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Washington.- 
manas kaltino

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos valstybės sekre
torius J. Byrnes stengėsi 
patraukt vokiečius į anglų- 
amerikonų bloką prieš Ru
siją; todėl jis neseniai pa
sakė tokią palankią vokie
čiams kalbą Stuttgarte. 
Taip rašo United Press. Ge
rinimasis vokiečiams mato
mas ir amerikonų armijos 
leidžiamuose laikraščiuose.

‘Skaistinimas” T. Sąjungoj
Peoples Radio Foundation.

London, rugs. 25. — Už
sieninė Anglijos ministeri
ja pareiškė, kad jei Graiki
jos monarchistų valdžia 
prašys, tai anglų kariuo
menė padės monarchrstams 
n u s 1 o p i n t demokratinių 
graikų sukilimus.

Fašistiniai - karališkoji 
Graikijos valdžia skelbia, 
kad jos kariuomenė ir žan
darai per žiaurų mūšį at
griebę nuo sukilėlių Deska- 
te kaimą. Valdžia taipgi 
pasakoja, būk paėmus “1,- 
000 albanų į nelaisvę.’’

Byrnes Pataikavęs 
Vokiečiams prieš 
Sovietų Sąjungą

Keturių didžiųjų 
planai

Paryžius 
džiųjų 
trai suplanavo baigti iki 
spalių 15 d. visuotinus tai
kos konferencijos posė
džius. Lapkrityje Keturi 
Didieji susirinks New. Yor
ke ir svarstys taikos sutar
tį su Vokietija.

filmų direkto- 
taipgi; laikraščių re- 

: prikišamas apsi- 
arba neatbolnumas

Stalinas Sako, Dar Nėra Karo Pa 
vajaus, bet Atom-Bomba 
rikonai Chinijoį Grę

me
šia Taikai

Beje, Brooklyno ir apylin 
kės lietuviai, norį gauti pla 
tesnių davinių apie 
reikalą ir kitus 
reikšmės dalykus, 
ateiti penktadienio 
d.) vakarą į Lietuvių Piliečių 
Kliubo salę

. — Taikos kon- 
nutarė pervesti 

buvusias Italijos kolonijas 
Afrikoj į keturių didžiųjų 
talkininkų globą.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba 7 balsais prieš 2 at
metė Sovietų pasiūlymą, 
kad Amerika, Anglija ir 
Francija praneštų, kiek jos 
laiko savo k a r i u o m e nės 
įvairiuose talkininkiškuose 
kraštuose. Tik Sovietų ir 
Lenkijos delegatai balsavo 
už sovietinį pasiūlymą. 
Francijos ir Egipto atsto
vai susilaikė nuo balsavimo 
vienaip ar kitaip.

valdžią duoti skundą Jung
tinėms Tautoms prięš An
glijos kišimąsi į vidujinius 
Irano reikalus. Iraniečių 
laikraščiai rašo, kad anglai 
sukurstė ir apginklavo pus
laukines tauteles 
me Irane sukilti 
krašto valdžią.

Sukilėliai, kaip 
ma, užėmė Bushire uostą ir 
Abadeh.

REIKALAUJA UŽDARYT 
AMERIKINIŲ ŽINIŲ 
CENTRĄ JUGOSLAVIJOJ

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia pareikalavo užda- 
ryt amerikonų žinių centrą 
sostinėje Belgrade. Jugos
lavai sako, jx)g amerikonai 
po žinių priedanga varė 
propagandą prieš Jugosla
vijos demokratinę valdžią.

Keturių. DL 
užsieniniai minis

Praeitą pirmadienį teko į- 
domiai praleisti keletą valan
dų People’s Radio Founda
tion, Inc., akcininkų mitinge 
New Yorke.

People’s Radio Foundation 
buvo įkurtas prieš vienerius 
metus. Jo tikslas: įsigyti ra
dijo stotį, iš kurios būtų ga
lima transliuoti geresnes pro
gramas negu kituose radio
fonuose duodamos.

Neužilgo Federal Communi
cations Commission Washing
tone suteiks teisę penkioms į- 
staigoms atidaryti penkias 
naujas radijo stotis; bet ap- 
Hkantų yra 17-ka.

Jeigu People’s Radio Foun
dation įstaigai pavyktų gauti 
leidimą radio stočiai atidary
ti, tai būtų didelis progresy
vių Amerikos žmonių laimė
jimas.

Beje, Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Centras taipgi 
priklauso šiai Foundacijai — 
turi 
$100

Klausimas. — Ar tamsta 
manai, kad Didžioji Brita
nija ir Jungtinės Valstijos 
tiksliai daro “kapitalistinio 
apsupimo” žingsnius prieš 
Sovietų Sąjungą?

Atsakymas.— Aš manau, 
kad viešpataujantieji Di
džiosios Britanijos ir Jung
tinių Valstijų rateliai nega
lėtų sudaryti “kapitalistinio 
apsupimo” prieš Sovietų Są
jungą, jeigu jie net norėtų 
tatai padaryti, ko aš, ta
čiau, negaliu tvirtinti.
Sovietų Politika Vokietijoj

Klausimas. — Tariant p. 
Wallace’o žodžiais, pavar
totais paskutinėje jo kal
boje, ar gali Anglija, Vaka
rinė Eluropa ir Jungtinės 
Valstijos būti užtikrintos, 
kad Sovietų politika Vokie
tijoje nebus paversta į Ru

ne liaudžiai, ne socialis- 
santvarkai, bet vien tik 
naudai!

sijos pastangų ginklą, at
kreiptą prieš; Vakarinę Eu
ropą?

Atsakymas; — Aš esu 
įsitikinęs, jog tai negalimas 
dalykas, kad Sovietų Sąjun
ga panaudotų Vokietiją 
prieš Vakarinę Europą ir 
Jungtines Amerikos Vals
tijas. Aš esu įsitikinęs, 
jog tai negalimas dalykas 
ne tik todėl, kad Sovietų 
Sąjunga yra susirišusi tar
pusavio pagalbos sutarčia 
su Didžiąja Britanija ir 
Francija, o su Jungtinėmis 
Valstijomis susirišusi Tri
jų Didžiųjų Valstybių kon
ferencijos nutarimais Pots
dame, bet taipgi todėl, kad 
Vokietijos naudojimo poli
tika prieš Vakarinę Euro
pą ir Jungtines Valstijas 
reikštų Sovietų Sąjungos 
pasitraukimą nuo pamati
nių tautiniffsavo reikalų.

Trumpai pasakius, Sovie
tų Sąjungos politika Vokie
tijos klausimu reiškia tik
tai, kad turi būti išnaikin
tas Vokietijos militarizmas 
ir kad ji turi būti sudemo- 
kratinta. Aš manau, kad 
Vokietijos militarizmo iš
naikinimas ir demokratijos 
įvedimas joje yra vienas iš 
svarbi ausiu užtikrinimų 
sveikai ir pastoviai taikai 
įkurti.

Washington. — Buvęs 
Amerikos prekybos sekre
torius Henry Wallace sakė, 
jog premjero Stalino ir bu
vusio užsieninio Anglijos 
ministro Edeno pareiškimai 
“duoda vilties tiems milio- 
nams žmonių visame pasau
lyje, kurie trokšta taikos.”

Stalinas, atsakydamas į 
United Press koresponden
to klausimus, pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos ir An
glija galėtų taikiai sugy
venti ir bendradarbiauti su 
Sovietų Sąjunga. Edenas 
taip pat pageidavo ramių 
santykių tarp “vakarinių 
demokratijų” ir Rusijos.

Washington.— Amerikos 
valstybės departmentas pri
pažino, jog karinė ameri
konų vyriausybė laiko už
grobus apie 850 Dunojaus 
laivų. Tai Jugoslavijos, 
Rumunijos ir kitų Balkanų 
kraštų laivai. Jugoslavija, 
Bulgarija ir kt. jau ne kar
tą reikalavo sugrąžint tuos 
laivus.

taip manau.
Atominė Bomba Pavojinga, 
bet Negali Visko Nulemti

Klausimas. — Ar tamsta 
manai, kad tikroji atominės 
bombos monopolija Jung
tinių Amerikos Valstijų 
rankose yra vienas iš pa
matinių pavojų taikai?

Atsakymas. — Aš nema
nau, kad atominė bomba 
būtų tokia rimta jėga, kaip 
tūli politikieriai nori 1 ją 
perstatyt. Atominės bom
bos yra taikomos gąsdinti 
silphų nervų žmonėms, bet 
jos negali nulemti karo pa
sekmių, nes atominės bom
bos anaiptol nėra pakanka
mas įrankis tam tikslui. 
Aišku, jog atominės bom
bos paslapčių monopolinis 
turėjimas sudaro grūmoji
mą, bet yra bent dvi prie
monės prieš ją:

(A) Monopolinis atom- 
bombos turėjimas negali il
gai tęstis.

(B) Atominės bombos 
vartojimas bus uždraustas.
Komunizmo Galimybe Vie

noje šalyje
Klausimas. — Ar tamsta 

manai, kad Sovietų Sąjun
gai toliau bežengiant linkui 
komunizmo, nesumažės ‘ga
limybės dėl taikaus bendra
darbiavimo su išlaukiniu 
pasauliu, kiek tai liečia So
vietų Sąjungą? Ar galima 
yra “komunizmas vienoje 
šalyje?”

Atsakymas 
joju, kad galimybės dėlei 
ramaus bendradarbiavimo 
ne tiktai nesumažės, bet 
gali net padidėti. “Komu
nizmas vienoje šalyje” yra 
pilnai galimas, ypač tokio
je šalyje, kaip Sovietų Są
junga.

New York.—Miesto svei
katos komisionierius dr. 
Weinstein pareiškė, jog 
duos leidimus pardavinėti 
arklieną ir New Yorke. Ne
gaudami jautienos ir kitos 
priprastos mėsos mieste, 
daugelis newyorkiečių ga
benosi arklieną iš New Jer
sey. Tenaitinė valdžia jau 
seniai užgyrė arklienos par
davinėjimą maistui žmo-

Amsterdame, Holandijoj, 
24 valandas streikavo gat- 
vekarių konduktoriai ir ki
ti važiuotės darbininkai, 
protestuodami prieš holan- 
dų kariuomenės siuntimą į 
Indoneziją. Rolandai ten 
su anglų talka ir ameriki
niais ginklais veda karą 
prieš indonezus, kovojan
čius už savo krašto nepri
klausomybę.

biųjų
kontrolėje. Jei tik jie užsivers 
neleisti kam nors juo naudo
tis— neleis ir tu jiem nieko 
nepadarysi!

Štai, šiomis dienomis buvo 
pranešta, kad stambiųjų ra
dijo stočių direktoriai nutarė 
boikotuoti Henry A. Wallace, 
varžant jam kalbėjimą per

Washington.— Keli tūks
tančiai negrų ir baltųjų or
ganizacijų delegatų susirin
ko ant Lincolno Paminklo 
laiptų, arti Washington©. 
Buvo perskaitytas atsišau
kimas į Jungtinių Valstijų 
prezidentą, kongresą ir vi
sus amerikiečius, kad su
stabdytų linčiškus negrų 
žudymus. Susirinkimas už
gyrė atsišaukimą.

4,000 delegatų iš įvairių 
valstijų yra pasivadinę 
“Kryžišku Amerikiniu Žy
giu Linčiavimams Panai
kinti.” To siekdami, jie 
veiks Washingtone iki nau
jų metų — reikalaus įstaty
mo prieš linčininkus.

Tru- 
publiko- 

nus, kad jie kenkia valdžios 
pastangoms sutvarkyti pra
monę ir išvystyti sveiką 
darbų ėjimą.

Netenka nei sakyti, jog ka
ro metu, kai visos liaudies dė- 
mesis buvo nukreiptas į prie
do sumušimą, nebuvo laiko 
pažvelgti į visa tai, į ką žvel
giama šiandien. Ne vienas sa
vanaudis buvo įsispraudęs į 
atsakomingą vietą ir dabar jis 
iš ten krapštomas laukan.

Kiekvienas padorus žmo
gus, nepaisant, kur jis gyve
na, džiaugiasi “skaistinimu” 
(apsivalymu) nuo negeistino 
elemento, nes tai neša naudą 
plačiosioms darbo žmonių 
masėms.

Bet komercinė Amerikos 
spauda lieja ašaras už tuos, 
kurie yra šalinami iš vietų, 
kurie buvo netikę, kurie tar
navo 
tinei 
savo

Komercinė spauda ir radi
jo kelia nemažai triukšmo dėl 
to, kad šiuo metu Tarybų 
Sąjungoje, vedama, anot tos 
spaudos, “skaistinimo” 
(purge) kampanija.

Netikę fabrikų direktoriai 
šalinami iš vietų : kolektyvi
niuose žemės ūkiuose krei
piama daugiau dėmesio į dar
bingumo pakėlimą, išmetant 
netikusius vadovus, mažinant 
visokių viršininkėlių skaičių, 
griežtai paliekant teisę pa
tiems kolektyviečiams skirtis 
pirmininkus ir kitus pareigū
nus.

Nusižengę vagišiavime pa
reigūnai traukiami teisman ir 
baudžiami; neatlieką savo 
pareigų profsąjungose ar ko
operatyvuose yra šaukiami at
sakomybėn ; kreipiama juo 
didžiausio dėmesio i kolekty- 
viečių ir darbininkų būklės 
gerinimą.

Kultūriniame fronte taipgi 
vyksta “skaistinimas”: rašy
tojai, nebepajėgią suprasti 
tarybinio rašytojo uždavinių, 
kritikuojami 
riai 
daktoriams 
leidimas ; 
savo srityje.

žodžiu, Tarybų Sąjungos 
vyriausybė ir liaudis pasimo- 
jo sumoderninti visą padėtį, 
kad einamasis penkmečio 
planas būtų pravestas sklan
džiai ir su didžiausia nauda 
visam kraštui.

Stalino Atsakymai į Klausimus apie Naujo Karo Pavojų, 
Apie Kapitalistinį Sovietų Apsupimą, apie Vokietiją, 
Apie Santykius su Amerika ir Anglija, apie Atom-Bombą, 
Apie Amerikonus Chinijoj ,ir Komunizmą Vienoj Šalyj

- - ---

Pasėka apie “Maskvos 
Diktavimą”

Klausimas. — Ką tamsta 
manai apie kaltinimus, kad 
“Maskva diktuoja” Komu
nistų Partijoms Vakarinėje 
Europoje?

Atsakymas. — Tą kalti
nimą aš laikau kvailu ir pa
siskolintu iš nubankrutavu- 
sio Hitlerio ir Goebbelso 
arsenalo.

Klausimas. ■— Ar tamsta 
tiki, kad galimas yra drau
giškas ir pastovus bendra
darbiavimas tarp Sovietų 
Sąjungos ir vakarinių de
mokratijų, nežiūrint ideolo
ginių p r i e š t a r avimų, ir 
draugi škose varžytinėse 
tarp tų dviejų santvarkų, 
kaip kad Wallace sakė sa
vo kalboje?

Atsakymas. — Tuom aš 
tikiu, besąlyginiai.

