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eiliukių iš Washington!) Unit
ed Press sekama žinia: “Pir-, 
mininkas kongreso tyrimui 
anti-amerikinio veikimo John i 
S. Wood paskelbė, kad metai 
tyrinėjimo parodė, jog nerado . 
jokio šnipų veikimo atominės: 
bombos reikale.”

Paskelbimui šių tyrimo re
zultatų turčių spauda davė 
vietos tik šešias ei 1 hikes. O 
kiek ji prirašė apie “išvogimą j 
bombos planų“ ir “Sovietų 
šnipus!”

★ * ★
Pasirodo, kad anglų ir ame

rikiečių zonose Vokietijoj len
kai reakcininkai spausdino 
daugybę laikraščių ir slaptai 
gabeno į Lenkiją, kurstymui 
žmonių prieš demokratinę

Italy Socialistai 
Pasirašė Santarvę

Su Komunistais
I

I

Roma. — Italijos Sociali-1 
stų ir Komunistų Partijjų ■ 
vykdomieji komitetai pasi
rašė sutartį dėlei “veiki-

i mo vienvbės.”
I v

i šioje santarvėje abidvi; 
partijos pasižada veikti iš-! 
vien, siekiant tam tikrų, ai- j 
škiai nusakytų tikslų. Šiaip i 
viena ir kita partija turės i 
vidujinę savivaldybę.

Lenkijos valdžią. Amerikos 
komanda imasi žygių aprėži- 
mui teisių to žalingo darbo, 
bet britai nieko nedaro.

Socialistai ir komunistai 
rinkim, vasarą šiemet gavo 
40% visų paduotų balsų, 
tai yra, 5 nuošimčiais dau
giau, negu Krikščionių De
mokratų (katalikų) Parti
ja. Todėl New Yorko Times 
korespondent. Arnaldo Cor- 
tesi rašo: “Kol socialistai ir . 
komunistai laikysis to apsi- i 
vienijimo, tol jie bus stip
riausia politinė jėga Italijo-

Išvakarėse rinkimų Bulgari
joj mūsų šalies Valstybės De
partamentas paskelbė, kad 
per galingas radijo stotis bu
vo padaryta bulgarų kalboje 
išdėstymas Amerikos atsineši- 
mo i dabartinę padėtį Bulga
rijoj.

Jeigu tatai neskaitoma ki-! je. 
šimusi į kitos šalies vidaus rei-j 
kalus, tai aš nežinau, kas tada ’ 
y>a kišimasis^ * Dimitrov Sako, Anglija 

ir Amerika Remia
Balkanų Fašizmą

Sofija, Bulgarija. — Ge-

Pastaruoju laiku prakiuro [ 
nauja propaganda, tai lieji- Į 
mas ašarų, būk Sovietų Sąjun-j 
ga šimtais ir net tūkstančiais ■ 
vokiečius krausto į savo šalies 
gilumą. j

Lietuvių tarpe, tai sena an- i orgas Dimitrovas, Bulgari- 
ti-lietuviška propaganda. Jie; jos Partijos vadas, įtarė A- 
jau bent dešimt kartų visusmeriką ir Angliją, kad jo- 
lietuvius is Lietuvos į Sibirą ; ^vi remia ir “drąsina fašiz- 
isvežė ir ten sušaldė: i mo likučius Balkanų šaly-

■ se.” Kalbėdamas didžioj de- 
j monstracijoj pirm rinkimų, 
Į Dimitrovas kaltino Angliją 
' ir Jungtines Valstijas už ki- 

šalių buvo^imąsi į Bulgarijos rinki- 
atvarę ? ' mus ir už nedraugišką nuo- i
★ i ;aika link to krašto. JisaiI
Indonezijos,! teige, kad Amerika ir Ang- 

praneša, kad britų viršininkas | Uja laužo Jaltos - Krymo 
prisipažino, jog ten jie naudo-j konferencijos nutarimus ir 
ja o,000 japonų kareivių prieš | Atlanto Čarterio nuostatus.

lietuvius iš
išvežė ir ten sušaldė:

Anglų spaudoj, tai dar nau-i 
jos gaidos santykių blogini-i 
mui. Bet jeigu ir išvežtų tūk- ’ 
stančius vokiečių, tai kodėl i 
dėl jų ašaras lieti, kada jie įį 
Vokietiją iš kitų 
milionus žmonių

Batavijos,

i n d o n e z u s. O kaip ang-
lai ir holandai pyko, kad So
vietų Sąjunga tą klausimą kė
lė Jungtinių Tautų organiza
cijoj ir sakė, kad britai ir ho
landai naudoja japonus karei
vius slopinimui indonezų su
kilimų.

★ ★ ★
Kada liaudies demokratinė 

vyriausybė suima kokį kunigą 
ar vyskupą, prasikaltusi prieš 
tos šalies liaudį, tai turčių 
spauda rėkia apie “religijos 
persekiojimą.”

Bet Chinijoj generolo ’ Chi
ang Kai-sheko policija suareš
tavo rusų archivyskupą Vik
torą, kaltindama, kad jis esąs 
“komunistas”, tačiau turčių 
spauda nemato “religijos per
sekiojimo.”

★ ★ ★

IŠVOGTA DAR $62,000 
BRANGUMYNŲ E ANG
LIJOS PONIŲ

London. — Praeitą savai
tę buvo išvogta apie $39,- 
000 vertės perlų, deimantų 
ir kitų brangenybių iš palo- 
cių, kuriuose gyvena ame- 
rikonės anglų didikų pa
čios; taip pat išvogta $23,- 
000 vertės brangumynų iš 
dviejų turčių namų Londo
ne. O savaite pirmiau va
gys išsinešė $100,000 vertės 
blizgučių iš Windsoro ku
nigaikščio amerikonės pa
čios (Simpsonienės) miega
mojo kambario.

Italijoj laikė Krikščionių 
Demokratų partijos parla
mento nariai kokusą ir nubal
savo nepasirašyti po Italijos

Dar streikuoja prekinių 
laivų kapitonai pietiniuose 
uostuose.

taikos sąlygomis, kurias išdir
bo Paryžiuj Taikos Konferen
cija.

Jie turi 211 parlamento na
rius iš 557 narių. Jie reikalau
ja rezervacijų Italijos naudai.

Kaip atrodo, tai taikos pa
sirašymas dar nelengvas klau
simas.

NAUJA NACIŲ BOMBA
Frankfurt, Vokietija. — 

Naciai išsprogdino bombą 
palangėje Esslingen teismo 
rūmo, kuris tardo nacių va
dus. Bomba nekliudė žmo
nių.

Kairieji Laimėjo Bulgarijos Seimo 
Rinkimus Milžiniška Balsų Dauguma 
------------------------------ a __________________ 0----------------------------------

K

I TA

Nusižudė Amerikonu Oficie- Opozicijos Partijom Buvo Duota 
ri»s ir Mersina Urojr p;Į,ln Luisvį ... Sak„ Įvairil{

Nurnberg, Vokietija. — 
Toje pačioje lovoje naktį 
nusišovė (ar buvo nušau
tas) amerikonų leitenantas 
ir amerikone jo mergina. 
Tai esą todėl, kad jiedu ga
vo žinią, jog iš Amerikos 
atvažiuoja leitenanto pati.

Tas oficierius buvo iždi
ninkas tarptautinio teismo, 
kuris nusmerkė 11 naciu 
vadų pakarti. O mergina 
tarnavo kaip karinė rašti
ninkė.

KAIP GOERINGAS
SLAPSTĖ NUODUS

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinė keturiu talkininku 
komisija tyrinėjo, kaip na
šių vadas H. Goeringas ga
vo nuodų, kuriaias jis nusi
žudė kalėjime. Jis nusinuo
dijo už dviejų valandų pir
ma,' negu būtų buvęs pakar
tas.

Pabaigus tyrinėjimus, 
komisija raportavo štai ką:

Goeringas turėjo savo 
kūne paslėpęs nuodų mažy
tėje stiklinėje pūsliukėje, 
kada buvo areštuotas. Nuo
dai galėję būti paslėpti 
bambos duobutėje arba vi
duriuose, o paskui išvietės 
(toileto) palubėje kalėjime.

Taip Goeringas išslapstė 
duozą smarkiausių potas
sium cyanide nuodų per 17 
mėnesių ir 7 dienas, iki 
“apgavo kartuves.”

Keli Jankių Oficieriai 
įkalinti už Juodą Rinką

Berlin. — Vienas ameri
konų pulkininkas (buvęs 
generolas) ir 6 kiti oficie
riai tapo įkaitinti už biz
nius juodojoj Berlyno rin
koj. Jiems gręsia karinis 
teismas. Amerikonų gene
rolas - inspektorius Ed. 
Cooke (dabar Frankfurte) 
sakė, kad į juodosios rinkos 
šmugelį įsivėlę 4 a!r 5 oficie
riai.

Kairo. — Pranešama, kad 
Anglija žada pripažint
Egiptui Sudaną.

Tautų Reporteriai Bulgarijoj
Sofija, Bulgarija. — Mil

žiniškoji Bulgarijos piliečių 
dauguma sekmadienį balsa
vo už Tėvynės Fronto kan
didatus į steigiamąjį sei
mą. Bendrajame T. Fronte 
yra Komunist. Partija, Val
stiečių — Radikalų Partija, 
Darbininkų Partija, Zveno 
ir žymi dalis socialdemok
ratu, v

Kiti, priešingi. esamajai 
valdžiai socialdemokratai 
ir vadinami žemiečiai statė 
rinkimuose savo kandidatus 
prieš Tėvynės Frontą.

Balsavimai buvo slapti.
Užsieninės spaudos kore-

spondentai— anglai, lenkai, 
čechoslovakai ir kiti — po 
rinkinių išleido bendrą pa
reiškimą, kuriame sako, jog 
priešingos T. Frontui parti
jos turėjo pilną laisvę vesti 
savo rinkimų kampaniją. 
Tie korespondentai laisvai 
lankėsi balsavimų stotyse, 
patys matė rinkimų eigą ir 
pranešė, kad nei valdžia nei 
Tėvynės Frontas neperse-
kiojo priešingų partijų ir 
nenaudojo prievartos prieš 
jas.

Anglų korespondentas Ed
gar Ian sakė: “Rinkimai 
buvo visai teisingi.”

Indijos Riaušėse Žuvo 
Dar 11 Žmonių

Kalkutta, Indija. — Kru
vinose riaušėse tarp indu- 
sų - pagonių ir mahometo
nų sekmadienį buvo 11 
žmonių užmušta ir 72 sužei
sta ir užkurta keli tuzinai 
gaisrų. Bombay didmiestyje 
sustreikavo gatvekarių ir 
auto - busų konduktoriai, 
reikalaudami s u s t a bdyt 
skerdynes tarp mahometo
nų ir indusų. Per savaitę 
tokiose tarpsavinėse žudy
nėse buvo užmušta daugiau 
kaip 50 žmonių.

: Demokratines Jėgos 
Laimėjo Venezuelos 

Seimo Rinkimus

KAINOS ŠUOLIAIS 
ŠOKA AUKŠTYN

Meno Sąjungos Suvažiavimas 
Ir Festivalis Baigėsi su 
Puikiomis Pasekmėmis

Lietuvių Meno Sąjungos Centras Bus Chicagoj; Naujas 
Komitetas Sudarytas iš 20 Narily; Pagerbtas Br. Vargšas

TELEGRAMA
Chicago, spal. 27.—■ Ame

rikos Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimas pasibaigė 
šeštadienį. Išrinktas naujas 
Meno Sąjungos Vykdoma
sis Komitetas, susidedąs iš 
20 narių. Jo centras bus 
Chicagoj. Komitetas išsi
rinks naują sekretorių.

Meno Sąjungos vardu 
sekmadieni buvo uždėtas 
gyvų gėlių vainikas ant 
Broniaus Vargšo kapo 
Tautinėse Lietuvių Kapinė-

Dainų Festivalis pasibai
gė sekmadienį su labai ge
romis pasėkomis, o didžiau
sių pasekmių turėjo šešta
dienį ir sekmadienį. Dauge
lis žmonių negalėjo net į- 
žengt į Auditoriją.

Programoje dalyvavo 
skaitlingi chorai, grupės ir 
asmenys. Toronto (kana
diečių) Bangos Choras ir 
Detroito Moterų Choras lai
mėjo Pirmiausią Garbingą 
Paminėjimą.

Plačiau apie tai bus pra
nešta laišku.

R. Mįzara.

Washington. — Nuo bir
želio mėnesio pusės iki rug
sėjo 17 d. šiemet maisto 
kainos pakilo 19 nuošimčių 
ir 6 dešimtadaliais, kaip pa
skelbė valdinis Darbo Sta
tistikų Biuras. O iki rugsė
jo 17 d. dar buvo kontro
liuojamos daugelio maisto 
dalykų kainos.

Per metus iki šiemetinio 
rugsėjo maistas pabrango 
24 nuošimčiais ir 9 dešim
tadaliais, sako ta pati val
džios įstaiga. Čia dar ne- 
priskaitomas didelis kainų 
pakėlimas per paskutines 6 
savaites.

STAMPOS CUKRUI PIRKTI 
PRATĘSIAMOS 30 DIENŲ

Washington. — Kainų 
Administracija leido dar iki 
lapkričio 30 d. naudoti cuk
raus pirkimo štampas num. 
9 ir 10. Kitaip, tų štampų 
laikas būtų išsibaigęs pas
kutinėje dabartinio mėne
sio dienoje. Stampos num. 9 
ir 10 skiriamos vaisiams bei 
daržovėms “kenuoti.” Su 
viena ir kita stampa būsiąLondon. — Sakoma, So

vietai pateiks savo planą' galima gauti po 5 svarus 
Vokietijai apvienyt. cukraus pirkti.

Kitos, reguliarės cukraus 
Trumanas vėl stojo už žy- stampos bus vartojamos iki 

du leidimą Palestinon. šių metų pabaigos.

Kad paskutiniu laiku eili
niai pirkikai beveik visai 
negavo cukraus rytinėse 
valstijose, už tai kainų Ad
ministracija kaltina preki
nių jūrininkų streikus; sa
ko, streikai sustabdę runke
lių cukraus pristatymą iš 
vakarinių valstijų ir cukri
nių nendrių įgabenimą iš 
Kubos.

(Smulkiosios valgyklos 
kaltina juodąją rinką už 
cukraus stoką.)

ORAS. — Bus šilta.

London. — St. James pa- 
lociuje atrasta nekliudyti 
perlai ir deimantai verti 
$32,000, dėl kurių “išvogi
mo” buvo sukeltas lermas.

Užginčija Paskatas apie 
Polit. Kalinius Bulgarijoj

Sofija, Bulgarija. — Bu
vo paskleista melagingi 
gandai, būk Bulgarija lai
kanti 40,000 politinių kali
nių darbinėse koncentraci
jos stovyklose. Bulgarų val
džia tatai užginčija ir pra
neša, jog stovyklose tėra 
tik 737 žmonės, o iš to skai
čiaus tik 45 nariai opozici
nių (priešingų valdžiai) 
partijų, bet ir šie 45 ten lai
komi ne dėl politinių prie
žasčių, bet už įstatų laužy
mą.

London. — Pasklido gan
dai, kad tai amerikonai pa
bėgėliai iš armijos išvogę a- 
pie $150,000 deimantų ir ki
tų brangumynų iš Anglijos 
turčių namų.

Caracas, Venezuela. — 
Keturios didžiosios demok
ratinės partijos sekmadienį 
laimėjo konstitucinio kong
reso rinkimus Venezueloj, 
Pietų Amerikos respubli
koj. “Tai buvo demokratiš
kiausi rinkimai iš visų, ku
rie bet kada įvyko Lotyniš
kojoj Amerikoj,” pareiškė 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Frank Corrigan. 
Laikinasis Venezuelos. pre
zidentas Romulo Betan
court sakė, “tai pirmi laisvi 
rinkimai naujojoj Venezue
los istorijoj.” Moterys taip
gi dar pirmą kartą balsavo 
šiuose rinkimuose.

