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žmonių patarlė sako: “Po 
mirties visi geri.” Tą prime- ■ 
na generolo Joseph W. Stil
well mirtis, kada reakcija 
bando pagerbti velionį. Gene
rolas Stilwell buvo Chinijoj,1 
kada Chinija gyveno sunkiau
sius laikus. Japonijos armija į 
ištaškė britus Malajaus pussa- i 
l.vj, supliekė Burmoj, įveikė 
amerikiečius Filipinų salose ir j 
visomis jėgomis 
Chin i jos.

užgulė ant

J. W. Stilwell 
r e a k c i n in k as 

Chiang Kai-Shekas ne tiek rū
pinasi kariauti prieš Japonijos 
imperialistus, kiek prieš Chi- 
nijos komunistus. Chiang Kai- 
Shekas puolė komunistu kari
nes mokyklas, arsenalus, dau
giau ir geresnės armijos lai
kė prieš komunistus, negu 
prieš japonus. Gi Chinijos ko
munistai buvo vienatinė jėga, 
kuri fronte ir partizanu ka
re laikėsi prieš Japoniją.

Generolas 
matė, kad

su
ir
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MŪSA PABRANGO 100 
NUOŠIMČIŲ PO KAINŲ 
KONTROLĖS NUĖMIMO
Pirmą Dieną po Mėsos Kainų 
Iškontroliavimo, Brangenybe 

Pralenkė Juodąją Rinką
New Yorke, Chicagoj ir 

kituose didmiesčiuose mė
sos kaina pakilo 100 nuo- 

1 šimčių ant rytojaus po kai
nų kontrolės panaikinimo 
mėsai.

Kainų Administracijos 
buvo nustatyta 65 centai 
svarui geriausio steiko. O 
po kontrolės panaikinimo

Chicagoj pakilo nuo buvu
siu $20 šimtui svaru jau 
$50 ir $60.

iki

Gen. Stilwell nesutiko 
tokia Chiang Kai-Sheko 
Wall stryto imperialistų poli
tika. Už tai Wall stryto im
perialistai atšaukė generolą
Stilwell iš Chinijos, o ten pa- tas steikas pabrango iki 
siuntė tokius, kurie remia re-' $1.25, viršydamas juodosios 
akciją.

Kada gen. Stilwell mirė, tai tinio steiko OPA skyrė 55 
ne vien Wall stryto imperia-1 centus, o dabar jo kaina pa

kilo iki $1.20.
Pagal Kainų Administra

cijos įsakymą, už kepenų 
svarą buvo galima imti 42 
centus, už porkčapsų svarą 
48 c. ir už veršienos sva
rą 50 centų. Dabar gi už 
kepenis lupama 75 c. iki $1 
svarui, už porkčapsus $1, 
už veršieną $1 iki $1.20 sva
rui, taigi žymiai daugiau, 
negu buvo mokama juoda
jam manketui.

Mėsinių galvijų kaina

listai “gerbia” jį, nes žino, 
kad velionis buvo gabus karo 
vadas ir turi vardą tarpe bu
vusių kareivių, bet net Chiang 
Kai-Shekas, ir' tas reiškia 
“gailestį.” Jis pasiuntė gene
rolo našlei “užuojautą,” nors 
tas visai neatitinka Chiang 
Rai-Sheko atsinešimui linkui 

'generolo, kada pastarasis bu
vo sveikas ir gyvas.

rinkos kainas. Svarui vidu-

Reakcija krykštauja, kad 
Chiang Kai-Sheko govėdos už
grobė Chinijos demokratijos 
centrą — Kalganą. žinoma, 
kiekvieno miesto netekimas 
yra nauja nelaimė Chinijos 
demokratijai, nes reakcininkai 
žudo civilius žmones, kurie ne
suspėjo su armija pasitraukti. 

Bet tie, kurie mano, kad 
jie jau laimėjo karą prieš Chi
nijos liaudį, tai labai klysta. 
Japonijos imperialistai buvo 
galingesni už Chiang Kai-She-
ką, o ir tai galų gale suprato, pašalpas. Komitetas patvir- 
kad nenugalėti jiems Chini-: tino paskirstymų teisingu- 
jos liaudį. Bet Wall stryto im- j mą ir atmetė skundus, būk 
perialjstai ir generolo Chiang‘UNRRA siuntiniai buvę 

skiriami jugoslavų armijai.

JUGOSLAVIJA TEISIN
GAI PASKIRSTĖ UNRRA
PAŠALPAS

Belgrad.—Jungtinių Tau
tų pašalpinės organizacijos 
komitetas tyrinėjo, ar Ju
goslavijos valdžia teisingai 
paskirstė atsiųstas UNRRA

Kai-Sheko reakcininkai ir to1 
nepajėgia suprasti.

SLĖPS NACIŲ VADŲ 
LAVONUS“Taikos angelas” generolas 

George Marshall jau ruošiasi 
iš Chinijos grįžti į Jungtines 
Valstijas. Jo “taikos” misija 
buvo tokia pat, kaip Japoni-| 
jos diplomato Kurusu. .___ . . . .
rasis Washingtone taikos de- j aringo bus slaptoj vietoj 
rybas vedė, kada Japonijos' palaidoti be jokių pažymė- 
imperialistai ruošė užpuolimą • jinių jų kapams, kad fana- 
ant Perlų Užlajos. | tiškiej i naciai negalėtų iš-

Generolas Marshall taip pat vogt jų lavonų, kaip kad 
.“taika rūpinosi” tik tam, kad Italijos fašistai išvogė 
padėti generolui Chiang Kai-1 Mussolinio lavoną, 
shekui geriau apsiginkluoti ir j 
prisirengti karui prieš Chini-

Nurnberg, Vokietija. — 
Lavonai 10 pakartų hitleri- 

" Pasta-1 ninkU i1’ uusižudžiusio Go-

prisirengti karui 
jos demokratiją.

II. Hooveris 
ašaras, ap-

Reakcininkas 
paliejo gaidžio 
verkdamas Suomiją. Jis kei
kia visa svietą, kad “demo- 
kratinės Suomijos niekas ne- 
geibėja.”

Lygiai taip pat kalbėjo apie 
Suomijos “demokratiją” ir tie 
suomiai fašistai, kuriuos pati 
Suomijos liaudis pasiuntė j ka
lėjimą, kaipo hitlerininkus ir 
karo kriminalistus.

Pittsburgh. — Gatveka- 
rių konduktoriai nubalsavo 
grįžti darban, nors nepri
klausomoji unija tęsia strei
ką prieš Duquesne elektros 
kompaniją.

Amerika Apgailestauja, “jei 
Įžeistas” Sovietų Atstovas

BYRNES NEPAISYS 
4-RIŲ DIDŽIŲJŲ 
SUTARČIŲ “

Paryžius. — Baigiant 
konferenciją dėlei taikos 
sutarčių su penkiais kraš
tais, buvusiais Hitlerio pa- 
pėdininkais, Amerikos dele
gatas James Byrnes pakar
tojo, kad ir Keturių Didžių
jų užsieninių ministrų ta
ryboje jis rems tokius kon
ferencijos tarimus, už ku
riuos balsavo du trečdaliai 
delegatų. Tokiame atsiti
kime jis nepaisys pirmesnių 
savo sutarčių su Sovietų, 
Anglijos ir Francijos užsie
nio reikalu ministrais. 4-

Washington.— Amerikos 
valstybės departmentas pa
siuntė beveik apgailestavi
mo notą sovietinei ambasa
dai Washingtone. Nota sa
ko, jog valstybės depart
mentas “giliai apgailestau
ja,” jeigu buvo nemanda
giai pasielgta su Sovietų 
a m b asadorium Nikolajum 
V. Novikovu, kada jis at
skrido iš Paryžiaus spalių 4 
d. į La Guardia lėktuvų 
aikštę, prie New Yorko.

Sovietų ambasada protes
tavo, kad Novikovas buvo 
sulaikytas muitinėje dau
giau kaip valandą ir kad 
muitinės viršininkai reika
lavo pasirašyt pareiškimą, 
jog Novikovas neturi jokių

“neteisėtų” dalykų savo ba
gaže.

Amerikos vyriausybė sa
vo notoje dabar pripažįsta 
tik tiek, kad nebuvo leista 
Novikovui išeiti iš muitinės 
pasikalbėti per telefoną su 
generaliniu Sovietų konsu
latu New Yorke nei su vals
tybės department!! Wash
ingtone. Bet ši klaida, gir
di, atsitikus todėl, kad at
skrido dar du kiti lėktuvai 
ir todėl pasidaręs “sumiši
mas.” O kas liečia pareiš
kimą apie “neteisėtus” da
lykus bagaže, tai to esą pa
prastai reikalaujama.

Sovietų atstovybė pareiš
kė, jog, pagal tarptautines 
tiesas, ambasadoriaus ba
gažas negali būti liečiamas.

PAKARTI RIBBENTROP 
FR. SAUCKEL IR 8 KITI 
ARŠIEJI ŽMOGŽUDŽIAI
Goeringas Nusinuodijo; Strei- 
cheris prieš Pakorimą Rėkė: 

“Bolševikai Pakars Jus!”
N u r n b e r g, Vokietija 

spal. 16. — Prieš pat nu- 
smerktųjų nacių korimą

JACKSONAS RAGINA 
TEIST IR KITUS 
HITLERININKUS

Naujas Išmistas apie 
Maskvos Pinigus Fran
cijos Komunistams

Francijos seimo 
(lapkr. 10), re

vel paskleidė iš- 
Maskva duodan-

siartinant 
rinkimams 
akcininkai 
mišią, būk 
ti pinigų francūzam komu
nistam. Bet tai tik nauja 
tų politikierių pasaka, kaip 
pareiškė komunistų vadovė 
Madeleine Braun, Franci
jos steigiamojo seimo vice
prezidentė. Ji sakė:

“F r a n c ū zu Komunistų 
Partija palaiko savo veiklą 
tiktai pajamomis, kurias 
centas po cento sudeda pa
tys Francijos darbo žmo
nės. Kartais mums taip 
pritrūksta pinigų, kad mes 
net gailimės, jog pasaka 
apie Maskvos pinigus yra 
neteisinga!”

Prancūze Mokslinin
kė, Esą, “Pavojinga” 
Amerikai...

South Kortright, N. Y.— 
Čia vykstančiame Tarptau
tiniame Moterų Susirinki
me daugelis delegačių ste
bėjosi, kodėl Amerikos kon
sulas Paryžiuje nedavė 
francūzų mokslininkei Eu
genijai Cotton praleidimo į 
Jungtines Valstijas. Konsu
las išrado, kad Eugenija 
d a 1 y v aujanti “komunisti
niame veikime.” Bet tikru
moj jinai nieko bendro ne
turi su komunizmu, kaip 
sakė šiam susirinkimui Ma
deleine Braun, komunistė 
ir Francijos Steigiamojo 
seimo vice-prezidentė.

Eugenija yra Tarpt. Mo
terų Sąjungos pirmininkė.

Lenkai Areštavo Du 
Anglų Diplomatus

uz- 
kad 

iš-

Bus Nuimtos Kainų 
“Lubos” ir nuo 
Kitų Reikmenų

Washington. — 
Administracija, su 
dento Trumano pritarimu, 
planuoja per trejetą savai
čių panaikinti kainų kon
trolę dar šimtams įvairių 
reikmenų; ketina nuimt 
kainų lubas duonai, mil
tams, cukrui, siuvamosioms 
mašinoms, audeklams, ka
vai, laikraštinei popierai, 
namų baldams, drabužiams, 
riebalams ir aliejams, “ke- 
nuotai” žuviai, saldainiams, 
alui, degtinei, arbatai, ke- 
nuotom tomeitėm, šviežiem 
orindžiam, kojinėm (pan- 
čiakom), kailiams, auto-
sunkvežimiams, mašinerijai 
ir kitiem dalykam.

Kainu 
prezi-

Jau įleis Meksikos 
Galvijus Šion Šalin

SAUGUMO TARYBA PA
TAIKAUJA FRANKUI

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba 7 balsais prieš 4 atme
tė Lenkijos delegato reika
lavimą nepriimt Franko Is
panijos į tarptautinį Jungt. 
Tautų teismą.

New York. — Po mėsos 
i š k o ntroliavimo, smarkiai 
pakilo Wall Stryto serai.

London. — Anglija 
protestavo Lenkijai, 
lenku valdžia suėmė ir 
krėtė anglų konsulą J. H. 
Dickinsoną ir Anglijos am
basados sekretorių R. B. 
Storrsą. Lenkų milicijos 
leitenantas ir du rusai ka
reiviai įtarė tuos anglus, 
kaip fašistinio lenkų gene
rolo Anderso agentus.

