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Darbiečiai Kyla.
ALT Tranas.
Visuomenė Privalo 

Pasisaugoti.
Šuva ir Žmogus.

Rašo R. MIZARA

60 pažangesnių ir apdaires- 
ių Anglijos Darbo Partijos j

atstovų parlamente sukilo į 
prieš Attlee’o ir Bevino vado
vybę.

Jiems nepatinka Bevino 
beždžioniškas patai Ravimas j 
Byrnes’ui keturių didžiųjų 
konferencijose. Jiems, bend
rai, nepatinka užsieninė dar
biečių valdžios politika, kuri 
yra sena Anglijos torių impe
rialistinė politika.

Susidėję vienan blokan, ši
tie darbiečiai žada kovoti, 
reikalaujant, kad Bevinas pa
sitrauktų iš Anglijos užsienio 
reikalams ministerijos.

Kitais žodžiais: 60 darbie
čių atstovų parlamente reika
lauja valdžią vykdyti tuos 
pažadus, kuriuos Darbo Par
tija davė balsuotojams 1945 
m. rinkiminėje kampanijoje.

Jei Attlee ir Bevinas nesi- 
skaitys su 60 darbiečių reika
lavimu, tenka manyti, atsiras 
daugiau darbiečių, kurie dė
sis prie “sukilėlių.” Visa tai 
nežada nieko gero Anglijos 
imperialistų lakiejams!

*

Pasiskaitykite sekamą:
“Amerikos Lietuvių Taryba 

paskelbė atsišaukimą: ‘Gelbė
kime Lietuvą.’

“Gelbėkime Lietuvą. . . Va
dinasi, duokime pinigų.

“Bet ar visuomenė žino, 
kad iš tų pinigų, kuriuos ji 
buvo sudėjusi ‘Lietuvai gelbė
ti,’ Amerikos Lietuvių Tary
bos tranas, Informacijų Cen
tras, jau suvalgė virš 51,000 
dolerių ?!

t

“Ar šitaip mes gelbėsime 
Lietuva ir ateityje?

“Informacijų Centrui tūks
tančiai, o Lietuvai — nė cen
to. . .”

Kas taip rašo?
Taip rašo vienas jų — Juo

zas Tysliava!

P-nas Tysliava pripažįsta 
visa tai, ką mes seniai sakė
me : Taryba renka pinigus 
Lietuvai, o juos išleidžia Čia 
pat Amerikoje, — išleidžia vi
sokioms bereikalingoms kelio
nėms, išleidžia užlaikymui 
Grinių, Jurgėlų ir kitų veltė
džių, kurių darbas susideda iš 
to, kad šmeižia komunistus ir 
T a rybų Lietuva!

Šį faktą privalo žinoti kiek
vienas Amerikos lietuvis, nes 
Taryba rengiasi kaulyti pini
gų iš Amerikos lietuvių drau
gijų ir kliubų!

t

Victoria mieste, Kanadoje, 
andai numirė tūla J. V. Sprat- 
t’ienė, buvusio laivų magnato 
našlė.

Ji paliko testamentą, ski
riantį kas vieneri metai ,po 
$1.000 jos šuniui.

Šuniui pridaboti palikta 
slaugė (Miss A. M. Cartright), 
kuriai bus mokama po $71 
kas mėnuo algos. *

Paliktame Spratt’ienės pa- 
lociuje šuva gyvens ir jo nie
kas neturės teisės parduoti li
gi rudis (ar juodis) bus gy
vas!

žinią paskelbė Overseas 
News Agency.

Kanadoje, kaip ir Jungtinė
se Valstijose, jaučiama didelė 
stoka namų; grįžę iš karo ko
votojai neturi kur pasidėti.

čia, štai, šuniui palieka- 
palocius — tik dėl to, 
tam laimingajam pavyko 
kapitalistės pamylėtuoju.

* O 
mas 
kad 
būti

Tai tvarka!...
O kai tūli žmonės kritikuo

ja tokią tvarką (kur Šuva sta
tomas aukščiau žmogaus), tai 
tūli už tai ant jų dūksta, ap
šaukdami 
tais”...

“Maskvos agen-

dienraščio* Vilnies 
įvyks Chicagoje ry-

Metinis 
koncertas

(Tąsa 5-tam puslp.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metam* 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c

RANKIN UŽPUOLIKIŠKAI 
KVOTĖ GARSŲ MOKSLO 
VYR4 PROF. SHAPLEY

Byrnes ir Bevin Reikalauja 
Pilnos Galios Trieste 
Miesto Gubernatoriui
MOLOTOVAS STOJA UŽ SEIMELIO TEISESN e-Amerikinio Komiteto Galva 

Kongr. Rankin Traukia Shapley 
Teisman, Esą, už “Panieką”

Washington. — “Demo
kratas” kongresmanas John 
Rankinas, kongresinio ko
miteto pirmininkas “ne-am- 
erikinei veiklai tyrinėti,” 
žiauriai kvotė profesorių 
Harlowa Shapley, garsųjį 
Harvardo Universiteto as
tronomijos o b s e rva tori jos 
direktorių. O kad prof. 
Shapley neatsakė į stato
mus klausimus taip, kaip 
Rankinas norėjo, tad Ran
kinas parašė įsakymą pa
trauki Shapley teisman, gir
di, už tai, kad Shapley “pa
niekinęs” Rankino komite
tą.

Rankinas rėkavo ir grū
mojo, reikalaudamas, kad 
profesorius Shapley išduo
tu dokumentus - užrašus šių v
pilietinių organizacijų: CIO 
Politinio Veikimo Komite
to, Nacionalio Piliečių Poli
tinės Veiklos Komiteto, Ne- 
p r i k 1 a u somojo Pilietinio 
Menininkų, Mokslininkų ir 
Profesionalų Komiteto, ir. 
B e n drojo Prieš-Fašistinio 
Pabėgėlių Komiteto.

Prof. Shapley atsake, kad 
jis yra narys tiktai vieno 
Menininkų, Mokslininkų ir 
Profesionalų Komiteto, ir 
nieko bendra neturi su ki
tais minimais komitetais. 
O kas liečia Menininkų, 
Mokslininkų ir Profesiona
lų Komitetą, tai Rankinas 
neturi jokios teisės reika
lauti šio komiteto doku
mentų, užreiškė prof. Shap
ley.

Perpykęs Rankinas, skan-

Naujas Albany Protes
tas prieš Angliją

Lake Success, N.
Albanija atsiuntė 
protestą Jungtinėms 
toms prieš Anglijos 

kurie 
jūros

antra 
Tau- 
kari- 

nius laivus, kurie graibo 
minas iš jūros sąsiaurio 
tarp Albanijos krantų ir 
Korfu salos. Albanai sako, 
jog tai įsiveržimas į Alba
nijos vandenis.

Baigiasi Lakūnų 
Streikas

ORAS. — Bus šaltoka.

Washington, lapkr. 15. — 
Pranešama, kad šį šeštadie
nį grįš darban 1,000 lakūnų, London. — Auga eilinių
streikavusių prieš Trans- Darbo Partijos narių pasi- 
world oro linijas. Jie pasi-1 priešinimas pavojingai už
davė deryboms, kurioms sieninei Anglijos politikai, 
^tarpininkaus valdžios at-'ku^U Attlee ’.Jtevino dar- 
stovas. 
dienas.

Streikas tęsėsi 25 biečių valdžia išvien su am
erikiniais savo draugais 

 Vandenbergu - Byrnesu ve-
Civiliu Valdžios Tarnautoju% {kaip rašo United Press.Streikas Graikijoje

Athenai. — 60,000 civilių 
Graikijos valdžios tarnąu- 
tojų rengiasi paskelbt 48 
valandų strieiką, (šiuos žo
džius berašant). Reikalauja 
pagerint sąlygas.

dališkai šūkavo, ieškodamas 
“komunizmo” tuose komite
tuose ir išplėšė popierius iš 
prof. Shapley’o rankų.

Kankinas pašaukė sargus 
išmest iš kambario Shap- 
ley advokatą ir sekretorę, 

timai buvo daromi prie už
darų durų, be jokio laikraš
čių reporterio.

Po kvotimų, prof. Shap- 
ley užreiškė:

“Tai buvo naciškas pasi- 
mojimas, p r i e š i ngiausias 
konstitucinėms privačių pi
liečių teisėms. Aš ginsiu sa
vo teises, kaip Amerikos pi
lietis, ir nepasiduosiu in- 
k v i z i toriškoms (naciško) 
Gestapo priemonėms, ku
rias Rankinas vartoja.”

Shapley priminė Ranki- 
nui, kad Jungt. Valstijų 
konstitucija uždraudžia ir 
neteisėtą dokumentų grobi
mą, į kurį Rankinas moja- 
si. .

Albanija Kaltina 
Ameriką už Prie
šišką Politiką

Washington. — Albanijos 
premjeras gen. Hoxha, at
sakydamas į Amerikos no
tą, pareiškė, jog politiniai 
šios šalies pasiuntiniai Al
banijoj stengėsi dar labiau 
sukiršinti Jungt. Valstijas 
prieš Albaniją. Hoxha kal
tino Amerikos valstybės de- 
partmentą už “skandali- 
nius, melagingus praneši
mus” apie Albaniją. Alba
nų vyriausybė atmetė Ame
rikos prašymą leist atsiust 
du karo laivus, kad jie ga
lėtų išgabent politinius Am
erikos pasiuntinius iš to 
krašto.

White Planes, N. Y.—Nu
sižudė Raudonojo Kryžiaus 
tarnautojas Percy Martin 
po to, kai jis užpuolė žagti 
ir primušė vieną merginą.

DARBIEČIAI ANGLŲ SEIMO NARIAI ĮSPĖJA, KAD 
ANGLAI NEIS Į WALL ST. KARĄ PRIES SOVIETUS

J. U0V AAJL VVU «X X

Darbo Partijos atstovas 
Tomas Driberg pareiškė 
seime:

“Aš įspėju užsieninį mū
sų ministrą (Beviną), kad 
Anglijos žmonės dabar ar 
per penkis metus neis į ka-

New York. — Tebeina 
ginčai tarp Keturių Didžių
jų užsieninių^ ministrų dėl 
savivaldybės Trieste mies
te. Amerikos1 valstybės se
kretorius James Byrnes ir 
Anglijos užsienio reikalų miau Molotovas taipgi su- 
ministras Bevinas siūlė, tiko, kad jei Trieste sričiai 
kad Jungt. Tautų Saugumo gręstų pavojus, tai guber- 
Tarybos paskirtas guberna- natorius galėtų tuojau veik- 
torius pilnai valdytų Tries-’ ti, bet turėtų apie tai pra
te policiją. Sovietų minis- nešti Saugumo Tarybai.' 
tras Molotovas reikalavo, 
kad gyventojų išrinktas sei- ir šiuos Molotovo siūlymus.

Byrnes su Bevinu atmete

TRIESTE KAIPO KARINĖ 
IR EKONOMINĖ BAZĖ

tracija pareiškė, kad galės: 
būti atimti primokėsimai — 
po $20 per savaitę—ir I

New Yorko Times rašy
tojas J. Reston sako, jog 
Amerika ir Anglija stengia
si sudaryt sau kariniai-eko- 
nominę bazę Trieste. To sie
kią, girdi, ir Sovietai. Štai

Rolandai Įsteigsią 
Neva Jungt. Indone
zijos Valstijas

Jaeva. — Halandų val
džia skelbia, kad ji susitarė 
su Indonezijos respublikos 
premjeru Soekarno dėl “lai
svos” Indonezų valstybės 
įsteigimo. Taigi būsią su
darytos “Jungtinės Indone
zijos Valstijos,” bet jos tu
rės būti susivienijusios su 
Holandija, kitaip sakant, 
Holandijos imperijos dalis. 
Indonezijos “valstybei” tuo
met priklausys Java, Bor
neo ii- tūlos kt. salos.

SUKILĘ CHINŲ KUNIGAI 
SUDEGINO SAVO KLEBONĄ

Peiping, Chinija. — Su
kilę 36 kunigai prieš savo 
Taoistų bažnyčios kleboną 
sudegino jį ir vieną pasau
lietį parapijoną. Klebonas 
savinosi bažnyčios turtą, o 
kunigai sakė, jog tai jų tur
tas. Dėl to ėjo pikti vaidai. 
Dabar kunigai areštuoti.

Trieste.— Amerikonų ka
riuomenė čia užėmė bendrą 
jugoslavų ir italų priešfa- 
šistinį centrą.

rą prieš Sovietų Rusiją, 
kad jie neseks paskui bar
bariškus Detroito mušeikas 
ar siauruosius Washingto- 
no bei Wall Stryto imperia
listus, kaipo partneriai” ka
re prieš Sovietus.

“Didžia usias pasauliui 
pavojus šiandien yra ameri
kinis imperializmas,” sake 
Dribergas.

Kitas darbietis seimo na
rys W. N. Warboy smer
kė anglų valdžią, kad jinai 
įkinkė Angliją į Amerikos 
vežimą ir suardė anglų rei
kalus. Jinar sakė, jog an-
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GEN. BRADLEY ATIMA 
MOKESNĮ STREIKĄ VU 

SIEMS VETERANAMS

mėlis kontroliuotų policiją.
Toliau Molotovas sutiko, 

kad gubernatorius tvirtintų 
seimelio' paskirtą policijos 
galvą ir galėtų patart sei
meliui, kad pašalintų netin
kamą policijos vadą. Pir-

Generolo Įsakymas Atkreiptas 
Prieš Šimtus Tūkstančių 
Streikavusių Veteranų

dėlkodėl taip ginčijamasi
Trieste savivaldybės.
mėtina, jog tarp Sovietų ir 
Trieste yra Rumunija, Ven
grija, Austrija ir Jugoslav!-

Republikonu Žadamas 
Taksu Nurausimas Bus 
Fabrikantų Naudai

Washington. — Republi
konai vadai kongrese susi
tarė numušti įplaukų taksus 
20 nuošimčių ir ketina su
taupyti šalies iždui $9,000,- 
000,000 per metus. —Toks 
lygus visiem nuošimčiu nu- 
mušimas reikš, kad fabri
kantam ir kt. kapitalistam 
bus sumažinta taksai iki 15 
nuošimčių, o darbininkam 
vieno nuošimčio dalis. Iki 
šiol už didesnes pajamas 
imama ir aukštesni taksų 
nuošimčiai.

NORI UŽDRAUST UNIJOS 
STREIKĄ PRIEŠ UNIJA

San Francisco, Calif. — 
Byron Price, kalbėdamas 
suvažiavime Amerikos Au
tomobilių Sąjungos, ragino 
kongresą išleist įstatymą, 
kuris uždraustų vienų uni
jų streikus prieš kitas. 
Price yra Judamųjų * Pa
veikslų Gamintojų Susivie
nijimo pirmininkas.

Hollywood. — Policija 
areštavo 2,000 judžių strei
ko pikietuotojų.

glų valdžia neparuošė savo 
šalį išgyvent krizį, kuris 
neišvengiamai įvyks Ameri
koje. “Aš manau, tas kri- 
zis (Amerikoj) įvyks per 
18 mėnesių,” kaip spėjo 
Warboy.