Klausimas.— Kuomet čia 
lankėsi (Anglijos) Darbo 
Partijos delegacija, tai 
tamsta, kaip kad aš supra
tau, pareiškęi įsitikinimą, 
kad galimi yra draugiški 
santykiai tarp Sovietų Są
jungos ir Didžiosios Brita
nijos. Kas galėtų padėti 
sumegsti tuos santykius, 
kurių taip trokšta plačio
sios anglų minios?

Atsakymas. —- Aš tikrai 
esu įsitikinęs, kkd galimi

nėms. New Yorkui prade 
da pritrūkti ir žuvies ii 
pieno.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės de
partmentas sakė antradie
nį, jog farmose laikoma re
kordiniai daug mėsinių gy- 
v u 1 i ų, o nesiunčiami į 
skerdyklas. Skerdyklų Mė
sos Institutas paskelbė, jog 
šį mėnesį bus paskersta 
mažiau gyvulių, negu bet 
kada pastaraisiais laikais. 
—Pranešama, jog 90 milio- 
nų gyvulių sulaikyta nuo 
skerdimo — laukiama di
desnio pabranginimo.

yra draugiški santykiai 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Didžiosios Britanijos. To
kiems santykiams sumegst 
žymiai padėtų sustiprini
mas politinių, unijinių 
kultūrinių ryšių tarp 
dviejų šalių.
Amerika Turi Greit . 
šaukt Savo Kariuomenę 

Chinijos
Klausimas. — Ar tamsta 

manai, jog greičiausias vi
sų amerikinių jėgų ištrau
kimas iš Chinijos yra bū
tinai reikalingas taikai at
eityje?

Barcelona, Ispanija. — 
Anglijos, Ame rikos ir 
Francijos konsulai Barce- 
lonoje pasiūlė įsteigti čia 
tarptautinę kolegiją vietoj 
buvusios vokiškos mokyk
los. Konsulai tikisi, kad 
diktatorius Franko priims 
pasiūlymą. Nacių mokyk
la uždaryta pagal talkinin
kų reikalavimą.

Maskva.—Premjeras Sta
linas rugs. 24 d. sekamai 
atsakė raštu į klausimus, 
kuriuos jam raštiškai įteikė 
Londono Sunday Times ko
respondentas : z 

Klausimas, 
manai, kad y 
jo karo” pavojus, apie ku
rį dabar eina tiek daug ne
atsakingų šnekų? Kokius 
žingsnius reikėtų daryti, 
kad galima būtų pastoti ka
rui kelią, jeigu toks pavo
jus yra?

Atsakymas. — Aš nema
nau, kad gręstų tikras 

Pittsburgh, Pa. — Geor- Į “n a u j o k a r o” pavojus, 
ge L. Mueller, pirmininkas; Trukšmą dėl “naujo karo” 

daugiausiai kelia kariniai - 
politiniai žvalgai ir ne
skaitlingi jų rėmėjai civi
liu valdininku eilėse. 4- C

Jiems reikia to trukšmo, 
kad galėtų (A) bent pagąs
dinti karo siaubu tūlus nai
vius (lengvatikius) politi
kierius iš savo priešininkų 
(oponentų) tarpo ir tuom 
padėti savo valdžioms iš
gauti daugiau nuolaidų iš 
tų priešininkų; (B) kad il
gesniam laikui sutrukdyt 
karinių lėšų (biudžetų) ma
žinimą savose šalyse; (C) 
kad tolyn atidėt mobilizuo
tos kariuomenės paleidimą 
ir tuo būdu suturėt greitą 
bedarbių skaičiaus augimą 
savo šalyse.

Reikia d aryti griežtą 
skirtumą tarp dabar kelia
mo trukšmo apie “naują 
karą” ir “naujo karo” tik
ro pavojaus, kurio dabar 
nėra.

streikuojančios unijos prieš 
Duquesne elektros kompa
nija, tapo nuteistas vienus 
metus kalėti. Jis baudžia
mas todėl, kad neklausė 
teismo, uždraudusio strei
kuoti. Išimta warrantai 
areštuot streiko komitetą, 
bet dar atidėtas areštavi
mas.

S u streiką vo Jones - 
Laughlin plieno fabriko 
darbininkai protestui prieš 
Muellerio baudimą.

G r a i k ijos monarchistų 
valdžia praneša, kad suma
žėję mūšiai tarp jos kariuo
menės ir sukilėlių.

ORAS. — Vėsesnė gied-

t
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T ardams Karas—Pralobtoms
Mūsų skaitytojai dar pamena, kai mes kritikavome 

prezidentą Rooseveltą, kada jis tvirtino, būk antrajame 
pasauliniame kare ‘‘Amerikos kapitalistai pelnų nepasi
darys.” Mes sakėme, kad, nepaisant kokių taksų vy
riausybė nereikalautų iš kapitalistų už jų įplaukas, bet 
tankų, karo laivų, kanuolių, lėktuvų ir kitų ginklų fab
rikų savininkai mokės pasidaryti milžiniškus pelnus.

Taip ir atsitiko. Dabar Washingtone iškeltas skan
dalas prieš laivų statytojus, kurie, įdėdami už $22,000,000 
dolerių kapitalo į laivų statybą, pelno pasidarė net 
$356,000,000, tai yra, jų įdėtas kapitalas net 1,600 nuo
šimčių paaugo!

Tuos milžiniškus pelnus pasidarė 19-ka laivų staty
bos kompanijų: Bethlehem - Fairfield Shipyards, Inc., 
įdėjo $1,000,000, o pelno pasidarė net $53,906,000; Cali
fornia Ship Building Corp., įdėjo $600,000, gi pelno pa
sidarė $44,423,000.

Taip buvo su laivų statybos kompanijomis, taip bu
vo ir su kitomis. Nestebėtina, kad tų turčių kontroliuo
jama spauda sušilusi stoja už naują karą. Kas gi jiems, 
kad Amerikos milionas jaunuolių buvo užmušta ir su
žeista kare, kad gal koki du milionai neteko sveikatos 
visam amžiui! Turčiai pasidarė šimtus milionų ir net 
bilionus dolerių pelno, kada darbininkai ir darbininkės 
sunkiąi dirbdami jų fabrikuose gamino ginklus ir amu
niciją!

Turčiai ir reakciniai politikieriai ir vėl nori karo, nes 
karas, tai jiems rugiapjūtė. •

Pabėgėliai ir Karo Kriminalistai
Prie Jungtinių Tautų organizacijos yra skyrius, ku

ris bando išdirbti taisykles, kaip ši organizacija galėtų 
pagelbėti tiems žmonėms, kurie dėl vienokių ar kitokių 
aplinkybių atsiduria pabėgėlių eilėse. Žinome, kad Is
panijoj viešpatauja fašistai, kad turkai persekioja tau
tines mažumas, ir tt., ir iš ten atsiranda daug pabėgėlių.

Bet Anglijos ir Jungtinių Valstijų atstovai, su savo 
kolonijų atstovų pagalba, stengiasi į pabėgėlius priskai- 
tyti ir apie 830,000 tų bėglių, kurie kartu su Hitlerio 
razbaininkais pabėgo iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Uk
rainos, Baltarusijos, Lenkijos, Jugoslavijos, Bulgarijos 
ir kitų šalių.

Sovietų Sąjungos atstovas N. J. Feonov pareiškė, 
kad Sovietų šalis neduos nei cento užlaikymui krimina
listų — hitlerininkų, kurie tūkstančius žmonių pakorė 
ir papjovė, o dabar gyvena anglų-amerikiečių okupuoto j 
Vokietijoj ir skleidžia nacišką propagandą. Kad to iš
vengus, kad karo kriminalistus atskyrus nuo tų žmonių, 
kurie ten prieš savo valią pateko, kurie nėra prasikaltę, 
tai Feonov pareikalavo, kad būtų priimta rezoliucija, 
idant visų ten esančių vardai ir pavardės su kitais nu
rodymai^ būtų perduota tų šalių vyriausybėms, iš kur 
jie yra pabėgę. Tada būtų galima ant vietos apklausinėti 
žmones apie tuos bėglius. Žinoma, jeigu jie nebuvo hit
lerininkai, tai toki galėtų grįžti atgal, arba gauti iš Jung
tinių Tautų organizacijos pagalbą.

Bet angliškas blokas tą rezoliuciją atmetė. Tada 
demokratinių valstybių atstovai pareiškė, kad jie nerems 
tokios organizacijos, kuri nori šerti liaudies priešus-hit- 
lerininkus.

Atrodo, kad vargiai kas susidarys iš tų planų. Pa
čiai pradžiai reikia apie $300,000,000, kad aprūpinus tuos 
bėglius, kurie dabar yra amerikiečių ir anglų zonose. 
Demokratinės valstybės neprisidės prie jų šėrimo. Gal 
tik britai ir Wall stryto imperialistai, kurie yra susi- 
interesavę palaikymu hitlerinių grupių, šers tuos pagel- 
bininkus mūsų sumokėtais taksais. Bet visvien tai bus 
nusižengimas žmoniškumo principui.

BLUMAS-tBLUMU ir 
TEPASILIEKA!

Vilnis p r i m ena, kad 
Franci jos dešiniųjų socia
listų lyderis Blumas para
šė ir išleido savo atsimini
mus arba memuarus. Pasak 
dienrašio:

“Tuose memuaruose pava
dintuose “Už Visą Žmoniją” 
(For All Mankind) Blumas 
eina iki kraštutinumo ban- 

. dydamas pasirodyti bešališ
ku. Jis kaltina Francūzijos 
buržuaziją pralaimėjime, bet 
tuojau pasiskubina pridėti, 
kad ir Francūzijos darbinin
kų klasė kalta, nes ‘kritišku 
momentu sieke vien savo 
pelno.’

“Ir aišku, kad didžiausi 
kaltinimą Blumas užmeta 
ant komunistų. Tuo atžvil
giu jis neatsilieka nuo gene
rolo de Gaulle ir Daladier’o.

“Nors knyga parašyta 1941 
metais, bet dabartiniai įvy
kiai rodo, kad Blumas ir nuo 
to laiko savo nuomonių ne
daug pakeitė. Nenuostabu, 
kad Socialistų Partijos su
važiavime didi dauguma at
metė jo vadovybę.”
Taip, Blumas Blumu ir 

pasilieka. Jeigu jo nepamo
kė nei pirmas nei antras 
pasaulinis karas, tai var
giai begu jis išmoks atei
tyj: jis persenas ir perdaug 
užsispyręs laikytis pražū
tingos politikos, kuri veda 
pasaulį ‘ nuo katastrofos 
link katastrofos!

SENOS, ĮKYRIOS 
MELODIJOS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Illinois Darbo Federaci

jos konvencija, šiomis die
nomis vykstanti Rockforde, 
turėjo progos išgirsti Wm. 
Green’ą, A J) F prezidentą.

“Iš jo burnos liejosi senos 
įkyrios melodijos. Jis nori to
kios jau griežtos politikos 
Tarybų Sąjungos atžvilgiu 
kaip ir McCormickas, kaip 
ir visa reakcinių republiko
nų klika.

“Jei jis turėtų ragus, tai 
pusę svieto išbadytų. Jis no
ri diktuoti ne tik Tarybų Są
jungai, bet ir visoms demo
kratinėms valstybėms, ku
rios "nuoširdžiai draugauja 
su TSRS. Bet ragų jis netu
ri, o jo melodijų neklauso 
net žymi dalis Amerikos Fe
deracijos narių.

“Jokios kitos šalies atsa- 
komingi darbininkų vadai 
nesiskaitys su Green’o aki
plėšiškumu. Jie pasmerks jį. 
Jo siūlomą politiką atmetą 
ir Kongresas Industrinių Or
ganizacijų.

“Amerikos Darbo Federa
cija izoliuota nuo viso tarp
tautinio darbininkų judėji
mo, kurio vyriausia išraiška 
yra Tarptautinė Darbo Fe
deracija.

“Ką reiškia Green’o ir 
kompanijos gvoltauni šauks
mai, kuomet prieš juos stovi 
70 milionų organizuotos dar
bininkijos !”

Boikotuos Wallace ą?
Tūli demokratų partijos politikieriai, sakoma, ruo

šiasi boikotuoti buvusįjį komercijos sekretorių Henry 
A. Wallace’ą. Kaip boikotuoti? Ogi taip: nekviesti jo 
kalbėtojų į demokratų partijos mitingus.

Taip siekiamasi daryti ne tik su Wallace’u, bet ir 
su sen. Pepperiu. Jiedu, mat, esą perkairūs reakcinin
kams, kūne bijosi užrūstinti republikonus, bijosi savo 
bosų — kapitalistų.

Jeigu demokratų lyderiai taip darys, tai jie, žinoma, 
•pirmiausiai pakenks savo partijai, niekam kitam. Gi 
Wallace’o jie “nenuboikotuos”: jį liaudis myli ir masi
niams mitingams suruošti atsiras organizacijų!

Kiti “boikotieriai”—radijo monopolistai. Girdėti, 
būk stambiųjų radijo stočių vadai žada Wallace’ą boiko
tuoti, varžant jam teisę kalbėti per radiją. Taip, radijo 
monopolistai gali tai padaryti, bet jeigu jie varžys WaL 
lace’o kalbas, neleis jam pasireikšti per radiją, tai tas 
tik juo greičiau sukels žmonių mases prieš monopolistus 
ir privers jas ieškoti priemonių tam, kad juo greičiau 
radijo monopoliui galą padalyti.

PAGAL KENO MUZIKĄ 
KAS ŠOKA

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Amerikos ir Kanados 
spauda myli kasdien kartoti, 
kad Jugoslavija, Lenkija, 
Ukraina ir kitos rytinės ša
lys kalba tiktai už Sovie.tų 
Sąjungą. Skaitant tuos laik
raščius atrodo, kad visuomet 
kalba Molotovas, tiktai įvai
rių šalių atstovų lūpomis.

“Jeigu taip yra su taip va
dinamu rytiniu bloku, tai ne 
kitaip yra ir su vakariniu. 
Australija, Olandija, Belgija 
ir kitos šalys kalba ne už sa
ve, o už Ameriką ir Britani
ją. Faktinai, tai Britanija 
virsta irgi tiktai Amerikos 
bloko nariu. Jei Amerika ką 
išsitaria, tai Britanijos val
džia skubinasi užgirti.

“Kad. tokie du blokai vei

kia, nėra reikalo nei disku- 
suoti. Tautų interesai, politi
nė padėtis suvedė vienas 
tautas kartu su SSRS, o ki
tas su Amerika. Kada jų at
stovai įkalba, jų kalbos prieš
tarauja ne kuriai mažai 
valstybei, bet visam priešin
gam blokui. Juokinga tik tas, 
kad Kanados# ir Amerikos 
didlapiai nori įkalbėti žmo
nėms, būk rytiniame bloke 
tautos neturi savistovumo, o 
vakariniame yra savistovios, 
neprigulmingos.

“Faktas yra tas, kad Len
kija, Jugoslavija, Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija yra savi
stovesnės negu kad Kanada, 
Australija ir Pietų Afrika, 
kurios daugiausiai kalba.

“Jeigu bent kiek daugiau 
savistovumo turi, tai Franci- 
ja, bet ir ta, būdama kapi
talistinė valstybė, dažniau

Gaudami vidutiniai po $18 savaitei, tie nariai CIO 
Furniture Workers pikietuoja Thomasville Chair Co., 
North Carolina. Jie jau buvo išstreikavę 7 savaites ir, 
kaip atrodo iš pikieto, jie pasiryžę laimėti.