Daugiausia į seimą išrin
kta Demokratinio Veikimo 
Partijos žmonių, paskui se
ka Copei Partija, respubli
kiniai demokratai ir komu
nistai.

Turkas Kalbėjo prieš 
Veto Teisę ir prieš 

Sovietų Sąjungą
Flushing, N. Y. — Turki

jos delegatas Jungtinių 
Tautų seime ragino susiau
rinti penkių didžiųjų vals
tybių teisę vetuoti (atmes
ti) 'daugumos tarimus. Kar
tu jis pareiškė, jog Turkija 
pasiryžus neduot Rusijai 
karinių bazių prie Darda- 
nellų sąsiaurio (vandens 
kelio tarp Juodosios Jūros 
ir Viduržemio Jūroš).

(Sovietų Sąjunga siūlė, 
kad Turkija bendrai su So
vietais gintų Dardanellus. 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija iš anksto parėmė turkų 

i intenciją atmest šį sovietinį 
pasiūlymą.)

CHIANGAS PUOLA 
CHINŲ KOMUNISTŲ 
UOSTĄ CHEFOO

Peiping, Chinija. — Chi
ang Kai - sheko Chinijos 
tautininkų armija puola 

'chinu komunistu uosta-mie- 
sta Chefoo. Mūšiai vvkstą 
jau pačiose gatvėse.

Praeitą penktadienį chi- 
nų komunistai, sakoma, be 

: mūšio pasitraukę iš Ant- 
' ung uostamiesčio, pasienyje 
i Sovietų užimtos šiaurinės 
Korėjos. Per Antungą ir 

I Chefoo komunistai iš Man- 
džurijos siųsdavę pastipri
nimus savo armijai šiauri
nėje Chinijoje.

GENERALIS PROKURORAS PAVARĖ ROGGĘ UŽ TAI, KAD ROGGE PASKELBĖ 
NACIĮJ BENDRADARBIAVIMU SU TŪLAIS AMERIKOS POLITIKIERIAIS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų generalis prokuro
ras Tomas Clark išmetė iš 
tarnybos 0. Johną Roggę, 
generalio prokuroro padė
jėjų. Taip Clark nubaudė jį 
dėl to, kad Rogge viešai pa
skelbė šitokius dalykus apie 
Hitlerio valdžios santykius 
su tūlais Amerikos politi
kieriais:

Goeringas ir kiti naciai

valdovai dėjo pastangas per 
savo agentus Amerikoje, 
kad republikonų kandidatas 
Dewey laimėtų prezidento 
rinkimus 1944 m. prieš Roo- 
sę’dtą. Jie tikėjosi švelnių 
Vokietijai taikos sąlygų, jei 
Dewey taptų prezidentu.

Naciai laikė republikonų 
senatorių Vandenbergą, se
nator. Wheelerį ir kai ku
riuos kitus kongreso narius

savo padėjėjais prieš Roo- 
seveltų. Hitlerio valdžia 
taip pat skaitė savo pagel- 
bininkais Amerikoj fašisti
nį kunigų Chas. Coughlinų, 
žibalinį milionierių Davisų, 
automobil. fabrikantų Hen
ry Fordų ir Mainierių Uni
jos pirmininką Johną L. 
Lewisą prieš Rooseveltą. 
Kun. Coughlinas pasiuntė 
savo agentą į Berlyną, kad

gautų iš Hitlerio valdžios 
patarimų, kaip suderint fa
šistinį amerikonų judėjimą 
su Vokietijos naciais. Kun. 
Coughlin laišku prašė para
mos iš nacių konsulo De
troite.

Tuos ir kitus dalykus Rog
ge patyrė iš oficialių Vokie
tijos dokumentų ir iš pasi
kalbėjimų su Goeringu, Ri- 
bbentropu ir kitais nacių

vadais laike teismo prieš 
juos Nurnberge.

Pats generalis prokuro
ras Tomas Clark pasiuntė 
Roggę į Vokietiją, kad pa
siteirautų apie nacių ryšius 
su tūlais amerikonais. Rog
ge vyko Vokietijon tokiu 
supratimu, kad bus viešai 
paskelbtas jo raportas iš tų 
tyrinėjimų.

Sugrįžęs Amerikon, Rog

ge pagamino ilgą raportą, 
392 mašinuotų puslapių, ir 
įteikė Tomui Clarkui. Tada 
Clarkas jam pasakė, jog ra- 

i portas nebus viešai skelbia- 
' mas. 0 kad Rogge vis tiek 
paskelbė kai kuriuos faktus 
iš savo raporto, tai Clarkas 
ir pašalino jį iš valdžios.

Pranešama apie sukilimą 
Dominican Respublikoj.
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Jungtinės Tautos ir Vėlavimo Teisė
Prezidento Trumano kalba, atidarant Jungtinių Tau

tų Generalinio Seimo susirinkimą, spalių 23 d. už išlai
kymą pasaulyj taikos, maršalo Stalino pareiškimas, kad 
apie karą skandalą kelią tik tam tikra karininkų ir re
akcininkų grupė, pakorimas kriminalistų nacių Nurn- 
berge ir eilė kitų įvykių neigiamai' paveikė į karo ša
lininkus. Bet jie rankų nenuleidžia. Britų torių vadas 
Churchill tuojau puolėsi naujus šmeižtus skleisti prieš 
Sovietų šalį. Jį tuojau pasekė “socialistas” Attlee. New 
Yorko Hearsto ir kita reakcinė spauda puolėsi skleisti 
naujas provokacijas.

Jungtinių Tautų seime tūlų mažų šalių atstovai iš
stojo prieš taip vadinamą vetavimo teisę.

Kas gi ta vetavimo teisė? Velionis prezidentas Roo- 
seveltas žinojo, kad mūsų šalis neis į naują taikai pa
laikyti organizaciją, jeigu ji neturės specialių teisių— 
vetavimo teisių.

Stalinas, iš kitos pusės, sakė, kad Sovietų Sąjunga 
negalės pavesti savo likimo kapitalistinių šalių ir jų ko
lonijų atstovų valiai. Kad Jungtinės Valstijos ir So
vietų Sąjunga galėtų įeiti j Jungtines Tautas ir vaidinti 
svarbiausią rolę taiko išlaikyme, tai Krymo Konferen
cijoj ir buvo išdirbtos taisyklės, kurias vėliau Jungtinių 
Tautų organizacija San Francisco Konferencijoj priėmė.

Pagal tas taisykles, penkios didžiosios šalys—Jungti
nės Valstijos, Sovietų Sąjunga, Anglija, Francija ir Chi- 
nija naudojasi vetavimo teisėmis Saugumo Taryboj. Tas 
reiškia, kad svarbiais klausimais visos šios penkios šalys 
turi susitarti. Jeigu kuri iš jų nesutinka—balsuoja prie
šingai, tai negali būti padarytas sprendimas. Žinoma, 
šios teisės jos neturi Jungtinių Tautų generaliniame sei
me (General Assembly), bet seimo nutarimai svarbiais 
klausimais be Saugumo Tarybos užgyrimo negalioja. •

Reakcininkai dabar bando perstatyti, kad tik viena 
Sovietų Sąjunga stojanti už vetavimo teisę. Bet taip 
nėra. Jeigu nebūtų tokios taisyklės, tai Jungtinės Vals
tijos nebūtų įėjusios į šią organizaciją. Jeigu toji teisė 
būtų panaikinta, tai tie patys reakcininkai šauktų, kad 
mūsų šalis “nustojo laisvės”, kad jai “diktuos Europos 
ubagai.”

Iš kitos gi pusės, Sovietų Sąjunga nesutiks su pa
naikinimu vetavimo teisės, nes ji žino, kad Anglija su 
savo kolonijomis ir Amerika nesunkiai gali sudaryti ran
kų daugumą.

Vetavimo teisė yra kertinis Jungtinių Tautų orga
nizacijos akmuo. Panaikinimas tos teisės reikštų panai
kinimą pačios organizacijos. Dabartinėse sąlygose su
tverti tarptautinę organizaciją pagalba didžiumos rankų 
pakėlimo neįmanoma. Kad išlaikyti pasaulyj taiką, tai 
reikalingas kuo plačiausis susitarimas. Jeigu to negali
ma atsiekti su visomis valstybėmis, tai tas turi būti at
siekta nors tarpe Penkių Didžiųjų valstybių, kurios yra 
nulemiamos taikos ir karo pasaulinėje politikoje jėgos.

Kalbos apie kokią ten visų valstybių ir valstybėlių 
“lygybę,” tai yra niekas kitas, kaip blofas! Kokią gi ly
gybę gali turėti su Jungtinėmis Valstijomis, kai eina tai
kos išlaikymo reikalas, sakysime, Panama, Costa Rika, 
Kuba, EI Salvadoras, Dominikonų Respublika, Haiti, 
Honduras, Nicaragua ir Filipinai, kurios faktiškai yra 
mūsų Wall stryto kolonijos? Kur ir kada tų šalių at
stovai galėtų išdrįsti balsuoti prieš Ameriką? Tas pat
sai yra ir su Anglijos kolonijomis.

Taigi, kas šiandien šaukia prieš vetavimo teisę, tai 
tas nieko gero nevelina Jungtinių Tautų organizacijai, 
tas trokšta, kad ta organizacija pakriktų, kad vėl ag
resoriai galėtą- be jokių skerspainių ruoštis prie naujo 
karo.

Vetavimo teisė, kaip matėme, nėra jokia Tarybų Są
jungos nuosavybė. Tai yra kertinis akmuo, ant kurio 

• laikosi Jungtinių Tautų organizacija taikos išlaikymui.

Žinios iš Lietuvos
Ukmergiškiai Pradėjo Kam
paniją del Dvisavaitininko 
Valstybinėms Paruošoms

Sustiprinti
Ukmergė. — Rugsėjo 24 

dieną Ukmergės partinis 
bei tarybinis aktyvas ap
svarstė LKP(b) Centro Ko
miteto nutarimą dėl grūdų, 
pieno ir bulvių paruošų su
stiprinimo. Buvo pripažin
ta, kad valstybinių prievo
lių vykdymas apskrityje 
vyksta nepatenkinamai ir, 
siekiant, kad paruošų vyk
dymas įeitų į grafiką, sku

biai reikia mobilizuoti visas 
jėgas paruošų organizavi
mo darbui pagerinti.

Siekiant įgyvendinti šį 
LKP (b) Centro Komiteto 
nutarimą praktikoje, parti
nis bei tarybinis aktyvas iš
siųstas į valsčius padėti vie
toje geriau organizuoti pa
ruošas.

Šiuo metu tarybiniai ak
tyvistai organizuoja vals
čiuose darbo valstiečių bei 
naujakurių sus irinkimus, 
kuriuose apsvarstomi dvi
savaitininko paruošoms su
stiprinti klausimai.

=== KAS KĄ RAŠO IR SAKO s=
LIAUDIES ATBUDIMAS, 
DEMOKRATIJA
IR SENATAI

Kanadiečiu Liaudies Bal
se (spalių 25 d.) Politikas 
iškelia įdomų klausimą apie 
demokratijų v a 1 s tybines 
formas ir plačiai kalba apie 
senatus. Senatai, jo supra
timu, atgyveno savo dienas 
ir Europoje liaudis nuo jų 
stengiasi atsikratyti. Poli
tikas sako:

Buržuazine d c m o kratija 
daugumoje šalių turi dvejus 
rūmus — atstovų rūmus ir 
senatus. Britanijoj senatas 
vadinamas lordų rūmais. 
Vienose šalyse sonatai yra 
renkami, kaip ir atstovų rū
mai, o kitose juos vyriausy
bė skiria. Pavyzdžiui, Ka
nadoje senatorius skiria vy
riausybė. Senatoriai yra 
amžini. Tiktai kai jie mirš
ta ar dėl ko nors pasitrau
kia, Kanados vyriausybė ski
ria naujus jų vieton. ,

Senatų arba lordų rūmų 
užduotis prižiūrėti atstovų 
rūmus. Pavyzdžiui, Kanadoj, 
Britanijoj ir Amerikoj, sena
tai ar lordų rūmai turi už
tvirtinti atstovų rūmų priim
tus tarimus. Jeigu jiems ne
patinka, jie grąžina atstovų 
rūmams persvarstyti ir per
taisyti. Taip jie gali grąžinti 
kelis kartus. Trečiu kartu 
atstovų rūmų priimtas įsta
tymas nebegali būti atmes
tas.

Virš senato yra dar aukš
čiausias teismas, karališka 
taryba. Valdančiajai klasei 
nepatinkami įstatymai neturi 
progos praeiti.

Kur senatas žmonių rink
tas, tenai dar no taip bloga, 
nes galima sakyti, kad sena
tas irgi yra žmonių rinktas 
organas. Bet kur senatas 
yra skiriamas ir turi teisę at
mesti žmonių rinktų atstovų 
tarimus, tai jau nedemokra
tiška.

Jungtinėse Valstijose pre
zidentas gali, vetuoti atstovų 
rūmų ir senato tarimus ir 
grąžinti atgal dėl apsvarsty
mo iš naujo.

Dabartiniu metu daugely
je Europos kraštų norima 
prašalinti senatus visai arba 
sumažinti jų galią. Taipgi 
norima atimti ir prezidento 
veto teises. Franci joj priim
ta nauja konstitucija, kuri 
visą įstatymų leidimo galią 
atiduoda parlamentui arba 
atstovų rūmams. Jis rinks ir 
prezidentą. Visi valstybės or
ganai bus atsakomingi prieš 
žmonių rinktus atstovus. At
rodo, kad tai demokratiškai 
sutvarkymas. Bet reakcionie
riai šaukia, kad toks sutvar

Tūkstančiai matininkų pikietavo dienraščio New York Times leidyklą pro
testui prieš unijos kandžiojimą ir neigijną unijistu karinio pasiaukojimo per 
laikraščio taip vadinamąjį militarišką ekspertą Hanson Baldwin. O matininkų de
legacija buvo nuėjusi pas vyriausį redaktorių su reikalavimu atspausdinti tame 
laikraštyje marininkų pareiškimą, pasmerkiantį Baldwiną. Laikraštis tą išpildė, 
taipgi perspausdino seniau Times’e tilpusi raštą, kuriame buvo marinink. pagyrę.

kymas veda prie diktatūros.
Atrodo, kad atžagarei

viams nepatinka, kada žmo
nės yra vyriausi valdonai. 
Jiems tai diktatūra. Kada 
prezidentas ar koks kitas 
valstybės pareigūnas turi 
valia ant žmonių rinktu at
stovų, tuomet jiems demo
kratija.

Franci jo j, Lenkijoj, Jugo
slavijoj, Rumunijoj, Bulgari
joj, Vengrijoj yra einama 
prie žmonių demokratijos. 
Atrodo, kad ir Italija suma
žins senato ir prezidento ga
lią, o suteiks daugiau galios 
parlamentui. Tai bus nauja 
demokratija, be despotų. Bet 
matysite, kiek riksmo bus. 
šauks, kad įvedama diktatū
ra.

TRUMPA, BET 
GARBINGA SUKAKTIS

Pažangieji Argentinos lie
tuviai jau metai laiko išlei
džia savaitraštį “Vieny
bę”. Tą savo trumpą, bet 
garbingą sukaktį laikraštis 
atžymėjo speciale laida rug
sėjo 18 d., kurią mes tiktai 
dabar gavome. Speciališko- 
ji laida susideda iš 16 pus
lapių ir kupina gerų, nau
dingų raštų ir nuotraukų.

Apie laikraščio tikslus ir 
šių vienų metų pasiekimus 
redakcija sako:

“Vienybe” savo metinėje 
sukaktyje drąsiai gali žvelg
ti j jau pereitą kelią, ji tik 
didžiuotis gali nuveiktais 
darbais.

