
■<>«“•■'**:< ‘ •’ "l‘< "SKj'V’W!^- >yi^,''^'. " 'WWfiW ^‘^'■Y:\':\i-'- ■ W.“

Jie Jau Republikonai! 
Gera Pradžia.
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Na, tai Franci ja pagaliau 
įstoja į pastovesnį gyvenimą. 
Konstitucija užgirta; ketvirta
jai francūzų respublikai pa-
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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Lapkričio 10 d. francūzų 
tauta rinks deputatus i par
lamentą, kuris sudarys pasto
via vyriausybę.

Tiesa, palyginti, nedaug pi
liečių tedalyvavo balsavimuo
se konstitucijai užgirti: 38 
n u oš. turinčių teisę balsuoti 
pasisakė už naują konstituci
ją, o arti 35 nuoš. — prieš. Ki
ti susilaikė.

“Senas priežodis sako, jog 
tylėjimas reiškia sutikimą,“ iš
sitarė Francijos Komunistų 
Partijos vadas Duclos. Vadi
nasi, taip turi būti suprastas 
ir tylėjimas tų, kurie nėjo 
praeitą sekmadienį balsuoti.

Bendrai, Francijos komu
nistai pasitenkinę referendu
mo balsavimo pasekmėmis.

Jei lapkričio 10 d. komu
nistų partija išeis vyriausia 
laimėtoja, tai veikiausiai Tho- 
rezui teks būti to krašto mi
nistrų pirmininku, panašiai, 
kaip Gottwaldui Čechoslova- 
kijoj.

SOVIETU VYRIAUSYBĖ 
VEIK PUSIAU KERTA 
APSIGYNIMO UĖŠAS

Skiria Bilionus Dolerių Daugiau 
Pramonei, Mokslui ir Algoms

Tai kun. Balkonas jau re- 
publikonas!

Seniai jis čia skelbė, būk 
demokratų partija Lietuvai 
suteiks smetoninę nepriklauso
mybę !. . .

Dabar tenka laukti, kai vi
sa Amerikos Lietuvių Taryba 
kūliais persivers ir pradės 
Amerikos lietuvius ragint bal
suoti už Hooverio-Vandenber- 
go-Tafto partiją.

Dėl to lietuvių visuomenė 
privalo budėti ir nepasiduoti 
pigios rūšies politikierių už
gaidoms.

Republikonų partija yra re
akcijos partija, pilnoje fabri
kantų associacijos kontrolėje.

Kurie balsuosite už republi
konų partiją — tie balsuosite 
už krizį, už hoovervilles, už 
tokius laikus, kokius turėjome 
llooveriui esant prezidentu!

Tegu Balkūnas, tegu Gri
gaitis, tegu Karpiukas sau ei
na su republikonais, — jie to
ki politikieriai, kuriems rūpi 
ne liaudies interesai, bet savo 
kišenė!

Maskva.— Sovietų finan
sų ministras A. G. Zverevas 
spal. 16 d. pasiūlė Aukščiau
siajai Tarybai (sovietiniam 
seimui) valstybės lėšų są
matą sekamiems metams. 
Apsigynimo lėšos, pagal jo 
pasiūlymą, būtų beveik pu
siau sumažintos (numuštos 
apie 11 bilionų dolerių). 
Moksliniams tyrinėjimams 
skiriama 566 milionais dole
rių daugiau, negu šiemet, ir 
žymiai padidinama lėšos al
goms pakelti, darbo žmonių 
būklei gerinti ir šalies ūkiui 
pakelti. Suprantama, jog 
Aukščiausioji Taryba už- 
girs tą sąmatą.

Finansų ministrija skai
čiuoja, kad per metus bus 
gauta iždui 330,400,000,000 
rublių pajamų, o išlaidos 
sieks 319,300,000,000 rublių.

Pramonei kelti skiriama, 
63,806į000,000 rublių per 
metus/ Apšvietai bus iš
leista 17,600,000,000 rublių 
daugiau, negu pirma. Gele
žinkeliams ir kitiems susi
siekimams atsteigti bei pa
gerinti bus panaudota 962 
bilionai rublių daugiau, ne
gu šiemet. Darbininkų al
goms pakelti skiriama 8 bi
lionai rublių. Taipgi bus iš
leista didžiulės sumos pini
gų naujiems namams staty
ti, žemės ūkiui tobulinti, 
socialei apdraudai ir pensi
joms didinti ir kultūrai 
plėsti.

Maskvos radijas dėl to 
sakė:

“Nepavyko priešų planai,

kad Sovietų Sąjunga išeitų 
silpna iš karo. Ši sąmata 
rodo nepajudinamąją socia
listinio ūkio stiprybę ir ne
išsemiamas sovietinės san
tvarkos jėgas.”

Pakartas Anglas už 
Lytinį Motery Žudymą

London. — Teismo spren
dimu, tapo pakartas Neville 
Heath, buvęs karinis An
glijos lakūnas. Jis mirti
nai užkankino Doreeną 
Marshall ir kelias kitas 
merginas bei moteris. Iš 
moterų kančių jis gaudavęs 
didžiausio lytinio smagu
mo. Bet vis tiek tūlos tur
tuolės bandė išgelbėt jį nuo 
kartuvių, v

Chiang Kai-shekas 
Vėl Kviečia Komu
nistus į Derybas

Man rodosi, kad Laisvės va
jaus pradžia yra gana graži.

Praeitą sekmadienį teko bū
ti Philadelphijoj ir tartis su 
vietos veikėjais. Jie rūpestin
gai kinkosi vajun, gerai ap
galvodami, kas, ką ir kur ko
kius darbus turi atlikti.

Tenka kreipti daugiau dė
mesio i Laisvės bendrovės šė-

* /

J. BYRNES SAKO, 
TAIKOS KONFEREN
CIJA NE TUŠČIA

Nanking. — Vidurinės 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas vėl šaukia chinų 
komunistus į derybas dėl 
paliaubų. Šį kartą jis jau 
nereikalauja, kad komunis
tai pasitrauktų atgal. Da
bar jis ypač pageidauja, 
kad komunistai atidarytų 
geležinkelius ir kitus susi
siekimus tarp savo valdo
mos srities ir Chiang Kai- 
sheko chinijos. — Komu
nistai sudavė Chiangui 
smūgį Mandžurijoj.

Trumanas Sveikins J. 
Tauty Susirinkimą

• v
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Man rodosi, didesnė pusė 
mūsų skaitytojų galėtų būti 
mūsų bendrovės šėrininkais.

O kurie jau turi po vieną 
šėrą — galėtų įsigyti dar ir 
po kitą.

Dienraščio naudai pramo
gų surengimas — kitas svar
bus dalykas. Per šį vajų ga
lima kiekvienoje didesnėje 
kolonijoje turėti bent vieną 
pramogą.

Dienraščio vajus — svar- 
biausis mūsų visų darbas šiuo 
metu.

Washington^— Sugrįžo 
Paryžius James Byrnes, 
Amerikos valstybės sekre
torius ir vyriausias jos de
legatas taikos konferenci
joje. Jis pareiškė, jog kon
ferencija buvo ne bergž
džia, bet padarė žingsnių 
pirmyn.

Washington. — Preziden
tas Trumanas sutiko pa
sveikinti visuotiną Jungti
nių Tautų susirinkimą, ku
ris prasidės New Yorke at
einantį trečiadienį.

ORAS. — Būsią lietaus.

Nukrito didelis keleivinis 
lėktuvas Wyoming valsti
joj. žuvo 13 žmonių — la
kūnai ir keleiviai.

Protokolai Liudija, kad Japonų 
Imperatorius Užgyrė Karų prieš 

Ameriką, bet Jis Neteisiamas
—Užsieny] kalbama apie 

karą, o čia — apie taiką, — 
rašo Eddy Gilmore, Associated 
Press korespondentas Mask
voje.

Tai yra faktas, nelengvas 
praryti tiems, kurie nuolat 
plepa, būk < Tarybų Sąjunga 
trokštanti naujo karo.

Karo nori fašistai ir impe
rialistai. O Tarybų Sąjungoj 
tokių sutvėrimų nėra.

Vatikanas ekskomunikavo 
visus tuos, kurie teisė pro-nacj 
arkivyskupą Stepinacą.

(Tąsa 5-me pusi.)

Tokio. — Japonijos impe
ratorius Hirohito pirmi
ninkavo saVo ministrų ir 
generolų konferencijai, ku
ri 1941 m, rugsėjo 6 d. pri
ėmė rezoliuciją dėl karo 
prieš Jungtines Valstijas. 
Tatai parodo konferencijos 
protokolas, perskaitytas da
bartinėje talkininkų byloje 
prieš buvusį japonų prem
jerą Tojo ir 26 kitus kari
nius kriminalistus.

I m p e r atorius Hirohito 
taipgi dalyvavo pirmesnėje

savo ministrų - karininkų 
konferencijoje, 1941 m. lie
pos 2 d. Jis užgyrė abiejų 
konferencijų planus bei nu
tarimus karui prieš Ameri
ką ir Angliją.

(Gene rolas MacArthur, 
tačiau, tebelaiko Hirohito 
Japonijos valdovu ir nežada 
traukt jį teisman, nors Hi
rohito yra labai ryškus ka
rinis kriminalistas.)

New Yorke labai trūksta 
muilo.

Žydai pabėgėliai perkelti ant anglų laivo verstinam 
nuvežimui į Cyprusą, rodo iš ano laivo atsineštąjį to 
laivo papartį.

VARTOTOJAI PRADEDA 
STREIKUOTI PRIEŠ 

MĖSOS BRANGENYBĘ
Kumpio Kaina Pakilo iki $1.80 

Svarui, Veršiena iki $1.50
Chicago. — Mėsiniai gal- į beno trečiadienį į skerdyk- 

vijai pabranginti daugiau. las 69,600 galvijų, arba 3,- 
kaip iki $35 šimtui svarų. 600 daugiau, negu pernai tą 
Tai brangiau, negu bet ka- pačią dieną, 
da Amerikos istorijoje. | --------

Gyvulių augintojai suga-i Omaha, Nebraska, spal. 
----------------------------------- 17. — Prigabenta trokais
Generolas Eisenhower J • *1 * J 1 • | • v j •

Triesto Srityje

VOKIEČIAI DIDŽIUOJASI, 
KAD GOERINGAS PADARĘS 

GĖD4 TALKININKAMS
Berlin. — Dauguma vo

kiečių šaiposi, gėrėdamiesi, 
kad Goeringas “apkirto” 
talkininkus, kad jis iš
vengė kartuvių, pats nusi- 
žudydamas kalėjime. Jie 
šneka, kad Goeringas tuo 
būdu “pakėlęs vokiečių tau
tos garbę,” o jįąlkininkų 
teisdarystei padaręs gėdą.

Naciški vokiečiai didžiuo

jasi, kad generolai Wm. 
Keitei ir Alfredas Jodl ir 
kiti 8 kariniai kriminalis
tai, girdi, “didvyriškai” ir 
šaltai mirę ant kartuvių.

A m e r i kiniai korespon
dentai taipgi rašo, jog ka
rinė amerikonų vyriausybė 
jaučia pažeminimą sau dėl 
to, kad ’ leido Goeringui 
“apgauti kartuves.”

Gorizia, Italija. — Gene
rolas Eisenhower aplankė 
amerikonų kariuomenę pa
lei Morgano liniją, Venezia 
Giulia provincijoj, Triesto 
miesto apygardoje. Plotas į 
rytus nuo tos linijos pri
klauso Jugoslavijai, o pro
vincijos dalį į vakarus nuo 
Morgano linijos anglai-am- 
erikonai laiko Italijos nau
dai.

mylios ilgio trokų eilė 
sas valandas laukė, 
skerdyklos priimtų jų 
vijus.

išti- 
kad 
gal-

VARTOTOJŲ STREIKAS 
" SAN FRANCISCOJ

Darbo Federacija
Užgirta Atominės
Bombos Monopoliją

Turkija Giriasi Galingais 
^Dėdėmis,” Jos Gynėjais

Ankara, Turkija. — Tur
ku užsienio reikalu minis- c

tras Šukru Skomensuer se
kamai gyrėsi Turkijos pat
ronais:

“Visos laisvę mylinčios 
tautos bus turkų pusėje, 
jeigu bet kas užpultų mus, 
ir užpuolikas susilauks to
kio pat likimo, kaip susi
laukė Italija ir Vokietija.”

(O karo metu Turkija 
tarnavo naciams.)

Turkija gamina atsaky

mą į antrąją Sovietų pasiū
lymo notą. Sovietai siūlė, 
kad Turkija bendrai su 
Sovietų Sąjunga saugotų ir 
gintų Dardanellų sąsiaurį, 
vandens kelią tarp Juodo
sios ir Viduržemio Jūrų. 
Suprantama, kad turkų val
džia atmes Sovietų pasiūly
mą.

(Jungtinės Valstijos ir 
Anglija iš anksto padrąsi
no Turkiją prieš Sovietus ir 
pasižadėjo remti ją kas lie
čia Dardanellus.)

Chicago. — Darbo Fede
racijos suvažiavimas priė
mė savo vadų pasiūlymą ir 
užgyrė amerikinį Barucho 
planą dėlei atominės jėgos 
k o n t r oliavimo pasaulyje. 
Tai reiškia atom - bombų 
monopoliją, kol atominiai 
bandymai bus pažaboti vi
suose pasaulio kraštuose. 
Suvažiavimas taip pat už
gyrė Byrnes politiką dėl 
Vokietijos. Vadai kalbėjo 
prieš Sovietų Sąjungą. .

Iškontroliuota Kava 
Ir Eilė Kitų Dalykų

San Francisco, spal. 17.— 
Pusė atėjusių i mėsos krau
tuves žmonių atsisakė ją 
pirkti tokiomis aukštomis 
kainomis.

KUMPIS IKI $1.80 
SVARUI

New Yorke kumpio sva- 
. ras pabrango iki $1.70 ir 
$1.80. Už paprastos jautie
nos svarą mokama $1, už 
steiką $1.25, o už pirmos 
rūšies veršieną—$1.50. Bet 
sakoma, kad vištiena pra
dedanti pigti.

NUTEISTAS NACIŲ 
KAPITONAS

Hamburg. — Anglų teis
mas įkalino 5 metams vo
kiečių kapitoną K. H. Mo- 
ehle; tai todėl, kad Moehle 
karo metu liepė savo sub- 
marinu komandieriams žu
dyti torpeduotų talkininkų 
laivų jūrininkus.

TRIESTO KLAUSIMAS 
BŪSIĄS PAVESTAS 
JUNGT. TAUTOMS

Čechoslovakai Stebisi 
Dėl Tokio Jungtinių 
Valstijų Griežtumo

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia nustebo, kad Jung
tinės Valstijos taip ūmai 
pertraukė derybas dėl pas
kolos jai ir sustabdė atlie
kamų nuo karo reikmenų 
pardavinėjimą Čechoslova
kijai. Čechoslavai sako, 
Amerika būtų galėjus bent 
palaukti, iki čechoslovaki
jos užsienio reikalų minis
tras Jan Masaryk atvyks į 
Jungtines Valstijas, ir pa
sitarti su juom dėlei daro
mų jai priekaištų. Masary- 
kas tuo tarpu jau plaukė- 
į Ameriką.