Jis ir Driberg reikalavo, 
kad Anglija sumegs tų pla
čius prekybos ryšius su So
vietų Sąjunga, Francija ir _________ ___ _____
Rytinės Europos kraštais (na pirmiau buvo iš Londo- 
ir kad laikytųsi draugišku-' no pranešta, jog 60 darbie- 
mo lygiai su Sovietais, kaip čių atstovų seime reikalau- 
ir su Jungtinėmis Valstijo- ja, kad valdžia atsisakytų 
mis. • i 1 • -

Panašiai kalbėjo ir ko- Sovietų Rusiją.

Detroit, Mich. — Vetera-1 Bradley. Jis ir nusprendė 
nu administratorius gene-j taip, kaip General Motors 
rolas Omar Bradley Wash-; norėjo.
ingtone uždraudė valdinius! TT •• . . . rn
primokėsimus trims karo: kreipsis į Teismus
veteranams dėl to kad iie1 pries Genert>,° įsakymą veiei anams uei lo, Kaa jie ( p m An<-AtMAkn;» 
“pritarė streikui arba strei
kavo” prieš General Motors 
a u t o m o b ilių korporacija 
praeitą žiemą.CAtzlUCL • • • • 1 TTr t. y-u

Sykiu Veteranų Adminis- į?s Pn’—kas Walter P. 
n m « »■% r> **ZXv Xl^zx 1 r zl 1 Reuther sakė:

Generolo Bradley’o nuo- 
po $20 per' savaitę-ir ki- spindis skiria dovanas už 
tiems tūkstančiams vetera- tmginiavimą. Jeigu tie ve
nų, kurie, streikavo, arba ianal nebūtų ėję dirbt, tai 
buvo “suinteresuoti’ strei-'-’le l)e jokio klausimo butų 
k-u ■ • ’ 'gavę valdinius primokeji-

Vietinė Michigano valsti- mus* 
jos Veteranų Administraci
ja buvo pripažinus papras
tą valdinį mokesnį trims;
minimiems veteranams už kia, jog bus atimti primokė- 
streiko laiką., Tuomet Gene- jimai ir 50,000 kitų vetera- 
ral Motors korporacija da-' nų, dalyvavusių streike 
ve apeliaciją vyriausiam ve- prieš General Motors. Šie 
teranų adminis tratoriui veteranai viso bus nus- 
Washing tone, generolui. kriausti 13 milionų dolerių. 
----------------------------------- Negana to. Gen. Bradley’o 

sprendimas atkreiptas ir 
prieš 250,000 kitų karo ve
teranų, dalyvavusių strei
kuose prieš plieno, mėsos, 
anglies ir laivų kompanijas.
TAKSŲ DOVANOS PRIEŠ 

STREIKIERIUS
General Motors naudojo 

valdžios sugrąžinamus tak
sus kovai prieš streikierius, 
taigi ir prieš veteranus. 
Šiai automobilių korporaci
jai valdžia sugrąžino 88 mi- 
lionus dolerių, kaip nepa
prastų taksų už karinius 
viršpelnius.

Graikija Pasakoja 
Apie “Užpuolimą” iš 
Jugoslavą Pusės

Athenai. — Graikijos 
premjeras Tsaldaris (fašis
tinis monarchistas) skelbia, 
būk ginkluoti sukilėlių bū
riai iš Jugoslavijos įsiveržę 
į Graikiją ir užėmę vieną 
kaimą, bet graikų armija 
išmušus “priešus” laukan.

Tsaldario karo štabas pa
sakojo, kad užmušta 11 
graikų kareivių ir sužeista 
15. O penktadienį Graiki
jos monarchistai skelbė pa
sauliui, kad įsiveržėliai iš 
Jugoslavijos užmušę 55 
graikų kareivius ir užėmę 
11 kaimų.

KĄ LEWIS PASAKYS?

Washington. — Laukia
ma, kad J. L. Lewis, Mai- 
nierių Unijos pirmininkas, 
tuoj praneš, ar jis šauks 
streikan 400,000 minkštųjų 
angliakasyklų mainierių.

munistas seimo narys Wil
liam Gallacher.
Dar 13 Darbiečių Smerkia 

Prieš-Sovietinę Politiką
Dar trylika darbiečių sei

mo narių prisidėjo prie 
“sukilėlių” prieš užsieninę 
savo valdžios politiką, kaip 
pranešė N. Y. Times kores
pondentas H. L. Matthews 
(penktadienio laidoj). Die-

nuo kietumo politikos prieš

CIO Automobilių Darbi
ninkų Unija kreipsis į teis
mus, kad panaikintų gen. 
Bradley’o sprendimą. Uni-

Prieš šimtus Tūkstančių 
Veteranu

Bradley’o įsakymas reiš- ■j

I

Suimta 22 “Juodieji” 
Biznieriai Stovykloj

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų policija 
užklupo benamių žjjdų sto
vyklą Zeilsheime ir arešta
vo 22 asmenis, tariamus 
milžiniškos juodosios rin
kos vadus. Be kitų šmuge
lių, jie padirbę, ir tūkstan
čius dolerių falšyvų pinigų.

Bomba Amerikinių 
Fašistų Tarpe

r

Atlanta, Ga. — Nežinia 
kas paleido ašarinę bombą 
į naujos fašistinės organi
zacijos, Columbian partijos 
susirinkimą. Ta partija 
sklbia kovą prieš negrus ir 
žydus. Susirinkimo vadai 
buvo naciškai apsirengę ru
dais marškiniais.

Republikonai Paleis Milioną 
Valdžios Darbininkų

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Taber 
pranešė, kad republikoniš- 
kas kongresas paleis milio
ną darbininkų - tarnautojų 
iš valdinių darbų.
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Sekmadienį Balsavimai Rumunijoj
Lapkričio 17 dieną įvyks parlamentariniai balsavi

mai Rumunijoj. Tai bus pirmieji tikrai demokratiški 
balsavimai. Pirma karo Rumunijoj buvo fašistinis re
žimas. Hitleris ją pakinkė karan prieš Tarybų Sąjungą 
ir kitas Jungtines Tautas.

Kada Raudonoji Armija sumušė Hitlerio ir fašisti
nės Rumunijos armijas, tai rumunai sukilo prieš tuos 
nevidonus. Susidarė liaudiška vyriausybė, organizavo 
armiją ir stojo karan prieš Hitlerį. Dabartinė Rumunija 
yra apie 74,000 ketv. mylių su 16,000,000 gyventojų. Ji 
turėjo grąžinti Bulgarijai Dobrudžą, bet atgavo nuo 
Vengrijos Transylvaniją.

Seniau Rumunijoj viešpatavo dideli dvarponiai. Jie 
turėjo milžiniškus dvarus, valstiečiai vergavo ir berna
vo. Dabartinė vyriausybė tuos dvarus padalino dėl 800,- 
000 buvusių bežemių ir mažažemių. Ji įvedė >8-nių va
landų darbo dieną darbininkams, pakėlė algas, vadovauja 
atbudavojimūi šalies, daro viską, kad žibalo šaltiniai ir 
industrija neprigulėtų anglų, francūzų kapitalistams, bet, 
kad tatai būtų Rumunijos liaudies turtas. Aišku, kad 
anglai, francūzai ir kiti užsienio kapitalistai ne vien ne
nori paleisti iš savo rankų tuos fabrikus, bet stengiasi 
pagelbėti ir savo “broliams” rumunams kapitalistams 
ir dvarponiams.

To pasekmėj nemažai vakarų “demokratai” siunčia 
Rumunijai protestų ir “gerų patarimų.” Bet Rumuni
jos liaudies vyriausybė juos atmetė, kaipo bandymą kiš
tis į tos šalies vidaus reikalus.

Bus renkama parlamento nariai. Liaudies bloką su
daro šešios partijos — komunistai, socialistai, liberalai, 
valstiečiai, liaudiečiai ir tautinė partija. Yra pilnas 
pasitikėjimas, kad šios partijos rinkimus laimės. Jos sie
kia panaikinti senatą, kuris visada buvo reakcijos at
spara? Opozicijoj “valstiečių” vardu veikia dvarponiai 
ir buožės priešakyj su Julius Manu, kuris pataikavo 
Hitleriui, taipgi buržuazija, besidangstydama “demokra-

Nusiginklavimas--Gar anti ja Taikai
Aišku, kad Amerikos, kaip ir kitų šalių, žmonės no

ri taikos. Karas, tai liaudies nelaimė. Jis sugriauna 
miestus, sunaikina turtą ir milionais žudo žmones. Nuo 
karo kenčia milžiniška dauguma žmonių, lobsta tik sau
jelė turčių, kurių įmonės dirba karo reikmenis.

Antrojo pasaulinio karo taip baisūs nuostoliai, kad 
gal visa busimoji gentkartė turės dirbti, kad atstatyti 
tai, ką jis sugriovė. Naujo karo nori tik saujelė begė
diškų saumylių ir politiniai liaudies priešai.
• Bet karo negalima išvengti gaminant atomines bom
bas ir kraunant jas į sandelius, ruošiant karo laivynui, 
orlaivynui ir armijai bazes, darant karinius bandymus, 
net šiaurių ir pietų poliaus srityse. Tokia politika nėra 
liaudies ir ji neveda prie taikos.

Taikos reikalus galima sutvirtinti mažinant karo pa
siruošimus, mažinant skyrimą pinigų tiems reikalams, 
stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą — ypatingai 
Jungtinių Tautų organizaciją taikos palaikymui, pager
biant kitų tautų reikalus ir laisvę.

Sovietų Sąjungos delegacijos pirmininkas Molotovas 
Jungtinių Tautų seime pasiūlė, kad reikia būtinai ma
žinti armijas, apsiginklavimą ir panaikinti atomines 
bombas, kurios pagamintos, o ateityj uždrausti jų nau
dojimą, nes tai žiaurus barbarizmo ginklas.

Tarybų Sąjunga,savo žodžius paremia darbais. Ne
seniai atsibuvęs susirinkimas Aukščiausiosios Tarybos 
nutarė sumažinti Sovietų Sąjungos apsiginklavimo išlai
das daugiau, kaip dešimčių bilionų dolerių. Laike minė
jimo 2l9-nių metų Sovietų tvarkos gyvavimo spauda ir 
vadai kritikavo karo kurstytojus ir kvietė Amerikos ir 
Anglijos valdonus prie bendradarbiavimo taikos palai- 

. kymui.
Mr. H. Wallace sako, kad mūsų šalį į karą stumia 

į republikonai priešakyj su Vandenbergu, armijos ir lai- 
: vyno vadai. Ši politika yra svetima liaudžiai, ji neata- 
: tinka velionio Roosevelto politikai. Liaudies pareiga da- 
l ryti spaudimą į vyriausybę, kad būtų dirbama 
. gerovei, kad būtų mažinamas apsiginklavimas.

taikos

Davė Indonezijai “Laisvę’ ’

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Darbininkų
Sveikata

AUKŠTAS KRAUJO
SPŪDIS.

Gerb. daktare, aš skaitau 
sų sveikatos patarimus 
laisvėj.” Prašyčiau ir 
an duot patarimą. Buvau 
is daugelį gydytojų, bet 
s nieko.
Man sukako 50 m. am- 
aus, ūgis 5 p. .2 c., svoris 
12 sv. Turiu aukštą kraujo 

„ maudimą. Man darosi tai 
Įa ialta tai karšta rankom, ii* 
fj as užirpsta, delnai ,net 
įl iiežti. Dar blogiau naktį. 
$ Galva man svaigsta ir 
•įmanė vargina nervai. Labai 
Jgreit supykstu. Viduriai ne
įveikia: reikia imt kokio a- 

’•liejaus arba magnezijos pie- 
' no. Kai pasimaudau, 

labai sausa lieka.
Atsakymas. —
Iš Jūsų laiško negalima 

spržsti, ar Jūs moteris ar 
vyras. Tačiau, kai su auk
štu kraujospūdžiu, nėra to- 
koi jau didelio skirtumo.

Aukštas kraujospūdis — 
negeras daiktas. Jūs nemi
nėjo t, kiek jis siekia. Pata
riu nueit pas gydytoją ir 
patikrint. Sakote, gydytojai 
jums nieko nepadėjo? Ir ne- 
taip jau lengva padėt, kai 
kraujo slėgimas labai jau 
aukštas. Nežinodamas, kaip 
aukštas jūsų kraujospūdis, 
galiu tik šį tą bendrai pa
tart.

Sakysim, Jūs — moteris. 
Spėju, ka dtaip, iš Jūsų že
mo ūgio ir nemažo svorio. 
Jums būtinai reikėtų imt 
moteriškų hormonų — kar- 
ščiagamių hormonų — “es
trogenic hormone.” Jų yra 
kelios rūšys. Vienai mote
riai tinka ta, kitai kita, tre
čiai — dar kita kokia rūšis. 
Tatai geriausia pritaaikytų 
vietos gydytojas. Būtinai 
imkite ir vitaminų — “mul
tiple vitamins.” Jei kapsu
lėse, tai bent po vieną laike 
valgymo, per visą gyveni
mą. lodo tinktūros — po 1 
lašą kas dieną. Giliai pa
kvėpuokite pilvu laikotar
piais kas diena. Pasimakš- 
tykite, ore būkite dažniau. 
Pogulio pagulėkite kada 
dieną. Neavrtokite druskos, 
pipirų, acto, alkoholio, ta
bokos. Tik nedaug liesos 
mėsos, kiaušinių, žuvų. Vis 
daugiau daržovių ir vaisių. 
Visa tai labai svarbu ir la
bai pamatinga. Pildykite, 
kiek tik galite, tai galės 
jums palengvėt.

frl

A.
K.

Vajaus Laiku Turime Sukelti 
Už Prenumeratas $20,000

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

KONTESTANTV STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

4129 
3564 
2698 
1988 
1921 
1363 
1326 
1152 

780 
762

... 202 
... 182 
... 176 

... 165 
... 156 
... 156 
... 132 
.... 130 

................ 121
3 

Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
V. Padgalskas, Mexico ..............  96
A. Levanienė, Los Angeles ......... 78
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 78 
M. Kliknienė, Springfield ...........

J. Bimba. Paterson ......................
Valinčius, Pittston ................

J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
M. Slekienė, Gardner ..................

262 i P- J- Martin, Pittsburgh .............
207 A. Navickas, Haverhill ..............

Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn .. 
Žukauskienė, Newark.........................