Artinantis Istoriniam Meno Festivaliui
Juo arčiau istorinis Me

no Festivalis; tuo- aiškiau 
darosi:

1) Kad tai bus didesnis 
darbas negu iki šiol many
ta.

2) Kad Festivalis bus ge
resnis, negu ir patys di
džiausi optimistai tikėjosi.

3) Kad pas mus yra dau
giau artistų, negu abelnai 
mums buvo žinoma, ir ge
resnių artistų, negu dauge
lis manome.

4) Kad tai bus ne papras
tas meno ir kultūros dar
buotojų sąskridis, bet tikras 
festivalis, kuris pasiliks is
toriniu rekordu mūsų kul
tūrinio ir meninio gyveni
mo Amerikoj.

Pradėjus darbą, tuojau 
pasirodė, kad jis sunkesnis 
ir atsakomingesnis, negu 
buvo tūlų mūs manytą. Štai 
vienas daugelio pavyzdžių. 
Pradėjo ateiti meno kūri
niai — geri, vertingi. Tuo
jau susidarė problema: 
kaip juos apsaugoti, ap
drausti, išlaikyti čielybėje 
sugrąžinti. Na, ir kaip 
juos juo plačiau parodyti 
nevien lietuviams, bet ir 
abelnai amerikiečiams.

Su programomis beveik 
tas pats. Buvome manę, 
kad du didieji Chicagos cho
rai dalyvaus pačiame svar
biausiame ir paskutiniame 
punkte — sekmadienio, spa
lių 27, programoje. Pasi
rodė, betgi, kad tas nebus 
galima ir teko juos iškelti 
į paprastus vakarus, o sve
čiams, kurie negali anks
čiau pribūti, pavesti sekma
dienio programą, žinomą, 
pridedant ką geresnio iš 
vietinių.

Programos bus kas va
karas, pradedant spalių 22, 
baigiant spalių 27. Sesijos 
bus kasdien po dvi. Pusdie,- 
nis pavesta svečiams su 
Chicaga apsipažinti. Porą 
vakarų bus šokiai — jau
nimui smagiau laiką pra
leisti.

eina su Amerika, negu savi
stoviai.”
Prie to galima pridėti tik 

tai: prieš tūlą laiką Tarybų 
Sąjungoje besilankąs buvęs 
Ispanijos respublikos už
sienio reikalų ministras del 
Vayo pareiškė daug maž 
šitaip:

— Šiandien pasaulyje yrą 
‘tiktai dvi tikrai nepriklau
somos valstybės: Amerika 
ir Tarybų Sąjunga...

Taip, tik šitos dvi valsty
bės šiandienę tegali nepri
klausomai, savystoviai nu
statyti savo užsieninę poli
tiką. Na, o visos, kitos val
stybės, — didesnės ar ma
žesnės — priklauso nuo ki
tų ir joms dažnai tenka 
šokti šokis pagal muziką, 
grojamą ne savo sostinėje.

Meno Kūriniai, Artistai, 
Sveikinimai,

*

Antra dienio programą 
pildys svečiai, kurie anks
čiau atvažiuos, ir chicagie- 
čiai, bei apylinkės artistai.

Seredos vakare brookly- 
niečiai suvaidins drama 
“Prieš Srovę.”

Ketvergas ir penktadie
nis chicagiečių ir svečių.

Šeštadienio vakare chorų 
kontestas.

Sekmadienį visų chorų 
bendras dainavimas ir so
listai ir grupės. Kanadiečiai 
taipjau daugiausia daly
vaus sekmadienį.

Ką Turėsime?
Kiek jau dabar žinome, 

tai kanadiečių turėsime iš 
Toronto ir Windsor. Jie 
turi du chorus, solistų ir šo
kikų. Jie taipgi turi jauną 
pianistę.

Brooklynas atvyks skait
lingai.

Bostonas ir apylinkė bus 
atstovaujama ir sesijose ir 
programose.

Conn, valstija ir kitos 
Naujosios Anglijos dalys 
taipjau.

Berods turėsime kai ką 
ir iš Los Angeles.

Čia pat netoli Chicagos 
pažadėjo atvykti daug jau
nų artistų, kurie dalyvauja 
vietinėse programose ne lie
tuvių tarpe.

Vardus dabar neskelbiu, 
nes kol kas programos dar 
nesutvarkyta galutinai. Kai 
kas gal nepribūti. Paga
lios, geriau bus garsinti, ka
da bus laikas tam.

Meno kūrinių paroda 
bus gera. Jau yra atsiųstų 
stebėtinai gerų kūrinių. At
rodo, kad dvi svetaini teks 
užimti tiems kūriniams.

Pasiruošimo darbą vei
kia penkios komisijos: pro
gramos, meno kūrinių pri
ėmimui ir tvarkymui, skel
bimų ir sveikinimų, maisto 
ir kambarių parūpinimo. Ir 
visoms yra darbo..

Šiomis dienomis siunčia
me po laiškelį kiekvienam 
dienraščio * Laisvės prenu
meratoriui. K v i e č i a me į 
talką gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų. Kviečiame 
stoti į kontestą ir darbuo
tis, kad gavus vieną iš kon- 
testantamš .paskirtų dova
nų (apie dovanas ir kitus 
kontesto dalykus, žiūrėkite 
vajaus paskelbime).

Labai laukiame naujų 
vajininkų. Prašome kolo
nijų veikėjus paraginti 
kiekvieną draugą ir draugę 
stoti į kontestą. Aukštai 
gerbiame ir branginame 
tuos draugus ir drauges, 
kurie dalyvavo ankstyves
niuose vajuose ir norime 
matyti jų visų vardus šio 
vajaus kontestantų surašė.

N e a b e j ojamėf kad visi 
dienraščio skaitytojai kon- 
teste nedalyvaus, nes ne vi
siems aplinkybės daleis at
sižymėti tame didelės gar
bės darbe. Bet šiek-tiek 
prie paramos savo dienraš
čiui gali prisidėti kiekvie
nas skaitytojas. Gali gau
ti nors vieną naują skaity
toją, gali paaukoti į Lais
vės biudžeto užtikrinimo 
fondą, gali įsigyti Laisvės 
bendrovės šėrų. Nors vie
nu dalyku, iš aukščiau su
minėtų, gali prisidėti kiek- 
vienas d i enraštį Laisvę 
branginantis žmogus.

Visų kolonijų prašome i 
veikti organizuotai. Paskir-I 
ti vajininkus ir jiems padė
ti gavimui naujų skaityto

Programos, Skelbimai ir 
Kritikos

Laiškai kasdien plaukia 
iš daugelio miestų.

Nenoriu spėlioti, bet taip
gi negaliu suvaldyti noro 
sakyti, jog šis Festivalis, 
daugelį nustebins. Jis bus 
tokis, kokio Amerikos lie
tuviai neturėjo ir daugelis 
nesvajojo turėti.

Jisai pakels lietuvių var
dą ir garbę tarp tų, kurie ; 
turės progos matyti festi- j 
valį ar kaip nors su juo su
sipažinti.

žodis Kitas dėl Kritikos
Visai vietoj, kad, ruo-I 

šiantis tokiam darbui, pa
sipylė ir kritikos, ir susi- i 
rinkimuose ir spaudoj. Kaip 
V. Bovinas jau nurodė, kai 
kas biskį pavėluota, bet i 
vistiek “geriau vėliau, negu i 
niekad.” Gera kritika, ge
rais norais, jei ir nevisai1 
vietoj, vistiek daugiau gero 
padaro, kaip blogo.

Kai kurie mūs senesnių, j 
pripratusių be kritikos ; 
veikti, kaip tai spiriasi nuo ’ 
kritikos. ( Nereikia spirtis, j 
Mano manymu, reikia dau-, 
<giau kritikos. Prakalbos, Į 
susirinkimai būtų geresni, i 
jei būtų kritikuojami, ži
noma, objektingai.

Tūla rūšis kritikos, yra 
nenaudinga. Štai pavyzdis. 
Viename susirinkime dide-' 
lis rūstus kritikas visus iš-1 
kritikavo, nurodė, kad čia* 
permažai darbo, čia nege
rai atliktas darbas, kitur 
dar blogiau. Pagalios atėjo 
jo darbo raportas. Jis nie
ko nedaręs. Jis teisinosi, 
kad jaųi sunku veikti. Ko
dėl? Nėra priežasties? Be
je, yra viena: jis neturi lai
ko dirbti, jam reikia kitus 
kritikuoti.

Tokie kritikai negeistini. 
Kas pats nieko nedaro, var
giai gali įvertinti kitų dar
bus tinkamai. Pagalios, ko
kią teisę bile kas turi kitus 
kritikuoti, kuomet jis pats

jų. Ruošti pramogas dien
raščio paramai, rinkti au-. 
kas ir kalbinti kiekvieną 
dienraštį Laisvę mylinti 
žmogų, kad pataptų Lais
vės bendrovės šėrininku. 
Už $10 jūs galite patapti 
savininku dienraščio Lais
vės. Kurie jau esate šėri- 
ninkais, pasirūpinkite . Įsi
gyti daugiau šėrų.

Nuo tos dienos, kurią 
aplaikysite laišką kaipo pa
kvietimą stoti į vajų, galė
site siųsti prenumeratas, 
aukas ir už serus pinigus ir 
jau bus punktai priskaito- 
mi kontestui. Šiam raštui 
einant į spaudą, laiškai ve
žami į paštą ir jei dar nega
vote laiško kaipo kvietimo 
į kontestą, tai greit gausi
te. Prašome atydžiai per
skaityti Laisvės Adminis
tracijos laišką ir prašome 
į jį atsakyti teigiamai.»

Ne visu dienraščio Lais
vės skaitytojų mes turime 
antrašus, ne visus galime 
pasiekti laiškais. Daugelis 
perka laikraštį nuo stočių, 
daugelyj vietų ištisa šeima 
iš keliolikos asmenų pasi
naudoja viena kopija dien
raščio. Tad tiems, kurių 
antrašų neturime, lai būna 
šis raštas kaipo pakvieti
mas stoti į vajų, padėti su
stiprinti dienrašti Laisvę.

P. Buknys.

Paryžius. — Anglija rei
kalauja pilno save bizniams 
atlyginimo iš Balkanų už 
karinius nuostolius.

nieko neveikia? ;
Reikia tačiau pabrėžti tas^ 

faktas, kad mūsų pasinio-: 
Šimo darbe kritika, nors: 
jos buvo nedaug, daug ką 
suinteresavo ir kai ką net 
suintrigavo mūsų darbu ir: 
Festivaliu, o tas yra nau
dinga.

Smagu pažymėti, kad 
jaunimo įtraukta į darbą. 
Jie parodo nevien ’ noro ‘ 
veikti, bet supratimo ir pa
tyrimo. Pagalios šis mūsų 
jaunimas, visa pusė ar dau
giau, jau patys turi vaikus. 
Kiti augę sykiu su mūsų 
organizacijomis.

Susiinteresavimas Festi
valiu yra didelis.

Kurie menininkai dar ne
atsiliepė, turėtų juo grei
čiau atsiliepti. Atminkite, 
kad tai bus ne apskričio 
konferencija, kur susirinkę 
darome dienotvarkį ant 
vietos. Reikia didelio pri
sirengimo.

Viena kita didesnių ko
lonijų, girdėjome, stropiai 
ruošiasi, bet mums, rengi-; 
mo komitetui, nieko nepra
neša; suprantama, jų dide
lis darbas mums nei kiek 
nepalengvina. O kiek tai 
liečia programose dalyvavi
mą, gali būti ir keblumų,. 
jei i š a n k s t o nepraneša 
mums, kas ir kiek jėgų yra 
paruošta programai.

Atminkite, programa J)us 
sudaryta, nustatyta išanks- 
to ir nedaug kur bus gali
ma ką naujo įsprausti.

Kai kurie gerai darbą ; 
palengvina rašydami Pro- ” 
gramos Komisijai informa
cijas ir LMS centrui kopi
ją pasiunčia.

Sveikinimų rinkėjams ir 
kurie patys sveikinsite n4- 
gi patartina pasiskubinti. 
Knyga bus išleista didelė. 
Jos atspausdinimas ims lai
ko. Kooperuokime vieni 
kitiems, tai geriau pasi
ruošime tam' svarbiam su
važiavimui — Meno Festi
valiui. V. A.
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Trečias Puslapis

Kaip Prasidėjo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas

Didis Antifašistinio 
Nusistatymo Įrodymas

Montevideo. — Pirmojo 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongreso ruošėjai buvo ti
kri, kad šis suvažiavimas 
pianai atsieks savo tikslą. 
Tas tikrumas buvo pasėka 
jauste jaučiamo didžio susi
domėjimo ir karšto pritari
mo visų laisvę mylinčių tau
tiečių. Taip, iš tikrųjų ir 
išsipildė.

Kongreso atidarymo vie
šas aktas rugp. 24 d. dar 
kartą patvirtino, su kuo ei
na mūsų kolopija. Pilnutė
lė, sausakimšai pilnutėlė 
ispanų salė gatvėje Para
guay 1273, publikos sukelia
mos ovacijos ir audringi 
aplodismentai, buvo tuo į- 
rodymu, jog mūsų išeivija 
laikosi grynai demokrati
nio nusistatymo ir nuošir
džiai pritaria Kongresui, 
kuris siekė atmušti mūsų 
tautos priešų skleidžiamą 
dergimo propagandą prieš 
Tarybų Lietuvą ir prieš pa
žangųjį lietuvių judėjimą. 
Kokioj keblioj padėty atsi
dūrė tos grupės ir grupe
lės, kurios mėgino šiauštis 
ir atstovauti koloniją!... -

Palyginant šį Kongreso 
tūkstančio dalyvių aktą su 
avantiūristo šacikausko su
ruoštu “gedulo” mitingu, 
kuriame lietuvių tebuvo a- 
pie šimtas, tenka paklausti: 
kieno pusėje absoliute per
svara? Kokią teisę turi tie 
provokaciniai gaivalai ske- 
rėčiotis prieš Tarybų 
tuvą, neva visų išeivių 
du?

Kongreso atidarymo
-- tas kategoriškai nuplėšė tų 

elementų šlykščią skraistę 
ir parodė ne tik šio krašto 
liaudžiai, bet ir jos aukštie
siems pareigūnams, jog lie
tuviai yra tarybinės Lietu
vos patriotai ir atviri anti
fašistai.
Ankstyvas ir Gausus 
Publikos Atsilankymas

Dar salės esant uždary
toms durims, apie 20 vai., 
pradėjo rinktis publika. Nu
rodytoje valandoje, t. y., 21, 
salė jau buvo perpildyta, o 
aktą atidarant, 22 vai., ir 
išėjimo koridorius pasirodė 
perankštas. Buvo panaudo
tas antras garsiakalbis, į- 
rengtas prie salės įėjimo.

