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Rytoj, lapkričio 10 d., pa
simatysime didžiuliame Lais
vės koncerte, Brooklyne.

šių metų mūsų koncerto 
programa — retenybė: ketu
ri patys žymiausieji Chicagos 
dainininkai čia dainuos, links
mindami Brooklyno 
visuomenę.

No. 254

lietuvių

dienomis 
koncerte 

VIOLETA 
dainininkė, 
visuomenė

sužinota, kad mūsų 
dalyvaus viešnia: 
ČYPAITĖ, žymi 
kurios Brooklyno 
ligi šiol dar nėra

Kiekvienas Brooklyno ir 
apylinkės demokratinio nusi
teikimo darbo žmogus čia da
lyvaus, — pats pasidžiaugs,

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Dienraščio XXVIILMetai XXXVI.Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio (Nov.) 9, 1946

LAISVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

įvairia dainų ir 
programa.

Brooklyno ir 
žmonės išgirs ir

šį sekmadienį, lapkričio- 
November 10 d., įvyks iškil
mingas metinis dienraščio 
Laisvės koncertas su labai 

muzikos

PAŽANGŪNAI PLANUOJA 
ATGAIVINT LAISVŲJŲ 
DEMOKRATU JĖGAS

Kviečiame į Šaunų 
Laisvės Koncertą 
Šį Sekmadienį!

AMERIKA PASILAIKYS 
MANDATINES SALAS, 
NEŽIŪRINT J. TAUTU

Griežtai Atmeta Paraginimus, 
Kad Trumanas Pasitrauktų: Jis 

Turi Laikytis ir Naudot Veto
Washington. — Penkta- Trumano pasitraukimo.

pasilinksmins ir drauge savo i dienį čia susirinko 30 vadų Bet dabar suėję į konfe- 
' didžiųjų unijinių ir progre- renciją pažangūnai ragina 
šyvių organizacijų. Jie pla-y prezidentą Trumana jokiu 

būdu nesitraukti iš vietos. 
Jie siūlo Trumanui stipriai 
laikytis, kad galėtų vetuoti- 
atmesti būsimus kongreso 
reakcininkų nutarimus, at
kreiptus prieš dauguomenės 
gerovę.

Konferencijoj dalyvauja 
CIO galva Philip Murray; 
buvęs Jungtinių Valstijų iž
do sekretorius Henry Mor- 
genthau, prof. Frank King- 
don, Geležinkeliečių Broli
jos pirmininkas Whitney ir 
kiti pažangūnai.

Taigi, 
toj!

parems, 
iki pasimatymo

praūžė. Jų pa-Balsavimai 
sėkmės jau žinomos: republi- 

* konai daugumoje vietų laimė
jo, užtikrindami sau daugumą 
atstovų abiejuose Jungtinių 
Valstijų kongreso butuose.

Reakcininkai d ž i a u g iasi, 
skelbdami:

—Rooseveltinei N a u j a jai 
Dalybai užduotas mirtinas 
smūgis.

Bet apdairesnis progresyvus 
pilietis jiems atsako:

—Užduotas smūgis ne roo
seveltinei Naujajai Dalybai, 
bet tiems demokratams, kurie 
susidėjo su republikonais ir 
Naująją Dalybą laidojo.

Republikonams laimėti pa
dėjo prezidento Trumano-Byr- 
neso politika, neapdairi, per
dėm reakcinė, žalinga liau
džiai.

šyvių organizacijų. Jie pla-\ 
nuo j a žingsnius, kuriais ga
lima būtų suglausti ir su
stiprinti liberalų — laisves- 
niųjų demokratų — eiles po 
republikonų laimėjimo rin
kimuose praeitą antradienį.

Tas republikonų laimėji
mas nupuldė dvasią gana 
plačiuose demokratų parti
jos sluoksniuose. Taip an
tai, demoraktas senatorius 
Fulbright, iš Arkansas val
stijos, net perša, kad prezi- 
(lentas T r umanas pasi
trauktų, kad visą šalies val
džia pervestų republiko
nams. Sen. Fulbright sako, 
amerikonai šiuose rinki
muose pareiškė nepasitikė
jimą Trumano valdžiai.

Dienraštis Atlanta Cons
titution, buvęs Roosevelto 
rėmėjas, taipgi siūlo prez.

i Trumanui pasitraukti. Mar- 
I shall Field, Chicago Sun ir 
New Yorko PM dienraščio 
leidėjas, buvęs uolus roose- 
veltininkas, jau prisideda 
prie tų, kurie reikalauja

Bymes Ieško Sutar
tinės dėl Trieste

Priėmimas republikonų 
(Vandenbergo) politikos už
sienio reikalais, verstinas išve
dimas iš kabineto tokių žmo
nių, kaip Wallace, Ickes ir ki
ti, demokratų partiją ėste ėdė, 
kaip vėžys.

Jei prie to pridėsime Tru
mano žaismę su OPA, pieti
nių demokratų — Bilbos, Ran
kine ir kt. — kukluxklaniska 
siautėjimą prieš 
susidarys dar ryškesnis 
veikslas tos politinės mizeri-’ prieš geležinkelius privertė 
jos, kurioje demokratų parti- anglus laikinai sustabdyt 
ja vis giliau skendo. ’traukinių judėjimą Palesti-’

* ★ ★ ’ noje.

Sproginiai Suparalyžiavo 
Geležinkelius Palestinoj

Jeruzalė. — Žydų tero
ristų kaišiojami sprogimainegrus, tai |

pa-! ir kiti sabotažo veiksmai •V 1 v • 1 1 • • L

Chicagos 
trokšdamas 
pusėn to miesto lietuvius bal
suotojus, reikalaute reikala
vo. kad Trumanas 
Baltuosiuose Namuose 
viu delegaciją.”

Ir prezidentas, vykdydamas 
savo partijos politikierių no
rus, ją priėmė ir su ja net 
nusifotografavo, tikėdamasis 
gauti balsų.

Na, ir kas iš to išėjo? Piššš!
New Yorke senatorius 

Mead, kandidatas gubernato
riaus vietai, palaikė bičiuliš
kus ryšius su lenkais fašistais, 
Rozmareko pasekėjais, tikė
damasis iš lenkų daug balsų 
gauti.

Dabar ir jis mato, ką gavo!

majoras 
patraukti

Kelly, 
savo

priimtų
“lietu-

Tūli skelbia, būk demokra
tų partija dėl to prakišusi, 
kad ji “susidėjusi su komunis
tais.”

Kur?! ,
Demokratų kandidatai puo

lė komunistus, beveik kaip ir 
republikonai — Lehmanas ir 
kiti. Dabar aišku, ką jie už tai 
gavo.

Gi kongresmanas Marcan- 
tonio išėjo pergalėtoju. Prieš 
šį vyrą susibūrė talkon visi 
New Yorko angliški dienraš
čiai (išskiriant PM ir Daily 
Workerį), prieš jį išstojo ra
dijas, prieš jį susimobilizavo 
demokratų ir republikonų ly
deriai. Tačiau Marcantonio 
laimėjo, nepaisant to, kad 
jam buvo prisegtas komuniz-

xTąsa 5-me pusi.)

IŠRASTAS LĖKTUVINIS 
AUTOMOBILIS

Danbury, Conn.— Vienas 
šio miesto pilietis pastatė 
tokį automobilį, kad juom 
galima ir važiuoti ir lėkti, 
atskleidus pritaisytus 
automobilio sparnus, 
auto-lėktuvas lėšuojas 
000.
Bus panaikinta kainų
trolė, apart sukraus, rendu.

prie 
Tas 
$5,-

kon-

KONCERTAS NEPAPRASTAI 
GAUSINGAS MUZIKOS 
IR DAINŲ TALENTAIS

Į Metini Dienraščio Laisvės Koncertą Atvyksta Svečiai iš 
{Ilinojaus, Masačūzės, Conn, ir Kitu Valstijų

Koncertas Bus Labor Lyceum, Brooklyne, 
Šį Nedėldienį; Prasidės 3:30 Valandą

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius J. 
Byrnes asmeniniai tarėsi su 
užsieniniu Jugoslavijos mi
nistru St. Simičiu ir jugos
lavų ambasadorium Kosa- 
novičiu. Byrnes stengėsi 
sutaikyti ginčą tarp Jugos
lavijos ir Italijos dėl Tries
te uostamiesčio. Italija at
metus Jugoslavijos siūlymą, 
kad mainais už Trieste ita
lai pripažintų jugoslavam 
Gorizią.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinėms Tautoms ra
portuojama, jog ir kitąmet 
štokuos maisto įvairiems 
kraštams.

ANGLAI DUOS PASKOLĄ 
ČECHOSLOVAKIJAI

London. — Anglija pada
rė paskolos - kreditų sutar
tį su čechoslovakija. Už 
gaunamą $10,000,000 kredi
tą Čechoslovakija pirks iš 
anglų atliekamus karinius 
reikmenis — trokus, auto
mobilius ir įvairius kitus 
dalykus.

apylinkės 
pamatys 

visą eilę tokių dailės talen
tų, kurių dar niekados pir
miau negirdėjo ir neregėjo.

Į šį nepaprastą pažmonį- 
koncertą atvyksta svečių iš 
Chicagos, Bostono, Stam- 
fordo ir kitu tolimesniu 
miestų bei valstijų. Dauge
lis brooklyniečių ir kitų ko
lonijų lietuvių iš anksto 
perka bei užsisako tikietus 
į koncertą
jei nepasiskubins, tai kiti 
galės užimti geresniąsias 
vietas svetainėje.

Koncertas bus Brooklyn 
Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Avenue, Brook
lyne, N. Y. Prasidės 3:30 
valandą dieną. Po koncerto 
seks šokiai.

Koncertui įžanga $1.00 ir

nužiūri, kad

$1.50; o vien tik šokiams 60 
centu, iškaitant taksus.v f c.
DAINININKAI, CHORAI 

IR MUZIKANTAI
Koncerte dainuos garsie

ji Chicagos dainininkai: 
Juozas Kenstavičius, Povi
las Stogis, Koste Abekienė 
ir Agotėlė Kenstavičienė; 
Sietyno Vyrų Oktetas, iš 
Newarko, N. J., vadovauja
mas J. Simelevičiaus;

Violeta Čypiūtė, daininin
kė iš Clevelando, Ohio;

Aido Vyrų Choras vado
vybėje Prano Pakalniškio;

Vyturėlis — kanklininkų 
o r k e s tras, vadovaujamas 
Rojaus židžiūno;

Nikolai Danzoff, smagus 
armonikos artistas;

Garsusis Brooklyno Aido 
Choras, vadovybėje vetera
no Jurgio Kazakevičiaus.

Violeta Tamkiūtė-Pranc- 
kienė bus piano akompanis- 
tė koncertui.

Po koncertinės progra
mos, šokiams gros Antano 
Pavidžio Radijo Orkestras.

N. Y. — ne vetuos (ne atmes) Ame
rikos reikalavimo, tai yra, 
jeigu jos pripažins šią šalį 
vienintele tų salų globėja, 
tai Amerika atsisakys nuo 
teisės vetuoti astuonias siū
lomas sutartis dėl kitų 
kraštu. O tai ne savaran
kiški kraštai, bet tokie, ku
riuos, pagal senosios Tau
tų Lygos mandatus, valdo 
Anglija, Francija ir Belgi
ja Afrikoje, o Australija ir 

M

Jei Jungt. Tautos Nesipriešins 
Amerikai del Tų Salų, tai Ji 

Nevetuos Anglų-Franc. Planų
Lake Success,

Amerika pareikalavo, kad 
Jungtinės Tautos pavestų 
tik vienai Amerikai globo
ti visas mandatines Pacifi
ko Vandenyno salas, kurias 
amerikonai atėmė iš Japo
nijos. Republikonas advo
katas John F. Dulles, Ame
rikos atstovas Jungtinių 
Tautų seimo komisijoje dė
lei globotinų svetimų žemių, 
pareiškė lapkr. 7 d., kad 
Amerika vis tiek “de facto” I Naujoji Zelandija “globoja 
valdys tas salas, jeigu Jung-1 artimesnėse sau Pacifiko 
tines Tautos ir atmes Ame- i Vandenyno srityse. — Tai 
likos reikalavimą delei mi-iyra palyginti ne svarbios 
nimųjų salų. I žemės, gal apart Naujosios

Bet jeigu Jungt. Tautos

Prezid. Trumanas 
Nepasitrauksiąs

Washington.—Prez. Tru- 
mano draugai sako, kad jis 
atmes demokrato senato
riaus Fulbrighto raginimą 
pasitraukt iš prezidentys
tės. Fulbright perša, kad 
Trumanas paskirtų republi- 
koną valstybės sekretorium 
vietoj Byrneso ir tada atsi
statydintų. Tuomet, girdi, 
republikonas valstybės se
kretorius, pagal konstituci
ją, užimtų prezidento vietą. ■

Molotovas Atsilankė Baltarusija Šaukia
Pas Prez. Trumana

v

Washington. — Sovietų 
užsienio reikalų ministras 
Molotovas atsilankė pas 
prez. Trumana. Paskui Mo
lotovas į korespondentų 
klausimus atsakė tik tiek: 
“Mudu su prezidentu turė
jome gražų pokalbį.” Į Wa- 
shingtoną Molotovas atvy
ko dalyvaut sovietinės am
basados pokilyje, kur buvo 
minima 29 metų sukaktis 
nuo bolševikinės revoliuci
jos.

Boikotuot Franko
Lake Success, N. Y. —So

vietinės Baltarusijos dele
gatas Kuzma Kiselevas da
vė p a s i ū 1 y mą Jungtinių 
Tautų seimui, kad šios visos 
tautos sutraukytų diploma
tijos ir prekybos ryšius su 
Franko fašistų diktatūra 
Ispanijoje.

Pranešama, kad Ameri
kos delegacija priešinasi to
kiem veiksmam prieš Fran
ko; anglai taipgi užtarsią 
Franko.