Stripeika, Elizabeth ...........................
Hartford Vajminkai, Conn.......................
M. Svinkūnienė, Water bury......................
P. Pilėnas, Philadelphia .......................
J. J. Bakšys, Worcester .........................
LLD 2 kp. So. Boston .............................
F. Klastoti, P. Beeis, Great Neck ...........
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport 
L. Bekešienė, Rochester ........ 3
V. Ramanauskas, Minersville .... 
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
Geo. Shimaitis, Brockton ..........
L. Pruseika, Chicago ..............
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........................
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, 

Lawrence .... .................
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422! 
P. Šlekaitis, Scranton ................  400
LLD 25 kp., Baltimore ............  386
P. Šlajus, Chester ...................... 364
J. Rudman, New Haven ............  338
V. O. Valukas, AVilkes-Barre .... 320 
P. J. Anderson, Rochester ......... 312
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286
C. K. Urban, Hudson .................. 286
V. J. Valaitis, New Britain ..... 260
M. Janulis, Detroit ...........
S. Sharkey, Easton ...........

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ........... $388.07 į Great Neck, N. Y. ..
Hartford, Conn........ 201.00; New Britain, Conn. .
Philadelphia, Pa. .. 131.00 j E. St. Loius, Ill. ... 
Waterbury, Conn. 
Rochester, N. Y........
Baltimore, Md............
Paterson, N. J..........
Bridgeport, Conn. ... 
Binghamton, N. Y. 
Elizabeth, N. J..........
Shenandoah, Pa........
Scranton, Pa..............
Chester, Pa................
Pittston, Pa..............
Stamford, Conn. 
Hudson, Mass............
Cleveland, Ohio.......
Newark, N. J. 
So. Boston, Mass........
Jewett City, Conn. .. 
New Haven, Conn. .. 
Chicago, Ill...............
Brockton, Mass. .... 
Portland, Oregon ...

Kaip matote iš lentelės, 
kad keletas vajininkų paki
lo punktais prisiųsdami pi
nigų už atnaujinimus.

P. Pilėnas, iš Philadel
phia, Pa. prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas. 

Prašome pasiskaityti: 
“Drauge Bukni: Mūsų LDS 
34 kp. laikytame susirinki
me surinkau aukų Laisvės 
biudžetui sekamai:

LDS 34-ta kuopa, $15.
M. O’Braitis, $1. 
K. Naravas, $1. 
V. Maurukas, $1. 
J. Stagniūnas, $1. 
Y. Yakubonis, $1. 
C. Asepavičienė, 50c. 
Viso $20.50. Draugiškai, 

S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa.’’

Per draugą Buknį gautai 
aukų sekamai: • I Antanina Zaldarienė, Col-

M' a r y Vasiliauksaitė, | linsville, III. 
Cambridge, Mass., $5. 

Tadas Kaškiaučius, 
wark, N. J., $5.

St. ir Julia Rainardai, 
Dorchester, Mass., $5. 

Apolonija . Radišauskienė, 
Wyoming, Pa., $2. 

Margareta V a 1 inčienė 
Pittston, Pa., $1. 

Sekami draugai 
po du Laisvės b-vės 
už $10: 

_________ _____ _______ M. Kraujalis, Brooklyn. 
Bet šis suteikimas. Indonezijai “laisvės” yra niekas ryiso yra 299 darbiečiai sei- N.'Y., Vincas Rųdaitisi 

kitas, kaip tik pasityčiojimas iš tikros laisvės. Holandi- mo nariai, ir tik 126 prita- Brooklyn, N. Y., Eva Gar- 
ja su britais, kaip viešpatavo, taip ir toliau ten viešpa-

w Šie japonai darbininkai išėjo protestuoti prieš ban
dymą juos išstumti iš darbu, o ju vietas užpildyti sko
bais. Unijos vadai kaltina gen. McArthura už trukdy
mą darbininku judėjimui augti. *

oda

Svarbu Pasiruošimas
Brooklyniečiai šiam Lais- lenkti, bet jei vieni dirbsite, 

• vės vajui yra rimtai pasi- o kiti tik žiūrėsite, kokios 
ruošę. Labai gražus būrys darbo pasekmės, tai hart- 
planingai darbuojasi verba- fordiečiai gali iškirsti jums 
vimui naujų skaitytojų, jau nemalonų šposą, 
turėjo parengimą biudžeto Antanas Stripeika šaukia 
sukėlimui, pardavinėja Lai- elizabethiečius į parengimą 
s vės bendrovės Šerus ir ren
ka aukas.

Šiame vajuje mes veikia
me trimis frontais: 1-mas, 
gavimas naujų prenume
ratų ir atnaujinimas išsi
baigusiųjų; 2-ras, pardavi
mas Laisvės bendrovės Še
rų; 3-čias, parengimai ir 
aukos sustiprinimui Laisvės 
biudžeto 1947 metams. Tai
gi brooklyniečiai pasiruošu
siai dirba visais trim fron
tais.

Savo pasiruošimu antra.tus: gauti naūjų skaitytojų, 
kolonija po Brooklyno yra parduoti šėrų ir paremti 
Hartford, Conn. Tik perei- biudžeto fondą parengimu 
tą sekmadienį hartfordie- ir aukomis. Linkime jums, 
čiai pridavė $110 kaipo pel- draugai elizabethiečiai, kuo 
na nuo parengimo Laisvės puikiausio pasisekimo, 
biudžeto fondui. Jie taipgi 
parduoda daug Laisvės ben
drovės šėrų ir renka aukas 
biudžeto fondui. Jie gražiai 
gauna naujų skaitytojų ir 
gerai jiems eina atnaujini
mai prenumeratų. Vyksta 
todėl, kad dirba organizuo
tai. Jie net svajoja pra
lenkti Waterbury.

Prašome pasiskaityti gra
žų laiškelį:

“Gerb. Laisvės Adminis
tracija: Malonėsite priimti 
mūsų $5 pabaudos. Už tai, 
kad nebuvome Laisvės kon
certe. Mes rengėmės daly- sekti Tadą Kaškiaučių. Tu- 
vauti, bet prisiėjo, kad ne- retų pasirūpinti aukomis ir 
buvo galima. Lietuvių pa- turėtų suruošti kokią nors 
tarlė sako — kaip žmogus pramogą biudžeto sustipri- 
storojasi, o visai kitaip sto
jasi—taigi ir mums taip 
įvyko. Taigi pasimokame 
pabaudą ir pamirškime kas 
įvyko. Draugiškai, Joseph 
ir Mary Strižauskai, Wat
erbury, Conn.”

Strižauskų auką priskai- 
tome į waterburieciu fon
dą. Norime pakelti jų va- 
jininkės Svinkūnienės ūpą pinasi 
sparčiau darbuotis, 
erburiečiai pradėjo 
gražiai, p 1 a ningai. Bet mis. Taigi parengimus rei- 
šiuom tarpu jie susilpnėjo. 
Reikia platesnės talkos. 
Svinkūnienė dirba pasirįžu- 
siai. Kiti turi jai padėti. 
Waterbury yra didelė dir
va Laisvės platinimui. Jei 
visi darbuositės, tai hart- 
fordiečiai negalės jūsų pra-

biudžeto sustiprinimui. Jų 
parengimas įvyks šį šešta
dienį, lapkr.-Nov. 16 d., sa
lėje 408 Court St. Visi geri 
dienraščio Laisvės patriotai 
turi būti patys tame paren
gime ir privalo kviesti vi
sus, ką tik sutikdami daly
vauti jame. Stripeikos kolo
nija Elizabethas'iki šiol dar 
tik vienu frontu veikia — 
prenumeratomis. Taigi da
bar Antanas šaukia savo 
koloniją į visus tris fron-

Newark, N;. J., Žukaus
kienė d a u g i a u šia gauna 
naujų skaitytojų ir jai ge
rai vyksta atnaujinimai. 
Tačiaus ir Newarkas dirba 
tik vienu ' frontu. Išrodo, 
kad Žukauskienė veikia tik 
pati savo pastangomis, ne
turi talkos. Ką veikia kiti 
newarkieciai?

Per Laisvės koncertą 
Brooklyne, Tadas Kaškiau- 
čius (daktaro brolis) įteikė 
penkinę aukų ir patarė pri- 
skaityti Newarko fondui. 
Kiti newarkieciai turėtų pa-

Redakcijos Atsakymai

Holandija yra maža valstybėlė. Jos plotas tik 12,682 
ketv. mylios, tai, kaip pusė Lietuvos. Bet ji su pagalba 
Anglijos imperialistų yra pavergus 735,168 ketvirtaines 
mylias su 75,000,000 gyventojų Indonezijos kraštą. In
doneziją sudaro didžiulės Java, Sumatra, Celebes, Bor-

: neo, Nauja Gvinėja ir kitos salos.
Indonezai buvo sukilę kovai už savo laisvę, bet jų taus 

“ sukilimą britai if’holandai, pasikviesdami talkon Japo- im

726 j J. Blažonis, Lowell ..........
720 ■ LLD 77 kp., Cliffside .......
694 i S. Kuzmickas, Shenandoah
600IM. Smitrevičienė, Detroit
590 1 P. Sprindis, Kenosha' .......

i F. Wilkas, Wilmerding ...
506 H. žukienė, Binghamton ...

’ LLD 145 kp., Los Angeles
468' S. Puidokas, Rumford ....
438 : J. Grybas-Krasauskas, Norwood 118
4 90 ' A J____v_______ T? 04 T 104

A.

78
78
72
54
52
52
26

104.00 j Wilkes-Barre, Pa. .. 
60.001 Worcester, Mass. ..

Mexico, Me...............
Scottville, Mich........
Detroit, Mich............
Lawrence, Mass. ...

i Rockford, Ill............
Seattle, Wash.........
Dickson City, Pa. .. 
Saginaw, Mich. ... 
Pittsburgh, Pa. ... 

Cliffside, N. J..........

59.00
38.50
33.00

26.00 
26.00 
25.50 
25.00 
23.50 
23.50
22.501
22.00 j Minersville, Pa.
20.50. Oakland, Calif.
20.00 Luther, Mich. . 
20.00 Norwood, Mass.
19.50 Easton, Pa. ...
19.00 Washington, Pa.
15.50 
15.00

15.00 
12.50 
12.00 
11.50 
10.50 
10.00 
10.00 

. 9.50 
7.50 
7.00 
5.50 

. 5.00
5.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
2.00 
1.50 
1.50 
1.00

nimui.
Didelė dauguma kolonijų 

nesistengia paimti šį vajų 
visais trims frontais. Ne
įvertina parengimų svar
bos, nepasiruošia tinkamai 
tam dideliam darbui. Pa
rengimas yra sumobilizavi-. 
mas pajėgų. Eidami į tokį 
parengimą, kiekvienas rū- 

gauti skaitytojų, 
Wat- stengiasi prikalbinti šėri- 
vajų ninku ir pasirūpina auko-

kia ruošti visur. Jei ir ne- 
perdaugiausia pelnų su jais 
padarysime, per daugumą 
jų vis tiek susidarys gera 
suma. Dirbkime visur ir vi
sais frontais užtikrinimui 
savo dienraščiui ateities.

P. -Bubnys.

A. Grinkui, Vancouver, 
B. C., Kanada. — Draugo 
nusiskundimą tuo, kad tūli 
ALDLD nariai negauna 
žurnalo “Šviesos”, perdavė
me D-jos sekretoriui; jis 
pasirūpins, kad jie žurnalą 
gautų.

K., Boston, Mass.— Lie
tuvių Meno Sąjungos cent
ras dabar bus Chicagoje 
(taip nutarė dešimtasis su
važiavimas). Neužilgo Cen
tro Komitetas išsirinks sek
retorių ir tuomet bus spau
doje paskelbta.

60 Darbiečiy Anglų 
Seimo Narių Ragina 
Taisyt Politiką

Lordo Beaverbrooko lai- 
nijos kareivius, kraujuose paskandino. Dabar Holan- įjeraštis Evening Standard 
dijos karalienė suteikė “laisvę” Indonezijos respublikai, 
kuri turi susidaryti iš Javos, Sumatros ir Mandura sa
lų, o po dviejų metų ketina visas tas kolonijas apjungti 
j vieną Indonezijos respubliką. I

ašo, jog Herbertas Morri- 
onas uždraudęs jiem kriti
kuoti politiką, kurią Angli
es karalius išdėstė seime.

isonui
kol tos šalies žmonės per sayo 
stų “globos/’ MorHsoną balsavo

... . —......—. ...... . —-——

Plymouth, Pa.
Hudson, Mass
nė, Wyoming, Pa., F. Rep
šys, Brooklyn, N. Y.

Įvairių aukų gavome se
kamai :

J. ir M. Strižauskai, Wa
terbury, Conn., $5.

M. Bersonas, Coldwater, 
Mich., $4.

J. J. Gerdis, New Haven,
Conn., $3.50.

Pr. Ragauskas,
burgh, Pa., $3.50.

George Balčikonis,
norą, Pa., $3.50.

J. Norvish, Worcester,
Mass., $3.

Violet Adeikis, Brooklyn,

Pitts-

Do-

Rose Čenkiene, Hazleton, 
l, $2.
Joe Liminskas, Detroit, 

I Mich., $2.

Tai gražus pluoštas aukų 
Ne-j ir šėrų nupirkimas. Šiam 

j raštui einant spaudon ga
vome daug laiškų iš įvairių 
miestų, sutvarkę paskelbsi
me.

SOVIETAI NEATSILIE
PIA Į ANGLŲ-AMERIKO- 

NŲ PAKVIETIMĄ
šėrus

, Stamford 
Radišauskie-

Washington. — Amerikos 
ir Anglijos atstovai tariasi 
dėl ūkio pramonės apvieni
jimo tarp amerikinių ir an
glišku * Vokietijos ruožtu.
Jie kvietė ir Sovietus į de
rybas dėl tokio apvienijimo 
Sovietai dar neatsiliepė.



šeštadienis, Lapkr. 16, 1946 laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapi*

LlT€ RflTŪ RA B
— IR Ilk n AS

Lietuvių Meno-Kultūros Suvažiavimui
LMS Centro Sekretoriaus Pranešimas

LMS Suvažiavimo Delegatai ir Svečiai!
Pirmu kartu Amerikos lietuvių judėji

me mes pašventėme savaitę laiko mūsų 
menui, kultūrai. Organizuodama šį me
no suvažiavimą, dainos, vaidybos festi
valį ir meno kūrinių parodą, LMS turė
jo vieną tikslą — stiprinti mūsų meno 
judėjimą kiekiniai ir kokybiniai.

Kaip žinome, nuo 1940-tų metų, per vi
są karo laikotarpį, Lietuvių Meno Sąjun
ga neturėjo jokio suvažiavimo, nebuvo 
jokio pokalbio meno-kultūros reikalais. 
Tad šiam suvažiavimui buvo laikas ir 
reikalas.

Karo metu, kaip daug kitų organizaci
jų, nukentėjo ir Lietuvių Meno Sąjunga. 
Kai kurie mūsų chorai negalėjo išsilai
kyti, nes jaunieji jų nariai buvo pašauk
ti karo tarnybai. LMS Centre taip pat 
jėgos sumažėjo. Vien tik iš Centro Ko
miteto veiklieji nariai, kaip kad Nikode
mas Pakalniškis, chorvedis Jurgis Kaza
kevičius, Pranas Balsys, chorvedis Pra
nas Pakalniškis turėjo pasitraukti iš L 
MS veiklos dėlei karo tarnybų ir darbų.

