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Kunigas Končius paskelbė 
amerikinėje spaudoje, kad 
Bendrojo Fondo (BALF) kon
vencijoj buvo atstovai iš 48 
valstijų. Tasai kunigėlis be 
melo nežengia nė žingsnio. 
Daugelyje valstijų visai nėra 
lietuvių: Tai kaip jie galėjo 
prisiųsti atstovus?

T e g u 1 kunigas 
ar buvo atstovai 
New Meksikos, 
arba Tennessee?

praneša, 
iš Arizonos, 

Ala Lamos.

Kunigas Končius sako, kad 
šiuo tarpu Vokietijoj randasi 
”75 tūkstančiai išvietintų lie
tuvių.” Taip pat jis sako, kad 
vokiečiai buvo iš Lietuvos iš- 
deportavę 100,000 lietuvių 
vergijos darbams.

Vadinas, jeigu ir visus da
bartinius “išvietintus lietu
vius” vadintumėme vokiečių 
deportuotais karo metu, tai vis 
tiek pasirodytų, kad 30 tūks
tančių 
von.

yra sugrįžusių Lietu-

Na, bet faktas yra, kad hit
lerininkus grūdant iš Lietu
vos, lietuviški fašistai nešdino
si kartu Vokietijon. Tad aiš
ku, kad iš 75 tūkstančių “iš- 
vietintų lietuvių”, esančių Vo
kietijoje, karo metu prievar
ta išvežtų Vokietijon tėra ne
daug. Didelė dauguma išvež
tųjų savanoriai sugrįžo Lietu
von.

Daugumoje dabartiniai “iš
virintieji” yra pabėgėliai. 
Daugelis jų yra kriminalistai, 
žmogžudžiai, hitlerininkų če- 
batlaižiai ir pastumdėliai. Sa
vo skaitlinėmis ir Končius ta
tai patvirtina.

Varšavoj kas nors iškabino 
keletą iškabų, nukreiptų prieš 
Ameriką. Vaje, žinia tuojau 
pasiekė Washingtona ir Lenki
jos valdžia tas iškabas turėjo 
nukabinėti.

Bet čia bjauriausia propa

Lenkiją. Ką mūsų spauda ir- 
valdžia pasakytų, jeigu Len
kijos valdžia pareikalautų tą 
propagandą uždaryti ?

Arba, štai, vienas kitas če
choslovakijos vadų pakritika
vo Amerikos diplomatiją. Tuo
jau mūsų valstybės depart- 
mentas sustabdė derybas dėl 
paskolos čechoslovakijai.

Mes šnekame apie toleran
ciją, apie žodžio laisvę, bet 
tos teisės nepripažįstame nei 
lenkams, nei čechoslovakams, 
nei kitiems.

Vokiečiai Streiku Amerika Rems Tik Tuos Kraštus, Kurie
Protestavo prieš 
Nacių Bombas

Stuttgart, Vokietija. — 
Antradienį 75,000 vokiečių 
darbininku čia streikavo 15 
minučių, p r o t estuodami 
prieš nacius bombininkus. 
Streikui vadovavo komuni
stai ir kiti vadinami raudo
nieji. Naciai praeito šešta
dienio naktį išsprogdino 
viena bomba kariniame a- 
merikonų kalėjime, o kitas 
dvi teismų rūmuose. Tie 
teismai tyrinėja nacių vadus 
ir renka dokumentus prieš 
juos.

BEVINAS GRĄSINA 
SUARDYT BERLYNO 

SUTARTĮ
uz-London. — Anglijos 

sieninis ministras Bevinas 
sakė seime, kad neįvykdy
tas Potsdamo - Berlyno 
konferencijos nutarimas su
vienyti Vokietiją ekonomi
niai. Už tai jis kaltino Ru
siją ir lėmė, kad reikėsią tą 
sutartį visai pakeisti. Be
vinas priešinosi karinių at
lyginimų mokėjimui Sovie
tams iš einamosios gamy
bos Vokietijoj. — Anglai 
amerikonai.yra sustabdę ki
tus atlyginimus.

Namų Savininkai Plečia 
Kampaniją Dėl Rendų 

Kontrolės Nušlavimo
Seattle, Wash. — Dvi na

mų savininkų organizacijos 
pasižadėjo neparsamdyt sa
vo butų kitiems žmonėms, 
po dabartinių įnamių išsi
kraustymo, jeigu Kaimį 
Administracija panaikins 
rendų-nuomų kontrolę. Ap- 
artmentinių namų savinin
kai Spokane,' Tacomoj ir 
Olympijoj taipgi planuoja 
užrakinti ištuštėjančių savo 
apartmentų duris ir nieko į 
juos neįleisti, iki bus nu
šluota rendų kontrolė. Už
sieninių Karų Veteranų va
dai karčiai pasmerkė tų na
mų savininkų streiką; sa
ko, “mes jiems namus ap
saugojome, o jie prieš mus
streikuoja.”

Mėsos dabar esą paga-
134 nuošimčiais

Protestantiškų Bažnyčių Fe- 
deralė Taryba paskelbė įdo
mų dokumentą. Jame jinai 
kalba apie išlaikymą taikos 
tarpe Amerikos ir Tarybų Są
jungos, apie tų šalių draugin
gą sugyvenimą ir bendradar
biavimą.

Tarybos pažiūros tuo svar- minama 
biu reikalu labai rimtai išdės- daugiau, negu prie OPA. 
tytos. Taryba mano, kad gali
ma ir reikia toms šalims tai-j Washington 
koje sugyventi. Ji atmeta nau- ' 
jo karo kurstytojus. Ji pa- del taikos su Vokietija, 
smerkia tuos, kurie sako, kad.________________________
karas yra neišvengiamas.

Taryba nurodo, kad ’ nuo 
taikaus tų šalių sugyvenimo 
priklausys pasaulio taika ir 
pasaulio ateitis.

Reikia tikėtis, kad šis Fede- 
ralės Bažnyčių Tarybos parei
škimas užpils šalto vandens 
karo kurstytojams už k aini e- 
riaus.

Valstybės Sekretorius Atšaukė i Argentina Nukirto
Paskolą Čechoslovakijai Maistą Bolivijai

Dėkingai Priima Pa ramą, Sako Byrnes
t-— -----------------------------------------a ■ '____________ :____ s—-------------------------

Sovietų Raštininkai i 
Traukia i Fabrikus | 
Maskva.— Daugelis “bal-!

takalnierių” iš raštinių eina | Washington. — Kores- 
į fabrikus dirbti. Sovietinė i pondentai užklausė valsty- 
spauda giria tokius rasti- bes sekretorių Byrnesą, ko- 
ninkus, vyrus ir moteris, dėl Amerika sustabdė žadė- 
Nes fabrikams labiau sto- 
kuoja darbininkų, negu į- 
vairioms įstaigoms rašti
ninku, v

WESTERN UNION TE
LEGRAFISTŲ STREIKAS

New York, spal. 23. — 
Pranešama, jog neišvengia
mas streikas 7,000 telegra
fistų prieš Western Union 
telegrafo kompaniją. Jo 
pradžia skirta vidunaktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį. 
Šių telegrafistu unija yra 
CIO.

BEVINAS PASIŽADĖJO IR 
TOLIAU REMTI GRAIKŲ 

MONARCHISTUS
London. — Anglijos už

sienio reikalų ministras Be
vinas savo kalboj seime gy
nė kariniai - monarchinę 
anglų politiką Graikijoje ir 
pasakojo, būk kiti svetimi 
kraštai kišasi į Graikiją. 
Bevinas todėl pareiškė, kad 
Anglija laikys savo armiją 
Graikijoje, iki ta šalis bus 
“pastatyta ant kojų.”

Bevinas atmetė Sovietų 
siūlymąši gint Dardanellus 
išvien su turkais.

tą paramą Čechoslovakijai, 
bet duoda paskolas Graiki
jai, Italijai ir kitiem kraš
tam, neturintiem artimų 
ryšių su Sovietais?

Byrnes atsakė, jog Ame
rika skolins tokiom tau
tom, kuriom parama tikrai 
reikalinga ir kurios nebijo, 
kad amerikiniai,doleriai pa
vergs jas. O Čechoslovaki
jai, girdi, nelabai reikią pa
ramos ir ji nedraugiškai at
siliepus į amerikines pasko
las tūliems kraštams.

(Kada Andrius Višinskis, 
Sovietų delegatas taikos 
konferencijoj, kalbėjo, kad 
Jungtinės Valstijos su savo 
paskolomis siekia pavergti 
tūlas Balkanų bei Dunojaus 
šalis, tai Višinskiu! plojo 
pritardami delegatai Če-

choslovakijos ir kitų drau- La Paz, Boiiv 
giškų Sovietams kraštų.) gentines valdžia

Amerika buvo nutarus | beveik visus maisto gabeni- 
parduoti Čechoslovakijai j mus į Boliviją po to, kai 
$50,000,000 vertės atlieka^ i sukilėliai nuvertė fašistinę 
mų nuo karo reikmenų ir! Bolivijos valdžią ii- pakorė 
vedė derybas su čechoslo- i jos prezidentą - diktatorių 
vakais dėl $50,000,000 pas-! Villarroelį liepos 21 d. 
kolos. Paskutinėmis dieno
mis Washingtno valdžia 
pertraukė derybas ir atšau
kė $40,000,000 vertės dar 
neparduotų Čechoslovikijai 
reikmenų. Viena atšaukimo 
priežastis, sako Byrnes, yra 
ta, jog Čechoslovakija pasi
žadėjo skolinti Rumunijai 
$10,000,000 vertės tų reik
menų. Vadinasi, medžiaginė 
Čechoslovakijos būklė ne- 
taip bloga, pridūrė Byrnes.

(Čechoslovakijos atstovas į 
sakė, kad apie planuojama' 
jos paskolą Rumunijai buvo 
iš anksto pranešta Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
riui Snyderiui, ir Snyderis 
ją užgyrė.)

AR DEMOKRATIJA LAIMĖJO 
BERLYNO RINKIMĖS?

ATSIDARĖ JUNGTINIU 
TAUTU SEIMAS

New York, spal. 23. — 
Trečiadienį prasidėjo visuo
tinas Jungt. Tautų susirin
kimas New York City Buil- 
dinge, Flushing Meadows, 
buvusios pasaulinės paro
dos vietoje

New Yorko Times kores
pondentas rašo iš Berlyno:

“Rinkimų pasėkos Berly
ne nėra laikomos laimėjimu 
demokratinei idėjai; tai. 
greičiau yra tiesiog prieš 
Rusiją paduoti balsai. Va
karinės valstybės (Ameri
ka, Anglija) turės atlikti 
dar ilgą, sunkią kelionę, iki 
pašalins vokiečių militariz-

mo vėžį ir vokiečių staty- 
mąsi aukščiausia tauta pa
saulyje.”

O New Yorko Times edi- 
torialas vadino Berlyno rin
kimus “skambia demokrati
jos pergale” todėl, kad so
cialdemokratai ir krikščio
nys gavo daugiau balsų, ne
gu Socialistinės Vienybės 
Partija (socialistai - komu
nistai).

Pirm susirinkimui atsida-1
rant, buvo suruoštos iškil
mingos sutiktuvės Jungtim 
Tautų delegatams prie 
New Yorko miesto valdy
bos rūmo. Sveikinimo kalbą 
pasakė James Byrnes, A- 
mėrikos valstybės sekreto
rius.

Į City Hali aikštę sugužė
jo didesnė žmonių minia, 
negu bet kada ten sureng
tose kariniams didvyriams 
iškilmėse. Tuo tarpu prezi
dentas Trumanas ruošėsi iš 
Washingtono vykti į Flush-

James1 ing Meadows su sveikinimo 
Byrnes nori greitų derybų kalba Jungt. Tautų susirin

kimui 4:30 vai. popiet.

HOOVERIS IR LEWIS BUVO 
LAIKOMI NACIŲ ĮNAGIAIS 

PRIEŠ PREZ. ROOSEVELT^
Washington. — Jungtim 

Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas, John Rogge 
pareiškė, kad nacių minis
trai Goeringas ir Ribbent- 
ropas tikėjosi, jog su mai- 
nierių vado Johno Lewiso ir 
buvusio prezid. Heiįerto 
Hooverio pagalba pavyksią 
jiem sumušti prezidento 
Roosvelto kandidatūrą nau
jiem terminam 1940 ir 1944 
m. ir sulaikyti Jungtines 
Valstijas nuo karo prieš 
Vokietiją.

Kitais svarbiaisiais savo 
talkininkais Amerikoje na
ciai laikė žibalinį milionie-

nų Williamą R. Davisą,’se
natorių B. K. Wheelerį, 
tuometinį vice - prezidentą 
J. N. Garnerį ir reakcinių 
demokratu vada Jamesa A. 
Farley.

Kampanijai prieš Roose- 
velta Hitleris planavo iš
leisi $100,000,000.

Tuos faktus Rogge suži
nojo iš Vokietijos dokumen
tų ir iš asmeninių pasikal
bėjimų su Goeringu, Rib- 
bentropu ir kitais nacių va
dais, kuomet jie buvo 
siami Nurnberge.

ORAS.—Bus šiltoka.

tei-

Lenkijos Kardinolas 
Išleido Atsišaukimą 

Prieš Žydus
Varsa va.— Lenkijos kar

dinolas Hlond išleido naują 
atsišaukimą, kuris žymia 
dalim atkreiptas prieš žy
dus. Kardinolas šaukia len
kus ateinančiuose rinki
muose balsuoti prieš esamą
ją valdžią. Jisai sako, jog 

■ “valdžioj dabar yra per 
i daug žydų, dėl to ir įvyksta 
i daug susidūrimu tarp lenku 

MĖSA BENT PUSANTRA ir žydų”...

sustabdė

TIEK BRANGESNĖ
New Yorke ir kituose 

miestuose mėsa vartotojam 
pardavinėjama bent pusan-i _ _ piirjp pDirlUIA TA
tra tiek brangiau, negu bu-J. LEWIS GRŪMOJA 
vo Kainų Administracijos 
nustatyta. i

Gerosios rūšies mėsa pa-1 
brangus net 100 nuošimčių. 
O vis bubnijama apie “nu- 
pigimą.”

Tuom kardinolas vėl pa
teisina fašistinių lenkų po
gromus prieš žydus.

MAINIERIŲ STREI
KU LAPKR. 1 D.

"4
■
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AMERIKA, MATYT, NEPRI
PAŽINS IR NAUJOSIOS

BULGARŲ VALDŽIOS
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Byr
nes buvo korespondentų už
klaustas apie Bulgariją. 
Byrnes nežadėjo pripažinti 
Bulgarų valdžios ir po rin
kimų kurie ten įvyks atei
nantį sekmadienį. Amerikos 
vyriausybė kritikavo Bul
garijos pasiruošimus tiem 
rinkimam; sakė, kad jie bū
sią negana laisvi ir demok
ratiški. Panašiai kalbėjo ii* 
Anglijos valdžia.

