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Nors Rumunijoj buvo apie 
50 kapitalistinių šalių kores
pondentų ir jie visi sako, kad 
balsavimai buvo tvarkūs ir de
mokratiški, bot turčių spau
da rėkia, kad jie “sufabrikuo-1 
ti.“ i

Kodėl jai nepatinka tie bal- j 
savimai? Aišku, tik todėl, kad 
Demokratinis Tautos Frontas, 
kurį sudaro šešios demokrati
nės partijos, priešakyj su Ko
munistų Partija, laimėjo 90'5 , 
balsų.

BOSAI SAUKIA BAUST VISUS KASYKLŲ STREIKIERIUSE.

Molotov Siūlo Tarptautinę ŽYMOS AMERIKIEČIAI KREIPIASI 13 Kompanijos Ragina Valdžią
Inspekciją ne tik Armijom, 
Bet ir Atominėm Bombom

DIDŽIUOSIUS TALKININKUS, KAD 
VESTU Į NUSIGINKLAVIMĄ

Areštuot Mainierius ii 
Užgrobt Unijos Iždą

. Tai visa “si 
jiems tie balsavimai nepatin- > 
ka. Nepatinka jiems Tarybų 
Sąjungos tvarka, nepatinka 
balsavimai Jugoslavijoj, Alba
nijoj. Bulgarijoj, 
k i joj, Rumunijoj 
okupuotoj Vokietijoj, 
iš kalno prakeikė ir 
balsavimus Lenkijoj. ______  o________  0 ,

Kas kita su balsavimais Ja-1 sykiu ir atominius ginklus, 
ponijoj, kur imperatoriaus Mi- Tam reikalui Molotovas 
kado šalininkai “išrinkti.“ Pa- i įteikė rezoliupiją Jungtinių 
tinka jiems balsavimai anglų Tautų seimo politiniam-sau- 
ir amerikiečių okupuotoj Yo- gatmo komitetui, 
k i e tijoj, kur 
krikščioniu partijos vardu vei
kia. Patinka jiems balsavimai 
ir Graikijoj, kur jie pravesti 
anglų armijos kontrolėj ir kur 
eina piliečių karas.

Jungi. Tautu Seimo Politinis-Saugumo Komitetas Pirmiau 
Nutarė Reikalaut Raportu Tik apie Kareivių Skaičių

čechoslova- i sieninis Sovietų ministras 
ir Sovietų Molotovas ketvirtadienį ra- 

Jie jau gino Jungtines Tautas ne
būsimus gaišuojant sužiūrėt ir kon- 

i troliuot ginkluotas jėgas, o

t . ____ . Jis siūlė
hitlerininkai; sudaryti dvi inspektorių ko

misijas ir sakė: Tos komisi
jos turėtų veikti Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
rėmuose ir patikrinti, ar

Jau metai eina prie pabai-, IIX<irg|*4'o
gos. Dar yra Lietuvių Litera- LMįįl! lU kJUU V Gi loti Vo 
tūros Draugijos narių, nepasi- jr — pi i
mokėjusių duoklių. Tai bloga! J\3fQ bSZCS UlOuO" 
Garbė tiems nariams, kurte
metu pradžioj pasimoka. lOttlAQO 7otYlACA 

LLD 113 kp. sekretorė N. JflllivOv LiVlilVvV
Yvanauskienė, iš Hamilton, 
praneša, kad ji jau turi narių 
duoklių už 1947 metus. Tai 
graži pradžia!