SOVIETU IŠKILME VENGĖ 
RODYT KARINGUMĄ

Maskva. — Amerikonų 
spaudos korespondentai pa
stebėjo, kad Sovietai, minė
dami 29 metų sukaktį nuo 
savo valdžios įsikūrimo, 
stengėsi nerodyt karingu
mo dvasios, nors paraduose 
ir maršavo sovietinės ka
riuomenės junginiai.

AMERIKONAI PARODO CHIANG K.-SHEKO VALDŽIOS SUPUVIMĄ
Shanghai, Chinija.— Chi- 

nijos diktatorius Chiang 
Kai-shekas seniau buvo 
banditas. Karo metu jis bu
vo amerikonų apgaudinėto
jas, o dabar jis žulikas, kaip 
rašo Donald MacKenzie, 
New Yorko Daily News 
štabo korespondentas.

Pasisavino Svetimus 
Turtus

Chinija atgriebė daug 
privačių turtų, kuriuos ja
ponai buvo susigrobę, bet 
Chiang’ Kai-shekas negrąži
na savininkams tų turtų. 
Atgautus lobius pasisavino 
jis ir jo giminių šaika.
Pelninkauja iš Amerikinių 

Kreditųf
Jungtinės Valstijos davė

Chiang Kai-shekui daug 
kreditų-paskolų, kad jis ga
lėtų nupirkt chinams mais
to ir kitų nuo karo atlieka
mų amerikinių reikmenų, 
tinkamų kasdieniniam var
tojimui. Tuos bargan gau
namus reikmenis Chiang 
Kai-sheko valdžia pardavi
nėja turtingesniems asme
nims, lupa aukščiausias juo
dosios rinkos kainas, o pi
nigus pasidalina Chiang; 
Kai-shekas su giminėmis 
valdininkais, kaip liudija 
vienas aukštas Amerikos 
laivyno oficierius.

“Šimtai tūkstančių chinų 
badauja tik už keleto mylių 
nuo Shanghajaus miesto,— 
sako jis.—O sandėliai kūpi-1

Chiang Grobia, Pardavinėja 
Net Amerikines Pašalpas, 
Atsiustas Alkaniem Chinam

ni prigrūsti maisto, kuris 
bergždžiai pūdomas. Kas 
daroma su UNRRA atsiun
čiamais reikmenimis, tai 
yra sykiu skandalas ir ko
medija. Amerikos atsiun
čiama pašalpa yra bet kam 
pardavinėjama, tik ne bied- 
niokam, kuriems ji buvo 
skirta. O pardavinėjamų 
pašalpinių dalykų kaina to
li viršija juodžiausias Eu
ropos rinkas.

“Visas ekonominis ir so- 
cialis gyvenimas Chinijoj 
permirkęs suktybėmis, ky- 
šininkyste ir supuvęs iki

gyvojo kaulo.”
Karo metu Jungtinės 

Valstijos siuntė Chiang 
Kai-shekui pinigus ir įvai
rius reikmenis kovai prieš 
japonus. Chiang Kai-sheko 
valdžia “abiem rankom gro
bė sau iš tų siuntinių viską, 
ką tik galėjo, bet “Chiang 
Kai-sheko armija visokio
mis gudrybėmis nuolat išsi
sukinėjo nuo mūšio prieš 
japonus. Jo kariuomenė 
bergždžiai valkiojosi už
frontėje ir tiktai žiūrėjo, 
kuomet Amerikos berniukai 
krito, kaip musės, gabenda
mi lėktuvais karinius reik
menis Chiang Kai-shekui,” 
kaip sako minimas ameri
konų oficierius. Jisai pabrė
žia, kad Chiangas iš tikrų-

jų kariavo tik prieš chinų 
komunistus, o ne prieš ja
ponus.

Chiangas ir dabar veda 
neatiaidi) karą prieš taria
mus chinų komunistus, ku
rie, tačiau, pasak to oficie- 
riaus, “nėra komunistai, ir 
geriau tiktų juos pavadinti 
valstiečių partija.” Jie, gir
di, pamatiniai reikalauja 
“tik pataisyt žemės nuosa
vybės įstatymus ir leist 
laisvą verslą.”

Šis amerikonų oficierius, 
be kitko, kritikuoja Jung
tinių Valstijų vyriausybę 
už tai, kad jinai “padova
nojo 13 gerų karinių Ame
rikos laivų tokiam viliūgin- 
gam mūšų draugui Rytuo
se” — Chiang Kai-shekui.

Gvinėjos.
Anglija visai nesiūlė per-

• vesti Jungtinių Tautų kon
trolei du svarbesnius kraš-
• tus—Palestiną ir Pietiniai- 
j Vakarinę Afriką. Šiuos du 
: kraštus anglai “globoja” 
' pagal velionės Tautų Lygos 
1 mandatus.

SOVIETAI IR ARABAI 
PRIEŠ AMERIKOS 

PASIŪLYMĄ
Sovietai priešinasi vienin

telei Jungtinių Valstijų glo
bai atimtose iš japonų sa
lose. Arabų šalys, manoma, 
taipgi nesutiks su Amerikos 

i planu, kurio branduolys yra 
į toks: Nieko nesakykite 
i prieš vienintelę mūsų val- 
idybą mandatinėse Pacifiko 
salose, tai Amerika nesi
priešins jūsų (Anglijos- 
Francijos) pasiūlymams dė
lei kraštu, kuriuos iki šiol 
globoja anglai ir francū^ai.

Reikia dviejų trečdalių 
Jungt. Tautų seimo balsų 
daugumos užgirti pasiūly
mus kai dėl globos ne stra
teginiams kraštams. Apie 
strateginių žemių globą 
sprendžia Saugumo Tary
ba, pagal Jungt. Tautų čar- 
terį. Sprendimui reikia, 
kad sutiktų visi Penki Di
dieji, nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai — Amerika, 
Sovietai, Anglija, Francija 
ir Chinija. Bet Amerikos 
atstovas Dulles sakė, Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba ne
galės pakeist šios šalies pa
siryžimo pilnai “de facto” 
kontroliuot visas atimtas 
iš japonų mandatines salas 
(kurios yra strateginės). 
Dulles, pagaliaus, pareiškė, 
jog kas liečia globotinas že
mes, tai Jungtinių Tautų 
organizacija gali atsidurt 
“neiš b r endamoj klampy-— • M nej.

<■

ORAS. — Bus vešiau

London. — Churchillas 
sako, jog ir prie republiko
nų valdžios galima bus iš
laikyt vienybė tarp Ameri
kos ir Anglijos.

Indijos Riaušėse Užmušta 
Dar Keturi Žmonės

New Delhi, Indija. — Per 
naujas kruvinas riaušes 
tarp “pagonių” indusų ir 
mahometonų New Delhi 
mieste tapo užmušti dar ke
turi indusai ir mahometo
nai.



— ryiĮ.^R^.į t
MMMMUMM

Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Lapkričio 9, 1946

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc,
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911 
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878

.... Jos. Weiss
D. M. ShoU

— Roy Mlzara

Hitlerininkai Kelia Galvą

President....................
Secretary Treasurer. 
Editor.............. ..........

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ...... ........... ..... .
United States, six months......................
Brooklyn, N. Y., per year ....................
Brooklyn, N. Y., six months ................
Canada and Brazil, per year ______ ...
Canada and Brazil, six months _ ____
Foreign countries, per year________
Foreign countries, six months..... ..... ...

„$6.50
„$3.50
... $7.00
... $3.75
„ $7.00
„$3.75
... $8.00
„ $4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

Sovietų Sąjungos ir Ame- tekstilės, popieros ir dar du pės amerikiečius, britus ir 
rikos armijų smūgiai, su- kitus fabrikus. Tarybų oku- Sovietų karius, kur tik pa
daužydami Hitlerio armiją, pacinė vyriausybė ir demo- sitaiko proga, 
buvo skaudžiai pritrenkę ir kratinė vokiečių adminis- 
nacių politikierius. tracija imasi žygių, kad pa-

Pradžioj hitlerininkai ti- stoti sabotažui kelią, kad 
kėjosi, kad kai . tik susitiks suvaldyti tuos žvėris. Tam 
Sovietų ir Amerikos armi- skiria net ^dovanas tiems, 
jos, tai tuojau jų tarpe pra
sidės mūšiai. Visi fašistai 
to laukė. Tūli ir dabar dar 
vis taip sapnuoja. Bet Ame
rikos ir Sovietų armijos su
sitiko, kariai broliškai spau
dė rankas ir kartu džiaugė
si pergale. Nemažai hitle
rininkų vadų buvo mūšiuos šautas anglų kapitonas Ge- su priešams. Jie padeda na- 

kita vo- ciams, kad niekais paversti

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Hitlerininkai mano, kad, 
jeigu tik jiems pavyktų dar 
daugiau pabloginti Ameri
kos ir Sovietų santykius, 
tai tada naciai Vokietijoj 
sukiltų prieš Jungtinių Tau
tų okupaciją. Tam jie dirba 
ir tam jie ruošiasi. •

Tie, kurie prisideda prie 
bloginimo santykių tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjun- 

prie 
nacių darbo. Jie padeda mū-

kurie praneš apie piktada
rius. Į ‘

Tą pat dieną United 
Press žinia sako, kad Nurn- 
berge atrastas nušautas 
Amerikos kareivis ir vokie
tė mergina, taipgi netolimai gos, tai jie prisideda 
nuo miesto miške rastas nu-

nudėta, nemažai jų patys 
galą pasidarė. Iš nacių pla
nuojamo “partizanų karo” 
nieko neišėjo.

Aišku, kad tas pribloškė 
hitlerininkus. Jie .matė, kad 
demokratinės jėgos ištaškė 
jų pasiutusius planus pa
saulio pavergimui. Jie ma
tė, kad nepavyko jiems su
skaldyti Jungtines Tautas.

Bet Mr. Churchillo išsto
jimai, šaukianti angliškai 
kalbančius imperialistus ka
rau prieš Tarybų Sąjungą, 
turčių spaudos nuolatinė 
propaganda už tokį karą, 
reakcijos išstojimai prieš 
Jungtinių Tautų organiza
ciją taikos palaikymui, an
glų ir amerikiečių generolų 
sėbravimašis su vokiečių 
turčiais, globojimas bėglių 
fašistų Vokietijoj ir kiti žy
giai pakėlė vokiečių hitleri
ninkų viltį. Ypatingai na
ciams pridavė drąsos pro
paganda prieš komunistus 
laike balsavimų anglų ir 
amerikiečių okupuoto j Vo- 

bas, skurdas ir vargas. Jis sakė, kad Amerikos žmonių kietijos dalyj. Ten prieš ko- 
gerovė glūdi ne demokratijos ir laisvės siaurinime, o jos 
plėtime.

Kodėl republikonai laimėjo rinkimus? Kodėl Ame
rikos demokratinė liaudis “paslydo” į jų pusę? Pergalę 
republikonai atsiekė ne vien todėl, kad jie turėjo rinki
minei kampanijai daug pinigų, kad už jų kandidatus ra
šė veik visa turčių spauda, kad juos gyrė ir piršo tūks
tančiai radijo komentatorių, kad juos rėmė “American 
Action, Inc.,” turčių organizacija. Tą jie turėjo ir tais 
laikais, kai velionis F. D. Rooseveltas vadovavo demo
kratų partijai ir Amerikos liaudžiai, bet Roosevelto lai
kais jie būdavo skaudžiai sumušti.

Republikonų partija laimėjo ir todėl, kad Mr. H. Tru- 
manas, užimdamas prezidento vietą, pažadėjo vykinti 
gyveniman Roosevelto programą, bet greitai jis ją pa
miršo. Jis prašalino iš kabineto Roosevelto parinktus 
ir liaudies mylimus žmones. Jis laike šių rinkimų iš ka
bineto narių prašalino komercijos sekretorių H. Wallace.

Mr. Trumanas pasikvietė į kabinetą pietų valstijų 
žmones. Amerikos užsienio politika yra ne velionio Roo- 
se^elto, bet republikono senatoriaus Vandenbergo. To 
sėkmėj gimė “get tough” politika linkui Tarybų Sąjun
gos, pylėsi protestai vienas po kito prieš liaudies res
publikas Europoj, Amerikos armija ir laivynas laiko sa
vo bazes virš 50-tyj šalių. Anglijos valdonai gauna Ame
rikoj ko tik nori. Mūsų diplomatai remia jų intervenci
jos politiką į kitas šalis. Amerikos ginkluotos jėgos lai
komos Chinijoj prieš tos šalies demokratines jėgas.

Namie Mr. Trumanas atsižadėjo velionio Roosevel
to politikos—kooperavimo su darbo unijomis ir su pro
gresyviais. Jo kalbos kongrese pasitarnavo pravarymui 
antidemokratinio Case’o Biliaus, įnešimui Trumano bi- 
liaus ir kitų. Veik visi 1946 metai praėjo Amerikos 
liaudies kovose prieš reakcinius bilius ir Mr. Trumanas 
nebuvo liaudies pusėj.

Namų ir užsienio politika, kuri neatitinka velionio 
Roosevelto politikai, ir buvo priežastimi, kad Amerikos 
liaudis “paslydo” į rępublikonų partijos pusę. Tai nebuvo 
balsavimas prieš demokratiją, prieš progresą, prieš roo- 
seveltinę politiką, bet tai buvo rykštė prieš Mr. Truma
no administraciją ir jo politiką.

Tą padėtį naudos republikonų partija ir visi reak
cininkai prieš mūsų tradicines demokratišk. liaudies lais
ves, jeigu liaudis nesusijungs jų apgynimui. Velionis 
Rooseveltas kovai prieš republikonus, prieš reakciją 
šaukdavo Amerikos liaudį sau į talką. Mr. Trumanas to 
nepadarė. Reakcija, niekindama komunistus, darbo uni
jas, Naująją Dalybą ir Tarybų Sąjungą pasiruošė ir lai
mėjo rinkimus.