Vienok karo laiku Meno Sąjunga, kai
po organizacija, išsilaikė ir veikė. Kaip 
jau buvo jums pranešta, išleido eilę vei
kalų ir dainų.

Leidiniai — Jų Turinys
Lietuvių Meno Sąjunga yra savistovi 

meno organizacija. Ji yra legalizuota 
(inkorporuota) New Yorko valstijoj. 
Tačiaus Meno Sąjunga nėra savistovi 
nuo bendro liaudies judėjimo. Lietuvių 
Meno Sąjunga yra pažangi, žiūrinti į ge
resnę plačiosios darbo visuomenės atei
tį, meno organizacija.

Karo laiku mūsų meno organizacija 
negalėjo neatsiliepti ir reaguoti į tas są
lygas, kurios teko pergyventi. Kiek bu
vo galima gauti medžiagos, Lietuvių Me
no Sąjunga ėmėsi leisti veikalus, dainas, 
kurios dvasiniai, moraliai padėtų laimėti 
karą prieš hitlerinius fašistus. Meno Są
jungos išleisti veikalai “Dėdės Silvestro 
Kieme”, “Anapus Nemuno”, “Pergalė” 
pavaizduoja Lietuvos gyvenimą, kuomet 
ji buvo hitlerininkų okupuota. Ir dainos 
srityje išleista eilė dainų, kurios žadino 
laimėti kovą prieš fašizmą! (Kaip tai: 
“Žygyj”, “Gaudžia Trimitai”, “Į Kovą”, 
“Ko Dunda Tie Miškai,” “Ulonai”, “Karo 
Žygio Daina”, “Ech, Patrankos”, “Nuo 
Uralo Gaudžia Vėjai” ir t.t.)

Menas nėra pats savaimi pažiba. Me
nas turi turinį, sielą, jausmą ir idėją. 
Net komercinis menas, kuris save skel
bia bespalviu, turi tendencijas ir ideolo
ginę pakraipą. Pereiti keli karo metai 
labai puikiai parodė, kaip filmos, teat
ras, muzika buvo pakreipta karo laimė
jimui, agitacijai. Mūsų menas; veikalai, 
operetės, dainos, vaidinimai yra liaudies, 
savanorių veikla. Tad mums, Meno Są
jungai, turi dar labiau rūpėti vaidinimų 
turinys, kokybė. Idėja, dvasinė vertė, o 
ne doleris turi būt svarsčiu mūsų meno, 
veikalų. >

LMS Veikla — Plati Dirva
Kaip minėjome, šis suvažiavimas turi 

būt pradžia didesniam meno kultūros 
veikimui. Sąlygos platesniam meno ju
dėjimui tarpe lietuvių, manome, yra ge
ros. Nepaisant, kaip kas kalba apie nau
ją karą, mes pergyvensime taikos peri- 
jodą. Šiame gyvenimo periode, kaip kad 
visų pažangiųjų menininkų, taip ir Meno 
Sąjungos uždaviniai turės būt kova už 
taiką.

Jau galima^numatyti, jog mūsų, ame
rikiečių lietuvių, santikiai su mūsų bro
liais ir sesutėmis Lietuvoje turi pagerėti, 
sustiprėti. Ateityje mes galime numa
tyti pasikeitimus mūsų meno grupių su 
Lietuvos menininkų grupėmis. Mes ma
nome turėti artimesnių ryšių su Lietu
vos literatais, dramaturgais, kompozito
riais, dainininkais ir vaidintojais. Taip 
pat galima numatyti, kad ekonominės 
pagalbos teikimas iš mūsų, amerikiečių 
pusės, Lietuvos žmonėms baigsis su lai
ku.

Tai ką mes veiksime tada? Žinoma, 
mes daugiau veiksime meno, kultūros

srityje. Lietuvoje kuriasi naujas gyve
nimas. Lietuvai reikalinga bus moralė, 
dvasinė amerikiečių lietuvių parama. 
Mūsų jaunimas norės ne tik skaityti, 
girdėti apie savo tėvų buvusią tėvynę, 
bet ir pamatyti ją. Susipažinti su ja.

Lietuvių Meno Sąjunga yra tam tinka
ma organizacija, per kurią galima įvy
kinti artimesni kultūriniai santikiai tar
pe Amerikos ir Lietuvos menininkų.

LMS Turi Sustiprėti
Tačiau didesniems darbams reikia ir 

stipresnės organizacijos. Amerikos lietu
vių meno judėjimas gali kilti, augti. Tai 
judėjimas, kurin gali pritapti jauni ir 
seni žmonės. Meno judėjimas gali 
įtraukti didelę dalį Amerikos lietuvių 
jaunimo. Šiam judėjimui mažiausia ken
kia religiniai ir politiniai įsitikinimai. 
Mūsų choruose, vaidybos grupėse daly
vauja įvairių pažvalgų žmonės. Čia vieta 
kiekvienam, kuris myli apšvietą, meną, 
kultūrą.

Meno Sąjunga nėra stipri ir didelė, ko
kia jį gali būt dėlei sekamų priežasčių: 
(1) Stoka iš pačios LMS organizacinio 
veiklumo. (2) Stoka lavintų meno specia
listų — chorvedžių, režisierių ir t.t.

Lietuvių Meno Sąjunga, kaip žinote, 
yra vienatinė organizacija tarpe Ameri
kos lietuvių, kuri leidžia muzikos kūri
nius (dainas) ir scenos veikalus. Čia 
irgi reikalinga muzikos specialistai, dra
mos literatai. Išleidimas tokių veikalų 
nėra tik spaudos darbas. Meno kūriniai 
taip pat reikia redaguoti, taisyti. Nela
vinti žmonės šioje srityje, tuos darbus 
negali atlikti. Sakysime, veikalas yra 
skaitomas, analizuojama tos šakos ko
misijos ir būna priimtas išleidimui. Bet 
po tam ateina kitas darbas, tai veikalo, 
dainos redagavimas, paruošimas spau
dai. Šiam darbui reikalinga literatinis 
patyrimas, muzikos patyrimas.

Šiam darbui reikia ne tik žmonių, ku
rie.gali tai atlikti, bet ir laiko. Na, o kur 
visas LMS organizacinis darbas? Karo 
laiku veik visas šis darbas gulė, su ma
žom išimčiom, ant vieno-dviejų žmonių. 
Tad, tokiose sąlygose, apie organizavi
mą, išvažiavimą į kolonijas meno viene
tų organizacijos reikalais nebuvo nei 
kalbos, kuomet LMS Centro Komiteto 
visi nariai turi veikti tik nuo nuolatinio 
darbo atlikusiu laiku.

Kita silpnoji pusė mūsų meno judėji
me, tai stoka meno jėgų—chorvedžių, re
žisierių. Ant nelaimės, mūsų meno judė
jimas jų neišauklėjo. Pavyzdžiui, mes 
neturime gerų vaidintojų grupių, o jų ga
li būti. Lietuviai lanko vaidinimus, jie 
juos myli. Bet nėra kam vaidinti. Saky
sime, choras sunkiau išlaikyti, negu vai
dintojų grupė — Liaudies Teatras. Vai
dintojų grupės reikalauja mažesnio skai
čiaus asmenų. Vaidybos grupės gali veik
ti daugelyje ir mažesnių kolonijų, bet jų 
nėra.

Pastovias vaidintojų grupes mes turi
me Brooklyne, Montelloj, Detroite, tai 
ir viskas. Daugiau jų nėra, kad nėra kam 
jas vadovauti. Nėra prasilavinusių dra
mos vadovų, režisierių. Lietuvių kalbo
je mes neturime nei rankvedžių režisū
rai. Meno Sąjunga, veikdama dabarti
nėse sąlygose, taip pat nepajėgė padėti, 
organizuoti ir pakelti mūsų vaidybą. 
Manau, kad šis mūsų suvažiavimas turės 
ir šią problemą pastatyti tinkamoj auk
štumoj.

Arba imkime mūsų chorus. Štai, Ne- 
warko Sietyno Choras, buvęs geriausias 
choras rytuose, Šalinaitei pasitraukus ir 
choras sustojo veikęs. Jis vėl pradėjo 
veikti tik tuomet, kai Walteris Žukas 
grįžo iš armijos ir paėmė chorą vadovau
ti. Elizabetho choras neveikia, nes nėra 
kam jį vadovauti. Taip pat Baltimorės, 
Wilkes-Barių chorai neveikia dėlei sto
kos mokytojų. Hartfordo Laisvės cho
rą, Kanados chorus vadovauja svetim
taučiai.

Kaip matote, tai lavintų meno jėgų 
problema yra gyva problema šiam su
važiavimui. Manau, kad reikia pabrėžti, 
jog šios problemos turi rūpėti ne tik

Meno Sąjungai, bet visai lietuvių visuo
menei. Chorai, vaidintojai priklauso ne 
tiek Meno Sąjungai, kiek visai lietuvių 
visuomenei. Jie dainuoja, vaidina visuo
menei, o ne Meno Sąjungai. Čia turi kil
ti klausimas lavinimo ir palaikymo la
vintų meno jėgų, veikėjų. Mes turime 
padaryti ir sąlygas, kad chorvedžiai, 
vaidybos vadovai galėtų būt užinteresuo- 
ti tuo darbu.

Tokia pat padėtis su 'mūsų dramatur
gija. LMS Centre stoka redakcinių žmo
nių, literatų. Na, o veikalai parašyti, tai
syti, paruošti spaudai reikalauja litera- 
tinio žinojimo ir dramatinės specialybės. 
Mes turime keletą žmonių, kurie pripuo
lamai rašo veikalus, kaip tai: Senas Vin
cas, V. Raila, J. Juška, O. Krakaitienė, 
J. J. Butkus, J. Nedvaras, P. Krakaitis, 
Walter Kubilius, S. Zavis ir kiti. Kana
dos lietuviuose yra jaunesnių jėgų. Le- 
nertas, Šiuplevičienė ir kiti bando rašy
ti. Šiais metais LMS jau išleido Šiuple- 
vičienės veikalą, vardu “Mikšių Svajonė”. 
Bet šie veikalų rašytojai nėra specialistai 
dramaturgijoj. Jie yra darbininkai arba 
savo biznių įstaigų vedėjai. Su gera va
dovybe, tinkamais nurodymais ir patari
mais iš LMS Centro, jie gali išsivystyti į 
gerus veikalų rašytojus. Todėl čia vėl 
tenka pabrėžti, jog , būsiančiam LMS 
Centro Komitete turi įeiti žmonių, kurie 
galėtų šiuos darbus atlikti.

Apšvietą — Kritika
Dar viena labai svarbi fazė mūsų me

no-kultūros veikloje nepasisekė išvysty
ti, tai, būtent, meniškoji apšvieta, kriti
ka. Prieš karą LMS Centre buvo ban
dytą, akstinta ruošti paskaitas, prelek- 
cijas meno informacijos ir teorijos klau
simais. Buvo kreiptasi į mūsų judėjimo 
inteligentiją, kad. paruoštų paskaitas, 
bet atsiliepimo buvo mažai. Karui užė
jus ši sritis visai nebuvo galima nei kel
ti.

Dabar, kuomet pasaulis yra ideoligi- 
niam mūšyje, apšvietą turi būt rimtai 
pastatyta eilėje mūsų meno-kultūros 
darbų. Ši problema nėra tik tos grupės, 
kuri aktualiai veikia meno srityje. Čia 
yra klausimas mūsų laikraščių ir viso 
judėjimo. Jei mes norime pakelti meno 
kokybę, tai reikia gerinti ne tik kūrinių 
atlikimo lygisj\bęt ir turinys. Reikia ge
rinti ideologinį žinojimas.

Negalima užmiršti ir tai, kad į meno- 
kultūros judėjimą įeina, ir mes norime, 
kad daugiau ateitų, jaunimo. Jauni žmo
nės, ateinanti į šį kultūrinį judėjimą yra 
daugiau lavinti, jie atsineša akademinio 
mokslo. Mokyklose, kolegijose jie studi
javę meno teoriją, estetiką. Tačiaus fak
tas yra, jog Amerikos kolegijose, univer
sitetuose estetika, meno teorija dėstoma 
senuoju būdu. Akademinės estetikos dės
tytojai dažniausia laikosi Plato, Aristo
telio, Hėgelio net ir Tolstojaus apsklem- 
bimų, galvojimų apie meną. Gi pažan
gioji meno kritika yra marksistinė. Čia, 
Amerikoj, meno judėjime, kaip tai lite
ratūroj, dramoj, filmose, ypač kritikoj 
pažangusis judėjimas yra gana stiprus. 
Ši apšvieta reikia įnešti į mūsų meno 
grupes, į laikraščius. Meno Sąjungai tu
ri rūpėti ne tik gerai vaidinti, dainuo
ti, bet ir kas reikia vaidinti.

Mes pripratome nekritiškai priimti 
mūsų veikalus, vaidinimus. Sakoma, na, 
tai geriau iš darbininkų nereikia nei no
rėti. Šis nusiteikimas nekelia, bet slopina 
meno, veiklą. Žinoma, kritika turi būt 
konstruktyvi, pamokinanti. Kritiką1 ne
galima naudoti, kad ką, nors pažeminti 
arba iškelti. Kritika turi pasakyti, kas 
bloga ir kodėl bloga.

Laisvėje ir Vilnyje dažnai mes skai
tome ir sekamų kritikų. Kas nors kriti
kuoja filmą. Ta filmą, sakoma, negera 
tik todėl, kad joje “nėra socialio elemen
to.” Tokia kritika nieko nepasako. Pir
ma, nes socialis elementas toj filmoj yra. 
Socialis elementas yra veik kiekvienoj 
filmoj bei veikale. Antra, jei socialis 
elementas ir yra, tai tas nereiškia, kad 
filmą gera ar bloga. Dažnai būna ir 
daugiau panašių “kritikų.”’

Imkime dar vieną pavyzdį. Lietuvių 
choras vaidina operą. Žinoma, tai labai 
girtinas žygis, geras darbas. Bet laik
raščio reporteris parašo, kad vaidini
mas išėjo “šimtą nuošimčių” gerai ir dar 
“perfekt”. Na, ir būdamas už tūkstančio 
mylių skaitai recenziją, žingeidauji, kaip 
mūsų chorui pasisekė operos vaidinimas 
—“šimtą nuoš. gerai.” Taip pat paimi 
anglišką laikraštį ir skaitai kitos operos 
recenziją, kuri buvo vaidinta Metropoli
tan Operoj, čia vaidino geriausi pasaulio 
profesionalai artistai. Bet šioj recenzi
joj nėra nei “šimto nuošimčių” gerumo,

(Tąsa 4*ine pus.)

