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“Balsuokit, už Mareantonio 
Niujorko miesto majoro vie
tai, nes jis, Mareantonio, yra 
geriausias Puerto Rico drau
gas šioje šalyje. . . ”

Tai žodžiai Dr Gilberto

—i":,, s;.?,",Valdžią Paliuosiioti 11' 
syvės Nepriklausomosios par- I ly • M v T Tv ■ ■
tijos vado, šiomis dienomis at- Į IImsty uz užstatus 
vykusio į Niujorką.

Jis tyčia atskrido Niūjorkan 
dabar, kad galėtų pasakyti

Paryžius. — FJšištuojančių francūzų vadas generolas 
de Gaulle tvirtino, !kad ir naujasis premjero Bidaulto 
ministrų kabinetas turės žlugti. De Gaulle reikalavo nau
jų seimo rinkimų; pranašavo, kad jo partija tuos rinki
mus “laimėtų.”

Kinų Liaudininkai Nušlavė 
4 Tautininkų Armijas; \ 
Užėmė dar Kelis Miestus \

Pikietavo Teisingumo Įstaigą 
žodį už Progresyvių Partijos ■ 
kandidatą majoro vietai, kon- i 
gresmaną Vilo Mareantonio.

Niujorke gyvena keletas šimtų 
tūkstančiu puertorikiečių; 
gyvena šimtai tūkstančių 
Lotynų Amerikos kraštų 
mes žmonių.

žmoniškus\užstatus, bet pri-, 
dūrė, kad reikia užsitikrin
ti, kad jie “neperšoks” už
statu.

Tuos komunistų vadus į- 
kalino federalis New York o 

teisėjas Medina

Washington. — Praz. Trumanas vėl įsakė valdiniam 
tarpininkui Cyrusui Ciiingui taikyti plieno kompanijas 
su streik^)jančiais darbininkais.

Szechtvaną

Mūsų kaiminka, klerikalų 
Amerika, puola mus, kam 
mes apgailestaujame Alfonso 
Mįarmos, lietuvio darbininkų 
veikėjo, neseniai žiauriai nu^" 
žudyto Brazilijoje, o nemi- 
jaučiame Laszlui Raikui, ku
rį Vengrijos liaudies teismas 
riusmerkė pakorimui.

Jei klerikalu laikraščio re
daktorius negalvos, tai jis nie
kad skirtumo tarp tų dviejų 
asmem.i nesupras. O galvoti, 
atrodo, tasai redaktorius ne
moka. nepajėgia.

Kainas ir Abelis, Judošius i
ir Kristus, Jogaila ir Kęstutis! Paryžius. — Klerikalas 
—jam yra vienas ir tas pats. į premjeras George, Bidault,

Mums, no! i pagaliaus, suorganizavo
| nauja sudėtinį Francijos 

kabinėta; ir sei- 
p> >- unas 367 balsais prieš

Washington. — Atvyko 
500 delegatų iš bent dvyli
kos valstijų, kaino maršuo- 
tojai dėl vienuolikos nuteis- 

į tų komunistu vadų paliuo- 
savimo už užstatus.

Delegatai atėio pas gene- apskrities
ralį Jungtinių Valstiiu oro- neva už tai, kad jie suokal- 
kuro-rą Howarda McGra- 
thą ir ragino paleisti tuos 
komunistus iš kalėjimo už 
vidutinius užstatus. Pasi
kalbėjimas su McGrathu 
tesėsi visą valandą, dau
giausiai su nuteistųjų žmo
nomis. .

McGrath sakė, kad jis pa- j 
tarė paliuosuoti juos už! bėjo demonstraciją.

biavę skelbti, kad reikėsią 
jėga bei prievarta nuversti 
Amerikos valdžią.

Delegatai demonstruoda
mi pikietavo teisingumo de
partmento rūmus, reikalau
dami paleist komunistų va
dus už užstatus.

Tūkstančiai žmonių ste-

Lake Success, N. Y. — Bernardas Baruchas, autorius 
amerikinio plaho atominei iėgai kontroliuoti pasaulyje, 
šaukė Jungtines Valstijas ir kitus vakarų kraštus neda
ryti jokios sutarties, kuri užgintų atominių, bombų nau
dojimą net tyumpam laikotarpiui.

Varšava. — Lenkijos valdžia įsakė, kad Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius uždarytų savo įstaigas Lenkijoje. 
Nužiūri, kad svetimšaliai Raudonojo Kryžiaus atstovai 
veikia kaip kariniai šnipai prieš demokratinę lenku vy- 
riciiiavhn i

Naujas Mišrus Francijos 
Ministru Kabinetas

Čechoslovakija Išvijo 
Du Prancūzus Kaip 
Atominius Šnipus

Washington. — Dėl anglies trūkumo per dabartinį 
mainierių streiką jau sustabdyta daugiau kaip 600 trau
kinių įvairiose valstijose ir laikinai paleista 60,000 gelž- 
keliniu darbininku, v v

Washington. — Bent keli demokratai ir republikonai 
senatoriai ir 10 kongresmanų daro spaudimą Amerikos 
valdžiai, kad duotų stambią paskolą fašistinei Franko 
diktatūrai Ispanijoje.

Peking, Kinija. — Kinų : 1,300 tautininkų kariuome- 
Liaudies Respublikos radi- į nes, kuri buvo apsupta Rie
jas pranešė sekančius Liau-į tinė.je Hunan provincijoj, 
dies Armijos laimėjimus, Liaudininkai p r a kirto 
prieš Čiang Kai-šeko tauti- i tautininkų apsigynimo lini- 
ninkus: į jas šiaurvakariniame fron-

Liaudininkai sunaikino ;te »k.Prask.vne sau k ’ 
keturias tautininku armi-1 darbiausią SzeehwZn 
jas arti Yangkiango' uosta-! v,nc,J0S mlest^ 
miesčio, 125 mylios į pietų ; 
vakarus nuo Kantono, j 
Liaudies kariuomenė toje] • 
srityje užėmė eilę 
miestų — Kaiping, 
Sunwi, Hohšan, 
Yangčun ir kt.

Liaudies Armija

TiVį \
pro- \ 
igą.

Hong Kong.
■ tautininkai kartodami 
iriasi, kad jie, girdi\sunai-
• kinę kinų 1 jaudininkų^ka* 

, i riuomenę, kuri įsiveržė i 
n^m^, | Kingman salą, 7 mylios nuo 

; liaudininkų užimto uosto 
nušlavė I Amoy.

svarbi
Taisa*

N”o 1931 metu Raikas, be-; ministru 
sivadindamas komunistu, i 
klausydamas .jų partijai, buvo, 
fašistu šnipas. Jis išdavinėjo 
budeliams Vengrijos liaudies 
sūnus ir dūkias, Įsiskverbęs 
į valdžia, jis siekėsi ta pati 
padaryti su vjsa vengru tauta, 
su visa Vengrijos liaudimi.

Prie 
—viso 
vu aki 
Įėję nrisipaž’no.

Alfonsas Marma, - 
mas. taurus ' lietuvių 
sūnus.

Sunki 
žiaurus fašistinis 
išstūmė iš 
Lietuvos, i 

Ten jis 
tual’niai ir 
aukodamasis, k 
resni gyvenimą} 
rytojų darbo žmVųįėms.

Marinai beesant vieno vals
tiečio sodyboje, kur vyko ko- i 
munist'i rajoninė konferenci
ja. policija užpuolė, be jokio 
teismo, be apklausinėjimo, su
varė jin 35 kulkas ir baigta!

Va. kaip buvo!
Jeigu Amerikos redaktorius 

nemato skirtumo tarp Raiko 
ir Marinos, tai ■ jis nemato Į 
skirtumo nei tarp Judošiaus• 
ir Kristaus. ,

Kaip tuomet jis gali reda
guoti kataliku pinigais lei
džiamą laikraštį?!

Praga.— čechoslovakijos 
valdžia liepė per 12 valandų 

183 išsikraustyti dviem Franci- 
: iu\pyrė ta kabinėta, sudary- jos ambasados nariams, į 

(vadinamų pulkininkui Geo. Helliotui 
respublikipčiu), jir jo sekretoriui Marceliui

tUiš klerikalų
^Hiaudiškų” ]
socialistų, tariamų radikalų 1 Salabertui, kaip atominiam 
ir tūlų kitų, apart komuni-1 šnipam. U" ; n"'1

to vist, Raikas atvirai, i Kankalas Henri Queuille 
pasaulio spaudos atstu-. tapo premjero pavaduotoju, 
.-aizdoie, - teismo sa-! socialistas Julės Moch -vi- 

daus reikalu ministru, kle- 
istiki- rikalas Robertas Schuma- 
tautos į nas užsienio reikalų minis- 

įtru ir t.t.
Nauiasis kabinetas taip

gi susidurs su darbo uniiu 
reikalavimu pakelti darbi
ninkams algas tiek, kiek 
valdžia, nupigindama Fran
cijos pini rus, numušė per
kamąją algų vertę.

ekonomine buitis ir 
režimas ji

io gimtojo krašto, 
Brazilijos rojų.
subrendo intelek-
politiniai; ten jis,

Trvolu už ge- 
. už šviesesni

Nuteisti Komunistai 
Aukojasi dėl Laisvės

PreZ.TrumanaS Pavarė Šaukia Vakarinę Vokietiją
Laivyno Komandieriy Isvien Veikt su Rytine
Admirolą Denfeldą

v——
Washington.

šnipam. Už panašų nusikal
timą areštavo ir buvusįjį 
francūzų ambasados narį 
Gerv. Garcette;

Garcette raštu prisipaži
no, kad šnipinėjo sprogsta
mosios atominės medžiagos 
uraniumo kasyklas Čęcho- 
slovakijoje.

Trenton, N. J. — šiemet New Jersey valstijoje išmo
kėta jau $4,909,000 nedarbo pensijų bedarbiam, tai yra, 
apie 50 nuošimčių daugiau, negu pernai per tokį pat lai- dentas Trumanas pašalini 
kotarpį. karinio laivyno veiksmJ

----------  įvadą, admirolą Louisą E
Wilmington, Del. — Policiją pagavo du iš kalėjimo pa-1 Denfeldą. Paskirs jį į že 

bėgusius kriminalinius kalinius. 200 policininkų atsar-į mesnę tarnybą, 
giai medžioja 6 kitus pabėgėlius, kurie apsiginklavę iš
plėštais iš kalėjimo sargų ginklais.

kotarpį.

Washington. — Anglija vartoja iš Amerikos gauna
mus Marsh alio fondo pinigus ir savo žibalo pramonei iš
vystyti Viduriniuose Rytuose. Tuom piktinasi kai kurie 
Washinpftono politikai, nes amerikiniais pinigais kelia
ma žibalinė anglų pramonė kenks amerikonų žibalo biz
niui.

Detroit. — General Motors automobilių korporačija
Suimti du cechai, Gustav | per 9 pirmuosius šių metu mėnesius gavo rekordiiiiai 

Maran ir Oldrich Adamek | aukštą, gryną pelną — $502,414,029.

P rėži

Kai Amerikos redaktorius 
suplaka tokius dalykus/i krūZ 
vą. tai ko verti jo pNiuJus 
verksmai, liečia Lietuvą?

Jis nežino net ir to, jog 
Katvne naciai suruošė len
kams skerdynes, ir jas prime
tė bolševikams. O gal redak
torius tai ir žino, bet tyčia 
skleidžia nacių propaganda, 
kuri jau senai buvo civili
zuoto pasaulio paneigta!

kitaip rašydamas, Amerikos 
redaktorius klaidina savo

New York. — 11 nuteistu 
komunistų vadu nusprendė 
net ilgiau kalėti, negu skir
ta, kad tokiu būdu jie p-alė- 

i tų laimėti teisę dėl paleidi- 
|mo už užstatus ir geriau 
pasiruošti apeliacijų teis
mam.

Valdžia rengėsi išsiunti
nėti juos iš federalio kalėji
mo New Yorke į atskirus 
kalėjimus įvairiose vietose; 
tuomet bausmėn būtų pri- 
skaitytas ir laikas išbūtas 
čionaitiniame kalėjime.

Bet jų išsiuntinėjimas į 
atskirus kalėjimus kenktų 
iiems pasiruošti apeliaci
nėms byloms. Jie todėl pra- 
nešė generaliam Jungtinių 
Valstijų ' prokurorui, kad 
neiskaitytų bąusmėn laiko, 
kol iie kartu pasilieka 
naitiniame kalėjime.

liudija raštiškame savo pri
sipažinime, kad Francijos 
ambasados nariai Helliot ir 
Salabert pasamdė juos šni
pinėti atominių kasyklų se
kretus. Maran ir Adamek 
savo išpažintyse, tarp kit
ko, sako, kad jiedu pavogė 
apie 10 svarų uraniurrio ir 
perdavė minimiems Franci
jos diplomatams. . '

Anglijos Seimas Pareiškė 
Pasitikėjimą Valdžiai

čio-

Bet jis pamiršta, jog nema
žai jo skaitytojų nuolat nu
siperka Laisvę. . .

MEDŽIOKLĖ PRIEŠ 
JAPONŲ MOKYTOJUS

Osaka, Japonija. — Japo
nų valdžia, sutinkamai su 
gen. MacArthuro pageida-

Brooklvno ir apylinkės lietu
viams: iki pasimatymo rytoj, 
spalio 30 dieną, metiniame vimais, pavarė 84 mokyto- 
Laisvės koncerte, įvyksiančia- jllS ir 
me Kultūrinio Centro Audito- kad jie esą komunistai ar- 
rijoje, Richmond Hillyj!...

London. — Anglijos sei- 
|mas 353 balsais prieš 222 
atmetė konservatų r (atža- 
gareiyių) pasiūlymą pa
reikšt nepasitikėjimą dar- 
biečių - socialistų valdžiai. 
Po to seimas 337 balsais 
prieš 5 pareiškė valdžiai 
pasitikėjimą.

Tuo pasitikėjimu buvo 
užgertas valdžios planas siv- 
tąupyŲ daugiau kaip 700 
milionų dolerių per metus, 
numušant ' lėšas mokyk
loms, 
statybai ir kitiems 
liams visuomenės 
Janis.

Konservatų vadas Wins- 
tonas Churchillas smerkė 
darbiečių valdžią, kad ji vi
sais galais nupuldžius Ang
liją. Jis reikalavo naujų 
seimo rinkimų.

profesorius del to,

ba per kairūs.

mokyk- 
gyvenamųjų * namų 

socia- 
reika-

Roma.,— Per žemės dre
bėjimą kartu su audringo
mis liūtimis žuvo 7 žmonės 
Astros srity j, Italijoj.

New York. — Bethlehem Plieno korno racija per/tris 
pirmąsias šių metu ketvirtis pasiėmė $.82,898,402 grvno 
pelno, likusio po visų taksu. Tai didesnis, negu bet kada, 
korporacijos pelnas per tokį laikotarpį.

LAIVAKROVIAI LAIKYSIS 
CIO, PAREIŠKĖ BRIDGES

" -I >-----------
Cleveland,/ O. — Vakari

nio Amerikos pajūrio CIO 
Laivakrovių' Unijos kovin
gasis pirmininkas Harry 
Brjdges sakė koresponden
tams, kad unija laikysis 
bendrojoj CIO unijų orga
nizacijoj, jeigu aukštieji 
CIO , centro vadai neiš
brauks jos.

Buvo pranešta, kad /CIO 
centro pirmininkas Philip 
Murray su kitais dešiniai
siais vadais planuoja paša
lint komunistų - kairiųjų 
vadovaujamas unijas, jeigu 
jos visame kame nepasi
duos dešiniųjų politikai.