Washington.— Jungtinės 
Valstijos šį penktadienį 
pradės vėl įsileisti mėsinius 
galvijus iš Meksikos. Tų 
galvijų gabenimas į šią šalį 
buvo uždraustas nuo birže
lio 5 d. Nes amerikinis mė
sos trustas įpasakojo val
džiai, kad tarp meksikinių 
galvijų pasklidusios snukių 
ir kanopų ligos.

Apsivienijo įvairios 
bo unijos Brazilijoj.

dar-

KAS IŠGELBĖJO FRAN
CIJOS GARBĘ?

New Yorko republikonų 
Herald Tribune rašo: 
“Francijos kairieji politi
niai sustiprėjo todėl, khd 
jie išgelbėjo Francijos gar
bę” per kovą prieš nacius.

Washington. — Teisėjai 
Robertas H. Jacksonas 
Amerikos prokuroras prieš 
nacius karinius kriminalis
tus Nurnberge, davė rapor
tą prez. Trumanui apie tą 
bylą ir pareiškė, jog reikė
tų teisti dar “didelį skai
čių” nacių piktadarių. Sako, 
jie lygiai kalti, kaip ir tie. 
kurie buvo nusmerkti pako
rimui arba nuteisti kalėji
mam Jis pataria, kad jy.os 
paskirai teistų talkininkai 
savo valdomose Vokietijos 
srityse.

nusinuodijo Hermannas Go- 
?ringas, buvęs .oro jėgų mi
nistras ir pirmas po Hitle- 
•io žymiausias nacių vadas. 
Kiti 10 tapo pakarti kalėji
mo mankštynių kambaryje, 
pradedant nuo 1 valandos 
naktį iš antradienio i tre
čiadienį (o pagal New Yor
ko laika nuo 7 vai. antradie
nio vakare). Visų korimas 
pabaigtas per valandą ir 
tris ketvirtis.

Nors kariniai sargai-am- 
erikonai diena - nakti tėmi- 
jo per skyles duryse kiek
vieną kalinį, bet Goeringui 
pavyko nusižudyt piliuke 
slepiamų nuodų. Viena nuo
dų doza surasta ir atimta, 
kuomet Goeringas buvo 
areštuotas, bet gal jis su
gebėjo išlaikyti kitą nuodų

Francijos Klerikalai 
Telkia Socialistus 
Prieš Komunistus

Paryžius. — Katalikų 
partija (pasivadinusi liau
dį š k a i s respublikiečiais) 
kreipėsi per savo komitetą 
į Socialistų Partiją; kvietė 
socialistus susidėti su kata
likais, girdi, kad “išlaikytų 
taiką ir Francijos didybę.”

Klerikalai nori socialistų 
talkos, kad nustelbtu komu- 7 4^
nistus seimo rinkimuose 
lapkričio 10 d. Jie bijo, kad 
jeigu būtų išrinkta gana 
daug komunistų, tai komu
nistai vyrautų ir valdžioj.

Steigiamajame Francijos 
seime katalikai turi tik,po
ra atstovų daugiau už \ko- 
munistus. Socialistai stoVi 
trečioj vietoj.

(šiuos žodžius berašant, 
radijas skelbė, jog įtartas 
ir suimtas vienas ameriko
nų kapitonas, kaipo davęs 
Goeringui nuodų.)

Pirmiausiai pakartas von 
Ribbentropas, buvęs Hitle
rio užsienio reikalų minis
tras. Paskutiniame žodyje 
ant kartuvių pastolio jis 
linkėjo taikos.

Aršiausias žydų budelis, 
Julius Streicheris ir po kil
pa rėkavo prieš žydus ir su
šuko: “Bolševikai pakars ir 
jus!”

Korikas buvo amerikonas 
saržentas John C. Woods.

Apart minimųjų, tapo

Chicago. — Urmu 
čiama galvijai ir kiaulės i| 
skerdyklas. Tikimasi nepa
prastai aukštų kainų už mė
są.

Fritz Sauckel, milionų ki
tataučių kankintojas versti
nuose darbuose; feldmar
šalas Wilhelm Keitel; Fritz 
Kaltenbrunner, slap tosios 
nacių policijos vadas; Al
fredas Rosenbergas, nacių 
filosofas (kuris prieš pako
rimą tik atsikrankštė ir nu
sispjovė) ; Hans Frank, bu
vęs Lenkijos general - gu- 

I bemato rius, milionų žydų ir 
slun"; lenkų žudikas; generolas 

nacių armijos 
štabo galva; Arthur Seyss- 
Inquart, Austrijos išdavi- 

; kas naciams, ir Wilhelm

4

ž
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PROGRESISTŲ KONFERENCIJA REIKALAUJA TUOJAU 
SUSTABDYT ATOMINIŲ BOMBŲ GAMINIMU

New York. — Progresis- 
tų Konferencijos komitetas 
pareikalavo, kad Amerika 
tuojau nustotų gaminus 
atom-bombas. Nes kol ši ša
lis jas dirbasi, tol kelia 
“mūsų talkininkų nepasiti
kėjimą ir nuožiūrą” prieš 
Jungtines Valstijas, sako 
komitetas savo pareiškime.

Pare iškimas kritikuoja 
'amerikinį Barucho planą 
dėl atominės jėgos pažabo
jimo pasaulyje. Tas planas 
palieka Amerikai “teisę”

gamintis atomines bombas, 
iki bus pilnai sukontroliuo
ti atominiai bandymai ir 
atominės medžiagos visame 
pasaulyje. Tiktai po to 
Jungtinės Valstijos ketina 
pasidalinti tikraisiais • ato
miniais sekretais su kitais 
kraštais.

Jeigu Amerika nustotų 
gaminus sau atomines bom
bas, “tuo m jinai parodytų 
gerą valią ir geras intenci
jas, kurios būtinai reikalin
gos, jeigu norime lygiomis

tartis su kitomis Jungtinė
mis Tautomis,” sako pro- 
gresistų pareiškimas.

Šiame jų komiteto posė
dyje Pennsylvania viešbu
tyje dalyvavo CIO pirmi
ninkas Philip Murray; CIO 
Politinio Veikimo Komiteto 
direktorius Jack Croll; Ge
ležinkelių Traukinių Broli
jos pirmininkas A. F. Whit
ney; Nacionalės Farmerių 
Sąjungos pi r mininkas 
James Patton; Nepriklau
somojo Piliečiu Komiteto

Stebėtojai
Korimus stebėjo kalėjimo 

viršininkai; karinė talki- 
pirmininkas Jo Davidson, į ninku komisija — po vieną 
garsus skulptorius; Amai-‘ generolą nuo Amerikos, 
gameitu Rūbsiūviu Unijos Anglijos, Sovietų ir Fran- 
pirmininkaą Jacob Potoffs-' cijos—ir astuoni talkininkų 
ky; buvęs Jungtinių Valsti-1 spaudos ir radijo korespon- 
jų iždininkas Henry Mor-1 dentai.
genthau; generalis Califor-1----------------
nijos prokuroras Robert SOVIETAI LABAI MAŽI- 
Kenny, Nacionalės Advoka: ^A KARINES SAVO 
tų Gildijos pirmininkas, ir LešAS 
eilė kitų pažangių organi 
zacijų atstovų.

I^MNW^naKK

ORAS. — Bus šilta.

Maskva. — Sovietų iždo 
ministerija pasiūlė 11 bilio- 
nų dolerių sumažinti lėšas 
kariniams Sovietų reika
lams per metus.
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Rodo į Europą, o Amerikos Žmonėms 
Kišenes Krausto

Ilgesnės darėsi mūsų šalyj žmonių eilės prie krau
tuvių, daugiau turčių spauda ir radijo komentatoriai 
šaukė apie “badą Europoj.” Mūsų šalis nuo karo nei 
kiek nenukentėjo; čia nebuvo numesta nei viena bomba, 
nesugriautas nei vienas namas, fabrikas ir neišsprogdin
ta tiltas. Ar galima norėti, kad Sovietų Sąjungoj visko 
būtų užtektinai, kurios taip dideli plotai nuterioti, kur 
karo audra sugriovė 1,710 miestų, 70,000 sodžių, 6,000,000 
namų; 31,850 fabrikų, 40,000 ligoninių ir 84,000 mokyklų?

Ar galima norėti, kad Lenkijoj, Bulgarijoj, Jugos
lavijoj, Belgijoj, Francijoj ir kitose šalyse, kur karo 
liepsna per kelis metus du kartus perėjo, kur milionai 
yra šviežiai supiltų kapų, kad visko būtų pakankamai?

Kad Lietuvoj ir kitose karo nuteriotose šalyse yra 
reikmenų stoka, niekas neginčija. Bet Tarybų Sąjun
goj ir ten, kur yra liaudies demokratinė tvarka, žmonės 
dirba ir jie mato ir jaučia savo darbo rezultatus, ma
to ir jaučia, kaip jų padėtis gerėja.

Bet kokis yra pateisinimas, kad Jungtinėse Valsti
jose išnyko iš rinkos muilas, cukrus, mėsa, riebalai, net 
ir pipirai? Kokis yra pateisinimas, kad pas mus nėra 
užtenkamai gyvenimui namų, kuomet čia niekas jų ne
sugriovė, kuomet turime pakankamai medžiagų ir darbo 
jėgų jų statybai? Kodėl turi būti mūsų šalyj prie krau
tuvių ilgiausios linijos ir žmonės negali gauti reikme
nų, kurių jie turėtų gauti? Karas gi jau pasibaigė me
tai ir pusė laiko atgal!

Turčių spauda bėdą suverčia ant OPA. Pasekmėj 
tos agitacijos ir reakcinių kongresmanų veiklos, senoji 
OPA, kuri buvo velionio Roosevelto įsteigta, buvo pa
smaugta birželio 30 d. Naujoj* OPA jau baigiama taip 
pat pasmaugti. Turčių spauda ir radijo komentatoriai 
įkalbinėja, jog, kai tik nebus OPA, tai “visko Amerikoj 
bus.” Pagyvensime ir pamatysime!

Tolydžio, prez. Trumano pareiškimu, tampa panai
kinta kontrole ant mėsos. į

Yra dalykų, su kuriais OPA nieko neturi, o vis vien 
jų nėra. Su galutinu OPA pasmaugimu tik atpalaiduo
jamos rankos pelnagrobiams visuomenės apiplėšimui, 
kuri dar nors kiek juos nuo to suvaldė, o pati padėtis 
nepataisoma.

Kodėl gi stoka mėsos? (1) Pirmiausiai stoka todėl, 
kad galvijų augintojai susilaikė nuo pristatymo jų į 
rinką, nes laukė, kada bus OPA ant jų kainos panaikin
tos ir tie ponai galės brangiau už mėsą imti. (2) Todėl, 
kad mėsos gaminimo fabrikantai susilaikė nuo pardavi
mo, nes jie žinojo, kad, išlaikę mėnesį ar daugiau mėsą 
šaldytuvuose, už ją galės dubeltavai gauti. Vien Kansas 
City mieste buvo atidengta virš 12,000,000 svarų mėsos, 
laikomos šaldytuvuose. (3) Todėl, kad mėsos gamintojai 
galėtų daugiau pelnyti, tai Washingtono vyriausybė per
ka pas juos 13,000,000 svarų mėsos kas savaitė armijai 
ir laivynui, o neperka Argentinoj ir Brazilijoj, nes tai 
būtų “nepatriotiška.” (4) Todėl, kad juodos rinkos biz
nieriai daug daugiau pelno gauna, pardavinėdami slaptai, 
negu nustatyta rinkoj mėsos kaina. Yra ir kitų prie
žasčių, kurios veikia į mėsos rinką.

Taip yra ir su kitais dalykais. Kodėl gi namų sto
ka? Todėl, kad federalė valdžia tą reikalą apleidusi, 
naujų namų statybai visai mažai pinigų skyrė, nors tuos 
pinigus galėjo atsiimti randomis arba naujus namus par
duodama. Kongresas nesigailėjo 80 nuoš. visų valdžios 
įplaukų paskirti karo prisirengimams—gamybai atomi
nių bombų, karo laivų, orlaivių ir kitų pabūklų, bet “ne
turi pinigų” namų statybai.

Privatiniai namų statytojai vadovaujasi pelno iš- 
skaitliavimais, o ne visuomenės reikalavimais. Jiems yra 
naudingiau, kada namų yra kuo mažiau. Tada jie gali 
imti dideles kainas juos parduodami, arba aukštas ran
das. Ir gyvenamųjų namų problema tol nebus išspręsta, 
kol tuo klausimu rimtai nesusirūpins federalė, valstijų 
ir miestų valdžios.

Taip yra ir su daugybe kitų klausimų. Susispietę 
republikonai į kongresą, senatą, valstijų seimelius ir su
sijungę su reakciniais demokratais sudaro šaly geras są
lygas pelnagrobiams ir visuomenės plėšikams.

