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Turčių spauda džiaugiasi 

dėl pasekmių Berlyno balsavi
muose. Taip ir mirga: “De
mokratija laimėjo rinkimus.”

Stebėtis reikia, kaip Berly- i 
ne tiek daug “demokratų” at
sirado, kur tik metai ir pusėj 
atgal buvo bjauriausio hitle-Į 
rizmo širdis! Argi ne nuosta
bu, kad tame pat Berlyne, 
kuris yra okupuotas Jungtinių ; 
Valstijų, Sovietų Sąjungos,! 
Anglijos ir Francijos armijų,. publikonai laimės daugumą
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REPUBLIKONAI į Jungtinių Tautų Sekretorius Reikalauja IGINČAI DEL VETO
BURIASI PRIEŠ 
DARBO ĮSTATUS
Washington. — Jeigu per 

lapkričio 5 d. rinkimus re-
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kur tvai ką palaiko šių ketu- i kongresmanų, tai jų vadai
rių valstybių sudaryta 
inendantūra, taip 
“demokratija!”

Ko- 
pražydo

susirinks Washingtone apie
1 lapkr. 18 d. ir gamins pla-
> nūs įstatymams išleisti

Berlvne išrinkti viršininkai i Prieš darbo
nebus to miesto bosai, bet tik I teisę. Tatai sužinojo 
ves reikalus taip, kaip Jung- Į darbininkiškos spaudos ke
tinių Tautų okupacinė Komen- i respondentai.
dantūra patvarkys. Kitaip ir; Korespondentų užklaus- 
negali būti okupuotame mies- 

supratimu, šū- 
“demokratijos” 

“komunizmo”

te. Ir mūsų
Ravimas apie 
laimėjimą ir 
pralaimėjimą, yra tuščias!

Anglijos, Francijos ir Ame-1 
rikos zonose visi reakcininkai 
susispietė apie Social-Demo- 
k ratus, kurie prieš Hitlerio 
Įsigalėjimą buvo “socialistais.” 
Kada Hitleris įsigalėjo, jie vir
to naciškais “viršžmogiais 
tikėjosi pasaulį 
dabar vėl tapo 
tokiais, žinoma, 
vinas.

ir 
užkariauti, o 
“socialistais”, 
kaip Mr. Be-

tas apie republikonų pla
nus, republikonas .senato
rius Charles Halleck nuro
dė programą, kurią jie pri
ėmė praeitą žiemą, būtent:

Vartot teismu indžionkši- 
nus prieš streikierius; ne- 
priimt atgal tokio darbinin
ko, kuris streike pikietavo! 
ir kliudė norinčius dirbti ; 
(streiklaužius); nepripa- 
žint darbvedžiam (forma- 
nam) unijinių teisių ir t.t.

i Kongreso Komitetas Atrado 
„ . ,. . i Nekaltais Šešis SuimtusSovietų zonoj veikia apvie-; .

nyta komunistų ir kairiųjų so-i nCVS AHIp SūipUS 
cialistų taip vadinama Sočia- i 
listų Vienybės Partija. Skai-į 
tyti šią partiją komunistine1 
būtų klaida. Ši partija kovo
ja išnaikinimui hitlerizmo ir 
atsteigimui vokiečių tautos 
laisvės, kartu ir valstybės. 
Joj randa vietą ne vien dar
bininkai, bet ir generolai, ku
rie ne komunizmą nori ma
tyti Berlyne ir Vokietijoj, bet 
atsteigtą demokratinę Vo
kietiją.

laimėjimui

kalba, ku
ri e pripažjs-

New York Times rašo, kad 
“d e m o k r atijos” 
padėjo Mr. James 
sakyta Stuttgarte 
rioj jis sakė, kad
ta dabartinės Lenkijos sienos 
ant Odros ir Niesse upių. Ki
tais žodžiais, sakė, kad tūli 
Lenkijos plotai, kuriuos ji 
yra atgavus iš Vokietijos, vėl 
bus atimti iš Lenkijos ir grą
žinti Vokietijai.

Aišku, kas iš tos prakalbos 
džiaugėsi! Ir nėra kuo di
džiuotis tokia politika,
žaidžia vokiečių grobikiškais 
apetitais, kad padidinti “de
mokratų” balsų skaičių.

kuri

Aišku, kad Berlyne komu
nistai mažiau turi įtakos, kaip 
kitur Vokietijoj, net ir Sovie
tų zonoj. Berlyne daugiau
siai buvo hitlerininkų, ten bu
vo nacių politinė širdis.

Dar tik metai ir pusė atgal 
Sovietų armija, vadovaujama 
komunistų iš 22,000 kanuolių 
daužė tą nacių širdį, o 16,000 
lėktuvų kasdien bombardavo! 
Šiandien norėti, kad tie Ber
lyno gyventojai jau būtų ko
munistų šalininkai, tikra ne
sąmonė! Ir jeigu pridėti prie 
to tą, kad Sovietų Sąjunga 
kietai laikosi už dabartinę 
Lenkijos - Vokietijos sieną, tai 
bus aišku, koki tie Berlyno 
“demokratai,” kurie pasidavė 
ant Mr. Byrnes meškerės.

Iš Varšavos praneša, kad 
popiežiaus kardinolas Hlon- 
das išleido patvarkymą, kuris 
buvo skaitytas visose katalikų 
bažnyčiose. Kardinolas reika
lauja iš Lenkijos piliečių, kad 
jie būsimais rinkimais nebal
suotų nei už vieną kandidatą, 
kurie sudaro dabartinę Lenki-

(Tąsa 5-me pusi.)

Veiksnių prieš Franko Fašizmą Ispanijoj TEISES JUNGI
PASIMOJIMAS PRIEŠ 
WAGNERI0 ĮSTATYMĄ

Washington. — Republi- 
konų vadai ruošiasi įnešti 
būsimajai kongreso sesijai 
sumanymus prieš darbinin
kų teisę organizuotis į uni
jas ir prieš bendrąsias uni- 
jistų derybas su samdyto
jais. Republikonai pasiryžę 
griežtai apšlubint organi
zuotų darbininkų teises, ku
rias jiem davė įstatymas, 
išleistas pagal sen. Wagne- 
rio biliu. k-

Attlee ir Churchill
Vis prieš Sovietu

[•>

Franko Režimas Sėja Kivirčus 
Tarp Jungtinių Tautų Įkūrėjų, 
Kelia Nepasitikėjimų tarp Jų

New York. — Generalise 
Jungtinių Tautų sekreto- i 
rius Trygve Lie ragino 
Jungt. Tautų seimą veikti 
prieš Franko fašizmą Ispa
nijoj ir “surasti būdus, ku
riais galima būtų atsteigti 
laisvę ir demokratinę val
džią Ispanijoje.”

Trygve Lie priminė, jog 
ispanams užkartas fašiz
mas ”per ginkluotą fašisti
nės Ašies kraštų įsiverži
mą.” Lie užreiškė:
“Kol Franko režimas pasi

laikys Ispanijoj, tol jis, bus 
nuolatinė priežastis nė|iasi- 
tikėjimo ir nesutikimo tarp

Jungtinių Tautų įkūrėjų.”
Generalis sekretorius Lie 

nesiūlė įtraukt Franko 
klausimo į Jungt. Tautų 
seimo programą todėl, kad 
skundas prieš Franko fašiz
mą dar tebėra J. Tautu 
Saugumo Tarybos dieno-

Belgijos delegatas dr. 
Van Langenhove taipgi 
smerkė Franko valdžią, y- 
pač už tai, kad jinai laiko 
savo globoj belgiškų nacių 
vadą DeGrelle. Belgija rei
kalavo išduot jai DeGrelle. 
Franko atmetė tą reikala- 
vima. v

GRĘSIA PAVOJUS IR 
RENDŲ KONTROLEI

TAUTOSE
New York. — Meksikos,

Washington. — Republi
konai daro didžiausią spau
dimą valdžiai, kad panai
kintų rendų nustatymą gy-i 
venamiems namams. Sykiu > . . . ,
jie kursto namų savininkus Iteis? vetuoti- atmesti dau- 
neparsamdyt kitiem žmo-|&un?os nutarimus. Jie ypač 
nėm namų bei apartmentų, i an^!a pakui styti, leikalavo 
kuomet senieji įnamiai išsi-'aPiez^ ai^a panaikint tą 
krausto. Republikonai ima i teisę. . .
pavyzdį iš mėsos trustoj ^eJ:oT teisę,
streiko ir tikisi panašiu bū- Pag’al Jungt. Tautų Čaiteiį, 
du priverst valdžią panai 
kint rendu kontrole. € <

vadinamų mažųjų tautų de
legatai kėlė trukšmą Jung
tinių Tautų seime prieš 

■ penkių didžiųjų valstybių

Chinų Komunistai 
Laimėję Didį Mūšį

Washington. — Teisinis 
kongresmanų komi tetas 
pripažino nekaltais “Ame- 
rasia” laikraščio redaktorių 
Ph. J. Jaffe ir penkis kitus. 
FBI Hooverio agentai per
nai suėmė juos, girdi, kaip 
“raudonuosius” karinius 
šnipus, kurie būk išvogę 
slaptus Amerikos doku
mentus. Dabar kongreso 
komitetas atrado, kad šie 
žmonės neišvogė jokių slap
tų dokumentų.

Brighton, Anglija. — 
Anglų premjeras Cl. Att
lee, kalbėdamas Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso su
važiavime, daugiausiai nie
kino Sovietus ir komunis
tus. Jis, tarp kitko, sakė, 
kad “Rusija apsistatę tam
sybės ir nepasitikėjimo sie
na.” Sykiu premjeras Att
lee teisino anglų kariuome
nės bendradarbiavima su 
Graikijos m o n archistais 
(ir fašistais) prieš graikų 
respublikiečius.

Churchillas Tęsia
Kurstymus prieš

Sovietų Armiją
Maskva Kritikuoja 

New Yorko Policiją
Maskva. — Sovietų radi

jas sakė, jog New Yorko 
policija grubijoniškai, ne
taktiškai elgėsi su Sovietų 
atstovais, atidarant Jungti
nių Tautų seimą.

Federacijos Vadai 
--Reakcijos Taniai

Maskva. — Laikraštis 
Pravda rašo, kad Amerikos 
Darbo Federac. vadai “y- 
ra reakcininkų pastumdė
liai, kurie stengiasi nusilp- 
nint organizuotų darbinin
kų judėjimą.”

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchillas 
vėl gąsdino anglų seimą, 
kad Sovietai subūrę, girdi, 
200 divizijų savo armijos, a- 
pie 2,000,000 vyrų, į Sovie
tų užimtas žemes Europo
je. Jis tvirtino, kad ta So
vietų armija esanti “pa
ruošta” veiksmams.

Dabartin. Anglijos prem
jeras, “socialistas” Attlee 
tuo tarpu anglų unijistų 
suvažiavime kalbėjo prieš 
Sovietus. Churchillas parei
škė, jog jis užgiria kiekvie
ną Attlee’o kalbos žodį. Jis 
kartotinai įspėjo anglus, 
kad gręsiąs pavojus iš tokio 
ginkluotų Rusijos jėgų su
telkimo.

Chinų Komunistai Atsišaukė 
Į Jungt. Tautas—Sustabdyt 
Karinį Amerikos Įsikišimą

I ! ’

Chinijos Komunistų |Par- “Amerikonai laužo Chi-
tija per radiją iš Yenąno nijos žemės čielybę ir sau-
atsišaukė į. Jungtinių Tau- guma. Jie stato sau karines

Į tų seimą, .Flushing - įMea- 
jdows, N. Y.; prašė, kad 
1 Jungt. Tautos sustabdytų 
i Amerikos kišimąsi į viduįi- 
1 nius Chinijos reikalus. Chi
nų komunistai sako, jog 
Amerika ne tik remiąk Chi-

bazes Chinijos pajūriuose. 
Okupuodami Chinija, jie 
monopoliniai išnaudoja tokį 
dalykų stovį, kad galėtų 
pasiruošti Trečiam pasauli
niam karui.”

•ang Kai-sheko naminį įkąrą Chinų komunistų radijas
prieš komunistus, be'į daro tvirtino, kad Amerika su
Chinijoj pasiruošimus Tre- savo kariuomene Chinijoje
čiam pasauliniam ikarui. šešiais atvejais laužo Jung-
Chinų komunistai, tarp kit- tinių Tautų Čarterio II sky-
ko, pareiškė; riąus nuostatus.

PIETŲ AFRIKOS INDĖNAI 
SKUNDŽIA JUNGT. TAUTOM 

HOLANDUS IR ANGLUS

Pabrango Miltai po 
Kainų Kontrolės 

Panaikinimo

Gen. Eisenhower sake, 
turbūt, reikės palaikyt ver
stino rekrutavimo įstaty
mą.

New York. — Indijos at
stovas įteikė skundą Bend
rajam (vadovaujančiam) 
Jungtinių Tautų Komitetui 
dėl to, kad holandai ir ang
lai Pietinės Afrikos valdo
vai skriaudžia indėnų tau
tos žmones tame krašte. Be 
kitko, šiemet birželio mėne
sį buvo ten išleisti specialiai 
įstatymai, kurie aprėžia in
dėnų teises.

Indijos delegatas nurodė, 
kaip Pietų Afrikoje, Angli
jos pusiau-kolonijoje, lau
žoma sutartys, pagal kurias 
tie indėnai 19-me šimtmety
je atvyko į Pietinę Afriką.

Taip yra mindžiojamos 
žmoniškumo teisės, kurias 
užtikrina jungtinių Tautų 
Čarteris.
. Indėnų skundą parėmė 
Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis. Tam priešinosi 
Pietų Afrikos premjeras 
Jan Smuts. Skundas, paga- 
liaus, tapo pavestas politi
niam ir teisiniam seimo ko
mitetams atskirai svarsty
ti.

tikWashington. — Kai 
valdžia panaikino kainų 
kontrolę miltams, ant ryto
jaus šimtasvaris miltų mai
šas pabrango nuo $5.50 iki 
$6. Pakilo ir pyragaičių 
kaina. Iškontroliuotų Grin
džių pabrangimas viršija ir 
buvusią juodąją Tinką. Mė
sos kaina pakilus 50 nuo
šimčių aukščiau . OPA “lu
bų”. -

ORAS.—Būsią lietaus

Peiping. — Chinų komu
nistai praneša, kad jie lai
mėjo didelį 10 dienų mūšį 
prieš Chiang Kai-sheko ar
miją ties Yulinu, 100 mylių 
i šiaure nuo komunistu sos
tinės Yenano. Sako, jog 
tautininkai buvo priversti 
pasitraukt į Kungkiachwa- 
ną, 90 mylių į pietų rytus 
nuo Yulino. (O tautininkai 
skelbia, kad jie sumušė chi
nų komunistus palei gele
žinkelį tarp Peipingo ir 
Hankowo.)