Saug. Taryba Palaiko 
Dienotvarkėje Franko 
Ir Irano Klausimus

Lake Success, N. Y. — 
Amerikonai ir anglai Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
stengėsi išmest iš progra
mos skundą prieš Franko 
fašizmą Ispanijoje. Sovietų, 
lenkų ir. Belgijos delegatai 
griežtai reikalavo tą skun
dą palaikyti dienotvarkėje. 
Taigi Franko klausimas ir 
neišbrauktas.

Bet anglai - amerikonai 
subūrė Saugumo Tarybos 
daugumą, kad dar palaiky
tų Irano skundą prieš So
vietus, nors Iranas seniai 
atšaukė savo skundą.

Washington. — Kainų 
Administracija nuėmė kai
nų “lubas” nuo kavos, dirb
tinio sviesto, valgomųjų 
aliejų, riebalų ir tūlų kitų 
valgio dalykų.

Belgrad. — Jeigu nebus 
pakeistas taikos konferenci
jos nutarimas dėlei Triesto 
miesto ir apylinkės, tai Ju
goslavija atsišauks į Jung
tines Tautas, kad pataisytų

i tą nutarimą, kaip sakė Ju- 
i •• : goslaviįos premjeras Tito.Mask v a. — Naujiems & _______

moksliniams t y rinėjimams 
Sovietai skiria daugiau Valdžia sako, jog Ameri- 
kaip bilioną (tūkstantį nū- koj dabar tik 2 milionai be- 
lionų) dolerių per metus, darbių.

Amerika Suspendavo Paskolą ir 
Atliekamų Karinių Reikmenų
Pardavimą Čechoslovakijai

40 MILIONŲ DIRBANČIŲ 
PRAMONĖJE

Washington. — Valdžia 
skelbia, jog pramonėje da
bar Amerikoj dirba 40 mi- 
lionų r; žmonių, neskaitant 
farmose dirbančių jure

NACIŲ VADŲ LAVONAI 
SUDEGINTI

Nurnberg. — Pranešama, 
jog tapo sudeginti lavonai 
10 pakartų nacių vadų ir 
nusižudžiusio Goer in go. Jų 
pelenai būsią slaptai kažin 
kur išbarstyti.

Washington. — Amerikos 
v a 1 s t y b ės departmentas 
pertraukė derybas dėl $50,- 
000,000 paskolos čechoslo
vakijai. Kartu Amerika su
laikė nuo Čechoslovakijos 
$40,000,000 vertės atlieka
mų savo karinių reikmenų 
Europoj, kuriuos buvo pa- 
s i ž a dėjus Čechoslovakijai 
kreditan parduoti.

Amerika supyko, kad 
č e c h o s 1 ovakai kritikavo 
“dolerinę” šios šalies politi
ką rytinėje Europoje. Če-

choslovakai įtarė, jog Ame
rika daugiausia reikmenų 
bei paskolų skiria šalims, 
nusistačiusioms prieš So
vietus ir prieš draugingas 
Sovietam tautas.

Amerika, girdi, taip pat 
sužinojus, kad Čechoslova- 
kija būtų pardavus Rumu
nijai daug amerikinių reik
menų ir gavus $10,000,000 
pelno. Tai kita priežastis, 
kodėl Amerika sustabdo tų 
reikme nų pardavinėjimą 
Čechoslovakijai.
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Mėsos Kainos Šuoliais Lipa į Kalną
Mr. Trumanas nusileido stambiojo kapitalo reikala

vimams ir panaikino kainų kontrolę ant mėsos. Jis sa
kė, kad dabartinėj padėtyj kito kelio nesuranda.

Tuojau mėsos kainos pakilo. Kur vakar buvo 100 
svarų “steiko” $20.25; tai šiandien jau $28.75; kiaulienos 
100 svarų į vieną dieną pakilo nuo $16.25 iki $30.00; 
avienos nuo $34.50 iki $60.00 ir veršienos nuo $26.50 iki 
$50.00.

Nereikia nei aiškinti, kokius tai milžiniškus prideda
muosius pelnus tas neša mėsos kompanijoms, kurios mi- 
lionais svarų mėsos kas savaitė pagamina. Taigi aišku, 
kaip tas atsilieps į darbininko ir jo šeimos pragyvenimą. 
Kaip matote, aviena į vieną dieną veik dubeltavai pa
brango, nekitaip yra ir su kitais pragyvenimo reikmeni
mis! Dabar namų savininkai reikalauja, kad randų 
kontrolė būtų nuimta. Jeigu tas bus padaryta, tai aišku, 
kokioj padėtyj atsidurs darbininkai ir jų šeimos.

Todėl, darbininkų unijos, kurios kietai stovėjo už 
kainų kontrolę, dabar reikalauja, kad būtų nuimtas ir 
algų aprubežiavimas. Juk negalima, kad nuimtų kainų 
kontrolę, o tuo pat kartu palaikytų senas darbininkų

Mr. Trumanas įvardino tik du republikonų vadus 
Taftą ir Wherry pridėdamas, kad už mėsos stoką atsako 
“grupelė saumylių.” Bet tą “grupelę” sudaro Republi
konų Partija, jos kongresmanai ir senatoriai, gubernato
riai ir miestų majorai, taipgi ir reakciniai pietinių vals
tijų demokratai, kurie visas laikas kovojo prieš Roose- 
velto pažangią programą, o dabar išvien su republikonais 
siekia atimti Amerikos žmonėms politines laisves ir pa
daryti nepakenčiamas ekonomines gyvenimo sąlygas. 
Mr. Trumanas, vietoj kreiptis į Amerikos demokratinę 
liaudį, vietoj sudaryti liaudies ir demokratinių žmonių 
atsispyrimą prieš reakciją, vietoj ginti Amerikos de
mokratines liaudies laisves, tai dar kartą kapituliavo 
stambiajam trustui.

Kas gi lieka daryti Amerikos liaudžiai, kad atremti 
infliaciją, kad apginti savo laisves ir geresnį gyvenimą? 
Ęūtinai yra reikalinga imtis šių žygių:

(1) Lapkričio 5 dieną įvyksta kongresmanų, sena
torių, gubernatorių ir kitų viršininkų rinkimai. Kad pa
stoti kelią stambiojo kapitalo viešpatavimui ir pelna- 
grobių sauvaliai, tai reikia atmesti Republikonų Partijos 
kandidatus, tokius, kaip Mr. T. Dewey ir kitus. Nei

’ vieno balso tiems, kurie išstoja prieš darbininkų unijas, 
kurie buvo priešingi OPA! Atiduokime balsus už tuos 
kandidatus, kurie stoja už liaudies reikalus.

(2) Kad sulaikyti nesvietišką kainų kėlimą, tai visur 
reikia organizuoti pikietus, laikyti masinius susirinki
mus, priimti rezoliucijas, reikalaujančias kainų kontro
lės ir siųsti prezidentui Trumanui.

(3) Būtinai reikia reikalauti, kad randų kainos pa- 
siliktų tos pat, kaip yra.

(4) Visoj šalyj darbo liaudis turi reikalauti, kad
algos būtų pakeltos ant 30 nuoš. virš to, kokios jos buvo 
birželio 30 d. '

Tai tokią programą Amerikos liaudies tuojautinio 
veikimo siūlo Daily Workeris. Nėra abejonės, kad tik 
šią kovą išvysčius bus galima apginti liaudies teises prieš 
stambųjį kapitalą.

Lietuviai Šių Metų Rinkimuose
Lietuviškieji reakcionieriai -jau labai gražiai susi

bičiuliavo su pačiais kraštutiniaUsiais amerikiniais re
akcionieriais. Tą savo žygį jie pridengia “Lietuvos lais
vinimu.” Girdi, demokratai “pamiršo Lietuvą,” o re
publikonai žadą “Lietuvą išvaduoti.”

Kai Brooklyno fašistinė Vienybė paskelbė, kad re
publikonų partijos nacionalis komitetas kviečia lietuvius 
Washingtonan pasitarti dėl būsimų rinkimų, buvo ma
nyta, jog tiktai smetonininkai ten dalyvaus. Bet dabar 
paaiški, kad pas republikonus nusikraustė ir klerikalai. 
Juos Washingtone konferencijoj* su republikonais atsto- 

• vavo kunigų lyderis kun. Balkūnas ir Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimo sekretorius V. T. Kvetkas.

Washington© konferencijoj tapo įsteigta “Lietuvių 
Divizija Republican National Committee.” Tos “Divizi
jos” tikslas, aišku, bus įpiršti Amerikos lietuviams re
publikonų partijos kandidatus. Klerikalų spaudoje jau 
garsiai šaukiama: “Balsuokime už republikonų partijos 

č kondidatus”. Galime laukti įtemptos propagandos nu- 
' vilioti Amerikos lietuvius į republikonų lagerį. Tai pro

pagandai klerikalai ir fašistai dolerių nesigailės, nes re
publikonų partija juos jais aprūpins.

“Lietuvos laisvinimas” čionai, suprantama, yra pikta 
apgavystė. Tai priemonė pridengimui savo tikrųjų fa
šistinių tikslų ir meškerė pasigavimui menkai protaujan
čių žmonių. Juk ir Trumanas, ir Dewey, ir Byrnes ir 
Vandenberg užsieninėje politikoje eina išvien. Visi jie

Pasakos (Apysakos), Eilės, 
šypsenos ir Kas Kitas
Šiandieną yra tokie lai

kai, kad mes negalime pasi
tenkinti pasakomis ir eilė
mis arba vertės neturinčio
mis šypsenomis. Bet vieta 
eikvojama dienraštyje ir da 
kaip eikvojama. Pasakos 
užima dvi ir daugiau pla
čias špaltas kas dieną, o 
kiek skaito Laisvės skaity
tojų tas pasakas? Kiek 
skaito tas eiles ir kiek nau
dos duoda skaitytojams ir 
pačiam laikraščiui tos išgal
votos, dirbtinės pasakos ir 
eilės? Tartum, kad pasakų 
rašė jas daugiau nieko svar
besnio neturi rašyt. Tar
tum, kad jis yra pamiršęs, 
kokioje santvarkoje, kokia
me laikotarpyje šiandieną 
mes gyvename.

Tom dirbtinėm išgalvo- 
tom pasakom turėtų būt pa
darytas galas, kad jos bran
gios vietos neeikvotų mūsų 
laikraštyje. Aš nesakau, 
kad jų visiškai nereikia; 
pasakos, eilės turėtų būt 
rašomos ir išleistos knyge
lių formoj; mėgstanti skai
tyt nusipirks ir galės skai
tyt.

Draugai, mes esame jau 
užaugę vaikai, tad imkimės 
realaus darbo, išimkime pa
sakas iš laikraščio, o dėkim 
šiandienai pritaikintus ir 
naudingesnius raštus. Bus 
visiems daugiau naudos.
Ko Aš Norėčiau Vietoje 
Pasakų Mūsų Dienraštyje

Aš norėčiau, kad tos pa
sakų špaltos būtų užpildy
tos labiau reikalingais raš
tais, kurie atidarytų akis 
katalikui, tautininkui, so
cialistui ir kitiems, kuriems 
kitų srovių spauda nuodija 
protą. Nelaimingų tūkstan
čiais randasi, kurie neper- 
mato savo paprastų dieni
nių klausimų, jie neperma- 
to, kad jie yra darbininkai, 
jie neper mato, kad jie yra 
pavergti ir išnaudojami, 
kad jie yra nuskriausti, ap
gauti, apvogti. '

Mūsų spauda būtinai turi 
jiems atidaryt akis, kad jis 
dirba nežmoniškose sąlygo
se, kad jo rankos pūslėtos, 
kad jo raumenys ištampyti, 
kad jo akys svyla nuo karš
čio kur nors geležies lie
jykloj, kad jo nugara susty
rąs nuo darbo, kad jo gy
vastis neapsaugota. Jiems 
reikia tuos ir kitus dalykus 
aiškinti. Kur? Mūsų spau
doje, mūsų Laisvėje.

Mūsų Laisvė turėtų at
sukti ■ nugarą išmislytoms 
pasakoms, o kartotin. rašy
ti, ką kapitalistai nori dar
bininkui užkart ant jo 
sprando ir ką kapitalistai 
nori atimt, išplėšt iš jo ran
kų. Šitie ir visokie kiti 
klausimai turėtų būt tikrais

griežtai tvirtina, kad tarpe republikonų ir demokratų 
tarptautinės politikos nėra jokio skirtumo.

Tai iš kur dabar Vienybė, Darbininkas, Dirva ir 
Draugas ištraukė blofą, kad demokratai “Lietuvą pa
miršo,” o republikonai paims ir jiems Lietuvą “išlais
vins”? Republikonai nekritikuoja ir neatmeta preziden
to Trumano vedamos užsieninės politikos.

Visas reikalas, tuo bū&u, eina apie naminę politiką. 
Republikonai yra užsimoję šiemet laimėti kongresą, o 
1948 metais prezidentinius rinkimus. Toji pati gengė, 
kuri viešpatavo Amerikoje Hooverio-Coolidgeaus pre
zidentavimo laikais, siekia vėl paimti Amerikos vado
vybės vairą. Jau dabar Kongrese, sudarydami bendrą 
frontą su pietinių valstijų kukluksiniais demokratais, re
publikonai sušilę kovoja prieš kiekvieną žygį, kuris pa
gelbėtų Amerikos žmonių daugumai pagerinti savo būk
lę, nesunku įsivaizduoti, kas būtų, jeigu šiemet rinki
muose jie laimėtų aiškią Kongreso daugumą ir vieni ga
lėtų pilnai pravesti savo visą politiką. Amerikos finan
sinis, stambusis kapitalas deda visas viltis ant republi
konų pilno, aiškaus laimėjimo. /

Lietuviškosios darbo žmonių masės privalo budėti 
ir šitiems republikonų pastumdęliąųis nekibti ąnt meš
kerės. Remdami lietuvišką “republikonų diviziją,’’ jie pa
rems reakciją ir fašizmą. . •

iš-žodžiais aiškinami, o ne 
mislytom pasakom.

Draugai, pasakų rasėj ai, 
gerai pagalvokit, o aš tikiu, 
k d jūs surasit, ką nors tik
resnio parašyt vietoje dirb
tinių pasakų.

Aš tikiu, kad didžiuma 
Laisvės skaitytojų parems 
mano nuomonę. Tai matot, 
draugai, kokių pasakų aš 
pageidauju!

V. Kazlauskas.
Laisvės Red. Pastaba. — 

Mes įdėjome jau keletą V. 
Kazlausko rašinių dėl Lais
vės turinio. Vieni jų buvo 
geresni, kiti silpnesni, ta
čiau prie jų savo pastabų 
nekergėme. Deja, šiuo klau
simu reikia padaryti tūlos 
pastabos.

Drg. Kazlauskas mano, 
kad apysakomis, šypseno
mis, eilėmis nieko nepamo
kysi, kad visa tai bevertis 
dalykas. Jis klysta. Gero
mis apysakomis, šypseno
mis ir eilėmis taipo pat 
žmogus šviečiasi, kaip ir 
politiniais straipsniais. Dėl 
to kiekvienas rimtas laik
raštis visa tai spaū’sdina, 
visa tai siūlo savo skaityto
jui.

