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Kai ėjo baisus karas, nie
kas nesigailėjo jėgų ir kaštu 
armijų apginklavimui. Mūsų 
šalis buvo sumobilizavus de
šimt milionų vyrų. Mūsų šūkis 
buvo: Viskas armijai, viskas 
frontui.'

Panašiai ginklavosi Anglija 
ir Tarybų Sąjunga. Karas rei
kėjo laimėti, fašizmas reikėjo 
sutriuškinti, žmonija reikėjo 
išgelbėti!

Bet jau antri metai po di
džiosios audros. Kaip dar il
gai laikysime tas milžiniškas 
armijas? Kaip dar ilgai ken
tėsime po sunkia ginklų naš
ta ?

šie klausimai dabar visiems 
lūpose.

Karo metu buvo ' griekas 
kalbėti prieš dideles armijas 
ir daug ginklų, bet dabar 
griekas tylėti ir nešti ginklų 
naštą, kuomet tiek daug pa
saulyje vargo ir nedateklių.

štai, kodėl taip entuziastiš
kai žmonės visur pasitiko Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
Jungtinių Tautų Seime pasiū
lymą pradėti nusiginkluoti.

Gerai, kad mūsų delegaci
ja šitą sveiką pasiūlymą pa
rėmė.

Bet tas baisiai nepatinka 
reakcionieriams ir fašistams. 
Jie gieda apie naują karą, o 
čia pradedama kalbėti apie 
nusiginklavimą!

Nepatinka ir menševikiš- 
kiems humbugeriams. Chica- 
gos menševikų orakulas jau 
prakeikė Molotovą už pasiū
lymą nusiginkluoti.

Taigi, netiesa, kad mes jo
kių teritorijų nereikalaujame 
ir nenorime. Prezidentas Tru- 
manas jau antru kartu pareiš
kia, kad mes pasiėmėme ir 
laikysime Ramiojo Vandeny
no salas. O tų salų be galo 
daug.

Neseniai Mount Pleasant, 
Tennessee, kažin kas pastebė
jo, kad du juodveidžiai tąso 
baltveidi. Tuojau pradėjo 
rinktis gauja ir ruoštis linčiuo
ti juodveidžius. Laimė, kad 
tuo tarpu pribuvo policija ir 
vos spėjo juodveidžius slaptai 
išgabenti iš miestelio. Nelai
mingi žmonės būtų buvę nu- 
linčiuoti.

Ant rytojaus, išsipagiriojęs, 
baltveidis papasakojo visą is
toriją. Tie du negrai yra jo 
darbininkai. Kai jis pasigėrė, 
jie ji stengėsi pargabenti na
mo.

O Mississippi valstijoj balt- 
veidė mergina pasiskundė, 
kad du juodveidžiai ją išžagi
no. Tuojau baltveidžių minia 
pradėjo medžioklę ant juod- 
veidžių. Po kiek laiko mergi
na prisipažino, kad jinai me
lavo. Ją išžaginę du baltvei- 
džiai niekšai. Baltųjų prasi
žengėlių niekas nejieško, nie
kas nemedžioja.

Tai tokia teisybė mūsų pie
tinėse valstijose. T.uo tarpu 
mūsų spauda visą pasaulį mo
kina, kaip gerbti žmonių tei
ses, kaip mylėti savo artimą.

★ ★ ★
Jau čia pat ir lapkričio de

šimtoji. šis sekmadienis bus 
didelė, svarbi diena Brookly- 
no lietuviams. Turėsime daug 
svečių iš arti ir iš toli.

Visi pasiruošę traukti į 
Laisvės metinį koncertą. Visi 
lietuviai žino, kad ką savo 
koncertuose duoda dienraštis, 
neduoda jokia kita organiza
cija bei įstaiga, šiemet bus tas 
jSats. Koncerto programa bus 
tokia, kurią ilgai atsimins 
kiekvienas koncerto dalyvis.

Visi pasakoja, kokį didelį ir 
gražų įspūdį padarė Chicago- 
je meno-kultūros suvažiavime

.Tąsa 5-me pusi.)
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Gręsia Vokiečiams 
Badas Angliško j
Vokietijos Dalyj

Duesseldorf, Vokietija.— 
Anglai sako, gręsia alkana, 
badiška žiema vokiečiams 
anglų užimtoje Vokietijos 
dalyje. Ten užaugo tik apie 
šeštadalis reikalingų grūdų 
ir bulvių, o neatėjo laukta
sis maistas iš Amerikos ir 
kitur. Anglai buvo žadėję 
padaugin t gyventojams 
maisto porciją nuo buvusių 
1,335 kalorijų per dieną iki 
1,550 kalorijų, bet negalė
sią ištęsėti.

1,550. kalorijų vos užtek
tų apsaugot nuo išpurtimo 
dėl maisto trūkumo. 0 svei-( 
katai palaikyti reikia apie i 
3,000 kalorijų maisto per} 
diena, v

SOVIETAI PRAGRĘŽĘ 
20 MYLIŲ GILUMO 
SKYLU ŽEMĖJE

London. — Sovietų geo
logai per 2 dienas pragręžę 
20 mylių gilumo skylę že
mėj, vartodami didžiulį 
naujovinį elektrinį grąžtą, 
kaip pranešė Maskvos ra
dijas. Dar niekur ir niekuo
met pirmiau nebuvo taip gi
liai į žemę “įlįsta.” Jeigu 
paprastais būdais reikėtų 
tokio gilumo skylę žemėje 
išgręžti, tai tektų kelis me
tus dirbti. Ar tas gręžimas 
padarytas dėl žibalo ar ko 
kito, dar nepaskelbta.

Mass. Balsavimai prieš 
Darbo Unijas

Boston. — Kartu su rin
kimais Massachusetts vals
tijoj antradienį buvo bal- 
suojama klausimas dėl uni- 

Į jų veiklos kontrolės, ir nu
balsuota tokia balsų daugu
ma, kaip 2 prieš 1, kad bū
tų viešai raportuojama apie 
darbo unijų iždus ir jų pa
jamas.

Republikonai Turės Daugumą Kongreso 
Atstovą, o "Gal ir Senatorių"4

Pas Demokratus Tiktai 
Daugiau Liberalų, Negu 
Pas Republikonus

Maskvos spauda rašo, jog 
Amerikos demokratu parti
joj yra daugiau liberalų, 
negu pas republikonus; tai 
esą beveik vienintelis šian
dieninis skirtumas tarp tų 
partijų. Republikonų parti
joj labai mažai liberalų.

Išteisintas Policijos 
Vadas, Kuris Apaki. 
no Negrą Veteraną

Columbia, South Caroli
na. — Baltųjų teismas iš
teisino Batesburgo policijos 
vadą Lynwooda L. Shullą, 
kuris bliakdžekiu išmušė 
akis negrui karo veteranui I 
Isaakui Woodwardui, visai 
jį apakindamas. Šis polici
ninkas užpuolė Woodwarda 
po to, kai baltasis auto-bu- 
so v a i ru o t o j a s išmetė 
Woodwarda iš buso.

Indėnas Pliekė Anglus 
Ir Rolandus Skriaudi
kus Piety Afrikoj

Lake Success, N. Y.—In
dijos delegatas Jūngt. Tau-, 
tų seimui, Sir Maharaj 
Singh smerkė holandų-an- 
glų 'pasiūlymą prijungti 

i Pietiniai - Vakarinę Afriką 
I prie Pietų Afrikos. Jis nu
rodė, kaip anglai-holandai, 

į Pietų Afrikos valdovai, 
žiauriai skriaudžia ir nieki
na ten negrus ir indėnus. 
—Pietiniai - Vakarinė Af
rika yra Anglijos globoj, 
kaip senosios Tautų Lygos 
mandatas.

Frankfurt prie Mainzo,— 
Vokietija. — Vokiečiai įve
da savo policijai tokias uni
formas, kaip New Yorko 
policijos.

New Yorke Marcantonio., Darbo 
Partijos ir Demokratų Kandida

tas., Vėl Išrinktas į Kongresų
Išrinkta ir Republikonų Gubernatorių Dauguma

Antradienio r i n kiniuose 
republikonai laimėjo dau
gumą kongresmanų. O re
publikonų senatorių esą 
tiek išrinkta, kad republiko- 
nai galėsią kontroliuot ir 
senatą, kaip skelbia jų va
dai (šiuos žodžius bera
šant jiems trūkstą tik dvie
jų senatorių).

R e p u b 1 i k onai įgiję 37 
daugiau saviškių kongres
manų, negu turėjo praeitoje 
kongreso sesijoje.

Nors New Yorko repub- 
likonai bendrai laimėjo, bet 
jaučiasi nesmagiai dėl vie
no dalyko, — kad kongres- 
manas Vito Marcantonio, 
demokratų ir Darbo Parti
jos kandidatas, vėl išrink
tas į Jungtinių Valstijų 
kongresą prieš republikonų 
kandidatą. Kitas demokra- 
tų-d a r b i e čių kondidatas, 
Adam Cl. Powell taipgi lai
mėjo rinkimus į kongresą.

Mass achusetts valstijoj 
senatorium išrinktas repub- 
likonas Henry Cabot Lodge 
prieš senąjį reakcinį demo
kratą - klerikala D. I. Wal- 
sha.

Paties prez. Trumano val
stijoj Missouri kongresma- 
nai išrinkta republikonai. 
Teigiama, kad ir į senatą 
esą išrinkti abudu republi
konų kandidatai toje vals
tijoje.

Michigano valstijoj lai
mėjo rinkimus naujam ter

minui republikonas senato- 
torius Vandenberg, ir bū
siąs išrinktas republikonas 
gubernatorius.

Penns ylvanijoj senato
rium išrinktas republiko
nas gubernatorius Ed. Mar
tin vietoj demokrato sena
toriaus J. F. Guffey.

Ohio rinkimus i senata 
laimėjo republikonas John 
W. . Bricker. Connecticut 
valstijoj senatorium išrink
tas gubernatorius republ. 
R. E. Baldwin.

New Jersey valstijoj gu
bernatorium išrinktas re
publikonas Al. Driscoll, o 
senatorium republ. H. Al. 
Smith — naujam terminui.

Teigiama, kad Kentucky 
valstijoj republikonas Coo
per laimėjęs rinkimus į se
natą.

Californijos republikonai 
džiaugiasi, kad vėl išrink
tas gubernatorius Warren. 
Kansas valstijoj daugiau 
balsų gavęs republikonų 
kandidatas į gubernatorius 
Carlsonas.

M a r y 1 a ndo gubernato
riaus rinkimus laimėjo de
mokratas Lane.

Tik tūlose pietinėse vals
tijose demokratai turėjo 
daugiau pasisekimų, negu 
republikonai. Bet visoje 
šalyje apskritai republiko- 
nai švenčia savo pergalę 
rinkimuose senatorių, kon
gresmanų, gubernatorių ir 
mažesniu valdininku.v

DARBIEČ1Ų BALSAI NEW YORKE PAKILO, 
0 KOMUNISTŲ DVIGUBAI PADAUGĖJO

Per 6 Valandas iš Londono 
Galima Būsią Atskrist į 
New Yorką, Sako Anglai

London. — Lėktuvų fab- i 
rikantai Anglijoj tvirtina, 
kad po ketverto metų gali
ma bus per 6 valandas nu
lėkti iš Londono į New j 
Yorką; taip būsią išvysty-i 
ti greitieji lėktuvai, varomi 
švirkščiamąja (jet) dujų 
jėga.

Holandi jos Valdžia 
Reikalauja Vokie- : 
tijos Žemes

Washington.— Holandija 
kreipėsi į Jungtines Valsti- 
j as, Angliją, So vi e- 
tus ir Franciją, kad “pa
taisytų” sieną tarp Vokieti
jos ir Holandijos. Holandų 
valdžia nori gaut 700 ket
virtainių mylių Vokietijos 
žemės sausumoj ir Borkum 
sala, v

Atmestas Manuilskio 
Siūlymas dėl J. Tauty 
Centro Europoje

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimo ben
drasis komitetas atmetė so
vietinės Ukrainos delegato 
Manuilskio pasiūlymą 
įsteigti pastovų Jungtinių 
Tautų centrą Europoje. Ko
mitetas užgyrė amerikinį 
pasiūlymą įkurti nuolatinę 
J. Tautų sėdybą New Yor
ko srityje arba San Fran- 
ciscoj. Manuilskis, kalbėda
mas už Europą, nurodė am
erikinę gyvenimo brange
nybę ir vargą dėl gyvena
mųjų butų.

Demokratai Beveik 
Jau Visai Sutapę 
Su Republikonais

Maskva. — Šiandien la
bai mažai tėra skirtumu 
tarp demokratų ir republi
konų partijų Jungtinėse 
Valstijose, rašo Raudonoji 
Žvaigždė, Sovietų kariuo
menės laikraštis; dar nie
kuomet pirmiau taip men
kai nesiskyrė demokratų 
politika nuo republikonų, 
kaip dabar. Abiejų partijų 
vadai sutartinai nusistatę 
prieš Sovietų Sąjungą. Vie
ni ir kiti atstovauja viešpa
taujančiųjų kapitalistų no
rus, sako Raud. žvaigždė. 
O neva skirtumai palaiko
mi tik tam, kad galima bū
tų pastot kelią įsisteigimui 
trečios didelės partijos.

