
žmones 
timesni,

i būrius

■ tvarkingai

bar laisvas 
nori turi 
smetoninio 
kurie, be
ba.lių rengimo 
palaikymo ir dviejų spaudos 
leidinėlių išleidimo, dar užsi
ima ir patarnavimais žvalgy
bai persekioti mūsų sąmonin
guosius tėvynainius, šiuo metu 
tenai policija draudžia veikti 
net paprasčiausiai meno mė
gėjų bei sporto draugijai, jei 
ji susikurtų be smetoninio 
konsulo Polišaičio žinios ir 
pripažinimo.

Urugvajuje mes dar tebesi- 
nąudojame laisve savo kultū
riniai veiklai tęsti. Iš valdžios 
pusės mums 
cenzūra, nei 
vai rinktis,

'rašyti, vaidinti ir t. p.
Vienintelį žodžio laisvės ap

karpymą mes jaučiame tik 
radijo bangomis: mums nebe
leidžiama savo gimtąja kal- 

atliki-

B.D.2

nėra uždėta nei 
trukdymai laiš

kai bėti, skaityti,

savo
programas 

nėti, o taip pat tapo atimta
I teisė komentuoti apie mūąų 
| Tarybinę Tėvynę. Tai pasėkos 
amerikinių imperialistų spau
dimo į radijo stotis, kurios 
betarpiškai tokiam spaudimui 
nusilenkia.
NE VISADA SNAUDZIAME 

*

f c ,

Iš žymesnių mūsų darbo at- 
s i e k i m ų re i k i a suim i n ėti: 1) 
nuosavų patalpų • įsigijimas 
veik pačiame miešto centre; 
2) P. Amerikos lietuvių pir
mojo kongreso sušaukimas;

mas; 4) sporto sambūrių su
organizavimas iš jaunosios 
kartos tarpo. Be to, per 
kelis atvejus mėginome įsteig
ti lietuvių kalbos mokyklėles, 
kurias, tačiau, nepasisekė tvir
tai pastatyti. (Nūdien veikia 
tokia mokyklėlė nepriklauso
mai nuo bet kokios organiza
cijos, išlaikoma tėv.ų komiteto 
pastangomis; ją lanko apie 20 
vaikučių). Retkarčiais ruošia
me paskaitas. Savo patalpose 
turime įrengę nedidukę sceną; 
ji iš viso nepatogi vaidinimo.

Bet tatai Juk perdaug kvaila 
utopija!... Ką mes galime pa
daryti, — it privalome daryti, 
— sutampant su aplinkos tik
rove ir niekad neįsipainiojant 
Į nacionalizmo žabangas, tai 
stengtis suturėti ištautejimo 
plėtotę įdiegiant klasinį sąmo
ningumą jaunajai kartai, krei
piant jaunųjų atydą į domėji
mąsi kilniosiomis pažangiosio
mis idėjomis. Jaunuolis, galįs 
orientuotis politikos bei kitais 
visuomeniniais klausimais, ne
nuteista ir nuo tautiniai demo
kratinio judėjimo.

O del mūsų tautos taip di
delės dalies išnykimo, t. y. iš- 
tautėjimo emigracijoje, tega
lima kaltinti buržuazinės Lie
tuvos valdovus, privertusius 
mūsų tėvynainius ieškotis duo
nos kąsnio tolimose užjūrio 
šalyse.

ANKSČIAU IR NŪDIEN

Urugvajaus respublika tvar
kosi buržuaziniai demokrati
nės santvarkos pagrindais. Po 

I 1933 m. Dr. Terra perversmo, 
į mėginusio įgalinti diktatūrą, 
šalyje vėl normavosi politinė 
padėtis, kuri laikosi iki šių 
dienų. Spaudos , žodžio, sąži- 

, nės bei kitų kultų laisvė čia 
! turi savo respektą. Tačiau, 
kaip ir kitose kapitalistinėse 
Valstybėse, šis respektas dau
gelyje. atvejų yra valdančio
sios klasės privilegija. Bendrai 
imant, urugvajiečiai — tradi
ciniai demokratiški žmonės. 
Šita demokratizmo sąvoka 
liaudyje buvo įdiegta urugva
jiečių tautos 
džiojo Chosė
gas, šimtas su viršum metų at
gal.

Veikia viešai visos politinės 
partijos bei profesinės sąjun
gos. Respublikos prezidento, 
parlamento atstovų ir miestų 
burmistrų pinkimai vyksta kas 
ketvirti metai. Rinkimuose da
lyvauja ne vien privilegijuo
tos klasės, o ir paprasti žmo
nės. Paskutiniuose rinkimuo
se (1946 m.) komunistai sos
tinėje gavo daugiau balsų už 
katalikus. Parlamente komu
nistai turi: 5 deputatus ir 1 
senatorių, (moterį).

“KOLORADOS“ IR 
“BLANKOS“

įkūrėjo — di- 
Gervasio Arti-

Urugvajaus lietuvių koloni
joje savo aktyvumu, savo dar
numu bei.-savo darbo vaisiais, 
žymiausią> vietą užima mūsų 
organizacija — Urugvajaus 

! Lietuvių Centras. Smetoninin- 
i kai, socialistai ir katalikai ne- 
■ palaiko kolonijoje nei jokios 
' rimtesnės; organizacijos, nei 
turi kolonijoje patyrimo. Ne- 

l beįstengia jie net šokių vaka- 
i vėlių pastatyti. Kadaise turė- 
i ję savo grupę ir net leidę sa
lvo laikraštį (“Naujoji Ban- 
Iga“) socialistai dingo, nepa- 
i likdami visuomenėje nė pėd-

kaip ir visoje'I sako. Prie tokio liūdno likimo 
yra ta, kad jaunimas ' mūsų socialistus privedė jų 

. Ištautėjimas | susibičiuliavimas su smetoni- 
įleidęs savo | ninkais bendrai šmeižti Tary-

AR SULAIKYSIME 
IŠTAUTĖJIMĄ?

Jaunimas turi suorganizavęs 
vieną futbolo ir kitą “hockei“ 
komandas. Pastarąją jis pa
vadino “Kauno“ vardu. Sek- 

J 

madieniais šios komandos lo- 
rove ii| Iš Motevideo
šią su vietiniais sportininkais. 
Jaunieji taip pat įsitraukia ir 
į meno veiklą: savo pajėgomis 
stato vaidinimų bei įvairių nu
merių parengimus.