Tą žalą gali Amerikos liaudis atitaisyti tik susijung
dama kovai prieš reakciją. Mr. H. Wallace sako: “Pro
gresyviai neturi nusiminti dėl balsavimų pasekmių.” Jis 
sako, kad demokratų partija turi daugiau darytis pro- 
gresyvė ir vadovauti liaudžiai arba ji turės mirti.

Komunistų partija, analizuodama balsavimų pasek
mes, sako, kad kur demokratai ir komunistai vieningai 
veikė, ten reakcija buvo sumušta. Tą parodo New Yor- 
ko 18-to distrikto rezultatai. Ten prieš demokratų parti
jos ir Amerikos Darbo Partijos kandidatą Vito.'Marcan- 
tonio būvo vedama aršiausia republikonų ir jų- šalininkų 
propaganda, bet jie pralaimėjo. Vito Marcantonio, ku- laisves, kurias mūsų šalies liaudis per ilgas kovas pasiekė

Tik Liaudies Vienybė Išgelbės Amerikos 
Žmonių Laisves

Lapkričio 5 dieną rinkimus laimėjo republikonų par
tija. Ji dabar turi aiškią didžiumą atstovų bute ir ne
didelę didžiumą senate. Bet turint mintyj tai, kad nuo
latos su reakciniais republikonais išvien veikia pietų 
valstijų reakciniai demokratai, tai antidemokratinis ir 
antiliaudiškas elementas pilnai kontroliuos mūsų šalies 
įstatymdavystės įstaigas.

Republikonų laimėjimas yra smūgis darbo unijoms, 
progresyviams žmonėms ir pavojus toms laisvėms, ku
rios, pradedant nuo Washingtono laikų, yra iškovotos. 
Republikonų partijos laimėjimas pastato pavojun liau
dies demokratiją namie ir taikos reikalus pasaulyj. Jų 
laimėjimas mūsų šalyje suteiks padrąsinimų reakcinin
kams ir kitose šalyse. Juk nepripuolamas dalykas, kad 
republikonų partijos kandidatus rėmė didžiausi turčiai, 
Wall stryto milionieriai ir įvairių tautų reakcinės grupės.

Republikonų laimėjimas neša Amerikos žmonėms 
naujo hooverizmo laikus — reakciją, nedarbą, naujus 
vargus ir nelaimes! Tą matė rinkimų išvakarėse darbo 
unijų vadai ir pažangūs visuomenininkai, kaip H. Wal
lace.

Velionio Roosevelto draugas Henry Wallace sako, 
kad republikonų kongresas keleriopai apsunkins Ame
rikos žmonių gyvenimą ir pastato prieš liaudį kovos rei
kalus už progresą. Senatorius C. Pepper iš Floridos pri
mena Amerikos žmonėms tai, kas atsitiko po pirmo pa
saulinio karo, kada republikonai užviešpatavo—-nedar-

orge Dickinson ir 
kiečių mergina.

Į pastaruosius 
tūli gali žiūrėti, <<

ciams, kad niekais paversti 
Jungtinių Tautų taip sun- 

įvykius kiai atsiektą pergalę Antra- 
kaipo į jame pasauliniame kare.

meiliškas tragedijas,” bet Tik bendromis pastango- 
tikrumoj, tai yra politiniai mis Jungtinės Tautos lai- 
hitlerininkų veiksniai. Jie mėjo pergalę, tik bendromis 
degina fabrikus, kad sun- pastangomis gali galutinai 
kinti pačių vokiečių padėti panaikinti hitlerininkų vei- 
Jungtinių Tautų okupacijoj kimą ir sudaryti taikai są- 
ir tuo stumti vokiečius į de- lygas.
speraciją. Jie žudo iš palė-

Vajaus Laiku Turime Sukelti 
Už Prenumeratas $20,000

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

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 
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3544 
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1782 
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726
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... 156 
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... 132 
... 130 
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... 104

I). M. š.

720
600
590
478

468
438
400

y

Kas Ką Rašo ir Sako
KITUS BAUGINA, O 
PATYS GRIEŠYJA

Klerikalų Drauge tūlas 
ABCJ ragina skaitytojus 
užpirkdinėti mišias už mi
rusius. Girdi: “Skaistyklo
je (čyščiuje) patekę negal 
už save melstis, jie bausmę 
privalo atlikti už padarytas 
klaidas.”

Kaip jiems tą bausmę su
mažinti? Ogi išpirkti: duoti 
kunigui pinigų mišioms, 
nors jis ir taip turėtų kiek
vieną dieną laikyti mišias— 
už tai gauną algą.

Toliau: “Gyvieji žemėje 
tiek daug gero galėtų pa
daryti (kunigui pinigus 
duodant. — L. Red.) sie
loms skaistykloje. Kiek ten 
sielų kenčia ilgus metus, 
laukia tikinčiųjų užtarimo 
prie viešpaties sosto. Gy
vendami jie turėjo daug 
draugų, pažįstamų; kur jie 
dabar; kodėl nepadeda?...”

Koks klerikalų rašytojo 
akiplėšiškumas! Rašo, tary
tum jis būtų pats skaistyk
loje buvęs ir matęs! O jei 
kas nors iš katalikų to ra
šytojo paklaustų: kur gi 
yra toji skaistykla, — kur 
jos adresas? Jis negalėtų 
atsakyti. Bet Draugo rašy- jų. 
tojai išmokę plepėti nesą
mones, tai ir plepa.

Tenka pasakyti vienas: 
jei Draugo rašytojai tikėtų 
skaistyklos ir pragaro bu
vimu, tai jie kitaip rašytų. 
Jie nesikoliotų, nemeluotų,

išnaudoti. Va, kodėl jie pa
tys griešija, voliodamiesi 
nuodėmėse, ir tolydžio kau
lija iš tamsių žmonelių do
lerius, kad už juos galėtų 
gražiau ir lengvai gyvent ir 
paūžti.

munistus susijungė visos 
reakcinės jėgos, pradedant 
hitlerininkais ir baigiant 
dešiniais socialistais.

Amerikiečių ir anglų zo
noj komunistai ir demokra
tiniai nusistatę vokiečiai 
gavo nedaug balsų. Ameri
koj ir Anglijoj turčių spau
da džiaugėsi, kad “komu
nistai pralaimėjo” — “de
mokratija laimėjo.”

Kokia ta “demokratija,” 
kad aplinkui antikomunisti
nes jėgas jungiasi aršiausi 
naciai! Po vėliava kovos 
prieš Tarybų Sąjungą, prieš 
komunistus, naciai vėl sten
giasi pakelti galvą. Juk po 
ta pačia vėliava Hitleris 
bovino Anglijos ir Franci- 
jos buržuaziją pirm karo, 
kol išaugino tas jėgas, ku
rių pagalba parbloškė Fran- 
ciją, pavergė veik visą Eu
ropą, ir kurias sulaikė tik 
darbo žmonių tarybinė vals
tybė.

Hitlerininkai nesnaudžia.
Jie daro viską, kad ardyti nešmeižtų Tarybų Lietuvos še, kad Francijos valdžia 
Amerikos ir Anglijos iš vie- ir lietuvių tautos, neremtų 
nos pusės ir Tarybų Sąjun- fašistų, nes vis tai beveik 
gos iš kitos santykius, o smertelni gri'ekai, už ku- 
tuo pat kartu veikia, kaip riuos, pagal katalikų “mok- 
prieš vienus, taip' ir kitus 
Vokietijoj.

Tą aiškiai liudija atei
nančios žinios iš Vokietijos. 
Štai, pranešimai nuo lapkr. 
4 dienos. Sovietų okupuotoj 
Saksonijoj hitlerininkai-sa- 
botažninkai keturis fabri
kus sudegino. Sudegino

slą,” tektų eiti į peklą, iš 
kurios juk jų niekas niekad 
ištraukti negalėtų!

Bet jie žino, kad pekla ir 
čysčius, arba skaistykla ir 
pragaras, yra niekas dau
giau, kaip žodžiai, ka'ip iš
galvoti kunigų baubai tam
siems žmonėms mulkinti ir

ris apšauktas “No. 1 komunistu,” rinkimus laimėjo!
Komunistų partija numato, kad mūsų šalies liaudis 

negalės sėkmingai kovoti prieš reakciją, jeigu ji kartu 
nekovos prieš “raudonojo baubo” rėksnius. Komunistų 
partija sako, kad reakcija, siekdama panaikinti liaudies 
demokratines laisves, dangstosi “antikomunizmo” ir “an
tisovietizmo” skraiste. Tai darė Mussolinis Italijoj, tai 
darė Hitleris Vokietijoj. Tai jie darė ir karą ruošdami 
po “antikominterno” skraiste.

Liaudies pareigos: vienytis ir atremti reakcijos puo
limus, nepaisant po kokia skraiste jie daromi. Tik vie
ningas demokratinės liaudies veikimas galės atitaisyti 
tą žalą, prie kurios atvedė nesilaikymas Roosevelto namų 
ir užsienio politikos.

Tik tokis veikimas paruoš demokratijos laimėjimą 
1948 metais, laike prezidentinių rinkimų,apgins tas
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V. J. Valaitis, New Britain
P. Sprindis, Kenosha .......
F. Wilkas, Wilmerding ...
M. Smitrevičienė, Detroit ...
H. Žukienė, Binghamton ...
LLD 145 kp., Los Angeles 
S. Puidokas, Rumford ....
LLD 77 kp., Cliffside ....... i
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 

Padgalskas, Mexico ..........
Grybas-Krasauskas, Norwood 
Levanienė, Los Angeles .......
P. Dambrauskas, Haverhill ... 
Stankevičius, Wilkes-Barre ....

M. Slekienė, Gardner ..................
P. J. Martin, Pittsburgh ............
M. Paulauskas, Pittsburgh .......
J. Bimba, Paterson ......................

156 . A. Navickas, Haverhill ..............

382
364
312

j.

A.
J.

96
92

78
54
52
52
52
26
26

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ...
K. Žukauskienė, Newark.........................
M. Svinkunienė, Waterbury......................
Hartford Vajininkai, Conn.........................
A. Stripeika, Elizabeth ...........................
J. J. Bakšys, Worcester .........................
LLD 2 kp. So. Boston .............................
P. Pilėnas, Philadelphia ...........................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
L. Bekešienė, Rochester
V. Ramanauskas, Minersville .... 
Geo: Shimaitis, Brockton ..........
L. Pruseika, Chicago ..............
LLD 25 kp., Baltimore ..........
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence .............................
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 
LLD 20 kp. ir Moterų Sk., 

Binghamton ................
P. Šlajus, ęhester ......................
P. J. Anderson, Rochester .........
F. Klaston, P. Bečis, Great Neck 286 
S. K. Mazan, Cleveland ................ 286
C. K. Urban, Hudson ................  260
M. Janulis, Detroit .................... 212
S. Sharkey, Easton .................... 207
J. Blažonis, Lowell .................. 202
J. Rudman, New Haven

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ...........
Philadelphia, Pa. .. 
Waterbury, Conn. .. 
Hartford, Conn........
Rochester, N. Y. ... 
Baltimore, Md..........
Binghamton, N. Y. 
Bridgeport, Conn. .. 
Scranton, Pa............
Chester, Pa..............
Hudson, Mass..........
Cleveland, Ohio .... 
Jewett City, Conn. .. 20.00 
Chicago, Ill..............

. Brockton, Mass........
Newark, N. J..........
Portland, Oregon .. 
Stamford, Conn. ... 
E. St. Loius, Ill. ... 
Elizabeth, N. J........
Wilkes-Barre, Pa. ..

P. J. Anderson, 
Chester, N. Y., rašo: 
randate $68.50. Prašome at
siskaityti $54 už prenume
ratas, kurių tarpe rasite ir 
naują skaitytoją. $10 už Še
rus. Šėrus pirko Ona Gri-

$331.57
131.00

92.95 
. 91.00 
. 60.00 
. 59.00

32.50
32.00

. 25.50 

. 25.00 

. 22.50 
. 22.00

. 19.00

. 15.50
. 15.50
. 15.00
. 13.50
. 12.00
. 11.50
. 11.50
iš Ro-

“Čia

10.00
10.00
7.50
7.50
7.00
5.50
5.00
5.00
3.50
3.50
3.50 

.3.50
3.50

TRIGVE LIE, Jungtinių 
Tautų generalis sekretorius, 
aštriai smerkė Franco režimą 
Ispanijoje, sakydamas: “Jis 
pasiliks nuolatine priežastimi' čienė, ir paaukavo $1. Taip- 
nepasitikėjimo ir nesantaikos 
tarp Jungtinių Tautų steigė-

Mexico, Me.................
Scottville, Mich..........
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. .. 2.00 
Easton, Pa.................. 2.00
Washington, Pa.......... 1.50
Plymouth, Pa.............. 1.50
New Haven, Conn. ... 1.00 
Pittsburgh, Pa..................50
Pittston, Pa......................50
siuntė ir auką $1 biudžeto 
sustiprinimui.

Buvo paskelbta, kad drg. 
Armonienė prisiuntė naują 
prenumeratą, punktus da
bar atiduoda Bostono kuo
pai. Sakosi, nors laikas ne- 
daleidžia daug dirbti vaju
je, bet pagelbės kiek galės.

Iš Lewiston, Me., J. Ži
linskas prisiuntė $16.50 už

PRANCŪZAI PRIIMSIĄ 
TŪKSTĄNČIUS LENKIŠ
KŲ ŽYDŲ

New York. — Žydų pas
kirstymo komitetas prane-

davė leidimus atvykimui 
7;000 žydų. Jau gabenama 
2,000 žydų vaikų iš Lenki
jos i Franci ją.

PABĖGĖLIŲ propa
ganda STOVYKLOSE

New York. — Andrius 
Višinskis, Sovietų užsieni
nio ministro pavaduotojas, 
reikalavo, kad Jungtinės 
Tautos sustabdytų fašisti
niai - karinę propagandą, 
kuri vedama pabėgėlių (iš
virintųjų) stovyklose prieš 
Sovietus.

