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Lapkričio 5 Dieną.
Pittsburgh© 31-jame

Distrikte.
Grąžinti Marcantonio!
Komunistų Kandidatai.

Rašo R. MIZARA

Esame svarbių kongresinių 
rinkimų išvakarėse. Kiekvie- 1 
nas balsuotojas, kiekvienas pi- I 
lietis darbo žmogus, privalo 
giliai pamąstyti, už ką jis , 
balsuos lapkričio 5 dieną.

Pažangioji Amerikos visuo
menė yra pasiryžusi šiuose 
balsavimuose neprileisti reak
cinei republikonų mašinai lai
mėti šiuos rinkimus.

Didelė nelaimė būtų mūsų 
kraštui, jei republikonai lai
mėtų daugumą atstovų mūsų 
krongreso butuose, jei jiems

/

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn© $7.00
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Senatorius Bilbo 
Bus Kvočiamas dėl 
Karinių Kontraktų

Washington. — Karo da
lykus tyrinėjanti senatorių 
komisija kvos (fašistuojan- 
tį) “demokratą” senatorių

pavyktų laimėti eilę guberna- j Theodora Bilbo apie jo ry
tu ni valstijose.

Taigi, balsuotojai darbo 
žmonės privalo per šias kelias 
dienas darbuotis, kad juo 
daugiau balsų pakreipus už 
tuos kandidatus, kurie paža
da vykdyti gyvenimai! prezi
dento Roosevelto programą, o 
jais, aišku, yra daugiausiai 
demokratų partijos kandida
tai.

New Yorke piliečiai darbo 
žmonės savo balsus paduos

Amerikos Darbo Partijos
esamuosius kandida-

u z 
sąraše 
tus.

tačiau ir išimčių: yra 
kur republikonų parti- 

gauna ^ilto

Yra 
vietų, 
jos kandidatai 
pritarimo iš organizuotu dar-

- bininkų.
Vienu tokių republikonų 

kandidatų yra J. G. Fulton 
Pittsburghe. Paskaitykit, jei 
dar to nepadarėte, Pittsbur- 
gho Piliečių Komiteto pareiš- 

vakar d’enoskimą, tilpusį
Laisvėje:

“Pittsburgh© apylinkėj yra 
distriktai: tai 

29-tas, 30-tas, 31-mas, 32-ras 
ir 33-čias. Iš šių distriktu mes 
išrinksime k o n gresmanus... 
Distriktuose 29-tame, 30-ta
me, 32-rame ir 33-čiamc rei
kia balsuoti už demokratus 
kandidatus.

“Distrikte 31-mame. . . jau 
reikia balsuoti už republikoną 
James G.

Kodėl? 
Todėl, 

kad J. G.

Fulton.”

J. Tautos Svarstys Sovietų Siūlymą dėl 
Nusiginklavimo ir Skundą prieš Franko

<3 &

PASITARIMAI DĖL SUTAR
TIES SU VOKIETIJA

Paskiri Seimo Komitetai Aptars 
57 Įvairius Klausimus

J. BYRNES TYLI APIE 
STALINO ATSAKYMUS

3 Komunistai Tapo 
Čilės Respublikos 
Ministrais

įsius su kontraktoriais kari
niu valdžios darbu. Senato 
komisija turi tokius skun
dus prieš Bilbo:

Bilbo 1942 m. gavo čekius 
$33,750 nuo dviejų karinių 
kontraktorių. Tokie kont- 
raktoriai pastatė Bilbui ir 
palociii su dirbtiniu ežeru.

Vėl kandidatuodamas i 
senat. Bilbo Mississippi 
valstijoj uždraudė negrams 
dalyvauti nominaciniuose 
balsavimuose.

Komunistai, Anglijos 
Benamiu Vadai Nuteisti, 
Bet Nebaudžiami

sako pareiškimas, 
Fultonas kovoja už 

darbo žmonių reikalus ir jį 
užgiria geležinkeliečių unija 
BRT ir CIO. Tu tarpu Fulto- 
no oponentas, E. A. Schultz, 
kandidatuojąs demokratų są
raše, yra reakcininkas, nepai
sant to, kad jis yra lietuviu 
kilmės!

šiandien republikonai re
akcininkai agituoja už demo
kratą Šulcą, o demokratai li
beralai stoja už republikonų ' 
Fui toną. ,

Panašių išimčių gali būti ii 
kitose tūlose vietose.

London. — Teismas pri
pažino kaltais penkis anglų 
komunistus, v a d ovavusius 
tūkstančiams benamių, ku
rie buvo susikraustę į tuš
čius palocius bei viešbu
čius. Bet teisėjas neskyrė 
jiems bausmės, o paliko 
juos laisvėje tik su įsaky
mu, kad per dvejus metus 
jie vėl taip “nenusikalstų.” 
Teisėjas paaiškino, kodėl 
jis nesiunčia tų komunistų 
į kalėjimą; sako: “Aš esu 
tikras, kad jūs norėjote su
rast benamiams butus ir 
veikėte iš prijautimo jiems, 
o ne dėl savo partijos išgar
sinimo.”

ANGLAI DEPORTUOJA 
DAR 1,200 ŽYDŲ

Washington.— Valstybės 
sekretorius Byrnes pakvie
tė gen. L. D. Clay, karinį 
Amerikos atstovą Vokieti
joj, ir ambasadorių Murphy 
į New Yorką lapkr. 10 d., 
kad pasitarti apie planus 
sutarčiai su Vokietija. Ke
turių Didžiųjų ministrai 
imsią tą sutartį svarstyt 
lapkr. 20.

Minkštųjų Kasyklų 
Mainieriai Gaus po 
$100 už Atostogas

Lake Success, N. Y. — 
Visuotinas Jungtinių Tautų 
seimas užbaigė bendrąsias 
kalbas spalių 31 d. Flush
ing Meadows, ir seimo de
legatai, pasiskirstę į šešis 
komitetus, susirinko Lake 
Success lapkričio 1 d. Tie 
komitetai dabar paskirai 
svarsto atitinkamus sau 
klausimus.

Visuotinojo seimo vado
vaujamasis komitetas vien
balsiai nutarė pirmoj vie
toj įdėt į seimo dienotvarkį 
Sovietų pasiūlymą apribo
ti ginklavimąsi įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Dieno-

tvarkiu taipgi įtrauktas siū
lymas veikti prieš Franko 
fašistų režimą Ispanijoj. 
Viso yra svarstytini 57 
klausimai.

Politinis ir Saugumo ko
mitetas, tarp kitko, svars
tys naujų narių priėmimą į 
Jungtines Tautas ir kariuo
menės laikymą svetimuose 
ne-priešiškuose kraštuose.

Kiti komitetai diskusuos 
tokius klausimus, kaip ne
laisvų kraštų globojimas, 
pabėgėliai (“išvietintieji”), 
tarptautinis teismas, tautų 
kultūros ir gerovės reikalai 
ir tt.

Washington. — Kores
pondentai prašė valstybės 
sekretorių James Byrnesą, 
kad jis pasakytų savo nuo
mones apie Stalino atsaky-j 
mus i United Press žinių r ‘ *• iagentūros klausimus. Byr-j 
nes atsakė, jeigu reikės, tai 
jis pats pasirinks laiką sa-: 
vo atsiliepimui į Stalino pa-1 
reiškimus.

Santiago, Čilė. — Nauja
sis Čilės prezidentas Gabriel 
Gonzalez Videla paskyrė ir 
tris komunistus i savo mi
nistru kabinėta. Viso bus 

111 ministru.
f Komunistai turės šias mi- 
Įnisterijas: Viešųjų darbų ir
• susisiekimų — Carlos C. 
. Labarco; žemdirbystės -* 
' Miguel Concha; žemės ir 
i kolonizacijos— Victor Con
treras. Radikalai, preziden
to partijos nariai, bus vi-

į
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Centrai; Paleis
10,000 Pareigūnų

lų—R. Juliet; apšvietos — 
Alejandro R. Valdivia; dar
bo—L. Bossay ir finansų— 

. Rob. Wachholtz.

Washington. — Visiems 
m i n kštųjų angliakasyklų 
mainieriams turi būti išmo
kėta po 100 dolerių, kaip 
atostogų mokesnis, net ir 
tiems, kurie tik trumpą lai
ką tedirbo per paskutinius 
12 mėnesių. Taip įsakė val
dinis angliakasyklų admi
nistratorius kapitonas Na
than H. Collisson, pirm pra
dedant derybas su Mainie- 
rių Unijos vadais dėl naujos 
sutarties. Kompanijų atsto
vai protestuoja, girdi, prieš 
“tuos bonus” mainieriam.

ĮKALINTI šeši negrai 
STREIKO PIKIETUOTOJAI

apie

Manuilskis Sako, jog Veto 
Teisės Priešai Tarnauja 

Karo Kurstytojams

Winston-Salem, Carolina. 
—Miesto teisėjas L. W. 
Sams nubaudė šešis negrus, 
skalbyklos streiko pikieti- 
ninkus, vidutiniai po 9 mė- 

| nesiūs kalėjimo. Darbinin- 
i kai reikalauja daugiau al- 
■gos. Jie gaudavo tik 
; $12 savaitei.

Haifa, lapkr. 1. — Anglai ! 
suėmė 1,200 benamių euro
pinių žydų, kurie svetimo 
krašto laivu plaukė į Pales- 

, tiną. Juos anglai deportuo- 
: ja į belaisvių žardžius Cyp- 

r rus saloj. Dėl to protes
tuodami, sustreikavo 60,000

■ žydų Haifoje.
New Yorko mieste reakci

niai republikonai ir demokra
tai sudarė bendrą frontą prieš 
išrinkimą žymaus liaudies t 
draugo Vito Marcantonio.

Tūli dienraščiai diena iš 
dienos puola šį vyrą, visaip 
bjauriodami jį. Toji spauda 
kadaise panašiai traktavo ir 
prezidentą Rooseveltą.

Pažangioji visuomenė pri
valo daryti visą, kad Vito 
Marcantonio būtų grąžintas 

kongresam

Suimtas $600,000
V ag is-Pa be g ė Ii s

Mainieriy Derybos dėl 
Naujos Sutarties

Washington. — Menama, 
jok tik po rinkimų prasidės 
tikros derybos tarp Mainie- 
rių Unijos pirmininko J. L. 

i Lewiso ir valdžios dėl nau- f
i jos sutarties minkštųjų an
gliakasyklų darbininkams. 
Lewis dar neskelbia savo 
reikalavimų.

Flushing, N. Y. — Sovie
tų U k r a i n o s d e legatas 
Dmitrius Manuilskis, kalbė
damas Jungtinių. Tautų sei
me, gynė Penkių Didžiųjų 
veto teisę, tai yra, jų vie
ningumą pamatiniais reika
lais. Jisai sakė, jog atsto
vai tūlų mažųjų tautų, kaip 
kad Kubos, Australijos bei 
Filipinų, ne už savo žmones 
kalba, kuomet jie perša pa
naikint arba apšlubint veto 
teisę: jie kalba, kaip įna
giai imperialistų, pageidau
jančių naujo karo ir pasau
linio viešpatavimo.

O veto teisė tarnauja ir 
mažosioms tautoms, pareiš
kė Manuilskis. Pavyzdžiui, 
Sovietų Sąjunga, turėdama 
tokią teisę, gintų tikrąją Fi
lipinų nepriklausomybę. Da
bar Sovietai remia Pietų 
Afrikos indėnu skunda

V C-

prieš jų persekiotojus (an- 
glus-holandus) ir priešina
si siūlymui prijungti neg
riškąją Vakarinę Afriką 
prie Pietų Afrikos, kas 
reikštų pavergimą tiems 
negrams.

Manuilskis priminė, ko
kia karinė propaganda da
bar vedama vakarinėse val
stybėse (Anglijoj, Ameri-

zo-ko j ir kt.). Spaudos ir 
džio laisvė tose šalyse aiški
nama taip, kad karo kurs
tytojai galėtų laisvai veikti.

Apie naują karą kalba ne 
tik šiaip žmonės, bet “tūlų 
kraštų ambasadoriai, buvu
sieji ambasadoriai, senato
riai, kongresmanai, oficie- 
riai ir visokie kariniai pa
tarėjai, kurie reiškia savo 
viršininkų nuomones,” kaip 
sakė Manuilskis, įspėda
mas: “Tokia karinė propa
ganda padaro savo žymę. Ji 
neišvengiamai veda į san
tykių įtempimą tarp talki
ninkų.”

Washington.— Kainų 
ministratorius P. A. 
ter uždarys 1,642 OPA raš
tines lapkričio 4 d. Bus pa
leista 10,000 tos įstaigos ap
mokamų tarnautojų bei 
raštininku. Kainu Adminis
tracija dar palaikys 650 
raštinių rendoms ir cukrui 
kontroliuoti įvairiuose aps- 
kričiuose.

Nuo kainų kontrolės tapo 
paliuosuota dar šimtai skir
tingų reikmenų — skrybė
lės, apykaklės, pirštinės, 
numirėlių drabužiai, radijo 
dalys ir tt.

ad- 
Por-

REPUBLIKONAI “RUDOJO 
ŠUNS” KONTRAKTORIAI

REPORTERIAI MELUO
JA DĖL PILVO

Washington. — Generalis 
UNRRA direktorius La
Guardia sakė, jog daugu
ma laikraščių atmestų savo 
reporterių pranešimus, jei
gu jie teisingai rašytų apie 
UNRRA pašalpų dalinimą 
Jugoslavijoj. Taigi repor
teriai dėl pilvo turį meluoti.

Lancaster, N. Y.—Trau
kiniui užvažiavus ant dvie
jų automobilių užmušta 5 
žmonės.

L’Guardia Sako, UNRRA 
Siuntiniai Teisingai 
Dalinami Jugoslavijoj

Washington. — Generalis 
UNRRA direktorius F. I^a- 
Guardia, buvęs New Yorko 
miesto majoras, pareiškė 
korespondentams, kad Ju
goslavijos vyriausybė tei
singai dalina žmonėms at-

New York. — Nacionalis 
Republikonų Kliubas varto
ja aplikacijos blankas, kur 
jo samdomi darbininkai tu
ri pasirašyt kontraktą, kad 
nepriklausys jokiai unijai 
ir nestreikuos. To kliubo 
narys yra ir gubernatorius 
T. Dewey.

pas ir nedaro skirtumo dėl 
tų žmonių politikos ar reli
gijos. Kiekvienas pašalpos 
gavėjas kartu gauna ir 
laišką, kuris pažymi, jog tai 
UNRRA dovana. Taip liu
dijo ir tyrinėtojų komisija. 

| O LaGuardia dar pastebėjo, 
kad tūli politikieriai rinki
mu sumetimais šmeižia UN 
NRA ir Jugoslaviją.

Pirkikų Streikas Mušąs 
Mėsos Kainas Žemyn

P r a n e š i m ai iš įvairių 
miestų sako, kad pirmos rū
šies steikas atpigęs nuo bu
vusių 89 centų svarui iki 
69, o porkčapas nuo 69 cen
tų iki 63. Valdininkai pripa
žįsta, jog šeimininkės atsi
sako perbrangiai mokėti, ir 

i “streikuoja.”

