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AMERIKĄ IR SOVIETUS

patys atėję j kon- 
ir pamatysite, 

ruoškitės, 
mūsų ru- 

lapkričio 10

Jeruzalė 
tos minos suardė dar vieną 
anglų troką ir sužeidė 10 
kareivių.

Būdamas Chicagoje 
jausi su dainininkais

Washington. — Jungtinės 
Valstijos padarė plačią pre
kybos sutartį su Chinijos 
t a u t i n i n kų valdžia pen
kiems metams.

leidyklas ir kitas įstaigas; 
akmenimis jas daužė ir mu
šė jugoslavus gatvėse. Fa
šistinė govėda apkūlė ir du 
karinius amerikonų polici-

Jeruzalė. — Susikirtime 
šautuvais ir peiliais arabai 
nužudė du žydus, o žydai du 
arabus. Kova kilo dėl to, 
kad žydai arė naujai stei
giamo savo kaimo žemę, o 
arabai bandė, sulaikyti arto
jus. Apart užmuštų, tapo 
sužeista keliolika žydų ir 
arabų, iki atvyko anglų po
licija ir sustabdė kautynes.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Hyde Park, N. Y. — 
51-nos Jungtinės Tautos 
atstovai sekmadienį čia pa
gerbė velionio prezidento 
Roosevelto atminimą, ir 
Jungt. Tautų seimo pirmi
ninkas Paul-Henri Spaak 
visų vardu uždėjo gyvų gė
lių vainiką ant Roosevelto 
kapo.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas dar

Trieste. — Po specialių 
pamaldų čionaitinėje kated
roje, tūkstančiai italų už-

Washington.— Nacionalė 
Namų Savininkų Organiza
cija protestuoja, kad OPA 
nutarė tva rkyti rendas

ANGLAI PAŠOVĖ DU ŽY
DUS BELAISVIUS

Cyprus. — Įvyko nauji 
susidūrimai tarp anglų sar
gų ir žydų belaisvių Cyprus 
k o n c e ntracijos stovykloj. 
Anglai pašovė du žydus, ku
rie “mėginę pabėgti.”

nes šaukė: “Tegyvuoja liau
dies kandidatas Gonzalez 
Videla!” “Tegyvuoja Jung
tinės Valstijos!” ‘‘Tegyvuo
ja Sovietai!” Parade daly
vavo ir jankių marininkų

nuojasi tos laimingos dieneles, 
kai čia tupėjo lenkai pilsuds- 
kininkai, leisdami milionus 
dolerių fašistinei propagandai.

Washington. — Tikimasi 
sutarties tarp streikuojan
čių lakūnų ir kompanijos.

San Francisco. — Lietūs 
su ledais ir šaltas oras su
žalojo orindžius ir panašius 
vaisius Californijos laukuo-

London. — Indijos tauti
ninku veikėjas K. K. Chat
terjee pradėjo bado streiką 
prieš anglus praeitą ketvir
tadienį. Jis ketina badauti, 
iki Anglija duos Indijai pil
ną tautinę laisvę, arba iki 
mirties.

Beirut, Lebanas. — Leba- 
no valdžia nutarė atlygint 
Jungtinėms Valstijoms 
$1,125 už nuostolius, ku
riuos lebaniečiai padarė 
Amerikos ambasadai, 
sprogdindami ją bombomis 
rugp. 4 d. Taip lebaniečiai 
protestavo prieš Amerikos 
pritarimą žydams kas liečia 
Palestina.

New York. — Jungtinių 
Tautų S a ilgumo Taryba 
pradeda svarstymus dėl Is
panijos fašizmo, atominės 
bombos ir kt.

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė pietiniai- 
vakarinėje Vokietijoje pa
darė prekybos sutartį su 
Švedija. Amerikonai išveš 
daugiau dirbinių - produk
tų iš tos Vokietijos srities 
į Švediją, o švedai gabens 
daugiau savo produktų į 
amerikinę Vokietijos dalį.

I n d e p e n dence, Mo. — 
Prez. Trumanas, čia namo 
parvažiavęs balsavimui, sa
kė korespondentams, jog 
Amerika pasilaikys sau rei
kalingas apsigynimui salas- 

| bazes, atimtas iš Japonijos. 
Tai salos, kurias japonai 
valdė pagal senosios Tautų 
Lygos mandatą. Supranta
ma, kad Jungtinės Valstijos 
pasilaikys Tinian, Saipan, 
Iwo Jima ir Okinawa salas. 
O kitos mandatinės salos 
•būsiančios pervestos Jung
tinių Tautų organizacijai 
globoti.

OPA PLANUOJA DAR 
TVARKYTI TOLU 
DAIKTU KAINAS

’New York. — Šiemet 
Jungtinėse Valstijose susir
go kūdikių paralyžium jau 
22,370 asmenų, kaip skelbia 
Basil O’Connor, pirminink. 
Nacionalio Fondo Kovai 
prieš Kūdikių Paralyžių. 
Fondas tuo tarpu išleido 
$7,573,714.srityse, kur dar nebuvo ren- 

dų kontrolės. Savininkai 
sako, tai “socializmo vyk
dymas.”

Philadelphia. — Tęsiasi 
darbini nkų - tarnautojų 
streikas prieš tris didžiau
sius ‘Philadelphijos viešbu
čius — Bellevue-Stratford, 
Majestic ir Sylvania. CIO 
unijos atstovas pareiškė, 
jog vežikai atsisako gabenti 
anglį užstreikuotiems vieš
bučiams.

Jeruzalė. — Žydų strei
kas Palestinoj per dieną už
darė faktinai visas dirbtu
ves ir krautuves. Tai pro
testo streikas dėl to, kad 
anglai deportavo į Cyprus 
salos koncentracijos sto
vyklas dar 1,300 žydų, ban
džiusių slaptai įplaukti į 
Palestiną.

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia iki šiol buvo už
draudus vokiškai kalbėti 
gatvėse ar kitose viešose 
vietose, bet dabar panaiki
no ta uždraudimą.

Tuomet republikondi dau
žytų darbo unijas, pradėtų 
peklišką kampaniją prieš visa 
tai. ką darbo žmonės laimėjo 
bėgyje paskutinių dešimt mo-

New York. — Keturių di
džių talkininkų užsienio 
reikalų ministrai pirmadie
nį pradėjo galutinai spręsti 
klausimus dėl taikos sutar
čių su penkiais buvusiais 
Hitlerio palydovais kare — 
su Italija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija ir Suomija. 
Keturių Didžių ministrų 
taryba posėdžiauja Wal
dorf - Astoria viešbutyje; 
dalyvauja Amerikos valsty
bės sekretorius James Byr
nes, užsieninis Sovietų mi
nistras Molotovas, Anglijos 
užsienio reikalu ministras

Washington. — Amerikos 
žemdirbystės departmentas 
skaičiuoja, kad 1946-47 
metais pasaulyje bus paga
minta 7 nuošimčiais dau
giau maisto, negu praeitais 
metais, bet žmonėms pasau
lyje abelnai teks 5 nuošim
čiais mažiau maisto, lyginti 
su pirmkariniais metais.

Peiping. — Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkai 
skelbia, kad jie atėmė iš 
chinu komunistu Yehsien 
miestą, Shantungo pussaly- 
je, ir Tunghwa, Mandžūri- 
joj. Tautininkų armija ata- j 
kuoja komunistus link Che- 
foo ir Daireno, kuriame dar 
esą rusu kariuomenės.

Maskva. — Pravda, atsi
liepdama į Anglijos politi
kierių šnekas apie Maskvos 
propagandą, rašo: “Sovietų 
žmonės turi labai gerą nuo
monę apie Anglijos žmones, 
bet mums sunku surast ge
rą žodį apie tuos anglų po
litikierius, kurie remia 
naująjį fašizmą Italijoj ir 
reakciją Graikijoj ir Fran
ko Ispanijoj.”

Maskva. — “Nėra visai 
jokių kliūčių sumegsti gy
viausius prekybos, kultūros 
ir mokslo ryšius” tarp So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų, rašo Pravda, so
vietinių komunistų laikraš
tis; sako, tik Sovietų prie
šai gali sugalvot kliūtis to
kiem bendradarbiavimo ry
šiam.

Kiekvieno Prievolė 
Balsuoti.

Philipo Murray Žodis.
Ko Jie Siekiasi ?
Belaukiant Lapkričio

Rašo R. M1ZARA

Sviestas Amerikoj “nupi 
ss” iki 85 c. svarui.

nių valstijų senatą ir kiti.
Tarp progresyvių kandi

datų yra ir Robertas Thom
pson, komunistų kandidatas 
ir New Yorko valstijos kon
trolierius, ir Benjamin J. 
Davis Į jos generalius pro
kurorus. Komunistu Parti
ja taipgi stato savo kandi
datus New Jersey ir tūlose 
kitose valstijose.

šiaip suteikite savo bal
sus tiem kandidatam, ku
riuos CIO unijos remia 
miestuose ir valstijose!

G. L. K. Smith ir kiti am
erikinių fašistų vadai suši
lę darbuojasi reakciniams 
republikonams, organizuo
tų darbininkų priešams.

Darbininkai ir bendrai 
pažangūnai privalo suburti 
visas savo jėgas, kad tiktai 
progresyviai, darbo žmonių 
draugai būtų išrinkti!

Athena i. — Graikijos 
premjeras Tsaldaris peror
ganizavo savo ministrų ka
binetą taipgi iš monarchis- 
tu-fašistu. Liberalai buvo v *
kviečiami, bet atsisakė.

CIO prezidentas Philip Mur
ray atsišaukė i visus organi
zuotus darbininkus, kad jie 
balsuotu už tuos kandidatus, 
kurie vykdo prezidento Roo
sevelto programą.

Didžiausia nelaimė būtu or
ganizuotam darbininku judė
jimui, jei rinkimuose laimėtų 
republikonai, jei jiems pa
vyktų gauti Jungtinių Valsti
jų kongrese daugumą senato
rių ir žemesniojo buto atsto-

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų premjeras mar
šalas Tito sakė masiniame 
susirinkime, kad “jugosla
vai myli amerikonus ir no
ri geresnių santykių su 
Amerika.” Bet ar ameri
konai draugiškai elgiasi, 
laikydami užgrobtus Jugos- 
1 a v i j o s laivus Dunojui ? 
klausė Tito. Jis smerkė 
Churchilla už kurstymus 
prieš Jugoslaviją.

Santiago, Čilė. — Sekma
dienį buvo prisaikdintas 
naujas Čilės respublikos 
prezidentas Gabriel Gonza
lez Videla, išrinktas demo
kratinių jėgų. Prezidento 
įvesdinimo iškilmėse daly
vavo Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Cl. G. Bow
ers ir admirolas Wm. D. 
Leahy. Lygiai garbingoje 
vietoje senate sėdėjo Sovie
tų ambasadorius Žukovas. 
Kada Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų atstovai išėjo iš se
nato rūmo, juos sveikino 
didžiulė piliečių minia; žmo-

Washington.— Dabar pa
saulyje yra 7 nuošimčiais 
daugiau žmonių, negu pirm 
karo, kaip skaičiuoja Ame
rikos žemdirbystės depart
mentas.

Piliečiai!
Visi balsuokite šį antra

dienį^ tiktai již roosevelti- 
nius demokratus ir kitus 
pažangiųjų kandidatus į 
Jungtinių Valstijų kongre
są, senatą ir į valstijines 
įstaigas!

O reakciniams - hooveri- 
niams republikonams ne
duokite nė vieno balso! 
Tarp hooverinių kandidatų 
yra tokie, kaip New Yorko 
valstijos gubernatorius To
mas Dewey ir reakcinių re- 
publikonų kandidatai į se
natą Irving M. Ives, New 
Yorke, ir A. Vandenberg 
Michigane ir panašūs.

P a ž a n gūnų kandidatai 
New Yorko valstijoj yra 
tie, kuriuos stato demokra
tai su Darbo Partija—sen. 
Mead į gubernatorius, o 
Herbert Lehmin į Jungti-

Roma. —Italų policija su
ėmė dar du asmenis už 
bombų užtaisymą Anglijos 
ambasadai Romoje. Pir
miau dėl to buvo trys areš
tuoti. Beveik pusė anglų 
ambasados rūmo suardyta 
dviem bombomis.

Pasistengkite, kad Reakciniai 
Republikonai Nieko Nelaimėtų

Didžiai nusideda tas pilie
tis, kuris, atėjus laikui užsire
gistruoti, kad galėjus balsuo
ti, nesiregistruoja.

Bet dar labiau nusideda tas, 
kuris, užsiregistravęs, atsisa
ko balsuoti.

šiandien, lapkričio 5 diena 
— balsavimų diena. Kiekvie
nas ir kiekviena privalo bal
suoti ir tai darydamas, jis ar 
ji, turi gerai pagalvoti, kad 
savo balsu neparemtų liaudies 
priešų.

“Mes suprantame geriau, 
negu kada nors mūsų istori
joje,” pareiškė organizuotų 
darbininkų vadas, kokios jė
gos mūsų krašte priešinasi ge
resniam visų žmonių gyveni
mui pasiekti. Jais yra bilionie- 
rių korporacijos, kurių neribo 
tas godumas daugiau pelnu 
Įsigyti kenkė Naujajai Daly
bai ir kurie siekias! atstatyti 
Ameriką Į pelnagrobĮškas są
lygas.”

Washington. — OPA ad
ministratorius P. A. Porter 
prašė Rekonversijos direk
torių J. R. Steelmaną dar 
nenuimti kainų kontrolės 
nuo tūlų medvilnės audeklų 
ir kitų dirbinių, kurių nega
na pagaminama. Bet pati 
Kainų Administracija ruo
šiasi panaikinti kainų kon
trolę muilui, kurio taip sto-

ir nuo savęs padėjo vainiką 
ant Franklin D. Roosevelto 
antkapės. Žymėtina, jog iš 
keturių didžiųjų valstybių 
užsieninių ministrų tiktai 
Molotovas tedalyvavo šioj 
liūdnoj iškilmėj.

Paskui Molotovas aplan
kė paminklinį Roosevelto 
knygyną ir pareiškė: “Mes 
amžinai atsiminsime didįjį 
prezidentą Frankliną Roo- 
seveltą.”

Senatorius Tom Connally 
atstovavo Jungtines Valsti
jas. Su Molotovu buvo ir 
Andrius Višinskis.

Bevinas ir Francijos užsie
ninio ministro pavaduoto
jas Couve de Murville.

Tarp opesnių klausimų 
yra Trieste ir apylinkės sa
vivaldybė, anglų - ameriko
nų peršama Dunojaus “lais
vė”, kariniai atlyginimai ir 
kiti dalykai, dėl kurių bu
vo daug ginčų Paryžiaus 
taikos konferencijoje.

Tikimasi, kad Keturi Di
dieji per kelioliką dienų gal 
susitars, taip kad apie lap
kričio 20 d. galėtų pradėt 
svarstyt planus dėl sutar
ties su Vokietija.

Balsuokite anksti!
kite taip, kad rinkimu pasek
mėmis nesidžiaugtų liaudies 
priešai!