CHIANG VIS PUOLA 
CHINĮI KOMUNISTUS

Washington. — Manierių 
Unijos pirmininkas netie
sioginiai grūmojo paskelbti 
lapkričio 1 d. 400,000 mai- 
nieriu streiką minkštosiose i- *-
angliakasyklose, jeigu A- 
merikos vidaus reikalų sek
retorius J. A. Krug iki tos 
dienos nepradėsį^rybų su
Lewisu Washifigtone dėlei \
naujos sutarties mainie- 
riams. Lewis pabrėžė, jog 
derybos būtent Washingto
ne turi Įvykti. O Krug šiuo 
tarpu Californijoj.

■4

Prezidentas Mažinsiąs 
Laivyno Bazių Skaičių 

Pacifiko Vandenyne
Washington. — Neoficia

liai pranešama, jog prezi
dentas Trumanas žada pa

laikyti Amerikai tiktai bu
stinąsias apsigynimui bazes- 
! salas Pagrfiko Vandenyne, 
atimtas/iš japonų, o kitas 
tokias salas pervesti Jungt. 

’ Tautų globai. Be to, prezi- 
i dentas ketinąs nuimti dar 
$700,000,000 nuo lėšų,\skir- 

’ tų Amerikos karo laivynui. 
Kongresas yra paskyręs lai- 

; vynui $4,149,000,000. Tru- 
i manas jau rugpjūtyje nu
mušė $650,000,000 nuo tos 
sumos.

Kariniai kongreso politi
kai žada priešintis tiem 
Trumano planam.

Nanking. — Nors vidurį-; 
nės Chinijos valdovas Chi-j 
ang Kai-shekas pradėjo 
naujas derybas su chinųį 
komunistu vadais dėlei na
minio karo sustabdymo, bet 
Chiango tautininkų armija 
vis puola komunistus. Tau-i 
tininkai grūmėsi linkui i 
Peipingo - Hankowo gele
žinkelio ir užėmė 3 miestus. 
Komunistai dar tebevaldo 
žymią dalį to geležinkelio. į

Vienur gindamiesi, ko
munistai kitur pradėjo nau
ją ofensyvą iš savo pusės 
šiaurinėje Shensi provinci
joje. Komunistų vadai kal
tina Chiang kai-sheką, kad 
jis, šaukdamas juos į pa
liaubų derybas, visuomet 
stiprina karines savo jėgas, 
atakuoja juos, kur gali ar- Įrankių Darbininkų 
ba planuoja iš pasalų juos reikalauja pakelt algas 30,- 
užpulti. ,000 savo narių.

ŪKIO ĮRANKIŲ DARBI
NINKAI REIKALAUJA 

PRIDĖT ALGŲ
Chicago. — CIO Farmų 

unija

A. LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS ENTUZIASTIŠKAI PRASIDĖJO
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Simelevi-i eilėraštį. S-me dalyvauja 
Ignas Lapinskis, 76 metų . 
čikagietis, vienas pirmųjų 
chorvedžių. Taipgi dalyvau
ja Justinas Baltušis, už ku
rio galvą caro valdžia sky-

kas iš Wilkes Barre, Pa.; | tas, vadovybėje 
Vaineikis, Binghamton, N. į čiaus.
Y.; Stogis, K. Abekienė ir Pirmoje sesijoj 
O. Mineikiutė (iš Montello, diskusuota tolimesnis 
Mass.). kalų ir operečių leidimas.

Jean Vilkelis, Aldona Ta-į Jean Vilkelis perdavė 
mošiūnaitė ir F. Suplevičius sveikinimus ir pageidavi- re 10 tūkstančių rublių, už 
atstovauja Montreal, Kana-! mus nuo Montrealo Choro,! sugautą gyvą, ir 5 tūkstan- 
dos, Jaunimo Chorą. Vė
liau atvyks jų visas choras 
ir dalyvaus programos pil
dyme.

Iš Newark, N. J., atvyks 
dvieilis jaunų vyrų kvarte-

Chicago. — Suvažiavimą 
atidarė pirmadienio popie
ty Antro Apskričio pirmi
ninkas J. Stulginskas ir po 
trumpos įžanginės kalbos 
perleido tvarkos vedimą su
važiavimo šaukimo komisi
jos pirmininkui V. Andru
liui.

Išrinkta prezidiumas iš 
9 narių: V. Bovinas, V. An
drulis, Olga Martins, S. Ja- 
silionis, J. Jušką, J. A. Kaz
lauskas, V. Sakalas, K. Pet-

me-

Fašistinis Informacijų Cent
ras jau prašvilpė $51,000. Pa
sirodo, kad ten sėdi du vy
rai ir viena moteris ir siste- 
matiškai kepa fašistinius 
lūs prieš Lietuvą.

,Tasa 5-ine pusi.)

rikienė ir Misevičius.
Suvažiavimo sekretorium 

išrinktas S. Jasilionis. Pre
zidiumas iš savo tarpo skirs 
kas dieną suvažiavimui pir
mininką. Pirmoj sesijoj pir
mininkauja V. Andrulis.

Užsiregistravę 92 delega
tai nuo 28 organizacijų. L. 
Meno Sąjungos pirmininkas 
Gužas davė platų raportą iš 
paskutinių keleto metųK vei
klos, ypač plačiai apibrėžė 
tuos sunkumus, kurie laike

karo teko chorams ir vai
dintojų grupėms pergyvent.

Suvažiavime dalyvauja 
daug jaunimo. Iš Hartford, 
Conn., yra atvykęs kvinte
tas su savo mokytoja Wil
ma Hills.

Pirmoje sesijoje dalyvau
ja chorvedžiai: Walter Žu
kas iš Elizabeth, N. J.; Ger
trude Ulinskas, Waterbu
ry, Conn.; Wilma < Hills, 
Hartford, Conn. Taipgi da
lyvauja dainininkai: Valiu-

plačiai 
vei-

plačiai pabrėžiant jų kolo-, čius, jeigu jau bus užmuš- 
nijos veiklą ir trūkumus. Su tas.
sveikinimu pridavė $50.00.

Aldona Tamošiūnaitė, ka
nadietė, perskaitė suvažia
vimui specialiai parašytą plieno kompanijų Šerai.

-H■ 3

K. Petrikienė.

New York. Smunka
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Republikonų Partijos Laimėjimas Atneštų 
Vargų ir Reakciją Liaudžiai

Jau neliko nei dviejų savaičių iki balsavimų, kurie 
įvyks lapkričio 5 d. Piliečiai atiduos balsus už kandida
tus į kongresmanus, senatorius, gubernatorius ir kitus 
valdininkus. Mūsų šalyj dar vis tebeina varžytinės tar
pe dviejų partijų — Demokratų Partijos ir Republikonų 
Partijos kandidatų. Komunistų Partija, tik kai kur 
stato savo kandidatus. Kitos pažangios partijos, kaip 
New Yorko valstijoj Amerikos Darbo Partija, veik iš
imtinai remia Demokratų Partijos kandidatus, kaipo pa
žangesnius ir liaudžiai artimesnius, negu republikonų 
kandidatai. 1 «

Republikonų Partija yra turčių ir reakcijos partija. 
Amerikos liaudis dar nepamiršo, kokia padėtis buvo prie 
republikono Herberto Hooverio prezidentavimo, kada 
bedarbių buvo virš 15,000,000; kada šalyj bankai užsida
rinėja, nunešdami paskutinius darbininkų taupinius, 
kada policijantai galvas skaldė bedarbiams, kurie demon
stravo ir reikalavo pašalpos nedarbo laiku ir seneliams 
pensijos.

Dabar Republikonų Partija sušilus dirba, kad jos 
kandidatai praeitų į kongresą, senatą ir kitas vietas. Jai 
pinigų nestokuoja. Jos politinė platforma, reakcijos plat
forma! Jeigu Republikonų Partija laimėtų, tai mūsų ša
lyj, kuri yra turtinga ir didelė, vėl užviešpatautų Hoove
rio “geri laikai”. Ir pirma Mr. Hoover kalbėjo apie “au
tomobilį kiekvieno piliečio garadžiuje” ir apie “dvi viš
tas kiekvienam puode,” bet šalyj viešpatavo didžiausia 
krizė.

Dabar H. Hooveris, vėl dirba sušilęs, kad tik prava
ryti republikonus. Jiems į pagalbą susiorganizavo įvai
rios fašistinės grupės, kaip “American Action, Inc.”, ku
rios apjungia didelius turčius, kurie turi pinigų ir deda 
pastangų, kad neišrinkti kongresmanais tų, kurie palai
kė Roosevelto politiką. Jiems į pagalbą ateina ir lietuvių 
reakcininkai, tie patys elementai, kurie kadrilių šoko, 
kai Hitleris užpuolė Lietuvą ir maršavo į Maskvą.

Jau vien tas faktas, jog kada 1944 metais prieš ve
lionį Rooseveltą į prezidentus kandidatavo Republikonų 
Partijos kandidatas Thomas Dewey, tai Hitleris ir Goe- 
ringas laukė jo laimėjimo, nes tikėjosi, kad Mr. Dewey 
duos naciams taiką, parodo keno reikalus jie atstovauja.

Dabar Mr. T. Dewey vėl kandidatuoja New Yorko 
valstijoj į gubernatorius. Jis daug žada, bet kada pas 
jį nuvyko apie 100 karo veteranų ir reikalavo, kad darytų 
ką norš, idant daugiau naujų namų pastatyti, tai Mr. 
Dewey pareiškė jiems, kad nieko negali padėti. Jau vien 
šis jo pasielgimas rodo, kad Republikonų Partijos priža
dai yra tušti žodžiai.

Mes nesakome, kad visi Demokratų Partijos kandi
datai yra angelai. Daugelis ir jų mažai kuo skiriasi 
nuo republikonų, bet faktas yra, kad Demokratų Partijoj 
šimtai kongresmanų, senatorių, gubernatorių ir kitų 
valdininkų stengiasi vykinti gyveniman Roosevelto poli
tiką, rūpinasi liaudies gerove namie ir taika pasaulyje. 
Labai gaila, kad Mr. Trumanas ir Mr. James Byrnes sau 
į talkininkus pasikvietė tokius Roosevelto priešus, kaip 
republikonas senatorius Vandenbergas. Mr. Vandenber- 
go politika yra žalinga mūsų šalies liaudžiai ir pačiai De
mokratų Partijai.

Mes raginame visus lietuvius, mūsų šalies pilįečius 
gerai atsiminti tą padėtį, kokia buvo susidarius prie 
Republikonų Partijos viešpatavimo. Atminkite, kad jei
gu republikonai ir pietinių valstijų reakciniai •demokra
tai sudarys kongrese ir senate didžiumą, tai jie stengsis 
panaikinti visus pagerinimus, kokius Amerikos liaudis 
atsiekė laike Roosevelto prezidentavimo.

Todėl ateinančiais balsavimais, lapkričio 5 dieną, visi 
ir visur balsuokite tik už tuos kandidatus, kurie laikosi 
rooseveltinio nusistatymo! Atminkite, kad Republiko
nų Partijos laimėjimas, tai būtų reakcijos laimėjimas. 
Republikonų Partijos laimėjimas atneštų mūsų liaudžiai 
vargą ir skurdą.

Redakcijos Atsakymai
Mažiukei Gigai, Port

land, Ore. — Eilutės ir šyp
senos persilpnos, — negalė
sime pasinaudoti.

Inžinier. Gabrėnui, Tren
ton, N. J.'— “Pas Roosevel- 
to Kapą” gavome. Dėkoja
me. Išspausdinsime vėliau 
— šiuo metu turime susi
kaupusių b ė g a m e s niais 
klausimais raštų.

Kainų Administracija pa
brangino 2-3 centais keptų 
pupų “keną.”

Francija prašo $500,000,- 
000 paskolos iš pasaulinio 
Jungt. Tautų banko.

vete-Apie pusę vedusių 
t anų negauna butų.

Boveinos augintojai 
kiasi į valdžią, kad sulaiky
tų boveinos pigimą.

Amerikos Paskolos 
Sulaikymas

Spauda ir radijas paskel
bė, kad Jungtinių Valstijų 
vyriausybė nubaudė čecho
slovakiją ir sulaikė jai $90,- 
000,000 paskolą, kurią bu
vo sutikus duoti., Priežastis 
padavė įvairias. Apie ' tai 
pakalbėsime vėliau, o pir
ma susipažinkime Su’pačią 
Čechoslovakija.

Čechoslovakija yra cent- 
ralinėj Europoj, apie 50,000 
ketvirtainių mylių šalis su 
15,000,000 gyventojų. Ją su
daro dvi slaviškos tautos— 
cechai ir slovakai. Kitų tau
tų žmonių buvo — vokiečių, 
vengrų, ukrainiečių, rumu
nų ir žydų.

Čechoslovakija turi gilią 
praeitį. Senovėj Moravija ir 
Bohemija buvę stiprios val
stybės. Iki Pirmojo pasau
linio karo jos buvo austrų 
pavergtos, savo valstybinę 
nepriklausomybę atgavo 28- 
ni metai atgal. Čechoslova
kija yra galinga šalis indu
striniai, derlingi ir jos lau
kai. Žmonės kultūriški ir 
demokratiniai nusiteikę. 
Net didžiausi jų priešai ne
gali jiems primesti atsiliki
mą. Net ir dabar, kada re
akcininkai puola liaudies 
tvarką Lenkijoj, Bulgarijoj 
ir Jugoslavijoj, tai Čecho- 
slovakijos klausimu jie nuo 
to susilaikydavo.

Čechoslovakija buvo pir
mutinė demokratinė valsty
bė, kuri tapo Hitlerio au
ka. Tai ją Muniche išdavė 
buvusios Anglijos - Cham- 
berlaino ir Franci jos—Da- 
ladier valdžios Hitleriui 
1938 metais. Gi sekamais 
metais Hitleris galutinai 
Čechoslovakija okupavo pa
skelbdamas, kad užėmė “ka
ro ginklų arsenalą” ir “iš
gelbėjo Europą ir pasaulį 
nuo karo.”

Bet čechoslovakai rankų 
nesudėjo, jie nenustojo vil
ties, kad atsieks savo lais
vę. šimtai tūkstančių jų iš
vykę į kitas šalis organiza
vo savo pulkus karui prieš 
Hitlerį. Amerikoj gyvenan
ti nuoširdžiai rėmė karo 
laimėjimo pastangas. Pa
čioj savo tėvynėj vedė prieš 
nacius ir savo tautos parda- 
vikus partizanų karą.

Čechoslovakiją iš nacių 
vergijos išlaisvino Sovietų 
armija, jos prezidentas 
Edvartas Benes grįžo į sa
vo tėvynę per Maskvą, tuo 
pabrėždamas faktą, kad tik 
per Maskvą šalis atgavo 
laisvę. Tas jau tūliems Wall 
stryto “demokratams” labai 
nepatiko.