Visa beda, 
išeivijoje
sparčiai ištautėja 
jau giliai turi 
šaknis į dabartinę kartą, ku
rią dar sudaro Lietuvoje gi
męs ir čia užaugęs jaunimas. 
Su kita kartaJ^tts dar blogiau. 
Ji apie Lietuvą težinos tik iš 
žemėlapio... Reikia pažymėti, 
jog mūsų organizacijos ben
dradarbiais iš jaunimo tarpo 
yra tas elementas, kuris vai
kystėje perėjo nors- ir neilgą 
lietuviškosios mokyklos kursą, 
šis elementas dar puikiai tebe
vartoja savo tėvų kalbą ir, 
bendrai, save1 skaito lietuviais. 
Visi kiti, padarius mažą išim
tį tų., kuriuos levai išauklėjo 
lietuviškoje dvasioje, jau nu
tolo ir kas kartą vis tolsta nuo 
kolonijos ir nuo savo tautos. 
Apverktinesnę padėti su jau
nimu mes matome Argentinoje 
ir Brazilijoje.

ATMETANT UTOPIJĄ...

Mano manymu, tokioje Pie
tų Amerikoje lietuviškųjų ko
lonijų nykimo procesas yra ne
sulaikomas. Visos kalbos bei 
pastangos palaikyti lietuviškus 
sambūrius — bus bergždžios. 
Palaipsniui jie nyksta ir nyks. 
Tiktai priimant tokią absurdi
šką. hipotezę, apie kokią sap
nuoja bėglys prof. Pakštas — 
įkurti atskirą lietuvių valsty
bę svetimoje valstybėje, — 
būtų galima, išsaugoti ir palai
kyti lietuviška bendruomenę.

bų Lietuvą. Tūli jų atvirai su
sidėjo sd Lietuvos priešais, ki
ti — įsisukę į ankštą kiautą 

’ i bendra- 
‘(Argentinos Lietuvių 

jūsiškės 
atviru

I ir letargu, užmigo. Jų 
mintis “ ‘ 
Balsas“ (lygiai kaip , 
“Naujienos“) virto 
smetonininkų oficiozu.

TURIME NET DU 
“MINISTRUS“!

Mums sukelia nemažai juo
ko prasidėjusi Graužinio-šaci- 
kausko varžybų komedija. Vi
sokių nešvankių avantiūrų ’ iš
mėginęs svieto perėjūnas Pra
nas šacikauskas sumanė atsta
tyti tariamąjį “ministrą“ Dr. 
Kazį Graužinį, 1946 metų pa
baigoje Argentinos vyriausy
bės likviduotą Smetonos atsto
vą. Graužiniai persikėlus į 
•Urugvajų, šacikauskas buvo 
jo artimiausias bendradarbis 
ir abu išvien vedė “kovą su 
bolševikais“. Nūdien, šacikau
skas pasiyądinęs Gabrio-Par- 
šaičio fantastinės egzilinės 
valdžios “ministru“, nori nu
rungti Graužinį, šacikauskas 
jį vadina “fašistinės Smetonos 
diktatūros atstovu“, o Grauži
nis savo . oponentą apšaukė 
“avantiūristu“ ir “bolševiku“... 
Trumpai sakant, tai dviejų 
individų rietena už ministeriš-

Iš senų laikų krašto visuo- 
1 menė dalinasi i dvi pagrindi
nes sroves: “kolorados“ (spal-. 
vuotieji, atseit raudonieji) ir 

į “blankos” (baltieji). Pirmųjų 
vėliavos raudonos, antrųjų— 
žydrai mėlynos. Vienų ir kitų 
pusėje yra aibė pasidalinimų 
į partijas, grupes, sparnus. 
Pav.. “koloradų“ srovėje žy
miausią vietą turi batžistų 
partija (Batlle. įžymiojo mi
rusio politiko giminės, pasekė
jai), tačiau ir batžistai dar 
yra pasidalinę į atskiras gru
pes. Kova tarpe srovių, parti
jų, grupių įgauna įkarščio tik
tai priešrinkiminėse kampani
jose. Tai klasikinė varžyba už 
vietas valdžioje. Visų gi jų 
politinės platformos panašios 
viena kitai. Batžės partija iš
kilo kaip progresyvi partija 
ir jai buvo lemta “baltųjų“ 

į neprileisti prie valdžios nuo 
IXX amžiaus pradžios. “Kolo-
■ radų“ srovę sudaro daugiau- 
i šia miestelėnai, pramoninių kai, 
| smulkioji buržuazija; “blan-
■ kos“ — remiasi ant stambiųjų 
i žemvaldžių bei pažadais suvi- 
j botos valstietijos. Po šių dvie

jų srovių seka katalikai, ko
munistai ir socialistai (pasta
rieji parlamente teturi tik 2 
deputatus).

(Daugiau bus)

Ap- 
riu- 
Kv- 
val.

Kenosha, Wis.
LLD 8-tos Apskrities 
Konferencija

Lapkričio (Nov.) 13 dieną 
atsipus metinė LLD 8-tos 
skrities Konferencija po 
merių 4912 — 24th Ave., 
nosha, Wis. Pradžia 10 
ryto.

Visos LLD kuopos prisiųs- 
kite reikalingą skaičių dele
gatų viršminėtu laiku. Mes 
taipgi tikimės, kad LLD Pir
ma Apskritis prisius savo 
broliškus delegatus į virsmu 
nėtą konferenciją, kurioj visi 
bendrai apsvarstysime LLD 
organizacijos reikalus.

Komitetas.

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ktftv., Spalių 27, 1?



New Britain, Conn.
Henry' Wallace Dalyvaus 
Peoples Partijos
Rudeniniam Piknike

Vietos ir plačios apylinkes 
žmonės ruošias dalyvauti ne
paprastame rudeniniam liau*- 
diškos partijos piknike, 30 d. 
spalių (Oct.), Schuetzen Par
ke, New Britaine. *

Piknikas prasidės tuoj po 
pietų ir tęsis iki vėlumos va
karo'. Šis piknikas bus naujo- 
viškesnis, mat išvakarėse už- 
dūšinių, tam bus pritaikyta 
programa. Be to, turėsime ne
paprastą svetį — Henry A. 
Wallace buvusio, prezidento 
F. D. Roosevelto sandraugą, 
liaudies reikalų apgynėją — 
pažangūną. Wallace nežada 
pribuvęs piknike kalbėti, tik, 
taip sau pasisvečiuoti, su žmo
nėmis pasikalbėti, asmeniniai 
arčiau patirti, kaip dalykai 
dedas šioje valstijoje i)’ pa
čiam New Britaino mieste. 
Wallace būdamas valstybės 
pareigūnu rūpinos liaudies 
reikalais, jis dar ir dabar 
glaudžiai susirišęs su darbo 
liaudies vargais ir gerovėmis. 
Jam dėl to rūpi pirmarankės 
darbo žmonių būklės žinios.