Bridges; pranešė, kad jo 
unijos eilinių nariu komite
tas eis tartis su CIO galva 
Murray ir. reikalaus pripa
žinti unijai vietinės 
valdybės teises.

Murray, pagaliaus, suti
ko tartis su kairiaisiais 
CIO Elektijininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų 
Unijos vadais apie unijinę 
savivaldybę.

Pirmiau praneštą, jog 
Murray su savo šalininkais 
planuoja išbraukti Ėlektri-

savi-

de-ninku Uniją iš CIO ir 
šiniųjų jos narių mažumą 
perorganizuoti į naują, at
skirą uniją.

Truman Primena Tafta 
įstatą Streikieriams

Washington. — Prezid. 
Trumanas šiuo laiku neža
da naudot Tafto-Hartley’o 
įstatymo prieš streikuojan
čius minkštosios anglies 
mainierius ir plieno darbi
ninkus, kol tie streikai dar 
negręsia pavojum šalies ge
rovei ir sveikatai.

Tuomi prezidentas 
suprasti, kad jis bile 
toliau gali atrasti 
streikus “pavojingais
panaudoti teismų indžionk- 
šinus - drausmes prieš juos, 
pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymą. > *

leido 
kada 
tuos 

” ir

Praga. — Čechoslovakijos 
prezident. Klementas Gott
wald medaliais apdovanojo 
118 greitadarbių darbinin
kų. L

Denfeldas pavarytas iš 
laivyno komandos todėl, 
kad Jis priešinosi valdžios 
planams suvienyti armijos, 
laivyno ir oro jėgas. Den- 
feldas sakė kongresmanų 
komisijai ginkliniais reika
lais, kad tie planai panei
gia laivyną, per mažai lėšų 
jam duoda ir naikina laivy
no lėktuvų skyrių.

Liudydamas komisijai, 
Denfeldas kritikavo val
džią už per daug pinigų 
eikvojimą didiesiems atomi
niams bombanešiams B-36. j 
Jis, kaip ir kiti admirolai,! 
tvirtino, kad klysta Louis į 
Johnsonas, visų 
jėgų sekretorius 
mas, būk B-36 su atomu 
bombomis užtikrinsią Ame
rikai pergalę prieš SovieUr 
Sąjungą. ,

Berlin.—Wilhelmas Pieck, 
Demokratin. Vokiečių Res
publikos prezidentas rvti- 
nėje Vokietijoje, pareiškė, 
kad jeįgu vokiečių vadžia 
vakarinėje Vokietijoje iš
vien veiktų su Demokratine 
Respublika, tai galėtų pri
versti anglus, amerikonus 
ir francūzus padarytKjKii- 
kos sutartį su visa Vokieti
ja. Į tokią vienybę šaukė 
Piecko pareiškimas, išspau
sdintas spaudoje.

Kartu Pieck tvirtir^o, J^id 
Amerika, Anglija ir Fran
ci j a sudarė atskira vakaOi- 
nei Vokietijai valdžia, kaip 
karinę savo pastumdėle.

Sovietų ^Sąjunga jau ne 
karta siūle keturiu didžiųjų 
taikos sutartį su visa /Vo
kietija. z

Amtorg įsiregistravį 
l g“a- KaiP Svetimųjų Istai

Prekyba Tarp Hong Kongo 
Ir Liaudiškos Kinijos

isft 
de

ni e-

Hong Ko'ng. — Nors Ki
nijos tautininkai savo ka
riniais laivais ir lėktuvais 
bando užkirsti kelią preky
bai tarp anglų kolonijos 
Hong Kongo ir Kinijos 
Liaudies Respublikos, bet 
ta prekyba auga.

Washington. —/ Am tų 
g’as, sovietinė korporabį 
prekybai su Amerika, 
registravo teisingumo 
partmente, pagal fQ38
tų įstatymą svetimųp>kra
štų agentams registruotis.

I Federalė džiūrė Wash
ingtone yra įkaitinus Am- 
torgą ir 6 jo pareigūnus už 
neįsiregistravimą. Penki 
pareigūnai! buvo areštuoti 
ir už $15,ę00 užstato kiek
vienam paleisti iki teismo, 
šeštas esąs Sovietų Sąjun
goje. . ....

Rugsėjo mėnesį iš Hong| Ateinantį trečiadienį fe- 
Kongo buvo persiųsta $5,- (derails teisėjas New Yorke 
150,000 vertės įvairių daik-1 spręs, ar juos perkelti teis
tų į Liaud. Respubliką, t. y., 
$1,500,000 daugiau negu 
rugpjūčio mėnesį. Tie daik
tai - daugiausia ameriki
niai dirbiniai bei produktai.

mui į Washingtona.
Teisingumo departmento 

valdininkai sako, nors Am- 
torgas dabar Įsiregistravo, 
b£t dar nežinia, ar buą pa
naikinta byla prieš jį.

žuvo 4 Amerikonai Oro 
Nelaimėje Anglijoj

London. — Nukrito ame
rikinės žibalo kompanijos 
lėktuvas; užsimušė 4 ame
rikonai ir 2 anglai. Tarp 
žuvusių yra du kompanijos 
atstovai.

ORAS. — šilta, dalinai 
apsiniaukę.

SUDUŽO LĖKT
48 ŽMONĖMIS

Paryžius. — Sudužo į A- 
zoru salos kaina didelis ke
leivinis Francijos lėktuvas 
su 48 žmonėmis kelionėje iš 
Paryžiaus į New Yorką. 
Teigiama, kad daugumas jų 
žuvo, bet matyta ir kai ku- ' 
rie gyvi.

AS SU
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CIO Suvažiavimas
Sekamą savaitę Clevelande įvyks CIO unijų suvažia

vimas. Jis įvyks nepaprastu metu: virš 500,000 plieno 
pramonės darbininkų yra streiko lauke. Nieks nežino, 
kaip ilgai šis streikas tęsis ir kuo jis baigsis. Žinoma 
tik, kad stręikieriams reikalinga visapusė pagalba iš ki
tų darbo unijistų, iš kitų pramonių darbininkų.

Streikuoja virš 300,000 angliakasių. Tiesa, pastarieji 
šiuo metu nepriklauso nei CIO neigi ADF. Bet jų strei
kas, jų kova sakyte sako, kad visiems Amerikos darbi
ninkams reikia lydėti ir laikytis vienybėje.

Laikytis vienybėje reikia dėl to, kad Amerikos kapi
talistai deda ir dės pastangų darbo unijoms sudaužyti. 
Jie mano, jog šiuo metu, kai arti penki milijonai darbi
ninkų yra nedarbo lauke, jie gali palaužti darbininkų 
organizuotumą ir tuo būdu užsitikrinti sau didesnius

Taigi CIO/ unijų atstovų suvažiavimas įvyksta labai 
svarbiu metu.-

Tačiau, nepaisant viso to, komercinė spauda drąsiai 
rėkia, jog šiame CIO suvažiavime bus pradėta ši organi
zacija skaldyti! Korespondentai, prieiną'arčiau CIO va
dovybės, žiną josios, tikslus ir mierius, skelbia, jog xMur- 
ray yra pasiryžęs pašalinti iš CIO visas kairiąsias uni
jas, kurios atsisako būti už nosies vedžiojamos politinėje 
srityje.

Visos tos unijos, kurių vadovybės nemuša į vieną po
litinį bubną, į kurį muša Murray, Reuther ir Ko., sako
ma, šiame suvažiavime bus išmestos ir jos bus priverstos 
organizuoti trečią darbo unijų sąjungą arba federaciją.

Jeigu tai tiesa, ką komercinės spaudos rašeivos rašo, 
tai yra labai bloga žinia. Mes manome, Murray ir jo 
draugai padarys didžiausią klaidą ir žalą visam Ameri
kos darbininkų judėjimui, jei jis vykdys tai, ką rašo ko
mercinė spauda ir skelbia radijas.

Atsiminkime, CIO nėra politinė partija, iš kurios ga
lima pašalinti žmones dėl to, kad jie atsisako klausyti 
politiniuose dalykuose savo vadovybės.

CIO yra darbo unijų federacija, įkurta tam, kad vi
soms veikiant bendrai, būtų galima iškovoti darbinin
kams didesnės algos ir geresnės darbo sąlygos darbavie
tėse.

Politiniai įsitikinimai turi būti paliekami kiekvienam 
unijistui; lygiai taip, politiniai įsitikinimai turi būti nuo
savybe kiekvienos unijos: viena unija gali remti Truma- 
ną, kita Dewey, trečia Wallace’ą.

Murray, kuris rėmė ir teberemia Trumaną, atrodo, 
nieko nesakomiems unijistams, kurie rėmė Dewey, bet jis 
negali dovanoti tiems, kurije rėmė VVallace’ą! Murray, 
taigi, ryžtasi padaryti iš 
O tai negalimas daiktas.

Praėjusiais metais, atsimename, įvyko CIO suvažiavi
mas Portlando mieste, Oregon valstijoje. Ten buvo nu
tarta skaldyti kai kurias unijas, patraukiant iš kairiųjų 
unijų narius į dešiniąsias. Tačiau su ta politika Murray 
nedaug ką laimėjo. Todėl, atrodo, jis šiemet suvažiavime 
ryšis ištisas unijas išbraukti iš CIO.

Pakartojame: mūsų nuomone tai būtų didžiulė žala, 
didžiulė klaida. Murray ir Reutheris turėtų savo nusi
statymą (jei tokį jie iš tikrųjų turi) pakeisti.

CIO suvažiavimas Clevelande turėtų drūčiau apvieny- 
ti visa.y CIO unijas, o ne jas skaldyti.

Bet matysime, kaip ten bus!

savotišką politinę partiją.

Burleson’o Siekimai
Omar Burleson, kongresmanas (demokratas) iš Tek

su, aną dieną pareiškė, kad jis įneš į Jungt. Valstijų 
Kongresą bilių, siekiantį įsteigti trėmimo vietas, į kurias 
būtų talpinami .politiniai kaliniai.

Burlesonas mano, jog tokia vieta būtų galima įsteigti 
kur nors Pacifiko salose, kurių Amerika šiuo metu tiek 
daug turi. Paskirti kur nors salelę, kur yra daug žalčių 
ir gyvačių, na, ir ten brukti pirmiausiai vienuoliką nu- 
smerktųjų kalėjiman komunistų, o vėliau — kitus.

Kongresmanas Burlesonas mano, jog neužilgo bus ir 
daugiau politinių kalinių, — bus nusmerkta kalėjiman 
dar daugiau vyrų ir moterų. Na, ir lai jie ten kur nors 
raistuose, saulės kaitinamuose, tebekepa!

Kodėl gi Burlesonas šią genijalę mintį sugalvojo?
Todėl, kad jis bijosi, jog pasiųsti į kalėjimus politiniai 

kaliniai gali “sugadinti” kriminalistus!...
Reikia laukti, jog atsiras koks nors demokratas kong

resmanas, kuris įneš bilių, reikalaujant įsteigti moksli
nius politiniams kaliniams žudymo būdus, priemones. Gal 
atsiras tokių meistrų, kurie panorės įkurti specialius ka
kalius, pečius, kuriuose būtų politiniai kaliniai “moks
liškai” kepami, žudomi, kaip darė nabašninkas Hitleris.

Ir ko pas mus neatsiranda!

Prašome Visus
Visus Brooklyno ir apylinkės lietuvius kviečiame atsi

lankyti į mūsų metinį koncertų, įvyksiantį sekmadienį, 
spalio 30 d., Lietuvių Kultūrinio Centro Auditorijoje 
Richmond Hill, N. Y.

kunigus Petraičius, kuomet iš priekio ir iš užnugario 
šimtai kitų kunigų buvo ne- sušaudo ir -,paskui tanku 
liesti, palikti ramybėje? At- pervažiuoja. Tada pažiūrė- 
sako pačios Naujienos. Gir- sime, 
di, kun, Antanas Petraitis 
buvo kaltinamas, kad jis 
yra šnipas ir išdavikas. Pats 
Petraitis sakęs kun. Kon- 

vm, “kad pagrindinė jo
di, džiugu, kad jo mylista persekiojimo . .
Lozoraitis, “diplomatų še- Pusęs priežastis buvo jo gai- 
fas,” sutiko pasitarti su! lestingumas ir gražūs san- 
Amerikos Lietuvių Taryba tykiai su savo tautiečiais, 
ir suteikti Šimučiui su Gri-I v^si k^i Lietu-
gaičiu patepimą. Taipgi,lvos kunigai prisidėję prie 
Lozoraitis neatsisakąs tar- krutinės rankas-sakys, kad 
tis ir su VLIKu. .

Lauksime dabar, kada ir d’ turi

ATVAŽIAVO ŠEFUOTI 
KLERIKALUS IR 
MENŠEVIKUS

Kunigų Draugas jau ap
sidžiaugė pribuvimu smeto- 
nininko St. Lozoraičio. Jį 
jau pripažino ir “Lietuvos 
diplomatų šefu.” (Šefas; 
reiškia globėją). Be to, gir-j

Grigaitis pasveikins smeto- 
nininką Lozoraitį ir pa
skelbs jį “Lietuvos diploma
tų šefu.”

Mums aišku, kad čionai 
Lozoraitį parsikvietė iš Dir-

kas iš jo bepaliks. 
Tiek pat būtų bepalikę ir iš 
kun. Petraičio, jeigu tai bū
tų tiesa, ką jis čia atvažia
vęs pasakoja, — jei pasa
koja, jeigu Naujienų re- 

iš komunistų daktorius . pats neprasima
nė.

jie taip pat yra “gailestin- 
i “gražius santy

kius su savo tautiečiais, ta-i' 
čiau jie ir šiandien tebegy
vena ir tebekunigauja Lie
tuvoje. Kodėl jų už tuos pa
čius “nusidėjimus” niekas 
neareštavo?

Šypsenos

Laiškas Redakcijai

remjeras

ęiltūros Centre, paauk

ii už tai ačiū

Broncė/Kalušis,

W. Fitchburg, Mass.

įdėti mano 
išreiškimui 
atsibuvusio

Gerbiamoji Laisvės 
Redakcija!

Malonėkite 
keletą žodžių, 
padėkos ■ dėl
Worcestery dramos “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdų” pastaty- 

iza-

kad jeigu pasau- 
būtų vertas to 
mes vadiname

teatre,” atsako išmaldinin
kas.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Drangaištai jums prisiun
čia iškarpą iš “Philadelphia 
Bulletin”,, kuriame yra paduo
dama raportas apie neseniai 
įvykusį teismą. Tai apie tą 
beprotį Howard B. Unruh, ku
ris neseniai Camdene nužudė Įmo. Tariu ačiū ponui 
trylika nekaltų žmonių ir tris (vai Již parašymą tokio \\h- 
sužeidė. j

Patsai teismas mums neįdo- dintoj^ms už gerą suvaidi- 
mu. Bet aš noriu, kad jūs at- 'nimą. 
kreiptumėte atydą į tas skait- MizaEc 
lines, kur sakoma, kad šian- apšviesti 
dien Amerikoje mes turime 
nanašių bepročių, kaip Unruh, 
net 600,000, kuriais' yra už
pildyti ligonbučiai.

Tai pasibaisėtina skaitlinė. 
Na, o kiek tokių protiškų in
validų vaikščioja laisvi. Tos 
skaitlinės niekas nežino. Tai 
yra daugiausiai karo aukos, 
ką ir patsai daktaras šiame 
raporte pripažino. Tai yra pa
vojus ir sunki našta mūsų 
kraštui. ,

Na, ir dar randasi gaivalų, suvaidinti tokį veikalą, 
kurie agituoja už trečią pašau- daug žmonių pasimokintų.

| Drama yra labai pamoki
nanti, aktorių vaidinimąs 
veržia ašaras, iš akių, o šir
dis taip blaškosi krūtinėje! 
Aktoriai visi taip tiko savo 
rolėse!