BERLYNO LAIKRAŠTIS 
APIE DEŠINIŲJŲ 
BLOKĄ AMERIKOJE

London. —Atgabenta 9,- 
000 tonų cukraus iš Fiji, 

'“laukinių” žmonių salos.

Denver, Colo. — Siautė 
aršiausia sniego audra.

ORAS. — Bus šilčiau.

New York, lapkr. 6. — 
Amerikos Darbo Partija 
sudarė 424,261 balsą H. 
Lehmanui, demokratų kan
didatui į Jungtinių. Valsti
jų senatą, Darbo Partijos 
balsai žymiai padaugėjo, ly
ginti su pirmesniais rinki
mais.

siau nupuolė.
Bet komunistų balsų skai

čius pakilo daugiau, kaip 
antra tiek aukščiau, lyginti 
su 1942 metų rinkimais. Da
bar Komunistų Partijos 
kandidatas į valstijos gene- 
ralius prokurorus Benjami
nas J. Davis, New Yorko

Washington. — Henry 
Wallace, buvęs Jungtinių 
V a 1 s tijų vice-prezidentas, 
užreiškė, kad jeigu demo
kratų partija negrįš į pro- 
gresyvės- politikos kelią, tai 
jinai mirs, kaip politinė or
ganizacija.

Berlin. — Vokiečiu laik
raštis Neues Deutschland 
(Naujoji Vokietija) pagei
davo, kad “dešinysis repub- 
likonu - demokratu blokas” 
pralaimėtų rinkimus Jung
tinėse Valstijose. Tas laik
raštis, leidžiamas sovietinė
je Berlyno dalyje, sako, jog 
dešinieji apleido roosevelti- 
nę politiką, reikalaujančią 
didžiųjų talkininkų vieny
bės, ir priėmė republikonų 
vado sen. Vandenbergo 
“atominės diplomatijos” po
litika, v

Ką Žada Laimėję 
j Republikonai

Washington. — Republi- 
| konų partijos vadai, po lai
mėjimų rinkimuose, žada 
panaikinti bet kokią kainų 

I kontrolę, įvykdyti “santai- 
. ką darbo fronte” (prieš uni- 
l jas ir streikus), sulyginti 
! šalies iždo išlaidas su paja- 
I momis ir numušti taksus.

London. — Anglijos val
džia leido laikraščiams jau 
tiek skelbimų talpinti, kiek 
jie nori, be vietos apriboji
mo.

Manuilskis Ragino Vykdyt Jungt 
Tautų Carter j dėl Tautų Teisių 

O ne Kept Naujas Rezoliucijas
Lake Success, N. Y.—Ku

bos, Indijos ir Panamos de
legatai »siūlė, kad Jungtinių 
Tautų seimas uždraustų 
“genocidiją,” tai yra, ištisų 
tautų bei religinių grupių 
naikinimą. Sovietų Ukrai
nos atstovas Dmitrius Ma
nuilskis sakė, tai nereika
lingas pasiūlymas, nes pats 
Jungt. Tautų čarteris pa
kankamai 'numato reikalą 
apginti tautines ir religines 
grupes. Reikia tik vykdyti 
čarterio nuostatus, o ne

naujas rezoliucijas gaminti. 
Čia jau Manuilskis priminė 
bulgarų žudymą Graikijoje, 
negrų linčiavimus ir indėnų 
persekiojimą Pietinėje Af
rikoje. Bet bendrasis seimo 
komitetas dauguma balsų 
vis tiek nutarė perduoti 
“genocidijos” klausimą pa
čiam Jungt. Tautų seimui.

Washington. — Girdėt, 
kad ir Belgija reikalaus 
sklypo vokiečių žemes.

D u b i n s k i nių Liberalų 
Partija visoj New Yorko 
valstijoj dabar gavo tiktai 
179,278 balsus, o rinkimuo
se pirm dviejų metų libe
ralai turėjo 329,722 balsus; 
taigi jų partija beveik pu-

GANDHL GRĄSINA MIR-1 
TINAI BADAUTI DĖL 
INDĖNŲ SKERDYNIŲ

New Delhi, Indija.—Tau
tinis indėnų vadas Gandhi, 
77 metų amžiaus, grąsino 
iki mirties badauti, jei per 
24 valandas nebus sustab
dytos kruvinos riaušes tarp 
indusų ir mahometonų In
dijoje. Per kelių paskutinių 
dienų riaušes ten Bihar sri- 

| tyje dar 400 jų žuvo.

miesto tarybos narys, gavo 
86,297 balsus vien tik šia
me mieste. O už komunistų 
kandidatą I. Amterį į gu
bernatorius 1942 metais bu
vo paduota tik 42,075 bal
sai.

KELINĖS JAUNUOLIUI 
KAIP ARUODAS

Chicago. — Robertas 
Hughes, 20 metų amžiaus, 
sveria 710 svarų, ir negau
na pirkti gatavų tokio plo
čio drabužių. Taigi drabu
žių fabrikantas Henry Rei
her dabar atsiuntė jam 
“aruodines^ kelines. Tas 
jaunuolis turi 110 colių sto
rio per liemenį ir 128 colius 
per sėdynę.

Amerikines Ambasados Vertėja 
Varšuvoj Prisipažino Veikus 
Su Fašistiniais žmogžudžiais

Varšava.—Teisiama ame
rikinė lenkė Irena Dmoch- 
owska, tarnavusi Amerikos 
ambasadai kaip vertėja, 
prisipažinę, kad ji bendra
darbiavo su žmogžudiška 
slapta lenkų organizacija 
prieš Lenkijos demokratinę 
valdžią. Ta organizacija, be 
kitko, davė Dmochowskai ir 
revolverį. Sykiu su Dmoch- 
owska yra teisiami ir kiti 
penki tos šaikos nariai. Jie 
kaltinami, jog pernai gruo
dyje nužudė Boleslavą Sci-

bioreką, St. Mikolaičiko 
Valstiečių Partijos sekreto
rių, ir dar du asmenis. Vie
nas teisiamųjų, Wieslaw 
Plonski taipgi prisipažino 
dalyvavęs tose trijose poli
tinėse žmogžudystėse.

Dmochowska, gimusi Chi- 
' cagoje, yra Jungtinių Vals
tijų pilietė, sako Amerikos 
ambasada. Bet jinai ištekė
jusi už Lenkijos piliečio, 
taigi pagal lenkų įstatymus 
laikoma Lenkijos piliete.
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29 Metą Spalių Revoliucijos Sukakties Proga
Lapkričio 7 dieną sukanka 29-ri metai Didžiajai 

Spalių Revoliucijai, — įvykis, svarbus ne tik Tarybų Są
jungai, apie/200 milionų josios gyventojų, bet ir visam

menševikų Naujienoms bū- Daleiskime, kad prez. 
tų rūpėjęs lietuviškas me- Trumano vyriausybė nepri- 

Chicagoje išeidinėja trys nas ir bendrai lietuvių kul- pažins tarybinės Lietuvos 
lietuviški dienraščiai: Vii- tūra, tai jie, būtu galėję respublikos. Kas tuomet? 
nis, klerikalų Draugas 
menševikų Naujienos.

Čikagoje spalių mėn. pa
baigoje įvyko Lietuvių, Me
no Sąjungos X-tasis suva
žiavimas ir Dainos-Meno 
Festivalis.

Vilnis šį didžiulį įvykį 
plačiai reklamavo, apie jį 
sąžiniškai rašė, pažymėda
ma visa tai, kas tą savaitę 
dėjosi Lietuvių Auditorijo
je ir-Sokolų salėje.

Aniedu dienraščiai visa 
tai bandė ignoruoti! Tiesa; 
Draugas kart karčiais 
pliurptelėdavo šį tą panie
kinančiai, būk tai “raudonų
jų” “maskolių,” “burliokų” 
rengiamas dalykas.

Nepaisant viso to, per 
septynis iš eilės vakarus 
tiek Lietuvių Auditorija, 
tiek Sokolų salė buvo pilnos 
publika, susirinkusia pa
klausyti dainų, dramų, mu
zikos, atliekamos lietuvių 
menininku.

Paskutiniais dviem vaka
rais publika nesutilpo Lie
tuvių Auditorijom

Visa tai parodo, jog Či
kagos lietuvių visuomenė 
nei Draugo nei Naujienų 
nepaiso. Tai parodo didžiu
lę įtaką Vilnies, iš kurios 
visuomenė sužinojo apie 
Festivalį ir jin atsilankė.

Dabar, po to didžiulio 
įvykio, klerikalų Draugas 
pradėjo apie Festivalį rašy
ti. Bet tas laikraštis nebū
tų klerikališkas, jei jis ra
šytų teisingai. Draugas me
luoja, viską, kas suvažiavi
me—Festivalyj buvo, iš
kraipo.

Pav., 
vaizduojamojo meno ir 
rankdarbių parodas, Drau
gas šitaip “šmožina”:

Vii- tūra, tai jie, būtų galėję respublikos.
ir žmoniškiau parašyti apie Ar ji negalės gyvuoti, kaip 

Dainos-Meno festivalį, 
kusį po pat jų nosimi.

vy-

JŲ MISIJOS TIKSLAS

ir kitu 
atžvilgiu 
ai- prezi- 

žodžiai,Kiekvienas iš mūs, kuris 1917 m. lapkričio 7 dieną 
jau savistoviai galėjome protauti, gerai atsimename ir 
suprantame, kokiu piktu įtūžimu buržuazinis pasaulis 
pasitiko žinias, skelbiančias, jog Rusijoje, visų pirmiau
siai raudonajame Petrograde, darbininkų, valstiečių ir 
kareivių tarybos perima šalies valdžią, skelbdamos, kad 
ten, kur per šimtmečius viešpatavo žiauri caristinė pries
pauda, bus vykdoma socialistinė santvarka!

Nuogąsčio apimta, plėšrioji kapitalistinė klasė iš 
sykio piktai šaipėsi, sakydama, jog tai, ką bolševikai, 
vadovaujami Lenino, daro, esanti beprotybė, jog nieko 
iš to neišeisią. Kerenskis jai buvo genijus; Kerenskis, 
atstovavęs Rusijos išnaudotojų klasę, buvo angelas, o 
bolševikai—velniai.

Reikėjo turėti gerus nervus ir nepalaužiamą darbi
ninkų klase, komunistų-bolševikų partija ir jos vadovy
be pasitikėjimą, kad nepatikėti reakcinės buržuazijos 
pranašystėmis!

Su kapitalistiniais pranašais vienon dūdon pūtė ir 
menševikiški socialistai. Ir jie klaidino savo pasekėjus, 
skelbdami kvailas pranašystes. Kas neatsimena lietuviš
kų menševikų tūzo p. Grigaičio zaunų, skelbtų, būk 
bolševizmas Rusijoje negalėsiąs ilgiau gyvuoti, kaip ke
letą savaičių, o ilgiausiai—keletą mėnesių?!...

Kad padaryti savo pranašystes tikromis, imperialis
tiniai kraštai siuntė Rusijon savo intervencines armijas 
revoliucijai triuškinti. Visomis pajėgomis jie rėmė kontr
revoliucines, banditines govėdas, organizuotas Koleakų, 
Denikinų, Judeničių, Vrangelių ir kitokių liaudies priešų.

Jie pagaliau buvo paskelbę tarybiniam kraštui blo
kadą, siekdamiesi jį badu numarinti.

Niekas nepadėjo!
Kaip nieks negali nustelbti jūros bangų, taip nieks 

negalėjo sulaikyti proletarinės revoliucijos, kuriai buvo 
lemta užimti vieną sausžemio šeštadalį.

Buržuazija daug vilčių dėjo kiekvienoje tarybinės 
komunistų partijos eilėse pasireiškusioje opozicijoje, 
baigiant trockistais.

Ji daug vilčių dėjo kiekviename renegate, šmeižu- 
siame Tarybų Sąjungą.

Tarybų Sąjungos priešai daug nesąmonių per tą 
laikotarpį paleido Tarybų Sąjungos adresu: ji išsigeman- 
ti į kapitalistinę šalį, ji tokia ir kitokia.

Nieks nepadėjo!
Buvo pasilikęs vienintelis buržuazijai herojus—Hit

leris. Ginklavo ji hitlerinę Vokietiją, fašistinę Italiją, 
imperialistinę Japoniją, tikėdamosi, kad fašistinė Ašis 
sunaikins Tarybų Sąjungą. Tik penkiomis minutėmis 
prieš 12-tą ji pamatė, jog fašistinė Ašis siekiasi ne tik 
Tarybų Sąjungą sunaikinti, bet ir visą buržuaziniai de
mokratinį pasaulį užkariauti.

Kilo II-rasis pasaulinis karas. Čia ir vėl Tarybų Są
jungos priešai “šventai tikėjo,” jog Tarybų Sąjunga ne
išliks nesunaikinta žiaurios hitlerinės mašinos.

Buržuazijos lekajai, toki, kaip lietuviški menševikai, 
paskyrė Tarybų vyriausybei ir laiką gyvuoti: kelias sa
vaites, o daugiausiai kelis mėnesius (Naujienos).

