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Churchill ir Attlee. 
Kur Anglijos Liaudis? 
Minos ir Albanija. 
Angly Blokai. 
Lotynu Kokusas.
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Nenurimsta anglu imperia-' 

listii vadas W. Churchill. Vie-[ 
nas .jo išmislas prieš Tarybų 
Sąjungą susmunka, tuojau’ jis 
kitą paleidžia.

Nuo jo netoli atsilieka 
“socialistas” Attlee, kuris 
kiną gyvenimam kolonijų 
verginio ir agresijų tą pat

kurios Taikėsi Chur-

ir 
vy- 
pa- 
po-

» litiką,

Ta britų imperialistų poli
tika yra žalinga pasaulinei 
taikai ir kenkia šalių atsista
tymui, kurios tiek daug kare 
nukentėjo. Indijoj įvykiai 
geriausiai iliustruoja, kokia 
yra britų “demokratija.”

Bet tai imperialistų politika, 
tai turčių politika. Ką gi daro 
Anglijos darbininkai? Ar ir 
jie dar neprisisotino karo 
“pyragais”? Ar jie palaikys 
tą žalingą ponų politiką, ku
rie nori vėl naujo karo?

Anglijos du kariniai laivai 
užplaukė ant minu Albanijos 
pasienyj ir smarkiai nukentė
jo. Minų dar yra tūkstančiai 
jūroj ir nelaimių bus ir atei
tyj.

Bet, britai imperialistai ke
lia skandalą, būk Albanija 
tiksliai tas minas ten pastatė. 
Mat, anglai imperialistai re
mia Graikijos imperialistų pa
sikėsinimus ant Albanijos, tai 
jiems viskas gera prieš tą ne-Į 
didelę liaudies respubliką.
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Amerikos Fašistai 
Siūlo Sušaudyt 
liberalus

New York. — Fašistuo- 
jančio Amerikinio Veikimo 
vadas Merwin K. Hart pas
kelbė savo planą, kuris rei
kalauja sušaudyti bei iki 
gyvos galvos įkalinti visus 
tokius amerikiečius, kurie 
dalyvavo “Roosevelto - Tru- 
mano valdžioje” arba turė
jo ryšių su ja. Jis ragina 
remti republikonus, o Harto 
komitetą remia visa eilė mi- 
lionieriu. v

SAKO, JOG AMERIKONAI 
BOMBARDUOJA CHINŲ 
KOMUNISTUS

Sovietu Atstovas Re ikalauja Uždraust 
Atom-Bombas Gaminti ir Vartoti

i
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Ragina Pavaryt Clarką už 
Slėpimą Naciu Ryšių su 
Tūlais Amerikonais

Mr. James Byrnes sako, 
kad nei Taikos Konferencijoj, 
nei kitur neveikia “angliškas 
blokas.” Bet gi faktas, kad 
Paryžiuj Mr. Byrnes ir /Mr. 
Bevinas tarėsi slaptai ir pu
siau viešai prieš kiekvieną 
svarbesnį Taikos Konferenci
jos posėdį. Nejaugi jie ten 
“arbatėlę” gėrė?

Nanking. — Chinų komu
nistų atstovas įtarė, kad 
Jungtinių Valstijų marinin- 
kai, naudodami buvusius 
Amerikos karinius laivus, 
bombardavo komunistus pa
jūriuose. Tai laivai, ku
riuos Amerika pervedė Chi- 
nijos tautininkam.

New York. — Pilietiniu 
Teisių Kongreso pirminin
kas Dashiel Hammett tele
grafavo prezidentui Truma- 
nui, ragindamas pašalint 
generalį prokurorą Tomą 
Clarką; sako, jog Clarkas 
turi būti pavarytas už tai, 
kad užslėpė savo padėjėjo 
Johno Rogge’s raportą apie 
Vokietijos nacių santykius 
su tūlais Amerikos politi
kieriais ir kapitalistais. — 
Clarkas išmetė Roggę iš 
tarnybos dėl to, kad Rogge 
be Clarko leidimo paskelbė 
kai kuriuos dalykus iš savo 
raporto.

GRASINA UŽDARYTI 
AMERIKAI ŽIBALO 
BIZNI ARABIJOJ

Molotovas Sako, Veto Teisės 
Naikinimas Būtų Paties Jungt 

Tautų Pamato Ardymas

Washingtonas Tvirtina, kad 
Rumunijos Rinkimai Būsią 
Neteisingai Įvykdyti

Kruvinieji Įvykiai 
Indijoj, Graikijoj 
Ir Palestinoj

Tas kokusų suokalbi avimas 
yra žalingas. Jungtinių Tau
tų konferencijoj Urugvajaus 
delegatas Juan Carlos Blanco 
buvo sušaukęs 21 Lotynų Am
erikos šalį j slaptą kokusą 
spalių 25 d.

Sakoma, kad kokusas buvo 
sušauktas Argentinos iniciaty
va, kurios atstovas teisino ge
nerolo Franco režimą Ispani
joj. Kaip žinome, tai Ame
rikos valstybės balsuoja taip, 
kaip Jungt. Valstijų atstovai. 
Britai gi turi iš apie 15 vals
tybių savo pasekėjų bloką. 
Taip ir susidaro tas blokas, 
.kuriam vadovauja anglo-sak- 
sai. Bet tai nėra sveikas da
lykas nei tai organizacijai, nei 
taikai, nei mūsų šaliai.

Jeruzalė. — Palestinos 
arabų komitetas žadėjo ra
gint, kad Saudi Arabijos 
karalius Ibn Saud panaikin
tų 1 e i d i m us amerikonam 
naudoti žibalo versmes ta- 

iNvw aula. ___ ouvicLdiuime krašte. Tai dėl to, jog
pasiūlius, tapo atidaryti tie-! prez. Trumanas vis reika- 
s i o g i niai necenzūruojami j lauja įleist 100,000 benamių 
pasikalbėjimai per telefoną' europinių žydų į Palestiną 
tarp Amerikos ir Maskvos.' apsigyventi.

Veiks Telefonas tarp 
Amerikos ir Maskvos

New York. — Sovietam

Trijų minučių pasikalbėji
mas per telefoną šiokiomis 
dienomis lėšuos $12, o sek
madieniais $9.

OPA Skubi Panaikint
Visą Kainu Kontrolę

Smagu, kad Italijoj komu
nistai ir socialistai susitarė 
bendrai veikti ir išdirbo ben
dro veikimo programą. Itali
joj dar daug yra Mussolini o 
liekanų. Romoj ir kitur fašis
tai veikia po naujais vardais. 
Italijos liaudis, kurios prieša
kyj stovi komunistai ir socia
listai, turi veikti vieningai, 
kad nepasikartotų fašistų

AMERIKA NELEISIANTI 
VETUOT ATOMINES 

BOMBOS
New York. — Bernard 

Baruch, Amerikos plano au
torius dėlei atominės jėgos 
kontrolės, užreiškė, kad ši 
šalis niekuomet nepripažins 
jokio krašto veto, kuriuom 
būtų mėginama uždraust 
Amerikai gamintis atomi
nes bombas ir vartoti jas 
kare.

Washington. — OPA 
naikino kainų kontrolę 
dijams, rašomosiom^ maši
nėlėms, lempoms, virtuvių 
įrengimams ir šimtams įvai
rių kitų vartojimo dalykų.

pa
ra-

Teisia Japonų Komunistą už 
Karaliaus “Įžeidimą”

Tokio.— Čia teisiamas ja
ponų komunistų vadas M. 
Matsušima už Japonijos im
peratoriaus “įžeidimą.” Nes 
Matsušima sakė, jog impe
ratorius gerai valgo, kuo
met žmonės badauja. Už tai

A u s t r a 1 i jos delegatas 
Jungtinių Tautų seime sa
ke, kad penkių didžiųjų 
valstybių veto teises apreži- 
mas, girdi, neardytų Jungt. gręsia Matsušimai 10 metų 
Tautų organizacijos. kalėjimo.

Flushing, N. Y. —Sovie- simuose. Tai būtų Penkių 
tų užsienio reikalų minis- Didžiųjų valstybių vienybės 

ardymas, sakė jis. O Pen
kių Didžiųjų vienybė su ve
to teise kiekvienam yra 
patsai Jungtinių Tautų 
konstitucijos pagrindas.

Molotovas k ritikavo 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos daugumą dėl to, kad 
jinai atmetė pasiūlymą su
traukyti ryšius su fašisti
niu Ispanijos režimu; už tai 
jis kaltino “tam tikras di
džiąsias valstybes.” Antra 
vertus, Saugumo Taryba 
parodė nedraugišką nuotai
ką link Sovietų Sąjungos, 
kuomet palaikė Irano skun
dą prieš Sovietus, nors pats 
Iranas tą skundą atšaukė.

Molotovas vėl reikalavo, 
kad Amerika ir Anglija 
praneštų, kiek šios dvi ša
lys laiko kariuomenės talki- 
ninkiškuose kraštuose ir 
kuriose vietose ta kariuo
menė laikoma.

tras Molo tovas Jungtinių 
Tautų seime siūle “bendrai 
sumažinti visokį ginklavi
mąsi ir uždrausti atomines 
jėgos gaminimą ir vartoji
mą kariniams tikslams.”

Molotovas smerkė “agre
singus, imperialistinius ra
telius.” 'Jisai sakė “Chur- 
chillas yra užpuolikiško im
perializmo pranašas, kuris 
turi pritarėjų ir Anglijoj ir 
Jungtinėse Valstijose.”

Molotovas aštriai kritika
vo Amerika už atom-bombu 
monopoliją ir smerkė ame
rikinį Barucho planą dėlei 
atominės jėgos kontroliavi
mo kituose kraštuose, kuo
met Jungtinės Valstijos lai
kys sau atominius sekretus 
ir gaminsis daugiau atom- 
bombu.

Molotovas priminė, jog 
Amerika siūlo panaikinti ir 
veto teisę atominiuose klau-

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas įta
rė Rumunijos valdžią, kad 
jinai vienpusiškai ruošia 
rinkimus lapkričio 19 d. 
Amerika savo notoje Ru
munijai tvirtina, kad rinki
mų vajuje nebuvę laisvės 
p r i e š v aldiškom partijom 
(socialdemokratam ir ki
tiem) ; sako, kad rumunų 
valdžia ir jos šalininkai var
žę priešininkų registravimą
si balsuoti, neleidę jiems į 
per radiją kalbėti, aprėžę ! 
spaudos laisvę, trukdę vai-; 
džios priešininkų mitingus! 
ir tt.

Kalkutta, Indija. — Kru
vinose riaušėse tarp indusų 
ir mahometonų per dieną 
tapo nužudyta dar 26.

Athenai.—Mūšiuose tarp 
graikų respublikiečių ir ka
rališkosios armijos šiauri
nėje Graikijoje nukauta 
dar 27 asmenys iš abiejų 
pusių.

Jeruzalė. — Žydai bom
bomis ir šoviniais užmušė 
5 anglų pareigūnus.

POLICIJA PUOLĖ AUTO. 
STREIKIERIU PIKIETĄ; 
SUŽEIDĖ 16 ŽMONIŲ
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Iš Jungtinių Tautų 
Seimo

Visi Kreipė Didžiausią Dėmesį į Sovietų Delegaciją;
Molotovas Davė Pasiūlymus Svarbiaisiais Klausimais

(Nuo Mūsų Special io K or.)
Spalių 29 d. — Šiandien 

Jungtinių Tautų Generali-- 
niam Seime didelė, svarbi 
diena. Dieno tvarkyje pa
žymėta, kad kalbės net de
vynių delegacijų pirminin
kai. Visų akys atkreiptos į 
septintąjį kalbėtoją. Kores
pondentai vienas kitam sa
ko: “Šiandien kalbės Molo
tovas!”
Syrijos ir Bolivijos Delega

tų Kalbos
Rytinėje sesijoje kalba 

Syrijos delegacijos pirmi
ninkas Khoury, trumpas, 
drūtas, žilais plaukais ir 
ūsais žmogus, kalba gražiai 
angliškai. Jis pabrėžia, kad 
iš jaunos tarptautinės orga
nizacijos stebuklų nereikia

ITALAI ŠAUKIA
SUTRAUKYT RYŠIUS
SU FRANKO

Roma. — Italijos užsienio 
reikalu ministras, socialis- 
tas P., Nenni gauna šimtus 
telegramų su reikalavimais, 
kad sutraukytų diplomati
jos ryšius su Franko fašis
tų valdžia Ispanijoj. Tele- 
g r a m o s nurodo kruviną 
Franko terorą, teismišką 
respublikiečių vadų žudymą 
bei į kalėjimus grūdimą.

tikėtis. Taikos išlaikymas 
ir pasaulio reikalų sutvar
kymas visų pirma gula ant 
didžiųjų valstybių. Tai is
torinė tiesa, nuo kurios ne- 
pabėsime. Jis pasitiki, kad 
Jungtinės Tautos savo mi
siją atliks.

Bolivijos atstovas Durels, 
aukštas, plonas, pasakoja, i 
kad jis atstovauja naują 
valdžia, kuria sudarė vals- v z v
tiečiai, darbininkai ir stu
dentai. Jis esąs senas dip
lomatas, dalyvavęs Tautų 
Lygos gimtuvėse. Daug ci
tuoja, ką jis tada svietui 
pasakojo apie tarptautinius 
reikalus. Jis griežtai iš
stoja prieš veto sistemą 
Jungtinėse Tautose.

Mane pusėtinai nustebino 
(Tąsa 5-tam puslp.)

Nuolatinės Amerikonų 
Bazės Filipinuose

Milwaukee, Wis. — Dau
giau kaip 100 policininkų 
bei specialių šerifų žiauriai 
puolė streiko pikietą prieš 
Allis Chalmers fabriką. Už
puolikai, gindami streiklau
žius, sužeidė 16 pikietinin- 
ku, CIO Auto. Darbininku 
Unijos narių.

Holandu Armija Vietoj 
Angly Indonezijoje

Sumatra. — Holandija 
atsiuntė savo kariuomenės 
dalinius Į Sumatrą, didžią, 
gamtiniai turtingą Indone
zijos salą. Taigi anglų ar
mija žada pasitraukti iš Su
matros. Iki šiol jie gynė 
tą salą holandams nuo In
donezijos patrijotų. — Su
matros žibalo pramonėje 
Įdėta ir $100,000,000 ameri-

Manila. — Jungtinės Vai- k°nų kapitalo, 
stijos veda derybas su Fili
pinų valdžia dėl karinių ba- i 
žiu. Amerika nori visuomet 
pasilaikyti tokias bazes Fi
lipinų salose.

