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Sekmadienį Francijoje.
Kaip Jie Balsuos?
Sugrįžo Končius.
Registruokitės!

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 
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Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Rytoj, sekmadienį pasau
lio akys ir vėl nukryps į Fran- 
ciją. To krašto piliečiai bal-
suos naują konstituciją, ne
seniai paruoštą steigiamojo 
seimo.

Kaip žinia, š. m. gegužės 
mėn. 5 d. Francijos balsuoto
jai — 10,522,498 prieš 9,323,- 
709 balsus — atmetė pirmes- 
niojo seimo pasiūlytą konsti
tucijos projektą.

Tuomet sekė naujo steigia
mojo seimo deputatu rinki-1 
mas. Po keleto mėnesių darbo, į 
šis seimas siūlo naują projek
tą — truputėlį pakeistą, “pa
gerintą.”

Jei sekmadienį daugumas 
balsuotojų pasisakys už kon
stituciją, tuomet Francija iš
sirinks pastovų (pagal naują 
konstituciją) parlamentą i 
sudarys pastovią vyriausybę.

Jei daugumas balsuotojų 
siūlomąjį konstitucijos projek
tą atmes, tuomet ir vėl teks 
rinkti naujas steigiamasis, sei
mas naujam konstitucijos pro
jektui gaminti. Tai būtų skau
di kraštui nelaimė!

★ ★ ★
Už siūlomąją konstituciją 

oficialiai stoja komunistų, po- 
puliaristų republikonų ir so
cialistų partijos.

Prieš ją: de Gaulle radika
lų socialistų partija ir visos ki
tos reakcinės grupės.

Gen. de Gaulle vienija ap
link save visą reakcinį spar
ną, karštai puldamas naują 
konstituciją. Netenka nei aiš
kinti, kad de Gaulle dar vis 
turi nemažai Francijoje įta
kos.

Tačiau, jei socialistų ir po- 
puliaristų republikonų parti
jos laikysis ištikimai — taip, 
kaip komunistų partija — tai 
konstitucijos priėmimas bus 
užtikrintas.

Deja, populiaristų republi
konų partijoje nėra vienybės; 
dešinysis jos sparnas remia re
akciją. Socialistų partija taip
gi nėra vienlypė — daug joje 
yra reakcininkų, jieškančių 
išeities ne liaudyje, bet jos 
priešuose.

Liekasi vienintelė sąlydi, 
energinga, dinamiška ir dide
lė komunistų partija.

Nors komunistai steigiama
jame seime turėjo padaryti 
nemažai kompromisų, gami
nant naują konstituciją, jie, 
tačiau, ištikimai ją remia.

Tenka turėti vilties, kad šią 
konstituciją Francijos liaudis 
sekmadienį užgins didele bal
sų dauguma!

★ ★ ★
Grįžo iš Europos kunigas 

Končius, žinote, ką jis pasa
kė spaudos korespondentams?

—Europoje lietuvių pabė
gėlių yra 73,000!. . .

Atsimenate, Pakštas, Gri
nius ir Ko. nuolat skelbdavo, 
būk pabėgėlių esą pusė milio- 
no; vėliau — 400,000; paskui 
— 300,000. Dabar visa tai su
sitraukė į 73,000 !. . .

Tikrumoje dar ir tiek jų 
nėra. Ir daugelis jų grįžtų 
Lietuvon, jei tik juos leistų.

★ ★ ★
Beje, Končius ragino Ame

riką pastatyti pabėgėliams fa
brikus ir įsteigti farmas, kad 
jie ten galėtų dirbti.

Bet jis pamiršta, kad Dani
jos valdžia pastatė pabėgėlius 
prie farmų darbų, tačiau jie 
iš ten neša kudašių : girdi, per
sunki!, — tegu sau danai že
mę aria ir javus ima.

Kaip ten bebūtų, kun. Kon
čius turėjo ilgokas atostogas, 
—gražiai sau pasivažinėjo ir 
pasaulio marnasčių pamatė.

ę ★ ★ ★/*
Beliko tik viena diena New 

Yorko piliečiams užsiregis
truoti.

Atsiminkite: tas, kuris nesi- 
registruos, negalės lapkričio 5 
d. balsuoti.
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i CIO Unijų Delegatai 
Washingtone Smogia 

Mėsos Trestui
Reikalauja Tuoj Išleist Tikrą 

Kainų Kontrolės Įstatymą
Washington. — Atvykę 

CIO Skerdyklų Darbininkų 
Unijos pirmininkas Ralph 
Helstein ir kiti viršininkai 
pareikalavo, kad prez. Tru
manas tuojau sušauktų spe- 
cialę kongreso sesiją ir kad 
kongresas išleistų tikrą kai
nų kontrolės įstatymą.

Penktadienį prasidėjo C 
10 unijų ir vartotojų drau
gijų delegatų konferencija. 
Jie, suvykę iš įvairių vals
tijų, reikalauja, kad valdžia 
sulaužytų mėsos trusto sė
dėjimo streiką prieš ameri
kiečių dauguomenę.

Konferencija siųs savo 
delegacijas pas prez. Tru-

ARK1VYSK. STEPINAC 
NUTEISTAS 16 
METŲ KALĖTI

Zagreb, Jugoslavija, spal. 
11. — Jugoslavų liaudies 
teismas nuteisė vyriausią 
katalikų dvasiškį arkivys
kupą Al. Stepinacą 16 me
tų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Stepinac baudžiamas 
už tai, kad veikė išvien su 
naciais ir saviškiais fašis
tais prieš Jugoslavijos pat- 
rijotus-partizanus ir kad po 
vokiečių išvijimo jis kurstė 
žmones prieš Jugoslavų de
mokratinę valdžią, vado
vaujamą’maršalo Tito.

New Yorke stokuoja 50 
maisto produktų.

Nepavykęs Kareivių 
Sukilimas prieš 
Portugalų Valdžią

Lisbon, Portugalija. — 
Apie 100 kareivių, vadovau
jami vieno reguliario ir ke
lių atsargos oficierių, buvo 
pradėję sukilimą prieš Por
tugalijos premjero Salazaro 
(fašistinę) valdžią. Bet su
kilimas tapęs tuojau nuslo
pintas, kaip skelbia ta val
džia. Sukilėliai buvo už
puolę arsenalą Oporto j, 
šiaurinėj Portugalijos da- 
lyj, ir pasigrobę kiekius 
šarvuotų automobilių ir 
ginklų. Valdžia tuojau pa
siuntė st iprius armijos 
junginius, kurie apsupę 
maištininkus ir privertę 
juos pasiduoti. O dabar esą 
vėl “viskas ramu.” 

ŠAUKIA AMERIKOS KA
RO LAIVUS PASI
TRAUKT Iš GRAIKIJOS

Paryžius. — Jugoslavija 
pareikalavo, kad Amerika 
ir Anglija ištrauktų savo 

I karo laivus iš Graikijos 
I vandenų.

ORAS.—Būsią šilta.
pilietis, nes lapkričio 5 d. teks 
mums rinkti gubernatorius, se
natorius, tūli kongresmanai ir 
valstijos seimelio atstovai!

maną, pas žemdirbystės se
kretorių ir kitus atsakin
gus valdininkus. Konferen
cijos pasiuntiniai taipgi 
reikalauja, kad generalis 
prokuroras Clark ištirtų di
džiųjų skerdyklų sąmokslą 
ir patrauktų jas teisman 
pagal įstatymus prieš trus- 
tus.

Helstein ir unijos sekre
torius - iždininkas Lewis 
Clark pranešė, kad unijos 
pasiųsti tyrinėtojai surado 
600 iki 800 tūkstančių 
bergždžiai laikomų mėsinių 
galvijų tiktai šiose keturio
se valstijose: Iowa, Nebras
ka, Indiana ir Kansas. Mė
sos trustas įsakė nesiųsti 
tų galvijų į skerdyklas.
Daugiau Mėsinių Gyvulių, 
Negu bet Kada Amerikos 

Istorijoje
Skerdyklų atstovai pata

riamajame Kainų Adminis
tracijos (OPA) komitete 
spalių 10 d. pranešė, jog da
bar Jungtinėse Valstijose 
yra 34 nuošimčiais daugiau 
galvijų, negu pirm karo. O 
puikus šiemetinis “kornų” 
derlius galės dar padau
ginti ir pagerinti jautienos 
kiekį, pridūrė mėsos pramo
nės atstovai.

Paleista 50,000 Mėsos 
Darbininkų

Skerdyklinių darbininkų 
unijos pirmininkas Helstein 
paskelbė, jog kompanijos, 
tyčia stabdydamos mėsos 
gaminimą, paleido iš sker
dyklų jau 50,000 darbinin
ku.

Kompanijos sulaiko ne 
tik milionus mėsinių gyvu
lių. Jos ir valgių krautu
vių virtinės (čeinštoriai) 
laiko susikrovę šaldytuvuo
se milžinišką daugybę gata
vos mėsos. Unija reikalai!-
ja, kad valdžia ištirtų ir šį 
skandalą.

JUNGTINES VALSTIJOS REIKALAUJA PALANKIAUSIŲ
PREKYBOS TEISIŲ AMERIKONAMS RUMUNIJOJE

a _______ ___________ h----------------------------------

Sovietų Atstovas Įspėjo, kad Daugybė Dolerį Nustelbs
Mažųjų Šalių Verslą, Jeigu Jos Nebus Apsaugotos

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų atstovas taikos 
konferencijoje įsiūlė įrašy
ti j sutartį su Rumunija, 
kad amerikinei prekybai 
Rumunijoj bus pripažinta 
“palankiausios teisės” ir 
kad Rumunija turės mokė
ti “gana geras” kainas ame
rikinėms žibalo kompani
joms tame krašte.

Sovietų užsieninis minis
tras Molotovas išstojo prieš 
tą pasiūlymą. Jis tvirtino, 
kad jeigu amerikonams bū
tų pripažinta tiktai lygybė 
Dunojuje, Rumunijoj ir ki
tuose Balkanų kraštuose, 
tai Amerikos kapitalas te
nai nustelbtų visų mažes
niųjų šalių prekybą; jis ten 
įsivyrautų ir be jokių pa
lankiausių teisių ar ypatin
gų lengvatų. Molotovas už
klausė: Kaip galėtų, pa
vyzdžiui, Rumunija ir Ju-

New Yorko Typographical Unijos (AFL) Lokalo 6- 
to prezidentas Laurence H. Victory pasiruošia išdalinti 
auksines sagas 391 nariui, išbuvusiems 50 at daugiau 
metų, unijoje. Ceremoniojms vieta parinkta Horace 
Greeley Square, pavadinta vardu įsteigėjo New Yor
ko spaustuvininkų unijos.

Washington, spal. 11. — 
Prez. Trumanas pasišau
kė į Baltąjį Rūmą savo se- 
kretorius-ministrus ir kitus 
atsakingus valdininkus, ir 
tarėsi su jais apie mėsos 
krįzį. Suprantama, jie 
svarstė ir jautienos pramo
nės prašymą visiškai panai
kint kainų kontrolę mėsai.

(Šiuos žodžius berašant, 
gauta pranešimas iš Wash- 
ingtono, kad prezidentas 
keleto savaičių eigoje pas
kelbs savo sprendimą, ar 
vykdyt kainų tvarkymą mė
sai ar nuimt jai kainų “lu
bas.” Tuo tarpu pasklido 
gandai, kad Trumanas pa
naikinsiąs mėsos kainų kon
trolę.)

Prezid, Trumanas su Savo 
Kabinetu Svarsto, Ar Nuimt 

“Lubas” Mėsos Kainoms

KODĖL KANADOJ GANA 
MĖSOS, IR KODĖL 
TEN JI NEBRANGI

Toronto, Canada. — Ka
nados valdžia palaiko griež
tą mėsos racionavimą ir 
stropiai vykdo valgių kainų 
kontrolę. Todėl Kanadoj 
netrūksta žmonėms mėsos 
ir ji perkama neaukštomis 
kainomis. Taip antai, ge
riausio (porterhouse) ster
ko svaras—49 centai, svies
to svaras 45 centai, šiaip 
kepamos jautienos svaras 
33 centai, avienos svaras 25 
c. ir tt.

goslavija atsilaikyti prieš 
varžytines iš Amerikos do
lerių pusės, jeigu nebūtų 
apsaugotos rumunų ir ju
goslavų teisės?
Paprasta Balsų Dauguma 
už Amerikos Reikalavimą

A m e r ikos reikalavimas 
palankiausių jai prekybos 
teisių Rumunijoje negavo 
dviejų trečdalių balsų dau
gumos. Jisai priimtas tik
tai paprasta dauguma. To
dėl šis tarimas nėra priva
lomas pasirašyti Keturių 
Didžiųjų ministrams.
Amerikiniai Judžiai ir Do
leriai — Vienų ir Kitų La

bai Daug
Molotovas sakė, jog Am

erikos doleriai jau pačia

AMERIKINIS TRUSTAS 
PRIEŠINASI MĖSAI 
IŠ ARGENTINOS

Washington. — Yra pa
siūlymų valdžiai, kad leis
tų Argentinai ir Meksikai 
gabent savo jautieną į 
Jungtines Valstijas. Didžio
sios skerdyklos ir daugme- 
niški galvijų augintojai šio
je šalyje piestu stoja prieš 
Argentinos ir Meksikos mė
sa. Nes ta mėsa muštu v c
Amerikos mėsos trusto kai
nas ir ardytų jo streiką 
prieš šio krašto valdžią ir 
prieš visą liaudį.

savo daugybe galėtų nu
stelbti mažąsias šalis toje 
srityje, jei būtų ameriko
nams ten duota lygybė. Čia 
Molotovas prisiminė ir am
erikinius judamuosius pa
veikslus; sako: “Mes juos 
matome ne todėl, kad jie 
būtų geri; mes juos mato
me todėl, kad tų judžių yra 
tiek daug.”

Kitos tautos sunkiai nu
kentėjo nuo karo, o ameri
konai pralobo, kaip tvirti
no Molotovas. Čia jis nuro
dė skaitmenis iš World Al- 
manac’o, leidžiamo New 
Yorke, būtent: Nacionalės 
amerikonų pajamos nuo 96 
bilionų dolerių per metus 
1941 m. pakilo iki 161 bi- 
liono dolerių 1944 metais.