Ypatingai pradinis skai
tytojas greičiau pasimokys 
iš geros grožinės literatū
ros, negu iš politinių straip
snių, 'kadangi grožinė lite
ratūra jam yra lengviau 
“įkandama” ir geriau su
prantama.

Kiekvienoj rimtoj mokyk
loj pirmiausiai duodama 
skaityti grožinė literatūra, 
o tik vėliau sunkesni ir gi
lesni raštai. Iš grožinės li
teratūros skaitytojas pasi- 
semia keleriopos naudos: 
jis susipažįsta labiau su gy
venimu, su rašyba, su kal
ba, ir su pačiu žmogum, — 
pats su savimi. Yra, tačiau, 
pas mus žmonių (nedaug), 
kurie neskaito grožinės li
teratūros ir jie mano, jog 
labai gudrūs. Bet jie daro 
didelę klaidą, kadangi jie, 
neskaitydami grožinės lite
ratūros, nepažysta paties 
gyvenimo, nepažysta žmo
nių. Toki, kurie niekad ne
skaito grožinės literatūros, 
yra tik, jei taip galima išsi
reikšti, “pusžmogiai” — 
siauri, be platesnio .akire- 
gio ir nęgali įyertinti to vis
ko, kas yra gražu, kas žmo
niška, kas gera, kas bloga!

Taip pat būtų klaida sa
kyti, jog tie, kurie vien tik 
grožinę literatūrą teskaito, 
viską žino. Ne! Kiekvienam 
tenka skaityti viskas: gro
žinė, istorinė ir politinė li
teratūra ir žurnalistika. Be 
to, reikia skaityti laikraš
čiuose straipsniai, pateikti 
dieniniais klausimais.

Tik viską skaitąs asmuo 
tegali skaitytis pilnai apsi

švietusiu.
Mes turime daug skaity

tojų, kuriems apysakos pa
tinka ir kurie jas nuolat 
skaito, kasdien nekantriai 
laukdami Laisvės, kad galė
tų sekti apysakos eigą.

Dėl to Laisvė niekad ne
atsisakys nuo apysakų, nei
gi nuo eilėraščių spausdini
mo savo skiltyse.

Geros šypsenos taipgi la
bai svarbus pasiskaitymas, 
nes kiekvienas normalus 
žmogus nori kartkarčiais 
ir nusišypsoti.

PUIKUS LAIŠKAS—PRA
ŠOME PASISKAITYTI

Antanas Stripeika
“Gerb. Laisvės Adminis-' nusileidus žemyn nikelį į 

tracija: Nenusiminkite, kad1 1"v-■L- -1 r ----- 1
aš taip toli atsilikau Lais
vės vajuje. Manau, kad 
man sveikata jau pradės 
tarnauti gerai, ir taipgi ma
nau, kad iki naujų metų pa
vysiu visus pirmuosius va- 
jininkus.

Pasikalbėjau su Geo. Ku
dirka, jis man prižadėjo pa
gelbėti, kada turės tik liuo- 
so laiko. Jo darbo valan
dos labai netikusios vajinin- 
ku būti, ale visgi, kiek ga
lės, pagelbės. Taipgi Pra
nas Šiaulis priims prenu
meratų naujų skaitytojų ir 
senų. Galite nunešti į Kliu- 
bą ir paduoti jam. Tikiuos, 
kad ateis man ir iš toliau 
draugų į talką, tik man rei
kia biskutį daugiau sveika
tos su draugais pasimatyti. 
Aš manau, kad už mėnesio 
laiko pradėsiu dirbti dėl 
Laisvės. Bus geros pasek
mės.

Beje, draugai elizabethie- 
čiai ir iš apylinkės, kas no
rite Laisvės šėrų pirkti ar
ba dolerį kitą paaukoti 
dienraščiui, tai prašau tam
stų tą loską per mane pa
daryti, nes aš gausiu bisku
tį balsų prie vajaus. Būkite 
geri, duokite man žinoti. 
Mano antrašas: A. Stripei
ka, 230 Clark Pl., Elizabeth, 
N. .1. arba telefonu: Eliza
beth 3-8152. Už tai būsiu la- 
lai dėkingas. Antanas Stri
peika, Elizabeth, N. J.”

Ačiū drauge Stripeika už 
puikų laiškelį. Ir mes pra
šome elizabethiečių padėti 
Stripeikai. Puiku, kad ga-

Chicago^ majoras Edward Kelly (dešinėj) su AFL 
prez. William Green susitinka AFL konvencijoj. Trečia
sis yra Illinois valstijos AFL prez. Reuben Soderstrom.

Ir Mano Įspūdžiai
(Feljetonas)

Beskaitant laikraščiuose 
apie atostogas, keliones, 
skanius pietus ir įspūdžius, 
—kaip vakacionieriai valgė, 
ką valgė ir kaip valgė, at
ėjo ir man mintis į galvą 
(ne į kulnį) — ar nereikėtų 
paimti atostogas ir pada
ryti maršrutą; tuomi mo
mentaliai patapsiu eilės pa
žįstamų, draugų svečias ir 
tuo pačiu sykiu pasigarsin
siu svietui, o svarbiausia, 
nereikės rūpintis apie kokią 
ten mėsą ir kitokią Dievo 
dovaną, kurios negalima

Sumanyta, padaryta.
Pasipirkau portfelį, įsidė

jau ekstra porą kojinių bei 
apatinių, ant viršaus New 
York Times— kas kam gal
voj kas viduj, bet iš pavir
šiaus sudaro žiūrovui įspū
dį: aha, čia esama didelės 
asabos, veikiausia stambaus 
veikėjo, diplomato — ana, 
koks portfelis išsipūtęs, ko 
gero, pilnas svarbių doku
mentu ....

Ir taip, portfelį po pažas
čių, saulėtą panedėlio rytą, 
6:05 vai., rugpj. 19 d., iš na
mų nusileidau laiptais že
myn. Pradžia atostogų.

Aut omatiškai nuklapso- 
jau kelis kvartalus linkui 
įprastos skylės (subway^ • T • 1 V • 1 1 • •Į 

i dėžutę — skalankt, mecha
niškai kojom stumtelėjau 
skersinį ir pralindęs pro už
tvarą, su kitais keleiviais 
skubiai nužingsniavome dar 
vienais laiptais žemyn ir at
sidūrėme ant platformos, 
kur jau masė žmonių laukė 
traukinio.

Štai ir traukinys. Jam 
sustojus durys atsidarė ir 
nespėjus net apsidairyti 
kas ir kaip, visi buvusieji 
ant platformos, tartum ko
kio tai nematomo siurblio 
tapo įtraukti vidun. “Ex
cuse me, pardon.... ” — 
bandžiau imituoti džentel
meną, veltui, atbulą nešte 
įnešė. Durys sunkiai užsi
daro, nes dar ne visi spėjo 
sutilpti, vieno koja, kito 
ranka lauko pusėj, o dar 
kiti lauko pusėj kovoja su 
automatiškai užsidarančio
mis durimis, kad patekti 
vidun. Viduje ankšta. At
sisėsti—nėra kalbos, džiau
gies, kad kojos siekia grin
dis. Kai kurie spūstyje tie
siog kabo...

Štai ir Pennsylvania sto- 

planą, nusiperku tikietą į 
miestą Z, ten, mat, gyvena

vote pažadą talkos nuo Ge
orge Kudirkos.

Kas tik iš Elizabetho 
pirks šėrų ar' prisius aukų, 
nuo tų visų įeigų bus jums, 
kaipo Elizabetho vajinin- 
kui, priskaitomi* punktai. 
Taip pat bus elgiamasi ir 
su kitais miestais.

Laisvės Administracija. 

mano senieji draugai. Nusi
tariamu pradėti nuo Ano- 
šiaus, alfabetiškai.

Važiuojant traukiniu ir 
t ė m i j a n t p rabėgančius 
vaizdus galima įvairias iš
vadas padaryti. Bet žinant 
amerikonišką skonį — ma
tyti tik gražiąją pusę, tad 
ir bandžiau žiūrėti tik vie
na akim. Atrodė viskas gra
žiai, maloniai, bra, tikrai 
turtingiausia šalis pasauly
je. Tik bolševikai tesuran- 
da čia visokių blogybių, 
kaip pav., atvažiavęs koks 
ten Uja Erenburgas...

Besidžiaugiant maloniais 
vaizdais ir šalies turtu, pri
važiavau ir miestą Z. Jau 
ir išalkau. Nėra ko žiopsoti, 
šaunu tiesiai pas Anošių. 
Paskambinu durų varpelį, 
už valandžiukės atsidaro 
durys, pasirodo galva mo
teriškės:

—Mi no want inšiurans, 
—ir buvo beuždaranti du
ris. Matomai paskaitė ma
ne už kokį agentą pama
čius portfelį.

—Tai jau nepažįstat? — 
pratariau lietuviškai...

—Ei, Silvestrai! Žiūrėk, 
kas atvažiavo, — riktelėjo 
savo vyrui, kuris skubotai 
atšlepšeno linkui durų.

—Sveikutis, sveikas, se
niai matytas, prašom į vi
dų; ei, boba, gamink pietus 
svečiui iš New Yorko... 
Na, kaip, kur ir kaip...

Pataikiau. Anošiai drau
giški ir geri žmonės, šau
niai pavaišino. Visą popie
tį gėrėme, valgėme ir vėl 
gėrėme ir vėl valgėme... 
Anošienė gera gaspadinė, 
tikroji- kulinarinė artistė, 
valgis taip ir tirpsta bur
noje. Nėra jėgų atsisakyti.

Atsisveikinęs su Anošiais, 
sekančią dieną nuslimpi- 
nau, prisilaikant alfabeto, 
pas Balošių. Ten irgi vaišės, 
skanūs pietūs, etc., etc. Ir 
taip dasiįriau iki raidės K. 

1 Paskutinioji stotis buvo 
pas Kapošių. Ten vaišino 
geriausia — kumpiai, stei- 
kas, bekonai, sviestas, įvai
riausių gėrimų, nors mau- 
dykis. Gėriau, valgiau, net 
šonai braškėjo. Pas Kapo
šių toji gausa ne be priežas
ties. Užlaiko tavernę. Sve
čių pilna. Akordai to “pla
nelio” anapus bufeto tik 
skamba ir skamba. Tai ma
loni “muzika” savininkui, 
svečiai irgi patenkinti ir 
smagūs....

Čia, bracia, nuvaišino 
mane taip, kad tik-tik užte
ko jėgų sugrįžti namo iš 
miesto Z. Kelionė atgal 
buvo be jokių įspūdžių, nes 
visi daiktai ir žmonės labai 
tankiai susiliedavo į kokią 
tai masę, panašią į miglą. 
Smegenys galvoje visai at
sisakė bent ką registruoti...

Atsiradau namuose irgi 
netikras, kaip ir kokiu bū
du. Pabudęs sekančios die
nos vakare, palupęs gero
kai ožius, prisiminiau, kad 
mano atostogos dar nepasi
baigė .... bla, bla, bla,...

Dar buvau pasišovęs ra
šyti apie antros savaitės 
atostogas ir įspūdžius, bet 
kaip tai netikėtai akys už
kliuvo ant kolumnos “Kas
dieną” Vilnyje, kur d. Prū- 
seika rašo: pakanka jaU tų 
kelionių su įspūdžiais ir be
galiniais pietais.:.

Ot, kad norite, o aš iki 
šiol vis maniau, kad tokie 
raštai “stiprina judėji
mą” ! ?

Barbintas.

New Yorke pel* savaitę 
automobiliai užmušė 10 
žmonių. * ,
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ILJA ERENBURG

AMERIKOJE
žemiau talpiname (sutrumpinta) žy

maus rusų rašytojo, Iljos Erenburgo, .įspū
džių iš Amerikos straipsnį. Erenburgas, 
kaip žinia, prieš keletą mėnesių lankėsi 
Jungt. Valstijose ir, grįžęs namo, parašė 
savo įspūdžių tarybinėje spaudoje. “Ame
rikoje” tilpo Tarybų Lietuvos spaudoje, iš 
kur mes ir paimame. — Laisvės Red.

Šių laikų kolumbai turi mažai laiko. Ir 
lėktuvas “Konstelešn” perskrenda At
lantą greičiau kaip per parą laiko. Tai 
graži ir patogi mašina; oras joje regu
liuojamas ir net dideliame aukštyje ne
skauda ausų. Mums išdavė traktatą, ku
riame buvo pasakyta, kad priverstino 
nutūpimo vandenyno viduryje atveju 
geriausiai yra nusiauti ir šokti į guminę 
valtelę, šie patarimai pasirodė man abs
traktūs ir mažai patrauklūs. Suglumino 
mane laikrodžio rodyklės elgsena: mes 
skridome visą naktį, o 7 valandą ryto pa
sirodė, kad mes atskridome vidurnaktį. 
Mes dar Europos įpročiu gėrėme rytme
tinę arbatą, o amerikiečiai ėjo gulti.

Kai aš išlipau iš lėktuvo, mitrūs žur
nalistai pradėjo mane klausinėti, kaip 
man patinka Amerika. Ką gi aš galėjau 
tuomet pasakyti? Apie muitininkų {žva
lumą? Arba apie reporteriu aklumą? Aš 
žinau, kad kai kurie Amerikos žurnalis
tai važiuodavo į Rusiją su parengta kny
ga apie Rusiją (pas vienus tokia knyga 
buvo galvoje, pas kitus — portfelyje). 
Aš nenorėjau būti jiems panašus: aš įdė
miai žiūrėjau ir stengiausi suprasti tai, 
ka mačiau, v

Per savo amžių aš gana daug kelia
vau, išvažinėjau visą Europą. Man kar
tais atrodydavo, kad aš netekau sugebė
jimo stebėtis. Patekęs į Ameriką, aš su
pratau, kad daug ko aš neįsivaizdavau: 
čia viskas kitaip—ir miestai, ir medžiai, 
ir papročiai. Čia vasara labai karšta, bet 
karštis čia ne europietiškas — oras drėg
nas, kaip šiltnamyje. Aliejiniai vaisiai 
čia stambesni už slyvas ir be jokio sko
nio. Žmonės kur kas dažniau mostiguo
ja kojomis, negu rankomis, o teatre žiū
rovai, norėdami išreikšti pritarimą, kur
tinančiai švilpia.

Negalima suprasti šių laikų, nesupra
tus Amerikos. Jai skirti šimtai odžių ir 
šimtai pamfletų — lengva ją išaukštinti 
arba išjuokti. Bet tai ne tiktai savotiš
kas, tai ir labai įvairus kraštas, jį sunku 
suprasti. Sunku trumpose pastabose at
pasakoti aštrius, dažnai prieštaraujan
čius įspūdžius. Už sudėtingos technikos 
kartais slypi dvasios paprastumas, o už 
šio paprastumo nelauktas sudėtingumas.