Amerikos Lenkų Kongreso 
pirmininkas Rozmarek pareiš
kė per Londono spaudą reika
lavimą, kad Jungt. Valstijų 
vyriausybė pašalintų iš Jungt. 
Valstijų visus 
Lenkijos atstovus — 
dorių ir konsulus.

Rozmarekui dar vis sap

ninkai apdaužė du ameriko
nus spaudos ir radijo foto
grafus.-Riaušininkai rėkė, 

į kad Trieste turi būti pripa
žinta tik Italijai, be jokių 
dalybų su Jugoslavija.

kalbė- 
Povilu 

Slogiu, Agotėle Kenstavičiene, 
Juozu Kenstavičium ir Koste 
Abekiene. Visi, kaip žinia, jie 
dainuos dienraščio Laisvės 
metiniame koncerte, lapkričio 
10 d. Visi keturi pasiryžę 
duoti Brooklyn© lietuvių vi
suomenei, ko ji dar negirdėjo. 

Smulkmenų nenoriu čia žy
mėti 
certą išgirsite

Tiek priminsiu: 
ruoškitės didžiajai 
dens šventei 
dienai.

Pietinių valstijų feodaliniai 
reakcininkai, šiaurės bilionie- 
riai, ^visokį karo metu prisi
grobę bilionus dolerių pelna- 
grobiai, hearstininkai ir fašis
tai susijungė vienam sieki- 
muisi: išrinkti į kongresą juo 
dangau republikonų !

Lietuviški fašistai taipgi pu
čia j tą pačią dūdą: ir jie rė
kia už republikonus, nes, gir
di, kai republikonai Ameriką 
valdys, tuomet jie Lietuvon 
smetonini režimą grąžins!

Lenkai fašistai skelbia tą 
patį:

—Kai republikonai Ameri
ką valdys, tuomet demokrati
nė Lenkijos valdžia bus su
triuškinta ir pilsudskininkai 
ten bus grąžinti.

Panašias melodijas traukia 
serbai, rumunai ir kiti fašis
tai. Visų jų viltys glūdi re- 
publikonuose.
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Balsuokime!
Republikonų propagandistai,—per radiją ir spau

dą—be atvangos skleidžia gandus, būk lapkričio 5 d. 
balsavimuose republikonų kandidatai laimėsią daugu
mą atstovų senate ir žemesniajame atstovų bute.

Jie tai daro propagandos sumetimais, kad suvedžio
ti eilinį, neapdairų pilietį, kad suknietinti jį “eiti pavė
jui,” balsuoti už republikonų kandidatus.

Jei balsuotojai, ypačiai darbo žmonės, kurių yra di
delė dauguma, pasiduos tai propagandai, be .abejo, re
publikonų viltys išsipildys. Tačiau, jei visi darbo žmones 
balsuotojai šiandien gerokai pagalvos ir nusistatys bal
suoti ne taip, kaip nori multimilionieriai, ne taip, kaip 
nori reakcininkai, kurių troškimu yra sunaikinimas dar
bininkų laimėjimų, pasiektų bėgyj praeitų dešimt metų, 
tai jie išrinks atstovus į kongresą ir senatą pažangesnius 
—tokius, kurie stoja už Roosevelto programą.

Kiekvienas, kuris nenori matyti Amerikoje grąžintus 
Hooverio laikus, kuris trokšta matyti išlaikytus organi
zuotų darbininkų laimėjimus, balsuos už pažangesnius 
demokratų partijos kandidatus į kongresą, valstijų gu
bernatorius, valstijų seimelių atstovus ir kitas vietas.

New York valstijos balsuotojai darbo žmonės paduos 
savo balsus už Amerikos Darbo Partijos sąraše esamus 
kandidatus, — sąraše, stovinčiame pagal raidę C.

Komunistų Partija New Yorko valstijoje turi du 
savo kandidatus: valstijos kontrolieriaus vietai Robertą 
Thompsoną ir valstijos prokuroro vietai Benjamin J. 
Davisą, Jr.

Be abejo, daug balsuotojų paduos savo balsus už šiuo
du asmeniu pirmiau, o vėliau balsuos už kitom vietom 
kandidatus, esamus Am. Darbo Partijos sąraše.

Neklausykite republikonų propagandos!
Balsuokite už progresyviškesnius kandidatus!
Balsuokite anksti!

Nors kartą atsirado bosas, kuris vieton šaukti poli
cija prieš pikietus, atnešė pikietams karštos kavos ir 
cigarų. Taip pasielgė Cinecolor filmų šapos preziden
tas Hollywoode. Jis sakė, kad jo kompanija pažadėjo 
nedirbti ant užstreikuotų kompanijų filmų.

Kas Ką Rašo ir Sako
Kas ką rašo ir sako 
ŠVIESOS NO. 3-ČIAS

ne-

tel-

Pas Prezidentą
d. prez. Trumanas priėmė Amerikos 
delegaciją ir su ja nusifotografavo, 
laiką lietuviški politikieriai skundė-

Lietuvių Tarybos
Jau per tūlą

si, kad jų prezidentas nepriima: jie prašė ir prašė 
juos priimti, o jis vis pareiškęs: “neturiu laiko,” “kitą 
sykį.”

Tūli politikieriai, kaip kun. Balkūnas, Zuris, Olis, 
Laukaitis ir kiti, pritrūkę kantrybės, spjovė i£ nubėgo 
pas republikonus, ten sukurė “lietuvišką skyrių”, pasi
žadėjo visais galimais būdais eiti su jais išvien, traukiant, 
j republikonų bučių lietuvių visuomenę.

Tai. nepatiko tūliems demokratams,—pav., Chicagos 
majorui Kelley. Pastarasis (naiviai) manė, būk nubėgi- 
mas tūlų lietuviškų demokratų lyderių pas republikonus 
gali nutraukti (ypačiai Chicagoje) nemažai lietuviškų 
balsų nuo demokratų kandidatų.

Tuomet Kelley siuntė reikalavimą po reikalavimo 
demokratų partijos pirmininkui Henninganui, kad šis 
darytų spaudimą į prez. Trumaną, reikalaudamas priim
ti “lietuvišką delegaciją.”

Verčiamas demokratų partijos lyderių, prez. Truma
nas surado kelias minutes laiko priimti delegaciją.

Šimutis su Grigaičiu įteikė “memorandumą dėl Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų”, tarytum Trumanas neži
notų, kur tie kraštai šiandien yra ir kokia jų padėtis. Jie 
prašė Trumano pasigailėti lietuviškų pabėgėlių Vokieti
joj ir įsileisti jų daugiau Amerikon.

Trumanas, pasak ALT pranešimo, pareiškęs, jog pa
dėsiąs pabėgėliams, o kai dėl Lietuvos, tai jis pasakęs, 
“kad Amerikos politika Baltijos valstybių atžvilgiu ne
pasikeitė, negali pasikeisti ir nepasikeis.”

Kokią iš tokio pareiškimo (jei iš- tikrųjų prez. Tru
manas tokį pareiškimą yra padaręs), galima padaryti 
išvadą?

Išvada duodasi tokia: Lietuva yra tarybinė respubli
ka, ji įeina į Tarybų Sąjungą, Amerikos vyriausybė tai 
mato, žino ir tai neoficialiai pripažįsta, tačiau Amerikos 
vyriausybė oficialio pripažinimo Tarybų Lietuvai nesu
teikia ir nesuteiksianti.

Ar tokiu prezidento pareiškimu galima džiaugtis? 
Žinoma, ne! Negalima, nes oficialus nepripažinimas Ta
rybų Lietuvos kliudo Amerikos lietuviams normaliau su
sisiekti su savo giminėmis Lietuvoje.

Iš kitos pusės, palaikymas Washingtone Žadeikio, 
New Yorke Budrio ir Chicagoje Daužvardžio eikvoja lie
tuvių tautos turtą, palikta Washingtone. Šitie “atsto
vai” neatstovauja lietuvių tautos, — jie netgi nėra Lietu
vos piliečiais!! — bet tik sėja Amerikos lietuviuos neapy
kantą.

L I Amerikos Lietuvių Tarybos dėlegacija šiuo pareiški-
> i mu džiaugiasi, bet tai parodo, kaip lengva tūlus žmones 

nubovyti ir pradžiuginti—it kūdikius!
Kadaise šitie patys vyrai buvo priimti pas prez.

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos ALDLD politikos, 
mokslo, meno ir literatūros 
žurnalo Šviesos No. 3-čias. 
Kaip žinia, jis išėjo pavė
luotai, o tai dėl to, kad, dė
ka sunkvežimių vairuotojų 
streikui, spaustuve ilgai 
galėjo gauti popieriaus.

Svarbesnieji žurnale 
pa straipsniai: “Liudas
ra” (R. M.)” .“Filosofiški 
Bruožai Apie Lietuvą” (A. 
Bimba), “Širdis ir Kraujo 
Apytaka” (Dr. A. Petriką), 
“Tauriųjų Didvyrių Kilny
bė” (J. Kaškaitis), “Karo. 
Laukuose” (Dr. A. ’Petri
ką), “J. London: Jo Gyveni
mas ir Kūryba” (Rojus Mi- 
zara), Duktė” (vaizdelis iš 
“Jaunimo Gretų”), “Depu
tatai” (vaizdelis Jono Mar
cinkevičiaus), “Tiesos ir Is
torijos Iškraipymas” (kny
gų apžv. A. B.).

Be to, telpa gražių eilėra
ščių: V. Valsiūnienės, L. 
Vainikonio, Stasio Jasilio- 
nio, A. S. Puškino, Šekspy
ro, V. Sirijos Giros, A. 
Churgino, A. Dagilio, Ed
gar Allan Poe ir Liudo Gi
ros.

Literatūros D r a u gijos 
nariai “Šviesą” gauna ne
mokamai, gi ne nariai moka 
po 25c. už vieną egz. '

juos norį neva tam, kad 
“pagązdinti” Tarybų Są
jungą.

Pasirodo, kad Amerikos 
ir Anglijos bombonešiai 
Ruhro pramonei nepadarė 
tiek žalos, kiek buvo skelb
ta karo metu. Tiesa, fabri
kų sienos apgriautos, sto
gai daugelyj vietų sutrėkš
ti, bet mašinos veik visur 
išliko čielos ir jos galima 
paleisti darban greitu lai
ku.

Kol kas Tarybų Sąjunga 
iš Ruhro išsivežę tik labai 
mažą dalį fabrikų kaipo ka
ro kontribucijas; kiti visi 
tebestovi, o nemažai jų jau 
atsteigti ir dirba. Apie su- 
socializavimą fabrikų ang
lai negalvoja.

Visa bėda tik tame, kad 
tiems fabrikams kol kas 
stokuoja anglies, bet ang- 
liakasyklos čielos ir jeigu 
jos dar ne visos paleistos 
darban, tai tik dėl to, kad 
stokuojama angliakasių.

Kitais žodžiais, vokiečių 
karo mašina gali būti at
kurta greitu laiku, jei tik 
talkininkai to panorės. Kad 
to nori Anglijos imperialis
tai ir kad jiems padeda a- 
merikiniai diplomatai —sa
vaime aišku. Visa viltis ke
ri Francijoje, kuri nenori 
matyti Vokietiją galingą, 
kokia ji buvo. Jei Francijoj 
rinkimus (kurie įvyks lap
kričio 10 d.) laimės liaudis, 
tai, galimas daiktas, ir 
Franci jos užsieninė politika 
bus pakeista, tuomet ir vi
sas dalykas dėl Vokietijos 
pasitaisys. Bet jei Francijoj 
rinkimus laimėtų de gaullis- 
tai, tuomet visa Franci jos 
politika griežčiau pakryptų 
Anglų imperialistų pusėn.

Beje, Mr. Hauser pabrė
žia, jog Ruhro srities dar
bininkuose komunistai turi 
daug įtakos * ir šis faktas 
teikia vilties, jog ten daly-

ANGLAI “ATGAIVINSIĄ” 
RUHR’Ą.

“Saturday Evening Pos
te” telpa to savaitraščio re
dakcijos nario, Ernėrst O. 
Hauser’io, straipsnis apie 
Ruhro sritį Vokietijoje. Mr. 
Houser ten dalykus tyrė ir 
jis juos, matyt, neblogai pa
žysta.

Rašytojas sako, jog Ruh
ro fabrikai galima būtų “at
gaivinti” poros metų bėgyj 
į prieš karinį gamybos ly- kai nekryps ton pusėn, kū
gį, jei tik anglai to panorę- rion bando kreipti Londono 
tų. Gi “atgaivinti” anglai viešpačiai.

RoosevMtą ir su juo nusifotografavo. Rooseveltas, pa
sak jų, tuomet pažadėjo daugiau, negu Trumanas, tačiau 
nereikėjo ilgai laukti, kai tie patys Tarybos nariai Roo- 
seveltą visaip bjauriojo, skelbdami, kad jis “Lietuvą par
davė rusams.”

Tūli “demokratai” (pav. Laukaitis) taip įpyko pir
miau ant Roosevelto, o vėliau ant Trumano ir visos de
mokratų administracijos, kad nusitarė būti republiko- 
nais. Daūargi tas pats Laukaitis, — demokratas ir re- 
publikonas ir vėl demokratas, — atsidūrė pas Trumaną 
sykiu su Grigaičiu ir Šimučiu!

Ne Lietuvos reikalai šitiems ponams rūpi. Jiems rū
pi savo asmeniniai interesai. Taryba turi pinigų (kata
likai aukų dar sudeda), jie gali važinėti, tai ir važinėja. 
Tuo pačiu sykiu lietuvių tauta, apsisprendusi būti tary
binėje.santvarkoje, kuria naują gyvenimą ir demokratinė 
Amerikos lietuvių visuomenė palaikys su ja broliškus ry
šius, nepaisydama visokių machinacijų ir šmeižtų, sklei
džiamų iš Amer. Lietuvių Tarybos pastogės.

Septynios Lietuvių Dainos - Meno 
Festivalio Dienos Chicagoje

Rašo Rojus Mizara. 
giečiai mus kaltina, kam 
mes savo veikale migdėme 
publiką religiškais migdo
lais, o jie savo operetėje 
karalius garbina!...

Mano nuomone, abu vei
kalai šiam Festivaliui neti
ko, nepaisant to, kad abu 
buvo gerai suvaidinti ir a- 
biejuose aktoriai ir daini
ninkai įdėjo didelių pastan- meno paroda, o kitoje — 
gų ir daug darbo. Būtų kur 
kas, mano nuomone, geriau, 
jei kankliečiai būtų susimo
kę kurią nors didesnę Miko 
Petrausko operetę — saky
sim tokią, kaip “Velnias Iš
radėjas” ar kurią kitą.

Muzikalinio veikalo pa
statymas, tiesa, ne viena
dieniškas darbas. Rimtai o- 
peretei susimokyt ima daug 
laiko ir pastangų.

Bendrai, šiame festivalyj 
ir suvažiavime Miko Pet
rausko darbai nebuvo pa
brėžti, nors tasai vyras yra 
nuvaręs didelį barą Ameri
kos lietuvių kultūrinėje dir
voje.