Nauja O’Neillo Drama
New Yorko Teatro Gildija, viena rim

čiausių tos srities organizacijų, patiekė 
teatrą lankančiai visuomenei naują dra
mą— Eugenijaus O’Neillo '‘The Iceman 
Cometh” (Ledo Pristatytojas Ateina). 
Amerikos dramaturgas O’Neillas, ku
riam neseniai sukako 58 metai amžiaus, 
Broadway obiturinetams seniai pažįsta
mas, nes čia per daugelį metų buvo vai
dinama jo dramos, kurių ypačiai minėti
nos “The Emperor Jones”, “Strange In
terlude”, “The Hairy Ape”, “Mourning 
Becomes Electra”, etc. Tai vis stambūs 
kūriniai, reikalaują su virš keturių valan
dų vaidinimo. Tačiau per pastaruosius 
dvylika metų jisai su naujais kūriniais 
nepasirodė ir todėl daugelis buvo bepra
dedą manyti, jog O’Neillas yra miręs — 
jei ne “in corpbre”, tai kūrybiniai.

Ilgoms O’Neillo “atostogoms” yra net 
kelios priežastys. Pirmiausiai, jisai pu
sėtinai nesveikavo ir tūlą laiką ramiai 
sau Kalifornijoj gyveno. Antra, karo 
metas, jo manymu, psichologiniai nebu
vo rimtų dramų įvertinimui patogus; 
trečia, tai kad pats autorius (dėl nesvei
katos) savo kūrinių režisavime dalyvau
ti negalėjo, o kitiems tai pavesti nenorė
jo. O’Neillas dar neužmiršo, kai 1929 
m. jo dramą “Dynamo” kiti taip “sure
žisavo”’, jog publikai buvo sistemačiai 
projektuojama vyriausios aktorės simet
riški kojų kontūrai, o ne veikalo mintis!

Tačiau O’Neillas nors ir sirgdamas ne
dykavo. Jisai, be viršuje minėtos dra
mos, parašė dar kelias, kurių dvi neuž
ilgo scenoje pasirodys. Be to, jisai turi 
užprojektavęs net keliems scenos dar
bams metmenis, kuriuos rašys ateityje. 
Tas parodo, kad O’Neillas nėra išsisė
męs, kad jisai yra dinamiška kūrybinė 
jėga.

Kodėl autorius šį savo kūrinį pavadino 
tokiu keistu vardu, gal tik jis pats teži
no. Tačiau dramos svarba ne pavadini
me, bet jos siužete, jos turinyje, drama
tinių efektų pajėgume, jos socialinėje 
vertėje, klasiniame sąmoningume ir t.t. 
“The Iceman Cometh” vaizduoja tūlus 
visuomenės padugnių tipus, susispietu
sius (prieš 34 metus) Henry Hope kar- 
čiamoje, esančioj “nupuolėlių” gatvėje, 
vadinamoj — Bowery. Ta, ar tolygi, vie
ta O’Neillui 1912 m. New Yorke buvo ge
rai žinoma, visi jo dramos tipai jam buvo 
pažįstami. Jisai pats tuomet buvo vienas 
jų ir dėlto jam atkurti šiuos tipus nebuvo 
sunku. Autorius pats tuomet kartu su 
jais gėrė, kartu “rišo” gyvenimo proble
mas, kartu “svarstė” rytojaus darbus, 
žodžiu — gvyeno tom pačiom iliuzijom, 
tom pačiom svajonėm, ta pačia viltim. 
Visi šie karčiamninko Harry Hope “įna
miai” yra, anot M. Gorkio, “buvusieji 
žmonės (bivšyje liūdi). Visi jie dideli 
egocentrikai, besiruošią “rytoj” nudirbti 
didelius darbus, gi šiandien — gerai išsi
gerti ir pasvajoti... O kad tas “rytojus” 
tai tik iliuzija, apie tai jie nesirūpina.

O’Neillas mano, jog be iliuzijų, be 
svajonių gyvenimo negali būti ir gyventi 
neverta. Vienas vaidilų (Hickey), kaip 
pats sako, “išsivadavęs” iš iliuzijų, nu
stoja gėręs ir kviečia kitus savo bendrus 
juo pasekti. Momentui jie šia propozi
cija susidomi. Tačiau kai sužino, kokia 
kaina tasai “išsivadavo”, jog jisai nu
žudė savo mylimą žmoną, kad tuomi ją 
“išlaisvinus” iš nemalonaus bei apgaulin
go šeimos gyvenimo, —jie nuo savo “pra
našo” nusikreipia, grįžta prie senų savo 
iliuzijų ir prie to paties stiklelio — kad 
gyventi!

Ši autoriaus “filosofija” visaip verti
nama: tūli ją į padanges kelia, kiti gi 
smerkia, kaip tuščiavidurę. Mažiausiai 
apie ją kalbant reikia pasakyti, kad ji 
būtų blogas gyvenimui kompasas. Ta
čiau visi, net ir neigiamai jos atžvilgiu 
nusiteikę kritikai sutinka, jog pavaiz
duota jo mintis gana įdomi ir kad jo dra
mą pamatyti verta. Vaidyba atlikta visai 
pagirtinai, vaidilos pirmaeiliai, įsceniza- 
vimas artistiškas. Gal tik tas bus dauge
liui nepatogu, kad vaidinimas užsitęsia 
net puspenktos valandos, taip kad sėdi
mąją kūno vietą pusėtinai įskausta! Už
danga pasikelia 5:30 P. M., pertrauka 
(vakarienei) nuo 6:45 iki 8:15 P. M., o 
pasibaigia 11 P. M. O’Neillas yra ilgų 
dramų meistras. Jo “Strange Interlude” 
yra 9-nių aktų, o “Mourning Becomes 
Electra” net 13-kos.

Mislinčius

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo, Į
• Nervų,
• Nemigio, i
• G'-izų ir Išpūtimo—

iš priežasties
> Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa* 
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. G 
giom žarnom 
joms švelniai 
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmu. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu iūz negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų "susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDicnn 60c vert«» 
LIUCIJŲ Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — tikslinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rtkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

omozo d v oda neran- 
veikti ir pagelbsti 
ir sklandžiai paša- 

užkietėjusias

pa-

Siųskit sį "Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 
—60<? vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas................... .

Adresas....—_______

Pašto Ofisas_______ _________ __ -----
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Ospt. 674-33N
2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. • 
256 Stanley St, WLnniosa, Man., Can. |

Worcester, Mass.
G. šušienė Mirė

Našlė Grasilda šušienė, 
virš 75 metų amžiaus, mirė 
lapkričio 8 d. įnamis J. U., 
nesulaukdamas savo šeiminin
kės atsikeliant, apie 9 vai. iš
ryto pradėjo klabinti duris ir 
atrado ją amžinai miegančią. 
Ji vaikų neturėjo. Vyras, Je
ronimas šušas miręs 1940 m. 
Tai jos palaidojimu rūpinosi 
jos podukra Julia Jusius ir' 
vyro podukros Pratašiukės. 
Laidotuvės buvo laisvos. Ap
leidžiant graboriaus butą ir 
ant kapinių, trumpas prakal- 
bėles pasakė Jusius.

Palaidota lapkričio 11 d., 
Vilties kapinėse, prie jos vyro.

Mandagų patarnavimą atli
ko graborius Karalis, 3 Wint- 
rop St.

Laidotuvių Dalyvis.

$50,000 VERTĖS SACHA
RINO SUČIUPTA BENA

MIŲ STOVYKLOJ

Zeilsheim, Vokietija. — 
Čionai tinėje išvietintųjų 
stovykloj amerikonai sučiu
po $50,000 vertės sacharino 
ir daug kitų daiktų, kuriais 
stovyklos įnamiai bizniavo 
juodojoj rinkoj. 8 tokie 
biznieriai suimti.

Tirana. — Nežiūrint Al
banijos protestų, Anglijos 
laivai graibo minas iš jūrų 
“rankovės” tarp Albanijos 
ir Korfu salos.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

H------------------------------------------------- II
Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSHIS
(REPBYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Cantral Skv.
CAMBRIDGE, MASS, a----------- --------------------■

m.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Ir 
ir

5 I

I

(Tąsa)

Gera kaimynė, ar ne 
toji mūsų šeimininkė? 
paskui ji dažnai — ims 
atveš juodos rusiškos rugi
nės duonos. Pas mus veži
mo nėr, tai ji žino, kad keb
lu kemaliuotis su ryšuliais, 
su nešuliais. Ji paskui prie
lankiai pasisiūlė atvešiant 
mums, ko tik norim. Ir at
veždavo, su kviteliais. At
silygindavom, padėkavoda- 
vom„ ir džiaugiamės gera 
malonia kaimyne.

Vieną kurį čia vakarą bu
vo Holivudo dubeny (“Hol
lywood Bowl”) masinis 
protesto mitingas prieš 
Anglijos politiką linkui žy
dų Palestinoj. Smirnova 
siūlė mudu kartu ten nusi- 
vešianti. Labai dėkui, bet 
mes, nežinia, ar būsime su
grįžę į laiką iš kitos sutar- 

' ties. Ir nesugrįžom į laiką, 
tai ji viena ten buvo. Ant 
rytojaus pasakojo, kaip 
karštai kalbėję Holivudo į- 
gudę jūdžių žvaigždės; Vi
liamas Džei Robinsonas, 
Paulius Muni, Frederikas 
Marčis. Buvusi aistringa 
muzika ir dar kas ten. Kaip 
gaila, kad praleidom pro-

su žmona. Tas mėnuo praė
jo, to advokato atostogos 
pasibaigė, ir Jonas jam pri
statė jo automobilį. Paskui 
ir vėl reikėjo vargt ir laiką 
gaišint. Be automobilio Ka
lifornijos erdvinguose plo
tuose, žmogus negali apseit. 
Čia jau ne prabanga, bet 
reikalas. Būtinas reikalas. 
Tuo patim pradėjimu čia 
imsiu ir truputį už akių už
bėgsiu: pasakysiu, kad ga
liausiai, už kelių dienų prieš 
mudviejų išvažiavimą, Jo
nas nusipirko automobilį, 
antrarankį, gerai panaudo
tą automobilį. Ir pirko nuo 
to advokato uošvio, filmų 
agento. Automobilis važia
vęs apie 70,000 mylių, bet 
gerai prižiūrėtas, “Cadil
lac”, 1941 m. modelio. Lubi
ne jam kaina 1,300 dol., o 
tūkstantį turėjo taip sau, 
tyliai delnan įglaust (“juo
doji rinka”... “black mar
ket.’”). Už panešiotą veži
mą 2,300 dol. Bet kitos iš
eities nebuvo. Džiaugėsi 
vaikinas, ir tai gavęs.

Na, o kas ten buvo to
liau? Ogi buvo piknikas, 
LLD kuopos piknikas, čia 
jau tikrai puikus dalykas, 

i Sekmadienis, birželio 30 die-
O štai maloni staigmena. na> nS dalbos nėr puiki, šil- 

Vienas mūsų sunaus bičių-.ta’ ®.au.®^a’ vaiski dienelė, 
lis, advokatas, gavęs mene-' Amžinoji Kalifornijos va
ši atostogų, paliko Jonui sara. Jau is anksto draugas 
laisvai vartot savo automo- Repecka sakė atvažiuosiąs 
bill. Jonas gerai pramoko mūsų Pasiimtų } pikniką Gi 
važinėt, gavo važiųolio lei-Į8*^1 lr atvažiavo. Gerą die- 
dimą ir gerokai pašivažinė-, ne^> mjeli draugai 1 Sėdom 
jo po kalnuotas apylinkes, ir nurūkom į “Arroyo Se- 
Nekartą pavežiojo ir mudu co” parką. Šiuokart kartu

I

beU kartą kvietė stot į LLD ei
les, į chorą, dalyvauti masi
niuose mitinguose ir nepa
siduoti priešo pasalingai

parvykdami iš darbo, 
kur susieidami. Būkime, 
veiklūs organizacijų dar- j 
buotojai, visaip remkime 
darbo unijas, streikus, ma
sinius išstojimus prieš visų 
bendrąjį priešą. Nesiduo
kim bauginami. Baimė — 
didžiausias žemės tironas. 
O baimė yra pasėka nežiny- 
stės ir klastingos kapitalis
tų propagandos. Mūsų nie
kas nepergalės, jei būsime 
susipratę, solidarūs ir vie
ningi. Mes — teisūs. Tą visi 
privalome žinot. Sąmoningi, 
klasiažinūs darbuotojai su
gebės pažabot tą įnirtusį, 
uvėrųjį imperialistinį žir
gą...

Draugas Druskis dar

svečią nebuvėlį, net iš pat 
rytų krašto. Atseit, tenka 
man pasimuistyt. Pasakiau 
kai ką, kviečiau visus var
tot savo protą, nuojėgas, 
energiją, veikt nuoširdžiai, 
be išsisukinėjimų, solidariai 
ir vieningai, kad atmušus 
rudąsias fašizmo liekanas, 
kad išvengus jų rengiamo 
trečiojo karo, su ta jų ato
mine bomba ir nežmoniška 

x.____ 7 _ v„„ r_______ žiaurybe. Visokie fašisti-
ant kito suolo eilėj susėdę I niai gaivalai, puolančio dės- i j i i i • __ • •__  1______ _ A.

puiki, priplaiki draugutė, 
sako tau intymiai kokius 
gyvenimo epizodus. Patari 
jai ką, padrąsini, suramini. 
Ogi štai va, iš kito šono jau 
prisišlieja kita. Irgi pribrin
kusi pilna jai krūtinė viso
kios gyvenimo naštos. Nori 
ji bent dalį to krovinio iš- 
kraut ir pasilengvint sau 
krūtinę. Išsikalba varguolė
lė. Dar nespėjai dorai jai 
ką patart, o jau prieš tave

su mumis važiavo dar ir 
Repečkų sūnus, tik kad 
grįžęs iš karinės tarnybos. 
Dar tebėra uniformoj. Vik
rus, gyvas, greitas, kaip 
virvelė, vaikinukas. Juodi 
jam plaukai, ančiakiai, 
smulkaus, judraus, išma
ningo veido, lainai nuaugęs, 
visas, kaip ant spyruoklių. 
Iš visa ko, tikras artistas. 
Gražių, gabių, puikiai iš
mokslintų turi mūsų kali- 
forniečiai vaikų! Malonu 
pasigrožėt ir pasidžiaugt 
nauju, trykštančiu gyveni
mu, pilnu vilties, jaunuoliš
kų troškinių, užmojų ir jė
gų, pilnu ryžto ir darbų!....

Jaunasis Repecka kai ką 
papasakojo iš karinės tar
nybos, iš asmeninių patyri
mų. Kam, kam, bet man tai 
buvo malonu girdėt šito ga
baus dailaus jaunuolio pa
sakojimų.

Pribuvom, atvažiavom. 
Išlipęs iš vežimo, jau matau 
būreliai draugių ir draugų 
pavėsiauja po aukštais eu
kaliptų medžiais. Keli di- kaklieji darbininkai rengia, 
džiuliai stalai, suolai. O iš dengia jau ir stalus. Pra- 
priekio stovi krosnelė mais-1 deda dėt ilgas dideles lėkš- 
tui virt, kavai šildyt. Čia ir tęs su savo triūso vaisiais, 
vandentiekis. Paranku. Ap
sukrios moterėlės tik sukas, 
tik laksto, tik luputuoja.
Regis, daugiausia pastangų 
padėjo Levišauskienė, Le- 
vanienė, Bernotienė. Kiek 
prisimenu, ir Bušienė ir

bent trys, keturios. “Spa- 
viedok” sveikutis. Na, o jau 
ten atokiau, galvą kukliai 
nuleidęs, žiūri liūdnai pus
bernis, lūkurioja kantriai, 
kadagį pagalios tos mote
rys savas istorijas pabaigs 
ir duos ir jam bent kiek pa
sikalbėt, apie savo inžinu- 
kus, reikalingus remonto...