Nors vieni metai yra labai 
mažas laikas, bot “Vienybė” 
per tuos metus daug pergy
veno, pernešė daug sunku
mų, bet atliko dar daugiau 
darbų. Beabejo, antruose 
jos gyvavimo ' metuose jau 
bus daugiau prityrus, mokės 
geriau kovoti prieš sutinka
mas' sunkenybes, turės dau- 
biau atsparos prieš priešų 
statomas pinkles ir bus dau
giau užgrūdinta ateities dar
bams.

Metai atgal, nuo pirmojo 
savo numerio, “Vienybė” pa
sisakė stojanti tarnauti visai 
pažangiajai Argentinos lie
tuvių kolonijai, visoms rim
tosioms lietuvių organizaci
joms. Nustatant “Vienybės” 
tikslą buvo pasisakyta už 
rimtą susidomėjimą gvilde
nime visų rimtųjų mūsų ko
lonijos problemų, kurių pir
moje vietoje buvo statoma: 
rėmimas mūsų gimtojo kraš
to, nacifašistų nuteriotos 
Lietuvos; lietuvybės palaiky
mas ir apsaguojimas mūsų 
jaunimo nuo i šta u tė j i m o ; 
stiprinimas mūsų kultūrinių 

ir pašalpinių organizacijų; 
švietimo darbas ir- visa eilė 
kitų, mūsų išeivijai pagrin
diniai svarbių reikalų.

Savo pažadus ištesėjome. 
Visos šios virš išvardintos 
problemos, visi šie klausimai 
buvo gvildenami plačiai mū
sų laikraščio skiltyse ir. vi
suomet buvo ieškoma išeities 
į progresiviškąją pusę. Gali
me pasididžiuoti, kad tuos 
klausimus sprendėme ne ša
liškai, ne diktuodami ki
tiems mūsų nuomonę. Vieny
be, kaip pasisakė nuo pir
mųjų savo numerių, savo 
puslapius užleido organiza
cijoms, visuomeniniams mū
sų kolonijos veikėjams, kad 
jie per mūsų laikraštį gvil
dentų taip svarbius reikalus. 
Juk organizacijos yra rim
čiausia ir sveikiausia mūsų 
kolonijos dalis, — organiza- 
cijli veikėjai yra daugiau iš
silavinę ir pažangesni žmo
nės: “Vienybė” pavedus sa
vo puslapius jiems, atliko ti
krai patrijotinį darbą.

Washington. — Atėjo 
skundai, kad Amerikos ka
reiviai Heidelbergo srityje, 
Vokietijoj, perdaug plačiai 
paleistuvaują su vokietė
mis.

London. — Anglų spauda 
ir valdininkai kartoja pas
kalos apie tariamą vokiečių 
inžinierių ir darbininkų de
portavimą i Rusiją.

Niekas negali sakyti, kad 
užimtas kitais reikalais ir ne
gali gauti Laisvei naujų skai
tytojų. Dabar nėra jokių kitų 
vajų, tad visi galime dirbti 
Laisvės vajuje.

PAAIŠKINIMAS
Laisvės No. 242, spalių 

26 d., Literatūra ir Menas 
skyriuje, tilpo straipsnis, 
užvardytas “Ilgiau Tylėti 
Negalima.” Tasai straipsnis 
parašytas Petro Cvirkos ir 
pirmiausia tilpo Lietuvos 
Tarybinių Rašytojų Sąjun
gos leidžiamame savaitraš
tyje Literatūra ir Menas.

Talpinant straipsnį Lais
vėn, per neapsižiūrėjimą li
ko neįdėta autoriaus vardas 
ir iš kur straipsnis paimtas. 
Labai atsiprašome mūsų 
skaitytojus ir pabrėžiame, 
jog minimas raštas taiko
mas Tarybinės Lietuvos ra
šytojams.
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MĖGINA LIETUVIUS ĮKINKYTI Į 
REAKCIJOS VEŽIMĄ

“Dirvoj”, iš spalio -18, til
po inžinieriaus P. J. Žiūriu 
straipsnis, raginantis bal
suoti už republikonus, inži
nierius pabrėžia, kad “Re
publikonai Prižada Vykdyti 
Atlanto čarterį ir Dirbti 
už Lietuvos Nepriklauso
mybę.” Ką Lietuva dar turi 
bendro su Atlant. Čarterių? 
Juk Lietuvos liaudis dar 
11240 metais išpildė Atlanto 
Čarterio pageidavimus, iš
rinkdama Seimą su milži
niška didžiuma. 99.19% iš 
rinkimuose d a 1 y v avusių 
balsavo už darbo liaudies 
sąjungos kandidatus, kurie 
ir sudarė Seimą. O Seimas 
patvarkė Lietuvos dalykus 
taip, kad prašalino fašisti
nį Lietuvai pavojų amžinai. 
Todėl ir lietuviško fašisti
nio elemento susispietimas 
į republikonų partiją tikslu 
užkarti Lietuvai fašizmą, 
nueis niekais.

Kogi galima tikėtis dau
giau, kaip fašizmo ir prie
spaudos, iš tokių, kurie sto
vi republikonų partijos 
priešaky, kaip Robert Taft, 
John W. Bricker, Robert R. 
McCormick ir kiti, kurie 
apverkia tą 11 nacių, kad 
tapo nusmerkti pakorimui? 
Republikonai apgailestauja 
tų nacinių pabaisų, po ku
rių komanda buvo uždegtas 
antras pasaulinis karas ir 
kurie buvo įsitaisę fabrikus 
sudeginimui milijonais nie- 
kuom nenusikaltusių civilių 
žmonių, neskiriant kūdikių, 
moterų ir senelių. Iš tokių 
republikonų Amerikos lie
tuviai negali tikėtis nieko 
daugiau kąip fašizmo.

Toliaus Žiūrįs rašo, kad 
Washingtone republikonai 
įkūrė lietuvių republikonų 
skyrių, ir “to skyriaus tiks
las bus dirbti įkūnijimui 
Amerikos karo siekių, ku
rie buvo taip iškilmingai 
skelbiami Amerikos prezi
dento, ir sustabdymui toles
nio komunizmo plitimo A- 
merikos gyvenime.”

Paskutinis Žiūrio sakinys 
turi dvi nesuderinamas vie
nos su kita prasmes. Prezi
dento Roosevelto iškilmin
gu karo siekiu buvo visiš
kas fašizmo sunaikinimas 
ant žemės kamuolio. O šū
kis apie sulaikymą komu
nizmo plitimo republikonų 
paveldėtas nuo Hitlerio, 
Mussolinio ir Tojo, kurie, 
prisidengę sulaikymu ko
munistinio plėtimosi, mėgi
no užkarti fašizmą visam 
pasauliui. Iš to matosi, kad 
republikonai imsis to, ką 
Hitleris, Mussolinis ir Tojo 
nebaigė.

Argi galima tikėtis iš re- 
publikono Žiūrio, kad jis 
Lietuvai trokštų ko gero, 
kuris jau apie 10 metų at
gal užsipelnė . medalį nuo 
buvusio Lietuvos žmonių 
kraugerio Smetonos. Ko
kios meilės Lietuvos žmo
nės galėtų tikėtis iš p. Žiū
rio, kuris šių metų birželio 
1, kalbėdamas Book-Cadil- 
lac Kotely, Detroite, teisino 
Smetonos fašistinį pervers
mą Lietuvoje, sakydamas: 
“This was necessary, for 
this regime allowed all el
ements to do as they 
pleased.” Tas reiškia, kad 
tuomet buvusi tiesotai iš
rinkta Lietuvos valdžia da
vė “visiems elementams”, 
visiems Lietuvos žmonėms 
perdaug laisvės ir todėl bu
vo “reikalinga” Smetonai 
su gen. Plechavičiaus ir ki
tų razbaininkų pagalba už
sirioglinti !. < ant Lietuvos 
žmonių ’ sprando ir pateisi
nimui to fašistinio pervers
mo Smetonai buvo “reika

linga” tuojau nužudyti 4 
jaunus niekuom Lietuvai 
nenusikaltusius vyrus.

Tas viskas rodo, kad Žiū
rio šūkiai apie Lietuvos 
“vadavimą” yra tik priemo
nė įtraukimui lietuvių visos 
šalies plotu išrinkti fašizmo 
šalininkus į senatą ir kong
resą iš republikonų parti
jos. Bet vargiai jam tas pa
vyks, nes lietuviai dar atsi
mena, ką reiškia republiko
nai jų gyvenimui iš Hoove- 
rio laikų. O šį kartą repub
likonai, įsigavę į valdvietes, 
bus daug aršesni.

J. N. S.

Darbininkų 
Sveikata
“GREIT GAUNA ŠALTĮ”

Drauge gydytojau, patar
kite ir man ką per “Lais
vę.” Labai greit pagaunu 
šaltį. Tik vėjas pūstelėjo, * 
ar ko šalto nugėriau ar po 
maudynei atvėsau, — tuoj 
ir turiu slogą. Tada mane 
suima gazai, pakyla krau
jas aukštyn. Paprastai 
kraujo spaudimas man 132, 
bet, kai turiu šaltį — 190 
laipsnių. Daktaras duoda 
vaistų nuo kraujo spaudi
mo ir patarė imti žuvies 
kepenų aliejaus.

Man jau virš 60 metų am
žiaus. Pirm 5 metų man 
išėmė tulžies pūslikę.

Atsakymas. — Pagal ma
no sumetimą, Drauge, tai 
kad tiktai jums nebūtų gy
venimo persivjertimas arba 
pervarta. Taip vyrui, taip 
moteriai. įvyksta gyvenimo v 
pervarta. Nusilpsta lytinės 
liaukos, ir tada sugenda vi
sa muzika. Nebetikęs palie
ki žmogus. Fiziškai pilna 
tau visokių dieglių, skaus
mų, “šalčiai” vargina, du
jos, nemiegas ir 1.1. Dvasi
nė nuotaika prasta — liū
desys, nykumas, arzumas, 
nerimastis, stoka jėgų ir 
energijos.

Ir niekas taip daug gera 
nepadaro, kaip lytiniai hor
monai. Moteriai — moteriš
ki lytiniai hormonai, o vy
rui — vyriški lytiniai hor
monai. Iš pradžių būtų ge
rai, jei jums gydytojas su 
adata įšvirkštų giliai į 
raumenis tų hormonų, po 
gerą dozę kas pora dienų. O 
paskiau pakaktų imti ir ta
blečių: methyl testosterone, 
10 mg., po 1 tabletę dėt po 
liežuviu kas 3 ar 4 valand. 
Padėjai po liežuviu ir už
miršk, neryk: tabletė pati 
iš lengvelio ištirps ir per 
plėveles stačiai pereis į 
kraują.

Labai, labai naudingas 
daiktas. Pataiso ne vieną 
vyrą. Kraujas geriau vaik
što, ramesni esti nervai, 
smagesnis ūpas, noras ką 
veikt, judėt.

Šalia to, būtinai vartokite 
ir kokį gerą vitaminų pre
paratą. Multiple vitamin 
tablets, po 1 — tris kartus 
kas diena. lodo — Tinct 
lodin po 1 lašą kas diena.

Eikite sistematiškai kas 
diena pasivaikščiot, po pus
valandį ar ilgiau, gerai kad 
ir du ar 3 kartus per dieną. 
Būkite ore kuo daugiausia. 
Apsivilkite šiltai. Ant nak
ties mūvėkite vilnonėm šil
tom kojinėm. Niekad labai 
šalto negerkite. Venkite 
skersvėjų, orvalkų, bet 
kambarius būtinai vėdinki
te ir vėdinkite gerai, nesi- 
dusinkite, nesitroškinkite 
nuodingais gazais.

Dr. J. J. Kaškiaučius
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Meno Sąjungos Pirmininko 
Žodis Suvažiavimui

Draugės-ai Menininkai:
Susirinkome į 10-tą LMS 

Suvažiavimą po audringai 
praėjusių šešių metų nuo 
9-to, įvykusio 1940, Brook
lyn, New York. Ne ilgas 
laikas, tačiau labai brandus 
nepaprastais sukrėtimais. 
Paliktos pėdsakos išgyven
tų įvykių bus negreit pa
mirštos. Dėl tų pat priežas
čių ir mūsų suvažiavimas 
negalėjo įvykti anksčiau, 
kaip buvo manyta.

KARAS
Užėjus karo audroms, 

gražūs planai suvažiavimui 
susvyravo, tapo pasukti ki
ta kryptimi: suvažiavimas 
atidėtas iki karas užsibaigs. 
Pats LMS veikimas irgi 
smarkiai susitrukdė: jauni
mas apleido meno veiklą, 
nes turėjo imti karo įran
kius. Mūsų chorai, dramos 
grupės žymiai suretėjo, o 
kitos net visai nustojo gy
vavę — likvidavosi. Tačiau 
pats organizacijos branduo
lys nepažeistas išliko: na- 
mft likusia jaunimas ir se
nimas stropiai dirbo, kad 
išlaikyti 'gyvybės pulsą iki 
grįš jaunimas iš kariškų 
pareigų.

Pasibaigus karui, mūsų 
menininkai - jaunuoliai grį
žo į namus ir vėl stojo Į 
scenišką veiklą: į chorus, Į 
dramos grupes, o chorve 
džiai prie chorų dirigavimo. 
Pasidrąsinę, mes ėmėme 
daryti pasiruošimo žings 
nius šiam didžiuliam Lietu 
vių Meno-Kultūros Suva
žiavimui. Džiugū yra žymė 
ti, kad šis žygis dar dau 
giau paakstino menininku.' 
į veikimą. Entuziastiškai 
jie stojo į suvažiavimui pa
siruošimą - darbymetę? Pa 
žadai dalyvauti suvažiavi
mo programoje pačius ren
gėjus nustebino: susiregis- 
travo menininkų daug di
desnis skaičius, negu buvo 
tikėtasi.

Deja, kiekvienas smagu
mas turi ir liūdnas puses. 
Tą ir mes labai jaučiame: 
liūdime tų jaunuolių-meni- 
ninkų, kurie krito karo 
audroje! Jie nematys dau
giau dienos šviesos, neigi 
savo mylimų, šiurpulinga 
tikrovė. Poetas Julius Jano
nis teisingai pasakė: 
“Kiekviena kova reikalinga 
aukų.” Taip, ir šis karas ne
apsiėjo be jų. Todėl mes 
lenkiame galvą kovoj kritu
sioms karžygiams ir pasiža
dame jų pradėtą darbą tęs
ti su padidinta energija. Jie 
geresnio jiems paminklo iš 
mūs nei nereikalauja.

Podraug tą patį mes pa
sakysim atminčiai tų drau
gų - menininkų, kurie na
mie mirė po praeito mūsų 
suvažiavimo. O laimingai 
sugrįžusiems iš karo jau
nuoliam - menininkam mes 
sakome: Valio, draugai!

ISTORIJA
Mūsų menas ir kultūra y- 

ra tąsa tūkstančių metų is
torijos. Menas yra tampriai 
surištas dar su priešistori
niais laikais. Legendų ir 
tradicijų keliais pasiekė 
liaudį ir spontaniškai-savai- 
mingai plito. Mūsų bočiai 
būdami beraščiai, o suprato 
svarbą meniškų tradicijų. 
Saugiai išlaikė diegus kul
tūros ir perdavė iš lupų į 
lūpas vienos gentkartės ki
tai, kuri neštų tą žėruojan
čią šviesą toliau. Deja, to
kiais keliais einant, daug 
tautiniai svarbios - istori
nės medžiagos žuvo neužre- 
korduotos, iki jos likusi da
lis vėliau tapo užrašyta-įre- 

korduota į knygas.
Liaudies meno trupinė

lius, spalvuotus istorinius 
fragmentus įaudė į rekor
dus mūsų literatai-istorikai. 
Tų gijų - senienų pirmai
siais įaudėjais, rekorduoto- 
jais ar nebus šie literatai: 
Daukantas, Donelaitis, Mi
kolas Daukša, Dijonizas 
Poška, Strazdelis, Valan
čius ir kiti. Jie įpynė daug 
tautinių liaudiškų dainų, 
padavimų ir istoriniai svar
bių pasakėčių į nemirštamą 
istorijos lapą. Tą mes da
bar galime rasti ir atskleis
ti gilią praeitį per knygą, 
per rekordus.