žmonės dalyvaudami šiam 
nepaprastam piknike turės 
progą ypatiškai ranką jam pa
spausti ir lygiai, kaip su pap
rastu piliečiu pasikalbėti, o 
tas labai retai galima padary
ti.

Oras lai nė vieną negąsdi
na. SCHUETZEN PARKE yra 
dvi milžiniškos salės: viena 
del šokių, antra — poilsiam, 
pokalbiui ir sportui.

Nugirsta jog iš Waterbury, 
New Haven rengiasi žmonės 
busais masiniai, atvykti į pik
niką. Iš kitų, kaip iš Torring
ton, Thomaston, Bristol, Hart
ford — suvažiuos mašinomis. 
Daugel ir lietuvių žada būti. 
Lietuviai ant vietos gyvenda
mi tikrai dalyvaukime!

★ ★ ★
Tenka tarti garbės žodis L. 

Žemaitienei iš Hartfordo. Ji 
rūpinas dienraščio Laisvės rei
kalais. Ji myli lietuvius, lietu
vių kalbą ir spaudą. Vajaus 
proga užsuko į šį miestą j ieš
kodama naujų skaitytojų ir at
naujindama prenumeratas se
niems skaitytojams. Taip ir 
reikia. Reiktų visiems pasis
tengti juo labiau pažangiąją 
spaudą plėsti ir jai sunkiam 
momente pagelbėti. Kai kurie

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tčmykite atydžiai. Nelaukite kol 

apsirisite ir reikės gulėti lovoje 
arbar eiti ligoninėn. Tas jums atsi
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

No. 1—Nuo4 dantų gąlimo ir dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet 
smegenys (gums) nesveikos, išpur
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
S. Miracle Ointment for Toothache. 
Būsite patenkinti. Kaina $1.

No. 2—M. J.' S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungtimą, traukymą, tirpi? 
mą, nesveikumą sąnarių (museles), 
nuo užsišaldymo ir aštraus kosulio 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve f<(b 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, burna, 
sores, ir tt. Ši mostis visuol 
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos“ 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

No. 4—M. J. S. New DĮpcovėry 
Salve for Itching Skin ąr Poison 
Ivy. šita mostis naujai išrasta, ga
lima prašalinti . niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus: Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection," 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į trum- 
pą laiką, varvąnčias ar ne, užsenė- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kainh $2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite money-orderj ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

su parama pasirodė gražiai. 
Jiems dėkui! Nemalonu matyt, 
kad Laisvėje retai pasirodo 
žinutės iš New Britaino mieš
to, o taip neturėtų būti. Kaip 
tik susitiksiu1 mokančius rašyti 
žinutes (ypatingai Sūsninkų 
Jurgį), tuoj jiems pašonėn pa- 
dilgysiu kad jie rašinėtų spau- 
don naujienas iš lietuvių gy
venimo. Naujienų daug yra, 
tuo labiau, kad yra iš Vokie
tijos atvykusių žmonių su sa
votiškoms mintims. Kodėl ban
doma atsidėti ant vieno?

Aplankykime senesnio am
žiaus žmones, štai Žemaitienė 
hartfordietė užsuko pas senu
ke Mažeikienę, gyvenančią 
prie Connerton St. Rado jt| 
vienui vieną, nuliūdusią, roj 
dos, ko tai laukiančią. Ilgiam 
pasikalbėjus su ja pasirodė 
jog ji išsiilgusi žmonių, pil
na vilčių gyventi, džiaugtis 
sveikata, mylinti skaityti ypač 
Laisvę ir šviesą. Žemaitienei 
ji prasitarė: “Lai lanko mane 
Ipaisvė ir šviesa, be šių laikraš. 
čių nelinksma: nieko nežino
čiau”. Josios čia šventa tiesa. 
Išsiėmus kelis dolerius užsimo- 
kęjo už “Laisvės” prenumera
tą dviems metams ir už šviesą 
metams.

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Drau

gija dėl susidėjusių priežas
čių neparengė nieko vasaros 
laike. Bet sekamą 13 d. lap
kričio mėn. tikrai bus suruoš
tas gražus pažmonys.. Rengi
mo komisija susideda iš mote
rų, tai reikia tikėtis puikaus 
parengimo. Veik visi nariai, 
labiausiai moterys pasižadėjo 
atsinešti ka tokio iš valgomų 
daiktų. Gražu!

Dažnai pasikartoja mažų 
krautuvėlių apiplėšimai. Kai . 
kuriuos ir gatve einančius susi- I 
stabdo ir. apiplėšia. Vienas- 
lietuvis pasakojo, kaip iš jo 
atėmė visas sutaupąs. Kol pa
kankamai būdavo darbų, tol 
tokių atsitikimų nelabai girdė- i 
josi. Tadgi šiais laikais reikia 
saugotis plėšikų.

4‘L”. Koresp.

Cleveland, Ohio
DĖMESIO! 

SOVIETINĖ FILMĄ SPALIO 
29 IR 30

Clevelando Kultūrinis Ko
mitetas rodys sovietinį judį 
“Without Prejudice” rytinėje 
ir vakarinėje miesto dalyse, 
šeštadienį, spalio 29, bus ro
domas Ukrainų Labor Temple, 
1051 Auburn Ave., sekmadie
nio vakare, spalio 30, Standard 
Hali, tik į pietus nuo St. Clair 
Ave. Judžiai bus rodomi per 
2 kartus abiejose vietose, 
6 :30 ir 9 :30 valandas vakare.

Veikalas “Without Preju
dice” yra paimtas iš garsaus 
rusų moksliniko Mikulha — 
Maklai ekspedicijos į Pietų 
Jūras, 19-tame šimtmetyje. 
Mikulha - Maklai išlipo ant 
New Guinea salos tais laikais, 
kada tą salą balto žmogaus 
koja dar nebuvo palietusi, čia 
Mikulha - Maklai išgyveno 
daug metų su tos salos primi
tyviais žmonėmis, išmoko pa- 
puanų kalbą, jų papročius, jų 
kultūrą ir gyyvenimą.

<- Jo patyrimai įtikino jį ir 
pasaulį, kad reakcijonierių te
orija apie žemesnę žmonių 
rasę neturi mokslinio pagrin
do, nes žmogaus kultūra, pro
tinis pajėgumas ir jo socialis 
stovis nepriklauso nuo jo odi
nės spalvos.

Jau iš to kas čia pažymėta 
atrodo, kad šis judis turės 
mokslinės svarbos. Todėl ne- 
praleiskime progos jo nepa
matę. J. N. S.

Pajieškojimai
Pajieškau savo, sesers Mineikytės. 