Sugrįžusi vyri ausybė 
priešakyj su Ed. Benes ge
gužes mėnesį, 1946 m., pra
vedė demokratinius parla
mento ir kitų, viršininkų 
rinkimus. Komunistų Parti
ja gavo daugiausiai balsų, o 
bendrai su Socialistų Parti
ja— vięš 50% visų balsų. 
Susidarė valdžia priešakyje 
su Komunistų Partijos va
du Gottwaldu, o prezidentu 
vėl išrinktas Ed. Benes.

Liaudies vyriausybė na
cionalizavo stambiąją pra
monę, žemę ir transportą. 
Tik j liaudies rankas perve
dimas šalies turtų užtikrino 
greitą ir sėkmingą pokarinį 
atsistatymą. Vyriausybės 
programą remia visa liau
dis, net katalikiška bažny
čia pritarė nacionalizacijai, 
kas labai nepatiko Vatika
no popiežiui.

Čechoslovakija gražiuo
ju išrišo Karpatų Ukrainos 
klausimą. To ploto ukrai-

niečiai nusibalsavo grįžti į 
Tarybų Ukrainą. Čechoslo
vakijos vyriausybė sutiko 
su liaudies valia. Tuo pat 
kartu ji sudarė su Tarybų 
Sąjunga bendro apsigynimo 
sutartį ir prisilaiko drau
giškos politikos su Tarybų 
šalimi. Nereikia nei kalbėti, 
kad tekis Čechoslovakijos 
nusistatymas labai nepa
tinka ponui Churchillui ir 
tiems, kurie laikosi “kietos 
politikos” linkui Sovietų.

Čechoslovakija daug nu
kentėjo nuo karo. Hitleri
ninkai bėgdami nuo Sovietų 
armijos išvežė daug šalies 
turto. Dunojaus upe nusi
varė šimtus laivų ir baržų, 
kuriuos vėliau užgrobė A- 
merikos karo komanda ir 
negrąžina tai šaliai, kuriai 
jie'priklauso. Kad sėkmin
giau ir greičiau užgydyti 
karo žaizdas, tai Čechoslo
vakija siekia gauti užsienyj 
paskolų. !

Jungtinių Valstijų vy- 
riausybė buvo sutikus su
teikti Čechoslovakijai $90,- 
000,000 paskolą. Didelę da
lį turėjo priimti Amerikos 
ginklais, kurių priversti 
sandeliai Europoj, bet dalį 
paskolos ji turėjo gauti pi
nigais. Už tuos pinigus bū
tų pirkusi Amerikoje mais
to, mašinerijos, drabužių ir 
kitų būtinų reikmenų. Tas 
būtų padėjęs Čechoslovaki- 
jai atsistatyti po karo ir 
būtų buvusi nauda Ameri
kai. Bet Valstybės Depart- 
mentas, priešakyj su Mr. 
James Byrnes,' tą paskolą 
sulaikė.

Kodėl paskola Čechoslo- 
vakijai sulaikyta? Kodėl 
Valstyb. Departmental su
teikė Anglijai $3,750,000,- 
000 paskolą, Fra n ei j ai — 
$1,370,000,000 ir šimtus mi- 
lionų dolerių generolui Chi
ang Kai-shekui, o sulaikė 
Čechoslovakijai?

Valstyb. Dept. 'iškėlė vL; 
są eilę apkaltinimų prieš 
Čechoslovakiją, tarpe kurių 
buvo tas, kad “ji laikosi 
Sovietų Sąjungos politikos.”, 
kad ji būk gautus daiktus 
iš ’ Amerikos parduoda Ru
munijai ir 1.1.

Bet sekamą dieną, spalių 
18, Mr. Joy R.eid, rašyda
mas iš Washington©, dau
giau dalykus nušvietė. Jis 
rašė:

“Jungtinių Valstijų su
laikymas paskolos Čechoslo
vakijai, tai yrą įspėjimas 
kitoms šalims... Vakar Val
styb. Dept. ėmėsi to žygio 
vyriausiai todėl, kad Tai
kos Konferencijoj Čecho
slovakija laikėsi anti-ame- 
rikoniškos pozicijos. Če
choslovakijos d e 1 e g a t as 
priešingai veikė Mr. James 
Byrnes politikai... Jos dele
gatas karštai plojo Andrie
jui Višinskiui, Tarybų Są
jungos Užsienio Ministro 
pagelbininkui, kada tas kri
tikavo Jungtinių Valstijų 
politiką... Toliąu jis rašė, 
kad Čechoslovakijos spauda 
kritikuoja Wall stryto im
perialistinę politiką ir tai 
yra svarbiausi motyvai, ko
dėl sulaikyta jai paskola.

Reiškia, tai “Big Stick” 
politika! Jeigu nebalsuoja 
taip, kaip p. Byrnesas, jei
gu pritaria kitų kritikai, tai 
paskolos nėra. Taip Mr. 
Byrnes supranta “laisvę 
mažų tautų”! Jis tik tokią 
“laisvę” pripažįsta, kada 
“laisvos tautos” šoka pagal 
jo muziką.

Žinoma, , tokia politika,

tai nėra Amerikos liaudies 
politika, tai nėra demokra
tijos politika. Ji yra žalin
ga Čechoslovakijos žmo
nėms, kaip ir mūsų šalies 
piliečiams. “Big Stick” po
litika, kaip ir lazda turi du 
galus. Jeigu vienu kertame 
kitoms šalims, tai kitas ten
ka mums patiems. Daugiau 
bus tokių mandravojimų, 
prastesni bus mūsų šalies 
santikiai su kitomis šali
mis, nustosime daugiau rin
kų, greičiau ir didesnio su
silauksime ekonominio kri- 
zio. * •

Kas mano, kad su “Big 
Stick” politikos pagalba ga
lės priversti Čechoslovaki
ją arba kitą liaudies res
publiką eiti Wall stryto im
perialistų keliu, tai klysta.

Mes sulaikėme jai pasko
lą, gi spalių 18 d. iš Rio De- 
Janeiro, Brazilijos, prane
ša, kad Brazilija suteikė 
Čechoslovakijai $20,000,000 
paskolą. Gal Čechoslovaki-i neišnyko. Pirmiau skaudė
jai bus ir sunkiau, kai davo sėdėt, 
Mr. Byrnes sulaikė jai skauda.
paskolą, bet tuo pat kartu užkietėję. Aš geriu minera- 
jos užsakymai, vietoj eiti į linį aliejų.
mūsų šalį, tai eis į Brazdi-■ Aš pirma visa ką gerai 
ją ir kitur. “Big Stick” po-į valgydavau; dabar mažai 
litika yra žalinga mūsų ša-j pradėjau vartot mėsos. Pir- 
liai, mūsų piliečiams. • ma gerdavau pieno, dabar

D. M. š.! nebegeriu, nes man nuo
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

SUTINGO IR SUSTINGO
Gerb. daktare, aš esu 

“Laisvės” skaitytojas, pa
tarkite man ką. Esu vyras 
virš 53 metų. Du mętai kaip 
pradėjau eit sunkyn. Sver- 
davau 175, o dabar — 215 
svarų. Aš išsigeriu alaus ir 
kai kada degtinės. Dirbu 
lengvą darbą, sėdėdamas. 
Mano kojos buvo geros, o 
dabar jau turiu nešiot 
“arch supporters”, ir tai 
nėra gerai.

Ir man sugedo viduriai. 
Apačioj atsirado prie atva
ręs gūželis. Vaistininkas 
davė įsidėt tokių žvakučių. 
Už savaitės prakiuro, pasi
darė mažesnis, bet dar visai

dabar nebe-
Viduriai pasidarė

Žinios iš Lietuvos
PLEČIAMAS MOKYKLŲ 
TINKLAS

Raseiniai. — Per dvejus 
tarybinio mokslo metus Ra
seinių apskrityje įsteigta 
132 pradžios mokyklos, 8 
progimnazijos, 6 suaugusių
jų progimnazijos, 5 gim
nazijos, 2 suaugusiųjų gim
nazijos, 1 vaikų namai ir 5 
vaikų darželiai.

Tose mokyklose mokosi 
18,000 mokinių ir dirba 450 
mokytojų.

ŠVENČIONĖLIUOSE 
KULTŪROS NAMAI

Šiomis dienomis Švenčio
nėliuose atidaryti kultūros 
namai. Šios įstaigos įvairūs 
rateliai pradėjo burti mies
telio kultūrines pajėgas.

Kultūros namų direkto
riaus drg. Bernšteino vado
vaujami choro ir dramos 
rateliai artimiausiu laiku 
ruošiasi pasirodyti visuo
menei.

ODOS DIRBINIAI DAR
BO VALSTIEČIAMS

Kėdainiai. — Apskrities 
p r a mkombinato sistemoje 
sėkmingai dirba odų fabri
kas ir odinių išdirbinių 
dirbtuvė. Odų fabrikas iš
leidžia į rinką juchtą, pa- 
mušalinę odą ir vidpadžius. 
Dirbtuvėje gaminama ava
lynė, pakinktai, portfeliai 
ir tt.

Odos išdirbiniai per var
totojų kooperatyvą paskirs
tomi vietos darbo valstie
čiams.

NAUJA APARATŪRA 
KINO TEATRUI

Kėdainiai. — Primityvi 
kino teatro aparatūra jau 
nuimta. Jos vietoje statomi 
moderniški įrengimai, pri
siųsti iš broliškųjų respub
likų. Lygiagrečiai plečia
ma žiūrovų salė, įrengiant 
joje papildomą vietų skai
čių.

pieno vidurius paleisdavo. 
Aš bijau, kad man nebūtų 
“piles”, kad operacijos ne
reikėtų. Bijau to marini
mo, nes tai sutrumpina gy
venimą.

Aš jau mečiau rūkymą.
Atsakymas
Jums, drauge, visi nege

rumai pradėjo atsirast nuo 
to laiko, kaip labiau pradė
jot nusisėdėt. Jūsų darbas, 
sakot, lengvas, vis reikia 
sėdėt ir sėdėt. O namie jūs, 
žinoma, irgi kazoko nešoki- 
nėjat ir nesimankštot. Į 
darbą ir iš darbo, be abejo, 
irgi vis sėdom, kur auto
mobily ar buse. O čia dar 
mylite alučio sau kas diena 
atsigert, neprošalį ir degti
nė. Visa tai žmogų ir suga
dina. Sėdi, sėdi, nusisėdi ir 
sustingsta tau visi galai. 
Ką suvalgai, tai tuoj tau po 
oda lašinių ir palenda po 
pusę svaro, o energijai — 
nėr. Energijai alučio pa
traukia!, o iš to svoris dar 
labiau auga. Kojom dabar 
negerai, bet galės būt ir dar 
blogiau, jeigu laiku nesusi
griebsite ir nepakeisite sa
vo netikusių papročių.

Meskite tą marmalą, tą 
alų, taip kaip metėt rūky
mą. Būtinai suliesėkite.- Ma
žiau riebalų, aliejų, taukų ir 
krakmolų - skrobylų. Ma
žiau druskos. Būtinai kas 
diena eikit pasivaikščiot ir 
ore būkit dažniau. Ir šiaip . 
pasimankštykit, pagimnas- 
tikuokit rytais, iš darbo 
grįžę ir gult eidami.

Dėl to hemorojaus neteks 
tada daug kvaršintis. Pieną 
ir pieniškus ir mėsą pradė- 
kit vėl vartot, bet daržovių 
ir vaisių visuomet nesigailė
kite. Imkite ir vitaminų — 
daugmeningų. Vyriškų lyti
nių hormonų irgi būtų nau
dinga jums vartot.

Skaitytojų Balsai
išsireiški- 

eilėraš- 
kelioniu 

to-

&

Neregiai darbininkai 
teises. Šunelio vado vedami, 
čjo pikietuoti New York Guild for the Jewish Blind, 
jos vedėjams atsisakius pripažinti uniją. Darbininkai 
sako, kad neregystė nėra priežastimi nedamokėti al
gos, jeigu jie atlieka darbą. Viskas, ko jie reikalavo, 
tai leisti unijhi nustatyti jų darbo laipsnį, išdirbį ir pa
gal tą mokėti algą. Samdytojų atsisakymą susitarti, 
unijos vadai pavadino negražiu “peržengimu socialio 
darbo etikos.”
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ir jie jais do-

suprasti, kad
skaitytojai yra

• Laisvėje skaitome 
mus apie apysakas, 
čius, šypsenas ir 
įspūdžius. Tūli draugai
kius raštus pasmerkia, 
esą nereikalingi ir vietos eik
vojimas.

Bet kaip aš patyriau iš pa
sikalbėjimų su Laisvės skai
tytojais, tai didžiuma užgiria 
tokius raštus. Jie išsireiškia, 
kad jiems labai patinka leng
vus skaitymai 
misi.

Mes turime 
ne visi Laisvės
seni skaitytojai. Kas metą yra • 
Įtraukiama naujų skaitytojų 
ir net tokių, kurie iki tol te
buvo skaitę “šventųjų gyve
nimą.” Tuo būdu, jeigu Lais
vę pripildytumėme tiktai sun- 

! kiais raštais, tie nauji skaity
tojai vieną metą paskaitę, 
Laisvės daugiau neatsinaujin- 

, tų nė už jokius pinigus.
šiandien dienraštis Laisvė 

v ra liaudies laikraštis. Jame 
telpa visokių pasiskaitymų, ir 
lengvų ir sunkesnių. Tokiu 
būdu pripratiname iš paleng- 
vo naujuosius skaitytojus 
dienraštį skaityti ir mylėti.

Man atrodo, jog Laisvė ne- 
| praleidžia ir naujų iškilusių 

j klausimų. Už 
Laisvės re- 

“bombarduo- 
apysakų ir 
Ypač kaip 

J. Kaškiau- 
iš tolimos, 

I ilgos kelionės, tai kiek man 
tenka pasikalbėti su Laisvės 
skaitytojais, visi patenkinti 
jo raštu. Ypatingai žmonėms 
patinka jo graži kalba. Kai 
jo raštus skaitai, rodosi, kad 
ir patsai dalyvauji toje kelio
nėje. S. Meison.

; visuomeniškų
; tai nėra reikalo 

d aktorius taip 
ti,” už talpinimą 
kelionės įspūdžių.

j dabar eina Dr. J.
I čiaus aprašymas

/
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regi reikalą ginti darbininkų 
CIO vadovaujami, jie iš-
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ENGLISH SECTION AFTER THE CURTAIN

Brooklyn Presentation of “Prieš Srovę”

Records Fall at Lithuanian AN EDITORIAL

1946 Track and Field Meet
Paulauskas — 23.8 sec.; 800 
meter mun: šimanas (Kau
nas) — 2 min., 3.5 sec.; 110 
meter hurdles: Kriučkovas 
(Kaunas) — 17.6 seconds;
Broad jump: Kriučkovas — 
6.00 meters; Shot Put: žemai
tis (Kaunas) — 12.27 me
ters; Discus Throw: Jankū
nas (Šiauliai) 
terš.

Women’s Events: 400 me
ter run: Parokaite (Kaunas) į 
— 1 min., 8 sec.; Broad jump: 1 
Kulakauskienė (Kaunas) —■ 
4.63 meters; Discus Throw: 
Ruzgienė (Šiauliai) — 30.85 
meters.