I Amerikonai ir Anglai 
Pervarė Savo Planą 

Dėlei Dunojaus
“Dolerio Imperializmas” Lenda 

Į Dunojų, Sako Molotovas
Paryžius, spal. 11. — An- 

glai-amerikonai taikos kon
ferencijoje prijungė “Du
nojaus laisvės” klausimą 
prie plafio dėl talkininkų 
sutarties su Rumunija. So
vietu užsienio reikalu mi
nistras Molotovas ir Jugos
lavijos delegatas Ed. Kar
delį priešinosi Dunojaus 
brukimui į tą sutartį. Jiedu 
reikalavo palikt Dunojaus 
dalykus tvarkyti tiktai ša
lims, kurių žemė prie tos 
upės prieina.

(Su Dunojum betarpiš
kai susisiekia Rumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija, Če- 
choslovakija, Vengrija ir 
Austrija.)

Amerikos atstovas, sena
torius Vandenberg ii An
glijos užsieninis ministras 
Bevinas pervarė savo su
manymus. Už juos balsa
vo 15 konferencijos delega
tų prieš 6.

Kas Valdys Dunojų?
Tuo būdu nutarta “vi

soms šalims lygi prekybos 
ir laivų plaukiojimo laisvė” 
Dunojuje. Dar daugiau. 
Nubalsuota sušaukt valsty
bių konferencija dėl Duno
jaus ir įsteigt nuolatinę 
tarptautinę valdybą tai 
upei.
Kodėl Nėra Tarptautinės 
Valdybos Suezo ir Panamos 

Kanalams?
Sovietų delegatas Molo

tovas, kritikuodamas Ame
rikos ir Anglijos kišimąsi 
į Dunojų, statė klausimą: 
Kodėl A n g Ii ja neleidžia 
tarptautiniai valdyt Suezo 
kanalą? Kodėl Amerika pa
ti viena viešpatauja Pana
mos kanale? Kodėl' anglai 
ir amerikonai perša Duno
jui taisyklę, kurios jie ne
pripažįsta savo valdomuose 
vandens keliuose?

(Kiek pirmiau jugoslavai 

Taigi amerikinis kapitalas 
galėtų nupirkti net visą to
kios Rumunijos pramonę.
Transylvanijos Sugrąžini

mas ir Rumunijos Nu
ginklavimas

Taikos konferencija vien
balsiai nutarė sugrąžint 
Rumunijai Transylvanijos 
provinciją, kurią naciai bu
vo prijungę Vengrijai.

Rumunijos armija bus 
taip sumažinta, kad užtek
tų tiktai naminiams sargy
bos reikalams. Kas liečia 
Rumunijos apsiginklavimą 
vandenyje, tai uždrausta 
jai laikyti net mažiukus 
motorinius torpedlaivius.

Paryžius. — Graikijos 
premjeras Tsaldaris taikos 
konferencijoj kaltino Ame
riką ir Angliją “už nuolai
dumą Sovietam.”

ir Sovietai sakė: Jeigu Am
erika savinasi kontroliavi
mo teisę Dunojuje, tai kitos 
šalys su lygia teise galėtų 
reikalaut priimt jas į valdy
bą tokių amerikinių upių, 
kaip Hudson ir Mississip
pi-)

Jugoslavų delegatas Kar
delį užreiškė, kad Jugosla
vija neprisidės prie jokios 
tarptautinės valdybos Du
nojuj, jeigu valdyba nebus 
įsteigta per laisvą sutartį 
tarp pačių Dunojaus šalių.
Tai “D o 1 e r io Imperializ

mas,” Sako Molotovas
R e p ublikonas Amerikos 

(Tąsa 5-me pusi.)

CHIANG KAI-SHEK 
VĖL “IŠRINKTAS” 
PREZIDENTU

Nanking. — Chinijos val
dovas ‘ Chiang Kai-shekas 
spalių 10 d. tapo “išrinktas 
prezidentu” naujam trejų 
metų terminui. O kas jį iš
rinko? Nagi, fašistuojan- 
čios tautininkų (Kuomin- 
tango) partijos komitetas.

Chiangas prezidentaus, 
iki “bus išrinktas kitas pre
zidentas, pagal naują kon
stituciją,” sako tas komite
tas. Tautininkų paskirtas 
steigiamasis seimas nusta
tys prezidento rinkimo tai- 
svkles...

Talkininkai Atmete 
Nusmerktų Nacių 

i Apeliacijas
Berlin.—Keturių didžiųjų 

talkininkų kontrolės taryba 
atmetė Ribbentropo, Goe- 
ringo ir kitų nusmerktų na
cių vadų apeliacijas dova
noti jiem gyvybę bei pakeis
ti mirties bausmę. Taigi 11 
nacių kriminalistų bus pa
karta ateinantį trečiadienį, 
pagal talkininkų teismo 
sprendimus Nurnberge. Ta
po atmestas ir Goeringo, 
Jodlio ir Keitelio prašymas, 
kad juos ne kartų, o sušau
dytų. Admirolas Raeder, 
nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos, prašėsi, kad jį ver
čiau sušaudytų. Bet ir jam 
palikta tik ta pati bausmė.

Bausmė Jugo Fašistam
Zagreb, Jugoslavija. —• 

Jugoslavų* liaudies teismas 
nusmerkė pakart fašistų 
ustašių pulkininką Eriką 
Lisaką ir sušaudyt jo pa
dėjėją Pavlę Guliną: jiedu 
buvo pasimoję nužudyt 
maršalą Tito, Jugoslavijos 
premjerą.

9 katalikų kunigai ir vie
nuoliai nuteisti šešis mėne
sius iki 14 metų kalėti už 
maištų kurstymą prieš val
džią.
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Mr. Patterson Nesusikalba su Savimi
Amerikos Legiono Konferencijoj, San Francisce, iš

stojo su prakalba karo sekretorius Mr. Robert P. Pat
terson. Jis kalbėjo apie Amerikos siekimąsi viešpatau
ti pasauly, tai pridengiant “amerikoniškas amžius” pa
vadinimu. /

Air. Patterson sakė, kad dabar Jungtinės Valstijos 
yra galingiausia pasauly karo valstybė ir tokia pasiliks 
amžiams. Jo kalba apie “amerikonišką amžių”, apie tai, 
kad Wall stryto imperialistai turi viešpatauti pasauly, 
pilnai atitinka tai politikai, kurią Mr. Byrnes siekia pra
vesti taikos konferencijoj, kurios valstybės departmen- 
tas laikosi Chinijoj, Japonijoj, Vokietijoj ir kitur.

Mr. Patterson sakė, kad dabar Jungtinės Valstijos 
turi karo laivyne 600,000 vyrų, orlaivyne 400,000, armi
joj apie 2,000,000. Jis sakė, kad Jungtinių Valstijų ar
mijoj ir taikos laiku turės būti nemažiau, kaip 1,700,000 
vyrų. Reiškia, armija, karo laivynas ir orlaivynas tu
rės apie 3,000,0000 vyrų!

' Mr. Patterson sakė, norint, kad tokia armija būtų, 
tai vien liuosnorių neužtenka—reikia įvesti verstiną ka
rei viavipią visiems jaunuoliams tarpe 17-kos ir 20-ties 
metų amžiaus. Reiškia, jis stoja, kad jaunuoliai būtų 
atitraukti nuo mokslo, o mokinami karui.

Šie dalykai pilnai suprantami. Visi tie, kurie nori 
karo, tai nepaiso, kad jaunuolius atitrauks nuo moks
lo, kad didžiausios sumos pinigų bus išleista naujam 
apsiginklavimui, kad žmonės neturės mėsos, ir kitokių 
gyvenimo produktų, bile tik bus daugiau karo orlaivių, 
laivų, tankų, kanuolių ir didesnė armija, kad viešpatauti 
pasaulyj.

Bet Mr. Patterson nesusikalba pats su savimi.
Jis reikalavo verstino jaunuolių kareiviavimo, kad 

armija, laivynas ir orlaivynas sudarytų apie 3,000,000 
vyrų. Jis reikalavo didelio apsiginklavimo. Paskui pra
dėjo aiškinti atominės bombos reikšmę, kad ji yra tokia 
jėga, “prieš kurią negali atsilaikyti jokia valstybė” ir, 
kad Jungtinės Valstijos “laikys ją slaptybėj nuo kitų 
šalių.”

Stojasi klausimas: Kam mums tada tokia armija, 
laivynas ir orlaivynas bei jaunuolių verstinas ėmimas 
j karo tarnybą, jeigu atominė jėga yra ir pasiliks mūsų 
paslaptimi ir jeigu ji yra tokia galinga jėga?!

Jau ir pirmiau reakcinin
kai ir turčių spauda darė 
viską, kad bloginti Jungtim 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos santikius. Bet po to, 
kaip anglų imperialistų va
das W. Churchill, pradžioj 
koyo mėnesio,. Fulton, Mo., 
pasakė prakalbą už Ameri
kos ir Anglijos imperialistų 
sąjungą karui prieš Tarybų 
Sąjungą, tai visa eilė jų 
šaudo į buvusią mūsų talki
ninkę Goebbelso žodžiais.

Trumanas ir 'Valstybės 
Sekretorius J. Byrnes yra 
atsakomingi už Churchill 
prakalbą, nes jie p(irm to, 
kaip tas anglų imperialis
tas ją sakė, tarėsi ir laikė 
konferencijas. Mr...Truma
nas kartu su Churchillu vy
ko ir į Fulton,. Mo.

Kaip yra neatsakominga 
turčių spauda ir radijo ko
mentatoriai, tai užtenka tik 
primint tai, jog Drew Pear
son dar vasario 24 d. pa
reiškė: “Aš žinau, kad So
vietų Sąjunga balandžio 
mėnesį įsiverš į Turkiją, 
kad užgrobti Bosforą ir 
Turkija pasipriešins. Tas 
incidentas uždegs Europoje 
naują karą...”

Kaip žinome, jo “prana
šystės” nuėjo vėjais. Bet 
tas jam ir kitiems nesuma
žino apetito kurstyti žmo
nes į karą. Balandžio pra
džioj New York Times, ku
ris skaitosi vienas iš “atsa- 
komingiausių” turčių laik
raščių, išspausdino iš Pary
žiaus savo korespondento L.

Warren pranešimą, kad 
būk į Paryžių atskrenda 
Sovietų lėktuvai ir atveža 
aukso prancūzams komuni
stams. Balandžio 11 d. Ta
rybų Sąjungos žinių agen
tūra Tass griežtai tą už
ginčijo. N. Y. Times užgin
ei j imą išspausdino, bet tą 
pat dieną kelis kitus prasi
manymus įtalpino.

Mr. James Byrnes vado
vystėj Valstybės Depart
mentas kepa visokius pro
testus, tai Sdvieth Sąjun
gai, tai Lenkijai, Bulgari
jai, Jugoslavijai ir Rumu
nijai. Jau nekalbant apie 
turčių spaudą, jos kolum- 
nistus ir radijo komentato
rius, bet patsai Mr. Byrnes 
įžeidžia Lenkiją ir kitas ša
lis, vadindamas jas Sovie
tų “pastumdėlėmis.”

Senatorius A. H .Vanden- 
bergas, republikonas, aršus 
Roosevelto priešas, yra fak
tiškas nustatytojas Mr. 
Byrnes užsienio politikos. 
Jis nustato “kietą politiką” 
prieš Tarybų Sąjungą, tai 
yra, karo politiką, ir nei 
kiek nesivaržydamas kalba 
prieš Tarybų Sąjungos 
žmones ir tvarką. Ką mūsų 
diplomatai pasakytų, jeigu 
Molotovas ir Stalinas pultų 
amerikinę tvarką?

Mr. Trumanas paskyrė 
ambasadorium į Sovietų 
Sąjungą generolą W. Bedell 
Smith’ą, kuris dar vykda
mas užimti tą vietą, jau 
Frankforte, amerikiečių o- 
kupuotoj Vokietijoj, padarė

ralo it Saka

/ Ar ir Čilėj Pasikartos Tas, Kas Atsitiko 
Graikijoj?.

Visas demokratinis pasaulis piktinasi, kad Britani
jos imperialistai Graikijoj fašistų grupę įstatė į valdžią. 
Fašistinio teroro sąlygose, kada šalyj eina naminis ka
ras ir ten veikia 50,000 anglų armija, pravesti “balsavi
mai” yra tik pasityčiojimas iš tikrų balsavimų.

Čilėj, Pietų Amerikos respublikoj, rugsėjo 4 dieną 
įvyko prezidentiniai rinkimai. Buvo trys kandidatai: 
Komunistai, darbo unijos ir kiti progresyviai statė kan
didatu Gabriel Gonzales Videlą, kuris gavo daugiausiai 
balsų, būtent 191,351; reakcininkai statė kandidatu Edu
ardą Cruz Coke, kuris gavo 141,132 balsų, ir vadinami 
liberalai su dešiniaisiais socialistais statė kandidatu 
Fernando Alesandrį, kuris gavo 129,092 bal.

Reiškia, komunistų remiamas kandidatas gavo dau
giausiai balsų. Laike rinkimų pasirodė, kad komunistų 
įtaka smarkiai paaugus. Socialistų įtaka nupuolė, nes 
iš 475,497 balsų, jie gavo tik 11,999. Pagal Čilės res
publikos taisykles, tai prezidentą turi užtvirtinti parla
mento nariai.

Reakcininkai ir dešinieji elementai pradėjo organi
zuotis, kad parlamente atmesti G. G. Videlos kandidatū
rą, nepaisant, kad jis 50,000 balsų daugiau gavęs, kaip 
konservatyvų kandidatas. Jie sako, kad jis negavo 
daugiau balsų už du kitus kandidatus, sudėjus pastarų
jų balsus į daiktą. Ir tuo pačiu kartu reakcininkai ruo
šiasi, kad ginklo pagalba užgrobti valdžią.