$70,000.000 NAUJIEM 
į KOLEGIJŲ PASTATAM

Tik Portugalija Neminėjo 
Stalino Atsakymų

Visų šalių spauda antra
dienį įtalpino žymiausiose 
laikraščiu vietose Stalino 
atsakymus į United Press 
klausi mus, išskiriant tik 
P o r t u g a liją. Fašistinėje 
Portugalijoje uždrausta mi
nėti Sovietų Sąjungos var
dą, v

Washington. — Valdiška 
1 Civilės Gamybos Adminis- 
I tracija paskyrė $70,000,000 
kolegijų rūmams statyti, 

i Daugybei karo veteranų su- 
1 gūžėjus, jie ir kiti studentai 
nesutelpa į esamąsias kole
gijų patalpas bei klases.

Flushing, N. Y. — Ame
rikos delegatas sen. W. R. 
Austin ketino atsakyti i Mo
lotovo kalbą Jungt. Tautų 
seime.

ORAS. — Bus šiltoka.
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PREMJERO STALINO ATSAKYMAI Į UNITED PRESSgalėjimas

me

šie

ypač 
demo-

riuomenės buvimą Graiki
joj? Ar Anglija turėtų dau
giau ginklų duoti dabarti
nei Graikijos valdžiai?

Atsakymas: To nereikia. 
Klausimas: Kokia Sovie

tų Sąjungos nuotaika link

Klausimas: Ar tamsta 
manai, kad šiuo laiku būtų 
praktiška sudaryti bendrą 
valdybą pačių vokiečių ran
kose, bet talkininkų kontro-

Atsakymas: Taip, aš taip 
manau.

Klausimas: Ar tamsta į- 
sitikinęs, kad Vokietija da
bar vystosi politiniai-demo- 
kratiniai taip, kad ateityje 
galima būtų tikėtis, kad ji 
bus taiki tauta?

Atsakymas: Dėl to aš ne 
įsitikinęs šiuo tarpu.

Klausimas: Ar reikėtų 
leist vokiečiams atsteigti

sesių ar septynių metų, jei 
ne daugiau.

Klausimas: Kaip Sovietų 
valdžia žiūri į Japonijos už
ėmimą? Ar jis sėkmingas 
tokiais pagrindais, kaip da
bar?

Atsakymas: Buvo pasise
kimų, bet galima būtų pa
siekti geresnių vaisių.

Klausimas: Kaip, tamstos 
supratimu, turėtų būti ato
minė jėga geriausiai kon-

savo pramonę ir prekybą, 
kad jie patys savo pastan
gomis galėtų pragyventi?

Atsakymas: Taip. Tatai 
reikėtų padaryti.

Klausimas: Ar Rusija lai
ko vakarines Lenkijos 
nas pastoviomis?

Atsakymas; Taip; ji 
ko jas pastoviomis.

Klausimas: Ar buvo 
šiol vykdomi Potsdamo kon 
ferencijos nutarimai?

Atsakymas: Jie ne visuo 
met buvo vykdomi, 
kas liečia Vokietijos 
kratinimą.

Graikijoj minėjo 23-jų 
tų Turkijos respublikos 
teigiamą. Kaip tai laikai pasi
keitė! Ta pati Graikija, re
miama anglų ir francūzų im
perialistų, siekė užkariauti 
Turkiją. Tada turkams va
dovavo generolas s Kemal-Pa- 
ša — pažangus nacionalistas.

Jis atsikreipė į Sovietų Ru
siją pagalbos. Gavęs tą pagal
bą, 1922 metais supliekė grai
kus prie Smirnos ir iš savo ša
lies išvijo.

Tai kodėl dabar Graikijoj 
mini tą turkų pergalę? To
dėl, kad kaip Turkijoj, taip 
Graikijoj, viešpatauja fašisti
nis režimas, kuris šoka pagal 
britų imperialistų muziką.

Klausimas: Ar tamsta 
manai, kad veto teisė buvo 
perdaug naudojama Ketu
rių Didžiųjų užsieninių mi
nistrų ir Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos susirinki
muose ?

Atsakymas: Ne, aš nema
nau.

Klausimas: Kaip Sovietų

(Tąsa)
Klausimas: Ar Jungtinių 

Tautų organizacija yra už
tikrinimas ^neliečiamybės 
mažosioms tautoms?

Atsakymas: Sunku kol 
kas pasakyti.
Dėl Vokietijos Apvienijimo

Į klausimą apie ūpvieni- 
jimą Vokietijos sričių, ku
rias paskirai valdo Ameri
ka, Sovietų Sąjunga, Angli
ja ir Franci j a —

Stalinas atsake: Reikia 
atkurti ne tiktai ekonominę 
(ūkinę), bet ir politinę Vo
kietijos vienybę.

Atsakymas: Tam reikia 
stiprios tarptautinės kon
trolės.

PIRMININKO KLAUSIMUS
Amerikos karo laivų laiky
mo Viduržemio Jūroj?

Atsakymas: Nepaisanti.
Klausimas: Ar Suomija 

gali vėl tapti savarankiai 
pasilaikančia tauta, po ka
rinių atlyginimų išmokėji
mo?

Atsakymas: Tai klaidin
gai pastatytas klausimas. 
Suomija buvo ir tebėra pil
nai savarankiškai pasilai
kanti tauta.

Klausimas: Kiek laiko
reikės atstatyti sunaikintas troliuojama 
per karą vakarinės Rusijos 
sritis ?

Atsakymas: Tam reikės
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CIO Unijų Vadas Apie Namų Problemas
Kasdien darosi sunkesnė gyvenimo namų problema 

didmiesčių gyventojams. Milionai šeimynų neturi žmo
niškų namų gyvenimui. Labiausiai kenčia, tai buvę karo 
tarnyboj jaunuoliai. Žmonės, kurie jau nuo seniau įsitai
sę kur gyventi, ir laikosi, nes pasirinkimų progų nėra. 
Bet buvę kareiviai, jūrininkai, lakūnai ir kiti jaunuoliai, 
kurie kariavo už laisvę, už geresnį gyvenimą, tai skurs
ta kur nors pas savo tėvus, kurie ir patys neperdaugiau- 
siai turi vietos.

Kiek daug namų klausime prikalbėjo Mr. Truma- 
nas, kongresmanai, senatoriai, gubernatoriai ir kiti val
dininkai, bet padėtis negerėja! Namų nėra. Ir jų, atrodo, 
tol nebus, kol liaudis pati energingai tuo klausimu nepra
dės veikti. i

Mr. R. J. Thomas, automobilistų darbininkų CIO 
unijos vadas, pareiškė Washingtone, kad “stambūs na
mų savininkai, namų išpardavė jai, bankininkai ir spe
kuliantai yra kalti už tą padėtį.” Jie pasidaro milionus 
dolerių pelno, kada namų nėra užtektinai. Jie tiksliai 
taip veda naujų namų statybą, kad tuojau juos galėtų 
parduoti ir pasiimti aukštas kainas. Kada namų yra 
stoka, tai reikalautojai varžosi ir moka brangiai. Jeigu 
namų būtų daugiau, tai ir kainos turėtų būti žemesnės.

Mr. Ru J .Thomas kritikuoja ir Civilės Gamybos Ad
ministraciją (Civilian Production Administration). Jis 
sako, kad ši įstaiga neatlieka savo pareigų—nepaskirsto 
medžiagas tinkamai, neprižiūri namų statybos ir už tai 
kaltas Mr. Wilson Wyatt, CPA vedėjas.

Mr. R. J. Thomas sako, kad vienintelis kelias namų 
problemos pataisymui, tai gyventojų veikimas. Reikia 
siųsti delegacijas pas valdininkus, kaip CPA raštines, 
taip miestų majorus, gubernatorius. Reikia organizuoti 
masinius susirinkimus, demonstracijas ir pikietavimus. 
Tik taip veikdami ir būsimais balsavimais išrinkdami 
tinkamesnius žmones į valdvietes, galėsime namų tru
kumą prašalinti, kurį spekuliantai ir pelnagrobiai sąmo
ningai sudaro.

Laiškas I
D r a u gai amerikiečiai! 

Pirmiausia atsiprašau už 
taip ilgą tylėjimą. Mat, ga
na ilgą laiką buvau užver
stas kitais darbais ir rašyti 
neturėjau laiko. Vienok šio
mis dienomis, perskaitęs 
pusėtiną pundelį įvairių pa
kraipų jūsų laikraščių, pri
ėjau prie išvados, kad to
liau tylėti nebegalima, nes 
vieni tų laikraščių iš prie
žasties blogos informacijos, 
kiti klasinio pobūdžio sume
timais rašo apie Lietuvą ir 
jos gyvenimą tiek daug ne
sąmonių ir šmeižtų, kad 
tenka gailėtis Amerikos lie- 

• tuvio, — jį verčia maitintis 
tokiu dvasiniu, maistu, ku
ris jį dezorientuoja ir nuo- 
dina dvasiniai.

Viena tokių nesąmonių, 
kurią pakartotinai auklėja 
amerikiečių laikraščiai, tai 
pasaka apie tai, būk Lietu
va kolonizuojama ir būk tai 
pravedamoji Lietuvos že
mės reforma kuone visą 
žemę teišdalina rusams 
raudonarmiečiams.

Suprantama, kad panašių 
nesąmonių gali skleisti tik 
mūs pikčiausi priešai arba 
tie, taip vadinamieji laik
raštininkai, kurie čiulpia iš 
piršto bjauriausias melagy
stes, už kurias gerai sumo-

daugiau. Tai yra piktybinis 
šmeižtas. Priešingai, jų pa
sidarė daug mažiau, negu 
buvo vokiečių okupacijos 
metais. Tuo labiau, kad iš 
Lietuvos išvyko į tėviškę 
dešimtys tūkstančių Vil
niaus krašto lenkų, į kurių 
vietą atvyko lietuviai.

Pravedant žemės refor
mą, Lietuvos vyriausybė 
laikėsi to principo, kad duo
ti žemės tiems piliečiams, 
kuriems ta žemė yra reika
linga, tai yra bežemiams ir 
mažažemiams. Pirmoje gi 
eilėje — raudonarmiečiams 
ir partizanams. Ir tai visai 
teisingai. Raudonarmiečiai 
kraują liejo, jie rodė didvy
riškumo ir narsumo stebuk
lus, mušdami vokiškuosius 
grobikus ir laisvindami tė 
vų žemę ir, todėl, visai aiš 
ku, kad teisingiausiai, kad 
pirmoje eilėje jie turi būti 
aprūpinami žeme. Minimi 
šmeižikai bando iškraipyti 
faktus ir nori savo skaity
tojus įtikinti, < kad tie rau
donarmiečiai, kurie gavo 
žemę, tai rusai raudonar
miečiai ir kad mūsų vyriau
sybė, skriausdama lietu
vius, visą Lietuvos žemę iš
dalino svetimtaučiams.

Čia taip pat šlykščiausias

ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

SKAITYTOJŲ BALSAI

laikus 
daug 
įspū- 
jubi-

tojai ir kritikai, kad aš jau 
pilnai sutinku su tokiom 
asmeninių parių korespon
dencijom, bei aprašymais 
tų įvairiausių įspūdžių, bet 
kad šiandien daugiau apie 
ką rašinėt nėra. Juk Lais
vės bendradarbiai didelėj 
didžiumoj paprasti darbi
ninkai, jų neprileidžia prie 
tokių dalykų, kur prieina 
angliškojo laikraščio repor
teriai. Ir mes negi rašinė
dami išlaušime iš piršto 
kokias svarbias žinias, ką 
rašo angliškoji spauda. 
Svarbesnes žinias mes ma
tome redaktorių 
“L.” arba “V.” ‘

Per kelis “L.” 
V. Kazlauskas

parašytas

numerius 
rašinėja 

Skaitytojų

Senatorius J. M. Mead už Laisvę
New Yorko valstijos senatorius James M. Mead, ku

ris yra Demokratų Partijos ir Amerikos Darbininkų 
Partijos kandidatu į gubernatoriaus vietą, stoja už bal
tų ir negrų lygias laisves.

Mr. Mead savo prakalboj pareiškė, kad turi būti ve
dama kova, kad visose pietų valstijose būtų panaikinta 
“poll tax” sistema, kuri neprileidžia negrų ir kitų bied- 
nesnių žmonių prie balsavimų. Jis sakė, kad didžiausia 
gėda, tai negrų linčiavimai! Jis sakė, kad tūli politikai 
greitai pamiršta savo žodžius.

Kada vedėme karą už sumušimą hitlerizmo ir Japo
nijos imperializmo, tai visi garsino Amerikos laisvę. Ka
da mūsų karo tarnyboj buvo arti miliono negrų, kurie 
kovojo už tą laisvę, tai ir balti šovinistai buvo liežuvį 
prikandę. Bet dabar pietų valstijose vėl linčiuoto jų gau
jos siaučia, vėl yra negrai persekiojami. Vėl pusiau vie
šai veikia Ku Klūks Klano gaujos.

Lapkričio 5 dieną visi New Yorko valstijos pažangūs 
ir demokratiniai piliečiai privalo balsuoti už James M. 
Mead, kad jį išrinkus į gubernatoriaus vietą. Jo prieši
ninku yra dabartinis atkaklus republikonas Thomas De
wey, kuris nesirūpina valstijos piliečių gerove, bet tik no
ri išsidirbti poziciją, kad vėl galėtų į prezidentus kandi
datuoti. * įf < f

Autotechnikos Mokykla 
Išleido VI Laidą 

Kauno Autotechnikos 
Mokykloje pasibaigė VI 
mokinių laidos egzaminai, 
kuriuose dalyvavo per 140 
mokinių, 122 mokiniai išlai
kė nustatytus egzaminus ir 
gavo teises stažavimui.

— Susidomėjimas mūsų 
mokykla visuomenėje, —sa
ko direktorius Rudelevi- 
čius, — yra didelis. Norin
čių mokytis atsiranda dide
lis skaičius, bet dėl ankštų 
patalpų tenka priimti tik 
ribotai — 140 - 150 moki
nių. Aišku, ir tuos pačius 
neįmanoma vienu metu su
pažindinti su ta ar kita mo
toro dalimi ar jo veikimu.

- Tad dirbame dviem pamai
nom: prieš ir po piet. Mok
slas mokykloje tęsiasi 3 mė
nesius. Per tą laiką moki
niai supažindinami su pačia 
mašina, jos veikimu, prie
žiūra bei darbu ir judėji
mo taisyklėmis. Teoretinės 
pamokos atliekamos klasė
je, o praktikos darbai —ga
ražuose ir prie mašinų.