Ir vėl jie nemielaširdingai suklupo!
Nepaisant baisių nuostolių, paaukotų H-rajame pa- je Maskvoje, 

sauliniame kare, iš jo Tarybų Sąjunga išėjo galingesnė, 
negu buvo 1941 metais! *

Na, ir kas dabar beliko Tarybų Sąjungos priešams sos Lietuvos Dainos Šventė, no ir nepripažins tarybinės 
bedaryti? kurioje dalyvavo daugybė Lietuvos respublikos. Gali-

Atomo Bomba! Taip, vienintelė išeitis—atomo bom- chorų. Visos moterys cho- mas daiktas, kad tokio pa- 
ba. Su ja užpulti, sunaikinti to krašto miestus ir baigta! ristės vilkėjo tautiniais lie- sakymo prez. Trumanas ir 

tuviškais kostiumais! nepadarė, nes delegacijos
Bet dėl to eiti su klerika- nariai niekur jo nekvotuo- 

lų dienraščio rašytojais į ja, o tik plepa savais žo-

gyvuoja? Žinoma, galės. 
Atsiminkime, kad Ameri
kos vyriausybė nepripažino 
Tarybų Sąjungos per virš 
15-ką metų, vienok toji ša
lis gyvavo. Taigi tarybinei 
Lietuvai kur kas lengviau 
bus gyvuoti Amerikos ne
pripažintai, kadangi, kaip 
nurodėme, Lietuva įeina į 
Tarybų Sąjungą.

Amerikos nepripažinimas J. J. Bakšys, Worcester, 
tarybinės Lietuvos respubli
kos sunkins tik mūsų kraš
to lietuviams susisiekti su 
savo tėvų kraštu, su savo 
broliais, su savo giminėmis. 
Tai sunkins, beje, Lietuvos 
žmonėms susisiekti su ame
rikiečiais.

Na, ir tuo viskuo delega
cija didžiuojasi, džiaugiasi! 
Tuo tegali džiaugtis tik tas, 
kuriam nerūpi mūsų tautos 
likimas, kuriam rūpi, kad 
mūsų tautai būtų blogiau, 
o ne geriau.

Antra vertus, reikia ne-

Draugas, kurio redakto
rius vadovavo Am. Lietuvių 
Tarybos misijai pas prez. 
Trumaną, dabar rašo, koks 
misijos buvo tikslas ten 
vykti. Girdi:

“ALT delegacijos pas pre
zidentą Trumaną vyriausias 
tikslas ir buvo, kad patikrin
ti, ar U. S. vyriausybes nusi
statymas Lietuvos 
Baltijos valstybių 
nėra pasikeitęs... 
dento Roosevelto
pasakyti lietuvių delegacijai 
1940 m., spalių mėn. 15 d. 
ir dabar dar turi tą pačią 
reikšmę ?”

Na, ir delegacija sužino
jo, kad Washingtono vy
riausybė “nepakeitė ir ne
pakeis savo nusistatymo 
remti jos (Lietuvos) teises
ir aspiracijas į nepriklau- pamiršti ir to fakto, kad 
somybę.”

Jeigu tik šitokis buvo de
legacijos tikslas, tai kam 
ten reikėjo važiuoti desėt- 
kui žmonių, eikvojant su
aukotus žmonių pinigus? 
Užteko pasiųsti laiškas ar
ba užteko vienam žmogui 
nuvažiuoti pas prez. Tru
maną ir paklausti.

Pasirodo, kad Am. Lietu
vių Taryba, kuri pasimojo 
iš katalikų surinkti $250,- 
000 “Lietuvos laisvinimui”, 
sudėtų žmonių aukų visiš
kai nesigaili: leidžia jas 
kelionėms, leidžia, kaip van-

p r i s i m i nęs apie denį.
Žinoma, ne mūsų aukos, 

ir mes begalime prieš tai 
nieko sakyti. Tarybininkai 
žino, kad yra daug tamsių 
žmonių, kurie dar sudės 
jiems pinigų jų politikai.

Na, o kiek tai liečia Lie
tuvą, tai, berods, turėtų bū
ti aišku kiekvienam: Lietu
va šiandien yra tarybinė 
respublika — ji tarybinė,

pats prez. Trumanas dar 
gali savo nuomonę pakeisti 
ir greičiau negu tūli mano 
pripažinti tarybinę Lietu
vos respubliką.

Turime nepamiršti, jog 
neužilgo bus svarstytas Vo
kietijos likimas — taika su 
Vokietija. Karaliaučius ir 
dalis Rytų Prūsijos pripa
žinta Tarybų Sąjungai. Sa
vaime aišku, ar Amerikos 
diplomatai nori ar ne, kai 
rytinių Vokietijos sienų nu
statymo klausimas iškils, 
tutfmet iškils ir Klaipėdos 
krašto (kuris įjungtas į 
Lietuvos teritoriją) galuti
nas išsprendimas, tuomet 
bus paliesti ir Lietuvos va
kariniai rubežiai. Čia tai ir 
bus tasai momentas, mūsų 
nuomone, kurį Amerika tu
rės, nori ar ne, pripažinti 
tarybinę Lietuvą. Jei ji to 
nepadarys de jure, tai de 
facto būtinai turės atlikti.

Klerikalų ir menševikų 
džiūgesis/ būk Lietuva ir 
vėl bus fašistinė, būk jai 
bus grąžinta smeton. nepri
klausomybė, paremtus tik 

tautų šeimą.'Lietuva šian- gražiomis jų svajonėmis ir 
dien yra nepriklausoma, su- 

tautiniai kostiumai - rūbai vereninė valstybė, stovinti 
Lietuvoje gerbiami labiau, tarybinių respublikų fede- 
negu kada nors. Ir įai ger- racijoje. Ji turi 
biama ne tik Lietuvoje, bet riausybę, ji 
visoje Tarybų Sąjungoje, tybines institucijas, ji turi 
Tie, kuriems teko progos savo visas reikalingas suve- 
matyti filmą “Russia on Pa- reninei valstybei šakas. Ne
radę, matė Lietuvos sporti- užilgo, be abejo, 
ninkus, tautiniuose kostiu
muose įsivilkusius ir šokan
čius tautinius lietuviškus 
šokius Raudonojoje Aikštė-

“Oi, giliai turi slėpti šian
dien lietuvė moteris Lietuvo
je tautinį raštą, turi slėpti 
mergaitė tautinį rūbą ir tri
spalvį kaspiną!”

Tai klajotojo žodžiai.
Nes kiekvienam šiandien
yra aišku, kad Tarybų Lie- nes taip nutarė Lietuvos 
tuvoje visa, kas yra liaudiš- liaudis dar 1940 m. Lietuva 
kai tautinio, labai brangi
nama.

T a u t i n iai rankdarbiai,

įeina į Tarybų Sąjungos

sapnais.' Na, o išmintingas 
žmogus sapnais niekad ne
tikėjo ir'netiki.

savo vy
turi savo vals-

, Lietuva 
turės ,ir. savo kariuomenę,— 
šiandien tėra tik paskyros 
lietuviškos divizijos.

Pagal klerikalų ir menše
vikų ępaudos pranešimo, 

Praeitą vasarą Lietuvos prez. Trumanas pasakęs de- 
sostinėje Vilniuje įvyko vi- legacijai, kad jis nepripaži-

Tačiau net ir buržuazinių kraštų gudresni politikai 
jau žino, kad tai prie nieko gero neprivestų. Tarybų 
Sąjunga per galinga net ir atomo bombai.

Be to, kiekviename buržuaziniame krašte atsiranda polemikas, žinoma, neverta; džiais, kurie ne visuomet, 
vis daugiau ir daugiau blaivesnių protų, įtakingesnių kadangi jie yra apjakę ne- išplaukę iš tos rūšies žmo- 
asmenybių, kylančių iš liaudies, kurie sako: vieniptėlė apykanta Tarybų Sąjungai, nių, kaip delegacijos nariai, 
pasauliui išeitis—ne karas prieš Tarybų Sąjungą, bet ' 1-1 ’ ’ * ......................................
taika! Tarybų Sąjunga trokšta taikos. Pasaulio žmonės 
trokšta taikos.

Tokių balsų kyla vis daugiau ir daugiau—milionai! 
Joks padorus žmogus šiandien karo nenori, juo šlykštisi. 
Milionai Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Afrikoje trokš
ta taikos. Lai kapitalistinis pasaulis su socialistiniu gy
vena taikoje, tegu jiedu lenktynluoja: kuris bus geresnis, 
tobulesnis, labiau patenkins milionus darbo žmonių, tas 
ilgainiui laimės, tam bus lemta išlikti.

Ir mes esame šalininkai šios nuomonės, šitokio nu
sistatymo.

Išgyvavusi 29-rius metus, Tarybų Sąjunga visuo
met laikėsi taikos politikos, jos griežtai laikosi ir šian
dien. Savo, palyginti, neilgu gyvavimo laikotarpiu ji

todėl bjaurioja ir purvina turi bent krislelį tiesos.
viską, kas yra lietuvių tau
tai brangintina ir gerbtina! Trumanas panašiai pasakė.

Jei klerikalų Draugui ir Kas tuomet iš to išplaukia?

Bet daleiskime, kad prez.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti 
Už Prenumeratas $20,000

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

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN;
Punktų 

3544 
3163 
1494 
1454 
1262 
961 
910 
814 
726 
720

S. Sharkey, Easton ...................... 138
H. Žukienė, Binghamton ........... 132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 130
F. Wilkas, Wilmerding ..............  130
LLD 77 kp., Cliffside ................ 104
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
P. Šlajus, Chester ............
V. Padgalskas, Mexico .....
A. Levanienč, Los Angeles 
A. 
S. 
S. 
J.

K. Žukauskiene, Newark .....................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn 
A. Stripeika, Elizabeth ....................
M. Svinkuniene, Waterbury .............
Hartford Vajininkai, Conn...................
P. Pilėnas, Philadelphia ......................

LLD 2 kp. So. Boston.........
L. Bekešienė, Rochester .... 
V. Ramanauskas, Minersville

590

508
490

468
438

382
360
360

104 
96 
7e 

P. Dambrauskas, Haverhill .... 78 
Sharkey, Easton ....................
Puidokas, Rumford ...............
Stankevičius, Wilkes-Barre ...

69
55
54
52
52
52
52
26
26
26

L. Pruseika, Chicago ..............
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ...........................
LLD 4 Apskr. Pittsburgh .......
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, 

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

Binghamton ........................
Geo. Shimaitis, Brockton .........
LLD 25 kp., Baltimore ............
F. Klaston, P. Bečis, Great Neck 286 
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286 V. J. Valaitis. New Britain
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 224 M. Slekienė, Gardner ...........
P. Šlajus, Chester .................... 208 p. J. Martin, Pittsburgh .....
P. Šlekaitis, Scranton .............. 198 M. Paulauskas, Pittsburgh
J. Rudman, New Haven ............  156 J. Blažonis, Lowell ........ .......
C. K. Urban, Hudson ................ 156 J. Bimba, Paterson ..............
M. Smitrevičienė, Detroit ........... 142 A. Navickas, Haverhill .......

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas .........
Philadelphia, Pa. .. 
Waterbury, Conn. .. 
Baltimore, Md..........
Rochester, N. Y. .. 
Binghamton, N. Y. 
Bridgeport, Conn. .. 
Chester, Pa..............
Scranton, Pa...........
Cleveland, Ohio .... 
Hartford, Conn........
Hudson, Mass..........
Jewett City, Conn. .. 
Chicago, Ill................
Brockton, Mass. .. _ 
Newark, N. J............
Portland, Oregon ... 
Stamford, Conn. 
E. St. Loius, Ill. 
Elizabeth, N. J.

B r o o k 1 y nas 
aukštyn. Geras laisvietis d. 
S. Brusokas, iš E. New 
York, pridavė vien^ atnau
jintą prenumeratą ir vieną 
naują. Jis taipgi pardavė 
Laisvės bendrovės šėrų už 
$40. Punktus liepė priskai- 
tyti brooklyniečiams.

Moterų Kliubas, brookly- 
niečių, savo parengimu biu- tas ir jis taipgi gavo nau- 
džeto sustiprinimui padarė ją prenumeratą. Sako, kad 
pelno virš šimto dolerių.

Antanas Mureika, brook- 
lynietis, dirba New Yorko 
didmiestyje vajaus reikalu. 
Jis jau turi gražių rezulta-

$185.50
131.00
92.95
58.50
45.50
32.50
32.00
25.00
22.00
22.00
22.00
20.50
20.00
19.00
15.50
15.50
15.00
13.50
12.00
T1.50 Pittston, Pa.
kopiaVIS

Mexico, Me.................
Lawrence, Mass..........
Worcester, Mass. ..... 
Rockford, Ill..............
Seattle, Wash.............
Dickson City, Pa.........
Saginaw, Mich...........
Cliffside, N. J............
Minersville, Pa...........
Oakland, Calif............
Detroit, Mich..............
Luther, Mich..............
New Britain, Conn. .. 
Easton, Pa..................
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Washington, Pa..........
Plymouth, Pa..............
New Haven, Conn. ... 
Pittsburgh, Pa............