Aš labai aukštai vertinu Amerikos li- 
tertūrą. Nelengva dabar rasti Vakarų 
Europoje rašytojus, lygius Heminguei- 
jui, Folkneriui, Steinbekui, Kolduelui. Aš 
galėčiau, tur būt, pridurti dar dvi-tris 
pavardes. Už jų — tuštuma, apsakymė
liai iliustruotuose savaitraščiuose, ku
rie yra tiek nuvalkioti ir kvaili, kad nuo 
jų nusigręžtų net mažiausiai reikalaująs 
Europos skaitytojas. Čia 
nėra vidutinės literatū
ros, kaip čia nėra namų keturių arba 
penkių aukštų. Dangoraižiai Niu Jorke 
pateisinami geografijos: šis didžiulis 
miestas pastatytas mažose salose. Bet 
ir kiekviename provincijos mieste gali
ma pamatyti kelis dangoraižius, — ap
link kuriuos tūkstančiai vieno aukšto 
namelių. Tokie yra Amerikos kontrastai.

Atlanto stotyje mane nustebino spin
tos — automatai, pakeičiantieji kambarį 
bagažui saugoti. Įmetęs monetą, jūs 
gaunate raktą ir galite pats užrakinti sa
vo lagaminą. Aš norėjau pasakyti savo 
amerikietiškam s a n kelei
viui: “Jūs mokate palengvinti 
žmogaus gyvenimą,” bet pasakyti nesu
skubau — pamačiau tamsų dvokiantį 
kambarį su užrašu: “Spalvotiems”, ten 
snaudė negrai ir mulatai. Mississippi 
valstybėje aš mačiau plantatoriams na
mus; juose buvo ir šaldytuvai, ir skalbi
mo mašina, ir nustabus imtuvas, ir pui
kūs ventiliatoriai. Plantatorius ramiai 
man pradėjo aiškinti, kad juodaodžiai 
žmonės — visiškai ne žmonės. Nei radi
jas, nei ventiliatoriai neatsiliepė šio ver
gų savininko protiniam išsivystymui.

Aš apsilankiau keliuose universiteto 
miesteliuose. Amerikoje daug daroma, 

kad būtų pakeltas į reikiamą aukštį 
mokslas. Aš mačiau puikias bibliotekas 
ir laboratorijas. Mačiau rūpestingumo 
apsuptus mokslininkus. Bet štai Tenne
ssee valstybėje profesoriai man papasa
kojo, kad jie neturi teisės dėstyti mokyk
lose evoliucijos teorijos. Įstatymas drau
džia nukrypti nuo biblinio mito apie A- 
dorpą ir Ievą.

Visuose Amerikos miestuose yra “liū
tų” klubai: viename mieste man teko ap
silankyti per pusryčius tokiame klube. 
Susirinko garbingi komersantai; kiek
vienas ant krūtinės turėjo ženklą, ro
dantį, kur ir kuo jis prekiauja, — pusry
čiai glaudžiai susiję su bizniu. Tačiau 
prieš tai, kaip susirinkusieji pradėjo val
gyti kompotą su majonezu ir kumpį su 
razinkomis, pirmininkas, daužydamas 
stalą mediniu plaktuku, sušuko: “Sveiki, 
liūtai!” Vidutinio amžiaus komersantai 
tuojau atsistojo ir choru šaukė “Ū-ū-ū- 
ū-”. Aš išsigandau, bet man paaiškino, 
kad klubo nariai pamėgdžioja liūto stau
gimą.

Suprantama, petnešų prekybininkų 
vykdomas garsų pamėgdžiojimas — tai 
nekaltas užsiėmimas. Yra baisesnių vai
dinimų. Georgijos valstybėje neseniai į- 
vyko “Ku-kluks-klano” paradas. Šios 
slaptos draugijos nariai apsirengė juok
darių apdarais ir prisiekė būti ištikimais 
vietiniam fašistiniam fiureriukui, kurį 
jie vadina “didžiuoju slibinu”. Paskui jie 
prisiekė pakarti kelis negrus, ir nužudy
ti kelis “laisvamanius.”

Visiems yra žinoma, kad pinigai Ame
rikoje yra apsupti pagarbos. Be daugelio 
šimtų užregistruotų bažnyčių ir sektų, 
yra dar vienas kultas — doleris. Meno 
kritikas, supažindinęs mane su jaunu 
dailininku, paskubomis ištarė jo pavar
dę, bet aiškiai ištarė: “Trys tūkstančiai 
dolerių”... Konferansje kabare paskelbia 
publikai, kad salėje dalyvauja žymūs 
svečiai: artistė, .senatorius ir komersan
tas, “kuris po karo patrigubino savo 
apyvartą”. Aš dalyvavau pietuose— mi
tinguose. Pradžioje visi skubiai kramto 
vištą, paskui oratoriai sako ilgas kalbas, 
paskui dainininkė padainuoja sentimen
tai. romansą, paskui pastorius ima rin
kti pinigus labdaringiems reikalams. Jis 
paskelbia dosniausiųjų aukotojų vardus: 
“Misteris Smitsas davė penkis šimtus 
dolerių”...Visi sutartinai ploja, o misteris 
Smitsas atsistoja ir nusilenkia.

Mažiau yra žinoma, kad greta apsuk
rių vertelgų Amerikoje yra daug naivių 
svajotojų, taurių idealistų. Aš sutikau 
žymų išradėją, kuris atsisakė nuo dide
lių pinigų, bijodamas, kad išrasta maši
na atims duonos kąsnį iš šimtų tūkstan
čių žemės ūkio darbininkų. Aš kalbėjau
si su provincijos utopistais, kurie nepri- 
valgo ir nedamiega, atiduodami ir pini
gus ir jėgas fantastiškam “pasaulinės vy
riausybės” sudarymo projektui. Šiame 
mieste aš užtikau keistuolių ratelius, ku
rie įsitikinę, kad aspirino pagalba jie pa
darys nekenksmingą atominę bombą. Vi
sur yra draugijos negrų teisėms ginti. 
Kiekvienais metais elektros kėdėn sodi
namas nekaltai nuteistas negras. Ir 
kiekvienais metais geriausieji Amerikos 
žmonės protestuoja prieš rasinį barba
riškumą. Taip, Amerikoje egzistuoja 
dolerio kultas, bet egzistuoja Amerikoje 
ir žmonės, kurie atsisako nuo poros ba
telių, kino, kad pasiųstų dovaną jugosla
vų vaikams. Amerikiečiuose yra daug 
vaikiškumo: jie atviri, smalsūs, mėgs
ta pajuokauti. Seniausia Amerikos dalis 
vadinama Naujoji Anglija. Čia viskas 
nauja, viskas jauna. Niu-Orleane išliko 
prancūzų kvartalas su septynioliktojo ir 
aštuonioliktojo amžiaus namais. Tokiu 
namų Europoje daugybė, jų nepastebi 
net rūpestingiausieji turistai. O “sena
sis kvartalas” Niu-Orleane tai kažkas, 
kaip ir Pompėja — tikroji lankymo vie
ta. Kiekviename name arba antikvaras 
arba stilizuota taverna. Aš buvau ten 
labai karštą dieną (netoli tropikai); ir 
štai vienoje tavernoje degė židinys tikslu 
sudaryti epochos apystovas. Amerikie
čiai, prakaituodami, sėdėjo prie židinio 
ir gėrė vandenį su ledu — jie norėjo pra
leisti kelias minutes sename name. Ne
galima suprasti amerikiečio, jei užmirš
ti šio krašto amžių.

Žmonės čia mėgsta klajoti. Sėdėdami 

kambaryje jie dažnai pašoksta, keičiasi 
kėdėmis. Jie^noromis važiuoja iš miesto 
Į miestą, iš valstybės į valstybę. Kaip 
retenybė, rodomas žmogus, kuris gyvena 
ten, kur gimė.

Nėra nieko priešingesnio anglų būdui 
ir anglų papročiams, kaip vidutinio ame
rikiečio būdas ir papročiai. Anglas man
dagus, flegmatiškas, jis mėgsta baigti 
savo dienas senelio name, kostiumą jis 
užsako iš geros medžiagos, tikėdamasis 
jį vilkėti, jei ne iki mirties, tai, kiekvie
nu atveju, iki nauju rinkimų. Amerikie
tis mėgsta tiktai atsinaujinimą. Vos jis 
suskubo apstatyti butą, kaip jau ieško 
naujo, ir stengiasi butą apstatyti papras
čiau — išvažiuos ir viską paliks. Jis nie
kuomet nesiuva kostiumą užsakytinai. 
Kam? Bet kuriame magazine jis ras 
kostiumą, gerai pasiūtą ir pigų: pavilkės 
ir numes. Jis pirks marškinius tokius 
menkus, kad neverta jų skalbti. Jis 
gerbia senus akmenis, bet mėgsta jis 
naujus kaklaraiščius, labai margus, 
mėgsta triukšmą.

Jungtinių Amerikos Valstybių istorija 
nesiekia tolimų amžių: tai iš tikro nau
ja istorija. Beje, pasakysiu, kad istori
ja, kurią mokiniai mokosi įvairiose vals
tybėse, įvairiai ir atrodo. Šiaurėje pie
tiečius vadina vergijos gynėjais, pietuo
se šiauriečius vadina smurtininkais. Ak
tualumas čia dažnai uždengia istorijos 
jausmą. Tarp rytinio ir vakarinio laik
raščio vidutiniam amerikiečiui praeina 
beveik ištisa epocha, ir ne visuomet va
kare jis atmena, kas, būtent, jį jaudino 
ryte. Viena dama pasakė man: “Šio ro
mano juk jūs neskaitysite, tai ne nau
jiena, jis išleistas prieš dvejus metus”...

Antitarybiniai ideologai mėgsta vaiz
duoti mūsų kraštą kaip kokią kareivinę, 
kurioje visi žmonės neturi individualy
bės. Tarybinį žmogų prajuokins nuste
bimas Amerikos redaktorių, kurie, pa
matę mus—tris svečius, nustebę kalbė
jo: “Pamanykite, jie jau ne taip panašūs 
vienas į kitą....”

Iš tikrųjų, aš nežinau šalies, kuri būtų 
pasiekusi tokio tobulumo standartizaci
jos, kaip Jungtinės Valstybės. Aš lan
kiausi dešimtyse Amerikos miestų, jų ne
galima atskirti vieno nuo kito. Kiek
viename mieste yra Main Stryt — svar
biausioji gatvė su kinu, su madingomis 
parduotuvėmis, su šviesos reklamomis, 
peršančiomis cigaretes arba gėralą “Ko- 
ka-kolą.” Nė vienas amerikietis negali 
atskirti fotografijoje Main Stryt vieno 
miesto nuo Main Stryt šimtuose kitų 
miestų. Suprantama, savotišką būdą tu
ri Niu Jorkas; ne veltui amerikiečiai pa
prastai' niurna, kad, “Niu Jorkas—tai ne 
Amerika.” Milžiniškas įvairi atautis 
Niu Jorkas Birminghemo arba Sent- 
Lui gyventojui — ne tai stotis, ne tai 
landynė, ne tai laisvamanių mitingas. 
Niu Jorko išviršinė išvaizda sukrečia at
vykusį. Architektorius Korbiuzje pava
dino šį miestą “katastrofiška fejerija.” 
Man atrodo, kad galima jį pavadinti ir 
fejeriška katastrofa. Jis augo tiktai į 
viršų, tapo aukščiausiu mišku iš gelžbe
tonio. Vakare jis atrodo kaip kalnai su 
š v i e č i ančiomis sakliomis. Jis margas, 
triukšmingas ir varginantis. Jame yra 
dešimtys atskirų miestųnegrų, žydų, 
italų, porto-rikiečių, vokiečių, kinų. Ki
niečių mieste kirpėjai iškabose žada be 
žymių panaikinti veide mėlynes. Negrų 
Harleme yra “ligoninės marškiniams” ir 
privatiniai lombardai, kur galima užsta
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Transporto Unijos, CIO, konvencijoje garbės svečiais lankėsi Tarybų Sąjungos 
unijų vadai, atvykę j Washingtone įvykusį Pasaulinės Darbo Unijų Federacijos 
susirinkimą. Iš kairės: Transporto Darb. Unijos pild. komiteto narys Maurice 
Forge, prezidentas Michael Quill su svečiai Mikhail Tarasov, Galina Kulikova 
(perkalbėtoja), L Sidorenko ir V. Beresin.
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New York. — Atplaukia 
Molotovas, Sovietų 
tas į Jungt. Tautų 
ną susirinkimą.

tyti suplyšusias kelnes. Penkiasdešimt 
septintoje gatvėje prekiaujama Europos 
dailės šedevrais. Penktoje aveniu vaikš
tinėja milijonierių žmonos su bebrų kai
liniais. Niu Jorkas — politinės minties 
meno centras. Oficialiai tai net nėra 
valstybės sostinė, o tiesiog neetatinis 
miestas, bet tai tikroji Amerikos sosti
nė. Yra dar du—trys miestai, išlaikę 
savo veidą, — San Francisko, Niu Orle
anas, Bostonas. O kiti miestai neturi 
veido: tai tiesiog tam tikro amerikiečių 
skaičiaus susitelkimas.

Daiktai taip pat standartizuoti. Vieno
dos kelnės, kavininkai, krėslai. Aš tai 
kalbu ne kaip priekaištą, priešingai, se
rijinės gamybos dėka amerikiečiams pa
sisekė pakelti materialinį gyvenimo lygį. 
Aš manau, kad mes galime pasimokyti iš 
amerikiečių, kaip greitai ir gerai pada
ryti batelius arba puodą. Beveik visi pra
bangos dalykai Amerikoje yra importuo
ti, ir pardavėjas, norėdamas paaiškinti, 
kodėl vienas ar kitas daiktas brangus, 
sako: “Tai importuota . . .”

Toksai vienodumas tam tikra prasme 
yra nubodus: vienodi namai, vienodi bal
dai, vienodi indai, vyrai vienodais kos
tiumais, moterys vienodomis sukniomis. 
Ir vis tik aš nesutinku su Europos este
tais, kurie tyčiojasi iš daiktų standar
tizacijos Amerikoje. Tegul visi kostiu
mai panašūs vieni į kitą, bet jie visiems 
prieinami.

Kur kas liūdnesnė tam tikra dvasinė 
standartizacija. Amerikiečiai labai mėg
sta kalbėti apie savo laisvę, tačiau jų pa
žiūros, skonis, jausmai, atseit, ir elgsena 
reguliuojama iš šalies. Kino, pavyzdžiui, 
nustato grožio tipą, ir laikraščiai prane
ša visas “ideališko kūno sudėjimo” mo
ters detales: tai troškimo standartas. Vi
sos amerikietės vadovaujasi šiomis infor
macijomis tuo tikslu, kad kiek galima 
daugiau būtų panašios į tą ar kitą kino 
žvaigždę, o vyrai, to nepastebėdami, įsi
myli pagal tuos pat duomenis. Nėra kny
gų su vidutiniu tiražu. Net puikiausios 
knygos neišplatinama daugiau kaip keli 
tūkstančiai egzempliorių, jei jos nepas
kelbs kuris nors “Knygų klubas,” kaip 
vertos perskaityti, tuomet ji bus išleista 
šimtais tūkstančių egzempliorių, nes vi
dutinis amerikietis nenori rinktis —pa
rinkimo teisę jis patiki “klubui.” Spau
da ir kino ideališkai nuasmenina žmones, 
kurie vakarais vaikšto tūkstančiais 
Main Strytų. Tuo ir paaiškinamas tas 
nusiminimas, kuris susijęs Amerikoje su 
laisvalaikiu.