: turi penki nuolatiniai Jung. 
; Tautų Saugumo Tarybos 
; nariai — Amerika, Sovietų 
i Sąjunga, Anglija, Francija 
'■ ir Chinija. Anglai ir “ma- 
: žosios tautos” trukšmauja 
dėl to, kad Sovietai ne kar
tą panaudojo veto. Ameri
ka pamatiniai remia veto 
teisę, bet, girdi, sutinka, 
kad seimas “išsikalbėtų” 
šiuo klausimu.

Bulgarijos Laikraščiai 
Išspausdins Amerikinį 
Protestą dėl Rinkimu

Prezidentas Užtarė 
Estus Atbėgėlius 

Iš Švedijos
Washington, — Jungtinių 

Valstijų vyriausybe leido 
laikinai šioje šalyje apsigy
venti 48-niems estams, ku
rie nedidelėmis žvejų valti
mis per Atlanto Vandenyną 
atplaukė iš Švedijos į Flori-

ma, fašistiniai) estai visų 
pirma buvo pabėgę į Švedi
ją, kuomet Sovietų armija 
vijo nacius laukan iš Esti
jos.

Prez. Trumanas gyrė tų 
bėglių “drąsą” ir ragino į- 
vairias valdines įstaigas iš
tirt, kaip galima būtų leisti 
jiems pastoviai apsigyventi 
ir įsipilietinti.

Čilės respublikos kongre
sas (Pietinėje Amerikoje) 

Washington. — Dar būsią užgyrė Gonzales Videlą 
kontroliuojama kainos ra- kaip naująjį prezidentą, 
dijų ir didesnių refrigera- Rinkimuose jį rėmė progre- 
torių - šaldytuvų. šyvių partijų sutartinė.

IŠ A. LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS FESTIVALIO
Rašo K. Petrikienė

Chicago.— Amerikos Lie
tuvių Meno Sąjungos suva
žiavimo antradienio sesiją 
atidarė V. Bovinas po pietų. 
Sesijos pirmininke prezi
diumas paskyrė K. Petri- 
kienę.

Paskaita apie Poetą 
Macį Kėkštą

Pradžioje sesijos S. Jasi- 
lionis skaitė Dr. A. Petri-

tą klausovai su didele aty- 
dą klausėsi. Skaitymą už
baigus, atsistojo Lapinskas, 
čikagietis, kuris Kėkštą ge
rai Lietuvoje ir Amerikoje 
pažino; ir Lapinskas, nors 
jau nejaunas žmogus, per
šokęs 76 metų, padeklama
vo porą ilgų Kėkšto eilėraš
čių, kurie nėra atspausdinti 
jo raštų rinkinyje. Be abe
jo, d. Lapinskas pasirūpins, 
kad jo eilėraščiai patektų į

to darbų.
Minimą paskaitą vertėtų 

pakarto t kitose lietuvių ko
lonijose, nes autorius ne 
vien tik nušviečia poeto 
Kėkšto dygliuotą gyvenimą, 
bet labai ryškiai vaizduoja 
ir tas sunkias gyvenimo ap
linkumas Lietuvoje ir Ame
rikoje, kokiose poetui teko 
gyventi - kovoti už žmo
gaus būvį. '

V. Bovinas, LMS sekre-

veiklos. Raportas tilps 
spaudoje.

Atstovų Skaičius
Atvyko dar 32 atstovai. 

Viso dalyvauja 130 atstovų 
nuo 32 draugijų.

Atvyko Frank Balwood 
(Balevičius) iš Wilmerding, 
Pa., pianistas ir kompozito
rius, parašęs kūrinį specia
liai Meno Festivaliui. Lau
kiama daugiau atstovų.

pildymas Jono. Mačio Kėkš iš šešių metų organizacijos (Daugiau žinių 5-tam pusi.)

25. — Talkininkų kontrolės 
komisija Bulgarijoj — A- 
merikos, Sovietų ir Angli
jos karininkai — nutarė, 
kad bulgarų laikraščiai išti
sai išspausdintų Amerikos 
protestą dėl Bulgarijos rin
kimų. Amerika protestavo, 
kad bulgarų valdžia nelei
dus priešingom jai parti
jom pasiruošt visuotiniems 
rinkimams. Tie rinkimai į- 
vyksta šį sekmadienį.

8,000 Sužeistų Vetera
nų Prašo Automobilių

Washington. — Aštuoni 
tūkstančiai veteranų, nete
kę kojos bei rankos kare, 
prašo, kad valdžia nemoka
mai duotų jiems tam tyčia 
įrengtus autorriobilius.

Įkaitinti 23 Krimina
liai Nacių Daktarai

Nurnberg, Vokietija, — 
spal. 25. — Tapo įkaitinti 
23 naciški gydytojai, kaip 
kariniai 'kriminalistai. Jie, 
darydami “m o k s 1 inius” 
bandymus, numarino tūks
tančiu kitataučiu belaisvių 
stovyklose.

Brooklyniečiai Atsi
žymėjo Lietuvių Meno
Festivalyje Chicagoje

(Telegrama)
Chicago, spal. 25.—Broo- 

klyniečiai labai gerai pasi
rodė Meno Festivaly j, su
vaidindami “Prieš Srovę.” 
Visi 5 Meno parengimai 
puikiai pavyko.

Lietuvių Meno suvažiavi
me dalyvauja apie 135 dele
gatai. Daug svečių iš kitų 
miestų, šeštadienį atvyksta 
Toronto Choras. Sekmadie-

R. Mizara.
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Iš Meno Festivalioe

buvo pilnutėlė

Hudson, Mass
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Paveikslas iš AFL konvencijos, posėdžiavusios per apie porą savaičių, Chicagoj
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pasimojimą sutraukti 
spėkas, jų vertingus 
į šį pirmą toki suva- 

kuriame dalyviai ir

scenoje jaunutė, 
mergaitė, Gertrude 
iš Waterbury, Conn.. 
Choro vedėja, mezzo- 

Jaunos dainininkės

susitikti; ji var- 
prašė lietuvių 

sukurti taikomą 
dainą ir dau-
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Jungtinių Tautų Konferencija Prasidėjo Gražiai
Jungtinių Tautų konferencija prasidėjo gražiai ir 

draugiškoj atmosferoj. New Yorko miesto valdyba ofi
cialiai priėmė delegatus miesto rotušėj.

Buvusis Pasaulinės Parodos valdybos namas įreng
tas Jungtinių Tautų generalio seimo posėdžių reikalams. 
Tai gražus ir didelis namas. Ten ir atsidarė Jungtinių 
Tautų Konferencija. Ten ir prezidentas Trumanas sakė 
sveikinančią kalbą ir išdėstė šios šalies vyriausybės poli-

Po to, delegatams buvo surengta viename iš didžiųjų 
viešbučių pietūs, kaipo proga artimesniam susipažinimui. 
Kaip žinia, prieš kiek laiko New Yorko miesto vyriausy
bė pasiūlė Jungtinių Tautų organizacijai, kad ji ant vi
sados pasiliktų New Yorke, įsteigiant savo centrą buvu
sioj Pasaulinės Parodos vietoj.

Žinoma, New Yorke parankamai yra dideli. Čia pat 
knygynai, muzėjai ir teatrai. Susisiekimas geras trauki
niais ir automobiliais, o su kitomis šalimis, — laivais ir 
lėktuvais. Miestas, žinoma,. numato ir nemažų įplaukų 
iš delegatų pusės.

Mr. Trumano kalba buvo viena iš geresniųjų pasta
ruoju laiku. Jis kalbėjo apie tai, kad pasaulyj žmonės 
nori taikos, kad jie norėtų gyventi be baimės, kad nedre
bėtų bijodami naujo karo. Jis sakė, kad Jungtinių Vals
tijų vyriausybė ir liaudis to paties nori.

Kad Amerikos žmonės, kaip ir kitų šalių, nori tai
kos, tai apie tai netenka abejoti. Nejaugi norės karo tie 
tėvai, motinos, broliai ir seserys, kurie pereitame kare 
neteko savo artimųjų?! Nenori karo ir tie jaunuoliai, ku
riems mokslą nutraukė karo tarnyba. Nenori jo nei vie
nas laisvę ir žmoniją mylįs mūsų pilietis.

Labai būtų gerai, kad ši Mr. Trumano kalba būtų 
atsisakymas nuo republikono Vandenbergo ir kitų reak
cininkų padiktuotos “kietos politikos”, kuri nieko gero 
taikai nesiūlo.

Mr. Trumanas kalbėjo prieš jėgos naudojimą kitose 
šalyse. Labai būtų gerai’ kad jis įsakytų tuojau atšaukti 
Amerikos armiją iš Chinijos, kur ta armija padeda reak
cijai, kur Amerikos pagalba yra plečiamas naminis karas 
ir sudaromas pasaulinei taikai pavojus.

Mr. Trumanas kalbėjo apie tai, kad nepaisant skir
tingų politinių įsitikinimų ir skirtingų gyvenimo socialių 
sąlygų, visos tautos ir šalys gali rasti vietą Jungtinių 
Tautų organizacijoj ir visus ginčijamus klausimus išrišti 
be grūmojimų — taikos keliu.

Labai būtų gerai, kad Valstybės Departmentas ma
žiau praktikuotų siuntinėjimą protestų notų kitoms vals
tybėms, mažiau darytų pagalba finansinių paskolų spau
dimo į kitas šalis, ką pastaruoju laiku praktikavo Jugo
slavijos, Bulgarijos, Čechoslovakijos ir Lenkijos klausi
mais. Tokios politikos nori Amerikos žmonės. Tik tokia 
politika yra naudinga mūsų šaliai ir visam pasauliui, ka
da žodžiai nesiskiria nuo darbų.

Jungtiniu Tautų organizacijos konferencija atsida
rė draugingoj atmosferoj. Būtų pageidaujama, kad vi
sus klausimus tokioj atmosferoj ir spręstų, kad neveiktų 
angliškas blokas mašinaliai, bet atsižvelgtų ir į kitų šalių 
ir tautų teises, kad organizacijoj susitarimas ir susikal
bėjimas išrautų pagrindą karo kurstytojų spaudai, kuri 
per pastaruosius metus ta propaganda tik ir maitino sa
vo skaitytojus.

Lenkija Ruošiasi Rinkimams
Lenkijos demokratinė liaudies vyriausybė, kurią su

daro penkios demokratinės partijos, ruošiasi prie rinki
mų. Bus renkami parlamento nariai ir kiti valdininkai. 
Tai bus pirmi demokratiški ir laisvi rinkimai ne vien po 
Antro pasaulinio karo, bet ir bendrai Lenkijos istorijoj.

Rinkimai bus pravesti vadovaujantis 1922 metų tai
syklėmis, kada Lenkijoj buvo demokratinės laisvės. Visos 
demokratinės partijos galės laisvai dalyvauti, apart fa
šistinių elementų.

Anglijos ir Jungtinių Valstijų valdžios buvo pasiūlę 
savo planus balsavimams, bet Lenkijos liaudis ir vyriau
sybė tą atmetė, kaipo bandymą užsieniečių kištis į vi
daus reikalus.

Reakcininkai, susispietę aplinkui Mikolaičiką, kata- 
Jikiška bažnyčia, priešakyj su kardinolu Hlondu, išvien 
su fašistiniais elementais, stengiasi pakenkti rinkimams, 
bet jie savo tikslo neatsieks. Lenkijos liaudis nori būti 
laisva, kaip nuo užsienio imperialistų, taip ir nuo savų 
ponų ir kapitalistų.
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CHICAGO. — Antradienio 
vakare, spalių 22 d., Lietuvių 
Auditorijoje, vėl įvyko koncer- 

! tas. Publikos 
i svetainė.

Antradienio 
■ atsidarė meno 
j Vakaro pirm.

vakare oficialiai 
kūrinių paroda. 

V. Andrulis per- 
! statė Parodos Tvarkymo Komi-
■ teto pirmininkę Oną Petrutienę,
■ oficialiai atidaryti didžiąją iš
kilmę. . O. Petrutienė, jauna 
Amerikos lietuvė, savo gražioje

į kalboje plačiai apibudino paro
dos svarbą, didelį lietuvių me
nininku v 
menines 
kūrinius 
žiavimą, 
svečiai turi progą eksponatais

KAS KĄ RAŠO IR SAKO =

dies neapkenčiančios dikta
tūros. Bet gi šis mūsų val
stybės departmento pasiel
gimas yra atviras ir aiškus 
pasikėsinimas uždėti dole
rio diktatūrą ant taip skau
džiai nuo karo nukentėjusių 
šalių. Jas karas baisiai nu
alino, nuniokojo. Jų miestai 
apgriauti, jų pramonė su
žalota. Tuo tarpu Amerikos 
nei miestai, nei pramone 
nenukentėjo. Priešingai, 
dar neapsakomai išsipūtė 
per karą. Tad aišku, kad 
karo nukentėjusioms ša
lims, tai yra, visai Europai, 
reikia gauti iš Amerikos į- 
vairių produktų, ypatingai 
mašinų. Bet tuos produktus 
tos šalys gali pirkti tiktai 
ant išmokėjimo. Vadinasi, 
joms reikia paskolų ir kre
ditu.

Bet mūsų valstybės de
partmentas pareiškia: Ne
gausite, jeigu mus kritikuo
site, jeigu mūsų neklausysi
te, jeigu nešoksite pagal 
mūsų muziką!

Ar tokioj politikoje ran
dasi nors krislelis demokra
tiškumo ir žodžio laisvės?
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kartais ima ir pakritikuoja 
mūsų politiką, yra aiški 
“dolerio diplomatija”. Tai 
reiškia, kad šalis, kuriai su
teikiama paskola, turi pil
dyti mūsų įsakymus ir, ne
beturi teisės savo protu gy
venti. Tokia mūsų užsieni
ne politiką šiandien kriti
kuoja visa pažangioji Ame-

sakė, 
miršta.” 

ji nemirtų, 
su < 
kurie 
remia

Bet toji politika, aišku, 
labai patinka visokios spal
vos fašistams ir jų sankelei- 
viams. Pavyzdžiui, Chica
gos Naujienos visu šimtu 
procentu tąją politiką užgi
riu. Kalbėdamos apie mūsų 
valstybės departmento nu
traukimą derybų dėl pasko
los čechoslovakijai, Naujie
nos sako: “Amerikai .nieko 
dąugiau nebeliko daryti, 
kaip tik nutraukti derybas 
dėl paskolos bei panaikinti 
kreditą, kuris buvo suteik- 
tas Čekoslovakijai, kad ji 
galėtų įsigyti įvairių daiktų 
iš amerikiečių sandėlių 
Europoje” (N., sp. 21 d.).

O tos pačios Naujienos 
beveik kasdien gieda apie 
demokratiją ir sakosi iš šir-

BAIMES politika ir 
ŽMONIŲ DAUGUMA 
Chicagos dienraštis Vil

nis mano, kad bauginimas 
komunizmu ir tuomi pa
remtoji politika neturi atei
ties. O ji neturi ateities to
dėl, kad ji negali laimėti 
žmonių daugumos.