Aš manau, jog ne man 
vienai, bet daugeliui, kurie

kald\taipgi tariu ačiū vhį-

Brangi y pa ta ponas, 
kad jis taip bando 

žmonių protą ir 
pagerinti' gyvenimą visų 
žmonių. Kada mes daugiau 
suprasime ir žinosime, tai 
gal tuomet ir mes visi vie
ni kitus mylėsime, atjausi
me ir ne vergausime dole
riui.

Veikalas labai liūdnas ii' 
’ šiurpulingas, o tų visų ak- 

jiudavimas — viskas 
teisingai atvaizduota! 
a kiekviename mieste

NESUSIPRATIMAS
Bildutis gyveno pačiame 

viršutiniame namo kamba
ryje ir buvo tikras nakti
balda. Parėjęs vėlai naktį, 
gerokai pakabinęs ant drą
sos, nusiaudamas- batus, 
blinkt vieną batą ant grin
dų, o pakol jis atnarplioda- 
vo raiščius kito bato, už
trukdavo nemažai laiko. 
Na, ir vąrgais - negalais

vos ir Vienybės smetoninin- Argi ne aįškų, kad čia 
kai. Jie Jau seniai Lozoraitį Grigaitis ir kun. Petraitis
------  ----------- i įpėdiniu, iabai (negražiai meluoja?

Eikime toliau. Per ištisus nusiavęs kitą batą, —driokt 
“tris mėnesius su viršum” 
kun. Antanas Petraitis bu-i 
vęs baisiai kankintas, ■

skaito Smetonos j 
Smetonos ■ sosto paveldėtoju. 
Jie teigia, kad, sprukdamas 
iš Lietuvos, Smetona visus 
reikalus pavedė jo paties 
paskirtam jo atstovui Ro
moje Lozoraičiui.

Kam čia Lozoraitis rei
kalingas? Jis reikalingas 
smetonininkų kromeliui su
stiprinti ir paveikti Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Joje 
padėtis tebėra “nesveika.” 
Olis ir jo kolegos Taryboje 
tebelaikomi “antraklasiais 
piliečiais.” Jie daug vėliau 
atėjo. Jie blivo priimti tik 
kaip ant loskavos duonos.

Toks vaidmuo Oliui nepa
tinka. Kas kita, kai su Ta
ryba pasišnekės “diplomatų 
šefas” Lozoraitis. Jis kalbės 
tiesiog Smetonos vardu ir 
prestižu. Kas išdrįs jo auto
ritetui pasipriešinti, prieš 
jį savo skiauterį pastatyti? 
Šimutis ir Grigaitis kepu
res nusiims ir žemai nusi
lenks.

Šimutis, kaip matėme, 
jau žemai nusilenkė. Prašo
me ir Grigaitį nepavėluoti!

numeta.
Po juo gyvenantis Nera- 

— mutis, išbudintas, negalėda- 
taip kankintas, jog kai' pa- yo miegoti. Tada, jis pasis- 
žiūrėjęs į veidrodį, tai savęs 
nebepažinęs..

To negana. Šitaip išvar
gintą ir “nukankintą,” į 
“normalų žmogų” nebepa
našų kunigą Petraitį polici
ja paėmus ir su kitais as
tuoniais Išimtais politinių 
kalinių išvarius linkui Smo
lensko. Ten gi balandžio 26 
dieną, visus kalinius iš kul-lgui(-? į Įova>

Už kiek laiko, Neramutis 
beldžia į lubas ir šaukia:

— Bilda - Bilduti, nusi
auk kitą bata ir leisk man 
užmigti!

kundžia šeimininkei, kuri 
i p a g r ą s i n a Bildutį iš- 
' varyti iš kambario, jei ne
užsilaikys ramiai. Kaip ir 
visados, Bildutis parėjo 
smagus vėlai naktį, nusia
vęs- batą — plumpt ant 
grindų. Po tam, atsiminęs 
šeimininkės pasargą, kitą 
batą nusiavęs jau padėjo 
labai atsargiai ir tyliai atsi-

linį karą!
Aš manau, 

Jis šiandien 
žodžio, kurį 
civilizacija, tai visi toki agi
tatoriai turėtų būt uždaryti 
kartu su tais proto invalidais. Į

Dar noriu pastebėti apie šį 
pranešimą, kad Philadelphijos- 
Camdeno spauda plačiai rašė 
apie šį teismą, bet nė vienąjį 
laikraštis nedėjo šių skaitlinių} 
Nežinau, kaip jos pakliuvo i 
“Bulletiną”.

A. J. Pranaitis.
Camden, N. J.

kosvaidžių “sušaudė.” Ir 
šaudė, sako Naujienos, “iš 
priekio ir iš užnugario.”

Ir dar to negana. Pasiro
do, kad atsirado tokių, ku
rių jokios kulkosvaidžių 
kulkos neįkanda. Tada, šau
kia Naujienos, “budeliai da
vė įsakymą gyviesiems su
gulti lauke ir po to buvo

Klausutis: — Nuo kokio 
amžiaus pradeda rokuotis 
senmergė?

Šnekutis: — Senmergės,

Redakcijos Atsakymai
M. Antanukai/ Miami, 

Florida. — Kalbos reikalais 
diskusijas spaudoje baigėm 
jau senai, todėl ir draugo 
rašinėliu nepasinaudosime. 
Atsiprašom, kad neatsakė
me greičiau.

liks atmintyje amžinai!
Po vaidinimo duota vaka

rienė taipgi buvo labai ska
ni, pagaminta gerų gaspa- 

■ dinių.
Tariu širdingą ačiū diem 

raščiui Laisvei už lankymą 
mūsų namų ir suteikimą vi
sokių žinių. Įdedu vieną do
lerį, — atleiskit, kad tik 
vieną.

Linkiu geriausio 
kimo visiems. At 
tamstų, kad vadinu ponais.

Liekuosi tamstas ger
bianti.

paleisti per juos tankai, kąd kaipo tokios, visai nėra; y- 
nė vieno neliktų gyvo.“nė vieno neliktų gyvo.” |i’a tiktai asmuo, kuriame 

Taip žodis žodin parašy- slypi jaunystėje nesurasti 
ta spalių 21 dienos Naujip-. didžiausi žmonijos turtai, 
nose, atrodo, paties redak-j
tariaus, nes niekas po' .Sėdi žmogus ant sahgat- 

i |Vio, užsidėjęs juodus aki
nius, su maža iškaba ant 
krūtinės, kurioje parašyta: 
“Gelbėkite neregį.” Šalia jo 
skardinukė įdėjimui išmal
dų — pinigų.

Praeivis metė sidabrinio-. 
kąUį skardinę, bet nepatai
kė, pinigas nusirito gerai 
toliau, nuo sėdinčiojo. Sė
dintysis pasikėlė ir nuėjo 
pasiimti auką.

Tada praeivis klausia jo: 
“Tai tamsta nesi nere-

DAR VIENAS 
“MUČELNINKAS”

Naujienos paskelbė, kad 
Amerikon pribuvo kun. An
tanas Petraitis. Tai esąs 
tikras kankinys. Dar dau
giau: jei tikėti Naujieno
mis, tai jis tikras stebukla
daris 
tėjęs 
Kristų!

Buvę taip, kad 
“nekaltas” 
buvęs 1941 m. balandžio 6 sipasakbti!

Jeigu šio kunigėlio popie- 
tas klebonijoje ir suijntas, į žius nepaskelbs i 
taip ■ pat jo brolis kunigas tai jad ir mes protestuoji- sėdėtojas, esu tik pavaduo- 
Pranas Petraitis.

Klausimas pirmas: Ko
dėl “slaptoji sovietų polici- pačiam 
ja” pasirinko “nekaltus” kas nors jį iš kulkosvaidžio raujasi praeivis.

s straipsniu nepasirašo.
Ir nežiūrint to “sušaudy

mo” ir paskui “tankų per
ėjimo,” kunigas Antanas 
Petraitis, taip pat ir jo brp- 
lis kun. Pranas Petraitis, 
ne tik kad išliko gyvi, bet 
netgi nebuvo rimtai sužeis- 

daug daugiau išken- ti! Dar daugiau: jie pa- 
ir pakėlęs už patį spruko Vokietijon 1944 me

tais ir dabar kunigas Ant'a-
visiškai nas pribuvo Amerikon Gri 

kun. Petraitis gaičiui savo “kančias” pa IV* • 111*1
dieną nakties metu užklup- Sėdintysis atsako:

šventuoju, nesu tds reguliaris čionai

me. . 'tojas jo ant tūlo laiko.”
Mes siūlome Grigaičiui1 “0 kur nuolatinis išmal- 

išbandyti: Tegul dų prašytojas?” — dar tei- 
Jis dabar

Architekto paruoštas planas Amalgameitu Unijos įrengsimam, medikališkam centrui 
Philadelphijoje, kurio statybai numatyta išleisti $1,250,000. Centras teiksiąs me- 
dikališką pagalbą nemokamai 25-kiems t ūkstančiams savo narių, o samdytojai esą 

sutikę kas mėtai sumokėti centro išlai kymo lėšoms ir aptarnauti po $350,000.

Barbernėje
Barberys: — Jūsų plau

kai skubiai slenka nuo gla- 
vos, ar jūs darote ką nors, 
kad sulaikius nuo visiško 
nuplikimo?

Kostumeris. — Taip, aš 
greitai gausiu divorsą.

NEHRU NEV NERE
MIA ŠALTOJ0\ KARO^

Chicago. — Či\ kalbėdm- 
mas,
Jaw. Nehru kartoj(\kad jo 

 

valdžia nedalyvaus šaltaja
me kare prieš Sovietų Są- 

 

jungąf BejUjisV line jo 
neiuciomi ! pri- 
sįdędahias prie šaltojo ka-

Lietuvių Kiiltūrihio Centro 
Rėmėjai

Spalio 14 d. Feliksas Malkaitis, Easton, P1l, atlankė 
mūsų Kultūros Centrą, apžiūrėjo, kaip namaš pertaiso
mas ir kartu paskolino $500.

Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ros Apskrities kon
ferencija, įvykusi spalio 16 d., 
vo $10.

LLD 39 kuopa, Scranton, /Pa., apsvarsčius atsišauki
mą namo pertaisymo reikalą, paaukavo $10. Čekį pri
siuntė kuopos sek r. PĮ. Šiek

Laabi gražiai pasirodė
Apšvietus Klubas. Draugės/ surutfšė pietus spali/2$ d., 
Kultūros valgykloje. Dalyvavo nemažai draugų/ir drau
gių Centro rėmėjų. Visą peĮną, kurio susibarė $122.73,. 
paskyrė Lietuvių Kultūros CenĮrui. Širdj
draugėms rengėjoms ir taipgi sveČtafhsT kurie šiame pa
rengime dalyvavo;

Dabar namo pertaisymo reikalai stovi sekamai: Iki 
šiol sukelta $18,190. Dar reikia sukelti $516,810.

Namo pertaisymo reikalams iki šiol išleista $18,0>9. 
Dabar namo pertaisymo fonde beturime tik $111. /

Sekantis kontraktoriui mokėjimas bus lapkričio 15 d. 
Tada reikės sumokėti virš $10,000.

Tad, draugai ir draugės, nieko nelaukę siųskite pas
kolas. /

Taipgi reikia ruoštis prie Lietuvių Kultūros Centro 
metinio suvažiavimo, kuris įvyk^ penktadienį, lapkričio 
26, savame name. Visi Namo Bendrovės šėrininkai ruoš
kitės prie šio svarbaus suvažiavimo: Jeigu kurie negalė
tumėte dalyvauti, tai įgaliokite ką nors savo vietoj da
lyvauti. Laiškai-atsišaukimai ir proxieszgreitu>aįku bus 
išsiuntinėta. Tada gausite visas informacijas apie\šj su
važiavimą. Y

Namo Bendrovės reikalais rašycmmi adresuokite seka
mai : /

rooklyno Lietuvių Ayoterų

LITHUANIAN BUILDING 
110-06 Atlantic A ve., R

/CORPORATION, Ine. 
ichmond Hill 19, N. Y.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- - Šešt., Spalių 29, 1949



I

F

„ MICHAILAS DO J,(; 01 »O LOVAS

Tm’vhimiii Dokumentaliniai Filmai
* y *n

Maskvoje yra tarybų šalies stambiau
sioji Centrinė dokumomaliniu filmu stu
dija. Panašiai kaip didelio laikraščio re
dakcija, ji turi apie 2<»0 korespondentų 
— filmų operatorių stambiausiuose 
miestuose Tarybų Sąjungoje ir už jos 
ribų. Be to, studijos žinioje1 yra grupė- 
specialiųjų kino-koresoondentų, kurie, 
reikalui ’ esant, komandiruojami į įvai
rias šalies vietoves ir '..užsienį labiau
siai reikšmingu ir idomių įvykių opera
tyviniam filmavimui, c

Hermetiškai uždarytose metalinėse 
dėžutėse operatoriai atsiunčia lėktuvais 
ar patys atveža i Maskvą studijon sa
vo kino-korespondencijas. Specialūs re
daktoriai ir režisieriai peržiūri ątspaus- 
dintą medžiagą ir atrenka iš jos labiau
siai svarbius, aktualius dokumentus 
įtraukimui į eilini ‘‘Dienos naujienų” ki
no žurnalą, kuris išleidžiamas į TSR Są
jungos ekranus penkis kartus per mene
si. Rašytojai i'- žurnalistai rašo žurnalui 
diktoriui tek-tą. komentuojantį tai. kas 
vyksta ekrane. Muzikai - apipavidalinto
jai parenka muzika, susiatydami ją iš 
klasiku, tarybiniu kompozitorių kūriniu 
ir iš liaudies muzikinio folkloro. Multi- 
plikaci|os ceche pagaminami antrašti
niai užrašai, atgvją žemėlapiai rajonų, 
kur vysta. šis ar tas įvykis, žurnalo su
kūrimo darbas eina greitai, tiksliai, dar
niai.

Tarybiniai žiūrovai mėgsta kino kro
niką, tikrai ir idomiai pasakojančia apie 
tarybinės liaudies, gyvenimą ir darba. 
Kino kronika demons! ruojama ne tik 
kaip priedas prie meninių filmų, bet ro
doma ir specialiuose kinoteatruose “Die
nos naujienos.’’ Tokių teatrų yra dauge
lyje Tarybų Sąjungos miestų.

Re įvykiu kronikos Centrine dokumen- 
talinįi’ fdmu studija išleidžia kino žur
nalą “Pionierija,” pasakojąs apie tarybi
niu vaikų gyvenimą — apie jų mokslą, 
poilsi, pramogas. Sudarydami žurnalą, 
s’udijos režisieriai siekia į ji įtraukti to
kius kino dokumentus, kuriuos jaunieji 
žiūrovai lengviausiai įsisavina. Vaikų 
žurnalo jau yra išleista apie 250 nume
riu. “ Pionieri iai” sukurti dirba specia
lus kuto režisierių ir kitu studijos specia
listu nersonalas, kuriam vadovauja re
žisierius Aršė Ovanesova, išleidusi apie 
200 numerių šito kibai populiaraus žur
nalo. ' 1

Kino žurnalas “Pionierija” yra labai 
populiarus. Jis demonstruojamas per ry
tinius spektaklius vaikams visuose kino- 
teatruose, o taip pat specialiuose kino- 
teatruose vaikams, “Pionierija” — pa
geidaujamas svečias pionierių rūmuose 
i)’ klubuose, mokyklose, vasaros pionie
rių stovyklose.