In the junior women’s ev
ents, the following starred 
winning firsts: High Junmp: 
Urbaitė of Kaunas; Broad 

jjump: Ragauskaitė of Kan
inas; Shot Put: Janavičiūtė of 
Šiauliai; Discus: Janavičiūtė 
of Šiauliai.

KAUNAS, Lithuania. —Re
cords fell as a new wave of 
enthusiasm spread throughout 
Lithuania during the fading 
summer. For the first time 
many new sportsmen ladies 
were entered into competition 
and the idea is sweeping the 
entire country.

In the National Lithuanian 
Track and Field Meet held in 
Kaunas, Aust 16th-18th, many 
new records were set for the 
Republic. Among the star per
formers was V. Davydova of 
Vilnius who broke the record 
in 100 meter run when she 
made it in 13 seconds, slicing 
.1 off her previous record set 
in Vilnius the month before. 
(The official world record is 
11.5 seconds.) She also took 
the title to the 60 meter re-; 
cord, running it in 8.1 sec-! 
onds.

In the shot put event, Miss 
Briedis took the title by heav
ing the iron ball 11.47 meters 
for the Lithuanian Republic’s1 the following won firsts: 110 
record. * '

Other firsts in the meet are 
as follows:

Men’s Events: 100 meter 
run: Paulauskas (Kaunas) — 
11.4 seconds; 200 meter run:

In the men’s junior events,

meters hurdles: Bartusevi
čius of Kaunas; Discus throw: 
Matulaitis of Kaunas; Broad 
Jump: Našvytis of Vilnius; 
Pole Vault: Regelskis of Uk
mergė.

Estonians Defeat Liths in 
Three-Day Tennis Match

KAUNAS, Lithuania. —The 
Estonian Tennis team which 
was here for a three day ten
nis match with the Lithuanian 
team came out on top having 
won seven points to four of 
Lithuania’s. The men of Lith
uania’s team accounted for 
only one of the four points.

In the first match which 
was held in the State Sports 
Stadium on Saturday, Septem
ber 14th, Estonian Miss Prass 
defeated Kuprevičiute easib 
in a set of women’s singles. 
The scores were 6-2 and 6-4.

Hie Cultural Festival And 
Our New Responsibility
The Lithuanian American Cultural Festival in Chi

cago this week with its productions of concerts, drama
tics and exhibitions of painting and handicraft places 
the progressive Lithuanians head and shoulders above 
any one else in the Lithuanian American cultural field 
of endeavor. It is the progressive Lithuanians who are

The visitors again trounced 
the Lithuanians in the mixed 
doubles set which followed. 
Liths, Levinienė and Anilionis, 
bowed to Miss Peebo and 
Kree" by the scores of 6-2 and 
6-4. This was followed by an
other Estonian victory in 

' men’s singles when Bružas 
was downed by Tynuri 3-6, 
4-6, 6-3, 7-5 and 2-6.

At the end of the first day 
of matches, the score was 3-0 
for the Ests.

On the foilwing day, the 
Liths made come-back. Levi- 
niene started the day 
a victory over Miss 
of the’ Estonians, 6-3 
Anilionis, who was 
crowned Lithuanian
Champ, bowed to the Strong 
Estonian Alas. The 
were 2-6, 4-6 and 5-7. 
Tizenhausen of the Lith team
then followed Leviniene’s ex
ample and again beat the Es
tonian ladies’ star by the fol
lowing scores: 6-0, 6-2, 0-6.

Dzindziliauskas came 
through in a men’s singles 
match by defeating, Rebane 
in an exciting match, 
scores for this set, 6-4, 
and 6-1 brought the 
team the only point
for them by the men’s section. 
Jodikaitis failed in the match 
with Kree and the Estonian 
won 6-1, 6-0 and 6-1. ,

The women then came 
through again for points when 
in the women’s doubles which 
followed when 
zenhausen team 
lep - Kerman 
10-8 and 6-3.

The last match on Sunday 
was a set of men’s doubles 
with Anilionis and Bružas re
presenting the Liths and Ty-

off with 
Ku rm an 
and 6-3. 
recently

Tennis

scores
Mrs.

.The 
10-8 
Lith 
won

Leviniene-Ti- 
trounced Lel- 
combination,

ONE MAN’S OPINION

There is a horrible, inex
orable quality of imperman
ence about the drama: once 
the last word has been spok
en and the last movement 
made, the curtain falls and 
the thing is no more. While 
we were in the theater, we 
lived and breathed and loved 
and died in unison with the 
hero or heroine, now they are 
no more and we have become 
once again our prosaic selves. 
The illusion of living outside 
ourselves is gone and all we 
retain is a parcel of unassort
ed memories and emotions. 
Reflection and criticism come 
later after the emotional glow 
has faded.

Therefore in order to em
otionalize and criticize, I at
tended the performance of 
“Prieš Srovę” (Against the 
Current) as presented by the 
Lithuanian Fine Arts League 
in Brooklyn on October 13th. 
The drama in three acts, six 
scenes deals with the life of 
Antanas Strazdelis - Droz- 
dowski, priest, poet, and man 
of the people.

In this man’s opinion the 
piece measures up as a well 
intentioned and not incomp
etent dramatic work. Histo
ry and dramaturgic require
ments reach a hard-fought 
compromise. Some measure 
of pruning might have helped. 
The third act could have been 
eliminated entirely; it is on
ly anti-climactic. Must a hist
orical play like a complete 
biography pursue a protago
nist to his deathbed ? Well we 
know that defeat and degra
dation befell many heroes in 
the struggle for human rights. 
Let us remember the man at 
his moment of greatest ach
ievement — net dying an un
frocked priest. The man died ; 
his principles survived, per
petuated by others. Frankly 
there have been too many 
death scenes in too many 
plays.

The final scene of the se
cond act really did ring the 
bell. The armies of Napoleon 
are marching through Lithu
ania and offstage we hear the 
threatening voices of cannon. 
The landowners fear either 
the rebellion or the liberation 
of their serfs: the priesthood 
is apprehensive and inde
cisive: Strazdelis alone speaks 
through and above the con
fusion of frightened men and 
a cannonade. From his heart 
he speaks of man and free
dom and brotherhood in the 
words of the Bible.

Visualize, if you can. a 
Lithuania in the late eigh
teenth century with a social 
system not unlike that of any 
other European country at 
the time of the Crusade. Me
dieval feudalism is the order 
of the time in this Russian 
province. Not unlike a lord, 
the bovar has complete pow
er of life and death over his 
serfs. A beautiful servant 
girl may be traded for a good 
hunting dog. To such as the 
serfs of that day, liberty, 
rights, justice are strange, 
peculiar concepts, stranger 
perhaps than Uranium 238 
to this atomic era.

A leader . can keep his 
people in subjection to his 
own and his overlord’s profit. 
Or he' may be a man. a priest, 
who has read his Bible and 
discover therein some clew, 
some answer to the whys and 
wherefores of this world. 
Should he preach that this 
earth was created for work 
and pain and that the ultim
ate reward would come in the 
next world ? Or should he 
preach that in the eyes of 
God all men are equal and 
that serfdom is man-made, 
not written in Scripture. An
tanas Strazdelis, a son of a 
serf, a priest of the poor,

assigned a role wherein ex
treme emotion such as anger 
is required, he excells, yea, 
in floor board rattling and 
table thumping. Jud žentas, 
an inveterate comedian, is up 
to his old tricks; unfortun
ately we have seen all his old 
tricks. Dagis has the air and 
appearance of a bishop but 
not the authoritative voice. 
Traditionally in Lithuanian 
drama, the Jew is a comic 
and thus we find Rainis with 
an excellent portrayal of an 
inn keeper, but not quite so 
excellent in his other role of 
the prelate.

Poor Mrs. Rainiene took an 
awful beating in Act I: in the 
first scene she was veritably 
scalped when in her struggle 
with the arch villain her wig 
(of the type worn by Wag
nerian Valkyrie) was inad
vertently detached from her 
head; and in the second 
scene in another hot tussle 
with the lecherous boyar she 
was dumped in a pratt fall 
rather than toted to a com
fortable sofa for an intended 
seduction. Misadventure not
withstanding, Mrs. Rainiene 
rallied courageously and bore 
on, brave thespian that she is.

Seriously though, my sym
pathies are with these good 
people who have sacrificed 
their evenings and other spare 
time for months in order to 
entertain and enlighten their 
fellow Lithuanians. There is 
a lot of hard work in. read
ings, rehearsals, costuming, 
props, direction, stage mana
ging and then of course the 
p e r f o r m a nee itself. Good 
Lithuanian plays are not 
written every day. To make 
matters worse, the stage 
where this performance was 
presented is one of the most 
acoustically dead places that 
this man has ever found.

In spite of all the obstacles 
mentioned above and not 
mentioned the capable and 
versatile Jonas Valentis di
rected as well as played the 
lead himself.

•—Michael Warren.

Lith Version of 
The Vow’ to be I

Made in Vilnius •
A Lithuanian language ver

sion of the film : “The Vow,” 
current Soviet movie hit, 
throughout the USSR, is being 
produced in the Newsreel Stu
dio of the Lithuanian Repu
blic. Stars of the Vilnius and 
Kaunas Dramatic Theaters 
are participating in the work.

JOE BYRON

Member of the cast of 
Prieš Srovę, reviewed here, 
which was presented in Chi
cago by the Brooklyn cast 
yesterday.

37.11 me-;now leaders of Lithuanian culture and of cultural de-
I velopment and achievement.

This brings upon us a new responsibilty. That of im- 
j proving ourselves and of mastering the various arts in 
i which we are engaged. Too often everything was good 
I because “our side” did it. It is time to make a break 
from this stand and to evaluate things as they really 
are, and not overlook obvious errors and blunders which 
irritate our concert, drama, and other audiences, “be
cause those producing it will get peeved.”

These involved in the production of plays, musicals, 
operettas, concerts, etc., must realize that they have a 
responsibility 
work for the 
fied with the 
If not, it will 
stay at home 
instead.

Therefore, we must 
can only be done in two ways —

1) By the cast of actors, singers, etc., bending every 
effort to live up to the advance publicity they release, 
and

2) By realistic criticism of the events after they are 
seen.

This will lead to more appreciation of the evaluation 
of productions and to an endeavor on the part of the 
producers to do something better each time. It will 
raise the standard of the dramatic and concert programs 
that we produce. We do not want, and we are sure the 
actors and singers do not want anvone to say thev put 
on an excellent performance when they themselves know 
it was not excellent. Then, when someone is good, and 
the press states that he or she is good — it will mean 
much more. This should not discourage anyone from tak
ing part in dramatics or concert programs. It will be 
harder to get an “excellent” or a “superb” rating for a 
performance, but the rating will go to those deserving 
it and will therefore be more appreciated.

In producing a concert or a plav, the audience which 
pays admission is entitled to be critical and entitled to 
expect the best performance possible from those on the 
stage. Therefore, while we do not intend this to be a 
notice that we are going to “knock” everything, we do 
intend it to mean that we are going to trv to evaluate the 
good and bad performances for what they are.

Those interested in dramatics should studv as much 
about dramatics as they can to better equip themselves 
for the next performance. We realize that with very few 
exceptions, especially in the field of drama, the casts 
consist of but amateurs. While this is so—there is no 
reason why thev should not strive for advancement in 
their chosen “hobby”, “diversion” or whatever it may be 

I called. Singers have to constantly study and learn and 
I although there have been instances when a “budding” 
! singer was ballvhooed years before he or she should have 
I ever been on the stage,' if at all. it is more true with 
i dramatics where study of the art is more neglected than 
i in singing.

We have all known temperamental artists and sing
ers. The best ones we know, however, are the least tem
peramental. Remember that. Temperament is too often 

i used to cover up weakness and every intelligent person 
! knows that even though (too often) he allows 
I peramental person to have his way.

• So. now that we have put on an excellent 
Festival, which is still going on in Chicago, we 
work as hard as we can to improve ourselves — to wel
come constructive criticism and to be worthy of the title 
as progressive Lithuanian Americans who sneak for the 
Lithuanian Cultural movement of the United States! We 
worked hard to attain this position — let’s be worthy 
of it!

to the audience they invited to see their 
admission price. If the audience is satis- 
production, it will come again and again, 
not believe 
to listen to

the advance publicity and will 
the radio or go to the moviės

raise our standards—and this

set 6-3 but the Ests 
the scores in the sec

the match was re-

mūri and Rebane, the visitors. 
The Liths were victorious in 
the first 
reversed 
ond set.

When
surried the next day, the Ests 
won two out of three, scoring 
another point for their team. 
This put the Lith team on 
.kids again and Baltrunienė 
ost to Miss Peebo, 6-3 and 
j-2, and in the mixed doubles, 
’.gain the Estonians were on 
op 6-1 and 6-4.

In the final sets 
doubles, the Liths 
make a point when
and Dineika went down in de
feat 6-1, 6-1 and 6-2.

of men’s 
failed to 
Jodikaitis

Lith Alt-America 
Possibility

CHARLES GUDAITIS
Tom Yermal, Tiesa’s Sports 

Commentator, sees in Craley 
a possibility for the 
Lithuanian All America 
ball Team. Gudaitis is a 
field man for Harvard

preached the World as it was 
revealed to him in the Bible.

He knew and felt the mi 
sery and hope and prayer of 
the poor and put it into po
etry. No rabid radical oi 
Jacobin, but a priest of truth 
His reward - unfrocking and 
death in poverty. A here 
without resounding triumph: 
and splendid victories, but, a 
man who made some sligh1 
small contribution in the 
struggle for greater and 
greater freedom of man.

Obviously any show is only 
as gooel as the individual ac
tors. Therefore let us eva
luate the performances. The 
sole member of the group 
with professional training and 
experience is Jonas Valentis 
needless to say such training 
and experience tend to mark 
an actor with certain profes
sional marks and habits. Rai- 
niene’s performance is valiant 
in a part that seems to have 
been jimmied into the play in 
the mistaken notion, that a 
love interest of some sort 
must involve the hero. Gra
bauskas is capably insurgent 
and wrathful as a rebellious 
servant. Byron struts most 
appropriately as would a 
teacher who has learned both 
French and their lessons of 
liberty, equality and fraterni
ty, and does achieve some sin
cerity in a difficult part. 
Paul Venta does better as a 
Russian inspector of school 
than a priest. Feiferiene de
monstrates that she is as cap
able as a student in the oral 
examination scene as well as 
a juvenile lead. Kačergis, an 
expecienced hand in Lithu
anian drama, made us hate 
him and all the boyars all 
the more. When Juška is

The Debt We Owe
the tem-

Cultural 
must all

Letters from Our Readers
Readers of this section are success and lots of news about 

urged to write in their opi
nions and suggestions for this 
page. They are urged, as well, 
to send in articles and news 
of activities in their communi
ties. Only with your help will 
we be able to maitain this 
section.