— Pagal metinį planą — 
tęsia toliau Rudelevičius, — 
mes turime išleisti kasmet

melas. Lietuvos žemę gavo 4 mokinių laidas. Pereitais 
lietuviai raudonarmiečiai, mokslo metais darbas buvo 

ka reakciniai politiniai biz- dešimtys tūkstančių kurių pradėtas pavėluotai, be to, 
nieriai. Bent kuris padorus 
laikraštininkas, mano nuo
mone, turi suprasti, kad 
1940 metais Lietuvos dir
bančioji liaudis ne tik nu
sikratė nuo savo sprando 
smetoninių ponų jungą ir 
suorganizavo savo — Tary
bų valdžią, bet tuomi pat vi
siems amžiams užkariavo 
Lietuvą lietuvių tautai. Lie
tuva liko ne pamote darbo 
žmogui. Jam dabar nėra 
reikalo ieškoti duonos už 
vandenyno. Tėviškėje jis 
aprūpintas darbu, mažaže
miai ir bežemiai valstiečiai 
gavo žemę.

Tiesa, Lietuvą mėgino ko
lonizuoti,, vienok apie šitą 
kolonizavimą tyli minimi 
laikraščiai. Lietuvą mėgino 
kolonizuoti vokiškieji fašis
tai. Jie okupacijos metu bu
vo įvežę suvirš 30,000 vo
kiečių kolonistų, atiduoda
mi jiems geriausias žemes, 
iš kurių išvijo lietuvius. Bet 
šie kolonistai, kartu su kai- 
kuriais tų laikraštininkų 
bendradarbiais, apie ku
riuos buvo kalbama anks
čiau, išdūmė iš Lietuvos 
kartu su sutriuškintais hit
lerinės armijos likučiais. Ši
tą Lietuvos kolonizaciją 
likvidavo mūsų šaunioji 
Raudonoji Armija ir mūsų 
šaunieji partizanai.

Vokiečių okupacijos me
tu Lietuvon buvo atvežta ne 
tik daug vokiečių kolonistų, 
bet čia buvo įvairiais bū
dais atvykę gana daug ru
sų, baltarusių, ukrainiečių, 
lenkų ir kitų tautų žmonių.

tarnavo Raudonojoje Ar- porą savaičių darbą .sutruk- 
mijoje. Raudonąją Armiją dė potvynis, bet, mokyto- 
sudaro visų Tarybų Sąjun- jams ir mokiniams padirbė- 
gos tautų darbo žmonės ir jus kasdien po 10-11 vai., 
po demobilizacijos visi jie sugaištas laikas buvo išly- 
grįžo tėviškėn, kur jie gau- gintas. Dabartiniu metu 
na žemę ir pradėjo dirbti vyksta VII laidos apmoky- 
savo taikųjį darbą. Tie iš mas. Tad galima tikėti, kad 
jų, kurie iki karo dirbo že
mės ūkyje, dabar vėl dirba, 
gavo žemę, ir būtiniausią 
žemės ūkio inventorių.

Rusijoje žemės, ir labai 
geros žemės, yra užtekti
nai, jąja galima būtų apda
linti dar desėtkus milijonų 
žmonių ir aš patarčiau

mūsų šių metu autotrans
porto kadrų paruošimo pla
nas bus įvykdytas.

Valst. Kūno Kultūros 
Institute

Dar tik metai praėjo nuo 
Kauno Kūno Kultūros Ins
tituto įsijungimo į aukštųjų

tiems ponams laikraštiniu- mokyklų šeimą. Praėjusiais 
kams nesijaudinti — žemės 
visiems užteks. Daugiau 
kaip 80,000 lietuvių valstie
čių gavo daugiau kaip 600,- 
000 ha žemės, iš tarybų val
džios. Taigi vietoje kitatau
čių Lietuvos žemę gavo lie
tuviai valstiečiai, kurie se
niau turėdavo darbo ieškoti 
Brazilijoje, JAV ir kitur.
\ Rusų kolonistų Lietuvoje 
nėra. Tačiau Lietuvos žmo
nės neatsitveria mūro siena 
nuo broliškų tarybinių tau
tų, kurių pagalbos dėka jie 
buvo išgelbėti iš hitlerinės 
v e r g i j os. Lietuvos darbo 
žmonės žino, kad rusų ir ki
tos tarybinės tautos padės 
jiems ir dabar. Jos padės 
atstatyti Lietuvą iš griuvė
sių, padės pastatyti naujus 
fabrikus, mašinų-traktorių 
'stotis, mokyklas. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė kviečia 
į darbą kitų broliškų tautų 
atstovus, turinčius didesnį 
patyrimą įvairiose liaudies geresni,

Bulgarijoj Laimėjo Liaudies Frontas
Sekmadienį Bulgarijos liaudies respublikoj buvo 

parlamentariniai rinkimai. Bulgarijos liaudis veik vien
balsiai rugsėjo 19 dieną nubalsavo už respublikos formą. 
Todėl parlamentas, kuris pereitais metais buvo išrink
tas, kuomet šalyj dar buvo monarchija, turėjo būti per
rinktas. •* 'i
x Tėvynės Fronto penkios partijos dabartiniuose bal
savimuose laimėjo didžiumą parlamente vietų, iš 465 
parlamento narių — 364,vietas.

Bulgarijos Komunistų Partija pati viena gavo net 
2,262,321 balsą, kas sudaro 54% balsavusių ir parlamente 
turės 277 savo atstovus. Kitos Tėvynės Fronto partijos: 
žemdirbių turės 69 atstovus; socialdemokratų (kairių)— 
9; Zveno (republikonų) partija — 8 ir radikalų partija

Šį kartą balsavimuose dalyvavo ir opozicija, kurią 
sudaro dešinėji socialistai ir įvairios buržuazinės grupės, 
pasivadinu “liberalais” ir “demokratais”, šios partijos

Vistas Negerai, Visko
Jiems Perdaug

Per pastaruosiu 
prasidėjo pasirodyti 
aprašymų kelionių 
džių, atsisveikinimų,
lieju, vestuvių pokilių ir 
daugiau tokios pusiau as
meninės reikšmės raštų. 
Laisvės No. 233 tūlas Skai
tytojas net visais pirštais 
pasirašo po Prūseikos pa
rašytais sudraudimo žo
džiais: “Mažiau, draugai, 
tų įspūdžių iš kelionės! Ma
žiau tų aprašymų apie vai
šes Floridoj ir Californi- 
joj. Mažiau tų visokių pa
dėkų.”

Iš paviršiaus žiūrint, tai 
tikrai ir teisingai pasakyta,
bet panagrinėkime, kas straipsnelius 
tuos įspūdžius pradėjo raši- Balsuose”. Ir ko tas drau- 
nėt į Laisvę ir Vilnį? Buvo gas neprimokino, prirašė 
laikai, kuomet tik redakto- daugybę žodžių ir vis kitus 
riai ir kiti aukštesni mūsų mokina, kaip ir kas rašyt, 
judėjimo vadai (turiu min- bet pats V. Kazlauskas ne- 
tyj lietuviškus) važinėjo 
Californijoj ir kitur ir ap
rašė smulkiausiai savo įspū
džius ir nieks jiem nešoko 
į akį už tai. Bet kaip tik 
pradėjo dabar važiuoti ei- apie ką? 
liniai organizacijų nariai, 
tai jau, oi, tu svieteli! Ar ka apysakos, eilės, šypse- 
jau taip čia seniai pasibaigė nos. V. K. kai kada užeina, 
vieno Vilnies red. įspūdžiai tai apgailestauja redakto- 
iš Californijos? Bet nei 
Prūseika, nei toks Skaity
tojas nei žiopt prieš tai.

“Skaitytojui” nepatinka 
aprašymai apie ženybas, 
sukaktuves, pokilius ir 1.1, jiems dirbti nepadėsime, re- 
Bet kas jam patinka, kodėl daktoriai pasiryžę būt re- 
neparašo, nepasako? Juk daktoriais, tai jųjų ir dar- 
ir tos pagerbimų pares pra- bas redaguot laikraštį ir 
sidėjo ne iš apačių, bet nuo mūsų raštus pertaisyt. Tai 
viršūnių. Pirmiausiai pra- jųjų kasdieninis darbas ir 
dejom surengti pagerbimo mums už tai jų gailėt nerei- 
pokiliukus savo rašė j am- kia, lai sveiki rašo. “Kas 
redaktoriam ir kitiems toj nedirba, tas nevalgo”—pro- 
srityje atsižymėjusiems. letarinė patarlė sako.

Nemanykit, gerb. skaity- M. Antanuk.

sistengia nei vieno rimtes
nio straipsnelio parašyti. 
Tik bara kitus ir ragina: 
rašykit geras koresponden
cijas, bet kokias geras ir >

Kazlauskui irgi nepatin-

rius, kad jie turi daug dar
bo.

Aš žinau, kad mūsų re
daktoriai nenori sėdėt ant 
stalo kojas užsidėję. Mes

Kas Link Tų Pasakų 
ir Įspūdžių /

metais institutas kruopščiai 
dirbo, ir įrodė, kad čia rim
tai ruošiami fizkultūrinin- 
kų kadrai.

Gražiai pasirodė instituto 
studentai Fizkultūrininko 
dienos parade Maskvoje. 
Respublikinėse lengvosios 
atletikos 
25,000 Kauno sportininkų 
laimėtų taškų (Kaunas lai
mėjo I vietą), institutui te
ko 14,000. Studentės—krep
šininkės laimėjo I vietą ir 
dalyvaus visasąjunginėse 
krepšinio rungtynėse Char- kint visą svietą, 
kove. Pasaka ar apysaka, kuri

Šiais mokslo metais fiz- liečia darbo klasės reikalus, 
kultūrininkų kolektyvas jų vargus, laimes ir nelai- 
bus ;
dentų. į. I vmvm vjlu.il* į^j » Vilimą, n *■
paduota 123 pareiškimai, į nurodo, kodėl jie skurdūs, pasakai, 
aukštesnius — 4. Iki rug-ypač kas daugiausia darbi-

Per Laisvę pastebėjau du “Per Teksu ir Kaliforni- 
kelių draugų nuomones, kas jos Kraštą”. Mes visi žino- 
link talpinimo raštų mūsų me, kad yra Teksu valstija 
pirmeiviškoj spaudoj. ir užima didžiausį plotą že- 

Esą, tokie raštai, kaip ^ės. Tai viskas, ką mes ži- 
pasakos, apysakos, eilės ir nome. Čia daktaras patiekė 
įspūdžiai, netiktai kad ne- 

joirmenybėse iš naudingi, bet ir žalingi, už
ima tiktai brangią vietą. 
Bet toki rašytojai su to
kiom savo nuomonėm ir iš- 
siplepėjimais patys užima 
be reikalo vietą ir, matyt, 
jiems labai patinka pamo-

papildytas dar 150 stu- mes, skurdų, 
;ų. į pirmą kursą jau romantišką gyvenimą, ir

mums tokį raštą, nes jis ten 
mokslus ėjo, ten apsivedė, 
ten turi dabar tuziną švo- 
gerių, kuriuos jis vadina 
svainiais, o kiek jau tų anū
kų ir kitokių giminių, tai 
ne ant pirštų suskaityt, iš 
kurių, matyt, nėra nei vie
no milijonieriaus — visi 
skurdžiai. Taip aš supran
tu. Daktaras puikiai aprašo 
tą viską, rodos, kad ir pats 

tragišką ar ten su Jais dalyvauji ir apie 
viską susipažįsti ir kitiems

aukštesnius — 4. Iki rug- ypač kas daugiausia darbi- Kortų pares _ rengiamos 
piūčio 15 d. vyko pirmoji ninkus skriaudžia, yra nau- naudai labdarybės. Krikšty- 
stojamųjų egzaminų sesija, dingą. Gabaus rašytojo pa- nos> . siurprizai, ' r - 
Stojamųjų egzaminų rezul- saka ar apysaka tai išaiški-[1^ar^inimai n e garbingųjų, 
‘ ....................... v ‘ ' na, kaip ant delno. Skaityto- kur nebūna „nei aukų, nė

jai mėgiamai skaito, pasi- T - J 2 ~
mokina ir kitiem papasako- Testam verkiant reikalingos 
ip ir natvs h fino Irvfrncni Žirklės.

stojamųjų egzaminų sesija, dingą. Gabaus rašytojo pa nos, siurprizai, vestuvės,

tatai šiais metais žymiai 
negu praėjusiais. 

Tai buvo karo belaisviai ir ūkio šakose ir tarybinės Nauji studentai ypač gerai 
statybos srityje. Į Lietuvą išlaikė specialių dalykų eg- 
darbui atvyksta inžinieriaį, 
ekonomistai, agronomai, 
zootechnikai, kvalifikuotieji 
darbininkai ir tam pan. 
Darbo procese jie savo pa
tyrimą perduoda Lietuvos 
darbo žmonėms.

Tarybų Lietuvoje užten
ka darbo visiems. Mes ken-

savųjų, kur jie nesuprato 
nei jos kalbos, nei įpročių. 
Jie grįžo į savo tėviškę.

parlamente turės 101 atstovą. Viso balsavimuose daly- Taigi yra tuščios ir piktos 
vavo 4,509,354 piliečiai. Bulgarija dabar turi 6,1907,000 kalbos, kad Lietuvą išvada- 
žmonių. . vus čia kitataučių pasidarė Vilnius,

karo pabėgėliai, tai buvo 
tūkstančiai įvairių tautų 
žmonių, hitlerininkais atga
bentų darbams Lietuvon. 
Atgabentų, kad šitame karo 
bare aptarnaut hitlerinę 
karo mašiną. Vienok išvijus 
iš Lietuvos fašistinės vo
kiečių gaujas, šie žmonės 
dar 1944-45 metais gavo
progos ir visi išvyko į savo čiame ne dėl darbo rankų 
seniau gyvenamąsias vie- pertekliaus, o dėl jų truku- siruošęs naujiems mokslo 
tas. Didžiuma jų buvo iš ki- moį Taip atrodo dalykai ti- metams. Paruošti mokymo 
tų TSRS respublikų. Jiems krovėje. Dar niekados lie- planai ir Aukštųjų Mokyk- 
jOkio išrokavimo nebuvo tuvių tauta neturėjo tokių lų Ministerijos jau patvir- 
pasilikti Lietuvoje, toli nuo šviesių perspektyvų, kaip tinti. Sustatyti mokslo pro- 

dabaf. Jos atsirado dabar, 
kai Lietuva vėl tapo Tary
bų Respublika.