Dienraštis sako:
Dr. Emil Brunner, 

Europoje teologas,
mas Chicagoj sakė, kad kas 
Europoje remia Byrnes’o po
litiką, tai daro ne iš meiles 
jai, bet iš baimes, kad ko- 
mun i z mas n e išsi plėtotų.

Suprantama, ne visi Euro
pos žmonės bijo komunizmo. 
Tokių žmonių yra mažuma, 
galima sakyti neskaitlinga 
mažuma. Mūsų užsienio po
litiką dėlto remia mažuma 
žmonių.

Komunizmo labiausia bijo 
fašistai, jie tad uoliausia 
remia tą politiką, o jų rėmi
mas juo labiau atstumia de- 
mokratingus žmones, 
darbo žmones.

šis žymus teologas 
kad “Krikščionybė 
Jei norime, kad 
neturime susidėti 
kratijos priešais, 
darni komunizmo
nes-Bevino politiką.

K r i k šč i o n y be m i r št a, 
ji irgi prisidėjus prie tos bai
mės politikos. Jos vadai taip
gi bijo komunizmo ir remia 
tą politiką, o tas atstumia 
žmones nuo jos.

Išgelbėti ją reikia pravesti 
socialus reformas, taipgi 
žmonių būklę pagerinti, kad 
jie būtų patenkinti.

M o n opolistinis kapitaliz
mas, jo imperialistinė grobi
mo politika, sako Dr. Brun
ner, nėra “gyduolė nuo ko
munizmo.” Kaip tik priešin
gai, kapitalizmo elgesys stu
mia liaudį link komunizmo.

B a ž n y č i o se mokinama 
klastingos krikščionybės. Tū
li neva krikščionybės vadai 
naudoja krikščionybę savo 
siekiniams išversdami ją iš
virkščia.

Visa tai neatbaugina žmo
nes nuo komunizmo, bet vei
kia priešingai.

Mr. Byrnes užsienio poli
tika taigi yra baimės politi
ka. Ji ima sau jėgas iš bai
mės. Bet baime komunizmo 
persiėmus mažuma žmonių, 
bent Europoje, tad ta politi
ka stiprinama mažumos 
žmonių interesai ir yra jų 
naudai, o ne daugumos žmo
nių, ne liaudies.

UžGIRIA DOLERIO 
DIPLOMATIJĄ

Mūsų valstybės depart- 
mento musistatymas neduo
ti paskolos jokiai šaliai, ku
rios žmonės bei valdininkai

KOJĄ SKAUDA IR 
STRĖNAS

Gerb. daktare, kaipo 
“Laisvės” skaitytojas,, labai 
prašyčiau suteikt ir man pa
tarimą, kas man daryt su

Aš turiu ligą “sciatica”, 
taip sakant, nervų reuma
tizmą. Daugiausiai man 
skauda kairę koją, kojos 
raumenis ir per narius. Ir 
negaliu pats apsiaut kojinių 
ir batų. Kitas turi mane ap- 
aut.

Daktarai specialistai ma
ne bgzaminavo ir nieko ne
pasakė, kaip aš galėčiau pa
sigydyti Ar daktaras ne- 
duotumėt man patarimo a- 
pie tą mano ligą? Aš esu jau 
senyvas vyras. Tariu dėkui 
iš kalno.

Atsakymas. —
Jeigu Jus, Drauge, gerai 

išegzaminavo ten pat prity-1
rę gydytojai — ir nieko y-’daug gera padarytų: testo- 
patinga nesurado, tai gal • sterone propionate. Gydy- 
taip ir yra. Be abejo, Jums į tojas leistų su adata į rau- 
jie darė Rentgeno spindu-į menis. O paskiau galima ir 
lių nuotraukas. O jos paro
dytų, ar nėra kokio slėgimo 
į tą didįjį kojos nervą (sė
damąjį, “Sciatic”). Mat, 
kartais pasitaiko, kad apa
čioj nugarkaulio, tarpe nu
garkaulio kaulų išeina iš

ant
Karštą

vietos kremzlė ir pradeda 
spaust nervą. Tokiam atsi
tikime priseina padaryt o- 
peracija: išimt tą kremzlę 
ar kaulo dalį, kuri slegia 
nervą.

Bet jums taip gal ir nėra. 
Tuokart bus naudos Jums 
dėt šaltus ir karštus kom
presus, pakaitomis, 
skaudamų vietų,
rankšluostį palaikyt uždė
jus porą minučių, paskui — 
labai šaltą. Ir taip kaitaliot 
per kokį pusvalandį. Gali
ma taip daryt kas diena 
bent dviem, trim atvejais.

Ir šiaip masažas, brau
kymai, diatermija, gimnas
tika, pasivaikščiojimai po 
orą. Būtinai imkite vitami
nų: multiple vitamins, po 1 
tabletę 3 kartus kas diena. 
Tinct. - lodin — po 1 lašą 
kas diena. Ir vyriški lyti
niai hormonai Jums labai

O. Petrutienė perstatė pakal
bėt vieną iš jaunosios kartos 
menininkų, neseniai į Ameriką 
atvykusį Robertą Feiferį, kuris 
karštai sveikino Amerikos lie
tuvius menininkus, jų kūrybą 
ir nurodinėjo, kokiais sunkiais 
keliais turėjo Smetonos laikais 
Lietuvoje menininkai plėsti sa
vo kūrybą.

Koncertinę programą atidarė 
Ciceros Moterų Choras, Dara- 
tėlės Yuden vadovybėje. Uždan
gai iš lėto kylant, prieš publi
ką pasirodė nepaprastai gražus 
reginys: choristės pasipuošę il
gomis baltomis suknelėmis, po 
rausvą gėlelę kožna įsisegus į 
savo kasas, sudarė labai gražų 
vaizdą. Tai buvo nevien tiktai 
dainavimas, dainininkių ritmiš- 

! kas sugrupavimas, ryškesniam 
atvaizdavimui pritaikytos dai
nos, Tėvynės Daina, J. Rakaus
ko, Choro vedėja, pasipuošusi 
švelnia juodos spalvos suknele, 
gi akompanistė Pearl Johnson, 
taip pat gražiai pasipuošusi 
juoda su auksinėmis žvaigždu
tėmis suknele. Visa tai teikė 
žiūrovams labai jaijkų vaizdą. 
Choras dainavo labai gerai, pu
blika jo ilgai nuo estrados ne
paleido.

Duetas — Dočkienė ir Stane
vičienė; publika jas nuoširdžiai 
sveikino ir vis daugiau reikala
vo.

Valukas iš Wilkes-Barre, Pa 
sudainavo kelias komiškas dai
nas, * kuriomis publiką gerai 
prijuokino.

Pasirodo 
grakšti 
Ulinskas, 
Lietuviu 

, soprano.
balsas gražus, dikcija aiški, sce
noje užsilaikymas taipgi malo
nus. Publika viešnią labai nuo
širdžiai pasitiko.

Nancy Romand, čikagietė, su
dainavo kelias daineles ir taip
gi čikagietės — K. Abekienė ir 
A. Kenstavičienė, kuriu daino- 

1 mis publika ilgai norėjo gėrė
tis, bet pirmininko patvarky
mas, kad programa turi baigtis 
dešimtą vai. Jos turėjo sutrum
pinti ir apribot klausovų reika
lavimą.

Pasirodo scenoje Kvintetas iš 
Hartford, Conn., jaunos francū- 
zaitės Wilma Hollis vadovybėje. 
Grupė, kaipo specialiai į Festi
valį vykti atstovauti Hartfordo 
lietuvius choristus, neturėjo 
progos dideliam pasiruošimui, 
bet jie parodė didelį jaunuolių 
pasiryžimą; jų mokytoja dai
nuoja kartu su grupe, jos lietu
vių kalbos tarmė tikrai stebino 
klausovus ir už tai labai verti
no dainininkų tokį gražų pasi
ryžimą.

R. Mizara, pasveikinęs čika- 
giečius Laisvės vardu, priminė, 
jog dabai’ eina dienraščių, ga
vimui naujų skaitytojų, vajus. 
Vakaras užsibaigė gražioje 
nuotaikoje.

Trečiadienyj sesija prasidėjo 
ryte 10 vai. Buvo chorvedžių 
pasitarimai; dalyvavo daug 
jaunimo; diskusijos tęsėsi gy
vai, pasiūlyta daug gerų suges
tijų chorų ir 
gesnei veiklai.

Popietinėje 
taipgi buvo 
viais, Robertas Feiferis, jaunas 
dailininkas, patiekė labai išsa
mią paskaitą apie Lietuvos me
nininkus, dailę ir jos vystymą
si. Paskaita labai rūpestingai 
•paruošta, be abejo, ji tilps spau
doje ir patariu visiems giliai su 
ja susipažinti.

Kolonijų atstovai raportavo 
iš ,Ųi chorų ir grupių veiklos. 
Nekurie raportai buvo .labai 
įdomūs, ypač d. Keturakienės, 
iš Roseland, Ill., atstovės Mo
terų choro. Ji nurodė sunkias 
aplinkybes, su kuriomis moterų 
chorams tenka 
de savo*choro 
kompozitorių 
Motinų Dienai 
giau panašiems chorams dainų.

Muzikas J. Kenstavičius, an
glų kalboje, davė paskaitą apie 
muziką. Rūpestingai, glaudžio
je formoje sutelkta, daug svar
biu žiniu-nu rodymu davė, ko- 
kią didelę reikšmę muzika daro 
žmogaus kasdieniniame gyveni
me. Paskaitos klausovai, gau
siais aplodismentais širdingai 
dėkojo Kenstavičiui už jo taip 
rūpestingas pastangas. Paskai
ta, be abejo, bus atspausdinta 
ir muzikos mėgėjai galės daug 
kuo pasinaudot iš jos.

S. Jasilionis davė paskaitą 
“Lietuvių Poezija,” rūpestingai 
vaizdavo lietuvių grožinės lite
ratūros vystymąsi.

K. Petrikienė.

Išrinktas Laisvės Vajininkas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 103 kuopos draugai lai
kė susirinkimą spalių 6 dieną 
ir apkalbėjo mūsų mylimos 
Laisvutės paskelbtąjį vajų. 
Mūsų darbštusis Ch. K. Urbo
nas tapo paskirtas vajininku. 
Jis tame darbe gerai patyręs 
ir todėl jam sekasi.

Mes vėliname draugui pasi
sekimo ir visi pažangieji 
draugai turime jam pagelbėti. 
Laisvė yra darbo žmonių ne
pavaduojamas laikraštis. Sme- 
tonininkai ir jų pakalikai taip 
labai Laisvės neapkenčia, kad 
jinai kelia aikštėn fašistų 
brutališkus darbus. Todėl mes 
turime subrusti ir parodyti 
tiems darbo žmonių priešams, 
kad mes stovime su Laisve ir 
visais būdais ją remiame.

Kaip teko patirti iš mūsų 
vajininko, tai jis jau turi su
rinkęs gerą pluoštą skaityto
jų ir dolerių ir galimas daik
tas, kad jo vardą greitai pa
matysite vajininku surašė.

Spalių 20 dieną L. P. Kliu- 
bas savo mėnesiniam susirin
kime, keliems draugams pa
aiškinus Laisvės pasibrėžto 
budžeto svarbą, paaukojo iš 
savo iždo $10. Tai ne pirma, 
ne paskutinė kliubiečių auka 
geriems tikslams.

Miško Klajūnas.

sesijoje, kuri 
skaitlinga daly-

f z /

tablečių Methyl testostero
ne, 10 mg'., imti po vieną po 
liežuviu kas trys valandos. 
Puikus daiktas — nuo dau
gelio liguistų požymių. Vi
są vyrą padaro smarkesnį 
ir smagesnį.

G 49

Kanadoje pamatyti spaudoje toki skelbimą visai ne 
naujiena. Mėsos yra pakankamai ir kainos prieinamos. 
Viso to išteklius-—ne paslaptis. Kanada visą laiką stro
piai dabojo mėsos padalinimą ir kainų kontrolę
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ILGIAU TYLĖTI NEGALIMA
Netenka ir kalbėti, kokią didelę reikš

mę turi mūsų kasdieniniame darbe ir 
gyvenime grožinės literatūros žodis, 
ypač.auklėjant ir perauklėjant mūsų 

« » jaunoje tarybinėje respublikoje tūkstan
čių tūkstančius mūsų krašto žmonių.

Juk tai, kas šiandien vyksta mūsų te
pi vynės padangėje — miestuose, kaimuo- 
įI se, dirbtuvėse, mokyklose, šeimose, kas
i vyksta kiekviename mūsų respublikos

kampelyje — iš esmės nauja. Tegul to 
naujojo gyvenimo reiškiniai ir ne iš kar
to pastebimi, bet jie iš pagrindų keičia 
ir griauna senuosius kapitalistinio, bur
žuazinio, dvarininkiškai - klerikalinio 
galvojimo, buržuazinės filosofijos, bur
žuazinio auklėjimo ir buržuazinės mora
lės pagrindus, ir jų vietoje įsistiprina ta
rybinis, socialistinis galvojimas, mark- 

4 sizmo - leninizmo mokslas, tarybinė mo
ralė. Net į tokius jausmų ir psicholo- 

f gijos prigimčiai artimus reiškinius, į to
kias sąvokas, kaip draugystė, meilė, iš
tikimybė, pasiaukojimas, — socialistinis 
gyvenimas, tarybinė tikrovė įneša, įlie
ja naują turinį arba suteikia visai nau
jas, daug aukštesnes, kilnesnes, ir žmo
giškesnes formas. Tautų draugystė, pa
siaukojimas vardan visų dirbančiųjų ge
rovės, žygiai dėl savo galingos daugia
tautės Tarybinės Tėvynės ateities — tai 
ne frazės, tai pati realiausia tikrovė, tai 
pats gyvenimas.