Ką kiekvienas yra para
šęs atžymėti smulkmeniniai 
čia ne vieta, o paduosiu iš
trauk ą-f ragmen tą vieno jų, 
tai Dijonizo Poškos. Jis bu
vo bajoras - dvarininkas, 
bet matė liaudies vargus. 
Jo poezija mirguliuoja už
uojautos frazėmis mužikė
liui. Poška gyveno baudžia
vos laikais, tai ir matė sun
kų vargą baudžiauninko, 
aprašė jų skurdą eilėse. Dvi 
stanzas čia paduosiu iš ei
lių “Mužikėlio Daina.” t.
‘Vos aušra sušvinta, 

vištos praded karkti,
O man vargdieniui reik 

dirbti, reik vargti.
Šaukia urėdas mojuodamas 

kureliu:
Pakinkyk, verge, jautį 

ar kumelę.

\š su ašaromis sausą 
duoną riju

Mano pražintė tokia, 
kaip galvijų.

Ponas tur auksą ant kojų, 
ant pirštų, —

Aš be skatiko gyvenu
ir mirštu.”
Mes atvažiuodami į šią 

Šalį atsivežėme savą kultū- 
•ą: dainas, muziką, papro

čius. Mūsų meno lobynas 
buvo negausus ir menkai 
apdirbtas, biednas. Tačiau 
geras pagrindas auklėtis ir 
kilti į geresnį meną. Lai
kas bėgo, menas irgi tobu
linęs. Pirmus ledus meno 
dirvoje teko laužti iš Lietu
vos atvykusiems chorve
džiams ir kitiems meno my
lėtojams. Vėliau atėjo į tal
ką čia augęs jaunimas. Pa
sekmės: šiandien veik visi 
chorai yra vadovaujami čia 
augusių chorvedžių. Kam 
iž tai nuopelnas? Patys, 
draugai-ės, spręskite.

PRAEITIS
Kas turėjo laimę daly- 

zauti LMS gimtadienyje 23 
metai atgal, gerai atsimena 
iš kokios medžiagos ši or
ganizacija susitvėrė. Tikiu, 
kad daug čia tų draugių-ų 
yra, kurie organizavote. 
Garbė jums už šio gražaus 
darbo atlikimą. Teisingai 
numatyta dirva menui aug
ti: 1 kertinis akmuo tvirtai 
paguldytas. Jūsų nuopelnas 
gražiai atspindės kultūros 
arenoje ilgus metus.

Ar derli dirva buvo me
niškam pasėliui sėti? Vie
nu žodžiu galima atsakyti: 
ne! Sunki ji buyo ir ne ro
žėmis sodinta. Menkai pa
ruošta dirva. Kad padarius 
tinkama, reikėjo daug dirb
ti - purenti kietus dirvonus. 
Vieną gera ypatybė buvo: 
vadovybė su tvirtu nusista
tymu. Ji mokėjo ir suprato, 
kaip vesti organizacijos 
vairą gera linkme. Praei
ties patyrimais pasimokę, 
mes dabar drąsiau Į galime 
žiūrėti į ateitį. Stebėdami 
programas čia suvažiavę ką 
dabar įgysime? Labai daug 
pasimokysime. Neįkainuo- 

Mano vardas............................................................................................ .

Antrašas__________________ _

jama bus proga pasverti il
gų metų meno spėkų auklė- 
jimasi.

DABARTIS
Daug kas pasakys: mes 

visapusiškai esame paaugę. 
Taip. Tačiau meniškam au
gimui nėra ribų. Tad ir 
mes atsiektais tobulumais 
nesitenkinsime, o augsime, 
kopsime dar į geresnį turi
niu ir kokybe meną. Ar ne 
tam mes čia suvažiavome? 
Be abejonės, susirinkome 
su ta tendencija: padaryti 
kritišką peržvalgą nuveiktų 
darbų, nustatyti programą 
ateities veiklai. Tokis mūsų 
atsinešimas turi būti. Ti
kiu, visi atsivežėte ir savo 
originalių minčių - suma
nymų mūsų organizacijos 
gerovei, o ne vien kitų pra
nešimus išklausyti. Tiesa, 
mes čia ir kita labai svar
bia misija suvažiavome: pa
sidžiaugti meniškais atsie- 
kimais.

Abu tikslai lygiai geri ir 
svarbūs. Mokėkime juos 
tinkamai įvertinti - pasver
ti, tai turėsime dvasinį pa
sitenkinimą ir įgysim prak
tiško patyrimo ateities dar
bams padėti tinkamą pa
grindą. Pagrindą, kuris dar 
labiau sustiprins mūsų or
ganizacijos siekius.

Visi LMS pirmiau įvykę 
suvažiavimai buvo skrum- 
nučiai, mažai pastebimi, it 
priedas prie kitų suvažia
vimu. Realizavimas 10-to 
LMS Suvažiavimo pasiūly
mo įrodė, kad ši organiza
cija gali savistoviai veikti. 
Taipgi įrodė ir tą, kad me
nas turi plačią ateitį ir į- 
tekmę. Tokis milžiniškas pa- 
simojimas įvykinti be vi
suomenės pritarimo neįma
noma. Pirmas mūsų organi
zacijos istorijoje bandy
mas. Jis apsivainikuos gi
gantiškais atsižymėjimais. 
Lai nebūna paskutinis, o 
pagrindas daugelio kitų dar 
didesnių meno ii; kultūros 
sąskridžių.

ATEITIS
Praeityje LMS veikimas 

buvo aprubežiuotas į siau
rus rėmus: užsiėmė vien 
chorų ir dramos veikla. Jis 
ateityje turėtų skleisti me
no šakeles į platesnę aplin
kumą. Būtinai reikia įdėti į 
ateities programą šokių 
grupių organizavimas, turi 
rasti šiltą vietą mūsų orga
nizacijos pastogėje dailinin
kai ir kiti meniški skyriai.

Kai kas pasakys: šokius 
jau bandėme organizuoti, 
bet niekas iš to neišėjo. Tie
sa, vienur, kitur tas buvo 
daryta: šokių grupes siek
ta sutverti. Tačiau nebuvo 
parodyta didelio entuziaz
mo tam darbui, o kur dirb
ta, vaisiai matomi. Kiek
viena pradžia komplikuota. 
Nereikėtų taip lengvai nu
sileisti. Daugiau ryžtumo, 
bus ir derlius.

Ar šokiai reikalinga mo
kytis? Taip. Jie labai rei
kalinga ir būtina. Jaunimas 
mėgsta šokti, kodėl neduoti 
jiems tą progą? Be to, pub
lika irgi randa pasitenkini
mą šokyje, kada ant scenos 
šokis gražiai perstatytas. 
Dadėčkas šokių- į progra
mas duos du dalykus: pa
įvairins programas ir paak- 
stins jaunuolius į musų vie-r 
netas įstoti. Ar ne geras, bū
das įtraukti jaunimą į or
ganizaciją? Išbandyti gali
ma.

Kada buvo imtasi šokių 
grupes organizuoti, tai jau
tėme trūkumą mokytojų ir 
vadovėlių šokiams. Lietu
vos šiandieninė padėtis nu
lems vadovėlių . klausimą 
teigiamai. Todėl reikia tikė
tis, kad mokytojų trūkumas 
irgi išsispręs, kada vadovė
lių bus.

Kitais klausimais: apie 

chorus ir dramą-vaidybą 
kalbės sekretorius Vincas 
Bovinas. Todėl neapsisto
siu, o eisiu prie, užbaigos. 
Pirma, negu tą padarysiu, 
prašau išklausyti praneši
mą apie organizacijos ir 
vienetų stovį.

KOMITETAS
Praeitų šešių metų laiko

tarpiu įvyko daug permai
nų LMS Centro Komitete. 
Sąstatas praeito suvažiavi
mo išrinktų į komitetą 
smarkiai turėjo pasikeisti 
ir sumažėti karo laiku. Pil
nas skaičius nebuvo gali
mas ir alternatus pakvie
tus. Pasitarus ir sutikus į- 
ėjo į LMS Centro Komite
tą šie: Adelė Pakalniškienė, 
Juozas Byronas ir Robertas 
Feiferis.

Valdyba:
Pirmininkas — Jonas E. 

Gužas,
Sekretorius— Vincas Bo

vinas,
Iždininkė — Adelė Rai

nienė.
Nariai: Juozas Byronas, 

Jurgis Klimas, Robertas 
Feiferis, Adelė Pakalniškie
nė, M. Stakovas, Pranas Pa
kalniškis, Nikis Pakalniš
kis, Jurgis Kazakevičius, 
Pranas Balsys.

Muzikos direktorius:
Walter Žukas.

VIENETAI
LMS vienetų dabar ran

dasi viso 93, o pavienių 71- 
nas narys. Vienetai suside
da: chorų 20, dramos gru
pių 3, moterų kliubų ir kuo
pų 11, LLD kuopų 31, LDS 
kuopų 24. Likvidavosi karo 
laiku 4 chorai.

Apskričiai gyvuoja trys: 
Chicagos apylinkėje, Con
necticut ir Massachusetts 
valstijose.

VEIKALAI
Lietuvių Meno Sąjunga 

scenos veikalų ir operečių 
išleido nemažai sulig aplin
kybių ir sąlygų. Nuo 1940 
iki 1946 metu buvo išleista 
20 ir vienas dabar yra spau
doje — “Klampynė.” Turi
me ant rankų keletą veika
lų dar neparuoštų spaudai. 
Taigi, scenos veikalų nėra 
didelis badas, kaip tūli ma
no. Visa bėda, tai vienetai 
nesinaudoja LMS išleistais 
veikalais. Ateityje reikėtų 
daugiau kooperuoti su mū
sų organizacijos centru.

IŠVADA
Baigdamas savo praneši

mą turiu pasakyti, kad su
važiavimas yra LMS aukš
čiausia įstaiga. Jis daro 
peržvalgą mūsų veikimo — 
taiso, kas taisytina, nustato 
veikimui planą ir įpareigo
ja vienetus eiti nužymėtas 
pareigas ir laikytis nusta
tytų ribų. Prižiūrėjimui ir 
vykdymui suvažiavimo nu
tarimų į gyvenimą, suva
žiavimas išrenka LMS Cen
tro Komitetą. Šis komitetas 
yra aukščiausia organizaci
jos įstaiga tarpe suvažiavi
mų.

Todėl šis suvažiavimas y- 
ra prašomas pravesti visus 
tarimus geriausioje nuotai
koje ir susitarime. Įdėkime 
visą energiją ir žinojimą 
vienam siekiui: organizaci
jos stiprinimui ir auklėji
mui pravedant gerus - kon- 
struktyviškus tarimus, ku
rių pagrindais einant iki 
kito suvažiavimo nudirbtu
me dar didesnius meno ir 
kultūros darbus, kad mūsų 
organizacija paliktų tas ži
bintas, kuris rodytų kelią į 
geresnį kūrybos darbą, į 
žengiantį teisingu keliu me
ną. Tai yra mūsų didžiausis 
troškimas ir tikslas.

PADĖKA
Už mūsų išsilaikymą sun

kiais karo laikais ir. už šį

Apie Padėtį Chinijoj
Daug kartų mūsų spau

doj buvo rašyta apie Chini- 
ją, bet nauji įvykiai verčia 
paduoti tūlus faktus. Tur
čių spauda ir radijas taip 
labai išpūtė reakcijos, prie
šakyj su generolu Chiang 
K a i-sheku, “laimėjimus”, 
kad atrodo, jog komunistų 
ir demokratijos “nebeliko”. 
Bet ne taip yra tikrumoj. 
Tą žino generolas Chiang 
Kai-shekas, tą supranta ir 
generolas George Marshall, 
kurie vėl siūlo Chinijos ko
munistams ir demokratams 
taiką. Tą gerai pavaizduoja 
Mr. B. Welles koresponden
cija iš Peipingo spalių 22 
d. Štai jos turinys:

Atydus pat yrinėjimas 
padėties Chinijoj rodo, kad 
nors komunistai buvo pri
versti palikti didelius mies
tus, kaip Kalganas, Cheng- 
tehas, Tsininas ir kitus, bet 
jie vis tebevaldo labai di
delius plotus.

Komunistai kontroliuoja 
svarbius gelžkelius Chini
joj, kuriais generolas Chi
ang Kai-shekas turi per
vežti armiją, jai amuniciją 
ir kitas reikmenis. Komu
nistai valdo 100 mylių gelž- 
kelio tarpe Peipingo ir 
Hankow, apie 100 mylių į 
šiaurę nuo Poetingo. Ant 
Peipingo - Suiyuan gelžke- 
lio jie valdo plotą tarpe 
Waikowpu ir Kalgano. Ant 
Peipingo ir Kupehkov kas
dien komunistai sprogdina 
tiltus ir bėgius, užgrobia iš
tisus traukinius su armijos 
reikmenimis. Ant Tiensino- 
Mukdeno gelžkelio jau nei 
vienas generolo Chiang 
Kai-sheko traukinys per 
pastarąsias septynias die
nas negalėjo praeiti, nors 
neskaitoma, kad tas gelžke- 
lis būtų komunistų rankose. 
Taip yra ir ant kitų gelžke- 
lių ir kelių. Pasirodo, kad 
komunistai pasitraukė iš 
tūlų didelių miestų, bet su
koncentravo savo jėgas iš
ilgai kelius.

Generolo Chiang Kai-she
ko armijos viršininkas ge
nerolas Chen-Cheng sakė, 
kad būk jo armija gali “ap
valyti Chiniją nuo komuni
stų į tris ar penkis mėne
sius” laiko. Bet 20-ties me
tų karas Chinijoj ir komu
nistų partizaniško karo pa
tyrimai prieš Japonijos ar
miją rodo ką kitą. Atydūs 
kariniai apžvalgininkai sa
ko, kad komunistai gali di
desnės žalos padaryti gene
rolui Chiang Kai-shekui pa
sitraukę iš didelių miestų į 
miškus, negu bandydami 
tuos miestus atlaikyti. Ir tą 
galima matyti dabartinia
me kare. Kada generolas 
Chiang Kai-shekas patrau
kė savo 16-tos armijos dali
nius nuo Paotingo-Peipingo 
gelžkelio linkui Kalgano, 
kad paimti tą miestą, tai 
komunistų 120-ta divizija, 
vadovaujama jų partizanų 
karo veterano generolo Ho- 
Lung, kaip iš žemės išlindo 
ir tuojau užvaldė 50 mylių 
šio svarbaus gelžkelio. Tuo 
pat kartu kiti komunistų 

gražiai pražydusį sąskridį, 
kiek tai liečia centrą,. LMS 
Centro Komitetas esame 
veik išimtinai skolingi ir 
dėkingi uoliaih LMS sekre
toriui — Vincui Bovinui.

Podraug prašau priimti 
nuo manęs padėkos žodį už 
suteikimą man progos jums 
padaryti šį trumpą praneši
mą, kaip šios organizacijos 
darbininko, kurį paprastai 
priimta vadinti pirmininku. 
Ačiū!

LMS Pirmininkas,,
Jonas E. Gužas. 

vienetai užatakavo Paotin- 
gą iš pietų ir visai apsupo 
miestą. Šis komunistu armi
jos žygis suparalyžiavo ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
armijų veikimą.

Keturi šimtai mylių į pie
tus kita komunistų armija, 
žinoma kaipo Naujoji Ket
virtoji Armija, vadovystėj 
generolo Chen-Yi, taip pat 
kontroliuoja šimtus mylių 
strateginių gelžkelių ir 
plentų. Pasirodo, kad ko
munistai ir d e m okratai 
koncentruoja vyriausiai sa
vo jėgas Mandžurijoj, Sui
yuan, Chahar, Jehol, Shan
tung, Shansi, Honan, Ho
peh ir Kiangsu provincijo
se, taip pat Vidurinėj Mon
golijoj.