K. Daugirdas — 
J. V. Stalioraitis.

1|946. VIII. 24.

jai mėgiamai skaito, pasi-
, nei 

naudingų kalbų, — tokiem

ja, ir patys būna kytresni. .
Kas link įspūdžių į Flori-j 

ką ir Kaliforniją, gal jie ir >
• uizaminus — fizinio pajėgu

mo bandymus. Iš 5 fizinio 
pajėgumo bandymo normų perdaug vienodiški, bet jau 
4 normas išlaikė visi ir tik tiktai ne žodis žodin. 
vieną normą neišlaikė 4 čiau, 
studentai. Priėmimas dar skaitomi. Kiek kuris mies- 
tebevyksta ir tikimasi nūs- tas turi gyventojų, taipgi 
tatytą studentų kontingen
tą pilnai pasiekti.

Institutas tvarkingai pa

ceso grafikai, 
tedros sudarė 
planus.

Apsirūpinta
ir naujomis mokslo progra
momis.

atskiros ka- 
savo darbo

dėstytojais

Jeigu draugas gyveno ir 
veikė savo ir darbo klasės 
labui, ir mirė, reikalinga 
aprašyt. Bet kuris nieko 
neveikė, to niekas nepeikia, 
—užtenka parašyt, kad mi
rė toks ir toks, metai, pa
vardė.

Laisvės Nr. 237 Pr. Krie
nas krieniškais kirčiais iš 
peties, teisingai kerta. Jis 
rašo: Kas ir dėl to prieka
biauja, tai tokie be prieka
bių turbūt ir gyvent negali. 
Tikra gyvenimo ironija yra 
tame, kad mėgstanti duoti 
daug instrukcijų redakto
riam, patys vietą laikrašty- 

Žymiai praplėsta valgyk- je eikvoja, liepdami kitiems 
la, kurioje galės maitintis to nedaryti.’ 
per 300 žmonių.

Ta-
visi jie yra stropiai

neblogas daiktas žinot.
Per .tris Laisvės nume

rius ėjo Sovietų Sąjungos 
rašytojo Uja Erenburgo į- 
spūdžiai Amerikoje. O kiek 
jis daug parašė ir pasakė 
ypač negrų klausimais.

Gerb. gydytojo J. J. Kaš- 
kiaučidus jau senas laikas 
talpinami įspūdžiai po var-

L
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ENGLISH SEC Lith All-America
Candidates Noted

IFliew
By FRANK STULGIS

Chicago Liths Impressed by 
Acting of Brooklyn Players
CHICAGO, Ill. — Last 

week, on Oct. 23, as part of 
the Lith Cultural and Aits 
Festival held herą during- the 
past week the Brooklyn LMS 
players presented “Pries Sro
vę” to a very large audience, 
of Chicagoans and out-of- 
towners.

The play was well pres
ented and it was obvious that 
a great deal of work had been 
put into it by the group.

The whole cast, consisted 
of amateurs, with the excep
tion of Mr. Valentis, the lead 
and director. All had learned 
their parts well. The “pau
ses” that usually hang with 
an unprepared group were 
not there. A great deal of 
time was spent in rehearsal 
for this play and it went 
along smoothly.

Since the* play was of the 
late 18th century period, the 
actors were probably coached 
to speak and act according to 
that period. That is hard for 
me to judge, since in many 
cases the more adult of our 
actors always act that way re
gardless of the year or pe
riod in which a play has been 
written.

The criticism to be given is 
in the choice of the play for

JONAS VALENTIS

this first large festival. There 
have been too many dramas 
given in that 18th century 
style. For this festival, a mod
ern drama would have been 
the better choice.

In the future plans for the 
Arts League, dramas with a 
far better theme than the 
one with which “Prieš Srovę” 
deals should be included. Let 
us all be for “sbraemtaeta 

! us all be for “streamlining” 
lour drama groups.

—A Chicagoan.

Kaunas Leads Lithuania’s
National Soccer League

Hews of L&huania's
Post“War Progress
The Kauno Audiniai Tex

tile Mill is regularly produc
ing several thousand meters of 
silk fabrics a month above 
plan.

The Radviliškis and Va 
chun marches contain enorm
ous reserve's of peat. .The 
Šiauliai Power Station which 
supplies electricity to Šiauliai, 
Panevėžis, Šeduva and Radvi
liškis is fed by this fuel. The 
station requires 40,000 tons of 
peat a year. In the current 
year 8,000 tons of peat were 
excavated above plan.

KAUNAS, Lithuania. —The | 
National Lithuanian Soccer. 

Football League is nearing its 
end and interest is developing 
much as in the. American 
baseball leagues.

As the season approaches* 
conclusion, the Kaunas Dyna
mo team leads the nation-wide 
league with 11 points, Pane
vezys Locomotives are in sec
ond place with 8 points, Kau
nas Spartakas is in third place 
with 6 points and the Sparta
kas eleven of Šiauliai is in 
fourth place.

On Sept. 21st, there was 
an interesting tussle between 
the two Kaunas teams, league 
leading Dynamos and third 
pl^ce Spartakas teams. This 
game dimmed the hopes of 
the Spartakas team to lift it
self out of the third rung, 
while the victory for the Dy
namo team further intrenched 
it in the top position.

It was a tough and interest
ing battle, ending in a 3-1 
victory for the league leaders.

The Dynamo team, consist
ing of the following players: 
Stelmokas, Mačiulis, Grabu
žius, Galvičius, Ganusauskas, 
Baltrimavičius, Zienius, Mika
lauskas, Lechavičius, Petraitis, 
Kučinskas, is a well organized 
team with what it takes in 
coordination to be there on 
top. Incidentally, the lineup 
appears similar to an Amer
ican College football teams 
with the names as listed 
above.

In the beginning of th< 
game, the Dynamo team 
pressed forward, but misse< 
a goal by inches, receiving 
only a corner kick for their 
effort after which the Sparta
kas boys took the advantage. 
The latter bombarded the 
Dynamo goalie, but missed six 
times, getting six corner kicks.

Fter 17 minutes of play, 
Lechavičius converted a cor
ner kick into a goal. It was a 
well executed play bringing 
the score 1-0 in favor of the 
Dynamos. Within a minute 
after the center, some beauti
ful head-work on the part of 
Lechavičius again scores, 
making it' 2-0.

The Dynamos continued to

press the Spartakas boys and 
the half ended in Spartakas 
territory after Lechavičius 
made another try for a goal, 
but slipped on the wet: 
grounds and the ball went out I 
of bounds.

After the center starting; 
Hie second half; Kučinskas 
demonstrated some good 
headwork which lead to a 
goal three minutes after play 
had resumed and added still 
another goal to the Dynamo 
total. The Sparts then took 
the initiative and the game 
vent from their territory and 
toward the Dynamo goal and 
back again. After this was re
peated again, Civilis took a 
pass from Penkauskas of the 
Spartakus eleven and booted 
it between the goal posts for 
only score of the day chalked 
up for their team.

This encouraged the Sparts 
and they took' the offensive 
again into Dynamos territory. 
Jankauskas tried for a goal 
which hit the cross-bar and 
bounced back, this time to be 

i taken by Civilis who tried to 
' return the ball to the net, but 
missed the momentarily un

iat t e n d ed by about five 
yards. The game ended when 
the Dynamos had again taken 
the ball into the Sparts 
ground, but failed to take ad
vantage of the opportunities 
to score. The game ended 3-1, 
thus strengthening the Dyna
mos position in first place.

The population served by 
this power plant voluntarily 
assists in the extraction of 
peat. People of Šiauliai have 
put in 1,500 working days, 
those of Radviliškis 800, of 
Panevėžis 600 and of Šeduva 
100 in the past year.

A modern, well-equipped 
dwelling house has been pro
vided for workers who have 
come to work in the peat 
fields. During the season, be
sides their wages, each work
er received 50-70 meters of 
various textile fabrics and two 
or three pairs of shoos, which 
arc still “hard to get’’ items 
since the Germans blew up the 
factories that make them.

Nurseries and kindergartens 
have been opened for the 
workers’ children. A sttle- 
ment is being built in Pikmis- 
ki where most of the workers 
will live, and where a school 
and other children’s institu
tions will soon be opened.

Where before the war the 
monthly output of all the ci
garette factories of Lithuania 
amounted to 104 milion ci
garettes, two factories alone 
— the Kova and the Vilnius 
Tobacco Factory No 1 — pro
duced 110 million cigarettes 
in August of this year. In 
September the rebuilt Zephyr 
Factory started to operate. 
The output of tobacco goods 
will now increase still further.

The Kaunas Factory Ap
prentice School No. 14 for 
municipal workers (built on 
the site of a sausage factory 
blown-up by the Gormans) is 
considered one of the best in 
the' City and is attended by 
200 pupils. The school is 
equipped with carpenter and 
plumbing workshops, a dining 
hall, library, a bath-house, a 
laundry and a garage. For 
training purposes, one of the 
wrecked houses has been 
handed over to the pupils for 
rehabilitation. On the comple
tion of the work the house 
will become a dormitory for 
the pupils.

This year the State Literary 
Publishing House of the Lith
uania will issue 60 books, in
cluding the works of Lith
uanian classics: selected 
works of žemaitė and of Vie
nuoli;s-žukauskas; stories by 
Biliūnas; “In the Shadow of 
the Alta)',” a novel by Miko- 
laitis-Putinas; “Plowmen,” a 
poem by * Tilvitis and other 
works by contemporary au
thors. Of Russian classics, 
translations of Pushkin, Go
gol, Turgenev and Gorky will 
be published.

Translations of Fadeyev, 
Sholokhov, Nikolai Ostrovsky 
and other Soviet authors are 
to be issued.

The Lithuanian State Phil
harmonic is opening new 
branches “for the better orga
nization of musical events in 
the republic.” Branches are 
planned in Klaipeda, Panevė
žis, Šiauliai and Telšiai. The 
Kaunas branch is being re
organized.

Working in the Telšiai 
House of Culture are drama
tic and music circles, an- 
sambles of folk dances and 
national instruments, a group 
of artists and a circle of bud
ding young writers.

Plenty of Lith American 
football stars this year, says 
Tom Yermal in his regulai' 
column in the Tiesa Section. 
Here are some ho recom
mends for the Lithuanian All 
America for 1946:

FRITZ BARZILAUSKAS

Fritz is Yale’s left Guard, 
a real Frank Merriwell, and 
Tom, as well as other sports 
writers say, we need only ten 
more players. So we have:

MARSHALL SHURNAS
“Iggie” is an end on the 

Missouri . University eleven 
and an outstanding one. He, 
among his other attributes, is 
an LDS member in St. Louis. 
He’s made the Lith All-Am
erica before, too.

TEAM STANDINGS
Total

Team Games Pts Goals
Kaunas Dynam. 6 11 29-10
Panevezys. 5 8 9-5
Kaunas Spart. 5 6 16-10
Šiauliai 6 6 19-26
Vilnius Žalgiris 4 4 8-11
Klaipėda 6 4 10-15
Kaunas Lokom. 4 9 10-13
Vilnius Dynamo 6 1 14-25

The Arts Administration of 
the Council of Ministers of the 
Lithuanian SSR has acquired 
manuscripts of the artist and 
composer Čiurlionis. These in
clude folk songs, preludes, 
and a fragment of the symph
onic poem: “The Sea,” the 
last work of the composer 
written in Paris.

Andy Hardy is an Uncle in his first post-war 
picture of the Andy Hardy series and he appears to 
be stumped here next to six foot-four inch Dorothy 
Ford who is in the picture with him. She’s a foot 
taller than Mickey (you know who). No wonder he’s 
—well,—astonished.

MAC VENSKUNAS

After several years of in
activity in so far as writing 
is concerned, we are trying 
oui' hand at this thing again. 
Having boon out of the 
country for a large part of 
the period in which you did 
not see our by-line, we note 
with some concern that there 
are still many things which 
we fought before and which 
we fought during the war still 
prevailing. And of particu
lar concern is the campaign 
which is being launched by 
the Republican Party among 
the Lithuanians with an eye 
toward stealing Hie Lithua
nian vote at the 1948 presi
dential elections with false 
hopes and with bum steers.

★ ★ ★

On the band wagon are 
some professional politicians 
like Olis, who is running for 
a sanitation job in Chicago, 
former democrat Laukaitis 
who is SLA President, Wil
liam Paschall, chairman of 
the Lithuanian Republicans in 
Philadelphia, our old friend 
Joo Tysliava and his wife, P. 
Zui'is of. Cleveland, and Jonas 
Valaitis of Brooklyn. Truly a 
national' committee has been 
set up to spread the Repub
lican gospel among the Lithu
anians. About each individual, 
we shall deal in later articles. 
As for the present, there is 
something that is more im
portant that wo want to dis
cuss.

The fact that the Republi
can Party is setting up a na
tional Lithuanian Republican 
Committee, albeit composed 
of individuals who represent 
only themselves and are fuP 
enough of ambitions for 
themselves to climb aboard 
the Republican band-wagor 

inow that the Truman Admi
nistration appears to have as
sured a Republican victory, is 
a challenge for all progres
sive-minded Lithuanians, be 
they Democrats, Communists 
oi* anything else. It is a 
challenge to see who will win 
the\Lith vote in the coming 
elections. And so far, the 
progressives have no plan of 
action and no organization 
thru’ which they can operate 
in the Lithuanian American 
field. There has been some 
talk that the Centro of De 
mocratic Lithuanians should 
be the organization that is tc 
back the progressive candi

' Mac. is in the center slot 
for Illinois University. He is a 
sure bet for the Lithuanian 
All America for 1946. A great 
player and a great guy.

Liths Hear Concert 
in Baltimore Md.

BALTIMORE, Md— Many 
Baltimore Lithuanians wit
nessed a variety in the field 
of musical entertainment on 
October 20th, when the “Rus
sian Stars of Opera” appeared 
at the Lyric theatre here.

Members of the group 
were: Nadine Ray, soprano, 
Stefen Kozakevich, baritone, 
Zinaida A Ivors, mezzo-sopra
no, Ilya Tamarin, tenor, and 
Antin Budnitsky, musical-di
rector and composer.

Most of the songs were 
new here, and consisted of 
heroic and patriotic songs 
about the war against the 
Nazis, and the sufferings that 
were inflicted. Mr. Kozake
vich prefaced each song with 
a brief explanation to give 
non-Russian speaking liste
ners some idea of their 
meanings. —J. K.

dates in the elections, but thus 
fai' it has done little, if any
thing, and it has had the op
portunity.

