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Tūla turčių spauda daug '. No. 2b 1 
prirašė, būk Tarybų Sąjunga ’ 
laiko didelę armiją, nes bijo j 
kareivius paleisti. Tie “gud- į 
ruoliai” filosofavo, būk tas iš-į 
šauktų Sovietų Sąjungoj ne- | 
darbą — milionai būtų bed ar- į 
biu. * 

žinoma, tai nesveikas pro- 
tavimas arba sužinus
las. Visi blaiviai mąstą žmo
nės žino, kad tarybinėj tvar
koj negali būti bedarbių. Kaip 
tik priešingai, ten labai sto- 
kuoja darbo jėgų. Daugiau 
yra darbininkų, greičiau at- 
steigia karo sugriautus fabri
kus ir išbudavoja naujus.

išmis-

Mr. Drew Middleton, New 
korespondentas, 

yra Sovietų Sąjungoje, 
kad didžiausia kliūtis

dirbtuvių ir nau- 
tai stoka darbi-

kad T arybų Są-

York Times 
kuris 
rašo, 
Sovietų Sąjungoj atremontavi-
mui fabrikų 
jų statyboj, 
ninku.

Jis rašo,
jungoj visi fabrikų ir dirbtu
vių vedėjai skundžiasi, kad 
stoka lavintu ir nelavintu ran
kų. Jis rašo, kad parlamento 
nutarimas paleisti apie 200,- 
000 vyrų iš armijos nudžiugi
no tiros vedėjus, kad jie kiek 
padės užkimšti tą spragą.

WALLACE ŽADA KOVOT 
DELEI demokratines 
UŽSIENIO POLITIKOS
Smerkia Republikonų Įbruktų 
Karinę Politikų prieš Rusijų

New York. —Henry Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas ir pre
kybos sekretorius, smerkė 
šios šalies kietumo politiką 
prieš Sovietų Sąjungą. Ji
sai sakė, jog republikonų 
vadas senatorius Vanden- 
bergas dabar diktuoja Am
erikai karinę politiką prieš

K a 1 b ė d amas susirinki
muose demokratų - darbie- 
čių ir nepriklausomųjų pro
fesionalų pirm pat rinkimų,

Wallace tvirtino, jog repub- 
likonai dabar po “savo 
nykščio veto” laiko demo
kratus kas liečia užsieninę 
politiką. Jis pasižadėjo tuoj 
po rinkimų dėti visas pas
tangas, kad demokratų par
tija atmestų “falšyvą dvi- 
partijinę užsieninę politiką, 
o vykdytų demokratinę po
litiką dėl taikos ir gero
vės.”

Wallace siūlė ne karini,C’ 
bet draugišką ūkinį lenkty
niavimą tarp Amerikos ir

Balsavę 35 Milionai 
Piliečiu

N e o f icialiai skaičiuoja
ma, jog antradienio rinki
muose balsavę iki 35 milio- 
nų piliečių. Buvo renkama 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manai ir trečdalis senato
rių, 33 gubernatoriai ir 
įvairūs kiti valstijiniai bei 
vietiniai pareigūnai. Repub- 
likonai iš anksto gyrėsi, kad 
laimėsią.

Einant Laisvei į presą, 
dar trūksta žinių apie rin
kimų pasėkas.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ
PREKYBOS SUTARTIS
SU CHINIJA

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ UŽSIENINIAI 
MINISTRAI PAKVIETĖ ITALŲ 
IR JUGOSLAVŲ DELEGATUS

Sovietų Ministras Molotovas 
Palaiko Jugoslavijos Pusę

&

dėl Trieste ir dėl italų ir 
jugoslavų teisių toje srity
je.

Molotovas siūlė, kad bū
tų leista jugoslavų delega
tui reikalaut pataisyt rube- 
žių tarpe Jugoslavijos ir 
Italijos Venezia Giulia pro-

. .. . . . wineijoje. Kiti trys minis- >
Amerikos^ valstybės sek-^rai atmetė Molotovo siūly-

’imą: jie stojo už tą patį ru- 
ministras j bežių, kurį Paryžiaus kon-

New York. — Keturių j kalavo Jugoslavijai daugiau 
Didžiųjų užsieniniai minis-; karinių atlyginimų, negu 
trai pirmadienį Waldorf- Paryžiaus konferencija pri- 
Astoria viešbutyje svarstė pažino. 
Paryžiaus taikos konferen-' 
cijos duotus patarimus deliretorius James Byrnes, An- m^. jje sį0j0 u£ patį ru- 
Trieste miesto ir apylinkės Į glijos užsieninis ministras! bežiU kuri Paryžiaus kon-
savivaldybos, dėl Graikijos Bevinas ir Francijos užsie-! ferenCija pažymėjo. Bet su- 
sienų ir dėl tautinių mažu- nio ministro pavaduotojas prantama, jog kai ateis Ju- 
mų teisių. Ministrai disku- de Murville rėmė tos konfe- goslavijos delegatas į' mi- 
savo keturias valandas, bet rencijos patarimus. Paga- n:q\rl] tarvhn iis nrisimins

Pirmu kartu Amerikoj ko- Į 
munistai užėmė ministerių ' 
vietas, tai Čilės respublikoj. į 
Laike pereitų prezidento ir ki- ( 
tų valdininkų rinkimų < 
Komunistų Pa 
vien su kitomis 
partijomis, 
išrinktas
Jis tarpe kitų 11-kos ministe-, soeialę apdraudą; nustatyti 
rių paskyrė tris komunistus .būtinai mokėtiną darbinin- 
užimti ministerių vietas. ; kams valandinę algą ir me-

Čilės respublika užima 296,-1 
717 ketvirtaines mylias ir turi 
5,500,000 gyventojų. Jos teri-’ 
torija tęsiasi Ramiojo Vande
nyno pakraščiu išilgai Argen
tiną ir Boliviją ir sudaro 2,- 
620 mylių ilgio, o plotis yra ’ 
tik apie 100 mylių. Ji turi pui-Į 
kius vandenyno pakraščius ir; 
daugybę prieplaukų.

Sen. Pepper Prižada Paramą 
Socialiams Įstatymams

New York. — Pažangus 
'demokratas senatorius 

Čilės1 Claude Pepper pareiškė, jog 
ė iš- kai susirinks senatas po 

pažangiomis naujų metų, tai bus sudary- 
Prezidentu likosi j tas bendras komitetas šito- 

Gabriel G. Videla. , kiems reikalams: pagerinti

tinę algą; svarstyti pasiū
lymus dėlei įstatymų visuo
menės sveikatai palaikyti ir 
gyvenamiems butams staty
ti. Sen. Pepper, kalbėda
mas priešrinkiminiame mi
tinge, sakė, jog tas komite
tas rems šią įstatymų pro
gramą.

INDĖNAI IŠŽUDĖ 
5,018 VIENI KITŲ 
PER 4 MENESIUS

Anglai Skelbia, kad Žydai 
Doleriais Pripirkę Laivų 
Slaptai Plaukt Palestinon

Nanking., — Jungtinių 
Valstijų atstovai lapkr. 4 
pasirašė penkių metų sutar
tį su Chinija dėl “draugiš
kumo, prekybos ir laivinin
kystės.” Sutartis sako, jog 
Chinija turės tokias pat 
teises Amerikoj, kaip Ame
rika Chinijoj. Amerikonai 
galės įgyt, statytis ir sam- 
dyt trobesius Chinijoj, bet 
žemės negalės pirkti, o tik
tai samdyti.

(Chinų komunistų vadai 
peikė tą sutartį; sakė, jog 
Chinija vėl verčiama į kolo
niją, ir tvirtino, kad ameri
kinių prekių grūdimas į 
Chinija “nustelbs chinų 
pramonę ir verslą.”)

savo keturias valandas, bet 
nesusitarė.

'Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas siūlė 
demokratinius pataisymus 
Triste konstitucijai ir rei-

BALIONAI PER ŠIAU
RĖS POLIŲ?

Laike carizmo režimo Rusi
joj, Sakhalin© sala buvo vie
ta tik didžiausių prasikaltė
lių ištrėmimui. 1905 metais 
caras pralošė karą su Japoni
ja ir pietinę dalį Sakhalin© 
atidavė Japonijai,. 1945 me
tais Sovietai atsiėmė tą plotą 
nuo Japonijos.

Sakhalin© sala yra neplati, 
bet ilga. Ji užima 13,950 
ketvirtainių mylių, tai dau
giau, kaip pusė Lietuvos. Bet 
buvo retai apgyventa.

London. — Užsieninė An
glijos ministerija raportavo 
seimui, jog Indijos maho
metonai ir indusai per riau
šes nuo liępos pradžios iki 
spalių mėnesio pabaigos iš
žudė 5,018 vieni kitų ir su
žeidė 13,320, daugiausia 
Kalkuttos ir Bombay did
miesčiuose. Riaušės vis dar 
kartojasi.

London. — Anglijos val
džia sakė, jog žydai, naudo
dami Amerikos dolerius,

Washington. — Bandy
mai su nedideliais baliūni-

prisipirkę šimtus laivų, kad'n^a^s. Amerikos orlaiviais
galėtų jais slaptai gabenti 
benamius Europos žydus į 
Palestiną apsigyventi. Dau
gelis tų laivų, anot anglų, 
esą išklibę ir pavojingi 
plaukimui.

esą, įrodę, kad jie galėtų 
lakstyt ir per šiaurės polių.

Suimti 5 Didžios 
Vagystės Dalyviai

VAKARUOSE PRISNIGTA 
26 COLIAI SNIEGO

Turtingas tai kraštas, 75 
nuoš. jo dengia puikūs miškai, 
pilni žvėrelių ir paukščių. Jū
rų bangos, plaudamos pakran
tes, atidengė tiesiai paviršiuj 
puikų anglį. Yra geležies 
dos. Jau daug metų kaip 
vietai traukia šiauriniame 
khaline žibalą. Aplinkui 
ros turtingos žuvimis,
tinkamas ir puiki vieta žmo
gui gyventi. Tarybų jaunimas 
masiniai važiuoja į Sakhaliną 
apsigyvenimui. Vien per kelis 
pastaruosius mėnesius išvyko 
terl 18,000 žmonių gyventi.

rū-
So- 
Sa- 
jū-

Oras

North American Newspa
pers Alliance žinių agentūra 
praneša, kad Karlsbado svei
katai pataisyti vandenyse ir 
puikiuose palociuose maudosi 
ir gyvena Sovietų kareiviai.

Karlsbad, tai istoriniai gar
si vieta Austrijoj, kur būdavo 
tik karaliai ir jų giminės mau
dydavosi ir gyvendavo. Na, o 
dabar maudosi paprastų “mu
žikų” vaikai! Ar tai “ne bai
sus” tų bolševikų “prasikalti
mas ?”(Tąsa 5-tam puslp.)

Denver, Colorado. — Čia 
prisnigo 26 colius. Sniegai 

“su- 
au- 
mo-

sustabdė auto-busus, 
klampino” tūkstančius 
tomobilių ir privertė 
kyklas užsidaryti. Per snie
go audrą žuvę 7 žmonės.

Canton, Ohio, apylinkėje 
ir New Mexico j prisnigta 
iki 27 coliu, v

Filipinų Sostinės 
Majoras Grūmoja 
Triuškini Streiką

Trieste Darbininkų 
Streikas prieš 
Italų Riaušes

Trieste. — Sustreikavo 
laivastačiai, mašinų fabrikų 
ir kitų įmonių darbininkai, 
protestuodami prieš italų 

i (fašistų) riaušes. Kartu 
streikuoja jugoslavai ir 
priešfašistiniai italai. Tries
te policija išblaškė šimtus 
italų studentų, pradėjusių 
naujas riaušes prieš jugos
lavus.

Manila. — Filipinų sosti
nės Manilos majoras Vai-i 
riano Fugoso pagrūmojo jė
ga sutriuškint 3,500 miesto 
darbininkų streiką ir visus 
juos išmest iš darbo, jeigu 
jie per 24 valandas nesu
grįš dirbti. (Majoras yra 
fašistinio prezidento Roxas 
draugas.).

Pranešama, kad padary
ta trijų savaičių paliaubos 
tarp holandų ir Indonezi
jos patrijotų.

New York. — Jau 
tiek daugiau cukraus 
rodę krautuvėse.

paši

Brooklyn, N. Y. — Jau 
gabenamas iš Floridos cį 
Brooklyną Wm. A. Nickel, 
kuris su keliais sėbrais nu
vogė bent $734,000 Mergen- 
thaler Linotype kompanijos 
pinigų. Belaukiant Nieke
lio, areštuoti 4 jo sėbrai va
gystėje: Joseph Milstein, 
Sally Haines, Isadore Rap- 
paport ir J. Kupsnecker 
(kitaip Joseph West).

RUMUNIJA ATMETĖ 
AMERIKOS PROTESTĄ

Bucharest. — Rumunija 
atmetė Amerikos ir Angli
jos protestus dėl to, kad ru
munų valdžia, girdi, netei
singai ruošianti rinkimus.

ORAS. — Būsią šaltoka.

nistrų tarybą, jis prisimins 
ir apie rubežiaus pakeitimą.

Molotovas, iš vienos pu-' 
sės, o trys kiti ministrai, iš 
antros, dar laikosi tokių 
pat savo pamatinių pasiūly- 

; mų, kokius davė pirm Pary- 
! žiaus konferencijos dėlei su
tarčių su penkiais buvusiais 
! nacių papėdininkais — Ita
lija, Vengrija, Rumunija, 
| Bulgarija ir Suomija.

Jungtinės Tautos sutrauky
tų diplomatijos ryšius su 
Franko fašistų valdžia Is
panijoj ir kad nepriimtų jos 
į jokias Jungt. Tautų įstai
gas.

Sakoma, bent pusė seimo 
delegatų pritarsią tiem pa
siūlymam. >

liaus, buvo nutarta pakvies
ti Italijos ir Jugoslavijos 
delegatus, kad jie pasakytų 
savo nuomones apie Pary
žiaus konferencijos planus

J. Tautų Seimas Svarstys 
Siūlymus prieš Franko

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai sutiko 
ištraukti Ispanijos klausi
mą iš savo dienotvarkio, 
taip kad Jungtinių Tautų 
visuotinas seimas galėtų tą 
klausimą aptarti. Taigi sei
mas svarstys du Lenkijos 
pasiūlymus — kad visos

VOKIEČIAI NUGLOSTO 
NACIUS

Kairieji Sakė Popiežiui, 
Jog Katalikai Gali 
Būti Komunistais

Roma. — Komunistai, so
cialistai ir kiti kairieji Cas- 
tel Gondolfo miesto valdi
ninkai atsilankė pas popie
žių Pijų XII ir sakė, jog jie 
nemato priežasties, kodėl 
katalikai negalėtų būti ko
munistais. Tame mieste po
piežius turi vasarnamį.

