
Jonas Liaudanskas.
Jų Politinis Lygis.
Dar Rinkimai.
Ruošiamės Įkurti Radijo 

Pusvalandi.
Rašo R. MIZARA

Negailestingoji mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo dar vieną ve
teraną: po ilgos ir sunkios Ii-1 
gos mirė Jonas Liaudanskas, 
gyvenęs Lewiston o mieste į 
(Maine valstijoj).

Tai buvo griežtas anti-fa- 
šistas, susipratęs, klasiniai są
moningas darbininkas, savo Į 
gyvenime palikęs gražių nuo- 
veikių kovoje dėl šviesesnio 
liaudžiai rytojaus. Jis buvo 
virš 60 m. amžiaus.

1905-6 m. revoliucijoje ve
lionis pasižymėjo kovoje prieš 
žiaurųjį carizmą ir dėl to nu
kentėjo. Worcester iškis Simo
nas Janulis buvo jo artimas 
bičiulis, ano meto sandarbi- 
ninkas.

Atvykęs Amerikon, 
danskas visuomet stovėjo pa
žangiųjų pusėje. 1926 m. jis

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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VALDŽIA TRAUKIA TEISMAM PAČIĄ MAINIERIŲ UNIJA
Anglija Nesutinka Greitai 

Pranešt, Kiek ir Kur Angly 
Armijos Yra Užsieniuose

Anglai Atidėlioja Raportą apie Armijas Svetur; Siūlo Tą 
Klausimą Sujungi su “Bendru Nusiginklavimu”

Lake Success, N. Y. — 
Liau- Užsieninis Anglijos minis

tras Bevinas nesutiko su 
buvo nuvykęs į Lietuvą, iš ten ! Sovietų ministro Molotovo 
grįžęs, tuojau po fašistinio i pasiūlymu, kad Anglija, 
smurto, velionis sakė eilę kai-; Amerika ir kiti kraštai ra- 
toni/mą, Jaukdamas lietuvių Į Portuotų Jungtinių Tautų 
visuomenę kovoti fašizmą, i seimui, kiek savo kariuo- 
kaipo didžiausi žmonijai pa-1 menės jie laiko įvairiose 
vojų, stumiantį pasaulį į pra-Į svetimose šalyse. Bevinas 
pultį. | sakė seimo Politiniam ir

Liaudanskas buvo nuolati-: Saugumo Komitetui, kad 
nis dienraščio Laisvės bendra- i Anglija tik tuomet praneš- 
darbis; pasirašydavo Gamtos įų apje Savo armijas užsie- 
Sūnaus slapyvardžiu. niuose, “jeigu tas klausi-

Tebūva velioniui amžina at-, mas Uūty sujungtas” su pa-

Liūdėsio valandoje laisvie- ‘ 
čiai reiškia velionio žmonai, 
Anelei, giminėms ir draugams ; 
nuoširdžią užuojautą.

siūlymu dėl tarptautinio 
nusiginklavimo. (O tokiame 
atsitikime Anglija dar ga
lėtų bent metus tylėti apie 
užsienines savo armijas.)

Molotovas pasižadėjo ra- 
portuot apie visą Sovietų 
kari uomenę užsieniuose, 
jeigu kiti kraštai taip pat 
raportuos. Amerikos atsto
vas sen. Connally pirmiau 
reikalavo, kad Sovietai pa
rodytų ir naminę savo ar
miją; tai, girdi, Amerika 
raportuotų apie savo ka
riuomenę svetur ir namie.

i Ką Manuifckis Sako Į Republikonai ir Dešinieji Pašanti 2 Mainierių 
; Apie Ukrainos 
i Atstovo Pašovima

Demokratai Grūmoja Naujais Unijos Veikėjai
-w * - - -r- - « i ... --- *

Įstatymais prieš Unijas W. Virginijoje

Vienybės bendradarbė rašo 
apie tūlą socialistų pobūvį či-, 
kagoje, kur buvo “aiškinamas 
socializmas.”

Girdi: “Ponia Gugienė 
pasakė, kad socialistai jai 
vė gerą vyrą ir ji su jais 
to einanti. E. Mikužiutė
panašiai pakalbėjo: ji einanti 
su socialistais dėl to, kad jau
čia jų paramą savo <-------

REPUBLIKONAI TARDYSIU
ROOSEVELTININKUS KAIP 
“KARO KRIMINALISTUS”

Washington. — Republi-i 
konai, turėdami kongreso 
daugumą, žada tardyt bu
vusią prezidento Roosevel
to valdžią kaip “karinius | 
kriminalistus.” Jie sudarysi 
bendra senatorių ir kon- 

darbuo- gresmanų komitetą, kuris' 
se..." ’ tyrinės, kaip Rooseveltas,

Atseit, dėl to, kad socialis- girdi, įvėlęs Jungtines Vai
tai ją įstatė į SLA pild. tary- stijas į karą su Vokietija ir 
bą, kur moterėlė gali pasida
ryti grašio. . .

Tai gan būdingas socialis- 
čių veikėjų politinių 
pažinimas.

tik 
da- 
del 
irgi

Japonija.
T y r i n ė jimų komitetas, 

esą, susidės ne vien iš re- 
reikalų publįkonų—į jį bus įtraukti 

ir tūli demokratai, kurie
_ . ,. . . . .v. j priešinosi Amerikos “kiši-Sekmadieni, lapkričio 24 d., 1 . ....

įvyk, rinkimai Urugvajuje ir m»‘Sl Į karą. Republikonų

vadai jau iš anksto į tą ko
mitetą skiria “demokratą” 
senatorių Burtą Wheelerj, 
Vokietijos užtarėją* . Roo
sevelto politikos priešinin
ką.

Bus daroma taip, kad 
tardymų komitetas atrody
tų “bešališkas,” atstovaująs 
abidvi partijas. O tyrinėji
mus jis ves taip, kad patar
nautų republikonams pre
zidentiniuose 1948 metų 
rinkimuose. — Tokius re
publikonų planus aprašo N. 
Y. Daily News kolumnistas 
John O’Donnell, žinomas 
nacių simpatikas.

Uruguajuje bus renkamas Nukritę į Kalnus 11 
krašto prezjdentas. r z

Francijoje bus renkama 
tautos taryba, — nauja įstai- : 
ga, naujosios konstitucijos su
kurta, vietoj buvusio senato.

Abieji rinkimai svarbūs ir 
linkėtina, kad iš jų laimėtoja 
išeitų liaudis.

TEISIA HITLERINIUS
Amerikony Visi Gyvi DAKTARUS, BELAIS-

VIŲ MARINTOJUS

Kiek tai liečia Europą, jau 
beveik visuose ten kraštuose j čiausios pagalbos; sako,

Roma, lapkr. 22. — Su 
lėktuvu nukritę į snieginius { 
Alpių kalnus, vienuolika! Nurnberg, Vokietija. — 
amerikonų dar visi gyvi, Karinis amerikonų teismas 
kaip jie pranešė per lėktų- tardo 23 nacių daktarus, 
vo radiją. Jie šaukiasi grei- kurie darė neva mokslinius 

; sako, bandymus belaisviam sto-
rinkimai įvyko, apart Lenki- “turbūt, neišsilaikysime iki vykiose. Jie kitautaučius be-
1 AC nnlrt-iAn 1 i- ZZ Jjos.

Lenkijoj rinkimai bus 1947 
m., sausio 19 d. Jei ten lai
mės liaudis, jei Lenkija bus 
demokratinė, liaudiška vals-; 
tybė, tai pasaulis galės ra- 
miau atsidusti.

Tenka manyti, 
bus!

nakties.
Skrenda kiti lėktuvai nu- vė jiem pavojingų ligų pe-

laisvins gyvus pjaustė, da-

mest jiems maisto.

Sovietai sumažins 
kariuomenę Lenkijoj, 

jog taip ~

' rų, tyrė, kaip įvairūs nuo- 
i dai veiks tuos žmones ir tt. 

savo Taip jie ieškojo būdų vokie-
I čiams gydyti.

Demokratiniai Brook lyno

Lake Success, N. Y. — 
i Reporteriai čia užklausė už- 
* sieninį Sovietų Ukrainos 
ministrą Manuilskį, ką jis 
mano apie Ukrainos delega
cijos nario Gregoro Stad- 
niko pašovimą New Yorke. 
Mdnuilskis atsakė: “Tai 
dar viena priežastis, kodėl 
Jungtinių Tautų centras 
turėtų būti iškraustytas iš 
Amerikos. Čia mes dabar 
susiduriame su klausimu, 
ar mes patys turime parū
pinti sau apsaugą ar mo
kėti taksus įpėdiniui Al Ca
pone’s” (išgarsėjusio geng- 
sterių vado).
CIO REIKALAUJA SU- ■ 

STABDYT ATOM-BOMBŲ i 
DIRBIMĄ

Atlantic City, N. J., lap-; 
kričio 22. — CIO unijų su-! 
važiavimas priėmė rezoliu-i 
ei ją, kurioj ragina sustab-1 
dyt atominių bombų dirbi
mą, o padaryt tarptautinę 
sutartį dėlei nusiginklavi
mo.

47 Korespondentai

Rumunų Rinkimai
Bucharest, Rumunija. — 

47 užsieniniu laikraščiu ko
respondentai paskelbė ben
drąjį visų jų pareiškimą 
apie Rumunijos rinkimus, 
įvykusius antradienį šią 
savaitę. Tie koresponden
tai sako, jog rinkimai “įvy
ko visiškai tvarkiai, ir ne
buvo daroma jokio fizinio 
ar dvasinio spaudimo” iš 
valdžios pusės.

Oficialiai pranešta, kad 
darbininku, komunistu ir 
keturiu kitu demokratiniu 
partijų sąjunga gavo 4,766,- 
360 balsų; o už dešiniuosius 
socialdemokratus, liberalus 
ir visas kitas priešingas da
bartinei valdžiai partijas 
paduota tiktai 1,931,167 bal
sai, visas jas krūvon sudė
jus.

(Politiniai Anglijos at
stovai nepasitenkinę rinki
mais ir sako, kad balsavi
mai, girdi, buvę “neteisingai 
įvykdyti.”)

Trečiadieni Prasidės Teismas prieš Unijos Pirmininką 
Joliną L. Lewis? ir Kitus Atsakingus Mainierių Vadus
Washington* — Federa- 

lio apskrities teismo teisė
jas T. A. Goldsborough pa
šaukė Mainierių Unijos pir
mininką Johną L. Lewisą 
ir unijos vadovybę bendrai 
ateit pirmadienį ir “paro
dyt priežastį, kodėl jie 
(Lewis ir unija) neturėtų 
būti nubausti už šio teismo 
paniekinimą.” O reguliaris 
teismas prieš juos paskir
tas trečiadieni. Jie bus tei
siami prez. Trumano įsaky- 

' mu.
Teisėjas G o 1 dsborough 

praeitą pirmadienį davė in-

Welch, West Virginia.— 
Du Jungtinės Mainierių 
Unijos pareigūnai mėgino 

džionkšiną, kuriuom liepė įtikinti savininkus mažos 
Lewisui atšaukt jo praneši- angliakasy klos, kad ją už- 
mą, kad vidunaktį iš lap- i darytų, nes kitos angliaka- 
kričio 20 į 21 d. išsibaigia1 syklos jau uždarytos per 
sutartis tarp minkštųjų an- • mainierių streiką. Abudu 
gliakasyklų mainierių ir unijos atstovai buvo pašau** 
valdžios. ti, kaip praneša valstijinė

Lewis neatšaukė to pra-; policija. Apskričio proku- 
nešimo. Iš to valdžia ir su-; roras žada dalyką ištirti, 
darė bylą Lewisui ir uni- Dar nepaskelbti pašautųjų 
jai, girdi, už “teismo panie- vardai. Taipgi nepasakoma, 
kinimą.” Nors Lewis ne-; ar tiedu unijos pareigūnai 
skelbė streiko, bet valdžia buvo tik vietiniai ar aukš- 
laiko jo pranešimą pašau-i tesni unijos vadai, 
kimu streikuoti valdžios --------- ---------
užimtose minkštosiose 
gliakasyklose.

GRASINA SUTRIUŠKINTI 
NE TIK LEWIS4, BET IR 
VIS4 MAINIERIŲ UNIJ£

an- Franci j a ir Lenkija Nori 
Raportų apie Armijas Sve- 

— tini nose Kraštuose
Lake Success, N. Y. — 

i Francijos ir Lenkijos at- 
! stovai politiniame Jungt. 
i Tautų seimo komitete pare- 
|mė Sovietų pasiūlymą, kad 
visos šalys raportuotų, kiek 
jų kariuomenės laikoma 
svetimuose kraštuose.

da-Washington. —Demokra- tokiame krizyje, kaip 
tas senatorius Harry Byrd bar... Valdžia sutriuškins 
ragina prez. Trumaną su-i ne tiktai Lewisa, bet taipgi 
šaukt nepaprastą kongreso 
sesiją, kad išleistų “tinka
mus” įstatymus streikams 
stabdyti. Republikonas se
natorius Joseph Ball pareiš
kė, kad šis mainierių strei
kas esąs 
sukilimą 
Sen. Byrdas savo 
moję prezidentui Trumanui I aktą, uždraudžiantį in- • keliolika tūkstančių 
šaukė , “nemėgint daugiau i džionkšinus streikuose, 
užgerint Lewisa.”

Senatorius , Bali 
“Kongresas turės

Graiku Monarchistai Sako,h- pačią Jungtinę Mainie- Graiku Monarchistai Sako, 
wtomftLrSSnok*i“ 
mojo mainiei iams uciiiuiyi d-1 _ e t «. ..
tai kongresmanai Rankin ir' Būsią Atsiusti į Graikija 
HJ W. Smith ir republiko-1 .--------
naį kongresmanai Cl. Hoff-| Athenai, Graikija. — Mo-

labai panašus į man, C. J. Brown ir eilė ki-; narchistai Graikijos valdo- 
prieš > valdžią.” i tųJ Jie mojasi sulaužyt lig-, vai paskleidė gandus, kad 

telegra-' šiolinį Norris-LaGuardijos Jungtinės Valstijos “atsiųs
savo 

l kariuomenės” į Graikiją, 
; suprantama, “tvarkai pa

sakė:: Philadelphia. —Prasidėjo laikyti” prieš respublikie- 
suteikt teismas prieš elektros strei-ičius - partizanus. Amerikos 

valdžiai gana galios veikti ko pikietininkus. atstovybė nieko neatsakė į
reporterių klausimą apie 
tai.

Graikijos valdžia ir spau
da ketina skųsti Jungtinėm 
Tautom Jugoslaviją, Bul
gariją ir Albaniją, būk jos, 
girdi, remiančios graikų 
partizanų kovą.

INDUSAI KALTINA 
ANGLUS UŽ MAHO
METONŲ RĖMIMĄ

Jau įteiktas Lewisui 
Pašaukimas į Teismą ■'y

Meerut, Indija. — Visos 
Indijos Kongreso Partijos 
vadas J. Nehru kaltino An
gliją, kaipo dvasinę rėmėją 
indiškų Mahometonų Są
jungos prieš didžiąją Indi
jos gyventojų dauguomenę. 
Nehru reikalavo laisvos In
dijos respublikos.

Anglų paskelbta laikino
ji Indijos valdžia yra Angli
jos diktuojama.

Washington, lapkr. 22. — 
Valdžios agentai penktadie
nį įteikė Mainierių Unijos 
Pirmininkui J. L. Lewisui 
Federalio teisėjo Goldsbo
rough pašaukimą į pradinį 
tardymą ateinantį pirma
dienį. Jis kaltinamas, kad 
nestabdė mainierių streiko 
minkštosiose angliakasyklo- 
se.