Iš Lietuvos paeina Jonaičių kaimo, 
Telšių parapijos. Pereit to karo me
tu gyveno Buenos Aires, Argentino
je, girdėjau, kad ji manęs jieškojo 
per dienraštį Laisvę. Prašau jos pa
čios atsišaukti arba žinančių apie 
ją man pranešti, už tai būsiu labai 
dėkingas. —• Antanas Mineikis, 
201 Ames St., Brockton 39, Mass.

(237-212)

I

“Tik poros colių storio sirloin steiko, keptų bulvių, 
morkų su žirniais, broccoli au gratin, bet be gravy— 

aš privalau prisilaikyti griežčiausios dijetos.”

Lawrence, Mass.
Susitikau su d. Stasiu Beli

kus iš Haverhill, pasikalbė
jome apie spaudos reikalus. 
Jis paaukavo $8, paskirda
mas $5 paramai dienraščio 
Laisvės ir $3 Lietuvių Lite
ratūros Draugijai — knygų 
fondui. Tai graži parama 
darbininkiškai spaudai.

Spalio .16 d. teko būti 
Worcesteryje ir matyti R. Mi- 
zaros parašytas veikalas “Mu
sų Gyvenimo žaizdos”. Vei
kalas gerai paruoštas if su- 
mokintas. Tą veikalą turėtų 
ir kitos lietuvių kolonijos pa
matyti.

Apsivedė Aldona Vaišno- 
rukė su Forest Dale Hicks. 
Jos jaunasis dar tarnauja ar
mijoj. Linkiu jaunuoliams lai
mingo ženybinio gyvenimo.

Supetriai surengė parę sa
vo dukrelei, žmonių buvo at
silankę nemažai. Visi ir visos 
ilgai linksminosi. Aldona1 Su- 
petriutė netrukus susives su 
Viktoru Jaskolevičium iš Ha-' 
verhill. Linkiu jaunuoliams 
laimingo gyvenimo.

P. Tamašauskas ilgus metus 
buvo Laisvės vajuose pagalbi
ninkas. Per pastaruosius du 
metus jis sirguliavo. Dabar sa
ko sveiksta jau taisosi. Linkiu 
draugui pilnai pasveikti.

Laisvės skaitytojas B. Mar
kevičius yra ligoninėje. Toko 
patirti, kad jo sveikata jau 
taisosi; linkiu greitai pasveik
ti.

★
Wood Mill1 dirbtuvė pradė

jo geriau dirbti. Vietos anglų 
laikraštis tą paskelbė, tai kad 
apgulė fabriką bedarbių darį 
bo j ieškoti. Daugelio vardai 
paimti, bet kurie yra jau po 
50 metų, tai tie skaitomi “per- 
seni”, kurie dar peturi 26 me
tų, tai “per jauni audėjai”.

Mūsų mieste taip didelė be
darbė, kad net miesto majoras 
kreipėsi į prezidentą Tru'ma- 
ną, kad gelbėtų miestą. Sup
rantama, Trumanui daugiau 
rūpi Graikijoj ir Turkijoj po
nų viešpatavimas, negu mūsų 
miesto bedarbių ir jų šeimų 
sunkus gyvenimas.

★
Kongresmanas Lane gavo 

raportą, kad dabar audimo 
išdirbinių į užsienius yra ma
žiau išsiunčiama, kaip buvo 
1939 metais. Na, o kada ma
žiau į užsienį išveža, tai pas 
mus mažiau audėjams ir ver- 
pėjams darbo. Prie to priside
da Trumano valdžios politika,

---------- - ,
kuri’ kenkia prekybai su liau
dies demokratinėmis šalimis.

No. Andover policija areš
tavo “merginą geltonplaukę”. 
Bet kada nugabeno į stotį, tai 
pasirodė, kad tai vaikinas — | 
Robert Stocher, 23 metų, iš 
Methuen. Sako, -kad ta “mer
gina” papildė 6 prasikaltimus, i 
ypatingai prisigerinant prie 
automobilių važiuotojų.

S. Penkauskas
/I

LDS Rytinių Valstijų 
Golfo Turnamentas

LDS Jaunuolių Kliubas 
smarkiai ruošiasi prie Trečio
jo Eastern Golf Tournamen- 
to, kuris įvyks šeštadienį, spa
lio 29 d. Laukiama visų da
lyvių susirinkti prie Lietuvių 
Salės, 407 Lafayette St., 9:30 
ryte, lies 10 vai., Fairchild 
Wheeler Golf Parke, prasidės 
geimis.

Laukiama golfo mylėtojų .iš 
visur pribūnant.

Apie 5 vai., užbaigus loši
mą, Lietuvių Salėje bus pri
rengta visiems dalyviams už
kandžių ir išsįgėrimo, kilniuos 
mūsų jaunuolės bus tinkamai 
pridengusios, kad užganėdin
ti ir pastiprinti golfo rungty
nių dalyvius, >

Vakare tą pat dieną, spalio 
29, bus Halloween-maskara- 
dii šokiai prie šaunios John
nie Jocis and His Melody 
Trio. Jaunuoliai visada su
rengia gražius ir smagius pa
rengimus. Todėl ne pro šalį 
priminti vietiniams ir kitų ko

taipgi ir Halloween

lonijų. žmonėms, kad čionai 
bus gera proga smagiai, šau
niojo besiedoje, draugiškai 
praleisti laikas,' nes jau yra 
pasižadėjusių golfo mylėtojų 
iš New Yorko, New Jersey ir 
Connecticut dalyvauti tu ma
ine n te, 
parengihie.

★
Kiti Parengimai

Social Party rengia bendrai 
LDS 74 'kp. ir Jaunuoliai, šeš
tadienį, lapkričio 12 d., vaka
re, viršiji i n etoj e Lietuvių Sve
tainėje. Čia bus stengtasi su
kelti fondas lietuviu vaikams / v
Kalėdų Dieduko “Christmas 
Party” išlaidoms. Mat, jau 
kelintas metas LDS veikėjai 
įvedė tradiciją surengti gra
žią vaikams Christmas Party. 
Tikimasi, kad šitas pažmonis, 
rengiamas geram tikslui, susi
lauks šildo parėmimo, ypatin
gai‘tų lietuvių, kurių vaikai 
net ir cįabar atsimena reng

tas Jiems Christmas Party ir 
jų turėtą gražų laiką, O ir 
dėl tos iškilmės jau užrenda-1 
vota Lietuvių Svetainė gruo-1 
džio 18 d., 2 vai. dieną.

Todėl, kas aukščiau pažy
mėta, sūrėtų suinteresuoti vi
sus jaunus ir augusius tinka
mai paremti šiuos parengi
mus, nes LDS veikimas prade- . 
da užimti pirmą vietą orga
nizaciniam judėjime tarpe 
vietinių lietuvių.

Simpatikhs.