Ispanijos Fašistai 
Sakosi Suėmę Ko-
munistu Vadus

Madrid. — Franko fašis
tų žandarai giriasi, kad jie 
areštavę, girdi, visą Ispani
jos T 
centro komitetą. Associated 
Press praneša, jog per dvi 
paskutines savaites suimta 
200 įtariamų “raudonųjų”. 
Sakoma, pas juos rasta ra
dijo duotuvai ir 
slaptos literatūros.

CHIANGO AGENTAI 
GROBIĄ SOVIETU 
PAREIGŪNUS

Stuttgart, Vokietija. — 
Karinė amerikonų valdyba 
atrado, kad vokiečiai išna- 
cinimo teismuose slepia ar
ba nubaltina nacius. Tie 
teismai buvo amerikonų su
daryti iš pačių vokiečių. Bet 
jeigu vokiečiai vis globos 
nacius, tai amerikonai grę- 
sia tokius teismus panaikin
ti ir patys imtis išnacinimo 
darbo.

Mukden. — Sovietu 
stovai Mandžūrijoj 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
tautininkus, kad jie pagro
bę, nežinia kur nudėję bei 
nužudę 35 so vietinius 
C h a n g c h un geležinkelio 
pareigūnus. Tas geležinke
lis turi būti bendrai tvarko
mas Chinijos ir Sovietų, pa
gal 1945 metų sutartį.

at
itarė v

GAL ŽYDAI SPROGDINĘ 
ANGLŲ AMBASADA

Roma. — Teigiama, kad 
Italijos premjeras de Gas- 
peri gavęs laišką, kuris sa- 

j ko, kad Palestinos žydų te-
Komunistų Pai tijos, roristu Irgun Zvai Leumi

dikčiai

Madrid. — Ispanijos fa
šistai paskleidę paskalys, 
būk “kairieji bombomis 
sprogdinę 15 maisto krautu
vių.”

REPUBLIKONŲ POLITIKA GRĮĮSIA KRIZIŲ 
IR DIKTATŪRA, SAKO WALLACE

New York.— Rinkimų iš- 
vakarėje Henry Wallace, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
vice - prezidentas, perspėjo 
piliečius, kad jeigu republi- 
konai laimėtų rinkimus, tai 
jie netrukus atneštų Ame
rikai krizį, o gal ir karinę

! diktatūrą. Wallace sakė, 
jog republikonų Dewey’ai- 
Vandenbergai perša tokią 
pat karo politiką prięš Ru
siją, kaip ir Churchillas, bu
vęs Anglijos premjeras. Re- 
publikonai taipgi atstovau
ja pelnagrobius, kurie > tiki-
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si milžiniškų pelnų iš gin
klų užsakymų, beskelbiant 
kietumo politiką prieš Ru-

Mums reikia demokrati
nio susipratimo su užsieni
ne. Rusijos politika,” pridū
rė Wallace.

M

Franko Ablavos ir 
Amerikos Rinkimai

organizacijos nariai, o ne 
italai, užtaisę bombas anglų 
ambasadai Romoje. Dvi 
bombos pusiau suardė tos 
ambasados rūmą praeitą 
šeštadienį.

Madrid. — Pranešama, 
jog Ispanijos fašistai tyčia 
pasmarkino ablavas prieš 
“komunistus” (respublikie- 
čius) tuo laiku, kai Ameri
koj vyko rinkimai. Diktato
rius Franko, girdi, stengėsi 
pagąsdint amerikonus pa
vojais iš komunistų pusės 
(p a t a rnaut republikonam 
prieš demokratus ir kairių
jų kandidatus). Tuo tikslu 
buvo paskleista ir gandai, 
kad Ispanijos komunistai, 
girdi, plėšią bei sprogdiną 
krautuves.

Nauji Jugoslavų ir 
Italų Susikirtimai

CIO Griežtai Atmetė 
Argentinos Kvietimą 
Atsiųsti Delegatus

Trieste. — Skelbiama, 
kad j u g o s 1 a vai apšaudę 
traukinį, kuriuom 500 (fa
šistinių) italų grįžo iš 
Trieste “iškilmių” atgal į 
Italiją. Tose iškilmėse jie 

i minėjo. 28 metų sukaktį nuo 
j “italų pergalės prieš Aus- 
i triją.”

Pasakojama, kad jugos
lavai’mėtę ir rankines gra-

New York. — Argentinos 
valdžia pakvietė CIO unijas 
atsiust keturis savo delega
tus, kad jie “geriau pama
tytų darbo sąlygas” Argen- 
tinoje. CIO griežtai atmetė. , • traukini Traukjnv.
pakvietimą j tą šalį, kur nata‘ 1 nL laukiny 
viešpatauja “panašus į na
cių” Perono režimas. •

je buvo areštuotas vienas 
asmuo, pas kurį rasta bom
ba.

Trieste policija suėmė 20 
žymiai sumažėjo savano- italų už riaušes tose “iškil- _• ... . ( mėse.”lių stojimas į armiją.
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Ministrų Konferencija Taikos 
Konferencijai Užbaigti

Pirmadienį, lapkričio 4 d. New Yorke atsidarė Ketu
rių Didžiųjų užsienio ministrų konferencija. Ją sudaro 
Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Fran- 
cijos užsienio ministrai ir jų patarėjai.

PASTABOS
Laisve—Liberty, Lithuanian Daily,
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Septynios Lietuvių Dainos -- Meno
Festivalio Dienos Chicagoje

Rašo Rojus Mizara.
I

(Pabaiga) ab.ejo, tokios valandos, kada kų ar kiek ir apie tiek sve-
Bene įdomiausias kūrinys nors pas mus susilauks. čių.

buvo “Market Place Tax- Na, o kiek liečiasi rank- Atl.odė, jOg tūli atstovai, 
co”, pieštas Mrs. Anne Rad- darbių parodą, jr buvo pa- Vy|<damį į Chicagą, vyko 
ville, vaizduojąs meksikie- traukli įdomi, nors šitų daugiau pasisvečiavimui, o 
čių rinką; žiūrovų dėmesį žodžių rašytojas nesijaučia ne svarbiems reikalams ap- 
kreipė ryškūs Mrs. Evelyn kompetetingu apie . ją ką tarti, kad sutvirtinti mūsų 
Smith’ienės portretai; taip- nors pasakyti išsamiau. Meno Sąjungą, kad susipa- 
gi Roberto Feiferio vaizdai Už rankdarbius pažymėji- žinti su josios reikalais ir 
iš Lietuvos; “Common mus gavo sekami asmenys: platesnėmis mūsų kultūri- 
Man”, pieštas Phyllis Ra- Mrs. C. Posler, Dearborn, nių darbų' problemomis.
sins ir kt. Mich.; A. Valavičienė ir Sesijų eigoje buvo pateik-

Bendrai, tik’labai maža Mrs. Joseph Svarath, iš ta iš anksto paruoštu eilė 
dalis kūrinių turėjo t. v. Detroit, Mich.; M. Lubei- pranešimų: J. Gužas, iš Me- 
lietuviškus motyvus, bet dėl kienė, iš Clevelando; taipgi no Sąjungos centro, Dr. A. 
to netenka stebėtis. _ sekamos chicagietės: E. Petriką — “Jonas Mačys

Buvo paskirta džūrės ko- Skutienė,' S. Benekaitis, K. Kėkštas”; trumpa biografi- 
misija, sprendusi kurinių Kairienė, Selma Sharkienė, ja ir poeto darbų įvertini- 
vertybę ir nustačiusi, kuris Marijona Mekšrienė, Ber- mas; V. Bovinas — “LMS 
kūrinys turėtų gauti honor- nice Markūnas, Ona Pakš- Veiklos Peržvalga”; Rober- 
able mention. Komisiją su- tienė. tas Feiferis — “Lietuvos

Chinijoj dalykai nėra 
džiuginanti. Karas eina! 
Reakcija ima viršų, vienas 
po kitam didelis miestas pa
tenka į Chiang Kai-sheko 
rankas.

Bet nenusimena Chinijos 
komunistai, demokratai ir 
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laisvės trokštanti liaudis. 
Priešingai, liaudies vadai 
sako, kad kitaip ir būti ne
gali. Reakciją apginklavo 
Amerika geriausiais gink
lais.

Liaudis yra nenugalima, 
kada ji kovoja už laisvę! 
Dabartinės reakcijos per
galės tik padaro ilgesnį na
minį karą Chinijoj. Ateis 
valanda, kada liaudies ar
mija ne tik ant kelių nai
kins priešus, bet kada ji 
krušins taip, kaip Sovietų 
armija sukrušino nacius 
net pačių jų lizde — Berly
ne.

Grąžinimas pasauliui taikos yra ne lengvas darbas. 
Darant taiką, iškyla tūlos žaizdos, kurios buvo padary
tos prieš 100 metų."

1854-1856 metais Anglija, Franci ja, Turkija ir jų 
talkininkės sumušė Rusiją ir Paryžiaus Kongrese padik
tavo Rusijai labai neprielankias sąlygas Juodųjų Jūrų, 
Dunojaus, Bosforo ir Dardanellų klausimais. Aišku*, kad 
britai ir dabar norėtų palikti tas pačias sąlygas. Bet da
bartinė Tarybų Sąjunga nėra sumuštos seno Rusijos pa
dėtyj. Ji viena iš tų, kuri išgelbėjo ir Angliją nuo hitle
rinės vergijos. Anglai kapitalistai po 1856 metų įleido 
savo nagus Rumunijos žibalo gamybon, pristeigė ten fab
rikų. Tą patį padarė ir francūzai kapitalistai. To pa
ties nori ir Wall stryto turčiai. Todėl aišku, kad ne
lengva prieiti prie susitarimo.

Taikos reikalai eina sekama nustatyta tvarka: (1) 
Pirmiausiai Keturių Didžiųjų užsienio ministrai išdirbo 
taikos sąlygas buvusioms Hitlerio talkininkėms — Ita
lijai, Bulgarijai, Rumunijai, Vengrijai ir Suomijai. Tos 
sąlygos buvo pagamintos pasiremiant karo paliaubų 
sąlygomis. (2) Po to buvo sušaukta Paryžiuje Taikos 
Konferencija, kuri per du ir pusę mėnesių svarstė tas 
sąlygas. Taikos Konferencija po visokių manevrų didžiu
moj užgyrė užsienio ministrų išdirbtas taikos sąlygas. 
Paliko tik keli klausimai “apšlipuoti.” (3) Dabar vėl Ke
turių Didžiųjų užsienio ministrai susirinko ir nuo jų su
sitarimo priklauso galutinos taikos sąlygos. Kada jie su
sitars,. tai tas sąlygas pasirašys visos 21-na valstybės iš 
Jungtinių Tautų, kurios dalyvavo 
sąlygos bus pateiktos Bulgarijai, 
Vengrijai ir Suomijai pasirašyti.

Taikos Konferencijoje liko 
Trieste, Bulgarijos, Albanijos ir 
klausimai, Italijos ir 
sienos klausimas, Dunojaus klausimas, atlygi
nimo už karo nuostolius tūli klausimai ir dar vienas, ki
tas. Atrodo, kad užsienio ministrų konferencijos galuti
nam darbui tūlus klausimus dar daugiau apsunkino tai, 
kad taikos konferencijoj Mr. Byrnes tūlais klausimais 
atsisakė nuo pirmesnių ministrų susitarimų. Bet mums 
atrodo, kad, po visų manevrų ir ginčų, taika bus pasira
šyta, nes jos nori, kaip Amerikos, taip ir kitų šalių žmo
nės.

darė: John Gresh, Robert 
Feiferis, Rudolff Barani- 
kas, Phyllis Rasins ir Wa- 
laitis.

Džūrės sprendimu, seka
mųjų dailininkų kūriniai 
gavo garbingus pažymėji
mus :

“Market Place Taxco” — 
Anne Radville.

Watercolor — Evelyn 
Smith.

“Laura” (skulptūra) — 
Alena Viskockiutė Sinclair.

Landscape— John Gresh.
“Common Man” — Phyl

lis Rasins.
“New York at Night” — 

Natalia Jasiukynaitė.
“The Big Blowout” — A- 

nupras Barkauskas.
Watercolor — Edw. Wa- 

laitis.
“Rugiapiute” — Robertas šimtas iš eilės. Šaukėjai ma- 

Feiferis.
“Fashion” — Irene 1 Ga- 

linskas.
“Spring” — J. Bullis. 
Oil Landscape — Antho

ny Vaiksnoras.
Reikėtų dažniau panašias mo, o suvažiavimas 

parodas ruošti, tik jos tu
rėtų būti ribotesnės: saky
sime, vienas dailininkas tu
rėtų išstoti su nedaugiau, 
kaip trimi-keturiais savo 
kūriniais. Šiuo atveju kai man draugai, kad atidary
kime dailininkai 'pergau- mas buvo skaitlingesnis ir 
šiai savo darbų prisiuntė, 
kiti permažai (pav. Anne 
Radville).

Sakoma, kai kurie daili
ninkai čia nesiuntė geriau
siųjų savo darbų, bijodami, 
kad jie nežūtų kelyje. Po 
šio įvykio, gal ir tie pasi
drąsins ir kitą kartą kitaip 
į tai pažiūrės.

, Įdomu, beje, kad visoje 
dailės parodoje tebuvo tik 
d$i nedidelės skulptūros, 
sukurtos Elenos Viskockiu- 
tės Sinclair’ienės iš Tren
ton, N. J. Abi kaip siratė- 
lės stovėjo dviejuose kam
puose. Ar tai reiškia, kad 
mes neturime skulptorių? 
Nemanau. Greičiau bus ta 
priežastis: skulptūros sun
kiau persiųsti, negu pieši
niai, dėl to skulptoriai ne
drįso parodoje dalyvauti.

Knygų, Rankdarbių 
Paroda

Antroje žemutinėje Lie
tuvių Auditorijos salėje vy
ko knygų ir rankdarbių 
paroda. Jos vadove buvo 
gabi Onutė Pętruitienė.

Nemažai čia buvo surink
ta knygų, išleistų Ameriko
je ir Lietuvoje, taipgi žur
nalų, tačiau apie jas mažai riau, Jei suvažiavimas būtų 
kas tekalbėjo ir jokių pri- buvęs apribotas dviem-trim 
zų nebuvo knygoms skirta, dienom, tuomet, be abejo, 
Atrodytų, tarytum knyga daugiau būtų atstovų lan- 
būtų mums bevertis daik- kęsi, sesijos būtų buvusios 
tas, bereikalingai vietą už- skaitlingsnės, gyvesnės ir

Be to, senukas, savais lai
kais buvęs vargonininkas ir 
chorvedis, J. Lankelis, da
lyvavo parodoje ir gavo pa
žymėjimą. Jis jau sulaukė 
80 m. amžiaus ir gyvena 
Chicagoje; vis dar kruta, 
veikia ir nemano amžiui pa
siduoti.