Frankfurt.— Surasta na
cių ginklų sandėlis.

Leitenantas Nušovė Koman-. 
dieriu dėl Mergų

Frankfurt, Vokietija. — 
Jankių leitenantas Thomas 
M. Reusch nušovė savo ko- 
mandierių. Jiedu susipešė, 
nepasidalindami dviem vo
kietėm merginom, šūviais 
taip pat sužeista viena mer
gina ir pats leitenantas.

Komunistų Partija Sako, Trumanas Vykdo Republikonų Valią prieš Angliakasius
New York. — Amerikos

lietuviai ruošiasi įkurti lietu- Komunistu Partijos pirmi- 
visk, radijo pusvalandį. Kaip njnkas \Vm. Z. Foster ir
žinia, tokį pusvalandį mes tu
rėjome karo pradžioje, bet 
dėl karinių suvaržymų nebu
vo lengva jis palaikyti.

šiuo metu pusvalandis bus 
galima palaikyti, tik reikia* 
pradėti, — pradėti, sakysime, 
su /Naujais Metais!

Tūli mano, jog reikėtų su
organizuoti Lietuvių 
Kliubas.

Lapkričio 29 d. 
dienį) tuo klausimu 
kiamas brooklyniečių 
rinkimas, kuriame bus aptar
ti, be kitų, ir radijo reikalai.

sekretorius. Eug. Dennis iš
leido pareiškimą dėl mai
nierių streiko ir Trumano 
valdžios. Jie, tarp kitko, sa
ko:

Radijo

(penkta- 
yra šau- 

susi-

Kadaise man esant Pitts- 
burghe, to miesto lietuviai pa
našią nuomonę pravedė: ir jie 
diskusavo radijo kliubo ir lie
tuviško radijo pusvalandžio 
organizavimą.

Bostono apylinkėje reikėtų, 
to paties siektis. 'J

Gal ir Philadelphija turėtų 
apie tai pagalvoti. t

“Dabar mainieriui pra
gyventi lėšuoja 25 nuošim
čiais brangiau, negu gegu
žės mėnesį, kuomet valdžia 
pasirašė sutartį su anglia
kasiais.

“Valdžia nusileido didžia
jam republikonų ‘laisvojo 
verslo’ bizniui, kada ji pa
naikino racionavima ir kai
nų kontrolę. Dabar ta pati 
valdžia stengiasi nuplakti 
mainierius, tarnaudama ka
syklų savininkams, kuomet 
mainieriai nori algų pakėli
mo pagal pabrangusį pragy
venimą.

“Prezidentas Trumanas

Komunistu Vadai Šaukia Visas Darbininku Unijas Išvien 
Atmušti Indžionkšinus ir Prieš-Darbininkiškus {status

(

atsisakė naudot valdžios ga
lią ir užimt mėsos pramo
nę, kada didysis biznis iš
vien su republikonų vadais 
stabdė mėsos gamybą, kad 
suardyt kainų kontrolę.

“Bet TrumanaS nesidrovi 
naudot valdžios galią, teis
mų indžionkšinus ir grąsi- 
nimą armijos jėgomis prieš 
angliakasius.

“Trumanas vykdo repub
likonų politiką. Jo pasimo- 
jimai prieš mainierius yra

vaisius to, kad republikonai 
laimėjo kongreso rinkimus, 
lapkr. 5 d.

“Gręsia nuslavimo pavo
jus didiems darbininkų lai
mėjimams, pasiektiems prie 
prezidento Fr. D. Roosevel- 
to. Šis pavojus gręsia tuo 
pačiu laiku, kai skandina
ma Roosevelto politika dė
lei Trijų Didžiųjų vienybės. 
To nori trustai ir jų repub
likonų partija, o Trumano 
valdžia yra klusni jų tar-

naitė. (singus mainierių reikalavi-
“Ko dabar labiausiai rei- mus dėl algų!

kia, tai kad išvien veiktų 
visos CIO, Darbo Federaci- ™ms, teisybės — ne 
jos ir geležinkeliečių unijos- 
Brolijos; kad jos draugei 
protestuotų prieš indžionk-1 ginkite darbo unijas ir 
šinų vartojimą, kad pašto- šiaip žmones nuo pelnagro- 
tu kelia prieš-darbininkiš-! biLL streiklaužių ir open-ša- 
kiems įstatymams (kuriuos | penų ’ 
republikonai ruošia kon
gresui pasiūlyti) ir kad su
tartinai kovotų už algų pa
kėlimą visiems dėl gyveni
mo dirbantiems pramonėje, 
raštinėse ar valdžios įstai
gose. ,

“Visi išvien remkite tei-

“R e i k a 1 aukite mainie-
• in- 

džionkšinu ar durtuvu! v V
“S u v i e nytomis jėgomis

Washington. — Skelbia
ma, kad mainierių streikas 
sustabdęs darbus ir pusei 
miliono kitų darbininkų.

Oras. — Bus šalta.
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CIO Remia Mainierių Kovą
CIO konvencija, vykstanti Atlantic City, vienbalsiai 

pasisakė prieš indžionkšiną, kuris yra išduotas prieš 
400,000 mainierių. CIO konvencijoj delegatai sakė, kad 
toki žygiai, kaip indžionkšinas neišsprendžia nei mainie
rių, nei kitų iškylančių tarpe darbo ir kapitalo problemų.

Ji pabrėžia tą faktą, kad pastaraisiais metais tur
čiai pasidarė neišpasakytai didelių pelnų, gi tuo pat 
kartu darbo žmonių tikroji alga daug sumažėjo iš prie
žasties to, kad visi pragyvenimo reikmenys labai pabran
go. Federalė vyriausybė, su Mr. Trumanu priešakyj, 
nesirūpino suderinimu darbininkų algų su pragyvenimo 
reikmenų kainomis ir to pasekmėj yra neišvengiami 
streikai.

CIO konvencija smerkia indžionkšiną, kaipo kėsini
mąsi ant darbininkų laisvės kovai už geresnį gyvenimą. 
Konvencija pasisakė, kad milionai CIO unijų narių re
mia mainierių kovas.

PARDUODA ’ kus, kurie ištikimi savo tau-
VOKIEČIAMS tai) sudaro net 30,000 skai-

V. Tysliavienė rašo Vie- čių. B. K-is primena, jog 
nybėje, kad tūla ponia vie
name tautininkų susirinki
me pareiškė, jog pabėgė
liams Europoje jokia iš 
Amerikos parama nereika
linga, nes “pabėgėliai gau
tus drabužius ir maistą iš 
Amerikos pardavinėja vo
kiečiams.”

Matot, kas darosi! Tūli, 
kunigų suklaidinti lietuviai 
katalikai Amerikoje renka 
drabužius, renka maistą ir 
siunčia jį (per BALF’ą) į 
Vokietiją, pabėgėliams, o 
anie, gavę tai, parduoda vo
kiečiams, gaudami daug už 
tuos produktus markių, už 
kurias paskui sau ūžia, gy
vendami be jokio darbo!

Sąjunga,” kurią sudarė ara
biškų kraštų vyriausybių 
skiriami atstovai ir kuri ne
patenkino platesnių arabų 
masių reikalavimu. €> C-

Naujoji sąjunga žada 
įtraukti į savo gretas viso 
pasaulio arabų atstovus ir 
tuomet išvien visi kovos už 
arabu interesus, •r

Jei ši arabų sąjunga ne
pateks anglų imperialistų 
kontrolėn, tai ji galės suvai
dinti nemažą vaidmenį pa
vergtiems arabams išlais
vinti, bet, jei anglams im
perialistams pavyks ten sa
vo agentus pastatyti, tai 
nieko naudingo arabai iš 
naujo padaro tikėtis nega
lės.

Vie-

Ką Reiškia Leiboristų “Revoliucija?”
Anglijos parlamente pažangesni darbiečiai “leibo

ristai” smarkiai kritikavo dabartinę “socialistų” Attlee 
ir Bevino užsienio politiką, kaipo pavojingą ir ardančią 
taiką. Kartu jie kritikavo ir Jungtinių Valstijų užsienio 
politiką.

Darbietis Crossmen tarpe kitko sakė: “Mirtis pre
zidento Roosevelto uždavė didelį smūgį progresyviams 
Amerikoj ir pakeitė jos užsieninę politiką... Mes turi
me pripažinti tą faktą, kad Amerikoj auga pavojingos 
ekspansinės tendencijos... Mes turime sutikti, kad tu
rėsime viską daryti, idant sulaikyti tas tendencijas.”

Jis griežtai reikalavo, kad Anglijos parlamentas pa
smerktų torių vado Churchillo karinę programą, kurią 
pastarasis išdėstė Fultone, Mo., savo kalboj.

Kada ėjo balsavimas užgyrimo Mr. Bevino dabar
tinės antisovietinės užsieninės politikos, tai iš 640 par
lamento atstovų už tą politiką balsavo tiktai 353 nariai. 
Nuo balsavimų susilaikė 287 ir jų tarpe net 160 darbie- 
čių! Reiškia, Mr. Bevinas nustoja pasitikėjimo. Prieš jo 
politiką kelia “revoliuciją” jo paties partijos nariai.

Kas Nori Taikos ir Kas Jos Bijo?
Aišku, kad geriausias užtikrinimas taikaus žmo

nių gyvenimo, tai sumažinimas apsiginklavimo, didesnis 
tarpe valstybių draugiškumas ir stiprinimas Jungtinių 
Tautų organizacijos, kuri sutverta palaikymui taikos.

Pirm Antrojo pasaulinio karo Tarybų Sąjunga daug 
kartų siūlė kitoms šalims, kad visos bendrai mažintų ap
siginklavimą. Tie pasiūlymai nebuvo priimti ir pasau
lis atsidūrė baisiame kare, nuo kurio milionai žmonių 
žuvo, kuris ištisas šalis sunaikino!

Kiek laiko atgal Tarybų Sąjungos delegacija Jung
tinių Tautų Saugumo Taryboj pasiūlė, kad visos šalys 
mažintų apsiginklavimą. Bet Anglijos ir Jungtinių Val

stijų delegacijos su savo rėmėjais tą pasiūlijimą atmetė. 
Vėliau Sovietų delegacija pasiūlė, kad Jungtinių Tau
tų organizacijoj priklausančios valstybės paskelbtų, kiek- 
ir kokioj svetimoj šalyj jos užlaiko armijos, kaip tai 
anglai Palestinoj, Graikijoj, Irake, Egipte ir kitur, o 
Amerika — Filipinuose, Hawaii’uose, Chinijoj ir dar 
50-tyje kitų šalių. Bet ir šis Sovietų pasiūlymas buvo 
nedraugiškai sutiktas. Anglijos ir Amerikos delegatai 
sakė, kad, jeigu Sovietai nori, kad Anglija ir Jungtinės 
Valstijos pasakytų, kiek turi užsienyj draugingose šalyse 
armijos, tai lai Sovietai pasako, kiek jie turi armijos 
priešo šalyse, kaip tai Vokietijoj, Rumunijoj ir tt.

Matyti, kad Mr. W. R. Austin ir senatorius Tomas 
Connally—Amerikos delegatai ir Mr. Cadogan — An
glijos delegatas manė, kad Sovietai nenorės pasakyti, 
kiek jie armijos turi Vokietijoj, Austrijoj, Bulgarijoj 
ir Rumunijoj.

Dabar V. Molotovas pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
sutinka raportuoti, kiek ji turi armijos ir priešo šalyse, 
bet tą turi padaryti Anglija ir Jungtinės Valstijos taipgi 
raportuodamoš, kiek jos turi draugiškose ir priešo ša
lyse. Jis sako taipgi, kad, jeigu vįsos šalys susitars ma
žinti apsiginklavimą, tai Sovietai sutinka raportuoti ir 
kiek jie armijos turi savo šalyj.

Atrodo, kad pasiūlymas geras. Bet tuojau prieš jį 
išstojo senatorius T. Connally, o Anglijoj spauda pakė
lė tikrą skandalą.

Anglai nenori pasakyti, kiek jie turi armijos Pales
tinoj, Egipte, Irake, Transjordane, Graikijoj ir kitur, o 
mūsų diplomatai nenori pasakyti, kiek Amerika turi ar
mijos Chinijoj, Islandijoj, Norvegijoj ir kitur.

Sovietai sako, kad jie savo armiją ištraukė iš drau
giškų šalių, kaip tai Norvegijos, Danijos, Jugoslavijos, * 
Čechoslavakijos, Irano ir Chinijos, tai tą turi padaryti taikos.

TIEK LAIMĖSITE, 
KIEK... '

Na, o D. Klinga rašo 
nybėje:

. “Lietuvos viltis yra repu- 
blikonu laimėjime.. Demo
kratų partija, klausydama 
komunistinės CIO politinės 
akcijos įsakymų, nieko neda
rė ir, atrodo, nieko nedarys 
tuo reikalu.’’

O ką gali padaryti 
publikonų partija? Ką 
gali duoti Lietuvai?

Skelbimas, būk republiko- 
nai gali ką nors Lietuvai 
gero duoti, yra paprastas 
blofas, kuriuo netiki nei pa
tys skelbėjai.

Tarybų Lietuva yra Eu
ropoje, ji turi gyventi, ji 
turi verstis savo pajėgomis, 
savo resursais. Jei jai su
teikia kas išlaukinės pagal
bos, tai tik jos seseriškos 
tarybinės respublikos: -Ru
sija, Baltarusija, Ukraina 
ir kitos. Imperialistai Lie
tuvai nieko negali naudin
go duoti.

Amerikos darbo žmo
nėms republikonų partija, 
taip, gali “ką nors duoti” 
ir tuo “ką nors” yra nedar
bas, krizis, vargas ir skur
das, kokį Amerikos žmo
nės išgyveno republikono 
Hooverio laikais.

re-

MOKO SAVO KAMARO- 
TUS NEPLEPĖTI 
NIEKŲ

Keleivyje tūlas B. K-is 
(atrodo, “pats” Januškis) 
bara savo bendraminčius— 
tautininkus ir klerikalus,— 
kodėl jie toki naivūs ir skel
bia, būk šiuo metu Tarybų 
Lietuvoje “partizanai” 
(banditai, žudą tuos ūkinin-

“užtenka rimčiau pagalvo
ti apie tas paduodamas ži
nias ir suprasime, kad visas 
tas partizanų veikimas yra 
popierinis padaras.”

Aišku, kad popierinis! Ir 
tuo kvailu džiaugsmu tūlų 
laikraščių redaktoriai taip 
apsvaigę, kad “žinias” apie 
“partizanų” veiklą Lietuvo
je jie deda į pirmuosius sa
vo puslapius ir taip jas su
redaguoja, kad atrodo, būk 
Lietuvoje iš tikrųjų esąs 
masinis partizanų judėji
mas. Kalbamieji redakto
riai netiki tuo, ką plepa, 
bet, galimas daiktas, atsi
randa skaitytojų, kurie dar 
tuo tiki.

Mes tiek pasakysime: 
Lietuvoje yra šian ir ten 
gaujos banditų, vokiškų na
cionalistų, gyvenančių miš
kuose iš plėšimų. Jie plė- er, kuri kadaise Vokietijo- 
šia ūkininkus, jie žudo .tū
lus ūkininkus, o kitus—kan
kina. Kai kur jie tai daro 
tam, kad atkeršyti tiems 
ūkininkams, kurie nuošir
džiai kooperuoja su tarybi
ne Lietuvos vyriausybe, o 
kai kur žudo ūkininkus aiš
kiai apiplėšimo tikslais!