Primenam dar kartą, kad 
nepamirštumėt, jog LLD 39- 
ta kuopą rengia- skanią vaka
rienę, kuri atsibus 29 d. spa- j 
lio (Oct.), Knights of Pythi
as Hall, 1817 .Church Ave.

Vakarienė prasidės 6-tą 
vai. vakare ir tęsis iki vėlu
mai nakties.

Gaspadinės gerai darbuoja
si ir pagamins gardžius val
gius, tai]) pat bus ir pamar- 
ginimų, gera muzika ir pasi
šokus bus' galima atsigert ; 
skanaus alučio. Girdėjau, kad 
tikietai gerai platinasi, todėl 
turėsim skaitlingą publiką, ir 
tikimės daug svečių, kai]) tai 
iš Wilkes-Barre, Pittstono, 
Wyoming, Binghamtoiio ir iš 
kitų apylinkės miestelių. Ne
pamirškite 29-tos spalio. Bi
lietai til< $1. T. D.

Verdune, Montrcalio prie
miestyje, spalio 1 d. Barzde- 
nių namuose buvo suruošta, 
dukrelių Aldonos, Genovaitės, 
Birutės ir visų giminių, gerų 
draugų ir draugiu Verdunie- 
čių 25 metų sidabrinio vedy
binio gyvenimo dr. Onai ir 
Petrui Jokšems, labai graži 
siurprizo partija. Dalyvavo 
daug draugų ir! draugių. Visa 
eilė sveikintojų, kurie iškėlė 
sukaktuvininkų , draugiškumą 
ir gerą vardą vęrduniečių tai- ; 
po, linkėdami gražaus gyve
nimo. Įteikta brangių dova
nu.

Vaišės praėjo labai jaukio
je ir draugiškoje nuotaikoje.

Dalyvis H. S.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroit Lietuvių Organizacijų Są
ryšio susirinkimas įvyks penktadie
nį, spalio (Oct.) 28-tą, 7:30 vaka
re, Draugijų Sąryšio saloje, 4097 
Porter St. Bus svarbus susirinki- j 
mas, tad visi draugijų atstovai da-1 
lyvaukite. Jau daržas yra paimtas I 
dėl kito spaudos pikniko. Užbaigę 
reikalą su praėjusiu pikniku, svars
tysime kaip kitą surengti. Yra daug 
ir kitų reikalų aptarimui. Sąry
šio Valdyba. (237-238)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia Halloween 

Party nedalioj, October (Spalio) 30, 
1949. Bus visokių žaislų (games), 
užkandžių, ir biskį išsigert. Viskas 
įvyks po choro repeticijų, tai bus 
4 vai. po pietų. Visi chopo rėmėjai 
ateikit ir kartu su choru pasilinks
minkit. —• Aldo Choro Rengimo 
Komisija. (237-238)

HARTFORD, CONN.
Lbs 79 kp. rengia puikų balių 

nedėliojo, 30 d. spalio (Oct.), Lais
vės Choro svetainėje, 155 Ilungre- 
Cord St. Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Visi lietuviai Hartfordo ir apylinkes 
kviečiami dalyvauti. Bus gera or
kestrą dėl šokių. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų. — Komisija.

(2.37-238)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

įvylks sekmadienį, spalio (Oct.) 30, 
pradžia 2-rą vai. po pietų, phs 
draugus Bakšius, 1622 Fillmore St. 
Visi nariai dalyvaukite. Bus renką- 
mi delegatai į 6-tosios Apskrities 
konferenciją. Taipgi yra k'itų svar
bių reikalų aptarimui. — Wm. Pat
ten, sekr. (2.35-237)

MATTHEW L 
BUYUS

(BUYAUSKAS)
□ • 

Laidotuvių Direktorius*
□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 '

Pittsburgh, Pa.
Pennsylvania gubernatorius 

atvyksta j Pittsburghą, kad 
apžiūrėti, kiek padaryta pro
greso. Ypatingos atydos krei
piama i kovą del pra.šalinimo 
dujų.

Miesto centre yra statomas 
augštas namas, kurio pastaty
mas ir įrengimas atseis 50 mi
lijonų dolerių. Vėliau jame

’ rinč- stotis.i *
Policija suėmė 1 vyrus, ku^ 

riuos kaltina, ]^ad jie yra daug 
namų ir krautuvių apiplėšę 
bei kitokių piktadarysčių pa
darę. Jų tarpe yra ir vienas 
lietuvis John Dubrauskis. Jie 
suimti, kada buvo suplanavę 
pačiupti $150,000 iš American 
Express, kur buvo gabenama 
pinigai užmokėti Lake Erie

; Co, darbininkams.
d*, E. Lekavičius

bus įrengta Įvairios raštinės, i 
*

‘Yra kasamas ilgas tunelis 
po Skverai Hill. Jis tarnausi 
susisiekimui su Pennsylvania 
didžiuliu automobilių vieške
liu, kuris eina linkui Harris
burg o.

★
Yra svarstoma pastatyti 

mieste didelis parkas su įvai
riais įrengimais. Tam reikalui 
jau yra apipirkta 23 akrai že
mės. Bus išgriauti seni namai 
ir sena Penu, gelžkelių tavo-

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

Newark 4, N. J. 
HUmholdt 2-7964

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. |

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Slialins-J. B. Shalins I

TEL. Virginia 7-44!)!). Į
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
■ EVergreen 4-9407

'ffliiiinnnnGiiiniiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'

CELEPHONE

•iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiminnnnnnnmmnmwi

< HIF.I.IAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUR 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
(Laisniuotas Baisa m uoto jas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

O^OO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

fliiiinniiiimiiniiiiniiii'WiwniiiiwB

BES. TEL.
HY 7-8681

MATTHEW P. BALLAS

■r

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Kclv., Spalių 27, 1949

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker 1

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770.

I

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTU SPECIALISTAI

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

Tol F.Vorgreen 7-6288

J. ROMAN
LĄ4ŪOTUVIŲ

DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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Marcantonio Pareiškė, 
Kad O’Dwyer ir 
Morris--Abu Lygūs

Smagiai Pabuvosime
Pareikalavimai
Pašalpos Vis Dar

Neprižiūrėtas Tunelis 
Gali Būti Priežastimi 
Didžios Katastrofos

Projektų Rendauninkai
Pikietavo City Hali

Savo pareiškimo spaudai, I 
pagaliau prasimušusiame ir įi 
komercinę spauda, American 
Labor (darbiečių) kandida
tas Į New Yorko majorą 
kongresmanas Vito Marcanto
nio pareiškė, kad abiejų tur
tuolių partijų kandidatai i 
majorą— demokratų O’Dwy- j 
er ir republikonų Morris — 
yra abu lygūs. ' I

Morrisas, gubernatoriaus : 
Dewey kandidatas, yra drau- Į 
gingas ir bus paklusnus nacių j 
bankrerių advokatui Dulles’ui, j 
dabar kandidatuojančiam gre
ta Morriso Į senatorių.