Gi, kad liaudis kuo mažiausiai tai pastebėtų, kad 
neleisti jai apsijungti aplinkui tokius vadus, kaip Wal
lace, Pepperis, Ickes ir kiti, tai turčių spauda nukreipia 
liaudies atidą į kitas šalis. Rašo apie blogas ekono
mines sąlygas, apie “nebuvimą demokratijos,” tuo kartu 
reakcininkai Amerikoj stengiasi panaikinti liaudies lais
ves ir kuo daugiau tą liaudį išnaudoti.

Būsimuose rinkimuose Amerikos liaudies pareiga 
atmesti visus reakcininkus, kaip republikonų kandida
tus, taip ir tuos “demokratus,” kurie su republikonais 
eina ir išrinkti tuos žmones į kongresą, senatą ir kitas 
valdvietes, kurie laikosi velionio Roosevelto politikos.

KAS KA RAŠO IR SAKO LAISVES VAJUS
gEgĘgSsgggBari vi i,i ‘.i

BANDYS TRAUKTI 
LIETUVIUS PAS 
REPUBLIKONUS

Chicagos menševikų 
raštyj (Naujienose) šitaip 
rašoma:

“Šiandien (spalių 11 d.) 
lietuvių delegacija, kurioje 
dalyvauja Adv. Antanas 
Olis, Chicago; Adv. William 
Laukaitis, Baltimore; Wil
liam Kvetkas, Wilkes Barre, 
Pa.; William Paschall, Phi
ladelphia; Kun. Jonas Bal
konas, Maspeth, N. Y.; Dr. 
M. J. "Vinikas, New York 
City; P-nia V. Tysliava, 
Brooklyn; Adv. Antanas 
Shallna, Boston; ir P. J. Zu- 
ris, Cleveland, Ohio, susiren
ka Republican National 
Headquarters, Washingtone, 
kur bus oficialiai įsteigta 
Lietuvių Divizija Republican 
National Committee.

“Šiame susirinkime daly
vauja pats Republikonų Par
tijos pirmininkas, Carroll 
Reece, kuris pareikš Republi
konų Partijos nusistatymą 
‘dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės bylos.’

“Kadangi republikonai ti
kisi, kad ateinančiuose rinki
muose, lapkr. 5-toje, bus iš
rinktas Suv. Valst. Kongre
sas, kuriame daugumą turės 
republikonai, tad šis susirin
kimas Washingtone gali būti 
svarbus ir reikšmingas.”

Kaip matome, visa eilė 
lietuviškų ponų — jų tarpe 
ir kunigas Balkūnas, — nu
sikraustė pas reakcininkus 
republikonus prašyti, kad 
jie grąžintų jiems Lietuvą! 
Pažiūrėkime, kas gi ton de- 
legacijon įeina? Kokios rū
šies toji delegacija?

Olis, Šalna, Tysliavienė, 
Zuris, — atviri smetoninin- 
kai, fašizmo rėmėjai ir “už
sigrūdinę” repu blikonai. 
Laukaitis — kailiamainys: 
ilgą laiką buvęs demokra
tu, vėliau atviru smetoni- 
ninku, o paskui vėl nuėjęs 
pas Grigaitį - Šimutį (į jų 
“tarybą” ant burdo), da
bar — pas republikonus nu- 
sirepečkino! Kvietkas ir 
Balkūnas — politiniai vėjo 
malūnai, šiandien čia, ry
toj ten, — bet visuomet pa
taiko pas reakcininkus.

Vinikas — demokratas, 
republikonas, liberalas ir 
reakcininkas — viskas, ko 
tik iš jo nori!

Na, ir šitas, keturių vė
jų supustas “kolektyvas 
sukūrė “lietuviu - 
prie republikonų 
Po to, šitie ponai 
gas prakaituodami
lietuvius darbo žmoneš bal
suoti už republikonų reak
cinę mašiną!

Jei ko, jie dar ir aukų re
publikonų partijai, prašys, 
nors tai stambaus kapitalo 
partija,— partija, kurią su
daro Amerikos multimilio- 
nieriai!

Koks 
ponams 
gu jie
taip urmu patapti republi- 
konais ?

Paslaptį iškelia fašistų- 
smetonininkų Dirva. Spal. 
11 d. laidoj Smetonuko-Kar- 
piuko lapas plepa, būk da
bartinė Amerikos valdžia 
“savo tylėjimu Sovietų ag
resijai pritaria.”’ Tai ne 
viskas. Dar blogiau, rašo 
tas laikraštis, “yra tas, kad 
nepaisant pastangų daromų 
pasimatyti ir asmeniškai iš
dėstyti Lietuvos bylą prezi
dentui Trumanui, Amerikos 
lietuviams veikėjams nelei
džiama pasimatyti su Ame
rikos Prezidentu.”

Argi ne skandalas ?! Kar- 
piukui-Smetonukui, Oliui ir 
palkūnui, Laukaičiui ir 
Grigaičiui Baltojo Namo 
durys uždarytos ir jie ne-

laik-

v

diviziją” 
partijos, 
ir kuni- 
agituos

gL žvėrelis šitiems 
kelią peržengė, jei- 
šiandien užsispyrė

(visai bereikalin-

galį net pasimatyti su p. 
Trumanu!

Ot, kada bus išrinktas 
republikonas prezidentas, 
tuomet jie galės Baltajame 
Name ir miegoti — durys 
visuomet bus atdaros! Dėl
to, Dirva rašo:

“...noromis - nenoromis, 
prieiname išvados, kad vie
natinė pagalba, vienatinė 
Nepriklausomos Lietuvos vil
tis glūdi republikonų parti
joje, kuri nėra supaneiuota 
slaptomis sutartimis...”
Vadinasi, vienatinis lietu

viškiems fašistams kelias 
eiti pas Hooverį, pas Van- 
denbergą, pas Taftą, pas 
Amerikos kapitalistus - im
perialistus ir jiems batus 
valyti! Gal gi už tai ką lie
tuviški smetonininkai ir 
gaus!

Kaip Dirva, taip ir visi 
vakar buvusieji demokra
tai, o šiandien republikonai 
šlykščiai meluoja. Baltojo 
Namo durys jiems’buvo at
daros
gai) net ir prie demokratų 
administracijos. Kas gi ne
atsimena to meto, kai Gri
gaitis su Karpiuku ir Ko. 
buvo prileisti pas velionį 
prez. Rooseveltą? Po pasi
matymo su Roose veltu jie a- 
kiplėšiškai paskelbė, būk 
Rooseveltas jiems užtikri
nęs grąžinti smetoninę Lie
tuvą !

Vėliau Olis, su kongres- 
mano Sabath’o talka, buvo 
priėjęs prie Trumano, kai 
šis buvo vice-prezidentu ir 
su juo net “pikčių” nusi
traukė, kurį vėliau visur 
kaišiojo.

Per ilgą laiką šitie politi
kieriai didžiavosi, kad ša
lies vyriausybė, — pirmiau 
Rooseveltas, vėliau Truma- 
nas, — jiems grąžinsianti 
pasmetonuotą Lietuvą!

Dabar, štai, jie su sykiu 
pareiškė: kadangi Truma- 
nas mūs neįleidžia į Baltą
jį Namą, tai mes bėgame 
pas republikonus!

Kokis beprincipiškumas! 
Koks nesuaugimas! Koks, 
pagaliau, ablavukiškumas !..

Amerikoje gali būti bet 
kurios partijos valdžia — 
nei viena partija Lietuvos 
nevaldo, Lietuvos neturi ir 
jos negali duoti lietuviš
kiems smetonininkams!

Tik patys Lietuv. žmonės 
turi teisę pasisakyti, kokia 
jų krašte turi būti valdžia. 
Jie savo žodį jau tarė: Lie
tuva turi būti tarybinė res
publika ir tokia santvarka 
Lietuvoje veikia.

Lietuviškieji smetoninin
kai pas republikonus nuėjo 
dėl to, kad republikonų par
tija, kaipo monopolistinio 
kapitalo partija, yra reak- 
cingesnė už demokratų par
tiją. Republikonų pastogė
je spiečiasi visokį ameriko
nai ■ fašistai, tikėdamiesi, 
kad su tos partijos pagalba 
bus galima įbesti Amerikoj 
fašistinę diktatūrą.

Dėl to ir lietuviški fašiz
mo diktatūros šalininkai 
nulindo pas republikonus.

Bet Amerikos lietuviai 
paskui juos neis. Amerikos 
lietuvių visuomenė šiuose 
rinkimuose New Yorko val
stijoj balsuos už kandidatus, 
esančius Amerikos Darbo 
Partijoj sąraše, o kitose 
valstijose, kur trečios par
tijos nėra, jie balsuos už pa
žangesnius demokratų par
tijos kandidatus.

Mes žinome, kaip tai ge
rai žino ir Henry A. Wal
lace ir sen. Pepperis, jog 
demokratų partijoj taipgi 
yra reakcininkų, bet, nepai
sant viso to, demokratų 
partijoje yra nemažai to-

kių, kurie stovi už Roose- 
velto principus, už jo pa
liktąją programą, na, tai 
Amerikos lietuvių visuome
nė ir stos su tos rūšies žmo
nėmis.

Be to, Amerikos lietuvių 
visuomenė prisidės prie tos 
Amerikos visuomenės da
lies, kuri stoja už įkūrimą 
trečios partijos, liaudies 
partijos, r e p rezentuojan- 
čios liaudies interesus, sto
jančios už taiką ir gerbūvį 
Amerikos darbo žmonėms.

Tokia partija anksčiau ar 
vėliau Amerikoj atsiras!

TAI JIE DŽIAUGTŲSI!
Chicagos menševikų Nau

jienos raminasi tuo, kad 
Jungt. Valstijų Chamber of 
Commerce ir kiti reakcinin
kai reikalauja federalę 
Amerikos valdžią pulti ko
munistus. Visa tai, girdi, 
“privertė generalinį proku
rorą imtis priemonių prieš 
komunistus.”

Kas tos do priemonės, 
Naujienos nepasako. Bet 
menševikų laikraštis rami
nasi :

“Mums neatrodo taip svar
bu, ar valdžia paims už api- 
kaklės Bimbą, Mizarą, An
driulį ir kitus panašius...”

Mes pasakysime: Naujie
nų redaktoriui svarbiausia 
ir yra tai, kad valdžia, pa
klausiusi politinių glušų 
(tokių, kaip Naujienų re- 
redaktoriai) ir fašistų, pra
dėtų pulti demokratinį lie
tuvių judėjimą, bei tuos as
menis, kurie stovi to judėji
mo priešakyj.

P-nas Grigaitis mano, jei
gu demokratinio judėjimo 
veikėjai būtų puolami, tuo
met jam pasiliktų atviros 
durys veržtis į lietuvių vi
suomenę ir ją “monkyti”, 
kaip tik jis išmano!

Dėl to tiek jis, tiek jo 
bičiulis Šimutis, tiek kun. 
Urbonavičius, tiek visi kiti 
lietuviški reakcininkai ir 
laukia tos valandos.

Bet jie pamiršta vieną 
jau gyvenimo įrodytą fak
tą: Kalėjimais, persekioji
mais, netgi ir žudymais 
(kaip patyrė pas Abraomą 
nukeliavę Hitleris, Mussoli- 
nis ir Smetona) darbininkų 
judėj imo nesunaikinsi!

O tie, kurie laukia reak
cijos aukų, kaip juodvar
niai padlienos, taipgi nie
kad negalėjo perdaug iš jos 
nutukti.

Tačiau vis tik gerai, kad 
Naujienos viešai pareiškia 
savo troškimus!

Talkon savo mėgstamam 
dienraščiui Laisvei! — Jei 
ne kitaip, tai tiesiog pinigi
ne auka.

HENRY MORGENTHAU, 
Jr., pasakė vadovaujančią ją 
kalbą*trim šimtam delegatų, 
atstovaujančiųį žymias liberalų 
ir progresyviškas draugijas 
Chicagoje įvykusioje konfe- 
rencijoje, sukviestoje aptarti 
ateinančio . lapkričio 5-tos rin
kimų problemas. Morgenthau 
ragino sugrįžti prie Franklin 
Delano Roosevelt principų.