Įspūdingai ir gražiai bu
vo papuošta garbės prezi
diumo estrada. Ant sienos 
kabojo Urugvajaus, Ar
gentinos, Brazilijos ir Lie
tuvos TSR vėliavos; ties vė
liavomis — tų kraštų tau
tinių herojų Artigas, San 
Martin, Tiradentes, Kudir
kos, D.L.K. Vytauto pa
veikslai, ir ties kalbėtojų 
stalu — .dabartinio Lietu
vos prezidento Justo Palec
kio paveikslas. Akto eigai 
pirmininkavo mūsų laikraš
čio redaktorius drg. Anta
nas Vaivuskas.

i taras Santiago Sandleris; 
Argentinos liet, kolonijos 
atstovai Tadas Adamonis 
ir Danielius Jakubonis; 
Brazilijos liet, kolonijos at
stovai Magdė Valentienė ir 
Jeronimas Bubėnas; Urug
vajaus Lietuvių Centro at
stovai Janulionis ir Stasys 
Rasikas; Kongreso t Š. K- 
jos pirm. Antanas Vaivus- 
kas.
Atvyksta Respublikos 
Viceprezidentas

Aktas jau buvo paskelb-

A
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Prezidiumas
Prezidiumas užėmė savo 

vietas; jame buvo matyti 
Tarybų • Sąjungos Atstovy
bės specialus pasiuntinys, 
konsulas Krotovas; Accion 
Antinazi generalinis sekre
torius inž. Jose Luis Mas- 
sera; žurnalistas ir Urug. 
Komunistų partijos atsto
vas, jaunuolis Ricardo Pa- 
seyro; Baldomiristų parti
jos atstovas prof. Giacosa 
Carbajal su žmona ir sūnu
mi; buvęs Žemės Ūkio mi
nistras inž. . agr. Arturo 
Gonzales Vidart; Slavų Są
jungos atstovas Pedro Ne
mec; Lietuvių-latvių žydų 
organizacijos atstovas hq-

kilo kurtinanti delnų ploji
mai. Visa publika atsistojo. 
Tai buvo sutikimas įeinan
čio į salę Respublikos Vice
prezidento Dr. Alberto Gu
ani, lydimo vieno kariume- 
nės pulkininko. Viceprezi
dentui pasisveikinus su 
prezidiumo dalyviais ir už
ėmus garbės vietą, tapo su
groti Urugvuajaus, Argen
tinos, Brazilijos, Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos himnai.
Kalbėtojai

A. Vaivuskas pasakė į- 
žangos kalbą, pažymėda
mas, kodėl tapo sušauktas 
šis istorinis Kongresas, ko
dėl lietuvių išeivija palanki 
tarybų santvarkai Lietuvo
je ir kokių aplinkybių ver
čiama mūsų tautos trečioji 
dalis atkeliavo į šiuos A- 
merikos kraštus. Pabrėžė 
reikalą, kad šių šalių vy
riausybės būtų atsargios su 
naujomis emigracijomis, 
nes į šį kontinentą kaip į- 
manydami skverbiasi įvai
raus plauko hitlerininkai, 
jų tarpe lietuviai, kurie 
Lietuvą apleido kartu su 
bėgančia vokiečių kariume- 
ne. Savo kalbos pabaigoje 
išreiškė didžią padėką Uru
gvajaus viceprezidentui už 
jo prielankumą lietuvių 
tautai, o per jį visai Urug
vajaus Vyriausybei, už tei
kiamas laisves visiems de
mokratiniams ateiviams.

Vaivusko kalba buvo pa
kartotinai pertraukiama del
nų plojimu, ypatingai, kada 
buvo minima Raudonoji 
Armija, Tarybų Sąjunga, 
Tarybų Lietuva, jos prezi
dentas Justas Paleckis, o 
taip pat, kada buvo pa
smerkiami lietuviškieji fa
šistiniai gaivalai ir jų pro
vokacinė veikla. Kalbėtojas 
buvo karštai pasveikintas 
visų garbės svečių, jų tar
pe, ir Viceprezidento.

Sekantis kalbėtojas buvo 
Argentinos lietuvių atsto
vas drg. Tadas Adamonis, 
kuris istoriniais faktais 
vaizdžiai atpasakojo vyra
vusią smurto santvarką 
Lietuvoje, ir lietuvių tautos 
atkaklią kovą už tą san
tvarką, kurią, Raudonajai 
Armijai padedant, įsisteigė 
1940 m. Savo kalboje Ada
monis, taipgi, pareiškė pa
garbą Urugvajaus Respub
likai; baigė savo žodžius, 
kviesdamas visus demokra
tinius lietuvius prie tvirtos 
vienybės.
Didžios Vertės 
Sveikinimai

Po to buvo skaitomi; svei
kinimai, kuriuos Kongresas 
susilaukė nuo Lietuvos TSR 
Aukš. Tar. pirm. J. Palec
kio, nuo Lietuvos meninin
kų ir mokslininkų, nuo Am
erikos J. V. pažangiųjų lie
tuvių organizacijų, nuo 
Brazilijos lietuvių ir nuo 
vietos organizacijų.

Drg. Magdė Valentienė 
tarė pasveikinimo žodį var
du Brazilijos lietuvių kolo
nijos, portugalų kalba.

Urugvajaus Pažangaus 
Intelektualo žodis

Iš eilės, prie mikrofono 
atsistojo jaunas ir energin
gas urugvajietis, žurnalis
tas Ricardo Paseyro, kaipo 
atstovas nuo Komunistų 
partijos. Jo kalbos kiekvie
nas sakinys susilaukė ova
cijų. Pasirodė, kad šiam 
gabiam žurnalistus puikiai 
yra žinoma Pabaltijo kraš
tų padėtis, jų liaudies ko
va prieš išnaudotojus ir 
uzurpatorius. Paseyro prie į 
savęs turėjo Graužinio iš-į 
leistą knygą, “Lietuva tarp 
kryžminės ugnies,” iš ku
rios pacitavo keletą saki
nių, tuo parodydamas, kaip 
lietuvių tautos priešai ke
liaklupsčiavo vokiškiesiems 
okupantams, ir kokios “ne
priklausomos” Lietuvos jie 
siekia šiandien. Urugvajaus 
suklaidintus visuomeninin
kus kalbėtojas kvietė pa
žiūrėti į šį entuziastišką 
laisvųjų lietuvių mitingą 
ir- pasidaryti sau išvadą, 
kuo reikia tikėti: ar tais 
19 pasirašiusių protesto no
ta prieš Kongresą, ar šiuo 
masiniu aktu? Baigęs savo 
turiningą kalbą, Paseyro 
tapo palydėtas ilgai trun
kančiu plojimu.
Baldomiristų
Partijos Prisidėjimas

Baldomiro partijos 
stovas prof. Giacosa
bajal, taipgi pasakė puikią 
kalbą, užgirdančias šį de
mokratinių lietuvių sąjūdį 
prieš fašistus ir pareikšda
mas savo sutikimą su lietu
vių kova, tikslu apginti tą 
santvarką, kurią Lietuvoje 
įsikūrė pati liaudis.

Lietuvių - latvių žydų 
draugijos atstovas S. Sand
leris apibūdino, kaip fašis
tiniai gaivalai bando at
griebti savo prarastas po
zicijas, kad vėl pasaulyje į- 
vedus kruvinus rasių per
sekiojimus, lygiai tokius, 
kokius vartojo Hitlerio ge
stapininkai. Kvietė ątkreip- 
ti visų dėmesį į pabėgėlių 
varomą profašistinę veiklą 
ir prieš ją išstoti vieningo
mis pastangomis.
Urugvajaus Buvusio 
Ministro Pasveikinimas

Prezidiumui prašant,
rė žodį inž. agr. Gonzalez 

tVidart, sakydamas, kad 
jam ypatingai malonu įspū
dį teikia šios dienos mitin
gas, suruoštas tų lietuvių, 
kuriuos jis gerai pažįstąs, 
kaip lojalius demokratijos 
šalininkus, ir kuriems jis 
linkįs gero pasisekimo, kad 
Kongresas pasitaranautų 
Urugvajaus ir Lietuv. tau
tų draugiškumo labui.
Dr. Alberto Guani 
Įspūdinga kalba

Aktą uždarant, negalėjo 
neprisidėti su savo žodžiu, 
specialiai Kongreso komisi
jos pakviestas dalyvauti, ir 
Respublikos Vicepreziden
tas Dr. Alberto Guani. Pir
moje vietoje, prašė publikos 
jam atleisti, kad negalėsiąs 
ilgai kalbėti, nes jo sveika
ta prie to neleidžianti. Ta
čiau, esą, jis savo akimis 
šiandien matąs Urugvajaus 
demokratinių lietuvių vie
nybę, kurią jis, iš visos šir
dies, sveikinąs ir užtariąs.

— Jūs gyvenate, šio j e U- 
rugvajaus šalyje, — sakė 
Dr. Guani, — kurioje turite 
pilną laisvę kovoti ne tik su 
mano tėvynės priešais, bet 
ir su jūsų gimtinės priešais 
— fašistais. Apgailestauju 
negalėsiąs dalyvauti jūsų 
Kongreso sesijose, bet ti
kiu, kad jūs ieškosite būdų
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Pietų Amerikos Kongreso atidarymo akto prezidiumas ir kalbėtojai. Iš kairės: A. Bre- 
lingas, vice-prezidento palydovas, kariuomenės pulkininkas, Komunistų Partijos atstovas, 
žurnalistas Ricardo Paseyro, J. Janulionis, inž. Jose L. Massera, Tarybų Sąjungos konsu
las Urugvajuje, Krotovas, buvęs Ž. U. ministras inž. agr. Arturo Gonzales Vidart, Santia
go Sandleris ir prof. Giacosa Carbacal su žmona ir sūnumi. (Nematyti: Tado Adamonio, 
Danieliaus Jakubonio, Magdės Valentienės, J eronimo Bubėno, Stasio
Vaivusko.)

Rasiko ir Antano

s. m.Dalis Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso atstovų ir publikos atidarant kongresą 
rugpjūčio 24 d. Montevidejuje, Urugvajaus sostinėje.
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HAWAII CUKRININKŲ
STREIKAS TĘSIASI

Honolulu. — Jau trečia 
savaitė kai streikuoja cuk
raus fabrikų darbininkai ir 
cukrinių nendrių augintojai 
Hawaii salose. Jiem va
dovauja CIO unija. Strei- 
kieriai reikalauja 40 valan
dų darbo savaitės ir pakalt 
algą iki 65 centų per van- 
landą. Fabrikantai ir val
dininkai pasakoja, būk ta 
unija komunistinė. Taip jie 
mėgina sukurstyt gyvento
jus prieš streikierius.

Jeruzale. — Anglai akių 
plotu šaudo žydus “teroris
tus.”

Washington.— Ryžiai pa
branginti 2 s. svarui.

Jersey City, N. J. ,
Rugsėjo 9 d. tapo priimtas 

i Hudson County Tuberculo
sis Hospital J. B. Paserpskis, 
plačiai žinomas lietuvis jer- 
seycitiečiams. Jis randasi ant 
15-tų lubų, kambary 2 (Room

Lankymo valandos: Trečia
dieniais nuo 2 iki 4 vai. die
ną. Penktadieniais, nuo 7 iki 
8 v. v. Sekmadieniais nuo 2 
iki 4 vai. dieną, ši ligoninė 
randasi prie Medical Center.

Būtų linksmiau ligoniui, jei
gu aplankytų jį jo pažįstami 
— palengvintų jam praleisti 
ilgas, nuobodžias valandas li
goninėj. A. M.

BURBA DĖKOJA IR 
PRANEŠA APIE SAVE
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menininkas;
Danutė Stanelienė, 

tuvių tautos partizanė 
vyre.

Apie tolimesnę P. A. Lie- 
i tuvių Kongreso eigą bus

lie- 
did-

Baltimore, Md.

47 
St., 
jai 
ant

parašyta vėliau. Kongre
sas, kaip žinia, įvyko 1946 
m. rugpiūčio 24-25-26 ir 27 
dd. Montevidejuje, Urug
vajaus sostinėje.

D—as.

o

ir nusistatysite siekti de
mokratinių siekių, kad, 
kartu su Urugvajaus liau
dimi stovėti laisvės ir tai
kos sargyboje.

Toliau Dr. Guani prisi- 
*minė jo pirmąją pažintį su 
Lietuvos asmenybėmis Že
nevoje, su kuriais jis stojo 
ginti mažos lietuvių tautos 
reikalus.

Baigdamas, Resp. Vice
prezidentas palinkėjo gero 
pasisekimo šiam istoriniam 
Kongresui ir pasisakė sto
vėsiąs už tai, kad Urugva
juje ir toliau gyvuotų lais
vės ir teisės įstatymai, ku
riais pasinaudotų visi de
mokratijos kovotojai.

Tęsiantis 
ovacijoms,
tautiniuose rūbuose, įteikė 
Dr. Guanini gražų, gyvų 
gėlių bukietą, kurį priim
damas, jaudinančiai padė
kojo.

Taip praėjo tas neužmir
štinas PPAL Kongreso ati
darymo susirinkimas, paro
dęs nepaprastai pasekmin
gą jo pradžią ir suteikęs lie
tuvių kolonijai didžios gar
bės ir pasididžiavimo.
Garbės Prezidiumas

Atidarant pirmąją suva
žiavimo sesiją, buvo pasiū
lyta ir visų atstovų priim
ta, sudaryti garbės prezi
diumą iš sekančių asmeny- 
bių:

Dr. Alberto Guani, Uru
gvajaus Respublikos Vice
prezidentas ir Senato Pre
zidentas;

Justas Paleckis, Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas;

Rojus Mizara, Amerikos 
J.V. lietuvių rašytojas ir 
visuomenininkas;

Antanas Venclova, Lietu
vos TSR rašytojas ir visuo-

pagelbėti,

vyrą ir 6 
dukteris Ir

Nors jau geras laikas pra
ėjo, ale niekas neparašė apie 
veliones Sprainienės mirtį, tai 
aš noriu pranešt.

Liepos 28 d. mirė Andriaus 
Sprainio moteris Urtela, 

metų. Ji gyveno 120 Hoch 
Balto, Md. Liepos 13-tą 
buvo padaryta operacija
vidurių ir jos sveikata, kaip 
atrodė, ėjo geryn ir 28-tą d. 
ją parsivežė iš ligoninės na
mo apie 11 vai. ryto. Jinai bu
vo linksma, nes vyras nupir
ko naujus miegamo kambario 
rakandus. Pavalgė pietų ir 
staiga pradėjo jaustis nege
rai. Pašaukė gydytoją, bet 
nieko negalėjo 
1 :30 valandą mirė.

Paliko nuliūdusį 
vaikus — keturias
du sūnus, jauniausis dar tik 
7 metų, dar labai reikalingas 
motinos globos. Paliko tris 
brolius — vienas Jungtinėse 
Valstijose, 1 Kanadoje, o 1 su 
motina ir su šeima Vokietijo
je. Paliko seserį Birontienę, 
su kuria labai mylėjos ir vie
ną seserį dar Lietuvoje, bet 
neturėjo žinios, ar jinai gyva. 
Ir paliko daugiau giminių ir 
draugų.

Dar vis kalbėdavo, kad va
žiuos į'Vokietiją motinos at
lankyt, ale paliko viskas, nes 
mirtis tvirtesnė už mūsų 
kimus.