Nedrąsiai, iš padilbų a- 
kim dėbteli ir kitas markat- 
no būdo “ricierius”, irgi jau 
panešiotas pusbernėlis. Jam 
irgi širdužę gnaibo baimės 
ir abejonės. Koks ten grizas 
ar ramatas jam kur ten įsi- 

, taisė ir nebeduoda areliui 
paskrist laisvai, kaip kita
dos. O skraidyt dar taip la
bai norėtųs...

O čia tuo tarpu mūsų at-

peracijon kapitalizmo ir at
kaklaus imperializmo para
ma, iš kailio neriasi, bandy
dami įbaugint ir į ožio ra
gą suvaryt pilkąsias darbo 
mases.

O mes privalome nešt 
švietimą darbo masėms, 
kelt jų susipratimą, klasinę 
sąmonę, sudaryt teisingą 
viešąją nuomonę — “public 
opinion.’” Masių susiprati
mas, žmonių brandi nuomo
nė yra mūsų tvirčiausias 
ginklas prieš tą nelemtą pa
tamsių galybę. Švieskimės 
patys, švieskime savo bend
rus, prie darbo, vykdami ir

propagandai.
(Bus daugiau)

ANGLIJA NUSIGANDUSI 
ŽYDU TERORISTŲ

London. — Anglų policija 
areštavo vieną tariamą 
Sterno šaikos žydą teroris
tą iš Palestinos. Jis nudavė 
esąs paleistas lenkų karei
vis ir plaukė anglų armijos 
laivu į Škotiją. Nuogąstau
dama žydų teroristų, An
glijos valdžia apstatė sar
gais valdinius savo rūmus 
ir svarbesnes įstaigas.

WATERBURY, CONN.
|---------------------------------------------------------------------------------------;-------------------------------------------------------------------------------------

Naujas Lietuvių Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas 

248 Cherry Street, Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

Nuobodžiau! piknike ne
buvo kada. Kaip tik atvirk
ščiai. Tik spėk sveikas suk
tis. Čia tave kalbina viena

Braddock, Pa.
______ o

Antanina Urboniene, LDS 
59 kp. nare, jau 3-čia savaitė 
serga, General Braddock Hos
pital, Room 209. Lapkričio 2 
d. turėjo sunkią operaciją ir 
po operacijos prisidėjo širdies 
liga. Buvo manyta, kad turės 
skirtis su gyvaisiais šeimos na
riais ir draugais, bet, ačiū šir
dies specialistui Dr. Baire, 
grąžinta Antaninai gyvastis ir 
šį pranešimą rašant, draugė 
Urbonienė jau gerokai stip
resnė.

Linkėtina greito sustiprėji
mo.

wawMaanuMKtna

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisni uotas G r abortus
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.

Lietuvių Meno Kultūros Suvažiavimui
(Tąsa nuo 3-cio pus.) 

nei “perfekt.” Randi gerą dožą rimtos 
kritikos.

Padariau šiuos aštrius pavyzdžius dė
lei aiškumo, kad parodyti, kaip silpnai 
mes stovime meno veiklos kritikoj. To
kios “kritikos” ir recenzijos ne tik kad 
nepamokina mūsų meno vaidintojus, vei
kėjus, bet dar juos pažemina. Daugiau
sia žemina patį laikraštį. Juk tokiai re
cenzijai sąmoningas žmogus negali ti
kėti.
Suvažiavimo - Festivalio Organizavimas

Dar keletas žodžių apie patį šį suva
žiavimą ir mes baigsime.

Kuomet pradėta, sumanyta organizuo
ti šio dydžio suvažiavimas-festivalis, 
LMS organizacija buvo negeriausiam 
stovyje. Prieš šešis metus išrinktas LMS 
Centro Komitetas buvo kaip ir išsisėmęs.

•Reikėjo pačiam komitetui įtraukti naujų 
žmonių, kad dapildyti pasitraukusių vie
tas, LMS vienetai ir visa mūsų organi
zacija buvo tik pergyvenus karinės mo
bilizacijos padėtį. Optimizmo dideliam 
darbui buvo mažai. Ypatingai apie or
ganizavimą meno kūrinių parodos dar 
mažiau buvo entuziazmo. Meniškas pa
siruošimas dainos ir dramos srityje LMS 
vienetuose buvo žemas.

Tokiose sąlygose nebuvo galima ruošti 
meno festivalis specifiškomis meno fazė
mis. Tad LMS Cpntro Komiteto tikslas 
buvo: 1) Iškelti ir sustiprinti Lietuvių 
Meno Sąjunga organizaciniai. 2) Sudo
minti lietuvių visuomenę su meno veikla 
ir sustiprinti LMS įtaką joje. 3) Įnešti 
veiklumo ir organizuotumo į LMS viene
tus. 4) Surasti ir organizuoti naujus, 
taip pat neveikiančius lietuvių talentus. 
5) Gerinti mūsų meno veiklos praktiką 
dainoje, vaidyboje, kritikoje. 6) Įnešti į 
LMS organizaciją iniciatyvos.

Einant tokiu planu, LMS Centras išlei
do suvažiavimo šaukimą (Kvieslį) ir jį 
platinome masiniai. Iš LMS Centro bu
vo patvarkyta, kad festivalis pagrindi
niai remtųsi lietuvių kūryba, motyvais. 
Bendram dainavimui buvo paskirta trys 
lietuviškos dainos, amerikiečiams ge
riausia žinomų ir čia gyvenusių kompo
zitorių — J. Žilevičiaus, M. Petrausko ir 
St. Šimkaus. Vyriausia, kontestine, dai
na paskirta tautinė Lietuvos daina “Kur 
Bėga Šešupė.”

Kita dalis programos buvo palikta pa-

tiems vienetams sudaryti. Kuomet mes 
gyvename ir veikiame čia, Amerikoj, ne
būtų praktiška ir teisinga vienetų prog
ramą rubežiuoti tik lietuviškais kūri
niais. Taip pat būtų klaidinga iš LMS 
Centro nustatyti pobūdį vienetų progra
mai. Tuomet nesutinkanti vienetai su 
nustatyta programa visai nedalyvautų 
festivale. O dar svarbiau, tai atimtų vie
netų iniciatyvai pagrindą.

LMS Centras reikalavo suvažiavimo 
klausimu diskusijų, sumanymų, kritikos, 
bet jų iš karto nebuvo. Pirmiausia į 
LMS Centro šaukimą atsiliepė ir užgyrė 
Roselando Aido Choras.

Vėliaus, po eilės atsišaukimų, agitaci
jos, suvažiavimo reikalas pradėjo judėti. 
Ir šiandien mes jau matome suvažiavi
mo rezultatus.

Ne tik kad mes turime meno festivalį, 
meno kūrinių parodą, bet mes pirmu 
kartu lietuvių judėjimo istorijoj pašven- 
tėme savaitę laiko rimtam svarstymui 
mūsų meno-kultūros reikalų.

Šiandien galima pabrėžti, kad ir šis 
pirmas tokio dydžio meno-kultūros su
važiavimas jau davė gerų rezultatų me
no judėjime, LMS vienetuose, kolonijose. 
Mūsų chorai, vaidintojai per kelis mėne
sius lavinosi vaidinti, dainuoti. Suvažia
vimas davė ženklų ir kūryboje. Pavyz
džiui, Roselando Aido Choras, jo veikė
jai, specialiai sukūrė, susimokino net

• naują veikalą (Ant Nemuno Kranto) 
šiam suvažiavimui. Kompozitorius Bale- 
vičius sukūrė suvažiavimui dvi kompozi
cijas. Ignas Kubiliūnas taip pat sukūrė 
šiam suvažiavimui kompoziciją. Brook- 
lyno vaidintojai, Jono Valenčio iniciaty
va, susigrupavo perstatyti šiame suva
žiavime istorišką veikalą “Prieš Srovę.” 
Chorvedės, chorvedžiai darė visus ban
dymus, kad geriausiai pasiruošti festiva
liui.

Gal būt, kad nauji kuriniai ir bandy
mai bus silpni, kad jų autoriai mėgėjai 
nepasiek? aukšto meniško laipsnio, bet 
čia svarbu pats bandymas, svarbu, kad

• išsijudina kūrybinės jėgos.
Tad, baigdami šį pranešimą, mes gali

me pasakyti: Daugiau tokių festivalių! 
Daugiau meno kūrybos! Už didesnį, pla
tesnį ir geresnį meno judėjimą kiekiniai 
ir kokybiniai!

Tai čia mūsiškių būrys, ir 
vis eina jis didyn, vis dar 
kas atvažiuoja. O tert ato
kiau, anam šone išvietės, ir 
gi matyt, būriuojasi sviete
lio. Ten irgi piknikas. Kle
rikalų ant greitųjų sureng
tas piknikas. Kaip ir kitur, 
taip ir čia, mūsų juodųjų 
klerikalų politika Vis tokia 
pati. Čia mūsiškiai jau už 
kelių savaičių užsiregistra
vo, gavo leidimą ir laiko | 
pikniką. Tai, kad šiam mū
sų piknikui koją pakišus, 
tuoj ant greitųjų klerikalai 
pamygo guziką ir padarė 
savo pikniką, čia pat greta 
mūsiškio. Padarė lenktynes, 
kad sulaikius savo įtakoje 
esamąsias aveles nuo perė
jimo anan šonan tvoros. Ir 
ten jie dalijo šlykštų pask
vilį, mimiografuotą laikraš
tuką, pilną begėdiškų ble
vyzgų ir viaukčiojimų ant 
Tarybų Sąjungos ir ant pa
žangiojo judėjimo.

- Ignas Levanas, kur gą- 
vęs, davė man pasiskaityti 
to juodlapio kopiją. Aš ją 
visą ir perskaičiau, grįžęs 
namo iš pikniko. Stebėjaus 
iš nachališkumo, iš prarū- 
gusios tulžies, tirštai pri- 
drabstytos ant to balto ne
kalto popieriaus.

Bet vely grįžkim į mūsų 
LLD kuopos pikniką. Sta
lai apkrauti gražiais patie
kalais. Padavėjos sukaitę, į- 
raudę vos tik spėja išnešiot 
valgius. Kaip matai, jų ir 
nebėr... Stebėtiną apetitą 
sukelia piknikas, parko o- 
ras ir padidėjęs judrumas. 
Artimesnieji nuo krašto 
stalai vis greičiau gauna, 
ko nori, o su tolimesniais, 
tai jau kebliau. Priseina 
jiems filosofiškai palūkėt, 
turėt kantrybės. Galų gale, 
kai jau visi sočiai ir gar
džiai prisivalgė, visierųs pa
sitaisė nuotaika, jeigu ku
riems ir buvo kiek išsisė
musi dėl alkanumo.

Sujudo, sukruto, pakilo iš 
užustalių publika. Draugas 
J. Druskis atsistojo ant 
suolo ir paprašė dėmesio: 
bus trumputė programutė. 
Paaiškino apie Lietuvių Li
teratūros Draugiją, jos 
svarbą mūsų Lietuvos išei
vijos gyvenime. Kvietė dė
tis prie draugijos, šviestis 
ir draugėj visiems judėti, 
darbuotis dėl bendro visų 
labo, 
jaus.

Šiurpus Nuotikis
Spalių 31 d., 4 vai. po pie

tų, įvyko netikėtas Vinco Vil- 
čiausko name gaisras, kuris 
nusinešė su savimi Vincą, 41 
metų, ir sūnų, 4 menų. O 3- 
čia auka, 6 metų berniukas, 
kovoja su mirčia General 
Braddock ligoninėje.

Viską Patyręs.

r- 1

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8M2

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191
dėl šviesesnio ryto-
Pakvietė kalbėt ir

V. BOVINAS, 
LMS-Bekret.
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I GREEN STAR BAR & GRILL i
i LIETUVIŠKAS KABARETAS i
I «

I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina į 
I pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. I
1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 1

| Geriausias Alus Brooklyne J

I PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ i 
i       ■
i ;
i 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Į
I (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 I
! I
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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 :
• (RAMANAUSKAS) *

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mūv • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomiB e 

’ būsite patenkinti. •

1113 Ml. Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius
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Šeštadienis, Lapių*. I94G

JOS PRAŠOTE

ŽEMESNIU
KA IN U
štai jos yra

ADAM — GARSIOS KOKYBE IR KAINŲ ŽEMU

MŲ — DABAR NUŽEMINA JŪSŲ PRAGYVENIMO

IŠLAIDAS SU DRASTIŠKU NUMAŽINIMU ANT 
ADAM TIKRAIS KAILIUKAIS APDIRBTŲ SKRY-

BĖLIŲ GERIAUSIOS KOKYBĖS.

Visi kalba apie aukštas i ainas, bet ADAM daro 
ką nors su jomis—senu ,eru Amerikonišku Bū
du. Mes raginame jus p dyginti kokybę Adams 
Skrybėlių su skrybėlėmis kitose krautuvėse, ku
rios yra parduodamos pc $20.00 ir dar aukščiau. 
Paly (jin kite! Pal y (ji nkite!

ADAM HATS
SKRYBĖLĖS, 
KURIOS

JDABAR
VIENA

t

Laisve—Liberty, LitKuanidn . Daily,

Mokslas Viską Nugalės 
Karas, Maras, Badas 
Bus Tik Atmintyje

kūrybinės kultūros dir- 
asmenybė, tuo 

pareigas turi kas 
kas link visuo-

Ml MM frtfh Tifi ft inVir^yii
Penktas PušTnptt

PARSIDAVĖ
VĖLIAUSIU
LĄIKU
Po $10.00, $12.50

KAINA

Kiekvienas žmogus turi pa
reigas, kurias jis privalo ne
svyruojančiai atlikt. Juo aukš
čiau
voje pakilus 
didesnes 
link savęs ir 
menės.

Tik paimk domėn kiekvie
no specialisto ir atsidėjusiai 
paanalizuok 
kad ir žemdirbystę' (agrono
miją), jos atskiras šakas — 
kaip tai: 
ninkystę, 
ninkystę, 
1.1. Prieš 
tų buvo didelė netvarka vedi
me ūkio, šiandien ūkis šimtą 
sykių tvarkiau vedamas, ypač 
tas duodasi tėmyti Tarybų 
Sąjungoje. Plačiai tapo pritai
kyta technika prie žemdirbys
tės. Jautis, arklys tapo pamai
nyti traktoriumi, pjautuvas, 
dalgis, kultuvas — pjaunama, 
kuliama mašina. Čia nesuskai
tysi visų pagerinimų - paleng- 

I vinimų ūkininkui darbo. Kur 
nei malda, nei krapijimas 
šventu vandeniu didesnio der
liaus nedavė, agronomo su
manumas nušluostė - nudžio
vino prakaitą nuo ūkininko 
veido! Ir dešimteriopą derlių 
ūkininkui suteikė taisykliškai 
išpurenta? žemės gabalėlis.