Gavimui Naujų Skaitytoj ų
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 
Laisves Bendroves Šerais $2,500

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų

K. Žukauskiene, Newark.......................................... 2604
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn.................... 1610
L. Bekešienė, Rochester ............................................ 474
M. Svinkunienė, Waterbury ....................................  455
P. Pilėnas, Philadelphia .......................................... 446
A. Dambrauskas, So. Boston..................................... 312 '
A. Stripeika, Elizabeth.............................................. 306
V. Ramanauskas, Minersville ................................... 288
F. Klastoti, P. Beeis, Great Neck .......................... 286
L. L. D. 20 kp. ir Moterų Skyr., Binghamton......... 262
J. J. Bakšys, Worcester ............................................ 234
Geo. Shimaitis, Brockton .......................................... 216
Hartford Vajininkai, Conn.......................................... 188
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport............... 176
J. Simutis, Nashua ..................................................... 174
J. Rudman, New Haven .......................................... 130
LLD 25 Kp., Baltimore ............................................ 120
P. Šlekaitis, Scranton ................................................ 116
S. Penkauskas, Lawrence ...................................... 104
M. Smitrevičiene, Detroit ........................................ 96
H. žukienė, Binghamton .. ........................................ 66
S. Puidokas, Rumford ....................................................55 X
V. J. Valaitis, New Britain........................................ 52
M. Slekiene, Gardner ................................................. 52
P. J. Martin, Pittsburgh ............................................ 52

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:

Waterbury, Conn.................... $79.45
Brooklynas ... ....................... 57.50
Philadelphia, Pa.......................27.00
Rochester, N. Y.................. 20.00
Binghamton, N. Y.................. 31.00
Stamford, Conn...................... 13.50
Portland, Oregon ................  10.00
Hartford, Conn...................... 6.50
Seattle, Wash......................... 5.50
Lawrence, Mass..................... 5.00
Elizabeth, N. J...................... 5.00 *T

Oakland, Calif............ .*.... 3.50 K

Scranton, Pa........................... 2.50
New Britain, Conn................ 2.00
Detroit, Mich......................... 2.00
Wilkes-Barre, Pa................... 1.50
New Haven, Conn.................. 1.00
Pittston, Pa............................ .50

Kaip pakilti punktais?" Gaukite naujų skaitytojų! 
Už naujas prenumeratas nuo $50 gausite 1,000 punktų. 
Ruoškite parengimus biudžeto sustiprinimui, rinkite au
kas. Už tas įplaukas nuo $100 gausite 200 punktų. Už 
atnaujintas prenumeratas nuo $100 gausite 400 punktų. 
Greičiausias pakilimas punktais, tai naujais skaitytojais. 
Ir maža kolonija gali pasivyti didžiąsias punktais, gau
dama naujų skaitytojų.

Antanas Tervydis, brooklynietis, užsimokėjo L. pre
numeratą metam, paaukojo $2 į biudžeto fondą ir pri
davė duokles į Literatūros Draugiją.

M. Klimas, Brooklyn, p ’idavė $41.00 už prenumera- > 
tas ir po dolerį aukų nuo J. Churin ir P. Aleknos. A. 
Balčiūnas, pridavė 7 atnaujintas prenumeratas.

F. Klastauskas, Great Neck, N. Y., pridavė $75 už 
prenumeratas ir $3.50 aukų nuo V. Alytos.

Geo. Kuraitis, Brooklyn, pridavė $20 už prenumera
tas, viena buvo nauja ir $2 aukų nuo Chas. Stelmoko.

Nuo J. Stupur, iš Port:and, Oregon., prisiuntė $10 
Laisvės biudžeto fondui, tai pelnas nuo bendro pikniko, 
kurį suruošė LDS 106 kp. ir LLD 223 kp. iš Oregon City, 
ir LLD 4 kp., iš Portlando.

Draugė Žukienė, iš BUghamtono, prisiuntė $16.50 
už prenumeratas ir $10 už du Laisvės šėrus, kuriuos • 
įsigijo J. Sadauskas. |

Nuo pavienių gavome aukų biudžetui sekamai: A. 
Šimkus, Elizabeth, N. J., $3.50 ir B. J. Masilwicz, Wau- 
kegan, III., $3.50.

Po $1.50: A. Labanausl as, Manville, N. J., F. Che- 
sek, Marlboro, N. Y., J. Stej mkevičius, Detroit, Mich.

Antanas Petruškevičius, Scranton, Pa., $2.
Po $1: A. T. Bogdonai, Binghamton, N. Y. J. Grubis,’ 

A. Velička ir P. Grabauskai:, pastarieji trys brooklynie- 
čiai.

Po 50c.: Jurg. Kriščiūnas, Pittston, Pa., Mrs. A. Sha- 
bas, Detroit, Mich., A. Teres wicius, Collinsville, Ill., Ant. 
Galdikas, Scranton, Pa.

M. Baltrušaitis, iš Seattle, Wash., prisiuntė biudžeto 
fondui $5.50, o Jonas Mikeuka, iš Pittsburgh, Pa., pri
siuntė naują skaitytoją.

Biudžeto fondan skaitlinės auga. Tačiau be stam
besnių parengimų nesukelsime $10,000 fondo. Parengi
mai, šėrų pardavimas ir aukų rinkimas turi eiti lygiu 
tempu su prenumeratomis.
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Massachusetts LDSers Plan 
Heavy Fall Social Season- 
Have ‘Troubles’ in Bowling

BOSTON, Mass.—With the 
fall months already here, the 
Massachusetts LDSers are go
ing ahead with their plans to 
make the biggest social ca
lendar in their history.

October 20, Norwood
First on the calendar is the 

big 16th LDS Anniversary 
Supper to be hold by the 
Norwood Lodge on October 
20th at the Lithuanian Hall 
on St. George Avenue. An ex
cellent dinner is being pre
pared and several turkeys 
will bo given away. There will 
be a program of talks and 
music, all of which will b< 
rounded out with dancing. So 
all of you — make plans for 
October 20th in Norwood.

November 2, Montello
On November 2nd, the 

Monte’lo LDS Lodges, youth 
and adult together, arc spon
soring the biggest Cabaret 
Dance that this part of the 
country has ever seen. On 
November 2nd, at the Lith
uanian National Hall, is 
where you will have your 
good time. Cover charge will 
be 20c and here is what you 
will get for your money: A 
night club atmosphere ar
rangement of tables and deco
rations. Music by a popular 
orchestra, a special floor 
show, and service at the 
tables, together with the best 
foods and refreshments and 
beverages at reasonable pri
ces. No club, no bar room,

Klaipėda Defeats 
Vilnius Cagers

KLAIPĖDA, Lithuania. — 
On August 11th, here, the lo
cal basketball team “Audra” 
walloped the Vilnius Dynamo 
quintette in a onesided cage 
game. The final score was 26 
to 12. The Vilnius five is not 
very strong this year, as is 
seen, and with each game, 
many new combinations of not 
very well trained players are 
introd need.

It was a different story in 
the girls’ game which fol
lowed when, again, the Klai
peda Audra team came out 
victorious, this time over the 
Vilnius Žalgiris quintette. The 
score was 24 to 9. The Audra 
team was a well organized 
combination and proved very 
effective.

not a dance hall will bo abb' to 
compete with this affair. No
body will be able to say that 
it costs money to attend an 
affair at the Hall and then 
you get nothing for it. LDSers, 
let us show the rest of the 
oeople that there is still fun 
and frolic at the Hall.

Cambridge-Dorchester- 
So. Boston.

Word has come in that the 
Cambridge, Dorchester and 
south Boston Lodges will 
sponsor special Veterans 
Nights with elaborate prog
rams already being planned. 
There will be a banquet, 
awards of the Certificates of 
Appreciation will be made to 
the Veteran members and 
there will be dancing.
Bowling Activities

While we have not started, 
we are trying in so far as 
bowling activities go. We are 
struggling with the problem 
here. There are plenty of 
members to bowl but our 
trouble lies in striking a hap- 
■)y medium as to the time, i 
place and type of bowling. | 
But if anything can be done ■ 
about bowling here, it certain-į 
ly shall be done. We are try-j 
mg to keep bowling in the! 
limelight in this part of the į 
country.

1946 Cleveland LDS Baseball Team

CLEVELAND’S 1946 LDS Baseball Team “LeaDerS” which recently completed 
what may be termed as a successful season in that they came out second in the 
local community league, losing out in the final playoffs of the season last month. 
Cleveland LDSers have now organized a bowling league which is going strong 
and this city expects to be the host for the 1947 LDS National Bowling Tourn
ament in April.

In the above photo, standing left to right: Tony Pevec, Al Butkus, Clarence 
Starke, Chuck Andrews, Al Skupas, Joe Gaidelis, Frank Raizis, Joe Palton. 
Seated: John Skogus, John Balchunas, George Palton, John Gates, Frank Kazei, 
Ed Skievis, Paul Ziburis, Al Skeivis, Willie Valenta.

Pittsburgh Plans 
Banquet for IDS 
Veterans

PITTSBURGH, Pa. — LDS 
V('teraus Banquet is being 
planned for October 27th at 
the Ukrainian Hall, 18th 
Street, half a block from Car- 
son Street on the South Side. 
The sponsor of the banquet, 
LDS 8th District, is inviting 
all veteran members to come 
together with their mothers 
or wives or girl friends as 
guests of honor. Others will 
have to pay $1.50 for the din
ner.

At this banquet, LDS veter
ans will receive their Certifi
cates of Appreciation for serv
ice in World War 11 which 
have been issued to them by 
the National Headquarters.

—Committee.

Lithuanians in All-Soviet
Track and Field Meet

VILNIUS, Lithuania. — A 
Lithuanian Track and Field 
Team consisting of over 30 
athletes, both men and wo
men, left from the Vilnius 
Railroad Station for Dniepro- 
petrovsk in the Soviet Ukrai
nian Republic on September 
2nd where on the 9th, the All 
Soviet Union International 
Track and Field Meet was to 
be held.

‘Tries Srove” Cast 
leaves Saturday 
for. Chicago

BROOKLYN, N. Y. — The 
complete cast of the play 
“Prieš Srovę,” consisting of 
19 persons will leave Borok- 
lyn for Chicago on Saturday. 
They will present the three 
act drama on Wednesday in 
the Sokol Hall in Chicago as 
part of the Lithuanian Cul
tural Festival being held in 
that City during all of next 
week.

In the festival, there will be 
an art and handicraft exhi
bition, concerts, where sing
ers, composers, musicians and 
artists of Lithuanian descent 
will participate.

Many of the cultural work
ers will be there representing 
the east coast Lithuanians at 
the festival.

Among those participating, 
there are some noted athletes 
of the Lithuanian Soviet Re
public: Vietrinas, šimanas, 
Jankūnas, Paulauskas, Kula- 
kauskiene, Briedyte, and 
others. Among the juniors 
participating in the team were 
such noted stars as Davidova 
(the Lithuanian S t e 1 la 
Walsh), Zotova, and Nordvi- 
kas. The manager of the 
team is Iščiukas.

LATIN AMERICAN LITHUANIANS held their first South American Congress 
in Montevideo, Uruguay, on August 24th. Present were many prominent persons, 
among them the Vice President of Uruguay who greeted the Congress. They 
elected the South American Lithuanian Congress Committee, took a firm stand 
against prepartions for a third world war, condemned pro-Nazi propaganda act
ivities still being carried on amongst Lithuanians there and was generally a very 
successful gathering of progressive Lithuanians of the continent. Above photo 
shows a portion of the youth delegation to the Congress with delegates in the 
photo coming from Argentina, Brazil and Uruguay.

BriistSy Singers, Dancers in 
1,000-mHe Trek to Chicago 
Tor Lith Cultural Festival

CHICAGO, ILL. — The I 
plans for the first national j 
Lithuanian American art ex-. 
Dibit being planned for the 
big Lith Cultural Festival 
next week in the Lithuanian 
Auditorium in this city are 
going great guns as are the 
other sections of the culture 
week, chuck full of the dif- į 
ferent types of cultural acti- j 
vity that goes on among Lith- j 
uanian Americans.

i
From coast to coast, Lith- I 

uanian communities will be ; 
represented, as well as from ; 
Canada. The Committee an- j 
nou.nces that among the art- I 
ists who have already regist- | 
ered their intent to send some 
of their artistic works for the Į 
exhibition are:

Gertrude Bataitis of Ded- : 
ham, Mass., Natalie Jasiuky- 
nas of New York, Al Kay rakš
tis of Noak, Conn., the works 
of the late Lumbis of Roches
ter, N. Y., A. Gilmanas of I 
New York, Robert Feiferis of i 
New York, Lucy Raudavo of 
Pittston, Pa., John Gresh of 
Bridgeport, Conn., G. Rasevi- 
cius, Irene Galinskas, Rose 
Marusevicius, Florence K pa
kaitis, Anele Pridokaitis, An
thony Malinauskas, Olga Ma
linauskas, Detroit, and many 
others.

It is reported that commit
tees are being formed in ma

ny cities to round up the art
ists and have their works sent 
in. Such committees are al
ready functioning in Cleve
land, Detroit, Pittsburgh, 
Southern Illinois, and even Ta
coma, Washington. Ann Pe
ters, an active LDS member 
who is chairman of the exhi
bition committee, is busily en
gaged maintaining contact 
with the various cities while 
Phyllis Rasins, president of 
the Monarchs LDS Lodge, is 
in charge of the art exhibit 
arrangements.

The portion of the festival 
that will have to do with sta
ging plays, concerts, etc., also 
has entries from New York, 
Chicago, Cleveland, Now Eng
land, Detroit, Canada, New 
Jersey and other Lithuanian 
com mun ities.

It appears that the festival 
will be a big thing in Chica
go.