1 am going to propose 
something new — something 
which has not yet been tried 
among the Lithuanians on a 
wide scale. The organization 
of Lithuanian American Poli- 
t i c al Cl u bs and Voters 
Leagues. This can can be
come the rallying point for all 
Lithuanian citizens who vote 
in the elections. Each city can 
mobilize all the progressive 
people, workers, doctors, law
yers, businessmen and politi
cians to woi'k for progressive 
candidates. These voters, 
leagues or political clubs can 
draw upon the memberships 
of fraternal organizations and 
literary societies and such- 
that are in any given com
munity. They can do a big 
iob. They can woi'k accord
ing to their local political 
problems and they can work 
with local Political Action 
Committees.

Such Political Clubs and 
Voters Leagues can issue elec
tion material in the Lithu
anian Language where neces
sary and they can set up 
Lithuanian progressives as 
candidates for some posts in 
their .cities. They can work 
to get Liths to register to vote 
and then to bring in the vote.

Some will say that this plan 
is utopian and an impossibili
ty. But 1 would like to hear 
from readers of this paper if 
they agree to the idea and 
they feel they can start the 
ball rolling. I believe that 
there is a basis for this type 
of activity as most Lithuanian 
voters are members of labor 
unions and progressive orga- \ .
nizations. These political 
clubs and voters leagues can 
call a convention sometime to 
choose a national committee 
of Lithuanian American Poli- , 
tic al Clubs. The group could 
very easily become part of 
the new third People’s Party 
that is being spoken of more 
and more and which may ma
terialize by the time of the 
1948 Presidention Election. 
This, 1 believe, is a solution 
and an answer which we 
progressives can give to the 
challenge which the Republi
can Party is throwing to us.

At Laisve Concert, Nov. 10

After the successful Lithuanian Cultural Festival, 
the duet shown above, and consisting of Constance 
Abek and Agnes Kenston will be on hand for Laisve’s 
Annual Concert on November 10th at the Brooklyn 
Labor Lyceum. No one will want to miss hearing them 
sing. Watch the next issue for more news about the 
program. But you owe it to yourself to make plans to 
reserve November 10th for Laisve Concert. As usual, 
it will be an excellent program.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Keliones Įspūdžiai)

(Tąsa)

Tai šiame milžiniškame 
Holivudo dubeny pat pirmą 
kartą viešai prieš publiką 
pasirodė su baleto šokiais ir 
mano sūnus. Tai buvo, re
gis, 1938 m. šoko kartu su 
Flauera Hjužaite (“Flower 
Hujer”) baletinę Johano 
Štrauso versiją “Mėlynasis 
Dunojus (“Blue Danube”, 
“Blaue Dunau”). Nuo to 
kartę mane ir domino tas 
garsusis Holivudo amfiteat
ras.

Susėdom ir vėl atgal į au
tomobilį. Šiuo kartu d. Le- 
vanienė vežė mus giliau į 
Holivudo kalnuotąsias vie
tas ir dar toliau į vakarus, 
į labai vaizdingą “San Fer
nando Valley”, švento Fer
dinando klonį. Ten statoma 
ištisos gatvės nauju namų. 
D. Levanų jaunasis sūnus, 
architektas, stato visą 
kvartalą tokių puikių įman
trių namų. D. Levanienė 
net nepatingo maniškei iš
rodyt vieną tokį kampinį 
namą. Namai ten dygsta, 
kaip grybai po lietui. Tik 
esą stoka statomųjų me
džiagų. Bestatant priseiną 
ilgokai laukt to ar kito rei
kalingo daikto. Ir, žinoma, 
brangiai atseina ir tos visos 
statomosios medžiagos ir 
darbas. Ar jos kada atpigs, 
tai klausimas.

Vėl toliau važiuojam, at
gal į Holivudą. Štai milži
niški “Republic” studijų pa
statai, keli blokai jų, didžiu
lių, aukštų namų, aptvertų 
aukštomis sienomis. Tai ši
toj studijoj ir tapo paga
mintas Ben Hechto vadovy
bėj ir priežiūroj ir jo paties 
parašytas jūdis “Specter of 
the Rose” — “Rožės Pasi- 
vaidinimas.” Man taip buvo 
smagu pamatyt šitą studi
ją, kur mano sūnus Ivan 
Kirov padarė šiam paveiks
lui vadovaujamąją rolę. Tik 
iš oro pusės apžiūrėjom, ap
važiavom iš lengvo, vieto
mis ir kiek stabtelėdami.

Truputį pavažiavę, išvy
dom dar didesnį kitą studi
jų miestelį: bent keli kvar
talai, tartum, kokia tvirto
vė... Tai “Warner Broth
ers” studija. Stovi masiški 
pastatai, standi aukšta sie
na aplinkui visą įstaigą. 
Tikrai įspūdingas dalykas, 
net ir iš lauko pusės. O kas 
ten dedasi viduj... Stabtelė- 
jom kiek, žiūrim, galvas 
kraipom. Tai čia, šitokiose 
milžiniškose studijose, ga
minama judamieji paveiks
lai. Tai čia tų filmų malū
nai, — dar jauna, bet jau 
pasakiškai išsišakojusi in
dustrija...

Na, vyručiai, važiuojam 
gi toliau. Kauburėliai, kal
velės, kloneliai. Kelias rai
tosi tarpe tų stebėtinų 
gamtovaizdžių. Ir visur pri
dygę tų gražių baltučiukų, 
patrauklios kaliforniškos 
architektūros namukų. Ir 
visur apie juos purkščia, 
švikščia, purzliuoja van
duo. Le.vanai aiškina, kad 
pavakariais geriausias lai
kas laistyt žolę, daržus, gė
les, medžius, net ištisus 
parkus. Visa kas čia laisto
ma. Nelaistysi, nedrėkin
si, tai ta vieta ir vėl tau at
gal pavirs dykuma. Vanduo 
čia visa ką palaiko ir gai
vina. Ir vandens čia naudo
jama daugybės. Mat, visą 
mielą ilgą saulėtą vasarėlę 
ir visą tokį pat jaukų, gra
žų rudenėlį lietaus čia nė
ra. Piknikų čia niekad ne
sugadina blogas oras, ir jie 
visuomet įvyksta paskirta 
diena. Lietus palyja, kaip 
sako draugai, tik per keletą 
ankstyvojo pavasario sa
vaičių. Ir tuo laikotarpiu 
visa kas atgyja, sužydi, su
žaliuoja. Visi tyrlaukiai, vi
sos dykumos bežiūrint pa
virsta mirguliuojančiais gė
lių ir žolių kilimais. Kali
fornija ir esanti pati gra
žiausia, pati patraukliausia 
kaip tik tuo “žiemos” sezo
nu. Per tą sezoną neberei
kia nuolat laistyt ir laistyt 
daržų: lietus visą ką gau
siai palaisto ir sutaupo 
Žmoneliams daug to bran
gaus vandens.

Pavažiavus keletą minu
čių, štai tau ir dar vienas 
jūdžių malūnas — “United 
Artists studio”— Jungtinė 
artistų studija. Ei, ei, vyre
liai, žiūrėkit, stebėkitės re
ta, patogia proga!... Pro 
didžiuosius studijos vartus, 
nuo pat didžiųjų, iškilminių 
milžiniško pastato durų, 
plačiu meksfaltuotu taku! 
ne eina — plaukte plaukia, 
stačiai iš kokios pasakiškos 
filmos, įstabios, puošnios, 
didingos gražuolės; vikrūs, 
gražūs, žvalūs kavalieriai... 
Ką ten prieš juos kad ir pa
čios Metropolitinės operos 
ložų įmantrioji blizganti 
publika!!... Plačiai tau iškės
tos akys apžiot visko ant 
karto negali. Žengia tie fil
mų artistai, stačiai iš po 
traškančių fotografų kame
rų, stačiai iš po akinančių 
žibintų ir mirguliuojančių 
scenerijų. šešta valanda: 
baigta jų darbo diena. Ir 
jie ir jos, net neprisidengę 
kokiais siautalais, skuba 
būreliais, sėda į blizgančius 
didžiulius limozinus ir iš
nyksta vingiuotais keliais...

Nepaprasta Programa Penkių Žymiųjų | 
Artistų Rusų, Baltarusių ir Ukrainų | 

Dainose-Muzikoje: !
I 

u I

( NADINE RAY, Soprano [
STEPAN KOZAKEVICH, Baritonas Į
ZINAIDA ALVERS, Mezzo-Soprano j
ILYA TAMARIN, Tenoras x J
ANTIN RUDNITSKY, Muzikos Direktorius j
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BELLAIRE, OHIO Į

šeštadienį, Lapkr. 2 d., 1946 m., 7:30 vai. į
BELLAIRE HIGH SCHOOL AUDITORIUM |

Rengia Ohio Valley Kultūras ir Švietimo Komitetas. J
I 

H 4 * * *

PITTSBURGH, PA.

4 Sekmadienį, Lapkr. 3 d., 194({ m., 7:30 vai. j
• CARNEGIE MUSICAL HALL, 4400 Forbes St. I

n Tikietai: $1.20 (įima taksus) . j
t į * I

1 Rengėjai: Pittsburgh District Committee of the American |
Russian Fraternal Sęciety, I. W. O. I

Gal pažinčiau nors bent 
vieną kada matytą jūdžių 
žvaigždę. Veltui pastangos. 
Nėr tau laiko gerai įsitė- 
myt. Šmėstelėjo pro šalį tie, 
štai vėl kiti, visa jų puošni 
rinktinė virtinė. Kelios ža
vėtinos minutės, ir išnyko 
pasakiškas, fantastiškas re
ginys...

Kiek atsipeikėjęs nuo ap- 
štankimo, klausiu Levanie- 
nės, ar ji ir dažniau kada 
matydavo tokį blizgantį re
ginį. Vargiai kada. Juk ne
lengva kaip tik ir pritaikyt, 
pribūt ir apsistot tuo pačiu 
retu momentu, kaip pasipi- 
lia, tarsi iš gausybės rago, 
rinktiniai studijos artistai, 
tiesiog nuo kokio nepapras
to sceniško darbo.
' Na, taj dabar turime visi 
pasiganyt. Levanienė pada
rė pareiškimą, o kiti jį pri
ėmė be prieštaravimų. Su
stabdė ji vežimą, susiradusi 
tam pritinkamą vietą, ir 
nusivedė mus į jai gerai ži
nomą užkandinę, kokį šaunų 
prancūzišką restoraną. Vi
sai civilizuotai pavakarie- 
niavom, pasikalbėjom. Susi
pažinom artimiau. Levanas 
— stipriai sukrėstas pilie
tis, tik kiek persiritęs anon 
pusėn penkiųdešimtų metų. 
Apvalaus pilno veido, tam
sių plaukų ir gyvų akių vy
ras. Turėjęs nelaimingą 
nuotykį su automobiliu. Ko
ja jo dar ir dabar nėra at
sigavusi nuo sunkaus susi
žalojimo. Tačiau Levanas 
visur dalyvauja, kas tik į- 
vyksta svarbesnio. Jo žmo
na — dar ir visai žvitri ir 
gyva mėlynakė blondinė, 
laina, lengva, lanksti. Gra
žų turi balsą, ką paskiau 
daug kartų esu girdėjęs. 
Levanai svetingai atsiteisė 
už vakarienę — ir sėdom 
važiuot kur toliau. Kur da
bar? Ogi man rūpėjo daži- 
not, kur yra Carthay Circle 
Theatre.

Mat, laikraščiuose ma
čiau, kad ten už kelių die
nų pradėsią rodyt jūdį 
“Specter of the Rose”. Tai 
aš norėjau įsitėmyt, kokioj 
vietoj yra tas teatras, kad 
patogiau būtų jis pasiekt, 
kada reikės. Buvo ramus 
gražus vakaras, tai Leva
nienė pasuko didesnėmis 
Los Angeles miesto gatvė
mis ir leido mums susipa
žinti su vakarine šio did
miesčio panorama. Sustojo 
ties viena naujovinės archi
tektūros įdomybe ir nusive
dė su maniške -į vidų, pasi
žiūrėt, kaip statoma mo
derniški gyvenamieji na
mai ir iš kokių medžiagų. 
Mudu su Levanu palukėjom 
mašinoj. Grįžę jiedvi buvo 
labai entuziastiškos, ir pas
kiau maniškė dažnai kalbė
davo apie visokius ten plas
tikus, kaip iš jų ji matė 
daugybę padarytų stebėti
nų dalykų namuose ir na
mų apyvokoj.

Važiuodami toliau, jau iš 
tolo pamatėm gražiai rau
donai nušviestą bokštą. Iš 
arčiau buvo matyt ir di
džiulis elektrinis parašas 
“Carthay . Circle.” Susto
jom, išlipom. Teatras stovi 
kaip ir kokiam parkiuke, su 
gėlių klombomis, su plačiu 
taku iš priekio, su šaluti
niais takais. Virš didžiojo 
tako stovi ant stulpelių iš
temptas ilgas dangtis. Šalę 
to tako stūkso kokia meniš
ka stovyla. Visas pastatas 
baltutėlis baltas, raudonų 
čerpių stogas. Visas kvar
talas gražiai išcementuotas 
automobiliams pasistatyt.

(Bus daugiau)

Kanados Darbo Unijų Federacijos Suva
žiavimas ir Jojo Svarbieji Tarimai

Nesenai Windsoro mieste 
įvyko Trades and Labor Con
gress of Canada susivažiavi
mas arba konvencija. Kadan
gi ši organizacija apima be
veik pusę unijistų Kanadoje, 
verta apie jos suvažiavimą 
kiek plačiau pakalbėti.

Visų pirmiausia reikia pa
stebėti, kad Trades and La
bor Congress of Canada yra 
sudarytas iš Amerikos Darbo 
Federacijos unijų. Jis yra Fe
deracijos unijų centras Kana
doje. Nežiūrint to, šis judėji
mas Kanadoj yra daug pa
žangesnis, negu Amerikos 
Darbo Federacija Jungtinėse 
Valstijose.

Minima konvencija buvo 
61-ma iš eiles. Tas rodo, kad 
organizacija pagyvenusi. Bet 
sprendžiant iš delegatų, gali
ma pasakyti, kad tai labai 
jauna organizacija. Daugumą 
delegatų sudarė jauni žmo
nės, pilni energijos, gyveną 
šiuo momentu. Delegatai at
stovavo 330,000 unijistų.

Konvencijai daug įtakos da
rė ir tas faktas, kad joj de
legatais buvo daug jūrininkų, 
buvusių kareivių, tekstiliečių 
ii' kitų, kurie nesenai pergy
veno kovas ne tik prieš fašiz
mą, bet ir prieš samdytojus.

