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Nubaustų Hitlerinių Piktadarių

savo gyvybe, žiaurus, bet tei- Valstijų prekybos sekreto-

k unigų

Paryžius.

spaudos nebegali-

matai ir kiti.

HARRISON, N. J.

buvo

Wall

SLAPTAI IŠBARSTYTI SUDEGINTŲ NACIU PELENAI

ko reikia klerika- 
Melskitės, tik ne-

PALEIS 1945 METŲ 
REKRUTUS

Vėl pradėjo smukti 
Stryto Šerai.

Teherau. — Pranešama', 
kad pasitraukęs Irano mi
nistrų kabinetas.

kuris paskui, tačiau, suras
tas.“maldos 

tiktai jis 
kas tuomi turėtu

gerą pasiūlymą! 
darbo nepavesti 

Lietuvių Tarybai ?

Hamilton, Ont., Canada. 
—Nusmerkta pakarti kaip 
žmogžudė Evelyna Diek, 
graži 26 metų moteris. 
nai nužudė savo vyrą —

su-

Bet, štai 
lūs prašyti, 
sikeikite.

Klerikalų
ma paimti i rankas. Chicagos 
Draugas pavirto paprastu pra- 
sikeikėlių organu.

Vienas žmogelis 
Drauge (spalių 5 dieną) siū
lo suruošti pasaulinę 
dieną už Lietuvą,” 
dar nežino, 
užsiimti.

Aš turiu
Kodėl to
Amerikos
šimutis poterių dar nepamir
šo, o Grigaitis ir Vaidyla iš 
naujo išmoktų.

Taryba sakosi su k eisi anti 
du šimtu penkiasdešimt tūks
tančių dolerių. Pusė tų pinigų 
galėtų eiti mišių užpirkimui.

Washington. — šių metų 
pabaigoj bus paleisti iš ar
mijos visi tie, kurie 
draftuoti 1945 m.

New York. — Sunkios 
naciu vadų už slogos užpuolė Henry A. 

Wallace, buvusį Jungtinių

singas atpildas. Pamoka vi-Į 
siems laikams.

»

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

i No. 236
Hitleris pasidarė galą karo 

pabaigoje. Goeringas ir kiti 
jo pagelbininkai tikėjosi savo 
kailį dar išgelbėti. Bet ir 
jiems atėjo kaleina.

Spaliu 16 diena Įeis istorijon 
kaipo didžiojo atpildo diena. 
Naciai, kurie prieš keletą me
tų tikėjosi būti viso pasaulio ' 
viešpačiais, Nurnberge tapo 
pakarti!

Vienuolika
savo kriminalystes užmokėjo

Henry Wallace Ser- ‘ 
ga, Negali Kalbėti už 
Demokratus

i
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Wall Stryto Kapitalas Teberauda dėl i Pasakos ir Teisybė 
Nubaustu Hitleriniu Piktadariu Apie Kainas Mėsai

1

ARKLIU SKERDYKLOS 
NEW JERSEY

Jersey City, N. J. — Čio- 
naitinių skerdyklų kiemai 
pilni privaryti laukinių ar
klių iš vakarinų valstijų. 
Arklienos biznis eina, kaip 
iš pypkės. Nes arkliena kol 
kas pigiausia mėsa.

rių. Jis buvo pasižadėjęs 
i kalbėti už demokratų kan
didatus rinkimam Michiga- 
ne ir Indianoj. Bet slogos jį 
sulaikė.

Seniau Wallace buvo 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, o paskui prekybos 
sekretorius. Trumanas pa
varė Wallace’ą iš šios vie-; 
tos už tai, kad Wallace kri-i 
tikavo priešsovietinę Byr-i London. — Saudi Arabi- 
neso politiką ir ragino lai- j jos karalius Ibn sako, jog 
kytis draugiškumo su So- i prezidentas Trumanas 
vieta is.

Paskutiniu laiku Wallace 
tapo liberalų žurnalo New 
Republic redaktorium.

Arabai Sako, Trumanas 
Sulaužęs Savo Žodį

Didžiojo Biznio Spauda Rašo: 
Nacių Korimas “Baisi Klaida”

KANADA PAKARS MORETI 
UŽ VYRO NUŽUDYMĄ

Ir Sviestui

NAUJOSE INDUOS 
RIAUŠĖSE ŽUVĘ 
5,000 ŽMONIŲ

I su- 
i laužė duotą arabams žodį. 
Pirmiaus Trumanas žadėjo 
nesikišt i Palestinos klausi
mus, o dabar jis reikalauja, 
kad Anglija įleistų didelį 
skaičių žydų į Palestiną.

Karalius Ibn savo laiške 
Arabijos atstovybei Londo
ne vadina žydus “žiaurū- 
nais ir arabų užpuolikais.”

New York. — Wall Stry
to kapitalo laikraščiai te
beverkia, kad 10 nacių ka
rinių kriminalistų pakarta, 
o vienuoliktas, Goeringas, 
pats nusižudė.

Barron’s, stambiojo biz
nio ir bankininkų savait
raštis, sako:

“Pats Nurnbergo teismas 
buvo klaida... Tai buvo 
p r a g aištingiausia dvasine 
nelaime” (kad Sovietams 
reikalaujant talkininkai nu
teisė tuos nacių vadus 
Nurnberge).

Wall Stryto spauda giria

tą teismą tik už vieną daly
ką, — kad jis išteisino tris 
Hitlerio ramsčius: banki
ninką Schachtą, diplomatinį 
nacių vijurką von Papeną 
ir hitlerinį propagandistą 
Fritzsche.

New Yorko Times, kitas 
stambiojo kapitalo laikraš
tis, šaukia, kad talkininkai 
neimtų jokios nacių nuosa
vybės.

Republikonų vadas, mi- 
lionierius senatorius Taf
tas pasmerkė Nurnbergo 
teismą už mirties sprendi
mus vienuolikai nacių vadų.

Louis Budenzo Išmislai 
Apie Tariamą Stalino 
“Agentą” Amerikoje

New York. — Komercinė 
spauda pasakoja, kad kiau- 

“atpigę.” 
vartoto- 

už švara 
iki $1.08. 
ir mėsa 

greitai atpigsianti, krautu
vininkai reikalauja $1 už 

i svarą vidutinės jautienos ir 

200,000 Vokiečių Nori Į Gana daug šeimininkių n Tli r •• • atsisakė taip brangiai mo- I asillkt rranCIJOj ! keti ir išėjo nieko nepirku- 
-------- sios.

Paryžius. — Francijoj• Urminiai (wholesale) 
tebėra 700,000 vokiečių be-j mėsos sandėliai pardavinė- 
laisvių. 200,000 jų prašo; ja jautieną 138 nuošimčiais 
leist jiem gyventi Franci- ; brangiau ir kiaulieną 126 
joj ir po to, kai kiti bus su-i nuoš. brangiau, negu buvo 
grąžinti Vokietijon.

Francijos gyventojų .... , 
nistras Prigent sakė, gal I KIFK ANGĮ IIAI IR 
bus leista tiem 200,000 vo-|IUER 1I\
kiečių pasilikti Francijoj, | 
nes reikia darbininku. Kiti 
būsią persiųsti į Vokietiją 
po naujų metų.

šiniai ir sviestas
Bet ketvirtadieni

1JL Jas turėjo mokėti
I sviesto 95 centuscie savo vyra, su- ~ t ? y . 

• paslėpė jo kūną, I Beskelbiant, kad i

lOPA nustatyta.
mi- i------------

SOVIETAMS TEKO 
AMERIKOS GINKLŲ

<■

f
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Ruošos darbas baigėsi. Už 
dienos kitos Chicagoje prasi
deda didysis meno-kultūros 
suvažiavimas ir dainų-muzi- 
kos-dramos festivalis. Visą sa- j 
vaite, nuo spalių 20 iki 27, 
tęsis iškilmės.

Nieko panašaus pas mus 
pirmiau nebuvo bandyta. Iš 
karto buvo bijota, ar pavyks. 
Dabar galima drąsiai sakyti, 
kad didelės pastangos apsivai
nikuos dideliu pasisekimu.

Chicagon dideliais būriais 
traukia menininkai ir jų rė
mėjai. Chicagiečiams garbė 
turėti tiek daug geros valios 
svečių. Gaila, kad ne visi ten 
galėsime dalyvauti. Dienrašti 
Laisvę suvažiavime atstovaus 
jos redaktorius Rojus Mizara.

Lauksime iš suvažiavimo 
pranešimų. Tikime mūsų skai
tytojus gerai ir pilnai infor
muoti.

New Delhi, Indija, spal. 
18. — Pranešama, kad siau
čia kruviniausios riaušės 
tarp mahometonų ir indusų 
“pagonių” Bengalijoj, ryti
nėj Indijos provincijoj. In- 
dusai, Indijos Kongreso 
Partijos šalininkai, žudė 
mahometonus, o mahome
tonai indusus. M. Gandhi, 
vienas iš Kongreso Partijos 
vadų, atsišaukė į moteris, 
kad verčiau nusižudytų, ne
gu leistųsi riaušininkams 
jas žagti.

Skaičiuojama, jog per 
dieną buvo išžudyta 5,000 
žmonių.

Areštuota dar 17 
Francūziškų Nacių

Paryžius. — Policija
ėmė dar 17 francūzų nacių 
slaptosios “vilkžmogių”-te- 
roristų šaikos narių. Tarp 
suimtųjų yra Rene Binet, 
vilkžmogių pirmininkas, ir 
jo pati. Binet pirmiau bu
vo Hitlerio Rinktinės Gvar
dijos narys. Susekta, jog 

■ Franci jos turčiai finansavo 
tuos francūzų nacius. Areš
tuotas ir Alfonso Colombo, 
agentas naciškos Koše or
ganizacijos, veikiančios Ju
goslavijoje.

Matote, kiek pamazgų ir 
melų buvo užpilta ant Jugo
slavijos. Jai buvo primetamas 
šmugeliavimas su iš UNRRA 
gaunama pašalpa.

Bet specialė komisija išty
rė ir surado, kad tai buvo 
prasimanymas. J u g o slavijos 
žmonės ir vyriausybė teisingai 
pašalpą sunaudojo.

Komisija savo darbą atliko 
ir pranešimą padarė. Bet kas 
atitaisys tą skriaudą, kuri bu
vo fašistinių melagių padary
ta karo išvargintai Jugoslavi
jai !

Valdžia Žada Kontro- 
liuot Nainy Rendas ir 
Cukraus Kainas

Washington. — Kainų 
Admin istracijos atstovas 
sakė, jog dar bus kontro
liuojamos gyvenamųjų butų 
rendos (nuomos) ir nelei
džiama jų branginti. Tapo 
atmesti namų savininkų rei
kalavimai pakelt rendas. 
Jie ir taip gauna daugiau 
pajamų, negu pirm karo, 
nes dabar visi butai par- 
samdyti.

Kainų Administracija ke
tina ir toliau palaikyt cuk
raus racionavimą ir apribo
tą jo kainą.

New York. — Louis Bu- 
denz, pabėgėlis iš Daily 
Workerio redakcijos, persi
metęs į katalikus, paskelbė 
komercinėje spaudoje, būk 
tikrasis Amerikos komunis
tų komandierius ir Komu
nistų Internacionalo atsto
vas esąs Gerhard Eisler, 
buvęs Vokietijos komunis
tas. Budenz nupasakojo, 
būk Stalinas, girdi, per Eis- 
lerį perduodąs savo įsaky
mus amerikinei Komunistų

Tas pasakas griežtai už
ginčija Daily Workeris ir 
pats Eisleris.

Kad Eisleris nėra Stali
no agentas nei amerikinių 
komunistų koma ndierius, 
turėtų įtikint jau šis fak
tas. Kai tik hitlerinė Vo
kietija buvo sumušta kare, 
Eisleris tuojau prašė Ame- 

| rikos valstybės departmen- 
to leidimo grįžti į Vokieti
ją, kad galėtų dirbti dėlei 
demokratijos gimtojoj savo 
šalyj. Po kartotinų prašy
mu, buvo duota leidimas 
Eisleriui grįžti, bet pasku-

tinėmis dienomis Washing- 
tono valdžia vėl panaikino 
ta leidimą.

Eisleris, rašytojas ir lai
kraštininkas, sako: “Nors 
aš buvau Vokietijos Komu
nistų Partijos narys, bet aš 
niekada nebuvau joks va
das nei Komunistų Interna
cionalo atstovas, kol jis gy
vavo.”

Vokietijoje Eisleris veikė 
prieš nacizmą ir 1933 m. bu
vo priverstas pabėgt užsie
nin. 1936 metais jis Ispani
joj kariavo po respublikos 
vėliava prieš Franko, Hitle
rio ir Mussolinio fašistus. 
Pagaliaus, per karo meto 
painiavas, 1941 m. Eisleris 
atplaukė į Jungtines Vals
tijas, ir buvo leista jam šio
je šalyje gyventi kaip sve
čiui.

Eislerio brolis Hans yra 
žymus muzikos artistas 
Hollywoode. Jo sesuo Ru- 
tha Fischer — arši trockis- 
tė, net rooseveltinės demo
kratijos priešininkė; ir už 
tai Eisleris ją karčiai smer
kia.

Washington. — Valdžia 
pranešė, kiek Amerika iš 
Lend-lease fondo davė ka
rinių įrengimų talkininkam. 
Daugiausia amerikinių ka
ro reikmenų gavo Anglija 
ir Sovietų Sąjunga, būtent:

Anglija su jai priklauso
mais kraštais gavo 19,833 
lėktuvus, 13,000 tankų, 269,- 
395 trokus bei automobilius 
ir amunicijos už $2,326,463,- 
000.

Sovietų Sąjungai teko 14,- 
505 amerikiniai lėktuvai, 

(7,537 tankai, 331,940 trokų
Taip prezidentas atsilie- bei automobiliu ir amunici- 

pė į teisėjo Jacksono pasiū- jos už $814,472,000.
lymą. Jacksonas, buvęs vy-' 
riausias amerikonų proku
roras Nurnbergo byloje, 
patarė, kad dabar talkinin
kai . kiekvienas savoj srity j 
teistu liekamus naciu kri
minalistus.

Trumanas Sako, Reikės 
Bausti ir Kitus 
Nacių Vadus

Washington. — Preziden
tas Trumanas pareiškė, jog 
reikės baust ir kitus kari
nius vokiečių piktadarius, 
apart nuteistųjų Nurnber- 
ge. Turėsią būti patraukti 
teisman nusikaltę fabrikan-

Įsteigta Nauja Mokslo 
Tyrinėjimu Komisija

Washington. — Preziden
tas Trumanas įsteigė nau
ją valdinę mokslinių tyrinė
jimų komisiją vietoj buvu
sios Nacionalės Mokslų
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Po Detektyvų Nosim Išvogti Buvusio Ang
lų Karaliaus Pačios Perlai ir Deimantai

Paryžiaus taikos konferen
cija savo darbą baigė. Ji nie
ko nenutarė. Galutinus tari
mus del taikos su Italija, 
Vengrija, Bulgarija, Rumuni
ja ir Suomija padarys “Ketu
ri Didieji.” Konferencijos pa
tarimus jie galės priimti arba 
atmesti.