Na, ir kas iš to' seka? 
Vyriausybės organai, suė
mę tokius' banditus, jų ne
glosto, — nei jokia vyriau
sybė, to vardo verta, ne
glostytų plėšikiškų banditų. 
Kam iš to nauda ?!

Ims dar kiek tiek laiko 
ir viskas apsivalys. Bandi
tai bus išgaudyti, padėtis 
sunormalės, na, ir viso to 
rezultatas bus tokis, kad 
Lietuvoje pasiliks keliais 
šimtais, o gal keliais tūks
tančiais, mažiau žmonių, 
kuriuos banditai bus išžu- 
dę.

Ar tokiais “partizanų žy
giais” gali padorus žmogus 
džiaugtis bei didžiuotis?!

Žinoma, ne! Tuo gali 
džiaugtis tik lietuvių tau
tos priešas, kuriam rūpi ne 
mūsų tautos klestėjimas, 
bet merdėjimas ir nykimas.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujy Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
Philadelphia pralenkė Brooklyną biudžeto fondo su

kėlimu. Jie kyla ir prenumeratų gavimu. Svinkūnienė 
(Waterbury) pralenkė Hartfordą.

Gražu tėmyti lenktynes kontestantų. Rodosi, kad 
jiems visai lengva kilti punktais. Tačiau ne taip yra. 
Kolonijos, kur lengvai ima vajaus reikalą, stovi apačioje 
premijų ruožto. Nauji skaitytojai yra lengviausias būdas 
pakilimui punktais.

TROCKISTĖ SICHER’-
IUTĖ PAS HEARSTĄ

New Yorke gyvena vo
kietė trockistė, Ruth Fisch-

ARABAI
ORGANIZUOJASI

Šiomis dienomis, kaip 
praneša žinių agentūra O 
NA, Kairo mieste, Egipte, 
tapo suorganizuota “mili- 
tantinga Arabų Liaudies 
Sąjunga” kovai už arabų 
interesus Afrikoje ir Azijo
je. Ligi šiol, kaip žinia, 
gyvavo kita arabų organi
zacija, vadinama “Arabų

je vaidino nemažą vaidme
nį, kai ji dar buvo komu
niste. Dabar ši politinė 
prostitutė nuėjo pas Hears- 
tą ir per jo juodąją spaudą 
bliauna prieš komunistus.

Kartoja ji tą ir tą patį, 
nuolat zaunydama prieš 
komunistus ir Tarybų Są
jungą. Amerikoje, beje, 
gyvena jos du broliai: vie
nas — Hanns Eisler, — žy
mus kompozitorius, kitas — 
Gerhart Eisler — žymus 
vokiečių darbininkų veikė
jas, komunistas. Taigi Fis- 
cher’iutė spjaudo ir savo 
brolius, visaip juos niekin
dama, visaip įkriminuoda- 
ma dėl to, kad jie trockis- 
tus smerkia.

Jei ši pikta būtybė turė
tų galios, kiekvienam aišku, 
ji laše vandens paskandintų 
visus komunistus.

Be abejo, už savo raštus 
trockistė gauna dideles pi
nigų sumas.

Principo, padorumo pas 
ją nebeliko, — ji siekiasi 
judošiškais grašiais savo 
liūdną gyvenimą linksminti. 
Tačiau ji pamiršta, tuos 30 
grašių, dėl kurių, kaip skel
bia pasakojimai, vienas pa
našus tipas kadaise pasiko
rė ant sausos šakos.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Prez. Trumanas draugiškai pasikalba su Tarybų Są
jungos užrubežiams ministru Molotovu, atsilankiusiu j 
Baltąjį Namą. Po' pasimatymo Tarybų diplomatas su
grįžo į New Yorką,- kur keturi didieji gamina taikai 
pamatinius dėsnius.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN;
Punktų 

5447 
3564 
2698 
2680 
2176 
1993 
1854 
1638 
.882 
844

S. Sharkey, Easton 234
“ ‘ ‘ “ * ' ' ........... 234

A. Navickas, Haverhill ............  2C8
J. Blažonis, Lowell .................. 202
V. Padgalskas, Mexico ..............  192
LLD 77 kp., Cliffside ................  182
M. Smitrevičienė, Detroit ....... 165
P. Sprindis, Kenosha ...............  156
F. Wilkas, Wilmerding .......... 156
H. Žakienė, Binghamton ......... 132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 130
J. Bimba, Paterson ....................  130
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 130
S. Puidokas, Rumford ............  121
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 106 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 

104
78 
78 
78 
72 
52 

. 52 
52

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ....
K. Žukauskienė, Newark...........................
A. Stripeika, Elizabeth .............................
M. Svinkūnienė, Waterbury ......................
Hartford Vajininkai, Conn..........................
P. Pilėnas, Philadelphia .............................
LLD 2 kp. So. Boston.................................
J. J. Bakšys, Worcester ...........................
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, Lawrence
L. Bekešienė, Rochester ... 
V. Ramanauskas, Minersville 840
F. Klastoti, P. Beeis, Great Neck 806 j A. Gudzin, Schenectady
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ........................... 762
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 712
P. Šlekaitis, Scranton ................
LLD 25 kp., Baltimore
Geo. Shimaitis, Brockton ...........
L. Pruseika, Chicago ..............
V. O. Valukas, Wilkes-Barre ....
S. Kuzmickas, Shenandoah .......
P. Šlajus, Chester ....................
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........................
J. Grybas-Krasauskas, Norwood
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 . A. Levanienė, Los Angeles
C. K. Urban, Hudson
J. Rudman, New Haven ....
P. J. Anderson, Rochester .
S. K. Mazan, Cleveland ......
M. Janulis, Detroit ...........
V. J. Valaitis, New Britain

642
626 
600 
590 
536
534 
512

506 
478 
438 LLD 75 kp., Miami 

390 A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 
338 M. Kliknienė, Springfield ..........

312 A. Valinčius, Pittston ................
286 M. Slekicne, Gardner ..................

262 P. J. Martin, Pittsburgh ............
260 C. Stashinsky, New Kensington

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $583.30 i Portland, Oregon 
Brooklynas ............. 418.071 Great Neck, N. Y.
Hartford, Conn........  202.001 New Britain, Conn
Waterbury, Conn. .. 110.00 : E. St. Loius, Ill. . 
Elizabeth, N. J.......... 76.00 ^ilkes’Parr®; Pa-
Rochester, N. Y........  60.501 MexicOj Me _ _
Baltimore, Md.......... 59.00 į Scottville Mich
Binghamton, N. Y. . . 47.50! Detroit, Mich. ....

. 45.50 i Seattle, Wash. ...
. 33.50 ' Lawrence, Mass. .

• 33.50 | Rockford, Ill........
. 33.00; Norwood, Mass. ..
. 28.50 i Dickson City, Pa.
. 25.001 Saginaw, Mich. ..
. 24.50 Pittsburgh, Pa. .. 
. 23.501 Minersville, Pa. ..

Cliffside, N. J. ... 
Oakland, Calif. .. 
Luther, Mich. ... 
Springfield, Ill. .. 
Miami, Fla...........
Easton, Pa......... .
Washington, Pa. . 
Plymouth, Pa.......

15.00 
15.00 
13.00 
12.00 
11.50 
10.50 
10.00 
10.00 

. 9.50
9.50

Draugai Laisviečiai!
Ir man kantrybės pritrū

ko su jūsų tais įspūdžiais. 
Mum, paprastiems darbi
ninkams, nėra progos važi
nėti po Kaliforniją ir Flo
ridą. Mes turime žiūrėti, 
kad mums, būtų šiek tiek 
užtikrintas rytojus ir tuo 
pačiu sykiu turime vesti ko
vą su kapitalistais. Taigi 
mums reikia žinių iš unijų 
ir Washington©, ką ten vei
kia, o ne balabaikų.

Kodėl jūs, draugai, nesi
skaitote su Laisvės skaity
tojais? Man rodosi, kad 
daug kartų buvo pastebėta, 
kad mažiau tų įspūdžių, o 
daugiau naudingų raštų.

Draugai, vietoje tų.įspū
džių, jūs galėtumėte talpin
ti kokią apysaką, ar eilutę, 
ar deklamaciją. Ot, kad ir 
tokia knygą, kaip “Barba
ra Ubryka” arba “Atžalos.”

Paterson, N. J. . 
Haverhill, Mass. . 
Shenandoah, Pa. 
Bridgėport, Conn 
Scranton, Pa. ... 
Chester, Pa........
Hudson, Mass. .. 
Pittston, Pa. ... 
Stamford, Conn. 
Cleveland, Ohio . 
Newark, N. J. 
So. Boston, Mass. 
Jewett City, Conn. .. 
Rumford, Me............
New Haven, Conn. .. 
Chicago, Ill................
Brockton, Mass........

J. šapranauskiene, 
ladelphia, Pa., 
$432.30, 
certo, skiriama biudžetui), 
$20 už Šerus ir $28 už pre- hill, Mass., du šėru, $10. 
numeratas. Taipgi P. Pilė
nas prisiuntė $77 už prenu
meratas. Tai puikus phila- 
delphiečių pasidarbavimas.

J. K. Navalinskienė, iš 
Binghamton, N. Y., prisiun- Pa., $3.50. 
te $15 dėl dienraščio biu-1 Juozas Kibildis, Bradford, 
džeto. Ji atstovauja LLD Mass., $3.50.
20 kp. ir Moterų skyr. Jos 
atsišaukimas į binghamto- $3.50. 
niečius ir apylinkei vajaus 
reikalu, tilps koresponden- Y., $2.

A. Kuzmickas, Girardvil- 
iš Haver- į le, Pa., $1.

D. Jonys, Nanticoke, Pa.,

. 7.00 

.. 6.50 

.. 5.00 
,. 5.00 
.. 4.00 
.. 4.00 
. 3.50 
.. 3.50 
.. 3.50 
.. 3.50 
.. 3.50 
.. 2.00 
.. 1.50 
.. 1.50

22.00
20.50
20.00
20.00
20.00
19.50
19.00
15.50
Phi- phia, Pa., 4 Šerus už $20. 

prisiuntė
(pelnas nuo kon- ford, Mass., du šėru, $10.

Juozas Kibildis, Brad-

Bronius Baublys, Haver-

Augustas ir Marė K&p 
lauskai, Haverhill, Mass., 
du šėru, $10.

Aukų gavome sekamai:
P. Cibulskis, Nanticocke,

Geo. Mikita, Miami, Fla.,

John Zaleski, B’klyn, N.

doah, Pa., prisiuntė $49.40 
už prenumeratas ir $7.50 

’ už aukas. s
M. Paulauskas, iš Pitts

burgh, Pa., prisiuntė nauji 
Kiek ten puikių apysakų, prenumeratą ir atnaujini.- 
Tai galybė. Tai būtų daug mą. Jis darbuojasi prk 
naudingiau L-vės skaityto- LLD 4-to apskr.
jams. Ypač Barboros Ub- J. Bakšys, Worcester. 

Anglija ir Amerika. Ir kaipo pirmą žingsnį prie to, tai. ryk “21 metai gyvam gra- Mass., ir A. Balčiūnas, 
pirmiausiai turi pranešti, kiek tos armijos yra užsie- be,” tai net sujaudina žmo- Brooklyn, N. Y., pridavė 
nyj. Kortos ant stalo ir dabar visi gali matyti, kas nori gų beskaitant. Tai skaityto- geroką sumą pinigų už pre- 
taikos ir kas jos bijosi. . jai būtų labai dėkinti.

Mes gi žinome, kad darbo žmonės šalyse nori Su pagarba, W. Cook, 
, , ; Chicago, Ill;

■ej jose.
A. Navickas,

hill, Mass., prisiuntė $39 už 
prenumeratas $30 už serus $L
ir $3.50 aukų. P. Link, Shenandoah, Pa.,

S. Kuzmickas, iš Shenan-1 $1.
M. Slavickas, Shenan

doah, Pa., $1.
Širdindgai dėkojame vi

siems.
šlubuojTwall stry-

TO ŠĖRAI

nu merktas.
Šėrų;įsigijo sekami:
E. Mulokiūtė, Philadel-

New York. — Wall Stry- 
to biržoj dar pasmuko že
myn Šerai plieno, automobi
lių, telefonų ir tūlų kitų 
kompanijų.

Washington. — Sakoma, 
nupigs pieniniai valgiai.
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Mūsų Menas Privalo Tarnauti Liaudžiai!

LMS SUVAŽIAVIMO TARIMAI GERINIMUI
I

MENO VEIKLOS
LMS X Suvažiavimas, įvykęs spalių 

21 - 27 d., 1946 metais, Čhicagoje, iš
klausęs pranešimus ir duotas rekomen
dacijas dainos, vaidybos veikėjų ir de
legatų ir po nuodugnių diskusijų, priė
mė sekamą programą meno veiklos ge
rinimui.

1. LMS suvažiavimas numato ir įgalio
ja Centro Komitetą bendrai sustiprinti 
meno veiklą Amerikos lietuvių judėji
me:

(A) Stiprinti pačią organizaciją. At
gaivinti neveikiančius vienetus ir naujus 
organizuoti, kur jų nėra. LMS Centras 
turi pasiųsti savo organizatorius į kolo
nijas, kad padėti gaivinti, organi
zuoti meno grupes.

B) LMS Suvažiavimas įgalioja Centro 
Komitetą gerinti meno veiklą kokybiniai 
— vaidybos, dainos srityje.

(C) Gerinti repertuaro turinį — dai
nų, veikalų. Reikia įnešti į meno gru
pes daugiau lavinimosi, paskaitų, disku
sijų meno turinio klausimais. Reikalauti 
laikraščiuose daugiau meno teoretinių 
straipsnių ir kūrybos kritikos.

2. LMS Suvažiavimas nutarė ir įgalio
ja Centro Komitetą paruošti ir išleisti 
tinkamų meno rankvedžių. Ypatingai 
vaidybos ir režisūros klausimais.

3. Suvažiavimas numatė, kad ir atei
tyje būtų ruošiami meno festivaliai, dai
lės parodos. Jei ne nacionaliu maštabu, 
tai kelių valstijų arba apskričių meno fe
stivaliai reikia ruošti.

LMS Chorų Veikia
Chorvedžių pasitarime rekomenduota 

ir visų LMS suvažiavimo delegatų užgir- 
ta chorų veiklos gerinimui sekami bū
dai :

1. Visoj Lietuvių Meno Sąjungoj yra 
stoka chorvedžių. Eilėje kolonijų chorai 
negali veikti tik todėl, kad nėra kam juos 
mokinti. Tad suvažiavimas nutarė:

(A) LMS Centras turi organizuoti 
chorvedžių lavinimui Vakarines Mokyk
las, atostogų laiku. Tokias mokyklas or
ganizuoja ir finansuoja LMS Centras.

(B) Tokios mokyklos gali tęstis 2-3 ar 
daugiau savaičių laiko. Vadovavimui to
kių mokyklų LMS Centras parūpina di
rektorių. Taip pat kviečiama svečiai 
(guest) mokytojai.

(C) Į tokias mokyklas priimami stu
dentai, kurie jau prasilavinę muzikoj. 
Pirmoj vietoj turi būt rekomenduoti 
tie, kurie dalyvauja, veikia ar dainuoja 
choruose.

(D) Tokios mokyklos galima organi
zuoti apskričių ribose. Viena jų gali būt 
organizuojama Mass., New Yęrk ar 
Conn, valstijose, kita Detroito, Chicagos 
ar kitoj apylinkėj ir t.t.