NAUJA ANGLIJOS 
KARO MINISTERIJA

London. — Anglijos sei
mas nutarė įsteigt naują 
apsigynimo (karo) ministe
riją, o valdžia ketina suvie- 
nodint savo ginklus su ame
rikiniais. Darbiečių asto- 
vas Ziliacus įspėjo, kad tve
riamas a m e r i k onų-anglų 
karinis blokas prieš Rusiją.

Buvęs Angly Karalius 
Negaunąs Tarnybos

■

$

IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMO -APIE PENKIŲ DIDŽIŲJŲ 
VIENINGUMU IR MAŽŲJŲ TAUTŲ TEISIŲ LYGYBĘ

Miami, Fla. — čia 
areštuotas W. Arthur 
kel, kuris suvogė apie $600,- 
000 iš Mergenthaler Lino
type kompanijos New Yor
ke ir pabėgo į Floridą. Tai 
kompanijai jis ištarnavo 20 
metų, kaip patikimas knyg- 
vedis-kasierius.

tapo 
Nic-

Twin Falls, Idaho.—Gra
ce Long nuteista 30 dienų 
kalėti už savo vyro mušimą.

lys, kurios yra įtrauktos į 
tą kampaniją, aiškiai su
pranta savo pasirinktojo 
kelio rezultatus? Kokia už 
jų nugaros jėga stovi?

sakė balsuosią už komunistų 
kandidatus.

ORAS. — Bus vėsu

įspėjo Henry Wallace, bu
vęs prekybos sekretorius. 
Jis ragino nerinkt republi
konų į kongresą.

Vadinasi, antradienį, lap
kričio 5 dieną, kiekvienas bal
suotojas darbo žmogus pri
valo labai apdairiai orientuo
tis, kad jo arba jos balsas ne
patektų liaudies priešui, — 
Hooverio - Hearsto ir “Ame
rikos Akcijos” klapčiukui! ,

Madison, Wis. — Repub- 
likonai “raudonųjų” ėdikai 
stengiasi sukurstyt Ameri-

Beje, New Yorko valstijoj 
Komunistų Partija stato savo 
du kandidatus: Robert 
Thompson — valstijos kont- 
roleriaus vietai ir Benjamin J. 
Davisa, — valstijos prokuroro 
vietai.

Abu žymūs vyrai: Thomps- 
onas — dalyvavęs Ispanijos 
kare ir garbingai pasižymėjęs 
Amerikos armijoje antrojo 
pasaulinio karo metu; Dav- 
is’as — New Yorko miesto ta
rybos narys, žymus visuome
nininkas.

Daug žymių asmenų, jų 
tarpe garsusis dainininkas ir 
aktorius Paul Robeson, pasi-

(Nuo mūsų -specialio kor.)
Spalių 31 d. — Tūlų ma

žųjų tautų opumas nesvie
tiškas. Pavyzdžiui, Hondū
ro delegacija baisiai įsižei- 
dus, kam, girdi, Molotovas 
ją ir kitas mažas tautas 
“užgavo”. Mat, Molotovas 
sakė, kad tūli žmonės siūlo 
tokią “demokratiją,” jog 
Honduras turėtų tokią pat 
balsavimo galią, kaip Jung
tinės Valstijos, arba Haiti 
—Kaip Tarybų Sąjunga, 
kuri susideda net iš šešioli
kos respublikų. Aišku, kad 
čia Molotovas nenorėjo ir 
nesistengė ką nors užgauti 
arba įžeisti. Jis tiktai davė

Jungtinės Tautos ir Demokratija; Padėtis Rimta ir Net Pa
vojinga; Šildomieji Vaistai “Ligonį” Nepagydytų, bet Numa

rintų; Reikėtų Mokintis iš Darbo Unijų; Imkime Kad ir 
Lietuviškų Organizacijų Pavyzdį

palyginimą, kaip negalima 
kalbėti apie lygybę ir tuo 
pačiu kartu atmesti visokią 
lygybę.

Šios visos diskusijos ir 
nuolatinis tūlų mažų tautų 
dejavimas ir reikalavimas 
absoliutiškos lygybės balsa
vimo teįsėje, tasai valkioji
mas demokratijos ir kur 
reikia, ir kur nereikia, su
daro Jungtiniij Tautų Orga
nizacijoje rimtą ir net pa
vojingą padėtį. Kada nors klausimas, ar visos tos ša-

tas gali privesti prie eksplo
zijos. Tą pavojų ir Moloto
vas savo kalboje nurodė. 
Daleiskime, kad didžiųjų 
valstybiij vieningumo prin
cipas arba veto teisė tampa 
panaikinta. Aišku, jog tai 
reikštų išgriovimą dabarti
nės organizacijos pagrindų. 
Bandymas sugrąžinti mi
rusios Tautų Lygos siste
mos į Jungtines Tautas ne
veda prie gero. Tiktai

London. — Buvęs Angli
jos karalius, o dabar kuni
gaikštis Windsor atsilankė 
pas darbietį premjerą ele
mentą Attlee ir, sakoma, 
prašė kokios garbingos val
dinės tarnybos. Pranešama, 
kad Attlee nieko Windsorui 
nežadėjo.

Nereikia didelio galvo- Į
čiaus, kad suradus ir su-į REPUBLIKONAI GRĘ- 
pratus atsakymą. Tos kam- i šia Į VELT Į KARĄ, ĮSPe- 
panijos, pridengtos demo-i ja WALLACE 
kratiškumo maska, tikrai
siais promotoriais yra im
perialistai ir fašistai, kurie 
nenori taikos pasaulyje, ku
rie nenori Jungtinių Tautų 
pasisekimo. Jie nori Jungti
nes Tautas padaryti bejė
giška organizacija. Jie nori 
turėti laisvas rankas ruoš
tis naujam karui.

(Tąsa 5-tam puslp.)
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Ateinantį Antradienį—Balsuosime
Šių metų balsavimai turi didelės reikšmės. Gal dau

gelis to neįvertina, gal kai kurie vis mano: “Ką mano 
balsas reiškia,” bet šių balsavimų pasekmės greitai bus 
matomos.

Jeigu bus išrinkta didžiuma į kongresą, senatą, gu
bernatorių ir kitų viršininkų vietas pažangių kandidatų, 
kurie laikosi velionio Roosevelto politikos, tai sumažės 
pasaulyj naujo karo pavojus ir dalykai pagerės namie.

Bet jeigu prasiskverbs Mr. Vandenbergo ir Mr. 
Thomas Dewey šalininkai, tai dar bus daugiau išleidžia
ma šalies pinigų apsiginklavimui, bus didesni taksai, dau
giau pakels galvą reakcija namie prieš unijas ir liau
dies demokratines teises.

Nesenai Chicagoj įvyko pažangių delegatų konfe
rencija, nusistačiusių už velionio Roosevelto, Mr. Wal
lace, Mr. C. Pepper ir kitų poziciją. Jie šaukia tos vals
tijos žmones balsuoti už pažangius—Demokratų Partijos 
kandidatus.

Demokratiniai kandidatai stoja už sekamą progra
mą: (1) Atsteigti draugingus santykius tarpe didelių 
valstybių—Jungtinių Valstijų, Tarybų Sąjungos, An
glijos, Francijos ir Čhinijos, nes be gerų santykių tarpe 
šių šalių taika nėra užtikrinta. (2) Iš šaknų išrauti fa
šizmą. (3) Kovoti už keturias laisves. (5) Palaikyti Chi- 
nijoj liaudies laisves ir tos šalies nepriklausomybę. (6) 
Tęsti tarptautinę pagalbą toms šalims, kurios labai nu
kentėjo kare. (7) Atsisakyti nuo kišimosi į kitų šalių 
reikalus. (8) Uždrausti gaminti atomines bombas. (9) 
Plėsti tarptautinę prekybą draugiškumo pamatais. (10) 
Kovoti prieš reakciją.

Už šiuos ir kitus reikalavimus stoja pažangūs kan
didatai.

Antradienį, lapkričio 5 d. visi piliečiai eikime bal
suoti ir balsuokime už pažangius kandidatus. New Yor- 
ko valstijoj balsuokime už du kandidatus Komunistų 
Partijos, o už kitus visus Amerikos Darbo Partijos kan
didatus, kurie yra kartu ir Demokratų Partijos kandida
tai. Kitose valstijose taip pat balsuokime už tuos žmo
nes, kurie laikosi velionio Roosevelto politikos.

Wallace Sako: Mr. Vandenbergas Stumia 
Ameriką į Karo Pavoją

Buvęs vice-prezidentas ir velionio Roosevelto drau
gas Henry Wallace sakė kalbą Minneapolis mieste. Jis 
sakė, kad dėl Mr. James Byrnes užsienio politiką nu
stato Roosevelto priešas republikonas senatorius A. H. 
Vandenbergas, armijos ir laivyno vadai. Jis sakė, kad 
ta politika yra žalinga Amerikos žmonėms ir pavojinga 
taikai.

“Juk ne Mr. Byrnes yra atsakomingas už tai, kad 
Amerikos lėktuvai skrido Graikijoj, sudarydami “ F. D. 
R.” raidęs,—sakė Wallace, — paremdami rojalistus... 
Juk Mr. Byrnes nėra įgaliavęs admirolą Halsey, kad 
jis darytų pareiškimą, jog “our navy would go wher
ever it damned please”.”

Mr. Wallace sako, kad pasaulio taika,. Amerikos ir 
Sovietų žmonių gerovė reikalauja, kad tarpe šių dviejų 
šalių būtų geri santykiai. Bet tuos santykius griauna 
tie, kurie nuo tos dienos, kaip Mr. Churchill Amerikoj 
sakė prieš Sovietus karinę kalbą, skleidžia antisovietinę 
propagandą. ______________

Apsiriko Reakcinė Spauda
Po to, kaip Jungtinių Tautų Seime Molotovas pasa

kė kalbą siūlydamas mažinti apsiginklavimą, tai buvo 
laukiama Jungtinių Valstijų delegacijos vado Mr. War
ren R. Austin išdėstymo mūsų šalies politikos.

Pirmiau, negu Mr. Austin sakė kalbą, New Yorke 
Hearsto ir kita reakcinė spauda išėjo dideliais antgal- 
viais: “Jungtinės Valstijos atmeta Rusijos siūlomą nu
siginklavimą!”... “Amerika ignoruoja Sovietų propo
ziciją nusiginkluoti!”

Bet Mr. Austin, elgėsi kaip tik priešingai,—jis pasi
sakė už tai, kad Sovietų siūlymas nusiginklavimui būtų 
paimtas dienotvarkin ir svarstomas. Jis pasisakė ir už 
tuojautinį sudarymą Globojimo Teritorijų Komiteto ir 
už penkių didžiųjų vienodą balsavimą svarbiais klausi
mais—“veto”. Žinoma, tarpe Molotovo ir Mr. Austin po
zicijų yra skirtumo, bet svarbu, kad abiejų didžiųjų 
valstybių atstovai sutinka, kad tais klausimais reikia 
tartis. Tik tariantis, diskusuojant galima skirtumus iš
lyginti.

Užtenka priminti, kaip yra svarbus Globojimo Te
ritorijų Komitetas. Pagal Jungtinių Tautų organizaci
jos taisykles, tokis komitetas turėjo būti įsteigtas ir jo 
pareiga buvo perimti tas teritorijas, kurios buvo Tautų* 
Lygos globoj. Bet nors toks tarimas padarytas, ko
miteto dar nėra ir tas kolonijas “globoja” Anglija (pav. 
Palestiną) pagalba kanuolių, tankų ir karo lėktuvų! Ho- 
landija “globoja” Indonezijos žmones, degindama jų 
miestus ir kaimus!

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujy Skaitytoje

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Septynios Lietuvių Dainos -■ Meno 
Festivalio Dienos Chicagoje

Vajaus Laiku Turime Sukelti
Už Prenumeratas $20,000

Parengimais ir Aukomis $10,000
Laisvės Bendrovės Šerais $2,500

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn.......  ........... 2953
K. Žukauskienė, Newark ............... . ..................... ... 2604
A. Stripeika, Elizabeth ’. .>..............  1468
M. Svinkunienė, Waterbury ................................. 1454
Hartford Vajininkai, Conn........................................... 1262
P. Pilėnas, Philadelphia............................................. 961
J. J. Bakšys, Worcester, ......................................... 910
LLD 2 kp. So. Boston..........................................  814
L. Bekešienė, Rochester.............................................. 726
V. Ramanauskas, Minersville....... ........................ 720
L. Pruseika, Chicago ................ 512
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ........................... 508
S. Penkauskas, V., Kralikauskas,

Lawrence .............................. 468
J. Simutis, Nashua .................. 438
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ..................  382
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 360
LLD 25 kp., Baltimore ............  360
LLD 4 Apskr., Pittsburgh ....... 308
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 286 
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 224 
P. Šlajus, Chester .................... 208
J. Rudman, New Haven ............. 156
C. K. Urban, Hudson ................  156
M. Smitrevičienė, Detroit ........... 142
P. Šlekaitis, Scranton ...................142

Parengimais, aukomis ir 
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ........... $146.50
Philadelphia, Pa. .. 131.00 
Waterbury, Conn. .. 92.95 
Baltimore, Md. ..... 58.50 
Rochester, N. Y. ... 45.50 
Binghamton, N. Y. 32.50 
Bridgeport, Conn. .. 32.00 
Chester, Pa.................. 25.00
Scranton, Pa............. 22.00
Hudson, Mass............ 20.50
Jewett City, Conn. .. 20.00 
Cleveland, Ohio....... 17.00
Brockton, Mass. . .,G 15.50 
Portland, Oregon ... 15.00 
Stamford, Conn.........13.50
E. St. Loius, Ill. .. v 12.00 
Hartford, Conn.........12.00
Elizabeth, N. J.........11.50
Mexico, Me....................10.00

Brooklyniečius kol kas 
niekas nepralenkė punktais. 
Prašome pasiskaityti kele
tą laiškeliu:

“L. Adm-cijai: Šiuos žo
džius rašau sugrįžęs iš gra
žaus Laisvės skaitytojų su
sirinkimo... susirinkime ke
letas draugų atsinaujino 
prenumeratas taipgi drau
gai sumetė $30 biudžeto 
fondui... Be to išrinkta ko
misija suruošimui vakarėlio 
su vaidinimu dienraščio L. 
naudai. Keletas draugų pa
sižadėjo gauti naujų skai
tytojų. Čia randate už pre
numeratas $52; aukų $30. 
Viso $82. Draugiškai, P. 
Baranauskas, Bridgeport, 
Conn.”

“Gerb. L. Adm-cija: Spa
lių 23 d. laidoje baltimorie- 
čius priskietinote prie ne
veiklių - miegančių vajuje, 
tai dabar pasiskaitykite šį 
laiškutį, manau šį sykį tu
rėsite mus išgirsti. Čia ran
date $94.50. Už prenumera
tas $36; į .biudžeto fondą 
$58.50. Liko nuo Laisvės 
bendradarbio “Paulio” gim
tadienio 70 m. sukakties 
parės $50; J. F. Deltuva 
$5, J. Stanys, $3.50. LLD 
25 kp. pirko 4 L. Šerus ir 
nutarė surengti parengimą 
Laisvės naudai. Manau, kad 
šis mūsų pasidarbavimas 
padės mūsų koloniją į tin
kamą vietą. Draugiškai, P. 
Paserskis. Baltimore, Md.”