Nenoromis kyla klausimas, 
kam tos konferencijos iš viso 
reikėjo ?

Philip Murray paskelbė, kad 
susidarė “The Coordinating 
Committee of Conference of 
Progressives.” Tai dar nebus 
trečioji partija. Bet šis ko
mitetas galės suvaidinti svarbų 
vaidmenį. Jo darbas bus ap-

• (Tąsa 5-me pusi.)

Gen. M. Clark Kaltina Sovietus 
Už Žibalo Stoką Jankiams

Washington. — Genero
las Mark W. Clark kaltino 
rusus, kad jie iš savo užim
tos rytinės Austrijos ne
duoda gana žibalo ir gazoli
no amerikonam vakarinėje 
to krašto dalyje. Todėl am
erikonai vien rugsėjo mė
nesį turėjo iš kitur įsiga- 
bent 144,000 galionų gazoli
no ir 115,200 galionų žibalo 
dieseliniams motorams.

(Į amerikonų skundus 
Sovietai atsako, kad Ame
rika nevykdo Potsdamo su
tarties dėl karinių atlygini
mų Sovietams.)

Generolas Clark yra vy
riausias amerikonų koman-

dieriits Austrijoj. Dabar jis 
atvyko į Washingtoną ra- 
portuot apie Austrijos da
lykus.

(Gen. Clark, klerikalas, 
d a v a t kiškais sumetimais 
kursto Jungtines Valstijas 
prieš Rusiją.)

London. — Išvogta šim-1 kietė Wally Warfield-Simp- 
tai tūkstančių dolerių ver-‘ 
tės perlų, deimantų ir kitų 
Windsoro kun igaikštienės 
blizgučių. Bet vagis bėgda
mas pametė apie $120,000 
vertės brangumynų, ir jie 
surasti prie lordo Dudley 
dvaro palociaus.

Sugrįžę Anglijon, apsis
tojo tame dvare kunigaikš
tis Windsor, buvęs Anglijos 
karalius Edwardas, su savo 
pačia. Jo pati yra ameri-

Mirė Kazys Kuzmickas, Įstaigos. Naujoji komisija, 
Laisvės skaitytojas, mirė! pavadinta Prezidentine Ty- 
staiga, darbe, spalių 17-tą. r i n ė j i mų Taryba, derins 
Pašarvotas pas šaukonį, i įvairius mokslo darbus ir 
Harrisone. Pranešė Juozas lavins daugiau tyrinėtojų. 
Kačergis telefonu. Tai būsią daroma “didžiau-

------------------- i šiai šalies naudai,” sako
Washington.— Apie nau- prez. Trumanas.

jus metus Amerikos armi
joj bus 1,310,000 vyrų. ORAS. — Bus šalčiau.

Vi

Nurnberg, Vokietija. — 
Talkininkų kontrolės tary
ba paskelbė, jog lavonai nu
sinuodijusio Goeringo ir de
šimties pakartų kitų nacių 
vadų tapo sudeginti ir jų 
pelenai slaptai išbarstyti. 
Nepasakoma, ar jų pelenai

sonienė, persiskyrusi su 
dviem pirmesniais vyrais.

Karališkoji Anglijos šei
myna ir kiti didikai neleido 
Windsorui - Edwardui ap
sivesti su ja, kaip su “di- 
vorsininke” ir prasčioke 
amerikone. Todėl jis 1936 
metais apleido sostą, susi
tuokė su ja ir išvyko užsie
nin.

Windsoro pati susįkuo- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Tinkamos Jautienos Kaina Pis 
Dar Keliama Aukštyn

Chicago. — Tinkamų gy
vų mėsinių galvijų kaina 
pakilo jau iki $37.50 šimtui 
svarų. Bet skelbiama, kad 
prastesni galvijai esą nupi- 
gę iki $23 šimtui svarų. Sa
koma, kad pradėjo pigti 
avys ir prastesnės kiaulės.

Mėsinių gyvulių auginto
jai lenktyniuodami galva
trūkčiais grūda juos į sker
dyklas; kiekvienas stengia
si urmu pasipinigauti iš 
naujosios brangenybės.

Gabenamais į skerdyklas 
gyvuliais užgrūsti prekiniai 
traukiniai. Virtinės trokų 
su atvežamais gyvuliais, 
nusidriekę per ištisas my
lias, laukia prisiartinimo 
prie skerdyklų Chicagoj, 
Omahoj ir kituose mėsinės 
pramonės centruose. Dar 
niekada pirmiau Amerikoje 
nebuvo tokio “tvaniško” 
galvijų gabenimo į skerdyk
las, kaip dabar,

s

■

Jeruzalė. — žydai užmu
šė anglą inspektorių.

si, kad patys amerikonai 
davę G o e r ingui nuodų. 
Taipgi pasklido gandai, kad 
pakarta “šiaudinės iškam
šos,” o ne nacių vadai.

suversti į marias ar sausu
moj išbarstyti.

Oficialiai pranešta, jog ir 
feldmaršalas Wilhelm Kei
tei planavo nusižudyti ka
lėjime. Bet sargas pastebė
jo Keitelį beslepiant geležė
lę ir atėmė.’Taigi Keiteliui

nepavyko pasipjaut, ir jis 
pakartas.

Kokiu būdu Goeringas 
gavo nuodų, tai vis dar 
slaptybė. Amerikonų kari
ninkai tebekvočia 12 vokie
čių kalėjimo tarnų.

Vokiečiai gatvėse šneka-
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Mr. Dewey ir Namai
Mr. Thomas Dewey vėl garsiai kalba apie naujus 

gyvenamuosius namus. Bet tai jau ne pirmu kartu jis 
ant tos meškerės nori pasigauti balsų. Jis taip kalbėjo 
ir 1943 metais, tai yra, pirmaisiais metais gubernatoria- 
vimo. Jis ir tada didelius planus siūlė. Atrodė, jog visi 
turės po gražų gyvennamį ir dar po vasarnamį. Bet tas 
savo kalbas jisai gražiai pamiršo.

Dabar ir vėl Mr. T. Dewey šūkauja už reikalingumą 
namų buvusiems kareiviams, jų šeimoms ir bendrai New 
Yorko valstijos piliečiams. Ir be Mr. Dewey New Yor- 
ko valstijos, ypatingai New Yorko miesto piliečiai žino, 
kad gyvename sunkiausią istorijoj krizę namų reikale. 
Bet ką Mr. Dewey padarė, kad būtų naujų namų?

Net jo partijos žmogus Tom Desmond, valstijos se
nato narys, pareiškė, kad Mr. Dewey namų klausimą 
kilnoja tik tam, kad nori daugiau pasigarsinti tarpe 
buvusių kareivių, kurie su savo šeimomis priversti ka
reivių barakuose gyventi.

Pagaliau, kas gi, jeigu ne Mr. Dewey partijos—Re
pu blikonų Partijos kongresmanai užmušė kongrese 
Wyatt naujų namų reikale bilių?

Mes manome, kad New Yorko valstijos piliečiai su
pras Mr. Dewey tikslą, kam jis vėl kalba už namus ir 
laike balsavimų, lapkričio 5 d. savo balsus atiduos ne už 
jį, bet už Demokratų Partijos ir Amerikos Darbo Parti
jos kandidatą Mr. James M. Mead.

Goeringo Kilpa ir Hitlerizmas
Artimiausias Hitlerio prietelius, Hermann Goering, 

išsisuko nuo kilpos — jis nusinuodijo. Rodosi, kad skir
tumo nėra, ar pora valandų anksčiau Goeringas nurijo 
nuodų ir pakratė kojas, ar jis būtų buvęs pakartas. Bet 
giliau pažvelgus į tą dalyką, reikia pasakyti, jog ne visai 
taip.

Pirma, Nurnbergo teismas tiksliai buvo vilkinamas 
10 mėnesių laiko, tūli naujo karo šalininkai laukė įvykių, 
kurie turėjo pasukti dalykus į kitą pusę. Antra, laike to 
teismo, angliškojo bloko teisėjai, suteikė progą hitleri
ninkams ir jų advokatams vesti propagandą prieš Ta
rybų Sąjungą tikslu, kad suskaldyti Jungtines Tautas. 
Tą jų propagandą ir dabar šinkuoja Londone buvusi 
“Lenkijos valdžia” ir kiti karo šalininkai. Trečia, anglų 
blokas išteisino aršiausius žmonijos neprietelius, atvirus 
nacius—Schachtą, Von Pappeną ir Fritzsche. Ketvirta, 
kada kiek laiko atgal nusinuodijo hitlerininkas Robert 
Ley, tai Goeringas pareiškė: “Manęs nepakars... Aš ga
lėsiu patsai nusižudyti, jeigu tik norėsiu...”

Ir Goeringas tą padarė po pat nosimi Amerikos pul
kininko B. C. Andrus, kurio žinioj buvo visa kalėjimo 
sargyba ir nuteistieji naciai. Nesenai iš Nurnbergo grį
žęs Amerikos senatorius Hugh Mitchell pasakojo, kad 
mūsų šalies oficieriai prieteliškai draugauja su teisiamų 
nacių žmonomis ir giminėmis.

Pakorimas nacių, tų didžiausių pasaulyj krimina
listų, kurie yra atsakomingi už milionus žmonių gyvas
čių, už ištisų šalių nuteriojimą, už tą žmonijos vargą, 
kurį ji turi pergyventi po karo, teikia žmonijai vilčių 
kovoj prieš naujų karų organizatorius.

Bet iš antros pusės turčių spaudoj užjautimas pa
kartųjų šeimoms, griaudingos pasakos’ tūlų radijo ko
mentatorių apie “paskutines valandas” nusmerktųjų, ir 
tas, kas atsitiko su Goeringu, dar parodo, kad hitlerizmas 
tik militariai sumuštas, kad jo pasekėjų yra ir jie sudaro 
taikai ir žmonijos laisvei pavojų. Liaudies pareiga ko
voti tol, kol hitlerizmas ir fašizmas bus visai išnaikinti.

PATVIRTINA TIESĄ 
APIE MIŠKINIUS

So. Bostono Darbininkas 
(spalių 8 d.) daug rašo apie 
eksmalūnininką J. Žilinską, 
chicagietį ir jo pasakoji
mus. Patsai Žilinskas, plūs- 
damas ir niekindamas Ta
rybų Lietuvą, patvirtina 
tiesą apie taip vadinamus 
dabartinius “partizanus”, 
tai yra, > miškinius banditus 
Lietuvoje. Mes dažnai esa
me pabrėžę, kad tai yra kri
minalinis hitlerinis elemen
tas, prisidengęs “naciona
lizmu”, kurio visas darbas 
susideda iš plėšimo ir žudy
mo civilinių žmonių.

Paklaustas, iš ko tie ban
ditai susideda, Žilinskas pa
sakęs :

“Kiti išbėgę iš kalėjimo, 
kiti ieškomi areštuoti, kiti 
kokie valdininkai ir kari
ninkai, kur jie dėsis — eina 
į miškus.”

Vadinasi, žmogžudys,, va
gis, žulikas, bijodamas pa
kiltos už griekus, nešdinasi 
į miškus ir tampa “partiza
nu”. O šituos kriminalistus 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
remia ir garbina. Šimutis ir 
Grigaitis skaito juos patri
otais ir didvyriais!

Dar daugiau. Žilinskas 
pripažįsta: “Pažymėtina,
kad miškuose yra vokiečių 
ir pačių rusų partizanų, ko
vojančių prieš raudonuo
sius.”

Tai seniai žinoma tiesa. 
Vokiškieji žmogžudžiai, ne
spėję pasprukti iš Lietuvos, 
kai Raudonoji Armija atėjo 
ir pradėjo Hitlerio gaujas 
malti, susinešdino į miškus 
ir tapo banditų vadais. Ne
mažai specialiai paruoštų 
vokiškų diversantų buvo 
parašiutais atnešti ir nu
mesti ant Lietuvos, kai 
Lietuvoje frontas keletą 
mėnesių buvo apsistojęs. Jie 
buvo numesti į Raudono
sios Armijos užnugarį ir 
paskui tapo banditų vadais.

Nors labai mažai, bet šį- 
tą Žilinskas pasako ir apie 
tų banditų veiklą, Pav., jis 
vienoje vietoje džiaugiasi: 
“Prieš mano išvažiavimą 
partizanai nusitaikę sulaikė 
Skuodo apylinkėse automo
bilį, kuriuo važiavo komu
nistai. Automobilį sudegino, 
o išdavikų gyvų nepaleido.”

Ot, ir jų veiklą; sulaikė 
automobilį ir išžudė jame 
rastus žmones! Amerikoje 
irgi būną panašių atsitiki
mų. Čia tokius žmogžudžius 
medžioja, kaip žvėris, ir 
naikina.

Ar gali sveiko proto, do

Bet mes manome, kad kaip Francijoj padėtis, taip ir 
tarptautinė padėtis iš kalno nulemia tą reakcininkų žygį 
pralaimėjimui. , . . l

Franci jo j Reakcininkai Trokšta Kraujo
Lapkričio 10 dieną Francijoj įvyks nauji rinkimai 

'pagal tik užgirtą konstituciją. Bus renkami parlamento 
nariai ir kiti viršininkai. Aišku, kad šie rinkimai turės 
didelės svarbos, kaip pačios Francijos žmonėms, taip ir 
tarptautinėje politikoj.

Reakcininkai, susispietę į taip vadinamą Katalikų 
Liaudiečių Republikonų Judėjimą, kuriuos remia Vati
kano popiežius ir generolas De Gaulle, siekia padaryti 
pučą, kad ginklo pagalba pagrobti galią.

Jie pasiūlė Socialistų Partijai sudaryti bendrą fron
tą prieš komunistus laike būsimų rinkimų ir neįleisti ko
munistų į valdžią.' Kaip žinome, neseniai Francijos So
cialistų Partijos suvažiavime laimėjo kairiojo nusistaty
mo žmonės, kurie stoja už bendrą veikimą su komunis
tais.

Žinios sako, kad Socialistų Partijos centras atmetė 
tą reakcininkų pasiūlymą. Bet tuo pat kartu tos žinios 
sako, kad generolas De Gaulle ir kiti reakcininkai įsiti
kinę, kad ginkluotas karas prieš komunistus yra neiš
vengiamas.. Jie ruošiasi prie to, kad ginklo pagalba pa
grobti galią, kaip padarė 1926 metais Lietuvoj Smetona.