Kartą per menesi sttidija išleidžia 
žurnalą “Tarybinis sportas,” nušvie
čianti šalies sportinį gyvenimą. Neapsi
ribodamas sporto rungtynių fiksavimu, 
žurnalas rodo sportininkų mokymąsi kū
no kult ū ros institutuose, 
p a s a k o j a a p i e platų k ū - 
no kultūros sąjūdi, į kurį įtraukiami vis 
nauji ir nauji tūkstančiai tarybinių jau
nuolių ii- mergaičių. Žurnalas “Tarybi
nis snortas” pateikia tai]) pat nedidelius 
TSR Sąjungos įvairių sporto rūsiu čem
pionų kino portretus, parodo savanoriš
ku sporto draugijų kūrybini gyvenimą. 
Šito žurnalo sukūrime aktvviai dalyvau
ja oafvs kūno kultūjįos veikėjai.

Be įvairių kino žurnalų Centrinė stu
dija išleidžia ir didelius dokumentali- 
nius filmus. Visame pasaulyje išgarsėjo 
tarybiniai dokumentaliniai filmai, su-* 
kurti Didžiojo Tėvynės karo metais —s 
“Vokiečių kariuomenės sutriuškinimas, 
ties Maskva,” “Leningradas kovoje,” 
“Mūšis dėl Sevastopolio,” “Stalingra
das,” “Liaudies keršytojai,” “Berlynas” 
ir daugelis kitų. Šiuo metu studija vie
ną po kito išleidžia filmus, vaizduojan
čius tarybinių nacionalinių respublikų 
gyvenimą. Jau yra išleisti filmai apie

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Šešt.,

Ukraina, Baltarusija, Latvi la, Lietuvą, 
Karelijos-Suomijos .ir Kirgizijos respu
blikas. Faktais šitie filmai pasakoja apie, 
hitlerininku sugriautu tarybinių miestu 
atkūrimą, apie tarybinių žmonių kuria
mąjį įkvėptą darbą.

Studijoje filmuojami ir keli kiti tema
tiniai filmai. Filinas' pavadinimu “Penk
metis nėr ketverius metus,” kurį filmuo
ja režisieriai R. Grigorjevas ir A. Med- 
viedkinas, parodys tas grandiozines per
gales darbo fronte, kurias laimi tarybi
nė liaudis, įkvėpta didžiosiomis Lenino- 
Stalino idėjomis. Tame filme žiūrovai 
namatvs gamvbos novatorius — žmo
nes, aplenkiančius laiką, pamatys pui
kius tarybinius darbo žmones, stiprinan
čius savo Tėvynes galią ir didingumą.

Vienas stambiausių studijos filmu bus 
spalvotas paveikslas “Atnaujintai! že
mė.” kurį stato garsus režisierius 1. Ko- 
palinas pagal N. Sadkovičiaus scenarija. 
Tas filmas pasakoja anie rusu moksli
ninku ir tarybinio žemės ūkio priešaki
nių žmonių, dirbančiu žemes derlingu
mo padidinimo srityje, darbus.

Režisierius L. Stenanova pradeda fil
mo “Giganto žingsniai” nuotraukas, fil
mo apie stambiausia tarybine Stalino 
vardo automobilių p’amvklą, kuri yra 
vienas seniausių tėvynės automobilių 
gamybos centrų.

Dabar studija užbaigė filmą apie ke
liu rumunu valstiečiu delegacijų viešė
jimą Tarybų Sąjungoje. Pusantro mėne
sio drauge su rumunu delegacijomis no 
šąli važinėjo tarybiniai kino operatoriai. 
.Fe užfiksuodavo juostoje visa tai, ką 
TSR Sąjungoje savo akimis matė rumu
nu valstiečiai. '

Vasaros sporto sezono išdavoms ski
riamas filmas “Sportinė šlovė.” Jame re
žisierius L. Kristis parodvs natrius įžy
mius tarybinių sportininku pasiekimus, 
panasakos apie kūno kultūros sąjūdžio 
išsivystymą kolūkiuose, apie iškėlimą vis 
nauju ir naujų meistru, kuriems augti 
ir tobulinti tarybų valstybė sukuria vi
sas būtinąs sąlygas.

Be dideliu dokumentalinių paveikslų 
studija ruošiasi išleisti serija trumpo 
metražo apybraižų apie geriausius šalies 
kolūkius, apie žemės ūkio pirmūnus.

* Studijos kino - korespondentai fiksuo
ja juostoje didįjį ir daugiaspalvį tarybi
nės liaudies gyvenimą, visus labiausiai 
reikšmingus įvykius jos gyvenime. Ir ši
tie tikri kino dokumentai ryškiai ir įti
kinamai pasakoja apie tarybinės liau
dies taikųjį, kuriamąjį darbą, apie jos 
karštą patriotizmą, apie jos nenukryps
tamą žengimą pirmyn — į komunizmą.
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By MILDRED (STENSLER
Now, that we have definite word 

from the Lithuanian Fine Arts Center 
that the national convention will be held 
in Cleveland on ’ November 26-27, it 
means that we must rally with great 
speed to prepare ourselves for a good 
concrete confab.

I assume that every loyal LMS orga
nization will endeavor to send at-least 
one delegate. The other affiliated orga
nizations should try to send representa
tives too, if not from every organiza
tion, at least some from each district. 
There must be a well-rounded represen
tation from every part of the country.

This conference will have a verv im
portant bearing on the role the LMS can 
and should play in future Lithuanian- 
American cultural activities. This year, 
we must concentrate on a strong, intel
ligent cultural movement. Come to the 
convention armed with constructive 
ideas. * * *
“JONUKO DUNDULIUKO TEATRAS”

About a year ago, the LMS Center

Spalių 29, 1949

available a num-announced that it had ;
her of copies of a children’s booklet of 

They-move and behave as naturally as 
real actors. They have a certain advan
tage over marionettes because they have 
no strings attached to spoil the illusion. 
The dolls are manipulated by the hands

s.” The book was ąffercd to LMS 
nubers for the small sum of 50m 
That was the last 1 heard of “Jonu- 
s.” Even I, I must confess, bought 'ibe doll» and the fingers are therefore 

able to maneuver the head, arms and 
body of the doll into various positions. 
The human actor sits comfortably be
hind the stage unseen, with his script 
before him, and raises his hands with 
the doll onto the stage whenever and 
whichever character is called for.

This puppet show goes on for a half- 
hour daily emanating from a Chicago 
television broadcasting station. It is a 
good prescription for the blues, that is if 

(Tasa ant 4 pusi.)

i ANGLŲ KARIUOMENĖ 
I BŪSIANTI ATŠAUKTA 

Iš GRAIKIJOS
Washington. — Angli,

the book, glanced at it casaully and put 
it aside for some future reading.

Recently I chanced tb see a television 
show called “Kukla, Fran and Ollie.” 1 
had read that this litt|ie show had won 
the hearts of the video listeners. But it 
was'only a doll show; how could it ap
peal .to sophisticated grown-ups like us? 
When it was over, I had to admit I had • 
a perfectly wonderful time.

These little doll figures appear on a 
small stage just about eye level height.

! leist ištraukt 3,000' angių 
'kariuomenės iš ,
Anglija nori suf^ųpyt išlai
das, kurias daro ka

iri uomenės laikymas

Teigiama, kad Anierika 
leis atšaukti tą a n g)4j ka
riuomenę, nes Kąikijos 

 

monarcho - štai, esą jau 
beveik “įveikę’,’ graikų par? 
tizanus, kaip tvirtino Ame/ 
rikos valstybės sekretorius 
Achesonas.

Prasidės

3:30 vai. po pietų

Įžanga $1.50 Asmeniui

Sėdynės Nerezervuotos

Kenstavičiene ir Konstancija

IŠTISA LAISVĖS KONCERTO PROGRAMA:
smuikininke.

Bus Geriausių Valgių, Degtinių, Vyno ir Alaus

*

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

Abekienė, 
dalyvaus

Agotėlė 
garsiosios dainininkes iš Chicago,III., 

Laisvės koncerto programoje.

%

te ir

DIENRAŠČIO LAISVES

SPALIO 30 OCTOBER

Koncertas Šokiai Prasidės

7-tą Vai. Vakare

Vien Tik šokiams

Būkite Anksti Asmeniui

AGOTĖLĖ KENSTĄVIČIENĖ, sopranas ir 

 

KONSTANCIJA ABŲKIENė, altas, visoje pla

 

čioje Amerikoje pagarsėjusios kaipo duetų dai

 

nininkės. Didžiojo New Yorko apylinkė išgirs 
jas Laisvės koncerte.

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

VLADIMIR DELOFŲ, basso. Deloff yra pagar
sėję kaipo operų ir
Laisves koncerte mešjį pamatysime ir išgirsime 

 

jo griausmingą basso 'balsą, o šiam koncertui jis 
specialiai pasiruošia.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ. Jau visi pamigome ru
sų šokikų, šiame Laisves koncerte turėsime ii; 
juos.Jie šoks rusų liaudies šokius.

oncertų dainininkas, šiame

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

AIDO VYRŲ CHORAS. Dainuos ir puikia
* žymėjęs Aido Vyrų ChoVas, diriguojąmąs Ųe 

Kazakevičiaus.

Kiekvienas pasirūpinkite būti šiame Koii 
pasinaudoti tais puikiais talentais, kurie /auko
čiau suminėti.

KONCERTAS BUS

IiIBEBTT BWITORIUM 
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, L. L., N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestras Šokiams

S
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your blues

seeing this puppet show did

MUMS RAŠO

—U—.

nokytojų uždavinius 
metais —

ima temas iš liaudies, iš gyvenimo, ir

(Tąsa nuo B puslapio)

do not consist of the impos- 
buying an expensive televi-

ose, page-

okymo-a Įėjimo 
i na i atsikratyti for- 
dėstyme,

moksieiviahjs
paąAulėžiyi*^

UŽ KĄ JIE BUVO PAKARTI? Filmas Apie Didįjį Latvių Poetą Jarų Rainį] ŽiniosjšUet^os
ir •• i . i • - i i i.» • »i i n • VILNIUS. — Respublikos teatruose liaudis ji pamilsta, kaip savo poetą, ap- KAUNO MOKYTOJŲVengrijos valstybines prokuratūros kaltinamasis Aktas Kaiko ir jo demonstruojamas Rygos kino studijos dainuojantį jos vargus, skelbiantį kovą KONFERENCIJA

bendrininkų byloje
(Tąsa) I

ir kuris tapo parlamento deputatu. Bran- 
kovas buvo vertėju Raiko ir Rankovi- 
čiaus derybose, įvykusiose Kelebijoje 
1947 metų gruodžio mėnesį. Jam, kaip 
Tito ir Rankovičiaus patikėtipiui, teko 
uždavinys: paspartinti įvykdymą planų, 
kuriais siekiama nuversti Vengrijos res
publiką, ir kontroliuoti tai. Kai, paskel
bus Kominformo rezoliuciją, šis jo už
davinys susidūrė su sunkumais, jis, tie
sioginiu Rankovičiaus nurodymu, išsto
jus^ prieš Tito ir, padaręs šiuo reikalu 
vieša pareiškimą, pasiliko Vengrijoje, at
sisakė grįžti į Jugoslaviją. Iš tikrųjų jis 
slaptai tęsė savo veiklą, kuria buvo sie
kiama nuversti Vengrijos respubliką. .

Tokiu būdu, Brankovas įvykdė nusi
kaltimą, vadovaudamas organizaciniam 
darbui, kuriuo buvo siekiama i smurtu 
nuversti 1946 metų 1 įstatymo įvestą de
mokratinę valstybę ir demokratinės res
publikos vyriausybę.

b) Brankovas Lazaras Vengrijoje bu
vo Jugoslavijos oficialios šnipinėjimo or
ganizacijos vadovas. Daugiau kaip ket
verius metus jis reguliariai gaudavo 
slaptą informaciją iš Raiko Laslo, Palfio 
ir ištisos eilės užverbuotų agentų. Nuro
dymą varyti šią veiklą jis gavo netar- 
piškai iš Tito. Jis buvo aktyviausias Ti
to .agentas.

Brankovas Lazaras, būdamas Veng
rijoje, nuolat užsiiminėjo šnipinėjimu.

c) 1948 metų vasarą Brankovas Laza
ras išsikvietė Jugoslavijos šnipinėjimo 
organizacijos darbuotoją, Jugoslavijos 
misijos Budapešte spaudos atašė 'Živko 
Boarovair^pranešė jam, kad vienas ju- 
goslayų vadovų Vengrijoje Moicas Milo
šas pasisakė už Informacinio biuro re
zoliuciją, todėl esama pavojaus, kad jis 
demaskuos Tito šalininkų veiklą Vengri
joje. Brankovas davė Boarovui nurody
mą įkalbėti Moičą Milošą atsisakyti nuo 
šio ketinimo, ir jei Moicas Milošas pri
mygtinai laikysis savo nusistatymo,, tai 
užmušti jį. Po to Brankovas perdavė'Ju
goslavijos pasiuntinio Mrazovičiaus re
volverį Boarovui, kuris naktį į 1948 me
tų birželio 10-tą keliais revolverio šūviais 
užmušė Moičą Milošą jo bute.

Tokiu būdu, Brankovas Lazaras įkal
bėjo Boarovą užmušti Moičą Milošą, t. 
y. įvykdė nusikaltimą, kurstydamas nu
žudyti.

nisteriją, kur jie parodė savo dokumen
tus Jugoslavijos majorui Kovačevičui.
Majoras pasiuntė juos į Jugoslavijos po
litinę policiją — OZNA, kur juos kelias 
dienas instrukdavo, o paskui su atitin
kama palyda pasiuntė per Novisadą ir 

. Suboticą į Segedą kaip jugoslavų kari
nę misiją. Segede Senji grupė, OZNA 
karininko majoro Kalafatičiaus nurody
mu, sunaikino jugoslaviškus dokumen
tus.

Senji ir jo šnipų gauja laikui bėgant 
užėmė žymias pozicijas. Patsai Senji ta
po komuhistų partijos kadrų skyriaus va
dovu, kas suteikė jam galimumą skirti į 
atitinkamus postus atvykusius su juo 
amerikiečių šnipus arba asmenis, kuriuos 
jam siuntė Raikas. Senji ir per jį įsitai
siusieji tarnyboje šnipai dalį slaptų in
formacijų apie vidaus politinę ir ekono
minę padėtį netakiškai perduodavo savo 
ryšiams Budapešte, o dalį siųsdavo per 
kurjerius į Šveicariją, į Jungtinių Vals
tybių žvalgybinę organizaciją. 1947 įlie
tų vasario mėn. Senji gavo specialų nu
rodymą paskirti į svarbų administracinį 
darbą amerikiečių šnipus Sašą Belą, 
Adamą Djerdjį ir Matę Ivaną. 1946 
m. rudenį Senji veikla Aleno Daleso nu
rodymu buvo pajungta Rąikui, kurio ži
nion buvo perduota ir jo šnipų grupė.