2. Chorai, jų mokytojai turėtų palaiky
ti pavaduotojus chorvedžius (understu
dy). Kuomet chorvedė-chorvedis negali 
dalyvauti, tada pavaduotoja-j as turi už
imti chorvedžio vietą.

Jaunimas Choruose
3. Choruose gali ir privalo dalyvauti 

visi — jauni ir senesni. Bet jaunimas tu
ri būt labiau ir labiau kviečiamas į cho
rus. Palaikymui jaunimo choruose reika
linga tokia veikla, kuri gali patraukti ir 
palaikyti jaunimą, būtent:

(A) Ruošimas įvairių socialių pažmo- 
nių, pasilinksiminimų (recreation).

(B) Reikia leisti patiems jauniesiems 
sumanyti ir vykinti įvairius sumanymus, • 
kurie juos vestų į draugiškus ryšius cho
ro gerovei.

(C) Chorai turi praktikuoti dažnes
nius išvažiavimus į kitas kolonijas ir ten 
duoti programas.

(D) Chorai, jei yra reikalavimas, gali 
turėti ir savo sportą.

4. Choruose reikia auklėti ir palaikyti 
meno talentai, kaip tai solistės-solistai, 
duetai, kvartetai ir t.t.

5. Lavinimas naujų talentų reikalauja 
ir lėšų. Chorai ir kitos organizacijos tu
ri pagelbėti naujiems talentams lavin; 
tis. Kuomet nauji talentai kviečiami 
pildyti programą, dainuoti, jiems reikia 
kiek galima atlyginti, gelbėti finansiniai, 

kad jie galėtų toliaus tęsti pamokas, imti 
lekcijas.

6. LMS Centras ir patys chorai gali ir 
privalo teikti finansinės paramos to
kiems nariams, kurie turi talento ir noro 
lavintis, imti lekcijas meno srityje, kaip 
tai dainavimo, vaidybos, bet stokuoja fi
nansų.c

Chorų Valdybos
7. Chorų ir kitų meno grupių veikla 

būna gera, kuomet choras ar dramos 
grupė turi gerą, veiklią valdybą. Veikli 
valdyba gali sumažinti daug nereikalin
gų diskusijų, ginčų choro susirinkime, jei 
tinkamai veikia. Veikli valdyba gali veik
ti sekamai:

(A) Choro ar vaidintojų grupės val
dyba turi laikyti savo posėdžius prieš į- 
vykstančius choro susirinkimus arba 
dažniau.

(B) Choro valdyba, sykiu su mokyto
ju, yra choro autoritetas tarpe susirinki
mų. Valdybos tarimus gali pakeisti tik 
pilnas choro susirinkimas.

(C) Choro valdyba privalo pilnai ben
dradarbiauti su choro mokytoju-ja. 
Choro valdyba (taip pat ir kitų grupių 
valdybos) bendrai su mokytoju aptaria 
veikimo, dainavimo planus, duoda suma
nymus, pateikia chorui veiklos planą.

(D) Valdyba savo planus pateikia cho-’ 
ro susirinkimui. Tuo būdu choro susirin
kimas turi konkrečius pasiūlymus, su- 
taupina daug laiko. Kuomet choro susi
rinkimas užgiria valdybos siūlomus pla
nus, tada jie reikia vykinti gyvenimam

(E) Choras turi išrinkti savo kores
pondentą. Ypatingai korespondento pa
reiga rašinėti į laikraščių augių kalboje 
vedamus skyrius. .

Teatro-Vaidybos Veikla
1. LMS Suvažiavimas pareiškia, kad 

Lietuvių Liaudies Teatras taip pat vai
dina labai svarbų vaidmenį Amerikos lie
tuviuose, kaip kad chorai. Todėl vaidyba, 
teatras reikia plėsti ir gerinti. LMS Cen
tro Komitetas turi imtis sekamų prie
monių teatro veikloje:

(A) Organizuoti pastovios vaidintojų 
grupės, kurios nuolatiniai lavintųsi vai
dyboje.

(B) Organizuoti vaidybos, režisūros 
lavinimosi ratelius, mokyklėles. Teikti 
pagalbą tiems, kurie nori lavintis.

2. Kad dažniau ir daugiau vaidintojai 
galėtų vaidinti susimokintą veikalą, rei
kia ruošti vaidinimų turai, maršrutai.

3. LMS Centras, kad gelbėti mažesnių 
kolonijų vaidintojams, privalo pasiųsti 
savo režisierių į tokias kolonijas, kur 
veikalas mokinamasi. LMS Centro reži
sierius gali padėti sutvarkyti, duoti pa
tarimus, kaip geriau veikalą mokintis, 
kaip vadovauti vaidybai.

Veikalai, Dainos, Operetės
1. LMS Suvažiavime pastebėta, kad 

vaidintojams reikia daugiau įvairių vei
kalų, chorams daugiau dainų, operečių.

2. Kad papildyti trūkumus, suvažiavi
mas įgalioja LMS Centro Komitetą su
rasti daugiau rašytojų, raginti žinomus 
rašytojus pagaminti originalių ir verti
mų operečių.

3. Ypatingai stoka, trumpų, vienaveiks
mių veikalų. Šiuo reikalu reikia kreiptis 
į jaunimą. Jauni lietuviai gali veikalus 
rašyti anglų kalba, kuriem lietuvių kal
boj sunku rašyti.

4. Veikalų reikia daugiau iš Amerikos 
lietuvių ir bendro gyvenimo. Kad išju
dinti scenos veikalų rašymą, LMS Cent
ras gali skelbti veikalų (ypač vienaveik
smių) kontestą.

5. LMS Centras turi rūpintis, kad dai
nų kompozitoriai, operečių ir veikalų ra
šytojai galėtų gauti bent kiek daugiau 
atlyginimo už savo darbą'.

■ 6. Jaunimas, kuris sunkiau kalba lietu
vių kalba, reikia raginti vaidinti anglų 
kalboje veikalus. Į tokius vaidinimus taip 
pat ir publika galima kviesti bendra; an
gliškai kalbanti.

Ryšiai su Lietuvos Menininkais.
1. LMS Suvažiavimas įgalioja Centro

(L. Pruseikos žodis Atidarant Meno 
Festivalį)

Draugai ir draugės, 
prieteliai, viengenčiai!

Varde Chicagos lietuvių progresyvių 
organizacijų, varde dienraščio Vilnies 
man labai malonu pasveikinti jus visus, 
atvykusius mūsų miestan iš arti ir toli. 
Chicagos lietuviai džiaugiasi ir didžiuo
jasi, kad jiems teko ta didelė garbė 
daugiausia prisidėti prie suruošimo šių 
nepaprastų iškilmių. Mes, chicagiečiai, 
rūpinsimės, kad mūsų brangūs svečiai, 
suvažiavę iš įvairių Amerikos kraštų ir 
Kanados, jaustųsi kaip namie.

Pirmą kartą Amerikos lietuvių isto- 
rijoj įvyksta tokia kultūrinė demonstra
cija, toks sąskridis dailės mylėtojų, toks 
Festivalis ir tokia vaizduojamojo meno 
kūrinių paroda. Kreditas už tą visą, visų 
pirmiausia, priklauso Liet. Meno Są
jungai, jos vadovybei ir skaitlingam tal
kininkų būriui.

Šią savaitę mūsų menininkams teks iš
laikyti sunkus egzaminas, ir aš esu stip
riausiai įsitikinęs, kad tą egzaminą jie 
išlaikys eum Įaudė, o po to jie visi, dar 
didesne energija ir drausmingumu, pra
dės naujus kūrybinius žygius, stipriau
sioj sandaroj su mūsų lietuviška liaudim.

Menas privalo tarnaut liaudžiai, skai
drinant jos gyvenimą, keliant joje pasi
ryžimą laimėt naujų atsiekimų plačiam 
kultūriniam fronte.

Turime daug gerų chorų, turime te
atrinių grupių. Turime užuomazgą pie
šėjų ir dailiadarbių sanbūrio. Jau pajė
giame pasirodyt ant scenos su operetėm 
ir dramom.

Kiek šaunaus ir reikšmingo progreso 
padaryta, kuomet lygini praeitį su da
bartim. ’’

Noriu jums priminti, draugai ir 
draugės, mažą bruoželį iš Chicagos lie
tuvių praeities.

1892 metais, tai yra 54 metai atgal, 
Chicagoj susikūrė pirmoji teatralė drau
gija. Nusitarta sulošti drama Kova ties 
Žalgiriu. Sužinojo apie tai kun. Kale
sinskas. Iš ambono pasigirdo įsakymas 
parapijonams: mirtina nuodėmė tiems, 
kurie išdrįs pasiduoti velnio pagundai. 
Žinote, kiek publikos susirinko pamatyti 
Kovą ties Žalgiriu? Tik du tuzinai. O 
kas šiandien paiso tokių tamsūnų!

Ne rožėmis buvo išklotas kelias pir
mųjų meno pionierių. Sunki buvo kova 
su tamsūnais, atžagareiviais. Ta kova 
laimėta, bent pirmoji jos fazė. Bet at
siminkit, gerbiamieji, kad mūsų meninin
kams ir visam mūsų demokratiniam 
frontui teks pakelti nemenkas grumty
nes su fašistuojančiais meno fušeriuoto- 
jais. Jų yra.

Bet toj kovoj mums labai daug padės 
mūsų idėjinis draugavimas su Tarybų 
Lietuvos dailininkais, su kultūrinio fron
to veikėjais.

Šalyj, kur Nemunas neša savo bangas 
į Baltijos jūrą, šalyj, kur Šešupė miela 
plaukia, šalyj, kur per amžių amžius 
skambėjo lietuvių liaudies daina, susida
rė patogiausios sąlygos dailės klestėji
mui ir žydėjimui. Iš liaudies gelmių iš
augs nauji talentai, nauji meistrai ir 
meniškoji senovė susilies harmoningam 
akorde su muzikale naujove, su nauja 
poezija ir su vaizduojamu menu.

Sykiu su Salomėja Nėris mes norime 
sušukti: Dainuok, širdie, gyvenimą; dai
nuok kovas ir šviesią viltį!

Šiame menininkų suvažiavime, šiame 
Festivaly, šiuo kartu jau tikrai nacionale 
plotme, mūsų jaunosios gretos, mūsų 
jaunimas akis akin susitinka su tais se
nais pionieriais, kurie pralaužė pirmuo
sius ledus. Raukšlės išvagojo veidą mū
sų senosios gentkąrtės, bet meilė dainos 
įsiamžins jos širdyje.

Komitetą užmegstį artimesnius ryšius 
su Lietuvos menininkais — dramatur
gais, literatais, kompozitoriais ir daili
ninkais.

2. Toki ryšiai galima vykinti pasikei
čiant meno kūriniais.' Mūsų menininkų 
kūriniai reikia siųsti Lietuvon, o Lietu
vos menininkų kūrinius gauti čia.

3. Taip pat kviesti Lietuvos meninin
kus atvykti Amerikon, į mūsų meno iš-^ 
kilmes, festivalius, koncertus, vaidini
mus. Iš mūs pusės reikia organizuoti me
no grupės, kaip kad dainininkų, vaidin
tojų, dailininkų vykti Uetuvon.

LMS. Suvažiavimo 
Rekomendacijų Komisija.

P. S. šie tarimai buvo rekomenduoti ir 
priimti LMS Suvažiavimo delegatų.

Kaip mes linksmi, kad šiame sąskridy 
mes matome tiek daug jaunuoliškų vei
dų ! Atūžia nauja gaivinanti sriovė, nau
ja dinamiška energija! Mūsų meniš
kam fronte jaunimas jau lošia vyraujan
čių rolę.

Daile - menas mūsų gyvenime niekad 
nebuvo tas turklys, kuris gyvena, įsi
traukęs | savo lukštą. Menas negali būti 
užsiskleidęs savyje. Dainų melodijos vi
suomet nuteikia darbo žmogų ryžtinges
nėms kovoms. Meniškos kūrybos žemčiū
gai ir perlai skirti ne tam, kad pelėtų 
išlepusios ponijos rūmuose, bet tam, kad 
įkvėptų darbo žmones naujiems žygiams.

Meno užduotys, kaip mes jas supran- 
atme, tampriausia susiję su visomis'de
mokratinės žmonijos užduotimis ir rū
pesčiais.

Ši mūsų draugiško bendravimo šventė 
praeis kaip koks akiemirksnis. Sykiu su 
Goethe daugelis iš mūsų sušuks: Sustok, 
akiemirksi, koks tu gražus! Šventė pra
eis, bet visi mes pralobsime naujais pa
tyrimais, visi mes darniau susijungsime į 
galingų meno jėgų kolektyvų.

Ir šviesa ir tiesa ir vieningumo jaus
mai mūs žingsnius telydi. Tegul skam
ba mūsų dainos po šalis plačiausias!

Jaučiuosi u 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

Liudas Gira
Neblankysiu Jau 

Miestu...
(Priešmirtinės eilės)

Neblankysiu jau miestų didžių tų
Nei Paryžiaus, Šanchajaus nei Frisko, 
Kur gyvenimas tarsi pasiuto, 
Kur gyvenimas atima viską.

Mano kojos prie lovos priaugo, 
Rankos mano nevaldo nei šiaudo.
Mano žingsniai kadai tokie saugūs
Neb’ draugai man, ir aš ne jų draugas.

Be manęs liaudis kursis gerovę, 
Be manęs erdvėn žengs mano liaudis, 
O aš taip dar mažai dėl jos koviaus, — 
Eit šalin turiu širdį suspaudęs.•

Nebe tokį gyvenimo galų
Vos prieš keletu metų mačiau da, 
Mano siela šiandienų nualo
Ir minčių vien tik nuotrupas gaudau.

Argi toks būt turėjo poeto
Kelio galas—nykus ir graudingas? 
Tamsumon žengiu, broliai, išlėto, 
Aukso svajos, sapnai visai dingo.

Pikta man. Pikta dar ir dėl šito, 
Kad ne vienos tik svajos ir godos, 
Nesulaukusios žiedo nuvyto, — 
Ir darbuos jau nebrasiu paguodos.

Eis senieji draugai, eis jaunieji
Grįš į saulę sau platųjį kelių, 
Pasivys ir pralenks sudarnėję, 
Ir užaugs vienos žalios kapelės.

Taip ir turi čia būti šioje žemėje; 
Kur nusilpęs sugrius, bet kels kitas. 
Kits iš kito mes pajėgas šėmiam, 
Kelio galas mums neuždarytas.

Bet tegu žemė juokiasi, džiaugias,
Tegu žydi man gėlės ant kapo, 
Tegu tik mūsų jaunosios draugės 
Ir draugai varsto lapų po lapo.

Aukso plunksna, kuri nerūdija, 
Kovai, darbui himnus tegu kuria, 
Naujus įstatus rašo žmonijai, 
Saugo senąjį mūsų pajūrį.

Tegu vėliavos laisvės ir darbo
Žėdnų namų mum puošia aguonom.
Skirta Lietuvai vaidmenį svarbų 
Gaus čia žėdnas — ne ašakų duona.

Tegu niekad aš jau nematysiu
Nei Paryžiaus, Šanchajaus ir Frisko.
Tegu Lietuva šitaip tvarkysis— 
Mano atsiekta bus čionai viskas.
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Kai jum* prikimba veiksmini* už
kietėjimą* ir Jūs jaučitėa nuvsr-’ 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal.