Kanada Įsivėlė j Nesmagumą
Yra sakoma, kad žmogus gali įsikalbėti sau ligą. 

Panašiai atsitiko su Kanados dabartiniais valdonais. Ka
nada yra Anglijos kolonija, nors ji skaitosi “nepriklau
soma.” Savo plotu didesnė už Jungtines Valstijas, bet 
jos dideli plotai yra—miškai, tundros ir ledynai.

Kanados valdonai ištikimai klauso Londono politi
kų. Tą 'jie įrodė tarptautinėse konferencijose ir sukel
dami skandalą apie Sovietų “šnipus.” Jie pilnai remia 
ir Wall stryto antisovietinę “kietą politiką.”

Kaip žinome vėlesniu'laiku karo organizatoriai daug 
prirašė* ir prikalbėjo apie karą prieš Tarybų Sąjupgą. 
Jie sakė, kad Alaska bus No. 1 karo frontas prieš. Sovie
tus, o Kanada No. 2.

Pereitą žiemą iš Hudson Bay Kanados ir Wall stry
to militaristai buvo surengę karinę ekspediciją į šiaurius. 
Wall stryto imperialistams to tik ir reikėjo. Hudson 
Bay prieplaukoj jie jau įsitaisė karinę bazę ir dabar 
iš Kanados reikalauja ir kitur tokių bazių, neva jos 
“apsaugojimui.”

Kanados ir Londono valdininkai supranta, ką tokis 
“apsaugojimas” reiškia Panamai, Filipinams ir kitoms 
šalims. Kita, jeigu Jungtinių Valstijų imperialistai 
įsteigs tokias bazes Kanadoj, tai tas prięštaraus Jung
tinių Tautų organizacijos taisyklėmis ir ten bus iškeltas 
tas klausimas. Todėl ponai Ottawoj ir Londone pradeda 

gimtai susirūpinti..

ras žmogus vadinti tokius 
autompbilių užpuolikus ir 
žmonių žudytojus patrio
tais? Nu, o tas pats Darbi
ninkas ir visa klerikalų 
spauda panašius Lietuvoje 
banditus vadina “Lietuvos 
laisvintojais.”

VEIDMAINIO 
TIKĖJIMAS

Nėra bjauresnio sutvėri
mo už renegatą. Štai Hear- 
sto spauda įdėjo paveikslą 
Louis F. Budenz, keletą me
tų buvusio “Daily Worke- 
rio” redaktoriaus. Budenz 
sėdi katalikų bažnyčioje ir 
susiėmęs rankas meldžiasi. 
Mat, jis esąs atsivertęs prie 
tikėjimo ir bažnyčios. Pra
keikė komunistus ir nuėjo 
poterius kalbėti!

Budenz susidėjęs rankas 
meldžiasi ir kartu keikiasi. 
Ten pat paduodama, ką jis 
pasakoja. Girdi, “Jungtinių 
Valstybių sunaikinimas yra 
Sovietų Rusijos siekimas”. 
Jiš žinąs ir žmogų, kuris e- 
sąs Maskvos ątsiųstas Ame
riką sunaikinti.

Šitokiai beprotystei, aiš
ku, gali tikėti tiktai dides
nis kvailys už Budenz. Bet 
jam karštai tiki Naujienų 
redaktorius, jo pareiškimą 
cituoja ir šimtu procentų 
užgiria. <

Veidmainys pasilieka 
veidmainiu. Budenz nebuvo 
nuoširdus komunistas, nėra 
jis nuoširdus nei katalikas. 
Nuėjo pas katalikus jis to
dėl, kad anie jam gerą dar
bą pažadėjo. Žmogus, kuris 
parsiduoda už grašį, nie
kam netinka.

O NORI, KAD TEN JAU 
PIENAS IR MEDUS UPE
LIAIS TEKĖTŲ

Ko neišgalvoja klerikalų 
ir menševikų spauda prieš 
Tarybų Lietuvą. Plūsta ją, 
kad joje gyvenimas dar la
bai sunkus, kad jaučiami 
dideli trūkumai. Reikalau
ja, kad ten jau dabar pienas 
ir medus upeliais tekėtų.

Toji spauda pamiršta, ar
ba nenori žinoti, kad Lietu
va yra baisiai karo sugriau
tas kraštas. Kaip baisiai su
griautas, pasako net vieno 
pabėgėlio laiškas, tilpęs 
Naujienose (sp. 15). Laiške 
kalbama tiktai apie porą 
vietų, būtent, Virbalį ir Vil
kaviškį, bet panašiai buvo 
sužaloti beveik visi Lietu
vos miestai ir miesteliai. 
Minėtasis pabėgėlis sako: 
“Prisiartino prie Virbalio 
frontas ir išbuvo apie tris 

menesius. Ten degė viskas, 
kas buvo, sudegė net Vir
balio miškas. Vilkaviškio 
apskrities visiškai neliko, 
ten pasiliko tik akmens ir 
duobės...”

KUNIGAS KONČIUS 
KALTINAMAS ŠVAIS
TYME B. F. PINIGŲ

Brooklyno Vienybė sako
si gavusi rezoliuciją, pri
imtą tūlų pabėgėlių Vokie
tijoj, pas kuriuos neseniai 
lankėsi Bendrojo Fondo bo
sas kunigas Končius. Iš re
zoliucijos sužinome, kad a- 
part kitų šposų, kun. Kon
čius labai gražiai švaistęs 
Fondo pinigus.

Minėtoj rezoliucijoj, tarp 
kitko, sakoma:

“Kadangi kun. Končius 
švaistė, be atodairos važi
nėdamas po Europą BAL- 
F-o lėšas;

“Mes reikalaujame:
“Kad BALF-o seimas iš

rinktų kontrolės komisiją, 
kuri patikrintų kun. Kon
čiaus padarytas išlaidas ir 
viešai paskelbtų spaudoje” 
(V., sp. 11 d.).

Primetimas labai rimtas.. 
Kun. Končius keletą mėne
sių baladojosi po Europą ir 
su savo kolegomis leido 
Bendrojo Fondo pinigus. 
Jam nebuvo jokio reikalo 
ten važinėti.

Ar visuomenė kada nors 
sužinos, kiek tūkstančių do
lerių kunigas Končius pra
švaistę be atodairos Euro
poje?

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiama Redakcija: Aš 

prašau paaiškinti sekamą 
dalyką. Aš mačiau skelbimą 
spalių 16 dieną “The Phila
delphia Inquirer”, kad buvo 
laikomos mišios už vienuo- 
liką vokiečių nacių, kurie 
buvo pakarti Nuremberge 
antradienio naktį. Ką reiš
kia tos mišios tiems kalti
ninkams? Net du kunigai 
meldėsi, katalikas ir protes
tantas. J. S. Rainys
Atsakymas:

Nemažai kunigų yra fa
šistai arba jų simpatikai. 
Jiems gaila hitlerinių besti
jų ir todėl jie už juos mel
džias, mulkina savo pasekė
jus, nuodija juos fašizmo 
nuodais. Tai viskas, ką tos 
mišios už pakartuosius na- 
dius ir reiškia.

ARKI V. STEPINAC ESĄS 
IR “LETARGIŠKAS IR 
DRĄSUS’’

Belgrad. — Amerįkonas 
vyskupas Patrick Hurley, 
popiežiaus atstovas Jugos
lavijoj, aplankė nuteistą 
jugoslavų arkivyskupą Ste- 
pinacą kalėjime. Po to vysk. 
Hurley pranešė, kad Ste- 
pinac išblyškęs zir “letar
giškas,” bet girdi, “drąsus 
dvasiniai.”

TRYGV1E lie, Jungtinių 
Tautų generalis sekretorius.

KAUNAS. — Birželio 8 
d. LTSR Centrinės Bibliote
kos salėj įvyko gausus 
Kauno dailininkų susirinki
mas, kuriame buvo aptarta 
šioj salėj vykstanti TSRS 
dailininkų grafikos ir tapy
bos darbų paroda ir pasisa
kyta apie mūsų dailininkų 
dabartinius uždavinius.

Parodos direktorius drg. 
Medvedevas trumpai ap
žvelgė šios parodos darbus. 
Ši paroda, pastebėjo kalbė
tojas, yra pirmoji kregždė, 
bandanti supažindinti LT 
SR dailininkus su kitų ta
rybinių respublikų dailinin
kų darbais. Drg. Medvede
vas pakvietė susirinkusius 
pareikšti savo įspūdžius ir 
nuomonę, p a ž ymėdamas, 
jog Maskvos dailininkai»į- 
domaujasi atsiliepimais.

Drg. Medvedevas, be to, 
pareiškė, jau matęs mūsų 
respublikoj gražių dailės 
kūrinių, kurių dauguma — 
peizažai, natiurmortai, por
tretai, dalis simbolinių kū
rinių, kurie kartais gana 
tolimi nuo socialistinio re
alizmo ; mažai tekuriama 
tematinių darbų.

Dail. Dilka pabrėžė, jog 
daugumas šios parodos dar
bų yra artimi mums ir dėl 
to, kad dalis mūsų dailinin
kų, ypač vyresniųjų, yra 
ėję mokslus su jų autoriais 
tose pačiose mokyklose. Ta
rybiniai dailininkai po Spa
lio revoliucijos pasuko so
cialistinio realizmo linkme. 
Mes čia darome dar pir
muosius žingsnius. Ši paro
da kaip tik suteikė progos 
arčiau •> pažinti tą naująją 
linkme, kurios aiškaus vei- i- 7
do mes retas kuris buvome 
matę, nes siena tarp mūsų 
ir tarybinių dailininkų bur
žuaziniais laikais buvo sun
kiai pereinama. Pasisaky
damas apie paskirus kūri
nius, dail. Dilka pareiškė, 
kad jam ypač patiko daiL 
Kukriniksų darbas “Ta
nia”, žavus Korino A. Tols
tojaus portretas, geltono
sios gėlės, į kurias dėl jų 
kolorito, spalvų išlaikymo, 
ramybės — miela žiūrėti. 
Nepaprastai graži vaza Ge- 
rasimovo “Rožių” (Nr. 6) 
paveiksle.

Dail. R. Kalpokas pažy
mėjo, jog mūsų dailininkai 
tematinių kompozicijų kur
ti neturėjo galimybių, ypač 
kad nebūdavo užsakymų. 
Dabar galėsime ir tokių kū
rinių sukurti. Dail. Kalpo
kas ypatingą dėmesį atkrei
pė į šios parodos turtingą 
ir įvairų grafikos skyrių, 
vaizduojantį gyvus žmones, 
pabrėždamas, jog Vilniaus 
dailininkai neteisingai jį 
kritikavo. Dail. Kalpokas 
atkreipė dėmesį į kolekty
vinio ūkio darbininkės por
tretą, kuris tikrai gerai at
vaizduoja moterį, atlikusią 
naudingą darbą ir dėl to 
jaučiančią, pasitenkinimą. 
Konstatavęs kelių paveiks
lų seną stilių, kalbėtojas ra
gino mūsų dailininkus išeiti 
iš sustingimo, kurti daugiau 
iš gyvenimo, pav. atvaiz
duojant partizanus, jų ko
vas. Medžiagos yra daug, 
tik reikia pastebėti, ją iš
ryškinti, kad visa tai liktų 
atvaizduota visiems lai
kams. Dail. Kalpokas pa
brėžia, jog gyvenimas žen
gia pirmyn ir naujomis idė
jomis, ir nauja technika. 
Visa tai turi atsispindėti ir 
naujuose dailininkų kūri
niuose. ;

Dail. Vaitys,* pažymėjęs, 
kad šioje parodoje yra ne
maža tamsių spalvų, pabrė
žia, jog tapyboje reikia 
grįžti prie šviesesnių spal

vų. Tai rodo ir visasąjungi
nė dailės paroda, kur vy
rauja šviesios spalvos.

Dail. Žmuidzinavičius pa
žymėjo, jog paroda yra re
alistinės krypties, nors nau- 
jo-socialistinio realizmo kū
rinių pavyzdžių joje nėra 
pakankamai išstatyta. Kal
bėtojas nurodo, kad Graba- 
ro “Maskvos kampelyje” 
(Nr. 8) jaučiasi šviesi, šal
ta žiema, būtent, tai, ką sie
kė dailininkas pavaizduoti. 
Geltonosios gėlės gražios 
savo kuklumu. Iš viso —pa
roda idomi.

Dail. Manumaitis, ap
žvelgdamas dailininkų atei
ties kelius, pabrėžė, jog me
nas mases veikė ir veikia 
lemiančiai. Todėl, žengiant į 
naują gyvenimą, jis turi 
būti dar labiau įjungtas 
masių auklėjimui. Ir peiza
žuose mes turime ne vien 
pailiustruoti, bet ir atvaiz
duoti kokią nors idėją. So
cialistinis realizmas, ypač 
pas mus, dar eina pirmuo
sius žingsnius. Bet, vykdy
dami Stalininį penkmetį, 
mes šiuo keliu turime eiti.

Dail. Mikėnas pažymėjo, 
kad dabartinis menas turi 
būti naujų idėjų, naujų 
formų, naujos technikos; 
pageidauja, kad sekančiose 
panašiose parodose būtų at
stovaujama ir skulptūra.

Dail. Kuprevičienė - Ja- 
kavičiūtė ypač susižavėju
si spalvotais raižiniais, iš 
viso gera grafikos kūrinių 
technika; dailininkė pažy
mi, kad nors visoje Tarybų 
šalyje vyksta gyvas verži
masis pirmyn, bet šioje pa
rodoje tai mažai teparody- 
ta.

Dail. Buračas taip pat pa
brėžia, jog su nauja epocha 
turi pasireikšti nauja srovė 
ir mene.

Dail. Rimša atkreipė dė
mesį į didelio meniškumo, 
senų tautiškų motyvų Pa- 
lechos meisterių miniatiūri
nes dėželes. Apie jas, susi
rinkusiems pageidaujant, 
plačiai papasakojo parodos 
moksliu, darbuotoja I. Port
nova.

Dail. Ušinskis pažymėjo, 
jog tematikos atžvilgiu ši 
paroda yra aukštos kultū
ros, kad joje yra daug la
bai gerų akademinių darbų. 
Iš jų galime daug ko pasi
mokyti. Be abejonės, kad ši 
paroda viso tarybinio meno 
pilnai neatvaizduoja. Kad 
galėtume smulkiau susipa
žinti su atskiro dailininko 
kūriniais ir spręsti apie jo 
kūrybą, reikėtų greta iš
statyti kitų jo svarbiausių 
darbų nors fotografijas. 
Naujoji tarybinė epocha 
dar trumpalaikė, bet jau 
pasireiškė nauji siekimai, 
kuriais turime sekti ir mes, 
ypač mokydamiesi iš gerųjų 
ypatybių.