10.00
7.50
7.50 
7.00 
5.50 
5.00 
5.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.50 
1.00

.50 

.50
Nancy Stepšys ir Anna 
Macy.

Adomas To torėlis, iš 
Hartford, Conn., nusipirko 
L. b-vės šėrų už $10.

Rojus Mizara lankėsi 
Chicagoje Lietuvių Meno 
suvažiavime, per jį atsinau
jino keletas draugų dien
raščio Laisvės z prenumera-

punktus atiduoda Chicagos 
vajininkui d. Prūseikai. Se
kanti draugai įteikė Miza- 
rai aukų dėl Laisvės biudže
to: Draugai Deikai, Chica
go, Ilk, $10. B. Kirstukas, 
Cleveland, Ohio, $5. V. Ru- 
gen, Chicago, Ill., $3.50, S- 
A. Smith, La.Porte, Ind., 
$3.50 ir Eva ir George La
penai, Chicago, Ill., $2. Mi
zara taipgi parvežė pinigų 
nuo M. Paulausko, kuris 
darbuojasi LLD 4-to Aps. 
vardu Pittsburghe. Per Mi- 
zarą atsinaujino drg. Brie
dis prenum.; punktai ati
duodami apskričiui.

Mary Bubencik, iš Coop
erstown, N. Y., prisiuntė 
naują prenumeratą.

• Kiti draugai aukavo į 
biudžeto fondą: A.. Mika- 
lausky, Rockford, Ill,, $3.50. 

___  Izidore Pranaitis, Brook- 
važiavimas Lietuvon daug lyn, N. Y., 
padėtų? Pagal dabartinę 
galvoseną, jie baltą vis va
dintų juodu ir atbulai. Tai 
liudija toks dalykas, kaip 
Vairo-Ra č k a u sko raštas:
Jankauskas pripažysta, jog don, gavome daugiau laiš-
Vairas yra žymus rašyto- kų, peržiūrėję pranešime

ma greičiau nuvažiuoti, o jas, užsitarnavęs lietuvių rezultatus*. Širdingai dėkuo-
jei tąjį žygį Amerika ilgiau literatūroje, tačiau jis, Jan- jame viršminėtiem drau-

kauskas tiki ne Vairu, bet gam už įsigijimą šėrų, 
Bet argi tokiems žmo- T. Lietuvos priešų propa- aukas ir vajininkąms 

nėms, kaip Jankauskas, nu- ganda! gražų pasidarbavimą.

KĄ JIS KITA GALĖJO 
PASAKYTI?

Laisvės skaitytojai atsi
mena nėšeniai dienraštyj 
.tūpusį ilgoką Karolio Vairo 
-Račkausko laišką, rašytą 
iš Tarybų Lietuvos. Rašy
damas Am. Lie tuvy j apie tą 
Vairo raštą, p. Z. Jankaus
kas pripažysta, jog “Karo
lis Vairas kaipo žymus ra
šytojas ilgai ir smulkmeniš
kai nupasakoja padėtį gy
ventojų Tarybinėj Lietu
voj.”

Perskaitęs Vairo “nupa
sakojimą,” ] 
prideda savo dvylekį, “nu
pasakodamas” visa tai, ką 
jam skelbia tokį, kaip Ku
činskas ir panašūs Tarybų 
Lietuvos priešai.

P-nas Jankauskas norėtų, 
kad būtų galima Tarybų 
Lietuvon nuvažiuoti ir pa
matyti. Netenka nei sakyti, 
jog tai bus galima anksčiau 
ar vėliau padaryti. Jei Am
erikos vyriausybė greičiau 
pripažins T. Lietuvą, tai 
ten amerikiečiams bus gali
ma greičiau nuvažiuoti,

Visvien Brooklyną pra
lenkė K. Žukauskienė, ji 
prisiuntė didelį pluoštą at
naujinimų ir tris naujas 
prenumeratas. Taipgi per 
ją pirko L. šėrų už $10 pla
čiai žinomas biznierius Pet
ras Skiberdis, kuris užlaiko 
gražią užeigą po 80 Wilson 
Ave., Newarke. Aukų pri
siuntė nuo Nellie Rodgers, 
Newark, N. J., $2 ir $1 eks- 

p. Jankauskas tra. Tai gražus pasidarba- 
mas.

Sekanti brooklyniečiai 
įsigijo Laisvės bendrovės 
šėrų po $10: Stanley Sa
dauskas, Helen Stepšys,

suvaidino sprendžiamą vaidmenį civilizacijos išgelbėji
me pasauly. Ji buvo mūsų galingas talkininkas II-jame 
pasauliniame kare, — lai būva ji mūsų drauge taikoje. .

29-rių metų Spalių Revoliucijos sukakties proga mes 
reiškiame noro, kad vyriausiai tarp Amerikos ir Tary
bų Sąjungos gyvuotų artimi prieteliški santykiai, kad vi
sos painiosios tarptautinės problemos būtų gražiu, taikiu 
būdu išspręstos, nes tiek Amerikos liaudis, tiek Tarybų dels, teks palaukti. 
Sąjungos tautos, ikięk viso pasaulio darbo žmonės karo 
nenori, bet nuoširdžiai trokšta ilgos, pastovios taikos!

Albina Rušinkas, Jackson 
Heights, N. Y., $1.

E. Pascod, Library, Pa., 
50c.

Šiam raštui einant spau-

v uzv uz
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ENGLISH
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

t

Chicago and Local Talent o
Al Laisve Concert Sunday

..............  NAZI MAILING LIST ...............
The U. S. mail at one time during the Nazi propaganda 

campaign was virtually supported by the Germans. The 
Rogge report says that the Nazi mailing list in this country 
included:

650,000 teachers, 157,000 clergymen, 152,000 physicians, 
144.000 lawyers, 75,000 dentists, 46,187 of the I arger in
vestors, 21,435 newspapers, 15,000 municipal officers, 11,- 
millionaires, 11,000 libraries, 7,419 state legislators, 7,000 
accountants, 5,500 judges.

Newark Sietynas Chorus Male Octette will be ou the Laisves 
Concert Program.

This year’s Laisve’s Concert
which will be held on Novem
ber 10th at the Labor Lyceum 
in Brooklyn will have a bit 
of the Lithuanian Cultural 
Festival on the excellent pro
gram with Constance Abek, 
Agnes Kenston, Paul Stogis 
and Joseph Kenston coming 
from Chicago to participate 
on the program. These.Lith
uanian artists are well known 
nationally already and their

songs and music will be liked 
by all. Local talent will not 
be neglected, either. The Sie
tyno Male Octette will render 
some good singing and there 
will be the Brooklyn Aido 
Chorus plus the Brooklyn 
Men’s Chorus and a music 
ensemble.

Make it a date for Laisve’s 
Concert this coming Sunday, 
at the Brooklyn Labor Ly- 
Ceu m.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

Tonight, the Brooklyn LDS the National Activities and

The LMS Cultural Festival 
and the LMS Convention is 
now over. There were many 
successes and we hope that 
those participating in all the 
doings will come home to in
still at least a portion of what 
they saw and heard in Chica
go into their local communi
ties. For many of those part
icipating, it was their- first 
time at a gathering that was 
organized on so broad a 
scale. They began to visualize 
what can be done when wo 
group our efforts and work 
together on a national scale. 
When the participants return, 
we must get together and 
work together on a local 
scale.

According to reports com
ing from Chicago, the festival 
was much more a success 
than was the convention. 
While on the festival pro
gram there were many Amer
ican-born talents and there 
were many American-born 
participants in the Art Exhib
it, etc., there were very few 
American-born people partic
ipating in the convention ses
sions. And reports from var
ious cities showed that the 
younger people are not tak
ing as great a part in Choral 
and Dramatic activity as they 
used to. This poses a problem 
for us all and we must turn 
some attention to the rebuild
ing of our Choruses and Dra
ma Groups.

There have been many 
young people participating in

far past. During the war 
things generally dropped in 
so far as activity is concerned. 
But now the war is over it is 
time we started membership 
drives to recoup all the losses 
we had during the war time. 
There are ways of doing this, 
and there is no reason why 
the various Lithuanian com
munities should not put some 
extra effort into building up 
their organizations.

There are obstacles in this 
work, and usually the great
est obstacle is the leadership. 
Old fashioned and out-dated 
methods and activities must 
go, and in their place new 
activities and new methods 
must be substituted.

Isn’t it about time that wo 
started dressing up our sing
ing and drama groups? Isn’t 
it about time that we begin to 
have a little more of the nec
essary and aggressive show
manship that is lacking in 
many instances? Isn’t it about 
time that we start organizing 
and training smaller singing 
groups within the choruses— 
ensembles, quartettes, etc.?

A lot of things in our pro
gressive movement can stand 
some modernization, and we 
can start, first, with our own 
selves. Let us think of what 
we have contributed recently 
and what we can to the pro
gressive movement in the 
form of activity. Then let’s 
contribute it!

these activities in the not too

Lith Festival’s Artists
Made Big Hit in Chicago

Much has been said about 
the Lithuanian Cultural Fest
ival hold in Chicago last 
month and much has been 
said about the Art Exhibit 
which was part of the Fest
ival, but very little has been 
said about the artists who ex
hibited their works there. 
The following artists .ex
hibited their works in Chica
go during the festival week:

A. Malinauskas, Olga Mali
nauskas, Lydia Malinauskas 
of Detroit.

John Dagesi of Worcester, 
Mass., Evelyn Smith of West
wood, Mass., Albin Kayruks- 
tis of Noank, Conn., Gertrude 
Balaitis of Dedham, Mass.

J. Bullis (Lumbis) of Ro
chester, N. Y., Elena Vi»os- 
kiute-Sinclair of Trenton, N. 
J., Anthony Vaiksnoras of 
of Cleveland. Ohio, John 
Gresh of Bridgeport, Conn.

Lucy Rauduve of Pittston, 
Pa.. Marilyn Maynard, Rose 
Naruszewicz, Ruth Smitrevich, 
Florence Kpakaitis, Irime Ga
li nsk as of Detroit.

Natalia Jasukynaitis, Ro
bert Feiferis of Now York,

PhylUs Rasins of Chicago, 
Anno Radville-Grimmer, An
upras Barauskas, John Bag
donas, Edward Walaitis, and 
Audrey Swaney of Chicago.

Those receiving “honorable 
mention” certificates for their 
works included Evelyn Smith, 
Water Color No. 15, Elena 
Visockiute-Sinclair, “Laura” 
(Sculpture). Anthony Vaiks
noras, oil landscape No. 44, 
John Gresh, landscape No. 
47;, Phyllis Rasins. “Common 
Man,” No. 72; Anno Radville- 
Grimmer, Chicago Market 
Place “Texaco,” No. 90; Na
talia Yasiukynaite, “New 
York at Night” painting, No. 
95; Anupras Barauskas, “Big 
Blowout,” No. 99; Edward 
Walaitis, Watercolor No. 124; 
Robert Feiferis, “Rugiapiute,” 
No. 130; Irone Galinskas, 
“Fashion,” No 39.

The following new songs 
by Lithuanian writers are be
ing circulated among choirs 
of Lithuania: “Klaipeda,” by 
Churginas; “The Great Free
dom,” by Reimeris,; “Soviet 
Lithuania,” by Mieželaitis; 
“The New Morning,” and 
“Strong Is Our Steel,” by Sa
lomėja Neris, to the music of 
Gruodis, Tallat-Kelpša, Ka- 
veckas, Andrulis and Pakalnis 
respectively.

Audrey Totter of Hollywood here shows a simple 
method of holding the waistline slim and proportionate. 
She pulls her knees back to her chest, with feet raised 
from the floor, and swings her knees from side to side, 
trying to touch the floor with each swing.

Bowlers are going to start 
their competition in the 
league. Thus far, there are to 
be two-player teams and it 
is hoped that the league will 
develop and attract new bowl
ers as time goes on. After a 
round is played, it. is expected 
that additional players will 
be added. A sort of a dress 
rehearsal was held last week, 
when groups paired off at 
random and bowled against 
each other.

Helen Yeskevich broke the 
high mark in the girls’ bowl
ing last week with a 183, 
knocking out Helena Incas 
from the top High Game po
sition. The men didn’t do so 
good, however, mostly bowl
ing below their averages. 
Next week you can expect 
some hot games as all play
ers are keyed for the league 
competition. Bowling is at 
Shumaker’s Bowling Alleys, 
corner Myrtle and Broadway 
in Brooklyn, Thursday nites 
from 8 p.m.

That Helen Yeskevich is 
getting to be quite a bowler, 
and should be a Brooklyn 
mainstay in the National 
Tournament. After rolling the 
183 in the LDS bowling cir
cuit, she went for some more 
practice with some friends 
and rolled a 215, which en
titled her to a pin and a mem
bership in the girls’ 200 club 
of the alley. Brooklyners say 
that this is the highest score 
bowled by an LDS member in 
the girls section. However. 
Alda Liminsky of Detroit 
equalled that mark in De
troit’s summer LDS League 
earlier this year. Then, too, 
Alda Lim insky’s score war 
made at an LDS League game, 
while Helen made it in a 
practice session. But it’s a 
good score anyway. Keep it 
up.