Senji Tiboras, kuris buvo parlamento 
deputatas, panaudojo piktam savo ofi
cialią padėtį, perduodavo slaptas žinias 
apie vengrų valstybės tarptautinę ir eko
nominę padėtį užsienio valstybės atsto
vams, šnipinėjo, tai yra įvykdė išdavys-

IV.
a) Daktaras Senji Tiboras gimė 1903 

m. Nuo 1930 m. ligi 1945 m., iki sugrįž
damas į Vengriją amerikiečių šnipu, jis 
gyveno tik užsienyje. 1938 metais jis pa
sirodė Šveicarijoje, kur karo metu orga
nizavo iš vengrų emigrantų Šveicarijoje 
trockinę grupę. Netrukus po to jis už
mezgė ryšius su vienu iš Amerikos šni
pinėjimo organizacijos vadovų Noeliu 
Ch. Fildu, paskui su jo viršininku Alenu 
Dalesu, kuris buvo Amerikos šnipinėj i- - 
mo organizacijos Strategies tarnybos 
biuro (Office of Strategic Service) vir
šininku Europoje. Fildas i specializavosi 
ryšiams su vadinamaisiais kairiaisiais 
elementais. Jis buvo susirišęs su įvairių 
tautybių emigrantinėmis šnipų grupėmis, 
kurios gyveno Šveicarijoje. Daleso nuro
dymu Senji Tiboras užmezgė ryšius su 
dabartiniu Jugoslavijos misijos Bukareš
te I-uoju patarėju Miša Lompariu, kuris 
buvo karo metu Tito ir Jungtinių Vals
tybių šnipu Šveicarijoje ir, panašiai kaip 
Senji, šnipinėjo Dalesui už medžiaginę 
kompensaciją. Senji liudija, kad 1944 m. 
gruodžio mėn. Miša Lomparis perdavė 
jam ir jo grupės nariams suklastuotus 
dokumentus, kuriuose Senji ir jo grupės 
nariai figūravo kaip karininkai, vyks
tantieji x į Jugoslaviją.- Jugoslavijos ir 
Amerikos žvalgybinės organizacijos pa
siuntė Senji Tiborą ir jo šnipų grupę iš 
Šveicarijos į Marselį, kur Jugoslavijos 
konsulas Marselyje Lafinovičius (dabar
tiniu metu Jugoslavijos pasiuntinys Švei
carijoje) buvo pas Amerikos šnipinėjimo 
organizacijos vadovą Marselyje ir pasie- 

. kė, kad šnipų grupės žinion būtų per
duotas amerikiečių karinis lėktuvas. Ka
dangi tuo metu dar tebevyko karas, tai 
leidimą naudotis specialiu kariniu lėktu
vu išduodavo vyriausioji amerikiečių ka-

• rinė vadovybė. Senji papasakojo, kad

b) Senji Tiboras siųsdavo savo grupės 
narius, po jų. sugrįžimo • į tėvynę 1945 
m. sausio mėn., į įvairius ypatingai svar
bius valstybinius, administracinius ir 
ekonominius postus. Taip jis įrengė Va
gį Ferencą dirbti premjero - ministeri
jos spaudos skyriuje, Feldį Ištvaną — 
vengrų tarybinėje naftos įmonėje, o 
paskui pramonės ministerijoje, Balabaną 
Peterą — radijo redakcijoje, Chodošą 
Djerdjį — plano valdyboje, daktarą Kal- 

‘ maną Andrašą — socialinio aprūpinimo 
ministerijoje, daktarą Kutį Djulą — me
dicinos darbuotojų profesinėje sąjungo
je. Iki 1947 m. vasario mėn. Senji regu
liariai kas du mėnesius sušaukdavo sa
vo šnipų grupę pasitarti. Po 1947 m. 
vasario mėn. jis dėl konspiracijos sume
timų kalbėdavosi su jais tik akis į akį. 
Konferencijoje jis davė nurodymą savo 
šnipinėjimo organizacijos nariams 
įtraukti į šnipinėjimo organizaciją nau
jus žmones, tuos, kurie yra liaudies de
mokratijos priešai. Senji nuolat infor
muodavo Raiką apie jo
šnipų darbo vietą ir perdavė 
nizaciją Raiko žinion. Raikas 
tu reguliariai informuodavo 
savo tikslus, o taip pat apie 
tyvas, kurias jis gaudavo
Rankovičiaus. 1949 m', pavasarį Senji 
Tiboras ne kartą vedė pasitarimus su 
Raiku Laslo dėl respublikos nuvertimo ir 
dėl prievartinio valdžios paėmiftio.

Tuo būdu, Senji Tiboras įvykdė nusi
kaltimą, vadovaudamas organizaciniam 
darbui, kuriuo buvo siekiama nuversti 
1946 m. 1 įstatymo nustatyta / Vengrijos 
demokratinės respublikos valstybę ir vy
riausybę.

(Bus daugiau)

užverbuotųjų 
savo orga- 
savo ruož- 
Senji apie 
tas direk- 
iš Tito ir

Brooklynietė Elęnore Stakovaitė rašo' 
mums, jog š, m. spalio 18 d. sukako ly
giai 100 metų, kai mirė žymiausias len
kų tautos poetas Frederick Chopin. Ji 
mano, jog Kazimiero Wierzynskio knyga 
“Life of Frederick Chopin” yra viena 
geriausių to didžiojo muziko biografijų.

“Chopin’s power of self criticism and 
wonderful sense of proportion,” rašo 
Elenore Stakovaitė, “brought him his 
unique works of immortal music. ..”

Ten pat Elenore žymi:
Gretchaninoff, gimęs Rusijoje, bet da

bar Jungtinių Valstijų pilietis, š. m. 
spalio 25 d. minėjo savo 85 metų gimta
dienį. Savo gimtadieniui atžymėti jis pa
rašė simfonijai kūrįnį, pavadintą “Do- 
brynyn Nikititch.”

filmas apie didįjį latvių poetą t— revo
liucionierių Janį Rainį.

Filmas apima maždaug dešimties me
tų poeto gyvenimo laikotarpį prieš 1905 
metų revoliuciją. Prieš mūsų al^fs iškyla 
jaunas Pleškanas, vėliau pasivadinęs 
Rainiu,, keliaująs po šalį ir matąs vargą, 
skurdą ir engiamos tautos pagiežą eks
ploatatoriams — kapitalistams ir dvari
ninkams. Jis sutinka valstietį, traukian
tį vežimą, kurį' norėdamas sušelpti, ati
duoda savo paskutinius pinigus, bet vals
tietis griežtai atsisako (juos priimti pa
rodydamas savo klasinį'susipratimą, nes 
tuo laiku tokių skurdžių buvo šimtai 
tūkstančių, kuriuos vienas Pleškanas ne-

carizmui ir išnaudotojams.
Bebaimio kovotojo, tikro revoliucionie

riaus veidą mes matome ir teismo sce
noje, kada advokatas savo gražbylyste 
stengiasi paneigti Rainio revoliucingumą 
ir palengvinti .poeto padėtį prieš teisė
jus — išprašyti bausmės sušvelninimb. 
Čia Rainis meta drąsų teisybės žodį — 
iššūkį carizmui.

Raibis ištremiamas. Bet ir ištrėmime 
draugų — rusų liaudį, kuri 

sunkiai kenčia po carizmo priespauda. 
Poeto balsas ir čia galingai skamba. Jo 
niekas negali nutildyti.

Grįžęs iš ištrėmimo, Rainis vėl kovo
jančio proletariato eilėse. Prasideda 
1905 metų revoliucija. Poetas eina į pa
čią kovos ugnį.

Filme ryškiai parodytas partijos vaid
muo organizuojant darbo mases socia
listinei revoliucijai. Demonstrantų eilė
se mes matome Peterisą, Aleksandrovą, 
Balašovą ir kitus partijos .kovotojus, ke
liančius darbo masių kovingumą, tikėji
mą pergale.

Poeto Rainio vaidmenį puikiai, įtiki
nančiai atliko aktorius J. Grantin. Gran- 
tinio Rainis — santūrus, principiškas, 
revoliucine kova degąs, partijai atsida- 

didelis J. 
Grantinio laimėjimas. Puikiai, įtikinan
čiai savo vaidmenis atliko ir kiti akto
riai: poetės Aspazijos —■ M. Kletniece, 
Peteriso — A. Filipsonas. Jo Peterisas 
— tvirtas, principiškas partinis organi
zatorius, tikįs darbo žmonių pergalės 
reikalu. Su nemažesniu įtikinamumu sa
vo vaidmenis atliko ir kiti aktoriai — 
Priėdę —akt. P. Cepurnieks, Abelitę — 
B. Indikson, Kalninšą — A. Dimiters, 
Nikonorova M. Verdinis, Aleksand- 
rovą — P. Mustac, Balašovą.— Ž. Kat-

jis SUK

Ši puiki detale, parodanti valstiečio 
charakterį, priverčia Plęškaną susimąs
tyti. Juk tai kalba, eilinis, paprastas 
žmogus, o koks dvasios galiūnas! Pleš
kanas pasivadina šio valstiečio, niekam 
nežinomo, bet niekam ir nenusilenkiančio 
— Rainio vardu.

Nuo to laiko Pleškanas — Rainis eina 
kartu su tais, kurie siekia geresnės atei
ties, kurie trokšta teisingo, uždegančio 
žodžio, kurie kovoja su žiauria carizmo 
bei kapitalizmo priespauda. Jiem poetas. vęs liaudies kovotojas. Tai 
Rainis atiduoda visą savo poetinį talen
tą, visas savo jėgas. r<

Charakteringa ir j giliai į sąmonę 
rouanti poeto tvirtą 

apsisprendimą eiti,kartu su liaudimi, ko
voti už jos teises,! parodoma barono fon 
Mejendorfo kabinete, kada šis pasiūlo 
poetui parašyti caro garbei odę, kuri su
teiksianti jam populiarumą, garbę. Poe
tas šį pasiūlymą griežtai atmeta. Tai ro
do Rainio tvirtą valią, revoliucinį prin- 
cipiškumą.

Tokį pat atkirti susilaukia ir poetė 
Aspazija, kuri bando Rainį atkalbėti ir 
atitraukti nuo revoliucinės kovos. Rainio 
revoliucinis įsitikinimas tvirtas. Mes jį 
matome streikuojančių darbininkų tar
pe, demonstrantų eilėse, kur skamba re
voliucinis jo žodis, aidi Jo sukurtos dai
nos. Rainis savo gyvenimo prasmę pama
to1 Rusijos socialdemokratų darbininkų 
partijos skelbiamose, idėjose, kurios da-

Filmas “Rainis” — tai puikus Latvi
jos kinematografijos meno kūrinys, ku
riam scenarijų parašė F. Rokpelnis ir V. 
Krepsąs.

Filmas pagamintas Rygos filmų a stu
dijoj, jį pastatė J. Raizmanas, režisavo 
L. Leimanis ir J. Lukinskis, operato
riai A. šelenkovas ir Čen Ju-Len, vyriau
sias dailininkas G. Likums, kompozito
rius A. Skulte.

Vytautas Kažukauskas.

through the movements. With the teach
ers’ help, they should be able to put on 
a' puppet show for all their little friends 
and kin-folk.

If it is not possible to make a doll 
theater, the little playlets found in Čiur- 
lionyte’s book could be used for class 
reading. They are very delightful sto-1 
ries. The different parts may even be 
acted out before the class with the child
ren learning the lines.

I have found that the stories also 
make good Lithuanian bed-time tales for 
the youngsters in your family. I,'• there
fore, highly recommend “Jonuko Dun- 
duliuko Teatras.”

$ion set.
Anyway,

one good thing. It brought back “Jonuko 
Dunduliuko Teatras.” This time I real
ly read the book, I wanted to know more 
about the Puppet Theater. This book, 
written by Danutė 'Čiurlionytė, is a book 
about and for the Doll Theater.

The author includes a very interest
ing chapter on the history of the Doll 
Theater. It’s origin is not too definite, 
but it is believed to have been born in 
the East, India or China, about 3,000 
years ago. In the 17th century it found 
its way to Italy and from there spread 
quickly to other European states.

In Russia the doll theater gained 
great popularity with the common fdlks 
and the peasants. It became a means of 
expression against the tyranny bf the 
Czar. The Government, realizing how 
strong this satirical propaganda /could 
be, went to the extent of outlawing the pirmininkas, Lietuvos TSR Ministrų Ta

rybos Pirmininkas M. Gedvilas.
Pagrindinį pranešimą apie pasirugšF 

, mą Dainų šventei padarė Meno Rcika-
although the puppets are still primarily lų Valdybos prie Lietuvos TSR Mi/istrų

Respublikine cliorve-. 
džiy konferencija

Rugpjūčio 25—27 d. d. Vilniuje įv^f- 
ko respublikinė chorvedžių konferencij 
skirta klausimams, susijusioms su 195 
m. Dainų švente, apsvarstyti.

Konferencijoje platų' pranešimą pada
rė Dainų šventės pasiruošimo komisijos

Puppet Theater. .
After the Russian! revolution, the Doll 

Theater again came) into its own. And 

a children’s show, there are a number , 
of adult theater groups that put on the 
classics of Shakespeare, Chekhov and 
others./ }

The ..(author goes on to tejf her read
ers hoW to make a stage for a puppet 
show. Ėhe explains how to make the dif
ferent types of dolls and animals and 
how to make them act.

The rest of the book is given over to 
4 little plays written especially for the

• puppet theater. Each playlet has some 
appropriate songs. The words and music 
are included. ; \,

What an interesting project a puppet 
theater could be for our new children’s 
groups! The older children can help to 
make the dolls, dress; them and put them

KAUNAS, rugp.
Kaune įvyko miesto jnokyto- 
jų konferencija, kurioje daly
vavo apie 800 mokytoją.

Pagrindinį pranešimą, nag
rinėjantį švietimo darbo rezul
tatus 1948-49 m. m. ir toli
mesnius švietimo uždavinius, 
padarė miesto liaudies švieti
mo skyriaus vedėjas Gerulai
tis.

Savo pranešime jis pažymė
jo, kad mokymo ir auklėjimo 
lygis 1948/49 mokslo metais 
pagerėjo. Pakilo mokinių pa
žangumas. Gerų rezultatų pa
siekė miesto 1, V, VI gimnazi
jų kolektyvai. Tačiau eilėje 
miesto mokyklų mokymo-au- 
klčjimo .lygis žemas, dėstymo 
kokybė menka. Apleistas už
klasinis ir užmokyklinis dar
bas. 'Pionierių ir komjaunimo 
organizacijos auga silpnai. 
Tai ypač charakteringa IV- 
jai progimnazijai ir kai ku
rioms kitoms mokykloms.

Išnagrinėjęs .1948/49 m.m. 
rezultatus ir pad ar ęS\ išvadą, 
pranešėjas nurodė uždavinius 
ateinantiems mokslo metams.

) MOKYTOJU
> g KONFERENCIJA

ALYTUS, rugp. 28 d. — 
Apskrities mokytojų konferen
cijoje dalyvavo 380 mokytojų. 

 

Pagrindinį pranešimą — apie 

 

prašiusių mokslo metų rezul
tatus 'i 
ateinančiais moks 
padarė apskrities liauZKęs Švie
timo skyriaus vedėjas 
rius. I.š jo pranešimo paai 
jo, kad 1948/49 m. m. į auk
štesnes klases buvo perkelt 
72 procentai mokinių; 2 
— gavo pataisas ir 5,6% 
palikta antriems metams.

— Be abejo, 
nešėjas, — toks palyginti di
delis nepažangumo procentas 
yra nepakankamo dėstymo ly- ’ 
gio rezultatas.