.Dail. Šleivytė šioje paro- 
' doje pastebėjo daug puoš- 
! numo, bet pasigenda liau
dies, darbo žmogaus, gyvo 
darbo atvaizdavimo.

Dailininkai, pareiškę sa
vo pastabas apie paskirus 
paveikslus, išreiškė padėką 
šios parodos organizato
riams. Iškeltas pageidavi
mas, kad ateityje būtų su
ruošta platesnio masto pa
rodos, iš kurių būtų galima 
susidaryti platesnį vaizdą 
apie didelį tarybinių daili
ninkų kūrybinį darbą.

Parodos direktorius drg. 
Medvedevas, pažymėjęs, 
jog kritika buvo- įdomi ir 
dalimi teisinga, pareiškė į- 
sitikinimą, jog tokių paro
dų bei susitikimų bus ir 
daugiau.

E. Mantvydas^
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ANGLŲ RAŠYTOJAS H. G. WELLS’AS
(1866—1946)

Rugpjūčio 13 d. Londone mirė žinomas 
anglų rašytojas H. G. Wellsas (Herbert 
George Wells).

Wellsas gimė 1866 m. Jaunas būdamas, 
besimokydamas, dirbo kaip kurjeris, 
kaip vaistininko padėjėjas, kaip parda
vėjas.- Baigęs pedagoginę akademiją, 
mokytojavo ir kurį laiką universitete 
studijavo biologiją. Tai buvo ypatingai 
lakios vaizduotės ir darbštus žmogus, 
pradėjęs rašytojo darbą nuo 1897 m., pa
likęs per 100 savo parašytų knygų ir 
daugybę straipsnių įvairiausiais klausi
mais.

Literatūrinį darbą Wellsas pradėjo 
nuo feljetonų ir apybraižų laikraštyje 
“Pall Mall”. Pragarsėjo jis nuo pirmųjĮų 
savo kūrinių — “Nematomas žmogus” ir 
“Pasaulių karas” (1898 m.) ir nuo fan
tastinių pasakojimų — “Laiko mašina” 
(1895 m.) ir kt. Jis savo kūryboje sten
gėsi peržengti žmonijos atsiekimų ribas 
ir bandė atspėti žmogaus minties pažan
gą. Kai amerikiečiai broliai Wrightai 
darė pirmuosius bandymus su savo iš
rastais lėktuvais, Wellsas parašė roma- 
mą “Karas ore” (The War in the Air), 
kuriame nupiešė būsimą lėktuvų rolę ka
re. Tarp kito jis šiame savo veikale be
veik smulkmeniškai atpasakoja oro mū
šius, kurie, keliems metams praėjus po 
jo knygos pasirodymo, tikrai įvvko pir
mojo imperialistinio karo mūšių laukuo
se Prancūzijoje. Kitame savo veikale 
“Išvaduotas pasaulis”, jis išpranašavo 
atominės energijos atpalaidavimą ir pa
naudojimą. Labai populiarūs buvo jo vei
kalai “Daktaro Moro sala”, “Dievų mais
tas”, “Pasaulių karas”, “Pirmieji žmonės 
mėnulyje” ii- kt.

Wellso kūryboje labai būdingas bruo
žas yra tas, kad jis visapusiškai svarsto 
socialines problemas kurdamas imperia
lizmo ir paskutiniąsias stadijas pasieku
sio kapitalizmo socialiniu priešginumų 
gadynėje. Neišvengiamą kapitalizmo žlu
gimą Wellsas mato darbininkų judėjimo 
stiprėjime, monopolių ir konkurencijos 
chaose ir nuolatos didėjančioje klasinėje 
neapykantoje.

Wellso kosminėje fantastikoje dar aiš
kiau apnuoginami jo parodomi nūdienio 
gyvenimo priešginumai. Tačiau Wellsas 
nepastebi to, kaip yra aprėžti buržuazi
jos priešginumai. Jis netiki revoliucija 
ir drąsiausiose savo utopijose neišeina iš 
buržuazinės visuomenės ribų. Į sociali
nio persitvarkymo problemą jis žiūri iš 
idealistinės pusės, kaip į lėtos evoliucijos 
problemą, kuriai vadovauja ir kurią iš
spręs technikinė inteligentija, 
idėją jis skelbia veikaluose 
Utopija” (1905) ir “Naujasis 
lis” (1911).

Mums Wellsas geriausiai 
kaip fantastinių romanų kūrėjas, nors 
jis rašė ir mokslinėmis temomis. Plačiai 
paplito jo stambus veikalas “Istorijos 
apybraiža” (The Outline of History), 
kuri “Pasaulio istorijos” antrašte yra 
mano išversta ir išėjo trimis tomais. Be 
to, Wellsas parašė dar du stambius po
puliarius mokslo veikalus—apie biologi
ją ir ekonomiką. Meilės ir santuokos 
problemas jis bandė išspręsti savo veika
luose “Laimės ratai”, “Meilė ir misteris 
Liušemas” ir kit.

Be išspausdintų Wellso kūrinių verti
mų lietuvių kalba yra du vertimai dar 
rankraščiuose. Tai yra mano versta 
Wellso apysaka “Broliai”, parašyta Ispa
nijos karo metu, ir kinui skirta apysaka 
(Anglijoje buvo išleista ir filmą) “Busi
masis pasaulis.”

1920 metais Wellsas lankėsi Tarybų 
Sąjungoje ir po to parašė knygą “Rusija 
šešėliuose” (Russia in the Shadows). Jis 
tada nesuprato socialistinės revoliucijos 
esmės, neįvertino to milžiniško rusų tau
tos kuriamojo socialistinės valstybės 
darbo. Ir Leniną jis tada vadino “Krem
liaus svajotoju”. Keliolikai metų pras
linkus, Wellsas vėl lankėsi Tarybų Są
jungoje ir dabar jau įsitikino, kad Leni
no siekimas sukurti socialistinę valsty-

bę išsipildė. Pasikalbėjime su draugu J. 
V. Stalinu Wellsas gynė technokratijos 
idėjas ir “ruzveltinį” socializmą. Drau
gas Stalinas tada nurodė į Wellso pažiū
rų nepagrįstinumą ir į tai, kad kapitaliz
mo pašalinimo uždavinys yra darbo žmo
nių klasės uždavinys. Stalinas tada 
pasakė: “K a p i t a 1 i stas yra pri
kaustytas prie pelno, ir nuo to jokiomis 
jėgomis negalima jo atitraukti. Ir kapi
talizmą panaikins ne gamybos “organi
zatoriai” ne technikinė inteligentija, bet 
darbininkų klasė”. (Apie Stalino pasi
kalbėjimą su Wellsu yra išleista brošiū
ra: J. Stalin — “Beseda s anglijskim pi- 
satelem G. D. Uellsom, 23 iulia 1934 g.” 
Partizdat, M. 1935). K. Vairas.

(Iš “T. Lietuvos”)

Ant blankų surinkta sekąmai:
Surinko kompozitorius Frank Balwood 

(Balevičius), iš Wilmerding, Pa. Jis sukū
rė du kurinius Meno Festivaliui ir pats juos 
išpildys. Aukavo po $5: St. Tarailą, F. Bal- 
wood-Balevičius. Po $1 : J. Mažeika, M. Ze- 
pareskis-. Viso $12.

A. Galkus, iš Philadelphia, Pa., surinko:
Po $1 : A. Galkus, G. Martin, Joseph Yan- 

kus, Kazimieras Sėdis, W. Talunas, P. Ko- 
dis, Antanas Gailiunas, K. Boinauskas, W. 
Stanol, Paul PI tingis, Blądas Ratekevičius, 
Jonas Masonis, Antanas Bakšys, Veronika 
Urbienė, P. Puodis, Kaz. Wasiliauskas, J. 
Shaskas, R. Yuknienė, J. Mankus, Vaslovas 
Skačkauskas, Chas. J. Roman. Viso $22.

Mary Meison, iš Waterbury,. Conn, surin
ko :

Vincas Navickas, $1. Po 50c: Juozas žiū
raitis, John Ulasas. Vincas žiūraitis, 
Petras Taurinskas, 25c. Viso $2.80.

Drg. Katinienė, iš Waterbury, Conn, 
rinko:

Po $1 : C. Sinkevich, A. Antaviče.
50c: V. Krasnitskas, W. Murin, M. Strižaus- 
kienė, K. Yenkeliūnienė, K. Cvirka, V. Ya- 
kubonis, Andrius Raskim, M. Paugis, M. Ba- 
liunas, L. Dcvenas, M. Ulinskas, P. Kati
nienė, Visockis (milkman). Po 25c: J. Če- 
pukaitis, J. Maršalionis, Geo. Skinzer, P. 
Martinas, E. Strazauska, Ida Ablazy, C. 
Evans. Viso $10.25.

Surinko P. Grabauskas, iš Brooklyn, N.

Tą savo 
“Nūdienė 
Makiave-

Jaunųjų Dirigentų 
Darbo Peržvalgos 

Rezultatai
LENINGRADAS (TASS). — Pasi

baigė jaunųjų dirigentų darbo peržval
ga. Pirmoji premija 10,000 rublių paskir
ta Kijevo operos ir baleto teatro dirigen
tui Simeonovui; dvi antrosios premijos 
po 7,000 rublių kiekviena paskirtos Tali
no konservatorijos dėstytojui Matsovui 
ir Rygos operos ir baleto teatro dirigen
tui Jansonui; dvi ketvirtąsias premijas 
gavo Černovicų filharmonijos dirigentas 
Gusmanas ir Baku operos ir baleto te
atro vyriausias dirigentas Nijazi Tagi- 
Zade.

Už gerus atsiekimus pirmame peržval
gos rate juri komisija paskyrė taip pat 
garbės diplomus ir pagyrimo raštus eilei 
jaunų dirigentų.

Per pasikalbėjimą su TASS’o kores
pondentu juri pirmininkas Stalino pre
mijos laureatas kompozitorius Šostako- 
vičius pasidalino savo įspūdžiais apie 
peržvalgą.

— Daugiau kaip per mėnesį laiko 34 
jauni dirigentai iš Maskvos, Leningrado, 
Kijevo, Talino, Baku, Tbilisi ir kitų mie
stu parodė savo sugebėjimus juri, — pa
sakė jis. — Dauguma iš jų pademonstra
vo didelius gabumus ir rimtą muzikinės 
kultūros lygį.

Peržvalga iškėlė aikštėn aukšto talen
tingumo muzikantus, kuriems visiškai 
galima patikėti atsakingą darbą stam
biuose operų ir simfoniniuose kolekty
vuose.

Sakalai galingi ir kalnų ereliai
Valdo erdves, aukščius,—tolius paslap

tingus,
O žmogaus išmintas akmeninis kelias, 
O žmogaus išgertos jūros stebuklingos...
Tūkstančiai pakyla sakalų į erdvę;
Daugelis nukrinta jau sparnus palūžę— 
Mes—keleiviai žemės, mes—granito 

paukščiai
Grumiamės su pūgom, su plieniniais 

dūžiais.
Nutėškėme kalnus priespaudos 

kuprotus,
Pertraukom retežius, parbloškėm 

vergiją, —
Žengėme iš lūšnų, fabrikų, iš grotų... 
Kaip motulę, žemę glaudėme glėbyje...
Be irklų, be būrių, kada jūra ūžė, 
Priplaukėme krantą, švyturį laimingą, 
Priplaukėme drąsūs, dvasioj nepalūžę; 
Nuo vilyčių mūsų slibinai sustingo.
Į tikrąją meilę ir į kilnią tiesą, 
Į dangaus žydrumą, žemės rūbų tyrą 
Vieškelius ir bėgius stojame nutiesti, 
O širdies troškimai deimantais pabyra....
Mus pagimdė žemė su širdim, 

su siekiais,
Su ryžtu galingu, su sparnais erelio... 
Pamylėt pasaulį, kaip lig šioliai niekas! 
Gint ugningai laisvę ir laimingą dalią!

M. Salvė.

L. Kavaliauskaitė (Belte), $10. Po $5: J. 
Steponaitis, Dr. A. Petriką, Ig. Sutkus. Po 
$2: J. Vitkūnas, J. Jackūnas. Po $1: A. Dei- 
kus, P. Velykis, F. Rheinhardt, J. Zaka
rauskas, A. Krapavickas, A. Kazakevičius, 
P. Cibulskis. M. Kraujalis, F. Jakštas, J. 
Davis, J. Mokola, J. Bulauka, J. Pranaitis, 
K. Motuzą, K. Zambasevičius, J. šapolas, 
T. Kapočius. — A. Balčiūnas, 80c. V. Mei
liūnas, 75c. Po 50c: A. Krasnickas, Jamson, 
P. Bulius, P. Kalvelis, V- Baltrušaitis, V. 
Stulas, P. Kukonis, G. Bernotas. — P. Stri
maitis, 35c. Po 25c: P. Mikalauskas, Mako- 
nis, V. Lazauskas, Ona Uguraitis, A. Zizas, 
Pilėnas, J. Chernek, J. Kairys. P. Babars- 
kis. Viso $54.15.

Dabar prašome pasiskaityti pasveikinimų 
laiškais:
Brooklyn, N. Y.

Brook lyno 
suvažiavimą 
Grabauskas. 
Binghamton,

“Gerb. Drauge Bovinai: štai LMS Suva
žiavimui parama — $23. Šie pinigai buvo 
sudėti draugų Kireilių suruoštame pobūvyje 
marčiai sutikti, rugpj. 24 d. Kireilių sūnus 
Karlas neseniai vedė mergelę iš Evanston, 
Ill., o pasiliuosavęs iš karo tarnybos, nusi
skubino kolegijon, baigti mokslo kursą į 
mokytojus... Gražiame pobūvyje Kireilių 
giminės ir artimi draugai turėjo progos su
sipažinti su jų marčia ir palinkėti jaunave
džiams laimingo gyvenimo, tąja proga su
kėlė paramą LMS Suvažiavimui. . . Draugiš
kai, S. Jasilionis ir V. Zmitraitė.” 
Freesoil, Mich.

“Gerbiamieji: čia randate $18 nuo LLD . 
218 kp., tai auka LMS Suvažiavimui. Su 
Pagarba, Anna Stakenas, sekr.” 
Binghamton, N. Y.

“Gerb. Drauge: Siunčiu money-orderį 
vertės $12, tai yra ALDLD k p. metinė duo
klė $3 už 1946 m., ir pasveikinimas meni
ninkų suvažiavimui ALDLD 20 kp. $3. Pa
vieniai — St. Vaineikis, $5, H. žukienė $1.