Naujo socialistinio gyvenimo formos 
ir naujas pažangiausias, istorijos eigos 
nuspręstas, socialistinio gyvenimo turi
nys nėra mechaniškai nustatytas ir me
niškai įgyvendintas reikalas. Tą naują 

4. socialistinę pasaulėžiūrą ir jos praktišką 
įgyvendinimą pagrindė neišvengiamas 

* istorin. progresas, ji atėjo kaip būtinybė, 
kaip ekonominės ir socialinės visuome- 

L nės raidos išdava. Visai natūralu, kad 
socializmo .įgyvendinimas mūsų jaunoje 
respublikoje susiduria su daugeliu sun
kumų. Senasis buržuazinis auklėjimas, 
sena eksploatatoriška tam tikrų naciona
listinių elementų prigimtis negali sutikti 
su naujo, išvaduoto iš kapitalizmo pan
čių žmogaus įsitvirtinimu. Tie /monės, 
vakarykščiai dvarponiai, verteivos, spe
kuliantai tėvyne, tautos garbe ir likimu, 
rangovai ir plėšrūs savanaudžiai, ku
riems visuomet buvo ir tebėra svarbiau 
ne savo lietuviškos kultūros kilimas, ne 
meno ir literatūros laimėjimai, ne visuo- 

> tina pažanga, visuotinas tautos švieti- 
i, mas, ne tautinio mūsų genijaus pilnu ti- 

nis ir ryškus sušvitėjimas, o savo, kiše
niniai reikalai, — tie ponai, visuomet 

į t y trypę ir mindę švenčiausias savo tautos 
ir liaudies teises ir siekimus, su gyvuliš
ku įniršiu šiandien sutinka kiekvieną 
naują mūsų tarybinio gyvenimo žingsnį. 
Jie visomis demagogijos, šmeižto prie
monėmis stengiasi pasėti mūsų visuome- 

I. nėję nepasitikėjimą mūsų tarybinės Tė
vynės ateitimi, jos galiomis.

Mes, lietuvių inteligentijos atstovai, 
kurie blaivia akimi regime, kokių lai
mėjimų savo tautinių kultūrų srityje pa
siekė dabar tarybinės santvarkos dėka, 
carų Rusijoje buvusios prislėgtos tau
tos, negalime ir neturime būkštauti dėl 

I savo tautos ateities, dėl jos tautinės kul- 
A tūros ateities. Dreba ir būkštauja šian

dien Lietuvoje dėl savo ateities tik iš- 
* naudotojų klasės liekanos, vis tebesi- 

stengiančios sėti mūsų respublikoje be-

Atsilikusios mūsų inteligentijos, mūsų 
gausios jaunuomenės masių perauklėji
mo darbe, kaip jau pačioje šio rašto pra
džioje buvome pažymėję, didžiulį vaid
menį gali ir turi suvaidinti mūsų dailioji 
literatūra.

Tačiau to tinkamo ir visais atžvilgiais 
šlovingo vaidmens, kurį mūsų tarybinė 
tikrovė skiria literatūrai, toji literatūra 
dar nėra pradėjusi vykdyti. Vietoje ėmę
si perauklėjamojo darbo, didelė dalis pa
čių literatūros kadrų tebestovi iki šiol 
nusikalstamai pavojingose pozicijose sa
vo tautos ir savo respublikos atžvilgiu.

Statant jaunosios Tarybų T J etų vos rū
mą, pagrindinis tarybinių rašytojų są
jungos uždavinys yra perauklėti lietuviš
kosios literatūros kadrus, siekti pagrįsti 
jų pasaulėžiūrą tarybinės ideologijos, 
marksizmo - leninizmo pagrindais.

Bet reikia pripažinti, kad Rašytojų 
Sąjungos Valdyba nepakankamai vado- 

* vavo mūsų rašytojų darbui, mažai tenu
veikė ir literatūros kadrų perauklėjimo 
srityje.

Nei Kauno, nei Vilniaus rašytojų or
ganizacijose beveik nebuvo surengta nė 
vienos paskaitos politinėmis temomis, 
marksizmo - leninizmo klausimais, nė 
vieno pranešimo apie eilinius šių dienų 
tarybinės literatūros uždavinius, apie 
tarybinės literatūros veiklą Tėvynės ka
ro metu, apie rašytojų dalyvavimą vyk
dant penkmečio planą, apie Tarybų Lie
tuvos literatūros uždavinius. Nesvarsty
ta visa eilė literatūrinių, filosofinių, so
cialinių problemų, skaudžiai kankinan
čių daugelį mūsų organizacijos narių.

Be to, Sąjungos vadovybė neišnaudojo 
progos visuomeninei rašytojų opinijai 
mobilizuoti ryšium su tokiais faktais, 
kaip užpelnytai sulaukusių griežtai nei
giamo įvertinimo tarybinėje visuomenė
je knygų pasirodymas i (Kazio Borutos 
“Baltaragio malūnas”).

Lietuvių literatūros istorikai ir kriti
kai nedavė lietuvių literatūros raidos 
pagrindinių momentų marksistinio ana
lize. Visiškai pasigendama principinės 
marksistinės kritikos tiek spaudoje, tiek 
rašytojų sąjungos sienose.

Nuo Lojo Tarybų Lietuvos rašytojų 
suvažiavimo praėjo jau apie metus laiko, 
bet vis dėl to mūsų rašytojai dar retokai 
pasireiškia tarybinėje spaudoje, per ra
diją, visuomeniniame gyvenime nepai
sant to, kad jų teisingas žodis šiuo metu 
atneštų didelę naudą visai lietuvių tau
tai, tos tautos sąmonei praskaidrinti ir 
apvalyti nuo nacionalistinio raugo.

Pagrindinė mūsų literatūrinių kadrų 
masė vis dar neįsijungia į aktyvią at
gimstančios Tarybų Lietuvos statybą, į 
jos tarybinės literatūros ir kultūros kū
rimą.

Eilė faktų liudija, kad kai kurie mūsų 
rašytojai iki šiol neparodė nei noro, nei 
geros valios dalyvauti bendrajame res
publikos darbo žmonių reikale.

Kokiomis nuotaikomis gyvena visi tie 
žmonės, kurie vien tik iš vardo yra ta
rybiniai rašytojai?

Yra pas mus rašytojų, kurie mėgina 
balansuoti dviprasmiško neutralumo po
zicijose. Kai kurie iš jų rašo visiškai ig
noruodami mūsų dienų lietuvišką tary
binę tikrovę, puoselėja tariamąjį “gry
nąjį”, “didįjį” meną arba, ieškodami 
prieglaudos nuo dabarties, nukrypsta į

P

stiališką, tikrojo žmogaus prigimčiai 
svetimą ir gėdingą neapykantos jausmą 
kitoms broliškoms tautoms, didžiai ir 
kilnaširdžiai rusų tautai, su tokiu he
roizmu ir ištverme kovojusiai ir sudėju
siai daugiausiai aukų beginant didįjį ir

tolimosios praeities istorinę tematiką 
(Inčiūros drama “Margiris”, Graičiūno 
poema “Živilė”). Jei tokiuose kūriniuo
se istorinė praeitis — lietuvių tautos 
išsivadavimo kova — būtų nušviečiama 
tarybinio patriotizmo dvasioje, galima

šviesųjį socializmo reikalą, besiaukojant 
už visų tarybinių tautų laisvę ir nepri
klausomybę.

Šiandieninis mūsų gyvenamas laikas 
yra įtemptas ir aštrios kovos su bur
žuazinės praeities liekanomis laikas. Di
džius socializmo idealus įgyvendinti 
gali tik socialistinės galvosenos ir so
cialistinio tipo žmogus. Ir suprantama, 
kad mūsų gyvenimo tikrovė iškelia tokį 
svarbų reikalą, kaip persiauklėjimo ta
rybinės ideologijos pagrindais reikalą.

būtų iš visos širdies sveikinti ir tokias 
istorines dramas. Bet visa bėda, kad daž
nai pakliūva literatūrinė kontrabanda, 
kište kišama po “patikimųjų”, tariamai 
antivokiškųjų, temų skraiste vis ta pati 
nacionalistinė propaganda.

Tiesa, su tais kūriniais autoriai spau
doje nepasirodė, vien tik skaitė juos iš 
rankraščių susirinkimuose ir pobūviuo
se, bet tai iš esmės nieko nekeičia.

Kita rašytojų grupė rašo “aktualio
mis temomis”, tačiau apdoroja jas pa

gal principą, “ir jums ir mums”. Ar jie 
dainuoja apie Lietuvos išvadavimą (kai 
kurių jaunųjų poetų eilėraščiai), ar vys
to tautosakos motyvus (D. Mičiūtės le
gendos), tai vis ryškios lygiagretės lei
džiančios suprasti jų kūrybą kaip nacio
nalistinius šūkius. Mėgindami “nekalty
bę išlaikyti ir kapitalą įsigyti”, jie krei
piasi į “kitokius laikus”, kad vėl jų many
mu, laimėjus reakcijai, galėtų girtis savo 
nuopelnais skiepijant šovinizmą.

Esama pas mus rašytojų, kurie nors 
ir dirba literatūrinį darbą neprakišdami 
reakcinių idėjų, bet vis dėl to nevykdo 
savo tiesioginio pašaukimo, nerašo nau
jų originalių kūrinių, o apsiriboja įvai
riais vertimais ir jų redagavimais.

Ryški lietuvių rašytojų dalis tarybinės 
tikrovės atžvilgiu užėmė “tylinčiųjų” po
ziciją, žiūrėdami į tarybinę santvarką 
Lietuvoje kaip į laikiną reiškinį. Kulty- 
vuodami savo egoistinius, siaurai asme
ninius jausmus ir jausmelius, dangsty
damiesi po sudėtingų “rafinuotų sielų” 
uždangomis, aukščiau už viską statyda^ 
mi tik savo kančias ir savo siaurą, mies
čionišką pasaulėlį, jie, patys to nepaste
bėdami, atitolsta, atitrūksta nuo savo 
tautos, nuo savo krašto didžiųjų, esmi
nių 'reikalų.

Negalima nepaminėti tų rašytojų, ku
rie vokiečių okupacijos laikais fašistinė
je spaudoje rodę didelį aktyvumą, šian
dien beveik visai nutilo. (A. Miškinis). 
Tylos suokalbį laiko ir visa eilė vyres
niosios kartos rašytojų. Tie draugai tu r 
būt rimtai ir nesistengė pagalvoti, kad 
jų tylėjimas šiuo metu — tai ginklas vo
kiškai lietuviškųjų buržuazinių naciona
listų rankose.

Neregėti ir negirdėti šiandien baisių, 
niekšingų lietuviškai vokiškųjų buržua
zinių banditų kruvinų darbų, apsime
tant, kad tai “ne mūsų reikalas”, nepa
smerkti visų tų šlykščių ir didžiai žalin
gų mūsų tautai buržuazinių liekanų tai 
nėra, kaip kas mano, tik privatus jų rei
kalas. Tai yra mūsų tautos, — jos atei
ties reikalas!

Yra dąug kūrybinių formų ir daug li
teratūrinio darbo sričių, kurios laukia 
mūsų rašytojų plunksnos. Tiesa, tūlas 
gal ^bandytų nusiskųsti, kad ryšium su 
vokiškųjų okupantų apnaikinta mūsų 
poligrafijos baze ir su laikinai nenorma
lia knygų bei žurnalų spausdinimo padė
timi, nebėra kur spausdintis. Tai būtų 
gryna neteisybė. Dar niekad mūsų kraš
to istorijoje nebuvo, kad mūsų periodi
nių leidinių tiražas siektų kaip dabar, 
arti pusės milijono ezgempliorių. Taigi 
mūsų rašytojams yra didelės galimybės 
pasireikšti.

Lietuvos tarybinė vyriausybė ir parti
ja daug padėjo mūsų mokslo, meno ir li
teratūros darbuotojams, iškėlė juos į 
pirmąsias mūsų tarybinės inteligentijos 
eiles. Anais buržuaziniais laikais rašy
tojas buvo pajuokos objektas, jis buvo 
tik liūdnas bohemos atstovas, o šiandien 
jo vardas iškeltas ir jo darbas įvertina
mas kaip niekuomet. Ar ne laikas ty

kintiesiems rašytojams suprasti, kad 
mūsų tarybinė visuomenė laukia teisin
go, istoriškai įžvalgaus aktingo rašyto
jų įsijungimo į mūsų tarybinės Lietuvos 
statybą. Pakankamai mūsų literatūros 
darbininkai turėjo laiko apsidairyti, pa
mąstyti ir susikaupti, pakankamai ilgai 
ir kantriai mūsų liaudis, mūsų tarybinė 
visuomenė laukė rašytojų persiorientuo
jant. Stovėti nuošaliai nuo savo tau
tos, kada ji su tokiu pasiaukojimu ir 
šviesiu tikėjimu kuria naują, laiminges
nį gyvenimą, — reiškia atsisakyti nuo 
savo tautos, nuo jos rašytojo vardo!

Geriausi Lietuvos 
Chorai

VILNIUS. — Dainų šventės išvakarė
se Vilniuje, Valstybinės Filharmonijos 
salėje, įvyko stipriausiųjų chorų varžy
bos, kuriose dalyvavo 36 kolektyvai.

Varžybų nugalėtojais pripažinti: vi
suomeninių organizacijų meninės savi
veiklos kolektyvų grupėje: Kauno Aklų
jų Instituto (dirigentas drg. Adomaitis) 
ir Kauno Maisto Prekyb. “Parama” (di
rigentas drg. Kairys) chorai. Vilniaus 
Salomėjos Nėries vardo gimnazijos mer
gaičių choras, kuriam . vadovauja drg. 
Sližys, iškovojo pirmą vietą viduriniųjų 
mokyklų lygiųjų balsų grupėje. Mišriųjų 
balsų grupėje geriausiai pasirodė Šven
čionių gimnazijos choras, kurį veda drg. 
Šinius, Specialiųjų mokyklų grupėje pir
mą vietą laimėjo Kauno Medicinos Sese
rų Mokyklos choras, vedamas drg. Ol
šausko. Aukštųjų mokyklų grupėje ge
riausiai pasirodė Vilniaus Valstybe Uni
versiteto choras, vadovaujamas drg.

Geriausių jų Chorų 
Koncertas Vilniuje

VILNIUS. — Liepos 22 d. sostinėje, 
Valst. Filharmonijos salėje, įvyko varžy
bose pirmąsias vietas laimėjusių chorų 
viešas koncertas, kuris klausytojų buvo 
palydėtas karštais plojimais.

Koncertą pradėjo mišriųjų balsų nu
galėtojas Švenčionių gimnazijos choras, 
vedamas dirigento Siniaus, kompoz. St. 
Šimkaus daina “Gaudžia girios” ir kit.

Vidurinių mokyklų lygiųjų balsų ge
riausias choras — Vilniaus S. Nėries 
vardo II gimnazijos mergaičių choras, 
(dirigentas Sližys) gražiai išpildė J. Šve
do “‘Dainą apie Tarybų tautą”, “Viena 
linelius roviau” ir kt.

Visuomeninių organizacijų chorų lai
mėtojas — Kauno Maistprekybos “Pa
rama” choras (dirig. Kairys) dar kartą 
vykusiai pasirodė su savo stipria vokali
ne medžiaga, padainavęs Andriulio 
“Manoji Lietuva” ir kt.

Raudonojo Kryžiau Kauno Medicinos 
Seserų Mokyklos choras (dirig. Olšaus
kas) — specialinių mokyklų lygiųjų bal
sų chorų nugalėtojas — taip pat puikiai 
pasirodė.

Klausytojų ypatingą susidomėjimą pa
traukė Vilniaus Valst. Universiteto cho
ras (dirig. Motiekaitis), kuris varžybose 
laimėjo aukštųjų mokyklų chorų tarpe 
pirmą vietą. Šis choras padainavo Šim
kaus “Darbininko dainą”, “Atsisveikini
mą su giria” ir kt.

Koncertą užbaigė Kauno V. V. D. Uni
versiteto choras (dirig. Dambrauskas), 
laimėjęs aukštųjų mokyklų chorų varžy
bose antrąją vietą. Tarp kitų dainų, šis 
choras, dalyvaujant operos solistei Gad- 
liauskaitei, padainavo Dambrausko kan
tatą “O, garbė jums, mūs laisvės gynė
jai”, “Kantatą apie Staliną”, palikusią 
didelį įspūdį. Šioj kantatoj solo dainavo 
stud. Kukštaitė.