Tiek prie vaizduojamojo 
meno, tiek prie rankdarbių 
meno parodos suruošimo 
reikėjo pridėti daug darbo 
ir energijos. Jos rengėjai 
nesigailėjo, dėl to ir pasek
mės buvo neblogos.
Lietuvių Meno Sąjungos 

Suvažiavimas
Pagrečiu su Dainos-Meno 

Festivaliu Chicagoje buvo 
šaukiamas ir Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavimas, de-

Anglija nori iš Jungtinių 
Tautų organizacijos gauti 
užgyrimą, kad jos kolonijai 
— Apvienytai Pietų Afri
kai pervestų “globoti” Pie
tų - Vakarų Afriką su 4,- 
000,000 negrų.

Suprantama, kad ta “glo
ba” nesiskirtų nuo Pales
tinos “globos”. Indijos at
stovai sako, kad ir dabar 
“laisvoj” Apvienytoj Pietų 
Afrikoj 250,000 indusų yra 
vergų padėtyj.

O reakcija tų ginklų ga
vo didžiausius kalnus. Per 
kelis metus Amerika vežė 
tankus, kanuoles, lėktuvus, 
amuniciją, drabužius ir 
maista i šimtus bazių karui 
prieš Japoniją. Ir po to, kai 
atominės bombos buvo mes
tos ant Japonijos, tai Wa
shingtone matė dar ilgą ka
rą. Japonijos vyriausios jė
gos buvo ne ant salų, bet 
Mandžūrijoj. Ten buvo jos 
galingiausia armija, karo 
ginklų arsenalai ir karinė 
industrija.

Ir štai, įstojo Sovietų 
Sąjunga karan prieš Japo
niją. Ištaškė tas Japonijos 
jėgas. Karas staigiai pasi
baigė. Japonijos karalius ir 
imperialistai virto “demok
ratais” ir paskelbė, kad 
prieš “atomų bombų” jėgą 
jie kapituliavo. Kalnai su- 
kuopų' ginklų karui prieš 
Japoniją dykai teko Chini
jos reakcijai.

Dailė ir jos Vystymasis”; 
J. Kenstavičius — “Muzi
ka”; St. Jasilionis—“Lietu
vių Poezija”; Jonas Valen
tis—“Dramos Menas”; Jo
nas Juška — “Mūsų Meni
ninkai ir Jų Veikla”; Vin
cas Andrulis — “William 
Shakespeare”; Rojus Miza
ra — “Lietuviškos Knygos 
Kelias;” Katr. Petrikienė— 
“Lietuvių Liaudies Moterų 
Menas.”

Diskusijos buvo gan silp
nos, nes suvažiavimo daly
viai, matyt, vyko neužten
kamai tam pasiruošę.

Organizaciniais klausi
mais kilo gyvesnių diskusi
jų ir buvo nutarta Lietuvių 
Meno Sąjungos Centrą per
kelti iš Brooklyno Chica- 
gon. Išrinkta 20 asmenų į 
Centro Komitetą.

Tenka pasakyti, kad su
važiavimui programa buvo 
priimta plati ir daug klau
simų apimanti. Deja, ne vi
si jie buvo aptarti.

Kai Kurios Išvados, bei 
Pastabos

Šis Dainos Meno Festiva
lis buvo pirmas didesnis 
pasimojimas ką nors rim
tesnio duoti Amerikos lie
tuviams, be to, sukonsoli- 
duoti mūsų menines pajė
gas ateities darbams.

Kadangi jis buvo pirmas 
tos rūšies žygis, tai negalė-

apleistas ir jis šiame suva
žiavime buvo tik mažai te-

Paryžiuje, o paskui 
Italijai, Rumunijai,

neišspręsti
Graikijos sienų
Jugoslavijos

savaime

Iš Londono praneša, kad 
į Angliją atvyko nedideliu 
laivu grupė latvių ir lietu
vių bėglių iš anglų okupuo- > 
tos Vokietijos. Kodėl? To
dėl, kad UNRRA pašaras 
baigiasi, tai tinginiai bėgą į 
kitas šalis, kad ten rast vel
tui duonos. Dirbti jie neno
ri. Į Lietuvą grįžti bijo, nes 
prieš savo tautą prasikalto 
bernaudami Hitleriui ir na
cių šaikai.

Spalių 28 d. Italijoj fašis
tai laikė masinius susirinki

ne, jog Festivalis papildys 
suvažiavimą, o suvažiavi
mas —- Festivalį. Bet man 
atrodo, kad toli gražu taip 
neišėjo. Festivalis galėjo 
būti geras ir be suvažiavi- 

būtu 
buvęs ryškesnis ir kons
truktyvesnis be Festivalio.

Pirmą suvažiavimo die
ną — spalių 21 — man ne
teko dalyvauti, bet sakė

Neužtenka liaudžiai pasi
šventimo ir atsidavimo lai
mėjimui, tam reikia ir gin
klų. Pas Chinijos liaudį 
drąsos ir pasišventimo ne- 
stokuoja. Stokuoja jai tan
kų, kanuolių, ypatingai toli 
šaunančių, lėktuvų, amuni
cijos ii’ daugely j vietų mai
sto. Negalima kovą išlaimė- 
ti plika kumštimi prieš ka
nuoles, tankus ir lėktuvus! 
Užtai Chinijos “komunis
tai” kada apsupa miestus, 
tai ilgai negali juos paimti, 
nes neturi kanuolių ir lėk
tuvų, kurių pagalba su
griautų priešo įsitvirtini
mus. Už tai negali ir mies
tus atlaikyti prieš reakcijos

mus minėdami 24-ris metus
nuo dienos, kada jie vedami 
Mussolinio paėmė galią. 
Romoj jie lakstė su šimtais 
juodų vėliavų ir bombomis. 
Ir tatai atsitiko ten, kur 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos turi savo armiją “demo- 
kratijos” vykinimui. Pras
ta bus ta “demokratija”, 
jeigu pati Italijos liaudis 
nepaims reikalus į savo 
rankas.

D. M. šolomskas.

Dėl Filmos iš Lietuvos
Oras jau pradeda atvesti 

ir daugelis kolonijų norėtų 
suruošti parodymą filmos,

Per Metus Laiko Daug Atsiekė
Associated Press žinių agentūra praneša iš Maskvos, 

kad tarybiniai laikraščiai išspausdino smulkmenas apie 
pasekmes pirmų metų, pravedant Penkerių Metų Pla
ną.

Atsiekimai milžiniški: Vien Donbaso srityj atida
ryta 20 naujų anglies kasyklų. Eilė kasyklų mechani
zuota Kiziel srityj ir 14-ka naujų anglies kasyklų atida
ryta pietų Sakhaline, atimtame nuo Japonijos.

Elektros gamybos vandens ir kitos stotys steigia
mos naujos ir atremontuojamos tos, kurios buvo karo 
sugriautos. Zuevo elektros gaminimo stotyj įrengtas 
naujas 100,000 kilovatų generatorius, kas parodo galimy
bę Tarybų Sąjungos industrijos pagaminti tokius mil
žiniškos jėgos generatorius. Daugybėj kitų stočių įtai
syta 25,000 ir 50,000 kilovatų generatoriai.

Naujai atremontuotas Baltijos ir Baltųjų Jūrų Ka
nalas, kurio atremontavimo darbai buvo lygūs naujo ka
nalo prakasimui, o jis turi arti 450 mylių.

Atstatomi mašinų, traktorių ir kitų svarbių įrankių 
gaminimo fabrikai. Nutiesta daug naujų ir atremontuo
ta senų gelžkelių. Garvežius jau vėl gamina Vorošilo- 
vogrado fabrikas, kurį vokiečiai buvo sugriovę. Nuo Sa
ratovo iki Maskvos baigiama nutiesti naturalio gazo 
perleidimo rynos, kurių pagalba Maskvos gyventojai kas
dien gaus 1,300,000 kubiškų metrų gazo. Iš Dašava lin
kui Kijevo nutiesiama kita eile tokių dūdų, kurių pagalba 
Ukrainos gyventojai kasdien gaus 2,500,000 kubiškų me
trų naturalio gazo .'

Bakų ir kitose srityse daug atsiekta padidinimui 
aliejaus gamybos.

Kurilų salose, atimtose nuo Japonijos, įsteigta šešį imąs. Toks įspūdis susidarė konstruktyvesnės, 
žvejojimo kombinatai ir 45 maisto gaminimo įmonės? vyriausiai dėl to, kad knyga Mandatų komisija skelbė, 
Kaip sparčiai atsistato karo nųteriotos tarybinės respub- buvo tik' rankdarbių įna- jog užsiregistravusių atsto-

gyvesnis.
Meno Sąjungos vairuoto

jai ir atstovai iš kolonijų 
sakė trumpas kalbas, sveiki- jo neapsieiti jis ir be trū- 
nimus ir buvo išrinktas pre
zidiumas visam suvažiavi
mui diriguoti.

Vakare, atidarant Festi
valį, Leonas Pruseika pasa
kė įdomią ir gražią kalbą, 
kuri neužilgo tilps Laisvėje.

Suvažiavimui buvo pas
kirtos šešios dienos, o Fes
tivaliui — septyni vakarai. 
Deja, suvažiavimas buvo ne 
suvažiavimas, o tik konfe
rencija ir tai, palyginti, ne
didelė. Kiekvienoje sesijoje 
atstovų dalyvavo nedaug, 
nedaug ir svečių. Sesijos 
buvo laikomos didžiojoje 
Lietuvių Aųditęrijoje, gan 
tamsioje, aklinai uždengtais tina, jei Festivalio darbų 
langais, prie gan skūpios ir programoje nebuvo sudėti 
blankios elektros šviesos.

Didelė salė tinka didžiu
liams masiniams mitin
gams, bet mažoms konfe
rencijoms ji tik kenkia, nes 
kalbančiojo žodžiai kažin 
kaip išsidriekia, sudaryda- ninku auklėjimas yra labai 
mi ne kokį malonumą klau
sytojams.

Kur kas būtų buvę ge

kūmų, be spragų.
Ateityje rengiant tos rū

šies meno šventes, reikėtų, 
beje, daugiau atsižvelgt į 
ideologinę reikalo pusę.

Organizaciniai suvažiavi
mas turėtų būti kitaip su
derintas, kad jis būtų tik
ras suvažiavimas ir iš jo 
grįžę atstovai parvežtų į 
savo kolonijas sau ir ki
tiems daugiau apčiuopia- 
mesnės naudos.

Sutinkame, kad vietos 
rengėjams, besirūpinusiems 
visokiausiais reikalais - rei
kalėliais, buvo daug darbo, 
tačiau, man rodosi, neatleis-

dainininkų, šokėjų, pianistų 
ir vaidintojų vardai, —var
dai tų, kurie iš anksto buvo 
pranešę, jog dalyvaus, ir jų 
atliekamieji veikalai.

Ideologinis mūsų meni-

Pasitikėkime, kad visa tai 
bus pataisyta busimuosiuo
se mūsų festivaliuose ir 
menininkų suvažiavimuose.

O šiuo tarpu, grįžę iš Chi- 
cagos, mūsų menininkai tu
rėtų imtis už didesnio dar
bo savo kolonijose: auklėti 
liaudies dainą, kelti scenos 

mi& Knygos paroda turėtų vų arti 150, deja, posėdžiuos meną, puoselėti visą mūsų 
porą desėt- kultūrinį gyvenimą, statant

armiją, geriau ginkluotą. 
Prisėjo palikti Kalganą, 
Mukdeną, Chengtehą, Tsi- 
niną, Antungą ir nemažai 
kitų miestų. Nemažai jų 
dar priseis palikti.

Bet ar tai jau reakcija 
priešakyj su generolu Chi
ang Kai-sheku karą laimė
jo? Kas taip mano, tai tas
daro tokią pat klaidą, kaip mis.

paveržtos iš Lietuvos. Būtų 
gerai, kad kiekvienos kolo
nijos lietuviai gautų progą 
tą filmą pamatyti.

Mes turime padarę dvi 
filmos kopijas. Viena kopi
ja randasi Chicagoje. Todėl 
Chicagos apylinkes koloni
jos galite kreiptis pas chi- 
cagiečius ir su jais susitarti 
dėl filmos parodymo pas ju-

Hitleris manė, užėmęs Kau-J Kita filmos kopija randa- 
ną, Vilnių, Smolenską ii\ si pas bruklinietj Jurgį Kli- 
Rostovą. , mą. Jis turi filmos rodymui

Kaparatą ir su mielu noru 
’pagal susitarimą sutiks pas 

jus nuvažiuoti ir parodyti. 
Taigi, Naujosios Anglijos, 
New Jersey ir Pennsylvani- 
jos Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetai bei organi
zacijos, norinčios gauti fil
mą iš Lietuvos, kreipkitės 
pas Klimą. Jo adresas yra 
toks: Geo. Klimas, 669—6th 
Ave., Brooklyn, 15, N. Y.

Lietuvai Pagalbos . 
Teikimo Komitetas.

jį aukštesniame laipsny j ir 
dabojant, kad jis tarnautų 
liaudžiai, darbo žmonėms!

Į

P. S. Sekami asmenys ta- J 
po išrinkti į naują Lietuvių 
Meno Sąjungos Centro Ko- Į 
mitetą: W. Žukas, J. Valen
tis, J. Reinardienė, J. Kras-‘V. -------------------

niekas, S. Smitravičienė, O. 
Petrutienė, Ph. Rasins, J. 
Kenstavičius, D. Yuden, J. 
Sakalas, J. Nedvaras, J. 
Stulgaitis, J. Kuodis, L. Jo
nikas (sr.), R. Baranas, V. 
Andrulis, W. Raila, St. Ja
silionis, V. Bovinas ir F. 
Šuf levičius. Į alternatus: 
Nancy Roman, W. Rasins, 
P. Stogis, J. Misevičius, C. 
Martin, A. ‘Dočkienė, M. 
Batutis, F. Jacobs, T. Žeb- 
raitis.

Redakcijos Atsakymai
P. Plokščiui, Worcester, 

Mass. — Jūsų pranešimą apie 
tąjį kongresmaną gavome pir
madienį prieš pat rinkimus. 
Aišku, jog jau pavėluota. Vis 
tiek dėkui už informacijas.

Tenka palinkėti naujam Kingston, Jamaica.— Ne- 
Centro Komitetui didžiau- žinia kur dingo Amerikos 
sios energijos ir geriausio armijos transporto lėktų- 1 
pasisekimo naujose 
gose!