O’Dwyer užkėlė biednuo- 
menei f erą ir taksus taupyda
mas bankams ir real estate 
firmų pelųus.

šis sekmadienis 
diena, o Liberty 
kampas llOth St. 
Ave., Richmond

bus tam 
Auditorij a, 
ir Atlantic 

tam 
Pra-gražiam pobūviui vieta.

Durys atda- 
au ditorijos

ties 
gi Ki
gali

Agotėlę Kenstavičienę ir 
Konstanciją Abekienę, pasku
busias duetistes, iš Chicagos.

Iš LLD 55-tos 
Kuopos Susirinkimo

• Ridgewood-Brooklyn.—Spa 
liu 18 d. atsibuvo susirinki
mas LLD 55 k 
ginio svetainėj, 
St. Kaip 
minusia 
komiteto

147 T hames , 
ir visuomet, pir- 

išk kuisyta kuopos 1 
raportai, o vėliau . 
LLD reikalai, kaipį

tai, balsavimas už kandidatus, 
j Centro Komitetą ir LLD fi-Į 
nansinis klausimas, 
kų diskusijų 
kad geriausias 
pr>nt i
tai pakėlimas metinių 
ein iki dvieju dolerių

planas susti- 
o vga n i z a c i.i ą f i n an si n i a i, 

mokes- 
Taip

N’rtarta nasimokūti 
Centra metine mokesti

LMS

Kuopa rengia vakariene, 
kuri įvyks lapkričio 19 d., 
Šnpolo - Vaiginio svetainėj. 
Ridgewoodieciai visuomet 
prirengia- geras vakarienes, 
tad, kurie manote dalyvauti, 
pasistengkite Įsigyt tikietug iš' 
anksto.

Kuopos Korespondentaą.

Sveik’na

ii, nes' tuščių butų, kurie bū
tų prieinami jų pajamomis, 
mieste visai nesiranda.

Delegacija taipgi labili žy
miai pastatė reikalą rokuoti 
po $500 metinių pajamų iš
laikymui ir jau suėjusio į me
tus vaiko, kaip kad nepilna
mečio. Dabar ta suma pa
kuojama. tik nepilnamečiams. 
Tuo tarpu daugelis jau suėję 
21 inetus\ amžiaus jaunuoliai 
net' visai negauna darbo. 
Kiti ir dirbdami tegauna la
bai menks s pajamas, o reika
las pragyventi 
patš, kaip kad 1 ir nepilname- 

).

Virš) penki šimtai asmenų, 
atstovaujančių Inter - Project 
Tenants Council, kuriame pri
klauso 12-kos projektų ren
dauninkai, demonstravo masi
niame pildote prie City Hali, 
New Yorke, praėjusį trečia
dienį. Jie protestavo prieš 
O ’ D wy eięplin i n istra c i j os mos
tą išmesti iš buto projektuose 
4,500 šeimų.

Pikietuotojai šaukė ir pla
katuose nešė įvairius namų ir 
vendų klausimu šūkius, tarpe 
kitų, sekamus: “Sustabdyki
te evikcijasl”; “Pono O’Dwy
er, mos norime- daugiau namų, 
mažiau kalbų

Demonstrantai siuntė dele
gaciją perstatyti majorui sa
vo padėtį, apie tai buvo pra
nešę majorui laiškais, bet 
majoras nesiteikė su delegaci
ja matytis. Tačiau jie savo 
reikalavimus paliko majoro 
raštinėje. Vyriausiais reika
lavimais yra:

Sustabdyti evikcijas iš mies- 
tavųjų projektų tol, kol tebe
trūksta namų.

Atšaukti miestavosi 
džeto
kelti projektuose rondas nuo 
$16 iki $18 per mėnesį už 
kambarį. Taipgi sugrąžinti 
vendas iki $12.50 ir $15 už 

' kambarį vidutinių pajamų 
žmonėms taikytuose projok- 

, tuose, kaip kad iš karto buvo 
nustatytos tokiuose projektuo
se rendos.

Delegacija pateikė faktus 
apie padėtį grasinamų išme
timu iš buto arba jau išmėty
tų apie 4,500 šeimų, 
rodė, kad išmetimas

i šeimoms iš keturių 
gaunančioms metinių pajamų 
$3,000, taipgi šeimoms iš 
penkių, šešių ir daugiau as
menų, kurių bendros metinės 
pajamos siekia $4,500.

Tie žmonės neturi kur ei-

Holland Tunelyje . ir 
juomi tūno visa gauja 
nių, kurios kada nors 
baisiu smūgiu smogti tuo tar
pu pasitaikiusiems tunelyje ir 
gyvenantiems ar turintiems 
reikalų arti tunelio, kaip pri
pažįsta patys valdininkai.

Tas pavojus tapo iškeltas 
praėjusį ketvirtadienį įvyku
sioje 14-je metinėje North
eastern Regional Conference 
on Highway ir Motor Vehicle 
Problems, Roosevelt Hotel.

New Yorko Uosto Viršeny
bės atstovas, veiksmų direk
torius Billings Wilson, sakė, 
jog nepažymėti, ką gabena, 
nepatikrinti sunkvežimiai,

n^y tūli iš prikrauti uždraustais gabenti 
gauna darbus, • tuneliuose sprogimais praeina 

treti 
dėl 

ar

Praėjusia rugsėjis buvo iš 
eilės dešimtasis mėnuo, ku
ri u omi Didžiajame New Yor
ke tebedaugėją pareikalavi
mai pašalpos, kaip skelbia 
miėštavojo labdarybės de- 
p a r t m e n to komisijonierius. 
Raymond Hilliard savo rapor
te. '

pasilieka tas

Vladimir D i lova, newvor- 
kietį koncertų dainininką.

Aido Chorą, brooklyniečių, 
vadovaujamą Jurgio Kazake
vičiaus.

Rusų šokėjų Grupę.
O po programos šoksime 

visi, kurie tik turime šokiams 
linkusias kojas. Pirm ir po 
programos turėsime progos 
susieiti su seniai matytais, bet 
laukiamais ir mielais svečiais

džia 4 valandą, 
ros anksčiau. < 
restaurantas, su 
valgiais, atdaras 
pietų mis.

Dainų ir
moję girdėsime-matjtaime :

Doris Chuberkytę/ aukštai 
prasisiekusią smuikininkę, iš 
Fairlawn. N. J.