Amerikiečiai gerai moka uždirbti pi
nigus, jie dar neišmoko jų išleisti. Aš ne
noriu tuo pasakyti, kad jie būtų šykštūs. 
O, ne, jie leidžia pinigus sparčiai ir ener
gingai, bet negudriai. Jie kur kas talen- 
tingiau dirba, negu smaginasi. Aš pa
sakyčiau, kad linksmiausias dalykas Am
erikoje —tai miestiečių susitikimas su 
gamta; pajūryje jaunimas pilnas gyve
nimo džiaugsmo. Bet kine stebina mie
guista būsena, svaigulys salės, kuri retai 
atsako juoku į juokingiausias arba juo
kingai atrodančias situacijas. Daug gir
tų, nežiūrint to, kad daugumoje valsty
bių vienokiu ar kitokiu būdu apribotas 
svaigalų pardavimas. Yra “sausos” 
valstybės, yra tokios, kur viski išduoda
ma pagal korteles, yra tokių, kur negali
ma gerti sekmadieniais, yra ir tokių, kur 
galima gerti sėdint, bet ne stovint.

(Bus Daugiau)

FEDERACIJA REIKALAUJA
NUŠLUOT KONTROLĘ

Chicago. — Darbo Fede
racijos suvažiavimas nuta
rė reikalaut visai panaikint 
kainų kontrolę, apart ren
du (nuomų). Kartu suva
žiavimas pareikalavo, kad 
valdžia nustotų ir algas 
k o ntroliavus. Federacijos 
vadai jau nuo pirmiau ko
voja prieš kainų kontrolę, 
kaip ir republikonai.

Baltimore, Md.
Tūkstančiais Darbininkai 

Išmetami iš Darbų

Baltimore] darbininkai ne
tenka darbu tūkstančiais. Di
delės ir mažos industrijos 
šluoja darbininkus laukan. 
Kodėl taip yra? Niekas aiš
kiai nepasako. Vieni kaltina 
OPA, kiti streikus, o dar kiti 
ką kitą, bet kaip ten nebūtų, 
darbininkai nukenčia dau
giausia.

Daugiausia išmestų iš dar
bo darbininkų mėsos industri
joj. Kitos industrijos paleido 
darbininkų sekamą skaičių: 
American Sugar Refining 
kompanija paleido 750; Reve
re Copper and Brass Co., 350; 
Paint Manufacturers, 300; 
Furniture Makers, 400; Ferti
lizer Producers, 100; Carr- 
Lowrey Glass Co., 300. Kitos 
mažesnės dirbtuvės paleidžia 
mažesnėmis grupėmis, po 10, 
po 20, po 50 ir t.t. The Na
tional Biscuit Co. uždarys sa
vo kepyklas, išmesdamos 300 
darbininkų. Daugiau 20 ke
pyklų (bakers) jau užsidarė. 
The Standard Gas Equipment 
Co. laikinai uždaryta, 100 
darbininkų paleista. Porcelain 
Enameling Co. dalinai užda
ryta, 175 darbininkai paleis
ta. United States Industries, 
Ine., dirba tik 35 nuoš. pajė
gumo.

Automobilių k o m p a nijos, 
Fisher Body ir Chevrolet fir
mos praneša, kad dar kol kas 
dirba, bet nežino, kas bus ry
toj. Bendix Radio Co. palei
do dalį darbininkų. The He
rold Mangels Co. šlubuoja jau 
6 mėnesiai. The Bagby Co., 
rakandų išdirbėjai jau nedir
ba visai. Gordon Box Co. sa
ko, kad gal turės uždaryti sa
vo dvi dirbtuves dėl stokos po- 
pieros. Glenn L. Martin Co. 
paleido 200 taip vadinamų 
“probationary employees.” Jie 
ant toliau nereikalingi.

čia suminėjau tik dalį Bal- 
timorės paleistų darbininkų. 
Bet visas paveikslas yra daug 
tamsesnis. Kas bus toliau, ko 
susilauksime rytoj ir poryt ar 
kitą metą?

Nekurie darbininkai, įpuolę 
į baimę, keikia demokratinę 
valdžią. Vieni kaltina už mė
są, kiti už aukštą pragyveni
mą, o lietuviai fašistai labiau- 
šia keikia Washington© demo
kratus, kad neatima nuo bol
ševikų Liet ..vos ir neatiduoda 
Smetonukui. Todėl jie nutarė 
kraustytis pas republikonus 
ant burdo, nes reakcionieriai 
republikonai, kaip visiems yra 
žinoma, prižada visiems po 

i vištą ir automobilių, o lietu* 
!. viams fašistams Lietuvą, o 
Smetonukui “auksinę” karūną 

, ir ilgą botagą, kad vėl galėtų 
j Lietuvos liaudį plakti.

žinoma, ateinančiais rinki
mais daug darbininkų bus ap
gauti, nes reakcionieriai re
publikonai turės gerą obalsį: 
“Jeigu nori mėsos, balsuok 
už republikonų tikietą.” Tam, 
žinoma, daug žmonių patikės. 
Bet ar patikės tie, kurie gy
veno hoovervillėse Hooverio 
laikais ?

Vitkus.

Anglija vėl atmetė žydų 
prašymą įleist jų tautiečius 
į Palestiną.

delega 
visuoti



MM

Laiave—Liberty, Lithuanian DailyKetvirta Tn^TnpTg
—————

Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Pavalgėm, pasikalbėjom. 

Patikrinau senutės sveika
tėlę. Dar neblogai kruta. Šį 
tą jai patariau. Sakė, gy
vent jai kiek pedadąs Au
gustas ir duktė, ištekėjusi 
ir gyvenanti San Antonio 
mieste. Duktė gerai gyve
nanti ir norėjusi motiną pas 
save paimti, bet motina ve
lija vely čia viena būt ir 
niekam nekliudyt.

Mums besikalbant, štai 
ateina į tą kambarėlį dar 
kitų giminių būrelis, atvy
kęs iš čia pat netolimos nuo 
Jorktauno farmelės. Pasi- 
sveikinom, susipažinom. Tai 
buvo Fredo ir Lujizės Vag
neriu duktė —irgi Lujizė, 
Irvino prisimerkėlio sesuo. 
Ištekėjusi už farmerio Vi- 
lio Gerharto. Maloni mote
rėlė gal kokių 45 m. amželio. 
Čia pat ir dvi Gerhartienės 
dukterys. Viena, gal kokia 
aštuoniolikinė, Doris var
du, apyšmikštė mergiočka, 
šviesiaplaukė, mėlynakė ir 
nešpetnai nuaugusi. Kita 
duktė, jau vedusi ir su 9 
mėnesiu Freduku ant ran
kų. Jos pavardė Elarina 
H a n i e n ė. (“Ellareen 
Hahn”’). Priplaiki jauna 
moterėlė ir gražus, kaip ža
lias agurkas, šviesiaplaukis, 
mėlynakis Fredukas.

Už motinos Gerhartienės 
sijono droviai stovi dar ir 
trečia jos dukraitė, gal ko
kių 5 metų amžiaus mer
gytė, Barbutė, žvitri, grei
ta, kaip žibinkštė. Ir dar 
vienas sūnaitis Vilis, mete
lių gal dvylikos.

Kambarėly nebėr vietos 
visiems sutilpti. Susėdo ant, 
lovos, ant tų dviejų kėdžių; 
o kiti stovi susigrūdę krū
von. Ilgai nelaukęs, aš išė
jau laukan į kiemelį. Tuoj 
išėjo ir mažoji Gerhartienės 
dukraitė Barbutė ir sūnai
tis Vilis. Lauke buvo kiek 
vėsiau, tai čia išėjo ir vy
resnioji jos duktė Hanienė 
su Freduku. Pabėgiojom 
kiek su vaikais, pasikalbė
jom su suaugesniais. Ger- 
hartienė būtinai užprašė 
mudu atvažiuot pas juos į 
svečius. Sutikom mielai, jei 
tik kas mudu ten pristatys.

Tai Gerhartai ir išvažia
vo, o mudu dar pasilikom 
su senute Zyferiene. Netru
kus vėl atėjo Hilda, tai, at
sisveikinę su senele, išvy
kom namo. Maniškė senu
tei irgi įglaudė jaukią po
pierinę, ir tuoj tai akelės 
nušvito ir veidas paskaid- 
rėjo. Kaip tai stebėtinai 
magiškai veikia... Keista, ar 
ne? i

Hilda mudu nusivedė į 
automobilį, o čia mūsų jau 
laukė dar ir jos sesutė Vio
la su vyru. Tai visi penki 
nutarėm aplankyt kapines. 
Čai jau silsisi maniškės tė
vai ir daugybė šiaip gimi
nių ir pažįstamų. Gerai. 
Važiuojam.

Tuoj už miestelio ir kapi
nės, liuterų kapines. Yra 
dar ir kitokių tikybų kapi
nės, kitose vietose. Bet mes 
atsilankėm į liuterų kapi
nes. Ir matytumėt, kaip 
puošniai, kaip šauniai už
laikomos šitos kapinės. Žiū
rėjau ir stebėjaus. Tuoj įei
dami pro vartelius, pama
tėm vyrą su moteria, grėb
stant takelius, puošiant tą 
ar kitą kapą. Tai nuolati
niai kapinių prižiūrėtojai.

Stančiai mus nuvedė pat 
pirma prie maniškės tėve
lių kapo. Kapas rūpestingai 
prižiūrėtas, gėlėmis apso
dintas. Ant pilko marmu
rinio akmens stovi parašai. 
Apžiūrėjom ištisą eilę ka-

pų. Ne tai, kad man būtų 
buvę taip jau malonu lan
kyt tą “paskutinę stotį”, vis 
dėlto mandagiai pasidaviau 
būrelio daugumos valiai. 
Hildos ir Violos akys ne
kartą blikstelėjo ašarom.

Susidomėjau pavardžių 
užrašais. Vis daugiausia 
vokiškai parašyta, bet yra 
ir angliškų parašų. Kai ku
rios vokiškos pavardės man 
atrodo labai lietuviškos, tik 
truputį suvokietintos. Štai 
kad ir Stančių bent keturi 
kapai su paminkliniais ak
menimis. Virš iškaltų už
rašų stovi gražiai padaryti 
atvaizdai. Įsižiūriu į jų vei
dus: visai lietuviški bruo
žai. Pats senolis su ūsais ir 
su barzda, pagal anų laikų 
stilių. Dar pora jaunų vei
dų, vis su lietuviškais po
žymiais. Visur užrašyta 
“Stanchios”, bet čia jau 
kiekvienam aišku, kad čia 
grynai žemaitiškas Stan- 
čius.

Štai puošnūs kapai. Para
šyta : Oswald Jonischkies”, 
“Eva Joniskies” “Anton Jo
nischkies”. Klausiu maniš
kės, ar ji pažino šiuos žmo
nes. Taip, ji gerai pažino.

Štai vėl parašas: “Mar
čėnus Weischwill”. Mikliai 
vokiškai suambryta, ar ne? 
Tikra lietuviška pavarde— 
Marcelius Vaišvila.

Arba vėl: “Charlie Mau- 
reschat.” Čia jau ir be dide
lių gudravimų, aiškiai ma
tyt, kad čia Kazys Mauru- 
šaitis. Dar keletą užtėmi- 
jau įtartinų pavardžių. Pa
vyzdžiui: “Fred Styra”, čia 
jau pavardė ir nekeista. 
Stačiai Fredas Styra.

Jei būčiau daugiau laiko 
padėjęs, bėgiodamas nuo 
kapo prie kapo, gal būčiau 
ir dar daugiau lietuviškų 
pavardžių sumedžiojęs. Ži
noma, tuščias darbas, bet 
tik taip sau — smalsumas. 
Vis dėlto aišku, kad daugy
bė mūsų 1 i e t u v n i n- 
k ų , žemaičių, p r ū s ų 
tapo sistematiškai ir pla
ningai nutautinta, suvokie
tinta anos “aukštosios” pa
sakiškos arijų kilmės teuto
nu.

Rimtai, mąsliai nusiteikę, 
grįžom namo. Reikia pasil
sėt. Rytoj ir vėl teks ke
liaut: juk dar daug liko 
žmonos giminių neaplanky-

Penki žymūs dainos-muzikos meistrai koncertuoja su 
rusų ir kitu slavu dainomis ši mėnesi Amerikos Rusų 
Broliškai Draugijai, esančiai dalimi IWO. Su jais ko
operuoja ir tų kolonijų lietuviai, kadangi bile kam re
tai pasitaiko proga tokių koncertų. Nadina Ray, Stepan 
Kozakevich, Zinaida Alvers, Ilya Tamarin ir Anton 
Rudnitsky dar koncertuos Phitadelphijoje 19-tos vaka- 
ra, Fleisher Auditorijoj, Broad ir Pine Sts. Baltimorej 
20-tos vakarą, Lyric Teatre; Binghamtone 25-tą.

BINGHAMTON, N. Y.

PHI L. ADEI PHIA, PA.

Sako, tėvai patys pasigyręĮtų, o ji turi ambicijos ir.su 
esą lietuviai, tik nenorią iš-;jais pasimatyt. Tokia,-jau 
siduoti iš kitų, vis vokiečių, š jos “intencija”, ir tu, bro- 
tarpo. Kai maniškė užma-pel, nieko nepadarysi... Na, 
nęs ištekėjo ir pasakė, kad!gerai. Juk vis tai priety- 
esu lietuvis, tai tada ir se-ikiai, nauji patyrimai. Kad 
nis Joniškis ir Joniškienė į ir netaip jau įdomūs, bet 
jai pasigyrę, kad jie irgi | gal bent kiek ir naudingi, 
lietuviai. I (bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Didelis Meno Festivaliu 

Susidomėjimas

Per pusvalandį pardavė 20 
tikietų, pasiėmė dar 30; įsigy
kite tikietus, kad nereikėtų il
gai pas duris laukti.

Artinantis Lietuvių Meno 
Sąjungos Festivaliui, pasireiš
kia dar didesnis juo susidomė
jimas. štai keli pavyzdžiai:

L. Prūseika pasiėmęs 20 ti
kietų, už pusvalandžio sugrį
žo ir sako:

—Duokit dar 30.-
—Nori kam kitam paduoti?
—Pats sau; pirmuosius 20 

jau pardaviau.
štai, kaip eina tikietai.
Jozefina Jankeliūnienė (Ka- 

cucevičienė) jau pora savai
čių atgal pasimokėjo 
kietą visai savaitei $4. 
kietas geras visiems 
niems parengimams.

Apie 10 žmonių norėjo pa
sipirkti visiems programams 
tikietą jau pereitą savaitę, 
bet tuomet dar nebuvo tikie
tai sutvarkyti. Dabar jau visi 
gali gauti bile tikietų.