Kalbėdamas apie mokymo- 
auklėjimo darbą mokyklose, 

 

Totorius pažymėjo, kad Iriame 

 

darbe pasiekta kaikurių laimė

 

jimų. Dvigubai išaugo Pionie
rių ir komjaunimo oi^anizaci- 
južkaičius mok 
rėjo jų vėl a. Dauguma mo
kytojų nuolat kelia savo poli
tini - idėjinį lygį bei kvalifi
kacijas. Tačiau visumoje mo
kymo - auklėjimo darbo lygis 
dar nepatenkinamas, ir 949- 
50 mokslo metais visų ajįskri- 

 

tieš mokytojų uždavinys —

oto-
ė-

kalbėi )ra-

orinti

skiepyti 
riąlistinę 

si omrišant

★ Atstatytanb? Klaipėdos 
poliklinikos pastate bys pa- 
talpiųta^miestd sveikatos ap
saugos aus, sanitarinė iny 

 

spekcija, greitoji pagalba ir

malizmb

žibias sj ra

i gps. V.’ Jciraitis.
★ Pjesę “Gieda Gaideliai” 

i pastatė Zarasų apskrities 
Rimšės valsčiaus “Tiesos” kol
ūkio jaunieji meno sayiveikli- 

! ’ ’ ’ šią 'Baltušį pjesę 
[ūrėjo gausiai atsilankę ir iš 

kahpyninių kolūkių valstie
čiai. D. Juknevičius.

★ 50 sanitarinių įgaliotinių 
baigė prie Raseinių apski^ties/ 
sveikatos apsaugos skyriau^ 
suorganizuotus kursus, / --šįuo 
metu apskrities kolūkiuose 
įsteigti sanitariniai postai:

A. Živatkauskas.Tarybos pirmininkas J. Banaitis.
Pranešėjas pažymėjo, kad pasipuoši 

mas Dainų šventei gerai vyksta K; no, 
Šilutės ir kitose apskrityse. Tačiau (hru 
yre tokių apskričių, kaip. Kalvarijos, 
Lazdijų, Vilkijos; kur dar nepradėtas 
pasiruošimo Dainų šventei darbas.

J. Banaitis toliau apsistojo ties repeis 
tuaro klausimu. Jau šiuo metu baigia
mas paruošti visas Dainų šventės reper
tuaras, kuris iki rugsėjo 1 dienos bus išr 
siuntinėtas užsiregistravusiems chorams.

Po pranešimo buvo apsvarstytas Dai
nų- šventės muzikįn. repertuaras ir sekė 
diskusijos, kuriose pasisakė visa eilė pe
riferijos chorvedžių.

MOKYTOJAI PLAT1N 
KNYGAS Z

JURBARKĄS, rugp.J‘28 d.- 
Apskrities mokytbja£ per kny
gų platinimo mčnesj įsiparei- 
goječ išplatinti knygų už 20,- 

0 rublių. Knygų platinimo 
arbe pasižymėjo Girdžių pro

gimnazijos direktorius Budrie
nė, Klišių pradinės mokyklos 
mokytoja Mikienė, Jurįayko 
gimnazijos mokytojai D^jus. 
Luikus ir k t. , .... /L

BrA Zarasąilis

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) cšt., Spaliu\29, 1949
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Tuojau Pradėsime
Spausdinti Gražią, 
Įdomią Apysaką

Ro- 
bus 

netrumpa apysaka, paimta iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. ' y-

Prašome mūsų skaitytojus pasakyti kitiems, kad jie 
_ _ X , • 1 1 _ J •  Y. 1 ! T n ,1 -C « 4 in t t

Neužilgo Laisvėje pradėsime spausdinti naują 
jaus Mizaros apysaką “KELIAS Į LAIMĘ.” Tai

apysaką iš pat pradžios.
O skaitytojai, kurių prenumerata baigiasi, prašomi 

pasimokėti, kad nereikėtų sulaikyti laikraščio siunti
nėjimas ir nenusitrauktų apysakos skaitymas.

(237-240)

Philadelphia^ Pa.
JUBILIEJUS

>

visuomet dalyvauja

7:30 vai. vakaro. Prašome 
visus Įsitėmyti.

Serga Anastazija Paukštie
nė, yra p o 
ray randasi 
'Pampa* St.

gy d yloj o p r i e ž i ū - 
namie, 4628 N.
Taipgi serga U. 

yra namie, 7025
Avė. Girdėjau,Shelbourne 

kad sveiksta B. Ramanauskie
nė po operacijai. Gyvena Rt. 
No. 1, Almont, Pa.

Linkiu visoms draugėms 
greitai pasveikti.

P. Walantiene.

Philadelphia, Pa

Rockford, III Montello, Mass.

J

b a 
kai
nas

APIE DARBUS
dirbtuvių' retai kuri dir- 
virš astuonių valandų, 
kur tris, keturias die- 
savaitėje. Tokiu būdu

darbininkų įeigos sumažėjo. 
Du streikai pasibaigė su lai- 

dirbtuvėj— 
dar tęsiasi, 
darbininkai

rugsėjo (Sept.) 
dirbtuvėse eina 

jeigu nesusitaiftys,

PARENGIMAS PAVYKO
Iškilmingai Palaidotas 
Bronius Bakūnas

Ruose Lietuvių
Draugijos 6 kuo-

buvo pilna svetai-

lai-
esa4

)a-

Blanche ir Mrs. A. Babbit ir 
tris sūnus—Juozą, Joną\ Al
fonsą. Brolius—Juozą Bakū- 
ha Lowbll, Mass. Dominiką 
8ąkpną, So. Boston, M a ir 

Helen Lanesky, 
Ambo.v\N. J.

Po lai
buvo gausiai vaišinami įvai
riais valgiais ir gėrimais pil
nai užpildytoje Liberty Park 
talėje. \

Laisvės Reporteris.

saser *erth

visj/dalyviai

z

Lietuvių Republikonų Pa
šaipiais Klubas atžymėjimui 
savo 4d metų gyvavimo su
ruošė š&unų bankietą Lietuvių 
Muzikalėj Salėj, spalio 1 d. 
Bankiete narių ir svečių daly
vavo virš 600. Maistas ir 
alus buvo duodamas veltui. Į 
Taipgi 
puikią 
paišeli

Liet.
uis , Klubas Įsikūrė 1909 m. 
Parterį gavo balandžio 23 d.,

Klubas 
kaimyniškų Organizacijų pra
mogose. Gausiai remia pini- 
giškai Įvairius lietuvių veiklos 
reikalus.

MIRĖ
Rugpjūčio 91 d. mirė Rapo

las Sloan - Šilinskas, 76 me
tų. Gyveno 332 Titan St. 
Palaidotas rugpiūčio 13; d. 
Liūdesy.) ITeka žmona Petro
nėlė ir sūnai Stasys ir Jonas.

600.
duodamas

nariai ir svečiai gavo 
dovaną — mechanišką 
su klubo vardu.

Spalio 19 d. mirė Veroni
ka Briedienė, 84 metų. Gyve
no 5936 Washington Ave. 
Palaidota šv. Kryžiaus kapi
nėse, spalio 26 d. Liūdėsyj 
lieka vyras Juozapatas.

Laidotuvių direktorius Mi
kolas J. Bigenis.

Kaimynas.

Pastarasis buvo 
klubo pirmininkas, 
mirę. Vėliau ėję 
pareigas:

kurį pasirašė: Charles Wit- 
cofsky, J. Bartkus, Baltrus 
Donas ir Kazys Karpavičius.

pirmutinis 
Visi jau 
valdyboj

Kastantas Kięla- 
Kelley—pirm., Juozas . Povilo
nis — vice-pom., tarimų rast. 
— Antanas Valušįs, Ignacas 
Liepa, Antanas Sadauskas ii’ 
Juozas Ivanauskas, .dabarti
nis raštininkas Lietuvių Muzi
kaliu Namo Bendrovės jau 30 
metų. Pinig. rast. — Juozas 
Jas kelevicius - '“Vyskupas,” 
(taip jį ' Richmondo lietuviai 
daugiausia vadina) daug me
tų tas pareigas ėjo. Antanas 
Bingelis ir Jonas Kisielius. 
Ižd. Antanas .Vaikšnora ir

Senas 
Valiušis — 
Verslininkas 
Petras Bin
tą rimų ras-

Dabartinė klubo valdyba: 
Ignacas Liepa — pirmininkas 
nub 1931 metų. Taipgi jis 
yra iždininku Lietuvių Muz. 
Namo Bendrovės ir vice-pir- 
mininkas Second Allegheny 
Bldg, and Loan Ass’n. 
veikėjas Antanas 
vice-pirminin kas. 
mąsos ir groserio 
gelis jaunasis —
tininkas; senas klubų veikėjas 
Nikodemas Daifida — pinigi
nis raštininkas, ilgai tas par
eigas ėjęs Liet. Muz. Namo 
Bendrovėj. Jaunas energingas 
klubo patriotas Jonas Kisie-

■ liūs—iždininkas. 'Direktoriai: 
fabrikantas Edvardas Milak- 

1 nis, Adolfas Gideiko ir laido
tuvių direktorius Pranas A. 
Balin (Ųalinskis), Justino sū
nus. Jis taipgi yra .piniginis 
raštininkas L. M. N. B. 
padorius — Florijonas 
levičius puikiai veda 
reikalus. Maršalka — 
verslininkas Petras Bi
senasis. S. V. Ramutis.

Spalio 14 d. mirė Fay M. 
Pabalio nė, 38 metų. Gyveno 
4121 Hellerman St. Palaido
ta Šv, Grabo kapinėse, spa
lio 19 d. Liūdėsyj lieka vy
ras Domininkas Pabalis, tar
naująs ugniagesiu.

Laidotuvių direktorius Pra
nas A. Balin. S. V. R.

mėjimu, trečioj 
Drop Forge Co, 
Šios dirbtuvės 
sustreikavo.
6 d. Kitose 
derybos;
bus visko.

APIE PROGRESYVIUS
Lietuvių Moterų Kliubas 

turėjo sudaręs iš kliubo 
rių chorą, pagirtinai 
va v o 
Bet, 
ūkį 
kiu 
čius palieku.

Išleistuvėms buvo sureng
ta parė spalio 8 dieną. Taigi 
paskutinį kartą pares metu 
vadovavo chorą, kuris davė 
gražių liaudies dainų, vado
vaujant Elenutei.

Svečių buvo daug, nes mo
terų choro vadovei progre
syviai lietuviai pritarė. Da
bar visi trokšta išgirsti, kas 
bus vadovas choro.
APIE

• na
va do- 

llelen Hendrickiene. 
va,. Hendrickai įsigijo 

Wisconsin valstijoje, to- 
būdu i mus rockfordie-

NAUJUS PARAPIJO- 
NUS 

karą išbėgusių 
yra , pribuvusių 

pusę

lietuviai 
neturi.

ir
lie
čia

G as- 
Je ko
ki ubo 
buvęts

Buvę gaspadoriai: Juo'zas Ba-j 
linskis (dabar Liet. Muz. Na-į 
mo Bendrovės pirmininkas),! 
Juozas Jaškelevičius, Bronius j

ir Petrą 
pastatymas

Per 12 metų L. R. P. Klubas Į 
nuomavo vietą savo reikalams j 
2719 E. Allegheny Ave. Kuo-! 
met 1921 metais: buto savi-; 
ninkas pakėlė nuomą net $15 ■ 
ant syk mėnesiui, nariai su
bruzdo ieškoti sklypo žemės, I 
kad įsigyt nuosavą namą. ' 
Suradimui loto komisijon iš-į 
rinko Kastantą Kielą ir Igną- i 
cą Liepą. Komisija lotą su
rado ant Edgemont gatvės ir 
tuoj •nupirko už $1,200. 1922 j 
m. rugpiūčio pabaigoj pradė
jo statyti namą. Komisijon , 
darinko Juozą Jaskęlevičių, 
Bronių Lapačinską 
Bingelį. Namo 
kainavo $8,500.

įsikūrę naujoj vietoj gražiai 
gyvavo. J 6 metus nariai su
dėjo tiek pinigų, pirkdami pa
skolos lakštus, kad galėjo at
mokėti bankui skolą. Bet. . . 
užėjo Hooverio “gerovės” lai
kai, krizis siautė visoj šalyj, 
palietė ir š] klubą. 1931 m. 
beliko vos 89 nariai. Kas da
ryti? Prisileisti prie bankrū- 
to—-negražu! Nuoširdūs klu
bo patriotai galvojo, nuo ko 
pradėti. Viename narių susi
rinkime prieina išvados, kad 
reikia išrinkti jauną, įtakingą 
žmogų klubo gaspadorium. 
Išrenka Boleslovą Stakevičių. 
Nors jis ne lietuvių kilmės, 
buvo vedęs 
bendrai su 
Jau miręs.
renka nenuilstantį darbuotoją 
ir nuoširdų klubo patriotą Ig
nacą Liepą. Prie apsukraus 
gaspadoriaus ir dąrbščios val
dybos 6 metų 
atsigriebė tiek, 
rėjo 250 narių, 
lo iki $10,000.’

Dabar L. R. 1’. Klubas turi 
350 Zai’ių, o pinigų — $35,- 
000, neskaitant puikaus na
mo ir moderniškos vidaus 
įrangos

lietuvaitę, tad 
lietuviais veikė. 
Pirmininku iš-

Philadelphia, Pa
Gerai pavyko LDS 5 kuo

pos parengimas. ’ Pirmininkė 
P. Walantiene .paaiškino or- 

i ganizaerjos žvarbą ir kvietė 
nepriklausančius prisirašyti, 
taipgi apibūdino parengimo 
reikalą.

bėgiu klubas 
kad jau tu- 

o turtas paki-

$8.50, 
Martin 
po $2.

AUKOS KNYGŲ FONDUI
Lietuviu Literatūros Drau

gijos knygų fondui suaukavo 
Aukavo sekamai: Geo. 

ir Jurgis Stasiukaitis 
Ant. Yakonis ir Jonas

Jakštas po $J. Po 50 centų 
aukayo: Urbienė, A. J. Smi
tas, K. Buinauskas, A. Mate- 
liūnas ir Ant. Woža, Visiems 
aukavusiems tariame širdin
gai ačiū.

Geo. Martin.

Newark, N. J

šimto.
būti tik 

dienų pribuvė- 
nieko naujo sa- 

Tiek yra jiems 
pirmutinius čia 
lietuvius, kad 

bažnyčios,

to-

Dienraščio Laisvės minėji
mas 30 metų jubiliejaus, ku
ris įvyko 15 d. spalio gerai 
pavyko. Parengimas buvo Lie
tuvių Tautiško Namo apatinė
je svetainėje.
Literatūros 
pa.

Publikos 
nė. Artistai
vadovystėje Jono Valenčio la
bai gerai suvaidino R. Mizaros 
parašytą veikalą “Mūsų Gyve
nimo žaizdos”. Veikalas im
tas iš lietuvių gyvenimo Ame
rikoje prohibicijos laikais.

Aktoriai gerai vaidino, tik 
turėtų kalbėti biskį garsiau, 
nes toliau sėdintiems nesigir
dėjo.

Eva Mizarienė pasakė trum
pą prakalbėlę apie šių dienų 
reikalus, demokratinių žmo
nių pareigas, kad atmušti re
akcijos siautimą ir apie dien
raščio Laisvės svarbą ir vajų. 
Išplatinta nemažai ir brošiū
rų — Kinija žengia į Laisvę 
ir Ar Galima Taika? Pasidar
bavo K. čere'škiene ir G. Ši
maitis. Reiškia. parengimas 
gerai pavyko, bet už tai rei
kia atiduoti daug kredito Bro
oklyno aktoriams — meno 
mėgėjams, kad jie taip toli 
atvažiavo ir veikalą suvaidino. 
Iš Montello jie vyko vaidinti 
į Worcester). Tai didelis dar
bas' ir reikalaująs pasišventi
mo. Jų pastangas tinkamai 
įvertino mūsų publika.