\

parei- vas. Menama, kad su juo 
žuvę 10 žmonių.



Trečiadienis, Lapkr. 6, 1916

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Trečias Puslapi* ■'i
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Iš Lietuvių Meno Sąjungos 
Festivalio ir Rankdarbių 

Parodos

Kliūtis

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Rašo K. Petrikeinė.
Du didžiuliai kambariai- i 

svetainės; vienoje sukabinę- j 
ti piešiniai, braižiniai ir ke
li skulptūros kavalkai. Ki- ] 
tas kambarys skirtas rank
darbiams ir knygoms. Mo- < 
terys daugiau laiko pralei
džia šiame kambaryje, mat, 
joms suprantamesni ekspo
natai — siuviniai, mezgi
niai, audiniai; visokiausi 
nertiniai, gražučiai iš me
talo dirbinėliai, keramikos 
tvariniai, iš medžio išpiaus- 
tyti paveikslams rėmeliai;; 
juose dažnai įdėtas dirbė
jo menkas atvaizdas; viso
kie pasigražinimo dirbinė
liai, margučiai, gėlės ir 
daugybė visokiausių dirbi
nių - dirbinėlių. Daug triū
so - rūpesčio ten sukrauta. 
Kas gi pajėgtų deramai į- 
kainuoti kūrėjų pastangas, 
bet apie tai bus vėliau pa
rašyta.

Įėjus į svetainę, dešinėje 
siena iškabinta žurnalų, 
muzikos, visokiausių spaus
dintų obalsių ir plakatų lei
diniais. Daug triūso, daug 
rūpesčio juose sukuopta: 
apart spausdinto rašto, 
gražių piešinių - braižinių 
vaizdai traukia lankytojo a- 
kį. Tai mūs senesnės ir 
jaunosios kartos darbas- 
kūryba.

Priešingoje pusėje sve
tainės keturių eilių lenty
nose išdėliota visokiausios 
knygos. Raudonoje varsoje 
aukso raidėmis dešimtme
čiais sužymėta — nuo 
1894 m. iki 1>946 m. leidi
niai. Daugumoje Amerikos 
lietuvių leidiniai. Rinkinys 
toli nepilnas, bet tai ir ne
buvo motasi tam, tiktai pri
puolamas įvykis, vietinio 
parodos rengimo komiteto 
sumanymas. Tai labai ver
tingas žygis. Parodos lan
kytojai mato - gėrisi kiek 
daug ten dvasinio turto su
krauta, kokis ten dvasinis 
lobynas gulti.

Pirmas leidinėlis “Akyvi 
Apsireiszkimai Sviete.” Ka
zimieras Promikas. 1894 
m. leidinys. “Vienybė Lietu
vininkų” liepos mėnesio, 
1894 m. Ir taip per visas 
lentynas viena ant kitos, ei
lėmis, lyg brangakmeniai 
iškaišytos. Juostos lentynos 
nuklotos knygomis, vienos 
jų senos, popieris sutrūnė
jęs, raidės sunkiai įskaito
ma; pasakaitės, religijos 
dėstymai, kelionių įspū
džiai, geografijos aiškini
mai, apie politiką, moksli
nio turinio veikalai ir t.t. ir 
t.t. Keli šimtai jų ir vis ki
tokio turinio, nekurios se
niau skaitytos, kitos dar 
ryškioj atmintyje, daugelio 
autorių vardai ir antgalviai 
žinomi, o didžiuma pirmu 
kartu matoma. Tikiuosi, 
jog kuris kitas iš dalyvių a- 
pie šį dvasios lobyną dera
mai parašys. Tai mūsų uni
versitetas, iš jo mokėmės, 
plėtėme pašau lėžvalgą, 
daug ko jame radome-suži- 
nojome, jog Dievas dangu
je, o caras ant žemės buvo 
tiktai biauri apgavystė. Ie
vos griekas pasmerkęs am
žiams moteriškę kentėjimui 
ir atgailoms taip pat tikslus 
išmislas, o pono išmintingu-

Pagal Charlotte Gilman čiukuryje ėmė kalnų ūkai
Kopiau į kalną — buvo greitai kilti, blaivintis, sau- 

daug skubių reikalų, savų ir lė iš lėto leidosi, kai staiga 
svetimų — ir štai skersai įkvėpimas manyje gimė 
kelią žabangas, kuris kelią taip, kaip staigiai viesulą 
užtveria. Mano reikalai 
skubūs, mano kelias aiškus. 
Mano spėka ir laikas apri
boti. O nešulys sunkus — 
o štai tas kupstas, užklojąs

Jasilionis apie Moteris 
Meno Festivalyje

Koncertinių programų 
pildyme moterys viršija vy
rus, vadinasi, jos yra gana 
prasisiekusios ir dainoj, ir 
muzikoj ir šokyje. O tai 
yra gražus moterų prasisie
ki m as, pažanga. Be abejo
nės, jos ir organizuotame 
darbe vaidina jei ne žy
mesnę, tai ir ne menkesnę 
rolę už vyrus.

Meno kūrinių parodoj, į- 
imant rankdarbius (mezgi
nius, siuvinius, audinius), 
matosi moterų skaitlius be
ne didesnis už vyrų. Taipgi 
ir piešinių srityje. (Tačiau 
šį sprendimą palieku nenu
statytą, nes reikėtų per- 

Duodant raportus iš me- žvelgiant visus esamus pa- 
nininkų veikimo kolonijose 
girdėjome gražią moterų 
iškalbą. Bet įvairiais klausi
mais diskusijose moterys 
dalyvauja mažiau negu vy
rai. Atrodo, jog ir veikimo 
gairių nustatyme jos ma
žiau dalyvauja. Tačiau me
no grupių veikime jos da
lyvauja skaitlingiau už vy
rus. Jų dalyvavimas ypač 
pasireiškia visuose choruo
se, — choruose jaučiamas 
trūkumas vyrų, o moterys

josStasys Jasilionis, poetas, vyrus, bet kažin kaip 
paliko neįtrauktos sesijų 
vadovybėn.

Į prezidiumą, susidaden- 
tį iš devynių narių, jos į- 
trauktos tik dvi: K. Petri- 
kienė ir Olga Martin. Duo
ti referatus apie įvairias 
meno šakas — įeina tik vie
na moteris, K. Petrikienė. 
(O programoje sužymėta ir 
duota net 9 referatai.)

mūsų spaudos bendradar
bis, apie įvykusį Chicagoje 
(spalių 21-27) Meno Festi- 

Pasiėmiau skriblių, lazdą valį ir moterų jame daly- 
— nešulį priveržiau sma- vumą, rašo:
giai! Ir tiesiog prie to ža- Pasakyti ką nors apie 
bango žengiau, nepaisyda- moteris dalyves įvykusiame 
ma nieko, tiesiog per jį per- Meno Festivalyje Chicago- 
lipau, lyg jo ten nebūtų bu- je, reikia žvelgti į jų daly
vę ir laisvai atsikvėpiau vumo pobūdį. Moterys da- 
tolyn, aukštyn kopdama lyvauja menininkų sesijose, 
prieš kalną. Johanna. Skaičiumi jos bene viršija

kad užeina:
mas skirta gudriam vargšų 
išnaudojimui.

Skaitėme knygas - žurna
lus, mūsų protas blaivė jo, 
monarchų karūnos nuo tu
ščių galvų baigia nusiristi, 
angliakasis, plieno liejikas 
ir kalikas, milionai kitokių 
darbo rankų, vyrų ir mote
rų, kurie tikėjosi laimės 
tiktai dausose, vietoj šešio
likos valandų darbo dienos 
kasyklose ir fabrikuose, 
jau dirba 7-6 valandas. Mo
teriškė, kuri Dievo meldė 
duot sveikatą ponui, kuris 
jai leido naujagimį pasigul- 
dyt šalę mašinos, nes na
mie likusieji da nepajėgė jį 
pakelti, ji reikalauja vals
tybinio motinystės aprūpi
nimo, o vaikai, kurie para
zitams turtus krovė, ruo
šiasi lankyt universitetus. 
Rodos netoks ilgas amžiaus 
periodas, o kokios gyveni
me didelės permainos!*' Tai 
vis knygos nuopelnas. Tie, 
kurie bandė tiesą rašyti, jų 
daug supuvo kalėjimuose, valį užsispyrėlį 
kiti trupiniais misdami nu- Tiek išėjo iš mano pastan- juodųjų rinkų kainas, 
žengė be laiko į kapus; dau
geliui veidas buvo apspiau- 
dytas, niekšų sukurstyti fa
natikai visaip trukdė pra
nokėjams tiesą skelbti, bet 
blaivas protas paėmė viršų, 
tamsūnai susigėdo savo 
biaurių žingsnių, patys pra
dėjo protauti, patyrė jog 
jų aklumu išnaudotojai lo
bo, jie patys ėmėsi knygos 
lapus vartyt, skaityt-švies- 
tis; ten jie surado netikėtus 
lobynus, didžiausius pasau
lio turtus. Paėmus knygą į 
rankas vieną kartą, atsi
skirt nuo jos daugiau ne
galima, ji yra tyriausios 
sielos gyvenimo draugas, 
amžiams ištikimas sankelei- 
vis, ji niekuomet tavęs ne- 
suvils, bus teisinga ramin
toja, mylėtoja amžinai.

(Bus daugiau)

Aš į jį prašnekau manda
giai, kadangi jis buvo di
džiulis ir aukštas — pra
šiau, kad truputį pasislink
tų ir duotų man praeit. Jis 
šyptelėjo, bet nė nepajudėjo 
— nei nebandė.

Tad ėmiau tam milžiniš
kam mului aiškinti: kad 
laiko mažai turiu, nėra kito 
kelio —kalnų vėjai šalti. 
Naudoj au saliamoniškus 
davedžiojimus. O jis sau sė
di, kaip kvailys.

Tuomet perpykau, ėmiau 
šokinėt ir rėkt ir keikt, mė
čiau į jį, niekinau jį, kol 
pailsau ir suskudau. Jis irgi 
įdūko, kaip ir aš, bet sau 
sėdi, kaip sėdėjęs.

Atsiklaupus maldavau,—
nieko negelbėjo mano mal- slapta, aukštomis kainomis, 
davimas. Kad taip, tai pasi- Darbininkai žmonės nega- 
ryžau nustumti tą bloga- Įėjo gauti mėsos, nes turin- 

nuo kelio, tieji daug pinigų mokėjo 
Jie 

gų, kaip kad kalnas pajų- suvalgė mėsą ir gavo kau- 
dinti iš vietos. lūs savo šunims. O biedni

Tada priešais jį atsisė- darbininkai negavo nė kan
dau bespėkė ir apmaudo lų sriubai išsivirt.

Ekonominis Gyvenimas 
Galutinai Pablogėjo

■ Kainos kilo ant visų reik
menų su kiekviena diena, 
bet jau dabar galutinai iš
kėlė, kad labai sunku dar
bininko šeimynai pasiekt. 
Kuomet buvo uždėtos lubi- 
nės kainos, mėsos trustai 
paskelbę prieš žmones 
streiką, mėsos į viešąjį tur
gų neleido, pardavinėjo

rodoje eksponatus pasižy
mėti, o tai padaryti yra ne 
lengvas darbas.)

Būnant šiame festivalyje 
galima jausti didelį moterų 
draugiškumą. Ar tas jų 
draugiškumas yra žymesnis 
už vyrų, nesiimu spręsti, 
nes nežinau kaip jos atjau
čia vyrų draugiškumą. Bet 
malonus susitarimas 
kiai matomas visur.

• v ais-

Kam reikėtų tinkamo 
maisto, tie negauna, o dy
kaduoniai suėda viską ge
riausio. Sunkaus darbo 
žmonės, kurie pagamina vi
ską savo spėka, tie turi būt 
pusiau alkani. Darbininkų 
auganti vaikai - mokiniai, 
kuriem reikalinga tinkamo
maisto, taipgi tur būt pu- daugelyje kolonijų turi net 
siau alkani.

Kaip ilgai darbo žmonės 
žiūrės pro pirštus į šią si
tuaciją ir kas atsitiks su 
darbininkų sveikata ? Dar
bininkės moterys turėtume 
smarkiai sukrust, paskelbt 
pelnagrobiams streiką

KTąsa 5-me pusi.)

Vienos sesijos atidaryme 
demonstruota beveik buvusi 
pamiršta meno šaka — de
klamacija. A. Ventienė ir 
H. Feiferienė gražiai pa-

savo atskirus chorus. Vie
na moteris pažymėjo, jog 
jos kartais net gana ašt
riai turi kovot su savo vy
rais tame klausime, nes vy
rai pyksta ”už moterų lak- deklamavo Venclovų* Jasi- 
stymą naktimis,” ėjimą į lionio, Valsiūnienės ir Liu- 
pamokas. do Giros eilėraščius.

S. Jasilionis.

Dienraščio Laisvės Koncertas 
Bus Lapkričio 104q - Nov. 10th

BROOKLYN LABOR LYCEUM SALĖJE

Šis Tas iš Moterų Veikimo
Spalių 25 d. įvyko Moterų 

Apšvietos Kliubo gana skait
lingas mėnesinis susirinkimas, 
kuriame pravesta keletas ge
rų tarimų. Einant dienraščio 
Laisvės vajuj, ir mūsų kliu- 
bas nori prisidėti, nes Laisvė 
progresyvių moterų gana 
aukštai įvertinama. Tad vien
balsiai nutarta pirkti Laisvės 
Šerų už 25 d oi.

Diskusuota, už kuriuos kan
didatus balsuoti lapkričio 5- 
tą. Išrinkta komisija iš 5-kių 
veiklių narių surengti ką nors 
šį žiemos sezoną.

Drapanų rinkimo vajus dėl 
Lietuvos tebeina ir vis atsi
randa aukotojų, kurie atneša 
gan gerų drapanų, 11-tam 
siuntiniui supakuota ir išsiųs
ta keletas dideliu baksų. Per
žiūrėjime ir įtaisyme per visą 
rinkimą drapanų, daugiausia 
darbo įdėjo šios draugės: A. 
Kukaitienė, -M. Benevičienė, 
A. Rindzevičiene. Šie draugai 
daug darbovosi:
P. Baronas. F. Pūkelis, 
dirbo po mažiau.

Nebuvo minėta piniginė au
ka spaudoje šių ypatų: O. 
Marlingienė aukojo 5 dole
rius, V. Pranskūnienė 2 dol. 
Pinigai priduoti vietiniam ko
mitetui.

J. KENSTAVICTUS
Pasižymėjęs dainininkas.

J. Kukaitis, 
Kiti

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.
---- :-------- :------------ as----- :--------------------

Garsieji Chicagos Dainininkai
Dalyvaus Laisvės Koncerto Programoje
Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus

Visi keturi, kurių atvaizdus čia matot, yra iš Chicagos. Visi nepaprasto talento, 
aukšto išsilavinimo dainininkai. Jie yra gastroliavę skersai—išilgai A m e r i k o s. 
Pirmu kartu jie visi keturi dainuos didžiojo New Yorko lietuviams.