Festivalio metu būtu bu
vę visai tinkama suvaidinti 
bent viena Broniaus Varg
šo (Laucevičiaus) drama. 
Menininkai gražiai pasiel
gė, uždėdami ant jo kapo 
gėlių vainiką.

Roselando Aido Choras 
pastatė muzikalinį vaizdelį 
“Ant Nemuno Kranto.” Šis 
pastatymas tuo atkreipė 
mano dėmesį, kad jis buvo 
specialiai Festivaliui ruoš- doje. 
tas.

Nedvaras parašė žodžius, 
o choro mokytoja — Dara- 
tėlė Yuden (Judzentavičie- 
nė) pritaikė dainelių ir šo
kių, na, sumokė savo cho
ristus ir jie čia veikalėlį su
vaidino.

Autorius pasimojo šiuo 
veikalėliu pavaizduoti po
karinę Lietuvą. Veikia čia lis (J. Lūmbis, jau miręs), 
ir partizanai ir naktigoni- Rochester, N. Y.; Elena Vi- 
ninkai, sodžiaus mergelės ir skockiutė Sinclair (skulpto- 
berneliai; įeina čia ir ame- rė), Trenton, N. J.; Antho- 
rikiečių lietuvių dovanos, 
siųstos Tarybų Lietuvon.

Veikalėliui stokuoja rea
lumo — daug ko jam sto
kuoja. Tačiau negali žmo
gus nepripažinti nuopelno 
tiek žodžių, tiek muzikos 
autoriams: jie dėjo didelių 
pastangų, kad duoti ką nors 
naujo! O tai reikšminga 
mūsų gyvenime. Pas mus 
visur jaučiama stoka noro 
imtis ko nors naujo; siekia
mas! mirkti senuose syvuo
se, gyventi senove ir ją i- 
dealizuoti, — pamirštama John Bagdonas, 
laikai, kuriuose gyvename! Walaitis (iš Chicago Tribu-

Nemuno ne) ir Miss Audrey Swaney, 
Festivalio Chicago, Ill.

Kaip matome, parodoje

Vaizduojamojo Meno 
Paroda

Pirmą kartą Amerikos 
lietuvių gyvenime buvo su
organizuota 
(paišybinio) 
kuri užėmė 
Auditorijos 
(Žemutinės 
vienoje buvo vaizduojamojo

(Tęsinys) ;
Tai visų pirm iau- ; 

šiai nuopelnas priklau
so pačiam Valenčiui,. tiek 
daug dėmesio kreipusiam ir 
darbo paaukojusiam akto
rių sumokymui. Jis pats, 
man rodosi, taipgi Čikagoje 
buvo geresnis Strazdelis, 
kaip Brooklyne. Jonas Va
lentis — senas scenos pauk
štis, kaip sako žmonės. Il
gai buvęs scenos mėgėju, 
vėliau jis baigė dramos , 
kursus. Dar vėliau per tū
la laika vaidino amerikoniš
koje scenoje su garsiąja E- 
va La Gallienne,— pats tai 
esu matęs ir grožėjęsis. 
Taigi, . kai jis paima veika- ’ 
lą, surenka scenos mėgėjus, 
vaidintojus, Valentis žino, 
kaip ir ką daryti, kad pa
statymas išeitu “žmoniš
kai.”

čikagiečiai žiūrovai, ku
rių susirinko arti tūkstan
čio, tikrai įvertino brookly- 
niečių pastangas ir talentą, 
pripažindami, kad jie var
giai tegalėtų taip darniai 
tokį kūrinį pastatyti.

Tačiau dėl paties veikalo 
turinio — kita giesmė. Tū
li manė, jog nereikėjo to
kios dramos Čikagon vežti, 
o jei vežė, reikėjo ją patai
syti, apleidžiant visa tai, 
kas atsiduoda pelėsiais ir 
kas, aišku, nepavaizduoja 
tikrojo Strazdelio — Straz
delio, anos gadynės varg
dienių dainiaus ir kovotojo. 
Kai kurie, priėję prie ma
nęs, tarytum aš dėl to bū
čiau atsakingas, tiesiog pri
kaišiojo:

— Kodėl nenukirpot pa
skutiniojo akto?!...

Be abejo, būtų kur kas 
geriau išėję, visam reikalui 
gražiau atitikę, jei vietoje 
“Prieš Srovę’” Festivalio 
metu būtų suvaidintas mo- 
derniškesnis veikalas, vaiz
duojąs esamuosius laikus, 
stebis to jų sąmonę keliąs, o 
ne migdąs.

Strazdelis yra tokis mūsų 
tautoje asmuo, apie kurį 
galima visaip rašyti ir aiš
kinti. Petrulis “Prieš Sro
vę” rašė pataikaudamas a- 
nų laikų Lietuvos valdan
čiajai klasei, kitaip, jo kūri
nys nebūtų smetoninėje 
Lietuvoje galėjęs pasirodyti 
scenoje. Mums Strazdelis y- 
ra ta asmenybe, kuri kovojo 
prieš ponus ir dvasiški ją ir 
mirė žerdamas karčios tei
sybės žodžius liaudies prie
šams.

Kanklių Choras suvaidi
no operetę “Studentą Prin
cą”. Veikalas reikalingas 
pralavintų dainininkų ir jų 
Kanklių Choras turi dau
giau negu kuris kitas. Ago
tėlė Kenstavičienė — viena 
mūsų žymiųjų dainininkių. 
Be to, ji gabi vaidintoja. Ji 
čia turėjo vadovaujamą ro
lę. Princą vaidino Tarutis. 
Balsą jis turi gražų, malo
nų, tačiau šiuo sykiu, atro
dė, jis jo ne visur klausė, 
ne visuomet davėsi palen
kiamas, taip, kaip savinin
kas, norėjo. Tačiau vaidinto
jas iš Taručio geras. Vaidi
nime jautėsi bereikalingų 
pauzų, savotiškų trūkčioji
mų, tačiau, bendrai, Kank
lių Choras operetę pastatė 
gražiai ir dėl to vyriausias 
nuopelnas priklauso moky- vos varžytinės dėl pirmeny- nas žiūrovas galėjo nesun- 
tojui Juozui Kenstavičiui. bės. Kai varžytinės bei kiai suprasti dailininko sie-

Po vaidinimo vienas lenktynės vedamos draugiš- kimus bei tikslus, .kuriant 
brooklynietis priėjęs prie koje dvasioje, jos tegali savo kūrinį, ir tolydžio jų 
manęs ir sako: duoti tik naudos. Taip ir darbus.

—Tai ką čia jie: čika- turėtų būti! (Bus daugiau)

vaizduojamojo 
meno paroda, 
visą , Lietuvių 

žemutinę salę 
salės yra dvi:

knygos ir rankdarbių).
Dėka rengėjų rūpestin

gumui ir darbui, ši paroda 
buvo suorganizuota tikrai 
vykusiai: Visos keturios 
sienos buvo apkabintos kū
riniais - kūrinėliais, sukur
tais amerikiečių lietuvių. 
Žmogus, įėjęs į šią parodą, 
jauteisi, kaip tikrajame 
muziejuje!

Tik praleidęs tūlą laiką šio
je parodoje, gerokai pagal
vojęs, prieini džiuginančios 
išvados, kad ir šioje srity
je mes jau turime nemažai 
jėgų, tik jos pakrikusios, 
neorganizuotos, na, ir dėl 
to ligi šiol buvo veik neži
nomos.

Turiu prisipažinti, jog a- 
pie daugelį dailininkų, da
lyvavusių parodoje, niekad 
nesu girdėjęs, o jie reikėtų 
pažinti ypačiai mums, spau
dos darbininkams.

Paprašiau d a r b š čiąją 
Phyllis’ę Rasins, daug dir
busią parodoje, kad ji man 
suteiktų papildomų žinių a- 
pie dailininkus, dalyvavu
sius su savo kūriniais paro-

Štai dailininkų vardai:
A. Malinauskas, Miss Ol

ga Malinauskas, ir Miss 
Lydia Malinauskas, iš Det
roito: John Dagesi, iš Wor- 
cesterio; Mrs. Eve lyn 
Smith, Westwood, Mass.; 
Albinas Kayrukstis, Hoank, 
Conn.; Miss Gertrude Ba- 
taitis, Dedham, Mass.; Bul-

ny Vaiksnoras, Cleveland, 
Ohio; John Gresh, Bridge
port, Conn.; Mrs. Lucy 
Rauduvė, West Pittston, 
Pa.; Mrs. Marilyn May
nard, Miss Rose Narusze- 
wicz, Mrs. Ruth Smithre- 
vich, Miss Florence Krakai- 
tis ir Miss Irene Galinskas, 
Detroit, Mich.; Miss Nata
lia Jasukynaitė, Robertas 
Feiferis, iš Brooklyn, N. 
Y.; Miss Phyllis Rasins, 
Mrs. Anne Radville Grim
mer, Anupras Barauskas, 

Edward

Apart ’’Ant 
Kranto”, visose 
pramogose nebuvo duota 
nieko naujo: tos pačios se- dalyvavo arti 30 dailininkų, 
nos dainos, seni šokiai. At- Tiesa, tūli jų tik patys pra
eityje, rengiant panašius diniai, bet tūli jau pasiekę 
sanburius, turėtų būti ki- aukštoką kūrybinį lygį, 
taip orijentuojamasi. Dauguma dalyvių buvo mo-

Daratėlei Judzentavičie- terys bei merginos.
nei reikia pripažinti nuopel- Žymią parodoje vietą už- 
nas už jos pastangas ir su- ėmė mirusiojo Jono Bulio 
manumą. Ji paima net ir (Lumbio) kūriniai— revo- 
žinomus muzikos kūrinė
lius, pritaiko juos prie nau
jesnių žodžių, prie naujės- Pasirodo, kad velionis Bu- 
nio sceniško veikalo ir visa lis peisažų kūrime turėjo 
tai sudaro naujesnį daly- didesnio pasisekimo negu 
ką! portretų.

Tarp Roselando aidiečių Iš viso buvo išstatyta a- 
yra gabių scenos mėgėjų su pie 130 kūrinių: portretų, 
nemažu pasiryžimu. vaizdų, vandenspalvių (wa-

Girdėjau, kad tarp Aido tercolor), —daugiausiai re- 
ir Kanklių Chorų eina gy- alistinių taip, kad kiekvie-

liucinių vadų portretai ir 
gamtovaizdžiai — peisažai.
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mo- 
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name namais, jie netaisyti-ne- 
tinkami juose gyventi, bet 
perpildyti gyventojais, o pa
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kur 
nie-

sveti- 
su na-
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Rengiamas 
bendrom jėgom 

Lietuvių Meno Sąjungos, 
Mass. Valstijos 

Apskrities.

kaip su amatais ir biz- 
Nemanau, kad randasi 

biznis ar amatas, kuria- 
ir nepraktikuotų 

Gali , juokda-
juoktis, bet jis

Rašo L. Janušytė

Lietuviu Saleje, 29 Endicott St
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Rūmai, Kuriuose Da 
romi Stebuklai

Tomis dienomis, kai vo
kiškieji grobikai, Raudono
sios Armijos triuškinami, 
traukosi iš mūsų krašto, kai 
frontas slinko per Tarybų 
Lietuvos miestus ir kai
mus, Kaišadorių apskr. 
Zalėsės kaimo valstietei O- 
nai Purėnienei sviedinio 
skeveldra sudraskė veidą 
Apatinis žandikaulis ir lū
pa buvo visiškai išplėšti, 
gomurys sužeistas ir liežu
vis, bejėgis, karojo 
Moteris liko nebylė, 
mųjų padedama, 
maistą ji šiaip taip 
davo nuryti, tačiau,
netekus diena iš dienos lau
kė mirties.

— Su ta moteriške jau 
baigta, — su užuojauta kal
bėjo kaimynai.

Tėvynės karo invalidas 
Motiejus Morozovas iš Uk
mergės begindamas savo 
šalies laisvę, neteko fronte 
taip pat apatinio žandikau-

ore.
Arti- 

skystą 
pajėg- 
vilties

lio gyventojai vaikšto bal
tais chalatais apsivilkę gy
dytojai, seselės, slaugytojos. 
Ledo vėsumu blizga apara
tai. šiame tyliame mokslo 
pasaulyje grąžinama dūrbo 
žmonėms sveikata, rekon- 
struktuojami sužaloti vei
dai, atstatomi liežuviai, go
muriai, dantys...

— Sesele, yra dar laukia
majame pacientų? — klau
sia šios klinikos direkto
rius, mūsų įžymusis stoma
tologijos specialistas prof. 
Stasys Čepulis.

—Beliko tik trys,
virtajam dabar jūsų asisten
tė gydytoja Dambrauskaitė 
daro Rentgeno nuotrauką.

Konservacijos skyriuje 
prof, čepulio asistentė gy
dytoja Anelė Glinskaitė 
švelniais pirštukais atitrau
kia nuo ligonio burnos bo
ro mašinos adata.

— Sakiau gi iš anksto, 
) kad neskaudės! — šypsosi

lio, lūpos ir smakro. Ir jis;ji. —Juk prieš tai užmari- 
liko nebyliu ir jam buvo ’ nome! Tam juk ir yra vais- 
pranašaujama: * tai, kad ne spintoje gulėtų,

— Jei ne šiandien — ry- bet ligoniams skausmą ša- 
toj... Ilgiau neišgyvens. lintų! Žiūrėkite, — atsigrįž- 

Praėjo dvieji metai. Abu i ta ji į grupę medicinos fa- 
tie žmonės ne tik gyvi ir į kulteto studenčių, apsiren- 
sveiki, ne tik vėl laisvai kai- j gūsių tokiais pat baltais 
ba, kaip ir anksčiau kalbe-, chalatais, kaip ir visas kli- 
ję, betgi ir veidai jų nor-j nikos personalas.
malus, nedeformuoti. Gydytoja aiškina ir de-

Stebūklas? Ne. Tik tary-; monstruoja s t u d e ntėms 
binio mokslininko darbas. | dantų gydymą.

Vilniuje, tylioje Žigiman-
to gatvėje paliai Viliją sto- rykite Rentgeno 
vi balti stomatologinės kli- kas. Aparatas gi irgi ne 
nikos rūmai. Skaidri vasa- pasižiūrėjimui tik pastaty- 
ros saulė degina praeivių j tas!
veidus, kaukši įkaitintame! Stomatologinė klinika, 
asfalte kulnys, o didelėse kurioje nemokamai teikia- 
klinikos salėse vėsu ir ty- mas gydymas visiems, kas 
lu. Negirdimai, lyg fantas- i į ją kreipiasi pagalbos, eg- 
tinio, kažkokio kito pašau-; zistuoja nuo pat pirmųjų iš-

— Jei kas neaišku — da- 
nuotrau-

PIRMAS POKARINIS

KONCERTAS

Įvyks
Sekmadienį

Lapkričio
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E. S0UM.KIS

į vairių 
grupes.