Many persons, singers, cho
ral groups, duets, drama 
groups, etc. from eastern 
states will be represented. 
Perhaps the one to get most 
attention is the Brooklyn LMS 
Players group which will pre
sent Prieš Srovę, a three act 
hitorical drama at the Fest
ival. Singers from Connecti
cut, Massachusetts, and New 
Jersey will be there, also.

Latest news indicates that 

I Vytautas Biel a jus’ renowned 
’ dancing group will take part 
‘ as well as Frank Balevičius 
of Wilmerding, Pa., noted

■ Lithuanian American pianist 
I and composer.

Many new talents, never 
before sufficiently appreci
ated among the Lithuanians 
in this country have come to 
the fore during the prepara
tions for tli is greatest of all 
Lithuanian American Cultural 
spectacles.

Brooklyn Bowlers 
Plan Meeting on 
October 23rd

BROOKLYN, N. Y. — The 
Brooklyn LDSers are still 
bowling on Thursday nights 
at Schumacker’s Bowling al
leys, coj-., Myrtle and Broad- 
nay, h (' r e. T ho Lodge 
invites all LDS members and 
members of their families who 
are interested in starting a 
league to be there from 8 p. 
m. as the alleys are reserved 

i !‘or that time and they must 
.be taken then.

A meeting for all bowlers 
Į is scheduled for October 23rd 
I at Laisve Hall where all de- 
I tails of the league will be
■ worked out.

’Prieš Srovę’ Goes to Chicago Next Week... A Pictorial Review

A scene from the First Act of Lithuanian drama “Prieš Srovę” 
which will be enacted at Sokol Hall, Chicago, on Wednesday by the 
Brooklyn LMS Players as part of the Lithuanian Cultural Festival. On 
the extreme right is Antanas Strazdelis, butler in the Alexander 
Grainevski household where he was impressed by the inhuman attitude 
of the wealthy feudal landlords toward common people. Here Grai
nevski is bargaining with another baron Palšovski about an exchange 
of a dog for one of his servant girls, Julia.

In Act Two of this play, the setting of which is in the early part 
of the 19th century in Lithuania, Antanas Strazdelis, former butler, 
is already a priest, befriends the poor of his village. He tells his parish 
that all men were created equal. The feudal lords did not like this, 
and accused Father Strazdelis of inciting the people to rebellion. Here, 
Father Strazdelis, played by Jonas Valentis, is accused by the aristo
cracy. He has some defenders, too.

In another scene of Act Two, the irate serfs are shown in re
bellion against their cruel masters. Grainevski is about to strike the 
serf rebel Jurgis Kliauga with his sword when Dominikas Daugaila, 
a teacher in the local high school and friend of the rebels, jumps in 
to defend Kliauga. Grainevski’s daughter Malvina, who is secretly 
married to the high school teacher and is in league with the serfs, 
intervenes. It is here that Grainevski learns to his dismay that his 
daughter is married to a rebel.



Jonas Kaškaitis.

Ketvirta Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

ar ‘<• .

(Tąsa)
Septyniolikos metų am

žiaus jaunikaitis Viliukas 
pabėgęs iš namų, užsidir
bęs kelionei pinigų ir atmo
vęs Amerikon, į Teksu tyr
laukius. Tikrai tyrlaukius, 
necivilizuotus raistus. Tek- 
suose susitikęs su mergai
te, irgi čia atbėgusia, dėl 
nepalankių gyvenimo sąly
gų pietinėj Vokietijos daly. 
Apsivedę. Buvę pionieriais. 
Nei gelžkelių nei kelių ta
da nebuvę Teksuose. Ūki
ninkai susidarę veždavę 
laukų produktus -tai į Jus- 
tono, tai į San Antonio mie
stus.

Vilhelmas Vagneris bu
vęs griežtas liberalas, lais
vamanis, kai dėl tų laikų, 
pažangus ir veiklus žmo
gus. Vokiečiai imigrantai 
čia pradėję tuomet leist 
“Lincoln Freie Presse” — 
Linkolno Laisva Spauda — 
toks buvęs, laikraščio var
das. Maniškės tėvas mielai 
skaitęs ir rašinėdavęs tam 
laikraščiui.

Turėjęs 14 vaikų. Dvynu
kai mirė, tai pasiliko visas 
tuzinas. Dvylika apaštalų. 
Kai farmeriui, tai didelė 
paspirtis. Vadinas, maniškė 
turi daug ten giminių.

Išsikalbėję gerai, atsi
sveikinam su Emiliu ir Ma
re. Augustas Stančius nu
veš mus dar pas vieną ma
niškės seserėną, vienos se
sers sūnų Augustą* Zyferą 
(Sievers). Kas ypač įdomu, 
tai tas faktas, kad Augus-1 
f 1 
joj Vagnerio gūžtoj. Tame 
pačiam name, kur gyveno 
maniškės tėvai ir išaugo 
visa jų šeimyna, visa dvyli
ka: šeši broliai ir šešios se
serys. i

Esu buvęs tuose senuose! stovi ir vietoj. 1 a pati dar 
namuose — “the old home- i senolių iš Vokietijos atsi- 
stead” — kelis kartus pir
miau. Buvau svečias tenai 
dar būdamas vaikinas, 
prieš apsivedimą. Išgyve
nau tenai visą savaitę. Tai 
gerai atsimenu tą senąją 
Vagneriu gūžtą. Ir man 
dabar labai rūpėjo pasižiū
rėt, kaip gi dabdr atrodo 
ta istoriška vieta.

Įvažiuojam taip, gal apie 
5 valandą, į tą seną vieto
vę. Medžių tuoj pasigedau. 
Pirma paliai namą buvo ke
li seni skaroti samanom ap
augę ąžuolai, gyvąžuoliai— 
“liveoaks”. Jų dabar nebe
simato. O pamenu, aš dar 
laipiojau į vieną didelį ą- 
žuolą. Būčiau dar gal ir da
bar pamėginęs užsirepeč- 
kint, bet jau nebėr kur. 
Prie namo stūkso du trys 
jauni medeliai. Tvartai, 
dienadaržis irgi kaip tai 
kitaip sutvarkyti. Bet pats 
namas, pati būstinė tebesto
vi ant vietos.

Įeinam į vidų. Mus pasi
tinka Augusto Zyfero žmo
na: sunki, buka, nepatrauk
li viduramžė apdribusi mo
teris. Raudonas jai veidas, 
kaip burokas, nosis dar 
raudonesnė, ir plaukai ir tie 
rausvi. O -visa lyg būtų pa
tinusi, pabrinkusi. Matyt, 

, nedaug temokyta ir labai 
jau užplukta sunkių far- 
mos darbų. Tuoj įėjo, kur 
buvęs kur nebuvęs ir pats 
šeimininkas Augustas Zy- 
fęras. Irgi atrodo lyg nu
stebęs. Sunkus, nelankstus, 
kaip strampas, o dar tebė
ra tik kokių 40 metų. Atjo
jo raita ir jų 18 metų duk
tė. Maniau, nors čia gi bus 
koks romantiškesnis sutvė
rimu kas. Bet kur tau .. Dar 
blogiau ir už abu tėvus. 
Lieknutė, beprasmišku vei-

du, be jaunatvės blizgesio 
akyse arba veide. Nedaug 
tepadeda nei tie suraityti 
lininiai plaukai. Visa mer
giotės pastovą menkutė, 
prislegianti ir gailesčio ver-

Pasisveikinom. Ką gi aš 
sakysiu? Negi sakysiu taip 
stačiai žmonėm į akis, kad 

i jie taip nykiai atrodo. Ge- 
’ rai, kad bent buvom atva- 
žiavę visi keturi: Augustas 

I Stančius su savo Viola, aš 
su maniške, o čia dar susi
darė keletas šeimininko 
žmonių, tai, kai visi susė- 

' dom senam niūriam kamba
ry, buvo galima bent dau
giau tėmyt, o mažiau kal
bėt.

Besikalbant, siurprizas, 
staigmena. Ogi brikšt ir į- 
važiuoja ir įeina į vidų tik 
kad mūsų atsisveikintieji 
Emilis ir Marė Vagneriai, 
jų duktė Leona, mokytoja 
ir dar ir jų sūnus Vilius. 
Šis pastarasis stačiai stebė
tinu aplinkybių supuolimu 
čia užkliuvo. Gyvena ir dir
ba jis kur ten Teksu pak
rašty, prie pat Meksikos, už 
kokių 220 mylių nuo čionai. 
Važiavęs su aliejaus sunk
vežimiu ir apsistojęs su tė
vais pasimatyt, tai tėvai jį 
tuoj įsodinę į savo mašinu
kę ir atvežę čionai su mu
mis pasimatyt. Tas Emilio 
sūnus Vilius — jau pusam
žis, dirbąs kokiai ten žibalo 
kompanijai.

Pasišnekėjom, pasidžiau- 
gėm tokia reta proga vi- 

j pasima
tyt. Aš, kiek pasėdėjęs, pa
norau pereit ir pasižiūrėt 
to seno namo, štai virtuvė, 
tas pats juodas senybinis 
kakalys, medžiais kūrena
mas, malkom. Toj pačioj

Pamojavom rankom. Ir jie 
pasiliko stovėt prie to seno, 
seno namiūkščio: abu pir
ma laiko surambėję ir su- 
kempėję dar jauni metuos 
tebesą Zyferai ir jų liekna 
nyki dukraitė. Mums va
žiuojant, Stančius paaiški
no, kad Zyfero du sūnai 
tarnauja kariuomenėj. Pa
menu, seniau, kada buvau 
čia atsilankęs, tai Augustu- 
kas Zyferukas su tėvais gy
veno kitur. Tėvas mirė. O 
jis tada buVo paauguolis 
berniokiokas, markatnom 
akelėm ir liūdnu veidu. Ma
tyt, būta nedidelio smarki- 
ninko mokykloj. Bet ant 
farmos, prie galvijėlių tai 
vis jau šiaip taip galą su 
galu suveda.
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tukas Zyferas gyvena seno-!siems (‘Rl krūvoj

“the old home-1 seno^U
vešta indauja: sunki masi
ška medinė “šėpa”. Esanti 
padaryta be nei vieno-vine- 
nelio. Medžio lentų kraštai 
gražiai, sąlydžiai 
sukabinėti krūvon, 
ti, suklijuoti, bet 
niekur nesą. Pora

suleisti, 
sulipdy- 
geležies 
senučių 

sunkių kėdžių, nedažytų,
nelakuotų. Toks pat 
nio darbo masiškas, 
kus stalas.

Kitas kambarys 
kadaise valgomasis. Dabar 
svečių priimamasis. Kampe 
ruduoja liūdna nublukusi 
viktrola, senų dienų lieka
na. Tik taip sau papuošalas. 
Jau seniai streikuoja, nebe
veikia. Ant sienos keli nusi- 
šėrę, nublukę, vos įžiūrimi 
atvaizdai. Pora rėmuose vo
kiškų krikšto paliudijimų, 
su ružavais angelėliais ir 
su melsvom stūgelėm, po 
stiklu.

Tas kambarys, kur dabar 
visi susėdę, buvęs kadaise 
valgomasis, kad galętų su
tilpti visa didelė Vagnerio 
šeimyna. Dabar stovi dvi 
medinės lovos su namų dar
bo, iš lopinėlių susiuvinė- 
tais apklotais. Du suolai, 
kelios sunkios senos kėdės. 
Sienos nematę 
daugelio metų, 
pat pradžios: >

Dar ten pora
kambariukų, kad daugiau 
būtų vietos. Visa būstinė 
niūrų daro įspūdį.

Pasišnekėję gal ir porą 
valandų, atsisveikinom su 
ta sena, nejaukia būstine. 
Išėję, dar kiek apsidairėm. 
Iš aplinkos sunku jau būtų 
dabar ir bepažinti, kad čia 
ta pati Vagneriu vieta, kur 
man teko gerą savaitę pa
viešėti prieš santuoką.

Sudieu, geri žmoneliai.

narni
su n

.azų nuo 
gal ir nuo

pristatyta

Ketv'rf-'1--' "—m.

PHILADELPHIA, PA.

Namo važiuojant, maniš
kei parūpo truputį stabte- 
lėt ties nedidele bakūžėle: 
ten gyveną du broliai ir dvi 
seserys, visi maniškės jau
nų dienų draugai: kartu vi
si ėję pradžios mokyklon. 
Vudsai — jų pavardė 
(“Woods”). Sustojom. Išėjo 
dvi labai liesos, sublogę, 
kretenančios, saule nupleš
kėję senukės. Maniškė būtų 
jų nepažinusi. Tuoj atėjo ir 
du tokie pat sulysę, iškaršę, 
sunykę vyrukai. Net gaila 
žiūrėt, kaip suvargę atrodo. 
Kalba, o jų balsas, kaip iš 
po žemių eina. Lūpos tos, 
ypač vieno brolių, visos ap
silupę, net odos skivytėliai 
tabaluoja. Prisiminė jie visi 
senas geras dienas, pasi
gailėjo, kad jų nebėra. Na, 
ir atsisveikinom, paspau
džiau aš jiems sausas kau
luotas rankas.