Sveikiname Lietuvių Meno Sąjungos su
važiavimą. Linkime geriausio pasisekimo su
važiavimui ir kad mūsų menininkai, sugrįžę 
į kolonijas, imtųsi darbuotis dailės srityje 
su didesne energija. Draugiškai, H. žu
kienė.” /

Worcester, Mass.
“Gerb. drg. V. Bovinai: Mūsų Aido Cho

ras, negalėdamas dalyvauti Meno parengi
me, kuris įvyks Čikagoje, sumanėm pasiųs
ti pasveikinimą sumoje $10. O $5 priklauso 
į meno duokles. Draugiškai, Joseph 
sak, Aido Choro rašt.” 
Los Angeles, Calif.

“Brangus Drauge: čia prisiunčiu 
moję $10, dalinkite sekamai: $5 

z35 kp. metinės duoklės, o kiti $5 
vimui auka nuo 35-tos kp. Mums gaila, kad 
dėlei tolumo negalime nusiųsti atstovą, tai 
siunčiame širdingus sveikinimus 
kad LMS suvažiavimas padarys 
tarimų. Draugiškai, M.* Pūkis.” 
Brockton, Mass.

“Gerbiamas drg. V. Bovinai: 
čekį sumoje $10. Tai sveikinimas Am. Liet. 
Meno-Kultūros Suvažiavimui nuo Brocktono 
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo. Draugiš
kai, Paulina Mickevičienė.” 
Brooklyn, N. Y.

“Gerb. Suvažiavimo Dalyviai: Jūs pasiė
mėte nudirbti naudingą, atsakingą ir mūsų 
tautai reikalingą darbą. Meno-Kultūros sri
tyje nuveiktus darbus reikia ne tik atžymė
ti, bet ir juos tęsti, tobulinti.

Jums tenka reta laimė ne tik gėrėtis šio 
festivalio eksponatais, muzika, dainomis, 
vaidyba — bet ir užduotis nutiesti kelius 
ateities darbams. Į Jus šiandien žiūri visa 
Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė, ji 
iš Jūs to laukia, to tikisi. Manau, Jūs ne- 
suvilsite jos! čia randate $10. Su geriau
siais linkėjimais, Dr. Antanas Petriką.” 
Haverhill, Mass.

‘V. Bovinui.— Drauge: Aplaikę jūsų laiš
ką reikale Lietuvių Meno Sąjung. suvaž., ku
ris buvo prisiųstas mano vardu, LDS 136 
k p. laikytame susirinkime perskaitėm laiš
ką. Kadangi kuopos ižde pinigų nėra, tai 
nebuvo iš ko aukoti. Po susirinkimo turėjo
me pasitarimą su keletu Laisvės Choro na
rių ir nutarėm pasveikinti Lietuvių Meno su
važiavimą su $5 iš Laisvės Choro iždo, čia 
randate money-orderį toje sumoje. Drau
giškai, A. P. Dambrauskas.” 
Pittsburgh, Pa.

“Sveikiname Lietuvių Meno suvažiavimą 
su $5 ir velijame geriausio pasisekimo. 
Pittsburgho Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas. Helen Kairienė, Sekr.” 
Hart, Mich.

“Drg. Bovinai: Siunčiu money-orderį su
moje $5 Meno Sąjungos reikalams, tai bus 
sveikinimas Meno Festivalio, Įvykstančio 
Chicagoje nuo ALDLD 207 kp.

Draugiškai, J. Kraus.” 
Brockton, Mass.

“Gerb. Drauge: šiuomi prisiunčiu money- 
vertės. Tai yra pasveikinimas

Pašto Ofitar
DR. PETER FAHRNEY & 90N8 CO.

Dept. 674-32
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill.
256 Stanley St., Winnioea. Man.. Can.

Mid o

Ne laukite! Bukite «umanūil Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peteri 
Gomozo. Daugiau negu liuoiuoto- 
jaa ---- skilvio toniko vaistai ——
sudėta ii I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangia* žarna* 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazu* ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimą*: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiūskite del mūsų specialaus susipa
žinimui” pasiūlimo—ir gausite— <

PRIEDO Bandymui Bonkutet 
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin*. 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų. a 
DR. PETER’S MAGOLO — ąlkaliną* — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkiti** 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit si “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ Įdėta* $1.00. Atsiuskit man apmo. 
kėtq regulerl Ii uncijų j'®® 
vertės bonkg Gotnoio ir ekstra 
—60c vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėto*).

Iš vakarų tamsiųjų juodvarniai 
plieniniai,

Prieš vėją išskėstais plačiais sparnais,
Atskridę degino nakties žvaigždžių 

žydrynėj
Ugnies liežuviais, plieno kamuoliais
Jo auksagalvius bokštus, pilį Gedimino, 
Jo šimtametes liepas ties kalnais.
Prikelsime Tave, seneli, šimtmečiams vėl 

šviesų —
Griuvėsių akmenys nežeis klaikiai.
Sudegę rūmai erdvūs pasikels, padangėn 

tiesis,
Galingi kils virš žemės pamatai.
Kolonos darbo talkos žengia taip 

ritmingai
Ir laimė jauna veria mums duris.
Prikelsime daina Tave, seneli, Vilniau, 
Darbe — šviesioji mūsų ateitis!

A. Duoninis.

or<
Liet. Meilo-Kultūros Suvaž. nuo LLD 6 kp., 
Montello. Viso labo jums,

Draugiškai,
Nashua, N. H.

“Gerb. Sekretoriau! šiame 
money-orderį sumoje $5. $3
tai bus $1 narinė metams mokestis ir $2 
pasveikinimas suvaž. Kiti $2 nuo drg. V. 
Vilkausko, jis skiria $1 narinių mokesčių 
ir $1 pasveikinimui. Draugiškai, K. Baraus- 
kis.”
Hudson, Mass.

“Gerb. Drauge: LDS 66 kp. siunčia $2 
kaipo pasveikinimą LMS suvažiavimui. Su 
pagarba, T. Orlauskas.” 
Roseland, Ill.

“Gerb. Drauge: čia prisiunčiu metinę mo
kestį $5 Roselando Aido Choro. I. Urmo
nas.”
Detroit, Mich.

“Drauge: Prisiunčiu 
kaipo duokles į LMS, 
žangos Kliubo Choro, 
kaitienė.” 
So. Boston, Mass.

“Draugai: LDS 62 kp. sveikina Meno- 
Kultūros suvažiavimą su $5. J. Shukis.” 
Baltimore, Md.

“Drg. Bovinai: LDS 48 kp. siunčia $5 
pasveikinimą LMS suvažiavimui ir linki 
daug pasisekimo suvažiavime ir festivale.

Su pagarba, Art Jacobs.”
New Haven, Conn.

“Draugai: ALDLD 32 kp. siunčia pasvei
kinimą su $5 Lietuvių Meno-Kultūros suva
žiavimui Chicagoje. O. Latvienė, ižd.”

Sekančios organizacijos prisiuntė aukų be 
laiškų :

Po $5: LLD 123 kp., Gary, Ind. ir LDS 
81 kp. (abi kuopos aukavo po $5 per A. 
Mikelionį), ir per J. Jušką, iš Central Brook
lyn, N. Y., gauta auka $5 nuo LDS 46 kp.

Pavieniai aukojo: Pranas Balsys, New 
London, Conn., $2 (per J. Byron). Po $1: 
Povilas Papievis, Brooklyn, N. Y. ir V. Ra
manauskas, Minersville, Pa.

Organizacijoms ir pavieniams aukoto
jams reiškiame padėką už jūsų gausų ir 
širdingą atsiliepimą ir paramą Meno-Kultū- 
ros Suvažiavimui. Su jūsų parama ir galė
jome organizuoti šį meno festivalį.

Taip pat atsiprašome, jei kurių vardai- 
pavardės pasirodys netaip parašytos, kaip 
jos turi būt. Kai kurių aukojusių pavardės 
neaiškiai, gal ir neteisingai užrašytos. Dė
lei to ir pasidaro klaidos jas perrašant.

V. BOVINAS,
LMS Sekret.

Linksma Sezono Užbaiga
Rugsėjo 28 d., Ville Lasalle 

Citizens Club salėje, Lietuvių 
Literatūros Draugijos 47 ir 
137 kuopos suruošė vasarinio 
sezono užbaigtuves — balių. 
Reikia pasakyti, iš tikrųjų, 
priklauso kreditas LLD kuo
poms, ypatingai jų darbščioms 
parengimų komisijoms, už pa
sirūpinimą surengti tokį pui
kų, smagų balių, kuriame tiek 
daug montrealiečių taip links
mai užbaigė vasaros sezoną.

Kalbant apie pasekmingą 
vasaros sezono užbaigimo ba
lių, kuriame tiek daug publi
kos buvo ir jinai buvo puikiai 
pavaišinta, visu kuo aprūpin
ta, manau, būtinai reikia at
žymėti, kas daugiausiai darbo 
įdėjo to visko priruošimui ir 
vaišinimu svečių. Kiek man ži
noma, daugiausiai rūpinosi 
priruošimu ir visi svečiai ten 
pat matė, kaip rūpestingai jie 
buvo vaišinami, tai draugės 
villasalietės, būtent, J. Matu
levičienė, P. Valinčienė ir M. 
čeponienė. Joms padėjo, apart 
parengimų komisijos: J. Če
ponis, G. Kukenis, A. Liokai- 
tis, K. Martinkus, A. Morke- 
vičius ir V. Zavišius.

Darbščiąją parengimų ko
misiją sudaro, kuri yra ir pra
eityje daug gerų parengimų 
surengusi, taipgi per visą va
sarą rūpinosi piknikų ruošimu, 
LLD 137 kp.: — J. Braknys, 
F. Spaičys ir J. Rūtelionis; 47 
kp.: E. Juškevičaitė, J. Kau- 
šyla ir B. Juraitis. Pastarajai 
daug padeda kuopos fin. sek
retorius, drg. A. Morkevičius.

šokiams griežė smagi J. 
Adomonio orkestrą.

Dalyvis.

Kiekvienam garbė būti 
dalininku savo skaitomo 
dienraščio Laisvės

/



Ketvirta Pn^TapIg
)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily 'Šeštadieni- Sn-G'- "A'C’

ILJA ERENBURGAMERIKOJE
(Tąsa)

Puikūs Amerikoje automobiliai, jų la
bai daug ir vidutinis amerikietis žavisi 
mašina. Seniau jis kartą per dvejus ar 
trejus metus keisdavo automobilį, pirk
davo naują, senas eidavo į laužą. Da
bar amerikietis perka automobilį, kuris 
jam bus pristatytas tiktai po pusmečio: 
nemalonus priminimas, kad kažkur pa
saulyje siautė baisus# karas. Aš supran
tu amerikiečių meilę mašinai. Bet aš ne
suprantu, kodėl kai kurie iš jų mašiną 
paverčia namais: yra restoranų, kur ne
galima užeiti, atneša pietus ant padėklo, 
ir žmonės sėdi mašinose, yra užmiesčių 
kinai, žmonės sustabdo savo automobi
lius kieme prieš ekraną ir žiūri filmą, vėl 
neišeidami iš mašinos; pagaliau, pakan
ka pereiti vakare per centrinį Niu Jor- 
ko parką, kad pamatytum dar vieną au
tomobilio paskirtį — įsimylėjusiems jis 
pakeičia vedybų guolį. Tokie įpročiai 
daro buitį kiek liūdnoką; ne dėl to, žino
ma, kad žmonės dėvi konfekciono švar
kus, o dėl to, kad po šiais konfekciono 
švarkais kartais yra konfekciono jaus
mai. i

V i d u t i nis amerikietis vidutiniame 
Amerikos mieste su įsitikinimu jums pa
sakys, kad jis laisviausias žmogus pasau
lyje. Kodėl jis brangiai moka už elek
trą? Prašau, atsakymas yra: elektra pri
klauso privatinei firmai, o valstybė ne
turi teisės kištis į privatinių firmų rei
kalus — tai laisvė.

žmones sako baltiesiems darbininkams, 
kad nelaimė yra ne baltųjų šeimininkų 
gobšumas, o juoda alkanų “konkurentų” 
oda. Tik per paskutinius metus įsteig
tos pažangiosios profesinės sąjungos, 
jungiančios baltuosius ir juoduosius dar
bininkus. Kitos šovinistinės (tikriau 
pasakius rasistinės) organizacijos neno
ri įsileisti negrų kvalifikuotam darbui; 
buvo dėl to ir streikai ir tikros žudynės. 
Pietuose darbininkai negrai gyvena at
skirai nuo kitų darbininkų, gyvena blo
giau, neturtingiau. Ties jais pakibo 
vienatvė, tai — atstumtieji. Vienos pro
gresyvinės profesinės sąjungos pirminin
kas —darbininkas negras, žmogus drą
sus ir kultūringas, su tuo išmintingumu, 
kuris įgijamas per daugelį metų patirto 
vargo, papasakojo man, kad nė vieną 
kartą nė vienas baltasis draugas neat
ėjo pas jį į namus ir nepakvietė jo pas 
save.

Pietų vergų savininkai įtikinėja, kad 
negalima negrams suteikti teisių, nes 
negrai “neturi kultūros.” Aš asmeniš
kai sutikau Pietuose apsišvietusių negrų 
—mokslininkų, rašytojų, gydytojų, mo
kytojų, advokatų. Pietų fone, kur ne
mažai yra baltųjų (nors ir aprūpintų 
įvairiais diplomais) iš esmės laukinių, 
šie negrai inteligentai yra netikėtai bal
tos dėmės.

rales unijos sekretorius, iš
rinktas Pasaulinės Darbo Uni
jų Federacijos nauju prezi
dentu.

ARTHUR DEAKIN, Brita-

Seattle, Wash.
Spalių. 6 d., LLD 161 kuo

pos susirinkime, buvo skaity
tas laiškas nuo Laisves admi
nistracijos. Laiškas priimtas ir 
draugai suaukavo $5.50 dėl 
sustiprinimo mūsų dienraščio. 
Nors maža auka, bet vis 
sidcdam kiek išgalėdami.

Aukavo šie draugai:
Po $1 : M. Baltrušaitis, 

Bukauskas, G. Yuodišius, 
Kirk, J. Kirk.

pri-

J

Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Misisipi delta—tai medvilnės planta
cijos. Žeme priklauso baltiesiems, ją 
dirba juodieji. “Nuomininkai” turi pusę 
medvilnės atiduoti žemės savininkams, 
kitą pusę privalo parduoti tieVns.pat sa
vininkams, ir kainą nustato šeimininkai, 
o skatikai, kuriuos negrai gauna, jų ga
li būti išleidžiami tiktai tų pat ponų par
duotuvėse. Tegul juridiškai tai panašu 
į nuomą, iš tikrųjų tai—vergija, ir že
mės savininkas, jis gi medvilnės supir
kėjas, jis gi avalynės, žibalo, druskos pre
kybininkas, važinėdamas po savo planta
cijas, bara negrus, davinėja įsakymus, 
elgiasi kaip caras ir dievas.