Ignas
Brown, 

Jonas 
Minei-

Programą pildys 
kolonijų chorai - 
Dalyvaus solistai: 
Kubiliūnas, Jean 
Norma Čeponaitė, 
Sabaliauskas, Ona
kaitė, Rožė Merkeliūtė, 
Andrius Norusevičia. Mon
tello Dramos Ratelis su
vaidins “Dėdė Atvažiavo.” 
Tad kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dailės mylėto
jus dalyvauti.

Pradžia lygiai 2-rą 
valandą dieną

Trečias Puslapis

vadavimo dienų. Kai fašis
tiniai grobikai siautėjo čia 
paskutinėmis okupacijos 
dienomis, viską griaudami, 
naikindami, plėsdami, — 
šiai klinikai, tuo metu tik 
Vilniaus Universiteto sto
matologiniam skyriui, — 
taip pat gręsė sunaikini
mas ir išplėšimas. Tačiau 
medicinos darbuotojai, ver
tindami tautos turtą aukš
čiau už savo asmeninį sau
gumą, atskubėjo gelbėti 
brangiuosius įrengimus.

Aplink pleškėjo .namai, 
siautė liepsnos, sproginėjo 
sviediniai ir girdėjosi mirš
tančiųjų šauksmas... Nebo-. 
darni pavojaus, prof. S. Če
pulis, vyr. med. sesuo Ona 
Valutytė ir kiti medikai da
lį įrengimų išgabeno už- 
miestin, dalį — neatsitrauk
dami saugojo čia pat. To
kiu būdu nuo vokiškųjų 
grobikų buvo išgelbėti 
Rentgeno kabineto įrengi
mai, mikroskopai, chirurgi
niai instrumentai, bibliote
ka ir kiti brangūs medici
nos įrankiai.

Dabartiniu metu kliniko
je vyksta trijų rūšių dar
bas: atliekamas konsultaty- 
vinis burnos, dantų ir veido 
ligų darbas, pedagoginis to
bulinant gydytojus ir, be 
to, klinika naudojama kaipo 
medicinos fakulteto stu
dentų, busimųjų gydytojų 
stomatologų apmokymo ba
zė.

Ne vien tik valstietei O. 
Purėnienei ir kariui M. Mo
rozovui atstatyta apatinio
ji veido dalis. Tokių sunkių 
platesnių veido rekonstruk
cijos operacijų Filatovo 
metodu, statant protezus 
kramtymo aparatus, regu
liuojant veido graučius po 
sunkių sužalojimų, 
ta jau apie 3000, 
tant smulkesnių, 
skaičius vien per 
šių metų pusmetį 
tūkstantį.

Visas sunkiąsias
jas pats daro ar konsultuo
ja prof. S. Čepulis.

— Socializmo šalyje žmo
gus didelė vertybė. Jo svei
kata tai ne vien jo paties 
asmeniškas turtas, — tai 
visos tarybinės valstybės 
turtas, — sako profesorius. 
— Ir todėl į ligonio gydymą 
mes stengiamės įdėti visą 
savo mokslą, visą savo pa
tyrimą.

Per šiuos pirmuosius lai
svo gyvenimo dvejus me
tus jau pagydyta daugiau 
kaip 20,000 ligonių. Ligonių 
tarpe — valstiečiai, darbi
ninkai, moksleivija, profe
soriai, tarybiniai darbuoto
jai, menininkai, kareiviai ir 

i karininkai.
Be praktinių, šioje klini- 

i ko j e vykdomi moksliniai 
darbai. Profesoriaus asis
tentai yra parašę jau 20 
mokslinių darbų ir pradėjo 
tris eksperimentinius, ku
rių vienas — “Penicillino 
panaudojimas prie dantų 
ligų”, rašomas gyd. Damb
rauskaitės, kelia didelį susi
domėjimą stomatologų tar
pe. Į gydymo metodų pato
bulinimą ir medicinos išvys
tymą ne mažą įnašą padarė 
prof. S. Čepulis ypatingai 
dviem savo paskutiniaisiais 
moksliniai darbais: “Bur
nos škorbuto gydymas savo 
metodu” ir “Rekonstrukci
nės chirurgijos ir stomato
logijos uždaviniai ketvir
tajame penkmetyje Tarybij 
Lietuvoje.”
Tyrimams, eksperimentams 

ir moksliniams darbams 
reikiamas, sumas išskiria 
Vilniaus Valstybinis uni
versitetas.1

Dideli gydymo ir moksli
niai darbai vyksta šiuose 
tyliuose, nuošaliuose rū
muose.

Ar Galima Kiekvieną Žmogų 
Išauklėti?

deda. Pirmiausiai parenka
protiniai ir fiziniai sveiką po
rą ir pasako jiems, kad jie!
nieku nesirūpintų iki jie gy-j Jociai tušti ir lentomis jų lan-
vens ir jų šeima. Aišku, kad ---- i-i -i.-. __x_„
komisija turės

padary- 
neskai- 
' kurių 
pirmąjį 
pasiekė

patiems save auklėti, 
kitų nuomo- 

mintį pa- 
ii uo jaunų 
mane var- 
literatūros 
į patį gy- 
progą iš- 
šešių. Tik 

nuo

paklausiau jo.
—Moku, bet kai skaitau, 

tai nieko nesuprantu. Jeigu 
kitas skaito, tai kiek susivo
kiu, bet kitą dieną nieko ne
galiu prisimint.

šį metą aš apsiėmiau ap
kalti namą ašpaltiniu popie
rių, kad atrodytų it mūrinis. 
Tiesą pasakius, pirmą sykį to
lūs darbas prisiėjo dirbti, bet 
tame ir nėra jokio keblumo, 
nes pats darbas rodo, kaip 
dirbti. Na, pasiėmiau pagelbi- 
ninką, paliepiau tarpe langų 
apie trijų pėdų tarpą kloti. 
Tikėsit, ar ne, bet tas žmoge
lis kamavosi daugiau kaip dvi 
valandas ir 
no popierio 
ir pametė, 
atsivedžiau

Tačiau

Tūlas laikas tam atgal šį 
klausimą Josephus buvo pa
kėlęs Laisvėje, bet niekas rim
tai nekreipė j tai dėmės, iš
skiriant vieną juokdarį, kuris 
patarė
Nesu Jau k damas 
nes, bandysiu savo 
reikšti; dėl to, kad 
dienu šis klausimas 
gino, tad nemažai 
perverčiau, tėmijau 
venimą ir turėjau 
auklėti šeimyną iš
dabar kyla klausimas, 
kur pradėti?

Vienas rašytojas maždaug 
taip išsireiškė: “Kiekvienas 
žmogus turi opią stygą, bet 
jos niekas nepasiekia, išski
riant juokdarį.” Tad gal ir 
prisieis pirmiausia pakalbėti 
apie save, tuomi priimant 
juokdario patarimą. Nėra jo
kia paslaptis, kad mes, di
džiuma, Lietuvoje neturėjome 
jokio auklėjimo, o į šią šalį, 
sugužėjome į keliu metų tar- 
polaikį; kitais žodžiais ta
riant. suvažiavome vienodai 
išauklėti. Bet ar dabar mes 
vienodi? Tik pažvelgkime į 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
o pamatysime,’ koks neapsa
komas tarpe mūsų skirtumas. 
Tik pabandykime pakratinėti 
įvairias profesijas, o jose at
rasime ateivius: daktarus, ad
vokatus, inžinierius, vaistinin
kus ir chemistus. O ką ir kal
bėti apie redaktorius, chorve
džius, dainininkus ir lošėjus. 
Kartą aš turėjau gardaus juo
ko, kuomet kitataučių paren
gime mane perstatė korespon
dentu. Taip mes rasime kiek
vienoj profesijoj ateivį lietu
vį.

O 
niu ? 
toks
me nebūtų 
mūsų tautietis, 
rys iš mūsų 
mūs opiosios stygos negali pa
siekti, nes iš mūs tūli gana 
aukštai išsiauklėjome; taip 
sakant, nei ačiū niekam, mos 
patys išsiauklėjome.

Deja, paimkime kitą dalį 
mūsų brolių, kurie kartu su 
mumis atvyko į šią šalį, pra
dėdami gyventi tokiose sąly
gose, kaip ir mes. Bet ar jie 
pakilo ‘nors vieną laipsnį? 
Nieko panašaus! Visą amželi 
valgykloje puodus valo arba 
kitoje pramonėje sunkaus 
darbo pareigas eina. Vietoje 
progresuoti, jis dar regresuo
ja. Tokį sutikus nereikia pa
klausti, kas jis, kaunietis ar 
vilnietis, tuoj tau pasakys 
kad jis eina “malkauc” arba 
einu “kurvos melžti.” Na, ta: 
kaip tokį žmogų gali išauklė
ti. kuris nei prigimtos savo 
kalbos nepataisė?

Kuomet dirbau dirbtuvėje, 
man pridavė tautietį pagelbi- 
ninką. žmogus dar pusamžis 
ir gana sukalbus. Tad vieną 
sykį aš jį paraginau, kad jis 
nedėliojo ateitų ir išklausytu 

1 prakalbos, (tuo sykiu d. Mi- 
1 žara kalbėjo). Tiesa, jis atė- 
■ jo ir atydžiai išklausė. Ant 
i rytojaus dirbtuvėje per pietus 
į aš jį priverčiau, kad jis man 

pareikštų, apie ką kalbėtojas 
kalbėjo ir pakartotų bent ke
lis jo sakinius. Tai jis ve ką 
man atsakė:

—Aš tau, brolau, pasakysiu 
visą teisybę iš širdies, kad aš 
nieko nesupratau, apie ką jis 
kalbėjo, tik tiek prisimenu, 
kad jis minėjo Lietuvą, Ang- 
Ują ir kitas šalis.

—Ar tu moki skaityti ? —

Drauge su profesorium 
Stasiu Čepulių galima pa
sakyti :

— Taip, socializmo šalyje 
žmogus, jo sveikata — tai 
visos valstybės turtas.

Bet, pridursime, tapybi
nio mokslininko, gydytojo 
darbas — taip pat visos val
stybės turtas. Ir vyriausybė 
tam darbui teikia visas są
lygas, nuolat jas gerinda
ma.

negalėjo nei vie- 
i prikalti; užkeikė 
Antrą dieną kitą 
ii’ ta pati istorija.

daugelis pasakys, 
kad seno negalima išmokinti, 
ot, jauną, tai gali paversti, 
kaip tik tu nori. Kas taip ma
no, labai didelę klaidą 
Pora mėnesių tam atgal 
siau namą. O žinoma, 
dailydė dirba, tai vaikų 
kad nestok a. žinoma,, 
mus tuoj nuvaikai, bet 
miškiais turi skaitytis, 
“pagelbininką” buvo 
metų berniukas. Aš negalėjau 
atsistebėti jo išmintimi; ko tik' 
jo paklausi, jis taip gudriai 
atsako ir ko tik' paprašysi, jis 
korektingai patarnauja. Pa
gal iaus jis išsiprašė iš manęs 
medžio ir įrankių, nes jis no
ri ką tai pasidaryti — jis vis
kuo buvo aprūpintas ir prasi
šalino su viskuom kitan namo 
šonan, kad nesipainiotų man 
po kojomis. Į vakarą jis atei
na pas mane ir atsineša pa
dirbtą arkliuką ir sako: “Ne
šiu į skiepą, nes nakčia gali 
sulyti.” Aš apžiūrėjau ir ne
galėjau atsistebėti, kaip jis jį 
kukliai padirbo; net suaugęs 
ir apygabis žmogus vargiai 
tiek meno galėtų įdėti į šios 
rūšies kūrinėlį. Pagyriau aš jį 
ir manau sau, tau, vaikeli, tai 
reikalingas auklėjimas; tave 
būtų galima išauklėti labai 
aukštai.'

šiuos žodžius rašant, irgi 
taisau namą ir, kaip sykis, to 
paties amžiaus, kaip minėjau 
aukščiau, turiu “pagelbinin
ką.” Kuomet ateinu iš ryto, 
tai jis mane patinka ir prade- • 
da sveikinti su “good morn
ing” ir šis “good morning” 
man įkyrėjo, nes šis vaikutis 
kokius tris šimtus (per dieną 
paleidžia jų į mane. Paims 
medžio šmotelį ir klausia, ar 
jis gali jį imti, pasakai, kad 
nieko negali imti, tai jis tą 
numeta, ima kitą ir vėl klau
sia, ar gali. Netekęs kantru
mo pasakai, kad gali imti, tai 
jis tą numeta, ima kitą ir vėl 
klausia, ar gali imti. Nenu
kentęs parinkau atliekamų 
pagalių, padaviau vinių, kū
jai} ir paliepiau budavoti “na
mą.” Prasišalino jis nuo ma
nęs ir valandėlę buvo tyku, 
bet tik staiga pradėjo čypti 
ne savo balsu. Bobutė iš stu- 
bos, o aš, pametęs darbą, nu
siskubinau pažiūrėti, kas atsi
tiko. Ogi pagalys velkasi pas
kui jį, o jis nagus krato. Mat, . 
bliauziukes prikalė prie paga- i 
lio ir, matomai, su kūjaliu už-; 
važiavo sau per nagus. Aš' 
manau, kad tokiam nesvarbu, : 
kokį auklėjimą neteiktum, jis ! 
visur bus silpnas.

Atsiprašau, ąš čia minėjau 
tiktai vyrišką gabumą ir ne
gabumą, o apie moteris visai 
neužsiminiau, bet tas būtų tik 
pakartojimas, nes tarp'e jų ir- 

. gi didelis skirtumas.
Tačiau, manau, kad tokiais 

. paviršutiniais gvildė nimais 
mes dalyko neišrišime, reikia 
ieškoti paties auklėjimo bran
duolio ir kur tas auklėjimas 
vyrauja. Taipgi turime pana
grinėti, kas auklėjimą trukdo, 
žinodami šias dvi pamatines 
priežastis, galėsime skelbti 
auklėjimo vajų.

Daleiskime, kad jūsų mies
to kuopa nubalsuotų pradėti 
auklėti ir tam darbui išrinktų 
komisiją. Na, ir komisija pra-

gai užkalti; medikalis patar- 
rūpintis, kad navimas paverstas į biznį, 

jų maistas būtų pilnai tinka- bažnyčios, mokyklos ir laik
inas ir užtektinai; medikalis raštija vien tarnauja kapita- 
patarn avimas bus parūpintas listų klasei.
ant kiekvieno reikalo. Aišku, i 
kad tokia motina lauks kū
dikio gemant geriau kaip sau- j 
lės tekant, o ne taip, kaip da-1 
bar moterys nėščios keikiasi, 
kam pastojo. Atsiradus nau
jagimiui, komisija prižiūrės 
jo tinkamą augimą ir numa
čius jo talentą, duos jam vi
sas progas, kad jis savo ta
lentą išnaudotų pilnai.

Tai ot, matote, kiek mažai 
reikia žmogaus auklėjimui. 
Bet, gerbiamieji, nepamirški
te, kad mes komisijai pave
dėme ne tik auklėjimą, bet ir 
auginimą. Juk auklėjimas ir 
auginimas yra du skirtingi 
dalykai, bet jie taip tampriai 
susirišę, kad abu būtinai rei
kalingi civilizuotam žmogui.