Teis Nacius Daktarus

gi J. Kulis aukoja $3.50. 
Čia tik pradžia, laikui bė
gant, gausite daugiau...”

Tai graži pradžia, lauksi- prenumeratas ir punktus 
me daugiau nuo drg. An
dersono.

P. Šlekaitis, iš Scranton, 
Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir $16.50 už atnauji
nimus. Taipgi aukų nuo: P. 
Ruseckienės, $1.50. Helena 
Cheseikienė, $1 ir Simpati- 
kė $1. Vajaus pradžioj jis pinigų už prenumeratas, 
prisiuntė aukų nuo drg.' taipgi sykiu ir naują skai- 
Petruškevičiaus $2 ir A. tytoją.
Galdikas, 50c. Šie pinigai į- 
skaityti į biudžetą.

C. K. Urban, iš Hudson, 
Mass., prisiuntė $26 už pre
numeratas ir aukų nuo J. 
Sabanskis, $1 ir S. Jankus

Brooklynietis P. Tamulis, < 
atsinaujino p r e numeratą 
metams ir kreditą davė 
brooklyniečiams, taipgi pri-

GINČAI DeL TRIJŲ 
SENATORIŲ

kredituoja S. Puidokui.
Povilas Venta, brookly

nietis, gavo kitą naują skai
tytoją Connecticut valsti
joj, jis punktus kredituoja 
drg. Svinkūnienei.

J. J. Bakšys, iš Worces
ter, Mass, prisiuntė pluoštą

Iš. Kenosha, Wis., P. 
Sprindis užsirašė dienraštį 
Laisvę ir taipgi atnaujino 
drg. Borden prenumeratą. 
Tikimės, kad jis daugiau 
pasidarbuos šiame vajuje.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami pini
gų už prenumeratas: J. 
Blažonis, Lowell, Mass., M. 
Kazlauskienė, Binghamton,

Moterų skyr.), F. Wilkas, 
Wilmerding, Pa.-

Tai tiek šį sykį. Po dien
raščio Laisvės Koncerto busWaslungton. — Dar ne

išspręsta ir ginčijamasi, ar didesnės pasekmės, nes su- 
republikonai ar demokratai važiuos daugelis svečių-va- 
išrinkti Jungtinių Valstijų jininkų iš kitų miestų, 
senatoriais Marylande, W. Beje, prašome įsitėmyti, 
Virginijoj ir New Mexico j. kad punktai už aukas, serus 

------ ---- ir nuo parengimų pinigai .
London. — Anglijos vai- bus įskaitomi vajaus pabai-

Suejo 80 metų nuo svei- džia siūlo seimui nutart goj. Tad stengkimės dar- 
katos department© įsteigi- įvest verstiną rekrutavimą buotis, kad jūsų kolonija 
mo New Yorkui. taikos metu. įsigytų daugelį punktų.

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikonai teis 22 vokiečių 
daktarus, kurie žudė kita
taučius belaisvius stovyklo
se, darydami neva moksli
nius bandymus.
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rėti specialę komisiją veikalų parinki
mui, (c) suvaidintus didžiuosius veika
lus didesnėse lietuvių kolonijose — siųsti 
ir į mažesnes kolonijas.

J. Byronas referuoja apie sunkius 
Liaudies Teatro kelius, kliūtis, jų nuga
lėjimą ir pasisekimus.

Vedamos diskusijos konkrečiais klau
simais ateities veikimui. Diskusijų su
trauką padaryti pavedama įnešimų ko
misijai.

Po Dainos - Meno 
Festivalio

Lietuvių Meno Sąjungos X-tojo Suvažiavimo 
Protokolas

Suvažiavimas įvyko 1946 m. spalių 21- 
26 (1(1., Vilnies svetainėje, 3116 So. Hals- 
ted St., ir Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St., Chicago, III.

Suvažiavimą atidarė LMS Pirmos Aps
krities pirmininkas J. Stulgaitis, 3 vai. 
po pietų, spalių 21 d. Įžanginę kalbą pa
sakė V. Andrulis. Jis pažymėjo, jog LMS 
Centro Komitetas ir suvažiavimo rengi; 
mo komisija paskyrė suvažiavimui fi
nansinę ir pasveikinimų priėmimo komi
siją: J. Gužą, Gigą Martin, J. Mažeiką, J. 
Misevičių ir Stulgaitienę.

Mandatų priėmimo komisijon paskirti 
A. Dagis ir S. Baronas.

Į prezidiumą išrinkti: S. Jasilionis, V. 
Bovinas, J. Juška, V. Andrulis, J. Saka
las, K. Petrikienė, Kazlauskas, J. Mise
vičius ir Olga Martin.

Suvažiavimo sekretorium išrinktas St. 
Jasilionis.

Prezidiumas paskyrė V. Andrulį pir
mininku pirmai sesijai.

Mandatų komisijos narys A. Dagis ra
portavo, jog šios sesijos pradžioj daly
vauja 92 delegatai nuo 28 organizacijų, 
atstovauja 10,973 narius. S. Baronas iš
šaukė delegatų vardus.

Buvo pakviesti pakalbėti: kanadietis 
F. Šiuflevičius ir LMS pirmininkas J. 
Gužas.

Sesija Trečia
Sesiją trečią atidarė V. Bovinas spa

lių 23 d., 1:30 vai. po pietų. Jis pranešė, 
jog prezidiumas paskyrė šiai sesijai pir
mininką W. Brazauską.

W. Brazauskui paėmus pirmininko 
vietą, apsistota programos skyriuje: vie
netų raportai.

F. Šiuflevičius duoda raportą iš Mont
realio jaunimo choro veiklos; jis pažy
mi, jog šioje srityje veikiama jau 30 me
tu.

Laisvės Kanklių Mišraus choro rapor
tą ir istoriją duoda Olga Martin.

S. Baronas raportuoja iš LMS II Aps
krities veiklos.

O. Mineikiūtė nuo Teatrališko Ratelio 
iš Montello, Mass.

P. Grabauskas nuo Aido Choro iš 
Brooklyn, N. Y.

J. Bendokaitis nuo LMS I Apskrities.
M. Geraltauskienė nuo Liaudies Teat

ro kuopos iš Detroit, Mich.
J. Bendokaitis kalba apie LMS įsikūri

mą.
P. Venta dapildo Aido Choro raportą. 
Skučas nuo Sietyno Choro iš Newark,

kare.
penkta baigiama 5:30 va), va

V. A n d r u 1 i s , priėmęs pir
mininko pareigas, primi
nė reikalą taupyti laiką ir laikytis tvar
kos taisyklių. Jis pažymėjo, jog prezi
diumas skirs pirmininką kiekvienai sesi
ja ‘

Ona Mineikiūtė pakviesta prisegioti 
delegatams ženklelius.

LMS. pirmininkas J. Gužas davė me
nininkų veikimo raportą. Po jo rapor
tui sekė scenos veikalų trūkumo klausi
mas. Paryškėjo, jog nemaža veikalų 
yra išleista, bet trūksta apie juos plates
nio informavimo. Raportas priimtas.

Jeane Vilkelis perdavė suvažiavimui 
sveikinimą nuo Montrealio menininkų. Ji 
sykiu pranešė apie jų miesto lietuvių 
menininkų veiklą ir įteikė $50. Jos drau
gė Aldona Tamošiūnaitė perskaitė svei
kinimą eilėmis.

L. Tilvikas iš Easton, Pa., įteikė svei
kinimą su $20.

V. Bulienė įteikė sveikinimą nuo Ro
chester, N. Y., ALDLD 50 kp.

Nutarta rytojaus reguliavę sesiją pra
dėti nuo 1 vai. po pietų, o įvairių šakų 
menininkų pasitarimą —nuo 10 vai. rytą.

Eva Simans įteikė sveikinimą nuo Cle- 
velando lietuvių moterų kliubo su $10.

Pirmoji sesija baigta 6 vai. vakare.

J. Misevičius nuo Roselando Aido 
Choro; Lapinskas papildo jo raportą.

R. Feiferis duoda referatą temoje 
“Lietuvos Dailė ir jos Vystymasis.”

E. Klastauskienė nuo Cicero moterų 
choro; sveikina su $50.

M. Alvinienė nuo lietuvių choro iš 
Los Angeles, Cal.

E. Simans nuo Moterų Kliubo Choro 
iš Cleveland, Ohio.

K. Keturakienė nuo Roselando Mote
rų Choro; sveikina su $15.

W. Brazauskas nuo Laisvės Choro iš 
Hartford, Conn.

J. Kenstavičius duoda referatą temo
je “Muzika”.

Lapinskąs kalba apie pradžią lietuviš
kų chorų organizavimosi; jis pažymi pa
darytą didelę menininkų pažangą.

S. Jasilionis duoda referatą temoje 
“Lietuvių Poezija.”

R. Mizara žvelgia Amerikos lietuvių 
poetų kūrybą.

V. Žukas kalba apie naujų chorvedžių 
auklėjimą. Jis pataria didesnėms koloni
joms ruošti bent kelių savaičių kursus, 
kaip chorvedžiams, taip ir kitų meno ša
kų veikėjams auklėti; jis nurodo reikalą 
turėti chorvedžių pavaduotojus.

Nutarta 4-tą sesiją pradėti spalių 24 
d. (9:30 vai. rytą.

Trečioji sesija baigta 5:30 vai. vaka
re.

Sesija šešta 
šeštą atidarė V. Bovinas 1:15 

vai. po pietų, spalių 25 d. Jis pakvietė 
pirmininkauti J. Stulgaitį, prezidiumo 
skirtą pirmininką šiai sesijai.

Stulgaitis pakvietė dalyvius diskusuo- 
ti klausimą dėlei centro buveinės — 
Brooklynas ar Chicaga? Po diskusijų 
leista balsuoti. Už Brooklyną paduota 
23 balsai, už Chicaga 25. Vadinasi, cent
ras turės būti perkeliamas Chicagon.

Ant vietos paskirta nominacijų komi
sija, kuri pasitars ir nominuos narius į 
centro komitetą. Komisijon įeina: Pet
rutienė, Valentis, Kenstavičius, Feiferis, 
D. Yuden, Baronas, Andrulis, Juška, 
Žukas ir Bovinas.

R. Mizara skaito referatą “Lietuviškos 
Knygos Kelias.”

K. Petrikienė skaito referatą “Lietu
vių Moterų Menas.”

J. Gužas paskelbia daugiau sveikinimų 
ir pažymi, jog sesijų metu yra gauta su 
sveikinimais $350. O daugelis sveikinimų 
buvo atsiųsta iš anksto ir tokie sveiki- 
nimai jau buvo skelbti programos kny
goje ir laikraščiuose.

D. Yuden raportuoja chorvedžių pasi
tarimą. Nurodo reikalą lavinti naujus 
chorvedžius, palaikyti jaunimą choruose, 
gauti daugiau operečių.

V. Bovinas skaito paruoštą veikimo 
programą, apimančią daugelį klausimų. 
Centro komitetą siūlo išrinkti iš 15-kos 
asmenų. Siūlymai priimti.

Kilo rekomendacija išleisti šio suva
žiavimo darbų, referatų ir paveikslų al
bumą. Rekomendacija užgirta.

Nutarta laikyti 7-tą sesiją spalių 26 
d., 10 vai. rytą.

Šeštoji sesija uždaryta 5:15 vai. vaka
re.

Sesiją

Sesija Antra
Sesiją antrą atidarė V. Bovinas 2 vai. 

po pietų, spalių 22 d., Lietuvių Audito
rijoj. Jis pranešė, jog prezidiumas pa
skyrė šiai sesijai pirmininkę K. Petri- 
kienę.

K. Petrikienė, paėmusi pirmininkės 
pareigas, pradėjo šios sesijos programą.

S. Jasilionis skaito Dr. A. Petrikos pa
ruoštą referatą apie poetą Joną Mačį- 
Kėkštą, jo gyventą gadynę bei kūrybą.

Lapinskas padeklamavo Kėkšto eilė
raštį. ,

V. Bovinas duoda platų raportą iš 
LMS veiklos. Po raportui seka ilgos dis
kusijos ir raportas tampa priimtas.

Prezidiumas siūlo komisiją išdirbimui 
LMS veikimo planų: O. Petrutienę, J. 
Valentį, R. Feiferį, D. Yuden, J. Kensta- 
vičių, J. Stulgaitį, S. Baroną, V. Andru
lį, J. Jušką, V. Žuką ir V. Boviną. Komi
sija priimta.

Mandatų komisijos narys Baronas 
praneša, jog šiuo metu jau yra suregis
truota 120 delegatų, nuo 32 organizaci
jų, turinčių 12,000 narių.

Los Angeles Choras sveikina suvažia
vimą su $10; Moterų Kliubas (iš ten 
pat) su $10. Roselando moterų kliubas 
su $15.

Antroji sesija baigta 6 vai. vakare.

Sesija Ketvirta
Sesiją 4-tą atidarė S. Baronas, prezi

diumo skirtas pirmininkauti šiai sesijai, 
10:45 rytą, spalių 24 d.

Diskusuojama menininkų veikimas ko
lonijose. Kalba visa eilė dalyvių. Išvada 
susidaro, jog reikalinga turėti režisierių 
ir vaidintojų pasitarimą. Nutarta tokią 
sesiją turėti nuo 2-ros vai. po pietų.

W. Brazauskas perduoda sveikinimą 
nuo Laisvės Choro iš Hartford, Conn, su 
$50.

J. Gužas paskelbia ir daugiau sveiki
nimų. Kad neįvyktų sveikinimų pakarto
jimas, jis pažymi, jog sveikinimų pilnas 
sąrašas bus padarytas atskirai.

Ketvirtoji sesija uždaryta 12 vai.
Sesija Penkta

Sesiją penktą atidarė V. Bovinas, pre
zidiumo skirtas pirmininku šiai sesijai, 
1:30 vai. po pietų.

Ši sesija pradėta deklamacijomis. Ane
lė Ventienė padeklamavo Valsiūnienės ir 
Jasilionio eilėraščius, o H. Feiferienė — 
Venclovos ir Giros.