Prie karsto buvo labai 
gyvų gėlių, n,es turėjo
draugų ir su kaimynais gra
žiai sugyveno. Buvo daug ly- 
dėtojfy į kapines, nors buvo 
darbo dįena.

Ilsėkis ramiai! Mes vykin-

troš-

daug 
daug

Visi i Pasilinksminimo 
Vakarienę

LLD. 20-tos Kuopos Mote
rų Skyrius rengiasi prie dide
lės vakarienės, tai bus, kaipo 
paminėjimas 10 metu, kaip 
yra susiorganizavęs minėtas 
Moterų Skyrius.

ši didelės svarbos iškilmė 
įvyks šeštadienį, rugs. 28-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėje. 
Pradžia 6 :00 vai. vakare. Ti
ki etai yra pardavinėjami iš 
anksto, nes norime patirti, 
kiek mes turėsime svečių. O 
tikietų kaina (pagal tokį val
gių brangumą) yra labai že
ma, tiktai $1.00 ypatai. Pa
tartina visiems įsigyti tikietus 
iš anksto.

Mos turėsime ir viešuių- 
svečių ir iš kitų miestų. Drau
gė S. Sasnauskienė, Brookly- 
nietė. dalyvaus šioje vakarie
nėj. Tad turėsime gera progą 
pasimatyti ir pasikalbėti svar
biais dienos klausimais. Taip
gi laukiame svečių ir viešnių 
ir iš kitų kolonijų, būtent, iš 
Wilkes-Barre ir Scranton, ir 
iš Rochester, N. Y. Taipgi ir 
iš kitų artimesnių kolonijų.

Mes, rengimo komisija, de
damo visas pastangas, kad bū
tume prisirengę patenkinti 
dalyvius.

Mes širdingiausiai prašome 
dalyvauti visus ir padaryti šį 
Moterų Skyriaus parengimą 
vienu iš pasekmingiausių. 
Lauksime visų atsilankant.

Rengėjos.

HOLBROOK, Mass. — Pas 
mane naujienos tokios: mano 
moteris dabar gyvena sykiu 
su manim ir Jonukas, mano 
sūnus, atsimūfins šio mėnesio 
pabaigoj pas mus į Holbrook, 
tai bus biskį smagiau, turėsiu 
pas ką nueiti.

Mano sveikata toj pačioj 
vietoj — nei aršiau, nei ge
riau. Buvau pas naują dakta
rą, pas tą, kurį žvingilas pri- 
rodino. Tai tas daktaras mane 
užtikrino, kad būsiu sveikas 
greitoj ateityje. Būtų labai 
gerai, kad taip būtų. Aš labai 
norėčiau pasveikti, kad gale- ' 
čiau sau duonutę užsidirbti.

Džiaugiuosi, kad . mūsų vi
suomenė manęs neapleidžia. 
Pastaruoju laiku gavau para
mos nuo sekančių draugų bei 
organizacijų :

A. M. Metei i on is iš Detroit, 
Michigan $5; drg. P. Micke
vičienė ir M. Gutauskienė 
pridavė nuo Apšvietos Kliu- 
bo iš Montello, Mass., $10. 
P. Mickevičienė iš Montello, 
$1 ; Marijona Gutauskienė, iš 
Montello, $2; S. J. iš So. 
Boston, $10. Nuo LDS 11 kp.,. 
iš Rochester, N. Y. Prisiuntė 
W. M. Cherney — $10; nuo 
Mezgėjų Kliubo, iš Roches
ter (prisiuntė drg. L. Beke- 
šienė) — $5.

Širdingai ačiū pavieniams 
draugams ir organizacijoms 
už tokią brangią paramą.

Taipgi labai esu dėkingas 
draugams BarČiams, Antanui 
ir Karolinai, už labai širdin
gą man patarnavimą; jau an
trą kartą nuvežė pas dakta
rą, dabar, 17 d. rugs., nuvežė 
mane pas gydytoją į Law
rence, Mass. Tai pusėtinai to
li, į abi puses su virš šimtas 
mylių. Geraširdis draugas su
gaišo daugiau kaip pusę die
nos ir užmokėjo už daktarą 
ir už medicinas, ir sako, jei
gu bus reikalas, tai ir vėl nu
veš. Draugai Barčiai yra ge
rai žinomi Bostono veikėjai, 
turinti savo dabinimo biznį, 
bet dėl biznio neapleidžia vi
suomeniškų reikalų ir veiki
mo.

Dar kartą visiems mano 
prieteliams tariu širdingą pa
dėką. Jonas Burba,
798 South St. Holbrook, Mass.
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sim jūsų pradėtus darb'us.
Dalyvavus Šermenyse.
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Tel. BT. 2-8342

nervinosi bo

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Telefonas EV. 4-8698

O jau žiemos laiku 
stovime namuose, tai 
galima atlikti dėl ju-

me 
mi

Laidotuvių 
Direktorius

TELEPHONE
STAGG 2-5043

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

as nesu 
pirmyn!

šiame
. Bak-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius,

musų 
ir la- 
išėjo 
matė 
lietu- 
ir ki- 

čion 
mes

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

— Įsakymą gavom, žygiuojame toliau!
— Toliau, kur?
— Į vakarus, motin!
Moterys laužė rankas. Viskas atrodė, 

kaip trumpas, neįtikimas sapnas. Kriau- 
čiukienė priėjo prie leitenanto.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

: lankėsi Babi- 
Valaičiai, ir J

Los A n g e • 
A le k n a, ii

RONKONKOMA
8634

gerai padisku- 
išvados, kad 

palaikymas tu- 
vietoj ir tuo

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co.
496 Grand Street Broo

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviui Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

nuo
Vilniaus In- 
paaukojomc

Pabaltijo Komit. 
Narė, K. M.

NUO RED. — Atleiskite, 
kad kai kuriuos dalykėlius iš 
jūsų korespondencijos išleido
me. Jie buvo pakartoti kitose 
korespondencijose.

Kaimas Nemiega” 
Pas Mus.

L d. iš tolimos Los 
net Už virš keturių 

atvyko Los An-

Drg. Sliekas iš Floridos 
suteikia miuns gana žin
geidžių dalykų apie turtin
guosius mūsų draugus ten. 
Lai jie gyvuoja sveiki ir nie
kas turtų jiems nepavydi. 
Tegu tik nepamiršta nelai
mingesnių brolių rytuose. 
Tegu kas nors tenai priima 
pas save bent trumpam lai
kui bent vieną nesveikatos 
pakirstą draugą veikėją— 
tai bus ir turtingi, ir miela- 
širdingi, ir išmintingi!

Kas daugiau turi, tas pri
valo ir kitam ką nors duoti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

Varde Pabaltijo Komiteto, 
išreiškiame didelę padėką 
mūsų mylimiesiems losangelie- 
čiam, chorui, aktoriams, cho
ro vedėjai Nellie Valaitienei, 
autoriui V/ Railai. Taip sma
gu buvo paduoti vienas kitam 
ranką. Mūsų troškimas buvo, 
kad visi losangel iečiai laimin
gai parvyktumėt j savo na
mus, ir- vėl kada nors atvyk- 
tumėt pas mus su kita opere-

si choristai paaukavę savo su
gaištą laiką ir išlaidas. Todėl 
Pabalti jos kraštų ligoninių į- 
rengimui liks gražaus pelno, 
arti $1000. Reiškia, Los An- 

prie labai 
ir ilgai mū- 
minimas jų 
pasirodymą.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitčs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis * 
būsite patenkinti. •

gėlės prisidėjo 
prakilnaus darbo 
sų apylinkėj bus 
vardas už puikų

Pirm. K. Karosienė persta
tė kalbėti USSR Council Ge
neral K. Hramayev, ir Exe
cutive Director American- 
Russian Institute, T. Harris 
Jie trumpai kalbėjo ir sveiki
no publiką, linkėjo gerų pa
sekmių šiam prakilniam dar-

Vasara jau baigiasi ir jau 
ruduo pradeda atsirasti ir žie
ma jau nebetoli. Tai ir darbai 
ir veikimas prasideda geriau 
judėti. Mat, vasaros laiku at
rodo, kad vis mažai laiko te
turime, 
daugiau 
ir darbo 
dėjimo.

Šią vasarą Oregonas turėjo 
daug svečių 
čiai, N. T. 
Armonai iš 
les; A.
Bostono M. E. Baltrušaičiai ir 
T. Ulskis iš Seattle, Wash. Iš 
Canados lankėsi J. Malisaus- 
kas ir K. Kavaliūnas. Iš Aber
deen, Wash, lankėsi P. Stalu- 
nas.

Malonu buvo su šiais drau
gais pasimatyti ir pasidalint 
mintimis.

Dabartiniu laiku mus ap
lankė svečias iš tolimo New 
York o miesto, tai Dovydas 
Matusevičius (Matis). Tai ma
lonu buvo su Dovydu vėl pa
simatyti, nes jau trys ilgi me
tai kaip buvome besimatę. 
Matusevičius iškariavo 4% 
metų Dėdės Šamo armijoje 
prieš fašizmą ir už žmonijos 
demokratiją. Jis irgi buvo Eu
ropoj ir daug sunkumų matė. 
Jisai daug ką apie tai papa
sakojo mums.

Portlande lankėsi su pra
kalbomis W. Fosteris, genera
linis komunistų partijos pir
mininkas. Prakalbos gerai 
pavyko ir publikos buvo gra
žus būrys. Fosteris savo kal
boj ragino stoti į partiją ir 
unijas ir kovoti visiems iš
vien už geresnes darbo sąly
gas. Sakė, mes, visi Amerikos 
žmonės, turime kua geriausiai 
sugyventi su Sovietų Sąjunga

Dalyvaukime Taikos 
Laimėjimui Konferencijoj 
Pirmiau buvo rašyta apie 

įvykstančią taikos laimėjimui 
konferenciją ir masinį mitin
gą. Paskutiniu laiku pasida
rė kiek pakeitimų. Konferen
cija įvyks twom patim laiku 
ir toj’ pačioj vietoj, tai yra 
sekmadienį, rugsėjo 29, Pu
blic Auditorijos Music ’Hali 
Lounge, E. 6th St. ir St. Clair. 
Delegatų registracija prasidės 
10 valandą ryte. Konferencija 
prasidės pirmą valandą po 
pietų. Konferencijos dieno- 
tvarkyj bus diskusuojama at
skiri klausimai, kuriais bus 
galima laimėti taiką, tai yra 
mokslas, religija, taikai dar
bas, mažumos, veteranai ir 
jaunimas. Tik masinis mitin
gas, kuris turėjo įvykti tuojau 
po konferencijos, neįvyks, ati
dėtas tolimesniam laikui.

Konferencija bus masinio 
pobūdžio, kurioje bus galima 
dalyvauti kaip draugijų dele
gatams, taip ir pavieniams. 
Tik konferencijos lėšų paden
gimui reikės pasimokėti $1. 
Todėl visi, kurie tik pajėgia
me ir laikas pavėlina, daly
vaukime toje svarbioje kon
ferencijoje, kur visi galėsime 
dalyvauti diskusijose ir pasi
klausyti kitus diskusuojant 
tais svarbiais klausimais.

Reikia visiems gerai įsitė- 
myti, kad naujas pasaulinis 
karas, prie kurio Anglijos ir 
Amerikos fašistiniai turčiai 
sušilę rengiasi, tai būtų karas 
už fašizmą. Mes būtume pri
versti kariauti už fašizmą, 
prieš demokratines šalis — 
Sovietų Sąjungą, Lenkiją ir 
kitas. Todėl visiems reikia 
veikti kartu prieš tai, iki dar 
ne pervėlu. J. N. S.

IŠ Musu Veikimo
Kadangi pora susirinkimų 

LLD 11 kp. neįvyko per gra
žios vasaros vakacijų laiką, 
tai nekurie dalykai biskį su
vėlinta, turėjo būt pranešta 
anksčiau. Tai yra, iš Laisvės 
.pikniko darbuotės nebuvo 
pilnai raportuota iš mūsų ko
lonijos. Rugsėjo pradžioj L.
L. D. 11 k p. susirinkime da
viau raportą tuo klausimu ir 
štai čia ir išdėstau. Worceste- 
rio kolonija išplatino įžangos 
tikietų už $160.10 ir čia už 
garbę turiu pasakyti, kad mes 
sukirtom visas kolonijas tuo 
klausimu mūsų valstijoj. Dau
giau negu po vieną knygutę 
pardavė šie draugės ir drau-

^gai: J. J. Bakšys 3, Denaus- 
kas 2, Jankevičius 2, A. Glu- 
baviče 3, J. Neven 2, E. Tra- 
sikienė 2, M. Petkunienė 4,
M. Kižienė 9, IT. Janulienė 3, 
J. M. L. 6.

Piknike per visą dieną dir
bo šie draugės ir draugai:

t). Stonkienė, Domicėlė Lu- 
kienė, O. Vosiliene, L. Ausie- 
jienė, M. žukienė, M. Lauri
naitienė, 1VĮ. Sukackienė, V. 

. * Pačiesas, J. Senkus, B. Miza- 
• ra, P. Sadauskas, J. Deksnis, 

J. M. Lukas, čia jum visiem, 
draugės ir draugai, didis ačiū 
už nuoširdų, gražų darbą ir 
kooperaciją buvo labai smagi 
bendroj darbuotėj.

Dabar grįžtu prie susirinki
mo. Lietuvai Pagelbos Komi
teto atstovas d. Skliutas sakė, 
šiais metais jau sukelta pini- 
gų ir pasiųsta į centrą $1,- 

. 750.00. Dienraščio Laisvės va
jaus klausimu 
suota, prieita 
mūsų spaudos 
ri būti pirmoj

klausimu išrinkta komisija su
sisiekimui su LLD moterų 155 
kp. dėl veikimo. Į komisiją 
išrinkta A. Pilkauskas ir J. 
Ješkevičius. O mūsų ilgametis 
Laisvės vajininkas ir 
siėmė būti vajininku 
vajuj, tai yra drg. J.
šys. Worcesteris yra pasimo- 
lęs šiame vajuj laimėti pir
mą dovaną su drg. Bakšiu 
pryšakyje. Todėl, draugės ir 
draugai, mes turėsim bendrą 
ir platų pasikalbėjimą tuo 
klausimu rugsėjo 27, 7:30 v. 
vakare, 29 Endicott St., tai 
yra, penktadienio vakarą. Pa
žangiųjų Draugijų valdybos 
ir visi mūsų veikėjai ir veikė
jos, malonėkite dalyvauti. Y- 
ra ir daugiau svarbių dalykų, 
kurie riša mus visus už gyve
nimą, gal bus laiko pasikal
bėti. Taigi, kaip matot, mūsų 
LLD 11 kp., neatsilieka 
gražių darbų, ir 
stituto įsteigimui 
iš kasos $25.00.

Nors San Francisco - Oak- 
lande lietuvių daugiau nėra, 
kaip pusantro šimto, lietuvių 
atsilankė apie šimtas, ir- gra
žus skaičius buvo kitataučių.

Šiame parengime darbavosi 
vieningai ir gražiai trijų tau
tų komitetas, darbą pasidali
no ir kiekvienas komiteto na
rys atsakomingai vedė savo 
darbą. Reikia pažymėti, kad 
iš lietuvių daug pasidarbavo 
sekami draugai: J. Koblin, A. 
Šatas, V. Burda, ypatingai 
daug dirbo maisto gaminimui 
U. Burdienė, K. Jankauskie
nė ir M. Radienė.

ir kovoti už tikrą demokrati
ją dėl darbo žmonių.