Jungtinių Valstijų politikai siunčia į Čilę penkis di
delius karo laivus, kad jie būtų ten tuo laiku, kada par
lamentas spręs, kas turi būti prezidentu. Čilės ko
munistų Partijos organas Sigio rašo, kad tai Wall stry
to imperialistų žygis, idant padrąsinti reakciją.

VISGI “ĮKIŠO”!
Klerikalų Draugo kores

pondentas Paryžiuje dejuo
ja, kad Molotovas:—

“Povilą Rotomskį įkišo į 
politinę ir teritorialinę ko
misiją sutarčiai su Bulgarija 
paruošti, Valeskalnį (latvį) 
į politinę ir teritoliarinę ko
misiją sutarčiai su Vengrija 
paruošti ir Kruus (estą) į 
politinę ir teritorialinę komi
siją sutarčiai su Suomija pa
ruošti.“

Povilas Rotomskis, kaip 
žinia, yra Tarybų Lietuvos 
užsienio reikalų ministras. 
Jis dalyvauja Paryžiaus 
taikos konferencijoje ir ten, 
kaip patys klerikalai pripa
žįsta, Jis eina svarbias^par- 
eigas.

Iš karto, kai spaudoje bu
vo paskelbta, kad> Tarybų 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras dalyvaus taikos 
konferencijoje, tai ta pati 
klerikalų spauda šaipėsi, 
skelbdama, būk jis ten nie
ko neatstovausiąs, nes nie
kas jo ten nepripažinsiąs. 
Klerikalai, vadinasi, suklu- 
po!

Tiesa, kol kas oficialiai T. 
Lietuva nėra Amerikos ir 
Anglijos pripažinta, bet ne
oficialiai jos atstovai daly
vauja tarptautiniuose po
sėdžiuose ir, be abejo, juo
se atstovauja savo tautą, 
Lietuvos valstybę.

Galimas daiktas, kad ir 
J u n g t i ni ų Tautų seime 
(spal. 23 d.) New Yorke 
Lietuva turės savo atstovą.

jose, paskelbė pareiškimą 
kritikuodami Rusiją... ir 
reikalaudami,, kad Amerika 
kartą ant visados užbaigtų 
nuolaidų agresoriams politi
ką.“

Šitokiais “faktais” Drau
go redaktoriai šaudosi! Tai 
jų nelaimė. Nes tuose 34- 
riuose CIO “lyderiuose” nė
ra nei vieno CIO žymesnio 
vado — tai saujelė trockis- 
tų, kurie nekalbėjo CIO 
vardu ir, be abejo, nekal
bės.

CIO kaipo tokia, visuo
met stovėjo už Roosevelto 
politiką, —reiškia, už drau
giškų tarp Amerikos ir T. 
Sąjungos santykių palaiky
mą. Mes manome, kad CIO 
tos politikos laikysis ir atei
tyj. Tai kur tuomet akis 
padės Draugo redaktorius, 
padaręs tokį neapgalvotą 
pareiškimą?!

Neseniai iš Washingtono Mr. John C. Metcalfe ra
šė: “Jungtinės Valstijos kovos komunizmą Lotynų Ame
rikoj.' Valstybės Departmentas laikysis politikos nau
dojimui militarės jėgos, prekybos ir kultūrinės veiklos 
»prieš komunistus.”

Mūsų karo laivų siuntimas į Čilę tokiu laiku ir yra 
kišimasis į tos šalies vidaus reikalus.

KITA KVAILYBĖ
Klerikalų Draugas pa

reiškia,: “CIO unijos prieš 
Rusiją.” Kokios CIO unijos 
prieš Rusiją? Kodėl jos 
prieš Rusiją? Ogi štai:

“CIO unijų 34 lyderiai, 
kurie sudaro komitetą kovo
ti prieš komunistų įtaką uni

ATVYKSTA ’
KAZYS GRINIUS

Tam- tikra spauda paskel
bė, kad į Ameriką atvyksta 
Kazys Grinius, trumpą lai
ką ėjęs Lietuvos prezidento 
pareigas (U926 m.). Kaip ži
nia, Grinius be jokio pasi
priešinimo perleido tą vietą 
fašistui Smetonai, o Smeto
na už tai vėliau mokėjo Gri
niui pensiją! \

Karo metu Grinius pabė
go Vokietijon ir pastaruoju 
metu buvo Hanau mieste. 
Jis turi apie 80 m. amžiaus 
ir žada apsigyventi pas sa
vo brolį Philadelphijoj.

Netenki nei aiškinti, kad 
ir p. Grinius prisidės prie 
to fašistinių kačių koncer
to, kurį šiuo metu Ameriko
je stato smetonininkai ir 
“tarybininkai”, plūsdami 
Tarybų Lietuvą ir visą T. 
Sąjungą.

Bet Amerikos lietuviai 
žinos, kaip į(tai atsakyti!

anti - sovietinį pareiškimą. 
Kaip galima norėti, kad to- 
kis “diplomatas” darbuotų
si santykių gerinimui?

Valstybės Dept. buvęs 
pasiuntinys Bulgarijoj, Mr. 
G. H. Earle, kuris 11944 m. 
konferavo su F. von Pape- 
nu ir darė suokalbius, grį
žęs į mūsų šalį reikalavo: 
“Paskelbt karą Sovietams... 
Mesti ant Sovietų Sąjungos 
atomines bombas.”

Taip elgiasi W. Bullitt ir 
visa eilė kitų politikierių ir 
buvusių bei esamų diploma
tų. Jie nori karo prieš Ta- 
i\ybų Sąjungą ir tam tikslui 
nori sumobilizuoti visuome
nės opiniją.

Bet jų tą žalingą politiką 
Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos žmonėms atmuša tokie 
žmonės, kaip buvęs. Valsty
bės Sekretorius Cordell 
Hull ir kiti.

Mr. H. L. Ickes, buvęs 
Roosevelto vidaus reikalų 
sekretorius, pareiškė, kad 
“jeigu ne Sovietų Sąjunga, 
tai mes dar kariautume 
prieš mūsų priešus.” Ir jis 
reikalavo susilaikyt nuo už
metimų.

Roosevelto sūnus Frank
linas taip pat išstojo prieš 
bereikalingus puolimus ant 
Sovietų, nes tas kenkia ir 
mūsų šaliai.

Senatorius Claude Pep
per daug kartų kritikavo 
Mr. Byrnes “kietą politiką” 
ir aiškino, kad ji yra žalin
ga Amerikai.

Buvęs komercijos sekre
torius ir Roosevelto drau
gas H. Wallace griežtai pa
smerkė tą politiką.

Nesutinka su “kieta politi
ka” milionai Amerikos pi
liečių, ką aiškiai parodė 
“Laimėkime Taika Konfe
rencija”, balandžio pra
džioj įvykusi Washingtone. 
Tą patvirtino CIO unijų ir 
kitų organizacijų priimtos 
rezoliucijos.

Kada po Churchillo kal
bos pakilo iki aukšto laip
snio propaganda už karą 
prieš Sovietų Sąjungą, kada 
Vokietijoj ją puolėsi skleis
ti vokietės merginos ir mo
terys tarpe Amerikos ka
reivių, tai Amerikos pulki
ninkas, kuris sakėsi politi
niai yra konservatyvus 
žmogus, pareiškė:

“Sovietų valdžia yra 
Jungtinių Valstijų talkinin
kė ir aš nepakęsiu jokių 
niekinančių pastabų prieš 
mūsų talkininkus. Milionai 
rusų kareivių ir civilių mi
rė, kad išgelbėtų mūsų kai
lį. Jeigu jūs pasiduodate 
naciškų panelių propagan
dai ir nekenčiate rusų, tai 
atsiminkite, kad rusai ir už 
jus mirė.”

Tas pulkininkas, pasikal
bėjime su Mr. C. L. Sulz- 
bergeriu, išreiškė teisingą 
liaudies nusistatymą. Jis iš
vien su Raudonąja Armija 
kariavo prieš barbarišką 
hitlerizmą ir jis nenorį ka
ro, kaip jo nenori ir Ame
rikos liaudis. Tarpe kitko 
jis sakė:

“Rusai yra drąsūs. Jie su
laikė gaujas fricų (vokie
čių) nuo mūsų ir aš neno
riu naujo karo.”

Žinoma, jo pareiškimas, 
kaip ir kiekvieno Amerikos 
sąžiniško piliečio pareiški
mas, labai nepatiko tiems, 
kurie nori naujo karo, nau
jos žmonių žudynės. New 
York Times net specialį re
dakcinį pateikė, kuriame 
reikalavo, kad “pulkininko 
reikalas yra tik kariauti, o 
ne į politiką kištis.” Kitais 
žodžiais, reikalavo, kad tas 
pulkininkas, kaip ir karei
viai tik mirtų už imperialis
tų reikalus, bet nedrįstų 
protauti.

Bet Amerikos liaudis ne
paves savo likimo nei New

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų 

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947 
KARTU UŽTIKRINIMAS DIENRAŠČIUI 

LAISVEI 1947 METAMS BIUDŽETO
Vajaus Laiku Turime Sukelti

Už Prenumeratas $20,000 
Parengimais ir Aukomis $10,000 
Laisvės Bendrovės Šerais $2,500

Naujai į vajų įstojo K. Žukauskienė iš Newark, N. 
J., M. Svinkūnienė iš Waterbury, Conn., M. Smitrevičie- 
nė, iš Detroit, Mich., Geo. Lukoševičius, Phila., Pa., M. 
Sliekienė, Gardner, Mass., P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. 
ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass.

R. Mizara, Laisvės redaktorius, taipgi gavo vieną 
naują skaitytoją.

Skaitytojų gavimas eina gerai, tai puikus dalykas! 
Bet mums rūpi, kad su parengimais biudžeto sustiprini
mui labai vėlinama. Kol kas dar tik brooklyno Moterų 
Kliubas ruošia pramogą vajaus reikalu, spalių-Oct. 19-tą, 
Laisvės salėje. Pramogos turi būt ruošiamos kiekvieno
je kolonijoje.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
r Punktų

K. Žukauskienė, Newark ...................................... 2430
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn .................. 700
L. Bekešienė, Rochester ....................   474
M. Svinkūnienė, Waterbury ....................................  455
P. Pilėnas, Philadelphia .......................................... 376
V. Ramanauskas, Minersville ................................... 288
J. J. Bakšys, Worcester ............................................ 234
Geo. Shimaitis, Brockton .......................................... 216
Hartford Va j minkai, Conn.......................................... 188
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport............... 176 '
A. Stripeika, Elizabeth................................................ 174
J. Simutis, Nashua ..................................................... 174
A. Matulis, Jersey City .............................................. 148
LLD 25 Kp., Baltimore ............................................ 120
L. L. D. 20 kp. ir Moterų Skyr., Binghamton......... 118
P. Šlekaitis, Scranton ................................................ 116
M. Smitrevičienė, Detroit ........................................ 96
S. Puidokas, Rumford .................... 55
V. J. Valaitis, New Britain........................................ 52
M. Slekienė, Gardner ................................................. 52
P. J. Martin, Pittsburgh ............................................ 52
S. Penkauskas, Lawrence ........................................ 26

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:

Brooklynas turi....... ............. $55.50
Philadelphia, Pa.....................  25.00 .
Rochester, N. Y................'. 20.00 V“
Stamford, Conn.....................  13.50
Lawrence, Mass..................... 5.00
Elizabeth, N. J....................... 3.50
Oakland, Calif...................... 3.50
Scranton, Pa........................... 2.50
New Britain, Conn................ 2.00
Hartford, Conn.................... 1.50
Pittston, Pa....................................50
Detroit, Mich................................ 50

Iš įvairių kitų vietų: Paul Blieka, Oakland, Calif., 
$3.50. Po $2: Juozas Šuka.tis, B’klyn, N. Y., Frances 
Vitkauskienė, Ossining, N. Y., A. Gerbut, Hartford, 
Conn., $1.50

Abelnai biudžeto užtiki inimui įplaukos dar mažos. 
O priežastis yra ta, kad nesirūpinama parengimais. Ir 
mažesnės kolonijos, ruošdamos pramogas, parduodamos 
Laisvės bendrovės Šerus ir rinkdamos aukas gali pasi
vyti ir net pralenkti didžias ,as kolonijas konteste. Nes 
ir tų įplaukų yra skiriami punktai, vienas nuo 50c.

National Maritime Unij is, CIO, susirinkime New
Yorko St. Nicholas Arenoj:, marininkai entuziastiškai 
sveikina prezidento Jose pi Curran pranešimą, kad 
arbitracija nustatė jiems gauti tokias pat algas, kaip 
tokiame pat darbe dirbantiems AFL nariams.

York Times redaktoriams, 
nei Mr. Byrnes, nei Van- 
denbergų valiai. Amerikos 
liaudis išvien su Tarybų 
Sąjungos ir kitų šalių liau
dimi laimėjo karą prieš 
barbarišką hitlerizmą, fa
šizmą ir Japonijos imperia
lizmą. Ji . laimės ir pasauli
nę taiką, į niekus paversda
ma karo provokatorių pa
stangas.

KU KLUX KLANAS 
UŽDRAUSTAS NEW 
JERSEY

D. M.š

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos aukščiau
sias teismas nusprendė, jog 
Ku Klux Klanas turi būti 
uždarytas. Teismas atra
do, jog kukluksai pjudo vie
ną religiją prieš kitą, vieną 
tautybę prieš kitą, kelia be
tvarkę ir veda prie riaušių. %, ♦

' <»’ /L.a,
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Jonas Kaškaitis.

VISI Į MENO VIEŠES!
Jau ir visai čia pat tos didžiulės meno 

viešės. Daug apie jas rašyta, daug tebe- 
rašoma ir dar daug bus ateity rašyta ir 

4 kalbėta. Plataus maštabo tai darbas! Tai 
bus didelis mūsų, lietuvių džiaugsmas! 
Bendras visų pasididžiavimas ir pasigė
rėjimas mūsų tautiniais meniškais ir 
kultūriškais pajėgumais, mūsų pačių ir 
mūsų bočių meniškais pasiekimais.