“Gerb. Draugai: Čia bis- 
kutis pinigų*. Keletas asme
nų įsigijo šėrų ir taipgi* ra
site aukų Laisvės reikalam. 
Punktai priklauso P. Pilė
nui. Šėrų įsigijo: Juozas

S. Sharkey, Easton .................   138
(I. Žakiene, Binghamton ........... 132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 130
F. Wilkas, Wilmerding ..............  130
LLD 77 kp., Cliffside ................ 104
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
P. Šlajus, Chester ...................... 104
V. Padgalskas, Mexico ................  96
A. Levaniene, Los Angeles ......... 78
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 78 
S. Sharkey, Easton ...................... 69
S. Puidokas, Rumford ................  55
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 54 
V. J. Valaitis, Now Britain ...... 52 
M. Slekienė, Gardner ................... 52
P. J. Martin, Pittsburgh ............. 52
M. Paulauskas, Pittsburgh ....... 52
J. Blažonis, Lowell ........................ 26
J. Bimba, Paterson ..........   26
A. Navickas, Haverhill ..............  26

Šerais biudžeto užtikrini-

Lawrence, Mass.......... 7.50
Worcester, Mass..........7.50
Seattle, Wash............. 5.50
Dickson City, Pa.........5.00
Saginaw, Mich........... 5.'00
Cliffside, N. J............ 3.50
Minersville, Pa........... 3.50
Oakland, Calif. ......... 3.50
Detroit, Mich.............. 3.50
Luther, Mich............... 3.50
Rockford, Ill. ............. 3.50
Newark, N. J............. 2.50
New Britain, Conn. .. 2.00 
Easton, Pa.................. 2.00
Wilkes-Barre, Pa. ... 1.50 
Washington, Pa.......... 1.50
Plymouth, Pa.............. 1.50
New Haven, Conn. ... 1.00 
Pitssburgh, Pa.................50
Pittston, Pa......... .  .50

Gružauskas, Phila., Pa., už 
$30, Juozas Bekampis, 
Merchantville, N. J., už 
$10, Jonas Meškauskas, 
Phila., už $10, R. Merkis, 
Phila., už $10 ir J. Juknas, 
Phila., Pa. už $10.

Aukavo sekanti philadel- 
phiečiai: J. Jukna, $5, Jo
nas Rainis, $5, A. Bakšis, 
$5. A. Struogienė (švederių 
mezgėja), $2, K. Žilinskas, 
$2, J. Ramanauskienė (Mi
nersville) $2. V. Stasiuki- 
nienė, $1, U. Žilinskienė, $1, 
A. Lipčius, (Chesterietis) 
$1. Ųž šėrūs $70, o aukų 
$24.00. Viso $94. Draugiš
kai, R. Merkis, Philadel
phia, Pa.”

Taipgi įsigijo šėrų: Jos. 
Merk, Woodhaven, N. Y., 
už $10, L. Bekešienė iš, Ro
chester, N. Y., už $10 ir J. 
Labeika (rochesterietis) už 
$10, sakosi kalėdinės dova
nos. Bekešienė prisiuntė ir 
$4 aukų nuo P. Vaivadie- 
nės, rochesterietės.

Į vajų naujai įstojo A. P. 
Dambrauskas, iš Haverhill, 
Mass.

J, Bakšys, Worcester, 
Mass., prisiuntė $84.50 už 
prenumeratas ir aukų nuo 
N. Balchunaš, $5, D. Jels- 
kienė, (Oakdale), $1.

M. Dambrauskienė, So. 
Boston, Mass., prisiuntė 
$52.00 už prenumeratas ir 
sakosi, kad apart jos išrink
ta daugelis draugų darbuo
tis vajuje LLD 2 kuopos 
vardu.

Mūsų laisviečiai ir gra
žiai darbuojasi vajuje, Fra- 
nas Pakalniškis pridavė 
$6.50 už prenumeratą (jis 
svečiavosi pa$ seserį Union,

Būdamas X-tajame Lie
tuvių Meno Sąjungos suva
žiavime ir Meno-Dainos Fe- 
stivalyj š. m. spal. 21 ir 27 
dd. Chicagoje, nusitariau 
nerašyti Laisvei (plačiau 
rašyti ir laiko nebuvo) 
trumpų braižinių, bet tik 
susidaryti pastabas, užrašė
lius ir, viskam pasibaigus, 
pateikti suglaustesnį api
brėžimą viso to, kas ten 
įvyko. Šitaip rašant, tikiu, 
susidarys skaitytojui tirš
tesnis paveikslas ir bus iš
vengta pakartojimų.

Mūsų menininkai pralei
do Chicagoje septynias die
nas ir paliko ten ilgai nepa
mirštamą vaizdą, be to, 
įnešė ką nors naujesnio mū
sų gyvenime.

Kas gi ten per septynias 
dienas vyko?

1) Mūsų chorų, grupių ir 
solistų dainos ir aktorių- 
mėgėjų vaidinimai.

2) Vaizduojamojo meno 
(paišybos) paroda.

3) Moterų rankdarbių ir 
knygos paroda.

4) Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimo sesijos.

Skaitytojui bus kur kas 
prieinamiau išgirsti apie 
kiekvieną šių veiksmų eigą 
bei turinį paskyrium. Tad 
pirmiausiai paimsime mūsų 
chorus, dainininkų grupes 
ir solistus.

Programų vykdyme daly
vavo sekami chorai:

Laisvės Kanklių Mišrus 
Choras,

Roselando Aido Choras, 
Cicero Moterų Choras, 
Roselando Moterų Cho

ras, — visi šie chorai iš 
Chicagos.

Bangos Choras iš Toron
to, Kanados.’

Vyrų Choras iš Windso- 
ro, Kanados.

Moterų Choras iš Cleve-
lando.

Detroito Choras iš Detro
ito.

Kaip matome, moterų 
chorai sudarė chorų daugu
mą ir tai parodo, jog mū
sų sesės labiau mėgsta ir 

N. J., tad kreditą atiduoda 
Stripeikai), o Povilas Ven
ta, būdamas Chicagoje ga
vo vieną naują prenumera
tą, punktus priskaito L. 
Pruseikai.

S. Penkauskas rašo iš 
Lawrence, Mass., kad jo pa- 
gelbininkas bus V. Krali-
kauskas, ir jiedu smarkiai 
darbuosis šiame vajuje. A- 
part pinigų už prenumera
tas prisiuntė aukų nuo P. 
Milius, ir P. Aluksonis, abu 
aukavo po $1.

L. Žemaitienė iš Hart
ford, Conn., prisiuntė 3 
naujas prenumeratas ir at
naujinimą. Taipgi aukų nuo
M. . Urban, $3.50 ir A. Ray- 
mondai, $2.00.

Kitos įvairios aukos: J. 
Nutauta, Brooklyn, N. Y., 
$6.

Po $3.50: Chas. Tamošiū
nas, New York City, N. Y., 
J. P. Chepulis, Southbury, 
Conn., J. Pečiulis, Cliffside,
N. J.

W. Marcinkevičius, Nau
gatuck, Conn., $3.

J. ir K. Anskiai, B’klyn, 
N. Y., $2.

D. Grize, Endicott, N. Y., 
$1.50.'

J. Zalcekas, Naugatuck, 
Conn., $1.

Tikimės, kad į pabaigą 
savaitės bus dar gražių re
zultatų. Tad linkime vi
siems 'vajininkams pasiseki
mo šiame’ darbe.

Rašo Rojus Mizara.
vertina liaudies dainą, negu 
vyrai.

Tūli iš suminėtųjų chorų 
programose dalyvavo per 
du vakarus, tūli per tris. 
Dažniausiai turėjo pasiro
dyti, aišku, chicagiškiai, 
nes jie gyvena vietoje. Iš 
kitur, iš toliau, atvykusieji 
chorai tegalėjo Chicagą pa
siekti tik šeštadienį ir teda
lyvauti tik dviejose pasku
tinėse pramogose.

Dainininkų grupės—kvar
tetai, sekstetai ir po dau
giau — buvo: iš Newark, 
N. J., Hartford, Conn.; iš 
Detroit, Mich.; Šakar-Ma- 
kar sekstetas iš Chicagos.

Taipgi buvo duetų.
Festivalį uždarė visi Cho

rai bendrai, sudainuodami 
“Kur bėga Šešupė,” taipgi 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. Bendram dainavimui 
vadovavo Walteris Žukas.

Dainininkų solistų ir du- 
etistų buvo daugiau: O. Mi- 
neikaitė, iš Brocktono; Po
vilas Stogis, Agotėlė Kens-' 
tavičienė, Koste Abekienė, 
Nancy Roman, Daratėlė 
Judzentavičienė, A. Dočkie- 
nė, C. Stanevičie
nė, Helen Mazil 
(Maziliauskaitė), Josephine 
Shatkus, iš Chicagos; V. O. 
Wall (Valukas), iš Wilkes- 
Barrės; Gertruda Ulinskai- 
tė, iš Waterbury; Elena 
Degutienė, H. Straževičiu- 
tė, iš Toronto; Violeta Cy- 
pas (Čypiutė), Julius Kras- 
nickas ir Aldona Klimaitė, 
iš Cleveland©; Edmundas 
Lawdanskas, iš Rockfordo, 
ir Biruta Ramoškaitė, iš 
New Yorko; Gugas ir Jes- 
ley, iš Detroito.

Solistų pianistų buvo: 
Stepanie Navickaitė, Ruth 
Mason (Mačioniutė), iš 
Cleveland©; Frank Bal- 
wood, (Balevičius), iš Wil
merding, Pa.; Svirplytė, iš 
Windsor©, ir kt. kalus, ji turi gražią figūrą

Dalyvavo šokėjas Vytau- ir imponuojančius judė- 
tas- Bielajus; taipgi šokikų sius. Kiekvienas jos žestas,
grupės.

Gal dar nebus visi prog
ramų dalyviai čia surašyti, 
— dėl to nekaltinkit šių žo-
džių rašytojo. Dalykas ta- (Bus daugiau)

Iš Laisves Skaitytojų 
Susirinkimo Bridge- 

porte, Conn.
Čia buvo ant greitųjų su

kviestas atvirutėmis Lais
vės skaitytojų susirinkimas, 
kuris įvyko Klubo patalpo
se, 27 d. spalių.

Turėta trumpos diskusi
jos kas liečia Laisvės turi
nį ir kitais klausimais. Tū
li pareiškė mintis, kad Lais
vės Bendrovės šėrai galėtų 
būt kitokioj formoj parda
vinėjami.

Vieni skaitytojai mano, 
kad ilgas ir smulkmeniškas 
visokių kelionių aprašymas 
darosi nuobodus skaitymas. 
Tačiaus, kiti užgyrė, kad 
kelionių įspūdžiai jiems pa
tinka.

Pareikšta kelios mintys, 
kad buvę labai vertingi ir 
pamokinanti raštai iš Lie
tuvos Karolio Vairo (Rač
kausko). Tai buvę raštai 
atviri ir nevienpusiški.

Taipgi skaitytojų yra 
mintis, kad Laisvė palaiky
tų ir ant toliaus Anglišką 
Skyrių, kurį laipsniškai pri
prastų skaityti daugiau 
čiagimių jaunuolių. 

me: toli gražu ne visi pro
gramų dalyviai buvo sudėti 
į spausdintą programą, na, 
o vakarų pirmininkų prane
šimus ne visuomet buvo ga
lima išgirsti.

Gal ne vienas paklaus: 
Na, tai kurie gi programų 
pildytojai geriausiai pasi
žymėjo?

Šitaip klausimą galima 
statyti, bet į jį atsakyti nė
ra galima.

. Kiekvienas programoje 
dalyvavęs buvo taip sakant 
savo vietoje. Kiekvienas at
liko savo pareigą, kaip jis 
geriausiai galėjo.

Jei paimsime dainininkus, 
surasime, jog čia buvo di
delė nelygybė tame, kad jų 
tarpe buvo pradinių ir pro
fesionalų, gerai visiems pa- 
ž y s t a m ų: Ramoškaitė, 
Kenstavičienė, Stogis— ge
rai žinomi plačiajai Ameri
kos lietuvių visuomenei so
listai dainininkai. Iš jaunų 
talentų, mažiau girdėtų, ga
lima priskaityti Violetą Čy- 
piutę, Eleną Dugietenę, H. 
Strazevičiutę, Gertrūdą U- 
linskaitę, Edmundą Law- 
danską, Maziliauskaitę ir 
kt. — tai dar jauni amžiu
mi ir neseniai pradėję la
vinti balsą asmenys, kurie 
su laiku gali būti žymūs 
dainininkai; tūli suminėtų
jų jau ir dabar gražiai dai
nuoja. Stoka vietos nelei
džia diskusuoti šį klausimą 
plačiau, — gal prie progos 
teks ties juo apsistoti vėliau 
kada.

Planinio meno šakoje čia 
nepaprastai ryškiai atsire- 
komendavo Stepanie Navic
kaitė. Tai dar jauna mergi
na, bet jos darbai sakyte 
sako, kad jai teks pasiekti 
pačias šio meno šakos vir
šūnes. Be to, kad Navickaitė 
meistriškai atlieka klasiki
nius planinės muzikos vei- 

kiekvienas judėsis supuola 
su muzikos garsais ir tai 
nejučiomis sužavi klausyto
ju

Beje, pageidavimas yra, 
kad būtų ir ant toliaus 
Laisvė spausdinama dides
niu raidžių šriftu, nes di
džiuma Laisvės skaitytojų 
sensta ir akys žymiai silp
nėja.

Buvo vajininkų atsiliepta 
į skaitytojus, kad be bai
mės bandytų rašinėti žinu
tes į Laisvę iš darbaviečių 
ir panašiai.

Apart atnaujintų prenu
meratų — šiame susirinki
mėlyje sumesta Laisvės pa
laikymui aukų ir skaityto
jai aukavo sekamai:

A. Petraitis $6. B. Yusai- 
tis $5. Mureikienė (iš Mil
ford, Conn.) $3. Po $2 šie: 
A. Jocis, F. Staneikienė, V. 
Vaznis ir Elz. Meškelienė.

Po $1: J. Pudimas, J. J. 
Mockaitis, K. Rimas, M. 
Gečiene, A. Norton, Mikne- 
vičienė, M. Kairys ir A. 
Stripeikis.

Viso $30. Vajininkai ta
riame Laisvės vardu didelį 
ačiū už aukas.

Susirinkime pirmininką- 
vęs, P. B.
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Liaudies Ansamblis Kaune

Kauno Dailininkų
Darbai

KAUNAS. — Pradėjus vykdyti nau
jojo Stalininio penkmečio planą, visi ta
rybiniai darbo žmonės, mokslo ir meno 
darbuotojai savo darbą žymiai suinten
syvino. šio darbo našumo pakilimas jau
čiamas ir Kauno dailininkų darbe, ypač 
ruošiant eksponatus artėjančiai Vilniaus 
dailės parodai.

Skulptorius A. Antinis baigė savo nau
ją skulptūros kūrinį ir jį jau pateikė 
žiūri komisijai.