Daleiskime, duokime žmo
gui puikiausi auklėjimą, 
jis užbaigtų geriausias 
kyklas, bet kuomet jo 
prasta pastogė, apdirskę 
bužiai ir netikęs maistas, tai 
jis pagaus džiovą arba kitą 
kokią ligą ir be laiko keliaus 
pas Abrahomą. Na, o kitam 
duokim tik gerą auginimą, tai 
jis bus sveikas ir ilgai gyvens, 
bot bus durnas.

■ Dabar mes maž daug žino
me, kokių sąlygų žmogui rei
kia, kad jį tinkamai išauklėti. 
Apsidairykime aplinkui ir pa
galvokime, kokiose sąlygose 
mes šiandien gyvename. Hoo- 
verinę depresiją pabaigėme, 
tai prasidėjo visos žmonijos 
baisus karas. Karas pasibaigė, 
tai dabar nervų karas ir jau 
kalbama apie antrą depresi
ją ; maistas netinkamas ir to 
negalima gauti; laužus vadi-

žmogaus išauklėjimui rei
kalingos patogios sąlygos, kad 

ijis be rūpesčio bręstų. O kaip 
sykis mes jų neturime. Nese
niai vienas amerikietis, ūkiš
ko laikraščio redaktorius (at
siprašau, neturiu jo pavardės 
po ranka), pasiuntė telegra
mą Stalinui, kad jis nori nu
važiuoti į Sovietų Sąjungą ir 
pamatyti tenaitinį gyvenimą. 
Gavo atsakymą, kad gali. Jis ' 
išvažinėjo keturiolika tūkstan
čių mylių po Sovietų žemę; jis 
kalbėjosi su ūkininkais, dirb
tuvių darbininkais ir susipa
žino abelnai su tenaitiniu gy
venimu. Ir ką gi minėtas žmo
gus parvažiavęs sako? Jis sa
ko, jog tai vienintelė šalis pa
saulyje, kur valstybė rūpinasi 
žmonių auklėjimu. Jį stebino 
vaikų lopšeliai ir darželiai, ,o 
labiausiai, tai poilsio namai, 
girdi, aš niekur nemačiau tiek 
medikalių įrankių, kiek tuose 
poilsio centruose. Ir kai dar
bininkas gauna trisdešimt die
nų vakacijų, tai čia pernagri- 
nėja jo visus sąnarius, suvita- 
minuoja ir nustato jo dijetą. 
žodžiu sakant, iš čia žmogus 
išeina atnaujintas.

šiuom klausimu galėtum 
prirašyti storas knygas, bet, 
manau, geriau mes ruoškime 
dirvą, kad mūsų valstybė tuo- 
mi rūpintųsi. Jaunutis.

Chicago.—Arbatos milio- 
nieriaus Rasmusseno pati 
Clara, pasišalinus nuo vyro, 
reikalavo teisme iš jo bent 
$3,500 pragyvenimui per 
mėnesį.

Dienrašęio Laisves

KONCERTAS
Įvyks Sekmadieni

Lapkričio 10 November

LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn

Pradžia 3:30 po pietų

PO KONCERTO ŠOKIAI

Pavidis Radio Orkestrą

žymiausi Amerikos lietuvių talentai iš Chicago, Ill. 
dalyvauja programoje:

POVILAS STOGIS, basas
JUOZAS KENSTAVIČIUS, tenoras
AGOTĖLĖ KENSTAVIČIENĖ, dram, sopranas
KONSTANCIJA ABEKIENĖ, kontra-altas

Jie visi geri solistai, dainuos solus, duetus ir 
kvartetus. Jie duos gražų rinkinį iš lietuvių liau
dies dainų ir parinktų kavalkų iš garsiųjų operų.

Apart garsiųjų Chicagos dainininkų bus dar 
ir šie numeriai:

Aido Choras, direguojamas Geo. Kazakevi
čiaus; Aido Vyrų Choras, dir. Prano Pakalniškio.

K Sietyno Vyrų Oktetas, dir. J. Simelevičiaus 
Styginis Ansamblis “Vyturėlis”, vad. Roy židžiū- 
no. Nicholas Dontzoff, žymus akordionistas.

Violeta Tamkiutė-Pranckienė, koncerto akom- 
panistė.

Koncertui įžanga $1.00 ir $1.50. Vientik šo
kiam 60c. Taksai įskaityti.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
, • (Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Kalba vis tuo patim žemu 
balsu, stabčiodamas, kiek 
užsidusdamas ir kvapą 
gaudydamas. Gal tai nuo 
prisidėjusio nėr eikalingo 
svorio, o gal tik iš paprati
mo. Jo žmona Margarieta 
— baltoji gulbė, gausi apva- 
lainumais ir gausiai nukrė
sta blondinė, su baltute oda 
ir šviesiom akim, gerai pra- 
lavinta ir veikli draugė. 
Šiais ypatumais ji lenkty- 
niuoja ir su savo veikliu 
vyru.

Ogi štai tuoj prieina 
aukšta, juodbruvė, staman- 
ti, stovylinga ir domesį sa
vęspi daug kuo traukianti 
Anelė Valaitienė. Malonu 
ranką paspausti veikliai, 
energingai vietos choro ve
dėjai. Štai ir jos jaunutė, 
gal šešiolikinė dukraitė, 
žvitri jaunuolėlė Barbutė 
Valaičiūtė. Čia pat ranką 
tiesia jaunuoliškai atrodąs 
augalotas p a i 1 g aveidis, 
šviesiaplaukis V a 1 a it i s, 
chorvedės vyras.

Praeidamas pro barą, pa- 
sikratau rankom su įkaitu
siu, vikriai bonkas padavi
nėjančiu Arminu. Suvedu jį 
į pažintį su drauge stovinčiu 
Alvinu. Alvinai dar čia tik 
pora savaičių kaip pribuvę 
ir dar nespėję tvirčiau apsi
tūpti. Gūžtos pastovesnės 
vis tebeieško. O gūžtą susi
sukti čia toli gražu nelen
gva. Gal pas Arminus jiedu 
galėtų kiek prisiglausti? 
Jiedu tebesikalba, o aš pasi
sveikinu dar kartą su Levi- 
šausku. Tuoj, kaip tik salėn 
įėjom, Levanas mudu trum
pai supažindė. Levišauskas 
irgi stropiai darbuojasi užu 
baro. Jau metuos, subren
dęs, bet dar tvirtas ir ener
gingas, linksmo veido ir gy- * 
vų akių pusbernis. Malonu 
bus ir vėl pasimatyt, atleis
kite, drauge: einu toliau.

O tuo tarpu maniškė irgi 
nenuobodžiauja. Gėlių my
lėtoja, tai ir atsineša ji gė
lių puokštelę. Levišauskienė 
ją nusivedė kur ten patvo
riais paliai salę, ir ten jie
dvi, nemačiom ir paslap
čiom, nusikniaukė po kele
tą laiškų... Uosto, grožėja
si, šaiposi. Taigi man ir 
šelmutės!

Dar rankas pasikratom 
su keliais ir keliomis. Tuo 
tarpu ir pavardžių nebesu- 
sigaudau. Kitą kartą ilgiau 
pasimatysim ir geriau atsi
minsim. Kapelijos būgnas 
staigiai ir aštriai bumpte- 
lia. Visi sužiuro, kasgi čia 
tokio. Ogi ant pastolio pa- 
silipėjęs stovi prie garsia
kalbio išraudęs Levanas. Iš
rėžia prakalbėlę, pilnu 
skardžiu balsu. Džiaugiasi 
gražiu pikniku ir skaitlinga 
publika. Tai bus Klubui pa
spirtis. Kviečia ir toliau 
krūvoj gražiai darbuotis ir 
eit pažangos keliu. Sumini 
svečius nebuvėlius, iš toli
mojo krašto čia atvykusius 
pasižmonėt. Aš pasijutau 
savižinus ir užkaito man 
veidas. Maniškė kištelėjo 
gėlių pauostyt ir išgelbėjo 
padėtį. Susizgrimbom, atsi
gavom.

Dar čia turiu pridėt, kad 
per visą laiką būrelis vik
resniųjų draugių ir draugų 
siūlė visiems pasipirkti lo
terijos bilietėlių, taipgi ir 
“Vilnies” naudai bilietėlių 
vokeliuose. Tai dabar Le
vanas ir pranešė, kad eis 
laimėjimai, mažytė mergy
tė trauks bilietėlius iš dė
žės, kieno bus laimė. Ant 
išlaimėjimo stovėjo bonka 
kita ugningo vandenėlio,

bapka, sūris, dar kas ten. 
Nebepasakysiu, kas turėjo 
džiaugsmo laimėt degtinėlę, 
kas sūrelį, kas ragaišį. Tik 
štai kas ir paduoda jau spė
to su raikyt ragaišio riekelę, 
man ir maniškei. Labai gra
žiai dėkui. Suniamniojom 
rūpestingai s u ei v ilizuotą 
kąsnelį.

O ką, gal jau trauksim 
nameliai? Draugas P. Pu- 
pis kviečia svetingai ir ku
kliai. Levanai dar Čia turi 
ilgiau pasilikti, tai mudu 
namo nutarabanys kitas 
“kurmonas?” Ir puikus kur- 
monas, kad žinotumėt! Sku
biai atsisveikinom su ku
riais arčiau pasimaišiusiais, 
stengdamies nebesidairyt, 
neriam tik grečiau pro du
ris. Susėdom į automobilį. 
Ei, broliukai, kur mano 
kepurė? Kepurės nėr. O, 
atsiminiau, palikau Levanų 
automobily. Tuoj Pupis, 
striokt, latatai ir dingo. Už 
minutės grįžo skrybėlė ne
šinas: jam įdavusi Levanie- 
nė. Labai gražiai dėkui, 
drauge. Tai dabar valiai!

Maniškė sėdi su Pupiene 
užpakaly — ponios, o mudu 
su Pupiu prieky — vežėjai. 
Gražiai pasikalbėjom, va
žiuodami. Dailidė iš amato, 
automobilių mechanikas ir 
šiaip prie bet ko nagingas, 
Pupis jau kuris laikas dir
ba apie namus vienai tur
tingai poniai. Padeda su 
namų ruoša, prižiūri ponios 
automobilį ir ją bet kur ve
žioja. Mitrus prie vairo ir 
geografijoj įgudęs. Pupienė 
irgi ten pat prie namų apy
vokos. Ta jų ponia pralo
busį, dėka greito miesto au
gimo. Nuo tėvų paveldėjusi 
vieną žemės sklypą, ant ku
rio dabar didingai stūkso 
daugiaaukštis rūmas. Už tą 
sklypą kas metai ji gaunan
ti daug tūkstančių nuomo, 
tai iš to sau ir gyvenanti.

Štai ir namie. Kupinai 
pilnas įsigytų įspūdžių ir 
pažinčių. Sudiev, draugai, 
gerą naktelę, labai, labai, 
žemai dėkui! Tik spėjom 
nusivilkt ir bumpt lovon, ne 
— sofon.

Pirmadienis praėjo ra
miai. Ėjau pats vienas pa
sivaikščiot, kad susipažinus 
su artimesnių gatvių var
dais ir tvarka. Nusipirkau 
atvirukų su vaizdeliais ir 
tuoj parašiau tūliems drau
gams. Varčiau, skaičiau 
laikraščius, žurnalus.

Antradienį telefonuoja* 
Julė Pupienė. Sako, trečia
dieniai jųdviejų laisva die
na. Ar nenorėtume kur pa- 
sivažinėt, įdomybių pasižiū
rėt? Žinoma, mieliausiu 
noru. Tai jiedu pribus rytoj 
kaip 10 vai. ryto. Labai dė
kui ! Lauksim išsižioję. 
Kaip bus puiku! Irgi geru
mėlis tų draugų! Tokie čia 
visi malonūs, tokie draugiš
ki, nuoširdūs! Gal čia kar
tais ir klimatas tam palan
kus? Gal šiaip geresnės gy
venimo sąlygos?

Netrukus, ir vėl telefo
nas. Šaukia Repečka. Ar 
norėtumėt kur šį popietį 
pavažiuot? Kodėlgi ne, ži
noma. Na tai gerai, Repeč- 
kos čia bus ant keturių. 
Dėkui, dėkui, būsime gata
vi. Tuo. tarpu gaunu gražų, 
jautrų laišką nuo daktaro 
Kazio Rutkausko. Medici
nos profesijos veteranas, vi- 

I suomenės veikėjas ir rašy- 
; tojas. Sąnarius darkantis 
chroniškas r e u matizmas 
privertė senelį apsigyvent 
kūrštam, sausam Arizonos 
klimate. Jau keli metai,

kaip jis čia gyvena vienišas, 
kalnuose, bakūžėlėj be sa
manų. Nuogas, tik maudy- 
mos kelnaitėm persitem
pęs, šlaistosi jis takeliais po 
kalnus, saulės kepinamas. 
Saulės karštis, jos ultravio
letiniai spinduliai gerai vei
kia gendančius sąnarius, o 
judesiai neduoda kaulams 
krūvon suaugt, palaiko na
rius lanksčius.

Skundėsi senelis, kad jo 
Čikagoj paliktą knygų ir 
raštų lobį kažkur nudėjo, o 
gal ir išmetė kokis tai jo 
draugas ar nedraugas. 
Taip, vieniša, ilgu vienam... 
Reikia dvasios stiprybės. 
Bet Dr. Rutkauskas filoso
fiškai, stoikiškai išturi tą 
nuolatinį gyvenimo smūgį. 
Gyvena ir kruta, kiek be- 
stingstą nariai leidžia, kiek 
nuojėgos leidžia. Laikotar
piais jam laikraščių ir kny
gų atsiunčia detrotiškis ge
radaris Metelionis. Aš ap
rūpinu jį “Laisve.”

Parašiau parašiau pa
guodžiamą draugišką jam 
laiškelį, pasiunčiau vaizde
lių iš Kalifornijos krašto.

Ore plerptelėjo automobi
lis. Žiūriu: Repečkai jau 
čia. O maniškė visa išsipus
čiusi, apsiplunksnojusi mo
ja mane greičiau eit. Tuo
jau. Sveikučiai, draugai, 
sveikutėliai! Tai ir važiuo
jam.

Palikom užpakaly Holivu
dą. Važiuojam vingiuotu 
keliu, tarpkalnėmis. Štai ta 
karo metu labai paskilbusi 
“Douglas air craft corpo
ration.” Lėktuvų, bombe- 
riu milžiniškas fabrikas. 
Blizga saulėj, kaip sidabras, 
aluminijo stogai ir kaminai. 
Ant milžiniško lygalaukio, 
ramiai nutūpę, žvilga sau
lėj, tartum kokie gigantiški 
tranai, eilėmis susiglaudę 
didžiašparnfai lėktuvai. Sto
vi be naudos, genda, rūdija.