1946 
Foot- 
back

MANY THANKS
Dear Editor:

C o n g r a t u 1 ations on the 
bringing back of the Laisve 
English section. It was one 
great disappointment to 'me 
when it stopped before, so 
may it this time have lots of

the various Lithuanian Youth 
clubs is America. I am look
ing forward to seeing Matt’s 
column “These Are the 
Times.” What’s happened to 
it? Again I say Congratula
tions, and best of luck.

—Art ‘Jacobs, 
Baltimore.

Thank you, and we shall 
try to keep it going this time. 
Matt, who wrote “These Are 
the Times” column, is in poor 
health and has gone to live on 
a farm for a while to recoup 
his health. We hope he gets 
well again soon.

On Ma.y 30, 1946, the na
tion at large joined the first 
peacetime observance of Me
morial Day since 1941. On this 
solemn occasion, there could 
have been only one theme. 
In the words of Abraham 
Lincoln :

“It is for us, the living, ra
ther, to be dedicated here to 
the unfinished work which 
they who fought here have 
thus far so nobly advanced.”

Lincoln was speaking of the 
men who died at Gettysburg 
to preserve the Union — Am
ericans who saved for poster
ity the structure of a govern
ment founded on the princ
iples of human liberty and 
equality of opportunity for all 
citizens, regardless of class, 
creed or color.

reason. But in reality we 
plunged intoi World War II 
to save for ourselves the same 
blessings that were at stake 
in the War for Independence 
in 1776 and in the struggle to 
keep America “one nation in
divisible” in the War‘between 
the States.

After more than four years 
of bitter and costly fighting, 
we defeated our enemies and 
destroyed their strength, 
day we are engaged in 
work of binding up “the 
tion’s wounds.”

To square the debt wo owe 
the brave men whose memory 
we have saluted on Memorial 
Day, 1946, we must find a 
way to prevent new wars.

If we can make the blue
print objectives of the United 
Nations work—then this goal 
will be attained. Simultane
ously, the peace thus gained 
will insure security of the de
mocratic ideals for which the 
heroes of every war in Amer
ican history have given their 
lives.

To
th e 
na-

When the Japs struck at 
Pearl Harbor on December 7, 
1941, we took up aras to de
fend our shores hgainst in
vasion by Japan on the West 
— and the menace of increas
ing Nazi might in the East. 
Self-defense was our first —Vonnie Taylor.

A
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Keliones Įspūdžiai)

(Tąsa)
Na, rytoj sekmadienis, 

birželio antroji. Puiki graži 
išaušo diena. Maniškė nusi
tarė būtinai dar nueit liute
ronų bažnyčion, naujojon. 
Pirma, prieš 15 metų tebe
stovėjo mažytė medinė baž
nytėlė. Maniškei rūpėjo pa
sirodyt prieš visą parapiją 
visam savo miestietiškam 
puošnume. “Co to ja!” Va, 
jūs čia visi po farmeles 
pliekiatės, o žiūrėkit, aš iš 
didelio miesto, dar anapus 
didžiojo Niujorko... Na ką 
gi, einam. Juk įdomu pasi
žiūrėt, kas ir kaip ten deda
si liuteronų bažnyčioj.

Nors diena buvo neapsa
komai karšta ir šutinto šu
tino, maniškė apsirengė, 
kaip ant operos eidama. Ir 
man liepė gerai išsipūstyt. 
Nuvežė mus visą būrį Stan- 
čius. Atvažiavom dar gal už 
20 minučių pirma laiko, 
kad apsipratus ir gerai įsi- 
tėmijus.

Einam cementuotu plačiu 
taku, lipam aukštais akme
niniais laiptais ir įeinam į 
vidų. Žmonių dar nedaug. 
Stančius nusivedė į savo 
“lomką” ar “klaupką”' ar 
kaip ten jas vadindavo mūs 
šventoj anų metų Lietuvoj. 
Susėdom visi iš eilios: Stan
čius, aš, maniškė, Stančie- 
nė Viola ir Hilda Stefonai- 
tė.

Bažnyčia pridarna, nema
ža. Jokio blizgesio, jokių 
stovylų, altorikų ar abrozų 
— nieko nėra. Prieky, per 
vidurį, pakilumėlė; alto
riaus vietoj tik nuogas me
dinis kryžius ir žvakės po 
vieną iš abiejų šonų, elek
trinės. Ir tuoj abiem šonais 
vidurinio tako eina eilės tų 
bažnytinių sėdynių, “klaup- 
kų.”

Dar tebeina vaikų moky
mas šalutiniam kambary. 
Girdėt, vaikai plonais bal
seliais gieda. Bežiūrint sė
dynės prisipildė žmonių. Ei
damas pro šalį, kunigas pa
sisveikino su Stančiūm. Tas 
pristatė mudu, kaipo sve
čius. Kunigas maloniai pa
sisveikino, tarstelėjo porą 
padrąsinančių sakinių, ra
miu švelniu balsu ir nužen
gė į altoriaus vietas. Ir tuoj 
prasidėjo pamaldos. Giedo
jo himnus, įsitvėrę į ran
kas tam tyčia “kantičkas.” 
Pastorius protarpiais kal
bėjo kokią maldelę. Visa 
kas anglų kalboj. Paskui 
venas jaunuolis grojo kokią 
tai giesmę su fleita. Giedo
jo solo, paskui duetas, pas
kui kantorių choras. Rinko 
aukas bažnyčiai.

Pastorius iškilmingai per
skaitė, pagal visiems įteik
tus lapelius, grįžusių iš ka
riuomenės visų šios parapi
jos karių vardus, taipgi ir 
kritusių kare parapijiečių 
vardus. Dar pora himnų, ir 
pasibaigė visa ceremonija. 
Viso tik valandą tesitęsė.

Išsiskirstėm, išėjom, sto
viniuojam būreliais lauke. 
Daugybė priėję sveikinosi 
su maniške, na, ir su ma
nim. Suėjom dar kartą 
keletą jau matytų giminių: 
visa Gerhartų šeima, su 
vaikais, Zyferienė Elena — 
senutė vienišoji ir ten visa 
virtinė. Buvo net ir anas 
atkaklus is kietsprandis 
Adolfas, Rufaus ir Lelijos 
Sparkienės tėvas, šiuokart 
apsitaisęs, atrodo visai kaip 
eilinis buržujus...

Kai visi išsiskirstė įj; iš
važinėjo, tai Stančius mus 
pavadino dar pereit ir pa
žiūrėt, kas ten dedasi baž
nyčios apačioj. Nuėjom. 
Keletas kambarių ir kam- 

barelių, perskirtų plonom 
lentelių sienom. Ten susi
daro mokyklos grupelės — 
šventraščio, giedojimo, ko
kio pranešimo apie bažny
čios veiklą, apie misijas. 
Esą rodomi ir judamieji pa
veikslai kai kada. Arba lai
komi didesni mitingai: ta
da sienelės išimama, ir pa
sidaro didelė salė. Švaru, 
tvarkinga. Bendrai, kaip 
ir kitų reformatų ir protes- 
tonų bažnyčiose, čia nepa
lyginamai geriau dalykai 
atrodo, negu mūsų nepaju
dinamoj, pusėtinai sufašis- 
tėjusioj katalikų bažnyčioj.

Kitą sekmadienio dalį 
praleidom namie, skaityda
mi, rašinėdami. Parašiau 
pluoštelį atvirukų ir laišką 
R. Mizarai, pamenat, apie 
tą karštį, prakaitą, vaba
lus ir kitas Teksu gamtos 
grožybes. Vakare dar kar
tą patikrinau visų namiškių 
sveikatą, suteikiau patari
mų. O tuo tarpu maniškė 
gvildeno su Hilda ir Viola 
kokį tai sudėtingą, painų 
tos žemelės klausimą. Man 
tokie dalykai visiškai ne
limpa prie širdies. Bet tos 
moterėlės pusėtinai pasi
ginčijo ir pasikarščiavo...

Paskiau maniškė man 
aiškino, kaip ten jų žemės 
dalykai stovi. Iš mirusių tė
vų palikimo priseina vi
siems vaikams po žemės 
gabalėlį, po kiek ten akrų. 
Na, Viola Stančienė, kartu 
su savo sesere Hilda, užsi
manė perimt nuo kitų jų že
mės gabalėlius ir atmokėt 
už tai pinigais. Kodėl taip? 
Matyt, todėl, kad žibalo 
arba naftos kompanijos 
nori atrast daugiau žibalo. 
Nepatogu esą kompanijai 
kemaliuotis su visu būriu 
smulkių savininkėlių. Te
gul, girdi, vely kas perima 
iš visų žemę, tada būęią 
lengviau susikalbėt. Gal 
kompanijų agentai ir už
uodžia aliejaus. Kas ten 
juos gali suvaikyt? Maniš
kė vis dar tebėra nenusi
teikusi. Velija kol kas sa
vo žemės dalį pasilaikyt. 
Tos seserys jai permažai 
duodą.... “Nu, Jasku, ty 
lepiej daj spokoj..“Keep 
off grass”....

Štai ir paskutinė diena, 
p i r m a d i e nis, birželio 3. 
Kraustomos, tvarkome ba
gažą. Sulaksčiau su Stan- 
čium į gelžkelio stotį, apie 
traukinius. Blogi popie
riai. Traukinys tik vienas^ 
išeina iš Jorktauno iki sto- s 
ties “Kenedy”. Ten reikėsią 
puspenktos valandos per 
naktį palūkėt, kol kitas bus 
traukinys į San Antonio 
miestą.... Nėr kas daro. 
Nupirkau du bilietu iki 
tam švento Antano miestui. 
Juntu, bus vargelio, oi 
bus... Ir buvo—su dideliu 
kaupu...

Vakare ant išleistuvių 
pribuvo dar koks šešetas 
jau matytų ir dar nematy
tų žmonos giminių. Truputį 
nuobodus dalykas, tai te
gul sau taip ir pereina, 
daug nepaminėtas. Bent ke
li jų skundės su asmeninėm 
bėdom ir norėjo kokio pata
rimo. Mielai kiekvienam* 
patariau, kaip geriau žino
jau, ir visi išsiskyrėm su 
gerais, draugiškais atmini
mais.

Apie dešimtą valandą, 
vakare nutarabanijo mus 
Stančius į tą palaimintą 
stočiukę. Traukinys pribu
sią kaip 10 vai. 45 min. Kai 
atvažiavom, buvo dar visai 
tamsu. Stotelėj nė gyvos 
dūšięs. Lukterėjus pribuvo 

vaikinas, darbinėm kelnėm 
apsimovęs. Jis priėmė dalį 
mūsų bagažo, prisegė kor
telę, ir laukiam visi. Miego 
visi amžinai nori, pripratę 
gult eit, kaip 9 vai., o va da
bar jau arti vienuoliktos... 
Abi sesutės visai nuleipu
sios ...

Galiausiai štai ir “trauki
nys.” Ir dar kok| trauki
nys! Oho, čia yr ko pasi
mokyt iš skaudaus asmeni
nio patyrimo. Atpuškėjo, 
atšnypštė, bra, iš viso vie
nas vagonas, gazolino inži- 
nuko velkamas. Smarkiai 
pasmirdo gazolinu. Pusė to 
vagono skirta važiuoliams. 
Kita pusė — bagažui ir pre
kėms. Tą dalį prikrovė pie
no skardinėmis, pomidorų 
pintinėmis ir dar .kokių 
daržovių dėžėmis.

(Bus daugiau)

Montello, Mass.
Š. m. spalių 7 d. LLD 6-tos 

kuopos nariai laike savo mė
nesinį susirinkimą Liet. Taut. 
Namo mažojoje svetainėje. A- 
part komitetų ir komisijų ra
portų, padarė keletą žymių 
tarimų draugijinio judėjimo 
reikaluose.

Vienbalsiai nutarta, kad 
ateinantį žiemos sezoną būtų 
suruoštas literatinio pobūdžio 
special is vakaras atžymėjimui 
keturių šimtų metų sukakties 
nuo pasirodymo pirmosios lie
tuvių kalboje knygos. Tam 
tikslui tapo išrinkta trijų as
menų komisija.

Taipgi, likosi išrinkti ketu
ri delegatai, kurie atstovaus 
mūsų kuopą LLD. 7-tos Aps
krities metinėje konferencijoj 
lapkričio 3 dieną, So. Boston, 
Mass.

Buvo plačiai diskusuojama 
dienraščio Laisvės reikale. 
Nutarta paskirti du nariu, ku
rie darbuosis gavimui naujų 
skaitytojų ir platinimui dien
raščio tarpe lietuvių.

★ ★ ★
Lietuvių Teatrališko Ratelio 

veikiantis komitetas neseniai 
turėjo susirinkimą ir svarstė 
ateinančios žiemos sezono 
veiklą. Pasiskyrė suvaidinti 
trijų veiksmų tragi-komediją 
“Mikšių Svajonė.” šis veikalas 
yra neseniai parašytas iš Lie
tuvos žmonių gyvenimo po 
pirmojo pasaulinio karo. Cha
rakterių rolės jau paskirstytos 
ir knygutės išdalintos.

Skaitytas laiškas nuo LMS 
Antrosios Apskrities komiteto, 
užkviečiant ratelį dalyvauti 
didžiajame meno parengime, 
kuris įvyks lapkričio 10 d. 
Worcester, Mass. Komiteto na
riai nutarė dalyvauti progra
moje ir parinko suvaidinimui 
gražią komediją “Dėdė Atva
žiavo.” Ratelio nariai pradėjo 
daryti minėto veikalo prati
mus ir jau neblogai progre
suoja.

★ ★ ★

Liuosybės choro nariai turi 
dainavimo praktikas kas sa
vaitę, ^vadovybėje Edv. šuge- 
rio. Jie mokinasi naujas dai
nas tam iškilmingam meno 
šventadieniui, tam didžiajam 
koncertui, kuris įvyks lapkri
čio 10 d. Worcesteryj.

Gaila, kad mūsų mylima 
solistė Jean Brown sunkiai su
sirgo. Ji dabar randasi, ligo
ninėje ir, gal būt, turės ope
raciją. Labai apgailėtina, bet 
ką padarysi, kad taip buvo 
lemta.

Ji yra išrinkta / atstovauti 
Liuosybės Chorą Amerikos 
Lietuvių Meno Kultūros Su
važiavime ir yra užkviesta 
dalyvauti dainų programoje. 
Bet dabar, ant nelaimės, ne
galės dalyvauti meno švenčių 
iškilmėse.

Daug linkėjimų linkui grei
to pasveikimo mūsų daininin
kei !

Žiburėlio Draugijos Komite-
Teflonas Poplar 4110
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tas jau pranešė, kad lapkri
čio 2 d., t. y., šeštadieni, 10 v. 
iš ryto prasidės lietuvių kal
bos mokykla Liet. Taut. Namo 
kambariuose, čia augantieji 
mūsų jaunuoliai turės progų 
mokintis lietuviškai rašyti ir 
susipažinti su gramatikos tai
syklėmis.