Dail. B. Bučas jau prieš keletą mėne
sių paruošė įžymiosios poetės Salomėjos 
Nėries antkapio projektą ir jos barelje
fą. Projektas Vyr. Architektūros Valdy
bos jau patvirtintas. Visuomenė laukia, 
kad miesto vykdomasis komitetas grei
čiau pradėtų paminklo išpildymo darbą 
ir, jį baigus, greičiau’ pastatytų ant po
etės kapo. Dail. Bučas, be to, baigė dide
lę skulptūrą “Partizanai”. ,

Dail. R. Kalpokas nutapė Biliūno por
tretą; baigia didelio formato paveikslą— 
Kauno miesto panoraminį vaizdą (aliej. 
tapyba); be to, iliustruoja Žemaitės apy
sakaites.

Skulpt. J. Mikėnas ruošia figūrinę 
kompoziciją “Pergalė” skulptūrinei gru
pei paminklo, pastatyto Karaliaučiuje 
žuvusiems Raudonosios Armijos didvy
riams.

Dail. J. Norkus baigė pagaminti deko
racijas Miciūtės veikalui “Stebuklingoji 
dėžutė”, kurios premjera pasirodė Per
galės dieną. Be to, ruošia dekoracijas 
naujiems veikalams: Fonvizino “Neuž
auga” ir vaidinimui jaunimui “Kinų pa
saka”. Iš tapybos darbų pažymėtina alie
jinė kompozicija “Vokiečių žiaurumai 
Lietuvoje” ir du aliejinės tapybos peiza-v • zai.

Dail. J. Prapuolenis baigia gaminti an
samblį — seklyčią lietuvių liaudies cha
raktery.

Skulpt. B. Pundzius dirba figūrinę 
kompoziciją “Karaliaučiaus puolimas” 
aukščiau minėtam paminklui. Darbas jau 
baigiamas.

Skulpt. P. Rimša baigia bareljefą “Ka
ras ir taika”, užsakytą Maskvos dailės 
parodai; pradeda kurti lietuviškos kny
gos 400 metų jubiliejaus medalį.

Dail. K. Šimonis nutapė keletą gamtos 
vaizdų paveikslų. Paruoštas peizažas 
“Neries pakrantės”. Be to, ruošia visą 
seriją, apie 30 paveikslų, Kauno Sena
miesčio būdingų fragmentų (tempera). 
Dail. K. Šimonis Kauno Meno Salone iš
stato daugiau, negu kiti, naujų savo kū
rinių, kurie ’greit nuperkami.

Dail. P. Tarabilda baigė ciklą iliustra
cijų iš Didvyrės Marijos Melnikaitės Tė
vynės karo partizaninių žygių; piešia 
TSRS Aukšč. Tarybos deputato drg. A. 
Venclovos aliejinį portretą ir ruošia ra
šytojų ir dailininkų šaržų-karikatūrų 
ciklą.

Dail. Domi Tarabildienė baigė tapybi
nę kompoziciją “Partizanas”; iliustruoja 
P. Cvirkos pasakų rinkinį ir Valsiūnie- 
nės poemą.

Dail. J. Vaitys užbaigė du paveikslus: 
“Rugiapiutė” ir “Kovos dėl Vilniaus.”

Šie darbai rodo, kad mūsų dailininkai 
savo kūrybą, kuri žiemą buvo šiek tiek 
sustingusi, žymiai pagyvino.

A. Martaitė
E. Mintis.

Shakespeare

Sonetas
Mes išsiskyrėm tuo metu, kada 
Gegužis audė margą skraistę savo, 
Kai juokės pajaunėjusi gamta 
Ir net Saturnas šoko ir dainavo.

Tačiau manęs nedžiugino visai 
Nei rožių degančių kerai raudoni, 
Nei saulė, nei lakštingalų balsai — 
Vasarvidžio naktų saldi svajonė.

Leina, balta kaip sniegas, lelija 
šypsojosi, linguodama nuo vėjo, 
Bety^ano žvilgsnio rūškanas joje

“Ant Nemuno Kran
to” Scenoje

CHICAGO, Ill. — Spalių 24-tą dieną, 
1946, Lietuvių Auditorijoj Roselando 
Aido choras suvaidino muzikali vien- 
veiksmį vaizdelį “Ant Nemuno Kranto”. 
Vaizdelį parašė Juozas Nedvaras. Dai
nas sutaisė Dorothy Yuden (Judžentavi- 
čienė). Režisieriavo taipgi D. Yuden ir 
J. Nedvaras.

Veikalo charaktoriai:
Jonas, naktigonis, buvęs partizanas — 

V. Yuden.
Ona, jo mylimoji — Nancy Roman.
Adomas, senis, buvęs partizanas — L 

Urmonas.
Petras, naktigonis — W. Mūrelis.
Vincas, naktigonis — K. Jakas.
Žvejas, senis — J. Nedvaras.
Rainys, ūkininkas — A. Petronis.
Rainienė, jo žmona — E. Bružienė.
Taipgi dalyvavo vaidinime šokikės V. 

Žaliutė ir E. Čipiutė ir taipgi būrelis šo
kikiu. Sufleriavo J. Kuodis. Scena sutai
sė J. Misevičius. Pianistė buvo Pearl 
Johanson.

Vaizdelis suvaidinta gyvai, gražiai. 
Dainos labai gerai skambėjo choro, due- 
tistų ir solistų. Reikia atiduoti didelę 
garbę choro mokytojai Judžentavičienei. 
Ir taipgi priklauso garbė šokikėms E. Či- 
piutei ir V. Žaliutei už jų tokį gražų šo
kimą. Kalbant apie vaidinimą, tai pas 
aktorius trūksta širdies sujudimo (emo
tion) arba jausmo. Pavyzdžiui: vaikinas 
merginai sako: “Aš tave labai myliu” ir 
bučiuoja ją, o jo širdis to nejaučia ir jo 
būdas arba veidas to neparodo. Taigi di
delių trūkumų nebuvo, o apie mažiukus 
nereikia per spaudą kalbėt. Jų visur 
yra.

Režisūros klausime, tai tas buvo nege
rai, kad merginos gražiai apsirengę, o 
gauna sukneles, prisiųstas iš Amerikos 
dėl nukentėjusių nuo karo lietuvių. Juk 
mes žinom, kad gražiai apsirengusiems 
pašalpos, aprėdalų neduoda. Ir taipgi ak
toriai, vaidindami veikalą, neturi nieko 
bendro turėt su publika, sėdinčia svetai
nėje, ar jie dainuotų, ar šoktų, ar ką kitą 
darytų. Jie turi suprast, kad jie yra vei
kalo charaktoriai ir kad tik su kitais 
charaktoriais turi reikalą.

Dabar biskį apie patį veikalą. Veikalas 
“Ant Nemuno Kranto” užmazgos (plot) 
arba pamato kaip ir neturi. Viskas de
dasi ant Nemuno kranto, kur naktigoniai 
arba buvusieji partizanai kūrena ugnį. 
Ir štai, ateina jaunimas, linksmai šūkau
damas ir, grojant muzikantui, dainuoja 
ir šoka. Taigi neaišku, nes susimaišo 
naktigoniai, partizanai ir nukentėjusieji 
nuo karo lietuviai. Mat, merginos irgi 
ateina, gavę sukneles jų pašalpai. Taigi 
nėr išvados. Nors gi mintis ir graži. Mat 
vienija Amerikos ir Lietuvos lietuvius.

Pasikalbėjus su veikalo autorium, drg. 
Nedvaru, jis pasakė, kad veikalą jis ant 
greitųjų rašė ir kad bus visas jis pertai
sytas. Ir aš tikiu, kad jis taip ir pada
rys.

Šį vakarą taipgi dainavo šakai--Makar 
Moterų Oktetas. Atsidarius scenai, dvi 
moterys skalbia drapanas. Ir paskui atei
na daugiau moterų ir visos, po trumpos 
kalbos, gražiai padainuoja.

Toliau Frank Balwood — Balevičius iš 
Wilmerding, Pa., labai gražiai paskambi
no pianą. Taipgi nustebusiai gražiai dai
navo duetą Helen Mazil ir Josephine 
Shatkus.

Gi paskutinį numerį šio vakaro išpildė 
Roselando Moterų Choras, kuris sudai
navo pagirtinai, puikiai.

Stebėtina, kad Chicagoj yra net kele
tas paaugusių moterų chorų ir jie visi 
dainuoja, kad net svetainės skamba.

Taipgi reikia pasakyt, kad šitas va
karas buvo dalis Lietuvių Meno Sąjun
gos festivalio programos.

Jonas Juška.

Vien tavo blankų atšvaitą regėjo;

Ir buvo man tarp kvepiančių žiedų, 
Tarytum žiemą, šalta ir gūdu...

• Išvertė A. Churginas

Rugpjūčio 9, 10 ir 11 d. d. Kaune vie
šėjo Lietuvos TSR Valstybinis Liaudies 
Ansamblis, vadovaujamas LTSR nusi
pelniusio meno veikėjo J. Švedo. Šį kar
tą Liaudies Ansamblis Kauno visuome
nei, be gražių ir skambių lietuvių liau
dies dainų, muzikos ir šokių, parodė ir 
gana spalvingai J. Lingio sumantažuotą 
vieno veiksmo vestuvinių liaudies papro
čių “Piršlio teismą”.

Koncerto pirmoje dalyje teko išgirsti 
galingai ir plačiai nuskambėjusią “Dai
ną apie tarybų tautą” (žodžiai A. Venc
lovos), J. Švedo liaudies instrumentams 
(kanklėms, trimitams, sklidučiams, lum
zdeliams ir birbynėms) parašytą “Daina 
be žodžių”, švelnią ir malonią dainą apie 
mūsų senelį Nemuną “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka” (solo, chorui pritariant, 
išpildė J. Šapoka). Maloniai žiūrovus nu
teikė būdingas mergaičių apeiginis šokis 
su gėlėmis “Sadutė”, kuriame atsispindi 
lietuvaičių sielos švelnumas, jųjų grakš
tumas ir grožis. Nuotaikingai praskam
bėjo dainos:’ “Praded aušrelė aušti” ir 
“Piaun broliukai žalioj lankoj.”''Savo gy
vumu užimponavo “Našlės” šokis (solis
tė E. Gužinskaitė). Neblogai liaudies 
instrumentais išpildyta J. Švedo rapsodi
ja,“Klonių aidai”. Koncerto pirmoji da
lis užbaigta būdingais dalykėliais — auk
štaičių liaudies daina “Melnikas” ir šo
kiu “Malūnas.”

Leningrado Muziejuose
Vilniaus Dailės Instituto studentų 

ekskursija
Pravažiuojame Petro Pirmojo pamin

klą, Isakovo didingą soborą, tolumoje 
matome Admiraliteto paauksuotus bokš
tus... Visa tai, kas buvo apmaskuota, ap
kalta lentom ir užpilta smėliu, kad ap
saugojus nuo bombų, dabar žavi žiūrovo 
akis. Darbo drabužiais apsirengusios 
moterys taiso plyšius, dažo sienas, krau- • 
na geležies laužus.

Nevos upė. Rūke skęsta begalės til
tų. Naktį tiltai viduryje pakyla, kad ga
lėtų garlaiviai praplaukti.

Mes prie Visasąjunginės Dailės Aka- . laipsnio gavimo Deržavinas tapo guber- 
demijos. Iš šios akademijos išėjo patys natorium, vėliau Ekaterinos II kabineto 
geriausieji rusų dailininkai. Ir dabar 
Čia suplaukia iš visos Tarybų Sąjungos 
kraštų studentai tęsti savo studijų. Aka
demijai vadovauja dailininkas Grabaris..

Diplomininkų darbuose matosi įvairios 
scenos iš Tėvynės karo. Tai didelio dro
bės formato darbai su daugybe figūrų.

Pirmučiausiai mes skubame aplankyti 
Ermitažą ir Rusų Muziejų, tai kas mus 
labiausiai domina. Valandomis stebi
mės, Ticijano, Veronežo, Tintoreto dar
bais. Po to mums parodomi Van Dyko, 
Velaskezo, Mūrilio šedevrai. Ilgai negali
me atsižiūrėti prancūzų — Koro peisa- 
žais, Puseno kompozicijom ir meistrišku
mu. Žavimės Donijo psichologiškumu.

Ir taip mes einame “per visus amžius 
ir tautas”.

Aplankome Rusų Muziejų, kur pama
tome šiškino peisažus, Sorickio kompo
zicijas. Sunkus senosios Rusijos žmonių 
gyvenimas atvaizduotas Repino drobėje 
“Burliokai” ir kit.), istoriniai karo žy

giai Surikovo darbe — “Suvorovo perėji
mas per Alpes”. Yra ta tema ir Ge pa
veiksluose “Petras 1-sis” ir “Caraitis 
Aleksandras”. Puikūs Levitano peisa- 
žai ir žavintis Sierovo tapybos koloritas. 
Toliau aplankome Etnografinį Muziejų, 
perdarytą iš Petro 1-jo “Kunstkammer.” 
Čia surasi nuo Miklucho Makląjaus rin
kinių ligi paskutiniųjų metų Sibiro tau
tų dailės kūrinių.

Leningrado Gynybos Muziejus parodo 
didvyrišką kovos kelią, kurį praėjo kiek
vienas leningradietis blokados metu. Pa
čiu tragiškiausiu laiku eidavo tarnauto
jai į įstaigas, darbininkai fabrikuosna, 
sustyrę nuo šalčio artistai vaidindavo, 
kiekvienas norėjo būti tikru leningradie
čiu. Muziejuje parodyti didžiuliai “Tig
rai”, ir viso to finišas — vokiškų šalmų 
piramidė. Šalia vokiška lenta “nach Le-. 
ningrad”... Lenino miesto gyventojai ge
riau mirdavo, o fašistam nepasiduodavo.

Prieš išvykstant mes dar aplankėme 
tas vietas, kur Leninas vadovavo Didžia
jai Socialistinei Revoliucijai, kur vyko 
lemiamos kovos dėl naujos santvarkos.

Malonu vakarais su draugais pasivaik
ščioti ramiom; Nevos pakrantėm arba ei
ti miesto centran Nevskio prospektu. 
Mus stebino nepaprastas švarumas, už
tarnautas pasididžiavimas ir meilė sa
vam miestui. Leningradiečiai rūpinasi 
padaryti miestą vėl gražų, tokį, koks bu
vo prieš karą. Visur pulsuoja gyveni-

Antroj koncerto daly matytas “Piršlio 
teismo” montažas, savo įvairumu paliko 
neblogą įspūdį, tačiau visoje vaidyboje 
jaučiamas didelis mėgėjiškumas ir sceni
nis nepatyrimas. Atkreiptinas dėmesys 
taip pat į žodžių ryškumą ir vaidintojų 
grimą. Ansamblio dalyviai, atlikę pirš
lio, jaunųjų, teisėjo, svočios, persirengė- 
lių ir kt. vaidmenis, be abejonės, ateity 
vaidyboje sustiprės, nes turi tam duome
nų. Nekokį įspūdį paliko matyti ansamb
lio dalyvių tautiniai drabužiai, o ypač 
vyrų. Reikia manyti, kad netolimoj atei
ty ansamblio numatyti įsigyti nauji tau
tiniai drabužiai savo įvairumu, puošnu
mu ir spalvingumu tinkamai reprezen
tuos lietuvių liaudies meną.