Kas tik galima, kas tik paranku ir 
verta, bus iškelta viešumon, plačion aikš
tėn. Didžiulės viešės, paroda, regyklos, 
vaikštynės, festivalis, šventė, — su viso
kiais koncertais, chorų pavieniui pasiro
dymais ir ansambliais, su teatrais, vai
dinimais, dekliamacijomis, dainomis, vi
sokia muzika, šokiais, referatais, prelek- 

>• cijomis, su meniškų kūrinių paroda įvai
riose meno šakose — tapyboj, piešyboj, 

i braižyboj, drožyboj, lipdyboj, skaptyboj 
— skulptūroj, grožinėj dekoracijoj, dai- 
lėdaikčiuose, adatos bei virbalo rank
darbiuose— išsiuvinėjimuose, mezginiuo
se, nėriniuose ir t.t.

Plačiai išsišakojęs diržingas ilgaamžis 
meno medis. Išdygo jis dar priešistori
niais laikais. Augo jis, kerojo, bujojo, pli
to į gylį, aukštį ir plotį. Peraugo jis gent- 
karčių gentkartes, siedamas jas visas 
krūvon tautinių meniškų tradicijų bei 
padavimų sijomis.

Gaji, stamantri, atspari ir kietspran- 
dinga mūsų didžioji liaudis. Tvirta ir 
gaji mūsų tauta. Šimtų šimtais metų bė
giu ji kantriai ir nuoširdžiai krovė krū- 

t von savo dvasios turtą, savo meno trupi- 
)------* " nėlius. Pasakos, mįslės, pasakėčios, pa

tarlės, priežodžiai, padavimai, tautosaka, 
vislab dainos ėjo ilga, ilga virtine iš lū
pų į lūpas, iš gentkartes į gentkartę. 
Mūsų liaudis kūrė savo tautinį meną 
nuoširdžiai, savaimingai, spontaniškai. 
Pynė jį į savo dainas ir padavimus, į sa
vo būdingą kanklių, skudučių, lumzdelių, 
daudytų, švilpų muziką. Žymėjo jį spal
vingais išsiuvinėjimais ir audimų bei 
mezgimų raštais: juostų, rankšluosčių, 
staladengčių, antklodžių raštais, marški
nių, palaidinių,’ žiurstų, sijonų išsiuvinė
jimais, kvalbonais ir karbatkom.

Niuvarke jau virš 30 metų gyvuoja 
garsusis Sietyno choras. Ir jam teko pa
vargti ir apsilpnėti. Buvo net baimės, 
kad jis neišnyktų, netekęs savo gabiosios 
ilgų metų mokytojos ir vadovės B. šak
naitės, netekęs daugybės jaunuolių. Bet 
Sietynas neišnyko. Vėl susirado sau mo
kytoją Vladą Žuką, vėl susispietė gražus 
jaunuolių būrys, vėl padidėjo Sietyno 
muzikinės ir balsinės jėgos. Šalia paties 
choro veikia ir harmoniškas oktetas, va
dovybėje vietinio muzikos ir dainų mė
gėjo Šimelevičiaus. Šimelevičiaus visa 
šeima muzikinga. Bravo!

Ir štai tik prieš keletą dienų, pereitą 
šeštadienį, ir pats Sietynas ir Sietyno 
jaunuolių oktetas puikiai pasirodė, pui
kiai atsirekomendavo savo koncerte. 
Prie choro ir vėl prisidėjo kelios daini
ninkės ir dainininkai, skambiais išlavin
tais balsais. Tiesa, dar yra seniau bu
vusių sietyniečių, kurie dar nespėjo susi
burti. Bet yra vilties, kad ir jie neužil
go susiburs ir padidins mūsų meniškus

pajėgumus. Jaunutis, bet energiškas Sie
tyno oktetas pagarbiai išlaikė egzaminą 
prieš entuziastišką publiką. Ir jis va
žiuoja Čikagon į mūsų meno ir kultūros 
viešes.

Panašiai gali atsitikti ir veikiausia at
sitinka ir kitose lietuvių kolonijose. Rei
kia stiprinti mūsų meniškos jėgos. Krau
piai ir kruopščiai turime darbuotis visi, 
kaip tik kas galime, kilniaširdiškai, di-’ 
džiadvasiškai, su visu jaunatvišku ais
tringumu, su širdingu pasiaukojančiu 
triusu.

Nešvankioji pokarinė reakcija kelia 
savo gauruotą galvą, bandydama sustab
dyt pažangą ir nušluot demokratinius 
karo laimėjimus. Mūsų meniški išstoji
mai yra mūsų kultūringumo ir mūsų vi
suomeninio brandumo išraiška. Ir daug 
jie mums padeda mūsų eigoj plačiuoju 
pažangos keliu. Todėl mes visi privalo
me kuo nors prisidėti prie šito didžiulio 
meniško sambrūzdžio.

Ten, Čikagoj, verda pasiruošimo dar
bas, — sudėtingas darbas, bet toks svar
bus, šaunus ir prakilnus darbas. Jam įsi
kinkę net penkios komisijos: programai 
sutvarkyt, meno kūriniams priimt ir pri
žiūrėt, skelbimams ir svekinimams su- 
rankiot, maistui prižiūrėt ir pristatyt ir 
kambariams parūpint.

Visi į darbą! Visi į šitą didžiulį meniš
ką sambrūzdį! Toks platus, galingas 
sambrūzdis, toks didžiulis meniškų ir 
kultūriškų jėgų susibūrimas daug padės 
plačiau mums visiems išsijudint pažan
gos darbams. Daugeliui parodys, ką mes 
galim, ir suteiks įkvėpimo ir padrąsini
mo gyvent ir krutėt, tvert skaistesnį ry
tojų.

Tiktai Kelios Dienos Iki Lietuvių Meno- 
Kultūros Suvažiavimo

Už kelių dienų Jungtinių Valstijų ir 
Kanados lietuvių talentai ir atstovybės 
delegatai suvažiuos į Chicagos metropolį, 
idant bendromis jėgomis išdemonstruoti 
menines spėkas lietuvių erdvingoje audi
torijoje. Ten bus sutraukti geriausi mū
sų meno talentai, kurie atspindės dramo
je, muzikoje, tapyboje, skulptūroje, poe
zijoje, beletristikoje ir ornamentiniuose 
dirbiniuose. Šita visuotina dailės pa
roda suteiks galimybės ir duos progą 
mūsų ekspertiniams kritikams padaryti 
generalę peržvalgą viešumon iškeltos 
kūrybos ir nustatyti tikrą jos išsivysty
mo laipsnį.

Liaudies meno kūriniuse atspindi is
toriniai tautos pergyvenimai, kovos su 
vidujiniais ir išoriniais priešais, kasdie- 

* ninio gyvenimo darbai ir vargai, šeimy- 
1 niniai santykiai, gamtos ženklingi reiški- 

I * niai. Į liaudies meno lobyną amžiais su- 
H/’ ' sidarė ir nusisėdo praeities nuotykiu ir 
\ tikrovės nuosėdos. Jose atspindi liaudies 

psichologijos požymiai, tipiškų charak- 
;■ z terių, papročių, pamėgimų, tarpusaviu 
•j santykių ir šiaip gyvenimo būdo požy- 
į miai. Ir ta ilga liaudies meno juosta, nu

sileidusi iš giliosios senovės, savo raidos 
keliu juosia tą senovę su mūsų dienų gy
venimu.

Mūsų dailės kultūra neužginčijamai 
priklauso liaudžiai, nes pati visuomerė 
auklėja ir palaiko ją. Mūsų liaudies po
etai rašo dainas, mūsų kompozitoriai su
tveria joms muziką ir mūsų liaudies cho
rai dainuoja jas. Mūsų dramaturgai ra
šo dramas ir mūsų pačių scenos mylėto
jai suvaidina jas. Viskas yra žmonių, 
per žmones ir dėl žmonių. Kitais žo
džiais tariant, viskas yra daroma pakė
limui mūsų visuomenės į aukštesnį jos 
kultūrinį laipsnį.

Dabar atėjo mūsų kultūrinio pribren
dimo laikotarpis. Patogiausias laikas iš- j 
kėlimui viešon parodon daugelio metų 
mūsų sunkaus darbo vaisių. Šis laikotar
pis duoda mums Šiaurinės Amerikos lie
tuviams auksinę progą suvienytomis me
no jėgomis atlaikyti dailės švenčių iškil
mes ir tinkamai įvertinti jųjų reikšmę.

jantis laisvosios žmonijos naują gadynę!
Tokių meno švenčių, tokių iškilmių, 

tokios įvairios ir didelės programos mes 
iki šiol dar neturėjome. Keletas mėnesių 
atgal atrodė tik svajonė. Bet, pasidėka- 
vojant LMS Centralinio Komiteto narių 
darbštumui ir pasišventimui, ta svajonė 
virto tikrenybe. Rengimo komiteto na
riai jau seniai atsišaukė į plačią lietuvių 
visuomenę. Kvietė dalyvauti kam tiktai 
aplinkybės leis; prašė pritarimo ir para
mos nuo visų. Jie gerai žino, kad šis įvy
kis yra mūsų visų.

Chorai ir kitos dailės grupės per dau
gelį metų tarnavo visuomenei. Jie savo 
dainomis ir vaidinimais puošė lietuvių 
stambesnius parengimus; pridavė tikros 
gyvybės mūsų draugijiniam judėjimui. 
Mūsų dailininkai linksmino žmones per 
ilgą laiką po visas lietuvių kolonijas.

Dabar mūsų visuomenė turi gerą pro
gą atsilyginti savo dainininkams, vaidin
tojams ir kitiems dailės mylėtojams už 
jų triūsą. Dabar lietuvių organizacijos 
ir visokios draugijos turi teisę ir priva
lo siųsti delegatus ir pasveikinimus į tą 
mūsų istorinį Meno-Kultūros suvažiavi
mą, kurio pasisekimas priklausys nuo 
mūs visų. Nuo šio suvažiavimo, priklau
sys mūsų moralinis pakilimas mene-kul- 
tūroje; nuo šio įvykio bus sustiprintas 
visas mūsų draugijinis judėjimas.

S. Baronas.

Pačioj didžiojoj Amerikos lietuvių ko
lonijoj Čikagoj jau kelinta savaitė kaip 
verda didelis prirengiamasis darbas, čia 
bus tos didžiulės istorinės meno viešės. 
Tęsis jos visą mielą savaitę, nuo spalių 
mėn. 20 iki 27 dienos. ,Į šitas vaišes, iš 
visų kampų, iš visų žymesniųjų Ameri
kos lietuvių naujokynų, bus suplaukę 

, ♦ daugialyčio meno kūriniai ir to meno 
kūrėjai, artistai, vaidilos, dainininkai, 
muzikai—visokie menininkai.

Tiesa, mes esam atitrūkę mūsų seno
sios tėviškės, to pačio didžiojo mūsų 
liaudies meno židinio. Tačiau mūsų šir
dyse vis dar tebeplinksi ta, anot Vydūno, 
“šventoji ugnis”, kuri nušviečia mūsų 
tautinį savitumą ir parodo mūsų ypatin
gą kultūrinį pranašumą.

Kiekvienoj didėlesnėj kolonijoj veikia 
mūsų chorai, vaidilų grupės, paskiri dai
nininkai, solistai, artistai. Sunku buvo 
mūsų chorams ir teatrams karo laikotar
piu. Daug jaunų karštų jėgų buvo ati
traukęs tas karas. Bet dabar tos mūsų 
meniškos grupės atsigauna ir tvirtėja. 
Štai mažas pavyzdys.

Kas tuomi bus prirodyta? Ką tas vis
kas ženklina? Tuomi bus prirodyta, jog 
ir darbo žmonės gali turėti savo meną; 
jog ir paprastieji žmonės gali suprasti 
dailę ir pasidžiaugti, pasigerėti jos gro
že. Taipgi, bus prirodyta, kad mes lietu
viai, per daugelį metų gyvendami sveti
moje padangėje tarpe kitataučių, išlai
kėme lietuvystės dvasią savo širdyse ir 
nepaskandinome tėvynės meilę politi
niuose pasaulio verpetuose. Tai ženklina, 
kad žmonių valia ir pasirįžimas yra ne
nugalimi; kad gamtos suteikta teisė iš
reiškimui džiaugsmo arba liūdesio nėra 
sulaikoma .

Kada prisiartins meno-kultūros iškil
mių dienos, tūkstančiai žmonių klausy
sis lietuviškų dainų, kurių aidas skleisis 
plačiai ir toli. Daug lietuvių atsilankys į 
svetainę, daug jų klausysis per radiją. 
Ir tų dainų beklausant, jiems prisimins 
Lietuvos vaizdas. Sukeltose svajonėse jie 
matys savo tėvynės javų laukus, žaliuo
jančias girias, sruvenančius upelius ir 
besilinksminantį jaunimą. Kada suvieny
tų chorų griausmingas balsas suskam
bės lietuvių auditorijoje, jo aidas skleisis 
po visas šalis ir atsimuš į kiekvieno lie
tuvio ausis. Tai bus signalas, pranašau

M. K. čiurlionies Gaidy 
Rankraščiai

Tarybų Liėtuvos Meno Reikalų Valdy
ba įgijo vertingą rankraštį — M. K. 
Čiurlionies muzikos kūrinius.

Įdomi yra šių rankraščių atsiradimo 
istorija.

Pasirodo, rankraščius saugojo senas 
maskvietis muzikantas Roslovas. Pasta
rajam mirus, Roslovo našlė M; K. Čiur
lionies rankraščius įteikė Lietuvos TSR 
Nuolatinei Atstovybei Maskvoje.

Rankraščiai sudaro storą 260 gaidų 
lapij tomą. Daugumas jų surašyta tušu, 
kita dalis pieštuku. 69 puslapyje yra ve- 
lionies autografas. Tarp gaidų surastas 
raštelis su užrašu: “Ištrauka iš simfoni
nės poemos “Jūra”. Tai paskutinis me
nininko kūrinys.”

Gaidų rankraščių tarpe — kūriniai 
fortepionui, vargonams. Yra eilė liau
dies dainų melodijų, užrašytų drauge su 
tekstais — “Turi motka tris jaunas duk
reles,” “Vai tu, ąžuolėli” ir kitos.