Aš mačiau šeimą, kuri uždirbo per me
tus tris šimtus dolerių ir kitą, uždirbusią 
per metus du šimtus dolerių. Plantaci
jos savininkas buvo ne stambus savinin
kas. Jis -pasakė man, kad praeiti metai 
buvo “nesėkmingi” ir kad jis uždirbo 
dvidešimt penkis tūkstančius dolerių.

Vienuose namuose gyvena dvidešimt 
trys žmonės: miega nuvirtę. O, kaip toli 
gražu iš čia iki išgarsinto Amerikos kom
forto, šaldytuvų, keltuvų, kramtomosios 
gumos! Misisipi, .plati ir skaidriai gelto
na upė, mato vargą, juodą juodųjų var
gą.

Niu Jorke man dažnai sakydavo, kad 
Amerikoje visi jaunuoliai turi lankyti 
mokyklą iki šešiolikos metų amžiaus. 
Iliuzija ... Aš mačiau Pietuose jaunuo
lius, kurie nemoka skaityti, jie ir nema
tė mokyklos, iš pat kūdikystės jie žino 
viena—katorginį darbą.

Žmonės gyvena higieniškiausioje Am
erikoje, kaip tvarte. Jei gimdymas sun
kus, moteris nesulaukia pagalbos: gydy
tojo atsilankymas kaštuoja šešiasdešimt 
dolerių. Ir tai kai uždirbama tik du šim
tai dolerių per metus.

O vergų savininkai šypsosi: “Jūs ne
žinote negrų. Jie gyvena, kaip rojuje,— 
jiems juk daugiau nieko nereikia.. . .”

Paskutiniais metais Pietūs įsitaisė 
pramonę. Milžiniška Tonesi slėnio sta
tyba, pradėta pagal Ruzvelto planą, at
pigino elektros energiją ir padėjo indus
trializuoti septynias valstybes. Aš bu
vau dideliame metalurgijos pramonės 
centre Birminghame. Tai ne medvilnės 
plantacijos bet ir čia juodieji pasilieka 
vergais. Gamyklose jie atlieka sunkiau
sią darbą; jie negali būti nei plieno tir- 
pintojai, nei mechanikai, nei elektro
technikai. Paprastas darbininkas neg
ras gauna per valandą 15 centų mažiau, 
negu paprastas darbininkas baltasis.

Rasimas prasiskverbė į Amerikos dar
bininkiją. Mirusieji nori lavonų nuo
dais apkrėsti gyvuosius. Amerikoje yra 
daug profesinių sąjungų, kurioms vado
vauja avantiūristai arba demagogai. Šie

Neverta minėti, kad vėrgų savininkai, 
veidmainingai kalbėdami apie kultūrinį 
negrų atsilikimą, daro visa, kad neleistų 
“spalvuotiesiems” įsigyti žinių. Tuo aš 
nenoriu pasakyti, kad vergų savininkai 
trokšta apšarvuoti žiniomis baltuosius: 
Pietų “demokratai” pirmenybę teikia bo
tagui, o ne elementoriui. Misisipi vals
tybėje mokytojas gauna per metus šešis 
šimtus dolerių, tai tikrai elgetiška alga. 
Bet juodųjų mokytojų padėtis dar bloges
nė. Jie ne tiktai neturi pakenčiamų gy
venimo sąlygų, jie neturi teisės į žmo
gaus orumą. Kai inspektorius, supran
tama, baltasis, atvyksta į negrų mokyk
lą, jis mokytoją, kaip berniuką, vadina 
vardu, nors tai būtų senas, žilaplaukis 
negras: “Ei, Šernai!... Ei Bili!..., o 
mokytojas privalo su pagarba vadinti 
baltąjį, nors tai būtų geltonsnapis jau
nuolis: misteri Smitsai. . . misteri De- 
visai. . ..”

Alabarnos valstybėje kartą visas su
mas, paskirtas liaudies švietimui, atida
vė baltiesierfl*;. Sąžinei apšvarinti iššau
kė negrą profesorių ir pradėjo jam aiš
kinti, kad biudžetas apribotas, pinigai iš
leisti ir tt. Negras atsakė labai išmin
tingai: “Jūs teisūs. Baltiesiems švieti
mas dar labiau reikalingas.. .”

Aš buvau privatiniame negrų univer
sitete Fisk, ten septyni šimtai studentų 
ir studenčių. Jie taps gydytojais, moky
tojais, advokatais, bet jie galės gydyti 
tiktai negrus, ir mokyti tiktai negrų vai
kus. “Spalvotieji” profesoriai ir stu
dentai negali užeiti į viešąją biblioteką. 
Profesorius Bredi, visų gerbiamas che
mikas, pasakė man, kad jis neturi teisės 
dirbti valstybės universiteto laboratori
joje.

Universitete Fisk mokosi rusė mergi
na — jos motina odesietė, tėvas — neg
ras. Ji kalba rusiškai, ir iš išvaizdos 
nepanaši į negrę. Bet jos pase parašy
ta “spalvotoji” ir taikomas “rasių, atsky
rimo” įstatymas. Niu-Orleane aš susi
pažinau su vienu architektorium. Tai bu
vo rudas, kreždėtas žmogus. Jis pasiro
dė vienas iš labiausiai apsišvietusių 
mieste žmonių. Aš norėjau nueiti su 
juo į kavinę, jis atsisakė. Vėliau drau
gai man paaiškino, kad šis šviesiaodis— 
negras, ir, atseit, neturi teisės užeiti į 
kavinę.

Be rašytų įstatymų Pietuose yra nera
šyti įstatymai. Baltasis gali išprievar
tauti negraitę, jis nebus už tai nubaus
tas. Užtat, jei negras santykiaus su bal
tąja moterimi, negras bus apkaltintas iš
prievartavimu ir pasodintas elektros kė
dėje. Teisingumas Pietuose labai pri
mena Linco teismą. Neseniai Albevele 
šeši baltieji išprievartavo negrę mergai
tę. Teismas “nerado nusikaltimo sudė
ties.”

(Bus Daugiau) a

Ačiū draugams už aukas 
kurie atjaučia laikraščio rei
kalus.

zempliorių V 
riaus 1947 m.

Dabartiniu laiku negalima 
nieko surengti dėl pagalbos 
laikraščiui, iš priežasties trū
kumo alaus ir valgių. Tai tu
rim pertraukti parengimus iki 
ateis vėl normališki laikai.

Dar kartą primenu, kad 
Washingtono piliečiai nepa
mirštų 5 d. lapkričio. Tai bus 
rinkimai, kada turėsime iš
rinkti 1 senatorių ir 4 kon
gresui anus, kurie atstovaus 
darbininkų reikalus. Reikia 
balsuoti už sekamus kandida
tus. Ant senatoriaus Hugh B. 
Mitchell. į kongresą Hugh 
De Lacy, John Coffee, Char
les Savage ir Jackson.

(Tąsa)
Tai štai išbrėško kaitri, 

giedri dienelė, gegužės 30, 
ketvirtadienis. Drožiam vėl 
visi susitarę pas dar vieną 
maniškės brolį Hermaną 
Vagnerį, ties Vesthofo mie
steliu. Namie, prie darbo 
pasiliko Hilda, o mes keturi 
ir nudardėjom gal 20 my
lių, kol pasiekėm Hermano 
farmą. Nieko ypatingo, vi
dutinės rankos ūkininkas, 
jau seniai įsikūręs. Viduti
niai ir pastatai, trobelės, 
pašiūrės.

Mus sutiko visas būrelis 
namiškių. Matyti, jau iš 
anksto visa kas prisiruošta. 
Tik spėk, sveikas, sveikin
tis ir pažintis daryt. Prisi
stato iš eilės — pat pirma 
namų galva, jau senyvas, 
kokių 78 metų žmogynas 
Hermanas Vagneris. Dar 
apytvirtis pusbernis. Kaž
ko kaklo pasukt nelabai te
gali. Sako, gal reumatizmas 
į kaklo nugarkaulio narius 
įlindęs. Šiaip gana staman- 
tus, gerai sukrėstas, kieto 
darbo žmogus. Nekvailas ir 
■pasišnekėt.

Jo žmona Ema — jaunes
nė metais, bet atrodo senes
nė už vyrą, žilesniais plau
kais ir gležnesnė kūnu. Jų
dviejų sūnus, namų paspir
tis — Edvardas, raudonvei
dis, šviesiaplaukis pasausė
ms, baisiai saule nupleškė
jęs, kaimiškai apsivilkęs 
darbiniais rūbais, kaip ir 
visi vyrai. Moterys tai tru
putį labiau pasidabinę, lyg 
ir šventadieniškai. Kitos 
net paraudonintais skruos- 
tukais ir lūpukėm, išsipud- 
ravę ir plaukelius susiraitę

fantastiškai. Tos mados ir 
giliausius raistus pasiekia...

Edvardo žmona, Frida, 
kaip ir jos vyras, gal kokių 
40 metų amželio. Atrodo 
greita, nervuota. Akys jai 
lyg išsigandę, plačiai atver
tos, regis, iš kaktos iššoks. 
Kaklo apačia pilnesnė: tuoj 
matyt, gūžio esama. Liesa, 
sausa, ūpinga. Tuoj ir nu
siskundė tuo savo gūžiu. 
Sakiau jai — paskiau pa
žiūrėsiu, patikrinsiu.

Hermanų duktė ir Ed
vardo sesuo Agnė, pilna, 
apvali, juodbruvė moterai
tė, ištekėjusi už Edvino Mi
lerio. Jis irgi čia pat ranką 
tau krato. Gerai nutašytas, 
gludus, stomeningas vyras. 
Abu gerai suderinti, beveik 
vienodo amžiaus, atrodo 
sveiki, drūti farmų darbi
ninkai.

Ir dar viena Hermanų 
duktė Lelija, po vyru Šul- 
cienė. Nešpėtna ant pažiū
ros ir apsukri patarnaut 
prie stalo. Jos vyro čia ne
buvo: negalėjęs pribūt. Už
tat čia yra jos senutė mo
tina Šulcienė, gal virš 80 
metų senelytė, ramutė, kuk
lutė : sėdi sau kamputy,

spokso pro akinius baltgal
vei.

Na, tai jums ir partija. 
Kai apsėdom aplink didelį 
stalą, tai net braška. Kai
mietiškai p a s i stiprinom. 
Moterėlės paskui ėmė su in
dais, su lėkštėm kraustytis, 
baladotis, o vyrai susėdo 
ant užpakalinių gonkų, kas 
ant suolo, kas ant kokios iš- 
klipusios kėdės. Čia pat ir 
pora rudų šunų. Kalbasi, 
šnekasi, laukų darbus lukš
tena.

(Bus daugiau)

Ar jau gavai dienraščiui 
Laisvei naujų skaitytojų?

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Ay*.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191 v

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

<l>
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FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 ML Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEU EVERGREEN 8-9771

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonai EV. 4-8698

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir ųž 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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis
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MIAMI, FLORIDA
Kadangi mes, Miamės lietu

viai, dar neturime kokios sve- 
tainiukės dėl susirinkimų, tai 
pas draugus Paukštaičius, taip 
sakant, visų kelio galas, čia 
daugiausiai apsistoja iš kitų 
miestų atvažiavę lietuviai, čia 
laikome susirinkimus, ir t.t. 
Pereitam susirinkime buvo pa
keltas klausimas ieškot kokios 
svetainiukės ar kambario, ar
ba, gal draugam Paukštai- 
čiam kiek atlyginti už nesma
gumus; bet draugai Paukštai- 
čiai supranta reikalą ir už
protestavo prieš atlyginimą ir 
t.t. Ačiū jiems už tai.

Ir taip, mes ir vėl atlaikė
me LDS 54 k p. ir LLD 75 
kp. susirinkimėlius 6 d. spalių. 
Ir taip tos dvi mūsų šeimy
nėlės, palengva, bet nuolatos 
auga. Beje, LLD, nors vėliau 
susiorganizavo, bet ji spar
čiau auga, negu pirmoji, ji ir 
pereitam susirinkime gavo du 
nariu — persikėlė draugai 
Dominaičiai iš Cleveland, O., 
tai dabar turime 19 narių. At
rodo, kad mes turėtume jų 
gauti dar daugiau. Mano ma
nymu, mes būtinai turime 
įtraukti į vieną ar kitą mūsų 
kuopeles šias, jau nuolatiniai 
čia apsigyvenusias, šeimas: 
želvius iš Cleveland, Ohio, 
šalinius iš Brooklyn, 
Pages iš Chicago, 111. 
ciunus iš Livingston, 
Jūs, gerbiamieji, čia
Tingi ir mes jus kviečiame pas 
save. Čia visi lietuviai turime 
būti kaip viena šeima. Kol čia 
lietuvių dar palyginamai ma
žai, tai mums tokie draugijų 
susirinkimai būna kaip ir pa- 
žmonys; čia mes, nors sykį į 
mėnesį, turime progą — rei
kalą visiems susirinkti į vieną 
vietą, pasimatyti, pasikalbėti 
ir t.t., o tai visgi geriau, negu 
kas sau, pakrikusiai.

Iki šiol mūs šios kuopelės 
buvo vien organizacinėj sta
dijoj, bet greitu laikų jos jau

pradės šiek tiek teikti kaip 
moralinę, taip finansinę šiokią 
tokią paramą Amerikos pro
gresyviam judėjimui. Jau yra 
nutarta paremti finansiniai 
LMS suvažiavimą, išrinkta — 
užtvirtinta Laisvės ir Vilnies 
vajininkai dd. Dominaitis ir 
Leudanskienė ir jie, be abejo
nės, uždės Miami vardą pirmą 
kartą mūs laikraščių vajuje. 
O tai visgi bus pliusas, o ne 
minusas.

ir Gri-
N. J. 
reika-

Vėtra Miamę Aplenkė
Spalių 6 d. buvo ta nelai

minga diena, kuri daugelį vie
tos gyventojų, ypač naujokų 
išgązdino arba bent kiek su
rūpino, mat, tą dieną po pie
tų per radiją pranešė, kad 
nuo Cuba atūžia, vėtra, savo 
centre net 200 mylių smarku
mu į valandą. Daug žmonių 
tą naktį prastai miegojo, o ki
ti ir visai nemiegojo. Bet tai 
buvo be reikalo — vėtra pra
sisuko toli į šiaurę — apie 
For Myers, Tampa ir nuūžė į 
pietinę Georgia. Tai labai ge
rai, kad nekliudė Miamės, bet 
dabar ir šturmai jau daugiau 
sukontroliuojama arba geriau 
juos žmonės sutinka, apsisau
go jų geriau, negu seniau, ka
da vėtros užklupdavo žmones 
besimaudant, bežuvaujant ir 
ant saliu,kių bepiknikaujant. 
Todėl dabar nebežūna daug 
gyvasčių.