Jonas Juška referuoja: “Mūsų Meni
ninkai ir Jų Veiklą.”

Jonas Valentis referuoja: “Dramos 
Artistai ir Ką Jie Turi Žinoti.”

V. Andrulis duoda platų nagrinėjimą 
William Shakespeare kūrybos.

J. Juška praneša apie režisierių pasi- 
■ tarimą. Pasitarimas rekomenduoja: (a) 

lavinti daugiau naujų režisierių, (b) tu-

Sesija Septinta.
Sesiją septintą atidarė V. Bovinas 10:- 

30 vai. rytą, spalių 26 d. Jis pakvietė 
prezidiumo skirtą J. Sakalą pirminin
kauti.

Sakalas pakvietė V. Andrulį, nomina
cijų komisijos narį, paskelbti nominuoja
mus narius į centro komitetą. Jo pa
skelbimas su sesijos dalyvių dapildymais 
sudaro sekamą sąstatą: J. Valentis, W. 
ŽukaSj J. Reinardienė, J. Krasnickas, S. 
Smitrevičienė, O. Petrutienė, Ph. Ra- 
sins, J. Kenstavičius, D. Yuden, J. Sa
kalas, J. Nedvaras, J. Stulgaitis, J. Kuo
dis, L. Jonikas (Sr.), R. Baranas, V. 
Andrulis, W. Raila, St. Jasilionis, V. Bo
vinas ir F. šiuflevičius. Į alernatus: 
Nancy Roman, V. Rasins, P. Stogis, J. 
Misevičius, O. Martin, A. Dočkienė, M. 
Batutis, F. Jacobs, T.' Žebraitis.

Nominacija priimta aklamacijos būdu.
J. Gužas praneša, jog gauti dar keli 

pasveikinimai, o pinigu suma jau siekia 
$380.

J. Gužas duoda sumanymą atlankyti 
dramaturgo Broniaus Vargšo (Laucevi
čiaus) kapą ir uždėti gėlių vainiką. Su
manymas priimtas ir bendrą atlankymą 
nutarta organizuoti sekmadienį, spalių 
27 d., 10 vai. rytą, prį,e Vilnies namo. Vai
niką nupirkti įgaliotas J. Gužas.

Pakviestas kanadietis Degutis pakal
bėti. Jis pasveikino suvažiavimą nuo tik 
ką atvažiavusio Bangos Choro iš Toron
to.

V. Bovinas padarė einamojo Festivalio 
apžvalgą ir įrodė jaunosios kartos bran
gintiną veiksmą meno srityje.

Rezoliucijų priėmimą pavesta atlikti 
viešose pramogose šį vakarą ir rytoj.

Traukiami dalyvių paveikslai.
Suvažiavimas baigiamas 12 vai. dieną.

Sekr. Stasys Jasilionis.

Dainos-Meno Festivalis Chicagoje, vy
kusis’ per septynias dienas, pasibaigė; 
pasibaigė ir Lietuvių Meno Sąjungos X- 
tasis Suvažiavimas. Išrinktas naujas 
Meno Sąjungai Centro Komitetas, kurio 
būstinė bus Chicagoje.

Tenka palinkėti naujajam Centro Ko
mitetui pasekmingai darbuotis, — ener
giškai, uoliai darbuotis, kad atgaivinti 
mūsų meninę veiklą visose Jungtinėse 
Valstijose!

Ten, kur jau gyvuoja mūsų teatriniai 
rateliai arba grupės ir liaudies chorai, 
jie tenka stiprinti, o ten, kur meninė 
veikla visiškai apleista, — privalome ją 
išnaujo prikelti, atgaivinti.

Yra visa eilė didmiesčių, kur bėgyj 
pastarųjų kelerių metų nebuvo jokios • 
meninės veiklos, nepaisant to, kad ten 
lietuvių gyvena daug.

Imkime tokias dideles lietuvių koloni
jas, kaip Pittsburghas, Baltimore, Phi
ladelphia, Bostonas arba kietosios ang
lies sritis — šenadoris, Wilkesbarre, 
Scranton, — surasime, jog ten viskas, 
liečiantis meninę veiklą, yra apverktinai 
apleista. Jokios meninės saviveiklos nė
ra. Tai nenormalu, tai tiesiog nusižen
gimas. Žinokime, jog be menines veik
los, be platesnio ir gyvesnio kujtūrinio 
darbo, visas mūsų visuomeninis judėji
mas nukenčia.

Mano nuomone, Meno Sąjungos Cent
ro vadovybė privalo tuojau susirūpinti ir 
padėti vietos lietuviams atsistoti ant ko
jų.

Ruošiant suvažiavimą ir festivalį, vi
suomenė stojo menininkams pagalbon,— 
sveikino ir prisidėjo su auka. Tenka 
manyti, kad po šio viso įvykio Meno Są
jungos centras turės daugiau finansinių 
išteklių pasiųsti savo atstovus į kai ku
riuos miestus, kad jie ten padėtų vietos 
veikėjams suorganizuoti liaudies chorus 
bei scenos mėgėjų grupes.

Šis tai yra vienas pirmųjų žygių, kurių 
privalome imtis dabar, tuojau!

i

Visi demokratinio nusiteikimo lietu
viai šaukiami Meno Sąjungai talkon, 
tęsti didįjį darbą meno-kultūros srityj.

Rojus Mizara.

Prie Broniaus 
Vargšo Kapo

(Uždedant Vainiką nuo LMS Suvažia
vimo Spalių 27 dieną, 1946 m.)

Čia klesti, žydi puikios gėles, 
Čia skraido margos plaštakėlės, 
Čia dvelkia vėjas,, medžiai šlama, 
Vaikai ateina čia pas mamą, 
Bet džiaugsmo jausmas čia nekyla, 
Čia viskas mena amžių tylą.

Keliu gyvenimo kas ėjo, 
Didžiais darbais pasižymėjo, 
Kas laimę sau svajojo, tvėrė, 
Ir džiaugsmo taurę ėmęs—gėrė 
Ir ugdė puikų meilės diegą,— 
Čia amžinu miegu jau miega.

Mirties palaužtas draugas tapo... 
Gali tu verkti prie jo kapo. 
Bet neatverksi, nors kasdieną 
Išliesi ašarą ne vieną.
Negrįš jisai, nors tu kremtiesi, 
Nors klaną ašarų išliesi...

Ims

S, šeipačiovas
Ainiams

Jūs dar nėra. Jūs —- oras, molis, žemė, 
Mes apie jus galėjom tik svajot. 
Bet mes iš jūsų savo jėgą šėmiam 
Ir atskaitą už jus turėsim duot.
Tekėjo upėm kraujas. Ir atrodė 
Aptemęs amžių tolimas dangus... 
Kada erdves granatos priešo skrodė, 
Skeveldros jų pasiekdavo ir jus.

Vertė A. Churginas.
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II.
Šiandieną čia draugų vainikas, 
Ant draugo kapo atgabentas, 
Teprimena visiems, kad jojo 
Ne veltui žemėje gyventa.
Kad tai, ką jis gyvendam’s sėjo, 
Gražiais žiedais jau sužydėjo.

Tik darbas atmintį palieka,— 
Juo džiaugias tie, kurie gyvena, 
Ir bendrą darbą, bendrą siekį 
Kasdieną mums minte vis mena,— 
Už draugo darbą, jojo ryžtą, 
Mūs dėkingumas jam tegrįžta!

Darbas draugužio ir jo kapas 
Mums primena tą dėsnį vieną, 
Kad bendro darbo žygis neša 
Skaidresnę auštančią ją dieną; 
Kad laimė tik už kovų kelio, 
Ir vien darbai tik ūpą kelia!

Stasys Jasilionis.
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Trečias Puslapis

Garsios 
•viri 
76 metu*

Veiksminio 
Užkietėjimo?

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

3 ■i

Gomozo. ' Daugiau negu huoiuoto- 
skilvio toniko vaistai. — 

I 8 vaistinių šaknų, žolių ir

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peteri

jas — 
sudėta iš - • »
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas —— išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimais 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa
žinimui'' pasiūlimo—ir gausite

PRIEDO Bandymui Bonkutee 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskuiinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų tr 
nykstelėjimų. fe 
D R. PETER’S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu! 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukštiM 
nevirškinimas ir rėmuo.

'll ,!*'* tUi

Siųskit š{ “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtų reguleri II uncijų 11.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<J vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).
I

Vardas.———----------- ------ — —•———.

Adresas........... —........

Pašto Ofisas.—............ — —— ——
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
& Dipt. 674-32N

2501 Washington Blvd., Chicago 12, Til. > 
>58 Stanley St. Winnloeo. Man.. Can. |

Worcester, Mass
Naujienos

Spalių. 30 dieną buvo su
rengta “surprise pare,’’ arba 
“shower’’ dėl Katrinos Vaite- 
liutės ir Frank Ausiejaus. 
Abudu jauni draugai yra pa
žangių tėvų vaikai, taipgi pa
tys priklauso prie mūsų dar
bininkiškų organizacijų. Fran- 
kis priklauso prie partijos, to
dėl parėj .dalyvavo daug sve
timtaučių. Visi linkėjo mūsų 
jauniems draugams laimingo 
šeimyniško gyvenimo.

Vakaro pirmininku buvo 
Laisvės vajininkas J. J. Bak
šys. Jis taipgi linkėjo abiem 
Laisvės skaitytojams laimingo 
gyvenimo.

Vestuvės atsibuvo jaunosios 
namuose lapkričio 2 dieną. 
Apsivedė civiliškai. Visi Wor- 
cesterio progresyviai lietuviai 
vėlina jiems pasisekimo ir gra
žaus gyvenimo. 'Gana retai pa
sitaiko, kad abudu jaunuoliai 
būna vienodų pažiūrų, šie abu 
jaunuoliai buvo žiburėlio 
Draugijos nariai.

Parėję E. Dovidonienė buvo 
visas “bosas,” o LLD Moterų 
kuopa, turbūt, buvo 
iniciatorius, nes visos 
dinės buvo tos kuopos

parės 
gaspa- 
nares.

StaigaO štai liūdna žinia.
mirė Anastazija Levonavičie- 
nė, Vinco Levonavičiaus žmo
na. Paliko nuliūdime vyrą, 
dukterį Albiną ir7 sūnų Vy
tautą. Buvo malonaus būdo 
moteris. Lai jai būna lengva 
šios Šalies žemelė, o jos liku
siai šeimai giliausia simpati
ja. »

Vincas Levonavičius pirmiau 
buvo Laisvės skaitytojas ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos narys. Aš tikiu, kad Vin
cas ir ateityje nepamirš savo 
pareigų.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

WHW99RRWJ K. L

Tiesą.” Laikraštis išeina du| trų Tarybos sistemai, arba 
kartus į savaitę. saviveiklos rateliams. Filia-kartus į savaitę.

(Tąsa)

Et, tur būt, mum to smė
lyno nepasiekt. Ką jau pa
darysi. Eime atgal į parką. 
Ir, kad matytut, einam at
gal, gerą kvartalą paėjom: 
gi štai parašas: tunelis į pa
jūrį... Aha, tai matai, kaip 
čia esama. Tuoj mes latatai 
laiptais žemyn, o ten ilgas, 
ilgas tunelis, po tuo visu 
kriaušiu, net iki pat jo pa
pėdės, iki smėlėtos pajūrio 
lygumos.

Einam tuneliu, o aidas 
taip čia skardžiai atsimuša. 
Pora vaikiūkščių įsismagi
nę, kad jau rėkauja, kad 
stūgauja, ne savais balsais! 
Gražu jiems, kaip skardas 
jų balsą išnešioja... Štai ir 
išėjom. Ant smėlio. Pasėdė
jom, pagulinėjom pusvalan
dį — ir vėl traukiam atgal. 
O pajūry buvo gražu, ra
mu. Bangutės mažytės, ret
karčiais lyžteri drėgną 
smėlį ir vėl atgal nušliaužia 
jūron.

Parke susiradom saviš
kes. Dar kiek paklausėm 
muzikos, o muzika grojo ir 
pirmiau, pietus mums val
gant. Matyt, iš plokštelių. 
Garsai sklinda iš tam tyčia 
pastolio, kur galėtų sutilpt 
ir tikras orkestras.

O ką, vyručiai, gal va
žiuosim? Važiuojam. Namo 
važiuojam jau suvis- kitu 
keliu. Vis tai, kad geogra
fijos pramokus, kad labiau 
susipažinus su vietų vieto
mis. Ir susipažinom su vie

tos geografija.
Daug matėm palapinių ir 

prikabinamųjų vežimų — 
sklandytuvų, “trailers”. Jų 
čia visur pilna. Vietomis jų 
eilių eilės, ištisos gatvės iš 
jų pristatytos. Ir gyvena 
juose žmonės. Ir baltiniai 
kabo ant virvelių, pratiestų 
tarp sklandytuvo ir kokio 
baslio bei medelio. Sklandy
tuvų stovyklos. Tokių sto
vyklų teko matyt daugely 
vietų, ir dabar ir kitais at
vejais.

Pravažiavom keletą prie
miesčių. “Compton,” Lyn: 
wood,” “Huntington Park.” 
Ir štai įvažiuojam jau ir į 
tirštesnę Angelų Miesto da
lį. Čionai ir šiuo kartu ma
no supratimas apie Los An
geles, kaipo apie gražų, 
švarų miestą, sušlubavo. Vis 
lig šioliai man atrodė, kad 
Los Angeles, kaip ir jo prie
miesčiai, yra labai, labai di
džiulis, ant plačiausių plotų 
išsidraikęs miestas. Nėra 
jame susikimšimo spūsties, 
nėra prišvinkusio oro, nėra 
taip daug nė dūmų, dulkių, 
nuodingų garų. Nors tekda
vo pravažiuot' pro rytinę, 
senąją jo dalį, bet ir ten, 
palyginti, dalykai, 'atrody
davo teigiamai. Koks tai 
saviškas, išmėtytas plačiai 
miestas.