Mirė Argentinietis Vai
dintojas J. Kanaverskas

Argentiniečių Vienybė (š. m. liepos 24 
d.) paduoda tokią liūdną žinią:

“Š. m. 17 d. liepos mėnesio pasimirė 
Lietuvių Liaudies Teatro narys, gabus ir 
nenuilstamas menininkas draugas Jonas 
Kanaverskas. Velionis yra kilęs iš 
žvirgždžiunų kaimo, Pakruojaus vals
čiaus, Šiaulių apskričio. Gyvenęs Šiau
rinėj Amerikoj ir iš Lietuvos atvyko Ar
gentinon 1924 metais. Paliko žmoną 
Emiliją Grigaliunaitę - Kanaverskienę ir 
tris sūnūs: Kleopas 19 metų, Adolfas 15 
m. ir Albertas 12 metų.

“Draugų lydimas palaidotas Olivos 
kapuose, šio mėn. 18 d. Palaidotas Lietu
vių Liaudies Teatro išlaidomis.

“Geraširdžiai draugai suaukavo $515, 
iš kurios sumos sumokėta už vainiką $45, 
o likusi suma $470 įteikta liūdinčiai ve
lionio šeimai.”

Jungt. Valstijų lietuviai menininkai 
reiškia nuoširdžią užuojautą mirusiojo 
Argentinos lietuvių darbštaus menininko 
šeimai ir draugams, netekusiems stam
baus scenos veikėjo.

RAUDONOSIOS ARMIJOS KARIUI
Pareini namo. Stebiesi tu — 
Laukas žydi — mėlyna, skaistu.
Tavo kraštas iš klaikių griuvėsių 
Keliasi, į saulę atsitiesia.
Pareini namo — stebiesi tu ...
Pakeli į aukštumą akis —
Ką tau vieversėlis pasakys?
Ką pratars pūkiniai debesėliai, 
Kurie žemę pribrandino vėliai, — 
Pakeli į aukštumą akis.
Perbrauki rugių brandžias varpas, 
Pakeli dvi uogeles sarpias.
Rugioj varpoj ir sarpioj uogelėj 
Tavo kraujo įsiurbti lašeliai, — 
Perbrauki rugių brandžias varpas.
Stabteli ties putino žiedais, 
Jų šakelėm dabinies, kaišais.
Volungėlę gūštoj surandi
Ir toliau laimingas toks brendi: 
Stabteli ties putino žiedais.
Raudonosios Armijos kary!
Tu tikrai laimingas būt turi:
Visa tai savo krauju apgynei, 
Dovanojai Pergalę Tėvynei, 
Raudonosios Armijos kary!

E. Mieželaitis.

Motiekaičio.
Pirmųjų vietų laimėtojams buvo įteik

tos dovanos — meno kūriniai.
Dešimt chorų pripažinti antrųjų ir 

trečiųjų vietų laimėtojais.

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitė* nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —- gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių Asuirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter's daug metų išmėginto Gomoio.
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iŠ 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, Žiedų ir augmenų. Gomoso 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas: pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
(r suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 

1 džiaugsmą malonios pa
gelbės nuo už-

ginimų ir tuo 
fiat laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvi, įsigykite 
Gomoxo šian
dien. Perserge- 

’ jimast vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jfls negalit* nusipirkti save 
kėj. siųskit prašymą dėl mūsų “suslpailaš- 
mul” pasiūlymo Gomozo ir gausit* r-s

DDirnn 60c vert«* liuEDv Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
ny katelėj imu.
DR. PETER’S MAGOLO — alkallnas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit ii “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketų regular} II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60^ vertės •— bandymui bon. 
kūtes Olejo Ir Magolo.

□ C, O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas---------j - -

Adresas n_ .
£ G

Pašto Ofisas_ ...................     <
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. ; 

D*pt *74-17
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. ■ , 
258 Stanley St.. Wlnninea. Man.. Can. | <

PASKAITOS POLITINĖ
MIS TEMOMIS

Kėdainiai. — Vietos dar
bininkai ir tarnautojai ak
tyviai lanko LKP(b) Kėdai
nių apskrities komiteto ren
giamas paskaitas politinė
mis temomis. Neseniai drg. 
Sofronovas skaitė platų 
pranešimą “Apie tarptauti
nę padėtį”. Didelį susido- 
m ė j i m ą sukėlė paskaita 
“Lenino-Stalino numatymo 
jėga.”

ŽVEJŲ PASIEKIMAI

Zarasai.— Zarasų apskri
ties žvejų brigados vienin
gai įsijungė į spalines so
cialistines lenktynes. Ne
mažas skaičius žvejų jau 
pilnai įvykdė metinę žuvų 
gaudymo programą.

Sparčiai dirba Dūkšto 
žvejų brigada. Per kelias 
dienas ji įvykdė 40 nuošim
čių metinio žuvų sugavimo 
plano. Tokiu būdu iš viso 
jau įvykdyta 195 nuošimčiai 
programos. Brigados žvejys 
Zavra sugavo viršum 500 
kg. žuvų, žymiai viršyda
mas nustatytą metinį žuvų 
gaudymo planą.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN 

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Keliones Įspūdžiai)

(Tąsa)
Šalia jo sėdėjo kukliai pa

laida suknele apsivilkusi 
svari, kūninga, gausi apva- 
lainumais nebe pirmo jau
numo moteris, baltai baltos 
odos ir plaukų, didelėm mė
lynom akim ir ramia, soli
džia veido išraiška. Ilgai
niui aš padariau sau išvadą, 
kad tai bus veikiausia tik 
dabar susipažinę vaikinas 
su mergina, ir gal čia užsi
mezga jaukus, kutnus ro
mansas. Tokie dalykai pa
prastai patraukia bet kieno 
domesį. Jųdviejų santykiuo
se ir kalboj nesimatė jokio 
įtariamo intymumo arba 
kokio perdėto lipšnumo. Ta
čiau lengvai nutėmijau tar- 
pusavės simpatijos ženklus. 
Tai yra įdomu, bet dar įdo-1 
miau buvo paslapčia gaudyt Karininkas — diplomatiš- 
jų kalbos kryptį. kas, nesiginčijo,

Kalbėjosi juodu labai gy-j nežino, 
vai ir įdomiai, linksma,! 
burbulinga nuotaika. Matyt, i 
abu gerai prasisiekę, gerai Į 
prasilavinę dalykų žiniuo
nys. Ką jie nekalbės, vis 
taip brandžiai, sklandžiai, 
traškiai ir tarškiai, lyg kad 
riešutis kremta. Kai jis, tai 
iš tikro pasirodė man gyva 
enciklopedija. Ji irgi supra
tinga, išmaninga ir labai 
taktiška moteris. Kaip tik
tai išgirdau juodu ką tai 
svarstant apie Rusiją, apie 
Raudonąją armiją, apie Ta
rybų šalį, aš jau daugiau 
klausiau jų kalbos, negu 
kad skaičiau, nors iš pavir
šiaus nudaviau skaitąs. Vis 
tebelaikiau akis į laikraštį 
įbedęs, bet ausys gaudė 
tuos kutnius sakinių gaba
lėlius...

Gal už poros valandų to
kių manievrų, aš jau pradė
jau retkarčiais stačiai ir at
virai, kaip ir niekur nieko, 
pažiūrėt į jų pusę, bet su 
prielankia veido išraiška. 
Paskiau, einant vakarienės 
ir kad išvengus didelės be
laukiančių spūsties siauruo
se kondoruose ir valgomojo 
angoj, prisiėjo luktert po
būvių vagone—“parlor car” 
arba “observation car”. Ir 
kaip tik pasitaikė atsisėst 
greta to karininko ir jo są- 
keleivės. Pro langą buvo 
matyt aukšti kalnai, nuogi, 
pliki, kaip iš perlaužto plie
no. Iš čia ir užsimezgė mū
sų pažintis.

Jis prisistatė esąs, nepa
menu, kokio tai rango ka
rininkas, kapitonas ar ma
joras, grįžtąs namo į Holi
vudą. Tatai tuoj pagyvino 
mūsų pokalbį. Į Holivudą? 
Kaip tik ten ir mes važiuo
jam. Jis mielai papasakojo 
šį tą apie tą man dar visai 
nežinomą kraštą. Pasisa
kiau, kad, iš atsitiktinai pa
gautų jo su drauge pokal
bio sakinių, matau jį esant 
gyva enciklopedija. Ir kad 
jo draugė irgi tokia išma

ninga dalyvė. Tatai impo
nuojančiai paveikė juodu, 
ir mes pasidarėm artimi pa
žįstami. Net savo adresus 
ir telefoną jiedu man para
šė ir kvietė prie progos at
sisaukt.

Jis grįžta į Holivudą. Bu
vo ten vidurinės mokyklos 
mokytoju. Ketina vėl grįžti 
į tą pačią profesiją. Jinai— 
mergina, slaugė, irgi grįž
tanti iš karinės tarnybos, 
prie Raudonojo kryžiaus. 
Sako išbuvusi keletą mėne
sių ir Tarybų Sąjungoj ir 
ten jai labai visa kas pati
kę. Jos draugas truputį 
skeptiškai apie tai atsiliepė, 
tai ji jam nedvejojančiai 
užtikrino, kad Tarybų Są
junga yra “alh’ight”, gera 

I šalis ir ji turinti gerų norų.

ko tikrai 
, bet jam vely duok 

“gerą seną Ameriką”.
Paskui, po vakarienės ir 

ant rytojaus irgi dar kiek 
su jais pasikalbėjau. Kai 
jiedu pasisakė, kad tik da
bar susipažino, šiame vago
ne, tai aš pareiškiau, kaip 
tai man malonu, kad jų
dviejų pažintis pražydo į 
tokį grakštų romansą.

—Oho, sako, tai tik nie
kai. Kaip karininkas su ka
rininku. Aš, girdi, vedęs ir 
turiu du sūnų, 10 ir 12 me
tų. O ji atkerta, girdi, tai 
kas, o aš va tave imsiu ir 
pabučiuosiu sta
čiai Į) r i e š tavo mo
terį stoty. Jis nusikvatojo, 
sako, ne, nebučiuok, vely iš- 
sibučiuosime čia, o tai žmo
na iškeltų skandalą...

Man paskui iš tikro pasi
darė įdomu pamatyt tą bū
simą sceną Los Angeles 
stoty, bet aš savyje sutram
džiau tą norą, neiškėliau jo 
aikštėn. Karininkas kai ką 
papasakojo iš savo tarny
bos, apie Kalifornijos gam
tą. Kalifornija esanti — 
“reclaimed desert”, atgai
vinta dykuma. Sausa, iš
džiuvusi, tik žiemą gaunan
ti lietaus. Viską ir nuolat 
reikią laistyt ir drėkint. Že
mė labai derlinga, jei tik ją 
gerai laistai.

nykią, gūdžią monotoniją. 
Didžiausioji stotis tą pirmą 
dieną buvo “EI 
privažiuodami, 
kad traukiam 
Pradėjo jaustis 
sausa nosyse. Tai — sausas 
ir karštas kalnų oras.

Štai ir pati 1 “EI Paso” 
stotis, gana įmantriai įtai
syta. Traukinys turėjo sus
tot arti trijų valandų, nuo 
2 beveik iki 5 vai. Tuoj iš
ėjau pasišvaistyt po stotį, o 
maniškė pasiliko vagone, 
rašė spalvotus su vaizde
liais atvirukus. Pazyliojau 
keletą minučių po stoties 
laukiamąjį, o ten buvo dau
gybė žmonių, dar pažiob- 
sojau į didesnius miesto pa
status, — girdžiu, ko čia 
tas traukinys vis švilpia, 
trankosi. Grįžtu pažiūrėt, o 
traukinio toj vietoj nebėra. 
Kas čia gi do manipuliaci
ja? Žiūriu, dairaus. Matau, 
būriai mūsų traukiny ma
tytų važiuolių stoviniuoja 
apie stotį. Vadinas, trauki
nys nepabėgo ir manęs vie
no, nuo maniškės atskirto, 
čia nepaliko...

(Bus daugiau)

Paso.” Jau 
nutėmijom, 
vis į kalną.

kaip tai

Baltimore, Mi

tu, 
su- 
pa-

Grįšime paskiau ir vėl 
prie šių įdomių kelionės 
draugų. Bet dabar taip apie 
ką. Kaip minėjau, beveik vi
su keliu gamtovaizdžiai pro 
langą buvo nelabai patrau
klūs. Vis daugiausia rais
tai, dykumos, kalnagūbriai 
— tai pliki, tai apaugę lyg 
kokiom samanom. Taip 
bent atrodė iš tolo.

Pirmą iš San Antonio va- 
žiuotės dieną, kaip ir pirma 
to naktį, praleidom vis tuo
se vienišosios žvaigždės plo
tuose. Kokia nedidelė stote
lė, farmelė, būrelis apsvilu
sių medelių, galvijėlių — 
paįvairina v i e t ovaizdžių

HARTFORD, CONN.

Naudingas Parengimas
ĮVYKS

Sekmadienį, Spalių-October 27
LAISVĖS CHORO SALĖJE

155 HUNGERFORD ST. ‘

PRADŽIA 2 VAL. DIENĄ

Visi, kurie mylite ir remiate laisvą spaudą, dalyvaukite 
šiame parengime. Mūsų spauda yra apginė j a darbo žmonių, 
tad svarbu kad kiekvienas paremtų šį spaudos parengimą.

Turėsime skanių valgių ir gėrimų.
—Užkviečia RENGIMO KOMISIJA.

Visa Bėda, kad Nesupranta 
Savųjų

Visa bėda yra tame, kad 
nekurie žmonės gauna laiškus 
nuo savo giminių iš Europos 
ar iš Vokietijos nuo pabėgė
lių, bet pilnai jų nesupranta 
ir argumentus kelia, manyda
mi, kad jie pilnai supranta.

Čia turiu mintyje pasakyti, 
kaip nekurie žmonės stato ar
gumentus. Vieną rytą ateinu į 
darbą, skubiai prieina prie 
manęs mano gerai pažįstamas 
ir sako: “Va, gavau laišką iš 
Vokietijos, te paskaityk....” 
Paėmiau nuo jo laišką.ir aty- 
džiai perskaičiau net du syk. 
Kuomet pabaigiau laišką skai
tęs, mano pažįstamas priė
jęs man pradėjo sakyt apie 
rusus ir jų “žiaurumus” ir tę
sė toliau ir toliau, kaip ir kiti 
antisovietiniai elementai.

Bandžiau pasakyti, kad 
mano drauguti, nepilnai 
pratai šį laišką, bet mano
stangos buvo veltui, jis varo 
ir viskas.