Ši pirma pokarinė konven
cija buvo tikrai pokarinė kon
vencija. Ji ne tik atžymėjo 
unijistų atsiekimus laiko ka
ro. Ji pažvelgė ir į ateitį.-Uni- 
jistai matė, kaip demokratų 
vienybė laimėjo karą. Jie 
taipgi suprato, kad tik vieny
bė padės darbininkams išsi
kovoti geresnę ateitį. Tad ji 
griežtai atmetė Greeno vieny
bę ardančią taktiką ir pasisa
kė už unijinę vienybę.

Buvo laukiama, kad pačioj 
pradžioj kils peštynės, kadan
gi Grcenas reikalavo išmesti 
mašinistų uniją. Bet suvažia
vimas mašinistų delegatus 
priėmė teisėtais delegatais be 
didelių kivirčų., O kada atėjo 
klausimas jų išmetimo iš or
ganizacijos, delegatai pasisa
kė prieš Greeno reikalavimus 
ir mašinistai paliko Kongreso 
dalimi.

Konvencijoj taipgi dalyva
vo Greeno atstovas Mathew 
Wall, bet jis nedrįso nei agi
tuoti už Greeno taktiką. Vie
toj to, jis pareiškė, kad Kon
gresas yra neprigulmingas. 
Kitaip sakant, Greenas ar kas 
kitas neturi biznio kištis į jo 
reikalus.

Konvencija pritarė afiliavi- 
mui prie Tarptautinės Profsą
jungų Federacijos, prie kurios 
priklauso jau 70 milijonų uni
jistų. Reikia manyti, kad grei
toj ateityj bus padaryti ata
tinkami žygiai afiliavimui 
prie minimos federacijos.

Kitu svarbiu punktu buvo, 
tai “raudonojo baubo” klau
simas. Didžiojo biznio spauda 
baubė, kad konvencija šluos 
laukan “komunistus” ir kitus 
“Maskvos agentus”. Spauda 
davė suprasti, kad biznis yž 
tai nenori taikytis su unijo
mis, kad jose didelę įtaką turi 
kairieji. Konvencija, tačiau, 
pareiškė, kad komunistai, 
kaip ir socialistai ar kurie ki
ti, gali užimti vietas unijų va
dovybėje, jeigu unijų nariai 
pasitiki jais ir išrenka. Taip

sakant, unijos nedarys politi
nes diskriminacijos saVo na
riams. Tas labai žymiai susti
prins unijistų vienybę.

Konvencija, smarkiai kriti
kavo ir valdžios šnipų tyrinė
jimo komisiją, kuri tardo taip 
vadinamus sovietinius infor
matorius. Konvencija nurodė, 
kad komisija ir valdžia per
žengė konstitucines ir demok
ratines teises, ir kad to viso 
vajaus tikslas buvo įbauginti 
kanadiečius.

Vienu iš svarbiausių kon
vencijos tarimų yra pasisaky
mas už tai, kad abudu kong
resai (Trades and Labor Con
gress of Canada ir Canadian 
Congress of Labor) sudarytų 
bendrą komitetą, kad būtų 
galima subendrinti unijų vei
kimą visuomeniniais ir, darbi
ninkų reikalais. Tai didelis 
žingsnis linkui vienybės tarp 
unijistų.

Konvencija pasisakė už po
litinį veikimą per Politinio 
Veikimo Komitetus, bot parei
škė, kad komitetai būtų ne
partiniai. Konvencija stovi už 
neprigulmingą veikimą, ne
prisirišant prie jokios parti
jos.

Trades and Labor Congress 
of Canada savo konvencijoj 
užtvirtino senus vadus, kurie 
atsižymėjo pažangia vadovy
be. Prezidentu išrinktas Percy 
Bengouh, sekretorium-iždinin- 
ku — Pat Sullivan, viceprezi
dentu — John Buckley. Reak
cionieriai didžiausią propa

gandą varė prieš viršuj minė
tus vadus. Bet jie gavo di
et žiausį balsų skaičių.

Skaintant, kas dedasi Ame
rikos Darbo Federacijoje 
Jungtinėse Valstijose, ima 
džiaugsmas, kad Kanadoje 
tos pačios organizacijos uni
jos stovi daug geriau ir turi 
labai gerai užsilaikančius va
dus. Ši organizacija geriau at
sineša į svarbias problemas, 
negu CK) unijos, priklausan
čios prie CCL.

Unijistas.

tarė po keletą žodžių ir davė 
patarimų dėl būsimų piknikų. 
Kalbėjo šie draugai ir drau
gės: J. Bekampis, Senas Vin
cas, J. Puodis, S. Reikauskas, 
A. Galkus, J. Gružauskas, ir 
J. Lukaševičius. Iš moterų: J. 
Ramanauskienė, net iš Mi
nersville, tai mirusio Juozo 
Ramanausko moteris, kuri ža
da apsigyventi Philadelphi- 
joj ir darbuotis sykiu. U. Šap
ranauskienė (pikniko rengė
ja), B. Kavalčiuk, H. Turei- 
kienė, J. Šmitienė, Abraitienė 
ir P. Valantienė. Kalbėta dau
giausia apie Laisvės vajų, kad 
pagelbėti mūs vajininkui P. 
Pilėnui.

Tai štai kaip mūsų draugai 
darbuotojai atsižymėjo. Juo
zas Gružauskas, piknikę iš
dirbęs virš 40 valandų, perka 
L. šėrų už $50. J. Bekampis, 
ir daug dirbęs, už $10, Jonas 
Meškauskas už $10, Jonas 
Jukna už $10, ir paaukoja $5, 
Jonas Rainis ir A. Bakšis, po 
$5, M. Struogienė, sveterių 
mezgime čampijonas $2, K. 
Žilinskas $2, Ramanauskienė 
(minersvi lietė) $2, V. Stasiu- 
kienė $1, U. Žilinskienė $1, 
A. Lipeius $1. Tai pasidaro 
virš šimto dėl vajaus paramos.

Buvo pastebėta per kalbė
tojus, kad pažangieji philadel- 
phiečiai būtinai turėtų rūpin

tis įsteigimų radijo pusvalan
džio. Mūsų lietuviški “radi- * 
jušai” labai, labai susibrolia- 
vo su atžagareiviais. Štai po
nas A. žikas leidžia republi- 
konų agitaciją dėl rinkimų su 
šūkiais, “kaip republikonai 
bus išrinkti, tai ir Lietuva, 
Latvija, ir Estonija bus išliuo- 
suotos iš bolševikų.” Na, da- 
leiskim, kad jie būtų išrinkti 
ir pildytų tuos pasižadėjimus, 
varytų bolševikus iš Lietuvos, 
lietuviai gal priešintųsi, kaip 
ir Hitleriui priešinosi, na, da- 
leiskim, kad tuomet ir Hitle
ris su Goeringų prisikeltų iš 
“numirusių.” Tai kas tuomet 
būtų? Būtų didelis karas, ir 
mūsų vaikai turėtu žūti tik to
dėl, kad lietuviški fašistėliai 
nori valdžios. . . Tai biauri ' 
apgavystė. 1

Kas Dar Bus?
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo penkta kuopa ren
gia vakarienę lapkričio 3 d., 
5 vai. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Tai būsiąs labai puikus 
pažmonėsis, o mūs darbščio
sios gaspadinės žada pridėti 
darbo daug, kad svečius pa
tenkinti. Būsime skaitlingai.

Na, o gražusis koncertas ir
gi skubinasi pasa mus. Ir pas 
mus bus pirma, negu garsia-

(Pabaiga 5-me pusi.) |

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

<i>

<♦>

<♦)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<♦>

<!>

Philadelphia, Pa.
Kas Buvo ir Kas Bus

20 d. spalio čia įvyko ALD 
LD šešto apskričio konferen
cija. Delegatai suvažiavę 
svarstė Literatūros Draugijos 
reikalus, darė tarimus. Vaka
re, užbaigus konf. mū
sų darbščiosios gaspadinės pa
šaukė visus į vakarienę, kad 
pasistiprinti. Sykiu buvo su
kviesti ir darbininkai, dirbu
sieji sunkiai per Laisvės pik
niką. Taipgi dalyvavo kele
tas svečių.

Apie vakarienės gerumą 
galėtų papasakoti daug kiek
vienas ten dalyvavęs. Kaip 
piknike, taip šiame pokilėlyj, 
daugiausia dirbo per keletą 
dienų tos pačios draugės—U. 
Šapranauskienė, A. žalnierai- 
tienė, V. Urbienė, H. Turei- 
kienė, A. ir H. Kušleikienės, 
B. Kavalčiuk, Pauliukaitienej 
ir Abraitienė. Tai kas ir ka
da joms surengs vakarienę?

Iš ,darbščiųjų laisviečių ne
sirado šiame pokylyje Jono 
Masionio ir Rainienės. Labai 
gaila.

Kaip komisija, taip svečiai

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) l

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

(♦>

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną® Poplar 41 lt
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jam koncertų mieste Brookly- 
ne! Tas bus lapkričio 9 d., 
subatvakarį, kaip 8 vai. Pro
gramą pildys garsieji dainin- 
kai iš Chicagos — K. Abe- 
kienė, A. Kenstavičienė, P. 
Stogis ir J. Kenstavičius, gar
susis rusų balalaikistų ir šo
kikų būrys, na, ir Vilnies re
daktorius V. Andrulis pasa
kys ką naujo ir svarbaus. Del 
karinių priežasčių pas mus 
koncertai labai seniai bebuvo, 
o dabar turėsim puikų.

Ir dar ką. Liet. Republiko
nų Kliubas rengiasi turėti gra
žų pokilį, tai 16 lapkričio, ir 
pelną žada skirti dėl Lietuvos 
Pagalbos. Jei tik alaus atsi
ras, tai ir parengimas bus. I 
Mat, Philadelphia troškinama’ 
be alaus, nes čia susikirto' 
AFL ir CIO. Bravarų darbi- Sovietinėje Gruzijoje at- 
ninkai priklauso prie CIO, o j rasta nauji aukso ir gele- 
vežikai prie AFL. Sakoma, I 
nori padaryt vieną uniją.

Tai tiek šiuom syk.
M. S.

T R UM A NO SVEIKINI
MAS ČECHOSLOVAKIJAI

Washington.—Prez. Tru- 
manas pasiuntė telegramą 
Čechoslovakijos prezidentui 
Benesui, sveikindamas tą 
šalį 28-nių metų sukakčia 
nuo respublikos įsteigimo.

Washington. — Kažin ar 
pavyks išvengt minkštųjų 
angliakasyklų streiko.

CIO Gumos Darbininkų 
Unija reikalauja pakelt al
gą 25 centais valandai.

J a p o nijos imperatorius 
užgyrė naująją šalies kon-

žies klodai.

Bloomfield, Conn

Republikonų vadai pripa
žįsta, kad New Yorko mies
te jie gales pralaimėt rinki
mus lapkr. 5 d.

-------- New York. — Del bovel-
Ir šios kolonijos Laisvės nos Rainų ir tūlų Šerų nu- 

skaitytojai, nuvažiuokime No- pU0lim0 laikinai užsidarė 
vember 3 d., 2:30 vai. po pie- Wall stryto birža.vember 3 d., 2 :3
tų, 155 Hungerford St., Hart-j 
ford. Ten bus skaitytojų mi- ■ 
tingas, bus draugas iš Laisvės 
redakcijos.

Važiuokime visi. B. D.
Hartford, Conn.

Iš Jungtinių Tautų 
Seimo

Raminančioji jo
šiluma palengvina kankynę

SIRENŲ GĖLOS
• Prisidėk prio milionij tų, kurie 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERiU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktaru išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šj plaster J, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTĖTUS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jj gamina Johnson & 
Johnson —■ vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

Svarbus pranešimas visiems 
Laisvės skaitytojams ir 
pritarėjams.

Šį sekmadieni, lapkričio 
dieną, įvyksta' Hartfordo 
visos < 
tyto.ių įr pritarėjų susirinki
mas. Susirinkimas bus svar
bus, nes nuo mūsų visų, skai
tytojų ir rėmėjų, priklausys, 
kokis bus mūsų dienraštis ir 
kaip tas dienraštis tarnaus 
visuomenei ir ant toliau. Bus 
kalbėtojas atvykęs iš Laisvės 
štabo. Tuos dalykus visiems 
plačiai išaiškins. Taigi svar
bu, kad visi skaitytojai ir rė
mėjai dalyvautumėt.

Susirinkimas bus Laisvės 
Choro Salėje, 155 Hungerford 
St. Prasidės 2:30 vai. po pio-

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

tinę diktatūrą Ispanijoje, 
Taryba nieko nedarė. Bet 
už tai Irano reikaluose Ta
rybos dauguma elgėsi vien
pusiškai, nedraugiškai. Jis 
primena, kad Taryba nesu
rado būdų įtraukimui į 
darbą Pasaulinės Darbo 
Unijų Federacijos, kuri at
stovauja desėtkus milionų 
darbininkų. Tarybų Sąjun
gos atstovas pasiūlė, kad vi
sos šalys paaiškintų, kiek 
kuri šalis turi ginkluotų jė
gų tose šalyse, kurios kare 
buvo mūsų pusėje. Pasiūly
mas buvo atmestas. Molo
tovas aštriai klausia, kodėl, 
ko bijoma, kodėl slepiama 
nuo Jungtinių Tautų?

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas griežtai 
išstojo prieš tuos, kurie 
siūlo panaikinti vieningumo 
sistemą Saugumo Taryboje. 
Jis sako, kad panaikinimas 
šito pagrindinio principo 
būtų mirtinas smūgis Jung
tinėms Tautoms. Tie, kurie 
veda tą sumą, kenkia nau
jai, jaunai organizacijai. 
Tarybų Sąjunga griežtai 
laikosi už išlaikymą Jung
tinių Tautų, konstitucijos.

Molotovas aštriausia kri
tikuoja naujo karo kursty
tojus, primena Churchillą ir 
jo talkininkus. Ne tam, sa
ko jis, liaudis kraują liejo 
ir galvas guldė, kad pava
duoti hitlerinius pasauli!) 
užkariautojus naujais ag\ 
resoriais!

Jis plačiai apsistoja ties 
atominės bombos klausimu. 
Kritikuoja Amerikos Baru- 
cho planą. Nurodo, kad pa
gal šitą planą Amerika pa
silaiko atominės energijos 
monopoliją. Jis reikalauja, 
kad tuojau būtų sustabdy
tas atominės bombos gami
nimas,
maštabu būtų uždrausta 
atominę energiją naudoti 
karo reikalams.