ši mokykla karo metu buvo 
uždaryta, bet dabar, karui pa
sibaigus, vėl tampa atidaryta. 
Norintieji pramokti lietuvių 
kalbos, turėtų pasinaudoti šia 
proga.

★ ★ ★
Lapkričio 2 dienų, šeštadie

nio vakarų įvyksta naujos rū
šies pasilinksminimas, vadina
mas “Cabaret Frolic”. Tai bus 
tam tikras balius su gražia 
programa. Jį ruošia LDS jau
nuolių skyrius bendrai su 67- 
ta kuopa. Įžanga nebrangi ir 
manoma, kad žmonių sutrauks 
gana daug.

Malonu yra girdėti, kad 
mūsų jauni žmonės pradeda 
išsijudinti į veikimų, pradeda 
susidomėti rimtesniais gyveni
mo dalykais. Linkėtina jiems 
gerų pasekmių!

Spalių 12 d. Liet. Taut. Na
mo svetainėje įvyko draugiška 
vakarienė, šių pramogų su
ruošė kultūrinio pobūdžio 
draugijų bendras komitetas, 
žmonių susirinko nemažas bū
relis išreikšti nuoširdžius lin
kėjimus mūsų delegatams, iš
vykstant į Lietuvių Mcno-Kul- 
tūros Suvažiavimų.

Ona Mineikiutė ir S. Baro
nas atstovaus mūsų lietuvių 
kolonijos pažangesniųjų vi
suomenę tame istoriniame su
važiavime, kuris įvyksta spalio 
20-27 dd. Chicagoje. Arti
mesni draugai ir draugės lin
kėjo jiems laimingos kelionės 
ir gero pasisekimo jųjjų gar
bingoje misijoje.

Rengimo komisijos narys 
Geo. Shimaitis paaiškino susi
rinkimo tikslų ir varde komi
teto dėkojo svečiams už jų 
draugiškų prijautimų.

X. Kareivis.

Athenai. — .Pranešama, 
jom smarkeja graikų parti
zanų kova Makedonijoj.

Tautinis Indijos vadas 
Gandhi jau nesitiki gyvent 
125 metų.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą’Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

Laidotuvių

Lowell, Mass.
Puikus Parengimas 
Vertingam Tikslui

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Socialis Kliubas visų šia pra
eitų vasarų taip ir praleido 
sunkiose pastangose įsisteigi- 
mui gražios nuosavos buvei
nės. Geras būrys kliubo na
rių, iš pradžių Jono Gicevi- 
čiau, o vėliau Juozo Puskuni
gio, Juliaus Palubinsko, Ra
polo čiulados ir Antano čiula- 
vaus vadovybėje (pastarieji 
dirbo pasiaukodami be jokio 
atlyginimo), nematė geresnių 
pasilinksminimų, bei poilsio 
per šių vasarų, nes visas nuo 
darbo atliekamas jų laikas bu
vo sudėtas į kliubo abiejų 
naujų svetainių įrengimų.

Naujas namo įrengimas jau 
artinasi prie užbaigimo. Drau
gai jau didžiai pavargo! O ir 
pinigų jau pritrūko galutinam 
užbaigimui, — taip, kaip rei
kalinga būti svetainėm ir apa
tinei patalpai, ant kurios tu
rės remtis namo ateities gyva
vimas.

Dabar pasidžiaugimui jau 
atliktu darbu, pasigrožėjimui 
nuosavu (gražiai įrengtu) na
mu, kliubas rengia gera ban- 
kieta su skoningai gamintos 
paršienos valgiu, kitokiais už
kandžiais ir išsigėrimais. Tai 
bus šį sekmadienį po piet, 
spalio 27 diena, 2 vai. svečiai 
•bus jau prašomi sėstis prie 
stalų.

Tokiu būdu bus kiek atsi
kvėpta po didelių čia Įdėtų 
darbų ir draugų kliubiečių 
sunkių pastangų. Ir tikimės 
kiek finansiniai susigriebti to
lesniems įrengimams ir galuti
nam užbaigimui pažangiųjų 
lietuvių kultūrinio centro šia
me mieste. Prašome visų vie
tinių ir tolimesnių svečių pa
traukti šiomis gražiomis ru
dens dienomis į Lowellio Lie
tuvių Piliečių Kliubų, 14 Tyler

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Ąb 
mm

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Direktorius

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

1113 ML Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA. 

St. Čia mes lauksime ir su
laukę tinkamai godosime kiek
vieną svetį bei viešnią. Ka
dangi bilieto kaina yra $2, tad 
bus stropiai rūpinamasi, kad 
kiekvienas būtų pilnai užga
nėdintas kainos verte. Gi pats 
draugiškumas, svetingas susi
tikimas ir dvasinis pasitenki
nimas, tai bus vertingesni ir 
už visokią kainą. Lauksime!

Iki susitikimui.
J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y.
Paskutinis pakvietimas į L. 

D. S. 6-tos kuopos rengiamą 
ban kietą pagerbimui LDS 6 
kuopos narių jaunuolių, tar
navusių Amerikos ginkluoto
se jėgose. Vakarienė įvyks 
šeštadienio vakare, spalių 26, 
Lietuvių Svetainėje.. Pradžia 
6:30 vai. vakaro. Bus duoda
ma kalakutienos ir kitų gar
dėsių, taipgi bus ir gėrimų, tik 
už $1.50 asmeniui.

Tikietus prašome pasipirkti 
iš anksčiau, kad komisija ži
notų, kiek valgių ir gėrimų 
turėti. Bus Įteikti garbės-ženk- 
lai LDS 6-tos kuopos virš 30 
karių, ženklai yra prisiųsti 
iš centro.

Nuoširdžiai kviečiame pub
liką dalyvauti, kaip šio mies
to, taip ir apylinkės,-

Klaida įvyko spalių 10 d', 
pranešime. Pasakyta: “Bus 
Įteikti ženklai 4 kariams.” 
Turėjo būti “virš 30 karių!”

Atsiprašome.
< Rengėjai.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

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

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

r

Chicagos Žinios
Pabėgėlis Kunigas ir Čia 

Rodo Savo Galią

Cicero j randasi iš Vokieti
jos atbėgęs lietuvis kunigėlis, 
kuris ir čia mano esąs visaga
lis.

Kastantas Vilkas išgyveno 
10 metų pas vienus šeiminin
kus ir visados sugyveno san
taikoj. Bet atbėgėlis pradėjo 
ateidinėti pas minėtus šeimi
ninkus. Vieną dieną tas avi
nas vilko kaily atėjo ir apmu
šė burdingierių Vilką. Norė
damas mušti, žinoma, turėjo 
ir priekabę susiieškoti. Jis at
ėjęs užpuolė Vilką, sakyda
mas būk jis apkalbėjęs jį; sa
kęs, kad jis su mergoms (ar 
moterims) užsiimdinėja. Vil
kas gynėsi nieko tokio nesa
kęs ir, žinant tą rimtą vyru
ką, žinau, kad jis be reikalo 
neapkalba žmogų. Bet kuni
gas ilgai nelaukęs drožė Vil
kui Į veidą. Vilkas nenorė
damas pasiduoti “avinui,” 
drožė atgal ir pataikė į aki
nius.

Kada avinėlis vilko kailyje 
(atbėgęs iš Vokietijos kuni
gas) atsipeikėjo, jis užklausė 
šeimininkės: “Kuris iš mud
viejų turime išeiti, Vilkas ar 
aš?” Vilkas nelaukdamas at
sakymo, nenorėdamas prieiti 
prie didesnių muštynių, pasiė
mė kepurę ir išėjo. Kada su
grįžo, šeimininkė pasakė, kad 
jam jau toje stuboje vietos 
nėra: jis turi susirasti sau ki
tur kambarį.

Tai taip elgiasi pabėgėlis iš 
Lietuvos. Jis ir čia mano, 
kad atbulas kalnierius teikia 
jam galią žmones mušti. Tas 
viskas įvyko sekmadienį (ka
da geram katalikui reikėtų 
melstis). K.

Gamta juk gerybių pabėrė, 
Visiems ji vienodai jas 

teikia;
Žmogus nelygumą sutvėrė, 
Tad žmogų ir kaltinti 

reikia.
Julius Janonis.
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Penlitas Puslapis

LIETUVOS SANITARIJOS IR HIGIENOS do maisto produktams kon
servuoti. | Pasteuro stotyje 
bus daromi eksperimentai 
su prieš pasiutimo vakcinų 
gamyba.

Tuo būdu, kiekvienas in
stituto skyrius 1946 m. at
liks po keletą tos ar kitos 
rūšies mokslo ir praktiškų 
sanitarijos ir higienos klau
simais mokslo - tyrimų.

Turint galvoje, kad Lie
tuvoje tokios rūšies darbai 
niekad nebuvo atliekami, 
šiuo metu jie, tarybinei vy
riausybei ^ypatingai moksli
nį darbą remiant, bus pilnai 
atlikti ir padės sveikatos 
apsaugos organams pakelti 
krašto sanitarinę kultūrą 
bei gyventojų sveikatą.

D-ras V. Kviklys

INSTITUTO DARBAI IR PROBLEMOS
Respublikinis mokslo - ty

rimui Sanitarijos ir Higie
nos Institutas Vilniuje bu
vo suorganizuotas 1940 m. 
Lietuvai įsijungus į Tary
bų Sąjungą. Nors Insitutas 
vadinasi Sanitarijos ir Hi
gienos, tačiau jis iš dalies 
atlieka ir mikrobiologinio 
instituto funkcijas, be to, 
respublikinės s a n itarinės 
epidemiologinės stoties 
funkcijas, nes pastarosios 
įstaigos respublikoje tebėra 
organizacinėje stadijoje.

Pagrindinis instituto dar
bas daugiausiai nukreiptas 
į laboratorinį darbą ir į- 
vairiausias konsultacijas. 
Per Ii945 metus Instituto į- 
vairiausiose laboratorijose 
buvo atlikta šie svarbesni 
tyrimai: 1076 maisto pro
duktų tyrimai, 2907 van
dens tyrimai, 9889 bakteri
ologiniai - epidemiologiniai 
tyrimai 
tyrimai

28 mokslo • darbus, 
skaičiuj: “Tėvynės 
sanitarinės pasek- 

“Vilniaus vandentie-

miologijos darbams į aps
kritis.

Šiems metams institutas 
atliks 
Tame 
karo— M mes ,
kio 1945 m. ryšyje su jo. 
atstatymu,” “Neries ir Vil
nelės upių vandens užterši
mo tyrimas Vilniaus miesto 
ribose” ir t.t.

Instituto mokyklų higie
nos skyrius 1946 m. dirba 
pagrindinį darbą — Lietu
vos miestų vaikų fizinio iš
sivystymo rodiklio nustaty
mas, maisto sanitarijos

z

Kardinolas Stritch pasikužda su William Green AFL 
konvencijos atidaryme. Įdomu, nuo ko Greenas gavo 
naujo Įkvėpimo tęsti darbininku judėjimo pasidalinimą, 
kiršinti vienus prieš kitus. Jis atrodė tokio Įkvėpimo 
kupinas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Knyga Prasiskverbia į Lietuvos Mases

■

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

Turi Vietų Savo Moderninėje Dirbtuvėje 
PATYRUSIOM IR BE PATYRIMO

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

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

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

8039 Vasermanc 
445 pasiutusiais 

gyvuliais aprietų asmenų 
skiepijimai ir t.t.

1945 m. kadrų stoka ir in
stituto pravedamas organi-j 
zacinis darbas neleido pla-! 
čiau išvystyti mokslinį dar
bą. Nežiūrint šitų aplinky
bių, institutas atliko šiuos 
darbus: “Sanitarinis van
dens tyrimas Neries ir Vii-i 
nelės upių Vilniaus mieste: 
ribose”, “Standartinis van-i 
dens tyrimo metodas” ii ■ 
pan.

Instituto laboratorijos y- 
ra aprūpintos gerais įren
gimais ir laboratoriniais 
specialistais: 1945 m. insti
tute dirbo 57 darbuotojai. 
1946 metais šis skaičius 
pašoks iki 90 darbuotojų.

1945 metais Instituto biu
džetas buvo patvirtintas 
576,000 rb. sumoje, 1946 m. 
numatyta arti vieno milijo
no rublių.

1945 metais institute su- ’ 
ruošti specialio mokslo sesi
jos buvo pašvęsti Pasterui,,. 
Mečnikovui ir eilei kitų te
matinių mokslo konferenci
ją..................... '. !

Šiais metais institutas at
liks visą eilę pedagoginių- 
metodinių darbų: Instituto 
laboratorijose atliks higie-' 
nos kurso praktikos darbus 
Vilniaus universiteto stu
dentai medikai, pieno kont
rolės punktų vedėjai; pa
ruošti apskritims ir mies
tams sanitarinių - epidemi
ologinių stočių vedėjai, ka
ro gydytojai - laborantai, 
studentai - medikai, paskir- ; 
darni juos sanitarijos-epide- ;

Pirmaisiais tarybiniais 
— 1940-1941 metais buvo 
imta spausdinti masiniais 
tiražais daugybė įvairių 
knygų, buvo sudarytas pla
tus knygų prekybos tinklas. 

! Kartu buvo žymiai praplės- 
■ tas bibliotekų ir skaityklų 
tinklas, kad. knyga gautų 
pasiekti kiekvieną Lietuvos 
kampelį, 
žmogų.

1940-41
Lietuvos 
miestuose
raeilių miestų ir miestelių 
buvo įsteigta knygynai ir 
bibliotekos. Valstybinė 
dykla jau turėjo 54 
skyrius - knygynus.

Vokiškieji barbarai

kiekvieną darbo

metais visuose 
TSR apskričių 
ir daugelyje ant-

Lei- 
savo

jau 
pirmomis, dienomis sunaiki
no knygų kultūros židinius: 
Vilkavišky, Marijampolėje, 
Alytuje, Raseiniuose, Zara
suose. Daugely kitų vietų 
buvusių knygynų vietoj te
liko griuvėsių ir pelenų 
krūvos.

1944 m. išvadavus Lietu
vos TSR iš vokiškųjų bar
barų, tik Kaune, Vilniuje ir 
keliuose apskričių miestuo
se buvo rasti knygynai. Su
valkiją ir Dzūkų kraštą, 

’Lietuvos šiaurę ir rytus vo
kiškieji barbarai paliko be 
knygų ir bibliotekų.

Lieuvos TSR Valstybinei 
Leidyklai, o vėliau — Vals
tybiniam Knygų Prekybos 
Trestui nedelsiant imtąsi 
atkuriamojo darbo. Daug 
šioj srityj padaryta, bet 
dar daugiau lieka padary
ti. -» , (

Karo audrai praėjus, vie
nas svarbiausių uždavinių 
stovėjo prieš Valst. Knygų 
Prekybos Trestą prekybos- 
knygynų tinklo praplėti
mas. Šiuo metu jau veikia 
33 knygynai ir 2 pagrindi-

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.