Praeitą savaitę lankėsi C. 
Pepper, senatorius iš Floridos 
ir pasakė įspūdingą prakalbą. 
Jis irgi prašė, kad visi būtu
me geri draugai su Sovietų 
Sąjunga.

Dabartiniu laiku apie Port- 
landą kompanijos su savo 
kontraktoriais stato visokius 
dėl savęs namus, prie kurių 
vartoja daug cemento ir 
džio bei cvekų. Stato už 
lijoną dolerių bildingus 
arklių lenktynių. Tie visi 
dingai yra visai be reikalp 
statomi. Geriau būtų, jei na
mus gyventi statytų dėl bu
vusių kareivių, kurie 
kovojo už demokratiją. Kaip 
žinoma, jei dabar paprastas 
žmogelis norėtų kokį sau na
muką pasistatyti, negalėtų 
gauti medžio, cemento bei 
cvekų. O karo laiku visi bu
vome geri ir jiems reikalingi, 
o dabar jau viskas pamiršta, 
žinoma, prieš tai turėtume vi
si stoti į kovą.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Rugs. 
Angeles 
šimtu myliu 
gėlos Darbininkų Choras su
lošti operetę “Kada Kaimas 
Nemiega.”

Šią operetę sulošė tarptau
tinei publikai, nes perstaty
mas įvyko Pabaltijo Komiteto 
(Latvių, Estų ir Lietuvių) pa
rengime, kuris įvyko Rusų 
Svetainėje.

Kuomet buVo nutarta pa
kviesti Los Angeles Chorą 
perstatymui, daug kas abejo
jo, ar bus pasekminga, nes 
perstatymas lietuvių kalba ir 
gal neinteresuos kitų tautų 
publikos. Prasidėjus garsinti, 
nueita pas American - Rus
sian Institute, tenai šis nuta
rimas Pabalti jos Komiteto bu
vo sutiktas su didžiausiu en
tuziazmu. Instituto vedėjas 
pareiškė, kad jo troškimas 
pradeda pildytis, nes jis senai 
manė, kad įvairios tautinės 
grupės, kurių gimtinės šalys 
yra dalimi didžiosios Sovie
tų Sąjungos, parengtų kultū
rinius vakarus, į kuriuos bus 
sukviesti kitų tautų žmonės 
pasigėrėti tos tautos kultūra, 
šis vakaras buvo vienas tos se
rijos parengimų, kuriuos jis 
mano galėsiąs įvykdyti ateity-

— Kaip gi taip? Barščiai dar nebaigė 
virti, nė nepavalgėte, kaip reikia...

1 — Nieko ypatingo, motin, 
kanas. Gavom įsakymą — 
mano barščius kiti išvalgys, į kaimą ei
na dalinys, dalinys apsistos kaime, tai 
jau juos pavaišinsite...

Kovotojai paliko nebaigtą valgyti duo
ną, šaukštą dubenyje, ruošėsi skubiai, 
karštligiškai.

— Ak, bernužėliai, pasėdėtumėt dar 
vieną, antrą dienelę, — dūsavo bobos.

— Nieko, į mūsų vietą ateis kiti, o mes 
eisime! Ten mūsų laukia!

— Žinau, kad laukia, — dūsavo mote
rys-ir ėjo į kelią, kur rikiavosi dalinys.

Lydėti išėjo visi, seniai, vaikai. Mote
rys gailavo, kai kurios verkė. Sonka Li- 
manaitė kabinėjosi jaunučio raudonar
miečio; kai jis jau stovėjo rikiuotėje, ji 
dar puolė jam ant kaklo.

— Va, Sonka... Susirado, žiūrėkite...
— Suskubo, — juokėsi bobos.
— O berniokas nieko sau, kokie anta

kiai... »
Baniukienė išpūtė lūpas. Ji galvojo, 

kad jeigu ko, tai kad Petras vestų Sen
ką. Matyti, vėjas — visa ašaromis pa
sruvusi, o kiek gi pažįsta bernioką? Dvi, 
tris valandas?

Leitenantas šalovas skubiai išbėgo iš 
namu. Dalinys jau buvo pasiruošęs.

— Žengte marš!
—Likite sveiki! Laimingai grįžkite! 

Viso! Kariaukite sveiki! — minioje kilo 
šauksmai. Po žygiuojančiųjų kojomis su
girgždėjo sniegas. Kelio pakraščiu bėgo 
vaikai, stengdamiesi neatsilikti nuo ko
votojų, bėgo bobos pasikaišydamos ilgus 
sijonus. Neskubėdami, kovotojai priėjo 
keliu iki nedidelės kalvelės, gūbrio. Ir 
čia stabtelėjo valandėlę.

Ten, toli į vakarus nu tyso snieguota 
lyguma, akindama savo baltumu. Šva
riame danguje tolumoje dūlavo siaura 
dūmų juostelė, — tai baigė degti nelai
minga Levaniovka, kaimas kurį vokie
čiai padegė keturiuose kampuose. Ji ge
so jau daug kartų, — daug kartų ugnis 
atsinaujindavo -degėsiuose, ir- tuomet 
šviesioje žydrumoje aiškiai buvo matyti 
tamsūs dūmai.

Visi sustojo, lyg pagal komandą. Ka
reiviai, bobos ir vaikai.

‘ (Daugiau bus)

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(Tąsa)

— Pasiųskite į liniją, pasiųskite, ar 
nepagedo kas nor kelyje. O tu skambink, 
nuolat skambink...

Pagaliau vėl suskambėjo aparatas. 
Raudonarmietis skubiai užrašinėjo.

— Kas ten?
— Mūsiškiai paėmė Ochabus ir Zelen- 

cus.
Šalovas išėjo į lauką. Terpylycha, ku

ri nesuskubo dar nueiti, buvo pirmas 
žmogus, kurį jis susitiko.

— Mūsiškiai paėmė Ochabus ir Zelen- 
cus!

Ji suplojo delnais.
— Tai todėl nutilo?
— Todėl.
Ji pasiraitę sijoną ir begte nubėgo ke

liu paskui Puzyrienę.
— Girdi, Natalija? Mūsiškiai paėmė 

Ochabus ir Zelencus.
— Plepate ?
— Ką tu? Leitenantas pasakė, kai tik 

telefonu paskambino, teisybę sakau, iš
ėjo ir tuojau sako’— mūsiškiai paėmė 
Ochabus ir Zelencus.

— Paėmė, — aukštu ir lūžtančiu bal
su pasakė Puzyrienė.

— O aš juk tau tuojau pasakiau, kai 
nutilo, kad, matyti, mūšis pasibaigė. ,

— Bet kaip, tai nežinojote.
— Ko nežinojau? Kaipgi turėjo pasi

baigti. Mūsiškiai nuvarė vokiečius, kylį 
praplėtė, supranti?

— Ko čia nesuprasti? Iš kur gi jūs 
taip gerai išmanote apie karinius daly
kus? •

Terpylycha numojo ranka.
—Et, su jumis kalbėti...

Puzyrienė gūžtelėjo pečiais ir pasisu
ko į savo trobą. Bet ten troboje telefonas 
skambino ir skambino. Šalovas garsiai 
šaukė į ragelį.

—Kur? Kaip?
Ir sujudo, užvirė kaime. Skubiai bė

go raudonarmiečiai.
— Kur gi, kur jūs

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

G ra žios p u b 1 i k os ats i 1 an k e. 
Publikoj buvo svečių iš dviejų 
žymių universitetų — Univer
sity of California ir Stanford 
University. Buvo trys profe
soriai, kurie labai tėmijo lo
šimą ir žymėjosi įdomesnius 
dalykus.

Pirmininke šio garsaus įvy
kio, K. Karosienė, atidaryda
ma programą, puikiai supa
žindino publiką su operetę ir 
jos lošėjais, supažindino pub
liką su choro vedėja Nellie 
Valaitiene (Saveckiute) ir 
autorium ir režisierium V. 
Raila. Publika džiaugsmingai 
sveikino juos ir chorą.

Los Angeles Choras t 
publikos nesuvylė, labai 
bai patenkino. Lošimas 
labai gerai. Tie, kurie 
šį veikalą lošiant kitose 
vių kolonijose, Chicagoj 
tu r, taipgi tvirtino, kad 
sulošta šauniau. Už tai 
didžiuojamės, kad Los Ange
les Choras turi labai gabią 
vedėją ir kad lošime dalyvavo 
ir režišieriavo pats veikalo 
autorius V. Raila, Raila dar 
neseniai atvyko į Los Angeles-, 
bet (labai mėgsta meną ir 
daug pagelbėjo, kuomet ener
gingai stojo ne tik lošti, bet 
ir režisieriuoti.

Apie veikalą nėra reikalo 
daug kalbėti, nes beveik vi
sose didesnėse lietuvių koloni
jose jau buvo suloštas. Pub
likai patinka, nes primena 
jaunas dienas Lietuvoj. Kai 
kurie net ir apsiverkė, kuo
met samdininkas bijojo kal
binti ūkininko dukterį, ir vė
liau, kuomet turėjo stoti prie
šakyj jaunosios tėvų po slap
to apsivedimo. Dainos ir šo
kiai žavėjo publiką, ypatingai 
šienpioviai atrodė gražiai, ka
da suėjo su grėbliais ir dal
gėm (kurias pagamino mūsų 
kolonijos veikėjas A. Šatas).

Kas labai gražu iš Los An
geles choristų pusės, tai, kad 
jie atvyko net 10 mašinų ir 
šešių mašinų vairuotojai pa
aukavo visas savo išlaidas, vi-
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KAILINIAI
PRANEŠIMAI

AUKŠČIAUSIOS ALGOS

REIKALINGOS

ą aprūpinimą

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas
Vakacijos Su Alga
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkes
Vien Tik Dieninis Darbas

RAŠYKITE

BOX 302

Funeral Home
(228)

REIKALAVIMAI

grupių ir 
Iš senų 
naujus

paprastas 
to pragy-

i pat ingi 
ju kal

ve tarp

daly-
arba

BYLA DEL KOMUNISTŲ 
KANDIDATŲ IŠBRAUKIMO

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway '

WOODHAVEN, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-.

SIUVĖJAI 

Best & Co

80 CENTŲ Į VAL.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Jonas Kaškaitis

kad 
netei- 

išgavę parašus pi- 
savo

buvo tik su pa 
Jaunuolis pianis-

įžnytinė 
ti ten, 
Ją ligo- 

ios mi-

LITHUANIAN 
LAISVE

CLEVELAND, OHIO
LDS 55, 201 ir 138 kuopų bend

ras' susirinkimas įvyk£ rugsėjo 29 
d. po 11127 St. Clair Aye., toje vie
toje, kur viršminėtos kuopos turi 
mintyj nupirkti. Tad kviečiame vi
sus narius dalyvauti 10 vai. ryto, 
nes 
bus apsvarstyti 
(Laisvės vajus irgi jūsų organizaci 
jos reikalas). (215-216)

narius 
šis klausimas yra labai svar-

C. Andrews.

- REIKIA
PAPRASTŲ 

DARBININKŲ
DARBAS UŽMIESTYJE

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

va, afbata ir prie to 
mais užkandžiais.

WONDER LIVE FOUNDATION 
tro Sta,, Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

geidaujate FUR 
užeikite pas 
draugiškai ir

BENCH MOLDERIŲ 
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDRĖJE

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

ČECHAI PLANUOJA 
PRAMONĘ PAKELTI

Praga. — čechoslovaki- 
jos valdžia išdirbo planą 
pakelti pramonei bent 10 
nuošimčių per 2 metus. Pla
no gaminime dalyvavo ir 
darbo unijų atstovai. 60 
nuošimčių fabrikinės pra
monės yra perimta į vals
tybės nuosavybę. Čechoslo- 
vakijai reikėtų dar pusės 
miliono daugiau darbinin
kų, negu ji turi.

V. Sergei Rachmaninoff— 
Prelude in C Sharp Minor.

VI. Claude Debussy —Clair 
de Lune.

VII. Robert Schumann — 
Traumerei.

Reikia pasakyti, kad pagal 
jo amžį ir mokymosi laiką at
liko pusėtinai gerai.

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 29 d., Olympia Parke įvyks 

gražus rudeninis piknikas, kurį ren
gia Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 
viet. skyr. Kreipiamės į lietuvius, 
prašydami jų dalyvauti šiame pikni
ke, paremti išį tikslą. Mes visuomet 
gavom gražios talkos Lietuvos žmo
nių paramai, tikimės jos ir šiuo tar
pu.—Kom. (216-217)

TAIPGI VIRŠLAIKIŲ 
DARBAS

BRONZE SUTAISYTOJAI 
FIELAVOTOJAI 

ŠVEITĖJAI 
Puikiausios darbo sąlygos 

Unijinė dirbtuvė. 
Apmokamos šventės ir vakacijos
SUPERB BRONZE & IRON CO. 

8064 Atlantic Ave., B’klyn.

PATYRUSIOS KIAUŠINIŲ 
VAŠKUOTOJOS 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
40 Valandų Savaitė. 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Proga Pakilimams. 
LAND O’LAKES 

CREAMERIES, INC.

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia pikniką, 29 d. 

rugsėjo, pas St. Kuržinską, sode. 
Pradėsime nuo pietų ir tęsime iki 
vėlai vakaro. Praeityj, mūsų kuopos 
piknikai buvo visapusiškai Sėkmingi, 
todėl rengsime ir ŠĮ pikniką tokiu. 
Prašome visų lietuvių iš šios apylin
kės dalyvauti, nes paskutinis šiais 
metais. Vieta visiems gerai žinoma. 
— Kom. • (215-216)

WILKES-BARRE, PA.
Prakalbos, vakarienė ir šokiai. 

Įvyks rugsėjo 29 d. Liet. Progresy- 
vio Kl. salėje,. 325 E. Market z St. 
Prakalbos 3 vai. dieną. Kalbės’ J. 
Gasiūnas, LDS prez. iš Brboklyno. 
Kviečiame visus dalyvauti, išgirsite 
daug naujo: kaip reakcijonieriai 
kursto naują karą, kas dedasi Pa
ryžiaus konf., kaip- Lietuvos reikalai 
stovi, už ką reikia balsuoti rudeni
niuose rinkimuose ir tt. Į prakalbas 
įžanga nemokama, 
bus vakarienė ir 
linksmai praleisti 
LDS 7 kp. ir LLD 
dalyvauti.

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERIŲ

Jau prietema. Vėjas ne
paprastai smarkiai pučia 
nuo jūrų 
skrybėlės 
kad skrybėlę, bet ir 
patį kur nuneš... Ir 
su smulkučiu lietum 
tai ir ne lietus, gal tik nuo 
vilnių vėjo nukirstos viršū
nėlės ir smulkiai išdrabsty
tos — purzlai. Viešbučio 
priemenėj irgi kad tave pa-

nuvykt į gelžkelio stotį. Ko 
gera, gali dar užeit gelžke- 
lių streikas, tai ir bus tau 
tada, vyreli, važinėt... Pa- 
siskubinom visi trys stotin, 
žinoma, busu. O čia neko
kie popieriai... O gi trau
kinys esąs tik vienas į stotį 
Berclair. Išvažiuotume ry
toj kaip pusė po 6 vakare 
ir pribūtume Berklėre vi
dunaktį ant dviejų šeštadie
nio rytą...