Nežiūrint, kad šis ansamblis dar visai 
jaunas, tačiau pasireiškia savo kūrybin
gumu. Visi jo dalyviai niekada neturi 
pamiršti, kad jie atstovauja visą Lietu
vos liaudį ir josios meną — visą Lietuvą, 
kad jie yra profesionalai savo srity. Dau
giau susiklausymo, darnumo ir didesnio 
susiklausymo, darnumo ir didesnio ap- 
šlifavimo norėtųsi matyti visuose an
samblio darbuose. Meno vad. J. Švedas, 
dirigentas E. Pilypaitis, šokių vadovas 
J. Lingys, režisierius A. Kernagis jau 
daug yra padarę, bet dar didesnių jėgų 
įtempimo iš jų pareikalaus ansamblio 
ateities darbai. Linkėtina nuoširdaus pa
sisekimo. , Alf. Zauka.

Dapildymas Teatrinių 
Veikalų Sąrašo

, J I - ■ ~

Jau ne kartą Laisvės Li
teratūra ir Menas skyriuje 
buvo spausdinta surašąs 
teatrališkų veikalų; su šiais 
tik dapildau pirmuosius su- 
rašus:

“Aitvaras Teisėjas”
“Balandis”
“Be Kaltės Kalti”
“Daug Triukšmo dėl Nie-

G. R. Deržavinas
(130-jų jo mirties metinių proga)

Gavrilas Romanovičius Deržavinas y- 
ra vienas iš žymiųjų rusų poetų, apdai
navusių savo Tėvynės didingumą bei 
garbę. Deržavinas, kaip poetas, susifor
mavo puikių rusų ginklo pergalių laiko
tarpyje. Dešimtį metų — nuo 1762 iki 
1772 metų — jis tarnavo eiliniu kareiviu 
gvardijos Preobražensko pulke. Šis lai
kotarpis įspaudė neišdildomą antspaudą 
jo visam tolesniam gyvenimui ir kūry
bai. Artima pažintis su paprastais žmo
nėmis praturtino poeto kalbą.

Per 12 metų po pirmojo karininko 

“Dėdė Jonas”
“Dvylika Brolių Juod

varniais Lakstančiu”
“Jubiliejus”
“Juonukas Partizanas”
“Kiteža”
“Klampynė”
“Klebonija”
“Kunigo Meilė”
“Leningrado Plentas”
“Linksmoji Našlė”
“Marti’”
“Marica”
“Mažiukai”
“Mikšių Šeima”
“Moterims Neišsimeluo- 

si”
“Nauja Vaga”
“Neužauga”’
“Pavasaris”
“Pergalė”
“Pikų Dama’”
“Saulės Vaikas”
“Sevilijos Kirpėjas”
“Šiaudinė Skrybėlė”
“Sigutė”
“Stebuklingoji Dėžutė”
“Studentas Princas”

peretė)
“Tėvas ir Sūnus”
“Tėvų Namai”

. “Topazas”
“Uždavinys”
“Vasarotojai”
“Vilties žu/imas”
“Žemiškoji! ir Dangiškoji 

Meilė”
“Žiogas ir Skruzdėlė”

P. A. Jatul.

to

sekretorium, senatorium ir 1802 metais 
ministru. Bet, nors poetas aukštai paki
lo, jis nepakeitė iš liaudies įgytų įpročių, 
minčių ir jausmų, kalbos ir išsireiškimo 
būdo.

Deržavino poezija — tai jo laikų įvy
kių aidas. XVIII amžius, pradėtas Petro 
Didžiojo darbais ir pergalėmis, pasibaigė 
nevystančios A. Suvorovo garbės spindė
jimu. Poetas buvo asmeniškai pažįsta
mas su didžiuoju karvedžiu, juo nuošir
džiai gėrėjosi ir puikiai suprato jo nuo
pelnus Tėvynei. Deržavinas buvo eilės 
rusų karo istorijos įvykių liudininkas ir 
gyvai atsiliepdavo į kiekvieną didvyrišką 
žygdarbį, į kiekvieną rusų kariuomenės 
pergalę, sukurdamas stiprius eilėraščius. 
Savo pergalių odėse ir dainose Deržavi
nas meistriškai pavaizdavo didingus 
“niekieno nenugalimų” karių paveikslus.

Poeto patriotizmas, jo meilė Tėvynei 
išreikšta ne tiktai kūriniuose, kuriuose 
apdainuojama rusų ginklo garbė, bet ir 
tuose eilėraščiuose, kur jis ironiškai ar
ba satyriškai vaizdavo ir plakė bendra- 
laikių ydas. Jis skaudžiai plakė savanau
diškus žmones, asmeninius interesus kė
lusius aukščiau tautos interesų. Puikiai 
Deržavinas mokėjo pavaizduoti ir gim
tojo krašto gamtą. Jis mėgo ryškias sul
tingas spalvas, prašmatnumą ir didingą 
grožį, tokį garsų suderinimą, kuris ga
lėdavo perteikti stichinių gamtos reiški
nių grožį ir galią.

Įdomūs yra jo filosofiniai kūriniai, 
kuriuose jis lietė pasaulio sąrangos klau
simus, žmogų ir jo vietą visatoje. Giliai 
ir jo laikams originališkai galvojo jis 
apie gyvenimą ir mirtį, apie žmogaus 
kančias ir malonumus.

Deržavino eilėraščiai ir ligšiol nenus
tojo gyvenę ir skambėję.

V. Palukaitis

Cleveland, Ohio

jau

mas. Leningradas gyvas, kaip niekuo
met.

Augustinas Savickas, 
ekskursijos dalyvis.

Tai Svarbus Panjinejimas
Labai malonu girdėti, kad 

clevelandiečiai šiemet rengia
si patys atžymėti, taip galima 
sakyti, vieną iš istoriniai svar
biausių įvykių — 29-nių me
tų nuo Rusijos Proletarinės 
Revoliucijos. Per tuos 29 me
tus Sovietų Sąjunga augo ir 
tvirtėjo, o pastaruoju laiku 
Sovietų Sąjunga išaugo į ne- 
besudaužomą visos pasaulinės 
demokratijos tvirtovę. Ji pa
sidavė visų d e m o k r a t i jos 
trokštančių žmonių viltimi ir 
inspiracija. Tik paimkime dar 
tą, kas būtų atsitikę ant mū
sų žemelės, jeig utoksai aris
tokratinis Rusijos caristinis 
režimas būtų pasilikęs iki ant
ro pasaulinio karo? \0gi 
ku, kad ir čia, Amerikoje,
būtume turėję fašizmą ir hit* 
leniniai gestapo smogikai čia 
būtų besibastą ant kiekvieno 
kampo. Tai kas ir sudaro šį 
paminėjimą svarbiu.

Čia dar įvyks ir kitas Cleve
land iečiams nepaprastas įvy
kis tame iškilmingame pami
nėjime, nes tos iškilmės muzi- 
kalėj programoj dalyvaus 
Chicagos žymūs dailės artis
tai. Kaip matosi iš rengėjų 
pranešimų, jais bus K. Abe- 
kienė, A. Kenstavičienė, J. 
Kenstavičius ir P. Stogis. Jie 
dainuos solus, duetus, kvarte
tus ir duetą iš operos “Ai
da.”

Tas iškilmingas apvaikščio- 
jimas įvyks trečiadienio vaka
re, lapkričio 6 d., White Eag
le Hall, 8315 Kosciuszko Ave. 
Tokioje svarbioje ir artistų 
dainomis papuoštoje iškilmė
je tikimasi daug publikos, to
dėl norintiems pasirinkti pa
togesnę vietą svetainėje, pa
tartina nesivėluoti. Tik gaila, 
kad šių žodžių rašytojui ne
teks matyti šios svarbios ir 
gražios iškilmės, nes jau bū
siu apleidęs Clevelandą. Bet 
mano jausmai, clevelandiečių 
tokiomis pastangomis, suren
giant tokią iškilmę, bus pilnai 
patenkinti. J. N. S«
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Lawrence. Mass.

(Tąsa)

Įdomu man buvo patirt, ko
kie gi čia esti piknikai, šitoj 
savingoj pasaulio daly. Pri- 
buvom. Einam į salę —sla
vų ar chorvatų esanti tai 
salė ir prie jos nemažas 
daržas. Čia ir prasidėjo pla
tus susipažinimas su vietos 
veikėjais ir draugais. Įdo
mus ir malonus dalykas.

Štai Ona Pukienė, iš In- 
gelvudo. Pavidutinė, žvitri, 
gyva, mėlynakė, šviesia- 
pluakė. Akys jos stačiai ir 
klausiančiai j jus žiūri. Su
kinėjasi, švaistosi apie mai
stą, apie virtuvėlę. Ten pat 
prie krosnelės stropiai dar
buojasi Arminienė, jau ge
rai pažįstama iš turėtos pas 
juos vakarienės. Kita, jau 
artimai spėjusi su mumis 
susipažinti — Levanienė — 
kviečia sėstis prie stalo ir 
ko užkąsti. Pati atsisėda ša
limais, atsinešusi kavos in
dą. Pripilia ir mums. Tuoj, 
ilgai neklausinėjusi Pukie
nė atneša po lėkštę piaus- 
tyto kumpio su kopūstais ir 
rūgintais agurkais. Visa 
kas esą naminio darbo. Juo
dos duonos riekės. Dar ir 
pomidorų su salotų lapais iš 
kur tai atsirado. Paskui ir 
ragaišio ar bapkos, vis pa
čių draugių keptos.

Na, alkanas nebebūsi. 
Štai prisėda Levišauskienė, 
nedidukė, apvalutė, simpa
tiška blondinė, priplauki, 
su artima draugiška šypsą. 
Įdomi pasikalbėti' ir gerai 
pralavinta. Besikalbėdami, 
pradedam rasti įdomių sa
vybių. Regis, Arminas, o 
gal ir Levanas, padėjo ant 
stalo keletą alaus bonkų. 
Vadinas, piknikas visai, 
kaip išpuola. Kandam, čiau- 
mojam, užsigeriam kavu- 
tėsį o ne — tai ir alučio. 
Pasidarė jaukiau ir drą
siau.

Ateina jau nuo seniai ge
rai pažįstamas, buvęs 
greatnekietis Antanas Ta- 
landzevičius. Vis toks pat 
jaunyvas, ilgakojis, augalo
tas dzūkas, dažniausia prie- 
teliškai nusiteikęs. Kritiš
kai ir gudriai garsiai pro
tarpiais nusijuokia, kai jam 
pasakai ko tokio kutnaus. 
Šviesiaplaukis, mėlynakis 
su laibu kaklu.

Štai ir kitas seniau ma
tytas ir pažįstamas, aukšt- 
tas, liemeningas, stamantus 
viduramžis Oksas. Pasakojo 
apie savo keliones į rytus, į 
Bostoną. Iš karto prieina 
bent dvi — ir abi riestos 
moterukės, tvirtai stovi ant 
greitų kojų, abi gerai su
krėstos ir gal vienodo ūgio 
ir amžiaus: M. Bušienė ir 
Pupienė Julė. Iš pirmos pa
žiūros nelengva ir atskirti. 
Tik paskiau jau įtėmiji as
meninių požymių ir ypatu
mų. Abi čiuinos, greitos, 
simpatingos.

O čia pat iš užpakalio 
svetingai šypsosi ir antro
sios tų moterėlių pusės: 
kresnas, gerai nutašytas, 
tvirtakaklis, solidus juod- 
bruvis “dzūkų tautos” Bu
šas. Gerai pririnkta ir pa
vardė: “Bush” — lietuviš
kai krūmas. Ir atrodo kaip 
geras apvalus krūmas ar 
kelmas. Iš veido pažiūrėt 
gudrus ir pastovus pusber
nis, — tai Bušienės bičiulis. 
Na, o kitas, kitos moterėlės 
bičiulis — Paulius Pupis. Iš 
pirmos pažiūros sakytum, 
kad tai buvęs klyvlandietis, 
o dabartinis “Vilnies” ad
ministratorius Jonas Ma
žeika. Labai vienodas profi
lis, ūgis, akys, nosis, pasto
va. Pupiai kartais vadina

ma Rufais, kad lengviau 
būtų atskirti nuo kito bro
lio Pupio. Su Pupiu tuoj 
kaip tai susigretinom. Toks 
jo gludus balsas ir susival- 
domos manieros. Jis mudu 
su maniške po pikniko ir 
namo, dėkui, parvežė.

Prieina pavidutinio sudė
jimo ir ūgio, šviesaus pail
go būdo, judri, vikri Berno
tienė. Amžium nelabai kuo 
skiriasi nuo kitų draugių. 
Ot sau pavidutinės. Berno
tą irgi čia pat, paaugesnis 
už saviškę, ramaus pailgo 
povyzio bernaitis, gal pora 
metų vyresnis už žmonelę. 
Malonu susipažinti, turime 
vilties susitikti dažniau su 
visomis ir su visais.

Į Pukienę dažnai žvilgte
rėdamas, pamaniau, o kur 
gi Pūkis. Ir nebeatmenu ge- 

I rai, ar Pūkis buvo tame 
■ piknike ar ne. Bet Pūkį ga
vau gerai ir artimai pažin
ti truputį vėliau, už keleto 
dienų, jų pačių sodyboj. 
Malonus, nuoseklus drau
gas,’ gerai prasilavinęs.

Pasidarė salėj šilta, tai 
išėjom į daržą. Ten vėl eina 
stalų eilės ir suolai ir visa 
tai po lengvu žalsvai perš
viečiamu vijoklių ir kitokių 
'lieknų augalų stogu. Lyg 
tai būtų kokia augalinė pa
lapinė arba didžiulė altana. 
Čia keletas vyručių rimtai 
ir susikaupusiai pliekė kor
tom. Kiti žiūrinėjo, šaipėsi, 
spėliojo, kurio gi čia dabar 
bus viršus...
Pažiūrėjęs, stoviniuojančių 

būrely tuoj pažinau prieš 
ketvertą metų dar tebebu
vusią mūsų mieste draugę 
A. Gasperienę. Gerai atro
do: apskritutė, apvalutė, 
šviesiaplaukė, stamanti ant 
kojų. Džiaugėsi čia gražiai 
prigijusi ir pritapusi prie 
prielankios aplinkos. Supa- 

; žindė su savo draugu Blo-

du. Įdomus pasikalbėt ir 
svieto matęs pusamžis žmo
gynas.

Ogi štai ateina ir gerai 
pažįstamas iš susitikimų 
suvažiavimuose, buvęs ka
nadietis, paskiau čikagietis, 
o dabar losangelietis V. 
Raila su žmona. Gražiai a- 
bu atrodo. Gerai darinkta 
pora. Riestaplaukis, riesta- 
nosis ir iš viso riestas, sta
mantus ir masingas Raila, 
plataus atviro veido ir drą
sių akių, augalotas, stome- 
ningas, liemeningas. Railie
nė labai taisykliškų propor
cijų jauna moteraitė, vidu
tinio ūgio ir svorio, blondi
nė, prieteliškai žiūri į jus. 
Railų jau čia spėta įsigyti 
geras vardas ir pagarba. 
Žmonės netrunka pažint ir 
įkainuot gerą darbą, ir jie 
tau paskui mielai tai paro
do.