I vo* skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių ‘ suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jū* akilvi* jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Heter** daug metų išmėginto Gomoxo. 
Daugiau negu liuosuotojaa, ji* taip
gi yra vidurių atiprintoja*, sudaryta* 
iš 18 pačio* Gamto* gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoxo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 

! pagelbsti jom* švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusia* išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo garu*, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jū* vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
Selbos nuo uŽ« 

lėtėjimo var
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

•kilvj, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Perserge-

1 j imas: vartok j 
taip kaip nuro- Įt 
dyta.

Jeigu ifis negalit* 
kėj. siųskit prašymą —------- ---- -------
mux" pasiūlymo Gomozo ir .gausit*

DDirnn ®0c vertė* 
liuLiUU Bandymui Bonkutee 
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT — 
antiseptika* — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiskų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų «s 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkaUna* — ' 
palengvina laikinai nekuriuo* skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui r0k i ties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit *j “Special Pasiū
lymo’’ Kuponą — Dabar

O Įdėta* $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regulert II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo Ir ekstra 
—60d vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C O. D, (Išlaidos pridėtos).

Vardas_____ _

Adresas....—.-

Pašto Ofisas__
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. ;

D*pt S74-27N ‘ 
2501 Washlagton Blvd., Chicago 12, Ill. * į į 
256 Stanley St.. Wlnnlnea. Man.. Can. | <

PAVYKĘS PIANISTO 
ISIDOR ACHRON 

KONCERTAS

PASVEIKINIMAS KARŽYGIAMS
Ilgai mūsoji žemė sunkų vargą kentė, 
Vis nuolat buvo skriaudžiama.
Bet šiandien mes sulaukėm

didžio džiaugsmo šventę — 
Tarybų Lietuva laisva..
Raudoni karžygiai su vėliava atėjo
Per pievas, krūmus ir upes.

'Ir jau daugiau išlaisvintoje šalyje arėjų 
Šviesioji saulė neužges.
Už žygį atliktų daugtautiškai Tėvynei 
Mes sveikinam širdingai jus!
Papuošėt žemę' Pergalės gaire Berlyne 
Ir grųžinot taikos laikus.

Butkų Juzė

Pereita trečiadienio va
karų (20 lapkričio), Carne
gie Hall, koncertavo žymus 
pianistas ir kompozitorius 
Isidor Achron.

Programa pradėjo su 
Liszto Weinen-Klagen-Sor- 
gen-Zagen (pagal Bachų).

Paskui sekė:
Sonata F major, Mozarto;

Tema ir varijacijos, Gla- 
zounovo.

Skambino ir savo kompo
zicijas:

Gavotte Satirique, Sona
tų, No. 3 (pirmu kartu) ir 
minueta iš ‘‘Suite Grotes
que”.

Valse Noble et Sentimen
tale ir fox-trotą—Ravelio.

Baigė programų su Cho- 
peno nokturna ir valcu pa
gal Moriz Rosenthal.

Paskutinį numerį progra
moj, Polonaise, pakeitė 
Čaikovskio valcu iš “Euge
ne Onegin.”

Vakaro dalyviai reiškė di
delį nuoširdumų Isidoriui 
Achronui gausiais aplodis
mentais.

Isidor Achron yra Rusi
joj gimęs ir Leningrado 
Imperial K o n s e rvatorijoj 
mokęsis muzikos. Jo moky
tojais buvo Annette Essi- 
poff (Mme. Leschetitsky) ir 
Alexander Doubasoff; mo
kinys Ant. Rubinsteino; 
kompozicijos mokė Anatol 
Liadoff.

Baigęs konservatorijų I. 
Achron du sykiu apvažiavo 
aplink pasaulį koncertuoda
mas.

Pianistas I. Achronas pa
siekė pačias meno viršūnes.

Rep.

J 
h 'J
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(Tąsa)

Dar pirma tų mano pra
kalbų, besikalbėdamas už
pakalinėse sėdynėse, tarpe 
įeinančios salėn publikos 
staiga užmačiau lyg ir ma
tytus veidus. Matytus... ir 
gerai matytus ir gerai pa
žįstamus. Nagi, bra, įei
na dvi gražuolės, viena už 
kitą riestesnė. Irgi išsipus
tę irgi išsidabinę šelmutės... 
Kas jos tokios? Nagi Pu-i

* * V * • v • i ' nuolaidesne nuotaika.Marijona. Viena is čia pat, | 
o kita net iš San Francisko.;
Įėjo abi kai tu glūdžiai ii i Vyiįngaį mirksėdama 
abi kartu lapt ir atsisėdo.1 
Kiek paskiau, besidairant,; 
susimatėm, pasisveikinom, 
na ir nieko tokio: tuoj pra-

Pia^a^os i* ^isas jų baise]iu: — q kodėl gi tam- 
sąjudis.

Bet po prakalbų, tarp kit 
ko, prieina ir Pukienė ir 
Pūkis — ir Baltulionyte čia 
pat — ir užkviečia mane, 
kad su žmona pribūčiau pas 
juos šį antradienį, liepos 9 
d. Jie atvažiuosią iš ryto, 
parodysiu savo sodybą, gal 
ir dar ką. Na, gerai. Labai 
dėkui iš kalno. Juk čia dar 
yra daug ko pamatyt ir pa
tirt.

Pirmadienis praėjo be jo
kių prietykių. Išsiunčiau 
stirtelę laiškų ir atvirukų. 
Planuoju keliaut atgal na
mo. Apystipriai nusistatęs., dabar? Ar gi čia koks su-

Antradienį, gal apie 10 mokslas ar kokusas ar pak- 
valandą, štai ir Pūkiai. Mu- tas? O jau man paširdžiais 
du su žmona jau prisiren- ir pradeda lyg ir pirštais 
gę. Susėdom visi ir dro- grabinėt: užsukt 
žiam. Kaip ir paprastai, Į Franciską man jau ir taip 
prieky du vežikai — tikra-i norėjos... Išbuvus apie Los 
sai vairuotojas Pūkis, greta i Angeles kelias savaites, ir 
jo ir aš. O užpakaly — trys I neužvažiuot į jos kaimyną 
“ponios”: maniškė, Pukienė būtų nei šio nei to. Ir čia 
ir Baltulionyte. Bevažiuo-! dar prisiminiau prieš porą 
darni išsikalbėjom. Ogi abie- _ dienų gautą nuo draugės K. 
jų Pūkių būta išvažiavusių ; B. Karosienės laišką, įtiki- 
į atostogas, į Josemitės par- nančiai kviečiantį atvažiuot 
ką. Pagal iš anksto padary-; į San Franciską. Aš jai jau 
tą sutartį jų ten susitikta į atsąkiau, kad aplinkybės 
su Baltulionyte iš San neleidžia atvažiuot, nors 

norėtųs: perdaug

Tuoj apsukrioji Pukienė 
mudviem įteikė dovanėles iš 
Josemitės parko: iš raudon
medžio dailiškai padarytą 
dokla — -nemažą lėkšte ir 
gražiai išdrožinėta mešką, 
stovinčią prie stiklinio love
lio. Pasigrožėjom, 
džiaugėm tokiais dailučiai 
daikteliais. Padėkojom už 
tokias atmintinas dovanė
les. Visi stovėjom krūvoj 

i sustoję, s u m i n kštėjusia

— Ot tai tau, — pratę
siau nusivylęs, — tai tau ir 
sąlyga. Išeina, kad dar vi
są mėnesį prisieitų čia iš
būt... Tai jau perilgai. Jau 
turim kaip nors kitaip susi-

pusi- Bet maniškė kieta, kaip 
- . Ji itnagas:— Ne, į San Fran-

jaunavedžiams.
H. K-nė.Šaunios Vestuves

Elizabethiečiams gerai ži
noma linksma ir maloni lietu
vaitė Dorothy Šidlauskaitė ap
sivedė su Frank Juozaičiu.

Jaunasis Frank Juozaitis su 
virš du metus tarnavo Dėdės 
Šamo laivyne. Karui pasibai
gus, sveikas ir linksmas sugrį
žo namo.

Frankio ir Derates vestuvės 
įvyko sekmadienį, lapkričio 
10 d., šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje.

Po iškilmingo šliūbo vestu
vių puota įvyko Lietuvių Lais
vės svetainėje. Vestuvių puotą 
surengė jaunųjų tėveliai. Ska
niais ir gausiais valgiais vai
šino pp. J. Šidlauskai. Viso
kiais gėrimais, stipriais ir 
švelniais vaišino pp. J. Juo
zaičiai.

Svečių buvo daug, kaip iš 
Elizabeth, taip ir iš kitų apy
linkės miestų.

Mūsų jaunieji Mr. ir Mrs. 
F. Juozaičiai išvažiavo į šiltą
ją Floridą medaus mėnesiui. 
Sugrįžę žada apsigyventi pas 
Dorothės tėvelius.

Aš nuo savęs linkiu daug

daug dirbo L. Žemaitienė, L. 
Mankienė, M. Mulerankienė 
ir kiti komisijos nariai ir dar
bininkai.
gaspadinės, už labai 
vakarienę.

Žiupsnelis Naujienų iš Mūsų 
Veikimo

Laisvės Choras gražiai pa
gerbė savo narius, tarnavu
sius karo tarnyboj. Lapkričio 
9 tam tikslui buvo suruošta 
bankietas su šokiais, žmonių 
susirinko pusėtinai gražus 

būrelis. Devintą valandą to 
vakaro pirmininkas pakvietė, 
visus susėsti prie stalų ir tuo- 
mi prasidėjo vakarienes val
gymas. Veteranai ir jų tėvai 
arba artimi draugai, susėdo 
prie vieno stalo, kuris buvo 
gražiai papuoštas gėlėmis.

Baigiant valgyti, W. Bra
zauskas paaiškino susirinku
siems apie .mūsų sugrįžusius 
karžygius ir jų gražų pasiry
žimą ir mylėjimą lietuviškos 
dainos ir abelnai viso lietuviš
ko meno ir kultūros. Vėliau

Didelis ačiū jums, 
skanią

Linden, N. J
Nors biskį pavėluota, bet 

vis vien noriu paduoti žinutę, 
kad mūsų dienraščio skaityto
jų Davių duktė Julia ištekėjo 
už Arthur Helmstatt, spalių 
5 d. Vestuvių pokilis įvyko 
Carteret Hotel, Elizabethe. 
Pokilyje dalyvavo daugelis 
svečių.

Jaunavedžiai dėkoja sve
čiams už dovanas ir linkėji
mus, taipgi dėdei Napolenui 
Paul, iš Long Island City, už 
jo gražų patarnavimą, sesutei 
Alenai Sidarienei ir Mrs. An
na Helmstatt už pasidarbavi
mą, vestuvėse.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo ir linksmaus gyvenimo.

B. M.

Judamųjų paveikslų 
tojai, įsitėmykite, kad 
ilgo Hartforde galėsite 
tyti pagarsėjusį Sovietų Są
jungos judį “Russia on Par
ade”. Lietuviams bus svarbu 
pamatyti šį judį dėlto, kad 
fenais galėsite matyti ir Ta
rybų Lietuvos sportų grupes 
paraduojant Maskvos gatvė
mis. Be to, bus rodoma ir 
“Moscow Music Hall,” kitas 
įdomus judis. Šiuos judžius 
rodys gruodžio 1 d. Avery 
Memorial teatro salėje. Pra
sidės 2.30 ir tęsis iki vėlumos, 

iiicov ii ixuivuivo. v j Kitas svarbus judis bus ro- 
veteranams buvo įteikta nuo | domas> tai Tarybu Lietu_ 
Laisvės Choro graži dovanėlė. | yos parVežta filma> Kai žino. 
Dovanas priėmė Anthony L Antanas Bimba lankėsi 
Skardžius, Kail K)shkiuna&, : rparybų Lietuvoje ir parvežė 
Hal-fred Puida, John Kishkiu- . svarbją filmą irtoji filmą jau 
nas, Stanley Baniso (Baizde- Į buvo rodoma po daugelį lietu- 
lis) ir Johny Roman (Rama-'^ kolonijų. Dabar vietinis 
nauskas). Kadangi Halfied j Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Krasnickas yia žuvęs kai o Komitetas nutarė partraukti 
fronte, tai pirmininkas papra-I ų filmą ir į Hartfordą. Die-1 
šė visų atsistoti ir pagerbti na ro(jymui dar nepaskirta iri 
kritusį karžygį. _ O jam Pi’i-jsaig dar neparandavota, bet 
klausanti dovenėlė buvo l” Į temykite, laikraštyje tas vis- 
teikta jo motinai, Onai Ki as- ]<as bus pranešta vėliau, 
nickienei, sėdėjusiaiprie ve-į LPTK darbuojasi ir ant to- 
teranų stalo. Dovanas išdalino bau par vjs renkama drapa- 
Juozas Thomas. j nog jr apavaiaf Kas turite at-

Karl Kishkiunas visų vete- ; liekamų drapanų, malonėkite j 
ranų vardu padėkojo Laisvės J atvešti į Laisvės Choro salę, j 
Chorui už dovanas ir J““ ..... ....
jų pagerbimą.

Ištikrųjų malonu 
kad mūsų jauni vyrai,

lanky-' 
neuž- 

pama?

ciską nevažiuoju be antros 
rugpjūčio savaitės...

Na, ir nors tu ką daryk. 
Buvau pradžiugęs geru da
lykų pasvyrimu, o čia tau ir 
vėl atoslūgis... Dar ban
džiau derėtis, bet ką tu vie
nas prieš keturis! Pūkiai, 
rodos, būtų ir neitralūs, bet 
ir tie solidariai laikosi su 
sumokslo idėja. Pukienė čia 
tuoj dar ir po antrą tos kei
stos sunkelės stikliuką pa
stūmėjo. Girdi, čia lengva 
rūkštelė ir stikliukai mažu
čiai. Et, tegul gi jau mano 
pereina... Ir, sriubčiodami, 
išgėrėm visi ir po antrą.

Čia tuoj ant tų pėdų vi
sos trys moteraitės sukruto 
dėstyt ant stalo pietus. Su
sėdom, kandam. Ir baigiam 
tvirtint sutartį.

Duoto žodžio atsižadėt 
negi galima. O ant kompro
misų maniškė nesileidžia o- 
niai artyn. Dilemą išrišt 
nemažai, matyt, padėjo ir 
ta Kalifornijos sunkelė,. o 
čia vėl ir pietūs, skanūs pa
tiekalai...

— Na, ką jau bepadarysi. 
Tegul jau bus ir taip.

Nudžiugo, suklegėjo visi 
keturi. Ir aš galiausiai per- 
siėmiau jųjų linksma nuo
taika.

—Tai gerai, tai gerai,— 
džiūgauja Baltulionyte, vy
riausias to kokusėįio inži
nierius: — tik jau sveikas 
nebepakeisk susimildamas 
savo nusistatymo. Kad ža
dėjai važiuot į San Fran
ciską, tai tikrai atvažiuok. 
Mane ten draugai prašė, 
kad aš viską daryčiau, kad 
tik gavus sveiko sutikimą.

— Tai jau tikrai. Važiuo- 
j savaičių. 