Visiškai netikęs laikas! 
Kasgi čia daryt? Žmones 
baladot, kad važiuotų mūsų 
pasitikti vidunaktį... ,Nei 
šio nei to. Bet nėr kas da
ro. Kitos išeities nėra. Nu
sipirkom du bilietu. Tere
sė daro mudviem rimtą 
persergėjimą. Girdi, tik 
nuo dabar judu paragausi
te tikrųjų Teksu... Galves- 
tbnas tai tik juokai — di
dokas miestas, visi patogu
mai. Bet, kai įvažiuosite į 
tuos raistus, tai jum bus 
pipirų... Ji, girdi, pati pa
tyrusi šį tą ir nebeturinti 
noro keliaut po tokias vie
tas... Bet maniškės jau iš 
anksto susitarta, susirašy
ta: turi ji būtinai aplankyt 
visus savo gimines.

(Bus daugiau)

COATS su pr.si 
itano Vasario. J< 

rrimai futrų biz 

s jums eksper

MEDŽIO APDIRBIMAS
Reikalingi darbininkai prie mašinų. Šeivų 
drožinėtojai, pavieniai. Formų darbininkai, 
diržiniai pjaustytojai, prie smėlinių popierių 
mašinos operatoriai (diržų ir kraštų). Ran
kiniai medžio tekintojai. Ferguson Bros., 720 
Monroe St., Hoboken, N. J.

Albhny, N. Y. — Aukš
čiausias valstijos teismas 
pradėjo svarstyt demokra
tų politikierių reikalavimą 
išbraukt komunistų kandi
datus ateinantiems rinki
mams New Yorko valstijoj. 
Politikieriai skundžia 
komunistai, girdi, ‘ 
singar 
liečiu savo kandidatams. 
Demokratų mašina gąsdini
mais stengiasi priverst kai 
kuriuos piliečius atšaukt 
duotus parašus.

Vyrai ar Moterys 
AUDĖJAI 

REIKALINGI
A 14-KT AKLIŲ DARBAS 

PRIE RAYON IR COTTON 
Alga 

$1.10 IKI $1.20 Į VALANDĄ 
Taipgi 

STAKLIŲ TAISYTOJAI 
$1.20 Į VALANDĄ 

Nemokamai Sveikatos 
Apdrauda, 

Nelaimės Apdrauda.
46 VALANDŲ SAVAITĖ 

Laikas ir Pusė Viršaus 
40 Valandų. 

Kreipkitės
EASTHAMPTON 
WEAVING CO. 
150 PLEASANT ST., 

EASTHAMPTON, MASS. 
TEL. EASTHAMPTON 690-M 

(217)

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 27 d., 7:30 v. v., 29 Endi

cott St. salėje įvyks draugiškas pa
sikalbėjimas Laisvės vajaus reikale, 
todėl abiejų LLD kuopų valdybos ir 
veikėjai prašomi dalyvauti. — J. M. 
L., LLD 1 kp. sekr. (215-216)

HARTFORD, CONN.
Vakarienė su programų. Rengia 

Laisvės choras, įvyks rugsėjo 29 d. 
155 Hungerford St. Laisvės Choro 
salėje, pradžia 2:30 vai. dieną. Įžan
ga $1.50 asmeniui (su taksais), šis 
parengimas yra rengiamas tikslu, 
kad sukelti finansų pasiuntimui 
grupės į Meno Sąjungos suvažiavi
mą, kuris įvyks Chicagoje. — Kvie
čiame visus. — Kom. (216-217)

syt sukedentą, sutaršytą 
čiupryną...

Valgomasis kambarys di
džiulis. Sėdom. Tuoj pri- 
skubėjo labai landi smalsi 
jaunuolėlė. Kokios žuvies 
patiekalo gavom, dar kokių 
ten dadėčkų. Na, nieko. 
Išėję dar pasodinėjom prie
menėj, gerą valandą, žurna
lus pavartėm, porą pasipir-

Gavome užkvietima nuo 
muzikos mokytojos, Mrs. Vio
let Jenkins Kane, iš E. Pater
son, dalyvauti pirmutiniame 
jos mokinio, 12 metų amžiaus, 
Antano Beniulio, viešame pa
sirodyme (First Recital), ku
ris įvyko 15 d. rugsėjo. Tė
vai 
niuliai 
ir daugeliui 
vių žinomi.

Dalyviai 
kvietimais, 
tas išpildė sekamus kūrinius:

Programos ‘pirmojoj dalyj: 
’L George Frideric Handel 

-— Largo from “Xerxes.”
U. Ludwig Van Beethoven 

— Sonata No. 14; Quasi una 
Fantasia Op. 27 No. 2 (Moon
light) ; Adagio sostenuto, Al
legretto.

HI. Wolfgang Amadeus 
Mozart Sonata I. Allegro.

Programos antrojoj dalyj: 
IV. Frederic Chopin —Po

lonaise Op. 40 No. 1; A Ma-

ANTANAS VASARIS H 
KAY FUR SHOP

tašant Street .Brockton, Mass

laiko, tai namo ir nevažia- 
vom. Nuvažiavom miestan, 
krautuvių pasižiūrėtų. Man 
tai ne galvoj, bet moterys 
panoro pažiobsot. Užėjo į 
vieną į kitą krautvę, ten ką 
knebinėjo, žiūrinėjo, o aš 
sau ramiai sėdėjau įr skai
čiau, ka rašo Galvestono 
laikraštis. Jau noris val
gyt. Vėl į busą ir dui į pa
jūrį, į didžiulį viešbutį. Ja
me esanti “aukšto tono” 
valgykla-. Teresė ten ne
karta buvusi.

Antanas ir Eugenija Be
yra Laisvės skaitytojai

Brooklyn© lietu-

FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI 
Ųuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUSU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island

Fotografas
Traukiu paveikslus, familijų, ves 
tuvių, kitokių

Ko ti*r jus 
COATŲ reikale 
mus pasitarti — 
teisingai.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine.
MICHELIN BUILDING

________________________________________ (218)

RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI
ir polišiuotojai. Nuolatinis darbas. 
Aukštos algos. .Viena iš Weschester 
County’s didžiausių rakandų krau
tuvių.

JOSEPH TUNICK & SON, 
105 North Main St., 
Port Chester, N. *Y.

PORT CHESTER 1800.

HARTFORD ELECTRIC
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE

HARTFORD, CONN.
(221)

Lietuvių Liberty Park Kooperaci
jai reikalingas nuolatinis bartende- 
ris, pilietis. Pageidaujama, kad ne
būtų senas, tinkamas prie biznio. 
Norintis gauti už bartenderį darbą, 
kreipkitės: Lithuanian Liberty Park 
of Linden, N. J., Inc., 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. (215-220)

Antanas Beniulis 
sekamai atsakė:

— Tėvas buvo 
muzikantas, bet iš 
venimo nedarė. Mane ir brolį 
mokino muzikos. Aš -— smui
kininkas, brolis — pianistas. 
Abudu dalyvavome teatrų or
kestruose ir darėme neblogą 
gyvenimą. Bet vieton gyvosios 
muzikos, teatrų kompanijos 
pastatė mašinas ir mes atsidū
rėme bedarbių eilėse. Dabar 
aš mašinistas, o brolis *gatve- 
kario vairuotojas. "Sūnų pa
mokinome muzikos, ; Uįp sa
kant, tik dėl savęs, nes iš 
muzikos pragyvenimą, prie 
dabartinių aplinkybių, nepa
darys.

Reikia pastebėti, kad jau
nuolis jau užbaigė pradinę 
mokyklą ir įstojo į aukštesnę. 
Linkime jam gero pasisekimo.

■ ■. ■ \ . .. V. P.

Pasibaigus programai, Mr. 
Kane 'dalyvius pavaišino ka 

tinka-

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

Newark 4, N. J, 
HUmboldt 2-7964

Vakare, 6 vai. 
šokiai, galėsite 
laiką. Rengėjai 
43 kp., užkviečia 

(215-216)

. . VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepėrvėlū. v

u savo vyru, 
išimčių metų 
ja. Metu ko-J v v

ui s Zstrdėjimo. 
senukas. Dar 
siu su gvve- 
? gabumu bū
ta žmogaus 
•bo piešinius 
rankdarbius

smarkiai
Tik laikykis už 

o ne, tai netik 
tave 

vėjas

Kadangi didžiumoje 
vavo tie, kurie leidžia 
rengiasi-leisti'savo vaikus mu
zikos mokytis, tai ir visos kal
bos buvo apie muziką. Tuo- 
jaus pradėjo klausinėti Be- 
niulius, ar jie mano leisti sa
vo sūnų aukščiau muzikos mo
kytis ir t.t. I tuos klausimus 

maž-daug

REIKALINGI 
DAILYDES 

Patyrę prie Form Work 
MOKESTIS 

$1.87į Į VALANDĄ 
5 Dienų Savaitė

Devynios Valandos į Dieną 
Dvigubas Laikas po 8 valandų 

Valgis ir guolis suteikiama 
už $3 į dieną

LOUIS C. BOWERS & SONS 
Kreipkitės

BOWERS FIELD OFFICE 
at HEYDEN CHEMICAL CO. 

PENSNECK, PRINCETON, N. J. 
Tiesiai skersai nuo 

.Geležinkelio Stoties.

Šateikiam garbingai laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

unčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto

ir nesijauti 100% 
enu valgiu gerk 
irisus metus su prisiuntimu tik $5.50.
j Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nai tiems, kurie tankiai slogas pagauna,- žiemą arba vasarą, 
yra del sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50. 
j Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami- 
lineralų, 6 tabletėlčs į dieną, už 1000 tik $6.00.
d Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
00 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.
I Brand Vitamin E‘Wheat Germ Oil; Vartoj jeigu turi atbukusį 
ba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik

MONTELLO, MASS.
Penkios Apšvietos organizacijos 

rengia pikniką Liet. Taut. Namo 
Parke, naudai pasiuntimo delegatų 
į Meno Sąjungos suvažiavimą. Įvyks 
rugsėjo 29 d., 1 vai. dieną. Turėsi
me muzikalę programą, valgių, ir 
gėrimų. Prašome visus dalyvauti.— 
Kom. (216-217)

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins’ and mi
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė- 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba*Wutiesi vi- 
sadoš nervuotas ir erzus tai be ^atidėlioji
mo tuojaus pradek vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje Kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

SAMPLE DARK
PRIE GERESNIŲ 

GOWNS 
Patyrusios

Gera alga. Nuolatinis darbas. 
MILMONT GOWN CO. 
530—7th Ave., N. Y. C. 

____________ _______________________________ (218)

NAMŲ DARBININKfi
Lengvus skalbiniai. Guolis ant vietos ar ki
tur. Geri namai ir alga. Celia Gladstone. 
135 E. 94th St., Brooklyn.

PATYRĘS
SPRAY PAINTER

LAVOIE LABORATORIES, *
- MORGANVILLE, N. J.

(2 mailės nuo Matawan)
Tęl. MATAWAN 1-1049.*

(218) FINIŠERĖS
Best’& Co. -

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE 
GERA ALGA <

EMPLOYMENT OFFICE, 
7 W. 35TH STREET, N. Y. C. 
____________________________________________ (210)

NAMŲ DARBININKfc 
GUOLIS ANT VIETOS. 

GERA ALGA. 
ENDICOTT 2-0961.

. Kaip ma
lkas. Ir vis 
tiku darbe 
tmedžio ii 
riai, Imant 
i padaryti

Chinijof 
latvtus km

MILLTOWN, N. J.
<21©>

tomobilium... Gal taip blo
gai ir nebuvo, gal dėl efek
to, gydytojas truputį ir per
dėjo, o gal ir ne. Vis tiek 
tai ne juokai tokios smar
kios liūtys!... Patyriau tai 
ir paskiau. v.-

Laukėm namie, kol pra
džius, kol lietaus 
vanduo nusibėgs ry- 
nomis. Pietų vėl namie pa
valgėm, parsinešę ko iš 
krautuvės: dieną virtuvėj 
ką virt ar gamint dabar ne
išpuola, nes ten dienomis 
miega šeimininkė Vėbrienė, 
—ji, mat, naktimis dirba.

Š i a n d ie ketvirtadienis, 
gegužės 16, ketvirta diena 
Galvestone. Rytoj jau ruo- 
šiamies išvažiuot giliau į 
Tėksus. Tai reikia kas da- 
sižinot apie išvažiavimą,

kom — ir namoliai. Namie 
dar kiek p avakaravom, 
skaitėm, kalbėjomės.

Ryt rytą paskirdęs, ir vėl 
matau, kad nakčia nulyta... 
Kas čia dabar iš tikro? Ly
ja kasnakt... Jau kelintą 
naktį paeiliui... Na, žino
ma, visgi geriau nei dieną... 
Bet, tik išėję oran, eidami 
pusryčių, pamatėm, kad čia 
būta ne lietaus, bet kaip ir 
kokio tvano! Ir paskersai 
gatvės negalima ir pereit... 
Šokinėjam, kraipomos, vie
tomis peršokam klanelį, 
vietomis apeinam toli ap
linkui. Net raveliai lie
taus išnešti paliai šaligat
vius ir gėlių lysves. Nudau
žyti lietaus ir vėjo, išdrikė 
po gatves, raudonuoja ole
andrų žiedai. Vietomis ap
laužyti net ir su šakelėmis.

Vos-ne-vos pasiekėm to' 
Džek Taro užkandinę... 
Papusryčiavę grįžtam at
gal. Vaikštinėt kad ir iš
keltu pajūrio bulvaru ne
patogu: visur žliugsi kla
nai. Einam stypčiodami. 
Pro šalį iš lengvo važiuoja 
automobilium žmogus. Nors 
dabar jau saulė ir dangus 
išsigiedrėjęs, jis vis dar te
bėra apsivilkęs nepermer
kiamuoju apsiaustu. Tere
sė jį prakalbino: jųdviejų 
esama pažįstamų. Tai irgi 
gydytojas. Ot, sako, kone 
paskendau... Kitos gatvės

.•-> ll!l\ su(^arau> ^lllli riRoniškais. Rei-
c BU kalni esant ir

° k i ° 
dydžio, kokio pa-

NĮfflnįt dgl/ geidaujama. Tai- 
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marioi) St., Brooklyn, 

Kaaepu Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai) •, ,

* ' (217)

RANKOM IŠ SIUVINĖTOJO S 
IR PRISIUVINfcTOJOS

prie kūdikių apvalkalų ir užklodų. 
Aukštos algos. Galime panaudoti 
mokines.

SHARISTECKLER
50 Columbia St. (Arti Green) 

5-tos lubos, 
Newark, N. J.

_____  (ŽJO-tlO)

MOTERYS (5)
Galingos tuojau. Kambarių tvar
kytojos, stalų patarnautojos.