Žemės vergai. Visi neve
dę. Visi visą mielą gyveni
mėlį dirbo, pliekėsi, šuto po 
ta karšta Teksu saule. Ir 
tebegyvena toj pačioj tėvų 
paliktoj varganoj lūšnelėj. 
Sunku buvo ant širdies. Ne
beklausinė jau daugiau apie 
juos, tuos žemelės vabalus. 
Ach!...

Parvažiavę namo, į jau
kią Hildos vietovę, pavaka- 
rieniavom — ir lovon. Abu 
Stančiai išvažiavo namo: 
jų farma esanti tik už poj 
ros mylių nuo Jorktauno.

Trečiadienis, gegužės 29 
diena. Naktį smarkiai nuli
jo, su žaibais, su griaus
mais, su visais perkūnais. 
Donner Wetter... O rytas 
vėl skaidrus, gražus ir, ži
noma, labai karštas. Pabu
vom namie iki pietų, davėm 
įspūdžiams kiek nusistovėt 
ir susikristalizuot. O vidu
dieny mudu Hildutė nusive
dė pas vieną maniškės sese
rį Eleną Zyferienę. Tai ji 
ir yra vakar aplankyto Au
gusto Zyferio motina. Naš
lė. Gyvena vienai viena, nu- 
sisamdžiusi mažytį kamba-

Įėjom į jos narvelį iš už
pakalinės namų dalies. Se
nutė mūsų laukė: jai jau 
buvo iš anksto sakyta, kad 
ateisime jos pakinky t. Žila
plaukė sengalvėlė, gal ko
kių 75 metų amžiaus, kuk- 
telėjusi, kiek susikuprinusi. 
Ir įsivaizduokit: laukė mū
sų su pietais... Pietus mud
viem pagamino, kiek ir kaip 
ten ji, vargšelė, sugebėjo. 
Ant mažyčio kamputy sta
lelio vos sutilpom visi trys. 
Hilda tuoj ir išėjo į krau
tuvę dirbt.

(Bus daugiau)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Tie trys braižiniai, rekonversijos direktoriaus John 
R. Steelmano paruošti raporte prez. Trumanui, tik pa
tvirtina tą, ką jūs jau seniai žinote. Jie parodo, kad 
kainų pakilimas, greta tebemokamų taksų, tikrąsias 
algas, tai yra tą dali, kuri liekasi pačiam, nukapojo 
iki pačių žemiausių.

ŠYPSENOS

Spalių 15 dieną gaunu nuo 
pastoriaus “The Weekly News 
Magazine of World Affairs.” 
Paėmęs, knisuosi po lapus, 
ieškodamas žinių iš pasaulio. 
Ir štai Užklumpu žinutę apie 
mūsų motiną Lietuvą. Ten ra
šoma, kad Sovietai paskyrė 
50,000,000 rublių Lietuvos at
statymui. Ta suma bus išleis
ta per penkerius metus. Lie
tuva pereis iš biednos žemės 
ūkio šalies į industrinę šalį. 
Taip rašo tas magazinas.

Dabar aš noriu pastebėti 
tiems jauniems lietuviams, ku
rie paklausė hitlerininkų arba 
lietuviškų fašistų ir išbėgo per 
“beržyną į Berlyną.” Aš ma
nau, kad už penkių metų jie 
sau pirštus kramtysis, žiūrė
dami į naują, modernišką 
Lietuvą. Bet bus per vėlu. Ta
rybų Lietuva gal pasakys: 
Mes ir be jūsų atstatėme sa
vo tėvų šalį.

Kurie norite geras ir pamo
kinančias žinias gauti, tai pa
siklausykite ant radijo W0R, 
6 vai. vakarais, kada per 15 
minučių kalba Frank King
dom o šeštadienį 7 vai. vaka
re ant stoties WFEL.

Iš Europos^ sugrįžo kun. 
Končius ir apsistojo New Yor
ke Roosevelt viešbutyje. Tai 
matote, kokios jie Lietuvos 
ieško, po viešbučius trankosi, 
kaip Alijošius po debesis. Mat, 
kur mūsų centeliai yra išlei
džiami. Ar ilgai jie taip tran

kysis su biednų žmonių gra
šiais? Aš manau, kad neilgai, 
kadangi Amerikoje artinasi 
sunkūs laikai, kaip pranašau
ja mokslo vyrai per radiją ir 
spaudoje.

Žinių Rinkėjas.

I Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

C H A R A KTE R1Z U O J A N T 
AMERIKONŲ BŪDĄ

JUMORISTIŠKAI

E k s cen t r j s k as d uos n u m a s
Prigimtai tvirtą šykštu

mą šioje šalyje kartais pra
lenkia nesvietiškas duosnu- 
mas. Vienas įsimylėjęs ka
valierius, siūlydamas pane
lei savo širdį, pasiūlė dar 
štai kiek priedų:

— Ženykis su manim, o 
aš tau duosiu penkių tūks
tančiu dolerių furkotą (kai
linius), ir\priedui dar ap
mokėsiu 25% federalių tak
sų, taipgi ir valstijos tak
sus.

Už trumpo laiko, gan 
dažnai, tokie karštakošiai 
jau divorso reikalauja.

Kai kada ir vyram pasiseka
Susirgimas nuo kontakto 

su kai kuriais daiktais va

dinasi allergija, labai bū
dinga amerikonų liga. Vie
na poniutė sakėsi nenešio- 
janti deimantų tik todėl, 
kad jos vyras esąs deiman
tams allergiškas. O vyras, 
aišku, gali tik džiaugtis 
tuomi ir savo gudrumu.

Vaikų pagarba tėvams
Vaikų pagarba tėvams 

gana ypatinga. Štai pareiha 
iš dirbtuvės tėvas ir randa 
ant laiptų Sėdinti nusimi
nusį sūnų.

— O kas dabar blogo at
sitiko?— klausia tėvas.

— Aš ką tik turėjau pra
garišką sceną su tavo pačia, 
— piktai atkirto sūnus.

P K—nas.

Jei jau esi Laisvės šėri- 
ninku, nusipirk dar vieną 
kitą serą: — Jums garbe, 
dienraščiui parama.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, 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.

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS) *

Laidotuvių ;
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St Z
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110

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, 

Kampui Broadway lr Stone At*.
prie Channeey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 8-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn IX, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

=sss?6»

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARC KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

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

-
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REIKALINGI VYRAI
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šias pra-
(234)

PRANEŠIMAI
(238)
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VYRAI ir MOTERYSMALE and FEMALE

ir

19
91

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

vai. 
bus 
Of-

jūs daug 
išgirsite

735 
o vakare, 5 vai.

Komitetas rengia 
prakalbas, kurios 

šeštadienį, spalių 19 
Kasmočių svetainėje, 
vieną iš geriausių ir

HANDY & HARMAN
1770 Kings Highway, FAIRFIELD, CONN.

(Arti Grasmere Avenue)

ABELNAM LIGONIŲ APTARNAVIMUI 
DIENOM IR NAKTIM DARBAS 

$150—.$160 Į Mėnesį — Grynais Pinigais 
48 VALANDŲ SAVAITĖ

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-

PEAK IN CORPORATE PROFITS
s (BILLIONS OF DOUARS] 

Though corporate profits before taxes are 

down sharply 'from the wartime peak ...

KetvJrtadlen., Spalių 17, 1946

Žmonėms Tryško
Ašaros

fimimui darbų dabar esamose 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 interesuojatčs, užeikite pasikalbėti bile kada po 8:80 
A. M. pas

.5

k
Lahve—Liberty, Lithuanian Daily ,

(Nuo mūs korespondento)
Aštuntą dieną rugsėjo 

apie arttrą valandą po pie
tų, vienam Sao Paulyje sa- 
lione už apdengtų staltiesė
mis stalų ir apkrautų sau
sainiais, saldumynais ir ga
ruojančios arbatos puodu
kais, sėdėjo pilna žmonių, 
ištroškusių išgirsti ko nors 
naujo iš tik ką atvažiavusių 
lietuvių delegatų iš Pirmo
jo Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kuris įvyko Mon
tevidejuje š. m. rugpjūčio 
mėnesio 24-27 d.

P i rmučiausia, susirinku
sieji išklausę Kongreso pa
sveikinimą Sao Paulio lie
tuviams, nulydėjo karšto
mis katutėmis. Toliau pra
sidėjo vienas po kito dele
gatų pranešimai: kaip šil
tai Montevidejuje buvo pri
imti lietuviai braziliečiai

sisekė Kongresas, kaip bu
vo pasveikinti telegrama 
Pietų Amerikos lietuviai 
Tarybų Lietuvos preziden
to Justo Paleckio, kaip 
kongresas buvo pasveikin
tas Tarybų Lietuvos rašy
tojų, drg. Sniečkau^ ir k.

Taipgi, nemažiau Sao 
Paulio lietuvius pralinksmi
no, kad Šiaurės Amerikos 
lietuviai irgi neužmiršta 
Pietų Amerikos lietuvių, ir 
kad parėmė Kongresą ma
terialiai, ypatingai dole
riais.

B e t o, s u s i r i n kusieji 
s r i u b ė i o d ami karštą ir 
kvapnią arbatą, vis labiau 
ir labiau pradėjo gyvėti, 
klausydamiesi delegatų kal
bų, ypatingai, kai šie pra
dėjo susirinkusiems pasa
koti, kas Kongrese nutarta. 
Nepaprastai karštais aplo
dismentais sanpauliškiai lie
tuviai sutiko su Kongreso 
tarimu: kad kovoti ir pas
toti kelią atskrendantiems 
į šį kontinentą lietuviškiems 
naciams iš Vokietijos ir iš 
kitur. Dar karščiau susirin
kusieji sutiko, kai vienas iš 
delegatų pranešė, kad Pie
tų Amerikos lietuviai per 
Kongresą pasirįžo. sukelti 
25,000 Urugvajaus pezų Ta
rybų Lietuvoje pastatymui 
mokyklos, vaikų darželio ar 
kitko tokio panašaus. Ta
čiau vienas iš jausmingiau
sių minimam pokylyje ak
tų, kuris nevienam ir ne
vienai pripildė akis ašarų, 
tai įteikimas nuo Kongreso 
dovanėlės žinomo Sao Pau
lio lietuviams Albino Kino

dukrelei, našlaitei, likusiai 
be tėvo.

Kodėl? Albiną Kiną atsi
mena kiekvienas iš senes
niųjų pažangus Sao Paulio 
lietuvis. Atsimena, kai Ki
no laikais pažangieji sao- 
pauliškiai lietuviai buvo 
biedni, neturėjo savo orga
nizacijai lokalio, vargo, bet 
veikė vieningai pilni ūpo ir 
pasirįžimo. Atsimena, kai 
Kino inspiruojami daryda
vo milžiniškų veikalų kaip 
pav. Alkio, Spartako ir k. 
bandymus kur nors krū
muose už miesto ir išnuo
mavę vienai nakčiai salę pa
statydavo veikalus scenoje 
Sao Paulio lietuviams pa
matyti. Atsimena, kai Al
binas Kinas buvo visiems 
patarėjas, orientuotojas be 
jokio įsivaizdinimo, kad už 
kitus daugiau supranta apie 
klasių kovą. Atsimena, kai 
Albinas su visais sugyveno 
ir tarp lietuvių nebuvo jo
kių “grupelių.”

Pažangieji Sao Paulio 
lietuviai žino, kad dėka Al
binui Kinui, nors ir žiau
rios reakcijos buvo kamuo
jami, bet sugebėjo net ke
lis metus leisti’ nelegalų 
’aikraštuką — Mūsų žodį.

Atsimena, kai Albiną su
čiupo Brazilijos politinė po
liciją ir per visus pažan
giuosius Sao Paulio lietu
vius perėjo siaubas: “Ką 
darysim dabar?” Atsimena, 
kai Albinas išdeportuoja- 
mas iš Brazilijos nuo 
laivio iš Santų uosto
akstindamas draugus būti 
Lenino kareiviais.

Atsimena, pažangieji Sao 
Paulio lietuviai, kai Kinas 
kovės, pasprukęs iš arešto 
nuo garlaivio, Ispanijoje 
prieš Franko alijantus — 
Mussolinio ir Hitlerio gau
jas. Atsimena, kai Kinas 
iš Franci jo j Ispanijos res
publikonų lagerių prisiuntė 
Sao Paulio lietuviams kele
tą knygų ir jų tarpe rašyto
jo Venclovos — “Draugys
tė” romaną. Atsimena Sao 
Paulio lietuviai, kai Kiną 
tik ką susitvėrusi Tarybi
nės Lietuvos valdžia išlais
vino iš Francijos ir parsi
vežė Lietuvon kartu su ki
tais lietuviais, kovojusiais 
Ispanijoje prieš 
tus.

gar- 
raše

nacifašis-
Atsimena, kai Kinas 

neužmiršdamas Bra žili jos 
lietuvių jiems rašė, akstino 
ir kėlė ūpą visiems nenu
leisti rankų, bet tęsti kovą 
iki pergalės.