Juk žodį daviau prie ketu- 
Visas kvartetas, tiriamai i rių liudytojų, ir net du rau- 

vaiz-į įbedęs į mane akis, tik lau-įdoni atspaudai štai ant a- 
ikia. Mato, kad aš abejoju, i biejų veidų užtvirtino sutar- 

kaip vakarais | Mato, kad aš jau svyru, lyg' tį...
I atsakytį Puikiai, puikiai!... Visi 

negaliu. Akies krašteliu pa-; klegėjom pakeltu ūpu. O 
gavau saviškės slėpiningą 
mirktelėjimą Baltulionytei. 
Matyt, tai būta signalo, nes 
Baltulionyte, tuoj šypterė
jus, tik cmakt man žandan 
ir užsodino raudoną at
spaudą!... Nustebęs, aš tik 
žibterėjau akim, o maniškė 
Baltulionytei: — “Give him 
one more, that will soften 
him sure’.’ — Pabučiuok jį 
dar kartą, tas jį tikrai su
minkštins. — Ir Baltuliony
te tuojau ir vėl, iš kito šo
no, cmakt žandan. Čia jau

rodos, i aš nebeišlaikiau:
—Na, ką gi, pergalėjot. 
______ Važiuojam į!

Kitą diplomatišką šūvį 
paleido Baltulionyte. Aku-

sužiuro ji į mane. Aš irgi 
žiūriu, kas gi čia bus. O ji
nai ir sako, tokiuo glostan
čiu, priplaikiu, kaip lapes,

i sta nenori pas mus atva
žiuot į San Franciską? Iš 
čia negi toli. Ten tamstų 
taip visi laukia....

Oh tai tau, kad norėjai, ir 
dilema. Ir bandyk tu, žmo
geli, išsikivinkliuot. Žiūriu 
aš į ją, akis išpūtęs ir ne
susigriebiu, ką besakyt... 
Visai juk nusitariau tuoj 
išvažiuot, ir laiškus ir atvi
rukus apie tai vakar išsiun
tinėjau, o va dabar... prisi
eitų dar užtrukt nežinia 
kiek. O ji, šelmukė, žiūri 
neatlaidžiai. Žiūri ir maniš
kė ir abu Pūkiai. Kasgi čia

Kas ateina į dirbtuvę 
praustis ar barzdą skusti, 
tas privalėtų savo gyvena
mus namus užleisti kitiems, 
—nes jam ne labai jie rei
kalingi.

i San

su Baltulionyte
Francisko. Na, ir gražįai jie ' man ir
ten praleidę laiką. Matę . jau ilgai užtrukom su tomis 
vandenkričius, 1 
tus kalnus — 10, 11 ir 12. nameliai... 
tūkstančių pėdų virš jūrų j 
lygio!... Sukrečianti 
dai!

Pasakojo, I
nuo vieno tokio apledėjusio ■ apštankęs, dorai

labai aukš- j atostogomis, reikia greičiau sjm už keturių

kalno krenta žemyn ugninis 
vandenkritis. Kalno viršū- 

. nėj iš pirmo kūrenamas di- 
• džiulis laužas, o, sutemus 

nakčiai, kurentojai žerią 
žemyn žarijas, kurios, kris
damos pakalnėn, sudarą 
stebėtiną vaizdą — ugninį 
vandenkritį...

| Štai ir atvažiavom į In- 
gelvudą. Įeinam į Pūkių 
kiemuką. Jauku, gražu, ra
mu. Ir gėlių, ir daržovių,

K ir uogų — visko po truputį. 
f Gražiai prižiūrėti medeliai, 

krūmai, žolė. Malonu ir vi
duj. Kambariukai, 
penki. Švara, tvarka. Pasi
kalbėjom mudu su Pukiu, o Pasiduodu, 
moterys kitam kambary ką San Franciską... . 
ten ruošė. Paskui šeiminin
kė ir mudu pašaukė į prie- pergalingai: Ura! 
kinį kambarį ir pakvietė Kaip gerai! Kaip gerai!... 
visus ištraukt po stiklelį O aš, jau visai atlyžęs, tik 
Kalifornijos vynuogių sūri- stengiuos kaip suglostyt to
kos. O dienelė šiltutė, gert kią staigmeną: — Na, žino-

• • 4- y 1 * T • v •• I 1 vir visai neįirošalį. Ir išgė
rėm visi be ceremonijų. Ne
žinau, ar čia ta taip vadina
moji sunkelė taip ypatingai 
pataikė į tašką, ar čia tokia 
jau žydra atmosfera, tie 
visų nušvitę veidai, o gal ir 
buvo moterėlių taip jau su
sitarta, gal ir visa tai, su
ėmus krūvon, padarė kokią 
tai svaigulingą nuotaiką, — 
bet čia ir įvyko kas tokio, 
kas griežtai pakeitė 
nusistatymą už kelii

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Visas kvartetas riktelėjo
Valio!

ma, kas čia jau labai tokio.- 
Keletu dienų vėliau namo 
sugrįšim...

Bet maniškė tuoj čia ir į- 
kirto: —- O ne, ne keletu 
dienų, bet keletu savaičių!

— Kaip tai keletu savai
čių.

— Ogi štai kaip. Aš neva
žiuoju iš Los Angeles iki 
pabaigai pirmos rugpjūčio 
savaitės. Tik tada mesiišva- 

mano! žinosim į San Franciską. O 
dienu 1 tada ecalėsim ten kad ir il-

savo
anos
Ba

rami

aš vis balsiai reiškiat! 
nusistebėjimą tokia 
dzūkaitės inžinierija. 
žiūrėt, regis, kuklutė, 
mergaitė, riesta moteraitė
o, žiūrėk, kokia ji smarkuo
lė. Visą mano važiavimo 
planą sugadino, visam mė
nesiui atgal atsodino! Turė
siu dabar ir vėl kada iš 
naujo rasinė t pasiteisini
mus, laiškus, atvirukus.

Bet — jau dabar padary
ta. Nuo šios dienos pagal 
naująjį planą...-

Ir ilgai dar mes taip pok
štus varinėjom, triumfuo
dami tokiuo staigiu, greitu 
ir lengvu dalykų posūkiu. 
Besikalbant, paaiškėjo, kad 
Pūkis bambizas.

— Bambizas? — nusiste
bėjau juokaulyvai: ot tai 
tau, kad .norėjai. Tai kaip 
gi dabar? Visi mes katali
kai, -o draugas Pūkis evan
gelikas,- bambizas... O pa
žiūrėt atrodo visai “ščy- 
ras” žmogus... Kalvino sę7 
kėjas’, reformatas... juk tai 
nei šis nei tas... katalikų 
“vieros” išniekinimas.

— O, taip, mes turėda
vom daug ir juokų ir gin
čų, — pasakojo Pūkis.

Girdi, jų kaime, apie Bir
žus, buvę trys bambizų šei
mynos, o taip visi katalikai.

(Bus daugiau)

už visą i Bus surengtas parengimas .
1 dėl to paties tikslo gruodžio i 

matyti, i 1 dieną, 155 Hungerford St. 
laimin-! Dar kartą paremsime Lietu- 

gai sugrįžę iš karo pragaro, į vos žmones, nukentėjusius 
vėl sugrįžo prie Laisvės Cho-, nuo karo. Prašome įsitėmyti 
ro ir kartu su kitais choristais dieną, 
veikia ir auklėja mūsų chorą ■ 
ir rūpinasi, kad lietuviška dai-į — 
na nebūtų pamiršta mūsų ko- | ® 
Jonijoj.

Baigiantis vakarienei, Lais
vės Choras susirinko ant est
rados ir po Wilma Hollis va
dovybe sudainavo kelias link
smas daineles. Geriausiai sve
čiams patiko naujoji daina 
“MIKITĄ”. Toliau tęsėsi šo
kiai iki.pat vėlumos.

Reikia pasakyti, kad gas
padinės atliko didelį darbą 
suruošime šio bankieto. Ypač

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius

Reporteris.

Tol. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
■

Montello Mass.
Laisvūs skaitytojų ir darbi

ninkiško judėjimo rėmėjų, 
Antano ir Rožės Wellen, (Va- 
lantukevičių) sūnus tarnauja 
Jungtinių Valstijų kariuome
nėje kur nors apie Munich,' 
Vokietijoj (Bavarijoj). Jis 
prisiuntė 21 mažą paveikslą 
iš “The Dachau Concentration 
Camp.” Parodo tą kempę ir 
krūvas, šimtus tūkstančių žmo
nių kaulų. Dabar vokiečiai be
laisviai turi kempę nuvalyti 
ir veža tuos kaulus trokais, po 
priežiūra amerikonų, į tam 
tikrus pečius ir degina. Jų, sū
nus pažymėjo: ‘Pažiūrėkite,- 
kokius vokiečiai darbus atli
ko.”

Taipgi jis rašo, kad ten vi
sur vokiečiai Rūkoriai, jie 
amerikonų neapkenčia; valgį 
kareiviai gauna prastą. Jų ka
pitonas buvo juos susišaukęs 
pas save, tuos, kurie baigia 
tarnystę, prašė, kad pasirašy
tų dar tarnauti ant trijų me
tų. Jų
pakėliau ranką ir atsistojęs 
pasakiau, ‘no’.
mi: “kaip aš sugrįšiu’! Ameri
ką, biskį pasilsėsiu, paskui ei
siu į kolegiją, 
tų
‘nashipkas,’ kaip ir jūs. 
pitonas nusijuokė, padavė jam 
ranką.

Reikia priminti, kad jis ne
rūko, nevartoja svaiginančių 
gėrimų; nemažai tėvams ir 
seseriai parsiuntė dovanų. O 
pinigais jau pasidėjo į banką 
su virš tryliką šimtų dolerių. 
Parsiunčia tėvams, o jie pa
deda į banką. Dabar rašo, gal 
jau ant Kalėdų parvažiuos 
namo. Sakė: • “esu labai pasi-

Egzaminuojant Akis. • 
Rašome Receptus . 

Darome ir Pritaikome Akinius.'

Drs. Stenger & Stengei
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

sūnus rašo: “aš

Ir dar pažy-

o po trijų me- 
turėsiu ant pečių tokias 

ka-

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai,Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Grand Street,
1 (Skersai nuo Republic Teatro)

459 Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

Hicksville, L. I., N. Y. 
_____________________ N

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

25 East Marie St.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus 
lūs 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, 

KaaaDM Broadway Ir Stoną Ava.
oria Chauncey St., Broadway Lin* 

Tel. GEenmore 5-6191

■ Ibi
’ v

paveiks-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefoną. Poplar 411, ?

Laidotuvių
Direktorius



Penkias PusTnpIfl

>

GERA ALGA

(267)

1US

(272)

Prie

(268)

Elena

Undertaker & Embalmer
nu

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V

TEL. EVERGREEN 8-877®
VIS

savo na

Matthew A
BUJAUSKAS Reumatiski Skausmai

Tel. MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

vien 
kon- 
pra-

5-1746
(266)

MAŠINŲ 
OPERATORĖS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

n e p a m i r so 
laikraščių, pa
po $10 šiaip: 
Liaudies Bal- 

ir apšvietos

turi būti 
savo nw- 
asmeniul.

Shanghai. — Amerikonai 
pardavė chinam ir kiekius 
atliekamų nuo karo narko- 
tiškų svaigalų.

išrinkta veik' vi- 
draugai ir drau- 
LDS prezidentui 
surengti maršru- 

Meti-

delegatai, sugrįžę j kuopas, 
išduodami raportus, smulkme
niškai paaiškins konferencijos 
tarimą tuo reikalu. Ir kiekvie
na kuopa prašoma labai susi
domėti ir dirbti tuo reikalu, 
kad kuo sėkmingiausia prave- 
dus jaunuolių sutraukimą į jų 
konferenciją.

i mine- 
bombos 

kur

Berlin 
domoje Vokietijos srityje 
vokiečiam skiriama tik po 
6 uncijas duonos per dieną. 
(Svaras yra 16 uncijų.)

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

5: Tofclia Savukas ir 
Savukas, iš Portage,

Iš LDS 1-mos Apskrities 
Konferencijos

GERIAUSIA DUONA 
\SGH0LE5 BAKING L

Draugijos 
sekmadienį,

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
491 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J. 
Hammonton 722

OPERATORES, PIRMOS KLASES
Prie dailių moteriškų Handbags. 

PATYRUSIOS prie Fiat ir High Post Mašinų 
Puikiausios Darbo Sąlygos

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
SPECTATOR BAGS, INC. 

116-06 MYRTLE AVENUE. 
RICHMOND HILL, L. I.

Po $1: Felix Rožukas, Ma
ry Cullen, Veronika Tollush, 
Jonas Kuzneckis, Rože Sku- 
čius, Rožė Kalasauskas, Ma
re Kalasauskas, Mrs. Frank 
Piatak ir Adolph Matunas. Vi
so $60.

Širdingai dėkojame visiems.
Elena Savukas.

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

dirbęs ant
Lai būna 
šalies že-

Man vienas prieteliūs aiški
no, kad jis matęs kokį tai ti
pelį pajūryje, Sea Side par
ke, pasidėjusį puodą su bul
vėmis, susikūręs ugnelę, šildąs 
bulvęs ir iš nuobodumo kram
tąs jas, bemeškioradamas žu-

mond
Pa. Juozas Kiuzick

2: Ona Good, Ray 
Savukas, iš Portage 

Cassand-

Kriminalysčių Tvanas Užplū
do Baltimorčs Miestą

Policijos departmentas pa
skelbė trijų mėnesių krimina
lysčių surašą Baltimorės mies
te ir apylinkėje. Surašąs labai 
didelis. Taip pat kožną dieną 
laikraščiai pilni aprašymų 
apie visokias papildytas kri
minalystes. Skaitant tas visas 
kriminalystes, atrodo, kad' 
mūsų miestas gyvena karo sto
vyje. žmonės vaktuojasi, kur 
ir kada eina, mažieji krautu
vininkai išgązdinti, bijo būti 
savo krautuvėse.'

Sekanti draugai aukavo Vii 
niaus Inst. įrengimui:

Kazimieras Aušra, Shuma

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 1 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžfi 
16-oz $5.00.

DEKEN S OINTMENT CO.
F. O. Boa 686, Newark L N. J.

STALIORIAI
Dirbti prie krautuvių rakandų.
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

KASNER BROS. INC.
85 BOWERY, N.Y.C. (arti Canal St.)

(270)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

“. . . ir mes privalome Įtikinti darbininkus, kad uni 
jos nereikalingos.”

rikos Darbo Federacijos, daug 
narių suareštuota dėl tyrinėji
mo. Trys tos unijos nariai jau 
atiduoti teismui.

žuvusieji jūrininkai yra pie
tinės Amerikos tautų žmonės 
ir, atrodo, kad nėra buvę uni
jos nariais. Areštuotieji yra 
amerikonai. Kada teismas 
įvyks, galimas daiktas, kad 
daug kas paaiškės.

J. Balsys.

Manager

JOHN A. PAULEY

Kita labai didelė nelaime: 
Į šias prakalbas turėjo atvyk
ti ir vienas jagamastis, kokis 
tai Dagys. Bet, bevažiuojant 
iš Chicagos brangiu jo auto
mobiliu, susimušęs ir neatva
žiavęs. Veikiausiai, jegamas- 
tis užvažiavo ant kokio kelmo 
ir apvirto šventojo vežimas. 
Klausimas, kokia tema jega- 
mastis būtų kalbėjęs: ar apie 
dūšias? Ar apie čyščių?

Tiek to, visgi šis jomarkas 
buvo pasekmingas,, kad aukų 
surinkta 55 doleriai ir dar 25 
centai. Tai dabar mažai truks 
iki ketvirtadalio milijono!

Vienas iš Dalyvių.

į komitetą 
si tie patys 
ges. Nutarta 
J. Gašlūnui

Komitetas rūpinsis
piknikas iš trijų nominuo- 
vietų nubalsuota turėti 

Montell oje.
Konferencija 

mūsų pažangių 
aukojo iš iždo 
Laisvei, Vilniai, 
sui (Kanadoj) 
fondui $5.