Gyvenimas ant vietos. $80 į mėnesį.
DWIGHT SCHOOL

Englewood, N. J.
ENGLEWOOD 3-0429

(216)
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RUSŲ KALBOS PAMOKOS

MIRE
m.

atlik- 
darbo

Mo- 
pa- 

org. 
pasitar-

trokšta tie 
kuriu vai- 
parvykti iš 
jaunų žmo-

Komi- 
per 

Franklin 
antradienį 
“kiekvie-

apie registraciją 7-12
Apie svarbą vetera- 

registruotis Williams

am- 
Grange 
rugsėjo

Ketvirtad., Rugsėjo 26, 1946

Zi rik« Reikalauja Mokytojam
Daugiau Mokesties

Veteranai Ragina Visus _Ąr Norite Taikos?
Piliečius Registruotis 
Balsavimams Veikiausiai beveik visi (ne 

mažiau 99-ni iš kiekvieno 
šimto) mūsų broliai ir sese
rys Amerikos lietuviai nori 
taikos.

Taikos trokšte 
tėvai ir motinos, 
kai vos tik spėjo

Amerikos Veteranų 
teto taryba New Yorke, 
savo pirmininką 
Williams, praeitą 
paskelbė kampaniją
ną veteraną padaryti balsuo- karų. Tūlas iš tų 
toju.” ' : nių dar pirmo darbo nėra ga-

Veteranai išleidę ir sklei-1 vęs, pirmos algos iš civilinio 
džia specialūs nepartinės lite-j darbo nėra parsinešęs. Būtų 
ratūros, informuojančios vete-; baisi tragedija, jeigu jiems vėl 
ran u s 
spalių, 
nams 
sako:

“Mes, kurie taip reikšmin
gai pavartojome karo laiko 
įrankius, privalome žiūrėti, 
kad taikos laiko ginklas — 
balotas — būtų pavartotas 
lygiai sėkmingai.”

Williams atsišaukė į visuo
meniškai nusiteikusius pilie
čius paremti veteranų kampa
niją ir pinigiškai. Visais kam
panijos reikalais susisiekti 
centralinė veteranų raštinė 
randasi 139 E. 57th St., New 
Yorke.

tuojau reikėtų išeiti į karus.
Taikos trokšta tėvai, kurie 

turi priaugančio jaunimo. Ir 
taikos trokšta visi normalūs, 
padorūs žmonės, kurie iš ka
rų nesitiki sau asmeniško pa
kilimo j milionierius. Bet—

Taika neateina savaime. Už 
taiką, kaip už kasdieninę duo
ną, reikia kasdien kalbėti, ra
šyti, dirbti, kovoti.

Kaip stovi Jungtinėse Vals-

tijose taikos reikalai po to, 
kada iš valdžios prašalintas 
Henry A. Wallace už gynimą 
taikos? Kokią rolę vaidina 
Tarybų Lietuva taikos konfe
rencijoje, Paryžiuje? Kas 
kursto į karą ?

ANTANAS BIMBA ir
ROJUS MIZARA kalbės 

tais klausimais šio penktadie
nio vakarą, rugsėjo 27-tą, Pi
liečių Kliubo salėje įvyksian
čiose prakalbose, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Ateikit iš
girsti prakalbas! Ateikit pasi
sakyti už taiką!

JURGIO KAZAKEVIČIAUS 
vadovaujamas AIDO CHO
RAS ateis padainuoti už tai
ką. Jūsų ten lauksime taipgi, 
nes kaip visus paliečia karas, 
taip nuo visų priklauso tai
kos išlaikymas.

L. K. Kliubas.

N. Y.-Bronx Kaf eteri jo 
Darbininkai Ruošiasi 
Streikui

Manhattan ir Bronx kafe- 
terijų darbininkai skelbs 
streiką spalių 1-mą, dabarti
niam kontraktui išsibaigus, 
jeigu pirm to savininkai ne
bus dėję' pastangų susitarti su 
unija. Darbininkai 
riais AFL Cafeteria 
Lokalo 302.

CIO Mokytojų Unijos pild. 
taryba pasiuntė valstijinei 
švietimo tarybai reikalavimą 
rekomenduoti miesto budžetui 
priedą, iš kurio galėtų pakel
ti mokytojams algas.

Taipgi reikalauja, kad gu
bernatorius sušauktų specia- 
lę New Yorko Valstijos Sei
melio sesiją nutarti tuojau pa
kelti mokytojams algas.

Tūkstančiai Dalyvaus 
Nušauto Pikieto 
Laidotuvėse

CIO Atstovaus
Banko Darbininkus

yra na- 
Employes

reikalavi-
40 valandų

be numažinimo na-

New Yorko Auksoriai 
Remia Wallace

, Dar Vis Yra Streiku o j ančių 
I ruckman ij

Firmų bandymai pagauti 
truckmanus į pinkles nepavy
ko, nevyksta. Kelios kompani
jos, samdančios nemažą skai- 

i čių darbininkų, užsiliko nepa-
Jewelry Workers Lokalas įsirašiusios sutarčių su unija. 

1-mas, AFL, pasiuntė prez. Bosai tikėjosi, kad laimėju- 
Trumanui telegramą, protes-j siems sugrįžus darban, liku- 
tuojančią dėl prašalinimo šieji neteks pasiryžimo ir grįš 
Wallace iš valdžios. Lokalas i be laimėjimų. Tie negrįžo. Ti- 
savo pareiškime sako: kėjosi, kad galės prisišaukti

“Prašalinimas Wallace yra 
smūgiu naujadalybinėms je-1 
goms ir Amerikos žmonių 
troškimui taikos. Jo nebuvi
mą jūsų kabinete demokratų 
partija pajus ateinančiuose 
rinkimuose.”

l kėjosi, kad
1 sugrįžusius į darbą laimėju- 
i sius streiką truckmanus tebe- 
st r e i k u o j ančių darbams 
ti, bet tie streikierių 
nedirba.

Šiuos žodžius rašant, 
dienį, dar vis tebesilaikė ne
pasirašę sutarties sunkveži
mių firmų savininkai, susibū
rusio j i į Motor Carriers Asso-

Norintiems mokintis rusų 
kalbos, taipgi toje kalboje 
mašinėle rašyti ir stenografi- i 
jos pamokas duoda Russian1 
American Institute, 58 Park 
Ave., New Yorke. Klasės pra-Į 
sides spalių 7-tą, įvyks du 
kart per savaitę.

Louisa Pallay, 38 
žiaus, gyveno 10 La 
St., Brooklyne, mirė 
23 d., namuose, po virš minė
tu antrašu. Kūnas pašarvotas 
grab. Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St. Laidotuvės 
Įvyks rugsėjo 26 d., Mt. Oli
vet (Alyvų Kalno) kapinėse. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Mrs. Mary Yanches pasi
davė operacijai rugsėjo 23- 
čią, West Side Hospital, 57 

• W. 57th St., New Yorke. Pa- 
j staruoju laiku jinai nesveika- 
vo. Nuėjus pas gydytoją, įsa
kė nieko nelaukiant skubėti į 
ligoninę. Jinai taip ir padarė. 
Kaip jos sveikata po opera
cijai, dar neteko patirti.

Mrs. Yanches yra narė 
terų Apšvietos Kliubo ir 
gal išgalę pagelbsti savo 
darbuose, ypatingai 
nauja pramogoms tikietų par
davime. Karo laiku jinai tal
kino Raudonajam Kryžiui 
darbu, aukomis ir kelis kart 
davė kraujo gelbėti-karių gy
vastis. Ir jos pačios du sūnūs 
tarnavo mūsų karinėse jėgose.

Linkime draugei greit pa
sveikti.

. Atrodąs laimingu porinis gyvenimas 
Myros (Catherine 
(William 
kratomos 
studijose

McLeod) su George 
Carter) yra temdomas nenusi- 
praeities. Scena iš Republic 

gamintos Frank Borzage’s 
filmos “I’ve Always Loved 

. i tau®

Filmą rodoma Criterion 
Teajre, Broadway ir 45th 
St.. New Yorke.

New York.— Vežikų uni
ja sustabdė tūkstančius 
trokų tų kompanijų, kurios 
nepadaro reguliares sutar
ties su unija.

Mario Russo, 27 metų, at
laikęs svetimojo priešo kul
kų ir bombų atakas per tris 
metus kare, tapo mirtinai pa
šautas naminio priešo, pikie- 
te prie užstreikuotų Phelps- 
Dodge šapų. Jį pašovė kom
panijos mušeikos liepos 30-tą. 
Nuo to laiko jis kentė žaiz
das ir praeitą pirmadienį mi
rė. Laidos penktadienį, 27-tą.

Russo paliko 
kūdikiais.

New Yorke CIO laimėjo 
teisę atstovauti Bankers Trust 
Co. centralinės raštinės ir tri
jų skyrių darbininkus.

Pirmadienį pradės derybas 
už 40 nuošimčių daugiau mo
kesties. Reikalauja minimum 
$44 savaitei, o ilgiau išdirbu
siems ir aukštesnėms katego
rijoms kelti iki $60.

žmoną su 4

ir newjersie- 
ruošia Russo

veikia iš šiaur- 
transportui į

kurios atskiros,

ciation ir Associated Trans
fer. Pirmoji veikia New Yor
ko ir Naujosos Anglijos sri
tyje, o antroji 
rytinės srities 
pietus.

Taipgi kai
pačiame New Yorko mieste 
veikiančios firmos, tebeatsisa- 
ko patenkinti darbininkų rei
kalavimus, tebesilaiko savo 
orginalio pasiūlymo pakelti 
mokestis tik 6 ir pusę centų 
valandai.

Aprobuojama, kad apie 10,- 
000 truckmanų jau yra sugrį
žę į darbus po sutartimi ir su 
joje numatytais $7.40 prie
dais algos savaitei. Apie 5,000 
dar tebestreikuoja.

Laimėjo Streiką
Dvi savaites ir pusę užsitę

sęs Belikoff Bros, darbininkų 
streikas, New Yorke, baigėsi 
darbininkų laimėjimu. Palie
čia 250 darbininkų, CTO Who
lesale ir Warehouse Workers 
Lokalo 65-to narių.

Sutartyje pakelia algas ir 
sutikta panaujinti derybas už 
algas po 6 mėnesių, jeigu pra
gyvenimas brangs ir toliau. Ir 
gauna vakacijas ir šventes su 
alga, taipgi grupinę, samdy
tojų apmokamą apdraudą. Ki
ti dalykėliai palikti arbitraci- 
jai išspręsti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 
Brooklyno Skyr. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 26 d., 7:30 v. v. Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St. Turėsime ap
tarti žieminio sezono veikimą, seka
mą parengimą ir kaip padaryti 12-tą 
siuntinį didesniu už pirmesniuosius. 
A. Mureika, B’klyn skyr. sekr.

(215-216)

ATYDAII
Pirmadienį, rugsėjo 23 d., apie 

pietų laiką, vaikščiodama per krau
tuves ant Union Avė., (Brooklyne) 
pamečiau savo laikrodėlį (Wrist 
Watch). Jaučiuos, kad laikrodėlis 
nukrito nuo rankos ant Union Avė., 
einant nuo Grand St. iki Ten Eyck St. 
Jei kas rado,, prašau sugrąžinti 'man, 
nes tas laikrodėlis man reiškia la
bai daug. Asmuo bus apdovanotas. 
Mrs. Krevitsky, 400 South 5th St., 
Apt. A-l, Brooklyn, N. Y. <

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
"Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Notice is hereby given that Amca 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark 
Stelle and three star design’ 
the Secretary of State of New 
to be used in food products.

“Tre 
with 

York,

Unijos vyriausiu 
mu yra 5 dienų 
savaitė 
mo parsinešamos mokesties.
Taipgi reikalauja pakelti ma
žiausią mokamą algą ir lygių 
algų moterims už lygų darbą.

Samdytojai kol kas yra siū
lę pakelti ne daugiau $4 sa
vaitei. Toks pakėlimas mo
kesties nesulygintų trumpes
nės savaitės algų su dabarti
nėmis aukštesniųjų kategori
jų algomis neigi duotų būti
niausio pragyvenimui mini
mum.

PA.IIEŠKOJIMAJ
Pejieškau darbo kaipo bartenderis, 

geroj vietoj. Esu jaunas vyras, blai- 
ir suprantan- 

Kas liečia 
tai pakalbėti
rašyti sekamu

Newyorkieciai 
čiai darbininkai 
masines laidotuves. Išlydės iš 
Italian Baptist Church, 166 
Franklin St., Belleville, N. J.

Arbatėlėmis Patarnaus
Registracijai

vininkas, pasitikimas 
tis bartenderio darbą, 
algą, galėsime apie 
ant vietos. Prašau 
antrašu: Tom Yermal, 427 Lorimer
St., Brooklyn, N. Y. (216-221)

Pajieškau gyvenimui draugės, se
nyvos. Aš pats 59 m. amžiaus. Turiu 
pinigų, galiu nusipirkti namą arba 
užsidėti biznį. Dabar turiu gerą dar
bą ir stambų uždarbį. Norėčiau, kad 
atsišauktų tik brooklynietė. Su toli
mais miestais nenorėčiau užsiimti. 
Prašau kreiptis: August Hintz, 
334 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

(215-217)

Washington.— Amerikos 
armijoj ir laivyne tebera 
170,000 oficierių.

Amerikos Moterų Kongreso 
skyriai Brooklyne ir atskiros 
narės ruoš arbatos vakarus 
spalių 7-tą ir tuose vakaruo
se diskusuos reikalą masinės 
piliečių registracijos rinki
mams.

Registracija bus per visą tą 
savaitę, baigiant 12-ta.

Dienraščio Laisves
Naudai Parengimas

Brooklyno Moterų Kliubas 
duos šaunų dienraščio Laisvės 
naudai parengimą. Tai bus 
spalio 19 d., Laisvės svetai
nėje. Moterų Kliubo parengi
mai visuomet esti šaunūs, gi 
proponu o j amas p ar en girnas 
bene bus pirmas šiame sezo
ne, be to, “ dienraščio vajus 
jau bus prasidėjęs, todėl 
brooklynietės moterys pasiry
žo padaryti gerą pradžią, 
idant vajus liktų visapusiai 
sėkmingas.

Pasižymėkit kožnas, kad 
spalio 19 d., tai bus šeštadie
nio vakaras, pasimatyti su 
kliubietėmis.

Viena iš Rengėjų.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

. TUNERIS
Perbudavoj^. pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

17

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALCS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir grocery krau

tuvė. Grocerio biznis išdirbtas per 
11 metų. Mūrinis namas, dviem 
šeimynom ir krautuvei patalpa. Yra 
dabar tušti 6 kambariai. Prašome 
kreiptis į Grocery, 298 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pardavimo priežas
tis — savininkas nori poilsio.

(210-215)

JONAS LAZAUSKAS

jj

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Manjer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

.Valandos:

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

CT

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS1S Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

i ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

g 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
U TeL EVerfr®e» 4-9612
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BULOVĄ!
Tel. SOuth 8-6669

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

DEAN
15 jewels . . . $24^BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS
S64 Wythe Avenue

I 1

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8054

CAMBRIDGE
x 15 j*wel* . . . $2975

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
* • — *247> B

»-r
U- 
*

BEATIUCt

(222)

(222)
Sally

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Notice is hereby given that f 
Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y.„ 
has registered its trade-mark 
"Mayerling” with the Secretary ot 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. V

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakands.