There is some keen compe
tition coming up as to where 
the National LDS Bowling 
Tournament will be held this 
Spring. The Resident Board of

Youth Committee, which ini
tiated the idea thought it 
would be best in Cleveland. 
Then, when the announce
ment was made, Detroit put 
in a bid for the Meet. Now, 
Chicago’s Vilnis Anchor Man 
in his column urges that the 
tourney be in Detroit.

It remains for the full meet
ing of the National Activities 
and Youth Committee to de
cide. Representatives will be 
in New York on the weekend 
of November 23-24 from all 
interested cities and the de
cision made will be final.

Of course, we like Detroit, 
too. We shall never forget the 
LDS Convention that was held 
here in 1934. We hope that 
Detroit will get the 1950 con
vention, since the ‘48 conven
tion is already scheduled for 
Cleveland. And we know that 
Detroit can do as at least 
good a job on a National 
Bowling Tourney as Cleve- 
land| But under the circum
stances, we feel that the event 
this Spring should be in Cle
veland.

Some of our boys say that 
their averages are pretty darn 
low as compared with those 
of other cities. Well, we have 
seen the latest that Detroit 
has and, true enough, their 
averages are a bit higher than 
ours. But that comes from 
steady bowling and steady 
practice. Besides, the tourney 
will have handicap bowling 
which will sort of equalize 
the scores. Just keep bowling 
and you’ll improve.

They say Stan Koveikis has 
bowled the highest men’s 
game in the LDS leagues to 
date. He bowls for the Red
wing Bombers in the Chicago 
LDS Circuit. The high score 
there is 244. Stan had a 
strike, a spare and then seven 
strikes in a row, when he had 
some bad luck in the 10th 
frame.

Dienraščio Laisvės Koncertas
Bus Lapkričio 10-tq

BROOKLYN LABOR

os Hov. 10th
LYCEUM SALĖJE

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.
------------------- 43 0--------------------
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J. KENSTAVIČIUS

Pasižymėjęs dainininkas.

Taipgi dainuos:

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

Visi nepaprasto talento, 
A m e }• i k o s.

Visi keturi, kurių atvaizdus čia matot, yra iš Chicagos.
aukšto išsilavinimo dainininkai. Jie yra gastroliavę skersai—išilgai 
Pirmu kartu jie visi keturi dainuos didžiojo New Yorko lietuviams.

Brooklyn© Aido Choras
Diriguojant Geo. Kazakevičiui.

Aido Vyrų Choras
Diriguojant Frank Pakalniškiui

Sietyno Vyrų Oktetas
Diriguojant J. Simel

-----------------------------------E)(g-----------------------------------

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

POVILAS STOGIS, 
Stiprusis basus.

Ka valkai Instrumentais:

Styginis Ansamblis
“VYTURĖLIS

Vadovaujamas Rojaus židžiūno.

Nikolai Danzoff
žvmus Akordinistas.

n

■

H
Violeta Tamkiutė- 

Pranckienė 
Koncerto akompaniste.

• i iii »'ll« Ii
 —..i.

*

KONSTANCIJA ABEKIEN® ir AGOTĖLĖ KENSTAVICIENft. 
Tai Chicagos žvaigždės, solų ir duetų dainininkės, 

mes jas girdėsime Laisvės Koncerte.

---------------------ELE---------------------

Po Koncerto—šokiai 
Pavidis Radio Orkestrą.

..______
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Jungtinių Tautų Susirinkimas Svarstys 
Svarbius Klausimus

Cleveland, Ohio
Vieša Padėka

(Tąsa)

Paėjėję aukštų, keistų 
žolių plotelį, vėl matom ap
tvertą dervos versmę. Vėl 
parašas. Ir vėl stovi kitokio 
gyvūno stovyla, lyg kokio 
tauro, stumbro, bizono. Ma
tėm tame parke tokių už
tvertų akivarų bent šešetą. 
Ir visų dar ir neapėjom. 
Bus gana. Atsižiūrėjom. Iš
ėję, paliai šaligatvį matom 
eilę sustatytų automobilių. 
Ir vis iš toliau, iš tolimes
nių valstijų. Keleiviai, čia 
atvažiavę, tarp kitko, nori 
pasižiūrėt ir šitų retų įdo
mybių. Labai dėkoju, drau
gam Pupiam už tokią retą, 
mano gyvenime dar niekad 
neturėtą progą pamatyt 
pačios mūsų motinos - žeme
lės padarytus slastus, idant 
čia įsmegę gyvūnai padėtų 
savo kaulais užrašyt bent 
dalelę geologiškos mūsų že
mės istorijos.

Rimtai nusiteikę, sėdam, 
važiuojam toliau. Kur da
bar? Į pajūrį. Pasistebėt to 
paties didžiojo vandenyno, 
Ramiojo vandenyno ramy
be, jo didinga rimčia. Iš
važiuojam iš Los Angeles 
miesto, kurio ribose ir yra 
tas įdomusis Henkoko par
kas ir tie La Brea žemių 
dervos šaltiniai.

Iš pirmo pasukam į rytų 
Ipusę, o ten, savo žalias nu- 
.garas atstatę, eilėmis susto
ję, jau iš tolo dūluoja kal
nai ir kauburiai. Štai viena 
to kalnyno grupė—“Beverly 
Hills.” Ir tarpe tų kalvų ir 
klonių didingai stovi gra
žiai išmėtyti Kalifornijos 
universiteto pastatai, Los 
Angeles miesto ribose. Rei
kėtų ten išlipt, pazyiiot, bet 
laiko nėr. Tik iš tolo pasi
grožėjom puikios architek

Rengiamas 
bendrom jėgom 

Lietuvių Meno Sąjungos, 
Mass. Valstijos 

Apskrities.

E. SUGERIS

tūros rūmais. Tai mokslo 
žinyčia, “alma mater”—žin
danti motina. Iš jos pilnos 
krūtinės tolydžio traukia 
gyvirigus syvus studentai ir 
alumnai (“žindukai,” uni
versitetą baigę profesiona
lai).

Nežinau, kaip kas, bet aš 
tai visuomet juntu univer
sitetui gilią pagarbą. Gal 
būt todėl kad taip sunkiai, 
per tokias dideles pastan
gas ir pasiaukojimą, per 
medžiaginių trūkumų sker- 
spaines, sugebėjau prasi
mušti per universiteto kur
sus... Jau seniai tai buvo, 
bet nuo universiteto vis te- 
bedvelkia, tartum gaivinan
ti zefirai, jaukūs, brangūs 
atminimai. Jie tau suteikia 
įkvėpimo ir pasiryžimo vis 
eit nebojamai pirmyn, su 
šilta, spindulinga nuotaika, 
su taurios jaunatvės dva
sia... Su išsiilgimu, jau 
važiuodamas, net atsigrįžęs 
žiūrėjau į mokslo žinyčių, 
kvėpavau jos svaigulinga 
atmosfera... Atsidusęs, su
sigriebiau, kai sumirguliavo 
jau kitokie, labiau prozaiš- 
ki vaizdai.

Riedėjom tai gatvėm, tai 
ūksmingais bulvarais į pa
jūrį. Jau nuo jūrų jutai sa- 
vingai akstinantį plačiųjų 
erdvių alsavimą. Štai ir vėl 
“Santa Monica beach.” Jau 
mačiau dali to šventos Mo
nikos pajūrio prieš desėtką 
dienų. Pat pirmutinį sek
madienį šičionai praleidom 
kartu su vaikais. Bet tuo
met gėrėjomės šiaurine to 
pajūrio dalimi. Dabar drau
gas Pupis traukia į pietų 
pusę, tuo vaizdingu aukštai 
iškeltu, kalnuotu vandeny
no pakraščiu.

Po dešinei drykso majes
totiški vandenys. Pats vi

dudienis. Kalifornijos saulė 
lieja žemėn savo karštą 
auksą. Jo karštį atskiedžia 
tolydus gaivus jūrų vėjelis. 
Akys dirba įtimpusiai. Spin
di, blizga, ribuliuoja jūra, 
net tau akį veria. Saule už
lieti kalnai ir kloniai irgi 
verčia akį net prisimerkti. 
Draugas Pupis turi specia- 
1 i a i o k ulisto pririnktus 
tamsius akinius. Siūlo ir 
man užsidėt tamsius aki
nius, — štai va jis išsiėmė 
dar vieną jų porą iš prieki
nės automobilio kišenės.

Pamėginau, bet kažkaip 
nelabai tinka. Tokie aki
niai irgi, mat, geriausia in
dividualiai pritaikyt. Kitaip 
akim gal dar blogiau. Pava
žiavę pajūriu gal porą my
lių, sustabdom mašiną. Ei
me pasižiūrėt smėlio skulp
tūrų. Tikrai gabiai meniš
kai padaryta, matyt, jau ne
be vakar. Iš smėlio, krūvon 
sukrėsto ir kažkaip sutvir
tinto, stovi puikiai išskap
tuotos figūros nimfų ir dei
vių iš graikiškos mitologi
jos. O štai kokia šiurpi me
džioklės grupė. Keli indėnai 
pribaigia taurą (stumbrą). 
Kelios vilyčios styri įbestos 
į mėsingą gyvulio kūną. 
Vienas šuva dantim už pa
kaklės įsikabinęs, kitas dan
tis suleidęs į užpakalinę ko
ją. O vienas iš raumenin
gų indėnų kažkokiuo aštriu 
durklu gyvūnui drikstelia 
šoną.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.

WORCESTER, MASS. •

Lap k r. 3 d. čia įvyko Lais
vės vajaus reikalais susirinki
mas. Buvo gan sėkmingas. L. 
Žemaitiene pridavė $78 už 
prenumeratas, $40 už Laisves 
bendrovės serus ir $29 aukų 
biudžeto sustiprinimui. Namo 
bendrovės serų parduota už 
$100.

PIRMAS POKARINIS

KONCERTAS
Ona Visockienė gavo 1 nau

ją skaitytoją ir pati užsimo
kėjo prenurrleratą. J. Kaz
lauskas pridavė 1 atnaujintą 
prenumeratą.

įvyks
Sekmadienį

Lapkričio

10
November

J. KARSOKIENĖ

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

Programą pildys įvairių 
kolonijų chorai - grupės. 
Dalyvaus solistai: Ignas 
Kubiliūnas, Jean Brown, 
Norma Čeponaitė, Jonas 
Sabaliauskas, Ona Minei- 
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

Laisvės bendrovės šėrų pir
ko sekanti asmenys:

Mary Raulinaitienė už $10.
J. C. Mackernis už $10.
Madalena Mazonas už $10.
Zuzana Mazonas už $10.
Namo bendrovės šėrų pir- 

ko: e
Ona Visockienė už $25.
John ir Millie Barnett už 

$25.
Alex Klimas už $25.
Marcelė Johnson $25.
Aukojo į biudžeto sustipri

nimo fondą:
D. Aksomiticnė, $10.
J. Lukas, $5.
Drg. Nikžentaitienė, $5.
J. C. Machernis, $3.50.
A. Latvėnas, $3.50.
J. V. Kazlow, $2.
Hartfordiečiai jau turėjo 

parengimą biudžeto sustipri
nimui ir girdėjau, kad pelno 
padarė virš šimto dolerių. Bet 
atskaita nuo parengimo dar 
nepadaryta ir tas pelnas Lais
vei dar nepriduotas.

Hartfordiečiai buntavojasi 
šiame vajuje sumušti water- 
buriečius. Sunku tikėti, tačiau 
visko gali būti.

Beje, Alex Klimas ir J. Ber
žinis pasisakė pirksią po kele
tą namo bendrovės šėrų, kada 
pradėsime rimtą vajų tam rei
kalui.

Labąi svarbu turėti tokius 
susirinkimus visose . kolonijo
se, kaip hartford iečių. Iš Lais
vės įstaigos žmogus gali nu
vykti ir pranešti apie dien
raščio stovį, kur tik bus reika
laujama. į

P. Buknys.

Jungt. Tautų posėdžiai — 
šį kartą Amerkoje — pri- 
•mena visiems pasaulio karo 
išvargintiems žmonėms ir 
jų delegatams labai kilnius 
tikslus, 'dėl kurių Jungtinės 
Tautos buvo įsteigtos. Tuos 
tikslus Čarteris aiškiai iš
dėsto :

“Mes, Jungt. Tautų žmo
nes pasiryžę išgelbėti seka
mas kartas nuo karo kan
čių, kurios antru kart mū
sų gyvenime kirto žmoniją 
ir pareikšti vėl pasitikėji
mą žmonių teisėmis, ly
gioms teisėms vyrams įr 
moterims visų tautų, mažų 
ir didelių, ir įsteigti sąly
gas, pagal kurias teisingu
mas ir pagarba dėl pareigų 
kylančių iš sutarčių ir kitų 
tarptautinių įstatymų bus 
užlaikytos, ir ugdyti sociali 
progresą ir geresnius gyve
nimo standartus didesnėj 
laisvėj.