Kas dėl “apsupimų” ir 
“sunaikinimų”, tai tame yra 
labai daug propagandos. 
Pasirodo, kad tik 
vakar ‘‘jau apsupo 
komunistus ir sunaikino” 
toj ar kitoj srity j, o žiūrėk, 
šiandien vėl jie ten sprogdi
na gelžkelių tiltus ir puola 
armijos dalinius.

“Aš kalbėjausi, su Ameri
kos militariu apžvalginin
ku, — rašo Mr. Welles,— 
kuris turi daugelio metų 
patyrimą Chinijoj. Jis taip 
pat sakė, kad tie “apsupi
mai ir sunaikinimai” yra 
“propaganda. Tą aiškiau
siai parodė Kalgano miesto 
paėmimas. Generolo Chiang 
Kai-sheko armijos apsupo 
miestą iš trijų pusių. Jo 
komandierius generolas Fu 
Tso-yi ten turėjo nuo 50,- 
000 iki 100,000 gerai gink
luotos ir lavintos armijos. 
Ką gi jis suėmė? Sako, kad 
viso suėmė tik apie 400 ko
munistų ir tai dar abejoti
na!”

Taip rašo Mr. B. Welles. 
Kitas korespondentas, Mr. 
H. R. Liebernjan, kuris bu
vo prie paėmimo Kalgano 
miesto, rašo, kad Chinijos 
komunistai ir demokratai, 
matydami, kad didelės re
akcijos jėgos traukia prieš 
tą miestą, nutarė jį neginti. 
Iš miesto buvo viskas iš
kraustyta, daugybė fabrikų 
ir kitų dalykų, o ko negalė
jo iškrausyti, tai. sunaikino. 
Iš Kalgano pasitraukė ir 
40,000 jo gyventojų į kal
nus. Į miestą įžengė Chi
ang Kai-sheko armija, gink
luota Amerikos ir Japonijos 
ginklais. Čiangkaišekiniai 
tuojau įsakė likusiems gy
ventojams atiduoti ginklus, 
o kas to nepadarys, tai bus 
sušaudytas. Jie įvedė reak
cinius įstatymus.

Tokia padėtis Chinijoje. 
Bergždžias būtų darbas nu
statyti frontus pagal žem- 
lapius, nes šiandien tą ar 
kitą miestą valdo komunis
tai ir demokratai, o rytoj jį 
užima reakcijos jėgos. Bet 
nors miestas pateko į. reak
cininkų rankas, vienok ap
linkui veikia partizanai ir

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

8Apdraudos Organizacija
f, • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
i • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.

• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
workers, inc. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
biankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

sunku pasakyti, kas tikru-* 
moj tą ar kitą miestą pilnai 
valdo. Nei vienu gelžkelių, 
nei vienu vieškeliu genero
lo Chiang Kai-sheko armija 
negali pasijudinti ir būti ti
kra, kad miške, pakalnėj ar 
ant užsisukimo ji nebus 
partizanų užpulta.

Pasirodo, kad komunistų 
ir demokratų jėgos įsigalė
jo Mandžurijoj. Ten gene
rolo Chiang Kai-sheko jė
gos valdo tik mažus plotus. 
Taip pat komunistai įsiga
lėjo šiaurinėse-vakarinėse 
provincijose. Bet komunistų 
ir demokratų šalininkų yra 
v i su r- Sh a n gh a j u j, N anki n- 
ge ii* Cantone — pietų Chi
nijoj.

Neseniai rašytoja A. L. 
Strong turėjo pasikalbėji
mą su paskubusiu komunis
tų generolu Chu-Teh, kuris 
sakė, kad jeigu generolas 
Chiang Kai-shekas nebūtų 
gavęs milžiniškos pagalbos 
iš Amerikos, tai jis nebūtų 
nė drįsęs pradėti šį naminį 
karą. Gen. Chu-Teh mano, 
kad Chinijos liaudis galų 
gale laimės, kad demokrati
ja paims viršų, kad reakci
ja bus pralaimėtoja. Jis sa
kė:

“Chiang Kai-shekas jo
kių būdu negali laimėti ka
ro. Chinija turi šimtus mi- 
lionų gyventojų. Jų negali
ma pavergti. Siekdami de
mokratijos, jie kils ir kils 
prieš priespaudą. Jie nori 
demokratijos. Mes, komuni
stai, jau kovojame 20 metų. 
Mes norime taikos, kurios 
taip labai reikia visai 
chinų tautai, bet jeigu rei
kės, mes dar kitą 20 metų 
kovosime už laisvę ir demo
kratėj ąT į

New York. — Boy Skau
tų organizacija varo vajų, 
kad surinktų milioną dole
rių savo reikalams Didžia
jame New Yorke.

Liaudis turi būti galuti
nis visų vertybių bandoma
sis akmuo. Jos galinga, mi
stiška, amžina įkvėpimo e- 
nergija turi darytis vis 
tvirtesnė ir veržlesnė, taip 
kad menas, apsilpęs ir išba
lęs buržuazijos glėby, ga
lėtų traukti sau naują gy
vumą ir jėgą iš liaudies jė
gų-

Jonas Kaškaitis.
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Jonas Kaškaitis I

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Ogi vėl tas užkandinių 

skyrius! Jau tau stovi visa 
• kas parengta, po stiklais, 

ledais apkrauta arba šaltai 
laikoma, ko tik norėtum, 
gatava ant lėkščių. Mėsiški 
valgiai, sriubos, kokie keps
niai laikoma karštai. Čia 
pat lauke po skėčiais, po di
džiuliais spalvotais saulė- 
sargiais stovi stalai, kėdės. 
Pasiėmei, ko nori, sėsk ir 
maumok, kad net tau už au
sų braška... Ir kiek čia to- 

! kių matos valgytojų!
Toliau eina, atskirose pa

talpose, įvairiausių dailė- 
daikčių ir meno dalykų 
krautuvės. Čia galima turi
ningai laikas praleist, be
stebint stovylas, stovylukes, 
paveikslus, piešinius, rank
darbių gražmenas, čia pat, 
Amerikos, ir kitų kraštų 
darbo. L a b ai turtingas 
Meksikos ir Chinijos dailė- 
daikčių skyrius. Lyg kokie 
muziejukai. Ir, anot Jono, 
čia pamatysi bežiūrinėjant 
ne vieną Holivudo žvaigž- 
dę.

įraukė ir dalinai po dang
čiu čiauškia, gieda, suokia 
visokios prijaukintos paukš
tės. Ten vėl gėlės vazonuo
se, medeliai, krūmeliai iš 
daigynų.

Kitam šone to Fėrfeks bul
varo kita beveik tokia pat 
prekivietė. Tai senoji pre- 
kivietė, o šiapus kelio ji va
dinasi naujoji ūkininkų pre
kivietė. Jei tau kas nepa
tiko vienam šone, tai mauk 
kitan. Pasirinkimas pasa
kiškai turtingas. Mums tek
davo ne kartą atvykti į ši
tą vietą, bet su kokiais rei
kalais. Beje, čia pat yra ir 
pašto skyrius. Jei nori bet 
ką iš čia gali kur kitur iš
siųst.

Pavaikštinėję čia gal po
rą valandų, nuėjom su Jo
nu į didžiulę departmenti- 
nę krautuvę— “May store.” 
Nusipirkom porą antklo
džių ir dar kokių namų apy
vokos reikmenų — ir grį
žom namo. Sėdau, ir para
šiau gerą pluoštą vaizduo
tųjų atvirukų. Pasiskaičiau 
vietos laikraščių—“Los An
geles Times,” “Los Angeles 
News,” “Los Angeles Ex
aminer,” susipažinau bent 
su jų pakraipa. Iš jųjų 
Times taip sau pavidutinis, 
News—kiek pažangesnis, o 
Examiner tai Hersto gel- 
tonlapis, nachališkiausios, 
juodašimtiškos pro pagan- 
dos įrankis. Kaip ir bet 
kokie kiti to spaudos chu
ligano Hersto leidiniai.

Dieną buvo šilta, saulėta, 
gražu. Pabūvi kiek ant 
saulės — labai karšta, bet 
ne trošku, ne slopu. Prakai
tas tuoj nudžiųsta, marški
niai prie kūno nelimpa, 
kaip kad esti viduvasary 
rytuose. Atsistojai kui 
paunksmėj, po medžiu ai 

^šiaip pavėny — ir tuoj tau 
pasidaro vėsu, malonu. C 
vakare, vos tik saulė nusi
leido, tuoj pasidaro vėsu ii 
net šaltoka. Reikia apsi
mest kuo. Nakčia reikia 
gerai apsiklot. Rytais daž
nai esti ūkanota. Nuo jū
rų iš vakaro ateina miglos, 
regis kartais jau tikrai pra
dės lyt, bet niekad nelyja. 
Apie devintą, dešimtą ry
tais ūkai išsisklaisto, ir tau 
visą mielą dienelę šviečia 
žydras dangus ir vaiski 
saulelė. Kartais miglų kaip 
ir neesti, ir iš pat anksty
vojo ryto rieda po skliautų 
žydryną auksinė saulė.

. Pirmą naktį pasilsėjom

neblogiausiai, vis geriau ne
gu toj nuolatinėj traukinio 
baladonėj. Bendrai čia apie 
nakties poilsį ir miegą nela
bai taip jau paguodžiamai 
galiu rašyt. Matot, skirtin
gi papročiai ir polinkiai, 
skirtingi ir darbai ir par
eigos. Aš įpratęs vis anks
čiau eit gult ir anksti keltis. 
Iš viso geriausiai tada žmo
gus jauties ir darbas tau 
geriau sekas. Tuo tarpu 
vaikai, dėl jų darbų ir par
eigų pobūdžio, pripratę il
gai vakaruot. Grįžta namo 
jau anksti rytą, apie 1 vai. 
ir dar kiek pasibaladoja, 
mus iš miegų pažadina—ir 
tada ir jie eina gult. O ry
tą guli ilgai, iki 10, 11 vai. 
Tuo tarpu mudu atsikėlę 
turim ramiai, tylutėliai, ant 
kojų pirštų stybčiot, kad 
nesutrukdžius jų miego. 
Tai buvo paprasta istorija 
per visą mūsų viešėjimo lai
kotarpį, per porą mėnesių. 
Nelabai malonu, nelabai pa
togu, bet ne ką tu žmogus 
ir padarysi. Svečias ir tu 
negali perdaug jau saviškai 
elgtis.

Pirmąjį rytą, gerą jo da
lį, praleidom priekiniam 
kiemuky. Pusryčius vis mu
du su žmona patys pasiga- 
minam, pavalgom tylutėliai, 
durų nevarstydami, netraš
kėdami, ir paskui sau glū
dini kur nuošaliai ir ramiai, 
dažniausia rytinėj saulutėj, 
kiemuko privatume. Skaiti- 
nėjam kokį laikraštį ar 
knygą, maniškė kartais ką 
siuvinėja, kol mūsų šeimi
ninkai pagaliau atsikelia. 
Tada jau laisviau jaučiasi, 
bet patogumo sėdėt su ra
miai ir rašyt retai kada bu
vo galima susilaukti.

Tą rytą, jau beveik apie 
pusdienį, vaikai atsikėlę vis 
dar tebetęsė dar nebaigtą 
namų ruošą. Siuvo, miera- 
vo u ž u o 1 a i das langams. 
Daug vargo pridėjo, kol 
pritaikė, sukirpo ir susiuvo 
apdangalą sofai. Nuo nuo
latinio lankstymos ir tąsy- 
mos Jonui net nugarą suė
mė skaudėt ir aš jam čia 
turėjau padėt atsitaisyt.

Vakarop, namiškiams be- 
sitriusiant su tuo apdanga
lu, atėjo viena artima vai
kų draugė, operečių daini
ninkė. Supažindė jiedu ir 
mus su jąja. Labai simpa
tinga moteraitė Margarie- 
ta, Mardžė. Ji paskui apy- 
dažniai atsilankydavo, vis 
su vaikais šurmuliuodavo. 
Kartais jei kada ilgokai 
pavakaruodavo, tai Mardžė 
kartu su Lucile pernakvo
davo. Ištekėjusi moteraitė, 
turi trijų metukų berniuką, 
kurį augina ir prižiūri jos 
motina.

šeštadienį apie vidudienį, 
vaikams jau atsikėlus ir iš
siruošus savais reikalais, 
mudu su žmona nuvažiavom 
į fąrmerių prekivietę. Nu
sipirkom daugybę valgomų 
daiktų, sukrovė tą visą mu
ziką į didelę kartono dėžė 
ir, žinote, paskui aš ją, tą 
dėžiapalaikį, turėjau kelis 
kvartalus ųešte nešt, net 
iki kampo Fėrfeks ir Be
vedės bulvarų, ir iki buso. 
Sunku buvo—nėr ko ir kal
bėti. Bandėm visaip gaut 
taksiuką, nepasisekė, tai ir 
turėjau tampytis. Aš to ne
labai paisiau, visgi tai savo 
r ū š i es pasimankštymas/ 
nors ir netoks jau patogus. 
Bet bent, tuo gerai, kad nie
kas čia manęs kol kas nepa
žįsta, tai aš sau ramiai, ne- 
sikarščiuodamas, nors die
na ir buvo karšta, nutem
piau tą naštą iki buso, o 

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

Telefonas Poplar 4110

paskui vėl iš buso pustrečio 
kvartalo iki namų. Strėnas 
paskui ir man skaudėjo ke
letą dienų, bet gydyt nebu
vo kam, ir taip perėjo...

Parvykę tada namo, ra
dom persiųstų iš Teksu 
laikraščių ir porą laiškų. 
Jonas, grįždamas iš miesto, 
parnešė man porą “Deili 
Vorkerio” numerių, “Soviet 
Rosja Tudei”, “Moskau 
Nius” ir net “Izvestija.” Tu
rėjau darbo keletą dienų, 
koliai, prišokdamas, sugro- 
muliojau tą tirštą medžia
gą. Jonas irgi darė tą patį, 
kada liuosas būdavo.

Sekmadienį, pirmąjį sek
madienį, visas mūsų namiš
kių būrelis ir ta vaikų drau
gė Mardžė nuvažiavom į 
pajūrį, į “Santa Monica”. 
Numėžėm visi pėsti ketver
tą gerų kvartalų iki šven
tos Monikos bulvarui. Ten 
įsigrūdom į labai prikimštą 
gatvekarį, o paskiau į busą, 
kpl pasiekėm ir patį pajūrį. 
Gal pusvalandis važiavimo.

Kadangi buvo didelė spū
stis, tai mažai tegalėjau tė- 
myt vaizdus, važiuodamas. 
O, kai pasiekėm pajūrį, tai 
tuoj čia pat žemyn, arčiau 
prie vandens nėjom, bet pa
sinio jom gerą mylią ar ir 
daugiau pasiejėt tuo aukštu 
kalnuotu pajūrio ruožų. 
Kaip ir visada vasarą, die
na buvo puiki. Jonas patarė 
eit be skrybėlės, taip kaip 
ir jis pats ir visi kiti, taip
gi plikom rankom, be ran
kovių.

Einam, džiaugiamės ža
vėtinais vaizdais. Visas, 
kiek man kur teko būti, 
Ramiojo vandenyno pajū
ris, visas krantas yra labai 
aukštas, kalnuotas, ne nuo
laidžiai, bet kirstinai nukir
stas žemyn, nelyginant kaip 
ir tie stebėtini Kolorado u- 
pės išgraužti aukšti, uolingi 
krantai — kanjonai. Tuo 
aukštu pakrančių eina pra
vesti cementuoti platūs ta
kai, nuo vandens pusės ap
rūpinti tvirta tvora, kad 
kartais kaip nenusiristum, 
nenukristum žemyn nuo tos 
stačios aukštos pakriūtes.