Ona Denne, Portage, Pa

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų kliubo susirinki
mas įvyks lapkr. 26 d., 7:30 v. vak., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti. — V. K., sėkr.

(266-267)

Šiuo tarpu, dar vis esant 
neramiems laikams, tūli Brid
geport lietuviai, susitelkę ke
letas srovių į vieną tarpą, kaip 
tai: tautininkai, sandariečiai, 
socialistai, katalikai ir dalis 
besrovinių žmonių, turėjo ga
na didelį susibėgimą, kur da
lyvavo ir iš kitų miestų tos rū
šies lietuviai.

negrų bai- 
sąlygas, tai 
žymiai ma- 

Mokyk- 
plačiai 
mokslo 
O neg- 
drūčiai 

i biznis 
r tarpe

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies mil’us—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. I: ūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, hesirgsite, nereil.es išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brook lyno ir apylinkės, j krautuves 

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

Tas visas susibėgimas įvy
ko 17 d. lapkričio, Kliubo Sa
lėje, Brjdgeporte. Prasidėjo 
dar prieš dvyliktą valandą 
dieną. Kalbėta labai daug. . . 
Tiesiog, iš tos kalbos būtų ga
lima parašyti bibliją. Prie kal
bų turėta ir užkandžių, turė
ta ir konjako, ir alučio, ir 
valstybinės... Pagaliau, 7-tą 
vai. vakare, turėjo įvykti pra- 

prak al
kai bėjo 

an-

Bridgeporto Tautiškų, Sočia 
listiškų, Sandarietiškų ir Ka 

talikiskų Jėgų Manevrai

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Susirinkimo, Įvyku

sio Lapkričio 5 Dieną 
šiame susirinkime buvo no

minacijos draugijos valdybos 
1947 metams. Todėl ir narių 
susirinko daugiau, negu pa
prastuose susirinkimuose.

Perskaitytas pereito susi
rinkimo protokolas ir niekas 
nieko nesako, tad einama 
prie priėmimo. Tada pirminin
kas pareiškia: “Aš nesutinku 
su paskutiniu paragrafu.’’ 
Mat, ten surašyta tasai negar
bingas incidentas iš. pirminin
ko pusės. Tuojau atsirado už
tarėjų. Ypač mūsų E. smerkė 
sekretorių už tokį parašymą į 
protokolą, o teisino pirminin
ko pasielgimą. O visi kiti na
riai, kurie buvo aname susi
rinkime, tylėjo, mat, nenorė
jo užgauti nei vieną, nei kitą 
pusę. Tasai paragrafas tuo 
būdu tapo atšauktas daugiau 
tylėjimu, negu balsavimu.

Atiduota paskutine pagar
ba dviem draugijos nariams. 
Vienas buvo garbės narys, tai 
Jenky, buvęs Gudauckiutės 
vyras. O kitas tai K. Jodaitis, 
gyvenęs Detroit, Mich. Seniau 
ilgą laiką gyveno mūsų mies
te. Jo brolis Jonas mirė pava
sarį, tuomet jisai buvo atva
žiavęs palaidoti brolį ir, re
gis, dar buvo drūtas vyras. O 
dabar jau jo nebėra gyvųjų 
tarpe. Buvo draugiškas, links
mo būdo, darbininkiškos dva
sios žmogus, daug 
Olympia Parko.
jiems lengva šios 
mele!

Sūnų ir Dukterų 
balsavimai įvyks 
pirmą dieną gruodžio, knygy
ne, nuo pirmos valandos iki 6 
valandos vakaro, antradienį gi 
nuo 6 vai. iki 8 vai. vakare. 
Todėl visi nariai dalyvaukite 
rinkimuose ir išrinkite tokią 
valdybą, kuri nuoširdžiai tar
naus Draugijos nariams.

Ne Kalvis.

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

Newark 4, N. J.
HUmboĮdt 2-79$4

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 566 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN CARDIFF & MICHAEL QUEALY 

(D-B-A Ship Ohoy Bar & Grill)
566 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 17 d. atsibuvo 
metinė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1-mos Apskrities 
konferencija, ši konferencija 
buvo mažesnė, negu praeitų 
metų. Tačiau buvo gyva, pil
na gražaus ūpo ir gerų tari
mų. Neužilgo matysime orga
ne Tiesoje konferencijos pro
tokolą, kas būtinai nariams 
reikėtų perskaityti, kad žino
jus, kas reikia žinoti.

Pirmiau Laisvėje 
jau apie uždegimą 
vienoje burdingaužėje 
buvo užmušta keturi jūrinin
kai, o kiti keturi mirtinai su
žeisti. Iš sužeistųjų du jau mi
rė, o trečias, nesitikima, kad 
gyvens. Miesto policija ir fe- 
deralės valdžios agentai dirba 
išsijuosę surasti kaltininkus. 
Automobilių, kuris buvo var
tojamas atgabenimui bombos, 
jau surado.

Seafarers International Uni
jos, kuri priklauso' prie Ame-

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
5 is hereby given that License No.
5 has been issued to the undersigned 
beer & wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

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

kalbos. . . Didelės 
bos’... Pirmutinis 
jaunas daktaras Vileišis 
tras — jaunas vaikėzas Vii 
kaitis; abu yra pabėgėliai ii 
Lietuvos; abu yra ponaičiai 
abu, matomai, yra baigę V o 
kietijoje propagandines mo 
kyklas — aukštas mokyk

Kalbėjo abu tas pačias bė
das. Pasak jų: “tas pats vel
nias ir prie ruso ir prie vo
kiečio;’’ prie abiejų jiems bu
vo bloga. Rusai “baisiai žiop
li.” Jų karininkų žmonos Lie- 

rėdydavosi eidamos į 
naktiniais marškiniais! 
jau Kauno ponaičiai ir 

panaitės seniai žinojo, kad 
naktiniais (šilkiniais) marški
niais negalima vilktis einant į 
balių... Bet pabėgus į Vo
kietiją, lageriuose, ir buvo 
didelių blogybių.

šitame “bendro fronto” jo- 
marke įvyko ir nelaimių: Pir
ma nelaimė, tai jiems besiruo
šiant prie vakarienės, kažin 
kas.pačiupo iš po pat jų 
nosės puodą su bulvėmis, 
rios dar buvo neužbaigtos 
ti. Sakoma: Virėjas dirbo, 
bo, dūsaudamas, o velnias 
nešė tūpaud.amas, . .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
705 Bradford Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALLACE & THEODORE E. PRINCE 
705 Bradford St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 336 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND NISANIKOFF 
(John’s Bai- & Grill)

6th Ave., Brooklyn, N. Y.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
warn, 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 pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galimh padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po

' kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 
svarų Jumbo can, kurio užtenka per visus' metus su prisiuntimu tik $5.50.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus lr apmokame pašto 
išlaidas. s v

Baltimorėje gyvena daug 
negrų, tai baltieji šovinistai 
kaltina juos visose tose krimi- 
nalystėse. Jeigu išgirdo arba 
skaitė apie kokią ki’iminalys- 
tę, nors ir nebuvo pasakyta, 
kas papildė, baltas ar negras, 
tuojau sako, kad negras pa
pilde.

Bet atydžiai studijuodamas 
tas kriminalystes, matai visai 
ką kitą. Smulkios kriminalys
tes daugumoje papildytos 
juodveidžių, bet didžiosios — 
baltveidžių. Nors, tiesa, ir tar
pe negrų atsiranda žmogžu
dysčių, bet jos įvyksta ne lai
ke apiplėšimo, o laike mušty
nių. Tarpe baltųjų yra daug 
moraliai sugedusių vandalų, 
kurie gadina viešųjų užeigų 
inventorių.

Dabar, žinant 
sias ekonomines 
jų kriminalystes 
žesnės, negu baltųjų. . 
lų durys baltiesiems 
atdaros su visokiomis 
bei amatų šakomis. 1 
rams mokyklų durys 
uždarytos. Negrui nei 
nevalia turėti, kad ir 
savo žmonių. Viskas, 
gali daryti, tai būti sunkaus 
darbo darbininku.

Tarpe negrų bemoksi i ilgu
mas gana didelis. Vienas treč
dalis negrų yra visai bemoks
liai — nemoka nei rašyti, nei 
skaityti.

Per kiek laiko kriminalistai 
telefonu ir raštu pradėjo grą- 
sinti smulkiems žydams krau
tuvininkams, kad jie mokėtų 
po $50 Už jų apsaugą. Lap
kričio 13 dieną nakties laiku 
tie vandalai, kurie savo gra
sinimuose pasisakydavo esą 
Ku Klux Klanais, išdaužė še
šių žydiškų, krautuvių langus. 
Po išdaužymo langų ir vėl bu
vo grąsinami tų pačių krau
tuvių savininkai. Kai kurie 
krautuvininkai bijojo būti sa
vo krautuvėse, net 
muosc.

ANTONIO MISTRETTA 
(D-B-A Veteran Itaian) 

American Groceries 
Evergreen Ave., Brooklyn

NOTICE 
RW 104 
to sell 
107 of 
at 246 
County 
premises.

ANTHONY PORTANTINO 
(D-B-A Tony’s Dugout)

246 Franklin Ave., Brooklyn

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMA 

Ant Koopcratyvių Pamatų 
Hunterdon County. N. J.

160 akrų farma, tinkama javų auginimui 
ar pienu verstis farmai. Gyvenimui trobos ir 
kiti reikalingi budinkai. Pirkėjas 
patyręs farmerys ir privalo turėti 
šinerijų. Gera proga tinkamam

Rašykite į Clover Crest,
38 East 32nd Street, N. Y.

TELEFONAS MURRAY HILL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18632 has been issued to the tindersigned 
to sell beer, wine «and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1919 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT PILATO & 
PASQUALE FULGIERT 

(Parkway Gardens)
Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

OPERATORĖS
PATYRUSIOS 
OPERATORES

Vaikų ir Moteriškų Sportswear 
$40 iki $45 į Savaitę 

SKAMBINKITE HOBOKEN 3-0476.
(269)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
329 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
premises. LIPDYTOJOS

IR ABELNAM DARBUI MERGINOS 
PATYRUSIOS ' 

Pageidaujama tif, kurios gali 
operuoti Singer Siuvamąsias Mašinas

P. MAGIU & SON
186 Griffith St., Jersey City, N. J.

(269)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1078 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD S. BRONIKOWSKI
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1501 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BETTY WARSHAWSKY
510 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS ABELNAM DARBUI
Nuolatinis Darbas *garantuotas

SAM BARKIN, Inc.
GARNERVILLE, N. Y.

(266)

punktas, rodosi, tai rimtas ap
kalbėjimas jaunosios kartos 
lėto besiorganizavimo į LDS 
ir maža veikla, kuomet mes, 
senieji, vis daugiau trokštame, 
kad jaunoji karta net imtų į 
savo rankas organizacijos vai- i 
rą. O pakol kas jie toli gra
žu neperviršina nariais seno
sios kartos. Tad ši konferenci
ja pasimojo sušaukti 
jaunosios kartos lietuvių 
ferenciją, su atatinkama 
moga po konferencijos.
misija, išrinkta iš penkių 

Konferencijos s v a r biausis tuojau atlaike pasitarimą ii

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
1751 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED A. SINGER
1751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
359 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES V. ALEXIS
359 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKIA OPERATORIŲ 
DIRBTI PRIE BRASSIERES

VIENA ADATA 
DVIEM ADATOM 

’ DARBININKES 
TAIPGI TRIMINTOJOS

NUOLATINIS DARBAS

Masterbilt Manufacturing Co.
105 TEMPLE AVENUE HACKENSACK, N. J.

TEL.: HACKENSACK 3-0682.

New Yorko valstijoj per
nai žuvo 507 žmonės nuo 
carbon monoxide dujų.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS į
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 41
Telephone EVergreen 4-857$ Į

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

. MIKE LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N, Y.

Tel. EVergreen 4-8003

nereil.es
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Nubaudė Skūpaujanlį !§ LITERATŪROS DRAUGIJOS 55-TOS Sukniasiuviai Reikalau- 

| KUOPOS VAKARIENĖS RIDGEWOODE iaNamu Savininką
Manny 

apartmentin i ų 
St. ir 205 E. 
York o mieste, 
dienų kalėti 
$200 baudos už nedavimą to, 
kas duotina tos rūšies namuo
se.

Joseph, savininkas 
namų, 397 8th 
103rd St., New 

nubaustas 20 
ir pasimokėti

Gyventojai apsiskundę ir 
bildingų departmento inspek
toriai patikrinime atradę, kad 
skundai teisingi. Neduota 
karšto vandens. O tuo tarpu 
namuose 
gūsių ir 
amžiaus 
ligonė.

Be to, radę 
gaisrinius laiptus,
langus, kiemuose ir skiepuose 
šiukšles, Įlūžusius laiptus.

radosi 
sveiku, 
vaikų,

apart suau
gi 0 mokyklos 
j kūdikiai ir

surūdyj usius 
išdubusius

Skelbdamas nuosprendį, 
sėjas Hackenburg biskelį 
krypo ir nuo temos pakriti
kuoti tuos, kurie “nori užmuš
ti OPA rendų kontrolę.” Jis
sakė, kad to labiausia siekia kitko, kvietė 
“naujai patekę valdžion 
nes.”

tei- i
n u-

Lapkričio 16 d. Įvyko LLD ' čeverykų ir t.t. 
i 55 kuopos surengta vakario- reikalinga tuoj aus, dabar.
nė, šapolo-Vaiginio 
je, 147 Thames St.

žmonių buvo pilna svetai
nė. Visi buvo užganėdinti val
giais, gėrimais ir pasišokimais.

; Parengimas buvo pasekmin- 
; gas visais atžvilgiais. Kuopai 
i liks dar ir pelno.

Skaniai ir daug valgių pa
gamino gaspadinės: Varaškie- 

į nė, Babarskienė ir Kalvaitie- 
į nė. Veiterkos: Biruta Babars- 
į kaitė — Wenen, Helen Jan- 
j kauskaitė ir Dolores Vaitkai- 
I tė. Su “skystimėliais” aprūpi- 
I no svečius: P. Varaška, P. Ba- 
. barskas ir P. Grabauskas, pa- 
įstarieji buvo ir viso parengi
mo inžinieriais.

Programa susidėjo iš 
bų, vadovaujant Jurgiui 
notai.

svetainė- kurie išgalit, siųskite per Lie-
tuvai Pagalbos Teikimo Komi- 

(tetą, tai jūsų broliai, seserys, 
giminės bei draugai gaus, nes 

į Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Į Komitetas tikrai siunčia žmo
nių suaukotus 
tuvą. Nepūdo 
kiti.

lt a 1 -
Ber-

aps-

žmo-

Teisėjas sakė, kad 
čionai mažai ką galime 
ryti, bet, kiek įstatymai lei
džia, stengsiuosi žmones ap
saugoti.”

mes 
pada-

Kalbėjo: j LLD antros 
k rities pirm. Gilmanas. Apart 

svečius, kurie 
dar nepriklauso prie šios or
ganizacijos, tai kad prisirašy
tų.

Gasiūnas, LDS pirm., kvie
tė svečius, kad prisirašytų ir 
prie LDS.

Reinhardt priminė, kad Lie
tuvos žmonėms yra reikalinga 
pagalba, ypatingai drabužių,

Komunistai Pagelbėjo ( 
Rendauninkams
Organizuotis

nusitarta kviesti į sekamus 
posėdžius ir susiedijoje vei- 

! kiančių moterų organizaciją— 
'.United Housewives.

nos. Už $21.75 pas juos ga
lite nusipirkti puikų topkautą 
ai- ovorkautą. Su ta firma yra 
ir lietuvis MR. RAUBA. Jis 
maloniai jus priims ir pritai
kys jums tinkamą paltą.