Dailės kūrinių kasdien at
eina iš kitų miestų, taipgi ir 
chicagiečiai priduoda.

Visos komisijos dirba išsi
juosę.

Programų knyga bus dide
lė ir graži, kokios pirmiau 
lietuvių parengimai neturėjo.

Marquette Parke kelios mo
terys sakė
visai savaitei, 
vauti ne tik 
muose, bet ir

Keli šimtai 
lios 'dešimtys
kikų ir kitų menininkų pildys 
septynias programas.

Jaunimas ypatingai subruz
do. Gera dalis jų iškaitę .dir
ba, ypač dailės parodai, kū
rinių priėmimui ir- išstatymui 
jų parodai.

Pusė tuzino Chicagos cho
rų, stygų orkestrą ir kitų me
nininkų ruošiasi pildyti pro
gramas.

Ruoškitės visi sekančiai sa
vaitei — nuo spalių 20 iki 27 
dalyvauti Meno Festivale.

Rep.

už ti-
Tas ti-
septy-

munistų Partijos Vinco Kap
suko Kliubo susirinkimas. 
Apart kitų svarbių darbų, su
sirinkime buvo apkalbėta bū
siančių rinkimų klausimas. 
Diskusijose nurodyta, kokia 
tragedija šalyje gali įvykti, 
jei rcpublikonai laimėtų rin
kimus. Tad pasisakyta, kad 
Illinois valstijoje šiuose rin
kimuose paduoti balsus už pa
žangiuosius demokratus ir pla
čiai aiškinti žmonėms apie 
reakcionierių skymus, kaip 
jie bando suklaidinti piliečius.

Apkalbėta tūli veikimo trū
kumai ir pasisakyta juos tai
syti. Ypatingai nurodyta, kad 
mes per mažai veikiame tarp
tautiniu maštabu.

Nutarta surengti parengi
mas greitoje ateityje.

Reikia vienas dalykas pa
stebėti, tai kad yra narių, ku
rie neima sau už pareigą lan
kyti susirinkimus, tai yra ne
atleistinas ir peiktinas toks 
elgesys. Būti Komunistų Par
tijos nariu neužtenka, reikia 
atlikti komunistinė pareiga. 
Sėdėdami ir nieko neveikdami 
smarkiai prasikalstate prieš 
partijos principus ir pačią par
tiją.

Kitas susirinkimas įvyks 
spalių 31 dieną, toje pačioje 
vietoje.

pasiėmė vakaciją 
nes nori daly- 

visuose progra- 
visose sesijose, 
dainininkų, ke- 
muzikantu, šo-

Nare.

Gardner, Mass

Mėsos “Įvalias,” Todėl Ban
kas Numušęs Kainas ant Siun
čiamų Dovanų Fašistiniams 

Pabėgėliams i Vokietiją 
Štai Antanas Dzikas per sa

vo radiją, spalių 12 dieną, pa
reiškė, kad dabar valgių esą 
įvalias, todėl, esą, nupiginta 
kaina ant siunčiamų pabėgė
liams į Vokietiją daiktų. Vie-

lima pasiųsti už $10, nes taip 
pranešęs p. čeladinas, kuris 
yra to banko vyriausia galva. 
Ir per 
balsu, 
sniegas

radiją šaukė ne savo 
“duokite dabar, nes 
ir šaltis čia pat, jau 

iams gręsia pavojus,
gelbėkime, kiek galime!”

Aš noriu pastebėti visiems 
Phi.ladelphijos 1 i e t u v i a ms, 
kaip čia dalykai yra. Ar tas 
bankas meluoja, ar Dzikas per 
radiją melavo, sakydami apie 
maisto buvimą įvalias. Juk vi
siems žinoma, kad šiandien 
didžiausia beda su mėsa, mo
terys laksto nuo vienos bučer- 
nės prie kitos ir niekur negali 
gauti mėsos. Dabar klausimas, 
iš kur tų valgių atsirado įva
lias, kuomet tik galima gauti 
juodojoje rinkoje, kaip kenuo- 
tos mėsos, žuvies ir kitų daly
kų ?

Z. Jankauskas pradėjo šauk
ti nesavu balsu per Dirvą (No. 
41), kad jam gręsia pavojus 
nuo raudonųjų. Ncsibaugink,

pi i-mielas Z. J.: kaip buvai 
kas, taip ir būsi ant toliau, 
niekas tavęs neskriaus, nes ne
bėra, ką nuo tavęs pešti ir 
tavo brangus Smetonukas dau
giau negrįš į Lietuvą.

Jankauskas verkia, kad nė
ra vienybes tarpe Philadelphi- 
jos lietuvių. Bet jis pats pri
sideda prie ardymo darbo.

Būk susipratęs lietuvis. Ar 
pameni, seniau organizavai 
demokratų grupes tarpe lietu
vių, o dabar įsisėdai į Smeto- 
nuko fašistinį vežimėlį ir 
bliauni, kaip paklydus avele.

Žinių Rinkėjas.

Hoboken, N. J. — Su
streikavo 1,100 darbininkų 
prieš Keuffel and Esser in
strumentų kompaniją.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
”.. . c -   -------- -----------

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 svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Komunistai Dirba
Spalių 10 dieną įvyko Ko-

Nemalonus Atsitikimas \
Spalių 8, iš panedėlio į utar- 

ninką, naktį pasikorė žmogus 
ant virvės, kuri buvo pritai
syta, kad laike ugnies būtų 
galima pasigelbėti. žmogus 
buvo rusas, turėjo medinę ko
ją, apie 60 rpetų amžiaus. 
Nepanešdamas sunkaus kentė
jimo, vargšas buvo priverstas 
panaikinti savo gyvybę. Jis 
gyveno iš miesto gaunama pa
šalpa. M. Senkus.

R e p ublikonai kritikuoja 
Trumaną, kad 
lai” panaikino 
kontrolę.

jis “perve- 
mesos kainų

ft 
ft
<0

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta' mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

ALDLD Kuopoj
Spalių 11 d. įvykusiame 

kuopos susirinkime teko skai
tyti Dr. A. Petrikos parašytą 
paskaitą apie poetą Joną Ma- 
čį-Kėkštą, mirusį jau 44 me
tai. Paskaita gana įdomi. Jos 
autorius pasirūpino prisiminti 
tą žymų ano meto asmenį ir 
jo kūrybą, ir parodyti jį Ame
rikos lietuvių visuomenei, nes 
Mačys-Kėkštas buvo Aušros ir 
Varpo gadynes publicistas ir 
pirmas socialistinės minties 
lietuvis poetas.

Paskaita ne ilga, kaip tik 
tinkama skaityti kuopos na
rių susirinkime, kuriame būna 
atlikti organizacijos reikalai. 
Galima nuoširdžiai patarti ir 
kitoms kuopoms, kad jos šia 
paskaita pasinaudotų. Netoli
moj Brooklyno apylinkėj gal 
sutiktų ir patsai paskaitos au
torius skaityti.

Kuopa nutarė užsisakyti 25 
egzempliorius Vilnies Kalen
doriaus. Be to, nutarė paau
koti $5 ALDLD Apšvietos 
Fondui.

Šiame susirinkime dalyvavo 
truputį daugiau narių, negu 
dalyvauja paprastuose susirin
kimuose.

Šiemet kuopa jau turi pasi
lsėjusius 83 narius.

JAPONUOS M A1NIERIAI 
LAIMĖJO STREIKĄ

Tokio. — Japonai anglia
kasiai laimėjo šešių dienų 
streiką Hokkaido saloj ir, 
be kitko, išgavo 30 nuošim
čių daugiau algos. Kitose 
srityse sustreikavę mainie- 
riaį taipgi tikisi laimėti. 
Jiems vadovauja japoniško
ji CIO. Valdžia primeta 
šiai unijai politiką ir pla
nuoja persekiot ją.

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

M

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

Newark 4, N. J.
HUrrtboldt 2-7964

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172
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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, 

Kaapaa Broadway ir Stone Aya.
pria Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

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. 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
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NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIDY
SIS KONCERTAS IR TEATRAS

šį rudenį mūsų apygardos 
lietuviai turės progą pamaty
ti iškilmingą dailės parengi
mą, kuris įvyks lapkričio 10 
d., Worcester, Mass. Jį ruo
šia Lietuvių Meno Sąjungos 
Antrosios Apskrities komite
tas. Tai bus neapsakomai gra
žus mūsų meno šventadienis, 
kurio programa susidės iš 
vaidinimų, dainavimų ir in- 
strbmentalės muzikos. Sulyg 
rengėjų pranešimo, pragra- 
ma bus įvairi ir turtinga, už
ims apie keturias valandas 
laiko.

Geriausi mūsų talentai, cho
rai ir kitos meno grupės iš 
plačios apylinkės yra užkvies
ti kaipo programos dalyviai. 
Koncertinę programos dalį pil
dys Worcesterio Aido Choras, 
vadovybėje Josefinos Karso- 
kienės ir Montello Li uosy b ės 
Choras, vadovaujant E. šiuge- 
riui. Taipgi bus kvartetų, du
etų, solo dainininkų ir kitokių 
artistų. Teatralinę programos 
dalį pildys Montellos Teatra
liško Ratelio nariai. Jie spe
cialiai ruošiasi suvaidinti kla
sišką komediją “Dėdė Atva
žiavo.” Ši komedija yra graži 
ir juokinga; atvaizduoja Lie
tuvos žmonių gyvenimą. Gali
ma tikėtis, kad Montellos vai
dintojai tinkamai perstatys ją.

Praeitą pavasarį LMS Cen- 
tralinis Komitetas paskelbė 
Amerikos Lietuvių Meno-Kul- 
tūros visuotiną suvažiavimą, 
kuris dabar įvyksta Chicagoj, 
Lietuvių Auditorijoj, šiuo pa
skelbimu centro komitetas iš
judino mūsų meninių grupių 
veikimą po visas lietuvių ko
lonijas. Mūsų veikėjai, susido
mėję tuo klausimu, pradėjo 
šaukti pasitarimo konferenci
jas, idant tinkamai prisiruošti 
toms meno šventėms.
. Panašiai elgėsi ir Naujosios 
Anglijos pažangesni lietuviai. 
Antrosios Apskrities komite
tas viešai užkvietė meno gru
pių veikėjus į pasitarimo kon
ferenciją. Jie savo posėdyje 
pirmiausia svarstė, kaip sumo
bilizuoti keletą meninių gru
pių iš šios apylinkės ir priruo- 
šus jas pasiųsti istoriniam dai
lės suvažiavimui. Bet pasiro
dė, jog didesnėms grupėms 
pasidaro per didelės išlaidos 
dėlei tolimos kelionės, o tam 
tikslui jokių fondų iš pirmiau 
nebuvo parūpinta. Tokiu bū
du* mūsų atstovybė pasiliko 
tikrai ant solistų, duetų, ir de
legatų.

Tačiau mūsų darbuotojai 
nenustojo vilties. Jie pradėjo 
ieškoti kitokio išėjimo ir pa
galiau priėjo prie išvados, jog 
yra verta ir, iš dalies, reika
linga ruoštis prie didelio dai
lės parengimo savo apskrities 
ribose. Tas buvo daroma su 
tikslu, kad sukoncentruoti mū
sų meniškas jėgas visoje apy

VITAMINŲ SANDELIS

<0

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 tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletelių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas me 
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 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

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 Tablėts, 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.

linkėje ir„ tuom pačiu sykiu, 
duoti Naujosios Anglijos lie
tuviams šaunią pramogą dai
lės srityje. Taip buvo nutarta 
pereitą pavasarį, ir dabar ta 
pramoga įvyks ateinančio mė
nesio 10 d. Worcesteryje.

Reikia nepamiršti, kad to
kie stambūs parengimai, dėl 
kurių prisieina dėti daug pa
stangų, retai kada teįvyksta. 
Jie tankiai neįvykdavo ir pra
eityje. Bet faktas kalba pats 
už save: kada tik įvykdavo 
panašūs koncertai, visuomet 
turėjo geras pasekmes. Mūsų 
žmonės myli tokius iškilmin
gus parengimus; remia juos ir 
dalyvauja juose. Jie ten susi
tinka su kitų kolonijų pažįs
tamais lietuviais. Jie ten, be
sidžiaugdami ir besigėrėdami 
savąja dailės kultūra, gauna 
pilną savo sielos suraminimą.

Mes pilnai tikimės, kad 
lapkričio 10-tos dienos teatras 
ii- koncertas sutrauks skaitlin
gą publiką Į Lietuviui Svetai
nę, Worcesteryj. Pažangesni 
lietuviai suvažiuos iš aplinki
nių! miestų ne vien tik pama
tyti teatrą ir pasiklausyti gra
žiui dainavimų, o ir paremti 
mūsų progresyvių žmonių 
Iraugijinį judėjimą.

Lai šis mūsų meno šventa- 
lienis dar sykį prirodo, jog 
nes esame nemažai pakilę 
kultūrinėje civilizacijoje; tu- 
ime savo meną ir palaikome 

«į! Tatai yra mūsų visti šven
ta pareiga remti dailės paren
gimus, dalyvauti juose ir nau
dotis jais. S. B.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kadaise Giordano Bruno 
buvo, Vatikano įsakymu, sude
gintas ant laužo, — nukankin
tas, — tik dėl to, kad jis tvir
tino, jog žemė nestovi vietoje.

—Ar tai sulaikė žemės suki
mąsi ? ! Nors popiežius tūlų 
skaitomas neklaidingu, tačiau, 
žiūrint bešališkomis akimis, jis 
klaidų daro nemažiau, kaip 
didžiausias griešninkas, — sa
kė man vienas padorus kata
likas.

PRIIMA ARMIJON IR SU
ŽEISTUS VETERANUS

Washington.— Jungtinių 
Valstijų armija priims ir 
5,000 savanoriai grįžtančių 
tarnybon sužeistų karo ve
teranų, kurie gali atlikti 
tam tikrus lengvesnius dar
bus kariuomenėje. Tokie 
veteranai pavaduos sveikus 
kareivius, kurie todėl galės 
eiti sunkesnes savo parei
gas. /

Paula Bain, vaidinanti ant Broadway veikale “Call 
Me Mister,” sako, kad jinai geriau pasirenka vaikščioti 
blizgančia nosimi, ne ka dpudruotis su Betty Lou pam- 
pučiu. Priežastis? Kompanija norėjo iš New Yorko 
išsikraustyti, kad pabėgti nuo Unijos, CIO Wholesale 
& Warehouse Workers. Nubėgo j Newport News, Vir
ginia, kur žemos algos. Bet CIO organizatoriai ir ten 
atrado.

KANADIEČIU SUVAŽIAVIMO IŠRINK
TAS KOMITETAS PRADĖJO DARBĄ
Ketvirtojo Kanados Lietu

vių Suvažiavimo išrinktas nau
jasis Kanados Lietuvių Nacio- 
nalis Komitetas, pagaliau su
sitvarkė ir pradėjo savo vei
kimą.