“Tiems tikslams prakti
kuoti'toleranciją ir gyventi 
drauge taikoje viens su ki
tu, kaip geri kaimynai, su
jungti mūsų jėgas užlaiky
ti tarptautinę taiką ir ap
saugą, ir užtvirtinti, priė
mimu principų ir būdų, jog 
ginkluota jėga nebus var
tojama, tik bendram labui, 
ir vartoti tarptautinę ma
šineriją ugdyti ekonominę 
ir socialinę apšvietą visų 
žmonių, t-

“Nutarėme sujungti savo 
pastangas įvykdyti šiuos 
tikslus.”

Kada Čarteris įsteigė 
Jung. Tautas kaipo organi
zaciją, išpildyti tuos tikslus, 
laikinas komitetas padarė 
reikalingus praktiškus nu
tarimus pradėti tokią orga
nizaciją. Savo raporte, ko
mitetas pareiškė visų viltis 
— “jeigu nauja organizaci
ja gali užinteresuoti pasau
lį, tai gali apsaugoti šių lai
kų žmones ir jų vaikus nuo 
karo baisenybių.”

Trygve Lie, Generalinis 
Sekretorius Jungt. Tautų, 
'savo metiniame raporte tą 
pačią mintį pareiškė, kada 
sakė: “...Ar Jungt. Tautos 
pasistengs pritraukt pasau
lio entuziazmą? Lig šiol, ne 
tiek, kiek buvo tikėta. Ko
ki žygiai yra reikalingi at
siekti to?

“Iš dalies, gal todėl, kad 
Jungt. Tautų procedūra 
šiuom metu iš lėto eina. Tu
rime pripažinti, kad mūsų 
nesusipratimai yra tik lai
kinus. Pasaulis tokioje po
karinėje netvarkoje, jo eko
nominis gyvenimas taip su
ardytas, nei politiniai rube- 
žiai nei valdžios formos dar 
nenuspręsta. Žmonės, už
miršta, kad tas viskas tik 
trukdo čarterio sistemą.”

Svarbu, sako Generalinis 
Sekretorius, kad “turime 
pripažinti, jog daug buvo 
veikiama socialėse ir ekono
minėse dirvose, bet apie tai

visuomene dar nieko nejau
ni <4 ”

Jungt. Tautų organizaci
ja yra tik tokia stipri, koks 
kolektyvis noras visų tau
tų, kurios ją remia. , Yra 
mašinerija, pagal kurią 
tautos gali kooperuoti. Ga
lima ją vartoti žmonijos la
bui arba gali būti sulaužy
ta.

Ir tautų kolektyve valia, 
kurią Generalinis Sekreto
rius mini, gali būti ant tiek 
sustiprinta, kad kiekvienos 
tautos žmonės sustiprintų 
jų paramą Jungt. Tautų— 
per savo spaudą, mokyklas,

radio, cinemą ir organiza
cijas. Yra davinių Suv. Val
stijose, kaip Amerikos žmo
nės vartoja tuos būdus pa
reikšti savo norą, kad Jung. 
Tautų mašinerija tikrai 
veiktų. Tas nusistatymas 
stiprės čionai ir kitose ša
lyse, kada vis daugiau ir 
daugiau žmonių stengsis iš
pildyti Jungt. Tautų tiks
lus, t. y., “praktikuoti tole
ranciją ir kartu gyventi 
taikoje kaip geri kaimynai” 
ir “jungti jų stiprybę išlai
kymui tarptautinės taikos 
ir apsaugos.”

FLIS

širdingiausiai dėkavoju Lie
tuvių Moterų Kliubui, Chorui 
ir visiems draugams ir drau
gėms, kurie mane lankė bėgy
je septynių savaičių, man ne
tekus sveikatos. Ne tiktai jie 
lankė, bet ir dovanėlių sutei
kė. Kaip yra linksma ir malo
nu, kai sulauki ir pamatai sa
vo draugus. Toji valandėlė 
pasidaro labai brangi, rodos, 
ir sirgti lengviau pasidaro. 
Kaip aš esu laimingas, turė
damas tiek daug gerų drau
gių ir draugų!

A. Rodgers.

Tavo maldos niekas ne
girdi.

RONKONKOMA
8634

PITTSBURGH, PA
“Didel ės Pasekmes”

Stasys giriasi per K. ir N., 
kad turėjo dideles pasekmes 
iš įvykusių P. Grigaičio pra
kalbų. Iš tos tuščios reklama- 
cijos per Stasį, štai kas pasi
rodė : į prakalbas susirinko 
pora tuzinų tarybininkų; ati
ku sumetė 5 dolerius. Kad 
neužpykdžius papeš Grigaičio 
su tokia mizerna auka, tai at
ėjo į pagelbą Pittsburgh o so
cialistams keli karčiamninkai: 
Povilas Dargis (SLA vice-pre- 
zidentas), Jonas Rargis, Ve
ronika Kuličienė, sumesdami 
po dešimtinę dėl padengimo 
lėšų papei Grigaičiui sugrįžti 
į Chicagą. Stasys tą visą ra- 
dina didelėmis pasekmėmis.” 
Galimas daiktas, kad pas 
Pittsburgh o lietuvius socialis
tus ir yra skaitoma tokie mi- 
zerni susirinkimai “dideliu 
pasisekimu.” Mat, ir jų pačių 
skaičius susideda iš tos mizer- 
nos skaitlinės — keturių dė
dukų ir pustrečios moterėlės.

Ir Čia Užkliuvo
Stasys tik po pusmečio lai

ko sužinojo, kad Juozas Slie
kas su savo moteria išvažia
vo pastoviam apsigyvenimui 
į Floridą. Tuojau pradėjo sei
lėtis per K. ir N., kodėl drau
gai Sliekai nevažiavo į Lietu
vą, bet į Floridą ir kodėl 
Sliekai buvo taip daug gerbia
mi išleistuvių bankiete. Gaila, 
kad Stasys, nors jau paseno, 
bet neišmoko suprasti, kad 
žmonės, kurie dirba naudingą 
visuomenės darbą, susilaukia 
pagarbos ne tik nuo savo idė
jos draugų, bet kartais pa
gerbia tokius žmones ir jų bu
vę idėjos priešai, už jų rimtą 
užsilaikymą. Bet tokių žmo
nių, kurie atstovauja mazgo
tes ir randasi pastumdėlių ro
lėj, niekas negerbia.

Draugai Sliekai buvo rimti 
ir pirmeiviški žmonės. Jie čia, 
Pittsburghe, gyvendami prisi
dėjo prie pirmeiviškų darbų. 
Iš lakraščių yra matoma, kad 
jie nuvažiavę į Floridą dirba 
tą patį pirmeivišką darbą. To
kių* Stasių plepėjimai per K. 
ir N. reiškia tik zero rimtam 
žmonių darbe.

Ar Čia Teisybė?
Lietuvių žinios laike karo 

garsino išleidimą kokios tai 
“garsios” knygos, kurioje tu
rėjo tilpti visų lietuvių, •tar
naujančių Amerikos kariuo
menėj ir laivyne paveikslai. 
Tos knygos išleidimui buvo

meškeriojami doleriai per pa
vienius, biznierius ir draugi
jas. Tapgi buvo garsinta per 
tas pačias L. ž., kad ta kny
ga bus duodama veltui, kas 
ateis į L. ž. rengiamą kokį 
tai parengimą. Buvo pastebė
ta per Laisvę ir Vilnį, kad L. 
ž. negražiai apgaudinėja pu
bliką, nes tokia knyga nebus 
duodama, nes ta knyga nebu
vo atspausdinta. Gal būt, kad 
jos ir niekados nemanė išleis
ti. Dabar tos pačios L. ž. pa
skelbė ant pirmo puslapio, 
kad jos nieko bendro neturi 
su tos “garsios” knygos išlei
dimu, bet patarė jieškoti S. 
Gabalįausko, kur tai Pittsbur- 
gho kalnuose! Ar čia teisy
bė? L. ž. garsino tą visą kny
gos išleidimą ir pinigus rin
ko nuo lietuvių . visuomenės, 
tai turi už tai atsakyti, o ne 
siųsti aukotojus pas Gaba- 
liauską, kuris tik buvo L. ž. 
bendrovės darbininkas.. Man

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

rodos, kad bendrovė atsako 
už savo darbininkus.

Pavyko Gerai LDS 
Parengimas

LDS 8 apskritis turėjo su
rengus vakarienę pagerbimui 
lietuvių pereito karo vetera
nų. Vakaras įvyko spalių 27 
d., Ukrainų svetainėj. I pa
rengimą atsilankė gražus 
skaičius svečių, buvo ir daug 
jaunimo, kurie, pavakarienia
vę, iki vėlumos šoko prie ge
ros orkestros.

Koncertas
Lapkričio 7 d., 8 vai. vaka

re, įvyksta puikus koncertas, 
Liet. Mokslo D-jos svetainėj. 
Koncertą išpildys Chicagos 
dainininkai, kaip tai: A. Ken- 
stavičienė, K. Abekienė, P. 
Stogis ir J. Kenstavičius. Kas 
tuos dainininkus yra girdėjęs 
sykį, nepasiliks namie, bet at
eis dar sykį juos išgirsti. To
dėl gera proga dėl visų pitts- 
burghiečių tą vakarą išgirsti 
tuos puikius dainininkus dai
nuojant. V. B.

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

* •

1113 Mt Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 411t *

9

Kas sutvėrė velnią —nie
kur nėra pasakyta.

.........
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Lietuvos Miško Pramone
Pažvelgę į Lietuvos TSR 

miškų schematinį žemėlapį 
iš karto matome, kokios ne
didelės miškų atsargos yra 
respublikoje. 1941 metų da
viniais, Lietuvos miškingu
mas sudarė 16,7%. O juk 
kadaise Lietuvos teritorija 
buvo turtinga miško masy
vais. Čia apsčiai augo ber
žas, uosis, skroblas, juod
alksnis, eglė, pušis, ąžuo
las... Skersai ir išilgai per 
daugelį kilometrų tęsėsi lie
meningų, aukštų medžių 
plotai. Per smetoninės san
tvarkos egzistavimo du 
dešimtmečius visi šie turtin
giausi apželdinimai tapo žy
miam laipsnyje sunaikinti. 
Miškas buvo kertamas atsi
žvelgiant vien tik į atskirų 
miško pirklių naudą, visiš
kai nekreipiant dėmesio į 
tautinius interesus.

Stambios žalos Lietuvos 
respublikos miško ūkiui pa
darė ir vokiškieji okupan-

CHICAGIECIŲ 
KONCERTAI

Rytuose gastruoliuoja k turi žymūs dainininkai 
iš Chi agos: z

POVILAS STOGIS 
AGOTĖLĖ KENSTAVICIENĖ 

JUOZAS KENSTAVICIUS 

KONSTANCIJA ABEKIENĖ
Nr -L

Jų Koncertai įvyks šiose vietose:
PITTSBURGH, PA.

Ketvirtadieni, lapkričio (Nov.) 7 d. 
Liet. Mokslo Draugijos Svetainėje, 142 Ori’ St. 

Pradžia 8 v. v.

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

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

•y J. bZ
PHILADELPHIA, PA. 

šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 9 d. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 

Pradžia 8 vai. vakaro.

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

315 Clinton Street
Pradžia 7:30 v. v.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio ne ti

V

apsaugosi kūną nuo slogų ię 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 tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už. 1000 $10.00. Pašto išlaidas me 
apmokame.

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

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 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 1G 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.

! tai. 1941 metais Lietuvoje 
, buvo priskaitoma ligi 65 mi- 
: lijonų kubinių metrų su
brendusios ir bręstančios 
medienos.

Vokiečiai per savo šeimi- 
i ninkavimo laikotarpį iš- 
! kirto virš 20 milijon. kubo- 
1 metru medienos, v

Savaime suprantama, kad 
i planingojo socialistin. ūkio 
i sąlygomis, pagrindinis dė- 
i mesis turės būti nukreiptas 

į miškų atstatymą.
Penkmečio planas numa

to miško kultūrinimo prie
mones. Penkių metų bėgy
je turės būti užsodinta ir 
užsėta mišku 104 tūkstan
čių hektarų plojas, t. y. dvi- 

! gubai daugiau, negu buvo 
i užsodinta ir užsėta per visą 
| smetoninės Lietuvos egzis- 
: tavimą. Vien tik 1946 me
tais miško kultūrinimo dar- 

i bams išskirta 8 milijonai 
rublių. Sekantiems metams 

‘miškų atstatymui bus iš-

skirtos dar didesnės lėšos.
Miškų masyvų nualini- 

mas respublikoje iššaukė 
būtinumą mažinti miško pa
ruošas.

Bendrai miško pramonės 
ministerijos įmonės šio 
penkmečio bėgyje užsiims 
medienos perdirbimu.

Miško pjovimas, baldų, 
degtukų, cheminių produk
tų gamyba — štai pagrindi
nės pramoninės šakos, pla
nuojamos penkmečio plane. 
1950 metais respublikiniai 
baldų fabrikai pagamins 
daug stalų, pusminkščių kė
džių, garderobų, minkštų 
sofų, medinių lovų ir kitokį 
baldų asortimentą. Degtu
kų fabrikai pagamins 400,- 
000 dėžių degtukų, t. y. 13 
kartų daugiau negu 1945 m. 
Klaipėdos fanieros fabrike 
bus pagaminta 25,000 kubi
nių metrų fanieros.