Dabar pakalbėsime, kas 
link minėto laiško. Laiškas ra
šytas taip, kai zuikio bėgimas 
nuo šuns. Sliedai mėtomi į vi
sas puses. Laiško viso nėra 
reikalo minėti, tik paimsime 
laiško gaviko’ giminaičio nu
siskundimus ir jo bėdas.

Jis rašo, kai bolševikai už
ėmė Lietuvą, jį ir jų daugybę 
išsiuntė į Sibirą. Na, o kitam 
paragrafe jis sako, kad vokie
čiai jį išvežė į Vokietijos 
sunkius darbus. Na, tai tau ir 
mįslė, kaip žmogus gali būti 
dviejose vietose tuo pačiu 
kartu ?

Toliau jis rašo: “Tetute, kai 
jūs mane klausėt, ‘kiek jūs 
ten yra,’ tai aš, mano žmona 
ir 5-kių metų sūnelis.” Čia ir 
vėl misterija. Kas girdėjo, 
kad vokiečiai būtų ėmę lie
tuvius, kai ir kokius diploma
tus, su visomis šeimynomis? 
Kai vokiečiai lietuvius siuntė 
į sunkius darbus, tai varėsi 
vyrus vienais keliais, o mote
ris kitais, o vaikus išžudė. Na, 
o laiško rašėjas nurodinėja, 
kad jį paėmė kai poną, su 
šeima.

Toliau jis rašo: “Tetute, kai 
jūs manęs klausėt, ‘ar reika
linga man piniginė pagalba’, 
tai pinigų man nesiųskite, nes 
už pinigus mes čia nieko ne
galime nusipirkti. O valgyt ir 
drabužių mes gauname, mu
mis Amerikos Armija išgelbė
jo, tai mumis Amerikos Ar
mija ir Amerikos visuomenė 
šelpia. Todėl mes ir dėkojam 
Amerikos Armijai ir Ameri-

nėliu j, jei galite, tai prisiųski- 
te batukus ir garmentuką...”

Toliau laiško autorius ra
šo, kad jis buvo Kaune dar 
44 metais, o nuo to laiko jis 
nieko apie Lietuvą, ir apie 
gimines nežino ir nieko apie 
juos negirdi.

Čia jau aiškiai galima su
prast, kad laiško gaviko gimi
naitis yra pabėgėlis. Kai jis 
pats prisipažįsta, kad 1944 
m. dar buvo Kaune, o reikia 
žinoti, kai Raudonoji Armija 
vijosi vokiečius iš Lietuvos 
tai ir šio laiško rašėjas dūme 
su hitleristais per beržyną j 
Berlyną.

Toliau pabėgėlis rašo: “Te
tute, kai jūs įklausėte manęs, 
ar aš norėčiau į Ameriką va
žiuoti, tai aš labai norėčiau, 
bet į Ameriką tik tie gali va
žiuoti, katruos giminės... atsi
ima . . . . ”

Matote, nors valgyt gauna, 
drabužių gauna, bet į Ameri
ką visi pabėgėliai su visomis 
keturiomis bėgtų.

Matomai, ir pats kunigas 
Končius, kuris švaistėsi po 
Europą su amerikonišku sto
ru kišenium, pabėgėlių nenu
ramino, kad liūdnai sako: 
“Šiandien dar čia, o rytoj ne
žinia kur būsime ir kas su’mu
mis atsitiks.” Pabėgėliai jau 
sužinojo, kad kun. Končiaus 
švaistymasis jau baigiasi, jo 
storas kišenius jau vysta, kai 
rudenyje žolė.

Bet tai dar ne viskas, kas 
link aukščiau suminėto pabė
gėlio laiško.

Laiško gavikas kitą rytą, 
kai tik įėjau į dirbtuvę, tuoj 
priėjęs prie mano “benčiaus” 
sako: Štai, va, gavau kitą laiš
ką iš Vokietijos....” Na, ir 
pradeda ant rusų kai kopė
čiomis lipti. Paimu nuo jo laiš
ką, žiūriu į ji, matau švelni 
gražiai padirbta amerikoniška 
popiera, matyt, visai nebuvusi 
Vokietijoj. Laiškas anglų kal
boj surašytas. Skaitau ir vis 
randu tuos pačius žodžius, ku
riuos vakar skaičiau lietuviš
kam laiške. Supratau, kad šis 
laiškas verstas i anglų kalbą 
iš Vokietijos atėjusio laiško. 
Tik jau perdaug sufabrikuoy 
tas.

Kada pridaviau laiško savi
ninkui laišką ir jam pasakiau, 
“kad šis laiškas yra išverstas 
į anglų kalbą iš ano laiško, ku
rį tu man vakar davei skaity
ti,” jis užginčijo su visomis 
keturiomis.

Kodėl tas laiškas buvo 
transliuojamas į anglų kal
bą? Todėl, kad jį galėtų su
fabrikuoti, ką ir padarė, kad

ir 
už

to 
tą 

kalboj

galėtų varyt propagandą, ką 
ir daro, kad galėtų paduoti 
paskaityt čiagimiams, ką ir 
daro. Kurie neturi mažiau
sio supratimo, kas tie pabėgė
liai,. kas tas UNRRA, kas 
kaip turės atpakutavoti 
savo papildytus griekus.

Bet laiško savininkas 
nemato ir nesupranta. Jis 
sufabrikuotą anglų
laišką po šapą nešioja ir vi
siems kaišioja skaityti, 
glai paskaitę jo laišką, nieko 
nesakę, atsitraukia. O kada 
aš priėjęs jų paklausiau, ką 
jie mano apie tą laišką, tai jie 
man atsako: “Demn if I 
know . . . . ”

Šis laiško gavikas gal ir ne
būtų jau taip perdaug tamsus, 
taip nekaltas, bet jo žmona ir 
jo duktė yra jo komandieriai, 
o jis tik paprastas “kareivis,” 
todėl turi klausyti jųjų ko
mandos.

Nereikia stebėtis, kad tokių 
ir tam panašių laiškų pripil
dyta fašistinė spauda. Jie fab
rikuoja gautus iš lietuvos laiš
kus ir su jais šeria mažiau su
sipratusius su pasauline situ
acija lietuvius.

An-

Vitkus.

BYRNES UŽTIKRINA 
ITALIJAI PARAMĄ

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes užtikrino Italijai drau
giškumą ir paramą. Taip jis 
atsakė į naujojo italų užsie
ninio ministro Nennio tele
gramą, pasižadančią bend
radarbiauti su Jungt. Val
stijomis.

Amerikos trustai pelno 
$14,000,000,000 metam.

Jugoslavija n u s m e rkė 
mirt 23 nacių vadus.

kurie 
protes-

Stockholm. — Kai 
švedai, fabrikantai 
tuoj a prieš valdžios padary
ta prekybos sutartį su So
vietais.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nodėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

Lietuvių Literatūros Draugijos 7-tos
Apskrities Metinė Konferencija

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

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Septintos Apskrities
konferencija įvyks

kliu-
So.*

sek-

LLD 
metinė 
sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
3 dieną iš ryto, lygiai 11 va
landą, southbostoniečių 
be, 318 W. Broadway, 
Boston, Mass.

D. Lukienė, apskrities
roto r ė, i šsiuntinėjo visoms 
kuopoms konferencijos šauki
mo laiškus ir todėl yra mano
ma, kad šiais metais metinė 
konferencija bus gana skait
linga delegatais su visų kuopų 
atstovybe.

Mano manymu, nieko nėra 
taip svarbaus, kaip draugijos 
metinė konferencija, kurioje 
nustatomas pamatas visos pa
žangiųjų lietuvių veiklos vi
siems būsiantiems metams. 
Nėra abejonės, kad apskri
ties kuopos tuomi jau susirū
pino ir išrinko savo atstovus.

Praėjo baisusis karas, atlik
ta dideli darbai taikos laimė
jimui, tačiau dar taika neįvyk
dyta pasaulyje; dar reikia 
daug budrumo ir didelės 
veiklos, kad patį tikslą—patį 
aukštąjį tikslą įvykdžius pa
saulyje. Todėl mūsų rūpes
tingumas nei kiek neturi būt 
sulėtintas. Atpenč, turime im
tis dar daug smarkesnės veik
los.

šioje konferencijoje, kaip ir 
pirmesnėse, turėsime daug 
svarbių reikalų. Jos pasekmin- 
gumas priklausys nuo to, kaip 
skaitlingai kuopų atstovų su
važiuos. O reikia, kad visos 
kuopos pasiųstų po pilną skai
čių delegatų: po vieną nuo 
kiekvienos dešimties narių ir 
vieną nuo kuopos. Tik tokiu 
būdu jausime konferencijoj 
pilną autoritetą ir ryžtingu
mą pasibrėžimui geriems dar-

bams draugijos ir visuomenės 
labui.

Privalome turėti gerą, 
skaitlingą ir gyvą konferenci
ją. Apart delegatų, joje da
lyvaus ir visa apskrities val
dyba. Bus puikių raportų iš 
kolonijų, kuriuose atspindės 
gražūs nuveikti darbai.

Nevėluokime, visi suvažiuo
kime į laiką: 11 vai. ryte.

LLD 7-tos Apskrities pirm.
J. M. Karsonas.

Reikalauja 40 Valandų 
Darbo Savaitės Anglams

Brighton, Anglija. —An
glų Unijų Kongresas vien
balsiai priėmė rezoliucija, 
reikalaujančią 40 valandų 
darbo savaitės. Taipgi 
reikalaujama, kad samdyto
jai duotų 2 savaites apmo
kamų atostogų darbinin
kams per metus.

Automobiliai N. J. Turės 
Po Dvi Lenteles

Trenton, N. J. — Patvar
kyta, kad po naujų metų 
automobiliai New Jersey 
valstijoj turėtų po dvi len
teles su numeriais, — viena 7 c-

lentelę užpakalyje, o kitą 
priekyje.

I

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

imi

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

< lūs ir 
» sudarau 
alrikoniškais. Rei- 
1 kalvi esant ir 
|W padidinu tokio 
» dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS, STOKES
512 Marioji St., Brooklyn,

Kaaipaa Broadway ir Stone 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore ft-6181

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

-’ > • •rs • ■' ? •• • m-- , 1* . s,

N.

SANDĖLIO
MERGINOS

5 Dienų Savaitė

Išskirtina 5th Avė. Krautuvė

APMOKAMOS V AKACIJOS

Nedirbama šventadieniais

GUNTHER
666 5TH AVE.

(244)

< Lahve—Liberty, LftKuanian Daily,šeštadienis, Spalių 26, 1946 Penktas Puslapis

Philadelphia, Pa

AUDĖJAI
PATYRĘ PRIE AUTOMATIC DRAPER STAKLIŲ

NUOLATINIS DARBAS. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS.
AUKŠTOS ALGOS SU GERAIS ŠIFTŲ BONAIS.

WORLD BESTOS CORP
52 COURTLAND ST

Susi-
PATERSON, NEW JERSEY24

(247)

409

9 valandų diena, 5 dienų savaite

Kreipkitės
be consumed on the

POPIERINĖS DĖŽĖS GEORGE A. FULLER CO
A. Jatul.P. STRIPPER & TURNER-IN

PRANEŠIMAI TAIPGI MOKINESOUIIMI DUUaVU dUOlKClIUUVl ua 4

baltiniais bėgamais reikalais. I‘xkW su Senovės Lietuviu Ti-
BATAI

spa-

OPERATORĖS
Prie Singer* Siuvamų Mašinų

(242)

sako, jei-

(242)

LIWUVBK4
1503

KRISLAI
the

MALE and FEMALE VYRAI ir MOTERYS
No.

V 532 Grand Street, Brooklyn

off the

REIKIA PATYRUSIŲ
RANKOM

60 WALL ST.
PASSAIC, N. J.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Unijinės mokestys, 
$1.50 į valandą.

6.
7
8
9

10
11
12
13

of 
in

GERA ALGA 
NUOLAT

mus 
lietu- 
noriu

SOVIETAI PRIEŠ 
VETO SVARSTYMĄ

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Jeruzalė. — Sprogo ketu
rios žydų užtaisytos minos; 
sužeidė 11 anglų kareivių ir 
porą civilių žmonių. Anglai 
dėl to įvedė beveik karinę 
varžą Jeruzalėje ir padarė 
urmines ablavas. Buvo su
imta 1,000 žydų; paskui 
dauguma jų paleista, bet 
150 laikoma tolesniems kvo
timams bei tardymams.

PATYRĘ BATU SUPIOVEJAI
PRIE DAILIŲ MOTERIŠKŲ BATŲ

New Yrork, spal. 25. —So^ 
vietų delegatai Jungtinių 
Tautų seime pasipriešino 
kėlimui klausimo kas liečia 
penkių didžiųjų talkininkų 
teisę vetuoti - atmesti dau
gumos nutarimus.

įsigyk 
rašy

ki.00;
dėžė

DAILYDŽIŲ
1 METUI DARBAS

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

metų nutar- 
Laisvės nau- 
išrinkta ko
jai toki ba-

Dubeltavai mokama 
už viršlaikius.

21
22

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 nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skan 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

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

Dainotas, Gustulė. 
Vygandas, Ūmėdė. 
Rustenis, Girdutė. 
Visliomis, Vakarė. 
Dobilas, Jautrė. 
Butageidis, Nameda. 
Davainis, Vėtra. 
Sirputis, Gaila. 
Ringis, Divonė. 
Stangis, Rutavilė. 
Vakaris, Lygė. 
Eidimtas, Gotvilė. 
Kastytis, Rimantė, 
šalna, Mite. 
Vygandas, Dovilė. 
Grinius, Aiškutė. 
Ilgis, Girenė. 
Gotvila, Audronė. 
Velbutas, Mingailė. 
Dautartas, Justitė. 
Rymas, žūklė. 
Linksmuolis, Rutginė.

Kas pastatė tas baltas tro
bas, murinyčias?

Iš plytų ar iš akmenų 
blizgančias bažnyčias?

Kas tuos žemčiūgus, auk
sus, sidabrus nupelno?

Vis tai kruvins prakaits 
iš mužiko delno!

Dionizas Poška

Palestinos Žydų Minos 
Sužeidė 11 Anglijos 

Kareivių

TSALDARIS PRAŠOSI 
TAIKOS

(Tąsa nuo 1-m'o pusi.) 
jos demokratinę valdžią. Tą 
valdžią sudaro net penkios 
liaudies partijos.

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

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

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

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

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

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

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

ADELE

Kings, to

LOUIS 
Ave.

Trumanas tarėsi su save 
kabinetu, kaip išvengt 
minkštųjų kasyklų streiko.

aštuntas 
spalis yra 
metų, turi

VARNIŠIO DARBININKAI
PATYRĘ

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

Kreipkitės:
NEW YORK & BROOKLYN

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

_____________________________(242)

Lietuvių 
vienijimo 
delį balių lapkričio 2 
šeštadienį,

Athenaį. — Graikijos 
premjeras Tsaldaris (fašis
tinis monarchistas) vėl 
kviečiasi kai kurių kitų 
partijų vadus prisidėti prie 
jo valdžios. Tai ne kairiųjų > 
partijos.