Spalių 2 d. vakare įvyko 
bendras abiejų, senojo ir nau
jojo, Komitetų posėdis, šia
me bendrame posėdyje buvo 
padaryta revizija, patikrinant 
paskutiniu laiku gautas paja
mas ir padarytas išlaidas; pa
siskirstytos naujojo Komiteto 
narių pareigos; perimtos nuo 
senojo Komiteto narių parei
gos ir aptarti tuojautiniai nau
jajam Komitetui prieš akis 
stovinti darbai.

Naujose Pareigose
Skirstantis darbais, naujojo 

Kanados Lietuvių Nacionalio 
Komiteto valdybos pareigos 
liko pavestos sekančiai:

Pirmininko — Z, Janaus- 
kui,

Sekretoriaus — J. Barčui,
Iždininko — K. Naruševi

čiui.
Kiti Komiteto nariai: V. 

Strazevičius, K. Kilikevičius ir 
K. Kevėža sudaro revizijos 
komisiją.

Apgailėtina, kad draugas 
J. Pauža, negalėjo posėdyje 
dalyvauti ir užimti jokių pa
reigų. Jis išvyksta iš Toronto 
ir todėl negalės eiti jam suva
žiavimo pavestų pareigų. To
kiu būdu, Kanados Lietuvių 
Nacionalis Komitetas pasilie
ka iš šešių, viršuj paminėtų 
asmenų.

Nuo senojo Korąiteto buvo 
perimtos visos knygos ir kiti 
dokumentai, kaip ir iždas. 
Ižde su spalių 2 diena buvo 
$6,783.58, kas ir buvo perves
ta naujajam Komitetui. Visą 
Komiteto iždą nutarta laiky
ti banke, kaip ir seniau, ant- 
trijų vardų: pirmininko, se
kretoriaus ir iždininko.

Daugiau Pastangų Vajaus 
Pasekmingam Užbaigimui 
Kanados Lietuvių Naciona

lis Komitetas pirmuoju ir tuo- 
jautiniu darbu stato pasekmin
gai ir greitai pravesti einamą 

vajų už sukėlimą Dotnuvos 
žemės Ūkio Akademijai para
mos.

Jis kreipiasi į visas koloni
jas, į visus draugus ir drauges, 
prašydamas, su padidinta 
energija stoti į darbą ir šį va
jų pravesti iki lapkričio 15 
dienos.

Jau laikas pradėti rūpintis 
su davimu užsakymo instru
mentams, kad jis galėtų Lie
tuvą kaip galint greičiau pa
siekti. Užvilkinimas šio vajaus 
neatneš naudos niekam: nei 
Lietuvos liaudžiai, nei čia lie
tuvių judėjimui.

Gi reikalas yra didelis. Jis 
yra didelis dabar, ' kol dar 
Lietuva nėra pilnai atsikėlusi 
iš hitlerininkų ir karo sunai
kinimo. Atidėliojimas, užtęsi
mas tų įrankių pasiuntimo, 
pavers tą mūsų auką menku ir 
visai nežymiu dalykų. Visi 
mes žinome, kad Lietuvoje 
atstatymo darbas eina pilnu 
tempu. Vėliau tokios mūsų au
kos liks visai nebereikšmingos. 
Bet dabar dar jos yra svar
bios ir reikalingos.

Nacionalis Komitetas yra 
tos nuomonės, kad toks vajus 
už rėmimą Lietuvos gali būti 
ir paskutinis.

Tad, draugai ir draugės, at
kreipkite į tai dėmesį ir pasi- 
stengkite darbą papildyti, pa
greitinti.

Nacionalis Komitetas taipgi 
kreipiasi į visus lietuvius, į vi
sus Tarybų Lietuvos patrijo
tus pasistengti ir suteikti sa
vo auką kaip galima didesnę. 
Komitetas kelia obalsį: Pa
dvigubinkime savo auką dėl 
Dotnuvos žemės ūkio Akade
mijos atsteigimo.

Kaip viršuj matėte, Komi
teto ižde randasi-nepilnai sep
tyni tūkstančiai. Gi užsibreži- 
mas daug didesnis. Ir fakti- 
nai, už tokią sumą negalėsime 
žymų kiekį instrumentų pa
siųsti. Aukų reikia daugiau, 
žymiai daugiau.

Todėl Nacionalis Komitetas 
kreipiasi į visas kolonijas, į 
visus Lietuvos patrijotus, pra
šydamas atnaujinti vajaus 
darbą, paspartinti ir baigti 
pasekmingai su 15 d. lapkri
čio mėnesio.

Atkreipkite Dėmesį
Visi organizacijų veikėjai ir 

aukotojai prašomi atkreipti 
dėmesį į naujų sekretoriaus ir 
iždininko pavardes ir adresus.

Visas aukas siųskite čekius 
ar money orderius išrašydami 
iždininko vardu K. Naruševi
čius, o laiškus adresuokite J. 
Barčas, 230 Dovercourt Rd., 
Toronto, Ont., vardu ir adre
su.

Taipgi įvairiais reikalais 
kreipkitės pas sekretorių 
draugą J. Barčą.

,Z. Janauskas,
Komiteto Pirmininkas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIK ALI NGOS^MOTERYŠ

ARTIFICIALIŲ GeLIŲ 
DARBININKĖS

Patyrusios ir Be Patyrimo
GERA ALGA, NUOLAT

Modernine Ideališka Dirbtuve.

SELO co.
no E. 116TH ST.

« (Lexington Ave.)
SA. 2-8958 

________________________________________ (236)

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$30 Pradžiai — 5 Dienų Savaite 

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 OPERATORĖS
Prie dėvimų aprėdalų ar marškinių 

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

(236)

BUS PALEISTA 35,000 
OPA PAREIGŪNŲ

Washington. — Neužilgo 
bus paleista apie 35,000 OP 
A (Kainų Administracijos) 
valdininkų, agentų ir raš
tininkų. Kad kainų kontro
lė baigiama naikint, tai ne
reikės ir tų pareigūnų.

Be kitko, paleidžiama 
pustrečio tūkstančio tokių 
valdžios agentų, kurie bu
vo specialiai išlavinti kovai 
prieš juodąją mėsos rinką.

PER PUSTRYLIKTOS VAL.
PARLĖKĖ IŠ PARYŽIAUS

Westover, Mass. — Ame
rikos bombanešis Pacusan 
Dreamboat (B-29) parlėkė 
iš Paryžiaus per pustrylik- 
tos valandos. Vidutiniai jis 
skrido po 305 iki 307 mylių 
per valandą.

Pirmiau šis bombanešis 
vienu pradėjimu nulėkė 
9,500 mylių iš Hawaii salų 
per šiaurinį žemės ašigalį į 
Kairo miestą, Egipte.

Trečias Hirohito Vizitas 
Pas Gen. MacArthurą

Tokio. — Japonų impera
torius Hirohito jau trečią 
kartą atsilankė pas genero
lą MacArthurą. Pranešama, 
kad Hirohito dėkojęs Ame
rikai už maistą japonam ir 
išreiškęs pasitenkinimą 
naująja, seimo priimta kon
stitucija.

Waukegan, III.
Jau ir taip žmoniškumo 

jausmų žmonės mažai turi.' 
O laike karo žmogus sužvėrė- 
ja beribiai. Paimkim šį pasau
lini 2-ra karą* tai matai iš 
pranešimų spaudos ir laiškų, 
kuriuos aplaikiau nuo išliku
sių gyvais asmenybių, — ne
įsivaizduojamus, šiurpulingus 
nuožmumus, atliktus žmogu
mi ant žmogaus. Nepasigailėta 
kūdikių, mažamečių, motinų 
ir seneliu.

Teutonai - vokiečiai stvėrė
si pasaulį valdyti; išdidžiai 
švaistėsi kardu ! Tapo suvaldy
ti vadai ir bus pakarti! Anglo
saksai, kurie sėdėjo ant dvie
jų kėdžių, galvojo pagrobti 
pasaulio civilizacijos padarus 
ir turtą; bet ir juos suvaldė 
Rytų Demokratijos Sąjunga. 
Sukeikė ir sugniaužė kumštį 
kietai prieš Rytų Demokrati
jos Sąjungą anglo-saksų val
donai. Pakėlė obalsį: “Ketu
rios Laisvės” žmonijai įgyven
dinti turim mes, Vakarų De
mokratijos Sąjungą! Mirtis 
įsigalėjusiai Rytų Demokrati
jos Sąjungai!... Dideliai pa
vėluota. Nėra jėgos, kuri nu
galėtų Rytų. Demokratijos Są
jungą !—

Netikite man, tai skaityk 
“The Chicago Daily News” 
pil. John Strohm, chicagiečio 
“Tarybų Sąjunga,” spaliŲ 7, 
8, 9, 10 dd.

Dr. A. L. Graičūnas.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

———i———

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

Turi Vietų Savo Moderninėje Dirbtuvėje 
PATYRUSIOM IR BE PATYRIMO

SiuvamŲ Mašinų Operatorėms 
Mokama aukščiausios ratos nuo valandų tuojau patyrusioms opera
torėms ir mokinės gauna geras algas kada yra pramokintos ojieruoti 
mašinų. Kodėl neiti šiandien ir nesimokyti siuvimo Monarch būdu. 
Muzika jiuns dirbant, poilsio periodai, apmokamos šventes yra tik 
kai kurios pašalpos suteikia.

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

Ideališka vieta dirbti. Neatidėliokite—kreipkitės šiandien! 
_________ ___________________________________ ______ _________________________________(240)

REGISTRUOTOS SLAUGES
ABELNAM LIGONIŲ APTARNAVIMUI 

DIENOM IR NAKTIM DARBAS
$150—$160 Į Mėnesį — Grynais Pinigais 

48 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS I SUPERINTENDENT OF NURSES

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

TELEFONAS AUBURN 179
(236)

MALE and FEMALE -------- VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI
AUDINYČIŲ DARBININKAI 

PIRMAM IR ANTRAM ŠIFTAM
RING SPINNERS 

SPEEDER TENDERS 
DOFFERS

PATYRĖ 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)

Nurodykite Laisves vajinin- 
kams žmones, kurie dar ne
prenumeruoja dienraščio Lais
vės. Padėkite savo kolonijų 
vajininkams gauti Laisvei nau
jų skaitytojų.

PRANEŠIMAI

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios prakalbos įvyks spalių 19 

d., 7:30 v. v. Kasmočių salėje, 91 
SU.'amboat 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. — Sckr.

(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 ir 

Laisvės pikniko darbininkų vakarie
nė įvyks spalių 20 d. Iš ryto, 11 vai. 
bus 6-to Apskr. konferencija, 735 
Fairmount Ave., o vakare, 5 vai. 
įvyks L. pikniko darbininkų vaka
riene, po tuo pačiu antrašu. — J. 
Šmitienė. (234-235)

McKEES ROCKS, PA.
LLD 40 kp. susirinkimas įvyks 

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

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-ož $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

UEKEN’S ointment co.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TURRET 
LATHE 

OPERATORIAI 
MILLING 
MAŠINOS 

OPERATORIAI
Turi būt patyrę naktiniam šiltam, 7 P.M. 
iki 7 A.M. 60 valandų savaitė. Viršlaikiai. 

Gera Alga. Kreipkitės

Michael J. Hughes & Co. 
407 W. Second Street, 

Plainfield, N. J.
__________ _______________________________ (237)

REIKIA 
PATYRUSIŲ VYRŲ
Paruošimui Glazed Cherries 

ir Maraschino.
Kreipkitės nuo 9 iki 5 

VIENNA PRODUCTS 
630 DEAN STREET

BROOKLYN.
(838)

PATYRĘ OPERATORIAI 
3 iki 11 šiftai 
RADIAL DRILLS 

TURRET LATHES 
RANKINGS 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)
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APVALYTOJAI
Gera Alga

DIENINIS DARBAS
VALGIS—UNIFORMOS 

NEMOKAMAI 
St. Clairs 

Restaurant
60 Metropolitan Oval 

Parkchester, 
Bronx, N. Y.

(237)

Ką pasauliui lemia karo 
šalininkai s

Kiekvienas karas yra pa
skutinioji ir žiauriausioji 
priemonė sprendimui tautų 
bei šalių santykių... Kiek
vienas karas reiškia mirtį 
ir kraujo liejimą.

A. Bimba.
........ „;



NewYorko^8ėi0žfe7lnl(H Automobilistams

tu-
ir

Peter
KAPISKAS

Padėka BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174SKELBKITĖS -LAISVĖJE

JONAS LAZAUSKAS

i)

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Tel. SOnth 8-5569

s?

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, 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

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

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

PATRICIA
17 . . . $2475

tais
tre- 

pride-

prasikaltimą, 
subvėmis va- 
atsieis “biskį 
kad mokėtis

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN ‘

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių. Koncertų, Bnnkietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* bu naujausiais {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinanios

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

pri-

buvo

Rinkiminis Melas

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10

Bručas,

MIRĖ
Valandos:

m.

klebonijoj! pie- 
biskelį perdaug 

be priežasties, 
buvusi perdaug 

scena, šiemet

Rinkliavą romia organizuo
tas miesto darbininkų judėji
mas, taipgi didžioji darbinin
kų pašalpinė 1WO ir kitos or
ganizacijos.

M.
ir

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

gerai
kaip

K.
W.
K.

De-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Myra (Catherine McLeod), jauna pianistė, pereina 
sunkius kvotimus pas didi Leopold Goronoff (Philip 
Dorn), jos tėvui Frederick Hassman (Felix Bressartui) 
stebint jos pastangas. Scena iš Republic filmos “I’ve 
Always Loved You,” spalvose, Frank Borzage’s veika
las. Rodoma Criterion Teatre, New Yorke. Arthur 
Rubinstein užrekordavo filmai piano muziką.

susitikimą moterys 
paįvairinti geromis 
kaip priimta moterų

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Ave. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 j mė
nesi, uždarbis $100 j mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 — 7 iki 10 P. M. (238)

Komercinė komisija leido 
Hudson Tubes linijoms pasto
viai palikti 10 centų fėrą. Iš 
karto pakėlimas fėro 
leistas tik laikinai.

Pirmasis Šeimyniško 
Pobūdžio Pažmonys 
Laisvės Fondui

Pirmasis tam tikslui Brook- 
lyne, pirmasis šį sezoną, šio 
šeštadienio vakarą, 19-tą, 
įvyksiantis Laisvės fondo nau
dai (moterų rengiamas) pa
žmonys turės būti smagus. Per 
visą vasarą tokių neturėjome. 
Išklydę po pajūrius, parkus ir 
laukus daugelis viens su kitu 
nei nesimatėme per ištisus ke
lis mėnesius. Bus smagu susi
tikti.

Smagų 
stengsis 
vaišėmis, 
rengiamuose vakaruose . Bus 
ii- kitokių įvairumų apart vai
šių. Smagiausia už viską, kad 
padarysime pradžią Laisvės 
fondui ir brooklyniečių gar
bei. Nors įžanga nemokama, 
tačiau moterys tikisi šį tą pel
nyti (leave it to them), o vis
kas čia pelnyto eis i brookly
niečių kvotą, N.