Baigdamas savo prakal
bą, Molotovas padarė tokius 
pasiūlymus, kuriais buvo 
nustebinti visi klauso vai! 
Jis pasiūlė, kad šis Genera
linis Seimas pasisakytų už 
mažinimą apsiginklavimo ir 
reikalautų, kad Saugumo 
Taryba tatai pravestų gy
venimam

“What’s that!” sako ma
no “susiedas.” Argi nebuvo 
rašyta ir kalbėta, kad Ta
rybų Sąjunga nori ir ren
giasi visą pasaulį užkariau
ti, o čia Molotovas siūlo ei
ti prie sumažinimo apsigin
klavimo! Ką į tai atsakys 
kitos šalys, ypatingai mūsų 
Ameriką?

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUDĖJAITąsa nuo 1 p.)
Filipinų delegacijos galva, 
gen. Romulo. Apie jį daug 
skaitėme spaudoje. Labai 
mažo ūgio, bet nepaprastai 
garsaus balso, apvalus vy
ras. Tai pirmos klasės ora
torius. Kalbėjo jis su ryž
tu ir entuziazmu. Papasa
kojo apie Filipinų valstybės 
gimimą, apie jo krašto kan
čias po japonų okupacija. 
Jis nesutinka, kad kas nors 
dabar būtų keičiama Jung
tinių Tautų organizacinėje 
sistemoj. Jis ragina išnau- 
doti šios organizacijos 
struktūrą pilnai taikos iš
laikymui ir žmonijos gerbū
vio pakėlimui. Plačiai kalba 
apie kolonijų ir pusiau ko
lonijų žmones. Tie pavergti 
žmonės reikalauja savo tei
siu. Ju balsas kils aukščiau c

ir aukščiau, niekas jo nebe- 
nustelbs! Įvedimas visoms 
tautoms — didelėms, milži
niškoms, ir mažoms, nykš
tukams— absoliutiškos bal
savimo lygybės nebūtų įve
dimas demokratijos. Tai bū
tų demokratijos paneigi
mas. Reikia ieškoti vidurio 
kelio.

Už Holandiją kalba van 
I Kleffens. Nors jis neap

jos kenčiąs Ispanijos fašistinio 
; režimo, bet ragina elgtis 

3 atsargiai, perdaug nesikišti 
h*; į Ispanijos vidaus reikalus.

, girdi, kad 
mes gyvename “viename 
pasaulyj.”

Kanadietis ir Kubietis
Kanados atstovas Lau

rent nurodo, kad Jungtinės 
Tautos turi trūkumų,, bet 
nereikia nusivilti. Jis ragi
na pradėti organizuoti tarp
tautines ginkluotas jėgas 
taikos išlaikymui. Jungti
nių Tautų čarterio bei kon
stitucijos. taisymui dar ne 
laikas. Reikia, girdi, žiū
rėti į Jungtines Tautas kai
po į pastovią tarptautinę 
partnerystę. Reikia susirū
pinti pasaulio ūkiškais rei
kalais.

Kubos atstovas Beit rei
kalauja, kad tuojau būtų 
panaikinta veto teisė di
džiosioms valstybėms. Jis 
galvą guldąs už “tautų ly-

apielinkės Laisvės skai-1 Nepamirškime,

W. Brazauskas.

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLĄIR AVĖ..

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.
Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D
' 530 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

gybę.” Gal būsią galima 
susitarti dėl veto teisės be 
diskusijų seime.

Visų p r a k albos gana 
trumpos, vertimų buvo ma
žai, tai sesija pasibaigė dar 
prieš pirmą valandą.

Seimo pirmininkas, Belgi- 
j o s d e 1 e g acijos vadas ir 
užsienio reikalų minis- 
t r a s S p aa k, sumuša 
plaktuku ir sako: “Ši sesija 
užsidaro, popietinėje sesijoj 
pirmuoju kalbėtojumi bus 
Sovietų Sąjungos delegaci
jos pirmininkas Molotovas.”

MOLOTOVO PAREIŠ
KIMAS

Popietinė sesija praside
da lygiai keturiose. Bet 
prieš sesijai prasidėsiant, 
salėje vis tirštėja ir tirštė
ja publika. Prie Tarybų Są
jungos stalo keltas tuzinų 
fotografistų — iš kur jų čia 
tiek daug ir prisirinko! Vi
si žiūri į duris, iš kur turi 
pasirodyti Sovietų delegaci
ja. Pagaliau ir Molotovas 
su Višinskiu. Vaje, žmonės, 
tartum iš sapno pabudę, 
atgijo, sužiuro. O tie varg
šai fotografistai vienas per 
kitą lipa, veržiasi prie sta
lo, vieni atsiklaupę, kiti sta
ti, treti už jų nugaros ant 
krėslų pasistoję, trys eilės 
jų, kemeromis tik “šaudo,” 
tik “šaudo.” Moteriškė, ša
lia manęs per žiūronus žiū
ri ir sako: “Are they all 
crazy! They will break 
their necks.”

“Kalba Molotovas,” sako 
Spaak. Molotovas užeina 
ant estrados. Jį pasitinka 
skaitlingi, šilti aplodismen
tai. Nors vyras jis nėra 
aukštas, bet sveikatos tvir
tos, jam galvos viršuje jau 
“mėnulis pradeda šviesti.” 
Kalba, žinoma, rusiškai! 
Laikas nuo laiko publikoje 
pasigirsta plojimų. Matyt, 
nepiažai žmonių, čia daly
vaujančių, supranta rusiš
kai.

Molotovas kalba rimtai ir 
plačiai, ištisą valandą. Pas
kui jo kalba buvo išversta į 
anglų ir francūzų kalbas, ir 
taip suėmė visas tris va
landas, visą popietinę sesi
ją-

Molotovas, kaip ir kiti 
delegatai, primena, kad 
Jungtinės Tautos tebėra 
jaunutė organizacija, todėl 
nereikia tikėtis stebuklų. Į 
ją reikia žiūrėti su viltimi 
ir pasitikėjimu.

Jis pereina prie Saugumo 
Tarybos veiklos. Ją kriti
kuoja. Girdi, mes pasiūlė
me imti žygius prieš fašis-

Joseph Garszva

kad tarptautiniu

Kainų Administracija ke
tina įvest namų rendų kon
trolę ir daugelyj vietų, kur 
to dar nėra.

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJA
Kuri gali padaryti itališkus valgius 

restauracijos virtuvėje.
ROLLO TRANSIT CORP., 

KEYPORT, N. J.
Busas išvažiuoja kas dešimt minučių 

Greyhound Bus Terminai, tarpe 7 & 
Avės., New York.

DAILYDŽIŲ
1 METUI DARBAS

nuo 
8th

(247)

9 valandų diena, 5 dienų savaitė

Unijinės mokestys, 
$1.50 į valandą.

Dubeltavai mokama 
už viršlaikius.

ATRINKEJOS-MIERUOTOJOS
Patyrusios ar imsime mokines. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. F. B. Casing Co.. Inc.. 
10-37 45th Ave., Long Island City, Stillwell 

4-2460. (Lengvai privažiuojama su 
Independent 8th Ave. Subway.)

/

Kreipkitės

GEORGE A. FULLER CO.
126 WEST STREET, 

NORTHAMPTON, MASS.
(246)

MALE and FEMALE VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

631

Grupinė Apdrauda

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

(249)

Windsor, Conn
Visi draugai Laisvės skai

tytojai, pribūkite į savo mi
tingą, tai yra, skaitytojų mi
tingą. Ten dalyvaus iš Lais
vės redakcijos draugas ir jis 
norės su mumis daug pasikal
bėti ir mes patirsime 
prantamų dalykų.

Nuvažiuokime. Tas 
gas bus laikomas Nov.
2:30 vai. po pietų, 155 Hun
gerford St., Hartford, Conn.

nesu-

mitin-
3 d.,

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

Gražus Teatras ir Balius. Ruošia 
LDS 74-ta kuopa. Įvyks šeštadienį, 
Lapkričio 2 d., Lietuvių Jaunų Vyrų 
Salėje, 407 Lafayette St., Bridge
port, Conn. Pradžia 7:30 v. v. Bus 
suvaidinta R. Januškevičienės vieno 
veikslo veikalas '— “Anapus Nemu
no.” šiame parengime bus pagerb
ta LDS nariai jaunuoliai, tarnavę 
praeitam kare, suteikiant jiems 
LDS Centro gražiai padarytus “Ap
preciation Certificates.”

Muzika bus gera — 4 Kavalkų Or
kestrą, bus proga smagiai pasišokti. 
Įžanga 60c (su taksais). — Užkvie- 
čia Rengėjai. (245-247)

Žinios iš Lietuvos

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nebvuotas irerzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skan 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

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

Undertaker & Embalmer

Jeruzale.—žydai išsprog
dino 3 bombas prieš anglus 
gelžkelio stotyj.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists ’ 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker SKAU-

vo sveikatą ir nesijauti 100%
'ir po kiekvienu valgiu gerk

užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami- 
'nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6:00.

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

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

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

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
t Iš senų padarau 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191 u 231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN &-977I

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūa kenčiate nuo NUGAROS
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS įBAN- 
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jum*.' Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

paveiks-
Lietuviškas

TRAKTYRIUS Reumatiški Skausmai
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas 

411 Grand St Brooklyn

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

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

Mokslo Metų Pradžiai
VILNIUS. — Šiais me

tais pradžios ir vidurinės 
mokyklos bus aprūpinamos 
mokslo reikmenimis žy
miai geriau, negu praėju
siais. Per praėjusius mokslo 

| metus mokyklos gavo 3 mi
lijonus sąsiuvinių. Tuo tar
pu jau šiuo metu jų paruo
šta daugiau kaip 2 milijo
nai. Iki metų pabaigos pa
gamintų sąsiuvinių skai
čius žymiai viršys praėju
sių mokslo metų gamybą.

Pradžios mokyklų moki
niai aprūpinami taip pat ir 
kitomis rašomosiomis prie
monėmis. Valstybinės Kny
gų Prekybos Trestas išsky
rė 140.000 pieštukų. Mo
kykloms duotas žymus kie
kis sugeriamojo popieriaus, 
100,000 spalvuotų kreide
lių ir kt.

Intensyviai ruošiami va
dovėliai mokykloms. Naujai 
išleista: lešmantos “Gimta
sis žodis”, Popovo “Arit
metikos uždavinys” II ir IV 
skyriams, pedagogų kolek
tyvo paruošta “Skaitymų 
knyga” ir t.t.

HARTFORD, CONN.
Šį sekmadienį lapkričio 3 d. įvyks 

svarbus susirinkimas pasitarimui 
dienraščio Laisvės vajaus reikalu ir 
kitais visuomeniniais reikalais. Kvie
čiame visus Hartfordo ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame susirinki
me. Susirinkimas bus Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St. Pra
džia 2:30 vai. po pietų.

Šiame susirinkime dalyvaus ir P. 
Buknys, kuris praneš apie dienraš
čio Laisvės padėtį ir nurodys ko
kiais būdais turime veikti, kad iš- 
anksto sukelti savo dienraščiui biud
žetą 1947 m.

Visi Laisvės skaitytojai, visi ap- 
švietą branginanti žmonės dalyvau
kite šiame susirinkime. (245-246)

1

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
d. lapkr., 7:30 v. v. Liet. Salėje, 

407 Lafayette St. Malonėkite visi
dalyvauti, nes bus renkama delega
tai ALDLD Apskr. suvažiavime. —- 
A. Jocis. (246-247)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia balių, įvyks 

sekmadienį, lapkričio (Nov.) 2-rą, 
bus Miners Hall, kampas Main ir 
Oak Sts., prasidės 8 Vai. vakare. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame baliuje. 
Užtikriname, jog visi turėsite gerus 
laikus. —Komitetas. (246-247)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 136 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį lapkričio 3 d., pra
džia 2 vai. po pietų, salėje 15-17 Ann 
St. Malonėkite skaitlingai susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarimui. — V. W. Zelin.

(246-247)

New York. — Gerų kepe
nų kaina svarui čia doleris, 
o pork caps—95 centai.

CHIANGAS UŽĖMĘS DU 
MIESTUS

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko tautininkai skelbia, 
kad jie atėmę Tunghwa ir 
Linkiand miestus iš chinų 
komunistų.
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Kada Komunistai Ko 

Prašo, Yra Rimta 
Priežastis

Visi esame pastebėję, kad 
komunistai prašo visus na
rius ir kitus komunistų kandi
datų rėmėjus piliečius balsuo
ti už komunistus pirmiausįa, 
kada nueisite balsuoti lapkri
čio 5-tą.

Tam komunistai turi rimtų 
priežasčių. Pirm visko, aišku, 
yra politinė priežastis dėl ko 
komunistai turi gauti daug 
balsų. Kokia ta politinė prie
žastis ?

Visi darbininkų priešai 
kiekvieną naudingą darbinin
kams judėjimą, žingsnį vadi
na komunistiniu, nors 
judėjime nebūtų nei 
komunisto.
tai darbiniąkų priešų skaitomi 
pavojingiausiais, tad jau pa
ti logika reikalauja komunis
tų balsus auginti. Kada ko
munistų balsai žymiai padau
gės, vieni iš priešų abazo su 
darbininkais geriau skaitysis, 
o kiti paliaus apšaukinėję ko
munistais jais nesančius.

Tačiau greta politinės yra 
ir techniška priežastis dėl ko 
visi norintieji balsuoti už ko
munistus turi balsuoti už juos 
pirma, o paskui balsuoti už 
darbiečius ir kitus progresy
vius. Tą priežastį galite išsi
aiškinti užėję i komunistų ar 
darbiečių kl iu bus, kur de
ni o n s t r u ojama pavyzdinės 
balsavimų mašinos.

L. K. N.

tame 
vieno 

O jeigu komunis-

Priviso Brangumyny 
Grobimo Ekspertu

Visai neseniai New Yorke 
buvo vogte išvogta desėtkų 
tūkstančių vertės brangumy- 
nų iš puošnių ir gerai saugo
mų apartmentų viešbučiuose. 
Praeitą pirmadienį dviejuose 
apiplėšimuose išnešta $34,000 
turto, 
taipgi 
mento.

Iš tų vienas papildyta 
ant gyvenamo apart-

laiku du ginkluoti 
atėmė $20,000 vertės 

brangumynų ir $7 pinigais iš 
Jack & Vincent auksorių 
krautuvės. 250 E. 14th St. 
New Yorke. '

Pietų 
plėšikai

Įžanga į Gardeną 
Nemokama

Prašo Talkos

Bostoniečiai Užsisako Laisvės 
Koncertu Tikietus

štai laiškutis iš Bostono: 
“Gerbiamas drauge Mizara:

“Ar jūs galėtumėt mums 
parūpinti šešius bilietus Lais
vės koncertui, — žinoma, ge
riausius — ir palikt juos pas 
kasierių. Atvykę, mes užsimo
kėsime. Atvyksime mudu su 
Žaviu, taipgi dr. Repšys su

dukrele ir abu Reinardai...
Marie Zavis.”