Dalis įmonės pastatų vis 
dar tebėra komųflažo pa
dengti. Didžiulės storos 
virš visko ištiestos marškos. 
Ant jų nupiešta krūmų ir 
žolių vaizdai. Vietomis net 
pritvirtinta kokie dirbtiniai 
krūmai ir medeliai, kad iš 
viršaus, iš priešo lėktuvo at
rodytų kaip ir kokia vieno
da kalnuota žemė. Tai ap- 
sauga nuo bombų. 
Priešas pamatys, 
kad čia tolydžio vie
nodi kalnų šlaitai, nesima
to fabrikų, namų, tai ir ne
mėtys be reikalo bombų.

Toliau pavažiavę, matėm 
jūdžiu studijų pastatus: 
“RKO” ir “Metro-Gold- 
wyn-Meyer.” Didžiuliai plo
tai užimti tos pramonės 
įtaisais. Vietomis matyt 
ištisų gatvių bei šiaip na
mų fasadai, iš užpakalio bet 
kaip ir bet kuo paramstyti 
ir sutvirtinti. O . iš priekio 
atrodo visai, kaip reikia, 
kad tiktų fotografavimo 
darbui, judamiesiems pa
veikslams.

Į važiuojam į Ingelvudą. 
Ir čia matyt, bizniškoj 
miesto daly, žymių pasta
tų. Didžiulės palapinės su 
daržovėmis ir vaisiais. Šiaip 
krautuvės, miesto valdybos 
organai. Ingelvudas arčiau į 
jūrą, tai jame ir jaučiasi 
vėsiau ir drėgniau, ypač va
karais ir nakčia.

(Bus daugiau)

Užgiria Sovietų Planą Nu
siginklavimui

Chicago. — Buvęs Jungt. 
V a 1 s t ijų vice-prezidentas 
Henry Wallace užgyrė So
vietų planą Jungti n^ėms 
Tautoms dėlei nusiginklavi
mo. ' 1

Italijos ambasadorius Jungtinėms Valstijoms, Albert 
Tarihioni, veltui laukė Romoje Trans-World kompani
jos lėktuvo, kad juomi atvykti i UN Seimą. Šis buvo 
pirmasis orlaivininku streikas istorijoje.

LOWELL, MASS.
Spalių 27 d. Liet. Piliečių 

Kliubas turėjo surengęs labai 
puikaus turinio bankietą. 
Kliubo svetainė puikiai iš
puošta, nors dar apatinė pa
talpa ne visai užbaigta. Bet 
tas nekliudė surengti gerą 
bankietą išbandymui naujų 
patogumų nuosavame name.

Jaunų paršelių mėsos mais
tas buvo nepaprastai skonin
gai pagamintas mūsų šeimi
ninkių ir jo buvo daug — kiek 
kas norėjo. Už tai kreditas 
mūsų moterims šeimininkėms, 
kurios visuomet gerai pasidar
buoja maisto pagaminime.

žmonių bankiete išrodė ne
labai daug, vargiai juos bū
tume galėję sutalpinti seno
joj Kliubo vietovėj, kur pir
miau kliubas turėjo. Dabar 
kliubo nariai privalo daugiau 
ir praktiškiau darbuotis, kad 
visuomet pripildyti svečiais 
naująją svetainę, kaip tūli 
svečiai išsireiškė: “Lietuvišką 
auditoriją.”

Turėjome, apart vietinių, ir 
iš toliau brangių svečių.

Tai nebuvo dar Namo Ati
darymas, bet, taip sakant, tik 
bandomas p are n g i m as,—pa
bandyta, kaip čia viskas eisis 
susirinkus platesnei publikai 
ir kad biskį susigriebti finan
siniai, kad būtų galima grei
čiau ' užbaigti darbą apatinėj 
patalpoj ir tada eiti prie ati
darymo namo.

Bet jau ir šiame parengime 
mūsų darbuotojai pasvėrė sa
vo didelį ir gražų atliktą dar
bą ir juomi pasidžiaugė. Daug 
darbo ir pastangų paaukojo 
namo įrengimui šie draugai: 
Juozas Puskunigis, Antanas 
Čiulada, Rafolas čiulada, 
Vadas čiulada, Julius Palu
binskas, Kazys Kojutis, Juo
zas Blažonis, Stasys Paulen- 
ka, Franas Greska, Jonas 
Daugirda, Jonas Giccvičius ir 
dar gal kas gelbėjo darbe, 
betgi čia nėra dar paskutinis 
padėkos žodis tiems, kurie 
taip daug darbu ir kitkuo pa
dėjo. Kliubas pats turės tarti 
savo žodį užbaigus darbą. Ta
da bus visų darbas tinkamai 
nusvertas ir įkainuotas.

Beje, bankietui paaukojo 
didelį pyragą draugė T. Draz- 
dauskienė. ‘Jai labai ačiū už 
dovaną, nes kuomet M. Palu-

binskienė labai tinkamai pra
vedė šaukimą, kas duos pas
kutinį penktuką, to bus pyra
gas, tai gauta $10.30. Taigi, 
ačiū ir draugei Palubinskie- 
nei už pasidarbavimą. Pyra
gą “iškovojo” Mr. Ch. Free
man, kuris duoda mums miš
ką piknikams laikyti ir daug 
vertingo materiolo davė sve
tainių įrengimui. Geras žmo
gus, lai būna sveikas, suvalgęs 
skanų pyragą.

J. M. Karsonas.

Baltimore, Mi
Laisvės bendradarbio Pau

liaus gimtadienio sukaktuvių 
parėję gausiai paremta Lais
vė. Pare buvo surengta vietos 
draugams pasitarus su jo 
žmona. Pare įvyko spalių 27 
dieną, jam nežinant. Tai buvo 
atžymėjimui jo 70 metų gyve
nimo sukakties. Susirinkę pa
linkėjome jam dar ilgo gyve
nimo ir įteikėme dovanėlę for
moje “Parker 51” ir albumą 
talpinimui iškarpų ir kitokios 
medžiagos.

Padengus visas pares išlai
das, likusius pinigus paauko
ta Laisvei. Smulkmeniškai vi
sų parengimo dalyvių i'r au
kotojų neminėsiu. Tik tiek pa
žymėsiu, kad Pauliaus žmo
na aukojo $22, o pats Paulius 
$8. Viso Laisvei pasiųsta $58.

Ačiū visiems draugams- 
draugėms, surengusiems parę 
ir prisidėjusiems su stambio
mis aukomis. Didelis ačiū 
draugams J. ir F. Deltuvams 
iš Arbutus, Md., už suteikimą 
vietos parengimui.

P. Paserskis.
(šia proga Laisvės redakci

ja linki mūsų bendradarbiui 
Pauliui gyventi ir darbuotis 
dar ilgiausius metus!)

PIRKIKAI GERIAU ŽINO 
APIE KAINAS

New York. — Komerci
niai laikraščiai ir radijai 
skelbia, kad dabar mėsa, 
girdi, jau tik kokiu penktu
ku brangesnė, negu prie 
Kainų Administracijos. Bet 
pirkikai geriau žino.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MBMMM J'.'.,

Springfield, Ill.
Mes turėjome tolimų sve

čių, net iš Minersvillės, Pa., 
tai M. Paukštaitis ir jo mote
ris. Sakėsi esą Laisvės skai
tytojai ir sakėsi, kad Laisvė 
jiems labai patinkanti. O ma
ne tie svečiai norėjo pamaty
ti ir pasikalbėti, kaipo Lais
ves korespondentą. Girdi, ži
nelės iš Springfieldo labai pa
tinka.

Priežastis jų atvažiavimo j 
mūsų miestą buvo tokia. Čia 

'gyvena M. Paukštaičio brolis 
Jurgis Paukštaitis ir seselė M. 
Darinčius su savo vyru Juo
zapu ir vaikais.

Jurgį Paukštaitį ištiko di
dele nelaimė keli mėnesiai at
gal — ant dešinės kojos pirš
to atsirado kokis tai skaudu-

Jurgis Paukštaitis myli 
skaityti darbininkiškus laik
raščius, kaip Laisvę arba Vil
nį. O sąlygos nepavelina tuos 
laikraščius užsirašyti ir leisti 
laiką ramiai beskaitant. Pini
gėlius daktarai ir ligonbutis 
iškraustė.

Brolis minersvilietis skaito 
Laisvę, švogeris Juozas Da
rinčius skaito Vilnį. Tai jūs, 
geri giminės, dėl Jurgio ir už
rašykite jam Laisvę ar Vilnį, 
kaip Kalėdų dovaną. Svei
kiem ir dirbantiem nėra tokia 
didelė sunkenybė.

Lapkričio 5 dieną bus dide
li piliečių balsavimai. Darbo 
žmonija, nepamirškite savo 
balsą atiduoti už demokratus. 
Šitie žmonės yra daug šva
resni savo partijos darbais. 
Ar mes turėjome tokių gerų 

! įstatymų pirmiau, ,kaip dabar
lėlis. Ką nedarė, ale negijo ir 
skaudyn ėjo. Gydytojas nu
pjovė tą skaudų pirštą. Ogi 
dar aršiau pasidarė. Tokie 
skausmai buvo, kad Jurgis 
vėlino geriau mirti, o ne ken
tėti. Daktaras nupjovė koją 
aukščiau kelio. Tai dabai’ Jur
gis neturi kojos ir eina apie 
stubą bei stuboj su kriukiais. 
Ale nebeturi tokio skaudėji
mo.

turim? Tai senelių pensija, 
bedarbių apdrauda, bankai 

; sutvarkyti, iki 5,000 dol. gali 
■ dėti be baimės. Kas turi dau- 
i giau pinigų, gali dėti į kitą 
, banką vėl tiek. Aš čia to gero 
įtik mažai paminėjau. O iš re- 
i publikonų mes nič nieko nesu
laukėm, tik suirimą visų galų. 
Aš nepamiršau to viso blogo. 
Manau ir kiti nepamiršo.

A. Čekanauskas.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

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.

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

<»•••••

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie. manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai Įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis * 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. J 

Telefonas Poplar 4111 *

Laidotuvių 
Direktorius

<♦>

;>

»)

>

>>

>

)

>
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Antradienis, Lapkrič. 5, 19476 Penktas rusTffpTa

Portland, Oregon

<

Spalių 6 d.’ įvyko LDS 106 
kuopos susirinkimas pas drg. 
Stupurus. Gražus būrelis na
rių atsilankė ir tapo keletas 
svarbių dalykų apsvarstyta. 
Sekretoriaus raportas parodė, 
kad iš bendro pikniko, atsibu
vusio liepos 7 d., liko pelno 
$204. Iš to pelno tapo šiems 
reikalams paaukota: $15 Am
erikos Raudonajam Kryžiui, 
$10 dienraščiui Laisvei ir $10 
Vilniai. O kita pelno dalis ta
po pasidalinta tarpe trijų kuo
pų sekamai: 
LLD 
taip 
taip

Ir 
n imą Lietuvių Meno Sąjungos 
Suvažiavimui, kuris šį mėnesį 
įvyko Chicagoje. šios kuopos 
sveikino LMS Suvažiavimą se
kamai :

LDS 106 kp., Oregon City, 
su $5, LLD 223 k p., Oregon 
Cit.v su $5 ir LLD 4 kp. Port
land, su $5.

Dar mūsų geras prietelis, 
draugas M. Jonikaitis paau
kojo $100 dėl Vilniaus Vėžio

f

LDS 106 kp., 
223 k p. ir LLD 4 k p. Tai 
mes bendrai veikiame, 
ir reikia.
dar pasiuntėme pasveiki-

CHICAGIECIŲ 
KONCERTAI

Rytuose gastruoliuoja k ‘turi žymūs dainininkai 
iš Chi agos:

POVILAS STOGIS
AGOTĖLĖ KENSTAVIČIENĖ

JUOZAS KENSTAVIČIUS

KONSTANCIJA ABEKIENE

Jų Koncertai įvyks šiose vietose:
PITTSBURGH, PA.

Ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 7 d.
Liet. Mokslo Draugijos Svetainėje, 142 Orr St.

Pradžia 8 v. v.

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

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, svqika 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

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

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

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

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

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

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

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

toli 
kul
nies 
Tik

Hamburg.—Belošiant vo
kietukams “Nuinbergo teis
mą,” buvo ir tikrai pakar
tas vienas vaikas.

GUZIKŲ SKYLIŲ DARYTOJOS 

Patyrusios Prie Vyrų Drabužių 

CARLYLE CLOTHES 
126 Fifth Ave., New York City.

(250)

MOLDERIAI
Patyrę prie Stalų ir Aslos 

$1.50 j Valandą: Nuolatinis Darbas
Kreipkitės tik patyrę 

FEDERAL CASTING CORI’. 
1568 Atlantic Ave., Brooklyn

Phone PR. 4-1868 ar PR. 4-4282 
(255)

fabrikėlį ir gerai

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi
rinkimas įvyks lapkr. 6 d., 7:30 v.v., 
315 Clinton St. Draugės, šis susirin
kimas bus svarbus, tad visos daly
vaukime. Prie progos, atsiveskite ir 
naujų narių įrašyti į kuopą. — M. K.

(249-250)

į fabriką. Frank

PAPRASTI DARBININKAI
Prie medvilnės nurinkime ir apvalymui.

Kreipkitės asmeniškai
WHITNEY COTTON MILLS

2135 State St.
(Užpakalyj State St. Mokyklos)

New Haven, Conn.
(255)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily,

Rašo J. Petraitis

dar buotojų

Ge- gu-

CLEVELAND, OHIO

Reumatiški Skausmai

♦ i:

CIO GALVA ŠAUKIA SU- 
MUŠT REPUBLIKONUS

republikonus” kandida- 
rinkimuose šį antradie-

lypr nau- 
pačiame 
sužadina

TEISMUI PARGABENS 
$832,000 VAGI

GEReJA dalykai 
JUNGT. TAUTOSE, 
BET DAR NEGANA

MARTHA SHARP, CIO ir 
AFL užgirta demokratų kan
didatė j kongresmanus iš Mas
sachusetts 14-to distrikto, sa
koma, turi progos būti išrink
ta. Ji turi laimėti prieš jau 
esamą kongresmanu Joe Mar
tin, republikoną.

lektoriumas
m. rugsėjoPawtucket, R. L — Julia 

Greener nušovė Virginią 
Boston todėl, kad Virginia 
lindus prie Julios vyro, kaip 
teisinasi suimta Julia.

HIROHITO UŽGYRĖ ’ f 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

DR. L 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.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Ligos Instituto. Tai labai ačiū 
jums, drauge, už tokią gražią 
auką. Dėl Vilniaus Instituto 
jau sukėlėme $395. Tai ne
prasčiausia I

Teko girdėti, kad mūsų ge
ri draugai K. ir O. Marciu- 
kai apleidžia Oregono valstiją 
ir išvažiuoja į saulėtą Kalifor
niją. Geriausi linkėjimai nuo 
mūsų jums, draugai Marciu- 
kai. J- S.

Wavell Tyrinės Indėnų 
Riaušių Priežastis

New Delhi, Indija. — An
glijos karaliaus pavaduoto
jas Indijai, maršalas Wavell 
išlėkė į rytinę Bengalijos 
provinciją, kur tėmys prie
žastis mirtinų susikirtimų 
tarp Mahometonų ir Indu- 
sų “pagonių.”

PHILADELPHIA, PA. 
šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 9 d. 

Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

BALTIMORE, MD.
Penktadienį, Lapkričio (Nov.) 8 d.

Lietuvių Salėje, 851 Hollins St.
Prdažia 7:30 v. v.

BINGHAMTON, N. Y.
Antradienį, Lapkričio (Nov.) 12 d. 

315 Clinton Street 
Pradžia 7:30 v. v.

Kauno Universiteto 
Lektoriumas

Pagrindinė Kauno uni
versiteto lektoriumo idėja 
— suteikti plačiajai visuo
menei, darbo žmonėms pa
grindines populiaraus mok
slo žinias, supažindinti Lie
tuvos visuomenę su mokslo, 
technik. laimėjimais, kad ji 
sugebėtų orientuotis plačia
me mūsų'amžiaus ekonomi
niame bei kultūriniame gy
venime.

Lektoriumo vykdomasis 
darbas yra iš viso naujiena 
Lietuvoje, nors jo idėja se
niai jau glūdėjo pažangiųjų 
universiteto 
galvose.

Paskaitas 
pradėjo 1945
mėn. Iš viso įvyko 24 pa
skaitos. Skaitė jas visa eilė 
universiteto profesorių, a- 
kademikai ir jaunesniųjų 

r mokslo darbuotojų iš įvai- 
i rių mokslo bei gyvenimo 
i sričių. Temos buvo paimtos 
' iš įvairių gyvenimo sričių. 
Pusė visų paskaitų buvo 
duota gamtos mokslų ir e- 
konominėmis temomis. Ki
tos paskaitos buvo iš medi
cinos, technikos, literatū
ros, istorijos bei kultūros 
sričių.

Į paskaitas atsilankė 3000 
klausytojų. Klausytojų su- 

i dėtis labai marga: čia ir 
1 darbininkas, ir tarnautojas, 
' ir mokytojas, ir aukštosios 
I mokyklos mokslo darbuoto
jas bei studentas; čia ir 

| jaunuolis, ir pagyvenusio 
amžiaus žmogus.

Klausytojai į daugelio 
lektorių paskaitas reaguo
davo rimtais ir įdomiais pa
klausimais, vienas kitas 
klausytojų viešai pareikš
davo padėką lektoriui, pra
šydamas daugiau tokių pa
skaitų.

Sekančiais mokslo me-

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

strėnų gėlos
• Prisidėk prie milionų tų, kurio 
prisiekauja Johnson’s . NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį plasterj, tai 
doti kaitinamąją paduškaitę 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse. 

tais Kauno universiteto 
lektoriumas praplečia savo 
darbą.

1946 - 47 mokslo m. bus 
perskaityta daugiau kaip 
60 paskaitų visokiomis 
mokslo temomis. Paskaitas 
skaitys įžymiausi Lietuvos 
TSR mokslininkai.

Žinios iš Lietuvos
Kauno Medicinos Seserų 
Mokykla Pradėjo Naujus 

Mokslo Metus
. Rugsėjo 5 d. Profsąjungų 

Rūmų salėj įvyko Kauno 
Medicinos Seserų Mokyklos 
naujų mokslo metų atidary
mas — iškilmės, dalyvau
jant keliems šimtams mo
kyklos mokinių ir medici
nos darbuotojų.

Mokyklos direktorius gy
dyt. Oleka plačiai nušvietė 
šios mokyklos pasiektus 
rezultatus ir ateities užda
vinius.

— Žmogaus sveikatos ap
sauga, kuriai tarybinė vy
riausybė skiria dideles lė
šas ir rūpestingą globą, tie
sioginiai priklauso mums— 
medicinos personalui, 
rai suprasti ligoninės dar
bą, nesavanaudiškais tiks
lais su atsidavimu globoti 
sergančiuosius — tai svar
biausi mūsų uždaviniai, — 
kalbėjo Raudon. Kryžiaus 
Ligoninės direktorius gyd. 
Dobinskas.,

Stalino rajono sveikatos 
apsaugos skyr. vedėjas gyd. 
Domarkas pažymėjo medi
cinos sesers pareigas ligo
niams.

Iškilmių pabaigoje įvy
kusioje meninėje progra
moje gražiai pasirodė me
dic. seserų mokyklos cho
ras.

Šiais metas ruoštis medi
cinos seserų darbui jau 
priimta 120 naujų mokinių 
ir 30 kandidačių.
Miesto Apželdinimo Treste

Vykdant stalininio penk
mečio iškeltus uždavinius, 
didelis dėmesys yra skiria
mas ir mūsų miestų sutvar
kymui bei papuošimui.

Kaune, dalimi tuo rūpi
nasi KMV K-to Miesto 
Apželdinimo Trestas. Tres
tui priklauso šešios sodinin
kystės miesto ir priemies
čių rajonuose. Jų paskirtis 
— užauginti ir paruošti 
miesto pagražinimui įvai
rių gėlių daigus, dekoraty
vinius krūmus, medžius, ku
riais puošiami miesto skve
rai, aikštės, gatvės.

Minėtos s o dininkystės 
šiemet išauginta ir augina
ma žymūs kiekiai anksty
vųjų ir vėlyvųjų daržovių: 
pamidorų, svogūnų, žiedi
nių kopūstų, morkų, agur
kų) burokėlių ir t.t.; pries
koninių daržovių: porų, sa
lierų, meiranę ir kit. Dar
žovėmis Apželdinimo Tres
tas aprūpina pirmoje eilėje 
Kaune esančias įstaigas.

Gubernatorius Dewey
Nepažabojo Kukluksų

Brooklyn, N. Y. — Milio- 
nai newyorkieciu pasipikti
nę, kad republikonus guber
natorius nepažabojo fašisti
nio Ku Klux Klano veiklos, 
sakė senatorius James M. 
Mead, demokratų ir Darbo 
Partijos kandidatas į 
bernatorius.

KIEK LEŠUOJA JUNGT. 
TAUTŲ VEIKIMAS

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų organiza
cija šiemet išleidžia vien ei- 
n a m o sioms, administraci
nėms lėšoms $19,627,964, o 
1947 metams reikės $23,- 
790,008, kaip apskaičiavo 
Trygve Lie, generalis Jung
tinių Tautų sekretorius.

New York. — CIO unijų 
generalis pirmininkas Phi
lip Murray atsišaukė į pilie
čius, kad jie savo balsais 
sumuštų “senosios gvardi
jos 
tus

Maskva. — Sovietų spau
da pastebi, jog kai kurių 
šalių delegatai Jungtinėse 
Tautose jau šiek tiek palin
ko remti Jungtinių Tautų 
čarterį, bet dar negana.

Tokio. — Japonijos impe
ratorius Hirohito užgyrė 
naują valstybės konstitu
ciją. Pranešama, kad jis iš
leis manifestą paliuosuot 
330,000 kalinių, baudžiamų 
už įvairius nusikaltimus. 
Amerikos ir Anglijos atsto
vai gyrė tą konstituciją, bet 
ne Sovietų atstovas genero
las Derevianko.

Brooklyn, N. Y. — Iš 
Miami, Fla., bus teismui 
p a r g a b entas W. Arthur 
Nickel, kuris nuvogęs nuo 
Mergenth aler Linotype 
kompanijos $832,000. Jis bu
vo jos knygvedis - kasie- 
rius. Būsiąs teisiamas ir 
Joseph Kupsnecker, kuris 
keitė klastingus Niekelio 
čekius. Įtariama ir tūli jų
dviejų sėbrai.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE 

40 VALANDŲ — $28.00 
EPPENS, SMITH & CO. INC. 

103 WARREN STREET 
NEW YORK CITY

(261)

Waukegan, 111
Mūsų lietuvių gyvenime tiek 

daug problemų, kad žmogus 
nežinai, kurią gyvenimo pro
blemą stvertis pirmiausiai 
gvildenti, čia problema pavie. 
nio žmogaus sveikata ir sudė
tina problema draugijiniame 
sugyvenime: žmonių sveikata. 
Čia problema žmogaus prasi
maitinimo, ir problema žmo
nių prasimaitinimo.

Lietuvių tautos nariai iš
blaškyti po platųjį pasaulį; 
ypač po šio Antrojo Pasauli
nio Karo. Laikui bėgant pa
taps piliečiais tos šalies (vals
tybės), kurioje jie apsigyve
na. Nuo senesnių laikų daug 
lietuvių yra apsigyvenę Jungt. 
Valstijose ir patapę jos pilie
čiais. Nežiūrint, kad jie yra 
patapę piliečiais, bet jiems 
nerūpi tos valstybės tvarka- 
surėdymas. Retas, kuris pilie
tis dalyvauja rinkimuose vals
tybės pareigūnų; dar mažiau 
statyme (nominacijose) kan
didatų Į valstybės urėdus (pa
reigūnus).

Sutarti nai, organizuotai 
veikti dar nepriaugom. Kitų 
tautų piliečiai politikoje 
mus pralenkė. Kūrybinės 
tūros ir meno srityse irgi 
atsilikę nuo kitataučių, 
civilizacijos padarais pusėti
nai išmokom naudotis; ypač 
tais padarais, kurie palengvi
na kasdienines gyvenimo pro
blemas rišti. Kaip tai: skalbi
mo mašiną, šaldyklę, automo
bilių, maudynės lovį ir t.t. — 
Tverti, padaryti civilizacijos 
padaro, dar patys nesugebam 
ant didelės skales Įrengti ša
pą ar fabriką; o einam tar
nauti kitataučiams. Mėgsti, 
siūti, austi mokam, bet dide
lių šapų, fabrikų tose srityse 
neturim Įsisteigę.

Specialistų, p r o f e sionalų, 
menininkų, amatininkų turim 
visose šakose mokslo; bet sa
vistoviai veikiančių neturim. 
Visi jie tarnauja kitataučiams 
už mažą atlyginimą (algą). 
Dėl ko taip yra? Atsakymas 
aiškus: lietuviai iš savo tarpo 
dar neišdildė pavydo jaus
mų ! Vieton paremti atsidėju
siai, tai už skvernų Įsitvėrę 
traukiam žemyn, pašiepiam, 
pajuokiant ir visokeriopais 
būdais niekinam tąją asmeny
bę, kuri stengiasi tavo gyveni
mą ateityje pagerinti, paleng
vinti.

Štai Waukegan lietuviai, 
dauguma jų geraširdžiai ir 
taupūs; nemažas skaičius turi 
Įsigiję stubelę su moderniš
kais Įrengimais, civilizacijos 
padarais; turi ant mažesnės 
skalės Įsisteigę pramones-ver- 
telgystes. Na, ir atsirado net 
dvi asmen5rbės drąsesnės, ku
rios stvėrėsi ir Įsisteigė ką tai 
panašaus
Krisiunas Įsisteigė peilių ir 
“dagger
sekasi vertelgystč, ypač “dag
ger;” kareiviai užsakymų ne- 
skūpuoja duoti, tik spėk dirb
ti. Kitas žymus vertelga—An
tanas Petkus, pardavė savo 
valgomų daiktų nemažą krau
tuvę ir užsidėjo su moderniš
kais padarais, elektrikos pa
galba “Waukegan Soap Ma
nufactory.” Nors turi vargo 
su gavimu riebalų, bet toną 
(2,000 svarų) Į savaitę skal
biamo muilo padaro; moterys 
ir riebalų atneša ir muilą iš
perka, — tik spėk dirbti.

Dr. A. L. Graičūnas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŽENKLINTOJOS
DARBAI

Moterims Uždėjimui Kainų 
Tags ant Daiktų

Patyrimas Nereikalingas 
40 Valandų — 5 Dienos

MACY’S
166 WEST 35TH ST.

(250)

DAILYDĖS
TIK UNIJISTAI

TURI ATLIKTI PILNAI VISĄ DARBĄ 
NUOLAT

David E. Kennedy, Inc.
Darbo Ofisas 99 — 9th Street 

Brooklyn, N. Y.
(251)

PITTSBURGH, PA.
Nepaprastai gražus koncertas įvyks 

lapkr. 7 d., Liet. Mokslo Draugijos 
salėje, 142 Orr St. Įžanga 75c. Pra
džia 8 v. v. Programą pildys keturi 
Chicagos lietuvių pirmaeiliai daini
ninkai: K. Abekicnė, A. Kenstavičie- 
nė, J. Kenstavičius ir P. Stogis. Jie 
suteiks gražių lietuviškų liaudiškų 
dainų ir dairr/ iš operos Aida. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. (249-250)

NEW JEISEY ir APYLINKĖJ
Prašome newjerseyiečių įsitėmyti, 

kad K. Žukauskienė (dienraščio) 
Laisvės prenumeratų vajininkė) pa
keitė gyvenimo vietą. Senas antra
šas buvo 566 South Clinton St., East 
Orange, N. J. Naujas: 673 Self- 
master Parkway, Union, N. J. Tad 
prenumeratos ir aukų, šėrų ir kitais 
Laisvės reikalais kreipkitės po virš- 
minėtu antrašu. (249-250)

BALTIMORE, MD.

Lapkričio 8 d., Lietuvių Salėje, 
851 Hollins St., 7:30 v. v. įvyks gra
žus koncertas. Įžanga 75c. Programą 
pildys keturi Chicagos lietuvių pir
maeiliai dainininkai: K. Abckienė, 
A. Kcnstavčienė, Juozas Kenstavi
čius, Povilas Stogis. Jie dainuos so
lus, duetus, kvartetus ir taipgi duos 
gražių dainų iš Operos Aida. Kvie
čiame visus dalyvauti. —LLD 25 kp. 
Rengimo Komitetas. (250-251)

SAN FRANCISCO AR NEW 
YORK J. TAUTŲ CENTRUI

Lake, Success, N. Y. — 
Amerikonų delegacijos pir
mininkas Jungtinių Tautų 
seime, Warren Austin siūlė 
joms pasirinkti kaip pasto
vų centrų San Francisco 
arba New Yorko Flushing 
Meadows, buvusios pasauli
nės parodos vietą.

Cyprus belaisvių žar
džiuose anglai laiko 6,000 
žydų, mėginusių slaptai at
vykt Į Palestiną.
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BROLI IR SESUO PILIETI, ŠIANDIEN IŠEIK 
BALSUOTI IR BALSUOK UŽ SAVO REIKALUS!
--------------------------------------s ____________________ H---------------------------

Ateikite Pagelbėti 
Rinkimų Dieną!

Rinkimų Informacija i MIRĖ
L-

balsuoti

eilėje C

geresnieji negalėtų

Laisvės Koncertas

kontra-al-

Chicagiečiai duos 
ir plačią programą

iš tu reikala- 
nepasibaigė. 

savo progra-

Pranešimai rinkimų pasek
mių bus girdimi iš WQXR sto
ties nuo 8 vai. lapkričio 5-tos

K-:

t

turiningą 
. Jie dai-

Tei- 
poli- 
naš-

pirm visko, kada ei- 
mes einame

Šia proga visiems šio pik
niko rėmėjams, darbuotojams 
ir dalyviams, nuoširdžiai dė
kojame.