Apgaudinėja Žmones, 
Kcjip Visada

streikas. To 
dar aukščiau 

infliaciją, kad 
apiplėšti, įneš-

Ir Mes Matėme Istorinę 
Dramą “Prieš Srovę”

Spalių 13-tą, New National 
Hali, Brooklyne, Lietuvių Me
no Sąjunga statė scenoje Juo
zo Petrulio dramą “Prieš Sro
vę,” vaizduojančią Lietuvos 
žmonių gyvenimą pabaigoje 
18-to ir pradžioje 19-to šimt
mečio. Vaidino grupė brook- 
Ivniečiu Liaudies Teatro akto- 
rių-mėgėjų su savo talkinin
kais, vadovybėje Jono Valen- 
čio.

New Yorko miestui štokuo- 
ja namų. Tą rodo valdinių ir 
privatiškų Įstaigų, taipgi vi
suomeniškų organizacijų ir 
asmenų aprokavimai ir kiek
vieno asmens kasdieniniai pa
tyrimai. Statistika sako, kad 
miestas turi mažiausia 750,- 
000 benamių. O ateina žiema.

Tačiau didžiausia netiesa 
spaudos skelbiamos priežas
tys. Spauda sako, būk tai esą 
dėl stokos medžiagų, streikų 
ir taip toliau.

Medžiagų yra palociams, 
komercinėms įstaigoms. Mies
te statybos darbininkų strei
kų kaip ir nebuvo ir nėra. 
Bet, kaip ir visur, New Yor
ko mieste yra didžiumos stam
biųjų industrialistų ir kapita
listų sėdėjimo 
tikslas: užkelti 
kainas ir įvesti 
žmones visiškai
ti į šalį suirutę ir tame drums
tame vandenyje politiniai pa- 
sižuvauti — sugrįžti į visišką 
galią, su Dewey galvinyje.

Velionies Roosevelto admi
nistracijos laikais darbo žmo
nės buvo atkutę. Geriau pra
gyveno, pradėjo kilti kultūri
niai ir atsipeikėjo politiniai. 
Jie įsisteigė savo unijas, gavo 
trumpesnes darbo valandas ir 
geresnę mokestį, šian ten dar
bo saugumą ir bent šiokią to
kią mokestį laike nedarbo. 

^Pasidrąsino, pradėjo dalyvau
ti politikoje, vieną kitą saviš
kį išrinkti į miestų, valstijų ir 
šalies įstatymų leidyklas ir 
valdžios organus.

Republikonai ir kiti reakci
ninkai darbininkų dalyvume 
politikoje įmato galą savo 
viešpatavimui. Tad jų tikslas i 
— kiek galint bloginti šalyje 
padėtį, tuos visus blogumus 
suversti ant demokratų, ku
rie republikonams nuolankau
dami, jų nesuvaldo. Sudarę 
suirutę, republikonai tikisi lai
mėti rinkimus ir tada galuti
nai apsidirbti su tuo, kaip jie 
vadina, “nonsensu” — darbo 
unijomis, pirma jas nusilpni
nus, unijistus padalinus į rau
donus ir kitokius.

New Yorke darbininkai 
ypatingai turi progą tuos re- 
publikonų planus suardyti, 
čia yra kandidatais būrys ge
rų darbiečių ir CIO-PAC už
girių kitų progresyvių kandi
datų. Iš tikro norintieji namų, 
pabalsuosime Darbo Partijos 
tikietu. Bet pabalsuoti — ne
gana, reikia visur, visada kal
bėti ir darbuotis, kad visi pi
liečiai žinotų reikalą už juos 
balsuoti, juos išrinkti.

D. R.

Pirmiau ši drama Brookly- 
ne buvo suvaidinta 1944 m. 
Kai kas abejojo ar būsią žiū
rovų. Tačiau, palyginti, trum
pu garsinimu sutraukta gana 
gražios publikos, nors galėjo 
būti daugiau.

Suvaidinta įspūdingai, iš
skyrus tūlo nesklandumo an
tro veiksmo antrojoje sceno
je, susirinkus 
tauti. Atrodė 
lūkuriuojama 
Anais metais 
lėta paskutinė
atrodė pagyvėjusi.

Nemaža grupė vaidylų tebe
buvo tie patys, vaidinusieji ; 
anais metais. Tūli naujai pri
sidėję, bet geri priedai. Prie 
to ir šiemet jau vaidino nebe 
pirmu kartu — prieš savaitę 
dramą buvo suvaidinę Eli
zabeth e, turėję progos apsi
prasti, šį tą iš praktikos iš
mokę, čionai pagerinti.

Labai daug tikroviškumo 
pridėjo tikrai ekspertiškas ak
torių nugrimavimas. Sėdėjau 
pačiame fronte, tačiau išėju
sius scenon man gerai pažįsta
mus žmones turėjau burti, kas 
jie. Stebėtinai pastiprina in
trigą, kada tariesi matąs vei
kalo charakterį, o ne pažįsta
mąjį Joną ar Oną. Tik dvasiš
kius, kuriems veik nėra kas 
pridėti grimuojant, ne pilnai 
pavykę paslėpti.

Drama gailiai graži ii- vai- 
dylos įdėjo jon daug jausmo. 
Didžiuma, atrodė, gyvente at
gyvenančiais, o mes, žiūrovai 
jų net su ašaromis gailėjome. 
Gi mes dar permažai esame 
įsigyvenę dramon, permažai 
jų turėję, būna nelengva mus 
pravirkdyti.

Dramoje yra ir komiškų 
momentų. Už jų iššaukimą vi
soje pilnumoje daug kredito 
reikia atiduoti Juozui Judžen- 
tui. Tankiai nereikia jam nei 
prabilti, užtenka pažvelgti ar 
sukrutėti, kad salė nuaidėtų 
juoku.

Vaidino Jonas Valentis, Jo
nas Lazauskas, Adelė Rainie
nė, Petras Grabauskas, Juo
zas Byronas, Povilas Venta, 
Anelė Juškaitė-Ventienė, Juo
zas Kačergis (iš Jersey City), 
Elena Feiferienė, Juozas Ju- 
džentas, Jonas Juška, Adomas 
Dagis, Povilas Rainys, Jonas 
Rušinskas, Uršulė Bagdonienė, 
kuri taipgi vedė ir sunkų es
trados tvarkymo darbą. Patsai 
Valentis, greta direkcijos ir 
vaidinimo Strazdelio, prižiū
rėjo grimą. Muzikališkąją — 
giesmių - dainų - garsų dalį 
vedė Pranas Pakalniškis (iš 
Maspetho).

Toji mūsų vaidylų grupė 
gale šios savaitės išvyksta į 
Chicagą, kad su šia pačia dra
ma pasirodyti Chicagos publi
kai ir iš visų Jungtinių Vals
tijų suvykusiems organizacijų 
atstovams, kurie ten susirinks 
į Lietuvių Meno-Kultūros Fes
tivalį. Mūsiškiai ten vaidins 
trečiadienio vakarą, 23-čią. 
Bendrai suglaudus visą jų Čio
nai pasirodymą, mes jaučia
mės duosią ne paskutinį nu
merį. O reikia tikėtis, kad jie 
per visą šią savaitę vis dar 
šlifuoja, gražina. Chicaga — 
Amerikos lietuvių metropolis, 
ne su bile kuo pasirodysi.

Kad mačiusieji vaidinimą 
sutiko, jog verta jis parodyti 
ir Chicagoj, liudija tas, kad 
Vakaro pirmininkui Vincui Bo-

I Rinkliava Ispanijos 
Respublikiečiams 
Paremti 17-19

vinui paprašius publikos 
sidėti vaidylų kelionei, sumes
ta $95.81. Dalyviai buvo pirm 
to pasimokėję po $1 ir po 
$1.50 už įžangos tikietą.

Paskiausioje p e r t r aukoje 
trumpai kalbėjo Frank No
vick, Darbo Partijos kandi
datas į valstijos seimelį iš 15- 
to Assembly Distrikto, Green- 
pointėj, CIO organizatorius. 
Jis priminė, kad darbo žmo
nės turime daug sunkumų, bot 
kad tuos sunkumus nugalėti 
galime tik mes patys.

Viena iš priemonių pagerin
ti darbo žmonių būvį, sakė 
kalbėtojas, yra išrinkti dau
giau darbo žmonių atstovų 
darbiečių ir kitų pažangiųjų į 
kongresą, į valstijos seimelį ir 
į valdvietes. Kvietė ateiti į 
Darbo Partijos kliubus savo 
susiedijose darbu pagelbėti 
laimėti rinkimus. Prašė bal
suoti už darbiečius ir progre
syvius. 

i

Aukojo Vaidylų Kelionei

Per Susanna Kazokytę ir 
Sylviją Pužauskaitę $39.45. 
A u k o j o :

Dr. ir Mrs. Kaškiaučius $10.
P. Chaikauskas $2.
Po $1 : Ona Zaveckas, Bro

nė Šalinaitė-Sukackienė, M. K. 
Sukackienė (iš Worcester), 
Mrs. Giedraitis, A. Masunas, 
J. Nalivaika, J. Mikaila, 
Daukšas, J. Vitkunas, 
Skuodis, J. Sadauskienė, 
Balčiūnas, F. Savage, C. 
vetsko, J. Kalvaitis, A. Joku- 
bauskas, P. Kupčinskas, J. Gu
dauskas, B. Daniels, P. Vely- 
kis (iš Waterbury, Conn.) J. 
Stankaitis, A. Yakštienė, J. 
Dobrow, M. Smith, V. Karto
nas.

Per M. Bovinienę ir J. E. 
Gužą $18.76. Aukojo:

K. Dzevečka $2.
Po $1 : W. Baltrušaitis, A. 

Verkutis, A. Pross, K. Tamo
šiūnas, A. Malinauskas, A. 
Meškėnas, K. Kairys, Sof. Ta
mošiūnienė, M. Petronienė, O. 
Zaikauskienė, V. Venckunas, 
A. 'Leimanas.

Per Valentiną Venckunaitę 
ir Nataliją Nagulevičiutę $18. 
Aukojo:

Po $1 : O. Walmusiene, V. 
Rudaitis, M. Kulikienė, S. Ce- 
dronienė, J. Zauga, A, Bal
čiūnas, A. Bepirštis, N. Leita, 
Petrauskas, J. Patašius, 
Klimas, Mr. & Mrs. Paul 
Anna Balukas, Mr. & Mrs. A. 
Beniulis.

Per Oną Čepulienę ir S. 
Sasną $19.60. Aukojo:

J. Naujokas $4.
Po $1 : V. Čepulis, Ch. Yuk- 

nys, P. Pakalniškis, Mary Ju- 
džentas, P. Narbutas, A. La
zauskas, A. Deikus, A. Skir- 
mont, M. Purvėnienė, Joseph 
Aleksaitis (iš Essex, Conn.), 
V. Glaubičius, Helen 
Sasna.

Viso prisidėta kelionei su 
$95.81 (užrašinėta ne ma
žiau $1). Meno Sąjungą dė
kinga aukojusiems ir atsilan- 

. kiusiems.
Po vaidinimo, šokių mėgė

jai smagiai vakaravo prie Jur
gio Kazakevičiaus orkestros.

Rep.

Anthony Jonaitis, 50 
amžiaus, gyveno 17-15 Bleec- 
ker St., Brooklyne, mirė spa
lių 16 d., Wyckoff Heights li
goninėje. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė. Laido
tuvės įvyks spalių 19 d., Šv. 
Jono kapinėse. Velionis pali
ko nuliūdime 
dvi dukteris, 
nore.

Laidotuvių
naši graborius S. Aromiskis.

žmoną Agotą ir 
Irene ir Elea-

pareigomis rūpi-

K etvirtad i en į prasi d ė j o 
tesis 18-ta ir 19-ta vieša, ofi- 
cialė rinkliava Ispanijos kovo
tojų prieš fašizmą paramai. 
Rinkliavai vadovauja, jai 
miesto vyriausybės leidimą 
gavo Spanish Refugee Appeal, 
Ispanijos kovose prieš fašiz
mą nukentėjusioms žmonėms 
gelbėti ir kovotojams paremti

Spalių 15-tą pradėjo griež
tai prižiūrėti pastatymą au
tomobilių miesto centro gatvė
se. Pastačius uždraustoje vie
toje gali gauti bausmės pirmu 
kartu 15 dolerių. O jeigu jau 
bus spėta auto nuvežti į “ka
lėjimą,” už tą nuvežimą 
rėsi pridėti dar $10.

Antru kart prasikaltus 
pačiais metais baus $25, 
čiu $4 0, ketvirtu $50,
dant ir po bausmę kalėjimu 
pakartojantiems

Atrodo, kad 
žinoti į miestą 
pigiau,” negu
baudas, sugaišuoti dieną teis
me ai’ba nuvažiavus į miestą 
mašina sugrįžti ją pasistatyti 
arti namų.

Drausmė galioja nuo 7 ryto 
iki 6 vakaro visose taip va
dinamose ekspresinėse gatvė
se — 23rd, 34th, 42nd, 45th, 
49th ii’ 50th. Taipgi ir ant ki
tų gatvių, reikalui esant, tarpe 
23rd ir 59th nuo 3rd iki 9th 
Avės.

Jeigu jūsų atmintis 
veikia, jūs atsiminsite, 
pirm prezidentinių rinkimų 
1944 metais Rooseveltas bu
vo “pralaimėjęs” komercinio 
laikraščio Daily News šiaudi
niame balsavime. Tik paskuti
nėmis dienomis, žinodami ge
rai, kad taip nebus, kad visiš
kai nepasirodyti klastuotojais, 
daleido abejotinu daleidimu, 
kad “gal” Rooseveltas šiaip 
taip laimėsiąs.
didesniu skaičiumi balsų ir 
valstijų, negu jie daleido net 
tomis paskutinėmis dienomis.

Dabai* jie, vartodami tą pa
čią apgavingą techniką, skel
bia, būk Dewey “laimėsiąs” 
po 7 iš kiekvienų 10-ties bal
sų — 7 prieš 3. Jie parenka 
tas sritis, kur beveik nėra | 
darbo žmonių ir “laimi,” vis 
“laimi.”

Tikslas: padrąsinti Dewey 
ir republikonų šalininkus, nu- 
puldyti ūpą progresyviams, 
kad niekas nieko nedirbtų už 
laimėjimą ir iš tikro prileistų 
Dewey laimėti.

Tačiau progresyviams pa
vojaus yra. Jeigu nebus dau
giau dirbama progresyvių 
kempėje, yra pavojaus viską 
atiduoti reakcininkams ir pa
tiems atsiduoti jų malonei. O 
republikonų malonė, kaip jau 
gerai žinoma, yra alkana, var
gana ir pikta. L. K. N.

Prieš keletą savaičių turė
jau pasiduoti operacijai. Iš jos 
laimingai pakilau, sveikstu. 
Šia proga dėkoju draugėms 
Moterų Apšvietos Kliubo na
rėms ir visiems mane atlan
kiusiems ir atsiuntusiems lin
kėjimus pasveikti.

Mary Yanches.

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

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

949 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūSina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8,

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Bta, 
' BROOKLYN •. N. Y. 

gerai patyrę barberiai

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

DEAN
15 |<swel* . . . $2473

II

,%
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Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus 
R II E INGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ su ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

CAMBRIDGE 
15 . $2975

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

BEATMCt 
trhw* •.. . I297*

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