Miami Beach
Miami Beach, tai dalis Mia- 

■ lės, bet jis jau tikrenybėje 
nebepriklauso kontrolei! Mia- 
nės miestui. Miami Beach tu
ri atskirą savo administraciją 
ir visą tvarką. Šis miestukas, 
geriau reikėtų sakyti, sala, 
kurią skiria nuo Miamės tik 
siaura vandens juosta, kurią 
riša trys pylimai — 
su Miami, yra bene 
;;o turčių dangus.

čia, sakoma, yra
viešbučių, didesni jų, kiekvie-

lyg tiltai 
viso svie-

virš 600

liwiivism
SERiausia duona
.SCHOLES BAKING

■i ■■■■■■«■ ............. ■■ 1 '■■■

532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

VITAMINŲ sandelis

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

v 1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų: Užtenka tik trijų tabletė 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie

. naoi, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$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-

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

vo sveikatą Ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. < 1

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

PRIE MAŠINOS OPERAVIMO

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Gera Alga, Nuolatinis Darbas. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

ABELNAM LIGONIŲ APTARNAVIMUI
DIENOM IR NAKTIM DARBAS

MERGINOS-MOTERYS
$31.20 J SAVAITĘ

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
$32.00 I SAVAITĘ PAKUOTOJOS 

PRISIDEDA BONAI.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

F. A. O. SCHWARZ
610 W. 58TH ST., N. Y. CITY

• (238)

REIKIA MERGINŲ
Patyrusių operatorių prie apkarpy
mų, prosijimo, maliavojimo ir spaus
dinimo. Nepatyrusios merginos bus 
mokinamos.

NEW ENGLAND COLLAPSIBLE 
TUBE CO.

170 Broad St., New London, Conn.
(138)

KREIPKITĖS Į SUPERINTENDENT OF NURSES

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

TELEFONAS AUBURN 179

OPERATORĖS
Gera Alga, nuolatinis darbas.

Linksma aplinkuma.
Kreipkitės

RAINOSUM CLOTHES 
827 E. 29th St., N. Y. City.

MURRAY HILL 5-7872.
(138)

MONARCH CLOTHING CO
NEW EONDON, CONN.

Turi Vietų Savo Modeminėje 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 operuoti 
mašiną. Kodėl neiti šiandien ir nesimokyti siuvimo Monarch būdu. 
Muzika jums dlrbąnt, poilsio periodai, apmokamos šventės yra tik 
kai kurios pašalpos suteikia.

MONARCH CLOTHING CO
NEW LONDON, CONN.

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

Lahve—Liberty, UtKuanlan Daflfr

REIKALINGI
Automobiliu Mechanikai

KREIPKITĖS

132 ALLYN ST., HARTFORD, CONN. .
(238)

J. D. Sliekas.

yra prisiųsti

(237)

the Turi

(236)
(237)

(238)

MALE and FEMALE

the

KRISLAITel. SOuth 8-5569

13

(236)

Reumatiški Skausmai

Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Km

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

atsilankant.
Rengėjai.

SELO CO.
170 E. 116TII ST. 
(Lexington Ave.) 

SA. 2-8958

Patyrusios ir Be Patyrimo
GERA ALGA, NUOLAT

Moderninė Ideališka Dirbtuvė.

ZWIEBACK
Brooklyn, N. Y.

REIKIA 
PATYRUSIŲ VYRŲ
Paruošimui Glazed Cherries 

ir Maraschino.
Kreipkitės nuo 9 iki 5 

VIENNA PRODUCTS
630 DEAN STREET

BROOKLYN.

PRESŲ OPERATORĖS 
Prie dėvimų aprėdalų ar marškinių 

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

(236)

MERGINOS - MOTERYS
Linksmas, lengvas fabriko darbas. Sūrio ii' 
saldainių pakavimas. Patyrimas nereikalingas. 
5 dienų savaitė $28.—10 valandų. Iki Kalėdų.

DUTCHESS FOOD SPECIALTIES CO..
1945 Park Ave. (131st Street, Manhattan).

Važiuokite traukiniu iki 125th St.
(138)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10612 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
8704 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROSE ELIZABETH PUCCIARELLI 
8704 — 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB' 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off t|ie 
premises.

ANTHONY DUTKOWSKY
292 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
pipią, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 1 dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; 
4-pz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $500.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
IlL 13851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY B. ARLAUSKAS
481 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 NassaU-JlAvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

STANLEY BARANOWSKI 
195 Nassau Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Control Law 
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

NOTICE is 
EB 480 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
511 Ralph Avenue, 1 
County of Kings, to 
premises.

CATHERINE 
51 1 Ralph Ave.,

Binghamton, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
k*mp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

GENGRAS MOTORS, INC.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Greene Avenue, Borough of' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

* MYRTLE CURLEY
796 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

PATYRĘ OPERATORIAI 
3 iki 11 šiftai 
RADIAL DRILLS 

TURRET LATHES 
RANKINĖS SRIUBŲ MASINOS 

MILLING MAŠINOS 
HORIZONTAL BORING MILLS 

BULLARD VERTICAL BORING MILLS 
Kreipkitės laišku ar asmeniškai 

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

(237)

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Luw at 
361 Howard Avenue. Borqugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK LAZEAR & JAMES LAZEAR 
361 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 876 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 382-4 — 68th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALEXANDER PETER COUFES 
(La Touraine Wines & Liquors) 

382-4 — 68th St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control I.aw at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the MERGIN OS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$30 Pradžiai — 5 Dienų Savaitė 

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

APTARNAUJAMA KAVA 
OPPENHEIMER CASING CO. 

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

Street Bušu iki West St.) 
(236)

nas turi savo privatiškas mau
dynes (beaches). Čia visą 
miestuką raižo kanalai-kana- 
lėliai, kuriuose plūduriuoja, 
kaip varlės baloje, visokio dy
džio gražūs-gražučiai laiveliai. 
Taip pat dirbtinų iš pačios jū
rų šakos yra daugybė salų- 
salelių. Kai naktį važiuoji per 
šią salą, tai tikrai atrodo, kaip 
dangus, kadangi tų viešbučių 
čia tiek daug — vienas prie 
kito, o kiekvienas vis kuomi 
nors skiriasi nuo kito savo be
veik vienu stiklu ir iškabomis 
visokiomis spalvomis ir t.t. Tai 
tikrai panašu į dangišką 
žvaigždyną.

Dėlei žingeidumo pasiteira
vau pas senus gyventojus, 
kaip brangūs čia namai ir lo
tai. Jie pasakoja, kad čia lo
tas, 50 pėdų pločio ir 100 pė
dų ilgio, kaštuoja 85 tūks
tančiai dol., o namas, ant jo 
statomas, neturi būti pigesnis, 
kaip 200 tūkstančių dol. Kada 
tik aš čia pravažiuoju, tai vis 
mąstau: ot, kur kalnai turto 
sukrauta. Tiem žmonėm, tai 
tikrai “free country ir Ame
rican way of life...” Ot, ši
tie žmonės, tai tikrai turi pa
mato bijoti sovietinės tvar
kos. . .

Jugoslavija Užginčija, būk 
Ji Persekioja Religiją

Belgrad. — Jugoslavų 
vyriausybė užginčijo ame
rikono vyskupo Hurley’o 
itarima, kad kataliku dva- V 4- / C

siškiai esą persekiojami Ju
goslavijoj. Valdžia išnaujo 
pabrėžė, jog visoms religi
joms užtikrinta laisvė ir 
lygybė.

PO DETEKTYVŲ NOSIM
išvogė deimantus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pus iki miliono dolerių ver
tes visokių brangių žibučių. 
Visi jie buvo apdrausti. 
Taigi Windsorienei bus už
mokėta už pavogtus bran- 
gumynus.

Garsieji Scotland Yardo 
detektyvai ir išlavinti šunes 
dieną ir naktį sergėjo dva
ro palocių, kur svečiuojasi 
Windsorai, o vis tiek neiš- 
sergėjo nuo vagies. Jis nak
tį pasiekė miegamąjį Wind- 
sorienės kambarį trečiame 
aukšte ir išsinešė brange
nybių lobyną.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

LDS 6 k-pos parengimas, 
kurį rengia dėl LDS 6 kuopos 
narių jaunuolių, tarnavusių 
Amerikos ginkluotose jėgose 
pagerbimo, jau nebetoli. Va
karienė įvyks šeštadienio va
karą, spalių 26, Lietuvių Sve
tainėje. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Bus kalakutienos vaka
rienė, taipgi bus ir kitų valgių 
ir gėrimų, tik už $1.50 ypatai, 
Tikietai yra parduodami.

Komisija prašo tikietus pa
sipirkti iš anksto, kad žinotų,

Nuoširdžiai kviečiama pu
blika dalyvauti, kaip šio mies
to, taip ir apylinkės. Bus įteik
ti garbės ženklai LDS 6 kp. 4 
kariams, ženklai 
iš LDS Centro.

Lauksime visų

0-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbųdavoją pianus iš di? 

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Penkias Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

****jJi

KEPĖJAI
PATYRŲ PRIE STALŲ 

DIENINIS DARBAS 
$1.29 Į VALANDĄ

APMOKAMOS VAKACIJOS 
IR ŠVENTĖS

MODERNINIS FABRIKAS
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

GNOME BAKERS, INC., 
320 E. 65th St., N. Y. C.

(238)

APVALYTOJAI
Gera Alga 

DIENINIS DARBAS
VALGIS—UNIFORMOS 

NEMOKAMAI 
St. Clairs 

Restaurant 
60 Metropolitan Oval 

Parkchester, 
Bronx, N. Y.

TURRET 
LATHE 

OPERATORIAI 
MILLING 
MAŠINOS 

OPERATORIAI
būt patyrę naktiniam šiftam, 7 I*.M.

iki 7 A.M. 60 valandų savaitė. Viršlaikiai. 
Gera Alga. Kreipkitės

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

Plainfield, N. J.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vienyti visas progresyviškas 
jėgas politikoje.

Reakciniams demokratams 
ir republikonams prisieis daug 
naktų nemiegoti.

Mėsutės dabar būsią pilna. 
Bet bandyk tu jos nusipirkti! 
Turėsime mėsos, bet jos ne
valgysime. Valgys mėsą tik
tai piniguočiai.

Pusė svaro virtos jautienos 
jau čielas doleris — du dole
riai svarui! Kuris darbinin
kas galės ją ^įkąsti?”

REGISTRUOTOS SLAUGES

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

(236)

BLOMQUIST LAUNDRY
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ PROSYTOJŲ 
PRIE MARŠKINIŲ 

Nuolatinis darbas, 5 dienų savaitė.
11 COTTAGE ROW,

GELN COVE, L. I.
TELEFONAS GLEN COVE 1105

(2?8)

ARTIFICIALIŲ GĖLIŲ 
DARBININKĖS

VYNIOTOJOS
VIRŠAUS 18 METŲ 

AMŽIAUS
DIENINIAMS AR 

NAKTINIAMS ŠIFTAMS.

QUEENS TEXTILE]
MILLS,

10-36 46th Avenue
Long Island City

STILLWELL 4-0110
(238)

VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI 
AUDINYČIŲ DARBININKAI 

PIRMAM IR ANTRAM ŠIFTAM 
RING SPINNERS 

SPEEDER TENDERS 
DOFFERS 

PATYRĘ AR BE PATYRIMO 
APMOKAMOS VAKACIJOS 
BLUE CROSS APDRAUDA 

.GERA ALGA 
KREIPKITĖS 

LYMANSVILLE COMPANY 
184 WOONASQUATUCKET AVE. 

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

VYRAI IR MOTERYS

PAKAVIMO IR SUSTATYMO 
DARBAS

Grupinė Apdrauda

Columbia Protektosite Co., Inc.
631 Central Avenue Carlstadt, N. J.

(249)
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NowYorko^zWWZliiiot
Kelios Delegacijos 
Vyksta j Albany

Jūs Mylite Dienraštį Laisvę 
ir Mūsų Pramogas '

Jūs mylite dienraštį Laisvę 
—mes tai žinome. Kitaip jūs 
šio mūsų pranešimo nematy
tumėt ir mums nebūtų pras
mės jis rašyti. Tačiau mes pra
šome jūsų šį kartą Laisvę pa
mylėti ypatingu būdu—

Ateikite i Laisves naudai 
rengiamą draugišką vakarą šį 

! šeštadienį, spalių 19-tą, Lais
vės salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Įžanga nemokama. 
Pradžia 7 vai. vakaro, čia at
silankę jūs pamylėsite save ir 
tuo patimi pamylėsite dien
raštį Laisvę — finansiniai. 
Viskas eis į brooklyniečių

, tą Laisvės Fondui.

Atvykti jūs turite dar

šeštadienio rytą, 19-tą, iš 
New Yorko miesto išvyksta į 
Albany trys delegacijos pri
minti gubernatoriui Dewey jo 
užmirštus žmones, kurie esa
moje padėtyje nebegali gyven
ti ir pasiimtose-pareigose veik
ti dėl stokos lesų.

Delegacijas siunčia vetera
nai, vadovaujami American 
Veterans Komiteto, taipgi Un
ited Negro and Allied Vete
rans; mokytojai, vadovaujami 
CIO Mokytojų Unijos ir Var
totojų Taryba.

Vartotojai reikalaus užtik
rinimo miestui ištekliaus pie
no, paskyrų pristatymui pa
kankamai pieno mokykloms,
tyrinėti pieno paskirstymą ir. n<ą priežastį. Jūs patys ne kar- 
kad Dewey veiktų į Price De-į----------------------------------------------
control Board su reikalavimu Veteranai Studentai Reikalavo 
sugrąžinti kontrolę ant pieno 
produktų.

Mokytojai ir veteranai rei- į 
kalaus mokesties priedų ir 
daugiau paskyrų veteranų ir. 
kitų žmonių gyvenamiems na-i 
mams. Mokytojai reikalauja! 
$1,000 metinio priedo.

k vo-

v le

Filmos-Teatrai
Antanui Matuliui
Padaryta Operacija

tą esate pripažinę, kad į moto
rų pramogas verta ateiti. Ne
žiūrint sunkumų gauti tam tik
ro maisto, moterys atneša, ku
ri ką išmanydamos ir gauda
mos. Gerų valgomų ir geriamų 
vaišių visuomet būdavo, tą 
garbę stengsis išlaikyti ir šį 
kartą.