Medžio apdirbimo įmonė
se įvedama naujų asorti
mentų gamyba— nuo stan
dartinių namų — ligi deta
lių automobilių, vagonų ir 
laivų statybinei pramonei.

' Baldų, fanieros, degtukų, 
, miško — cheminių produk
tų gaminimo įmonių veiki
mui suderinti, reikalinga 
pravesti stambius statybi
nius bei atstatomuosius dar
bus.

Penkmečio plane numa
tyta vokiškųjų okupantų 
sugriautų įmonių statybai 
bei atstatymui išleisti 25 
milijonus rublių. Kaune bus 
pastatytas miško fabrikas 
“Kranauskas”, Klaipėdoje 
fanieros ir degtukų fabri
kai. Praplatinama Kauno 
degtukų fabrikas “Lieps
na”, atstatomas Alytaus 
kanifolijos —' terpentino 
fabrikas, praplečiama Šiau-

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 degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

WATERBURY, CONN.
■-------------------- ■---------------------------------- 1__ _________ —---- - -----------------------------------

Naujas Lietuvių Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas

248 Cherry Street, Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

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

Tikslu parodyti peržemu algų pasekmes, šie nariai 
Financial Employes Gildijos, dalis CIO Office & Pro- 

* fessional Workers, išvilko šį skeletoną į pikietą finan
sų distrikte. Jie dės pastangas suorganizuoti visus fi
nansinių įstaigų darbininkus ir išgauti visiems geres
nes sąlygas.

lių medžio kombinatas.
Penkmečio planas suda

rytas turint galvoje įvedi
mą pirmaujančiųjų darbo 
metodų. Tas verčia mus at
kreipti ypatingą dėmesį į 
kadrų paruošimą. Penkių 
metų bėgyje turi būti pa
ruošta 6300 kvalifikuotų 
darbininkų.

Darbininkų paruošimui 
Ministerijos sistemoje į- 
steigtos 3 FGA mokyklos ir 
1 amatų mokykla.

Miško technikumas • ruo
šia miško pramonės įmo
nėms vadovaujančius kad
rus.

Miškai — tai tautos tur
tas.

Miško pramonės penkme
čio planas sudarytas su to
kiu apskaičiavimu, kad šį 
tautos turtą panaudoti Lie
tuvos liaudies interesams.

P.

Wilkes Barre, Pa.
Nepaprastas Susirinkimas
Lapkričio 14 dieną čionai 

Įvyks nepaprastai svarbus su
sirinkimas kovai už išlaikymą 
pasaulyje taikos. Susirinkimą 
šaukia American Veterans 
Committee ir kitos taikos 
trokštančios organizacijos.

Kalbėtojais bus kongresma- 
nas Vito Marcantonio is New 
Yorko, Leo Kryczki, prezi
dentas Visų Slavų Kongreso ir 
vice-prezidentas Amalgameitų 
Rūbsiuvių Unijos, Rev. W. El
lis Davis, iš Orange, N. J. 
Apart kalbėtojų, bus šauni 
dainų programą. Tarpe kitų, 
dainuos Aubrey Pankey, 'iš

Binghamton, N. Y.
Dar vienas priminimas, kad 

mes turėsime vieną iš puikiau
sių koncertų, kurie kada nors 
yra buvę mūsų mieste, šis 
koncertas ne tik kad bus pui
kus, kuriame bus galima iš
girsti gražių dainų, bet tuom 
pačiu sykiu jis turės ir istori
nės svarbos, nes jo programos 
pildytojai bus iš tolimos ko
lonijos, — keturi Chicagos lie
tuvių pirmaeiliai dainininkai. 
■Jais yra P. Stogis, A. Kensta- 
vičienė, K. Abekienė ir J. 
Kcnstavičius. Jie dainuos solo, 
duete ir kvartete.

Tų garsiųjų dainininkų ge
rai lavinti balsai bus girdimi 
pirmą kartą mūsų mieste. Tad 
visi kultūros ii’ meno mylėto
jai būtinai pasistengkite da
lyvauti šiame koncerte, nes 
tokių gabių ir aukštai lavintų 
dainininkų mes ir vėl neturė
sime per ilgą laiką. Tai dabar, 
kada proga yra, nepraleiski- 
me jos neišnaudoję.

ŠĮ didžiuli koncertą rengia 
LDS 6-ta kuopa. Įvyks antra
dienį, lapkričio 12-tą klieną, 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga 50c.

Visi Binghamtono ir apylin
kės lietuviai širdingai kviečia
mi dalyvauti.

Rengėjai.

New Yorko, atsižymėjęs dai
nininkas.

Susirinkimas įvyks Rem 
Temple salėje, ant Franklin 
St.

Mrs. H. Harris,
Wyoming -Valley 
Peace Committee 
sekretorė.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas Camden, 

N. J. Yra 6 kambariai, maudynė ir 
closed porčiai. šiltu vandeniu šildo
mas (exfra lavatory). Vienos lubos. 
Taipgi yra garadžius. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Nepraleiskite šios 
progos. * Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas Antaną ,Kup- 
rionį, 6527 Oxford Aye., Philadelphia 
11, Pa. Telefonas PI. 5-4755.

(254) ' ’ • į

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas :

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists <

394-398 Broadway • 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS 

t

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas.

Linksma Aplinkuma
5 DIENŲ SAVAITĖ

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

108 WARREN STREET 
NEW YORK CITY

(261)

Baltimore, Mi
Draugiška Padėka

Paminėjimui mano septy
nių dešimtų metų sukakties 
LLD 25 kuopos draugai su
rengė man netikėtą pokilį pas 
draugus J. F. Deltuvus, Ar
butus, Md. Viskas buvo su
ruošta stebėtinai rūpestingai, 
su dideliu išteklium skaniu 
valgių ir gėrimų. Dalyvavo 
skaitlingas būrys man labai 
brangių ir mielų draugų ir 
draugių.

Labai aukštai vertinu drau
gų malonumą ir Įteiktas man 
dovanas: rašomąją plunksną 
“Parker 51” ir gražų albumą. 
Esu labai patenkintas draugų 
dideliu duosnumu, iš kurio, 
apmokėjus didelius iškaščius 
pokilio ir dovanų, Laisvės pa
ramai liko $58.50, ką laikau 
pačiu geriausiu pasisekimu. 
Labai branginu Į šį surengi
mą draugų įdėtą darbą, o 
ypatingai draugių gaspadinių 
F. Deltuvienės, J. Pivariunie- 
nės ir kitų.

Prie draugiškų pasikalbėji
mų apie bėgančius visuomeni
nius reikalus, pusdienis laiko 
prabėgo nepastebėtai, kaip ir 
mano pragyventi metai. Nieko 
negali būti brangesnio ir ma
lonesnio, kaip žmogui sulau
kus senatvės rastis save ap
suptu skaitlingo būrio idėjos 
draugų, kurie tave supranta, 
atjaučia ir pasiryžę padėti, 
kuomi tiktai galima!

Dideliai gerbdamas draugų 
man suteiktą malonumą, ta
riu iš sielos gelmių draugišką 
ačiū ! V. Stankevičius.

KRISLAI
Tąsa nuo 1 p.) . 

tapybos kūrinių paroda. Buvo 
išstatyta 26 lietuvių artistų 
kūryba, net 108 piešiniai.

Daugelis tų piešinių yra pir
maklasiai.

Daugelis lietuvių gyvena 
gražiai, turi gerus namus, 
brangius rakandus. Bet gal 
tiktai iš tūkstančio vienam ra
si tokį papuošalą, kaip tapy-. 
bos kūrinys. Jeigu ir užtiksi 
kur vieną kitą, tai vargiai bus 
lietuvio artisto kūrybos dar
bas.

Ar negražu būtų, jeigu pas 
lietuvius įeitų madon pirkti 
lietuvių tapytojų kūrinius ir 
puošti jais savo namus?

Kurie finansiškai ištesi, tu
rėtų apie tai pagalvoti. Tai 
būtų taipgi gražus paskatini
mas mūsų lietuviams tapyto
jams toliau vystyti savo talen
tus.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

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

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryU 

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 i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. .

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

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., Brooklvn. 
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) I

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Prie medvilnės nurinkimo ir apvalymui.

Kreipkitės asmeniškai
WHITNEY COTTON MILLS

2135 SUte 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
(255)

PATYRŲ BUFERIAI 
Pagelbininkai ir kaulininkai, taipgi 

priimsime ir keletą mokinių.
JULIAN FREIRICII COMPANY 

46-01 Fifth Street, Long Island City 
(258)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia veteranų 
pagerbimo bankietą. Lapkričio 9 d. 
Karžygiai, Laisvės Choro nariai lai
mingai sugrįžę iš karo, susilauks 
mūsų pagerbimo. Komisija ir gaspa- 
dinės smarkiai ruošiasi, kad visi bū
tų patenkinti šiame bankiete. Turė
sime įvairių valgių ir gėrimų užten
kamai. Šokiams gros Jono Martin 
Orkestrą. įžanga $2 asmeniui, už tai 
gausite valgyti ir gerti prie stalo, 
kiek tik . norėsite. Pradžia 8 v .v. 
Prie to, Laisvės Choras palinksmins 
publiką gražiomis dainomis.—Kvie
čiame visus dalyvauti. (252-253)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 10 d., 10:30 vai. ryto, po 29 
Endicott St. Prašau narių dalyvau
ti. — J. M. Lukas, sekr. (252-253)

ELIZABETH, N. J.
Svarbu įsitėmyti! L. D. P. Kliu- 

bas ruošia vakarėlį dienraščio Lais
vės naudai. Įvyks lapkr. 16 d., 408 
Court St. Turėsime užkandžių ir gė
rimų prie geros muzikos. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame visus dienraščio 
Laisvės skaitytojus ir rėmėjus daly
vauti. Atsiveskite ir pažįstamų. — 
Komisija. (252-253)

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 9 d., įvyks gražus kon

certas, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Įžanga 75c. Programą pildys keturi 
pirmaeiliai dainininkai iš Chicagos: 
K. Abekienė, A. Kenstavičienė, P. 
Stogis ir J. Kcnstavičius. Taipgi ki
ta retenybė pas mus, tai rusų bala
laikų ir šokikų grupė. Kviečiamo vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti iš
girsti gražių dainų, pamatyt įvairius 
šokius ir pasiklausyt balalaikos or
kestras. -— Kviečia Phila. Lietuvių 
Darb. Orgs. (252-253)

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
680 Sammer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Darbininkų Kandidatas 
Marcantonio ir Vėl 
Laimėjo Rinkimus

v ----------
K o v i n gas is k o n gros m a n as 

Vito Marcantonio tapo iš nau
jo išrinktas į Jungtinių Vals
tijų Kongresą iš New Yorko 
18-to kongresinio distrikto. 
Išrinktas prieš visos šalies re
akcininkų koncentraciją iš
mesti jį iš Kongreso.

Marcantonio gavo balsų 
41,926. Jo oponentas Frede
rick Van. Pelt Bryan — 35,-

VITO MARCANTONIO 
vėl išrinktas kongresmanu.

• •226. Marcantonio laimėjo 6,- 
700 balsų didžiuma prieš re- 
publikoną. šie daviniai kol 
kas buvo neoficialiai, tiktai iš 
balsų saugotojų raportų.

Marcantonio buvo ant dvie
jų partijų baloto — demokra
tų ir darbiečių. Pirmesniuose 
rinkimuose jis buvo išrinktas 
visų trijų partijų tikietais, be 
oficialūs partinės opozicijos. 
Šiuose rinkimuose prieš jį dir
bo su republikonais ir demo
kratai reakcionieriai.

Tai dar ne viskas — prieš 
jį dirbo Manufacturers Asso
ciation, po visą šalį veikianti 
fabrikantų sąjunga per savo 
fronto organizacijas, tokias, 
kaip American Action, Inc., 
reakcingiausių m i 1 i o n i erių 
įstaiga.

ŽMONĖS MILIONAIS 
NENUPERKAMI

Jeigu milionai dolerių būtų 
viskuo, Marcantonio būtų pra
laimėjęs. Bet jo distrikto dar
buotojai tiki į darbą ir turi 
pasitikėjimą žmonėmis. Ne
žiūrint, kiek per nupirktą ra
diją, spaudą ar lapelius jo 
priešai nešvarios propagandos 
paskleidė, jo rėmėjai nenusi
minė. Jie skambino durų var
pelius, ėjo pas žmones ii- vi
sokius melus atmušė, žmo
nėms išaiškino teisybę. Eili
niai žmonės, darbo žmonės, 
teisybę myli, kada ją supran
ta, kada jiems išaiškinama.

Marcantonio laimėjimas at
muša darbininkų priešų naują 
melą, būk republikonų laimė
jimas esąs laimėjimu prieš 
CIO-PAC, prieš unijas. Marc
antonio buvo simbolingas iš 
CIO-PAC užgirtųjų kandida
tų. Pats pažangiausis, pats 
kovingiausis. Jį išrinko.