Ant stalo prieš mus atsi
sėdusius atnešė porą stiklų 
ir porą alaus butelių tam
sios odos, juodaplaukis, 
juodaakis, pasausėlis iš vei
do, vidutinio ūgio ir svo
rio, draugiškai nusiteikęs 
vyrukas. Svetingai pakvietė 
gintis nuo troškulio. Ir iš jo 
patarmės tuoj supratau, 
kad tai esama “mūsų krės
ta” žmogaus. Pasisakė esąs 
J. Druskis, buvęs kadaise 
seniau Čikagoj. Nagi dėkui 
“susiedai.” Reikia ragaut 
rūkštelės.

Čia pat ant suolo sėdi O- 
na Levanienė. Prieina prie 
mūs augalotas, rimto pail
go veido ir protingų akių, 
šviesiaplaukis jaunas vaiki
nas. Levanienė tuoj atre- 
komendavo: tai jos vyres
nysis sūnuč, chemikas, che
mijos inžinierius. Tarstelė- 
jom keletą formalių saki
nių, ir jaunuolis priėjo prie 
kitų jauhuolių būrelio, sto-
viniuojancio paliai duris.

(Bus daugiau)

Im

Newark, N. J.
Gražiai Pavykęs Sietyno— 

Rusų Koncertas
Spalių 5 dieną seniai lau

kiamas Sietyno Choro bendrai 
su rusais koncertas,’ pavyko 
geriau, negu tikėjosi patys 
rengėjai.

Tiesa, galima pasakyti, 
pelno nekiek beliko, nes atsi
žvelgiant į dabartinę brange
nybę, tikėtis daug ko ir nėra. 
Už tad dailės - meno atžvilgiu 
galima tikrai pasidžiaugti. 
Programa buvo trumpa, kiek 
ilgiau valandos ir pusės, ta
čiau paliko gražių minčių 
klausytojuose.

Rusų choras šiuo kartu žy
miai mažesnis skaičiumi, bet 
gražiai dainavo 4 daineles. 
Sietyniečių jaunuolių okte
tas, kurio mokytojas Juozas
Šimelevičius taip gražiai, har
moningai sumokino į tokį 
trumpą laiką, pianu lydint jo 
jaunai, talentingai dukrelei 
Lillian, sudainavo net 8 dai-
nas įvairaus turinio. Jie dai
navo per du atvejus ir visgi 
klausytojai norėjo dar dau
giau. Pasirodė, kad vįsi okte
to jaunuoliai turi gražiai 
skambančius balsus. Kad tik 
jie pasilaikytų ant ilgiau, tai 
būtų ne tik didelė Newarko ir 
apylinkės pažiba, o ir plačioje 
meno srityje.

Tie, kurie dalyvausite mūsų 
dienraščio Laisvės koncerte, 
lapkričio 10. dieną, Brookly- 
ne, turėsite gražios progos šį 
oktetą išgirsti.

Rusų Šokikų “Volga” grupė 
taip jau labai gražiai atliko 
savo uždavinį. Užbaigė pro
gramą Sietynas, pats didžiau
sias ir skambiausiai sudainuo
damas keturias įvairias daine
les, vedant mokytojui Walte- 
riui Žukui.

Šiuo kartu gali visi pasigė
rėti Sietyno Choro narių skai
čiumi ir harmonija, nes turi
me visų keturių balsų puikų 
lobyną ir galime pasidžiaugti, 
kad sugrįžo Stelmokų Onutė 
ir Adele, nepavaduojami mū
sų sopranai. Viduryj progra
mos dr. Kaškiaučius trumpai 
kalbėjo meno reikaluose, pri
simindamas svarbų meno su
važiavimą - festivalį, kuris 
įvyko šiomis dienomis Chica- 
goje ir reikalą chore dalyvau
ti.

Pro gramai pirmininkavo 
jaunasis Edwardas Skučas.

Gabiai vedė biznį ir tvarką 
choro jaunas organizuotojas 
Bob Žukauskas. Įžangos tikie- 
tų net 10 pardavė jaunutė iš 
Kearny sietyniėtė - altas So
nia Arlauskaitė. Kiti po ma
žiau.

Dar kartą tenka kredituoti 
mūsų jaunuolių oktetą ir tuo- 
mi, kad jie patys savo inicia

Keletas savaičių atgal teko 
aplankyti Lynn, Mass.1 Kaip 
tyčia lietuvių kliubo salėj pa
sitaikė būti “parei.” “Pare” 
buvo surengta atzymėjimui 25 
metų ženatvės sukakties clrg. 
Aliukonių, Julesj ir Valterio. 
Aliukonis yra geras kovoto
jas už darbininkų reikalus. 
Kadaise jis gyveno Nąshvėj, 
bet turėjo apleisti, nes buvo 
persekiojamas ir darbas jam 
ten buvo sunku gauti. Mat, 
per audėjų streiką jis buvo 
aktyvus žmogus.

Todėl man buvo gera pro
ga pabaliavoti su Lynn lietu
viais ir pasikalbėti įvairiais 
reikalais.

Linkiu draugjams Aliuko- 
niams dar sulaukti kitus 25 
metus savo ženybinio gyveni
mo.

Ne pro šalį būtų atkreipti 
dėmėsi lyniečių draugų, ypa
tingai kaip Aliukonių ir Kar- 
picų, kad Lynne suorganizuo
tų Lietuvių literatūros Drau
gijos kuopą. Ten, pasirodo, 
yra pusėtinas būrelis lietuvių. 
Jie turėtų priklausyti tokiai 
garbingai ; organizacijai, 
kaip Literatures Draugija. 
Jos nariai gauja puikių kny
gų ir žurnalą [šviesą, tik už 
$1.50 metinės duoklės.

Todėl, draugiai, malonėkite 
pasidarbuoti ir sutverti drau
gijos kuopą. 

* * *
Apsivedė Bertha Garmutė 

su Dr. Hoffman. Draugai Gar
niai yra Laisvės skaitytojai. 
Jaunavedžiai išvažiavo ant 
“medaus mėnesio” į Meksiką. 
Laimingo jiems gyvenimo!*<' * *

Sesutė nepasiduoda broliui. 
Brolis apsivedė vieną mėnesį, 
o. sesutė kitą m.ėnesį. čia kal
ba eina apie mūsų laisviečių 
Penkauskų sūnų Viktorą ir 
dukrelę Nelę/ Viktoras Pen- 
kauškas apsivedė su lenkų 
tautybės mergina, o Nelė Pen- 
kauskaitė su lietuviu vaikinu, 
Albertu Blažoniu. Geros klo
ties junavedžiams gražiai su
gyventi ir šeimynišką gyveni
mą kurti. 

4?
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 125 kuopos susirin
kime draugai ir draugės nu
tarė surengti šaunią vakarie
nę lapkričio 3 dieną, 2 vai. po 
pietų, Maple parke. Įžanga 
tiktai $1.50 ypatai.

Kuopos nariai ir narės ge
rai pasidarbuokite, kad vaka
rienė būtų turtinga. Kviečiam 
ir kitų kolonijų lietuvius at
važiuoti ir dalyvauti mūsų 
parengimo. Ypatingai tokių 
artimų kolonijų, kaip Lowell, 
Haverhill ir Nashua, lietuvių 
turėtų dalyvauti.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas buvo surengęs va
karienę Maple parke, kad su
kelti dar daugiau pinigų ir 
nupirkti dar vieną mašiną dėl 
Vilniaus Instituto, kuri kaš
tuoja $10,000, kaip centrali- 
nis komitetas raportuoja. Tam 
tikslui buvo sukelta šimtinė 
ir pasiųsta Į centrą. Tai yra 
geras darbas, reikia, kad visų 
kolonijų draugai panašiai pa
sidarbuotų dėl Lietuvos žmo
nių. Jeigu galėjome sukelti 
arti 80 tūkstančių dolerių, tai 
lengvai turėtumėme sukelti tą 
dešimt tūkstančių. Tegul mū
sų broliai ir seserys Lietuvoje 
džiaugiasi mūsų parama.

Dėl parengimo draugės tu
rėjo gerai padirbėti. Darba
vosi M. Milvidienė, V. Ta- 
raškienė, E. Kralikauskicnė, 
E. Sukackienė. Šios geros 
draugės niekados neatsisako 
pasidarbuoti dėl darbininkiš
kų reikalų. Ypač jos moka 
pagaminti skanius valgius.

. * * *
Spalių 20 dieną įvyko LLD 

37 kuopos susirinkimas. Ke
li klausimai buvo pakelti, kaip 
geriau sukelti finansų dėl 
dienraščio Laisvės. Draugai 
pasižadėjo tam tikslui patys 
paaukoti ir suruošti parengi
mą. Pasirodo, kad būtų gerai 
parsitraukti iš Brooklyno Jur
gį Klimą su filmą, kurią A. 
Bimba parvežė iš Lietuvos. 
Būtų be galo žingeidu ją pa
matyti. Jeigu bus susitarta 
su Klimu, tai bus Laisvėje 
apie tai pranešta. Tėmykite.* * *

Susirgo Petras Tamašaus
kas. Per kelis metus jis buvo 
Laisvės vajininku. Bet šiemet 
jau nebegali dalyvauti vaju
je, tai labai gaila. Linkime 
jam kuogreičiausia pasveikti 
ir vėl su mumis išvien darbuo
tis.

V. Kralikauskas apsiėmė 
vajuje padirbėti. Jis kasmet 
padėdavo dirbti. Gerai, drau
gai, nepasiduokime kitoms ko
lonijoms, pralenkime jas pre
numeratomis ir aukomis. Įsi
jungiame visi darban, kaip 
vyrai, taip ir moterys.

Mėsos mažai yra, tai mažai 
reikia valgių gaminti, todėl 
visi turime gražaus laiko pa
sidarbuoti dėl vajaus. Nueiki
me pas lietuvius, kurie dar 
neskaito Laisvės ir pakalbin- 
kirųe, kad užsiprenumeruotų.

S. Penkauskas.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

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

tyva išleido ir radio ant lai
mėjimo dėl savo lėšų paden
gimo kelionės į meno festiva
lį, Chicagoje. Girdėjau, kad 
daugiausia tikintų išplatino 
Harry Mitkus (net $50 ver
tės), su pagalba savo darbŠ^ 
čios' mamytės Marian. Antras,
lai pats choro mokytojas 
Walter Žukas — apie $20 
vertės. Kiti po mažiau.

Varde choro, taipgi didžio
ji šilta padėka atiduodama 
piūsų didžiam veikėjui, choro 
entuziastui Lietuvos Draugui, 
kuris daug pagelbėjo" mūsų 
jaunuoliams sukelti kelionės 
lėšoms į Chicagą. Tokio drau
go niekuomet choras neužsi- 
mirš; jis padėjo mums išrišti 
sunkiausią problemą.

širdinga padėka publikai 
už paramą. Chorų mokyto
jams, pianistei ir visiems, ku
rie gražiai darbavosi, kad pa
daryti šį koncertą sėkmingu.

G. Albinas.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5013

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
L .nJ., ..... .. .......— ■............................................... ............  ~—L.

: ,r

HOGS WCMTLEIMMHI SHEEP

Kai tiktai kainų kontrolė pasibaigė, baigėsi ir dirb
tinoji stoka mėsos, užvertė rinka su mėsa, tik kainos 
pakilo. Šios skaitlinės geriausia parodo, kad riksmas 
apie stoką mėsos buvo tik burbulas.

Oct. 17 
1946 

150,000

Oct. 17 
1946 

87,000 k

Oct. 17 
1946 

68,600

Oct. 10- 
1946 
9,000 '

Oct. 10 
1946 

23,300

Oct. 10 
1946 

28,700

Oct. 17 
1945 

27,200

Oct. 17 
1945 

35,800

Oct. 17 
1945 

50,600

įĮ; . .„
DUONA

SCHOLES BAKING Ii
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

GREEN STAR BAR & GRILL
UETVVISKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ 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.

j CHARLES J. ROMAN Ė
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių • 
Direktorius J

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

W?Wr

afty

1113 Mt Vernon St *
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 _
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Iš Jungtinių Tautų 
Seimo

VIEŠBUČIŲ DARBININ
KAI LAIMĖJO STREIKĄ 

WASHINGTONE

atstovauja šimtus milionų 
žmonių ir turi ištekliaus ir 
galios taiką išlaikyti, turė
tų nusprendžiamąjį balsą. 
Reikia, kad jos visos susi
tartų ir veiktų išvien. To- 
kiuo pagrindu yra suorga
nizuotos Jungtinės Tautos. 
Kas griauna šį pagrindą, 
■tas griauna Jungtines Tau; 
tas. / •

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

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

(Tąsa nuo 1-mo puslp.)
Šios diskusijos parodo, 

kaip apsimaskavę demokra
tiškumu demagogai gali pa
niekinti ir atmesti visokią 
demokratiją.

Lietuviškas Pavyzdys
Paimkime tokį pavyzdį. 

Daleiskime, šaukiamas yra 
Amerikos lietuvių 
nas suvažiavimas, 
bus sprendžiama 
mas ar mirtis visų 
kų organizacijų ir 
lietuvių. Na, ir 
kad tokiame suvažiavime' teisinga, 
turėtų lygią balsavimo ga
lią Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, Lietuvių Lite-! Tautose apie demokratišku-i pinku 
raturos Draugija, Susiyie- nesiūlo tokios propor-jryje n nauiuwnt. 
nijimas Lietuvių Ameriko-, cįjonališkOs sistemos? Kiek 1,300 darbininkų. o------
je, Rymo Katalikų Susivie- į baisavimo galios tokioje de-pakėlimą algų virš 16 centų Į 
nijimas ir mažyčiai vietiniai, mokratiškoje sistemoje tu-: valandą, 
kliubeliai, kurių daugelis. — 1
teturi po tuziną narių! Juk su balsavimo galia Jungti-. , . d
tai būtų nesąmonė. Tai bū-į ni Valstijų, arba Haiti, »asTkui dar ta,p vadmamų sif- 
tų atmetimas visokios de-! Towh, tLi bon^ uuo 3 centM lkl 5 cei^
mokratijos. Tai būtų pasi- ___ ____ __
tyčiojimas iš demokratijos, tiškos sistemos jos nereika- 
Niekas tokio pasiūlymo ne- iauja< Apie ja jos visiškai1 
drįstų duoti. Argi didžio-j nekaiba.
sios organizacijos sutiktų; rpuo bacIU) jeigu šios tik- 
pavesti savo likimą tokiam raį demokratiškos sistemos 
seimui. 1 niekas nesiūlo ir tuo tarpu

Mes žinome mūsų šuva-' negalima įvesti, tai geriau- 
žiavimų sistemą. Žinome,! šia sistema pasilieka dabar- 
kad esti tam tikra proper-! tinė, būtent, kad penkios di-

viena organizacija turi po 
vieną atstovą ir paskui po 
atstovą nuo tam tikro skai
čiaus narių. Tai demokra
tiška, tai teisinga.

Arba paimkime darbo 
unijas — Amerikos ir An
glijos. Ten balsavimo ga
lia irgi išdalinta pagal na
rių skaičių. Vienas suvažia
vime delegatas turi tik ke
letą balsų, o kitas šimtą 
tūkstančių, tai yra, tiek

Washington. — Pasibaigė 
streikas prieš 18 puikiau
sių Washingtono viešbučių. 
Darbininkai streikavo 20 
dienų, Jų unija džiaugiasi 
pilnu laimėjimu.