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

•2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotis 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

nes centr. prekybos bazės. 
Nuo š. m. balandžio mėn. 
knygynai veikia visuose aps
kričių miestuose ir daugely 
antraeilės reikšmės . mies
tuose: Plungėj, Pasvalyj, 
Jurbarke, Prienuose, Suv. 
Kalvarijoje ir kitur.

Knygynus literatūra ir ra
šomąja medžiaga aprūpina 
dvi bazės, kurios randasi 
viena Vilniuje, o kita Kau
ne. Į bazes gaunama litera
tūra iš Valstybinių Lietu
vos TSR leidyklų, kurių iš 
viso yra keturios: Pedago
ginė leidykla, grožinės lite
ratūros laidykla, politinės 
literatūros leidykla ir enci
klopedijos leidykla.

Be to labai dažnai ir di
deliais kiekiais literatūra 
gaunama iš kitų tarybinių 
respublikų.

Valstybinis Knygų Pre
kybos trestas nesitenkina 
vien tinklo — 'knygynų plė
timu ir jų aprųpinimu lite
ratūra. Trestas laiko nema
žos reikšmės uždaviniu at
statyti viešąsias ir mokslo 
įstaigų sunaikintas bibliote
kas. Šiam tikslui Valstybi
nė Leidykla dar 1944 metais 
pradėjo rinkti ir koncent- 
tuoti į vieną vietą vertin- 
gesniąją išlikusią literatū
rą. Dėl to 1945 metais imta 
komplektuoti bibliotekas 
apskričių vykdomųjų komi
tetų švietimo skyriams, ku
rie gavę perduoda viešo
sioms ir mokslo įstaigų bi
bliotekoms. Iki 1945 metų 
lapkričio mėn. 1 d. iš. viso 
buvo sukomplektuota ir 
perduota bibliotekoms 239,- 
000 tomai knygų 609,000 
rublių sumai. Panašus kie
kis tomų jau vėl sukom
plektuota ir artimiausioje 
ateityj bus perduota biblio
tekoms.

Knygų* leidimas dabar 
kiekvieną dieną plečiasi. 
Ir jau netoli tas laikas, ka
da kiekvienas knygos mylė
tojas - skaitytojas, o taip 
pat bibliotekos bus pilnai li
teratūra aprūpintos.

V. Ambrazevičius

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 25 d., 8 v. v., 408 Court St. Vi
si nariai būkite šiame susirinkime, 
nuį; yra šaukiamas svarbiam reika
lui. — A. Skhirus, sekr. (239-240)

f '

----------------------------------------- B------------------

Žinios Iš Saulėtos Floridos
St. Petersburg!), Fla. — Pa

staruoju laiku pastebėjau per 
Laisvę kelias korespondenci
jas, kad vis daugiau lietuvių, 
mūsų idėjos draugų biznierių 
ir darbininkų atvažiuoja. į sau
lėtą “sveiką” Floridą. Visi jie 
patraukia tiesiu vieškeliu nu
merio pirmo į Miames mies
tą. Bet ant kiek man tūli pi
liečiai pasakoja, tai ten nie
kas nėra minkštai įkandama.

Aš čia noriu pakalbėt apie 
savo miestą St. Petersburgą, 
kuriame jau pragyvenau dau
giau kaip mėnesis laiko? La
bai sunku ir neparanku gy
vent bile kur, neturint nuo
savos gūžtos, žodžiu sakant, 
“šuniškas gyvenimas” ypač to
kiam, kuris yra turėjęs kokias 
nors nuosavybes, šitame mies
te stubų pardavinėtojų yra 
ant kožno skersgatvio po vie
ną, po du. Ant vieno bi^niš- 
kesnio skersgatvio suskaičiau 
šešias įstaigas agentų stubų 

tituluojasi, 
“Realtors.” 

“bungalow,” 
galima nu

kąri ir vidunakty, 
gauna riebius komi- 
kožno tūkstančio do- 
$50. Na, ir prakai-

kaip 
atiduosiu 

dolerių, 
žmonele 
tuos

be 
už 

Pa
tu

Palo
nui už dyką neimčiau, 

ji, prisiuntė 
artimą” drau-

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.
(240)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI 
PATYRI

Prie Mokyklos Darbo.
Gera Alga. Nuolatinis darbas. 

Reikalingi Paliudijimai.

• Kreipkitės
DELEHANTY INSTITUTE

115 East 15th St., N. Y. C.
(211)

VARNIŠIO DARBININKAI
PATYRĘ

Burn-in ir touęh-up vyrai prie 
dailaus staliorystės darbo.

Kreipkitės:
NEW YORK & BROOKLYN

CASKET (CO.,
703 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

POPIERINĖS DĖŽĖS
STRIPPER & TURNER-IN

TAIPGI MOKINĖS

STOEHR & LAUTEN
5104 HUDSON BLVD., 

WEST NEW YORK, N. J.
(243)

OPERATORĖS
Prie Singer Siuvamų Mašinų

GERA ALGA
NUGI. AT

Kreipkitės

WALL FOOTWEAR 
CORP.,

60 WALL ST.
PASSAIC, N. J.

(242)

VI RfiJ A-P1LNA1 PATYRUSI, sugabt 
moteriškė nuo 30 iki 45 moderniškiems na
mams, Connecticut dairy farm. Turi būt 
tvarki, švari ir linksmos išvaizdos. Trys 
suaugę. Nėra skalbinių. Puikiausias už
laikymas ir uera alga. Reikalaujama paliu
dijimo. Rašykite W. E. Thwinjr. Chestnut 
Hill, Norwalk, Conn, arba telefonuokito 
ketvirtadienį, Wesport 2-3774, mes užmokė- 
sime už telefonų.

.i

1

I

ir

ir

pardavėjų, kurie 
apart pavardės, 
Bile stubą, bile 
per jų piršlybas 
sipirkt, 
Agentai 
sus, nuo 
lerių po
tuoja vyrai, miklina liežuvius, 
kaip koki Lietuvos čigonai, 
pardavodami kuinus.

Stubos dviejų aukštų, 
“bungalow” vieno aukšto
kambarių. Darbininkų sekci
jose, south pusėj, kur prieš 
porą metų parsidavė po 5 
tūkstančius dolerių, dabar kai
nos pašoko dvigubai. O kiek 
žmoniškesnė stuba su gra
žiais rakandais kainuoja maž 
daug 12 tūkstančių dolerių ir 
aukščiau. Bet yra ir tokių 
apartmentnamių, žinoma, apy
senių, kurie neša raudos per 
metus iki 5 tūkstančių dolerių, 
kurių kaina maž daug apie 
20 tūkstančių dolerių. Tokia 
nuosavybė turint, senatvės 
klausimas aprūpintas, nes iš 
nuomų galima puošniai gy
vent.

REIKIA
Patyrusių batų darbininkų. Gera alga. ; 

Nuolat.
MOTOLA CUSTOM MADE SHOE REPAIR '

8727 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
(242) ■

OPERATORfcS
Gera Alga, nuolatinis darbas.

Linksma aplinkuma.
Kreipkitės

RAINOSUN CLOTHES
327 E. 29th St., N. Y. City.

MURRAY HILL 5-7872.
(240)

BATAI
PATYRĘ BATŲ SUPIOVĖJAI

PRIE DAILIŲ MOTERIŠKŲ BATŲ

MACKEY STARR, INC.,
401 East 31st St., N. Y. C. 

MU. 5-5476

MALE and FEMALE

(242)

BLOMQUIST LAUNDRY
REIKALAUJA

i PATYRUSIŲ PROSYTOJŲ 
PRIE MARŠKINIŲ

‘ Nuolatinis darbas, 5 dienų savaitė.
. 11 COTTAGE ROW,

GLEN COVE, L. I.
TELEFONAS GLEN COVE 1105

i (240)

VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
esanti pilna 
kaip “ter- 
prusokų ir 

vorų ir vaba- 
agento už-

PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

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

(249)

nesu
kąs 
nei

r

i I
1

Stubos daugiausia medinės. 
Perkant stubą, • reikia būti la
bai apžvaliam, nes kaip ku
riose stubose yra įsiveisę para
zitai, vadinami “Termites”, 
panašūs į mažytes skruzdeliu- 

Jie įsiveisia į vidurį len- 
tiktai 
Stub a 

gražiai, 
ter

mites.” žmogus nusipirkęs 
tokią stubą, patyręs, kad ji

kės.
tų, išėda vidurius, ir 
viena maliava palieka, 
iš paviršiaus atrodo
bet viduriai lentų išėsti

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 Tabletėms 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
UuAlddS

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

TeL GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas 

411 Grand St Brooklyn

visa pilna parazitų, bėga pas 
agentą, o tas parduoda kitam 
už kiek žemesnę kainą, ir 
tokiu būdu stubų agentam 
pasidaro čiela rugiapiūtė. 
Naujai pastebėjus, kad jau 
“termites” pradeda įsiveist, 
yra tam tikri žmonės, kurie 
už $35 išpurkščia tam tikrais 
nuodais apačią stubos, ir ter
mitai visi išgaišta.

Viena lietuvė moteris man 
pasiūlijo savo stubą su keliom 
“cotages” už 50 tūkstančių 
dolerių. Ale, girdi, 
agente, tai tau 
45 tūkstančius 
mislinau sau, 
brangioji, tavo 
cius
Po kelių dienų 
pas mane savo 
gą kunigą J. Ualaburda, iš St. 
Leo Abbey, Fla. Kunig. pato
gioj vietoj sėdėjo pas mane 
ir kalbėjosi tris valandas. Ap
sirengęs jis buvo civilėm 
drapanom. Kaip jau jis paty
rė maždaug apie mano nusi
statymą, tai ir išrėžė puikų 
spyčių apie tą lietuvę moterį. 
Kun. Ualaburda, sako, ta 
moteris (pavardę praleidžiu) 
prieš 6 metus už tas praper- 
tis mokėjo 5 tūkstančius do
lerių, vėliau ji aplopė, aptai
sė ir jai tas kaštavo 10 tūks
tančių dolerių. Stuba su tom 
keliom “sekėm’ 
tokių parazitų, 
mites,” žiurkių, 
kitokių tropiškų 
lėlių. Bet kaip
klausi, ar stuba liuosa nuo ter
mitų, tai jam akys išsprogsta 
ant kaktos, nuduoda, kad ne
supranta, ką tu plepi. Business 
is business.

Kunigas Ualaburda gana 
draugiškai kalbėjo, esą, anais 
sunkiais metais žmonės pava
sarį užrakindavo stubas ir 
marš į šiaurę, niekad 
grįždavo, ba čia nėra 
veikt, nėra nei darbų,
biznių, nei pinigų. Tai mies
tas tokias stubas parduodavo 
už praskolintas taksas. Ku
nigas dadūrė, “būk atsargus,” 
ir lauk progos, nėra tau strio- 
ko.

Dabojant laikraščiuose skel
bimus, matosi, kad dažnai pa
sitaiko nusipirkt stubą nuo 
privatiškų žmonių, su puoš
niais rakandais už gana že
ma kaina, c- *-

Gyvenimas Floridoj žiemos 
laiku labai malonus, medžiai 
ir painios visur kur žaliuoja, 
orindžiai ir kiti fruktai auga, 
bujoja, svečių turistų pilna vi
sur. Norint per žiemą dirbt, 
galima lengvai darbą pasi
rinkt, na, ir netaip jau už že
mą atlyginimą. Taip kunigas 
kalbėjo. Mes jam padėkavo- 
jome ir prižadėjome pildyt jo 
patarimą. Apart to, kunigas 
siūlė pirkt viešbutį su 20 
kambarių už 18 tūkstančių 
dolerių, kaimelyje prie vieš
kelio už 60 mylių -nuo St. 
Petersburgo. Sakom, pagalvo
sime. Good bye, Father.

V. J. Stankus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Informacijų Cęntras yra už
laikomas Amerikos Lietuvių 
Tarybos. Taryba gi yra nusi
tarus vėl sukelti ketvirtadalį 
miliono dolerių.

Svarbus klausimas, kur toji 
Taryba gauna tokias sumas pi
nigų ?

Kokia slapta jėga Tarybos 
ir Centro darbus finansuoja?

Ir Vienybėje ir Keleivyje 
tas pats šūkis: “Republikonų 
Partija už Lietuvos nepriklau
somybę.” Abu laikraščiai su
šilę agituoja už republikonų 
kandidatus.

Vienybė yra atviras fašistų 
laikraštis, o Keleivis skaito 
save socialistiniu laikraščiu. 
Politikoje skirtumas tarpe 
tik toks, kaip tarp puodo 
katilo.

ją
ir

Tokio. — Gen. MacAr
thur leido Japonijos impe
ratoriui Hirohitui laikyti 
tik 4,000 tanių...

i

ANGLAI SUVARĖ DAR 
819 ŽYDŲ Į KONCENT

RACIJOS ŽARDĮ
Jeruzalė. — Anglai de

portavo dar 819 suimtų žy
dų, kurie svetimu laivu 
slaptai plaukė į Palestiną. 
Jie suvaryti į koncentraci
jos stovyklą Cyprus saloj.

OPA panaikino kainų 
kontrolę beveik visiem tau
kam ir valgomiem aliejam.

Tokio. — Talkininkai per 
10 menesių įgabeno daugiau 
kaip 600,000 tonų maisto ja
ponams.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 668, Newark 1, N. «

i
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NeHYtirko^zWWZiiiioi
Pasukimas Tūkstančio Groserniy Darbininkai Uni

Balsy Gali Laimėti 
Darbietį Atstovą jistai Išmetė Savo Viršininkus

Komunistas Kandidatas 
Kalbės Williamsburge; 

įdomi Filmą

lenktynės.
žodžiais, jo išrinki- 

n e išrin k imas puikiau- 
to, kiek darbiečiai ir 

ir 
ei-

Tūkstantis unijistų groser- 
nių darbininkų, susirinkę į Ho
tel Diplomat, New Yorke, 
praeito pirmadienio vakarą 
vienbalsiai nutarė išmesti iš 
unijos buvusį prezidentą Mur
ray Kudish ir jo bendrą Eph
raim Schwartzman.

Išmesti už visokiomis sukto
mis transakcijomis išeikvojimą 
iš Grocery

apie $75,000
Lokalo 

iki 80,-

juos 
plačiau.

ateityje pa-

Komunistų Partijos 1940 me
tais, buvo Kudish’o dvasios 
vadu, mokytoju pulti progre
syvius ir patarėju finansiniais 
reikalais.

Max Gordon, darbininkų 
dienraščio Daily Worker ko- 
lumnistas, rašo, kad pasuki
mas apie tūkstančio ar gal 
dar mažiau balsų gali nulem
ti iš naujo išrinkimą darbie- 
čio Leo Isacson į valstijos sei-1 
mėlį iš 13-to Assembly Dis-! 
trikto, Bronxe. Taip artimos 
būsiančios šiame distrikte rin
kiminės

Kitais 
m as ar 
sys nuo
kiti darbininkų draugai 
progresy v ia i p as i d arb u os 
darni po namus informuoti 
žmones apie svarbą jį išrinkti.