Kita gyvenimo problema, 
tai žmogaus prailginimas gy
venimo metų, čia gydytojas, 
novoms - nenoroms, turėjo pa
keisti savo saumylišką nusi
statymą. Vieton laukti žmo
gaus susirgimo - sunegalėji- 
mo, o vėliaus jį gydyti, gydy-

ir atsidėjusiai
pareigas, štai,

daržininkystę, sodi- 
bitininkystę, gyvuli- 
paukštinmkystę, ir 

penkiasdešimts me-

ADAM HATS
SKELBKITES LAISVĖJE

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

1. Balanced Brand •Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradek vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

svarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletelės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiepią 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 1 visus kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas. ■ .

WONDER LIVE FOUNDATION
8164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55t Calif*

Šiandien, kol dar nepervėlu.

toj as Įsitikino, kad šimtą 
kių garbingiau ir pelningiau 
gydytojo pareigas eiti, tai ne
duoti žmogui susirgti - sune- 
galėti. Ir šią žmonių sveika
tos problemą Tarybų Sąjun
ga teisingai išsprendė: socia- 
lizuodama žmonių sveikatą!

Broli ir sese lietuvi, pa
gvildenk šias dvi problemas 
giliau ir nuosekliau.

Dr. A. L. Graičūnas.

sy

Miami, Fla., Žinios
I. turėjome 
susirinkimą, 
buvo vienas

Susirinko'

Lapkričio 3 
ALDLD 75 kp. 
šis susirinkimas 
iš skaitlingiausių,
visi nariai — atvažiavo 4 na
riai ir jš Fort Lauderdale — 
Valiulioniai ir Yurevičiai. 
Taip pat buvo ir keletas sve
čiu, kurie dar neturi iš kitu 
kuopų i 75-tą kuopą persikė
limo. Paukštaičių “raudondva- 
ris” jau buvo per ankštas, tur 
būt neužilgo reikės ieškoti 
kur nors vietos, kur būtų erd
viau.

progresyvis 
pradės gauti ir iš 

lietuvių finansinės 
taip ir yra, 75 kp.

Sąjungos

F. Cvirka pridavė

Aną syki rašiau, kad ne po 
ilgam Amerikos 
judėjimas 
Miamės 
paramos,
pasveikino Meno 
festivali su virš $9. Šiame su
sirinkime
$30 money orderį pasiųsti Vil
niaus Institutui, taipgi Mrs. 
Paukštaitienė sakė išsiuntusi 
savo dali — $30, irgi tam 
tikslui. Yra dar pora draugų

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergrcen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devde Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-077*

I

pasižadėję, bet dar, neištesėję, 
pasitikime, kad pasižadėję Iš
laikys savo žodį.

Priėjus prie laikraščių va- 
jininkų reikalo, buvę’ išrinkti 
tam darbui draugai pasiaiški
no, kad jiems susidaro nepa
lankios tam darbuo sąlygos, ir 
jie norėtų nuo to darbo atsi
sakyti, jų atsisakymas priim- 

o jų vieton išrinkti J.
Paukštaitis ir F. Pultonas.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■
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LUfUVBd
GtRlflUSIfl DUONA 
.SCHOLES BAKING 
532 Grand Street, Brooklyn

tas,

Kuomet Vakaruose Sniegas, 
Šiauriečiai Jo Laukia, Tai 

Floridoj Šilta, Gražu

Kada laikraščiuose skaitai 
apie vakarinių valstijų sniego 
audras, o šiaurinėse valstijose 

jo laukiama, tai, čia, 
šilta, gražu — 79 

vidurdieyj, o naktį 
iki 75-kių, tai, rodos, 

tikėti, kad 
taip. Čia,

O

irgi jau 
Floridoj, 
laipsniai 
nukrinta
nesinorėtų tam 
gamtoj yra tikrai 
kaip tik dabar pradeda žydė
ti visokie medeliai ir kvietkos, 
pajūriai labiau pripildyti 
žmonių, daugiau maudosi, ne
gu pačiame vidurvasaryje. 
Miesto gatvės irgi vis tirštėja 
žmonėmis, kai prie kurių val
gyklų eilės žmonių laukia pro
gos Įeiti pavalgyti. Gatvėmis 
riedą mašinos rodo, jog jų 
esama iš Įvairių valstijų. Laik
raščių špaltos užpildytos tam 
tikrų Įstaigų, kurios ieško sve
čiams kambarių, kiti vėl dar
bininkų Į viešbučius ir restau- 
ranus. žodžiu sakant, čia gy
venimas dabar virte verda. 
Nepratusiam prie to viso, jau
ti kokį tai lyg Įtempimą, pa
našiai, kaip šiaurės miestuose 
apie Kalėdas.

O ką veikia lietuviai? Lie
tuvių irgi čia dabar eilės vis 
tirštėja, šiuo sykiu atrodo, 
kad Cleveland© lietuviai pu
sėtinai šturmuoja Miamę. Kaip 
girdėtis, tai iš Cleveland© at
važiavo apie 10 šeimynų Į 
trumpą laiką čia apsigyventi. 
Daugumas iš jų jau apsipirko 
namus, kiti dar tebeieško 
pirkti. Kuriems reikalinga ko
kių taisymų apie namus, tiems 
daug pagelbsti G. Mikitas.

J. D. Sliekas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

toj, sekmadienį.
Laisviečių koncertas Brook- 

lyne praėjo dideliu pasiseki
mu. Linkime to paties ir vil
niečiams.

New Yorko miesto planavi
mo komisija pateikė savo pro
jektą, kaip patobulinti Man
hattan^. . Projektas platus, 
daug apimąs. Jei jis būtų pra
vestas gyveniman, tai miestas 
susilauktų naujos gadynės.

Deja, planai yra vienas da
lykas, o jų Įvykdymas gyveni
man — kitas. . .

ŽYDU BOMBOS SUŽEIDĖ 
DAR 12 ANGLU

Jeruzalė. — Žydų teroris
tų bombos, užtaisytos po ge
ležinkeliu ir vieškeliu, su
žeidė dar 12 anglų kareivių 
ir policininkų. Prieš porą 
dienų sprogimai po geležin
keliu užmušė 3 anglų poli
cininkus ir 3 kareivius. An
glai, bijodami bombų, laiki
nai sustabdė traukinius 
tarp Jeruzalės, Lyddos ir 
Jaffos.

Los Angelės. — Per au
dringą lietų čia prilijo 6 co
lius Vhildens.

Navy Yardai paleis dar 
12 nuošimčių savo darbinin
kų.

Reumatiški Skausmai

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—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

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

Deksnio Galinga Mestis, Sudaryti 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga» 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tif 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
dEKĖNS OINTMENT, arba rašy* 
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00| 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžl 
16-ož $5.00.

DEKEN’S ointment co.
p, Qi Bok C66, Newark 1» N. f i

MERGINOS - MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lėngvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE 

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

108 WARREN STREET 
NEW YORK CITY

(281)

ABELNAi NAMU PARBININKfe. Patyrusi. 
Paprastas virimas. Suaugę. 6 rūmų apart- 
mentas. Atskiras kambarys ir maudynė.

Guolis ant vietos ar/ kitur. Gera alga. 
BUCKMINSTER 2-4880.

(260)

KOJINIŲ TAISYTOJOS
Patyrusios; puikiausia alga, taisymas mažų 

išsitraukusių siūlų nylons. Kreipkitės
S. * B. HOSIERY CO..

139 W. 33rd St., N. Y. C.
(263)

it

MOTERIŠKĖS APVALYMAM
Ofisų Valymo Darbas 

Valandos 5 P. M. iki 10 P. M. 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės j Main Ofisą 
Matykite Mr. Jaskolski

JOSEPH DIXON CRUCIBLE 
Wayne & Monmouth Sts.

Jersey City, N. J.

co.,

(261)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2978 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL FAURE
2978 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11505 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

169

Kings, to be consumed off the

BERTHA ADLER
(D-B-A Adler’s Dairy)

Livonia Ave., Brooklyn, N.

NOTICE :s hereby Riven that License No. 
GB 11907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN RUSSAKOFF
170 Livonia Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

192 Livonia
ABE MENDELOyV
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 11991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
267 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY T. HEINEMANN 
& FRANCIS WATSON

267 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
913-915 Nostrand Ave., Bdrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLUB
Golub’s Self-Service Food Center 

913-915 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92 St., Borough of Brooklyn. 
County df Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LEROY SCHRAUTH 
Leroy’s Tavern

1814 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

be consumed on the

SIDNEY RAKUSIN 
Delicatessen

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, . to 
premises.

JACK RAKUSIN & 
Jack & Sid 

93 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2291 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consulted 
on the premises.

J. KRESSE & S. ELUSKIEWICZ 
2294 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

16 d. lapkr., 6:30 v. v. įvyks ban- 
kietas su šokiais, 
vės naudai, 
dalyvaukite 
ką gražiam 
vo 
29

dienraščio Lais- 
Visi Laisvės patriotai 

ir praleiskite gražų lai- 
tikslui, atsiveskite ir sa- 
ir kaimynus. Įvyksdraugus

Endicott St. — Rengėjai.
(259-260)

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

šį antradienį, lapkr. 19 d., 7:30 v. v., 
2 W. 22nd St. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite ,nes yra svarbių reikalų. 
P. Janiūnas, sekr. (260-261)

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau Barbara Janush (Bar

bora Janush). Prašau atsišaukti. 
P. O. Box 5393, Houston 12, Texas.

(256-261)

16 ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMĖJE

Mexico City 
amerikinis lėktuvas 
juom žuvo 16 Žmonių.

Sudužo
su

PATYRUSIOS OPERATORĖS, 
AUKŠTOS ALGOS, PUIKIAUSIOS 

DARBO SĄLYGOS. 
TROY SPORTSWEAR. 
393 CHAPEL STREET, 
NEW HAVEN, CONN.

(265)

MERGINOS 
Uždirba besimokindamos 
MAŠINŲ OPERATORĖS. ' 
Kai išmoks gali uždirbti

$34 IR VIRŠAUS
5 Dienos, 40 Valandų, 

NUOLATINIS DARBAS
Moderninis Fabrikas

6 Apmokamos šventės 
Apmokamos Vakacijos

AMERICAN CAN CO.
48rd St., & 2nd Ave., Brooklyn.

(B. M. T. 4th Ave. Line iki 45th St.)
(264)

MOTERYS
Prie

VYNIOJIMŲ IR Į DĖŽES DĖJIMO
Kreipkitės į

HUGHES BRUSHES, INC., 
2320 — 6th Ave., Watervliet, N. Y.

(265)

PROSYTOJOS PATYRUSIOS PRIE 
VYRIŠKŲ MARŠKINIŲ DIRBTI 

MŪSŲ VISIŠKAI NAUJAME 
PROSIJIMO DEPARTMENTE. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

TROY SPORTSWEAR, 
393 CHAPEL ST., 

NEW HAVEN, CONN.
(265)

4

4

MITYBOS ŽINOVĖ 
LIGONINEI- 135 PATALPOS 

PILNAM VEDIMUI 
NUOLATINIS DARBAS 

Dėl platesnių informacijų rašykite j 
DIRECTOR SCHOOL OF NURSING 
SAINT FRANCIS HOSPITAL 
WILMINGTON, DELAWARE 
ar telefonuokite WILMINGTON 7331 

(265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Ir Lengvam Aptaisymų Darbui 

Ofisą Budinke.
Valandos 7:30 A. M. iki 5 P. M.
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės į Main Ofisą 
Matykite Mr. Jaskolski

JOSEPH DIXON CRUCIBLE CO., 
Wayne & Monmouth Sts.

Jersey City’, N. J.
(261)

ĮRANKIŲ TEKINTOJAI
Patyrę prie automatiškų 

Sriubų Mašinai Įrankių. Taipgi
BRASS MOLDERIAI

Gera alga - Nuolatinis darbas
READING HARDWARE

CORP.
6th & Willow Sts., Reading, Pa.

Telefonas Reading 7185
(264)

SANDĖLIO DARBININKAI 
IR 

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
6 Dienų — 40 Valandų Savaitė. 

GERA PASTOVI ALGA. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės 
PIRMADIENIAIS. TREČIADIENIAIS 

AR PENKTADIENIAIS 
10 A.M. iki Pietų

LOADING PLATFORM

WILSON JONES CO.
121 EAST 22ND ST., 
NEW YORK CITY.

(2«D

PATAISYMAM DARBININKAI
DIRBTI PRIE VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ.
NUOLAT, GERA ALGA.

JACK’S CLOTHING STORE,
216-18 JAMAICA AVE.,

QUEENS VILLAGE, L. I.
(260)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J. 
Hammonton 788

(272)
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BWAY. ir 51 St. NUOLAT

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

Nniiiaa
JĖGĄ”

BRANDTS
GLOBE BROADWAY ir 46 .JI STREET

SVEIKINA GIMTADIENIO 
PROGA

suka- 
•ni V 7>_

jie ieško 
kad Mar- 
tokiu ne- 
bile keno

400 
kur 
pri- 
po-

gerai žino- 
the sailor) 
savo sesers 

jos vienų 
su k ak tuvių

OPA leido pakelti nendri
nio syrupo kainas po 10 centų 
ant galiono.

jyL*
X v • ; l

rinkimų dis- 
Scottpriggio 

tikima esant 
nepasitvirtina.
buvo įtalpintas 
antraštėje, būk 

būsią kvočia-

planai pastatyti New 
(prie Columbus Circle)

dar didesni Madison

Brooklyniečiams 
mas Juozas (Joe 
Šalčiunas sveikina 
dukterį 
metų
proga ir linki 
barai sukako 
žiaus praeitą 
kričio 12 d.

Barbara yra duktė William 
ir Barbara Burns.

Happy Birthday, Barbara!

Yorke 
naują.
Square Gardeną, kuriame tilp
tų nemažiau 25,000 publikos 
vienu sykiu.

pal eng
tai

JŪSŲ ŠIRDIS TVAKSĖS SPARČIAU IR SPAPvČIAU KIEKVIENA
ME SUJAUDINANČIOS KELIONĖS ŽINGSNYJE -KAI ŠIEDU MY- 
LĖTINIAI BĖGA IŠ NEAPYKANTOS NAMŲ . . .

IŠSINEŠDAMI SAVO NUSIKALTUSIĄ MEILĘ!
ROBERT CUMMINGS

su MICHELE MORGAN - STE\ E COCHRAN ir PETER I.ORRE

"THE CHASE”
Sujaudinanti, labai įdomi istoi ia, pilna intrigų ir romanso... 

-► PRADŽIA ŠIANDIEN <

į.-/

Tel. SOuth 8-BMJ9

-K.

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HENREID 

“DECEPTION”
WARNER ATSIŽVMRJIMAS! 