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar 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 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

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

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

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
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 atbukus 
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.

Bet štai! Užpuola Vokie
tijos naciai Tarybų Sąjun
gą ir jos tarpe Tarybų Lie
tuvą. Tarp Brazilijos lie
tuvių ir Albino Kino susi
rašinėjimas nutrūksta. Nie
ko nebesigirdi apie Kiną. 
Praslinksta metai, kiti... 
Baigiasi Didžiasai Tėvynės 
karas, o apie Kiną vis nie
ko negirdėti. Vyksta Pir- 
masai Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas, apie kurį 
Kinas turi girdėti kur nors 
būdamas, jei dar gyvas, 
bet išniekur jis neatsiliepia.

Be abejo, visi Kino drau
gai ir pažangieji Pietų Am
erikoje lietuviai daugiau 
kaip tikri — Kinas žuvo. 
Žuvo kovodamas už žmonių 
laisvę. Žuvo, kad galėtų 
įvykti Pirmasis Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresas 
Montevidejuje. Žuvo, kad 
Pietų Amerikos lietuvius 
galėtų pasveikinti Tarybų 
Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis. Žuvo, kad Pie
tų Amerikos lietuvius galė
tų pasveikinti pažangieji 
Lietuvos intelektualai, ra
šytojai ir visi kiti iš visur 
kur.

Ar galėjo Pietų Amerikos 
lietuviai susirinkę į Monte- 
videjų aptarti savo reikalų, 
užmiršti Albina Kiną? Ne. 
Pietų Amerikos lietuviai 
neužmiršo ir neužmirš. Pa
gerbė Kiną, taipgi ir neuž
miršo jo dukrelės, likusios 
Sao Paulyje. Prisiuntė jai 
menką, bet moraliai didelę 
dovaną, už kurią Kino duk
relė užkimusiu našlaitės 
balsu per susirinkusius Sau 
Paulio lietuvius padėkojo 
visiems Pietų Amerikos lie
tuviams:

—Caros amigos e amigas 
do men pai da America do 
Sul, agredeco-lhes todos pe
lo prezente a mando-lhes 
meu abraco (liet.: —Bran
gūs mano tėvo draugai ir 
draugės’ gyvenantieji Pietų 
Amerikoje, dėkoju Jums vi
siems už dovaną ir visus 
apsikabinu.)

Daugiau užjaučianti savo 
artimą neišsilaikė nepra
virkę. Ištryško kone vi
siems susirinkusiems aša
ros iš akių, prisiminus Ki
ną ir jo dukrelę *— našlai
tę ir liūdną jos likimą be tė
vo.

Tuom ir baigėsi minima 
arbatėlė.

J. Peroba.

Kanados valdžia ketina 
parodyti savo uraniumo 
(atomines medžiagos) ka
syklas Jungt. Tautų atsto
vams.

Washington.— Ruošiama 
tūkstančiai radijo vairuoja
mų karinių lėktuvų.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 6Gfi. Newark 1. N. J.

Egzaminuojami Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
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Biznio pelnai dabar yra aukščiausiame laipsnyje, 
kaip parodo rekonversijos direktoriaus John R. Steel- 
mano raportu prez. Trumanui paremtas braižinys. Nors 
pajamos pirm išmokėjimo taksų yra gerokai mažesnės 
nuo buvusių didžiausių karo laiku, tačiau numažinimas 
korporacijoms taksų tą numažėjimą išlygina ir pelno 
palieka tiek, kad pelnas yra aukščiausis už bile kada

Lietuvių, Rusų ir Ukrainų 
Bendras Komitetas rengia 
koncertą. Programą išpildys 
Russian Stars of Opera. Per
eitą metą daugumas apgailes
tavo, kad negalėjo išgirsti tų 
puikių artistų, tai dabar turės 
progos išgirsti .

Tikslas šio koncerto yra su
teikti medikalės pagalbos So
vietų žmonėms, kurie tiek 
daug yra nukentėję nuo karo, 
ir tuo pačiu sykiu supažindin
ti amerikiečius su sovietine 
kultūra.

Taigi, baltimoriečiai, pasi- 
stengkime užpildyti tą didžiu
lę salę.

Koncertas įvyks spalių 20, 
sekmadienį, 8:30 vai. vakare, 
The Lyric Teatre. Tikietų kai
nos: $3.62, $3.02, $2.41, $1.81, 
$1.21 (taksai įskaityti). Ti- 
kietus galima gauti pas The 
Bonny Concert Bureau, 327 
N. Charles St. ir pas komite
to narius. Taipgi nuo 3 
po piet, tą pačią dieną, 
galima gauti tikietų Box 
fice, The Lyric Theatre.

Bendras Komitetas.

Kviečiame
Vietinis Lietuvai Pagalbos 

Teikimo 
svarbias 
Įvyks šį 
d., A. J. 
Gavome
žymiausių kalbėtojų, A. Bim
bą. Jisai yra LPTK centro pir
mininkas. A. Bimba praeitą 
žiemą buvo nuvykęs į Lietuvą 
šelpimo reikalais ir tenai iš
buvo kelius mėnesius. Apva
žinėjo Lietuvos nuteriotas vie
tas, matė sudegintus kaimus ir 
miestus, matė baisias karo pa
darytas žaizdas ir mūsų bro
lių ir sesučių vargus ir kentė
jimus ir abelnai Lietuvos pa
dėtį. Taigi kalbėtojas šiose 
prakalbose yra pasirengęs pa
sakyti viską, ką matė ir girdė
jo Lietuvoje. Todėl kiekvieno 
lietuvio ir lietuvaitės pride- 
rystė atsilankyti į 
kalbas.

Užtikrinam, kad 
naujo, žingeidaus
apie mūsų tėvų žemę Lietu
vą. Todėl kviečiame visus 
Great Necko ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti šiose prakal
bose. Įžanga visiems dykai.

Prakalbos prasidės 7 vai. 
vakare.

Rengimo Komitetas.
CLIFFSIDE, N. J.

Spalių 20 d., 3 vai. dieną, po 
Anderson Ave. IWO 3118 kp. ruošia 
prakalbas. Tema bus lapkričio mėn. 
rinkimai ir Henry Wallace stovis. 
Kalbėtojas bi/s B. Borisov. Lietuviai 
kviečiami dalyvauti. —Kom.

greažFnečkT^n. y.
Svarbios prakalbos įvyks spalių 

d., 7:30 v. v. Kasmočių salėje,
Steamboat Rd. Įžanga veltui. Kalbės 
Antanas Bimba, Lietuvai Pagalbos 
Teik. Kom. pirmininkas, kuris nese
niai maršrutavo Lietuvoje. Bus įdo
mu kiekvienam išgirsti jo svarbius 
pranešimus. Tad kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — Ren
gėjai — LPTK viet. skyr. (234-235)

LAWRENCE, MASS.
Spalių 20 d., 3 vai. dieną įvyks 37 

kp. susirinkimas, Maple Parke. Ma
lonėkite dalyvauti, nes reikės ap
tarti 7-to apskr. konf., Laisvės vajus 
ir kiti svarbūs dalykai. — Sekr.

(234-235)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 2Q d., 11 vai. ryto. 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (234-235)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 6-to Apskr. konferencija

Laisves pikniko darbininkų vakarie
ne įvyks spalių 20 d. Iš ryto, 11 yaŲ 
bus 6-to Apskr. konferencija, 
Fairmount Ave., 
įvyks L. pikniko darbininkų vaka
rienė, po tuo pačiu antrašu. — J. 
Šmitienė. (234-235)

WALLACE KALBĖSIĄS 
Už DEMOKRATUS

New York.— Pranešama, 
jog paskutinėse rinkimų 
vajaus dienose sakys kalbas 
už demokratus ir Henry 
Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas, 
o paskui prekybos sekreto
rius.

McKEES ROCKS, PA.
LLD 40 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 19 d., 8 v. v., 3351 W. Cąrson 
St. Visi nariai ir narės prašomi daly
vauti, nes bus labai svarbus susirin
kimas. — M. P. (234-235)

Jeisru _
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio.. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

Turi Vietų Savo Modeminėje Dirbtuvėje 
PATYRUSIOM IR BE PATYRIMO 

Siuvamų Mašinų Operatorėms 
Mokama aukščiausios ratos nuo valandų tuojau patyrusioms ojiera- 
torėms ir mokinės gauna geras algas kada yra pramokintos operuoti 
mašiną. Kodėl neiti Šiandien ir nesimokyti siuvimo Monarch būdu. 
Muzika jums dirbant, poilsio periodai, apmokamos šventės yra tik 
kai kurios pašalpos suteikia.

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

Ideališka vieta dirbti. Neatidėliokite—kreipkitės šiandien!
(240)

KREIPKITĖS I SUPERINTENDENT OF NURSES

AUBURN CITY HOSPITAL
5-19 LANSING ST., AUBURN, N. Y.

TELEFONAS AUBURN 179

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. 

430 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)

PRESŲ OPERATORES
Prie dėvimų apredalų ar marškinių

SNOW LIKE LAUNDRY
208 S. 14th Ave., Mt. Vernon, N. Y.

(236)

ARTIFICIALIŲ GĖLIŲ
DARBININKĖS

Patyrusios ir Be Patyrimo
GERA ALGA, NUOLAT

Moderninė Ideališka Dirbtuvė.

SELO CO.
170 E. 11GTH ST.
(Lexington Ave.)

SA. 2-8958
(236)

MERGINOS
GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ OPERATORĖS— 

80c I VALANDĄ
MERGINOS SUSTATYMAM- 

75c Į VALANDĄ
PATYRUSIOS. 40 VALANDŲ—5 DIENOS 
APMOKAMA ŠVENTĖS IR VAKACIJOS

ENDURA
429 KENT AVE. BROOKLYN 

(B’way BMT Line)
(234)

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

1 .................... ....................... ............................................................. ■■ — ----------—.. .............

APVALYTOJAI
Gera Alga

DIENINIS DARBAS 
VALGIS—UNIFORMOS 

NEMOKAMAI 
St. Clairs 

Restaurant
60 Metropolitan Oval 

Parkchester, 
Bronx, N. Y.

REIKIA 
PATYRUSIŲ VYRŲ
Paruošimui Glazed Cherries 

ir Maraschino. 
Kreipkitės nuo 9 iki 5 

VIENNA PRODUCTS 
630 DEAN STREET 

BROOKLYN.

PATYRĘ OPERATORIAI 
3 iki 11 šiftai 
RADIAL DRILLS 

TURRET LATHES 
RANKINĖS SRIUBŲ MAŠINOS 

MILLING MAŠINOS 
HORIZONTAL BORING MILLS 

BULLARD VERTICAL BORING MILLS 
Kreipkitės laišku ar asmeniškai 

TAFT-PEIRCE MFG. CO.
82 MECHANIC AVE., 
WOONSOCKET, R. I.

(237)

REIKALINGI 
AUDINYČIŲ DARBININKAI 

PIRMAM IR ANTRAM ŠIFTAM 
RING SPINNERS 

SPEEDER TENDERS 
DOFFERS

PATYRĘ AR BE PATYRIMO 
APMOKAMOS VAKACIJOS 
BLUE CROSS APDRAUDA 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS

LYMANSVILLE COMPANY 
184 WOONASQUATUCKET AVE. 

NORTH PROVIDENCE, R. I. 
Važiuokite Centredale per Manton Ave. Busu.

(236)
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Paaugo Per Naktį
Visi Laisvė$/Patrijotai
KviečiamijSvečiu.s

Komisionierės d i e n r a ščio 
Laisvės naudai rengiamo ba
liaus, Įvyksiančio jau šio šeš
tadienio vakara, 19-ta, Lais-

čius. Jos užtikrina, kad pri
ims tikrai taip, kaip pas ge
rus draugus svečiuose — geru

ko reikalingo bus iki sočiai.
Moterų Apšvietus Kliubo 

pramogų dalyviai, kiek pame
name, niekad alkani neišėjo, 
nežiūrint buvusių karo laiko 
sunkumų. Laisvės naudai ren
giamąją pramogą jos ruošiasi 
padaryti dar
nančia. Įžanga nemokama.

labiau

ti.' Pakvii 
kaimyną!

ateikite anks- 
jūsų dranga ir

Lankėsi Laisvėje
Antradienį Laisvės Įstai

gon užėjo Dovydas Matuse
vičius, vienas iš redaktorių 
dienraščio Freiheit Įstaigoje. 
Jis neseniai buvo išvykęs Į va
karus (West Coast) ir tenai 
svečiavosi pas daugelį gerų 
veikėjų lietuviškame judėji
me.