BALTIMORE, MD.
Spalių 26 d., LLD 25 kuopa ruošia 

parę. Liet, salėje, 851 Hollins St. 
Prasidės 8 v. v. ir tęsis iki vidurnak
čio. Bus gera muzika šokiam, turė
sim skanių valgių ir įvairių gėrimų. 
Viskas už $1.50. Kviečiame dalyvau
ti. — P. Paserskis. (241-242)

MACKEY STARR, INC
• 401 East 81st St., N. Y. C. 

M U. 5-5476

Lietuviškas i

TRAKTYRIUS

NOTICE is hereby .given that License No. 
GB 10660 lias been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic 
3910—15 th 
County of 
premises.

3910 -15 th

Reikia žinoti, kad Lenkija 
yra katalikų šalis. Kardinolas 
Hlond’as, vietoj melstis ir dū
šiomis rūpintis, užsiima gry
nai politika. Jis bažnyčią pa
verčia iš maldos vietos į poli
tinę kazarmę! Jam apeina ne 
dūšių reikalai, bet buvusių ka
pitalistų, ponų ir kunigijos.

Atrodo, kad tas privers 
Lenkijos liaudį ir vyriausybę 
priminti kardinolui tą, kas ir 
kam yrą bažnyčia.

JAUNOS MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

40 valandų — 5 dienų savaitė.
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

APMOKAMOS V AKACIJOS
Nuolat, gera proga pakilimams, 

kreipkitės
ESTRO CHEMICAL CO., INC.

151 East 126th St., N. Y. C.
(Tarpe Lexington & 3rd Avės.)

(243)

15
16
17
18
19

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Korpora

cijos pusmetinis susirinkimas įvyks 
spalių 27 d., 2 vai. dieną. Stravinsko 
salėje, 42 Ferry St. Šėrininkai ir lo
tų savininkai malonėkite dalyvaut, 
nes bus daug svarbių reikalų apsvar
styt. —Ona Sinkevičienė, rast.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

WORCESTER, MASS.
Spalių 27 d., Liet. Sajoje, 29 Endi

cott St., įvyks bankietas. su gražia 
programa. Dalyvaus IWO Dramos 
Grupė .iš Bostono. Kalbės Robert 
Minor, iš New Yorko, tai svarbus 
kalbėtojas. Pradžia lygiai 6 v. v. 
Rengėjai, . Worcestcrio Komunistų 
Partija kviečia visus dalyvauti.

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

A.
T.

K.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

GREENBERG &

26
27
28
29
30

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

YETTA SILI-'EN
Avenue Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

VIRĖJA
Kuri gali padaryti itališkus valgius 

restauracijos virtuvėje.
ROLLO TRANSIT CORP., 

KEYPORT, N. J.
Dusas išvažiuoja kas dešimt minučių nuo 

Greyhound Bus Terminai, tarpe 7 & 8th 
Avės., New York.
________________________ ____________ (247)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 672 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
771 Sutter 
County of 
premises.

771 Sutter

kybą ir Kultūra.”
Dabar Lietuvoje naujų lai- 

■ kų kultūra pražydės visu 
1 savo gražumu, tai, ko troško 
1 Dr. J. Basanavičius ir tūks
tančiai kitų.

žiupsnelis lietuviškų vardų :
Mėn.

diena
1

NOTICE is hereby given that License 
GB 10493 has been issued to the undersigned . 
to sell beer at' retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law atj! 
442 De Witt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX LIEBER
442 De Witt Ave. Brooklyn, N. Y. >1

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

SAMUEL KOCH
(Wythe Ave. Rest.)

Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Maskya. — Ispanijos dik
tatorius Franko gavo iš 
Amerikos įrąnkįų atominei 
medžiagai gąjruojiį kaip ra
šo Izviestija.

STOEHR & LAUTEN
5104 HUDSON BLVD., 

WEST NEW YORK, N. J.
(243)

lį~^GLRIAlJS|flDU ON fl 
SmSCHOLES BAKING k

Kreipkitės

WALL FOOTWEAR 
CORP.,

Bet jam reikia atiduoti kre
ditas už jo laisvą užsilaikymą. 
Taipgi buvo palaidotas lais
vai. Lietuvoj paėjo iš Biliū
nų kaimo, Marijampolės aps
krities.

P. J. Korespondentas.

126 WEST STREET,
NORTHAMPTON, MASS.

(246)

Control
Borough of Brooklyn, 

be consumed _

SY SOL AND 
CHARLOTTE CZARNECKI

687 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y. •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
665 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of

Pastaraisiais laikais Vieny
bės redaktorius Tysliava sa
kydavo, kad jis yra demokra
tas nuo šiūsų iki pakaušio. Bet 
pažiūrėkite, ką jis daro da
bar. Dabar jis sušilęs agituo
ja savo ir savo pačios vardu 
už republikonų partiją.

Lietuviai gerai žino ir atsi
mena, kaip buvo prie repub
likonų valdymo. Atsimena
me, kokie laikai tuomet buvo, 
atsimename, kaip stovėjo lie
tuvių namai ir kliubai. Vis
kas buvo ant bedugnės kran
to. Ne viena moterėlė šoko 
nuo trečių lubų, netekus savo 
mylimos stubelės. Ne vienas 
rado banko duris uždarytas 
ir visas jo gyvenimo sutaupąs 
nuneštas.

Tai buvo laikai, kai turėjo
me ubagų armiją. Negalėjai 
ramiai sėdėti stuboje. Būdavo 
varpelis skambina ir ''‘skambi
na ištisą dieną. Atidarei du
ris ir žiūrėk, pavargėlis pra
šo almu žnos.

Dabar Tysliava ir kiti fa
šistai vėl nori, kad tie patys 
republikonai Ameriką valdy
tu ir kad vėl ant mūsų visų 
užti^auMų bėdas ir nelaimes.

Kiekvienas lietuvis turi ge
rai pamąstyti, už ką jis turi 
atiduoti Aavo balsą lapkričio 
5 dienos rinkimuose.

“The Philadelphia Inqui
rer” spalių 19 dieną paskelbė 
linksmą ir malonią žinią. Lai
kraštis sako, kad bažnyčios 
reikalauja taikos tarpe Sovie
tų ir Amerikos. Skaitome: 
“Churches urge peace with 
reds.” Taikos reikalavimą

Council 
Christ

DEKORATORIŲ
PRIE INDŲ

Keturiasdešimt valandų savaitė. 
Alga priklausys nuo j ilsų gabumo.

Linksma darbo aplinkuma. •

GOLPSCHEIDER’S
280 3RD ST., TRENTON, N. J.

(Cass, Centre Street Bus)
(244)

leido “The Federal 
the Churches of 
America.”

Bažnyčios, girdi, 
gu būtų karas tarpe Sovietų ir 
Amerikos, tai būtų išnaikini
mas* gyvybės visame pasaulyj.

Daba.r, ką pasakys popie
žius, gal prakeiks tas bažny
čias už taikos reikalavimą ?

Lietuviai republikonai rei
kalauja, kad Amerika pa
skelbtų karą Sovietams, o 
bažnyčios, vardu 30,000,000 
savo pasekėjų, reikalauja tai
kos ir militaristų pažabojimo.

Kariškis.

665 Wythe

NOTICE
GB 1805 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic leverage Control Law at’ 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK KLEINERMAN
638 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic* Beverage Control Law at 
1038 De l<alb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSE A. MONTALVO
1038 De Kalb Ave. Brooklyn, N. y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10619 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Ųeverage Control Law jit 
112—7th Avenue, -Borpugh of Brookljtp, 
County of Kings, to be consumed off tpe 
premises.

PARK SLOPE GROCERS. INC.
112—7th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 931 has been issued to the .undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law pt, 
694 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tfie 
premises.

MICHAEL SPRINGER
694 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

Juozas Zeidat
Savinipkw

411 Grand St. Brooklyn

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MORRIS GOLDFARB
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
687 Wythe 
County of 
premises.

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 nepervėlu.

Sav. Vardai.
diena
Kaributas, Eidvylė.

Vasaris, Judrė.
Stangis, Kvietė.

Ordunas, Miglė.
Ragelis, Gelonė.
Svirbutas, Kailine.
Kelkis, Stangė.
Ramantas, Kubilo.
Vaidila, Ledruna.

REIKIA
Patyrusių batų darbininkų. Gera alga. 

Nuolat.
MOTO LA CUSTOM MADE SHOE REPAIR

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

HARTFORD, CONN.
Naudingas parengimas įvyks 

lių 27 d., Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 2 vai. dieną. 
Visi spaudos mylėtojai ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti šiame parengi
me. Bus skanių valgių ir gorimų. 
Taipgi gera orkestrą. —Rengėjai.

580 Wythe

NOTICE
GB 235-1 hass been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6105—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

* GEORGE VLAIIOS AND 
ANASTASIA J. BALLIS 
(New Economy Market)

6105—5th Ave. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5934 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 9th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER CONIGLIO
511—9th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
1503 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

IRVING
CHARLES WEINGROFF

Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES FULLER 
703 Rosers Ave. Brooklyn,

LEVY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA SHERRY
526 Livonia Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic 
580 Wythe 
County of 
promises.

Shenandoah, Pa.
Jeigu krikščionims buvo 

svarbu ir reikšminga atnešti 
savo vardus į Lietuvą, • tai 
mums lietuviams daug svar
biau atsteigti mūsų senovės 
vardus. Iš jų daug ką mes 
suprasime, pasimokinsime gy
vendami.

Krikščionys atnešė savo 
vardus dėl lietuvių, o lietuvių 
vardus vertė į pavardes, su- 
polonizuodajni juos. Tiesa, 
daugelis užsiliko ir grynų lie
tuviškų vardų “pavardėse.”

Laikai mainosi, svajonės ir 
troškimai išsipildo. Skaityk 
šiuos žodžius: “Ne raudot, ne 
aimanuoti pridera lietuvių 
kultūros ir jos išnykimo ap- 
rašytojui, paminėjus krikščio
nijos vestąsias kovas Lietu
voje, bet žadinti geresnės at
eities vilti, idant ant tų mūsų 
tautos kultūros griuvėsių ir iš 
josios skaitlingų dar likučių 
skubiai išdygtų ir sparčiai iš
augtų nauja, naujų l&ikų kul
tūra, kuri, gražumo žiedu 
pražydus, puikiai klestėtų ir 
taip baisiai praeities laikais 
nuvargusiems mūsų žmonėms 
amžinai šviestų !”

Gerbiamasis skaitytojau, tai 
žodžiai J. Basanavičiaus, pa
imti iš “Iš Krikščionijos Sąn-

Lietuviai komunistai turėjo 
savo susirinkimą. Tai buvo iš 
eilės antras jų susirinkimas 
vardu kliubo, kuriam vardą 
davė “Vinco Kudirkos.”

Vienas iš svarbiausių klau
simų buvo diskusuota, tai 
dienraščio Laisvės vajus. Nu
sitarta visiems nariams pasi
darbuoti. Bus stengiamasi 
gauti naujų skaitytojų ir at
naujinti senuosius. 

* « *
Darbininkų
4 kuopa turės di- 

dieną, 
mainierių salėje. 

Taipgi po naujų 
ta surengti balių 
dai. Tam tikslui 
misija ir pavesta 
lių surengti.

*

Dabartiniu laiku pas 
mirė daug pagyvenusių 
vių. Tačiau iš jų visų 
pažymėti tiktai vieną, būtent, 
Baltrių. Tai buvo geras žmo
gus, išgyvenęs 50 metų šioje 
šalyje. Mirė sulaukęs 76 me
tus amžiaus. Buvo pilnai lais
vas ir pasiskolindamas skaity
davo Laisvę. Bet kadangi buvo 
pastovus Keleivio skaitytojas, 
tai labai buvo užnuodytas ir 
sunku būdavo susikalbėti da-

i

Vardo Reikšmė

NOTICE
EB 1843 has been issued to the undersigned 
to .sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
327-329 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK SANDERS SCHUMSKY
& JACK GOODY

327-329 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18269 has been issued'to the undersigned 
to sell boor at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1399 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNEST. GUIDO & ATTILIO MARI 
1399 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK POLANSKY AND 
MAXWELL BOROWSKY

Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 492 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. «,

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1706 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

1087 Blake

Spalių mėnesis lotyniškai 
vadinamas October, paeina 
nuo žodžio Octo, aštuntas. Su- 
lyg primityvio romėnų kalen
doriaus, jie pradėdavo metus 
su kovo mėnesiu. Tai jų skai
čiuje October yra 
mėnesis. Pas mus 
dešimtas mėnesis

1 31 dieną.

Beverage Control at

Kings, to be consumed off the
ABRAHAM ŲOKSĖR
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

K. 
P. 
S.
S.
P. 
A.
T. 
K. 
P.

S.
P.
A.
T. 
K. 
P.
S.
s. 
p.
A.
T. 
K.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO
PAKAVIMO IR SUSTATYMQ 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

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

' (249)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

' , I

Manager
JOHN A. PAULEY J 

Licensed Undertake?

231 Herford Ayenue i 
Brooklyn XI, N. Y.
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LENKĖSI JAUNAVEDŽIAI

Atidėtas
I

CIO

Įį

pū

va-

Petei
KAPISKAS
BAR & GR/LL

Tel. EVergreen 4-8174
18 West 23rd Street Peter Kapiskas

Žemutinės grindys

JONAS LAZAUSKASst.,

Dorn.

0-
r?

Tel. SOuth 8-5569

BULOVĄ!
Valandos:0

BWAY. ir 51 St. NUOLAT

i ’j

Funeral Home

G

Is

ir

Užrašykit Laisvę Savo Draugui. 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

I 

1

mus, 162 
Freeporte.

CIO
Unija.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

algų
Fon-

nartai
darbi-
Įstai-

praeitą 
pasiūly-

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

18 W. 23 rd St.
New York 10, N. Y. 
ORchard 4-4 660

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais UMaryta

i chicagiečių 
su Abekiene 
nemažą skai-

Thomas 
mirė

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreeh 7-6808 
221 South 4th Street

i

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris kuri galėtų at

likti lengvų namų darbų ir kartu bū
tų draugė savininkei. Alga nelabai 
didelė, bet namai geri ir patogūs. 
Vieta randasi Huntington, L. I. Pra
šome kreiptis pas: Mrs. Veronica 
Stankus, 69-46 Grand Ave., Maspeth, 
L. I. (241-243)

Committee
of Foreign

kalbės eilės 
atstovai, 

York o

Sukeikime dienraščiui Lais
vei $20,000 prenumeratomis, 
$10,000 aukomis ir $2,500 
Laisvės bendrovės šėrais iki 
Naujų Metų.

pakėlimus 
centų per 

išnešioto- 
pusę centų

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAM A 1 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HENREID 

“DECEPTION” 
WARNER ATSIŽYMfiJIMAS! 