Tačiau šiuo kart, važiuo
damas iš Ilgojo pajūrio, 
patyriau, kad ir Los Ange
les, kaipo didmiestis, turi 
ir kitų didmiesčių savybes. 
Buvo apie penktą valandą.

Dienraščio Laisves

KONCER ■
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
LABOR LYCEUM SALĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn

Pradžia 3:30 po pietų

PO KONCERTO ŠOKIAI

Pavidis Radio Orkestrą

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

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

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

Apart garsiųjų Chicagos dainininkų bus dar 
ir šie numeriai:

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

.' . .V.Sietyno Vyrų Oktetas, dir. J. Simeleviciaus; 
Styginis Ansamblis “Vyturėlis”, vad. Roy židžiū- 
no. Nicholas Dontzoff, žymus akordionistas.

Violeta Tamkiutė-Pranckienė, koncerto akom- 
panistė.

Koncertui įžanga $1.00 ir $1.50. Vien tik šo
kiam 60c. Taksai įskaityti.

Žmonių visur pilna. Kaip 
ir Niū Jorke, čia irgi tuo 
spūsties metu, pakanka vi
sokio ermyderio. Automobi
lių užtvenktos gatvės, tirš
tai, net pavažiuot greičiau 
negalima. Smarkiai trenkia 
gazolino ir degimo dujomis. 
Automobiliai taipo pat ir čia 
plerpia, ūžia, raižo savo 
blizgesiu akis. Ant gatvių 
kampų susikimšimas ne
žmoniškas. Daugybė fabri
kų ir įmonių, daugybė mil
žiniškų krautuvių.

Koliai prasimušėm pro tą 
bizniškąją miesto dalį, jau
tėm savo krūtine, tą tirštą, 
prašvinkusį’didmiesčio kvė
pavimą. Bet parvažiavom 
namo gerai: draugas Pau
lius Pupis — puikus vairuo
tojas, geras važiuotes ka
pitonas. Jis, bra, laviravo, 
varė savo laivą po šurmu
lingas užtvinusias suneri- 
musio miesto dalis ir lai
mingai privarė prie uosto. 
Namo mudu pristatė, kaip 
šešios. Labai žemai dėkui, 
mieli draugai ir gerą nak
telę. Susitiksime ir vėl ka
da, susiklausime.

Ketvirtadienį, birželio 20 
d., praleidom ramiai na
mie. Parašiau pluoštą atvi
rukų su vaizdeliais. Para
šiau laiškus Mizarai į 
Brukliną, Milvydui į Bejo- 
nę, porai žmonos giminių. 
Skaitinėjau žurnalus, laik
raščius. Vakare išėjom su 
maniške pasivaikščiot. Ei
nam sau ramiomis gyvena
mosios Holivudo miesto da
lies gatvėmis. Taip lengva, 
kojos pačios malte mala, o 
maniškė vis mane suvaldo: 
kam skubintis, būk džentel
menas, nelakstyk, kaip 
ožys... Na, gerai, einam iš 
lengvo, rankom susikabinę, 
tėmijam, kas kur dedas.

Stebėtina: vakare, prie 
gatvės ir namų žiburių, 
daug greičiau ką pamatai, 
ko dienos metu nė paisyt 
nepaisytum. Daugybė visur 
graždaikčių, visokių meno 
dalykėlių. Netik tam tyčia 
didėlesnės krautuvės, bet ir 
privatūs namai turi kam
barį, kitą, prikraustytą, 
prikabinėtą paveikslais. Va
kare, kai nušvinta kamba
riai nuo gerai pritaikytų 
žiburių, pro langus aiškiai 
matai tokias dailiškas pa
rodėles.

Vaikščiodami, stabtelim 
ties tokiais langais, pažiob- 
som į dailėdaikčius ir vėl 
toliau. Žibintų šviesoj ir 
medžiai atrodo kitokie, ir 
krūmai ir gėlės. Čia irgi ten
ka pasigrožėt, galvą aukš
tyn pakraipyt. O ten, pro 
medžių viršūnes, žiba po 
dausas plaukdamas, sidab
rinis mėnulis. Toks jis di
džiulis, baltas, toksai pat, 
kaip jis iš mudviejų kadai
se šaipydavos, prieš keletą 
desėtkų metų, kada mudu 
jaunuolėliai sėdėdavom mė
nesienoj Galvestono pajūry 
4r planuodavom ateitį... — 
“Father moon, beautiful 
moon”, — lėtai, svajingai, 
dainuojančiu balsu tarė ma
niškė ir paskui atsiduso...

Taip, tas šelmukas mėnu
lis išjudina svajones. Dienos 
metu nėr kada svajot. Nėr 
kada nė val&re, nebent, 
kaip dabar, eini sau ramiai, 
mėnesienoj ir bent trupu
tėlį pasiduodi mėnulio ža
vesiui, užmiršti tą dienos 
šurmulį.

(Bus daugiau)

Jeruzalė. — žydų užtai
syta mina apardė angių 
traukinį ir sužeidė tris ka- 

) reivius.
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Braižinys parodo Amerikos dolerio perkamosios ga
lios smukimą vis žemyn ir žemyn. Karo laike buvusioji 
Roosevelto administracijos įvestoji kainų kontrolė pri
laikė dolerį nuo staigaus smukimo, bet kontrolę panai
kinus vėl galvatrūkčiais pasileido žemyn ir nėra žinios, 
kur bus galas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
GAMYBOS PAJĖGUMAS 
PADIDINTAS PENKIS 
KARTUS

■ KAUNAS. — Tekstilės 
artelė “Spartuolis” pradėjo 
dirbti medinėmis audimo 
staklėmis. Dėl žaliavos trū
kumo, pradžioje, audė tik 
skarytes ir kt. smulkius ga
minius. Todėl ir gamybos 
plano negalėjo įvykdyti. 
Pradėjus vadovauti pirmi
ninkui J. Deineriui, artelė 
greitu laiku sustiprėjo ir 
jau nuo gegužės mėnesio 
pastoviai vykdo gamybos 
planus.

“Spartuolis” yra vienin
telė tos paskirties artelė ne 
tik Kauno gamybinės Koo
peracijos Sąjungoje, bet ii 
visoje Tarybų Lietuvoje. Jo
je gaminama įvairi paltams 
ir kostiumams vilnonė me
džiaga, kamelė ir kt.

Šiuo metu artelėje veikia 
4 mechaninės staklės, trys 
plačiosios ir viena siaures
nė. Rugpiūčio mėnesio ga
mybos planas, pagal asorti
mentą,' išpildytas 106 nuoš., 
o nekintamomis kainomis— 
202 nuoš.

žo treste: jis nuolat neatlik
davo gamybinių uždavinių. 
Gegužės mėnesį direkto
rium buvo paskirtas demo
bilizuotas iš raudonosios ar
mijos eilių komunistas So
kolovas. Jis per trumpą lai
ką politinio — masinio dar
bo pagalba pasiekė darbi
ninkų tarpe sąmoningo nu
sistatymo darbo atžvilgiu, 
likvidavo neatvykimą į dar
bą ir pasivėlavimus. Neblo
gai aprūpino fabriką reika
lingu žaliavos kiekiu. Daug 
rūpestingumo naujasis va
dovas parodė ir darbininkų 
reikalams, pagerėjo maistas 
valgykloje.

Visa tai atvedė į tai, kad 
birželio mėnesio uždavinį 
fabrikas “Kaspinas” įvykdė 
104 nuoš., liepos mėn. —155 
nuoš., rugpiūčio mėn. —160 
nuoš.

IŠEINA “ŠILUTĖS 
TIESA”

Šilutės apskrities vykdo
masis komitetas ir partijos 
apskrities komitetas nuo 
rugsėjo mėn.-20 d. pradėjo 
leisti savo organą—“Šilutės

___ :_________ -X

ĮSTEIGTAS LTSR VALS
TYBINĖS FILHARMONI
JOS FILIALAS 
ŠIAULIUOSE

lo veikla bus plačiau vysto
ma. Prie Filialo sukomplek
tavus kadrus, bus organi
zuojami simfoninis orkes
tras ir choras.

PRADĖTA GAMINTI 
NAUJA PRODUKCIJA

KAUNAS. — Galanteri
jos fabrikas “Kaspinas” il
gą laiką buvo laikomas vie
nu iš atsiliekančių respubli
kiniame siuvimo — trikota-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Tel. TRObridgO 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

grikoniškais. Rei- 
gkalui esant ir 
^padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ava.
pria Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

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 E Ver green 7-1661

ŠIAULIAI. — Šiauliuose 
įsteigtas LTSR Valstybinės 
Filharmonijos Filialas.

Filialas organizuoja kon
certus ansambliams, briga
doms, solistams, kurie yra 
nuolat arba laikinai LTSR 
Valst. Filharmonijos siste
moje; organizuoja koncer
tus vietiniams kolektyvams, 
priklausantiems Meno Rei
kalų Valdybos prie Minis-

VAIKŲ SPORTO MOKYK
LA KLAIPĖDOJE

KLAIPĖDA. — Nuo rug- 
i sėjo 15 d. Klaipėdoje pradė
jo veikti vaikų sporto mo
kykla, kurioje mokyklinio 
amžiaus jaunimas mokomas 
šių sporto šakų: futbolo, 
krepšinio, bokso, lengvosios 
atletikos, sklandymo, plau
kimo, buriavimo.

WATERBURY, CONN.
I--------------------------------------------------------------------------------- (--------------------------------------------------------------------------------

Naujas Lietuviu Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas

248 Cherry Street, Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas 

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

RONKONKOMA
8634

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. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. 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 j
(RAMANAUSKAS) *

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

1113 Ml Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4116 a

Laidotuvių 
Direktorius

- .....- - -
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Baltimore, Md uni-

uni-
uni-

moterys, 
tam tikrų

bet į 
atvyko 
kurios 
klausi-

Tai ir Mes Jau Išpažintį 
Atlikome

Baltimore and Ohio gele
žinkelio darbininkai Mt. Clai
re šapose, buvo siunčiami “iš
pažinties,“ tik, žinoma, ne j 
bažnyčią, pas kunigą, 
kompanijos ofisą, čia 
dvi jaunos 
klausinėja
mų, j kuriuos darbininkai turi 
atsakyti.

Vienas iš devynių darbinin
kų siunčiamas j ofisą darbo 
laiku atsakinėti į statomus 
klausimus. Minėtos moterys 
prisiųstos nuo Opinion Re
search Corporation 
Jos turi tam tikras
Formos susideda iš trijų pus
lapių. Tie trys puslapiai pri
pildyti klausimų. Klausimai 
yra įvairiausios formos, pa
vyzdžiui :

“Ar jūs 
įeigas
būdu jūs galite

Survey, 
formas.

IF
žinote kompanijos 

išlaidas?“ “Kokiu 
kompanijos 

išlaidas sužinoti?“

klausinėjami ir kas link 
jos. Pavyzdžiui:

“Ar priklausote prie 
jos?“ “Ar dažnai lankote
jos mitingus?“ “Ką daugiau
sia kalbate mitinguose?“ “Ar 
jūs manote, kad yra reikalas 
priklausyti prie unijos?“ “Ar 
jūs manote, kad geriau su uni
ja, ar būtų geriau be unijos?“ 
Ir tam panašiai.

Į šiuos klausimus, žinoma, 
ne vienodai visi darbininkai 
atsako. Atsako taip, kaip dar
bininkas supranta. O daug to
kių darbininkų buvo, kad net 
visų klausimų negalėjo su
prasti.

čia pas darbininkus kyla 
klausimas, kam tas viskas da
roma? Dėl ko darbininkai yra 
klausinėjami? Ir kodėl tik da
lis darbininkų yra klausinėja
mi ?

Aš bandžiau klausinėt for
malių, bet, atrodo, kad ir jie 
nežino. Aš bandžiau sužinoti 
nuo ofiso darbininkų, 
ten negavau tinkamo 
m o.

Pakol kas, mes čia
me, kam tas daroma, kam tas 
vra reikalinga, kas tas per 
Opinion Research Corporation 
Survey. V-kus.

bet ir 
atsaky-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ženklas !•

Po rinkimų Henry A. Wal
lace pasakė: Demokratų par
tija privalo stikairėti, patam
pant liaudiška, o jei ji to ne
padarys — pranyks.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

mo NOTICE is hereby given that License 
RL 18568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of tiie Alcoholic Beverage Control 
Law at 471A’ —’ fith Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAĘL HUGHES ' 
471A — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 
County of 
premises.

Alcoholic
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

- . 6

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

959 — 4th
MAX HUBER

Ave., Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No.

Dabar republikonai, vado
vaujami Hooverio, Vanden- 
bergo, Tafto, sieksis sunaikin
ti
tų darbininkų laimėjimus.

visus iškovotus organizuo-

Republikonai dės pastangų 
sunkinti liaudies gyvenimą 
ir teikti visas progas mono
polistiniam kapitalui krautis 
naujus bilionus dolerių.

Liaudis privalo budėti!
Apdairiai ruoštis 1948 

rinkimams!

NOTICE is thereby given that License No. 
RL 18574 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 263 . Riverdale Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISIDORE BETROCK & LOUIS LEVINE 
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 2146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
5404 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5401 — '1th
HENRY METZLER
Ave., Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No.

m.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11506 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH 
334 Howard

NOTICE is
GB 1192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4110 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
4110 — 4th Ave..

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCIIMEELK
Brooklyn, N. Y. II

& SAMUEL FEUERSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

įeigas ir
“Ar jūs manote, kad kompa
nijos paskelbimas jeigu ir iš
laidų jums yra j valias supran- 

Ar jūs manote, kadtama?”
reikėtų aiškiau skelbimus tal
pinti ?“
kompanijų jeigos? 
esate
elgesiu ?“

“Ar jus interesuoja 
“Ar jūs 

patenkinti kompanijos 
“Ar jūs manote,

kad kompanija turėtų vienaip 
ar kitaip su darbininkais elg
tis?“ “Ar jūs sutinkat su da
bartine kompanijos sistema?” 
“Ar jūs manote, kad turėtų 
būti kitokia sistema?“ “Ar jūs 
sutinkat su kompanijos biz
nio eiga?“ “Kaip jums atro
do, ar geriau, kai kompanija 
kontroliuoja industriją, ar kad 
federalė valdžia kontroliuotų 
ind ustrijas ?“

Čia suminėjau tik kelis 
klausimus, kurių buvome klau
sinėjami. Jų buvo daug dau
giau.