Einam mes visi penki 
tuo aukšto pakrančio taku. 
Einam į šiaurę. Po kairei— 
net pažiūrėt žemyn baisu— 
taip aukštai esam, ir, jei 
kaip paslystum, tai stačia 
galva, strimgalviais nukris
tam net iki pat kelio, pla
taus apačioj automobiliams 
išvesto kelio. Nuo tų aukštų 
krantų papėdės net iki pa
čiam vandeniui dabar jau 
skleidžiasi visu pajūriu pla
tus smėlio ruožas. Prie pat 
tos pakriūtes papėdės eina 
geras platus automobiliams 
plentas. O toliau į kairę yra 
padaryta nuolaidi pakiluma 
automobiliams sustatyt. O 
jau iš ten iki pat vandenio 
lygus 'pajūrio smėlys, pilnas 
čia atvykusios publikos.

Su tuo pajūriu ir su mau
dynėmis čai didelis skirtu
mas. Visai netaip, kaip ry
tuose, Atlantiko pajūry. 
Čionai, visu Ramiojo van
denyno pajūriu, visoj Los 
Angeles apylinkėj iš maudy
nių niekas nedaro biznio. 
Gali bile kas čia pribūt, eit, 
be- jokių kliūčių į patį pa
jūrį. Gali sau drybso t ant 
smėlio arba gali maudytis, 
plaukyt, visai niekam nė 
Cento nemokėdamas ir nie
kieno malonės bei leidimo 
nesiklausdamas. Stačiai ste
bėtina, ar ne? Jei čia taip 
būtų kur mūsų praktiškų^ 
rytiečių pajūriuose, tai jie 
tau pristatinėtų visokių bū
delių, nusirengiamųjų kam- 

barelių ir tau luptų po do
lerį ir daugiau, vien tik už 
leidimų apsimauti maudo- 
mosiom kelnėm.

Čia nieko panašaus. Los 
Angeles ir apylinkinių mie
stelių valdyba jau nuo seno 
taip yra nutarusi, kad pa- 
jūrys priklauso visiems pi
liečiams, ir pajūriu visi ga
li naudotis be jokių mokes
čių ir be jokių kliūčių. Čia 
daroma šitaip. Suvažiuoja 
pajūriu žmonių daugybės 
visokiais būdais: automobi
liais, busais, gatvekariais. 
Vyrai jau turi apačioj pa
simovę maudomąsias kel
naites, o iš viršaus apsivil
kę, kaip kam geriau išpuo
la. Moterys irgi apačioj turi 
pasimovę kelnaites ir gal 
dar kokiuos paraištėlius pa- 
skersai krūtinę, o šiaip ap
sitaisę lengva suknele ar 
palaidinėle.

Pribuvę į pajūrį, taip vy
rai, taip moterys, tik šast 
nusivelka rūbus ir su mau
domaisiais kostiumėliais šil
dosi saulėj, maudosi, plau
kioja. Namoliai grįždami, 
pirma to gerai apdžiuvę, jie 
apsivelka savo rūbais ir 
mauna savais keliais.

Na tai gi va. Einam mes 
visi penki tuo žavėtinu pa
jūrio pakriaušių. Po kairei 
— strimgalvė kiaurymė, 
praraja, o jau ten, apačioj, 
plati rami smėlio juosta, 
kurią laižo šurmuliuojanti 
jūra. Po dešinei lyg koks 
pailgas parkas. Pieva, gė
lės, medžiai, takai, alėjos. Ir 
taip per keletą mylių. Toji 
parko juosta gal tokio plo
čio, kaip vidutinis miesto 
kvartalas (blokas), vieto
mis ir dar platesnis.

Einam nesiskubindami, 
gerte gerdami didingą gam
tos grožį. Nuo jūrų nuolat 
pučia jauki gaivinanti, vėsi 
vėjo banga. Iš viršaus vie
nodai spirgina saulė, bet 
vėjas suminkština jos veiki
mą ir tu nejunti to saulės 
karščio ir eini sau, nieko 
nebodamas vis pirmyn ir 
pirmyn. Didžiulės, aukštos, 
lygios, kaip žvakės, tiesiasi 
į saulę palmės. Jų eilių ei
lės. Stiebai reivėti, šiurkš
tus, bet taip —- pliki, tik pa
čią viršūnę puošia išsikėto
ję, pasišiaušę ilgalapės ša
kos.

(Bus daugiau)

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

: CHARLES J. ROMAN i
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių J
Direktorius J

Elizabeth, N. J.
Visokios Žinios

Mirė Benediktas Rimkus, 
18 d. spalio, 59 metų amžiaus. 
Palaidotas 20 spalio, White 
House, N. J. B. Rimkus gyve
no Englishtown, N. J. Buvo 
farmerys, sirgo apie du me
tus vėžio liga.

Spalio 23 staiga mirė Ka
zys Krikštaponis. Mirė darbe, 
gyveno pavienis.

★ ★ ★
Tūlas laikas atgal apsivedė 

Arthur Savičius su Jennie Ful
ton. Laimingo gyvenimo jau
navedžiams.

Šiuomi laiku apsigyveno 
Elizabethe kelios šeimos: G. 
Kudirkai iš Hillside persikėlė, 
žaliai taip pat iš Hillside 
šiyom laiku apsigyveno Eliza
bethe; J. Simonaičio šeima 
persikėlė iš Linden. Vadinas, 
Elizabetho lietuvių skaitlinė 
padidėjo gerais žmonėmis. 
Mes, elizabethiečiai, sveiki
nam naujus gyventojus.

Vr ★ ★

Raymond Skairus šiuomi 
laiku tarnauja Dėdės Šamo 
tarnyboj U. S. Marine Corps, 
Parris Island, So. Carolina. 
Raymondas tris mėnesius išbu
vęs Parris Island buvo parva
žiavęs pas namiškius. Išbuvęs 
apie savaitę laiko grįžo j So. 
Carolina. Vienok neilgai bu
vo So. Carolinoj. Namiškiai 
gavo pranešimą, kad išvažiuo
ja į Kaliforniją signalų mo
kyklon. Laimingo pasiseki
mo mokykloj !

Kareivių pasitikimo iškil
mė bus lapkričio 23 d., New
ark, N. J. Tai bus Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimo na
rių kariavusių iškilmingas pa
sitikimas. Katrie manot būti 
šioj vakarienėj ir valgyti ben
drai su kovotojais veteranais, 
jsigykit vakarienės bilietus iš 
anksto. Bilietas $2.00.

Elizabethiečiai gali gauti 
viršminėtds bilietus pas A. 
Skairų, 141 Court St. Kat
riems neparanku ypatiškai, 
galit kreiptis per laišką, pra
nešdami, kiek bilietų norite.

Teko aplankyti A. Matulį. 
Jis gana sunkiai ligos prispau
stas prie lovos. Vienok Matu
lis rūpinas no tiek savo liga, 
kiek visuomeniniais reikalais, 
ypatingai LDS, kaipo pirmi
ninkas.

Matulis nemano ligai pasi
duoti. Galima iš to spręsti,

1113 Ml Vernon St S
PHILADELPHIA, PA. • 

kad jis nusipirko net 4 bilie
tus į Laisvės koncertą, kuris 
Įvyks lapkričio 10 d., Labor 
Lyceum, Brooklyn, N. Y.

Geros sveikatos Tau, Drau
ge Matuli.

Ukrinas.

Binghamton, N. Y.

iš

LDS 6-tos Kuopos Koncertas

Programą pildys žymiausi 
Amerikos lietuvių talentai 
Chicagos:

Povilas Stogis,
A. Kenstavičienė,
J. Kenstavičius,
K. Abekienė.
šie keturi talentai iš Chica

gos yra nepaprastai svarbus 
dalykas mūsų miesto lietu
viams ir taipgi didelė garbė 
turėti juos kaipo programos 
pildytojus. Jie "yra gastroliavę 
skersai-išilgai Ameriką ir sa
vo talentais ir aukštu išsila
vinimu visur nustebino' publi
ką. Tad ir mes, vietos lietu
viai, turime progą juos išgirsti 
ir pasigėrėti jų talentais.

Šis didelės svarbos koncer
tas Įvyks antradienį, lapkričio 
(November) 12-tą dieną, Lie
tuvių Svetainėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Įžanga 50c.

Vietos lietuviai, LDS G-tos 
kuopos nariai, ne tik kad pa
tys turime dalyvauti šiame 
koncerte, bet kviesti ir savo 
kaimynus, kad ir jie pasigėrė
tų jų talentais.

širdingiausiai užprašome vi
sus.

Rengėjai.

STATYBINIU MEDŽIA
GŲ GAMYBA

Kėdainiai. — Komunali
nio ūkio skyrius baigė 
įrengti naują lentpjūvę. 
Darbininkai jau pastatė ga
terį, kreizą, nutiesė bėgius.

L e n t p i ūvė artimiausiu 
laiku pradės darbą. Joje bus 
gaminama statybinė me
džiaga — lentos ir įvairios 
medinės detalės.

GREEN STAR BAR & GRILL
UflWBUJ 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 GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE

STAGG 2-5048
|4 i: -f

i TO

1 ■ ‘ Iii

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Vokiečiai Verčiami Lupt 
Pūvančias Lavonų Mėsas

Nurnberg, Vokietija. — 
Pabėgėliai (fašistiniai) len
kai išvien su tūlais Ameri
kos kareiviais mušė vokie
čius; vertė juos atkasinėti 
lavonus žmonių, kuriuos 
naciai nužudė, ir plikomis 
rankomis lupti apipuvusias 
mėsas nuo lavonų kaulų. 50 
vokiečių taip sužeista, kad 
jie dabar ligoninėse gydo
mi. Vienas amerikonų ofi- 
cierius suspenduotas dėl to
kios betvarkės.

Washington. — Rinkimi
nio republ ikonų vajaus va
dai giriasi, kad būsią iš
rinkta dauguma republiko- 
nų senatorių.

New York. — Advokatiš- 
kos Pagalbos Sąjungos su
važiavimas ragino išleist 
vienodus perskyrų įstaty
mus visoms valstijoms.

Buenos Aires, Argentina. 
— Demontravo 20,000 strei
kuojančių mėsos darbinin
kų. Susidūrimuose su poli
cija sužeista keliolika.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR, 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

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



Antradienis, Spalių 29, 1946
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r Penkias Puslapi

Rašo V. NIUNKA
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojas

Vokiškieji fašistiniai oku
pantai lietuvių liaudžiai pali
ko vien griuvėsius. Hitlerinin
kai išvežė į Vokietiją geriau
siąjį fabrikų ir gamyklų įren
gimą, nuniokė žemės ūkį ir 
gyvulininkystę, nužudė, nu
kankino ir išginė į vokiškąją 
katorgą šimtus tūkstančių Ta
rybų Lietuvos darbo žmonių.

Išbėgdami, vokiečiai su
sprogdino geležinkelius ir 
plentus, sunaikino energetinį 
ūkį, sugriovė arba sunkiai su
žalojo daugiau kaip 50 tūks
tančių gamybinės - ūkinės pa
skirties pastatų. Fašistiniai 
grobikai sudegino eilę Lietu
vos miestų, tame tarpe stam
biausius pramoninius centrus 
— Šiaulius, Klaipėdos uostą, 
Raseinius. Vien tik Vilniuje 
fašistai sugriovė 6 tūkstančius 
stambių gyvenamųjų namų.

Lietuvių tautos patriotizmas' 
ir tarybinės santvarkos pirme-' 
nybės leido respublikoje iš- j 
vystyti buinų atstatomąjį dar- ' 
bą. Šių metų pradžioje Tary
bų Lietuvoje jau buvo atsta
tyta ir normaliai veikė dau
giau kaip 900 pramoninių 
įmonių, kurie per 1945 metus1 
davė produkcijos 145 milijonų I 
rublių vertės. Apie 80 tūks-j 
tančių valstiečių ūkių gavo 
daugiau kaip 600 tūkstančių 
hektarų žemės. Veikia apie 3 
tūkstančiai pradžios mokyklų 
ir 300 gimnazijų ir progim
nazijų, o moksleivių skaičius 
jose padidėjo du kartus, paly
ginus su prieškariniu laikotar
piu. Atstatytos ir atnaujino 
savo veiklą 10 aukštųjų moks
lo įstaigų ir kelios dešimtys vi
durinių specialiųjų mokslo 
įstaigų. Atstatytos elektros 
stotys, konditerijos, siuvimo ir 
kitos įmonės pasiekė prieška
rinį galingumą.

Praeitas kelias—tai tik ne
žymi dalis to, kas reikia nu
veikti lietuvių tautai per pir
mąjį Lietuvoje penkmetį. Res
publikoje jau pradėti atstato
mieji ir statybiniai darbai, ku
riuos numatė penkmečio pla
nas.

Didelis dėmesys kreipiamas 
į metalo apdirbamosios, stak
lių gaminamosios ir radijo bei 
elektros technikos pramonės 
išvystymą, kurie anksčiau ne
buvo vystomi Lietuvoje. Nau
jojoje Vilnijoje užbaigiama 
naujos staklių gamyklos an
trojo gamybinio korpuso sta
tyba. Pradėtas įrengimo mon
tavimas.. 1948 metais gamyk
la bus atiduota eksploatacijon 
ir pradės gaminti metalo 
pjaunamąsias stakles.

Statomoji Vilniuje radijo 
bei elektros aparatūros gamy

kla’“Elfą” pradės veikti 1949 
metais. Jau pastatytos 4 ga
mybinių korpusų sienos. Kai 
kuriuose iš jų jau pradėtas 
staklių įrengimas. Naujoji ga
mykla kasmet išleis 8 tūkstan
čius radijo priimtuvų ir dide
lį skaičių elektros motorų. Mo
torai bus įvairaus pajėgumo.

Kauno “Metalo” gamyklos 
vietoje, kuri buvo išgriauta iki 
pagrindų, penkmečio ketvirtų-, 
jų metų gale bus užbaigta že
mės ūkio mašinų gamykla 
“Arklas.”

Sėkmingai yyksta geležin
kelio transporto atstatomasis 
darbas. Per trumpą laiką bu
vo atstatytas geležinkelio tin
klas, atstatytas elektrinių ir 
garų jėgainių ūkis. Pradėta 
300 metrų geležinkelio tilto 
statyba per Nemuną ir Klai
pėdos apygardos geležinkelio 
statyba. Jaunosios respublikos 
garvežių bei vagonų parkas 
jau padidėjo tris su puse kar
to, palyginus su parku, kurį 
turėjo smetoninė Lietuva, o 
pakrovimų - iškrovimų darbų 
apimtis — penkis kartus.

Kaune stato'ma nauja gele
žinkelio stotis, vietoje su
griautosios. Savo architektine 
forma ji bus viena gražiausia 
Pabaltijyje. Užbaigti Vilniaus, 
Kaišiadorio ir kitų miestų sto
čių rekonstruavimo projektai. 
Iš Vilniaus į Kauną ir Klaipė
dą eis greitųjų automoto tra
sos.

Didelius turtus slepia savy
je Lietuvos gelmės. Gazuo
jantis Lietuvos geologų dar
bais bus' plačiai vystoma me
chanizuota statybinių medžia
gų gamyba. Pirmą kartą per 
savo gyvavimą Lietuva gaus 
savo cementą, kuris anksčiau 
buvo importuojamas iš užsie
nio. Mažeikių apskrityje, ne
toli Kernenų kaimo, užbaigti 
projektiniai tiriamieji darbai, 
sudaryta statybinė aikštelė, 
čia į 1948 metų galą išaugs 
cemento gamykla.

Vilniuje ir,Kaune į penkme
čio galą' pradės veikti naujos 
kalkių gamyklos, kurių kiek
vienos metinis pajėgumas bus 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
tonų kalkių. Šiauliuose stato
ma alebastro gamykla.

Per penkmetį bus rekons
truota visa statybinių medžia
gų pramonė. Vilniaus, Šiaulių 
ir Kauno plytų gamyklos ga
mins 4 kartus daugiau plytų, 
palyginus^ su jų prieškarine 
gamyba.