Toronto, Canada
16 RUSŲ ĮKALINTA DĖL 

GRŪDŲ

visuoti-
kuriame
gyveni-.

lietuviš-! balsų, kiek atstovauja duo- 
net visų!klės pasimokiusių narių! 
siūloma, i Tai irgi demokratiška ir

Maskva.—Sovietinis teis
mas nuteisė po 2 iki 10 me
tų kalėti šešioliką kolekty
vių ūkių pareigūnų ir dar
bininkų už grūdų vogimą, 
eikvojimą ir gadinimą.

NOTICE in hereby given that License No. 
RL 18387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 593 Flushing Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE GARCIA
593 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.
FRANK SAVAGE & JOSEPH CONSOLO 

214 Lorimer St., Brooklyn. N. Y.

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO
PAKAVIMO IR SUSTATYMO

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

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

(249)

ANGLIES ATSARGA

Užsibaigė Keletas Stambią, 
Streikų su Nemažais Darbi

ninku Laimėjimais

Po to, kai užsibaigė plieno 
darbininkų streikas, jau užsi
baigė visa eilė kitų stambių 
streikų. Visi baigėsi su stam-

. biais darbininkų laimėjimais.
-Taigi, kodėl tie, kurie stambiausiu laimėjimu gali 

taip daug šneka Jungtinėse ! būti paskaitytas gumos darbi- 
i laimėjimas Kitchenę 

Tyje ir Hamiltone, kur dirba 
Jie gauna

retų Honduras, palyginus! Jm gįius 13 centų j valandą
’ daugiau pamatines algos ir

Washington. — Kuro Ad
ministracija skaičiuoja, kad 
dabar Jungtinėse Valstijose 
yra 52,367,000 tonų gatavos 
anglies atsargoje.

Viena Paryžiaus “subvės” 
stotis pakrikštyta Roosevel
ts vardu.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5707 has been issued to the undersigned 
to sell wine &. liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2506, z Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL FEUERSTADT
(D-B-A Tops Wines & Liquors) 

2506 Ave. U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage '■ Control Law at 
2032 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGSWAY BOWLING CENTER. INC. 
2032 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
K 5 DIENŲ SAVAITE 

4tXV ALANDŲ — $28.00
EPPENS, SMITH & CO. INC. 

103 WARREN STREET 
NEW YORK CITI'NOTICE is hereby given that License No. 

EB 459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2807 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL SCHUBER
2807 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

(261)i • m u o • u uoliu uuo o cuiluų ini-u cuir, palyginus su Tarybų Sąjun- • . "H . r,
gos? Ne, tokios demokra- ‘ ‘‘° 'Be gumos darbininkų, pasi-

, baigė dar kiti trys gana ilgi 
streikai, du Ontarijo.), o vie
nas Britiš Kolumbijoj. Chrys- 
lerio korporacijos darbininkai 
Windsore, viso 4,000, gavo: ąl-' 
gų pakėlimą 12 centų į valan
dą. 1,400 braso darbininkų 
Toronte laimėjo algų pakėli
mą 12</j cento į valandą ir 
1,200 vario mainierių Britiš 
Kolumbijoj’ laimėjo algų < pa
kėlimą 14/2 cento į valandą.

Be streiko laimėjo algų pa
kėlimą 10 centų į valandą 
6,500 CPU tarnautojų.

Darbininkai, kurie priklau
so prie CCL unijų, laimėjo jau 
$48,000,000 algos pakėlimą.

Iki rudenio manoma bus lai
mėję savo kovas 300,0Q0 dar
bininkų, priklausančių prie 
CCL unijų, su $90,000,000 al
gų pakėlimu.

Dar visa eilė streikų eina 
Ontarijo)’ ir kitose vietose, 
daugiausiai Ontarijoj. Dar 
14,000 darbininkų, priklau
sančių prie CCL unijų, strei
ko lauke Ontarijoj 
Kolumbijoj.
streikuoja medžio 
kai.

Reikia pasakyti, kad darbi
ninkai laimi kiekvieną strei
ką, nors ne visai pilnai. On- 
tarijos provincijoj dar nėra 
buvę nei vieno pralaimėjimo 
visai kaip seniau atsitikdavo.

Jeruzalė. — žydų pakas
tos minos užmušė dar 2 an
glų kareivius.

Tuo budu, jeigu šios tik-
/ New Yorko republikonai 

] giriasi, kad jie lengvai lai
mėsią rinkimus.

ATRINKĖJOS-MIERLOTOJOS 
P .cyrusios ar imsime mokines. Gera 
Nuolatinis darbas. F. B. Casing Co., 
10-37 45th AVE., LONG ISLAND CITY.
STILLWELL 4-2460. (Lengvai privažiuoja
ma su INDEPENDENT 8TII AVE. SUBVE)

alga.
Ine.,

cionališka atstovybe. Kiek- džiosios valstybės, kurios
-------------------------------------------------- I "7,---, ----- -----------------------
A -------J. --------------------- L.LL---- i r

Washington. — Moksli
niai instrumentai rodo, kad 
įvyko smarkus žemės dre
bėjimas gal Aleutų salose, 
ties Alaska.

NOTICE is hereby given that License No. 
GI) 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SILVER
483 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Bu teikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Matthew A.
BUJAUSKAS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

ir Britiš 
Taipgi Ontarijo j 

darbinin-

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 6-9779

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

VITAMINŲ SANDĖLIS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.
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.

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

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

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8S42

Washington.— Prez. Tru- 
manas išvažiavo į savo na
mų miestą Independence, 
Mo., kad ten galėtų balsuo
ti rinkimuose lapkr. 5.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LARRY McMILLAN
374 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

Indijos biznieriai planuo
ją streikuot prieš žmogžu
diškas indusų - mahometo
nų riaušes.

ŽENKLINTOJOS
DARBAI

Moterims Uždėjimui Kainų
Tags ant Daiktų

Pagyrimas Nereikalingas
40 Valandų — 5 Dienos

MACY’S
166 WEST 35TH ST.

(250)

Washington. — Valdžia 
skelbia, kad maistas, ypač 
dėl pirkikų streiko, per sa
vaitę atpigęs pusketvirto 
nuošimčio.

Athenai. — Prasidėjo tei
smas prieš du vokiečių ge
nerolus kaip karinius 
minalistus.

kri-

vėlJeruzalė. — Arabai 
smerkė Trumano reikalavi
mą įleist 100,000 žydų į Pa
lestina.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
402 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. <

HAROLD SCOTT & LEO EINBINDER 
(D-B-A Danet Foods)

402 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
GB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic , Beverage Control Law at 
115 — 7th; Ąvenue, Borough of Brooklyn, 
County <^f Kings, to be consumed off the 
premises. <

NATHAN & BENJAMIN MORICK 
115 — 7th Ave., \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Prosi>ect Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO
111 Prospect St., Brooklyn, N. Y.

Maine Valstijos Žinios

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus me.tus 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, grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

KaxipM Broadway ir Stone At*.
prla Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

kitokių pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box B66, Newark 1, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2926 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN LIPSCHITZ 
(D-B-A L. & S. Dairy)

2926 — Ave. I, Brooklyn, N. Y.

įsigyk 
rašy’ 

$1.00;
dėžė

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER & WILLIAM MUSIKOFF 
428 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
249 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE RUBIN
249 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2075 has-been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 'be consumed off the 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO
312 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

Savaitė atgal buvau Lewis
tone. čia į 300 lietuvių gyve
na. Progresyvis veikimas silp
nai juda. Klerikalai, vadovy
bėj pranciškoniškų kunigų, 
dirba naudai Rymo.

Čia aplankė drg. J. Liau- 
danską iš Mass, vąlstijos S. 
Janulis ir Kaulakis. Aš irgi 
užklausiau, kaip, drauge, jau
čiatės? Jis atsakė taip: Tai 
dveji metai, kaip sergu ir po 
biskį einu silpnyn!

Man buvo nemalonu išgirs
ti tai. Vienok tai yra sunkios 
ligos nuotikis.

Jo duktė Leona irgi atvyko 
atlankyti savo tėvelį iš Bosto
no Universiteto. Liaudanskie- 
nė turi rūpesčių prižiūrėti 
sergantį vyrą ir pagelbėti 
d u k t e r e i, st udijuojančiai 
mokslą.

Su Liaudanskiene nuėjom 
ant ūkio pas K. Selemoną. 
Čia išvydau Laisvę ant stalo 
ir pradėjau skaityti. Po tam 
išėjom po ūkį pavaikščioti. Jis 
užlaiko 4-rias štukas raguo
čių, Taipgi kiaulių, vištų ir 
t.t. Jų daržoviški produktai 
gerai užderėję: kopūstų gal

vos sveria 20 sv., o griežčių, 
agurkų ir burokų yra labai 
didelių. . .

Selemonienė pagamino švie
žio sviesto sv., ir lietuvišką sū
rį. Taipgi Liaudanskiene su
džiovino morkų arbatos mai
šelį — tai skani gerti...

Jau Laisvės vajus žygiuoja 
sėkmingai. Geistina ir Maine 
valstijos vajininkų pasirody
mo. Rumford jau veikia. Dar 
trūksta keleto miestų vajinin
kų.

Apsilankęs.

No. Anson, Mrs. Coughlin 
ūkyje meška papjovė 9 avis. 
Ir taip mėsos trūksta, dar ir 
meškos vagia. . .

Avynos.

Baltimore. — Sprogimas 
jūrininkų gyvenamame na
me užmušė 3 įnamius.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1924 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM SAPOLICK & SAM GRADSTEIN 
(Big Bell Super Market)

1924 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1490 has been issued to the undersigned 
to sbli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
93 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisos.

CHARLES VIZZINI 
C. & T. Grocery

93 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN GELBER
1301 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO LAKRITZ
141 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3373 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

1’Otn 1 HOM
ALEXANDER DUBROFSKY

3373 Fulton St., Brooklyn. N. ¥.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2326 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
105 Albany Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA MOGELEFSKY
105 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9 Whipple Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIANO RIVERA
9 Whipple St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 11718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
793 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

RUTH & IRVING ROSENBERG 
793 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 128 
Moore St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.
WILLIAM PACHTER, BENJAMIN KLEIN 

& JOSEPH ZJSLENETZ
128 Moore St., Brookljgi, N. Y.

PRANEŠIMAI
HARTFORD IR APYLINKĖ

Šj sekmadienį, lapkričio 3-čią, 
2:30 po pietų įvyks platus susirinki
mas pasitarimui dienraščio Laisvės 
reikalais ir kitais svarbiais visuome- 
ninias reikalais. Čia dalyvaus dien
raščio Laisvės atstovas P. Buknys iš 
Brooklyn. Jis duos pranešimą apie 
dienraštį Laisvę.

, Susirinkimas bus Laisvės Choro 
salėje, 155 Hungerford St.

Šiame susirinkime privalo daly
vauti ir iš apylinkės miestelių Lais
vės skaitytojai ir rėmėjai, nes tai 
bus labai svarbus mitingas. Kurie 
dar neprenumeruojate Laisvės, ma
lonėkite ateiti į šį mitingą ir užsisa
kyti Laisvę.

Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus privalo dalyvauti šiame su
sirinkime ir privalo pakviesti tuos 
žmones, kurie dar neprenumeruoja 
Laisvės, kad ateitų į susirinkimą. 
Kviečiame kiekvieną lietuviškai kal
bantį žmogų dalyvauti susirinkime 
ir susipažinti su dienraščiu Laisve.— 
Komisija.

MONTELLO^ MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Mokykla at

sidarys lapkr. 2 d. Liet. Taut. Namo 
Mokyklos kambaryje, 10 vai. ryto. 
Gerbiamieji, atsiveskite savo vaiku
čius į lietuvių mokyklą, duokite pro
gą vaikams išmokti lietuviškai skai
tyti ir rašyti, ž. D. duos veltui vai
kams knygas, popierį ir paišelius. — 
Kom. (247-248)

BALTIMORE, MD.
Nepaprastai gražus koncertas 

įvyks lapk. 8 d. Liet. Salėje, 851 Hol
lins St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
75c. Programą pildys keturi Chica- 
gos lietuvių pirmaeiliai dainininkai: 
K. Abekienė, A. Kenstavičienė, J. 
Kenstavičius ir Povilas Stogis. Jie 
visi dainuos kvartete, duetuose, so- 
lose, taipgi duos gražių dainų iš 
operos Aida. LLD 25 kp. kviečia vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. —
Kom.- (247-248)
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Now\Mo^Ė^7lnios
CIO Mokytojam Dewey 
--Tik Zero

Gub. Dewey savo prakalbo
se visur giriasi apie “puikius 
nuoveikius” mokslui šioje 
valstijoje. Jo bendrai taipgi 
plepa tą pati. Bet mokytojai, 
kurie žino geriausia, paėmė 
paanalizuoti padėtį patys, ne- 
atsidėdaTni ant “katės maiše.”

Mokytojai surado ir lapely
je visam svietui paskelbė, 
kad kas liečia apšvietos rei
kalus — paskyras mokykloms 
—gub. Dewey reiškia visą di
delį nulių — 0.

Mokytojai išnagrinėjo ir 
palygino paskyras mūsų vals
tijoje su paskyromis kitose 
valstijose ir surado, kad New 
Yorko valstija yra 48-je vie
toje, o tai reiškia — paskuti
nėje.

Tačiau tai Įvyko ne dėl gu
bernatoriaus neapsižiūrėjimo 
ar dėl mokytojų nepriminimo 
pirmiau. Tėvų ir mokytojų or-, 
ganizacijos daugeriopus kar
tus yra priiminėjusios rezoliu
cijas, siuntusios delegacijas i 
Albany su reikalavimais dau
giau mokytojų, mažesnių gru
pių klasėse, erdvesnių klasių 
ir patogesnių butų klasėms. 
Jie primena ir paskiausią de
legaciją, sakydami:

“Kada 2,000 mūsų nuvyko
me j Albany pamatyti gub. 
Dewey, ‘šaltis* neleido jam su 
mumis pasimatyti. Bet tą patį 
vakarą Mr. Dewey pasakė po
litinę prakalbą Troy mieste, 
didesnę dalį kalbos praleisda
mas jo tariamiesiems atsieki- 
mams švietime.”

Karo Rengėjai už Dewey, Sa-1 Padegusiems Vetera
ke Kalbėtojai Didžiajame 

Gardeno Mitinge
Išrinkimas Dewey ir jo slei- 
grąso sunaikinti kiekvieną

nams Nėra Namu

Darbietis Atsišaukė 
Balsais Sumušti 
Teroristus

Paul Robeson Užgyrė 
Collins

Garsusis dainininkas - akto
rius Paul Robeson pasisakė už 
išrinkimą unijų veikėjo Char
les A. Collins, negro, į New 
Yorko Valstijos Senatą. Col
lins kandidatuoja iš 21-mo se- 
natorinio distrikto, New Yor
ke. Prieš ji keliama didelė re
akcininkų batalija, kaipo prieš 
pažangų žmogų.

Ine., remia republikonų kan
didatus ir pila fondus ir pro
pagandą kampanijon nugalėti 
progresyvius.

“Balsuotojai atsakys ponui 
Hart ir jo Įstaigai balsavimu 
už Mead ir Lehman tikietą, 
eilėje C, rinkimų dieną.’*

Daily Workeris, angliškas 
darbininkų dienraštis, spalių 
30-tos laidoje buvo aprašęs, 
kaip tos American Action, 
Inc., gimdytojas Hart siūlė 
šaudyti ir Įkalinti progresy
vius ir liberališkus demokra
tus, turėjusius ką bendrą su 
“Roosevelto - Trumano 
džia.”