Taipgi dainuos:

Brooklyn© Aido Choras
Diriguojant Geo. Kazakevičiui.

Aido Vyrų Choras
Diriguojant Frank Pakalniškiui

Sietyno Vyrų Oktetas
, Diriguojant J. Simel

-----------------------------------00-----------------------------------

Koncertas prasidės 3:30 v. po pietų.
Įžanga $1.00 ir $1.50

y-v >

POVILAS STOGIS, 
Stiprusis basas.

Kavalkai Instrumentais:

Styginis Ansamblis 
“VYTURĖLIS” 

Vadovaujamas Rojaus židžiūno.

Nikolai Danzoff
žymus Akordinistas.

Violeta Tamkiutė- 
Pranckienė 

Koncerto akompanistė.
-----------------------B®----------------------

Po Koncerto—šokiai 
Pavidis Radio Orkestrą.

Biruta.

KONSTANCIJA ABEKIENfi ir AGOTftL® KENSTAVIČIENft. 
Tai Chicagos žvaigždes, solų ir duetų dainininkės, 

mes jas girdėsime Laisvės Koncerte.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)

Sustojom, išlipom ties Re- 
pečkų sodyba. Kaip ir visi 
naujesnieji namukai, taip 
ir šitas, pridarniai atrodo. 
Viduj gražu, švaru, patogu. 
Šeimininkai tuoj aprodė vi
sus kambarius. Šis tas pa
ties Repečkos įsitaisyta, pa
gerinta. Visur švara, tvar
ka. Baldai naujoviški, pato
gūs, dailūs. Nemažas dar
žas, pilnas vaismedžių, dar
žovių, gėlių. Laistyt ir lais
tyt vis reikia.

Beklausant radijo, besi
kalbant, Repečkienė suruo-1 
šė vakarienę. Prisišveitėm 
ir visai žmoniškai. Dar as- 
meniškai pasiteiravom, 
sveikatos ir nesveikatos rei
kalais. Pasižiūrėjom šei
mos ir pažįstamų nuotrau
kų. Repečka davė pasi
skaityt gautą pavasarį iš 
Lietuvos, labai gražiai ir 
protingai parašytą laišką, 
nuo savo vieno artimo gimi
nės. Padėkojom, pasakėm 
sudieu jaukiai būstinei. 1 
automobilį—ir jau namie.

Trečiadienis, birželio 19 
d. Kaip 10 vai. štai, matau, 
ir privažiuoja automobilis. 
Mes jau kiemuky laukiam. 
Smukom vidun. Gerą rytą. 
Važiuojam, draugai Rupiai. 
Tai ir prasideda įdomi die
nos programa. Sustojam 
ties Henkoko parku (“Han
cock Park”). Draugas Pu- 
pis pat pirma paaiškino, ko 
čia esama. Tai stebėtini 
aliejaus akivarai, naftos 
versmės. Bet čia nėra naf
tos bokštelių, nepumpuoja 
čia niekas aliejaus. Vieta 
įdomi, kaipo mokslinė rete
nybė, geologijos ir paleon
tologijos atžvilgiu. Čia, šio
se versmęse, iš aliejaus ir 
dervos pu škuliuojančių 
marmalynų iškasta seniai 
išnykusių, prieš daugelį 
tūkstančių metų čia gyva
vusiųjų gyvūnų kūnai.

Čia visa eilė tokių vers
mių — “La Brea Pits.” Jos 
aptvertos, kad bet kas ir 
dabar ten neįsmuktų ir ne- 
įgarmėtų amžinai į tą že
mių dervą. Stovim nustebę, 
žiūrim į pasilikusias nuo 
“pleistocenes epochos,” nuo 
ketvirtinio geologinio pe
riodo, atsivėrusias žemių 
žiotis, pilnas lipnaus asfal
to. Prieš daugybę tūkstan
čių metų buvo šioj vietoj 
kitokie augalai ir kitokie 
gyvūnai. Telkšančios, ga- 
žais burbuliuojančios, pus- 
kuliuojančios skysto asfalto 
versmės labai panašios į 
vandenį, ypač prietemoj ar 
patamsy. Eina sau, sočiai 
sultingų žolių prisišlerpęs, 
senas mamutas — išnykęs, 
senųjų gadynių milžiniškas 
dramblys. Nori jis gert. Jis 
senas, jam akys nebeprima
to aiškiai, o jau prietema. 
Mato jis tarpe aukštų žolių 
— slėsnesnė vieta ir blizga 
vanduo. Jam atrodo, kad 
vanduo. Eis jis atsigert 
Žengia sunkiais žingsniais 
ir įžengia į dervos liūną 
Sparčiai masiškas kūnas 
lenda gilyn, skęsta tirštoj, 
lipnioj žemių dervoj. Per
sigandęs gyvūnas mauroja, 
pagalbos šaukiasi. Į jo riau
mojimą atslinka ir kitokie 
gyvūnai. Ne tai norėdami 
išgelbėt skęstantį draugą,1 
ne tai mėgindami atsigert, 
jie irgi įklimpsta į fatališ
ką akivarą, ir taip ten susi
daro visokių tuometinių gy
vūnų rūšys.

Geologai ir paleontologai 
iš tų asfalto versmių iškasė 
ir aukštyn iškėlė visą eilę 
visokių gyvulinių kaulų. 
Tuos kaulus mokslininkai

surūšiavo, sudėstė ir atsta
tė gyvūnų pavyzdžius, taip 
kaip jie atrodė savo įsme- 
gimo laikotarpiu.

Prie tvoros vieno tokio 
dervos akivaro stovi po sti
klu parašas. Tokiais ir to
kiais metais, tokio ir tokio 
geologo priežiūroj, darbi
ninkai iškasinėjo, išpumpa
vo, viršun iškėlė tiek ir tiek 
skirtingų kaulų. Dabar tie 
kaulai sukombinuoti ir iš 
jų atstatyti išnykę gyvūnai. 
Galima jie pamatyt apskri
ties muziejuj.

Perskaitėm. Aha, susita
riam su Pupiais, tai mes ka
da nors patrauksim ir į tą 
apskrities muziejų. Pama
tysim, kaip atrodo tie se
novės skenduoliai.

Tėmijam tos įdomios ba
los paviršių. Telkšo tary
tum juosvas tirštas vanduo. 
Vietomis kruta, iškyla bur
bulai, pukši, trūksta. Čia

darytas ar atlietas baltas 
didelis gyvūnas, seniai išny
kęs mamutas. Būta baisaus 
didelio bestijos. Kas do jam 
kojos - kojelės! Kūnas ap
augęs ilgais plaukais. Galva 
ir milžiniškos iltys turi pa
našumo į dabartinio dramb
lio. Berniukas ir mergytė, 
gal aštuonių metelių, irgi 
čai priėjo, spokso, krykš
tauja. O čia to tik ir tykoja 
kokio laikraščio fotografas 
reporteris. Nustato jis savo 
kamerą ir nufotografuoja 
vaikus apstojusius apie iš
nykusį žemių milžiną gyvū
ną.
. Eime toliau. Už keliolikos 
žingsnių ir vėl pukši der
vos burna. Čia nedidelė. Ir
gi saugiai aptverta, kad 
kartais neįklimptum... Net 
ir einant visiems išmindžio
tais takais, vietomis matai 
spragelių su tiršta derva. 
Matyt, ji po slėgimu iškyla

netoli nuo ano parašo stovi I plyšeliais į viršų.
skulptoriaus įmantriai pa-! (Bus daugiau)

LAPKRIČIO 1(1 DIENA WORCESTERYJE 
BUS NEPAPRASTAI ĮDOMUS ĮVYKIS

Jau keletą kartų Laisvėje 
buvo rašyta, kad šių metų 
lapkričio 10. dieną, Worcester, 
Mass., lietuvių didelėje sve
tainėje, 29 Endicott St., yra 
rengiamas t labai gražus kon
certas ir juokingas perstaty
mas “Dėdė Atvažiavo.” Kon
certas įvyks 2 valandą po pie
tų. Jis rengiamas 2-ros ap
skrities Meno Sąjungos ge
riausiomis pastangomis ir dai
lės gražiomis pajėgomis.

Geros pastangos visuomet 
duoda geras pasekmes, todėl 
pilnai galima tikėtis, kad tai 
bus nepaprastas įvykis lapkri
čio dešimtą, Worcesteryje.

Draugas Kežys išsiuntinėjo 
Į visas kolonijas gražias gar
sinimo kortas, iš kurių jau ga
lima spręsti, kaip gražus pa
rengimas bus, bet aš girdė
jau, kad ten bus dar daugiau 
dailės pajėgų, negu garsini
muose pasakyta. Reiškia, Me
no Sąjungos antra apskritis 
šį rudenį gražiai užsirekor- 
d uos.

Mūsų meno reikalai turi rū
pėti lygiai visoms kolonijoms, 
o ne vien tiktai, kurioje kon
certas yra rengiamas. Vieti
niams draugams bei draugėms 
jau ir taip darbo — priren
giamojo darbo, tenka iki kak-

lui. Bet ta našta daug paleng
vės jei visos kolonijos skait
lingai dalyvaus parengime. 
Tas parodys, kad mes įverti
name draugų darbą, gražias 
pastangas ir mūsų visų ben
dra reikalą, i- *•

Usteriečiai moka labai gra
žiai priimti svečius iš kitur. 
Niekas nenusivils ir dabar nu
važiavęs į meno festivalį, kur 
atsibus žymi manifestacija 
Naujosios Anglijos pažangių
jų lietuvių dailės pajėgų. Tai 
bus labai puikus pademons
travimas senųjų ir jaunųjų 
menininkų. Tuomi visi pasi
grožės.

Nekuric, ką tik sugrįžę iš 
Čikagos atsibuvusio istorinio 
Lietuvių Meno Nacionalio Fes
tivalio, dalyvaus ir šitame 
koncerte, lapkričio 10 dieną, 
tai yra, šį sekmadienį.

’Kaip malonu bus ten vi
siems vienminčiams dar kar
tą susitikti ir pasidalinti min
timis. Daugelis dar pirmą 
kartą pamatys Worcesterio 
lietuvių naujai atbudavotą
svetainę ir jų vedamą biznį. 
Kas nors iš to 'galės kai ką 
ir pasimokinti. Taigi visokiais 
tikslais traukime ten.

J. M. Karsonas.

PITTSBURGH, PA.
Antro Pasaulinio Karo bu

vusiems kareiviams, LDS na
riams ir LDS narių sunums, 
bankietas buvo pasekmingas. 
Nedėlioj, spalių 27, susirinko 
graži publika ir buvę karei
viai gražiai laiką praleido. 
Gaspadinių sutaisytas maistas 
buvo labai geras. Gaspadi- 
nėms, kurios darbavosi, pri
klauso didelė garbė. Tai ot, 
pasidarbavtis LDS apskričio 
komitetui ir iš kuopų dar
bininkams, turėjome gražų 
bankietą, pagerbėm buvusius 
kareivius ir labai linksmai lai
ką praleidom. Gaila, kad mū
sų buvę kareiviai ne visi da
lyvavo.

★ ★ ★
Spalių 29 d. LDS 1’42 kuo

pos name buvo mūsų draugų 
ir draugių pasitarimas, kuria
me dalyvavo Laisvės redakto
rius R. Mizara ir E. Mizarie- 
nė. Draugas Mizara dalyvavo 
Meno Sąjungos suvažiavime 
Chicagoje ir pravažiūodamas 
sustojo Pittsburghe. Labai ge
rai padarė, kad su pittsbur- 
giečiais pasikalbėjo plačiai 
svarbiais reikalais/

Koncertas

Garsiausi - geriausi Ameri
kos lietuviai dainininkai ir ap

tįstai, pravažiuodami pro 
Pittsburghą, sustos pas mus 
ir duos mums labai gerą kon
certą. Mes, Pittsburgh© ir 
apylinkės lietuviai, savo gyve
nime sulaukiame pirmą sykį 
tokius dainininkus išgirsti. Ne- 
pralciskime progos, kalbinki
me savo kaimynus ir kitus lie
tuvius dalyvauti koncerte, 
taip, kad visi galėtume gėrė
tis ir džiaugtis tuo dideliu lie
tuvišku talentu. Kad išgirdus 
operos dainų Kenstavičienės, 
Stogio, Abekienės ir Kenstavi- 
čiaus, tai visi Pittsburgh© lie
tuviai, Pittsburgh© priemies
čių, Wilmerding, Ambridge, 
New Kensington, McKess 
Rocks, Washington ir kitų 
vietų, dalyvaukite Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
Ketvirtadienį, lapkričio 7-tą, 
kaip 8 valandos vakare. Į tą 
didelį koncertą įžanga tik 75 
centai.

J. Miliauskas.

London. — Anglų spauda 
rašo, kad Anglijos valdžia 
įsigabens vokiečių specia
listų, kad jie padėtų anglam 
gaminti radijo valdomas 
karines rakintas.

Gerai Tiems, Kurie Pateko į 
Svetainę; Jie Gėrėjosi Pui

kiomis Programomis

Pradedant su penktadieniu, 
spalių 25 d., jau ne visi atėję 
į Menininkų Festivalį turėjo 
laimės patekti į svetainę; ne- 
kuriems teko grįžti.

Kurie manė, kad chicagie- 
čiai, jau kelis kartus matę 
LKM Chorą vaidinant “Stu
dentą Princą,” ir tiek daug 
naujų menininkų suvažiavus 
dalyvauti programose, nesi
lankys taip skaitlingai į LKM 
[Choro vakarą, tie dikčiai kly
do. Kėdžių svečiams pritrūko, 
stovėjo jų gale svetainės ir šo
nuose. Nekurie, matydami, 
kad visa vakara teks išstovėti 
ir dar per galvas nebus gerai 
matyti, grįžo atgal.

Antras ir paskutinis nume
ris, tai Sietyno Vyrų Oktetas 
iš Newark, N. J., po vadovys
te Juozo Simelevičiaus. Gra
žiai pasirodė svečiai daininin
kai.

Šeštadienio Programa
šeštadienį, tai jau nei per 

duris nekuriem neteko įeiti į 
svetainę. Mat, miesto regulia
cijos neleidžia svetainę perpil
dyti dėlei gaisro pavojaus. 
Mat, tą vakarą programoj da
lyvavo visi svečiai menininkai, 
išskyrus Heleną Maziliauskai- 
tę iš Roselando. Bet mūsų He- 
lenutė puikiai atsilaikė. Jos 
balsas malonus ir gestai pri
taikyti.