Kągį tas parodo?
Parodo tą, kad demokratai 

galėjo laimėti daugelyje tokių 
vietų, kur jie nelaimėjo, jei
gu būtų išstatę prodarbinin- 
kiškai stiprius kandidatus, o 
ne tokius, kurie nuolankauja 
republikonams, kaip kad da
ro Trumano administracija. 
Tai Trumano valdžios darbai 
yra priežastimi demokratų 
pralaimėjimo New Yorko 
valstijoje ir daugelyje kitų 
vietų.

Marcantonio parodė, kad 
ne susidėjimas su darbinin-

23-<i« Metinė 
MOTERŲ TARPTAUTINE 

PARODA 
“Žavinti Pramoga” 

Vaidinimai scenoje * 570 Puikių Dalykų 
10 
*

Pirm., Lapkr. 4 iki Sekm., Lapkr.
♦ Nuo pietų kasdien iki 11:00 P.M.

# įžanga 50c ir Taksai * 
71*t REGIMENT AftMORY

34 St. Ir Park Ave.

Didžiuliu Laisves Koncertan 
Žada Atvykti Daug Svečių 

Iš Kitų Miestų
Ligi šiol gautomis žiniomis, 

į didžiulį Laisvės koncertą, 
įvyksiantį lapkričio 10 d., La
bor Lyceum Salėje, Brook ly.- 
ne, žada atvykti daug žmonių 
iš kitų miestų : Bostono, New 
Ilavono, Bridgeport©, Water- 
burio; taipgi: iš Scrantono, 
šenandorio ir kitur.

mūsų dienraščio 
bus įdomesnis už 

praeityje. Vyriausi
pildytojai bus žy-

New Jersės lietuviai taipgi 
pasiryžę masiniai dalyvauti.

Šiemet 
koncertas 
įvykusius 
programo
mieji Chicagos dainininkai:

Povilas Stogis,
Agotėlė Kenstavičienė,
Juozas Kenstavičius,
Koste Abekienė.
Girdėsime juos dainuojant 

solo, duetus ir kvartetus.
Bus žymusis Brooklyn© Ai

do Choras, taipgi Aido Vyrų 
Choras: Sietyno Vyrų Okte
tas iš Newark© ii' Nikolai 
Da n z off, armonistas.

Dar viena naujanybė kon
certe bus: Styginis orkestras, 
vadovaujamas Rojaus didžiū
no. Tik pripuolamai aną die-

ną susitikau su židžiūnu ir 
užklausiau :

—Kaip gi jūsų orkestras?
—Progresuoja, bet daug ne

sakysiu, — išgirsite didžiaja
me Laisvės koncerte; mokyto
jui neišpuola girtis. . .

Galiu užtikrinti, jog visas 
koncerto programas labai pa
tiks kiekvienam; kuris tik at
silankys.

Kad užsitikrinti sau geres
nes koncerte vietas, jsigykit 
bilietus iš anksto. Įsigyk it 
šiandien, tuojau.

koncertą laiku : 
piet.
savo draugus

Atvyk it į 
3:30 vai. po

Atsiveskite 
pažįstamus!

ir

Apdraudu Kompanija 
Gązdino Apdraustus

Gubernatorius Dewey 
Pasilieka Antram 
Terminui

Thomas E. Dewey, republi- 
konas, laimėjo perrinkimą į 
gubernatorius antram termi
nui pi’ieš James M. Mead, de
mokratų kandidatą. O kartu 
su gubernatoryste gal būt bus 
laimėjęs ii- republikonų kan
didatūrą i prezidentus 1948 
metams, ši, sekamoji nomina
cija, žinoma, priklausys 
eigos daugelio dalykų ne 
tai šioje valstijoje, bet ir

nuo 
ti le
pi a-

Daug priklausys ii- nuo val
džios veiksmų valstijoje seka
mais dviem metais. Tačiau

kais, bet susidėjimas su repu- 
blikonais, jiems nuolankavi- 
mas atnešė demokratams 
tuos pralaimėjimus. Vidutinis 
balsuotojas nebeįmatė skirtu
mo tarp demokratų ir republi
konų. 
kratų 
vienas 
tai.

Už tų blogųjų demo- 
darbelius pralaimėjo ir 
kitas gerieji demokra-

MARCANTONIO ŽODIS
Laimėjimą gal geriausia ap- 

sklembė pats Marcantonio sa
vo pareiškime tuojau po to, 
kai jis gavo nuo savo opo
nento Bryan pripažinimą jam 
laimėjimo. Marcantonio pa
reiškė jo kampanijos darbuo
tojams, susirinkusiems 1484 
First Ave., New Yorke.

“Noriu jums padėkoti as
meniškai varde darbo žmonių.

“Mes iškardavome milžiniš
ką mūši prieš didžiausias po
litines skerspaines 
istorijoje.

“Reakcininkai 
mėjo. Darbininkai 
jo. Nacionalė Fabrikantu Są
junga vėl pralaimėjo. Taikos 
jėgos Amerikoje vėl laimėjo.”

DARBO PARTIJA — 
NUSVERIAMOJI JĖGA

Darbo Partija nei šiame dis- 
trikte dar nėra stipriausia, 
viena negali laimėti, bet ji nu
sveria, katra iš didžiųjų par
tijų laimės. Norinčioj! laimėti 
partija 
didatą, 
k am s 
negali

Demokratų partija savo ba
lotu už Marcantonio gavo 27,- 
238 balsus.

Darbo partija už Marcan
tonio davė 14.688 balsus.

Būdamas apsidraudęs, žmo
gus savo apdrauda skaito lyg 
ii- gatavu turtu. Juk apdrau- 
da imta tikslu apsaugoti sa
ve ai' savo šeimą nelaimėje, 
žmogus apie savo apdraudą 
rūpinasi.

Daugelis žmonių mano, kad 
apdrauda nieko bendra netu
ri su politika — norintysis ap
gauti visuomet taip sako ap
kaunamajam1. Bet gyvenime 
nieko nėra nepolitiško.

Pirm šių paskiausių rinki
mų angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker atspaus
dino nuotrauką laiško, kurį 
savo apsidraudusiems išsiunti
nėjo Life Insurance Policy- 
Holders Protective Associa
tion, turinti raštinę 116 Nas
sau St. Laiškas agituoja už re- 
publikonus — ir dar kaip agi
tuoja. Girdi, gali būti pavo
jus. jeigu CIO-PAC laimėtų 
rinkimuose. Jų apdrauda ga
linti liktis beverte.

šių rinkimų bus laiptais ir į 
nominavimą kandidatu prezi
dentiniuose rinkimuose.

Galutini skaičiai (šiuos žo
džius rašant) balsų dai- nebu
vo žinomi, juos matysime se
kamose laidose. Paviršutiniais 
ir spėjimiškais aprokavimais i 
buvo sakoma, kad išrinktas ne 
tokia didžiuma balsų, kokios 
tikėjosi. Tačiau tam tikrose 
vietose, kurios skaitomos de
mokratų tvirtumomis, kaip 
New Yorko mieste, jis gavęs 
didėlesnį nuošimti balsų, ne
gu paprastai republikonai 
gaudavo.

Kaip ir buvo iš anksto nu
matyta, republikonams pagel
bėjo patys demokratai, kurių 
viršūnėse mažai kas beliko iš 
velionies Roosevelto draugų— 
jie prašalinti. Partija nebedt- 
stovauja Roosevelto progra
mos, nėbevykina jos. Išstaty
tieji kandidatai, jeigu jie pa
viršutiniai ir buvo pasisakę už 
Roosevelto programą, prakti
koje ne gana už ją kovojo. Gi 
dasileisdami iki pataikavimo 
republikonams. kartodami re
publikonų atakas prieš pro
gresyvius, jie atšaldė ir tūlus 
iš šios kempės nuo energingo 
darbo už jų laimėjimą.

Su Dewey laimėjo ir jo ben
drakeleivis Įves, kandidatas į 
senatorius.

Mead Pasveikino Laimėtoją
Senatorius Mead pasiuntė 

laimėjusiam Dewey telegra
mą 10:35 vakaro. Joje sako-

“žmonės pasisakė ir aš no
riai priimu jų nuosprendį, šia 
proga noriu pasveikinti gub. 
Dewey ii' bendrakeleivius 
kandidatus ir palinkėti jiems 
sėkmingai vesti valstijos rei
kalus.”

Už penkių minučių gub. 
Dewey kalbėjo, pareikšdamas, 
jog jo laimėjimas esąs:

“Ne vien tik pasirinkimu 
tai'p vieno asmens ir kito, 
tarp vienos ar kitos grupės 
žmonių. šiuose rinkimuose 
mūsų žmonės rinkos? tarp 
dviejų rūšių valdžių, apiman
čių dvi skirtingas filosofijas.”

Tas pareiškimas, žinoma, 
neatitinka faktams — Dewej' 
išrinktas dėl to, kad mažai be
liko skirtumo tarp demokratų 
ii- republikonų.

Visi žino, kad dabartinė 
Trumano administracija tik
tai pildo republikonų reikala
vimus’ir valią. Kad tarp vie
nos ir kitos valdžios mažai be
buvo likę skirtumo. Demokra

tų vykdoma republikoniška 
politika davė progos republi
konams sukurstyti žrtiones 
prieš demokratus, viską blogą 
ant jų suversti. Daug eilinių 
žmonių to nesuprato ir nusivy
lime arba visai nebalsavo, ar 
pabalsavo už republikonus, 
vildamiesi tuo būdu atrasti iš
eiti iš blogumų.

Kaimynai Gina Jos 
Namus

Namo savininkui išmetus se
nyvą Mrs. Anna Gross iš 
apartment©. 1555 St. Marks 
Ave., Brooklyne, kaimynai su- 
simobilizavo ją ginti. Tą patį 
vakarą darbiečiai ii’ komunis
tai susirinko ir pasiuntė pas 
savininką Levine delegaciją. 
Jie prašė, kad leistų moteriš
kei susikraustyti atgal. Jam 
neleidus, pradėjo sunešti ra
kandus atgal.

ma :

Amerikos

vėl laimė-

turi išstatyti toki kan
kinas būtų darbinin- 

priimtinas — be to ji 
laimėti.

REIKALINGAS SPAUSTUVEI 
DARBININKAS

Reikalingas darbininkas mokytis 
spaustuvės darbo. Turi mokėti rašy- 
ti-skaityti-kalbėti lietuviškai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite laišką 
lietuvių kalboj į Laisvės Administra-. 
ciją: 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 — 61st St. 
Yra svarbu, kad nariai šių abiejų 
kuopų dalyvautų, nes turėsime la
bai svarbių dalykų aptarti. — V. 
Karlonas, 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 metus, 
□rašomi pasimokėti, nes Centrui ne- 
natogu sutvarkyti knygas. Taipgi at
siveskite ir naujų narių į kuopą pri
rašyti. Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vak. — M. Stakovas, prot. sekr.

(251-252)

THOMAS E. DEWEY 
vėl išrinktas gubernatorių 

pirm rinkimų daugelio buvo 
suprasta taip, kad laimėjimas

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Oras atvėso linkimų išvaka
rėse. Visą laiką buvęs šiltas ir 
pirmadieni dar siekęs 70 
laipsnių šilumos, pusiaunaktį 
nunėrė iki 52 laipsnių ir vis 
ėjo žemyn.

Šukiai susirgo Mus. Mik- 
wike, po tėvais Staloniūtė. Ji 
yra šv. Katarinos ligoninėje, 
po sunkios operacijos.

Linkime ligonei laimingai 
pasveikti.

MIRĖ
Margaret Kalish (Kališaus- 

kienė), 67 m. amžiaus, mirė 
lapkr. 5 d., namuose. 114-31 
209th St., St. Albans, L. I. Kū
nas pašarvotas namuose. Lai
dotuvės įvyks lapkr. 8 d., šv. 
Traicės kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Michael, 2 sūnus Micha
el ii1 Joseph, keturias dukteris 
Sophie, Alice, Josephine ir 
Florence, 5 anūkus, vieną pro- 
anūką ii* brolį Joseph Laukai
tis.

Ląidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva, 
231 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Susirinkimas
LMS CENTRO KOMITETO 

POSĖDIS
Kaip žinoma, LMS Centras 

bus Chicagoje. Bet dar daug 
nebaigtų reikalu reikia atlik
ti, sutvarkyti senam LMS 
Centro Komitetui. Todėl visi 
buvusio LMS Centro Komite
to nariai dalyvaukite šiame 
posėdyje, penktadienio vaka
re, lapkričio 8 d., 7:30 vai., 
Laisvės įstaigoje.

V. Bovinas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

•teičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.

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

Tel. SOuth 8-5569

Tel. STagg 2-8842

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

£, TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer 8t«.
BROOKLYN «. N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lus ’r 

O'm llllll sudarau
rikoniškais.

B esant
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0770

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais IJ Įdaryta

Valandos:

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

7 TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

▼įsose dalyse miesto.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
B4R & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
R H E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

*Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
. PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337. St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

BULOVĄ!
t

— Ui 1 
fž " n I

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

. PATRICIA 
17|«w«l» . . .

*

DEAN
15 |«weli . . . $247S

MATIKI

CAMBRIDGE

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 3-2178; (Art! Graham Ave.)’ Atdara Vakarai*.