Žolynas

Per SOjnetų daug pasi
keitė —^žymiai pagerėjo ir 
mūsų dienraščio turinys.

Spalių 22 teko dalyvauti 
laidotuvėse Broniaus Bakūno, 
kuris mirė spalių 19 d.

Tai buvo ištikrųjų iškilmin
gos ir didžiai skaitlingos 
dotuvės, kokių Lindenas 
senai matęs.

Tas parodo velionio B. 
kūno gerą draugiškumą ir
žintį, kurių velionis daug (tu
rėjo ir buvo visų mylimas

Velionio karstas buvo vai
nikuotas gėlių gėlėmis nuo 
Įvairių draugų, giminių, kai
mynų, dirbtuvių ir organiza
cijų. Visų net negalima su
minėti.

Jo karstą nešė: C. Kūkenis, 
I. Strupaitis, J. Gardelis, F. 
Stankus, J. White ir M. Pra- 
kopas.

Jo karstas buvo vežamas ir 
lydimas daugelio automobilių 
pro jo gyvenimo butą, dėlei 
paskutinio atsisveikinimo. .

Ant Rosehill kapinių pasakė 
atatinkamą jausmingą prakal
bą P. Taras.

Velionis B. Bakūnas pri
klausė A. L< S. 285 kp., A- 
merikos Lietuvių Piliečių Klu
be ir Laisvės Parke Linden,

Pajieškojimai
ajieškau Savo sesers Mineikytes.
Lietuvos paeina Jonaičių kaimo, 

Telšių parapijos. Pereitto karo me
lu gyveno Buenos Aires, Argentino
je, girdėjau, kaū^jt'manęs jieškojo 
per dienrašti Laisvę. Prašau jos pa
čios atsišaukti arba žinančių apie 
ją man pranešti, už tai būsiu labai 
dėkingas. — Antaiy mgikis, 
201 Ames St.. B kton 39, "Mass.

(2 242)

swark

Kaški^učius, M. D.

80 Summer Avenue. 
, N. J.
7964

HUinboldt

/

Paliko nuliūdime žmoną — 
Marijoną, tris dukteris: Mary,

Albertas Merkys, Lyros 
Choro pirmininkas, paaiškino 
choru svarbą ir pranešė, kad 
choras laikp pamokas kiekvie
ną savaitę, penktadienio va
kare, 1218 Wallace St., kvies
damas mylinčius dainą ateiti 
ir prisidėti.

Lyros Choras gan gražiai 
sudainavo 4 dainas. N. Stat- 
kevičiūtė ir vienas vyras gra
žiai dainavo duetą. Gražiai 
padainavo M. Paliepiūtė ir 
Frances Gedviliūtė. Lyros 
Chorui vadovauja Rože Beh- 
mer (Merkytė) 
biai. Publika 
nininkų dainas 
dėjo plojimais.

žmonių galėjo būti daugiau, 
bet tą pat vakarą įvyko dve
jos vestuvės, tai nemažai nu
traukė, 
balius, 
kinta, 
nė, H.
neraitienė taria širdingai ačiū 
chorui, solistams, 
už patarnavimą 
už atsilankymą!
energingai padirbėjo: J. Gru
žauskas, Frank Walant, K. 
Buinauskas, M. Rainienė, V. 
Urbienė, B. Kovalčiuk, Pa
jų odien ė, P. Baranauskienė,
V. Palicpienė, 11. Puidokienė, 
P. Walantiene, Leanmer ir A. 
Klima. Ačiū už skanius sū- 

Lrius Mrs. Stasis ir B. Rama
nauskienei, kurie padidino pa
rengimo pelną.

labai suga- 
choro ir dai- 
gražiai paly-

Sekančio mėnesio, t. y. lap
kričio, 8 dieną įvyksta visoj 
New Jersey valstijoj rinkimai 
Į Įvairias valdvietes.

Todėl visi ir visos lietuvių 
šeimos eikite masiniai balsuo
ti už taikos, progreso ir ge- 
i’ovės kandidatus, kurie mus 
atstovaus ir gins nuo išnau
dotojų ir didelių-aukštų tak
sų.

šių metų lapkričio 8-tos die
nos rinkimuose balsuokite už 
New Jersey Progresyvūs Par
tijos kandidatus:

Gubernatoriaus vietai — už 
James Imbrie.

Į valstijos seimelį 
bly) —

Bergen apskrity j : 
Alexander, Angelica 
Fred Einerman, LeRoy 
lis, Jr., Berkley James, 
Plescia.

Camden
Baker,

Essex
Ethel Carpenter, Robert Dix
on, Jr., 
Richard J.
L. Tindall, 
net.

Hudson:

(assem-

Jacob 
Boles, 
J. El- 
Frank

apskrity j: Fred

Santo Bevacqua,

Po to buvo šokiai ir
Publika buvo paten- 

Komisija J. Šaulinskie- 
Tureikiene ir A. žal-

d uetistams 
ir publikai 
Parengimo

Gieda Gaideliai”
Dabar philadelphrečiai ir 

apylinkės lietuviai laukia, 
kada Brooklyno artistai at
vyks pas mus ir suvaidins 
4 veiksmų dramą “Gieda Gai
deliai.” Tai bus šeštadieni, 
lapkričio 26-tą d., 414 Green 
St. svHaineic. Pradžia nuo

Dorothy Eldridge, 
Ryan, Jr., Daniel

Jr., Leonard Tush-

Ruther-

Collins,

Cherlin,

John Dillon, Eli
zabeth Hold, Wardell 
ford, Frank Witkus.

Mercer: Joseph II.
Bertha Zoda.

Middlesex: George
Fred Kotter.

M-on^oul.h: Lonnie Lee 
Johnson.

Ocean: Carrie Davis.
Passaic: William Bess, An

drew Osgood, Joseph Walko- 
\vitz.

Union: Anthofiy Rodrigues, 
Esther Stavis, William A. 
Wallace.

Balsuodami už juos, balsuo
site u,ž taiką, laisvę ir gausą.

G. Albinas.

PEIST LANE 
DRU

405 SO. 4th ST..
r. St.

BRpOKLY^ N. Y.

, Ine
| Tel. AV. 2-4026

1 DR. JOHN REPSHIS
§ (REPSVS)

g LIETUVIS GYDYTOJAS
£ Valandos: 2-4 ir 6-8
g Nedėliomis ir šventadieniais: o
S nuo 10 iki 12 ryto.

g 495 Columbia Rd.

Visokiausi aistai. kosmetikai kū
dikiam reikmenys, jvairūs daik- 

mbariui reikme-teliai, ligonių
nys už griežtai žemas kainas.

---- RECEPTU SPECIALISTAI.

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

T»»l EVervrnon 7-6288

Detroit, Mich.

tuvių 
apie

Pastaba gali 
kia, 
liai 
vyje
lengviau u 
pribuvusius 
nereikia budavoti 
nes yra.

Va kokia keista žinia. Gi
riasi, kad čia jų yra apie 50 
ypatų, susiorganizavo! saviš
kį kliubą, nutarė būti gerais 
parapi jonais. Susirinkimus 
laiko seniau sutvertoj vadi- 

! narnoj Kultūros Kliubo sve
tainėj.

Pasisiūlusiems būti gerais 
parapi.jonais, kunigas para
pijinės svetainės neduoda, o 

•, kad iv jie taip pat vei- 
kaip ir tie, kurie čia se- 

pribuv’o iš Lietuvos, 
pinigus, ir kunigui ne- 
Kunigo patarimo ne- 
Jiš jiems sako: kad 

laisvą Lietuvą gauti, 
Dievo. Virtot bedie- 

išgamos... už tai Die
vas laisvę atėmė.

PROTESTAS
Taigi tie vadinami 

išgamos dabar 
sakydami: “Tėveli, 
neteisybės prieš artimą 
vo.”

PROTESTUOTOJAI 
GUODŽIASI

Sakė, kad tas jų vadinamas 
tėvelis juos įskundė valdžiai. 
Jų vyriausybė, kuri dar
buojasi be “Dievo pagalbos” 
išlaisvinti Lietuvą, yra val
džios įstaigoj užrekorduota 
Į “black list”. (Užrekorduo- 
ti į “black list” kaipo komu
nistai, užtai jie ir sako: “Tė
veli, nekalbėk neteisybes 
prieš artimą savo.”)

Tėvelis, mątomai, 
kuoja tokius > savo 
nors 
parapi.jonais, Ajis žino, 
surinkę 
kur 
kė: 
o 
Lietuvą tik 
laisvinti”.

TEISINGAI
Kartą buvo 

sakyta apie Lietuvos vaduo
tojus: “Tik gyvenimas jubs 
pertikrins”. Už tai čia prog
resyviai lietuviai į tuos lais- 
vintojus nereaguoja. Buvo 
kritikuojami 
pasirodė, 
riš k o 
Vietoj 
žiningai, 
nes pliaukšti, 
lyti, liepdami 
jų, ir t. t. Buvo 
kių nesąmonių 
raštį “N” 
klamacijų, himnų,, maršai ie
čių i prisidrukavę. Dalino, 
kad paneigti progresyvius.

thivęs Parapijonas

jau pasibaigė vasara ir pra
sidės parengimai svetainėse. 
Turėsime vilties, kad dabar 
bus skaitlingesni organizacijų 
susirinkimai ir parengimai.

'P

iš svarbiausių tai 
kuris įvyks sekma- 
d. lapkričio, Uispa-

DORCHESTER, MASS.

kia I 
niau 
renka 
d uodą, 
klauso, 
norit 
melskit 
viais...

Dievo 
protestuoja 

nekalbėk 
sa-

nero- 
artimais, 

jie ir žada būti gerais 
kad

pinigus siunčia kaž 
Jis j ims kartą pasa- 

“Jūs siunčiat, aukojai, 
anie orlaiviais važinėja,

Dievas gali iš-

PASAKYTA 
“Vilnyje” pa

Vienas 
koncertas, 
dienį, 13 
nų Svetainėje, 25-th St. ir Ver_
nor Hg-way. Vėliau bus para
šyta daugiau, dabar tik pri
minsiu, kad bus iš Civic Ope
ros ir New Yorko Radio City 
dainininkai.

Svarbiausi šiemet rinkimai 
mūsų mieste, tai mieto tary
bos narių. Yra 18 kandidatų, 
o turės būti išrinkti 9. Iš 18 
kandidatų 16 yra asmenų, ku
rie nieko nežada gero darbo 
žmonėms, nes jų veikimas pra
eityje neparodė jokio progre
so.

Tarpe kandidatų yra 2 veikė
jai, tai Stanley Nowak ir Chas 
A. Hill. Tai žmonės, kurie pa
siryžę ginti liaudies demokra
tinius reikalus. Jų pasekėjų ir 
pritarėjų skaičius auga.

Kiti kandidatai dalija pi-- 
liečius į “ištikimus” ir “ne
ištikimus”, bet nesirūpina pi
liečių reikalais, kurie metami 
iš gyvenimo namų, kurie varg
sta, Nowak ir Hill stoja už 
liaudies teises, už civilines 
laisves, 
prieš 
mus Į 
mus”, 
kalus 
ei ją.
savimais balsuokite už Stanley 
Nowak ir Chas A. Hill Į mies
to tarybos narius. Tą padary
dami balsuosite už laisvę ir 
savo pačių reikalus.

Politicus

teises, už
prieš diskriminacijas, 

visokius piliečių dalini- 
“ištikimus” ir “neištiki- 
už darbo žmonių rei- 

ir mūsų šalies Konstitu- 
Todėl, .ateinančiais bal-

Amerikoš lietuvių darbi
ninkų spauda yra klasiniai 
s ą m on in g a m d a r bi n i n k u i 
duona ir druska, — reinkit 
savo spaudą!

nereaguoja.
iš pradžių, bet 

kad pas juos do- 
pasielgimo ,, nebuvo, 

žiūrėti į gyvenimą są- 
pradėjo nesąmo- 

šipkortes siū- 
važiuoti į ro- 
prirašę viso- 
į savo laik- 

ir net visokių de- 
himm.i

MATTHEW A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

C CHARLES J. ROM

suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

jru ų
M

ns

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės Zrie manęs dieną ar 
naktį, greit 
modernišką 
Patogiai ir 
derniškai 
šermeninė,
navimu ir kai n 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.F
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JOSEPH BALTAITLS;
BAR & GRILL /

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

X

ĮSįJMMI

Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE
STAGG 2-5044
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RE8. TEL
HY. 7-868)

MATTHE^V
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOR1U8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNASy Manager

(Lal so i uotas Balsamuutojas) /
Liūdesio valandoje kreipkitės pas Imus

, Patarnavimas bus užtikrintas ir už priein\rniQ kaina
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duot 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROO1



Svečiai j Laisvės 
Koncertą

Brooklyniečiai vely su
skubtų susirengti viską taip, 
kad galėtų anksti pribūti i 
dienraščio Laisvės koncertą. 
Tam yra mažiausia dvie prie 
žastvs: ♦

$
Turėti progos pasikalbėti 

su iš tolimų miestų atvyku
siais svečiais;

Ncsilikti už durų svečiam 
“užkariavus” visą Liberty 
Auditoriją,

Pirmasis Svečias

Pasimatykime Dienraščio 
I Laisves Koncertą 30-tą, 
; Šį Sekmadienį!

“Aukštakraujis” 
Su Žemoka Elgsena

Už Daviso Kandidatūrą* 
Argumentavo 
įtakingi Piliečiai

Nežinau, ar pirmasis Brook- 
lyne. tačiau pirmuoju atlan
kiusiu dienraščio Įstaigą buvo 
Juozas Naujokaitis iš Toron
to, Canada. Jis bus Laisvės 
koncerte ir nori pasimatyti su 
savo senais prieteliais, taipgi 
susipažinti su visais brookly- 
niečiais lietuviais (nemenkas 
darbelis, d. Naujokaiti).

O atvyksiantysis svečias iš 
Essex, Conn., rašo Lilijai Ka
valiauskaitei :
Geroji Drauge!

Manau būti Laisvės kon
certe, nors ir lietus lytų. . . 
Tai—

Lig pasimatymo!
Joseph Alexaitis.

★
Žinoma, visus pranešimus 

apie atvvksiančius negi iš
spausdinsime — paskiausio
mis dienomis ateinančiu ne
spėjame priruošti spaudai, o 
didžiuma svečių atvyksta iš 
anksto apie tai nepranešę. 
Tačiau šiemet, orui esant gra
žiam ir šiltokam (nes koncer
tas ivvksta dviemis- savaitėmis 
anksčiau), tikimės daug sve
čių iš toliau.

Su visais svečiais susitiksi
me Laisvės konėerte ši sek
madieni, 3O-tą. Lųbertv Audi
tor! ioie. kampas Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill.

Namie Slaugybos' 
Pamokos

Jūsų visu dienų draugas, 
i kuris giedroje ar audrojo lan- 
1 ko jūsų namus su žiniomis ir 
i visuomet yra pasiryžęs pa
tarnauti .jums jūsų džiaugsme 
ar skausme — dienraštis Lais
vė. kviečia jus pas save. 

! Kviečia atCykti j dienraščio 
metini koncertą, kuris, kaip 
jau žino visi kada nors jame 
buvusieji, nebūna jokiu pasi
aukojimu, bot—

Kiekvienas pripažįsta. jog 
Laisvės koncertas jam-jai bu
vo dienų diena—meno šven- 

! te. smagių pasimatymų, drau- 
gingiausių ir linksmiausių po- 

I būvių diena.
Koncertas bus spalių 30-tą, 

Liberty Auditorijoje, kampas 
110th St. ir Atlantic Avenue, 
Richmond Hill.
GRAŽIOJE PROGRAMOJE:

Agotėle Kenstavičienė ir 
Konstancija Abekienė iš Chi- 
cagos su širdį tirpdančiais du
etais.