Iš solistų tą vakarą dalyva
vo Violet čypiūtė, Ruth Ma- 
soniūtė ir Julius Krasnickas, 
visi iš Cleveland©; II. Degutie
nė ir IT. Strazevičiūtė, abi iš 
Toronto, Kanados.

Gražų vaizdą darė jauna, 
11 metų lietuvaitė iš Toronto 
Eleonora Svirpliūtė, skambi
nant pianą. Jai lemta pasiekti 
aukštą išsilavinimą muzikoj.

Atsistoja prieš publiką tėvas 
su duktere ir dviem sūnum. 
Tai Simelevičių šeima, iš New
ark, N. J., Sietyno Choro na
riai. Kvartetas sudainuoja la
bai puikiai keletą dainų. Kaip 
visus kitus dalyvius, taip ir 
kvartetą lydi griausmingi ap
lodismentai.

Jau vėlokas laikas, bet dar 
turi dainuoti trys mišrūs cho
rai ir moterų chorų kontestas. 
LKM Choras pradeda su dai
na iš operos “The Bartered 
Bride.” Antras iš eilės dai
nuoja Roselando Aido Choras. 
Trečias pasirodo Mišrus Ban
gos Choras iš Toronto, Kana
dos. Pirmoj eilėj vien mergi- 
nos-moterys, nepaprastai gra
žiuose kostiumuose, kas tuoj 
traukia publikos akį. Discipli
na choristų taipgi sudaro ge
rą nuotaiką ir publika laukia 
dainų. Išeina ir chorvedys, ir 
be jokio išdidumo atsistoja 
prieš chorą. Choras užtraukia 
gražią lietuvišką melodiją. 
Užbaigus svetainė siūbuoja 
nuo rankų plojimo.

Ant galo seka moterų cho
rai: Roselando, Detroito, Cle
veland©. Visi dainuoja vieną 
dainą, kontesto dainą “Kur 
Bėga Šešupė.” Tik specialis
tam spręsti, kuris iš jų ge
riausiai dainuoja. Publikai vi
si patinka. Ant rytojaus, da
linant laimėjimo ženklą, De
troito Motorų Choras pa
skelbtas laimėtojas. Progra
ma baigiasi su Vyt. Beliajaus 
dviem specialiai parinktais šo
kiais.

Vakarui pirmininkavo K. 
Petrikienė, iš Brooklyn, N. Y. 
Ji aiškiai ir taktiškai persta
tinėjo dalyvius. Trumpą kal
bą pasakė chicagietė A. Jo- 
tiikjenė.

Sekmadienio Programa
Štai jau paskutinis vakaras 

Menininkų Festivalio. Publika 
užpildo svetainę dar prieš 
paskirtą laiką. Durys užsida
ro ir jau daugiau neįleidžia
ma. Eina atgal apgailestauda
mi paskutinieji svečiai.

Pirmininkauja Juozas Saka
las, dviejų karų veteranas. 
Gaila, kad nevartojo lietuvių 
kalbą, kurią jis gerai žino.

Bangos Vyrų Choras iš To
ronto, Kanados, atidaro pro

gramą. Publika nenori paleis
ti nuo estrados.

Seka chicagiečių K. Abe
kienės ir A. Kenstavičienės 
duetas. Puikiai sudainuoja. 
Pirmu kartu Chicagoje ant 
estrados dalyvauja Edmundas 
Lawdanskas iš Rockford, Ill., 
senų vilniečių sūnus. Tvirtas, 
gražus balsas ir dainininkas 
jau gerai jį valdo. Norisi, kad 
daugiau dainuotų.

Perstačius profesionalę dai
nininkę Birute Ramoškaitę, 
dar jai nepasirodžius, publika 
ploja. Išėjus ant estrados, dar 
garsesni aplodismentai pasi
girsta. Stovi dainininkė ir lau
kia tylos. Dainuoja vieną, an
trą ir trečią ir jau rengiasi 
apleisti estradą, bet publika 
nepaleidžia, pirmininkas ne
gali nutildyti. Dar padainuoja 
kelias dainas ir nueina, bet 
publika gerai 'žino, kad tokios 
profesionalės dainininkės grei
tai nesulauks, bando dar iš
šaukti. Ramoškaitė pasirodo, 
bet grįžta nedainavusi. Ir tuoj 
atlikus savo numerius grįžta 
aeroplanu į New Yorką, nes 
ten jai reikia dainuoti.

Bet publika susilaukia dar 
vieno surprizo, tai puikiam 
kostiume pianistę (chicagie- 
tę) Stephanie Navickaitę. 
Nors jau visi pavargę, nes jau 
septintas vakaras, kaip sėdi 
tose sėdynėse, bet svetainę už
viešpatauja tyla; klausosi aty- 
džiai visi piano balsų, kurie 
šnekėte šneka.

Povilas Stogis jau žinomas 
ne vien chicagiečiams, bet 
daugeliui kitų kolonijų lietu
vių. Jis kaip ir paprastai svei
kinamas už gražų dainavimą.

Išeina Detroito moterų sek
stetas, po vadovybe Daubariū- 
tės-Smitrevičienės, kuri pati 
akompanuoja akordionu. Iš
klausius jų dainas, tuoj darosi 
išvada, kad Detroite meno 
spėkos, ypač dainininkių, nei 
kiek nesilpnesnės už didmies
čio Chicagos. Jaunimas žengia 
pirmyn visur lygiai.

Dainuoja ir Detroito vyrų 
duetas: Gugas ir Jesley. Tai 

'Detroito radijo klausovų my
limi dainininkai. Walter Gu
gas per ilgs metus mokino 
Detroito Aido Chorą ir gerai 
žino muziką.

Antru kartu Festivalio pro
gramoj vėl išstoja pianistas 
Frank Balwood iš Wilmerd
ing, Pa. Jis atkartoja savo 
kompozicijas (dvi), kurias pa
rašė specialiai festivaliui. Apie 
jį daug nebetenka sakyti; jis 
jau profesionalas pianistas ir 
muzikos mokytojas.

Bangos šokikų grupė iš To
ronto primena publikai die
nas, kada dalyviai lietuviš
kuose rūbuose dėvėjo Lietu
voj būdami ir šoko tautiškus 
šokius, Noriu Miego ir Sukti
nį. Vyrai ir moterys poromis 
išėję ant estrados mikliai at
liko šokius.

Windsoro lietuvių vyrų cho
ras, kuriame dalyvauja kele
tas detroitiečių, kelia Wind
soro lietuvių vardą į padan
ges. Chore matosi jaunų ir se
nų dainininkų. Dainos pasi
rinktos festivaliui puikiausios, 
pritaikytos darbininkškai pu
blikai.

Paskutinį programą užda
ro visi chorai dainuojant kar
tu, po vadovybe Vlado Žuko 
iš Newark, N. J. Gražesnes 
užbaigos niekas negalėtų su
galvoti.

Paskutinį vakarą buvo iš
dalinti atsižymėjimai, kaip 
dainininkam, taip ir kitiem 
menininkam. Apie tai kitą 
kartą. Reporteris.

San Francisco ir 
Oakland, Cal.
Mezgėjų Rėmėjų Kliubo 5 

Metų Sukakties Bankietas 
Spalių 20 d. įvyko bankie

tas ir šokiai mezgėjų rėmėjų 
5 metų sukakties. Gražus 
skaičius lietuvių, estų ir lat
vių susirinko. Gaspadinės Bur- 
dienė, Radienė, Sutkienė, Ka- 
rosienė ir Mugianienė puikiai 
pasidarbavo prirengime šio 
Šaunaus bankieto. šokiams 
grojo net 5 kavalkų orkestrą. 
Visi linksminomės ir džiaugė
mės nuveiktais darbais per 
šiuos 5 metus.

Mezgėjų Rėmėjų Kliubo 
darbas eina prie pabaigos. 
Mūsų kliubo sekretorė V. Sut
kienė dar vis mezga — ne tik, 
kad mezga, bet ir galybę suk
nelių pasiuva dėl Lietuvos 
mergaičių. Ji nustebina visus 
savo darbštumu.

šis parengimas atnešė gra
žaus pelno. Dar pelno rapor
to nėra, bet liks virš $200.

Oakland, Calif.
ALDLD 198 kp. turėjo net 

du parengimus, vieną pas My
giamus, kuris atnešė pelno

$46, kitą pas J. K. Jankaus
kus, kuri atnešė pelno $35.

Svečiavosi iš Chicagos Vil
nies vajininkė Eva Lapėnienė 
pas S. E. Shlcgerius. Eva čion 
svečiuodamosi pasipirko gra
žų apartmentą, tad tikimės, 
laikui bėgant, Lapenai atvyks 
čion apsigyventi.

Atvyko iš Worcester, Mass. 
F. D. Machuliai ir jų sūnus 
Raymond. Machuliai atsivežė 
ir savo namus ant ratų. Jie 
nustebino mus su savo namais, 
25 pėdų ilgio. Machuliai ne- 
apsigavo, atsiveždami namus, 
nes čionai namų kainos neap
sakomai pakilo. Linkime jiems 
laimes jų naujoj gyvenimo 
vietoj. Mes, Oaklando lietu
viai, džiaugiamės, kad atvyks
ta mūsų kolonijon lietuvių. 
Tik pereitam bankiete teko 
susipažinti su šešiais naujais 
lietuviais. Jie čia gyvena Rich
mond, Calif., nuo karo pra
džios ir tik pirmą sykį gavo 
progą susipažinti su čionykš
čiais lietuviais. Auga pas mus 
lietuvių skaičius, greit gal pa
sieksime Los Angeles.

K. M.

Kai skriaudas aštriausia 
jauti, tai dainuok “Interna- 
cijonalą”.

<♦> <1>GREEN STAR BAR & GRILL
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LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

<♦>

<♦>

•>

<♦>

>

>

4

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

Meldžiame užeiti pas Baron^jies ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bepdrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4116



Trečiadienis, Laplcr, 6, 1946 Laisve—LiFerfy, LRKuanian Daliję Penkias Puslapis

Ekonominis Gyvenimas 
Galutinai Pablogėjo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

maisto klausime. Jeigu tvir
tai, organizuotai laikysi- 
mes, bent kokią porą savai
čių nepirksim mėsos (nes 
ant mėsos kainos iškelta 
aukščiausia), pelnagrobius 
priversim numušti kainas.

Geriau pabūt be mėsos 
kelias savaites ir tuomi iš- 
sikovot geresnes sąlygas at
eičiai, negu mokėt tokias 
nežmoniškai aukštas kainas 
ir permokėjimu eiti į bied- 
nystę ir skurdą.

Dabar laikraščiai rėkia, 
kad gyvuliai plaukte plau
kia į skerdyklas. Kuomet 
kainų kontrolė buvo, tai ne
buvo gyvulių, o dabar, kai 
tik OPA panaikino, tai mė
sai gyvulių priaugo į tris 
dienas. Tai dabar namų šei
mininkės turėtume parodyt, 
kad mes dar galime paken
tėti be mėsos. Tegul pelna- 
grobiai suėda tas riebias, 
gražias kiaules ir visus stei- 
kus.

Jeigu valdžia nemoka su
valdyt žvėriškų pelnagro- 
bių, tai patys darbininkai 
turi vieningai kovot už ge
resnį maisto kąsnį. Viskas 
ko reikia, tai vieningumo 
tarpe darbininkų. Maisto 
klausimas paliečia visus, 
nes visiems valgyti reikia. 
Alkis nesirenka pagal poli
tinius arba religinius skir
tumus.

Jeigu valdžia neglostytų 
pelnagrobių, tai jokio trū
kumo nebūtų, nes visokių 
reikmenų pilni sandėliai 
prikrauta, tik reikia duris 
atidaryt ir leist ant parda
vimo. Leisti prienamomis 
kainomis. Tie žmęnės, kurie 
prigamino visokių produk-
tų, dirbdami už mažas ai- > 
gas, dabar verčiami tuos jauti skriaudas prieš tave 
produktus atpirkti už neap- i arba tavo klasę.

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grab orius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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 į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletčlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas me 
apmokame.

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

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
l&l&id&s

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles SS, Calif.
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sakomai aukštas kainas.
I

Amerika — auksinė šalis, 
pakilus ant aukšto laipsnio 
industriniai ir kultūriniai. 
O šalies gyventojai neturi 
maisto, kuomet jis sandė
liuos pūdomas arba iš far- 
merių neperkamas. Karo 
veteranai, sugrįžę pas savo 
šeimynas po atlikimo dide
lio darbo šalies apgynime, 
neturi namų, nesą materi- 
jolo dėl statymo namų.

Vadinasi, valdžia pavedė 
visą tvarkdarystę į rankas 
pelnagrobiam, kurie žmo
nes aplupa ir kursto naują 
karą. Dar neužtenka jiems 
karių motinų išlietų ašarų. 
Dar neužtenka žmonių gy
vybių, dar negana protinių 
ir fizinių ligonių. O nu
kreipti žmonių atydą nuo 
savo blogų darbų, baugina 
komunizmu. Valdžia jiems 
nusileidžia.

Washingtono ir valstijų 
maldininkai geriau rūpintų
si įsteigti pastovią taiką ir 
aprūpinti šalies gyventojus 
maistu ir kitais reikmeni
mis, suvaldytų pelnagro- 
)ius ir užmirštų apie ko- 
nunizmą.

E. K. Siiekienč.

RANKO PASMARKINO 
\BLAVAS PRIEŠ 
flESPUBLIKIEčIUS

Madrid. — Franko fašis
tų policija per naujas abla- 
vas prieš respublikiečius 
suėmė dar 60 iki 100 žmo
nių, kuriuos apšaukė “ko
munistais.” Fašistiniai Is
panijos valdovai pasakoja, 
kad “raudonieji” padarę są
mokslą nuverst Franko val
džią.

•Protestuok, kuomet pa-

TELEPHONE
STAGG 2-5043

“...o streikas prieš mūsų kompaniją yra ilgiausiu 
šių metų streiku.”

Žinios iš Lietuvos
Lietuvos TSR Moks J*; Aka
demijos Visuotinio Susirin

kimo Sesija
VILNIUS. — LTSR Mok

slų Akademijos tikrojo na
rio prof. dr. J. Kriščiūno 
pranešimu “Lietuvos TSR 
laukų ūkio penkmečio plano 
vykdymo metodai” buvo 
pradėta trečioji ir paskuti
nė' visuotinio susirinkimo 
sesijos diena.

Lietuvos TSR Švietimo 
Ministras, LTSR Mokslų A- 
kademijos tikrasis narys 
prof. J. Žiugžda’ padarė 
pranešimą tema “Naujojo 
stalininio penkmečio pla
nas ir Lietuvos istorijos 
mokslo uždaviniai.”