Bet tai ne viskas. Buvome

nezino-

Lapkr. 2-rą dieną čia buvo 
suvaidinta vieno veiksmo vei
kalas — “Anapus Nemuno.“ 
faunos lietuvaitės mergaitės 
akė eiles; pereito karo lietu
siai veteranai buvo pagerbti 
r buvo pakviesti tarti po ke
letą žodžių. Pramoga labai 
puikiai pavyko. Svečių turėjo
me vietiniu ir
Sią pramogą 
LOS kuopa.

iš kitu miestų.
ruošė vietinė

Petras.

Brooklyn. — 3 berniukai, 
nuo 17 iki Ii9 metų amžiaus, 
padarė 50 apiplėšimų, kaip 
kad prisipažino, kuomet ta
po areštuoti.

įį^GE RIA USIA DUONA
BAKING

532’Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

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

VITAMINŲ SANDĖLIS
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 i 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, j miltelių pavydalą, sveika ir skan 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus rpetus 
IŠ Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

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

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

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

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

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

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

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

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

Republikonai prieš Paskolą 
Sovietam

Washington. — Skelbia
ma, kad republikonai, gavę 
viršų kongrese, 
Amerikos paskolas 
kraštam, o ypač 
Sąjungai.

NOTICE i
GB 1880 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
<357-9 Osborne Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ODEL SINGLETARY
<357-9 Osborne St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHLOBOHM
4702 — 4th Ave., Brooklyn, N. "Y. II

the

Y.

stabdys 
kitiem 

Sovietų

GaisrasPhiladelphia 
trijuose sandeliuose palei 
Delaware upę padarė $250,- 
000 nuostolių.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
936 Madison Street, 
County of Kings, to 
premises.

SEYMOUR SIMON 
936 Madison St.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& SAUL SANDICK 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
. GB 7 if5 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 
County of 
premises.

Alcoholic
—• 5th Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

170 — 5th
JOHN HEITMANN

Ave., Brooklyn. N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
487 
County of 
premises.

Alcoholic
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

PRANEŠIMAI
N. S. PITTSBURGH, PA.

Lietuvių moterų apšvietus kliubas 
turės savo susirinkimą 13 d. lapkri
čio, 7:30 v. v. LDS Name, Medley 
St. Malonėkite visos dalyvauti, bus 
pamarginimų. Atsiveskite ir naujų 
narių. — S. Karsok

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
59 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLDFEDER 
(Goldfeder’s Dairy)

59 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

487 — 5th
HENRY KAEHLER

Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law nt 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tiie 
premises.

(254-255)

koncertas
Salėje, 315

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5992 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL ROSENSTEIN & 
CALVIN WOODS

736 Marcy Ave., Brooklyn, N.

189 — 5 th

NOTICE is

the

Y.

OTTO OHLERICH
Ave.. Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
SB 10439 has been issued to the undersigned 
;o sell beer at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
- 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

the
109
County of 
premises.BINGHAMTON,

Nepaprastai gražus 
įvyks lapkr. 12 d., Liet. 
Clinton St., 7 v. v. Įžanga 50c. Pro
gramą pildys keturi Chicagos lietu
vių pirmaeiliai dainininkai: K. Abe- 
kienė, A. Kenstavičienė, J. Kensta- 
vičius, Povilas Stogis. Jie suteiks 
gražių dainų programą. Visus kvie
čia dalyvauti LDS 6 kuopos Rengimo 
Komisija. (254-255)

NOTICE is hereby* given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
76 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premisos.

CHARLES
76 Sumpter St.,

Control
Borough of 
be consumed off

HUDGINS
Brooklyn, N.

the

No.

109 5th
IRVIN WIMBUSH

Ave.. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
4824 — 6th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TETER BECKMANN
Ave., Brooklyn, N.

WORCESTER,
ALDLD Moterų 155 

rinkimas įvyks lapkr. 
vai. vak. Liet. Salėje, 
Malonėkite visos narės
nuajų atsiveskite. Turime 
svarbių reikalų aptartjjjki 
metams. — A. W.

MASS.
kuopos susi- 
11 d., 7:30 
29 Endicott 
dalyvauti ir 

daug 
einantiems 

(253-254)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVEBGREKN 8-0770

. Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE SHAPIRO,. MILTON A. KOPS & 

. STANLEY SHORE
623 Livonia -Aeve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

Alcoholic 
Smith, 

County of 
premises.

113 Smith

•;tii Y. H

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is 
EB 612 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
474 Bcrgėn I 
County of Kings, 
premises.

MARGARET KELLY 
474 Bergen St., Brooklyn, N. Y. II

Street, 
Kings, to be consumed on

TIMOTHY SHEEHAN 
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 1023 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wino at retail under Sertion 
107 of the Alcoholic Beverage CControl Law 
at 6740 —■ 5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings ,to 
premises.

be consumed on the

6740 — 5th
MARIE

Ave.,
TORRE

Brooklyn, N,

NOTICE hereby given that License No. 
RW 1072 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Sertion 
107 of die Alcoholic Beverage CControl Law 
at 308-12 Bay Ridgo Parkway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY REST, INC.
308-12 Bay Ridge Parkway, B’klyn, N. Y. C

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST KATT
Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
9718 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

9718 — 3rd

NOTICE is

GEORGE 
Ave.,

MEYER
Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No. 
GB 1490 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 —• 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY & JOHN PLATE 
7010 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11108 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8405 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
promises.

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

8405 — 3rd

NOTICE* is

MARTIN 
Ave.,

RATHJE
Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
GB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .. Control 
6104 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Law nt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

6104 — 3rd

NOTICE is

CHRIST 
Ave.,

SI MAT
• Brooklyn. N. Y. II

hereby given that License No. 
GB 2033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4823 — 4th Avepue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4823 —• 4th

NOTICE is

JAMES ERSKINE
Ave., Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No. 
GB 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
Die Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY UORTSMANN
4413 — 4th Ave., j&rboWyn. N. Y. HįfcrboMyn. N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic
— 7 th Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

BERNARD
152 7th Ave.,

HAVILAND
Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section lOf of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 
County >»f 
premises.

Alcoholic
— 7th Avenue, 'Borough of Brooklyn, 

Kings, to he consumed off the

280 —• 7Di
JOHN LUCHAU

Ave., Brooklyn, N. H

NO3’ICE is hereby given that License No. 
GB 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Avenue. Borough of Biooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

CARL TRENTWEDEL
4902 — 7th Ave.. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
4410 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHESSOW
4410 — 18th Ave., Biooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
462 — 60th Street, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

462 — eoth

NOTICE is

ONNIG 
St.,

AYJIAN
Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
GB 2099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 —86th Street, Borodgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. (

PIHLIP KRISTENSEN 
86th St., Brooklyn, N.544 Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1960 has been issued to the undersigned 
to sell ' beer at retail under Section 107 of 
the . Alcoholic Beverage . Control Law at 
1172 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1.172 E.
DEIDRICK GRUBE

92nd St., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE 
GB 1808 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

JOHN FISHER
1098 Nostrand Ave., , Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is. hereby given that License No. 
GJB 1509 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1374 Nostrand Avenue,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSBETH
1374 Nostrand Ave.,

HELM KE
Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 595 has been issued to the undersigned 
to aell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1930 Fulton Street, Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ’

HBNREHTA KINO
I960 Fulton St., Brooklyn, N. Y. H

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)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1966 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERMAN BORSTELMAN
3340 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL BOTTGER
9508 — Ave. L, Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav- at 
2952 — Avenue R. Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORDES
2952 — Ave. R. Brooklyn. N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1821 Church
BOY KETELSEN
Ave.. Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No.

6

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

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

478 Kent Ave., Brooklyn.
(257)

OPERATORES
Patyrusios prie paprastų Singer. Darbas nuo 
kavalkų $40—40 valandų savaitė. Taipgi mo

kinės ir abelnam darbui merginos.
PIONEER PLASTIC PRODUCTS 

17 EAST BROADWAY, N. Y. 
(arti Chatham Square).

CO

(255)

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Prie medvilnės nurinkimo 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
(265)

NOTICE is
GB 1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SIEM
680 Manhattan Ave., Brooklyn. N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 1/a.w 
376 Marcy 
County of 
premises.

Beverage Control I<aw at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

16 Marcy
WILLIAM
Ave..

STEFFEN
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JAHNSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1292 Sutter Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1292 Sutter

NOTICE is

EM 11.
Ave.,

SARLO
Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No. 
GB 2234 has been issued to Die undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcėholic Beverage Control Law at 
1190 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

1190
FRED. BRENNING

Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2018 has been issued to the undersigned 
to sc, 
the ’
38 Joralemon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. t

ERNEST DAUTERSTAEDT
38 Joralemon St., Brooklyn, N. Y. H

eU beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

FRED. BRUECKMANN x
270 Albany Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
606 Wilson 
County of 
premises.

506 Wilson

Avenue, 
Kings, to

KLAUS 
Ave.,

Control Law ut 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DROGE
Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1632 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2313 Tilden Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2313 Tilden
PETER 

Ave.,
WILKEN

Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2148 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5993 hm been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
g58 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

THEODORE 
NICK

358 — 6th Ave.,

to be consumed off the

RICKERMANN &
FELDMANN

Brooklyn, N. Y. H

PATYRŲ BUFERIAI 
Pagelbininkai ir kaulininkai, taipgi 

priimsime ir keletą mokinių.
JULIAN FREIRICH COMPANY 

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

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 
Hammonton, N. J. 

Hammonton 722
(258)

IS MĖSOS KAULŲ ĖMIKAI
Patyrę 

Puikiausios Darbo Sąlygos. 
Gera Alga.

BEN GRUNSTEIN & SONS 
500 OBSERVER HIGHWAY 

HOBOKEN, N. J.
(259)

MEDŽIO APDIRBĖJAI
PATYRŲ

PRIE TROKAM VIRŠŲ
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
VIRŠLAIKIAI

Kreipkitės
300 TONNELE AVENUE

JERSEY CITY, N. J.
(255)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA DARBININKŲ
Mėsos Pakavimo J staiga 

Reikalauja darbininkų visokiems darbams
VYRU IR MOTERŲ

Patyrusių ir Be Patyrimo
Geros Algos

UNITED DRESSED BEEF CO.
Divizija Swift & Company
780 1st Ave., prie 44th St.

(258)

Brooklyn. — Valdžia 
skelbia varžytines pardavi
mui penkių senų šarvuotlai
vių kitą mėnesį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas Camden, 

N. J. Yra 6 kambariai, maudynė ir 
closed porčiai. Šiitu vandeniu šildo
mas (extra lavatory). 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)

Reumatiški Skausmai
Deksnlo Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO
P. P. Boa 666, Newark L N. J.

I
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Pasimatykime Gražiajame Laisvės Koncerte 
Šį Sekmadienį, 10-tą, Labor Lyceum Salėje!

Susilankė Sūnaus

f’OVILAS STOGIS,
Stiprusis basas.

Paskutiniu kartu norime 
priminti visiems brooklynie- 
čiams ir iš apylinkių lietu
viams, kad ta reta proga pasi
grožėti lietuvių dainos talen
tais iš visos plačios Amerikos 
— jau čia pat.

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
KONCERTAS

Įvyks jau šį sekmadienį, i 
; lapkričio (Nov.) 10-tą, Labor! 
i Lyceum, 949 Willoughby Ave 
prie pat Myrtle Ave

DALYVIAI KONCERTO 
PROGRAMOJE:

Čypas
Ohio.
Vyrų
vadovybėje J.

rne-

(Čypaitė)

Oktetas

Brook

Jarnai- 
stotis,

Privažiuojama BMT 
ca linija, Myrtle Ave. 
taipgi daugeliu gatv 
kurie siekia Broadway ir 
Myrtle Ave. kampą.

Pradžia 3:30 vai. po piet. 
i Po koncerto šokiai prie Anta
no Pavidžio

Tikietai
kiams $1.50 ir $1. Vien tik šo
kiams 60c (taksai įskaityti).

Prašome įsigyti tikietus iš 
anksto, kad nereikėtų stovėti

Radio Orkestros. 
koncertui ir šo-

Paštas Praneša

Agotėlė Kenstavičienė
Povilas Stogis
Koste Abekienė
Juozas Kenstavičius

Tai chicagiečiai lietuvi 
no žvaigždės.

Violeta
Cleveland,

Sietyno 
Newarko,

I melevičiaus.
Aido Vyrų Choras, vadovy

bėje Prano Pakalniškio.
Aido Choras, vadovybėje 

Jurgio Kazakevičiaus.
Vyturėlis — orkestrą, vado

vybėje Rojaus Židžiūno.
Nikolai Danzoff, armonis- 

tas.
Violet Tamkiūtė-Pranckie- 

nė koncerto akompanistė.
O po to žavingo koncerto 

turėsime linksmus pasimaty
mus su savo visų dienų drau
gais brooklyniečiais ir su dau
geliu svečių iš tolimų miestų.

is

1S

Si-

J. KENSTAVIOIUS
• Pasižymėjęs dainininkas.

m

Susivedė

Broklyno pašto viršininkas i__________________
Edward J. Quigley praneša, ! - - - —
kad šį pirmadienį, lapkričio | 
11-tą, pašto skyriai neveiks b’’ p . <• • •
laiškai bei siuntiniai nebus iš- ! I FOlO LIGOJUSI 
nešiojami. Tačiau per visą j _______
dieną (Armistice Day) veiksi ]£ Mason General Hospital, j Nežiūrint visų painiavų 
centralinio pašto Washington : esančio Brentwood, L. L, pa- į kuriose įvyko šie rinkimai, at 
ir Johnson Sts., štampų par- ! bėgę 4 pavojingi proto ligo- 
davimo ir priėmimo skyriai.