Durys Atsidaro 10:30 A. M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ

St., 
vai. popiet. Calite 
siog čionai, i paine 
na galima kasdien rasti Lais
vės Įstaigoje. Rep.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA 

SALES dčl Balių, Koncertų, Bankletų, 
. Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

visus išgirsti
žmonių 

pamatyti 
laikams

Deadline for 
Ir prašome Įsigyti iš 

kliubie-

praktikos būna
4 19 Lorimer 
sekmadieni 1 

ateit tie-

TONY’S 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer flta. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Ave., Brook lyne.
Įvyks spalių 26 d., Šv. 
kapinėse. Laidotuvių 
gomis rūpinasi graborius 
Garšva.

REKORDAI
POLKOS - VALGAI 

POPULI ART; S

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Laisve—Liberty, Lithuanian baity ....... - - ■ _ - - • • > • ~r ■

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

i>
■. ■. Šest-ad ienis,

Gražiausios
ARTIFKTALftS GfcLfcS 

’’Geriausios Mieste” 
MELODY LANE CO. 

465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Vienas blokas nuo Laisvės.

K. Carpertor, 7 
nuo širdies atakos 
priešais tėvų na- 
West Side Ave.,

MATIKI
-»2F»

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia 7-M90

Siųskite
NAUJUS - PADĖVĖTUS 

DRABUŽIUS IR 
MAISTO PAKUS

I
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Apmokėtais Muitais
Kasdien 9 A. M. iki 5 P. M.; 
Ketvirtadieniais 9 iki 6 P. M. 
Šeštadieniais 9 iki 1.

PER

World Tourists, Inc

PARDAVIMAI
Bargcnas ... 2 mūriniai namai,

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 j me
nes), uždarbis $100 j mėnesj. Kaina 

Į $5500 kiekvienas. Smilh, APplegate 
7-0760 7 iki 10 P. M. (244)

puikus asmenų vaidinimas scenoj *
* JON

AL BERNIE HALL
MINEVTTCH’S HARMONICA RASCALS 

Extra: CARL RAVAZZA

ROXY 7th AVENUE ir 50th STREET

Šeštas Puslapis . > .

NehYorkO'>zW/7/a7liiiov
Laisves Statulos Diena 

ir Programos
Spalių 28-tą, 1 valandą die

ną, Įvyks prie Laisvės Statu
los iškilmingas paminėjimas 
60 metų sukakties nuo statu
los ten pastatymo. Iškilmes 
rengia American 
for Protection 
Born.

Ceremonijose
žymių organizacijų 
tarpe kurių bus New 
Miesto Tarybos narys Stanley 
M. Isaacs ir Francijos amba
sadoriaus Bonnet’o atstovas 
Amauld Wapler. Francijos 
ambasadorius visuomet kvie
čiamas Į tas iškilmes, kadangi 
statulą Jungtinėms Valstijoms 
dovanojo Francijos žmonės.

Charles Marshall, statulos 
priežiūros viršininkas, pirmi
ninkaus programai.

Statulą Įdomu atlankyti bi
le kada, o už vis geriausia 
proga tokių iškilmių metu. 
Laivukas — Statue of Liber
ty boat — išplaukia nuo Bow
ling Green prieplaukos, Bat
tery Parke, 12 vai. dieną.

Bankietas Sekmadieni
Tai pat sukakčiai paminėti 

rengiamas iškilmingas bankie
tas šį sekmadienį, Hotel As
tor Roof, prie Times Square.

Bankieto programoje ir da
lyviuose, greta unijų ir kitų 
organizacijų atstovų, tikisi tu
rėti aktorių ir šiaip žymių vi
suomenininkų iš visų klasių ir 
gyvenimo sričių. įėjimas Į ban- 
kietą su užsisakymu vietos iš 
anksto. Apranga nenustaty
ta. Vietą užsisakyt per Įstai
gos raštinę, 23 W. 26 
New Yorke.

MIRE
Anthony Pakanis, 62 

amžiaus,’ gyveno 5100—15th
Ave., Brooklyne, mirė spalių 
22 d., Israel Zion Ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas 40 Hudson

Laidotuvės 
Jono 

parei- 
J.

Didžioji Dienraščio Laisvė 
Diena Jau Netoli

Laisvės metinis koncertas 
jau tiktai už poros savaičių. 
Įvyks lapkričio 10-tą, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne,

Atrodo, kad iš šiemetinio 
Laisvės koncerto jo dalyviai 
išsineš daugiausia malonios 
atminties, negu kada nors yra 
išsinešę bėgiu eilės pastarųjų 
metų. Dėl ko?

Visas dalykas tame, kad ši 
programa bus lietuviškiausia 
iš daugelio, o gal ir iš visų. 
Ir bus labai saldžiai lietuviš
ka—mielos, mieliausios ir vi
siems suprantamiausios lietu
viškos dainos ir muzika artis
tiškai perduoti klausovams.

Vien tik už 
Kenstavičienės i 
duetą keliautų i 
čių mylių tas, kas jas kartą 
jau girdėjo. Iš tos pat Chica- 
gos taipgi bus Kenstavičius ir 
Stogis, irgi žvaigždės lietu
viu koncertuos.

Kitais svečiais turėsime Sie
tyno Vyrų Oktetą su J. Sime- 
levičiu vadovybėje, taipgi žy-

Unijistai Pikietavo 
WallStryU

Raštinių darbininkai, 
raštinių ir profesionalų 
ninku unijos finansinių 
gų sekcijos, masiniai pikieta- 
vo Wall Street banką protes
tui prieš aukštas prekių kai
nas. Pikietai nešė paprastą
sias ir baliūnines iškabas su 
n u i- o d y m a i s vartotojams 
skriaudos dėl aukštų kainų.

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

JEANNE CRAIN

"MARGIE”
TECHNI-SI ’ALVOMIS

su GLENN LANGAN * LYNN BARI * ALAN YOUNG
* Ir

FRANCES
LANGFORD

BORRAIf

Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! Šauniausia muzikalė . 
Extravaganza ... pilna komedijos, romansų ir muzikos, su mylimomis 
dainomis, kurios ir senos ir naujos! Tai panašiausias j dangų dalykas .. .

IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FRED ASTAIRE 

JOHN CAULFIELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN

TECHNI SPALVOMIS
* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

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

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

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

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

dabar puikiausiame vaidmenyje

‘ANGEL ON MY SHOULDER’
SU

ANNE BAXTER * CLAUDE RAINS
FILMĄ, KURIA JŪS TIKRAI DŽIAUGSITĖS

—> PRADŽIA RYTOJ <—
BROADWAY IR 46 STREET

MA K NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! 1 
PARYŽIAUS TAIKOS KONFERENCIJA
pasibaigia! Išgirsk baigiamajai sesijai sveikinimus nuo Byrnes, Bevino, Molotovo ir 
Ridaultol Girdyk Sekretoriaus Byrnes raportą Saliai apie Taikos Konferenciją! Matyk 
Nacių Avimų paskutini atsilankymą pas nusmelktuosius Nuremberge Nacius! Matyk 
Windsor KunigaikStj ir Kunigaikštienę sykiu Anglijoje pirmą kartą po , jo pasitrau
kimo nuo sosto I Matyk Čechoalovakų Carlsbado kasyklą, pavadintą Prezidento Trumano 
vardui Matyk filmą San Moreno, mažytės respublikos, reikalaujančios $10,000,000 karl- 
niųnių atlyginimų! Matyk "This is America’’ filmą—White House, ir visas naujausias 
žinias Ji plačiojo pasaulio.
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 Street

Vyturėlis Priima 
Naujus Narius

mų akordionistą Nicholas 
D on tz off.

Gi mūsų pačių Brooklyne 
kas sekmadienį čirena-čiulba 
Vyturėlis — stygų orkestrą, 
vadovaujama židžiūno. Kas 
trečiadieniais traliuoja - dai
nuoja Aido ir Aido vyrų cho
rai, mokomi Kazakevičiaus ir 
Pakalniškio. O tai vis pasiruo- 
šiama tam pačiam dienraščio 
Laisvės koncertui.

Vieleta Tamkiūtė - Pranc- 
kienė akompanuos daininin
kams.

Norisi priminti, kad visiem 
laikas Įsigyti tikietus. Tuomi 
patarnausite sau ir visiems. 
Jūs pasirinksite sėdynę ii’ at
ėjus nereiks eikvoti laiko sto
vint ilgoje eilėje (eilės šį kar
tą tikrai bus ilgos, jeigu iš 
anksto neturėsime tikietų). 
Ir netrukdysime laiku apsirū- —____  .
pinusiems ir atvykusioms klau-1 $18,500,000 
sytis koncerto. Labai trukdo 
artistams ir klausovams, kada 
iš už durų girdisi garsios kal
bos ir varstosi durys jau pra
sidėjus programai.

Vytu rė
dau giau na- 
Kas moka 
styginiu in- 
norą išmok- 

i “Vyturėlio”

Sty g i n i s an sam b 1 i s 
lis” pageidauja < 
rių, muzikantų, 
groti kokiu nors 
strumontu, ar turi 
ti, kviečiam Įstot Į 
ansambli. Maty k it R. ž id žili
ną Laisves Įstaigoj dėl plates
nių informacijų.

“Vytu re! i o

Dewey Nusistatęs 
Prieš Unijas

Williamsburge Pagerb-r Telegrafistų Streikas 
sim Žymius Darbįnin- 

ku Atstovus i
Will iamsburgo komunistų 

užkviesti, spalių 29-tos vakarą 
čia atvyksta abu darbininkų 
atstovai New York o Miesto 
Taryboj, kaunsilmanai (coun
cilmen) Benjamin J. Davis ir 
Peter V. Cacchione. Taipgi j 
atvyks John Williamson.

K o m unistai entuziastiškai 
tų mielų svečių laukiame, visi 
dalyvausime juos pasitikti. 
Tačiau žinome, jog ’ ir kiti 
darbo žmones uores išgirsti 
trumpas savo atstovų kalbas. 
Tad yra paimta. Imperial 
lace, talpinanti apie 1,000 
b likos.

Užgyrė Pakėlimus Algy 
Miesto Darbininkams ;

M i estą v a budžeto 
(Board of Estimate) 
ketvirtad ieni užgyrė 
mą skirti iš miesto 

pakėlimui 
tranzito darbininkams, 
dui sukelti išleis bonus.

Pakėlimų reikalavo 
Transport Workers 
Priedus, po apie 20 centų per 
valandą, išmokės ir už praei
tą laiką nuo liepos 1-mos. 
Gauna ir kitus pagerinimus.

Greta daugelio kitų Įdomių 
faktų, kuriais nurodoma skir
tumą tarp Dewey ir Mead, 
angliškas darbininkų dienraš
tis Daily Worker spalių 24-tos 
laidoje primena Rochestcrio 
istoriją.

Ta istorija parodo, kad De
wey yra nusistatęs prieš uni
jas ir kad darbininkams būtų 
perdaug rizikinga, gal tiesiog 
pražūtinga išrinkti gubernato- i 
riumi republikoną Dewey.

šiais kainų kėlimo, infliaci-j 
jos augimo laikais darbiniu-, 
kams teks kovoti už pragy
venimo algas. Kovos-streikai 
nelengva vesti net esant drau
giškiems ar nors bešališkiems 
valdininkams. O ką jau be
kalbėti apie sunkumus prie 
valdininkų, kurie yra nusista
tę prieš unijas.

Kaip buvo Roch esteryje 
i praeitą žiemą?

Švaros D op artmen to darbi
ninkai stojo Į. AFL unija. Kas- 

' gi, rodos, čia blogo. Visame 
sviete darbininkai turi savo 
unijas. New Yorko Valstijos 
Konstitucija nusako, kad dar
bininkai turi teisę stoti Į uni
jas ir kolektyviai derėtis per 
savo pasirinktus atstovus. Ta 
pati konstitucija sako, kad 
gubernatorius turi prižiūrėti, 
kad ta teisė nebūtų neigiama.

Dewey nežiūrėjo. Jo “bro
lis dvasioje” republikonas 
miesto bosas Tom Broderick 
išmetė darbininkus iš darbo 
už stojimą i uniją. Republiko
nas valstijos bosas Dewey, 

I turįs būti įstatymų sargu, pa
sisakė esąs “neutralus.”

Matydami, kad valdžia 
laužo valstijos konstituciją ir

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

BOB HOPE 
ir JOAN CAULFIELD

“MONSIEUR
BEAUCAIRE”

SU PATRIC KNOWLES, 
JOSEPH SCHILDKRAUT 
dar JOHNNY WEISMULLER 

ir BUSTER CRABBE 
“SWAMPFIRE”

BROOKLYN
PARAMOUNT a™,.

Kviečiame 
dovaujančių 
atstovų kalbas ir 
naujausj, pažangų, 

i atitinkantį judį 
i Action, 
į anksto tik ictus pas 
■ eitis. Kaina tik 25 c.

American Communica
tions Association, vadovybėje 
Joseph Solly, priėmė majoro 
pavaduotojo Corcoran’o pa
siūlymą atidėti streiką vienai 
savaitei. Ginčijamus' klausi
mus svarstyt paves majoro pa
skirtai specialei komisijai.

Selly sako, jog vyriausybės 
bandymas išrišti darbininkų 
su firma ginčą taikiu būdu 
yra sveikintinas žingsnis.

Spalių 23-čią laisviečius at
lankė kanadiečiai jaunave
džiai, Matt ir Annie I’aragys 
iš Montreal, Canada.

Matt ir Annie (Mitchell) 
susivedė spalių 19-tą ir, kaip 
kanadiečiai sako, po santuo
kos vidurnakti “dingo be ži
nios.” O tai jie mus, savo ge
rus kaimynus, atlankyti buvo 
ištrūkę. Svečiai su $1 pasvei
kino dienrašti.

Matas darbuojasi montrea- 
1 iečių chore.

Unija reikalauja tuojau iš- metų, 
mokėti (nuo birželio 2-ros) Į žaisdamas 
pripažintus gauti 
mokesties po 10

' valandą telegramų
[jams ir po 16 ir
visiems kitiems. Taipgi reika
lauja ir naujo kontrakto. 
Naujajame reikalauja mokėti 
po 30 centų algos priedo ir 
40 valandų savaitės.

Im perial Palace randasi 
790 Broadway, netoli nuo 
Flushing Ave. stoties.

Liet. Kom. Kliubas.

World Tourists,
INCORPORATED

Persikrauste į 
Didesnę patalpų

darbininkų teises, viso Ro- 
chestei’io organizuoti darbi
ninkai stojo užtarti išmestuo
sius, išėjo Į general) streiką. 
Tuomet Dewey, kaip rašė Ro- 
chesterio spauda, pasakęs, 
kad jis nenorįs “išlaukinių” 
unijų valdinėse Įstaigose. Ta

pčiau darbininkai laimėjo strei- 
| ką ir savo uniją ir be De- 
j wey’o noro.
i Daily Worker pataria: 
“Balsuokite už komunistus, 
o paskiau balsuokite už dar- 
biečius eilėje C!”

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU JĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

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

DEAN
15 fa wait . . . $2475

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

CAMBRIDGE 
A . ♦ • >2975

PATRICIA
17 |tw»l« . . • I2475

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