Kas pasakyta apie 13-jį, 
galima pasakyti apie kelis ki
tus distriktus. Visame didžia
jame New Yorke - Brookly
ne yra apie desėtkas tokių 
distriktų, kur tik Keli šimtai 
ar net keli desėtkai balsų nu
sakys, ar bus 
gresyviškesnis,
palankesnis kongresas 
tijos seimelis.

Ir tas pats galima 
t i apie visus distriktus
čia kiekius gausimų balsų už 
visus progresyvius. Tūli iš tų 
progresyvių šiais 
dar nebus galima 
tačiau jų gavimas 
Jtelsų padarytų 
didžiųjų partijų 
sukalbamesniais.

338-to
000.

Apie 
k ai būti

Kas jie tokie politiniai?
Kudish yra vienas iš 

r i a usi ų so c i a 1 - d e m o k ratų 
du didžiajame New Yorke, o
Schwartzmanas išmestas iš

vy- 
va-

išrinktas pro- 
darbininkams 

ir vals-

pasaky- 
kas lie-

rinkimais 
išrinkti, 
daugiau 

išrinktuosius
kandidatus

Veteranai Studentai 
Boikotavo Mokyklą

negavę, 196 
nusitarė apleis- 
persikelti į ki- 
Mitingas Įvyko

Manhattan Technical Insti
tute studentai veteranai iš- 
maršavo iš klasių savaitei lai
ko proteste dėl nebuvimo 
mokslui reikiamų parankumų. 
Atbuvę savaitę protesto ir vis 
tų pagerinimų 
balsais prieš 4 
ti institutą ir 
tas mokyklas.
spalių 17-tą, Mokytojų Unijos 
patalpose.

Tuo pat sykiu studentai prai 
šė iš to instituto pravarytus 
16-ką CIO mokytojų tęsti to
liau pikietą. Studentai visame 
kame juos rems. Mokytojai 
buvo pavaryti iš darbo už sto
jimą Į uniją. Juos pravarė di
rektorius Hyman Marcus.

Veteranai, mitinge kalbėda
mi, sakė, jog su mokyklos ve
dimu turi būti kas nors “fi
shy,” jeigu gaudami iš fede
rates vyriausybės po $500 už 
kiekvieną iš 600 studentų ne
gali teikti net pačių elemen
tarių mokslui reikmenų.

Jie taip pat išmetinėjo, kad 
direktorius Marcus operuoja 
pataisų šapą, Empire De
signing Corp., W. 65th St., 
kurioje jis savo samdytiems 
darbininkams moka 85 centus 
per valandą, o studentams tik
tai 50c.

Blogumus mato ne vien tik 
studentai. Mokytojai yra skun
dęsi valdinėms įstaigoms dėl 
ankštumos mokykloje ir 
skriaudų mokytojams pratę
siant mokymo dieną ir kliu
dant gauti leidimus.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN

• LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. -

Ypatinga tas, kad šie jau 
ne pirmi, bet kelinti buvusieji 
diktatoriški Įvairių unijų vir
šininkai, kurių politinė ir kla
sinė darbininkų reikalų išda
vystė pastaruoju laiku susi
vedė į finansines suktybes ar 
ties i ogi n es vagystes.

Tiesa ir politinės ir klasi
nės išdavystės tankiausia būna 
pardavystėmis, atliekamomis 
už atitinkamas malones ar 
tiesioginę piniginę mokestį.

Kas yra girdėjęs Benjamin ' 
J. Davis kalbant, tas nepra
leidžia jo sekamų prakalbų. I 
Tačiau jam gyvenant ir vei
kiant New Yorke, Brooklyne 
retai kada esame ji girdėję.

Už savaitės antradienį, 
Davis atvyksta kalbėti 
I i a m s b u r g i e č i ų k o m u n i stų 
šiamame jam masiniame 
tinge Imperial 
Broad way, netoli
ing Ave. stoties ant BMT Ja
maica linijos. Pradžia lygiai 8

29, 
wil
l’ll o- 
mi- 
790 

nuo Flush-

Davis, Komunistu Partijos 
tikietu išrinktas į miesto tary
bą, dabar kandidatuoja tos 
pat partijos tikietu į New 
Yorko Valstijos
Tokiam darbo žmonių 
gui tapus prokuroru, 
žmogus galėtų tikėtis 
teisėtumo.

Greta Daviso taipgi 
kitas komunistas
nas Peter V. Cacchione ii’ J. 
Williamson, Komunistų Par
tijos darbo sekretorius. Rodys 
filmą “Dead-Line for Ac
tion.”

Iš Jy Draugų Pažinsite Juos,
Sako Unijistai Sukniasiuviai

Dubinskio

Jeigu kas kitas kam nors iš 
darbininkų neparodė, keno 
reikalus gina Dubinskis, kas 
jo draugai, tai gavimas ir pri
ėmimas nuo Anglijos kara
liaus medalio tūkstančiams 
darbininkų, ypatingai žydų, 
tai parodė.

New Yorko unijų lokaluose 
ir šapose, kur dirba daug-tūk- 
stantinės minios
valdomos unijos narių, mote
riškų rūbų siuvėjų, ILGWU 
unijistų, užvirė kalbos ir at
viras reiškimas pasipiktinimo. 
Rimtai, darbininkų rateliuose 
liekas neskaito Anglijos ka- 
•aliaus specialiu darbininkų 
1 raugu.

Jie prisimena, kad net Mrs. 
Stephen S. Wise, rabino žmo
na, kuri visgi skaitosi ponia, 
buvo pasiūlyta karaliaus me
telį, bet jį metė atgal. Ji tada 
buvo labai susirūpinusi, kad 
jai būt jinai ką nors, kur 
lors savo žmonėms blogo pa-

dariusi, jeigu ją parinko me
daliui gauti.

Karaliaus medalis buvo 
įteiktas David Dubinskiui ką 
tiktai Įvykusioje AFL nacio- 
nalėj konvencijoj, Chicagoje, 
kur taip pat nuo karaliaus 
medalį gavo ir Matthew Well, 
kitas AFL vice-prezidentas.

Jų abiejų nuopelnai yra 
tame, kad jie skaldo darbi
ninkų vieningumą. Kiekvieną 
nenuolankaujantį jiems ap- 
šaukdinėja raudonuoju. O CI 
O, komunistus, Tarybų Sąjun
gą jie šaukšte vandens prima
nytų paskandinti. Bet kad 
neskęsta, negi jie kalti, kara
liaus medalis vistiek vietoje.

Pasipiktinę, 35 veiklūs, va- 
vovaujanti paties Dubinskio 
unijos nariai iš International 
Garment Workers Unijos pa
sirašė protestus. Ir tuos pro
testus paskelbė viešai, darbi
ninkų spaudoje.

prokurorus, 
drau-

pilno

kalbės 
kaunsilma-

Lietuviai Komunistai Prašome
Visus vertingų mitingų mė

gėjus atvykti. Ir prašome Įsi
gyti tikintus iš anksto pas L.

Kliubo narius. Kaina tik-
25 c. L. K. N.

K. 
tai

Majoras O’Dwyer apsisto
jo Californijoj pas brolį pasil
sėti po žmonos šermenų ii- pa
bėgti nuo kitų bėdų, kurių 
esančiam vyriausiu miesto 
vai d i n i n k u n etrū ksta.

Ar Verta Balsuoti 
už Komunistus?

Daugiau Truckmany 
Grįžo į Darbą

A, TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarp* Ten Eyck ir Mnujer Bt». 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Ar verta balsuoti už komu- 
ristus ir abelnai už mažumų 
partijas? Tokį klausimą, ma- 
omai, komunistai tankiai gir
ti, kad Robert Thompson, 
’andidatas į New Yorko Val- 
tijos kontrolierius ėmė laiko 
ai atsakyti radijo programo- 

:e.
Atsakydamas tiems, “kū

nuos rūpina mytas, būk bal
as už komunistus ir mažumų 
lartijas esąs prarastu balsu,” 
Vhompsonas sakė, jog tas ar
gumentas yra įrodytas esant 
daidingu. Jis nurodė, kad jam 
iaug kartų žmonijos istorijo- 
e progresyvės mažumos 
gyveno dienos pamatyti 
nusistatymą pateisintu 
nmo.” Thompsonas

“Vakar dienos

da- 
.10 

gy vė
saite :

mažume 
tapo šio' 
vakarykš-lienos įstatymais, 

’Jais Brandeis ir Holmės atsi
sakymai sutikti su didžiuma 
šiandien yra priimtomis legfa- 
temis doktrinomis. Vakar 
tos mažumos, tapo šios 
tos didžiumomis.”

die- 
die-

Pasirinko CIO Uniją
Irving Trust Co. darbinin

kai 146 balsais prieš 61 pa
brinko savo atstove CIO Fi
nancial Employees Guild Lo
kalų 96-tą, esantį dalimi 
United Office and Professio
nal Workers of America.

Vagys apkraustę Evelyn’os 
Lehman kambarį Hotel Madi
son praeitą ketvirtadienį ir iš
nešę apie $100,000 vertės 
brangumynų. Jinai su viešnia 
tuo laiku, tarp 8 ir 11 vaka
ro, vakarieniavusios restaura- 
ne.

A 
su-

Spalių 22-rą pasirašė su 
FL Teamsters Lokalu 807 
tartis dar dvi iš užsilikusių lig 
šiol užstreikuotų stambiųjų 
firmų. šiomis paskiausiomis 
buvo American Can ir Na
tional Sugar. Susitarė taip 
vadinamąja “Bohack formu
la,” su 31 centu daugiau mo- 
kesties per valandą.

Thomas 
padėtis

padė-

dviejų 
miesto

Lokalo sekretorius 
J. Hickey sako, kad 
dabar visiškai gera, 
kusios už.streikuotomis firmos 
viena po kitai skubina susitar
ti, nebeatsilikti streiko 
tyje.

Pasirašymas minėtų 
teigiamai paveiksiąs ir
gyventojus abelnai. American 
Can gaminanti daug pienui į 
’ndų, palengvės pieno plūsta- j 
tymas. National Sugar pa- 
liuosuos iš sandėlių susikaupu
sį cukrų.

Taipgi jau pasirašyta su
tartys su Liquid Carbonic ir 
Pure Carbonic vandenų ga- 
mintuvėmis.

Pasirašymas sutarties su 
Seaman Trucking Co., Brook
lyne, sugrąžino į darbą .dar 
apie 400 darbininkų.

Tačiaus dar vis yra nema
žai streikuojančių, kuriem po 
išbuvimo streike astuonias sa
vaites jau yra reikalinga pa
rama.- Tad lokalas 807 pas
kyrė $50,000 streiko reika
lams.

Centralinio New Yorko 
bėriai sugrįžta darban, 
mėjimai būsią ne- “on 
house,” bet ant galvos
barzdos. — apkirpimas 90c., 
skutimas 45. Pirm streiko 
buvo minimum 75 ir 35c,

bar- 
Ėai- 
the 

ir
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vcituvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steiėlus su naujausiais {taisymais,
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

Western Union Vėl 
Prie Streiko

Jeigu ši telegrafo firma ne
bus sutikusi su savo darbinin
kais tartis, darbininkai buvo 
nusitarę pradėti streiką vi
durnaktį iš 23-čios į 24-tą.

Savo įspėjimą kompanijai 
ii’ informavimą visuomenės, 
darbininkai, CIO American 
Communications A s s ociation | 
nariai, paskelbė įspūdinga;

ką. į masine demonstracija, įvyku-Į
Demonstraciją iššaukė, jai šia antradienį prie įstaigos,',^- 

vadovavo Committee for Ma-(157 West Broadwa.y, New Į 
ritime Unity, sudarytas kc 
marininkystės darbo unijų.

Derybose tarp laivų 
panijų ir 
kuriais klausimais jau buvo | policijos grasinimo 
sutikta, bet dar tebediskusa-' 
vo klausimą mokesties už 
viršlaikius ir kai kuriuos 
smulkesnius reikalavimus, be 
kurių išpildymo mariniu k ai
negrįš į darbą.

Unijistų išleistas lapelis 
ko, kad greta užsispyrimo 
laikyti m arini n k us blogose 
lygose dėl didesnių komp 
joms pelnų, kompanijos 
rinčios ir kitą tikslą — politi
nį. Jos norinčios drumstame 
vandenyje pamerškerioti bal
sų už Dewey ir abelnai už re- 
publikonus ir kitus reakcinius 
kandidatus.

Tūkstančiai Marininky 
Vėl Pikietavo 

Kompanijas
Spalių 21-mą vėl apie 7,000 

marininkų ir prekybinio lai
vyno oficierių demonstravo 
ant Broadway paramai strei
kuojančių marininkystės inži
nierių. Jie maršavo šaukda- j 
mi reikalavimus baigti strei-I

Demonstracija Įvyko ir uni- 
kom-Į jos vadas Joseph Selly de- 

uni.įos atstovų kai ■ monstracijai kalbėjo nežiūrint 
> areštuoti

• Selly, jeigu j’isai kalbėsiąs.

Audinių Streikas

firmų 
pradėjo

Audinių pristatymo
1 darbininku streikas i ‘
antrą savaitę. Majoro pas

iirtas tarpininkavimo komite
tas buvo pasišaukęs samdyto
jų---- Uptown Convertors As
sociation — ir CIO Wholesale 
and Warehouse Workers Lo- 

! kalo 65-to atstovus į derybas,

Turėkite mintyje savo dien-' 
raščio sunkumus. Atsiminkite, j

• • ikaip dabar viskas brangu. Jū-
būtinas 'I su parama Laisvei yra 

sa-1I 
pa- ( 
są- 

ani- 
tu- j

Brooklyne Tariasi Kovoti 
Prię.š Aukštas Kainas

Brooklyno Vartotojų Tary
ba sušaukė konferenciją spa
lių 22-ros vakarą, YMHA 
patalpose, 14th Avė. ir 49th 
St., New Yorke. Tikslas: su
siplanuoti veiklą prieš aukš
tas maisto ir kitų reikmenų 
kainas.

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 j mė
nesi, uždarbis $100 į mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 -- 7 iki 10 P. M. (244)

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth &-5B69

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8868

221 South 4th Street

„ . . j 9—12 ryte Valandos: j

Penktadieniais Utdaryta

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam g^rblnKas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia 7-4499

reikalas

Darbininkai, virš tūkstantis 
jų, reikalauja po $48 savaitei 
minimum moke.sties, abelnai 
pakelti algas po $16 savaitei, 
su $10 priedu savaitei už pra
eitą laiką nuo birželio pirmos, 
dienio vakaru.

Išėjus iš bažnyčios, Mrs. 
Elizabeth Coyle, 42 m., nuėjo 
tiesiai ant tilto ir užsimušė 
nušokus tarp Harlem River 
Speedway ir upės.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RB EINGOLD

BEER & AT.ES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU {ĖJIMU, 

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 4-8578

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.
Tei. EVergreen 4-8003

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 . $2475

CAMBRIDGE
A u hwtu . . . I2973

PATRICIA 
!7|»wd» . . . $247s yi

SIXTH Ct
. 12971

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