Pirmieji iš esančių knygoje Čiurlionies 
darbų pradėti 1896 metais, o 1903 met. 
čia įrašytos paskutinės eilutės. Įrašai po 
gaidomis nurodo kūrybos vietą — Vil-

LMS Suvažiavimui 
Artėjant

Kas LMS Delegatams
Turi Rūpėti

LMS suvažiavimas ir meno festivalis 
jau veik čia. Kas jame dalyvaus, kaipo 
delegatai, kaipo artistai, dabar jau rū
pinasi kelionių reikalais.

Kiekviena kuopa, organizacija, be jo- | 
kių išimčių, yra ar nėra LMS nariu, tu
rėtų turėti savo delegatus, atstovybes. 
Suvažiavimas, kaip kad “Kvieslyje”’ mi
nėta, “visų Amerikos lietuvių meno iškil- 
mė.”

Kol dar ruošiamės kelionėn ir važiuo
dami į meno festivalį, turime galvoti, 
kas veikti meno suvažiavime. Kokia turi 
būt LMS ateitis, ką ši meno-kultūros or
ganizacija turės veikti po suvažiavimo.

1. Kas Veikti stiprinimui LMS organi
zacijos? Kaip, kur reikia atsteigti lietu
vių kolonijose chorai? Visur stoka chor
vedžių. Eilę LMS chorų vadovauja (mo
kina) nežinodami lietuvių kalbos chor
vedžiai. Kaip išauklėti, išlavinti daugiau 
chorvedžių iš savo (lietuvių) tarpo?

2. Vaidyba tarpe lietuvių labai mėgia
mas, plačiai priimtas meno veiksmas. 
Tačiaus mūsų vaidybos kokybė yra silp
na, kaip ji gerinti? Pastovių vaidybos 
grupių turime labai mažai. Kodėl ju nė
ra? Yra sumanymų organizuoti ir palai
kyti nuolatinės vaidybos grupės. Ar jos 
reikalingos? Kaip jas organizuoti, išlai
kyti?

Didelis badas musų meno judėjime re
žisūros srityje. Lavintų režisierių kaip 
ir neturime. Taip pat ir su vaidintojais. 
Veikalus vaidina įvairios organizacijos, 

« kuopos senu, nelavintu įpročiu. Suvažia
vimas turčoime visą sesiją šiam klausi
mui. Tegul būna visų mūsų, ypatingai 
vaidybos menininkų, galvosena, kaip pa
gerinti kokybę mūsų vaidybos.

3. Dainų, veikalų leidimas. LMS yra 
vienatinė nacionalė organizacija tarpe 
Amerikos lietuvių, kuri užsiima išleidi
mu, gaminimu dainų, veikalų. Kas gero 
ir negero išleista? Ką jūsų chorai, vai
dintojai mano apie LMS leidinius? Ko
kių leidinių jūs norite? Šios problemos 
reikia iškelti LMS suvažiavime.

4. — Į meno judėjimą įeina daugiau ir 
daugiau jaunimo. Kaip jaunimas įtrauk
ti į šio meno judėjimo vadovybę? Meno 
judėjimas yra tokia sritis, kur maišosi 
jauni ir senesni. Šis judėjimas negali 
dalintis į jaunus ir senus. Meno veikla 
— yra visa šeima, tėvai ir vaikai. Tik 
papročiais mes skiriamės. Tarpe čiagi- 
mių ir tūlų ateivių (senesnių žmonių) 
mūsų meno judėjime kartais kyla ko
operacijos problema. Kaip šią ko-opera- 
ciją pagerinti?

5. Meno apšvieta. Sakoma, kad be te
orijos, nėra geros praktikos. Tiesa, me
no veikloje reikalinga ideologinė teorija. 
Mūsų meno judėjime ši labai svarbi me
no šaka reikia iškelti. Teorija reikalinga 
ir meno praktikoj: muzikoj, dramatur
gijoj, vaidyboj ir tapyboj. Suvažiavimas 
turi duoti planą ir šiam darbui.

6. Taip pat mūsų meno festivaliai turi 
rūpėti LMS delegatams. Iš šio festivalio 
mes gausime pamokų, lekcijų. Ar mes 
ruošime daugiau jų?

; 7. Vienas gal iš svarbiausių klausimų 
suvažiavimo išvakarėse ir pačiame 
suvažiavime turi kilti, tai LMS Centro 
vieta, lokacija ir Centro Komiteto sąsta
tas. Iki šiol, per eilę metų, LMS Centras 
buvo Brooklyne. Po suvažiavimui numa
toma dvi vietos — Chicaga ir Brookly- 
nas. Kuomet Chicaga yra didžiausias lie
tuvių centras, taip pat ir meno veiklos 
didžiausias centras. Tad, rodos, kad 
LMS Centrui geriausia vieta, buveinė tu
rėtų būt Chicago j. Šį klausimą turės iš
spręsti LMS suvažiavimo delegatai. Apie 
tai reikia pagalvoti jau dabar.

Tokios ir eilė kitų problemų laukia 
LMS suvažiavimo. Pirmu kartu mūsų 
meno judėjime LMS turės tiek laiko dis- 
kusuoii ir spręsti meno-kultūros proble
mas. Dalyvaukite jame pasiruošę, pasi
rengę gerovei mūsų meno.

V. Bovinas, LMS Sekret.

nių, Druskininkus, Varšuvą ir t.t.
Čiurlionies rankraščiai turi didelės 

reikšmės mūsų muzikos istorijai. Jie bus 
padėti į Čiurlionies galeriją Kaune. Da
lis gaidų įtraukiama į didžiojo mūsų me
nininko kūrinių rinkinį, kurį redaguoja 
velionės sesuo J. Čiurlionytė.
11 . Tiesa.

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

is priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter's daug metų 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran- 

žarnom veikti ir pagelbsti 
sklandžiai paša- 

užkietėjusias išmatas; pa-

giom 
joms švelniai ir 
linti 
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- /* // 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų •‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDicnn 60c vert®8IluEvU Bandymui Bonkute* 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT —• 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų if 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį ‘'Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<* vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas_

Adresas....

Pašto Ofisas... .................... ...............—
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

a Dspi. 674-33
2501 Washington Blvd.. Chicago 12. W. •
256 Stanley St.. Wlnninea. Man.. Can. |

KARO NUOTAKOS
Daug skaitome laikraš

čiuose apie svetimas karo 
nuotakas grįžusių Ameri
kos kareiviu. Dabar Metro
politan Life Insurance 
Company, su pagalba ka
riuomenės valdininkų, ku
rie apsipažino su dalyku, 
skelbia, kiek šių jaunųjų su 
savo vaikučiais atvyko į 
Suv. Valstijas iki liepos 20 
d. š. m. Nors statistikos nė
ra galutinės, bet duoda pui
kų vaizdą. Rokuojama, kad 
apie 52,000 nuotakų ir 17,- 
500 vaikučių atvyko.

Šie naujieji imigrantai 
atvyko iš' pasaulio visų da
lių, pagal Metropolitan Life 
Insurance Company. Apie 
60,000 arba šešios iš kiek
vienų septynių, atvyko iš 
Europos, ir kitos 10,000 iš 
Pacifiko.

Rokuojama, kad 75% iš 
Europos atvyko iš Didž. 
Britanijos, 15 c/o iš Franci- 
jos ir Italijos, 3 nuoš. iš 
Belgijos ir Airijos ir 4 nuo
šimčiai iš kitų Europos ša
lių ir šiaurės Afrikos. Iš 
viso reprezentuoja 30 tau
tų.

Iš Pacifiko — 85% atvy
ko iš Australijos, 10 nuoš. 
iš Naujos Zelandijos ir lie
kamas 5% iš Filipinų ir ki
tų vietų.

Kadangi mūsų jaunieji 
ginkluotose jėgose paimti iš 
kiekvienos valstijos, tad gi 
šie imigrantai vyksta į ša
lies įvairias dalis. Daugiau
sia apsigyvena vid.-Atlanti- 
ko valstijose, mažiausias 
nuošimtis vyksta į vakarus.

Po pirmuoju pasauliniu 
karu, nuo 4,000 iki 8,000 
nuotakų atvažiavo į šią ša
lį-

FLIS.

Washington. — Lengvėja 
liga Cordell Hull’o, buvusio 
Amerikos valstybes sekre
toriaus.
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donas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Iš tikrųjų, matyt, stoge 

pramuštos skylės, kad net 
ranką galėtum įkišt. Net ir 
sienoj keliose vietose ledo 
gabalų išbraižytos žymės. 
Kada gi tai galėjo būt? 
Priėjom išvados, kad tai 
veikiausia buvo tą pačią 
dieną, kada labai smarkiai 
nulijo ir Berklerėj, tik ten 
nebuvo ledų. Bet jau pilt 
kad pylė, tai pylė. Teksai 
tuo ir garsingi. Staigios 
audros. Neilgos, bet smar
kios, kaip iš kibiro.

Seniokas Fredas parodė 
ir slėptuvę. Nuo oro bom
bų? Ne. Nuo ledų. Įėjom į 
vidų žemyn laiptais. Patal
pėlė gali ir visą šeimyną su- 
talpint. Dydžio, kaip vie
nam automobiliui garažu- 
kas. Stogas iš cemento gal 
arti pėdos storio. Viduj 
drėgna ir vėsu.

— Kelias valandas tą die
ną čia ištupėjom, — aiški
no šeimininkas, — bijojome 
neužpliektų ledai.

Žiūrėjau ir stebėjaus, pe
čius maigiau, kad čia tokia 
negailestinga gamta. Bet 
man ir nedinktelėjo, kad 
kaip tik čia, šitoj Džiletėj, 
teks man patirti pačių šiur
piųjų visos kelionės pergy
venimų. Nors tik pusantros 
dienos čia išbuvom...

O šilta, o karšta, kepinto 
kepina. Grįžom į vidų. Se
niokas atsigulė pogulio pa

link, bet prieinu kažkur 
prie nepažįstamos tvoros. O 
čia didžiulės, baisios, aukš
tos žolės. Svirpliai, kaip pa
šėlę, čirškia lenktyniuoda7 
miės. Klaiku, šiukštu. Einu 
atgal, regis, į atbulą pusę, 
o pataikau į galvijų geldas 
su vandeniu. Tik čia šiaip 
taip susivokiu ir atsimenu 
namų linkmę. Paklaidžiojęs 
gal bent ketvirtį valandos, 
susigrabaliojau į vidų. O 
maniške jau miega...

Ant rytojaus sekmadie
nis. Pramigom ilgiau, negu 
paprastai. Gaidžiai čia ne
darė tokio didelio alaso po- 

| ryčiais, kaip kad Berklėrėj 
| pas Hermaną. Beje, užmir
šau primint, kad Hermanas 
tą pačią dieną, vakar grįžo 
namo. Išvažiavo smagus ir 

j patenkintas, nes maniškė 
jam delnan įglaudė popieri
nių gniūžtelę, už atvežimą. 
Tai ir visai neprošalį...

Atsikėlęs, greit apsiprau
siau ant gonkelių ir nuėjau 
į tą būdelę, atokioj patvo
ry vietoj. Dabar, prie sau
lės, regis, visa kas taip aiš
ku. Ir kaipgi čia aš vakar 
naktį taip klaidžiojau?... 
Stebėtina.-.. Vis, mat, prieti
kiai Teksu raistuose. Bet 
tokis prietikis, tai niekai, 
palyginus su visa eile neti
kėtų, neregėtų ir šiurpių 
prietikių, kurie visa eilia 
prasidėjo čia pat ir tuojau.

★

kan. Pasižiūrėjau pro du
ris, šviesoj, kas jis toks, o 
jo kaip nebūta. Ar nuskrido 
ar nubėgo kurM. Apsidai
riau vėl gerai, duris užsida
ręs, ar dar čia neliko kokios 
pabaisos. Regis, nebėr. 
Lengviau atsikvėpiau, kiek 
apsiraminau, išvengęs gal 
ir didelio pavojaus.

Paskui sau einu iš tykiu- 
ko išmindžiotu aukštoj žo
lėj takeliu, kvėpuoju giliai, 
kad greičiau išsklaidžius 
baimės pėdsakus. Einu, bro
liukai jūs mano mielieji, ir 
juntu — kas čia man lyg 
kad koją aukštyn kelia... 
Stabterėjau: taip, dešinės 
kojos leteną kas tai judina, 
aukštyn stumia... Koks gy
vas sutvėrimas, be abejo, 
vėl koks piktas vabalas... 
Akmenėlis negi tau krutė
ti!. O čia kruta ir tolyn 
šliaužia po letena, bato vi
duj. Net šiurpuliai mane 
perėmė... prakaitas nosį ap
šovė...

Tik aš, kaip matai, stapt 
ant kairės kojos, dešinį ba
tą šmukšt ir numoviau ir 
tuoj iškračiau ant žemės. 
Gi žiūriu: juodas blizgantis
vabalas iškritęs guli ant nu
garos ir energingai kaba- 
ruoja visom šešiom kojom... 
Aha, bjaurybe, — tai tu čia 
man norėjai įkąst į koją. 
Nagi aš tavęs dabar taip 
lengvai nepaleisiu. Palauk 
tu, širšuoli, aš tave kaip 
pagriebsiu ir nusinešiu gry- 
čion parodyt žmonėm. Te
gul jie nuspręs, kas tu toks 
nevidonas, ir tada tau bus 
atitinkama ir bausmė...