Birutą Senkiūtę iš Miners
ville, solistę sopraną, Julliard iš kitų miestų ir su saviškiais 
konservatori jos lankyto ją New

Yorke.

pradedant

:* muzikospimogrą-;!

visų dienų draugelis. Visus 
kviečiame. Visų lauksime.

Moterų Rankiotas Davė 
Naudos Kult. Centrui
rijos gimnastų salės perdirbi-! 
mul į patalpas, kurios atitik-I 
tu organizacijų ir įstaigų rei-j 
kalams, Moterų Apšvietos I 
Klubo bankietas spalių 23-čią 
praėjo sėkmingai. Vaišės bu
vo skanios ir jų apsčiai, ap
tarnavimas geras, 
gerokas būrys, nors 
galėjusios sutalpinti 
gėliau, maisto taipgi

publ ikos 
būtume 
ir dau

bų tų ne-

Petkienę, A. Rimbą. Didžiu
ma ribavosi pagyrimu moterų 
už gerą bankietą. A. Bim
ba stipriai priminė reikalą 
skub’ai, tuojau gauti paskolų 
gimnastų sales pertaisų kon- 
1 Faktoriams atmokėti, nes pa- 
aisos jau baigiamos. Taipgi 
eikalą paramos dienraščiui

Laisvei persikelti.
Akstino darbuotis ir ben

draisiais mūsų amerikinio gy
venimo reikalais. Klubietė.

finansi
niu atžvilgiu (bendrai už vis
ką pelnvta apie $140) prisi-

sėkmingumo
Newwk;ečiai Dalyvaus

<5

Rugsėjo mėnesį šelpiamųjų 
buvo. 319,768 asmenys, 159,- 
'177 šeimos. 'Bendras metinis 
padaugėjimas visų šelpiamųjų- 
nėra tiek didelis, kiek mėne
siniai prieaugliai, 
pašai pga vi ų

inkliava Fondo 
atekliams Padengti

kaip nors 
netikslumų 

dėl smulkių
prašalinami
aplikacijose
kokių nors pajamų paskaitant
“pralobusiais.”

| pro inspektorius į tunelį. Jis 
sakė, jog tarpe tif^ būna to
kių chemikalų, kurie i

vandenio.

nu-
pusę pa-

Kūdikiai Užduso ir 
Apšuto Garuose

Mažytes pabaudos 
gina nuo to baisaus 
jo praktikuoto jus.

neatbau- 
šm u geli o 
Valdinin-

u-
'arybos nųpsprendį

18

Newyorkietis skyrius kovai 
prieš vaikų paralyžių organi
zacijos (National Foundation / 
for Infantile Paralysis) skel-/ 
bia masinę rinkliavą sukelti 
pinigų ;i išsisėmusi
fondą dėl šių etų vasarą ir 
rudenį buvusių padaugėjusių 
susirgimų ta liga 
yra speciąlis. 

 

jus Įvyk^t^ sau>h) mėnesį.

Spalių !)l-mą Įstaigos tam 

 

tikslui Įgadinti asmenys, dau
giausia i terys, visame mies

 

te seglųK gėles, kurių apie 
ilijono žiedų pažadėję

šis vajus
Kdsmetinis va-

Holland 
eksplozi-

“Gegužės 13-tą 
Tunelyje Įvykusios 
jos pamoka, kainavusi $600,- 
000 padarytos žalos, atrodo 
jau užmiršta. O ji taip pat 
buvo padaryta dėl gabenimo 
tuneliu uždraustų juomi ga
benti chemikalų. Tas gali 
pasikartoti ir vėl su dar blo
gesnėmis pasėkomis. Mes ne
galime patikrinti kožną veži
mą ir dažnai vežimai su pavo
jingais kroviniais prazuja ne
mažinti.

pusę 
dovanoti gėlėmis prekiaujan-Trejų metų Dianna ir 

menesių Philip Zelazny uždu
so garuose tėvų bute, 860 
Nostrand" Avė., Brooklyne, 
praėjusio antradienio rytą. Tą 
rytą pirmu kartu buvęs pra
dėtas garinis šildymas. Vaikų 
kambaryje liuktelis buvęs pa
liktas atdaras, 
duso, o 
Policija 
valandą 
gaivinti.

Nelaimė atrasta apačioje 
gvvenančiam kaimynui paste
bėjus vandenį varvant nuo 
labu. Jisai prikėlė namiškius, 
o tie, nubėgę į vaiku kambarį, 
:š kur tas vanduo varvėjo, at- 

( 

rado vaikus be sąmonės. 
Kambarys buvo taip perpildy
tas karštu garu, kad pirmasis 
iš suaugusiu, įėjusiu tan 
barin, taipgi ! laikinai 
pridusęs staiga užsirijus 
to garo.

Kūdikiai pri- 
paskui dar ir apšuto. 
veltui darbavosi virš 
bandydama juos at-

Ji nu- 
gręsia 

asmenų,

^rances Neeion,\bedarbė, 
teisiama kaltiniinu, k&d 

sužeidusi valdinės samdy- 
tno\ raštinės darbininkę Jean- 

Despev«cijojxe ^dėl 
įauti darbo per

bu 
ii

ette\ęubą.

negalėki
ištisus metus, moteriškė įtarė 
tarnautoją tiksliai nedavime 
darbo. Kilo barnis, paskiau 
apsistumdymas ir susikirti
mas.

‘‘Tik anų dieną pridumtais 
amonijos cilinderiais perkrau
tas sunkvežimis buvo paste
bėtas, tačiau ant jo nebuvo 
jokio atžymčjimo, kas jucmi 
vežama.”

New Yorke /ir apylinkėse 
nuimti 354 trakiniai nuo ke
lių del stokoj/anglies.jos Cedronienes dovanos — 

sūriai, ir dalyviu geras ūpas, 
kooperatyvis atsinešimas į tas 
dovanas jas? išleidžiant. Ma
ry Kreivėnięhės dovana, gra
žus blanketap, likosi panau
doti kurios nors kitos pramo-\ 
gos laiku. Taipgi grupė as
menų per Komisiją Įteikė pi- 
nigiškų dovanų, sekamai:

K. Balčiūnas $10, sūrio ga
vėja M-a $5. Klubietė už 
^Įėjimą dalyvauti per i 

draugę
Taipgi Laisvės perkraustymo 
reikalams A. davė $2, Lais- , 
vės rėm. $2.

Be abejo, dalyviai suteikė 
aukų pairiems reikalams per 
kitus asmenis, ne komisiją, 
tad tos aukos ir bus skelbia
mos atskirai, joms atitinka
muose tų organizacijų 
Įstaigų pranešimuose.

Daug dovanų buvo gėlėmis 
iš vietinių dįržęlių, taipgi 
net iš Great Necko, nuo F. 
Lideikio. žodž u, pietavome, 
kaip milijonieriau.