Respublika turi galingus 
hidroenerginius šaltinius, ku
rie anksčiau 'labai silpnai bu
vo teišna’irdojamiv Iki Tarybų 
valdžios nustatymo Lietuvoje, 
Lietuva pagal elektroenergijos 
suvartojimo lygį vienam gy
ventojui užėmė vieną iš pas
kutiniųjų vietų. Elektros var
tojimas Kaune buvo pats

brangiausias Europos konti
nente. Dabar Kaune statoma 
nauja galinga elektrostotis, 
kuri pilnai aprūpins elektros 
energija Kauno įmones ir gy
venamuosius namus, .šiais me
tais pradeda veikti galinga 
Vilniaus šiluminė Elektros 
Centrinė, pilnai bus atstaty
tos Klaipėdos ir Rekivos elek- 
trostotys. Lietuvoje prie 28 
upių bus pastatytas didelis 
skaičius Mikrohes. Jos užžie- 
bins tūkstančius elektros lem
pučių respublikos valsčiuose 
ir kaimuose. Penkmečio pla
nas numato 190 milijonų ki- 
lovat-valandų energijos paga
minimą 1950 metais, vietoje 
40 milijonų kilovat-valandų, 
kurie buvo pagaminti 1940 
metais.

Lietuva turi tokias durpių 
atsargas, kurios gali per 20 
metų apšildyti visus fabrikus, 
gamyklas, komunalines įmo
nes ir gyvenamuosius namus 
respublikoje. Smetoninėje gi 
Lietuvoje pramonė naudojosi 
atvežtu kuru.

Dabar stambiuose “Baltojės 
Vokės” ir “Margių” durpy
nuose pradėta dviejų naujų 
durpių briketų gamyklų sta
tyba. “Baltosios Vokės” ga
mykla kasmet išleis 10 tūks
tančių tonų durpių briketų, o 
“Margių” — 50 tūkstančius 
tonų. Galingos durpių brike
tų gamyklos bus pastatytos 
Kaune ir Šiauliuose. Numato
ma pastatyti keletą įrengimų, 
kurie gąmins durpių - koksą 
ir plokštes durpėms izoliuoti. 
Lietuvoje į penkmečio pabai
gą bus gaminama daugiau 
kaip 800 tūkstančių tonų oru 
nudžiovintos durpės per me
tus, beveik tris kartus dau
giau, kaip buvo gaminama iki 
karoė Durpės užims lemiamą 
vietą respublikos kuro balan
se.

Didelės lėšos skiriamos res
publikos lengvosios pramonės 
atkūrimui ir vystymuisi. Pil
nai atkuriami tekstilės ir ko
jinių - trikotažo fabrikai Kau
ne, Klaipėdoje; odos-avalynės 
įmonės Šiauliuose ir Vilniuje. 
Sėkmingai vyksta Klaipėdos 
medvilnes - popierio kombina
to “Triničių” atkūrimas. 25 
tūkstančių verpsčių, kurie ja
me veiks, duos kasmet 1,800 
tonų verpalų. Didele statyba 
vyksta Biržuose, kur vyksta 
linų audinių fabriko “Siūlo” 
statyba. Iki tarybų valdžios 
pasiskelbimo Lietuvoje linai 
buvo išvežami į užsienį, kur 
jie buvo parduodami žema 
kaina, o lininiai verpalai buvo 
atvežami atgal į Lietuvą ir 
parduodami aukšta kaina. Ta
rybų Lietuvoje nauji linų au
dimo fabrikai pilnumoje per
dirbs linus ir kasmet išleis gy
ventojams 5 milijonus metrų 
audinių. Respublikos lengvoji 
pramonė į penkmečio galą 
gamins 2 milijonus porų koji-

VITAMINŲ SANDELIS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

nių daugiau, negu buvo gami
nama iki karo, o visų rūšių au
dinių gamyba išaugs, palygi
nus su 1939 metais, du kartus.

žymiai išplečiamas vietinės 
ir kooperatyvinės pramonės 
kombinatų ir dirbtuvių tink
las. Kiekviename apskrities 
mieste jau veikia gyventojų 
aptarnavimo įmonės. Kiekvie
ną dieną auga plataus varto
jimo prekių gamyba, didėja 
jų asortimentas, gerėja koky
bė.

Lietuvos maisto pramonė, 
paleidus į darbą naujus fabri
kus ir atkūrus sugriautąsias, 
duos produkciją du kartus di
desnę, palyginus su prieška
rine.

Dideli darbai penkmečio ei
goje bus pravesti respublikos 
žemės ūkį ir gyvulininkystę 
atkurti.

šiais metais keleto dešimčių 
tūkstančių hektarų plotas bu
vo apsėtas techinikinėmis kul
tūromis, o į penkmečio pabai
gą technikinės kultūros bus 
sodinamos 122 tūkstančių hek
tarų plote. Bendras cukrinių 
runkelių derlius, palyginus su 
prieškariniu lygiu, išaugs 45 
nuoš., lino pluošto — 20. nuoš. 
Respublikoje jau pilnai atsta
tyti Panevėžio ir Pavenčių 
cukraus fabrikai, užbaigiama 
Marijampolės ir Kėdainių ga
lingų cukraus fabrikų staty
ba.

Į penkmečio galą grūdų pa
sėlių plotas išaugs iki 1.6 mi
lijono hektarų. Traktorių skai
čius Lietuvoje išaugs 8 kartus, 
o atkuriamoji Klaipėdos mine
ralinių trąšų gamykla “Arto
jas” pilnai aprūpins respubli
kos laukus mineralinėmis trą
šomis.

1950 metais galvijų skai
čius išaugs iki 3.275 tūkstan
čių. Pirmą vietą užims veisli
nė gyvulininkystė. Ypatingai 
bus veisinamos lietuviškos juo
dosios - margosios pieningos 
veislės ir raudonos pieningos- 
mėsingos stambių raguočių 
veislės bei lorkširo kiaulių 
veislės.

Per penkmetį pradės veikti 
mėsos kombinatai Kaune ir 
Klaipėdoje, šaldytuvai Klaipė
doje ir Šiauliuose. Per 1946- 
1947 metus pilnumoj bus at
statytos sviesto bei sūrio ga
myklos. 1950 metais Lietuvo
je bus gaminama 7 tūkstančiai 
tonų aliejaus, daug mėsos dir
binių ir muilo.

Raudonoji Armija grąžino 
lietuvių tautai jos vienintelį 
neužšalamąjį uostą — Klaipė
dos miestą ir žemę, esančią 
prie jūros. Tarybiniai žmonės 
atstatė Klaipėdą, Klaipėdos 
uostas jau priima laivus iš 
įvairių šalių. Klaipėdoje -pra
dėta žuvies uosto ir žuklavimo 
bei laivų statyklos statyba. 
Greituoju laiku į Baltijos jū
rą išeis tralininkai, motoriniai 
laivai ir kateriai, kurie kas
met išgaus daugiau kaip 15 
tūkstančių tonų vertingos žu
vies. Naujai statoma konservų 
gamykla išleis 5 milijonus dė
žučių šprotų ir konservų to-

mate per metus. r 1
Išvijus hitlerininkus iš Klai

pėdos krašto, į derlingą Klai
pėdos krašto žemę grįžo teisė
tieji jos šeimininkai — Lietu
vos valstiečiai, šiais metais jie 
aparė daugiau kaip 8 tūks
tančius ha. pūdymuojančių 
žemių, atgaivino vaismedžių 
sodus.

Gerėja ryšių priemonės. Per 
trumpą laiką Klaipėdoje ir 
Vilniuje pastatytos ATS (ku
rių pajėgumas į penkmečio 
pabaigą pasieks 10 tūkst. nu
merių). Be to, kituose respu
blikos miestuose stambiose 
įmonėse bus pastatytos smul
kios ATS. Respublika gaus 
taip pat gerai įrengtą tarp
miestinę telefono stotį Vilniu
je. Dabar centriniame telegra
fe nustatomi teletaipos ir Bo
do aparatai, kur leis vienu 
laiku priimti ir nusiųsti dau
giau kaip 3 tūkstančius žodžių 
per valandą.

Penkmečio įstatymas labai 
didelę reikšmę skiria Lietuvos 
kultūros vystymuisi. Jeigu 
smetoninėje Lietuvoje iš viso 
veikė 4 teatrai, tai dabar res
publikos miestuose jau veikia 
12 teatrų. Kino teatrų tinklas 
į penkmečio pabaigą, palygi
nus su 1940 metais, išaugs 4 
kartus.

Respublikos 1945 m. valsty
binių išlaidų biudžeto 48 pro
centai buvo išskirti socialiniai- 
k u 11 ū r i n ė ms priemonėms. 
Penkmečio plane kultūros 
švietimo reikalams numatytos 
dar didesnės sumos. 1950 me
tais Lietuva turės 18 aukštųjų 
mokslo įstaigų, kuriose mokin
sis 14,000 studentų. Tai 4 kar
tus daugiau, palyginus su 
prieškariniu laikotarpiu. Bi
bliotekų tinklas respublikoje 
išaugs iki 3,800 vietoje 200, 
kurios veikė iki karo. Didelės 
lėšos išleidžiamos Lietuvos 
Mokslų Akademijos ir jos 9 
institutų, * sukurtų tarybų val
džios metu, atkūrimui.

žymiai išaugs medicinos pa
galba gyventojams. Be organi
zuojamųjų apskričių miestuo
se ligoninių, poliklinikų ir ki
tų medicinos įstaigų, pirmu 
kartu Lietuvos istorijoje orga
nizuojami lopšeliai kaimuose. 
Lovų skaičius ligoninėse išaugs 
iki 9 tūkstančių, o gydytojų 
skaičius, dirbančių respubliko
je, išaugs kelis kartus.

Tokia bus Tarybų Lietuva.
Lietuvių tauta, sušildyta ta

rybinės vyriausybės rūpestim, 
gaudama netarpišką broliškų 
respublikų pagalbą, o pirmoj 
eilėj didžiosios rusų tautos, 
įvykdys milžinišką naujojo 
penkmečio programą ir pavers 
Tarybų Lietuvą žydinčia -res
publika.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUDĖJAI
PATYRĘ PRIE AUTOMATIC DRAPER STAKLIŲ 

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

WORLD BESTOS CORP.
52 COURTLAND ST.

PATERSON, NEW JERSEY
(247)

MOLDERIAI
Patyrę prie Joint Casting Mašinų. Nuola

tiniu darbas, gera alga, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės

CASKEY FOUNDRY
Richmond & York Sts., 

Philadelphia, Pa.
(245)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJA
Kuri gali padaryti itališkus valgius 

restauracijos virtuvėje.
ROLLO TRANSIT CORP., 

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

Greyhound Bus Terminai, tarpe 7 & 8th 
Avės., Now York.

(247)

SANDĖLIO
MERGINOS

5 Dienų Savaitė 
Išskirtina 5th Avė. Krautuvė 
APMOKAMOS V AKACIJOS 

Nedirbama Šventadieniais ,

GUNTHER
• 666 5TII AVE.

(244)

REIKIA

DAILYDŽIŲ
1 METUI DARBAS

9 valandų diena, 5 dienų savaitė

Unijinės mokestys, 
$1.50 į valandą.

Dubeltavai mokama 
už viršlaikius.

Kreipkitės

GEORGE A. FULLER CO.
126 WEST STREET, 

NORTHAMPTON, MASS.
______________________________________ (246)

REIKIA VYRŲ 
DARBININKU

MOLDERIAI — PRIE STALO 
IR ABELNAM DARBUI 
FOUNDRfcS PAPRASTI 

DARBININKAI
MAŠINŲ OPERATORIAI 

CHIPPERS 
SNAGGERS

PAPRASTI DARBININKAI

ŠIITAI 7:00 A. M. IKI 4:00 P. M. 
4:00 P. M. IKI 12:00 P. M.

KREIPKITĖS—PERSONNEL 
DEPARTMENT

WHITIN MACHINE WORKS 
WHITINSVILLE, MASS.

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

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga —• Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

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

(249)

Joseph Garszva

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti, 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.

o » 1. Balanced Brand Vita-O-Mincra
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
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. Bjoth. 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, i miltelių pavydalą, sveika ir skan 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink Įsigyti 
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

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

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės 1 dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

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

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 6-B776

i

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
Jus ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu ’t o k.i o 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway lr Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore S-6191

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas 

411 Grand ^ Brooklyn

“STEBUKLAS” VOKIE
ČIAIS OKUPUOTOJE 

BELGIJOJE
Laike karo, viena šeima 

vokiečiais okupuotoje Bel
gijoje buvo labai susirūpi
nusi dėl savo sūnaus, kad 
jis nepatektų į priverstiną 
darbą Vokietijon. Tos šei
mos dėdė, didelio žvėrin- 
čiaus užveizda, ramino be
sirūpinančius, žadėdamas 
jiems pagelbėti. Esą, jo 
žvėrinčiuje nugaišo viena 
didelė gorila, kurios kailiu 
apvilksiąs jų sūnų ir galė
siąs saugiai išgabenti iš ka
rinio zono.

Viskas ėjo gerai ligi mo
tina atvyko žvėrinčiun pa
matyti savo sūnaus gorilos 
kailyje. Norėdamas pasiro
dyti savo motinai kaipo ge
ras triksininkas, sūnus pašo
ko ant sūpuoklės, kaip kad 
gorilos daro, bet paslydo ir 
įkrito į liūtų narvą, pas 
liūtus. Motina išsigando, 
manydama, kad liūtai jį 
tuojaus sudraskyt į šmote
lius, ir todėl pradėjo bai
siai klykti, nors liūtai jam 
nieko nedarė .

Visvien, motina vis kly
kė ligi vienas liūtas priėjo

prie grotų ir sako: “Dėl 
Dievo meilės nutilk, tamis- 
ta! Argi nori išduoti mus 
visus?”

Mat, ir tie “liūtai” buvo 
tiktai liūtų kailiuose. Tad 
čionai nebuvo joks stebuk
las, bet panašiai ir visi kiti 
stebuklai pasidaro.

Sakoma, Bismarckas vi
są savo gyvenimą neėmęs 
maudynės. Netikiu. Jį ga
lėjo apaugti grybeliai—fun
gus, o tai bjauri ir sunkiai 
pagydoma “kvaraba”—daž
niausiai nesišvarinimo pa
sekmė.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Pažangesniųjų organizacijų nariai 
ir Laisvės skaitytojai kviečiami da
lyvauti svarbiam susirinkime spalių 
31 d., 7 vai. vak. Susirinkimas įvyks 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Stengkimės visi ir visos dalyvauti.— 
P. Puodis. (244-245)

MONTELLO, MASS.
Labai didelis ir linksmas parengi

mas, kuri ruošia abi kudpos, LDS 67 
kp. ir Jaunuolių. Liet. Taut. Namo 
salėje. Bus Šokiai ir visokių komedi
jų, pamarginimų ant estrados. Gera 
ir didelė jaunuolių orkestrą gros šo
kiam. Valgių ir gėrimų bus kiek kas 
norės. Jaunuoliam it suaugusiem bus 
proga įstoti į Susivienijimo kuopas. 
Įžanga 20c. Pradžia 7 v. v. — A. 
Sauka, (nepažymėta kada įvyks — 
Adm.)

. , t ■ ■.
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Reumatiški Skausmai

DEKORATORIŲ
PRIE INDŲ

Keturiasdešimt valandų savaitė. 
Alga priklausys nuo jūsų gabumo.

Linksma darbo aplinkuma.

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

(Cass, Centre Street Bus)
(244)

REIKIA PATYRUSIŲ

Viskas po biskį — niekas 
visko.

Disciplina be reikalo, tai 
tas pat, kaip šunvotė ant 
sprando.