Prelegenas nurodė, kad 
buržuazinė Lietuva nebuvo 
pakankamai išplėtusi šio 
svarbaus mokslo, bet ir tai, 
kas buvo padaryta, atlikta 
tik mažos kapitalistų gru
pės interesų rėmuose.

Buržuazija nuslėpė nuo 
liaudies lietuvių ir rusų 
tautų sąveiką kovose prieš 
agresyvinės Vokietijos puo
limus. Ji visokiais būdais 
■stengėsi įdiegti mūsų jau
nuomenei fašizmo ir rasi
nės teorijos idėjas.

( Naujas Lietuvos praei
ties nušvietimas reikalauja 
iš mūsų mokslininkų sukur
ti istoriją, vaizduojančią 
teisingą mūsų tautos kelią.

Tarybinis Lietuvos istori- 
Iios mokslas padės suduoti 
pintinį smūgį banditiškai 
lietuviškai - vokiškųjų na
cionalistų “ideologijai”, pa-

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLAIR AVE..

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

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

pritaiko akinius.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
/

Didelis pasirinkimas
visokių vynų ir degtin&s

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

dės sunaikinti šią gėdingą 
votį mūsų tautos kūne.
švietimo ir Meno Darbuoto

jų Susirinkimas
VILNIUS. — Rugsėjo 12 

d. Profsąjungų Rūmuose į- 
vyko švietimo ir meno dar
buotojų profesinės sąjun
gos Kauno vietos komitetų 
pirmininkų, narių ir komi
sijų pirmininkų susirinki
mas.

Miesto ir apskrities ko
miteto pirmininkas drg. 
Baubonis padarė pranešimą 
apie pasiruošimą nuo spalio 
20 d. prasidėsiantiems ata
skaitiniams susirinkimams, 
kuriuose bus renkami nauji 
vietos komitetai.

Pirmininko pavaduotojas 
drg. Liakas trumpai apžvel
gė komitetų ir įvairių ko
misijų uždavinius ir organi
zaciją, plačiau painformuo
damas apie visuomeninių 
kontrolierių reikšmę. Šie 
kontrolieriai visose profsą
jungose tūri būti išrinkti 
artimiausiu laiku (vienas 
nuo 50 dirbančiųjų).

Drg. Baubonis painfor
mavo susirinkusius, kad 
šiais metais kurortiniu gy
dymusi pasinaudojo 136 
švietimo ir meno darbuoto
jai, kam buvo išleista 130,- 
000 rb. Buvo sudaryta gali
mybė išvykti į kurortus vi
siems, kas tik pageidavo. 
2i99 šios profsąjungos na
riams, nukentėjusiems nuo 
potvynio, buvo išdalyta pa
šalpų 93,000 rb. 34 gau
sioms šeimoms paremti bu
vo paskirta 15,000 rb., dir
bantiems pensininkams ir 
invalidams — 10,500 rb. 
Nukentėjusiems nuo potvy
nio dabar gauta įvairių 
drabužių, kurių paskirsty
mui susirinkimas išrinko 
specialią komisiją.

Sumontuota Vilniaus 
Elektrines Turbina

VILNIUS. — Leningra
diečio inžinieriaus Būtino 
vadovaujama technikų ir 
darbininkų grupė baigė Vil
niaus elektrinės pirmojo 
turbogeneratoriaus monta
žą. Dabar baigiamas komu
nikacijų įrengimo darbas: 
garo tiekimo ir |dtų vamz
džių sujungimas. Tatai už
baigus bus galima patiekti 
turbinai pirmąjį garą iš ka
tilų, kurie jau įrengti.

Vilniaus elektrinėje sta
tomi vandens siurbliai ir 
atliekami kiti baigiamieji 
pirmosios eilės darbai.'Sta
tytojų ir montažininkų ko
lektyvas. yra įpareigotas 
visa tai atlikti šį mėnesį.

Great Neck, N. Y.
Iš Įvykusių Prakalbų

Spalių 19 d. vietinis Lietu
vai Pag. Teikimo Komitetas 
suruošė prakalbas. Kalbėjo A. 
Bimba. Jis kalbėjo apie Lie
tuvą iš savo kelionės, kaipo 
LPTK pirmininkas, apie 
Amerikos lietuviu pasiųstus 
drabužius ir kitokias dovanas, 
sušelpimui nuo karo nukentė
jusių Lietuvos žmonių. Bimba 
savo kalboj palietė daug įdo
mių ir baisių vaizdų. Ragino 
pagelbėti Lietuvai įkurti Vė
žio Ligos Institutą.

Susirinkusieji suprato bran
gų tikslą ir aukavo Sekamai:

F. ir E. Marcinkevičiai, D. 
ir C. Kasmauckai po $25.

Po $10: A. Giedra ir Ad. 
Vinickai.

Po $5: M. Adomonis, J. ir
E. Vanagai, A. ir Olga Lu- 
kauskai, P. ir A. Bečiai (pir
miau aukavo $25), E. Gru
din, J. ir M. Kupčinskai, S. 
ir V. Žilinskai, O. Rozinskienė, 
M. Urbonas, J. ir M. Bogans- 
kai, J. Šimaitis, F. B. Lideikis,
F. Grieškevičia, F. ir J. Klas- 
tauskai (seniau aukavo $25) 
ir M. Pauknys.

Po $1: J. Markūnas, M. Lu
mas.
• P. Kurtinaitis 75c.

Po 50c: D. Kasmauskas, M. 
Ališkevičia, A. Ališauskienė, 
J. Samsonas ir A. Zabulionis.

Visiems aukavusiems, var
de LPTK, tariame širdingą 
ačiū.

Spalių 27 d., Liet. Am. Pil. 
Kliubas, bendrai su Namų Sa
vininkų ir Taksų Mokėtojų 
organizacija suruošė pra
kalbas, kaip kas metai prieš 
nacionalius rinkimus, taip ir 
ši metą. Buvo užkviesti kalbė
ti nuo visų politinių partijų. 
Buvo ir kalbėjo, tik nuo De
mokratų Partijos, nuo Komu
nistų Partijos taipgi kalbėjo 
angliškai ir lietuviškai.

Kadangi rengėjai skelbė ir 
davė pasivaišinimų veltui, tai 
publikos buvo suėję daug.

Vakaras buvo linksmas ir 
sėkmingas.

Juozas Norbutas jau seniai 
sirginėjo, o dabar labai susir
go. Jis randasi Meadow Brook 
Hospital, Room 218. Valandos 
lankymo neaprubežiuotos, nes 
jis randasi ant “critical” lis- 
to.

J. Norbuta yra Laisvės skai
tytojas ir Liet. Am. Pil. Kliu- 
bo narys. Jis yra nevedęs. Bū
tų jam suraminimas sunkioje 
ligoje, jei jį jo draugai ir pa
žįstami aplankytų.

F. Kl-ton.

BRANGINAMI NAMŲ 
REIKMENYS

Washington. — Kainų 
A d m i n i s t racija leido 12 
nuošimčių pakelti kainas 
klijonkių, kilimų (karpetų) 
ir tūlų kitų reikmenų kam
bariams.

Iš PASIGAILĖJIMO NU
ŽUDŽIUS DUKRELĘ

Stockton, Calif.— Teisia
ma šokikė Jeanette Paz, 
kuri, esą, iš pasigailėjimo 
nužudė savo 5 mėnesių mer
gaitę todėl, kad mergaitė 
buvo suparalyžiuota.

Labai Sumažintas Valdžios 
Darbininkų Skaičius

Washington. — ' Jau 35 
nuošimčiais sumažintas ci
vilių valdžios darbininkų- 
tarnautojų skaičius. Karo 
metu jų buvo 3,770,000, o 
dabar tik 2,464,000.

Maskva.— Raudonoji 
žvaigždė rašo, jog Ameri
kos demokratai ir republi- 
konai paskutiniu laiku vedė 
prįešsovietinę politiką.

New Yorko Herald Tri
bune rašo, kad šeimininkės 
vis tęsia streiką prieš per- 
brangią mėsą.

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

Philadelphia, Pa
Visi Laukiame Ko?

Laukimas netikėtų svečių 
yra svarbesnis, kaip laukimas 
naujų metų ar viršininkų rin
kimų dienos. Laukiame to, ko 
pas--mus jau labai seniai ne
buvo. ‘Pas mus net keliolika 
metų kaip nebuvo puikaus 
koncerto. Net ir prakalbos se
niai bebuvo.

Kas kita svarbu ir nauja, 
šiuom syk nesakysiu. Geriau
sia visiems philadelphiečiams 
susieiti į salę po numeriu 735 
Fairmount Ave. šią subatą, 9 
d. lapkričio, 8 vai. vakare, tai 
viskas bus išgirsta. V. Andru
lis pasakys visas svarbiąsias 
naujienas. O Chicagos garsio
sios dainininkės mums padai
nuos gražiausių dainelių. Tie
sa,. jos ant rytojaus dainuos 
Brooklyne, Laisvės koncerte ir 
daug kas važiuosime ir ten 
pasiklausyti, nes muzika, dai
na, tai yra didžiausia gyduo
lė dėl žmonių nervu. Dabar, 
po tiek pergyventų liūdesių, 
visiems svarbu tą įgyti. O dar 
ir garsieji rusai balalaikistai, 
šokikai, jų muzika ir kazokų 
šokiai, rodos, ir 
galėtų prikelti.

Toji laiminga 
“biedniokams” 
čiams retai kada bepasitaiko. 
Būkime skaitlingai.

M. S.

numirėlius

proga mums 
philadelphie-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.)

Lenkijos vyriausybė teisia > 
tūlą Ireną Domochowską, ku
ri kaltinama dalyvavime 
žmogžudystėse v y r i a u sybei 
pritariančių žmonių. Ji dirbo 
Amerikos atstovybėj. Dabar 
skelbiasi, būk ji yra mūsų ša
lies pilietė.

Bet į tai Lenkijos vyriausy
bė nekreipia atydos, nes ji 
gyveno Lenkijoj ir laike Hit
lerio okupacijos, tai nuo 1939 
iki 1941 metų rudens ji, jeigu 
būtų buvusi Amerikos pilietė, 
tai tas jai būtų labai pasitar
navę.

GENEROLAS DE GAU
LLE JAU ATVIRAI 
PRIEŠ SOVIETUS

Paryžius. — Generolo de 
Gaulle bendradarbis Capi- 
taine šaukė Franci ją suda
ryt sąjungą su Amerika, 
girdi, prieš Sovietų “impe
rializmą”. Reiškia, de Gau
lle jau atvirai eina prieš So
vietus.

New York.—Jungt. Tau
tų delegatai giliai buvo su
sidomėję, kas laimės rinki
mus — demokratai ar re- 
publikonai.

Per rinkimus sustabdyta 
Mainierių Unijos derybos 
su valdžia.

Berkeley, Calif. — Pra
dėjo veikti naujas galingas 
4,000 tonų ciklotronas, ato
mų skaldymo mašina.

McKeesport, Pa. — Plie
no gamyba čia viršijo visus 
rekordus.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(261)

PATYRUSIOS OPERATORĖS
REIKALINGOS PRIE 

DOUBLE NEEDLE PIPING 
DOUBLE NEEDLE ELASTIC 

BAR TACKING - TRIMMERS 
PRESSERS IR MANGLERS 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Gera Alga — Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės

PENN STATE UNDERWEAR 
MILLS, INC.

601 N. Jordan St., Allentown, Pa. 
Gatvekaris sustoja prie kampo 

Hanover Ave.
Telefonas Allentown 3-3243

(253)

HANDKERCHIEF
Operatorės ir Lankstytojos 

Vien tik Patyrusios 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 

BROOKLYN HANDKERCHIEF CO.
62 SCHENECTADY AVE., 

arti Atlantic Ave., Brooklyn. 
Utica Ave. Sta. I. R. T. 

ar 8th Ave. Sub.
(253)

MOTERIS VALYTOJA
apvalymui mažo ofiso 
DALIAI LAIKO 
Turi pradėti 7 A.M.

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, gera alga.
V. LA ROSA & SONS, INC.,

473 Kent Ave., Brooklyn.
(257)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Prie medvilnės nurinkime ir apvalymui.

Kreipkitės asmeniškai
WHITNEY COTTON MILLS

2185 State St.
(Užpakalyj State St. Mokyklos) 

New Haven, Conn.
(255)

MOLDERIAI
Patyrę prie Stalų ir Aslos 

$1.50 į Valandą: Nuolatinis Darbas
Kreipkitės tik patyrę 

FEDERAL CASTING CORP. 
1568 Atlantic Ave., Brooklyn

Phone PR. 4-1868 ar PR. 4-4282
(256)

DAILYDĖS
TIK UNIJISTAI

TURI ATLIKTI PILNAI VISĄ DARBĄ 
NUOLAT

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

Brooklyn, N. Y.
(251)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
F1NISERIAI. DRAPERS, orie geresnės 

rūšies suknelių 
NUOLATINIS DARBAS. AUKŠTOS ALGOS. 
2 HERZOG PLACE, HICKSVILLE, L. I.

TELEFONAS HICKSVILLE 1039

Amerikonai Gabena Gink 
lūs prieš Indonezus

Batavia, Java. — Ameri
kos lakūnai, vartodami gin
kluotus amerikinius lėktu
vus, gabena holandam gin
klus, amuniciją karui prieš 
Indonezijos patri jotus.

PRANEŠIMAI
N. S. PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu
bas turės savo susirinkimą 13 d. lap
kričio, 7:30 vai. vak. L. Name, Med
ley St. Bus pamarginimų. Malonėki
te visos dalyvauti ir naujų narių at
sivesti. — S. Karsok.

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. Abekienė, 
A. Kenstavčienė, 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)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas Camden, 

N. J. Yra 6 kambariai, maudynė ir 
closed porčiai. Šiltu vandeniu Šildo
mas (extra lavatoly). Vienos lubos. 
Taipgi yra garadžius. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Nepraleiskite Šios 
progos. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas Antaną Kup- 
rionį, 6527 Oxford Ave., Philadelphia 
11, Pa. Telefonas PI. 5-4755.

(254)
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PM Ims Skelbimus, Jo 
Redaktorius Rezignavo

Newyorkieciai Rinkome KOMUNISTAI ŽADĖJO KOVOT
Didelį Būrį Atstovų 
Ir Valdininku

56 
150

valdininkus, 
darbas, dide- 
Nuo jų daug 
visoje šalyje,

Lapkričio 5-tą newyork ie
čiai, skaičiuje 6,006,959, turė
jome išrinkti J. V. senatorių. 
45 kongresmanus, 
valstijos senatorius,
semblymanų. Taipgi rinkti tei
sėjus ir valstijos

Taigi, didelis 
lės pasekmės, 
kas priklauso
nes tai vadovaujanti valstija, 
didesnė ir daug kuo reikšmin
gesnė už daugelį pasaulio 
valstybėlių. Tas svarbias pa
sekmes bent paviršutiniai jau 
žinosime ir galėsime paskelb
ti ryt dienos Laisvėje.