Ištraukiau nosinę iš.kiše
nės, sudėjau dvylenką, tik 
capt ir pagriebiau aš tą ta- 
baloką ir nešu nosinėj į vir
tuvę. — Ei, — sakau, —ge
ri žmonės: žiūrėkit, kas 
man norėjo koją su kram
tyt. — Sužiuro visi, kaklai 
ištyso. O aš atsargiai, kad 
nepaspruktų tas nevidonas, 
atskleidžiu nosinę ir pa- 
guldau jį ant nugaros ant 
stalo. Irvinas nusišypsojo 
plačia burna: — It’s just a 
June bug (Taigi čia tik bir
želio vabalas). —

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS

Worcester, Mass.
Atyclai LLD 11 Vyrų Kuopos 

Narių

gulėt. Užvirto sau ant love
lės be niekur nieko — ir ge
rai padarė. Irvinas nuėjo 
pašert gyvulių. O šeiminin
kė mudu siUšįnona įsivedė 

‘į priekinį — sveciųU<amba- 
rį, paveikslėlių parodyt>Xj- 
sokių fotografijų, atvaiz> 
dėlių bent keli albumai. Ir 
šiaip dar stalčius arti pilnio 
prikrautas. Žiūrėjau ne tiek 
iš įdomumo, kiek iš manda
gumo. Bet tai gana nuobo
dus užsiėmimas, ypač po il
gos kelionės. Pavartęs pa
viršium, padėjau. Bet štai 
ant stalelio stovi kelios fo
tografijos. Akį savęspi pa
traukė graži jauna pora. 
Lujizė paiškino, kad tai jos 
vyresniojo sūnaus Hugo 
duktė ir jos vyras. Stebėti
nai daili moteris, protinga, 
bet mandagia veido išraiš
ka, ir visai pridarnas jos 
vyras. Abu jaunuoliai gy
veną ir dirbą Justono mies
te.

Maniškė dar ilgai žiūri
nėjo, vartė atvaizdėlius, o 
aš gulau kniūbščias ant as7 
los ir pradėjau skaityt Lais
vės numerius, parsivestus 
iš Berklerės, iš pašto. Ir 
labai džiaugiaus, gavęs to
kią progą. Iš kiemo, gir
džiu, skardėja subruzdusių 
vištų klegėjimas ir kalaku
tų burbuliavimas. Mažasai 
šunytis irgi kažko ėmė

Nagi, geri žmonės, klau
sykit. Įeinu aš, be niekur 
nieko, į tą išvietę. Iš lentų 
sukalta tokia prasta būde
lė be lango, be nieko. Dure
lės užsidarė. Ir tik pro ply
šius įėjo kiek šviesos. Gi 
znrrfu! kamputy tūno-koks 
t a i baisus sutvėrimas. 
“Skorpionas ar gal taran
tula”, kaip žaibas, dilgtelė
jo man galvon. Įkąs — ir 
bus tau veselija... Nuodingų 
vabzdžių, girdėjau, čia pil
na. Atsargiai įsižiūriu aš 
į tą pabaisą. O ji kažkaip 
sušnarėjo, subirzgė. Man 
net ’ kvapą užėmė. Šoks 
prakeiktas driežlas ir su
kramtys mane, sukandžios, 
kraują užnuodys. O taran
tulos tai kartais pikčiau, 
negu gyvatės. Taip buvau 
girdėjęs kada pirmiau. Na 
betgi aš taip lengvai nepa
siduosiu. Pagriebiau aš 
lentgalį, ką čia pat kampe 
stovėjo ir bandau aš tą did- 
vabalį kaip nors nukrapš- 
tyt, nustumt į skylę ar 
kur... ♦,

Tik aš jo prisiglaudžiau 
su ta lenta, o jis tik užžž- 
užžž.... brrr... suspurdėjo, 
pasišokėjo ir, regis, paskri- 
do kiek. Žaibišku greitumu 
braukiau aš jį žemyn su ta 
lenta, pravėriau duris ir 
vos nevos išbraukiau jį lau

i Skerdyklų D avbininkai Rim
tai Ruošiasi Streikui

Spaliu 1 d. vakare, Herbert 
j March, UPWA vietinis direk
torius, kalbėdamas City Coun
cil Chambers mitinge, kur da- 
dalyvavo 400 žmonių, pasa- 

' k ė, kad skerdyklų darbinin- 
I kai eis į streiką. Jis nurodė, 
' kad veik visi darbininkai pa- 
j leidžiama iš darbo ir tie, ku- 
! rie dar dirba, gauna po $20 

i savaitę, iš ko negalima pra
gyventi.

Apart kitko, jis pažymėjo, 
kad kai darbininkai išėjo i 

j streiką, reikalaudami algų pa- 
(kėlimo, tai federalė valdžia 
i paėmė į savo rankas skerdy
klas. Kad ji tada galėjo tai 
padaryti, tai ir dabar galėtų 
tą padaryti, kada mėsos tres
tas tiksliai sabotažuoja ir ne- 
skerdžia gyvulių, kurių yra 
perviršis. Jis sakė, kad toks 
mėsos trusto elgesys ne tik 
darbininkus skriaudžia, pa
leisdamas iš darbo, bet vargi
na visus šalies gyventojus.

Vėliau kalbėjo Ralph Hol
stein, unijos prezidentas, ku- 

j ris taipgi nurodė, kad mėsos 
į t rustas veda tikslų sabotažą 
ir neleidžia mėsos j rinką. 
Holstein kaltino kongresą, 
kad jis į tokį rimtą reikalą 
žiūri per pirštus ir nesudrau- 
džia mėsos trusto.

Kapitalistinė spauda į tuos 
unijų pareiškimus savaip at
sakė. Nors bijojo ginti mėsos 
trustą, bet neiškentė nepridė- 
jusi, kad unijų grasinimas ei
ti į streiką yra bandymas pa
veikti į žmones ir iššaukti 
juos į masinį protestą arba 
reikalavimą valdžios, kad pa
imtų skerdyklas į savo ran
kas.

Didesniam sumaišymui skai
tytojų, rašo, kad angliakasiai 
iš 14 anglies kasyklų grįžo į

darbą po to, kai prezidentas 
pažadėjo jiems, kad jie gaus 
daugiau mėsos.

Chicagos gyventojai, vietoj 
dejuoti, turėtų rimtai susirū
pinti ir siųsti reikalavimus, 
kad priverstų mėsos trustą 
pristatyti mėsos, o jei ne, tai 
kad valdžia paimtu skerdyk
las į savo rankas.

Šis reikalas visiems lygiai 
svarbus, tad kas nori valgyti, 
turi išstatyti reikalavimus, 
kad mūsų vyriausybė nedaleis- 
tų pelnagrobiams marinti 
žmones.

Beje, darbininkai turi žino
ti, kad toks elgesys mėSos 
trusto turi daugiau ko, no tik 
kainų pakėlimą. Neduodami 
mėsos į rinką, jie nustato žmo
nes prieš demokratus, kurių 
rankose yra vadovybė. Negau
dami žmonės mėsos, kaltina 
demokratus ir žada už juos 
nebalsuoti sekančiuose rinki
muose.

žinokime, kad dabar netu
rime mėsos todėl, kad repu- 
blikonų rankose mėsos trtįs
tas, bet kai republikonus iš
rinktume, tai neturėtume ir 
duonos, kaip buvo Hooverio 
laikais. Budėkime! Rep.

Mūsų kuopa per keletą pas
kutinių metų garbingai gyve
no ir veikė, platindama ap- 
švietos ir progreso darbą ir 
užaugo net iki 125 narių, ku
ine laiku užsimokėdavo duok
les ir lankydavosi ant susirin
kimų. Kas gi atsitiko dabar? 
Metai baigiasi, o dar apie virš 
30 narių neužsimokėjo duok
lių už šiuos 1946 m. Buvo ke
letas narių ir pirmiau, kurie 
traukdavo užsimokėjimą iki 
pabaigos metų, o paskui skųs
davosi, kad greitai negauna 
jiems priklausančios knyogs.

Supraskite, draugai,- kad 
LLD Centras prisiunčia man 
tiek knygų, kiek jis gavo nuo 
manęs po $1.50 — tai tiek 
skaito ir narių. Niekuomet ne
trūko knygų tiems nariams, 
kurie užsimokėjo laiku. Per 
pastaruosius 2 metus buvo trū
kumas knygų tinginiams na
riams.

Baigiasi metai, susitinki 
draugą ir primeni, kad reikia 
užsimokėti. Jis sako, “duok 
man knygą '— še tau $1.50,” 
o jei neduodi, tai jis nenori už
simokėti. Bet iš kur gi aš gau
siu knygą, kad jam knygos 
Centras nėra prisiuntęs?

Draugai, LLD 11 vyrų kuo
pos nariai, — aš jums prime
nu nuo savęs, kad kurie nori
te gauti laiku tą žingeidžią 
i-I-  - --------------------- ------- B

Tol. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS, 
a--------------------------------------- s

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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 dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St Hicksville, L. I., N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

knygą apie Lietuvą už šiuos 
1946 m., būtinai ateikite į se
kamą kuopos susirinkimą, 
sekmadienį, 13 spalių (Octo
ber), kaip 11 vai. ryto, 29 
Endicott St., ir užsimokėkite 
duokles — tai užtikrinu, kad 
gausite laiku knygą ir šviesą, 
kurie užsimokės vėliau, gali 
likti be knygos.

LLD 11 Vyrų 
Kuopos Sekretorius, 
S. Janulis.

Hartford, Conn.
Spalių 1 dieną buvome su

sirinkusios taisyti drabužių 
Lietuvos žmonėms. Dalyvavo: 
Žemaitienė, Monkienė, Vilkie
ne, Raulinaitienė, Naktinienė, 
Miller ir Barnett. Bet drabu
žių nedaug tebuvo.

Čia noriu dar sykį paragin
ti Hartfordo lietuvius, kad nu
liekamas drapanas paaukotu
me! Lietuvos žmonėms. Nelai
kykite, kad jas kandys suėstų.

Hartforde veikia Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
skyrius. Prašome drabužius 
pristatyti į Laisvės Choro sve
tainę, 155 Hungerford St. 
Stotis atdara kožnas vakaras.

Komiteto Narė.

New York. — Columbijos 
Universitetas atsisako pri
pažint uniją streikuo j au
tiem savo darbininkam ir 
tarnautojam.

Binghamton, N. Y.
Teko nugirsti, kad jau il

gas laikas serga M. Kurpie- 
nė. Serga savo namuose M. 
Bekerienė, turi skaudžią nu
garą, guli lovoje ir negalėjo 
dalyvauti nei moterų parengi
me. Marijona sveika būdama 
daug veikia Lietuvai pagalbos 
teikime, ypač drabužių sutai- 
syme ir išvalyme. Ji ir M. 
Kazlauskienė vėl sutaisė du 
baksu drabužių dėl pasiunti
mo Lietuvon.

Aukojo gerų, švarių dra
bužių V. Kapičiauskienė ir 
jos duktė Adelė, M. Kazlaus
kienė ir jos duktė Florence 
žvirblytė. žukienė pridavė 
drabužių. J. Kazlauskas bak- 
sus surišo, o J. Vaičekauskas, 
kaip ir paprastai, nuvežė į 
stotį.

H. žukienė atnešė pinigų 
dėl Vilniaus Instituto. Aukojo 
sekamai: Anna Tomiška $10; 
po $5: Jonas Mašinauskas, 
John Yonkovič ir Helen žu
kienė.

Serga L. Mainionienė, turi 
skaudžią ranką, negalėjo da
lyvauti moterų parengime.

J. K. Navalinskienė.
Redakcijos pastaba. —Apie 

sevčius ir viešnias šį sykį ap
leisime. Mat, toks jau grynai 
asmeniškas dalykėlis.

Maskvos radijas smerkė 
Amerikos karo laivų “vizi
tą” į Graikiją.

MATTHEW P. BALLAS

■i
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>

viauksėt. O tai buvo pava
karys. Šeimininkė lesino 
paukštes ir šunims ko tai 
išnešė palakt. Liuobė gyvu
lius. Jau gerokai sutemus, 
pavakarieniavom prie žiba
linės lempos ir ėjom gultų. 
Lujizė mudviem pavedė sa
vo kambariukų, o pati prisi
glaudė kažkur kitur.

Irvinas mum padavė ran
kinę užsukamąją elektrinę 
lemputę, kad nakčia kokiam 
reikale .lengviau būtų susi
rast kas lauke. Tai aš ir iš
ėjau. Kiemo gale, kur ten 
už pašiūrių dar dieną ma
čiau būdelę, išvietėlę. Da- 
eit daėjau gerai. Nelabai 
tereikėjo nė tos lempelės. 
Tačiau išėjęs, paklydau. 
Lemputė meta nedidelį švie
sos vogulėlį, kurs taip ir 
ištirpsta tirštoj nakties

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkamo geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir įeitus miestus.

j CHARLES J. ROMAN i
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ;
Direktorius *

Liūdesio valandoj’ kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi-' • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai # 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. J

1113 Mt. Vernon Si. J
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 a•••»••••••••••••••••••••• ••

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661

tamsoj. Rodos, einu namų Sav. v. LUKOŠEVIČIUS. TeL EVergreen 4-8802
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WATERBURY, CONN.
H

Raportai Lokalo 251 delegatų 
iš Mine, Mill and Smelter 
Workers unijos suvažiavimo, 
kuris įvyko Clevelande, Ohio, 
rugsėjo 16 dieną ir tęsėsi virš 

savaitę laiko.
Čionai aš noriu atkreipti šio 

lokalo narių dėmesį į tai, ko
kį darbą atliko mūsų delega
tai ir kokius raportus gavome 
iš šio suvažiavimo. Visiems, 
kurie sekė lokalo viršininko ir 
6-to Distrikto tarybos nario 
Mankausko veiklą, gerai žino
mas jo nusistatymas. Jau prieš 
konvenciją reakcionierių va
dovaujami lokalai išnešė rezo
liucijas prieš komunistus, kad 
komunistai nebūtų renkami 
bei skiriami į jokius unijos 
viršininkus. Taip pat buvo jų 
reikalaujama, kad būtų pa
keistas unijos konstitucijos 19- 
tas paragrafas, kuriame pasa
kyta, kad šioj unijoje turi bū
ti lygi teisė visiems unijos na
riams, nežiūrint jų įsitikinimų 
bei pažiūrų, kad taipgi neturi 
būti diskriminacijos prieš ki
tas rases bei tautas.

Minėtosios rezoliucijos tuo
jau buvo paskelbtos spaudoje. 
Šiomis rezoliucijomis apsigink
lavę,. Lokalo 251 delegatai nu
vyko į suvažiavimą. Jų nelai
mei, unijos konvencija jų re
zoliucijas dauguma balsų at
metė. Kai jų rezoliucijos buvo 
atitiestos, tai jie norėjo kitą 
sąmokslą pravesti, būtent, kad 
jos būtų paleistos referendu

mu nubalsuoti, kai bus unijos 
nacionalių viršininkų rinkimai, 
lapkričio 4 dieną. Bet ir čionai 
jie pralaimėjo, nes jų pasiūly
mą unijos suvažiavimas atme
tė?

Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kad Jungtinės Valsti
jos ir Anglija ištrauktų armi
jas iš draugingų valstybių. 
Reakcionieriai reikalavo, kad 
būtų pridėta, kad ir Tarybų 
Sąjunga ištrauktų savo armi
ją iš Balkanų šalių, nors Bal
kanų šalys, kaip žinoma, ka
riavo Vokietijos pusėje prieš 
talkininkus. Bet ir šis jų rei
kalavimas buvo atmestas.

Na, tai raportai taip ir 
skambėjo apie jų nepasiseki
mus. Bet delegatas pareiškė, 
kad nereikia nusiminti, nes 
mes, girdi, laimėsime lapkri
čio 4 dienos rinkimus. Girdi, 
nebelaimės Reid Robinsonas 
ant tarptautinio prezidento, 
įteikia, sako, išbalsuoti James 
J. Leary. Ir toliau jis sapalio
jo: Kas balsuos už Reid Ro
binson, tas sutiks, kad reikia 
palaikyti komunistus.

Čia, tai jau kiekvienas pro-1 
taująs narys gali suprasti, kad 

lyra reakcionierių varoma pur
vina politika. Ar ne tokią po
litiką šiame kare varė Hitle
ris ir jo šaika? Hitlerininkai 
irgi šaukė prieš komunistus, 
norėdami suardyti tautų vie- 
i ybę. Taip dabar reakcionie- 
i ai varo propagandą unijose

prieš komunistus, norėdami 
suardyti darbininkų vienybę. 
O kam iš to nauda? Visiems 
žinoma, jog iš darbininkų pa
sidalinimo nauda yra tiktai 
fabrikantams.

PATTERSON SAKO, 
AMERIKA DAR “NE 
GANA GINKLUOTA”

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BAR & GRILL

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

£J

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantj 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 nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
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 Tablctėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk 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

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta,, Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Aš patarčiau visiems lietu
viams unijistams lapkričio, 4 
dieną balsuoti už Reid Robin
son Į unijos prezidentus, nes 
per visus ilgus metus jo pre
zidentavimo Mine, Mill and 
Smelter Workers unija buvo 
vedama teisingu keliu. Kas 
liečia Leary, tai užtenka to, 
kad už jį stoja visi reakcinin
kai, tai turbūt ir jis yra toks 
pat, kaip jie.

Tą vakarą, kada delegatai 
davė raportus, susirinkime bu
vo visai mažai narių. Todėl 
nubalsavo paimti iš lokalo 
iždo $1,000 varymui agitacijos 
prieš Robinsoną ir išrinkimui 
Leary.

Dar čia turiu priminti, kad 
tas pats J. Mankauskas su sa
vo pritarėjais prieš keturis- 
penkis mėnesius rinko para
šus, primesdami visokius kal
tinimus Robinsonui. Mat, 
jiems reikėjo surinkti tam tik
rą skaičių parašų, kad pra
vesti unijoje speciali balsavi
mą dėl pašalinimo Robinsono 
iš unijos prezidento vietos. 
Bet tas žygis jiems neišdegė, 
nes negavo užtenkamai para
šu.

Aš esu tikras, kad lapkri
čio 4 dienos rinkimuose Reid 
Robinsonas išeis laimėtoju. 
Net ir tam pačiam lokalo su
sirinkime, nepaisant, kad jis 
buvo neskaitlingas ir kad bu
vo varoma pikta agitacija 
prieš Robinsoną, buvo narių, 
kurie pareiškė: “Mes stojame 
už Robinsoną, darykite, ką no
rite.”

Unijistas.

Washington. — Lapkrity 
bus draftuota tik 15,000 
vyrų i armiją.

San Francisco. — Pavo
jingai serga, gen. J. W. Stil
well, 63 metų.

Chicago. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
P a 11 e rsonas, kalbėdamas 
Darbo Federacijos suvažia
vime, užginčijo tvirtinimus, 
kad ši šalis “iki dantų” ap
siginklavus. Esą, Amerika 
turi geriau ginkluotis. Pat- 
tersonas čia jau pranešė, 
jog po keleto mėnesių 
Jungtinės Valstijos turės 
galingesnes rakietas, ro- 
bot-bombas, negu vokiečių 
V-2. Tuo tarpu busią išto
bulinta lėktuvų vairavimas 

j radijo bangomis iš tolo.

Anglai Statys Prez. 
Roosevelto Paminklą

London. — Anglijos sei
mas vienbalsiai nutarė pa
statyti Londone paminklą 
velioniui prezidentui F. D. 
Rooseveltui. Už paminklą 
kalbėjo ir Churchillas. Jis 
Roosevelta aukščiau statė 

, net už Washingtona ir 
Lincolna.

(Churchillas, tačiau, su
trempia Roosevelto politi
ką. Rooseveltas, pav., sto
jo už vienybę su Sovietais. 
O Churchillas kursto karą 
prieš Sovietų Sąjungą.)

—. ....................................................... .... - — —•— t
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4811 — Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
D-B-A A. P. Bar & Grill

4811 • Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I aw at 1018 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROMUALD YUREWICZ & 
SOPHIE ANDRUSZKIEWICZ

1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Thatford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PRANK TURNER
157 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1909 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RALPH LEVY
2001 — Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Utica Avenue, Boorugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK ST. ANGELO 
La Luna Rest.

133 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2076 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 68 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HALPERN
468 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 16th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD H. BOCHONKO
81 — 16th St., Brooklyn, N. Y.

REIKALAUJA BULGA
RIJAI KELIO I JŪRĄ

New Yorke šiemet gimė 
jau 150,000 kūdikių.

Washington. — Dar ne
įmatoma, kada baigsis pre
kinių laivų kapitonų ir in
žinierių streikas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-8868

221 South 4th Street

-t i j 9—12 ryteValandos: j 8v'kare

Penktadieniais Uždaryta

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis,;
Rašome Receptus I

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

PATYRINĖKITE
NAUJAI PAKELTŲ UŽDARBIŲ PROGAS

kaipo
METALO POLIŠIOTOJAI 

SNAG TEKINTOJAI 
PRESŲ OPERATORIAI

MOORE DROP FORGING CO.
354 BIRNIĖ AVENUE SPRINGFIELD, MASS.

 (281)

REIKALINGI VYRAI
I

Ėmimui darbų dabar esamos© vietose mūsų rolling mill, dratų 
traukimo department© ir tirpinimo ir nuliejimo dirbtuvėje. Reikalingi 
patyrę darbininkai taip kaip ir mokiniai. Mokiniams čia yra proga 
išmokti gerą skambų amatą. Visose vietose yra nuolatiniai pasitikimi 
darbai. Jūsų darbo sąlygos yra puikiausios ir jūsų aplinka švari. Virš
laikiai siūlomi prie visų darbų. Mokama bonai už visus naktinius dar
bus. Jei jūs interesuojatės, užeikite pasikalbėti bile kada po 8:30 
A. M. pas

HANDY & HARMAN
1770 Kings Highway, FAIRFIELD, CONN.

(Arti Grasmere Avenue)
(234)

Amerikonai ir Anglai 
Pervarė Savo Planą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

senatorius Van denbergas, 
siūlydamas “Dunojaus lais
vę,” "kalbėjo, kad tatai esą 
“būtinai reikalinga Balka
nų kraštų ir vidurinės Eu
ropos ūkinei sveikatai ir 
taikai.”

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$30 Pradžiai — 5 Dienų Savaitė 

Gali uždirbti iki $38 trumpu laiku. 
MUZIKA LAIKE JŪSŲ DARBO 

APTARNAUJAMA KAVA 
OPPENHEIMER CASING CO. 

480 Washington St., N. Y. C. 
(Kamp. Vestry St., arti Canal St. stoties, 
7th & 8th Ave. Subvė, ar važiuokite Grand 

Street Bušu iki West St.) 
(236)

Paryžius, spal. 11.— Len
kijos delegatas taikos kon
ferencijoj reikalavo priskirt 
Bulgarijai nedidelį ruožą 
Graikijos žemės, kaip susi
siekimo kelią bulgaram su 
Aegejaus Jūra. Graikijos 
delegatas, iš savo pusės, pa
reikalavo Bulgarijos skly
po, kuris esąs reikalingas 
graikam apsigint nuo bul
garų.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6217 Bay Parkway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL KAPLAN
6217 Bay Parkway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6120 • - 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BROWN
6 120 — 17th Ave., Brooklyn, N. Y.

Molotovas, atsakydamas, 
pareiškė, jog Amerikai iš 
tikrųjų rūpi kas kita, o ne 
tų kraštų gerovė. Jis tvir
tino, kad “dolerio imperia
lizmas” stengiasi per Du
nojų įsigalėti tose šalyse ir 
diktuoti kitiem^ talkinin
kams. '

MERGINOS
GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ OPERATORĖS — 

80c J VALANDĄ
MERGINOS SUSTATYMAM - 

75c I VALANDĄ
PATYRUSIOS. 40 VALANDŲ 5 DIENOS 
APMOKAMA ŠVENTĖS i R V AKACIJOS 

ENDURA
429 KENT AVE. BROOKLYN 

(B’way BMT Line)
'(230

AUBURN CITY HOSPITAL
REIKIA

MOTERŲ

WALL ST. TIKISI, KAD 
ŽLUGS MĖSOS KAINŲ 

KONTROLĖ

New York. — Pasklido 
gandai, kad Trumano val
džia netrukus nuims kainų 
kontrolę nuo mėsos. Todėl 
tuojau pakilo Wall Stryto 
Šerai, ypač mėsos kompani
jų Šerai.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FEDERICO FALBO
29 1 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5837 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
315 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA CARDINELLI
315 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

KATHERINE NAHIRNY
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

AMERIKINIAI BOMBA-
NEšIAI KALGANE

Chinų komunistų radijas 
pranešė, jog Chinijos tauti
ninkų lakūnai, vartodami 
16 amerikinių lėktuvų, bom
bardavo chinų komunistų 
valdomą Kalgan miestą; 
paleido 100 bombų ir užmu
šė bei sužeidė daug civilių 
žmonių, v

Washington. — Nuimta 
kainų kontrolė apatinėm 
gryno šilko drapanom.

ABELNAM VALYMUI
KREIPKITĖS

DARBO DIENOM 8 A. M. iki 5 P.M.
5-19 LANSING ST.
AUBURN, N. Y.

TELEFONAS AUBURN 179
’(230)

NAMŲ DARBININKE. Guolis ant 
vietos, atskiras kambarys. Šeimoj 
yra du vaikai ir du suaugę. Turime 
skalbiamą mašiną. Nereikės virti. 
DEWEY 9-2109. (232)

Kūdikių paralyžius šie
met susirgdino jau 19,640 
amerikiečių. 4

A, TONY’S
ag®} UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALKUS
266 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

.193 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
193 Patchen Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 1,1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
359 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HARRY AUERBACH
359 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
102 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATTEO SPEZZANO
102 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 McDonald Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ZUCK & ARTHUR JOSEPH 
371 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382'/j Pulaski Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BESTERMAN
382>Z Pulaski St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES 
Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1008 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2251 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ocnsumed on the 
premises.

PASQUALE VITIELLO 
D-B-A Luigi’s Restaurant

2251 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
507-9 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN VOLPER 
(King Charles Food Center)

507-9 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE, FRANK. JOHN 
& MICHELE MASSTELLONE 

(Masstellone Bros.)
6224 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1543 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMANDUS JUNGE
244 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1614 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BOENING
1614 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1077 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 246 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.
WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 

246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

Washington.— Planuoja
ma pirkt kenuotą mėsą iš 
Argentinos.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 15 d„ 7:30 v. v. po 2 West 
22nd St. Draugai, būtinai dalyvauki
te susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų. — P. Janiūnas, sekr.

(230-231)
Laisvė kviečia jus į talką vajaus 
metu.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kp. susirinki

mas įvyks 14 d. spalių, 7:30 v. vak. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos narės dalyvauti ir naujų 
kandidačių atsiveskite. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.
Turėkite mintyje Laisvės sustiprini
mo reikalą.

(229-230)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį spalių 14 d., Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. Vi
si nariai prašomi dalyvauti. — Val
dyba. (229-230) Kiek jūsų kolonija 
sukels Laisvės apskritų metų fon
dui?

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks spa

lių 13 d., 2 vai. dieną. Lietuvių Pi
liečių Kl., 631 Walnut St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti. — Evelyn 
Farion, sekr. (229-230). Laisvė kvie
čią jus į talką vajaus metu.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų ruo

šos (darbo). Moteris norėdama tu
rėti puikų pragyvenimą ir gerą mo
kestį lai atsišaukia. Gali atsišaukti, 
kad ir iš toliau, aš su automobiliu 
parsivešiu. Eliz. Bekampienė, 
502 Chapel Aye., Merchantville, N.J. 
Telefonas Merchantville, 8-1082.

(227-232) ,
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Dar Apie Užsirašymą Šeštadienis--Paskutinė Diena
Partijų Balsuotoju

Registracija yra būtina, kad 
galėtum šį rudenį balsuoti.

Užsirašymas partijos bal-! 
suotoju nėra būtinas, bet pa
tartinas. Tas liečia tik kitų 
metų rinkimams kandidatų j 
nominavimą.

Užsirašyti galima balsuoto- j 
ju tiktai tų partijų, kurios da- 
bar jau uždėtos balote. O jei- į 
gu nei viena užtenkamai ne- ■ 
patinka, gali palikti partijos 
nepažymėjęs visai.

Sustreikavo 500 Columbia 
Universiteto priežiūros darbi-j 
ninku.

Registruotis
Svarbu Užsirašyti
Darbiečiu

Paniūri ir Gili Psichologinė Drama 
Romanso ir Žmogžudystės . . . 