Portland, Oregon, pabuvojo 
pas mūsų uolius veikėjus-rė- 
mėjus Julių ir Stellą Stūpurus. 
Jie Įteikė Dovydui $5, kad su-' 
grįžęs perduotų Laisvės Įstai
gai kaipo jų auką Į Laisvės 
Biudžeto Fondą.

Abelnai D. Matusevičius bu-1 
vo patenkintas savo kelione ir 
sako, kad mūsų draugai Ore
gone ir Kalifornijoj yra labai 
priimnūs. Ir šia proga dėkoja 
visiems už jų malonų draugiš
kumą. L. K.

Organizacijoms

tu
op
ai •-

Ar Jau Pasirūpinote 
Savo Sveikata?

Susivedė

Evelyn Keyes ir Larry Parks scenoje iš Columbia 
technispalvės filmos “The Jolson Story,” muzikališkos, 
su paties velionies aktoriaus įdainuotomis dainomis. 
Rodoma Radio City Music Hali, 6th Avė. ir 50th St., 
New Yorke. Taipgi naujas scenos spektaklis.

Beatrice Kalakauskaitė, 
Adelės Kalakauskienės duktė, 
susivedė su Frank Schneider. 
Santuoka Įvyko rugsėjo 30-tą, 
civilinė, City Hali. Jos palydo
ve buvo josios giminaitė Sei
mą Jasaitis. •>

Vedybinės atostogos proga 
(honeymoon) jaunieji buvo 
nuvykę i Lake George, New 
Yorko “up-state,” iš kur su
grįžusi Beatrice šią savaitę vėl 
dirba Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo centro raštinėje. 
Čionai jinai dirba jau eilė me
tų.

Linkime laimės poroje ir 
abelnai gyvenime.

Beatrice mūsų eilėse ir už
augo. Nuo vaikystės pradėjo 
dalyvauti ir ilgai dainavo Ai
do Chore ir jo grupėse. Yra 
nare LDS ir Lietuvių Literatū
ros Draugijoje. Veikliai daly
vauja LDS jaunųjų moterų- 
merginų grupėje — viena iš 
tų, per kurių rankas eidavo 
kariškiams draugingumo siun
tiniai karo laiku. O tų punde
liu ir su jais surištų darbų-dar- 
belių buvo nemažai. Taipgi 
gražiai talkino buvusiame Lie
tuvos pagalbai pundelių ko
mitete ir vėlesniame Lietuvai 
pagalbos teikime. Talkino ir 
mezgėjoms.

Taigi, Bea išleidome į mar
teles su viltimi taip jau visuo
meniškai draugiškos šeimos 
ateityje. D-č.

Paskutiniu kaitų primena
me, kad šią visą savaitę, bai
giant penktadieniu, 1 8-ta, Wil- 
liamsburge jūs galite gauti 
krūtinės egzaminą X-spindu- 
liais. Gauti nemokamai, suda
rytojo sveikatos dop-to ir vie
tinio sveikatos komiteto kam
panijoje, iš anksto padengus 
to lėšas iš -atitinkamų Įstaigų.

X-ray egzaminai privatiškai 
brangiai kainuoja. O nenorin
tis be laiko mirti turėtų bent 
kartą per metus egzaminuotis, 
sako gydytojai. X-ray mašinos 
egzaminuose suranda džiovos 
ir širdies nesveikatas pirm pa
ties asmens pasijutimo sergan
čiu, kada dar galima išgydyti.

Valandos visomis likusiomis 
dienomis nuo 3 po piet iki 9. 
Vieta: 17-tą — 142 N. 1st St.; 
18-tą — 179 Marcy Ave .

, antradienį $1.20.
Pork čiapsai po OPA 

lazdele pamo- į slaptai 80 iki 90c, dabar
Lamb čiapsai po OPA

nesama? Yra. Tarsi

jus, didžiosiose bučernėse at- i 
sirado mėsos sekamą rytą po ; 
prez. Trumano i

Į ropublikonų riksmui už panai
kinimą kainų kontrolės ir mė
sos kompanijų reikalavimams, j

Viena nakčia jaučiai gimė 
ir užaugo. Veikiausia, skriste ! 
atskrido Į skerdyklas, jose pą-I 
tys su savo “dūšiomis” atsi- ! 

(sveikino, apsiskuto, apsiprau-j 
sė, apsivalė ir rausvai skais- ( 
tūs, gražūs susėdo bučerneseI 
po stiklu — stoikai sau, čiap-į 
sai sau. O keliomis savaitėmis i 
pirmiau buvusias atsiųstas sa-Į 

I vo kojas, plaučius, ausis, gal- J 
I va ir kitas smulkmenas, ūžė-Į 
musias vyriausią vietą po stik
lu, išspyrė i nematomąją vie

ptą, kur pirmiau steikai buvo.
Stoiko atsirado ii* laisvė at

sirado — laisvė mėsos parda- 
' vėjui visai be mirksėjimo rei- 
! kalanti, kiek nori; laisvė mė- 
I sos pirkėjui darbininkui ne- 
: pirkti ir nevalgyti, jeigu neiš-

Ir neperka. Stebėtina, kiek 
daug šeimininkių pasižiūri ir 
neperka. Tankiausia neperka 
tie, kuriems labiausia reikėtų 
pirkti. Neperka gyvenantieji 
iš pašaipu, iš veteranų, našlių, 
senukų pensijų. N ('perk a po 
porą, trejetą vaikų auginan
tieji darbininkai.

Ir neperka daugelis šiandie
ną dar išgalinčių, bet pasipik
tinusių šia plėšikyste. Neper
ka, kurie žino, kad atėjus ne
darbo laikotarpiui ar reikalui 
su daktarais ir ligoninėmis il
gesniam laikui jam pačiam 
pritrūks ištekliaus mėsai pirk
ti.

Mažosios bučernės, priklau
sančios 
malonės.
žarsto m ų
nori nusigriebti patys didieji.

Kainos Tokios:
P e i • k antie m s, d a u gm e n i šk a i 

kainos per

48c,

80c

nusilenkimo i giau.
• | Jautienos stoikai po 

Į 51c, 55c ir 65c, slaptai 
80c ir iki $1.10, dabar 
$1, $1.25 ir daugiau.

Jautienos kepenys po 
42c, slaptai 75-85c, dab; 
ir daugiau.

įžymiausia tas, tai kad 
brangieji gabalai ir OPA leis
tieji brangiai parduoti, tiktai 
pasiturintiems tebuvę prieina
mais, mažiausia tepakilo. Pirm 
visko, pranyko biednojo ir vi
dutinio darbininko, masiniai 
perkamasis mėsos kąsnis nuo 
didžiumos amerikiečių stalo. 
Bet tas natūralu. Argi ne dar
bininko suubaginimui kainų 
kontrolės panaikinimo buvo 
reikalauta.

Darbininkų judėjimui ir 
kiekvienam eiliniui žmogui da
bar lieka pasirinkti tik vieną 
iš dviejų : leistis suubaginamu 
arba kovoti prieš lupikavimą. 
Atrodo, kad darbininkų judė
jimas pasirinks kovoti, o ne 
alkti. Pirkėja.

OPA 
75c, 
80c,

OPA

Susiveda
su

SKELBKITES LAISVĖJE

nuo didžiųjų firmų 
kol kas apytuštės, 
pinigų smetonėlęDemokratinių Lietuvių C 

tras, kurio dalimi yra veik 
sos visuomenišką reikšmę 
rinčios Brooklyno lietuviu 
ganizacijos, išleido lapeli
tėjančių rinkimų ir juose esa
mų problemų aiškinimui. 
Brooklyniečiams suteikė tų la
pelių geroką pluoštą.

Centro narės organizacijos i 
ir visi, norintieji paskleisti lie
tuviuose geros apšvietus, gau-i 
kite lapelių centralinėje Įstai
goje arba vietos kuopų patai-i svarą kaina buvo daug aukš- 
pose, 4 19 Lorimer St.

S. Sasna.

Jautiena
Kiauliena
Veršiena
Verš, geresnė
Ėriena

Atitinkamai,

šimtą svarų : 
OPA 

$20.25 
16.25 
20.50 
26.50

Be OPA 
$28.75 

30.00 
30.00 
50.00 
60.00 

perkant po

Pirmais 8 mėnesiais šių me-

tesnė ne tik už OPA kainas, 
bet ir už juodojo turgaus kai
nas laike OPA. Ir kas krau
tuvė, skirtinga kaina, kai kur Peggy

5®. ' 'k'.'
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Edvardas Shablauskas 
; Adele Zenkevičiute, 294 Un- 
I ion Avė. Santuoka Įvyks spa- 
i lių 20-tą, Angelų Karalienės 
i bažnyčioje, 4 :30 vai. Pabro- 
! lis Juozas Witkauskas, pamer- 
I gė Gloria Prata.

Vedybų pokilis Įvyks Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
St. Taigi, svečiai yra kviečia
mi iš bažnyčios eiti i Grand 
Paradise salę.

Jaunojo tėveliai Stanley ii' 
' Frances ir sesutė Frances Sha- 
j blauskas, gyvenantieji 481 
! Lincoln Avė., sveikina būsimus 
| jaunavedžius su geriausiais 
1 linkėjimais daug laimes ir lai
mingo šeimyninio gyvenimo. 
To paties linki ir jų kaimynai 
laisviečiai.

Karinių reikmenų adminis
tracija skelbia, kad 9,563 ka
riškiai New Yorke ir apylinkė
se praeitą mėnesį pasinaudojo 
pirmenybe pirktis nuo karo 
likusių prekių.

New Y o r k. — Gręsia 
streikas prieš 18 auto-busų 
linijų.

Ann Garner, Rand-

Jaunavedžiai savo 
moon” turės Kanadoje.

MIRĖ

honey

MOTERŲ ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo svarbus 

susirinkimas jvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, 17-tą, 419 Lorimer St. Tu
rime prisirengti Laisvės naudai ba
liui, ruošiamam jau šj šeštadienį, 
19-tą, Laisvės salėje. —Valdyba.

(233-234)

PARDAVIMAI

tų Jungtinėse Valstijose gais
ruose supleškėjo $378,323,- 
000 turto. Gaisrai, didžiumoje,

tarp vienos ir kitos skirtumą 
| net iki 25c svarui. Kainos per- 
' kant mažmenomis, pašvarini,

olph Scott, Lynn Bari, Dean 
Stockwell ir Connie Marshall 
filmoje “Home Sweet Homi-

kilo dėl palaidumo su ugnimi, maždaug tokios: cide.”
ypatingai degtukais, cigare-! Veršiena kotletams po OPA 
tais. * # ' buvo 50c, juodajame turguje CIO Laimėjo

Valeria Swital, 62 m. 
žiaus, gyveno 222 Berry 
Brooklyn, N. Y., mirė spalių 
15 d., Greenpoint ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės Įvyks 
spalių 18 d., šv. Jono kapinė
se. Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

am- 
St.,

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Bargenas 2 mūriniai namai, 
928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 į mė
nesį, uždarbis $100 į mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 —• 7 iki 10 P. M. (238)

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Nora Kaye ir Hugh Laing atvaizduoja “Romeo and 
Juliet” baleto veiksmuose. Baletas veikia nuo spalių 
1-mos iki lapkričio 2-ros, Boradway Teatre, N. Yorke.

Valdinės darbo santykių ta
rybos pra vestuose balsavi
muose Ever Ready Label Co. 
darbininkai nusitarė tapti na
riais United Office and Pro
fessional Workers Lokalo 16- 
to. Už uniją pasisakė 173 pro
dukcijos darbininkai, šapa 
randasi 141 E. 25th St., .New 
Yorke.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN 

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

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

Tel. SOuth 8-5569

Jeigu Norite Žinoti--
Komunistų pažiūras Į šiuos 

rinkimus ir kandidatus plačiai 
aiškina darbininku dienraštis 
Daily Worker. Jame visuomet 
randasi daug raštų. O specialė 
serija raštų, aiškinančių ko
munistų atsinešimą Į rinkimus, 
pradedama spalių 17-tos lai- 

1 doje. K.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

„ , , j 9—12 ryteValandos: j j_ 8vakare

Penktadieniai* Oidaryta

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

... - ■ ...................-—"

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

BULOVĄ!

Pervažai tarp Brooklyno ir 
Staten Island sugedus, pusiau
naktį iš Brooklyno išvažiavo į 
Staten Island motoristai sugrį-
žo atgal į Brooklyną 4 vai. ry
to visai “anos šalies” žemelės 
nemynę. Paprastai kelionė už
trunka apie 10 minutų.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Hauler 8ta. 
BROOKLYN «, N. Y.

‘ GERAI PATYRĘ BARBERIAI

............................. ---------- ---

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 
koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
TeL Virginia 7-4499

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