Surinkimas iš dėžučių laiš- 1 
kų bus tuo pat laiku, kaip 
sekmadieniais ir šventadie
niais.

Pabėgo 4 Pavojingi Komunistai Gavę Graži] 
Skaičių Balsy

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
John Garfield -f Geraldine Filzgerald 

“Nobody Lives Forever” 
su Faye Emerson ❖ George C'oulouris

# Ir puiku* asmenų vaidinimai scenoj * 
LIONEL HAMPTON ir Jo Orkestras

RED AND CURLY The < hocholateers 
STRAND Broadway ir 47 St.

i niai. Iš jų vienas, nacių kariš-i 
i kis kalinys, menama, buvęs 
suplanuotojo ir vadu to pabė
gimo. Pabėgę primušdami sar
gus.

Atakoje ant sargų dalyva
vę 12. Kambario, kuriame jie 
būna per dieną, suolus sudras
kę j lazdas, jomis primušę 
sargus iki netekimo sąmones. 
Rot tik keturi pabūgę. Kiti, 

! labiau sergantieji, paklydę 
koridoriuose.

rodo, kad komunistai visoje 
New Yorko valstijoje gal bū
sią gavę apie šimtą tūkstančių 
balsų.

Viename tik New Yorko 
mieste komunistai gavo 87,- 
431 balsą už Davisą ir 79,957 
už Thompsoną. Queens kandi- 

Evans 
Visoje 

skaičius

Albinas Kraujalis, sūnus 
w i 11 i a m s b u r g i e č i ų J o s e p h i n o s 
ir Motiejaus Kraujalių, susi
vedė su Marijona Marozaite 
iš Chicagos. Santuoka įvyko 
Chicagoje, spalių 23-čią. Į su
tuoktuves buvo nuvykę jauno
jo sesuo Bronė ir švogeris Vin
cas Kazlauskai, taipgi jo 
draugai Jonas Sakalauskas, 
Vickie Lugauskas. ir Jonas 
N a vara u sk as.

Mrs. Mildred Ibanez . (Bal
čiūnaite) susilaukė sūnelio 
lapkričio 7-tą. Naujagimis 8 
svarų ir 8 uncijų. Vardą jam 
davė Alau James. Tai antrasis 
Mildredos ir Anthony Ibane- 
z’ų sūnelis. Pirmasis jau 4 
metų. Antanui, kaip ir visiems 
jauniems, teko pertraukti šei
mos gyvenimą ir eiti kariauti, 
iš kui' sugrįžo praeitų metų 
gruodžio mėnesi.

Mrs. Ibanez su sūneliu ran
dasi Evangelical Deaconess li
goninėje, Chauncey St., neto
li Broadway. Abiejų sveikata 
gera. Matyti galima bile die
ną tarp 3—4 vai. po pietų ir 
7—8 vakare.

Linkime laimingai išauklė
ti!

Apsidžiaugęs laimingu šei
mos padidėjimu, 1______
tėvas Antanas Balčiūnas, Lais- i 
vės direktorius ir pirmaujan- 
jantis vajininkas, sakė, kad 
jis, varde naujo anūko, turė
siąs gauti Laisvei atitinkamą 

| skaičių naujų skaitytojų dau
giau. Be abejo, jo talkininkai 
jo gerą ūpą’ supras ir geram 
patrijarchui pagelbės išsilai
kyti viršūnėse su žymiausiais 
spaudos čampionais.

Ispanai Respublikiečiai 
Primena, kad Ispanija 
Dar Neišlaisvinta

Dr. Jose Girai, ištrėmime 
esančios Ispanijos respublikie- 
čių valdžios premjeras, atsi
šaukė į amerikiečius padidin
ti paramą respublikiečiams, 
kovojantiems prieš fašizmą 

į Ispanijoje. Ta parama yra 
l reikalinga abiejiems, kaip vei- 
■ kiantiems užrubežyje, 
i kovojantiems Ispanijos

gruodžio 16-tą.
Dr. Girai pareiškimas tilps 

kada nors ateityje. O tuo tar
pu, norintieji kovai prieš fa
šizmą pasitarnauti praktiškai, 
savo organizacijose pasitarki
te paskirti auką arba bent pa
imti to didžiojo mas-mitingo 
tikietų parduoti iš anksto, kad 
ir mūsų žmonės masiniu 
vumn paremtų moraliai 
nansiniai tą jau dešimtis 
ispanų liaudies vedamą 
kią kovą.

ir fi- 
motii 
sun-

taip 
vid u-

JointAtsišau k imą
, Anti-Fascist Refugee Commit
tee per savo pirmininką Dr. 
! Edward K. Barsky, Madrido 
gynimo dešimties metų sukak- 

įtyje.
Ne wvorkiečių v v r i a u s i u I ‘ •

- v j veiksmu tai kalėdinei kampa- 
i (i ed os ! nj jaj aųS£įn£j bus masinis mi

tingas - koncertas didžiajame 
Madison Square Gardene

D-ė.

slau- 
algų 
taip-

Montefiore ligoninės 
gės gaunančios pakėlimą 
iki $20 ir $30 mėnesiui, 
gi gausiančios du valgius per
diena, baltiniu skalbimą. 4 J 4 *

BUS SMAGUS
BAN KIETAS

Walterio Meiliūno sumany
mu, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube, šeštadienio vaka
re, 7-tą dieną gruodžio, šių 
metų, bus duodama vakarie
nė: našliams, gyvanašliams, 
senberniams ir senmergėms. 
Tikintų kaina $2.50 asmeniui. 
Vien tik šokiams 50 centų, 
priskąitant ir taksus.

Kviečia Rengėjai.

Giliai įdomi Istorija Moteries, 
Kuri Pašventė Visą Savo 
Gyvenimą, Gelbėdama Vaikus, 
Kūdikių Paralyžiaus Ištiktus!

ROSALIND RUSSELL

‘SISTER KENNY’
su Alexander Knox

Dar ir James Mason ir 
Phyllis Calvert 

drąsioje namų dramoje.
‘THEY WERE SISTERS’
BROOKLYN
PARAMOUNT

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HENRE1I) 

"DECEPTION”
WARNER ATSTZY M F: JIM A S! 

Durvs Atsidaro 10:30 A. M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ

BWAY. ir 51 St. NUGI,AT

DOROTHY McGUIRE—ROBERT YOUNG 
kai|K>

“CLAUDIA and DAVID”
Ir dar gausinga* asmenų vaidinimas sce
noje: VIVIAN BLAINE, Lou Willis, Jr., 
Bobby Whaling, Roily Rolls • EKSTRA! 
Jerry Colonna o SPECIALIAI: Naujas
March of Time apie "ATOMINĘ JĖGĄ"
DAW 71,1 AVENUEKU A I ir 50TH STREKT • VRSUS

Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! Šauniausia muzikalu 
Extravaganza ... pilna komedijos, romansų ir muzikos, su mylimomis 
dainomis, kurios ir senos ir naujos! 3 ai panašiausias j dangų dalykas .. .

IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FRED ASTAIRE

JOHN CA ULFIELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN į

TECHNI SPALVOMIS
* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

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

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

j datas į kaunsilmanus 
gavo 4,552 balsus, 
valstijoje gautų balsų 
paaiškės tik vėliau.

Skerspainės ir persekiojimai 
komunistų prasidėjo dar pirm 
nominacijų.

Bandyta teroru sulaikyti ko
munistus nuo gavimo reikiamo 
skaičiaus piliečių parašų, kad 
nepatektų ant baloto. Komu
nistai pateko.

Reakcininkai iš demokratų 
i abazo pasimojo teismo keliu 
juos numesti nuo baloto. Ko
munistų nenumetė, bet pakan
kamai sutrukdė, kad pakenk
ti patys sau.

Pastangomis numesti ko
munistus nuo baloto demokra
tai papiktino daug žmonių, o 
nuo komunistų atėmė daug 
brangaus laiko. Komunistai 
žinojo patys nebūsią išrinkti 
šiais metais. Svarbiausis jų 
tikslas šioje kampanijoje bu
vo — nušviesti miglotą padė- 

| tį, paakstinti žmones daly- 
1 vauti balsavimuose ii’ balsuo
ti už darbininkus ir progresy
vius. Tą darbą sutrukdė norė
jusieji numesti 
nuo baloto.

Praeitą šeštadieni jaunave
džiai parvyko į Brooklyną. 
Marčiai sutikti, Albino tėvai 
suruošė gražų tpažmonj, na
mie, 380 So. 3rd St. Sulauk
tu vėse dalyvavo gražus būrys 
vietinių giminių ir draugų, 
taipgi buvo atvykęs jaunojo 
dėdė Antanas Kraujalis su 
šeima ir grupe draugų iš Whi
te Plains, N. Y.

Linkime jaunavedžiams lai
mės šeimos gyvenime.

Albinas savo nuotaka susi- 
pažinęs mergaitei su saviš
kiais atvykus anais metais į 
čionai buvusią pasaulinę pa
rodą. Albino tėvas Kraujalis 
ir Marijonos tėvas velionis 
Maroza buvę draugais iš Lie
tuvos. čia susitikę, taipgi pa
sijuto tebesą artimi, abu na
riais pažangiojo judėjimo. 
Tad Kraujalis labai patenkin
tas, kad ir tarp vaikų įvyko 
draugingumas, kad sūnus par
vedė marčią iš pažangios bu
vusio draugo šeimos.

Kraujalis yra 
d ien rašei o Laisvės 
ir rėmėjas, taipgi 
yra mūsų pramogų

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

A, TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck !r Maujer Sts. BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

komunistus

už 
techniškai painu.
gerai jsitėmijęs

komunistus

ilgametis 
skaitytojas 
visa šeima 
lankytojai,

R.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

3-CIA DIDI SAVAITE!

Didis; Rusijos Sekretas
Pagalinus, Parodomas!

"Stebuklas,” kuris sustabdė 
Hitlerį Stalingrade!

ARTKINO hu džiaugsmu 
persta to

STALININES
DOVANOS FILMĄ

taip pat
“Rebirth of Stalingrad” ,

STANLEY 7«i Avė. bet 42 & 41 Sts į DABAR

SPECIAL: Nuolaida organizacijoms, kuios pirks bilietus grupėmis.
---------■—---------------- ■------ a>------ --- ------ --- ------ w------ ---a-------------a—a------a------ a—>a------ a------a—a------ a------a------ a------ a------ a I

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
KETURI DIDIEJI SUSIRENKA N. Y.

Matyk Byrnesą, Beviną, Molotovą ir de Murville sueinant gaminti taikos sutartis! Girdėk 
Molotov* kalbant Jungtinių Tautų neime apie pasaulinį nusiginklavimą h Atominės Bom
bos uždraudimą! Matyk Churchillą ir Generolą Montgomery sueigoje EI Alamein vetera
nų! Matyk karališkas lordo Mountbatten dukters vedybas su lordu Brabourne! Matyk 
svetimtaučių J. T. delegatų atsilankymą pas Roosevelto kapą! Matyk žinišką techni-spalvę 
filmą, "Men of Tomorrow” ir dar visas naujausių žinių filmas iš plačiojo pasaulio.
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 Street.
—WWW . ■ ■ ■ ■ ■ ■■! ■■■■ I ■ I ■ ail ■Q»ĮamĮyB|aMal

Balsuoti 
taipgi buvo 
Kas nebuvo 
prašymo balsuoti už komunis
tus pirmiausia, tas nubalsavęs 
visą ALP ar bile kurios kitos 
partijos eilę atrado nebegalįs 
už komunistus balsuoti. At
rinkti kandidatus prie maši
nos ne kiekvienas gali: vienas 

! nusigąsta per ilgai užtruk
siąs, kitas neprimato apytam- 
siose būdukėse. O kadangi 
komunistai statė tiktai du 
kandidatus ir tuos ne vyriau
siom vietom, bet tik 3-čią ir 
ketvirtą iš eilės, tad tų toli
mesnių vietų tūli iš karto ir 
nepastebėjo.

Tai vis techniškos kliūtys. 
Bet buvo ir politinių.

Pavyzdžiui, New Yorko 7- 
to A. D. 14-me rinkiminiame 
distrikte balsuotojai atrado, 
kad rankenukė virš komunis
to Davis’o vardu neveikia. Pa
reikalavo pataisyti. Atėjęs 
mechanikas sakė, būk negali
ma esą pataisyti. • Jis tik kor
telę su Davis’o vardu visai iš
traukė iš vietos. Tik šalutinės 
organizacijos — Honest Bal
lot Association — atstovui Le
wis Isaacs užprotestavus, ma
šina pataisyta ir Davis’o var-

Naminių žvėrelių 
draugija atsišaukė 
“mylėtojus” nepalikti jų al
kyje ir šaltyje, jeigu jų nebe
nori ar turi kur išvažiuoti ar 
išeiti iš namų ilgam laikui. 
Pašaukus draugiją — ASPCA 
— žada paimti iš namų nepa
geidaujamas kates ar šunis.

globos 
i kačių

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Mūsų skaitytojai raginami 
••emti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvoje

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą. 
(Pageidaujama, kad restauracija tu- 
"ėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti bile kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valsti
joj. Kas turi tokį biznį ir nori par
duoti, prašau rašyti į W. Smith, 
5422 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn. N. Y. (253-258)

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <151 Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

. Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins
(Shaliiiskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

das sugrąžintas po balsavimo 
per kelias valandas be jo. 
Įvairių skundų-skundelių gau
ta iš eilės vietų.

Suteikiam garbingas laldotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4498

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
R II 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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS J
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS MIKE LEIPUS
(Raudžius) 324 Devoe Street

328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 4-8003 r

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

U |sw«l* . . . $2475

CAMBRIDGE 
x . . . I297$

PATRICIA
>u . . „ I247S

MATIKI

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