Kalbų programėlėje klubo 
ir šios pramogos pirmininkė 
K; Petrikienė pagyrė sunkiai 

mus 
dar- 
kul- 
išsi-

I Washiwtoiu
delegacija 

11-kos Įkalįn- 
komu- 
Wash- 
ketvir- 

Ke- 
iš

kam
blį vo

. ne-: 
savo’ 

atsiuntė bausmės $1.

“Jos anūkui Ronald Karpa- 
/ vicb spalių 27-tą sueinant 

ketverius metus amžiaus, 
Brooklynietė K o n s t a n cija 
Karpavičienė, sveikindama 
anūką ir jo tėvus Eddie ir 
Dorothy Karpavich, cliffsidie- 
čius, pasveikino ir dienraštį 
Laisvę 30’ metų sukaktimi. 
Dienraščiui, kurio jinai yra 
ilgametė skaitytoja, Karpavi
čienė dovanojo penkinę. R.

nereiškia
kontrabandininkams, 

iš pergabenimo vieno 
pelno daugeriopai po

ar

$10. ti- 
Rights 

, rašti-

pas 
pas

Aukojo Civilinėms 
Teisėms Ginti

J. Stanulis, iš Tdrrifigton, 
Conn., aukojo (per R. Miza- 
rą) $2.00 civilinėms žmonių 
teisėms ginti.

dirbusias gaspadines ir 
pačias — visą klubą—už 
bingumą. Pristatė mūsų 
tūrirųo centro reikalais 
tarti Sasną, naująjį Centro

urėtoją Walter} Brazaus- 
bayonnieti M.. Panelį, S.

Ne wyork iečių 
iosios eilėse ir 
t" in darbininku 
nistn žmonos, išvyks į 
ingtona spalių Ai7-tą,
tadienio ryto 7 valandą, 
liaus specialiu traukiniu 
Pennsylvania gelžkeliu stoties. 
Kel’one “round trip” 
kietus užsisakant Civil 
Congress, bjew Yorke 
nėję, 23 W. 26th St. 
fonas ORegon 9-1657.

Delegacij a lankysis
prezidentą Trumaną ir
generali prokurorą McGrath 
reikalauti tuojau leisti išlais
vinti ll.-ką darbininkų vadų j 
komunistų po prieinamomis 
kaucijomis. Laikymas jų be 
kaucijos yra paneigimu Teisių 
Biliaus, sako žygio Į Wash- 
ingtoną šaukėjai, pavojingas 
visų žmonių laisvei.

šiuo's žodžius rašant, tre
čiadienį, jau buvo žinoma, 
jog Washingtonan atvyks de
legacijos mažiausia iš 25 kitų 
valstijų.

Turčiaus Naudą, 
Kcžnas Sau Gaudo

New Yorko valstijos pro
kuroras kaltina asbesto išdir- 
bvstčs karaliaus, jau mirusio, 
-Hiram Edward Manville turto 
globėjus, kad jie naudojusi 
tuo turtu nelegališkiems sau 
pelnams. i

Globėjai, paties turtuolio 
sūnus ir Wilfred L. Richard
son prisidėję sau po $25,000 
metams algos greta globėjams 
skiriamos legąlės mokesties, 
taipgi išmokėję sau už patar
navimus $954,896.94; s a k o 
prokuroras jiems pateiktame 
kaltinime.

Wilsonas sake, jog menkutė 
pabauda — $50 ar 5 dienos 
kalėjimo — nieko 
tiems 
kurie 
vežimo 
tiek.

Jis sakė, kad būtinai reika
linga Įstatymiškai nustatyti 
didesnes pabaudas ir griežtai 
išsakyti, kad kožnas su pavo
jingomis prekėmis vežimas 
privalėtų turėti aiškiai mato
mus tokių prekių surašus.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.. . , {1—2 dienomValandos: j6_8 vakarals

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininka

306 UNION A
GERAI PATYRĘ BARRERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Drt A,.. Petriką
21 South 4th Street

NUE Valandos:

BROO YN, N. Y.

. EV/rgreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Scena iš filmo* “Two Soldiers,” dabar rodomos Stan
ley Teatre, New Yorke, greta filmos “Petras Pirma

sis,” taipgi greta kitų dviejų filmų.

Dvasiškis Kaltina 
Demokratus Savinimęsi 
Negauto Užgyrimo

New Yorko demokratams 
pasiskelbus turint šios visos 
apylinkės negrų dvasiškių su
eigos užgyrimą savo kandi
datams, tos sueigos dalyvis 
dvasiškis Charles Y. Trigg, iš 
Salem baptistų bažnyčios, pa
reiškė, jog tokio užgyrimo 
sueigoje nepadaryta. iKad 
jeigu grupė dvasiškių būtų 
majoro O’Dwyer ar kitų de
mokratu kandidatūrą užgyru
si, tai ji neturi teisės kalbėti 
sueigos vardu.

Sueiga įvyko Harlemo 
YMCA, o pareiškimas išleis
tas iš demokratų raštinės, pa
sirašytas tik trijų iš virš šim
to sueigos dalyvių.

AVIGNON, Franeija. - 
Sugriuvus traukiniui, žuvo 
11 žmonių.

MIRĖ

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius
Ona Žukauskienė, 75 metų 

amžiaus, gyveno 304 E. 2nd 
St., Moorestown, N. J., mirė 
ligoninėje, spalių 26 d.

Pašarvota grab. J. Garšvos 
^koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne." Laidotuvės įvyks 
spalių 29 d., šv. Jono kapi
nėse.

Velionė paliko nuliūdime 
plačiai tarp lietuvių žinomą 
sūnų - daktarą Edward Žu
kauską, marčią ir du anūkus. 
Laidotuvių apeigomis"rūpinasi 
J. Garšvos Įstaiga.

< Rose Stončaitis, 35 m. am
žiaus, gyveno . 419 Suydam 
St., Brooklyne, mirė spalių 25 
d.. Wyckoff ligoninėje. Pa
šarvota J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.. 
Laidotuvės Įvyks spalių 28-tą, 
2 vai. dieną, Mt. Olivetj kapi
nėse. ’

Velionė paliko nuliūdime 
motiną Rozaliją.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST J 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų. 

» kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mpsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ZUPP’S B 411 GRAND STREET 
BROOKLY

Joseph Zei^at
NAMŲ GAMINIMO

DEGTINĖS - V

prop
LGIAI KASDIEN } 
AI - ALUS

ELEVISIONTelefonas
EVerfijeen 4-7729

LITUANICA SQUARE 1

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tei. /'•Verfreen 4-9® 12

6 ptul.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Spalių 27, 1949