Čia atėję ne j ieškokite puoš
nios krautuvės, nes čia yra ne 
krautuvė, bet dirbtuvė. Jūs 
čia pokšite ne krautuvės kai
na, bet dirbtuvės kaina Atė
ję po nurodytu antrašu lipki
te vienais laiptais į viršų ir 
čia jus pasitiks Mr. Rauba.

►
Rendauninkai n u s i t a r ė 

i įsteigti komitetą kiekvienoje 
Įstuboje; pravesti veiklą ren- 
dauninkų taryboje; pravesti 
apklausinėjimą gyventojų, su
darymui sąrašo visko, kas ne
išpildoma gyventojų su savi- 

| įlinkais turimojo sutartyje. 
Taipgi išreiškė dėkingumą ko
munistams už pagalbą. Sako, 
republikonų ir demokratų 

i rendauninkai neprisišaukia.

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius (Westchester - Park
eli ester) pagelbėjo gyvento
jams trijų namų — 1168-1172 
Stratford. Ave., Bronx, susi
organizuoti a p s i s a ugojimui 
nuo kėlimo rendų.

Pirmajame mitinge išsidirb
ta veikimui programa, taipgi

Didysis sukniasiuvių — IL- 
Ta pagalba GWU — Lok alas 22-ras svars- 

lr tė per lokalo vedėją Charles 
Zimmerman raportuotą sam
dytojams reikalavimų sąrašą. 
Reikalaus 20 nuošimčių pakel
ti algas ir pagerinti darbo są
lygas kaipo pamatą naujam 
kontraktui. Senasis kontraktas 
baigsis sausio 31, 1947 m. Vy
riausiai reikalauja (apart 
bendro algos priedo) :

Samdytojų mokamo pensi
jų fondo.

daiktus i Lie- 
čion, kaip kad

Yasaitis ragino 
veiklesniais, nos 
laimėjo rinkimus.

žmones
hūveri-

O jūs
11 oo ve

' būti 
niai 
žinote, kas buvo prie 
rio, reikia tikėtis to vėl neuž
ilgo.

Laidotuvių direktorius M. 
Bieliauskas sako: “Aš apie 
apie politiką nekalbėsiu, nes 
čia nėra laiko ir ne vieta. Aš 
suprantu, kad Literatūros 
Draugija, tai reiškia apšvie- 
tos organizacija. O aš apšvie- 
ta labai įvertinu ir tam tiks- 

(lui paaukoja penkis dolerius

Sceilos Šokių Mėgėjams

rašus.
Padauginti mokestį į svei

katos ir atostogų fondą.

ir lai gyvuoja apšvieta tarp 
visos žmonijos.

Jonas Vanagas iš Great 
Neck o linkėjo draugijai viso 
gero.

Po programos, prie Poškos- 
Stuko orkestros, žmonės links
minosi iki vėlumai.

Ch. Nečiunskas.

Visoms minimum skalėms 
pridėti po $10 per savaitę.

Šapoje paslų, ofisų ir gami
nių išsiuntėjų Įrašymo i uni
ją.

Isidore Weissberg, eilinių 
narių vadas, buvo šiltai svei
kinamas, kada jis pasiūlė 
griežtai reikalauti minimum 
savaitinio priedo visiems, mo- 

iką ii; pusę už 
valandų“ per
valandų per savaitę vi- 
valandiniams ir moka- 

už išdirbio normas, 
mokosties už šventes

: Topkautai ir 0verkautai i

virš 7

siems,
miems
taipgi
mokamiems už gabalą.

Naujai Įsisteigusi vyriškų 
drabužių firma turi pardavi
mui puikių topkautų ir ©ver
kautu. Tai yra GOOD GRA
DE CLOTHES, INC., 109 So. 
5th St., Brooklyn, N. Y., tarp 

už darbą Bedford Ave. ir Berry St., 
■' dieną ir ' prie Williamsburg tilto.

Jus nustebins jų žemos kai-

INC., išdirba paltus ir aukš
tesnėm kainom. Pas juos rasi
te gerą pasirinkimą, užeikite 
pasižiūrėti arba klauskite in
formacijų per telefoną

E V. 7-5550-1-2. Sk. '

Ponia George Washington 
Kavanaugh praeitą trečiadie
ni atgavo savo $5,000 vertės 
branzalietą, kurį jinai sakė 
“negalėjusi pamesti,” bet bu
vo pametusi operos atidarymo 
vakarą. . 1t. ',4

aSUSITART SU RUSIJA” 1

PRANEŠIMAS

UWAY. ir 51 Si. NUOLAT

5-TA SAVAITE

it*-,’ 
i

BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir DeKalb Aves.

D dysis Rusijos Sekretas 
?agaliaus Atidengtas!

ARTKINO džiaugsmingai perstato 
! PALININftS DOVANOS FILMĄ

ff I
ederick Ermier 
Sov. Sujumroj

Šauni Dviguba Judžių Programa! 
Juokinga Romantiška Komedija!

ROBERT BARBARA
YOUNG HALE

4LADY LUCK’
Dar ir

Pat O’Brien • Claire Trevor 
ir sujaudinanti psichologinė 

drama

‘CRACK-UP’

•» JOHN*
PAYNE

žvaigždžiuoja BING CRC
JOHN C'A

BILLY DE WOLFE

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ. FILMĄS!
Japonija—Matyk Imperatorių Hirohito pervedant Japonijos valdžią žmonėms! Italija— 
Matyk naujų riaužių išsiveržimą Trieste! Chinija—Matyk Chinus JieSkant dingusių 
Amerikonų lakūnų Lolo kalnuose! Indija-Indusai ir Mahometonai sutinka, kokia turi 
būti savivaldvbė! Palestina—Žydai bėgliai apleidžia skęstant! laivą! Matyk naujausią, 
svarbią March of Time. film,. “THE SOVIETS’ NEIGHBOR”. 
mattaka istorija Cechoslovakijoa x .v0?
iŽlalkyt jautriai politinei pusiausvyrai tarp Rytų Ir Vakarų! Matyk visas naujausias žinias!

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 Street.

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HENREII) 

“DECEPTION” 
WARNER ATSTŽVMfiJIMAS! 

Durys Atsidaro 10:30 A, M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ

JOKIA ŽEMIŠKA MEILfi NEGALĖJO PATENKINT 
JŲ TROŠKIMU!”

GENE
TIERNEY

ERROLL FLYNN • ELEANOR PARKER 
Warner Bros. Smagi Komedija

“NEVER SAY GOODBYE”
S. Z. Šakalį • Patti Brady

* Ir Puikus Ašmį nų Vaidinimas Scenoj ■•:<
RAY McKINLEY ir Jo Orkestras 

Dar ir Miguelito Valdes
STRAND Broadway ir 47 St.

Theodore Dreiser Cultural 
Workshop steigia moderniškų 
šokių grupę. Jos tikslas bus 
perstatyti politinius įvykius 
šokių formoje. Pirmas pasi
tarimas sušaukta lapkr.’ 21- 
mą.

Kokios sąlygos priklausyti, 
kokio pasiruošimo reikalauja
ma, i 
toje Įstaigoje; 106 E. 14th 
New Yorke.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas š i u o m i praneša 
Brooklyn© ir apylinkės lietu
vių visuomenei, kad rengia 
metini Naujų Metų sutiktuvių 
bankietą (vakarienę). Tas 

j Įvyks antradienio vakarą, 31- 
i mą dieną gruodžio (Decem-

*
•x*

S TA M L F Y ^AVE.bet.42&4ISTS.
‘ ■ DOORS OPEN 8:45 A. M

Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! šauniausia muzikais 
Extravaganza ... pilna komedijos, omansų ir muzikos, su mylimomis 
dainomis, kurios ir senos ir naujos! 7 ii panašiausias į dangų dalykas .. .

IRVING I.ERLIN’S

“BLUE SKIES”
(BY * FRED ASTAIRE
JLFIELD
‘ OLGA SAN JIJAN

TECHNI SPALVOMIS
* Ir dar. puikus asmerų vaidinimas scenoj * 

STAN KENTON ir Jo Orkestras
Dean Murphy * The Lane Brotl. irs ir Extra: The King Cole Trio

PARAMOUNT, Broadwa z ir 43 St.

TYRONE 
POWER 

Anne Baxter * Clifton Webb * Herbert Marshall
W. SOMERSET MAUGHAN’S

4THE RAZOR’S EDGE’’
SENIAI LAUKTAS JUDŽIU ĮVYKIS, KURIAM PARUOŠTI 

REIKĖJO DVIEJŲ METŲ . . . DALYVAUJA 136 AKTORIAI 
IR 10,000 VAIDINTOJU!

DAR IR PUIKŪS ASMENŲ VAIDINIMAI SCENOJ i’!
ROSARIO IR ANTONIO

BOB HANNON * EMMA OTERO 
PHYV EXTRA!11V A I Avc. ir 50th St. senor wences

CHRISTMAS 
SALUTE

SPANISH REPUBLICANS 
MADISON SO GARDEN 

MONDAY

n e c :*3°
T

MITINGAS

J J UV U 1 A v* A-A A A A A VZ * v * * w A » V VV j------------------------------------------- V X ~ ------

informaciją reikia gauti’ber), 1946 metais, 280 Union ( 
St., 1 Ave., Brooklyn, New York.

Nuo šernai žinant, kad jūs ! 
‘ esate broliški ir draugiški Lie- i 
(tuvių Amerikos Piliečių Kliu-1 
bui, tad mes laikome už gar-' 

i bę jus pakviesdami įsigyti iš 
(anksto tikietus. Kaina tikietų. 
; asmeniui $4 su gėrimu ir val- 
igiais. Vien šokimui 60 centų.! 
i Gros Joe Thomas (Tamašaus- j 
i ko) orkestrą amerikoniškus ir | 
i lietuviškus šokius. Pradžia 8 į 
j vai. vakare. Tikietus prašome |

Cukraus Stampos
cuk-Reikalui esant gauti 

raus štampų naujam gyvento- 
ijui ar laikinai parvykusiam iš 
(tarnybos ar iš užjūrių namiš- 
j kiui, dabar štampas galima 
: gauti laišku. Tačiau aplikaci- 
(jas reikia gauti asmeniškai iš 
Empire State Bildinge esančio 

j OPA. 4-me aukšte. Išpildžius, 
j pasiųsti: Post Office Box 84, 
(Station C, New York 14, N. Y.

Am. Darbo Partija Ko 
vos prieš Varžymą 
Rinkiminių Teisių

gaspad orių Joseph 
ką, arba rengimo 
narius.

Kviečia, Rengimo

^akaraus- 
komisijos

Komisija

*
•X

*

•X

•X-

PROGRAMA:
Bishop Arthur W. Moulton. Chnirman ;

Julio Alvarez Del Vayo: 
Vincent Lombardo Toledano; 

Jacob Potofsky ; Paul Robeson ;
Paul Draper.

JUNGT. TAUTŲ GARBES SVEČIAI:
Alexandre Parodi, Francijos:

Oscar Lanpre, Lenkijos;
Dr. Jan Masaryk, Cechoslovakijos;

Stanoje Simich. Jugoslavijos;
Dr. Carlos Stolk, Venezuelos;

Alberto Ulloa, Peru ;
ir kiti

Sėdynės rezervuotos: 60c, 85c, $1.20, 
$1.80. $2.40, $3.60

Gaunama: Book Shops, Darbo Unijų 
ražlinėse ir SPANISH REFUGEE 
APPEAL, 192 lA'xington Avenue,

New York 16, N.Y. LExington 2-3134

: # * * *

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Ralių, Koncertų, Bankietų, 
Veatuvh), Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Darbo Partijos 
prieš kiekvieną

New York o

Amerikos 
vadai kovos 
pasikėsinimą

Seimelyje pravesti
teises varžančius

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

į LDS 1 kp. metinio baliaus Rengi- į 
; mo Komisijos nariai prašomi susi-( 
i rinkti Laisves Salėje, 8 v. v., lapkr.
i 25 d. Reikės svarstyti baliaus reika- '
ilus. — G. K. (266-267)

įstatymus, aišku,'
republikonai ir

Pirmadienį, Gruod. 2-7:30 P. M.
MADISON SQUARE GARDEN

8th Avenue ir 50th Street
Andrei Y. Vishinsky, USSR užsienio reikalų vice-in luiste ris 

ir Sovietų delegatai UN.
' 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.; Room 804, East 32 St.

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

*

------------------------- ---------

Peter
KAPISKAS

■Ln ■ -O BAR & GRILL
r'ws*' J z -- ♦. v u Degtines, Vynai ir Alus 

RIIEINGOLDOtC'A Ir'wl BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

—............ ■■ ■:■■■■------------■> **

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808 

221 South 4th Street

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
1

i REIKALAVIMAI
I Reikalingas jaunas ar senyvas 
i darbininkas, dirbti duonkepykloje. 
! Jaunam yra proga išsimokyti kepėjo 
‘amato. Kreipkitės į Scholes Baking 
i Co., Inc., 532 Grand St., Brooklyn,

N. Y. (264-266)

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos: puiki saliuke su atskiru įėjimu,
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI a

Valstijos 
rinkimines 
Įstatymus.

Tokius
■ kaip diena,
( Farley-Flynn demokratai ban
dys pravesti, kad galėtų Įam
žinti savo viešpatavimą. To
kius Įstatymus jie bandė pra
vesti praeitą metą ir porą 
kartų seniau, bet vis buvo at
mušti per didžias darbininkų 
ir kitų progresyvių pastangas.

Jų Vyriausis Planas
Vyriausiai buvo siekiama ir 

bus siekiama uždrausti atski
roms partijoms ar grupėms 
sudaryti rinkiminius blokus, 
kelioms grupėms susitarti, su
siburti rėmimui vieno kandi
dato. Uždraudimas šiuo tarpu 
patarnautii republikonams ir 

( reakciniam demokratų spar- 
I nui daug kur, o ypatingai pa
čiame New Yorko mieste, ku
ris prie gerų pastangų gali 
nusverti valstijos rinkimus.

Darbiečiai Brooklyne, taip
gi Manhattane ir Bronxe, su
sidėjus su kita partija, didžiu
moje distriktų gali nusverti, 
kas laimės rinkimus. O tai 
reiškia, kad norinti laimėti 
rinkimus didžioji partija tu
rės išstatyti darbininkams 
prielankius kandidatus. Abie
jų partijų reakcionieriai to 
aršiausia bijo, o ta gadynė jau 
atėjo. Iš to kils reakcininkų 
reikalavimas uždrausti 
grupavimus - koalicijas.

LAISVĖS BANKIETAS
Dienraščio Laisvės Bendrovės dali

ninkų suvažiavimas ir bankietas 
įvyks sausio 26 d. (Jan. 26th), 
Grand Paradise Salėje, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Prašome vietos organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame j 
dienraščio Laisvės bankietą. — Ban- 
kieto Komisija. (266-268)

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant ’trečiadieni 
ir sekmadienj.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!

DEAN
15 . $247a

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

♦

8

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

Tel. SOuth 8-5569

F. W. Skalius
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

. • >297*

PATRICIA 
ir i«w«it . . . $247S

MATIKI

susi-
L

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

.Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Dyck Ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Hatelklam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-M99

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 8-217S. (Arti Grabam ATC.Y Atdara Vakfttato.