Korespondentas, J. Š.

reikalus.
p r a b a 1 i a v o j a žmoni ų 
tarnauja tam, iš ko 

tikisi asmeniškos

Agotėlė Kenstavičienė, dra
matiškas sopranas, Juozas 
Kenstavičius, tenoras ir Kons
tancija Abekienė, 
tas.

eiti, pagelbės dali
nu dirbti.

Lietuvių Komunistų
Kliubas.

Iš Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondo Veiklos

Kuomet Brooklyne įsikūrė 
komitetas tikslu pastatyti pa
minklą Dariui ir Girėnui, tai 
kas metas suruošiama pami
nėjimas lakūnų ir jų svarbios 
skridimo kelionės, įvykusios 
1933 m., liepos 15 d., iš Floyd 
Bennett lėktuvų lauko, Brook
lyne.

Šiemet karžygių ta brangi 
diena tapo minėta pikniku, 
įvykusiu rugpjūčio 31 dieną, 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas- 
peth, N. Y. Suaugusių publi
kos nedaug atsilankė, bet va
karan susirinko gausiai jauni
mo. Programoj gražiai grojo 
Angelų Karalienės Parapijos 
jaunuolių mišrus benas, vado
vaujamas kunigo A. Masaičio. 
Kalbos dėlei stokos laiko su
laikyta, vietoj jų išleista daug 
gražių daiktų, už kuriuos su
rinkta $87.

Daiktus dovanojo: J. Cin
kus ir šeima, Piliečių Kliubo 
gaspadorius A. Zakarauskas; 
adv. Steponas Briedis; Lietu
vių Atletų Kliubas; J. Moko- 
las; Šimanskis, A. Kulis; 
Scholes keptuvė ir X. Strums- 
kis.

Jų išleidime darbavosi: An- 
dziulienė, Jezavitienė, Vitai- 
tienė, Melinienė, Noreikienė. 
Sofia Petkus, Vyšnius, Kund
rotas, Ambrozaitis, Kalvelis, 
šaltis, Gudonis, Montvila.

Įžangos bilietų po 50c bu
vo pasiųsta draugijoms. Nu
pirko šios: šv. Jurgio Draugi
ja už $10; Siuvėjų Unija $15: 
Lietuvių Piliečių Kliubas $10; 
Lietuvių Atletų Kliubas $5; 
SLA 38 kp. $5; 225 kp., $2 ir 
152 kuopa $1. Dr. Martin 
Liuterio Draugija $2.

Palangos Juzės Draugija 
Newark, N. J. $2 ir aukojo 
$5; J. Cinkus radio draugija 
$2; L.R.K. Moterų Sąjungos 
24 kp., $2; L.R.K. Susivieniji
mo 115 kp., $2; Moterų Ap- 
švietos 
ALDL 
20 kp. 
7 kp.,

Su
skaitlinėm, uždarbio iš pikni
ko liko $188.64'. Jei kurios 
draugijos ar kuopos dar ma
lonėtų atsiteisti už pasiųstus 
joms bilietus, tai prašome 
siųsti Paminklo Fondo iždinin
ko adresu: Mr. P. J. Montvi
la, 251 Etna Street, Brooklyn,

Šiandien, antradienį, lapkri
čio 5-tą, yra rinkimai kon- 
gresmanų, valstijos seimelio ir 
senato narių, gubernatoriaus 
ir eilės kitų valdininkų.

Kada einame balsuoti, at
rodo, kad balsuojame už kan
didatus. Bet tas tiesa tik da
linai. Mes taipgi balsuojame 
už programą, kokią tie kan
didatai atstovauja. Nuo tos 
programos priklauso, nuo tą 
kandidatą išstačiusios organi
zacijos priklauso ar tas kan
didatas, mūsų išrinktas, tar
naus mūsų reikalams. Ar jis 
tarnaus didžiumai rinkėjų, 
liaudžiai, ar tarnaus sveti
miems dievams.

Vienas išrinktas kovoja už 
žmonių reikalus. O kitas iš
rinktas 
reikalus, 
daugiau 
nau dos.

Taigi, 
name balsuoti, 
balsuoti už savo reikalus, jei
gu kandidatą gerai pasiren
kame. Arba einame išduoti sa
vo reikalus, jeigu kandidatą 
blogai pasirenkame.

KĄ PASIRINKTI?
Jeigu esi šapos ar raštinės 

darbininkas, smulkus biznie
rius ar profesionalas, savo rei
kalus ginsi, už savo reikalus 
balsuosi balsuodamas už dar-

Sekantį sekmadienį įvyks 
Laisvės Koncertas, žymusis 
Amerikos lietuvių basas Povi
las Stogis vėl dainuos mūsų 
koncerte. Apart Povilo Stogio 
bus dar trys chicagiečiai dai
nininkai :

Kliubas — 81 kp., $2; 
Draugijos 185 kp., ir 
po $1 ; L. D. Draugijos
$L

aukščiau pateiktom
Už Komunistus Balsuo
kite Pirmiausia!

Žmonių Organizuotas 
Veikimas Suteikė 
Didelę Pagalbą

New Yorko Komitetas 
sėtumui Freeporte įteikė 
cijos nušautojo kariškio 
Jei Fergusonienei $2,606, ku
riuos komitetas sukėlė auko
mis ir pramogomis.

Mrs. Minnie Ferguson, neg 
re, motina trijų mažų vaikų 
buvo likusi be jokių jeigu, ka 
da jos vyras Charles Fergu
son (ir jo brolis, veteranas) 
tapo policisto nušautas Free
porte praeito vasario mėnesi

Patys freeportiečiai sukėlė 
' $500 ir suteikė tiesioginę pa 

šalpa šeimai tuomet, kada j’ 
iš niekur neturėjo paramos.

Greta kovos už patraukimu 
atsakomybėn ir nubaudimu 
kaltininkų, komitetas taipg' 
iškovojo našlei iš valdžios 
pensijos po $91 mėnesiui, ka
dangi buvo pripažinta, jog 
Fergusonas mirė tarnybinėse 
pareigose.

New Yorke Balsuokite 
už Proposition No. 1

Apart balsavimo už kandi
datus, New Yorke dar bus 
balsuojama Proposition No. 1. 
Toji propozicija (pasiūlymas) 
nusako padidinti valstijos pa
skyras visuomeniškų namų 
statybai nuo $6,250,000 
$9,000,000.

Toji suma ii1 su priedu 
permaža, bet vis daugiau, 
gu nieko.

Visi balsuokite už Proposi
tion No. 1. Už ją balsavimui 
vietą rasite pačiame viršuje 
balsavimų mašinos iš kairės, 
virš visu partijų ir kandidatų. 
Pati 
Yes

Darbo partijai reikia daug 
balsų saugotojų 
bin inkų 
negali 
prašomi 
dviem.

Balsų
šia atidarant ir uždarant ma

rio gerų norų, dauge- 
ofi- 
va-

. Reikia ir dar- 
išlaukyje stoties. Kas 
pagelbėti visą dieną, 

ateiti valandai,

sau gotoj a i s v arbi a u -

ši n as.
lis ir dirbančių šapose ar 
suose gali 
landomis.

Lietuvių
402 Keap
Teatro), Williamsburge.

Darbietis.

pagelbėti tomis

koncentracija yra 
Republic

yra 
ne-

bininkų išstatytus ar darbinin
kų užgirtus kandidatus.

New Yorke lengva pasi
rinkti, nes yra atskiri darbi
ninkų partijų tikintai — ko
munistu ir darbiečiu.

Komunistų Partijos tikietu 
yra tiktai du: Robert Thomp
son, kandidatas į valstijos 
kontrolierius (Comptroller) ir 
Benjamin J. Davis į prokuro
rus (Attorney-General). Ko
munistai kandidatai New Yor
ke randasi eilėje E. Komunis
tai prašo už tuos du 
pirmiausia.

Amerikos Darbo 
(American Labor)
randasi visi kiti darbininkams 
verti rinkti ar remti kaūdida- 
tai. Ne visi jie yra pilnai to
kiais, kokių darbininkai pa
geidautume, bet jie yra geres
niais, negu būtų llooverio sū
nelis dvasioje Dewey ir kiti 
hooveriniai republikonai, esan
tieji ant vieno tikieto su De- 
wev. Be masių darbo žmonių v v *•
paramos 
laimėti prieš republikonų stip-1 
rią ir gerai patepta mašiną.

Balsuodami už tuos gėrės-1 Eugene P. Connolly, Ame-j 
niuosius American Labor Par-1 rikos Darbo Partijos kandida- 
ty tikietu parodysime, kiek tas į kongresmanus iš Now 
darbo žmonės turime politi- Yorko 21-mo kongresinio dis- 
nio susipratimo ir balsuoja
mosios galios. Sulyg tos galios 
su darbininkais skaitysis ir ki
tų partijų išrinkti žmonės.

pirmoji rankeniukė

Rooseveltas Užgyrė
1 Connolly

trikto, praeitą sekmadienį ga
vo užgynimą nuo Elliott Roo- 
sevelto, velionius prezidento 
sūnaus.

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Visi komunistų draugai ir 
■•ėmėjai prašomi įsitėmyti se
kamą :

Balsuokite už komunistus 
pirmiausia! Eilėje E, 5-je nuo 
viršaus, nuspauskite žemyn 
abi rankenukes virš vardais 
Robert Thompson ir Benja
min J. Davis.

Skaičiai Turinčią
Teisę Balsuoti

Didžiajame Now Yorke, tai 
yra penkiose miesto apskrity
se, užsiregistravusių balsuoti 

I piliečių yra 2,713,136. Visur 
I kitur valstijoj — 3,293,823.

I Queens Komunistai Turi 
į Ir Vietinį Kandidatą

Queens komunistai, greta 
Robert Thompson ir Benja
min J. Davis, kurie yra kan
didatais visoje valstijoje, yra 
išstato ir savo vietinį kandi
datą. Juomi yra Charles J. 
Evans, kandidatas į New Yor
ko Miesto Tarybą (Council).

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

Balsuokiie anksti!
Balsavimų stotys atsidarys 

6 valandą ryto, užsidarys 7- 
ta vai. vakaro. &

Rinksime gubernatorių, jo 
padėjėją, kontrolierių, proku
rorą, teisėjus, J. V. senatorių. 
Šie visi bus tie patys visoje 
valstijoje. Taipgi rinksime į 
valstijos senatą ir seimelį (as
sembly). Tie, kaipo atstovau
siantieji mažą 
kiekviename 
trikte bus kiti.

savo susiediją 
assemblio dis

1. Ji reikalauja skirti daugiau 
pinigų visuomeniškiems gyve
namiems namams.

Balsavimų būdukėje laiko 
yra duota 3 minutes.

Visokį pro-naciai New Yor
ke susibūrė nugalėti kovingą 
darbininkų k o n g r e s m a ną 
Marcantonio.

Kazimieras Liziūnas, 69 m. 
amžiaus, mirė lapkr. 2 d., na
muose, 64-02 Flushing Ave., 
Maspeth, N. Y., kur ir kūnas 
pašarvotas. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 5 d., 10 vai. ryto, šv. 
Traicės kapinėse.

Velionis paliko nuliūdimo 
žmoną Anną, 3 sūnus, Charles, 
John ii* Jules, 
brooklyniečių 
dvi dukteris, 
šešis anūkus.

Peter Kapiskas

’s.

(Julės yra 
Leipų žentas), 

Mary ir Jean ir

Laidotuvių 
pinasi graborius 
linskas, 
Woodhaven, N. Y.

pareigomis rū- 
Shalins-ša- 

84-02 Jamaica Ave.,

Barbara Jacks, 17 m., mirė 
belaukiant ambulanso po su- 
sižeidimo jų automobiliui ap
sivertus ant Belt Parkway. 
Važiavo su kitais trims jau
nuoliais.

l

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

£J

Tel. SOuth 8-5569

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

nuos solus, duetus ir kvarte
tus.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Mnnjer Bte. 
BROOKLYN 8. N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker &' Embalmer di-

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

A 
fe 
B 
r
r

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-8191

Egzaminitojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

-X

O paskiau balsuokite VI
SUS LIKUSIUS KANDIDA
TUS eilėje C, 3-je iš viršaus, 
American Labor (darbo) Par
tijos eilėje. čia rasis pačių 
darbininkų išstatyti kandida
tai. Arba kitų partijų išstaty
ti, bet darbininkų užgirti kan
didatai iš abiejų didžiųjų par
tijų, kiek darbininkai rado 
galimų užgirti.

Dėl Ko už Komunistus 
Pirmiausia?

Tuomi užtikrinsite, kad ne- 
navėluosite nei užmiršite. Dar 
jaugiau :

Jeigu esi darbo žmogus, su
pratęs savo reikalus, atsimin-' 
si, jog komunistai buvo pir
mieji veikime už darbus, už 
nedarbo apdraudą, prieš fa
šizmą, už namus ir kitokią pa
ramą veteranams, už unijiz- 
mą, trumpesnes darbo valan
das, geresnę mokestį, prieš 
pragyvenimo brangumą, už 
nastovią taiką.

Nei už vieną 
vimų kova dar 
Nei komunistai
mos pakeitė. Komunistai, kaip 
ir lig šiol, tuose veiksmuose 
tebebus su jumis, tebebus pir
mutiniai. Jūsų balsas už ko
munistus suteiks komunistams 
daugiau stiprybės tas sunkias 
pareigas 
gi a u

POVILAS STOGIS, basas
Kiti dalyviai programoje: 
Aido Choras, diriguojamas 

Geo. Kazakevičiaus; Aido Vy
rų Choras, d i r. Prano Pakal
niškio.

Sietyno Vyrų Oktetas, d ir. 
J. Simelevičiaus; Styginis An
samblis “Vyturėlis,” vad. Roy 
židžiūno. Nicholas Dontzoff, 
žymus akordionistas.

Violeta Tamkiutė-Pranckie- 
nė, koncerto akompanistė.
, Atvyksta daug svečių į kon
certą iš Waterbury, New Ha
ven, Bridgeport ir Hartford. 
Iš anksto įsigykite bilietus, 
kad nereiktų ilgai laukti eilė
je.

Prašome įsitėmyti, jog kon
certas įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio (Nov.) 10-tą, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby Ave
nue, Brooklyn, N. Y.

Po koncerto bus šokiai, gros 
Pavidis Radio Orkestrą.

500 veteranų paradavo New 
Yorko gatvėmis už Marcanto- 
nio išrinkimą. Paradas įvyko 
šeštadienį, per visą 18-tą dis- 
triktą, keturias ir pusę mylių.

Jsitėmykite — balsavimo 
valandos bus tik lig 7 vaka
ro.

SUSIRINKIMAI ’
EAST NEW YORK- 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 7, d., pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Ave., Brooklyne. Susi
rinkimas bus 8 v. v. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes bus 
bus susirinkimas. — M.

(250-251)

labai svar- 
Klimas.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8888 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais UĮdaryta
Valandos:

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL*. EVERGREEN 8-9779

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

40b m

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

4? .'.-a .

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
m’

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

DEAN
, 15 |«w.l» . . . $2475

I UI

CAMBRIDGE
A ujmij . . . $2979

PATRICIA
►!»... I247J

MATDCt
* <.♦ ♦ <2971

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

: <