Greta vaišių bus ir įvairu
mų. Tarpe tų, liuoslaikiui pa
smaginti, komisija ruošia 
ląjį pirkimą,’ 
namą “grab 
tam tinkamų 
mi dovanoti, 
į vakarą.

Iki pasimatymo, spalių 19- 
tos vakarą, Laisvės salėje.

ak- 
paprastai vadi- 

bag.” Turintieji 
daiktelių prašo- 
atnešti ateinant

Kliubas.

Daugiau Pinigy Pragyvenimui

Morris Shapiro, 51* m., sa
vininkas marškininės krautu
vės, 219 8th Ave., New Yor
ke, išdrįso pasipriešinti dviem 
jauniems plėšikėliams ir lai
mėjo. Jam grumiantis už plė
šikėlio revolverį su jais abiem 
ir šaukiant pagalbos, atbėgo 
du policijos praktikantai ir 
suareštavo užpuolikus.

Labai smagi komedija apie 
Prancūzą 18-to amžiaus išpuikėlį. 
Tiek meilės, melų ir juokų!

BOB HOPE 
ir JOAN CAULFIELD 

“MONSIEUR 
BEAUCAIRE”
\ su PATRIC KNOWLES, 
'JOSEPH SCHILDKRAUT 

iXdar JOHNNY WEISMULLER 
ir BUSTER CRABBE 

“SWAMPFIRE”
BROOKLYN
PARAMOUNT L.

Vii*š penki šimtai veteranų j vietoje mokamų $90.
■ studentų susirinko į savo ma-į Nuo to, ar veteranai gaus 
isinį mitingą City College kie-1 tuos priedus, priklausys, ar jie 
me. Audringai, vienbalsiai jie ' galės išsilaikyti mokykloje, 
užgyrė rezoliuciją, reikalau-' Kada dabar mokamosios su- 
jančią pridėti mokesties tiek, mos buvo skirtos, mėsa ir dau- 
kad būtų galima pragyventi. , gelis kitų produktų kainavo 

Veteranai reikalavo, kad I tik apie pusė tiek, o kai ku- 
būtų mokama pavieniui stu-, rie produktai mažiau pusės tos 
dentui $100, vietoje dabar mo- sumos, kiek dabar reikia mo
kamų $65, o vedusiems $125, keti.

Rooseveltas Remty Mead ir Lehmana
Elliot Roosevelt, sūnus ve- 

lionies prezidento, kalbėda
mas spaudos atstovams pareiš
kė, kad jeigu jo tėvas būtų 
gyvas, jis remtų Mead į New 
Yorko valstijos gubernatorius 
ir Lehman į Jungtinių Vals
tijų senatorius.

Rooseveltas sakė, jog “bal-

WARNER BROS, 
sujaudinanti intrigos istorija! 

GARY COOPER 
Robert Alda « Lili Palmer 

“CLOAK AND DAGGER” 
■A Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

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

STRAND
-----———  —>--------------------------———---- ---------------------------
Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! šauniausia muzikalė 
Extravaganza .. . pilna komedijos, romansų ir muzikos, su mylimomis 
dainomis, kurios ir senos ir naujos! Tai panašiausias į dangų dalykas .. .

IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FRED ASTAIRE 

JOHN CAULFIELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN

TECHNI SPALVOMIS
* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj *

STAN KENTON ir Jo Orkestrą*
Dean Murphy * The Lane Brothers ir Extra: The King Cole Trio

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

Jautri, šildanti širdį komedinė drama apie smagius keliolikinių šposus 
vldurvakariniame mieste prieš dvidešimt metų . ..
Linksma ir smagi filmą!

JEANNE CRAIN

"MARGIE”
TECHNI-SPALVOMIS

su GLENN LANGAN * LYNN BARI * ALAN YOUNG
* Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj *

FRANCES' * JON
LANGFORD AL BERNIE HALL

BORRAH MINEVITCII’S HARMONIC/k RASCALS
Extra: CARL RAVAZZA

ROXY 7th AVENUE ir 50th STREET

VIENĄ KARTĄ-GYVENIME JUDIS . . .
DVIGUBOJE GYVENIMO AVANTIŪROJE!
KEISTAI JAUDINANTI, NEPAPRASTA
KOMEDINE DRAMA ... TIKRAI SENSACINGAS JUDIS!

PAUL MUNI 
senojo krašto sūnus, kuris pakilo iš ateivio berniuko į Hollywoodo 

dabar puikiausiame vaidmenyje

‘ANGEL ON MY SHOULDER’
SU

ANNE BAXTER * CLAUDE RAINS 
FILMĄ, KURIA JŪS TIKRAI DŽIAUGSITĖS 

-4 . PRADŽIA RYTOJ <— 
GLOBE BROADWAY IR 46 STREET

9

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk filmą Sekretoriau* Byrne*, raginančio baigti karą, kalboj Amerikonų Kliube 
Paryžiuje! Matyk Raudonojo Kryžiau* vajų dėl drabužių Chinljo* vaikams! Matyk, kaip 
Anglijo* Karalius ir Karalienė sveikina Generolą Eitsenhowerj, atsilankiusį Škotijon! 
.Matyk Prezidentą Trumaną panaikinant mėsos kainų kontrolę! Matyk naujausią, svarbią 
Marek of Time filmą, “WORLD FOOD PROBLEM” Sv‘rb‘ , 
ir mintis kelianti diskusiją. apie pasaulio maisto reikmenis! Matyk puikiausius judŽiuaį

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 Street.

Antanas Matulis, veikėjas, 
visuomenininkas ir vėl atsidū
rė ligoninėn. Jis yra Polyclinic 
Hospital, 50th St., tarpe 8 ir 
9 Ave., New Yorke. Praeitą 
antradienį jam buvo padary
ta operacija.

Jo žmona, kuri žinią telefo
nu pranešė, sako, jog Antanas 
po operacijos jaučiasi geriau. 
Kaip ilgai jis bus ligoninėje— 
nežino.

Lankymo valandos: šešta
dieniais, antradieniais ir ket
virtadieniais tarp 7 ir 8 vai. 
vakaro, o kitomis dienomis— 
tarp 2 ir 3 vai. po pietų.

Matuliai, kaip žinia, gyve
na Jersey City, N. J.

Kuriems laikas leidžia, 
lankyk it ligonį.

Veteranai Maršuos i 
Albany Reikalauti 
Gyvenamų Namų

ft p-

Stanley Teatre, 7th Avė, ir 
42nd St., New Yorke, rodoma 
stebėtinoji Tarybų Sąjungos 
technispalvė filmą “Russia On 
Parade.“ šeštadienį pradės 7- 
tą ir paskutinę savaitę.

Filmą parodo Tarybų Są
jungos visų 16-kos respubli
kų, tame skaičiuje ir Lietu
vos, sportininkų sąskridį Mas
kvoje. žinant spalvingumą tų 
respublikų tautinių kostiumų, 
priedams prie naujoviškų 
pavėdų, jau vien spalvos su
daro nepaprastą reginį.

Bet kada tų spalvingų gru
pių susirenka desėtkai tūks
tančių žmonių, kada tie spal- 
vočiai išdarinėja nuostabius 
akrobatikos ii- plastikos spek
taklius, tai susidaro niekur ki
tur nematytas, negalimas ma
tyti spektaklis.

Dar stebėtinesnis jis pasi
daro t.uomi, kad čia žaidžia, 
vaidina, suvyko tie tūkstančiai 
lavinto svietelio ne kokie tik
tai tam ir iš to gyvenantieji 

(lepūnėliai, bet fabrikų, žemės 
ūkio, studentijos ir kitų gru
pių išrinkti atstovai.

Kas liksis filmos nematęs, 
tas daug nustos.

ko karo krypti ties Stalingra-; 
du. Ta filmą taipgi buvo ap
dovanota Tarptautinio Filmų 
Festivalio prizu. Amerikoje ji 
bus rodoma dar pirmu kartu 
šio mėnesio 26-tą,

Greta šios, rodys trumpą 
d okumen fališką “Stalingrado 
Atgimimas“ filmą, parodan
čią miesto atsistatymą.

Marcantonio Įspėjo 
i Apie Sekamą Kongresą

Sukrautoms pašiūrėje prie 
Astor Hotel maliavoms užsi
degus, vienas gaisragesys ir 
1 viešbučio darbininkas tapo 
kiek sužeisti. Nuostolių ma
žai padarė, bet miestą pridū- 
mavo ir sutraukė apie 
000 vėpsotojų.

10,-

Kongresmanas Marcantonio 
praeitą ketvirtadienį, kalbė- 

1 damas City College studen
tams, pareiškė, kad sekamasis 

į kongresas dar daugiau ir 
griežčiau veiks prieš darbinin- 

i kus ir progresyviškas grupes.

Jeigu darbininkai nebudės 
i ir daugiau nesidarbuos šiuose 
rinkimuose išlaikyti kongrese 
esamus progresyvius ir iš
rinkti daugiau darbininkų ir 
progresyvių naujų kongresma- 
nų, kurie reakcininkus prilai
kytų, sekamame kongrese ga
li būti pravesta daug darbi
ninkams, progresyviam.s ir 
abelnai žmonėms žalingų įsta
tymų.

Eksplodavus gasiniam 
čiui Chandlers restaurane, 
New Yorke, 
gė virėjas George Tedesco.

pc-į
Columbia Universiteto prie- 

pavojingai apde- žiūros darbininkų streikas pa-
sibaige

sas už Dewey yra balsu už 
žmogų, kuris 1944 metais, kal
bėdamas Bostone užsirekorda- 
vo rėmėju fašizmo ir diskri
minacijos jos b 1 ogiausiame 
laipsnyje.“

Rooseveltas , kalbėjo Inde
pendent Citizens Committee of 
the Arts, Sciences and Profes
sions sušauktame mitinge pra
eitą ketyirtadienį, viešbutyje 
Astor, New Yorke, t

Kalbėtojas, be kitko, primi
nė, jog jo tėvas buvo prašęs 
Lehmano kandidatuoti su juo- 
mi keleriuose praeities rinki
muose ir kad Mead jau buvo 
jo remiamuoju kandidatu į gu
bernatorius dar pirm preziden
to mirties.

Elliot Rooseveltas stipriai 
pareiškė, jog kandidatai šiuo
se rinkimuose turi būti spren
džiami ne pagal partijas, ku
riose jie priklauso, bet pagal 
jų atsinešimą į pasaulio taiką. 
Jis sakė, “rinkimai nustatys 
ar mes išrišime pasaulines 
problemas taikos keliu.“

Darbo žmonės nepadarys 
klaidos pasirinkę tuos kandi
datus, kuriuos išstatė arba re
mia Darbo Partija ir CIO- 
PAC (politinės veiklos komi
tetas). Tos organizacijos re
mia tik tuos, kurie yra pasi
sakę už išlaikymą taikos.

Pikietuos Republikony 
Nacionalį Kliubą

Darbo Partijos vadovauja
mas masinis pikietas maršuos 
aplink National Republican 
Club, 54 W. 40th St., New 
Yorke, šeštadienį, 19-tą, pro
testui prieš iškontroli avimą 
mėsos ir aukštas kainas.

Pikietų pirmose eilėse mar
šuos Eugene P. Connolly, New 
York o Miesto Tarybos narys ir 
narys Darbo Partijos, New 
Yorko apskrities komiteto. 
Eile kitų darbininkiškų ir var
totojų organizacijų prisidės 
prie protesto pikiete.

Darbo Partija kaltina gub. 
Dewey ir Republikonų 
ją,' kad jie padrąsina 
trustus neleisti į turgų

John Beal, aktorius kelinti 
metai ant Broadway vaidina
mo veikalo “The Voice of the 
Turtle” ir Helen Craig, “Lu
tesong“ žvaigždė, miesto cen
tro gatvėje pasistatę staliuką 
rinko parašus po reikalavimu 
veteranams namų.

Veteranai, vadovaujami Am
erican Veterans Committee, 
šio šeštadienio ryto 9 vai. iš
vyksta į Albany reikalauti, 
kad gub. Dewey šauktų spe
cialų seimelio sesiją išrišti ve
teranams butų krizę. Sugrįš tą 
patį vakarą.

Sekama į Stanley ateina 
“The Turning Point,” Stalino 
prizu apdovanota filmą, ap
sakanti strategiją, kuri pasu-

World Tourists,
INC.

Persikraustė į 
Didesnę patalpą

18 West 23rd Street 
Žemutinės grindys

Siųskite 
NAUJUS - PADĖVĖTUS 

DRABUŽIUS IR 
MAISTO PAKUS

Juozas Adams randasi Uni
ty Ligoninėje, St. Johns Pla-
ce, Brooklyne. Turėjo opera- I 
ci ją nuo patrūkimo. Buvo ope
ruotas spalių 12 d. Ligoninėje 
bus apie dvi savaites. Lanky
ti galima bile kada.

JAUNIMAS UŽ UNIJISTĄ

Kelios iš žymiausių jaunimo 
organizacijų Now Yorko mies
te, įskaitant ir American 
Youth for Democracy skyrius 
ir kliubuš Columbia, Hunter 
ir City kolegijose, sudarė jau
nimo komitetą, kuris darbuosis 
už išrinkimą Charles A. Col- 
lins’o į valstijos seimelį. Col
lins yra unijistas, reakcininkų 
nenorėtas užleisti ant baloto.

Tas komitetas veiks iš nau
jo išrinkti kongresmaną A. 
Clayton Powell.

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

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

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Parti- 
mėsos 

mėsos.

reika-Miesto statybiniams 
lams sekamais metais siūlo
ma išleisti $252,398,094.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St*. 
BROOKLYN «, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SOVIETŲ SĄJUNGĄ'
Apmokėtais Muitais

Kasdien 9 A. M. iki 5 P. M.;
Ketvirtadieniais 9 iki 6 P. M. 
šeštadieniais 9 iki 1.

World Tourists, Inc
18 W. 23rd St.
New York 10, N. Y. 
ORchard 4-4660

Atstovas J. V. Service 
and Shipping Corp. 

212 Fifth Avenue, N. Y. C.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais (taisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandom:

F. W. Shalins
(Shalinskas)

■u.

Petęr Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DĘGTINĖS - VYNAI - ALUS 
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮfiJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS J 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

BULOVĄ!

DEAN j
15 lew*!* . . . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
-Koplyčias suteikiam nemokamai 

visoee dalyse miesto.
Tet Virginia 7-4469

PATRICIA 
17 . $2473

I3j«w*b . . . $2975 '
MATIKI 
b . . . 12971

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. 8T. 2-2178. ' (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