Baidymas už save nebai- 
lesnio, jieškojimas už save 
kvailesnio ir žioplas prieka
biavimas žioplį dar žioples- 
niu padaro.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryt® 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 1 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bok 666, Newark L N. J.
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Su Juo Pasimatysime 
Antradienį

BENJAMIN J. DAVIS

Laisvės Koncertas

mu
ne.

Būkite pasiruošę savo di
džiajai iškilmei. Didysis Lais
vės koncertas Įvyks lapkričio 
10 (Nov. 10th). Bus Labor 
Lyceum salėje, 949 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y.

i žymus dainininkas, pir- 
kartu dalyvaus Brookly- 
Apart jo dalyvaus dar 
chicagiečiai. POVILAS

STOGIS, bosas, nepaprasto ta
lento dainininkas. AGOTĖLE 
K ENST A V1 č IEN Ė, d ramatiš-
kas sopranas ir KONSTANCI
JA ABEKIENŪ, kontr-altas.

Visi — pagarsėję daininin
kai, pervažiavę skersai-išilgai 
Ameriką koncertuodami. Vi
sur publika juos sveikino au
dringais aplodismentais. Tik 
už dviejų savaičių turėsime 
progos ir mes juos išgirsti.

Jie dainuos solus, duetus ir 
kvartetus. Tai bus nepapras
tai graži dalis šių metų Lais-

Naujas Veterano 
Adresas Parke

pa- 
Alan 
kam- 

Square

karo veteranas
užvedė sau butą
Washington
Veteranas ir jo žmo-

priįminėja j

taip-i

B e n am i s p ask i a u s i o.j o 
saulinio 
Manson 
pūtyje 
Parko,
na labai 
daug svečių ir aprodo jiems 
savo visus “patogumus, 
gi išaiškina, kad ne i
veteranai po visą šalį bus ma
tomi gyvenant ant gatvių, jei
gu vyriausybė nesiims greitos 
ir nuodarbios veiklos.

Manson, aktorius veikale 
“Call Me Mister,” praleido 
keturis metus armijoj, iš tų 
25 mėnesius užjūryje. Rodos,

Veteranų Komitetas
Už Komunistus

New Yorke susidarė antro
jo pasaulinio karo veteranų 
komitetas, kuris darbuosis iš
rinkti Robert Thompson ir 
Benjamin J. Davis, komunistų 
kandidatus į New Yorko Val
stijos kontrolierius ir proku
rorus.

Komitetas susidarė iš visų 
frontų kovotojų, atsižymėju
sių kovose jaunų vyrų. Komi
teto pirmininku yra Irving 
Goff, buvęs kapitonu Office 
of Strategic Service skyriuje 
ir apdovanotas Legion' of Me
rit.

Goff sako, jog komitetas 
bus dapildytas veteranais iš 
visos valstijos ir kad komite
to vyriausia užduotimi yra 
išaiškinti balsuotojams, dėlko

CIO Pasirinkta Atstove 
15-koj Krautuvių

pailstiems žmonėms nuo to 
laiko, kada Davis, negras ad
vokatas, bendradarbiavo ko
voje už Scottsboro vaikinus 
Alabamoje, pačioje širdyje 
lynčo teroro prieš negrus.”

Goff taipgi pareiškė, kad 
Veteranų Komitetas Išrinki
mui Thompsono ir Daviso sto
vės sąlydžiai už pečių tų ve
teranų, kurie marša vo Į Alba
ny reikalauti, kad Dewey 
šauktų specialę seimelio sesi-į 
ją aprūpinti veteranus butais. 1

Goff nurodo, kad viename I 
tik New Yorko mieste 211,000 
veteranų šeimų stokuoja buto.

Valstijinės įstaigos praves
tuose balsavimuose nustatyti 
atstovybę Times Square Storos 
Corp, darbininkams, dirban
tiems firmos 15-koj krautuvių 
ir sandėlyje, darbininkai nu
balsavo pasirinkti CIO Retail

kalą 830-tą. Krautuvėse bal- 
i savo po tris prieš vieną, o 
sandėlyje po 3 prieš du pasi
rinkti šią uniją.

TEBESIDŽIAUGIAME 
VASARA

New Yorko Miesto Tarybos 
narys (Counsilman), kandi
datas į valstijos prokurorus, vės koncerto programos.

Šio antradienio vakarą, spa
lių 29-tą, Davis atlankys Wil- 
liamsburgą ir pasakys trum
pą kalbą Williamsburgo ko
munistų ruošiamame filmų ir 
prakalbų vakare, Imperial 

j randasi 790 
netoli Flushing

atvykti. Prašome 
tikietus iš anksto 

Komunistų K Ii ubo

Broadway, 
Ave. stoties.

Kviečiame 
Įsigyti 25 c. 
pas Liet, 
narius.

Įdomi filmą “Deadline for 
Action” užims didelę dalį 
programos, apie 40 minutų. 
Taipgi trumpai kalbės Davis’o 
palydovai, kaunsilmanaS Pe
ter V. Cacchione ir John Wil
liamson. O po atbuvimo čia, 
skubės dar Į kitą susirinkimą.

B r o oklyniečiai komunistai 
energingai darbuojasi užpil
dyti tą apie 1,000 publikos 
talpos salę—tinkamai priimti 
tuos žymius kovotojus už dar
bo žmonių reikalus.

L. K. N.

Sukruskime, Aidiečiai!

Apart jų dar bus ir šio nu
meriai :

NICHOLAS DONTZOFF, 
žymus akordionistas.

Aido Choras, diriguojamas 
Geo. Kazakevičiaus.

Styginis ansamblis “Vyturė
lis,” vadovaujamas Rojaus ži- 
džiūno.

JUOZAS KENSTAVIČIUS, 
Tenoras, iš Chicago, Ill.

Sietyno Vyrų Oktetas, iš 
Newark, N. J., diriguojamas 
J. Simelevičiaus.

Violeta Tamkiūtė - Pranc- 
kienė, koncerto akompanistė.

Po koncerto bus šokiai, Pa- 
vidis Radio Orkestrą 
kiams.

Savo patogumui iš 
Įsigyk i.tė koncerto 
Įžanga $1.00 ir $1J
šokiam 60c. Taksai Įskaityti.

gros šo-

anksto 
bilietus.

Kongresmanas Vito Marcantonio 
Statomas Visos Amerikos

Reakcijai Cieliumi
Visos šalies didžiausios re- lionais dolerių atsiekimui 

akcijos kanuolės yra atsuktos 
prieš kongresmaną Vito Mar
cantonio, bet tiktai nuo new- 
yorkiečių darbo, priklauso jo 
išrinkimas.

Niekas kitas Jungtinių Val
stijų Kongrese tiek daug ne
kovojo už darbininkų ir abel- 
nai eilinio žmogaus, mažojo 
žmogaus reikalus, kiek kovo
jo Marcantonio. Tiktai dėl to 

į jisai ir tapo openšaperių, viso- 
1 kių lupikų, unijų daužymo ir 

ubaginimo vadų 
labiausia neapkenčiamu žmo
gumi. Labiausiai neapkenčia-

tiks-

kitu 
bet

Pastaruoju laiku Aido Cho-' darbininkų 
ro nariai neskaitlingai tesilan
ko Į pamokas. Dalinai, tam 
buvo p r iežasčių. Gerokas 
skaičius veiklių aid iečių daly
vavo veikale “Prieš Srovę” ir 
keliatą pamokų turėjo apleis
ti. Bet blogumas ne su tais, i 
kurie darbais užimti negalėjot 
dalyvauti, bet su tais, kurie 1 
mažai ką veikia, bet ir i cho-' 
ro pamokas nesilanko. Ilgai 
tęstis taip negali.

Greitoje ateityje Aido Cho
ras turės du svarbius pasiro
dymus. Vienas — Laisvės 
koncertę, lapkričio 10-tą d. 
O antras, tai paties choro kon
certe gruodžio 8-tą d. Tiems 
parengimams mes turime bū
ti gerai pasiruošę.

Mes turime gerą energingą 
mokytoją asmenyje George 
Kazakevičiaus. Jis stengiasi, 
deda visas pastangas, nesigai-j 
lėdamas nei laiko nei energi
jos choro gerovei. Tad, kodėl i tas, jeigu tiktai miesto pažan- — — — —   — 1 n a.___ *  _1 — x • n . .. — • n • i • i

Jos sąraše yra daug 
ve r t i n gų k o n gresm an ų,
newyorkieciai k o n gresmanai 
Vito Marcantonio ir A. Clay
ton Powell yra pačiose viršū
nėse. Newyorkieciai nepa
prastai didžiuojamės tokiais, 
kurių milionieriai nemyli.

Kada milionieriai skaito 
juos numerio pirmo priešais, 
darbo žmonėms, kurie -savo 
prakaitu ir nedavalgymu tuos 
milionierius sutveriame, lai
kas pagalvoti. Ir ne vien tik 
galvoti— viena galvosena nie
ko neišrenka. 
tis, kad tie ir 
ir progresyvių 
tų išrinkti.

Reikia darbuo- 
visi darbininkų 
kandidatai bū-

T-as.

Vito Marcantonio 
mu dar ir dėl to, kad yra ga
limybių, jog jis vėl bus išrink-

MIKLOS SCHWALB

pianistas, pirmasis skam
bins amerikiečio kompo
zitoriaus Tibor Serly kū
rinį ‘The Sonata for Pia
no ir Modus Lascivus,” 
trečiadienio vakarą, spa
lių 30-tą, Carnegie Hall, 
57th St. ir 7th Avenue, 
New Yorke.

mes negalėtume jam padėti ? 
Lankykime pamokas: Susirin
kime laiku!

Padėkime j šalį visus asme
ninius užsiėmimus ir mažesnės 
svarbos kitus darbus? Koope
ruokime su savo mokytoju. 
Budavokime chorą ir išlaiky
kime jo gerą vardą.

Aidietė.

BROOKLYN, N. Y.
Muzikos Mėgėjų Dome!

Muzika gyvenimą skaidrina; 
zikališkas asmuo visur yra pageidau
jamas ir mylimas. Todėl visi, kas tik 
gali groti kokj styginį instrumentą, 
arba norintieji išmokti, naudokitės 
šia proga — prigulėti prie styginio 
Ansamblio “Vyturėlio,” nežiūrint ly
ties ar amžiaus. Pageidaujami ir ki
tokių instrumentų muzikantai—pia
nistai, akordlonistai, basistai. La- 
vinkimės sykiu , ir skaidrinkim vi
suomeninį gyvenimą —būkim nau
dingesni sau ir žmonijai. Ypač se
niau buvę "Kanklių” orkestros na
riai maloniai kviečiami ateiti. Kreip
kitės pas R. žldžiūną (Laisvės ištai
goj), 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (244-245)

mu.

gieji žmonės neapsileis, tinka
mai, energingai pasidarbuos.

Marcantonio kandidatuoja 
iš 18-to kongresinio distrikto, 
New Yorko Mieste. Jis yra 
oficialiu Amerikos Darbo Par
tijos ir demokratų kandidatu. 
Bet reakciniai Farley’o demo
kratai išstatė prieš jį kitą, 
kaipo nepriklausomą. Valia 
eilinių demokratų, kurie no
minacijose pasirinko Marcan
tonio, o ne ką kitą, tiems po
nams nieko nereiškia.

Tačiau kova už Marcanto
nio sugrąžinimą į kongresą 
nėra vien tiktai prieš to dis
trikto reakcininkus. Visos ša
lies skale susitvėrusi Ameri
can Action, Inc., karo laiku 
fašistiška mirtimi mirusios 
America First dukrelė, stam
biųjų milionierių “sosaidė,” 
pirmuoju išmetimui iš kongre
so turi Marcantonio. O reikia 
žinoti, kad ten žarstoma mi-

laikas būtų pasilsėti, pagyven- jjG privalo pirm visko balsuo- 
4 aciau jis, j ti už Thompsoną ir Davisą ir 

paskiau balsuoti už Amerikos 
Darbo ' Partijos (American 
Labor) kandidatus eilėje C.

Komitete, be kitų, randasi 
a p d o v a n o t i c ji Sidabrine 
žvaigžde Carl Reinstein, Lou 
Diskin, Joseph Clark; laimė
jęs D i s t i n g u i s hed Flying 
C r o s s M o r r is Dimowitz ; 
Bronze Star laimėtojas Geor
ge Black Charney, 
Heart gavėjai Carl 
Norman Schrank, 
Burten. Taipgi komitete ran
dasi mūšių žvaigždės nešioto
jai Leon Nelson, Lester Rod
ney, Robert Klonsky, Gerald 
Cook, Robert Campbell, Ben 
Davis, S.' W. Gerson, John 
Gates.

“Mos didžiuojamės,” sako 
Goff, “galėjimu tarnauti ko
mitete rėmimui vieno iš la
biausia atsižymėjusių vetera
nų antrojo pasaulinio karo ir 
karo už Ispanijos laisvę, 
bert Tompsono, laimėtojo 
tingu i she d Service Cross 
d i d vyri š k u m ą P a c i f i k e.

“Benjamin J. Davis 
žinome esant 
veteranu kovose už teises neg
rams ir už teises visiems pris-

ti ramiai namie. T 
atleistas iš armijos prieš me
tus laiko, diena nuo dienos te
besi verčia k ui1 gavęs, kur ne
gavęs lovą Įvairiuose viešbu
čiuose.

SVEČIAS
Spalių 24-tą lankėsi 

marauskas iš Wilkes
Ka- 

arre, 
Pa., Laisvės skaitytojas, atvy
kęs pasisvečiuoti pas savo ar
timuosius mūsų apylinkėj. Ta 
proga svočias buvo užėjęs at
lankyti laisviečius ir atsinau
jino Laisvės prenumeratą.

Enrico Gonzales, 29 m., su
laikytas be kaucijos kvotimui 
dėl. pašovimo Annos Rosado, 
susiginčijus su ja ant gatvės, 
sakoma, dėl meilės problemų.

Tikimasi ne už ilgo užbaigti 
United Parcel Service truck- 
manu streiką. Firma išvežio
ja 375 krautuvių parduotas 
prekes.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys, arba 2 ar 3 nefornišiuoti kam
bariai Williamsburghe. Gali būti ga
ru- šildomi ir nešildomi. Prašome 
kreiptis į Liet. Am. Piliečių Kliubą, 
pas gaspadorių J. Zakarauską, 280 
Union Av., Brooklyn, N. Y. (243-244)

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 į me
nesį, uždarbis $100 į menesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 — 7 iki 10 P. M. (244) I

Purple
Vedro, 

Bernard

Ro-
Dis-

už

mes 
nenuilstančiu

REKORDAI
POLKOS - VALGAI 

POPULIARŪS

Gražiausios
ARTIFICIALftS GfcLftS

“Geriausios Mieste”
MELODY LANE CO.

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

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

LaGuardia stotis 
uždaryta pataisoms 
nors sekamais dviem 
Ji grimstanti gilyn.
p-------------■

būsianti 
kada 

metais.

Peter Kapiskas

Užmiršus kalendorių,- vasa
ra tebedirba viršlaiki pas mus 
New Yorke. Penktadieni buvo 
69 laipsniai, šeštadieni 70, 
seki'nadieni 74.1, rekordinė ši
lima 27-tai spalių. Pirmadienį 
tebebuvo panašiai šilta.

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & AT,ES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Alan Ladd žvaigždėse 
filmoje iš marininkų gy
venimo ant jūrų “Two 
Years Before the Mast,” 
rodomoj Rivoli Teatre, 
Broadway ir 49th St. Su 
juo vaidina Brian Don- 
levy ir William Bendix.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-M69

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS j
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-800S

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo]a pianus iš di

desnių į 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

jL TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir llnujer 8ta.
BROOKLYN «, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8888
221 South 4th Street

( 9—12 ryteValandos: j x_ gy^

Penktadieniais UMaryta

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Sutelklnm garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4490

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewel* . . . $2475

CAMBRJDGE 
x u . . >2975

PATRICIA
*1* . . . I2475

MATU Cl
* - • *29”

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