Kaip matome, bostoniečiai 
nori užimti geriausias vietas. 
Taip, jų prašymas bus paten
kintas. Raginame visus, kurie 
nori turėti geresnes vietas 
lapkričio 10 d. koncerte, Įsi
gyti tikietus iš anksto.

Tm- 
way,

klai

Miesto Taryba Užgyrė Pakėlimus 
Algų Miesto Darbininkams

New Yorko’ Miesto Taryba 
praeitą antradieni savo posė
dyje vienbalsiai nutarė pakel
ti algas visiems miesto darbi
ninkams nuo 10 iki 35 nuo
šimčių. Tarimą pasiuntė bud- 
žeto tarybai vykdyti toliau.

Einant dabartiniu tarimu, 
pakėlimai paliečia mokytojus, 
gaisragesius, policiją, trans- 
portacijos darbininkus. Tik 
renkamieji viršininkai nepaei
na po tuo planu.

Pakėlimai , bus duodami I partmentai 
maždaug tokia skale: <’ 
uždirbantiems mažiau $1,500 Į algas, kad 
metams kels 35 nuošimčius; j 
gaunantiems nuo $1,501 iki!

i $2,000 — 30 nuoš.: nuo $2,- 
! 000 iki $5,500 — 1.0 nuošim- 
j čiu.% nuo $3,000 iki $4,000 — 
į 20 nuošimčių; nuo $4,000 iki 
i $5,000 — 15 nuoš. nuo $5,- 
000 iki $5,500 — 10 nuošim- 

įčių. Uždirbantiems didesnes 
algas priedų neduos.

Tuo klausimu miesto tary- 
I boję jau per tūlą laiką buvo 
j Įteikti 6 skirtingi biliai, supla- 
jnuoti ir remiami skirtingų ta- 
’ rybin inkų.
I darbininkų ii

Williamsburgieciai 
Girdėjo Komunistę 
Kandidatą

Spalių 29-tos vakara, 
perial Palace, ant Broad
Įvyko Komunistų Partijos Wil
liamsburg© sekcijos suruoštas 
masinis susirinkimas išklausy
ti Benjamin J. Davis’o prane
šimą, taipgi paskutinei mobili
zacijai rinkimų darbui.

Davis, komunistas, antrą 
terminą pavyzdingai tarnau
jąs miesto žmonėms New Yor- 
ko Miesto Taryboje (Coun
cil), dabar yra kandidatu Į 
New York© Valstijos Seimelį; 
Jis Į miesto tarybą buvo 
rinktas Komunistų Partijos 
kietu, jis tos pat partijos 
kietu kandidatuoja dabar, 
sos valstijos skale.

šiuose rinkimuose už ’ 
vis’ą balsuos visoje valstijoje, 
balsuos tie žmones, kurie ži
nos, koks 
jo partija 
dalykams 
mitingas.

Davis, lydimas kito 
nisto kaunsi Įmano 
Cacchionės, buvo sutiktas en
tuziastiška ovacija ir atsisto
jimu. Cacchione trumpoje su
traukoje pasakė svarbiausius 
komunistų siekius ir perstatė 
kandidatą. Davis taipgi kal
bėjo trumpai, bet labai Įdo
miai. Jo kritika Dewey’o ir 
kitų reakcininkų pamarginta 
dilgių jumoru, palyginimais. 
Kaip geras jis kovotojas, 
t al enti n gas k ai betoj as.

Tiktai 
kalbas 
svarbu

ti- 
ti- 
vi-

jis kandidatas, ką 
atstovauja.

aiškinti buvo
Tiems 
ir šis

Taipgi keli miesto 
r tarnautojų de- 
per savo unijas 

dabar'buvo Įteikę prašymus pakelti 
1 padengti pabran

gusio pragyvenimo padarytus

Mėsos Kainos Tebesi 
laiko Aukštumoje

New ,Yorko miesto Turga
viečių Department© inspekto
riai savaitiniame aprokavime 
padėties miesto turguose, ra
porte praeitą antradieni nuro
dė, kad kainos vis laikosi 
daug aukštesnėmis už buvu
sias OPA lubines, nors mėsa 
krautuvės užversta. Iš skait
linių matyt, kad taip pat bu
vo šiokio tokio kaitaliojimosi 
— vienų žemyn, kitų aukštyn.

Paėmus vidutinę kainą (vie- 
uir rasta keliais iki 10 centų 
Aukščiau čia paduodamųjų, 
kitur žemiau), kainos buvo:

Porterhouse ir sirloin stei
ki! po 85c, OPA kainos buvo 
34 ir 55 c.

vidutinio 
buvusieji pirkiniai, 

j’o atimti.
reiškia pasipiktini- 
nusivylimą, tariasi, 

kas nors daryti.

komu-
Peter V.

taip

kitų 
kaip

išgirdus jo ir 
pradedi pajusti,, 
tokie susirinkimai tu- 
turėti sėkmingi. Jie 

naujų pajėgų abiejiems 
ii- kalbėtojams.

Chuck 
iena po 
>0c.

steik as ir malta jau- 
65c, seniau po 40 ir

seniau
Kiek anksčiau, apie 9 vai. 

atėmė $14,000 vertės brangu
mynų nuo Abraham Green 
berg ir jo šeimos, gyvenančių 
1175 E. 18th St, Brooklyne 
Iš čia išnešę ir $600 pinigais.

Į apartmentą Įsigavo saky
dami turi pakeli Greenbergie- 
nei. Atsiliepusi Į skambutį 1Z 
metų mergiščia Greenbergiu- 
tė patikėjo, atidarė duris. Ro 
(lydami revolverį, jie mergiš
čią nuvarė pas tėvūs į miega 
mąjį ir ten vienas išlaikė vi
sus, kol kitas susirinko turtą.

Plėšikams išėjus, Green 
bergai atidarė langą ir pradė
jo šaukti pagalbos. Sakoma, 
bildingo superintendentas vie
ną plėšiką pagavęs.

Rib roast po 
18c.

Lamb loin chops ir veal eut- 
ets po 90c, seniau 80 ir 58c.

Lamb shoulder chops ir leg 
r veal loin chops po 75c, se- 
liau 55 ir 57c.

Veal shoulder 
liau 36c.

Beef liver 66c,
Calf liver po 

12c.
Sliced bacon

po 55ct se-

seniau 42c.
$1, seniau

pusė svaro

Eva 
d ū rusi 
m., su 
gyvenę 
New Yorke.

Houghton, 28 m., 
Joseph Ramirez 
ledo skald y tu vu. 
sykiu 2079 8th Avė.,

nu
45 
Jie

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

4 1c, seniau 24c.
Pork loin chops po 95c, se

niau 48c.
Kitais žodžiais, kainos ne

daug užkilusios yra tiktai tų 
gerųjų gabalų, kurių ir OPA 
buvo leistos užkelti ne bile 
kam iperkamon aukštumom 
Visi buvusieji prieinamesniais 
gabalai, biednojo ir 
darbininko 
dabar nuo 

žmonės 
mą ir didį
kad reikės 
Daugelyje susiedijų jau Įvyko 
vartotojų susirinkimai ir kon
ferencijos, kitur dar šaukia
mos. Pakol kas masinės tiesio
ginės veiklos prieš aukštas 
kainas susiedijose nepradeda
ma, žmonės pasinėrę pastan
gose išrinkti darbininkų ir 
progresyvių atstovus i valdvie- 
tes ir Įstatymų leidyklas, kad 
ten turėti sau užtarėjų dides
nę grupę. Tam dabar laikas 
—degantis laikas. Po lapkri
čio 5-tos tam bus pervėlu.

Kas nenori tų aukštų ir dar 
aukštesnių kainų, tas turėtų 
šiomis paskutinėmis kritiško
mis dienomis visa energija pa
dirbėti už darbininkų kandi
datus.

Pirmadienio Laisvėje 
dingai buvo atspausdinta da
ta Akcijos Prieš Reakciją ma
sinio mitingo, rengiamo dau
gelio masinių pilietinių orga
nizacijų. Rengėjų skaičiuje 
randasi mokslininkai, profe
sionalai, menininkai ir eiliniai 
darbininkai su savo CIO uni
jomis ir Am. Darbo Partija.

Lietuviai šio ketvirtadienio 
vakarą, kaipo 5-tą ketvirta
dieni mėnesio, jokių masinių 
veiksmų neturėsime. Daugelis 
pasinaudos proga dalyvauti 
tame Įdomiame ir svarbiame 
sąskridyje.

Įžanga rezervuotoms sėdy
nėms yra $2.40 ir $3.60, bot 
didžiuma vietos Gardene, tal
pinančiame iki 22,000 publi
kos, bus užimta masinių uni- 
jistų ir kitų čia atvykusių. Ne
rezervuotose sekcijose gausi
te sėdynę nemokamai, o jeigu 
nebepavyktų [tilpti Į salę, gar
siakalbiai perduos kalbas ir Į 
gatvę. Oras dabar patogus ir 
gatvėje pamitingauti.

Kalbės Mead, Lehman as, 
demokratų ir darbiečių kandi
datai, taipgi LaGuardia, Elliot 
Roosevelt, Dr. Frank 
don, Potoffsky, Hazel 
Dr. J. R a y m o n d
B r o a d w a y ir Hollywoodo 
žvaigždės meno programoje.

Amerikos Darbo Partijos ir 
Am. Komunistų Partijos vie
tinių kliubų atstovai lankėsi 
williamsburgiečių lietuvių su
sirinkimų centre, 419 Lorimer 
St., prašyti talkos rinkiminiam 
darbui. Bet mitingų šią savai
tę nesant, 
Ii 1<o tik per 
jus.

Darbo turi 
suoti ir siųsti
lapelius, vakarais nueiti i mi
tingus atvirame ore. Kadangi 
darbininkų partijos neturi mi- 
lionierių rėmėjų, rinkimų lai
mėjimas remiasi ant liuosno- 
rio darbo tokių žmonių, 
jūs ir aš.

Komunistų centras 
liamsburge r a n d a s i
Tompkins Ave. šią savaitę 
siųs atdaras nuo piet iki 
lumos nakties.

Darbiečių yra daugelis

čių, bet j mus kreipėsi tupin
tys i s patalpas virš Republic 
Teatro, 402 Reap St. Šią sa
vaitę būsiąs atdaras visais va
karais ir kai kuriais popie
čiais.

vienintelis kelias
Laisvę pasiekti

visokio — adre- 
1 aiškus, išnešioti

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS IR

DRAUGAMS
Lietuvių Komunistų Kliubo nariai 

ir rėmėjai prašomi ateiti j talkų rin
kiminiam darbui šio ketvirtadienio 
vakarų, spalių 31-mą, bile kada tarp 
5 ir 8 valandos, 419 Lorimer St. Atė
ję tiesiai iš darbo, anksti atlikę 
mažų pareigų, vakarą turėsite liuosų.

Rinkimų Komisija. (255-25G)

King- 
Scott, 

Walsh.

duoda.
—dalyviams
Šis buvo*gana sėkmingas. Lie
tuvių galėjo būti daugiau.

Priimta pora rezoliucijų — 
reikalavimas, kad Dewey su
šauktų specialų seimelio sesi
ją aprūpinti veteranus butais, 
taipgi prieš aukštas kainas.

Pirm kandidatu atvykimo 
kalbėjo John Williamson, K. 
P. veikėjas. Pirmininkavo Le
on, Nelson, veteranas, K. P. 
sekcijos organizatorius Wil- 
liamsburge. Helen Fichten- 
baųm pravedė rinkliavą. O po 
prakalbų rodė filmą “Dead
line for Action,” CIO elek- 
tristų unijos veiksmų ir kovų 
rekordas, Įdomus kiekvienam 
darbininkui. D-s.

Brooklyno tiltui 
nauji sąnariai — 
t u ri n ti e j i “sveik atos ’: 
kyti prie oro, pagal
išsipūsti ar susitraukti. Ištar

davę 63 metus, pirmieji nebe
tarnaują.

Įdedami 
rollers,” 
prisitai- 
reikalą

Gasas Uždusino 5 Asmenis 
Vienoje Šeimoje

Grįždami iš giminaitės šer
menų, John ir Marie Alex
ander, gyveną 388 17 th St., 
Brooklyne, sugrįžo gal kelio
mis minutėmis per vėlai. Trys 
vaikai ir senutė Aleksandrie
nės motina buvo uždusę gasu, 
ketvirtasis vaikas vėliau mirė 
ligoninėj. Gasas veržėsi iš 
maudynei vandens šildytuvo, 
kurį ’gal senutė ar vaikai buvo 
nejučiomis atidarę.

Senutė rasta prie lango su
kniubusi, matomai, bandžiusi 
atidaryti, bet nebepajėgusi.
R

REKORDAI
POLKOS - VALGAI 

POPULIARŪS

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

Lucia Evangelista, soprano New York City opera 
kompanijos, dabar vaidinančios operas miestavame 
City Center, W. 55th St., New Yorke. Lucia lapkričio 
1-mą dainuos- “Madame Butterfly” vadovaujančioj 
rolėje, o 3-čią dainuos operoj “Pagliacci” Neddos rolę.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, šviesus, 

apšildomas. Galima matyt vakarais 
nuo 6 iki 9 vai. Prašome kreiptis pas 
A. Rutkūną, 499 Grand St., Brook- 

m, N. Y. (1 laiptais) (246-247)

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja 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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Bta. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko

miteto Brooklyno skyriaus labai 
svarbus susirinkimas jvyks ketvirta
dieni, spalių 31-mą, 7:30 v. v., 419 

'Lorimer St., Brooklyne. Visi delega
tai būtinai dalyvaukite. Turime ap
tarti, kaip sėkmingiau užbaigti 12-tą 

i Siuntini drabužių Lietuvos žmonėms 
i ir padaryti žiemini parengimą sek- 
mingu. — Sekr. A. Mureika.

StO- (245-246)

kai p

Peter Kapiskas

H

Gražiausios
ARTIFICIALfeS GĖLES 

“Geriausios Mieste”
MELODY LANE CO.

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

ft

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

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 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8868 
Z

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteiktam garbinga* laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
TeL Virginia 7-44W

Wil- 
190 
b fi
ve-1

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003