Durys Atsidaro 10:30 M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ

ROSALIND RUSSELL

‘SISTER KENNY 
su Alexander-Knox 

Dar ir James Mason ir
Phyllis Calvert 

drąsioje namų dramoje.
‘THEY WERE SISTERS’

Hearsto Paskaly 
Policija Nepatvirtina

Hearsto ir tolygios kitos 
spaudos riksmai, būk užmušė
jai republikonų 
trikto kapitono 
rinkimų dieną 
komunistais,’

Tas melas 
didžiausioje 
“du raudonieji 
mi dėl tos užmušėjystės.

Gi E. 104th St. stoties poli
cija, kurios t e r i t o r L j o j e 
įvyko žmogžudystė, atsisakė 
patvirtinti Hearsto provokaci
ją. Policija sakė, kad ji turi 
vilties atrasti kaltininkus, kad 
ji turi tris liudininkus po nuo
latine sargyba, bet nesileido 
spekuliuoti apie bent kokį rau
donumą.
Namo Gyventojai Nelinkę j 

Spaudos Paskalus
Gyventojai apartmento, 

E. 105th St., New Yorke, 
Scottoriggio dirbo namo 
žiūrėtoju, sako, kad jeigu 
licija ir spauda ieško kaltinin
kų tarpe kongresmano Marc- 
antonio rėmėjų, tai 
ne vietoje. Jie tikri, 
cantonio rėmėjuose 
siranda ir kad net 
rėmėjams nebūtų prasmės ma
žiuką, nereikšmingą eilinį 
kampanijos darbininką praša
linti. Dar kiti sako, jog čia 
praktikuojama nacių taktika 
—užmušti žmones, kad už
pulti komunistus.

Scottoriggio kaimynai ma
no, kad tas piktas riksmas 
spaudoje prieš raudonuosius 
patarnauja pridengti tikruo
sius užmušėjus.

Kiekvienas palaidas šuo ga
li būti miltinu pavojumi jums 
patiems ir kitiems, šiais me
tais mieste jau sugaudė 87 pa
siutusius šunis, f) kur dar ne- 
sugaudytieji.

a
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Komercinė Spauda Buvo 
Užpuolusi Transportininkus

Komercinė spauda . New 
Yorke, pradedant neva “beša
lišku” Times, baigiant užsi- 
m a s k a v u siu “liberalizmu” 
Postu, visi buvo užpuolę mies
to transportininkus, jų uniją. 
Jie pyko, kam transportinin
kai ruošėsi streiko pagalba 
ginti savo uniją ir teisę kolek
tyviai derėtis su samdytojais.

Times’as šaukė, kad miesta- 
vi darbininkai “neturi teisės 
streikuoti.” Esą, jie reikalaują 
patys vieni atstovauti visus 
darbininkus. Gi tiesa buvo to
kia — unija reikalavo darbi
ninkams leisti perbalsavimu. 
pasisakyti, ar jie tebeskaito

CIO Transport Workers savo 
atstove.

Herald Tribune rašė, kad 
subvių darbininkų reikalavi
mai esą “netoleruotini,” kad 
reikią prieš darbininkus kovo
ti. juos bausti.

Postas rašė, būk unijos ir 
visi, kas tik ką bendro turėtų 
su streiku, esą “pasipūtėliai ir 
akli.”

Tai tokie vadinamųjų pado
riųjų komercinių laikraščių 
atsiliepimai. Hoarstas, News 
ir kiti tolygūs laikraščiai nuo 
seno organizuotus miesto dar
bininkus piešia miesto gyven
tojų plėšikais.

Didžioji Spauda Bando 
Numarinti Mažąją

New Yorke įvyko mažųjų 
laikraščių leidėjų, redaktorių 
ir spausdintojų pasitarimas, 
kuriame susirinkę 65 laikraš
tininkai priėjo prie išvados, 
jog reikia kas nors daryti už
tikrinimui gyvasties mažie
siems ir darbininkiškiems laik
raščiams.

JOAN FONTAINE, Acade
my prizo laimėtoja, busžvaigž- 
de “Hollywood Players” pro
gramoj per CBS radijo ši an
tradieni, lapkričio 19-tą, akte 
iš filmos “The Affairs of Su
san.” Radijo programoje ji : 
perstatys kelius merginų ty- 
pus, nuo kuklios mergiotės iki 
pasaulietiškos vyrų vilioklės.

Hunter Kolegijos Studentai 
Nutarė Įkurti Uniją

Sako, Bučeriai Dabar 
Kur Kas Mandagesni

Gali Išaugti Naujas 
Madison Sq. Gardenas

Buvo nurodyta, kad dauge
lis mažųjų laikraščių ne už 
ilgo turės užsidaryti, jeigu ne
gaus daugiau popieros. Popie- 
ros kaina kaip čia buvo nuro
dyta, tiksliai keliama, kad ma
žieji negalėti] įpirkti, turėtų 
subankrutuoti. užsidaryti. O 
milionieriu laikraštinės mono
polijos juk gali mokėti, 
vas su savu atsiskaityti 
keliais.

Du tūkstančiai Hunter Ko
legijos studentų New Yorke 
lapkričio 13-tą susirinko pa
minėti nacių išžudytus čecho- 
slovakijos studentus ir vien
balsiai nutarė įkurti studentų 
uniją Amerikoje.

Unijos tikslas “pagelbėti į 
Įsteigti laisvą ir demokratišką . 
pasaulį.”

Kalbėdamas studentų mi
tinge, čechoslovakijos užru- 
bežiams ministras Jan Masa- 
Tyk, ragino studentus darbuo
tis už tarptautini draugingu
mą ir taiką. Jis sakė, jog tūli 
žmonės čechoslovakiją skaito 
“kairia ir padykusia.”

Bet, sakė jis, “mano šalis 
yra kairi, bet, tikriausia, ne 
padykėlė.”

Masaryk pakvietė amerikie
čius atvykti ir patiems savo 
akimis pamatyti, kad pas juos 
nėra jokios tariamos “geleži
nės užlaidos.”

<9
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BTZNTERTAI, SKELBKITE 
LAISVftJ a

KALĖDINIS 
PASVEIKINIMAS 
ISPANIJOS 
RESPUBLIKIEČIAM 
Madison Sq. Garden 

Pirmadienį 
Gruodžio 16 d., 7:30 P.M.

Tikietai: 60c, 85c, $1.20, $1.80, 
$2.40, $3.60 

Visos vietos rezervuotos. 
Parduodami Knygų Krautuvėse 

ir Darbo Unijų Raštinėse. 
Rengia: Spanish Refugee Appeal 

192 Lexington Avenue 
LExington 2-3134

“Tyrinėtojai,” kurie eina 
per bučernes (mėsines) ir ty
rinėja padėti, sako, jog šiuo 
metu bučeriai patapo kur kas 
mandagesni, .negu buvo pir
miau, kai mėsos stokuodavo.

Seniau, kai pirkėjai ateida
vo j buČernę ir pasipriešinda
vo bučeriui mokėti peraukštas 
mėsai kainas, tai bučeris at
rėždavo :

—Jei tau nepatinka, — eik 
sau kitur. . .

Dabar jau to nėra. Bučeriai 
bando aiškinti kostumieriams, 
kad padėtis prasta: jie patys 
priversti mokėti aukštas kai
nas, tai ir priversti iš kostu- 
mierių imti tiek, kiek ima.

Aiškus daiktas, smulkieji 
biznieriai yra taip pat auko
mis pelnagrobių - kapitalistų, 
kaip ir jų kostumieriai. Visi 
sėdi tame pačiame vežime!

Naujas pastatas lešuotu 
apie $29,000,000. Jame būtų 
sporto arena, daug mažesnių 
salių ii* saliukių, maudymosi 
prūdas ir visokių kitokių pra
šmatnybių. Tai būtų iš tikrų
jų gražus meno, sporto ir kul
tūros centras. Po naujuoju pa
statu būtų palikta ;r tu 
gatvė, lyg ir tunelis.

Jei miesto valdžia šį 
užgirs, tai bus imtasi 
naujam pastatui statyti 
mą rudenį. Pastatymui 
tų apie trejų metų laiko.

Tuomet New Yorke būtų 
i dvi didžiules sales: senasis ir 
naujasis Madison Sq. Gardc- 
nai. Tai palengvintų organiza
cijoms suruošti masinius, 
d žiu liūs mitingus, tai
vintų sporto pramogoms; 
sutrauktų New Yorkan 
metai dar daugiau visokių 
ganizacijų, laikančių savo 
d ž i u 1 i us su va ž i a vi m u s.

Matysime, kaip ten bus.

MATYK NAUJAUSIAS SEJ 3ACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
PALESTINOS KRIZIS lljdf - -^eržirnaiu! Matyk «usprog<lint, Į 

vekz kelio Ktoti! Matyk įtariamų kaltininkų gan- | 
dymą, neramumų augimą! Matyk slaptai a! ykusių žydų darbininkų xaber.imą į (.yprus! I 
Matyk žiaurias riaušes tarp indusų ir nu. ometonų! Matyk susikirtimus visoj Indijoj! I 
Matyk Mahatmą Gandhi Kalkuttoj, mėgini >tį sutaikyti politinę kovą! Matyk teroristų ? 
bombomis apgriautą anglų ambasadą Komo. ! Matyk įdomią kelionių filmą, “lx>st Lake” į 
ir visas naujausias žinias iš nlaėiojo pas:.alio. |
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 Street. Į

-------4.

Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! šauniausia muzikalė 
Extravaganza ... pilna komedijos, romansų ir muzikos, su mylimomis 
dainomis, kurios ir senos ir naujos! Tai panašiausias į dangų dalykas .. .

IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FRED ASTAIRE 

JOHN C/ ULF1ELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN 

TECHNI SPALVOMIS .
* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

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

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

3-ČIA DIDI SAVAITE!

Didis Rusijos Sekretas
Pagalinus, Parodomas!

‘‘Stebuklas,” kuris sustabdė 
Hitlerį Stalingrade!

A

ARTKINO nu džiaugsmu 
peratato

ST/UANINfiS
DOVANOS FILMĄ 

taip pat 
"Rebirth of Stalingrad

STANLEY 7thfive.bet. 42 &4ISts. ■
SPECIAL: Nuolaida organizacijoms, kilios pirks bilietus grupėmis.

Barbara
amžiaus

jai laimės. Bar- 
vieni metai am- 
antradienį, lap-

DOROTHY McGUIRE—ROBERT YOUNG 
kaipo

“CLAUDIA and DAVID”
Ir dar gausingas asmenų vaidinimas sce
noje: VIVIAN BLAINE, Lou Willis, Jr., 
Bobby Whaling, Roily Rolls • EKSTRA! 
Jerry Colonna • SPECIALIAI: 
March of Time apie “ATOMINĘ 
DAW 7111 AVENUE KUAilr 50TH stkeet •

Susirinkimas išrinko 
siją perkelti kovą 
į Washington^. Jis taipgi 
stengsis . mobilizuoti po visą 
šąli mažųjų laikraščių leidėjų 
paramą tam žygiui.

Spausdintojai AFL ir CIO 
laikraščių užgyrė pasiūlymą, 
kad tų unijų viršininkai veik
tų i vyriausybę, kad jinai tuo
jau imtųsi žingsnių aprūpin
ti p op i era. Lewis W. Herr
mann, atstovaująs Internatio
nal Labor Press of America 
sakė turis laiškus nuo virš 
100 AFL leidinių redaktorių 
su skundu, kad jų laikraš
čiams gresia užsidarymas.

komi- 
už popierą 
Jis

Lankėsi Svečias 
Kanadietis

\io

Šiomis di e nomis viešisi 
Brooklync P. Janeliūnas, ka
nadietis - montrealietis, atvy
kęs pas savo broli, Klemensą, 
pasisvečiuoti. Svečias buvo už
ėjęs i Laisvės Įstaigą, apsidai
rė, pasižiūrėjo, kaip 1 ’ 1 v' 
mas laikraštis ir 
dienraščio fandan $2.

P. Janeliūnas yra grožinės 
literatūros mėgėjas. Laisvės 
bendradarbis.

Užklaustas, kaip jam atro
do New Yorkas, atsakė:

—Didmiestis Įdomus, tačiau 
pas jus viskas nepaprastai 
brangu.

Kanadoje, nurodė svečias, 
darbininkų algos mažesnės, 
tačiau ir gyvenimo produktai 
kur kas žemesni. Sakysime, 
sviesto svaras Montreal i u j e lė- 
šuoja apie 40c, kuomet New 
Yorke — 90c!

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <161 Bolių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičiua su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

. ......................  -.................. —II

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

BROOKLYN
PARAMOUNT 'L.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. BROOKLYN 9, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

O®,

Prašo,Atsiminti Pir 
muosius Kariūnus 
Prieš Fašizmą

Newyorkieciu k a m p a nija 
pagelbėti Ispanijos respubli- 
kiečiams, atsiminti juos Kalė
domis, bus užbaigta masiniu 
mitingu Madison Square Gar- 
dene gruodžio 16-tą.

Dėkodamas už jau teiktą 
paramą per dešimtmetį Ispa
nijos žmonių kovos prieš fa- i 
šizmą, Dr. Jose Girai, ištrėmi
me esančios Ispanijos respu
blikos vyriausybės premjeras, 
sako:

“Mūsų vyriausybė atsišau
kia į visus vesti tą pareigą to
liau su dar didesnėmis pastan
gomis, kadangi reikalas yra 
didesnis už pirmiau buvusį. 
Mūsų vyriausybė yra pasiruo
šusi priimti ii’ išdalinti visus 
jūsų surinktus išteklius.

“Praėjo laikas, kada užtek
davo padrąsinančių pareiški
mų. Mums reikia visų demo
kratų pagalbos pastangose ga
lutinai nuversti fašistinę tiro
niją, kuri persekioja Ispani-

Pasinaudodama m a Ii o r i ų 
'įrengtu pastoliu palangėje, 
newyorkiete Mrs. Coghlan, 
66 metų, išėjo nuvalyti iš lau
ko langus. Jinai nukrito nuo 
7 aukšto ir užsimušė.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

T
di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

“SUSITART SU RUSIJA
MITINGAS”
Pirmadienį, Gruod. 2 — 7:30 P. M

MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue Ir 50th Street

Tikietai dabar: $3.60. $2.40. $1.80. $1.20. 60c, taksai įskaityti.
WORKERS BOOKSHOP 50 E. 13 St.; Leblang’s—1476 Broadway. 
MUSIC ROOM—129 W. 44 St.; BOOKFAIR—133 W. 44 Street.
I. W. O. — 80 Fifth Ave.; Roqm 804, East 32 St.

Rengia: Naeionale Amerikos - Sovietu Draugiškumo Taryba.
114 East 32nd St.. New York 16, N. Y. MU 3-2080.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAK & G/f/LL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

ii

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, t 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!

DEAN
15 . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4490

CAMBRIDGE
x u HwM* . . . $297»

MATIKI

FATIK1A

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Grwham Are.) Atdm YktittU.