Hart’ą pasmerkė ir
gelis kitų žymių ir atstovin- 
gų asmenų, tarpe tų, Paul 
Keru, buvęs New Yorko Ci
vilinės Tarnybos komisionie
rius, taipgi Charles Collins, 
AFL Viešbučių Unijos vadas, 
dabar kandidatas Į valstijos 
senatą Am. Darbo Partijos ir 
People’s Rights Partijos iš 
iš Harlemo.

Daugybe paralyžiuotų vete
ranu. dabar būnančių Hallor- 
an Army Hospital, Staten Is
land (apie pusė ten esančių 
tos rūšies paliegėlių) bėgiu 
sekamų kelių savaičių galėtų 
važiuoti namo —. jeigu būtų 
namai.

Kaip dabar yra padėtis, jie 
turės pasilikti ’tenai, iš jų pen
sijos išskaitant už 
Su 
bus
žinoti. 
—nėra

žmones ateinantį an- 
išrinkti Mead—Leh- 

k i t u s k an d i d at u o j an
ti k i etų. Išrinkti juos, 

Merwin 
tero-

i

■ y1 sigu- 
pa-

ambicijų, Dewey vartoja 
bernatoriaus ofisą “kaipo 
silsio vietą tarp važinėjimų po 
šalį išsidirbti sau pajėgų” 
prezidentinei k a m p an i j a i.

Lehmanas stipriai pareiškė, 
kad šiuose rinkimuose klausi
mas stovi “ar liberališkos — 
laisvosios — pažiūros ims vir
šų ant besiburiančių reakci
nių jėgų.” Jo pareiškimas pri
pažintas audringa ovacija.

Lehmanns papunkčiui ėmė 
ir kritikavo republikonų 14- 
kos metų viešpatavimo valsti
joje rekordą, parodydamas, 
kad republikonų veiksmai bu
vo ištisai priešdarbininkiški.

Potofskis pagerbė Roose
velto ir Hillmano pamokas 
darbininkams, kurių vyriau
siąja, sakė jis, buvo išmokini- 
mas mūsų “pažinti mūsų pa
čių pajėgą. Jie žinojo, kad pa
jėga eilinio žmogaus yra 
sprendžiamąja pajėga istori
joje. Ir kovoje po kovos jie 
parodė mums, kad, kuomet 
esame organizuoti ir vieningi, 
jokia pajėga pasaulyje negali 
liaudies sulaikyti nuo perga
lės.”

Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas Now Yorko vals
tijoj, Amai g. Siuvėjų Unijos 
vice-prezident. Blumberg atsi
šaukė į 
tradienj 
man ir 
čius jų
kad balsais sumušti 
K. Hart’ą ir jo fašistinio 
ro planus.

Blumberg, 
Hart’ą turėjo 
mą:

“Mr. Hart 
America First 
buvo vienu i 
American Action, Inc., 
me mitinge Chicagos 
House liepos 30 ir 31 
mis, kada American 
Ine., buvo 
naujas central inis mazgas re
akcijai.

“Ypatingai reikšminga, kad 
Mr. Hart’o American Action,

šešių metų sūnelio aky vaiz
do je, Charles Thomas Purdy, 
42 m., White Plains milionie- 
rius, nušovė gražuolę savo 
žmoną, buvusio savo dženito- 
riaus dukterį.

to 
darbininkų ir liaudies atsieki- 
mą ir priartintų pavojų nau
jo karo, perspėjo CIO Amal
gamated Clothing Workers 
prezidentas Jacob S. Potofs- 
ky, kalbėdamas 15-kai tūks
tančių publikos Madison 
Square Gardene praeito ket
virtadienio vakarą.

Didysis gardeno mitingas 
buvo suruoštas už Mead ir 
Lehmaną. Rengėjuose buvo 
American Labor Party, Citi
zen’s Political Action Com
mittee, vietos CIO organizaci
ja, taipgi Independent Citi
zen’s Committee of the Arts, 
Sciences and Professions.

F.ntu z iastišk a m susiri n k i m u i, 
šiltai sutikti ir sveikinami, 
kalbėjo abu vyriausieji demo
kratų ir darbiečių kandidatai 
—senatorius James M. Mead, 
dabar kandidatuojąs Į New 
Yorko Valstijos gubernatorius 
ir buvęs gubernatorius Her
bert H. Lehman, dabar kandi
datas Į Jungtinių Valstijų se
natorius iš šios visos valstijos.

Mead pareiškė, kad šios 
valstijos žmonių gerovei “grę- 
sia begailestingiąusias, galva
trūkčiais zująs, savanaudis 
tymas, koks kada bent kur 
yra buvęs susibūręs pastūmė
ti pirmyn vieno asmens (De
wey’o) ambicijas.

“Partija Hooverio ir De
wey, Tafto ir Reece, siekia 
darbininkų gerklės,” pareiškė 
Mead.

Jis toliau nurodė, kad De
wey yra susidėjęs su aršiau
siais reakcininkais republiko- 
nuose, kadangi jie nustatys, 
kas gaus republikonų nomina
ciją kandidatuoti į preziden
tus 1948 metais. Pasekmėje tų

be kitko, 
pasakyti

apie 
sek a-

val

ei au-

STANLEY 7th five. bet. 12 &41 Sts. J™“ .

ARTKINO nu džiaugsmu 
perstata

STALININES
DOVANOS FILMĄ

taip pat
"Rebirth of Stalingrad”

rą---------------------------------------------------------------------------------- - ■ .........—
VIENA KARTĄ-GYVENIME JUDIS ...
DVIGUBOJE GYVENIMO AVANTIŪROJE!
KEISTAI JAUDINANTI. NEPAPRASTA
KOMEDINĖ DRAMA ... TIKRAI SENSACINGAS JUDIS!

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

dabar puikiausiame vaidmenyje

‘ANGEL ON MY SHOULDER’
SU

ANNE BAXTER * CLAUDE RAINS
FILMĄ, KURIA JŪS TIKRAI DŽIAUGSITĖS

— ► PRADŽIA RYTOJ 4—
GLOBE BROADWAY IR 46 STREET

New Yorke mirė Harold B. 
Sherwood, vietos laikraščio 
Daily News skelbimų vedėjas, 
55 m. Jo liga ir mirtis gavusi 
pradžią nuo susidaužymo gal
vos patamsyje j gonkų balkį 
jam svečiuojantis pas seserį 
Hollywoode praeitą vasarą. .

išlaikymą.
namiškiais pasimatymas 

kada jie galės atva- 
Priežastis tam viskam 
namų, kaip paskelbė 
E. Peterson, 33 metų, 
paralyžiuotas, su na-

yra Įkūrėjas 
, Komiteto. Jis 
iš organizatorių

Potofskis ragino tą savo 
įgytą pajėgą darbininkams ir 
liaudžiai ; pastiprinti didžiu 
skaičiumi balsų darbo partijos 
tikietu.

patsai
mais 594 E. 34th St., Brookly- 
ne, i kuriuos jis negali grįžti. 
Jiems, nuo sužeidimų kare 
su para l y ž i u oti ems, re i k a I in gi 
specialiai namai — be laiptų, 
su plačiomis durimis, kad ga
lėtų su ratelinėmis kėdėmis 
pervažiuoti. Reikia specialių 
maudynių.

New Yorko valstijos ižde 
yra $500,000,000 liuesų pini
gų, kurių gub. Dewey nedavė 
jokiam visuomeniškam reika
lui, anų rinkimų laiku saky
damas, kad jis juos laiko ve- 
teranams. Dabar veteranai su
grįžo. Taip paliegėliai, taip 
sveikieji, neturi namų. • Bet 
Dewey ir jo republikonų kon
troliuojamas valstijos seime
lis (assembly) paskyrė $200,- 
000,000 pirmos rūšies vieške
liui išilgai visą

Palmer 
dieno- 

Action, 
pagimdyta kaipo

World Tourists,
INCORPORATED

Persikraustė į 
Didesnę patalpą

18 West 23rd Street
Žemutinės grindys

Now Yorko

pat perspėjo, ’kad 
prieš darbininkus 
reakcinės pajėgos

Jis taip 
tos pačios 
išstojusios 
kursto naują karą ir kad tas
pavojus galima atmušti tiktai 
“visiems darbininkams ir pro- 
gresyviams kietai susijungus 
ir energingai dirbant po seną
ja Roosevelto vėliava.”

valstiją.
Ar ne puiku! 

kelių 
žiną,

Jeigu turėsi 
vertes limo-

Mūsų šalies ateities nega
lime ilgiau patikėti tiems re
akciniams elementams, kurie 
neatsiliepia į eilinio žmogaus 
reikalus. Jie jau gana žalos 
pridarė. Mes privalome juos 
sustabdyti tuojau.

Trumpai kalbėjo buvęs ma
joras LaGuardia, 
tebesąs užsirašęs 
jos balsuotoju, 
gramą vedė Dr.
Walsh.

Jis sakėsi vis 
darbo p arti- 
Vakaro pro- 
J. Raymond

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštvje Laisvėje.

tūkstančių 
šausi sau šaute iš šau

naus New Yorko viešbučio ar 
iš rezidencijos Westchester 
apskrityje tiesiai link scenin- 
gojo Niagara Falls ir garbinsi 
Dewey ir republikonų parti
ją ! O kad veteranai pasiliks 
ligoninėse ir kad sveikieji dėl 
nebuvimo žmoniško gyvenimo 
veteranai stumte stumiami Į li
gonines, ponas Dewey ir jo 
republikonai nori užmiršti.

Jeigu ne kokiu kitu sume
timu, tai nors iš žmoniškumo 
veteranams, kiekvienas pado
rus pilietis šį antradieni, lap
kričio 5-tą, turėtų pabalsuoti 
už komunistus ir darbiečius, 
kurie kovoja už namus vete
ranams ir visiems namų netu
rintiems. Komunistai randami 
eilėje E. penktoje, žiūrint iš 
viršaus žemyn. Už juos patar
tina balsuoti pirmiausia. O 
darbiečių — American Labor 

remiami kandidatai randa- 
eilėje C, trečioje iš viršaus.m i

šilčiausias spalių mėnuo bė
giu 75 metų pasibaigė su re
kordine šiluma, 80.1 laipsniu. 
Pirmesnė šilčiausia 31-ma bu
vo 1933 m., 75 laipsniai, šal
čiausia 31-ma buvo 29 laips
niai, 1917 metais.

♦

Siųskite 
NAUJUS - PADĖVĖTUS 

DRABUŽIUS IR 
MAISTO PAKUS

J 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

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

World Tourists, Inc

I

2-RA DIDI SAVAITĖ!

Didis Rusijos Sekretas
Pagaliaus, Parodomas!

‘‘Stebuklas,” kuris sustabdė 
Hitlerj Stalingrade!

04 1 1

1 E ! 1111 A'J

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykit Laisvę Savo Draugui. Raportas Apie Chiniją

JEANNE CRAIN
“MARGIE

TECHNI-SPALVOMIS 
xu GLENN LANGAN « LYNN 

ALAN YOUNG
* Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj 
FRANCES

n

BART

BORRAH
RASCALS

ROXY.

LANGFORD >3 AL BERNIE 
JON HALL

MINEVITCH’S HARMONICA 
❖ Extra: CARL RAVAZZA 
7th Avenue ir 50th Street

23-čia Metinė
MOTERŲ TARPTAUTINE

PARODA
“Žavinti Pramoga”

Vaidinimai scenoje >!' 570 Puikių Dalykų
Pirm., Lapkr. 4 iki Sekm., Lapkr.
* Nuo pietų kasdien iki 11:00 P.M.

* įžanga 50c ir Taksai ❖
71st REGIMENT ARMORY

34 St. ir Park Ave.

10

Neseniai Įvykusios Chinijos 
padėčiai svarstyti konferenci
jos, San Francisco, delegatai 
raportuos apie Chiniją masi
niame mitinge, ruošiamame 
lapkričio 16-tą, Manhattan 
Center.

Delegacijoje dalyvavo gru
pė žymių , ekspertų Chinijos 
klausimais, autorių, žurnalis
tų, asmeniškai studijavusių 
padėtį toje šalyje ir tebeturin
čių artimus ryšius su Chinijos 
ž m o n ė mis. Įdomaujantiems 
bus gera proga Įsigyti pirma- 
rankių žinių.Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! Šauniausia muzikalė 

Extravaganza ... pilna komedijos, romansų ir muzikos, su mylimomis 
dainomis, kurios ir senos ir naujos! Tai panašiausias j dangų dalykas .. .

IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FRED ASTAIRE 

JOHN CAULFIELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN

TECHNI SPALVOMIS
* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

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

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
PASKUTINĖ NACIŲ KELIONĖ

Matyk specialius Signalinio Korpuso nutrauktus paveikslus negyvų Nacių karinių kri
minalistų tuoj po jų pakorimo! Matyk Jungtines Tautas susirenkant New Yorke! Girdėk 
Prezidento Tf-umano kalbų atidaromojoj Jungtinių Tautų sesijoj, kur Jis ragina nustot 
šnekėjas apie karų! Matyk naujausių iaunųjj garlaivi Queen Elizabeth, namo plaukianti 
ii New Yorko! Matyk įdomų kelionės judi "Along the Rainbow Trail," techni-spalvomia, 
ir dar visas naujausias žinias ii plačiojo pasaulio.
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 Street.

Labai smagi komedija apie Francūzų 
18-to amžiaus ifipuikėlj.

Tiek meilės, melų ir juokų i
BOB HOPE 

ir JOAN CAULFIELD 
“MONSIEUR

BEAUCAIRE”
su PATRICK KNOWLES, JOSEPH 

SCHILDKRAUT ir dar JOHNNY 
WEISMULLER ir BUSTER CRABBE 

"SWAMPFIRE"
BROOKLYN

PARAMOUNT ".“S
.1

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
John Garfield Geraldine Fitzgerald 

“Nobody Lives Forever” 
su Faye Emerson * George Coulouris 

* Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj * 
LIONEL HAMPTON ir Jo Orkestras 

RED AND CURLY * The Chocholateers 
STRAND Broadway ir 47 St.

O™

Peter Kapiskas

Pelei l

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

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

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

i)

Tel. SOuth 8-0569

f

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

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

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veztuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteiėius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

* .
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MAJORAS JAU BALSAVO
Rinkimų komisionierius 

praeitą ketvirtadienį gavęs 
nuo majoro O’Dwyer iš Kali
fornijos nubalsuotą balotą. 
Majoras nesitiki sugrįžti lai
ku balsavimams, tad atsiun
tęs taip vadinamą “absentee 
ballot.”

Reiškia, yra būdas balsuo
ti ir išvažiavusiam svetur, jei
gu norima balsuoti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas vyras mokytis 

spaustuvės darbo. Mokama gera al
ga laike mokinimosi. Kreipkitės į 
Laisvę, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (247-249)

__ :___ .L

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

ANTHONY ROGERS
(Raudžius)

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 8ta. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valandos: j
Penktadieniais utdaryta

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 . . . $2475

15 . $297*
MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. 2-2178. (Arti Graham Av®.) Atdara Vakarais.