Biruta Senkus, -kilusi iš 
į mainierių miesto — Miners- 
villės, bet dabar dainuojanti 
ir studijuojanti aukštąjį mu
zikos mokslą Now Yorke.

Vladimir Deloff, koncertų 
i ir operų dainininkas, newyor-

kietis.
Doris Chuberkis, jaunuole 

smuikininkė iš Fairlawn, N. 
J., kurios rankose smuiką mo
ka raudoti ir juoktis.

Aido Choras ir Aido Vyrų 
CJioras. vadovaujami Jurgio 
Kazakevičiaus.

Rusų šokikų Grupė, įver
tinama ne vien tik pas mus, 
bet koncertuojanti, greta\kitų 
meno tvirtumų, Carnegie Hali 
ir Madisop Square Gardene.

O po tokių šokių pamatymo, 
aišku, ‘kiekvienas išeiname su 
geru ūpu patiems pasišokti., 
čia to ūįYo tąsai talkon ateis 
Jurgio < Kazakevičiaus orkes
tras. kuris gros šokiams pra
dedant 7 valanda.

Prašome įsitėmyti — pro
gramą norima pradėti 3:30 ir, 
jei publika bus susirinkusi, 
pavėlavusių nebelauks, nes 
visi nori po programos dar 
pasimatyti su svečiais, pasi
šokti ir pavakarieniauti ben
drai Liberty Auditorijos ręs
tai! rante.

Restaurantas veiks prade
dant pietumis. Jame rasite 
visko lietuviško valgyti ir vis
ko, ko tik pageidausite, atsi
gerti.

Richmond Hill, -N. Y.

Poniškai gyvenąs, už teiki
mą poniškų jam patarnavimų 
mokėjęs tokiais čekiais, kurie 
buvo tik tiek verti, kiek ta 
popiera, Anglijos “aukštosios” 
draugijos naiys Martin Ged
des pateko daboklėn Kalifor
nijoje. Nebegelbėjo nei eilė 
turimų, kitų vardų savo aukš
tenybei parodyti. Amerikie
čiuose, mat, “business is busi
ness.” .

Viena bėda dar ne bėda, 
sako žmonės. Taip buvo ir 
ponui Geddes. Kada jis ten 
pakliuvo už beverčius čekius, 
New Yorke atsirado dvi ofi- 
cialės žmonos, abi gražios— 
viena 27 metų, vesta 1946 
metais, kita 19 metų, vesta 
1948 metais. \

Antroji jo žmona Joan sa
ko, kad jis jai nesisakė esąs 
vedusiu. Ji rimtai supyko ir 
kreipėsi teisman su prašymu 
panaikinti vedybas. Gi pir
moji Joan sako, kad jis esąs 
visai geras vyras, jei neskai
tyti to, kad laiks nuo laiko 
po keletą dienų nepareidavo 
namo. O kartą, kada jis ne
parėjo per ištisas dvi savaites, 
ji dabar jau žino, jis neparė
jo ne be priežasties — tuo
met jis susivedė' su antrąja 
Joan. Pirmoji šakosi bandy
sianti susigrąžinti vyrą sau, 
kuomet jis atsiskaitys už tuos 
čekius ir, gal būt, už antrąją 
Joan.

Lokalas Laimėjo 
Prieš Diktatorišką 
Viršininką

International Lon;
men’s Association Lokalas į 
968-tas atsiekė dalino laimėji
mo, kuomet teisėjas ] 
X. Giacone uždraudė 
Ii u i” Ryanui užgrobti I 

Lokalas, jo negrai 
pirmiausia užsitraukė 
ninko nemalonę už protestus 
prieš diskriminavimą, atėmi
mą jiems darbo. Karo laiku 
buvę labiausia pageidauja
mais ir gaudomais, po kam 
jie pasijuto išstumiami iš 
darbo ir iš unijos. Ryano 
kontroliuojama unija neteikė 
jiems reikiamos apsaugos, 
kad jie gautų atitinkamą se
rą jiems turimo atitekti dar
bo,

Lokalas siuntė pas Ryaną 
ir į valdines įstaigas delega
cijas, reikalavimus. Viršinin
kui nekreipiant domės, iššau
kė pikieto 
Negalėjęs 
unijistų, 
teismą su

Francis 
“kąra- 

lokalą.
nariai, 

i virši-

demonstracijas, 
kitaip suvaldyti 

Ryanas kreipėsi į 
prašymu uždraus

ti negrams turėti savo lokalą, 
nori perimti lokalą savo klap
čiukų kontrolėm

Teisėjas Giacone reikalavi
mą tuojau, laikinai, uždrausti 
lokalui veikti atmetė. Tačiau 
reikalavimo uždrausti visam 
laikui negrų lokalą byla bus 
svarstoma teisme lapkričio 
7-tą.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN,

Raudonojo Kryžiaus Queens 
skyrius skelbia turįs vietos 
dar 8-niems asmenims, norin
tiems pasimokyti slaugyti li
gonius namie. Pamokos pra
sidės ši pirmadienj ir antra- 
dienj, 92-32 Union Hall St., 
Jamaica.

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją! 

r

Komunistai pralaimi rinkimus 
Norvegijoj. • Jugoslavija išrinkta 
į J. T. Saugumo Tarybą. • Prez. 
Truman J. Tautą centro įkurtu
vėse. • Teisėjas Medina nuteisia 
komunistus.

EMBASSY Broadway ir 46tl» St.

Iš LLD II Apskrities 
' Konferencijos 
į

I LD II apskrities konferen
cija atsibuvo spalio 16 d., o 

Į ligi šioliai nei vienas iš daiy- 
1 vių nei žodelio neparašė mū

sų spaudai.
Iš priežasties nesveikatos 

I per keletą metu šių žodžių 
į rašytojui netekdavo dalyvau- 
Į ti įvairiose mūsų konferenci
jose.

Tad, sveikatai pagerėjus, 
man labai smagu buvo vėl da
lyvauti puošniosios Liberty 
Auditorijos kambary, tarpe 
taip daugel nematytų draugų. 
Įspūdžiai geri ir. blogi.

Smagiai teko klausytis 
energiškos kalbos draugės Pe- 
trikienės apie Bruklino Mote
rų Klubo smarkų veikimą dar- 

| bo žmonių gerovei, nepaisant 
seno amžiaus, šiandieninės 
trumaninės reakcijos, šeimy
ninio namų darbo. Joms vi
sos tos priežastys nebaisios, 
tos moterys veikia. Bravo už

I tai, draugės!
Gavau gero įspūdžio klau- 

I i-ant draugo D; šolomsko kal- 
' bos. Visi delegatai atydžiai 
. klausėsi apie jo pasekmingą 

. I prakalbų maršrutą, apie ()- 
. hio, Michigan valstijos lietu- 
i vių kolonijas. Apie gerą vei

kimą Kanados LLD kuopų, 
prie kuriu prisirašo daug čia 
atvykusiu dipuku. Palietė sa
vo kalboj neteisėtą nuteisimą 
nekaltų 11 komunistų vadų. 
Paaiškino žlugimą trumaninės 

j doktrinos Europoj, Azijoj.
Negeras, iš dalies, buvo 

■’snūdis klausant apie šios ap
skrities kuomi veikimą. Pir
miau, atsimenu, su pasididžia
vimu LILI) kuopos primindavo 
savo raportuose, kad vienų 
metu laike laikydavo 12 ar 
daugiau susirinkimu. O dabar 
daugelis kuopu susirenka tris 
sykius į metus. O tas dau
giausiai puldo vietinį veiki
mą.

Pavyzdžiui: Newark, N. J., 
buvusi tokia didelė ir veikli 
kuopa nežinia ar gyvuoja, nes 
nei delegato neatsiuntė į šią 
kohferenciją.

Iš geriausiai veikiančių kuo
pu, taip man atrodo, yra 1 
kuopa Bruklino, Harrisono ir 
LLD Moterų Klubas, taip pat 
Brukline.

šioj konferencijoj dalyvavo 
43 delegatai nuo 19 kuopų, su 
450 narių.

Tapo išaukota $70: Laisvei, 
Vilniai, Kultūros Centrui ir 
kitiems reikalams. Ant 1950 
metų valdyba palikta ta pa
ti: Gilmanas, Lideikienė, Ski- 
paris, Janiūnas ir kiti. Alter-

‘ RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA ROCKEFELLER CENTER

OLIVIA de HA VILLAND—MONTGOMERY CLIFT
RALPH RICHARDSON

'THE HEIRESS”
Didžiojoj Scenoj: “GOLDEN HARVEST” . Paruošė Leonidoff, 

Simfonijos Orkestras, diriguoj.gjfiasr Alexander’io Smallens.

! natais paskirta P. Taras, Ra- 
! moška, Žilinskas. Knygų per- 
i žiūrėjimo komisija — Taras, 
Krūtis ir čeparskienė.

Nutarta,' kad apskrities val
dyba, sulyg nuožiūra, pareng
tų paskaitas, jei įvyktų svar
būs pasauliniai nuotikiai.

Tapo nutarta pasiųsti pro
testo telegramą tam tikrom 
valdiškom įstaigom dėlei ne-

kėlimo visiems nariams, imant 
atydon didelę brangenybę. 
Per diskusijas pasirodė, kad 
daugelis siūlo sumažint kny
gų leidimą, bet palaikyt toj 
pačioj formoj Šviesos leidimą.

Pasirodo, kad iš Centro 
siunčiama net 10 tonų knygų 
ii* žurnalo per metus laiko, o 
naštas už pasiuntimą mokes
tį labai pabrangino.

Beje, mūsų LLD II apskr. 
piknikai šiais metais nepavy- 

i ko dėl blogo oro ir kitų prie
žasčių. Kritikuota dėl nege
ro elgesio mūsų muzikantų 
viename mūsų piknike.

šiai konferencijai pirminin
kavo ilgametis šips apskri
ties darbuotojas draugas Gil
manas, o sekretoriavo A. Li
deikienė.

Konferencijos dalyviai net 
keletą sykių sukėlė ovacijas 
draugei A. Lideikienei už jos 
darbštų veikimą apskrityje.

Buvo pagaminta 'geri pie
tūs, visiems delegatams už
mokant po dolerį. Bet ve 
kas man prisimena. Brukli- 
niečiai gana gerai pasmerk
davo mus, Džerzės piliečius ir 
pilietes, už padavimą sve
čiams riebių dešrų, “hot dogs,” 
riebių kopūstų be kitų rūšių 
valgių, kaip tai sūrio, kiau
linių bei kitų valgių. Vadi
nosi save dideliais vegeteri- 
jonais/ O dabar, kad jau 
mauna, tai mauna tas riebias 
dešras. \ •

Nepriešingas tam, bet reikia 
atkreipt atydą, kad daugelis 
draugų dėl sveikatos prie
žasties pageidauja kitokio 
maisto. O tas, mano many
mu, lengvai galima padaryti.

D. K—tis.

LDS 103 kuopos Susirinkimas 
jvyks antradienį, spalio (October) 
1, Vaiginio salėje, J47 Thames St. 
Visi nariai 'dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes turime svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi ateikite užsi
mokėti duokles; kuriems jau rei
kia mokėti. — P. Babarskas.

(239-240)

SH ALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

\ Cz36'3
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Egzaminuojant Akis
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

teisėto nuteisimo komunisti-

EVERYBODY DOES IT
žvaigždžiuoja nauja figūra nepaprastoje komedijoje

PAUL DOUGLAS 
su LINDA DARNELL, CELESTE HOLM 

ir CHARLES COBURN
Atsimenate — “MIRACLE ON 34th STREET” 

“LETTER TO THREE WIVES”

Dabar 20th Century - Fox pateikia jums istoriją apie namų griovi
ką, vonios baritoną, ir ardančią šeimas slankūnę prima ftonną. 

Kai Paul Dougles DAINUOS, Roxy Juokais skambės.
- ROXY, 7th Avenue, prie 50th Street

Asmeniškai: ETHEL WATERS, THE LANGS, BOB EVANS.

nių vadų.
Nutarta LLD II apskr. kon

ferenciją laikyti 1950 metais, 
toj pačioj salėj,- Richmond 
Hill, L. L, taip pat spalių 
mėn.

Pageidauta, kad metiniai 
piknikai būtų laikomi kitoj 
vietoj, jei galima,, ne Lindene.

Nekirrie delegatai pageida
vo, kad būtų leista viena di
delė dovana piknikuose, kaip 
television setas, bet tas ne
praėjo.

Gana plačiai disk ūsuota 
apie būsima draugijoj refe
rendumą reikale mokesčių pa-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

netu
sktmdėjų argumentai neliečia 
miesto rinkiminio įstatymo, 
•lis prašė teisėjo Dineen sku- 

bylą išspręsti, nes jau 
dienos pirm rinki- 

reikia išspausdinti

teisinio pamato.

paskutinės 
m u, 
tus

Baigiami darbai apiprausti 
pagrąžinti Brook lyno !>< •- 

Hali. Prausimas ir 
kainavo miestuipu dpi 

875,(100.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas eiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų ^uoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nfesirgsite, nereikės iš keti gydytojui. \

Pristatome i visas dalis—Brookl^no ir apylinkės, 
į krautuves ir i pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

Penkių “taxpayeriu’ 
įteiktasis reikalavimas 
linti nuo baloto darbininkų 
vadą miesto kaunsilmaną 
Benjamin Davis’ą vėl buvt 
argumentuojamas teisme pr 
ėjusį ketvirtadienį. Teisėjai 
Dineen sprendimą atidėjo iki j 
penktadienio, spalių 28-tos.

Už Davis Kalbėjo įtakingi 
asmenys, advokatas Paul J. 
Keru, buvęs miestavosios Ci
vil Service Komisijos viršinin-

praša-

ix- >L~SVl.c M a 11 on. 
metų, newyorkietis, tapo pa
skirtas kolektoriumi taksų 
vyriausiame šalyje distrikto 
2-me, apimančiame New Vor- 
ko Wall Strylą, kur susispie
tę centrai stambiausiųjų kor
poracijų. x

didatas į miesto iždininką; 
taipgi buvęs teisėjas John G. 
Dyer.

Už Daviso Palikimą ant ba- j 
loto argumentavo ir Corpora-1 

(miesto vai-' 
įstaiga) rašti-į or -

ough

EIKALAVIMAI
tion Council’fA (miesto vai- > Reikia garadžiaus karui Rai
džiai patarėjų įstaiga) rašti- I OI’ - Frazer. Atsišaukite iš bile ku-

r.. rios dalies miesto: S. Sherry,ne. Ja atstovaująs uyci pa- _ • ■• ' .i ,, , , 20d Ridgewood Ave.. Brooklyn. N. Y.
rodė, kad “taxpayeriu byla ‘ <239-241)

Petras Ka
PALAIKO

BAR &

TONY’S
UP-TO-DATE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BARBER SHOP
ANTAN/1S LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N.
— / \

Telefonas: EVergreen 4-8174

GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868 , 

(q__19 rvteValandos: ji_ 8^are 

Penktadieniais Uždaryta

TTTOO^G D AD 411 GRAND STREET 
/A! I 0 D Al V BROOKLYN, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists \

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA

SAVININKAI '
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas Visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR PLAKTI 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
TeL /'.Vergreon 4-9?12

6 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily!) —Šešc^ Spalių 29, 1949