Lehman Smerkė Reak
ciją, Republikonų Pra
vedamą Kongrese- 
Seimelyje

bai-
pra-

Buvęs gub. Lehman as 
gė rinkiminę kampaniją 
eitą pirmadienį pasmerkda
mas republikonus reakcinin
kus kongrese ir valstijos sei
melyje.

Lehmanas priminė, kad re- 
publikonai sudarė nugarkaulį 

♦ visų reakcinių bilių rėmimui 
ir kovifi prieš gerus bilius kon
grese. Ir kad New Yorko 
valstijos seimelyje, kuriame 
republikonai vyrauja - valdo, 
bėgiu pastarųjų 14-kos metų 
republikonai kovojo “veik 
prieš kiekviena progresyvį su- 
manymą-mierį.”

Naujas Pasimojimas 
| Mūsų Kišenių

Piliečių Budžeto Komisija 
bando sulaikyti miestą nuo iš
mokėjimo algos priedų tranzi
to darbininkams po riksmu, 
kad pirma reikią pakelti sub- 
vėse ir kitose važiuotos lini
jose f erą. Esą, linijos turi bū
ti padarytos save pasilaikan
čiomis.
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PRIEŠ RANDU KĖLIMĄ
Komunistų kandidatai savo 

kampaniją užbaigė abiejų vy
riausių kandidatų kalbomis 
per radiją praeito pirmadie
nio vakarą. Abu kaltino gu
bernatorių Dewey esant vy
riausiu reakcijos’ reiškėju ir 
žadėjo kovoti prieš bile koki 
republikonų pasimojimą kelti 
randas. Jie kaltino republiko- 
nus, kad jie tam pasišovę.

Abu kandidatai, Robert 
Thompson, kandidatas i kon
trolierius ir Benjamin J. Da
vis, kandidatas i prokurorus, 
kalbėjo WJZ ryšiais. Jų kal
bos buvo girdimos visojo vals
tijoje.

Veiks Su Kitais Išvien
“Mes pasižadame kovoti.”

Long Island Fanneriai 
Bulves Parduoda 
Pusdykiai

Miestas pardavė Metropoli-: 
tan Life Insurance firmai du 
blokus žemės nuo 20th iki 
23rd St., tarp 1st Avė. ir Mar
ginai St. Gavo $2,763,837.

SU

sakė Thompson as, prieš stam
biųjų nejudomo turto savinin
kų ryklių pasimojimą kelti 
randas žadamaisiais 15 ar 20 
nuošimčių. Mos susidėsin
darbo unijomis, randauninkų 
organizacijomis ir kitomis 
grupėmis bendrai kovai už iš
laikymą randų kontrolės. Mos 
organizuosime masinę kovą 
prieš evikcijas. Mes stosime su 
visomis kitomis progresyvių 
jėgomis į kovą laimėti plačia 
skale pigiomis raudomis namų 
programą.”

Kandidatai taipgi kritika 
gubernatoriaus atsin ošimą 
veteranus, i diskriminaciją 
persekiojimą negrų

, mažumų.

Long Islande ir visojo vals
tijoje gražiai užderėjo bulvės, 
bet farmeriams iš to mažai 
yra arba visai nėra džiaugs
mo. Iš viso mažai bulvių iš jų 
perkama, o kiek perka, 
karna po centą 
ra.

Miestiečiams 
ka perdaug
Long Island bulves Now Yor
ko Mieste vis tebemokama 'po 
5c ir vietomis iki 10 centų už 
svarą.

Kas išvalgo bulvės visą di-

mo-
ir pusę už sva-

taipgi neten-

j 
ir 

kitu

Bandė Tapti Milionieriu 
Ne Tuo Keliu

Liberališko n o w y o rkiečių 
laikraščio P M firma nusitarė 

j pradėti dėti bizniškus skelbi- 
mus, kaip praneša jos prezi- 

1. Iki 
neėmė, 

sugrįžtant iš j bandė išlaikyti laikrašti griež- 
pora iš spaustu-'tai informaciniu, tik iš pre

numeratos ir pardavimų atski
rais numeriais, be skelbimų. 
Taip išsilaikė virš 6 metus.

Nutarus padaryti laikraštį 
komerciniu, rezignavęs jo re
daktorius Ralph Ingersoll.

Jau antra savaitė serga Va
cius J. Senkevičius, vienas 
Laisvės spaustuvės technikų, 
laikraščio puslapių sudarinė
tojas arba, kaip pas mus pri
imta vadinti — laužėjas. Jis ir
pirmiau nesijautė gerai, bet (lentas Marshall Fi 
laukė taip sau praeisiant, lau-Įšiol firma skelbimų 
kė teatrininkų 
Ch i cages — 
vės buvo išvykę su teatriniu-1 
kais. Be jų visų vienu kartu 
būtume buvę labai didelėje 
bėdoje. Drg. Senkevičius taip
gi šiemet yra LDS 1-mos (di
džiausios kuopos) finansų se
kretorius. Jo liga ir čia gali 
pavirsti 
tik jam 
zacijai.

i problemą ne vien 
pačiam, bet ir organi-

Serga
Apart neramumo dėl 

draugas dar :

Didžiuma organizuotu New . 
Yorko bankierių sutinką ban
kus uždaryti šeštadieniais.

Egzaminuojant Akis, J 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius. ■

Tuo būdu siekiama suskal
dyti darbininkus. Vieniems ne-- 
damokėti algų, visiems pakel
ti fėrą ir sutaupytais pinigais 
numažinti nejudomo turto fir
mų taksus ir pakelti pelnus.

Kas liečia mažųjų namų sa
vininkų taksus, taksų ant nuo
savybės numažinimas sutau
pys daug mažiau, negu jo šei
ma išmokės pakeltais fėrais. 
Tą dar prieš kelis metus buvo 
nurodęs miesto tarybos narys 
(cauncilman) Peter V. Cac- 
chione savo brošiūrėlėje 5 
Cents Fare. Tą esame ir mes 
pirmiau ne kartą nurodę Lais
vėje.

Apie tai, be pbejo, teks dau
giau rašyti ir dabar, kada vėl 
pasimota kelti fėrą.

Pakeltą fėrą būtume mokė
ję jau kelinti metai, jeigu 
darbininkai nebūtų prieš tai 
kovoję. Ar užkels dabar, pri
klausys taipgi nuo darbininkų 
tinkamo išsiaiškinimo ir vei
kimo.

Daugelis, beje, sakė, kad 
lai uždeda taksus ant pirki
nių, nes tuomi būsime apsau
goti nuo kėlimo fėro. Mes ta
da sakėme, kad jeigu leisime 
pakelti taksus ant pirkinių 
(sales tax), greičiau ateis kė
limas ir fėro. Kaip tik tuo ke
liu ir einama.

Amerikoje yra priimta ma
nyti (senų vaikų), kad kiek
vienas galis tapti milionieriu 
arba prezidentu. Tuo obalsiu 
vaduodamiesi kai kurie ir 
bando—visokiais būdais. Bet, 
kaip sakoma, daug pašauktų, 
mažai išrinktų. Veik visi vie
nos ir kitos aukštumos siekė
jai baigia gyvenimą nusivylę.

Šiomis dienomis kalėjime 
nutūpė W. Arthur Nickel, per 
20 metų kantriai vokavęs mi- 
lionus Mergenthaler Linotype 
kompanijai, Brooklyne, firmos 
kasininkas. Jis, matyt, tikėję
sis ir vis laukęs dienos, kada 
pats pataps milionieriumi. At
rodė. nedaug trūko. Kada ki
tas svietas dirbo ir tebedirba 
už porą iki ketverto desėtkų 
doleriu algą savaitei. Nieke
lis gaudavo $100.

Esant vienu iš kelių šimtų, 
daugiau uždirbant, žmogui 
lengvai galėjo atrodyti esant 
arčiau milionieriu, negu pa
prastųjų žmonelių. Vienok, 
kaip dabar matosi, pirmas mi- 
lionas dolerių sukaupti 
kiausia — sunkoka bile 
Ir pavojinga, jeigu ne 
keliu prie to pasuksi.

Niekelis pastaraisiais me
tais netekęs vilties iš savo už
darbio tapti milionieriumi, bet 
neprarado pasiryžimo juomi 
tapti. Tad bėgiu pastarųjų 
vienų metų iš kompanijos iž
do visokiu mekleriavimu pasi
savinęs $832,000, kaip sako
ma teismiškuose jam kaltini
muose.

Keliolika Tūkstančiu
Policijos Rinkinių
Sargyboje

YorkeRinkimų dieną New 
buvo mobilizuotas pareigoms 
visas policijos departmentas 
— 17,476 vyrų ir moterų po- 
licistų ir detektyvų. Aišku, no 
visi buvo darbe vienu kartu, 
bet visiems buvo Įsakyta būti 
mobilizacijos punktuose ar 
namie.

Vargšės (vargšų didžiau
sios geradarės) bulvės padė
tis maždaug parodo, kas de
dasi su visu mūsų maistu, ka
da jis pereina perkupčių fir
mų rankas. Ne veltui komu
nistai ir kai kurios unijos jau 
reikalauja, kad valstybė 
maisto kontrolę Į savo 
kas.

imtų
ran-

Trijų šimtų gyventojų 
j i m as Į City Hali apsaugojo jų 
namus bent laikinai. Jų neiš- 
kraustys iš East Side projek
tui taikomo ploto iki jie ne
suras kitų namų. Tuo tarpu 
projektas turės palaukti.

atė-

Juozas Kasmočius.
nesvei

katos, draugas dar nepaten
kintas ir tuomi, kad turi gu
lėti rinkimų dieną. Jis niekad 
neapleidžiąs balsavimų.

Liga, ne liga, jeigu tik ga
lėsiąs pasikelti, d. Kasmočius 
ruošėsi eiti balsuoti pasilaiky
damas žmonai už rankos. Pra
eitais metais kaip tik tuo lai
ku d. E. Kasmočiene* sirgo. 
Tada jisai jai paskolino savo 
alkūnę atsiremti, nuvedęs bal
suoti. Dabar jinai atsimokė
sianti tuo patimi, kad tik at
likti pilietinę prievolę.

Linkime draugams greit pa
sveikti ir vėl grįžti į dalyvu- 
mą darbuose su mumis.

■Nušovęs žmoną milionierius 
Purdy teisinsis, kad žmogžu
dystė buvusi netiksli, bet pa
sekmė ilgu girtavimu įgauto 
laikino pamišimo.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8842

sun
ku r. 

tikru

Tai pinigėliais jis nupir
kęs $40,000 vertės brangak
menių ir $6.000 kailinius pa
čiutei, už $17,000 du motori
nius laivukus, du automobilius 
už $5,000. už $21,000 pripir- 
kęs smulkių puošmenų na
mams. na, ir Įsigijęs porą ne
žudomu nuosavybių -— apart- 
mentini narna už $40.000. ki
tą už $10.000. žinoma, ta vis
ką reikėjo paminėti, “aplais
tyti” su pažįstamais, tą visk? 
narodyti žmonėms — kaipgi 
kitaip gausi pripažinimą po
nu.

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

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & A T,ES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

WARNER BROS, 
sujaudinanti intrigom lutorlja! 

GARY COOPER
Robert Alda * Lili Palmer

“CLOAK AfcD DAGGER”
Alvino Rey ir Jo Orkestras

♦ Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj *
Dar ir Jean Carroll * Sondra Barrett..

1 STRAND

Visais atžvilgiais mokėjęs 
poniškai, milionieriškai gy
venti, matyti, jis nebuvo suži
nojęs vieno — tai to, kad nuo 
vieno daug vPgti pavojinga. 
Kad milionieriu tapti, reikia 
eiti visai nepavojingu keliu— 
iminėti nuo tūkstančių ar mi- 
lionų žmonių po kelis dolerius 
ar net centus. Kitais žodžiais 
— išrasti būdą — ameriko
nišką būdą — išnaudoti taip, 
kad arba jie nesunrastų esą 
išnaudojamais, o jeigu ir su
pras, kad pamanytų dėl tiek 
esant neverta kovoti, susira
mintų ne vienas esąs taip nu
skriaustu ,ir 1.1.

Niekelis to nesuprato ir at
sidūrė kalėjime.

Tel. SOuth 8-5569

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

i

Valandos:

Lynn Fontanne ir Alfred Lunt, žvaigždės veikalo “O 
Mistress Mine,” kuris po vidurvasario pertraukos iš 
naujo atsidarė rugpjūčio 26-tą, Empire Teatre, New 
Yorke. Šioji Terence Rattigan komedija, statoma ben
drai Teatro Gildijos ir John C. Wilson’o, pirmu kartu 
buvo pradėta vaidinti sausio 23-čią ir sėkmingai vai
dinta iki birželio 29-tos, kada Luntai išvyko Į savo far- 
mą Wisconsine pabuvoti vasaros metu.

TONY’S
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck ir ICanjer Bt«. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

D

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

REIKALINGAS SPAUSTUVEI 
DARBININKAS

Reikalingas darbininkas mokytis 
spaustuvės darbo. Turi mokėti rašy- 
ti-skaityti-kalbėti lietuviškai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite laiškų 
lietuvių kalboj į Laisvės Administra
cijų: 427 Lorimer St.., Brooklyn, 
N. Y. (251-252)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi
rinkimai įvyks lapkričio 7 d., 8 vai. 
vak. Rusų Name, 56-58 — Gist St. 
Yra svarbu, kad nariai šių. abiejų 
kuopų dalyvautų, nes turėsime la
bai svarbių dalykų aptarti. — V. 
Kartonas, org. (251-252)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks lap

kričio 7 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St. Kviečiame narius dalyvauti. 
Kurie nepasimokėję už šiuos motus, 
prašomi pasimokėti, nes Centrui ne
patogu sutvarkyti knygas. Taipgi at
siveskite ir naujų narių į kuopų pri
rašyti. Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vak. — M. Stakovas, prot. sekr.

(251-252)

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 7 U., pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Ave., Brooklyne. Susi
rinkimas bus 8 v. v. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes bus labai svar
bus susirinkimas. — M. Klimas.

(250-251) I

t

231 Bedford Avenue

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0778

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

>

Matthew A
BUJAUSKAS

u i»w«i« , . . $2975

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių 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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

■ .įb
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Sutelktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virgiui* 7-4498

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokiu Daiktų
DEAN

15 jewel* . . . $2475

MATIKI 
te . 129*

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. 2-2178. (Arti Gr»h»m Ave.)1 Atdara Vakarais.