BARBARA STANWYCK
VAN HEFLIN • ELIZABETH SCOTT 

“The Strange Love 
of Martha Ivers”

ir CAROLE LANDIS 
••IT SHOULDN’T HAPPEN TO A DOG”

BROOKLYN
PARAMOUNT k.

Skaičius registrantų pirmo-, 
mis trimis piliečių registraci- j 
jos dienomis buvo geresnis už ■ 
buvusį paskiausiais guberna-1 
toriniais rinkimais, 19 12 me
tais, bot vis dar daug mažes
nis už 1944, prezidentiniams | 
rinkimams registraciją.

.Jeigu paskutinėmis dieno
mis registracija nebus pagerė
jusi, registrantų skaičius vis 
dar tebepaliko labai siaurą 
rubežių laimėjimui. Kad už-i 
tikrintai laimėti rinkimus! 
prieš Dewey ir kitus reakci- į 
niūkūs, registracija turi būti 
masinė.

Linkėtina, kad iš lietuvių 
nebūtų tų šiaudinių piliečių, 
kurie eina atlikti savo pilieti
ne prievolę tiktai tada, kada 
nebeturi kur eiti.

Šiandien Paskutine Proga

šeštadienį, spalių 12-tą, yra 
paskutinė proga užsiregistruo
ti. Nelaukite vakaro! Atlikite

tai iš ryto, pirm išeinant kur 
kitur! Išėjęs, gali pavėluoti, 
kokia netikėta priežastis gali 
sutru kdyti.

Užsiregistruokite anksti! 
Užsirašykite Darbo Partijos 
balsuotojais! P a r a g i n k i te 
kiekvieną sutiktą žmogų pa
daryti tą pati! Nueikite pas 
kaimynus ir draugus jiems tai 
priminti!

Spalių 12-tą, paskutinę die
ną, registracija nuo 7 ryto lig 
10:30 vai. vakaro, arčiausioje 
prie jūsų namų balsavimų 
stotyje. Visomis kitomis die
nomis registracija buvo tik 
vakarais nuo 5 iki 10:30

‘,Biednas” Tommy Manville! 
Visą amželį “vargsta” su pa
čiomis. Aną dieną jo 8-ji par
ėjo namo netikėta ir vėl bėdų 
pridarė — sutrukdė visą ma
lonumą su busimąja 9-ta, kuri, 
be abejo, nebus paskutinė, 
kol pas Tameli randasi milio-

Šaunus Klasikas Prietikių Atviroj Jūroj siaučia per Pilnių
Sujaudinančioje Didybėje*...

Paxal nemirštamąją Richard Henry Dana’s istoriją.
ALAN LADD BRIAN DON LEVY

William ben din • barry fitzgerald
“TWO YEARS BEFORE THE MAST”

Matyk šią sujaudinančią velnialaivio “Pilgrim” kelionę įspūdingiausią visoj istorijoj... 
Matyk Alan Ladd vadovaujant 100 suraižyti.! bizūnais maištininkų desperatiškame 
pasipriešinime prieš1 kiečiausią pasaulyje kapitoną kad pataisytų brutališkąjį jūros 
įstatymą ir laimėtų vieną merginą, kuri dalinosi pavojum su juo!
- ► DABAR RODOMA 4

RIVOLI BROAD.WAI IR 49TH ST.

Inai dolerių ir gyvastis.

Puikus Techni-Spalvis Muzikalia!
"THREE LITTLE GIRLS 

IN BLUE”
žvaigždžiuoja: June Haver * George 
Montgomery * Vivien Blaine # Celeste 
Holin Vera-Ellen * Frank Latimore 
* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 
Beatrice Kay, Garsi Smagiųjų Nineties 
Mergaitė -'f- The Marshall Bros. Mary 
Raye ir Naldi sjs Extra: Maurice Rocco 
ROXY 7th Ave. ir 50th Street

Republikonai atvirai kalba 
už naują karą ir už valdymą 
darbininkų “stipria ranka.” 
Lietuviai — darbo žmonės. 
Nei vienas pilname suprati
me ir neparsidavęs savo žmo
nių priešams nesiūlys užsira
šyti republikonu.

Demokratų partijos vadovy
bės didžiuma, su p re z. Tru
mann priešakyje, pamynė ve- 
lionies Rooseveito programą, 
nuėjo tarnauti ar pataikauti 
re p u bl i k onams.

Darbo Partija — artimiau
sia lietuviams, jų gerovei. Ta
čiau ta partija dar ne gana 
stipri viena išrinkti už vis ge
riausius. Bet ir demokratai be 
darbiečiu negali išrinkti savus. 
Tad, kur galima sutikti ant 
kandidatų, vieni kitus pare
mia. Masinis užsirašymas dar- 
biečių balsuotojais geresniuo
sius demokratus darys dar ge
resniais darbo žmonėms. Ne
norinčius būti gerais taipgi pa
spaus su darbininkais skaity
tis.

Būtinai užsiregistruok bal
suoti! O paskui užsirašyk 

; American Labor Party bal- 
! suotoju!

Skundžiasi Trukdymu 
Registruotis

“PRIEŠ SROVE”J
Kronikine trijų veiksmų, šešių paveikslų drama.

Stato Scenon Liet uvių Meno Sąjunga

JONAS VALENTIS REŽISIERIUS
Pamatykite gyvenimą ir kovas su aukštąja kunigija liaudies prieteliaus ir au

toriaus giesmes “Pulkim Ant Kelių Visi Krikščionys”—kun. Strazdelio.

“Ne, nemainysiu Bausytės ant tavo šunies . . . nors tas tavo šuo ir labai man 
patinka!...” Veiksmas I, scena II.

VAIDINIMAS JVYKS

Sekmadieni, Spaliu-Oct. 13-tą
NEW NATIONAL HALL

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! |
Matyk pirmąsias filmas, rodančias ?

NUOSPRENDŽIUS 21 NACIUI!
Matyk C.'oeringą, Heaaa, von Ribbcntropą ir kt. aukštuosius nacius atrastus kaltais! į 
Matyk Graikus Athenuose pasitinkant sugrįžtantį Karalių Jurgį II! Matyk J. V. laivyno Į 
"Turtle” rekordinį skridimą be sustojimo! Matyk pirmąjį World Series lošimą! Matyk i 
This is America filmą, “Courtship to Courthouse” ir dar visas naujausias žinias iš 
plačiojo pasaulio! Matyk puikiausius judžius mieste 1
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 16 Street. i
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RADIO CITY MUSIC HALL

BOB HOPE 
ir JOAN CAULFIELD 

“MONSIEUR BEAUCAIRE” 
su Patrie Knowles, Joseph Schildkraut, 

Marjorie Reynolds, Cecil Kellaway 
Taipgi šaunus asmenų vaidinimas scenoj 
Charles Spivak ir Jo Orkestras Dar ir 

Bob Evans, Joint ir Rene Ainaut 
ir Extra patrauklus priedas: Peggy Lee 

Vidunaktį rodoma kas naktį

PARAMOUNT

Charles A. Collins, darbo 
partijos šioje valstijoje pirmi
ninkas ir kandidatas į valsti
jos senatorius, sako, kad Har-
leme tūluose balsavimų dis- 
triktuose pastatyti registraci

261 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 3-čIĄ VAL. PO PIETŲ. PO VAIDINIMO ŠOKIAI

Įžanga $1.50 ir $1.00. Tik šokiam 75c.

TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER
Žavinti gyvenimo istorija didžio linksmintojo, pateikianti mylimąsias melodijas, 

kurios jį garsiu >>adarė . . . AL JOLSON'O istorija nuo jo 
vaikystės iki jo triumfu Broadway ir Hollyvvoode! . . .

“THE JOLSON STORY”
TECHNI-SPALVOMIS 

su LARRY PARKS ❖ EVELYN KEYES 
COLUMBIA JUDIS

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “ALL IN A DAY,” naujovinis grožiškas vaidinimas, pa
ruoštas l.eonidof f'o, scenerija Bruno Maine, dalyvauja Baleto Grupė, Rockettes Cho
ro Ansamblis, ir Music-Hall Simfonijos Orkestras, vadovaujamas Charles Previn’o

WARNER BROS, 
sujaudinanti intrigos istorija! 

GARY COOPER
Robert Al€a ❖ Lili Palmer

“CLOAK AND DAGGER”
Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

Alvino Rey ir Jo Orkestras
Dar ir Jean Carroll Sondra Barrett..

STRAND

Suknele, Kuri Lauke Vedybų
Čia yra gyvenimo istorija tos stebėtinos moteries, kuri at
sisakė nuo meilės, šeimynos ir namų . . . taip kad galėtų 
padėti vaikams iš naujo vaikščioti!

Tai yra istorija Sesutės Kenny, kuri nepailstančiomis ran
komis ir nepajudinama drąsa iššaukė stebuklus nesuskai
tomoje daugybėje namų... ir laimėjo pergalę prieš plieno 
aptvarstymus ir karčius skausmus!

Jūs turite pamatyti šį didingą judamąjį paveikslą, nes tai 
yra stebėtina drama ... ir turi galią suvirpinti jūsų jaus
mus ir pajudinti jūsų širdį!

LIFFJ MAG.

"Puiki dramatinė 
filmą . . pilna pui
kių vaidinimų.”

"Filmą, kuri turėtų 
patikt bet kuriam 
judžių lankytojui.”

NEWSWEEK 
MAG.

..„DIAN JAGGER
unit Minimi • raitu imi ■ tutins diiigle

Produced and Directed by DUDLEY NICHOLS • Screen Play by Dudley Nichols, Alexander Knox and Mary McCarthy

IRKO PALACF™" I sNOW.'
DOORS OPEN 

at 9 A.M. '

jos vedėjai trukdą negrams 
registruotis.

Kaltinime sakė, kad tose 
vietose, kur kelių distriktų re
gistracija yra vienose patalpo
se, negrai pasiunčiami stoti ne 
ton eilėn. Kad taip pat ban
doma klausinėti apie jų poli
tinius ryšius, kas yra nelega
lu, neleistina.

Niekas neturi teisės nuėju
sio registruotis klausinėti, kur 
jis priklauso ar nepriklauso, 
kam pritaria ar nepritaria. 
Registrantui užtenka paduoti 
vardą ii’ pavardę, antrašą. Ir 
jeigu nori užsirašyti kurios 
nors partijos balsuotoju, sude
da kryželi ties tos partijos 
ženklu. Jeigu nenori užsirašy-

PARDAVIMAI
Parsiduoda už prieinamą kainą 

3-jų kambarių rakandai. Galima nu
pirkti visus rakandus arba po ke
letą ar vieną kavalką. Užeiti j na
mus galite bile laiku, šeimininkė 
bus namieje. Atėję sužinosite dau
giau apie rakandus ir jų pardavimo 
kainą, bet prašome ilgai nelaukti, 
užeikite tuoj, nes šeimininkė neuž
ilgo apleis miestą.—P. U., 294 Union 
Ave., (Apt. 17), Brooklyn, N. Y. 
(229-231)

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą, 
(pageidaujama, kad Restauracija tu
rėtų leidimą alaus). Gali būt bile 
apylinkėj, Brooklyne arba Lond Is
lande. Kas turite tokį biznį ir nori
te parduoti, prašau rašyti pas

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių 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

1 ..—... - - —'•
Ii nei vienos partijos balsuoto
ju, nėra verstina. Registracija 
lygiai verta ir be to.

Amalgameitai Gaus 
Pragyvenimo Priedą

Amalgamated Clothing 
Workers praeitą ketvirtadie
nį užbaigė derybas dėl gavi
mo algos priedo padengti pa
brangusio pragyvenimo lė
šoms. Gauta priedo po $5 sa
vaitei. Pakėlimą pradės mo
kėti su lapkričio 1-ma. Taipgi 
nustatyta 65 centai minimum. 
Paliečia 150,000 darbininkų.

Vaikai Pasmerkti Alkti
“šešios dešimt tūkstančių 

augančių vaikų čia pat, mūsų 
pačių mieste pasmerkti lėtam 
badavimui,” pareiškė Miss 
Charlotte Carr, vaikams glo
boti piliečių komiteto direkto
rė.

P-lė Carr sakė, kad nors vi
sų 200,000 biednuomenės gai
la. Jie turi kęsti dėl nedaval- 
gymo. Kęsti visai be reikalo, 
šaliai turint ištekliaus ir per
teklių maisto. Tačiau, sakė ji
nai, pirmoji mūsų rūpestis yra 
apie vaikus.

Tie 60,000 vaikų, amžiaus 
mažiau 16 metų, kenčia dėl 
pabrangimo maisto produktų. 
Tai vaikai tų žmonių, kurie 
priversti gyventi iš pensijų, 
pašalpos ir žemųjų uždarbių.

Lankančių slaugių organi
zacija New Yorke pradėjo 
metinę kampaniją sukelti 
$400,000. Įstaiga samdo, 175’ 
slauges lankyti ligonius jų na
muose. Jos per metus atlie
kančios apie 400,000 vizitų.

W. Smith, 5422 — 3rd Ave., 
(c/o Delicatessen Store), 
Brooklyn, N. Y. (227-232)

DRABUŽIAI!
NAUJI! PADĖVĖTI! 
MAISTO SIUNTINIAI!

Apmokėtais muitais
Galima siusti į

SOVIETU SĄJUNGĄ
(taigi ir į Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Šiaurinę Bukoviną ir 
Bessarabiją)

per

WORLD TOURIST'
DEL PADĖVĖTŲ DRABUŽIŲ:

1) Dalykai turi būti gana geri.
2) Turi būti cheminiai išrūkyti. 
8) Prie ją turi būti Board

of Health Certiflkatas.
Dabar galima siųsti įvairesnių 

NAUJŲ DRABUŽIŲ IR 
MAISTO RYŠULIŲ

Dėl platesnių žinių rašykite arba 
telefonuokite

World Tourist
INCORPORATED

18 W. 23rd St.
New York 10, N. Y. (frrSPffl) 

ORchard 4-4660

AGENT OF U. S. SERVICE & 
SHIPPING CORP.,

212 Fifth Ave., N. V.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikua 

ateičių* bu naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. BTagg 2-3842

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS į
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

; MIKE LEIPUS
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003