I^ake Success, N. Y. —So
vietų atstovai siūlė, kad tik
tai su Jungtinių Tautų Sau- 

šarvuotį “Oklahoma” par- Taiybos užgyiimu
duoda už $161,000 sudaužy- galėtų statyti sau karines 
mui. Jis buvo pastatytas 1915 bazes kraštai tose žemėse, 
metais. Jo pastatymas, įrengi- kurios bus pavestos jiems 
mas ir modernizavimas kaina- globoti. Antrinis Jungtinių 
vo $72,000.000. Paseno ir Tautų komitetas dėl tokių 
bus sudaužytas, štai kaip ap- žemių globojimo atmetė go- 

ryja piliečių- vietų pasiūlymą 10 balsų 
”-J pinigus! i prieš 5. Jįs nutarė, jog 

.. - Į kuomet tam tikra žemė pa
vesta globoti bet kuriai 
Jungtinei Tautai, tai ta 
tauta gali savo valia staty
tis karines bazes tokioje 
žemėje, jau visai nesiklau- 
siant Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybos.

s i ginklavimas i 
taksais sumokėtus pinigus!; 
šiemet mūsų vyriausybė 80% į 
įplaukų leidžia karo reika-' 
lams. Kiek tai būtų naujų na
mų, gerų kelių,’mokyklų, ligo
ninių už virš 13 bilionų dole
rių, kurie bus išleisti karo pri
sirengimui !

.Vis dažniau girdisi, kad 
Jugoslavijos ir Italijos vyriau
sybės siekia pačios išrišti Tri
este miesto klausimą.

Aišku, kad jeigu Italijoj 
būtų komunistų ir nuoširdžių 
demokratų vyriausybė, tai 
T r ieste klausimas išsiristų 
gražuoju. Juk kiekvienam yra 
aišku, kad Anglijos imperia
listai ir Wall stryto pasauli
niai kupČiai ne iš meilės lin
kui Italijos tą miestą nori jai 
palikti. Jie vis tikisi, kad Ita
lijoj kapitalistų ir dvarponių 
viešpatavimas išsilaikys, o to
dėl ir Trieste prieplauka bus 
ne tiek naudinga Italijai, kaip

LEWIS VEDĄS SLAPTAS 
DERYBAS SU TŪLAIS 
KASYKLŲ SAVININKAIS

angliško bloko kupčiams ir i 54 valandas, 
atsitikime karo bazė.

Washington. — Kartoja
ma, kad Mainierių Unijos 
pirmininkas John L. Lewis 
slaptai tariasi su tūlomis 
kompanijomis. Jis reikalau
jąs sutrumpinti darbo sa
vaitę nuo 54 valandų jau 
tiktai iki 45 valandų, 
mokėti tokią algą, kaip už

bet

Amerikinė komanda oku-' 
puotoj Vokietijoj suėmė hit
lerininkų — bombininkų gau
ją. Tie gaivalai veikė po viso
kiais vardais, — dangstėsi 
krikščioniškų ir demokratiškų 
org. vardais.

Jie bombų pagalba darė 
užpuolimus ant atskirų veikė
jų. Jų slėptuvėse surasta kul- 
kasvaidžių, minų, amunicijos 
ir net 75>mm. kanuolėms svie
dinių. Hitlerininkai buvo ir 

• yra dideli veidmainiai. Prieš 
juos reikia be pasigailėjimo 
kovoti.

Suomijoj areštavo generolą 
II. Karhu, kuris buvo genera
linio štabo vadas. Suėmė ir 
200 jo. pagelbininkų. Pasiro-'

įvairios šalys vykdo nutari
mus, reikalaujančius suma
žini apsiginklavimą ir už
draust atominių bombų dir
bimą ir jų vartojimą. Molo
tovas taipgi siūlė kontro- 
liuot rakietinius ir kitus 
svarbiuosius ginklus.

Diena pirmiau politinis- 
saugumo komitetas 34 bal
sais prieš 7 nutarė (ketu
riems susilaikant), kad iki 
naujų metų visos 54 Jungti
nės Tautos praneštų, kiek 
kariuomenės kiekviena turi 
namie ir užsienyj. Moloto
vas reikalavo sykiu rapor
tuoti apie atominius ir kitus 
naujovinius pabūklus. Jisai 
sakė, raportai turi parodyt 
“ne tik nuogų kareivių ir 
plikų armijų skaičių,” bet ir 
jų apginklavimą. Bet komi
tetas 24 balsais prieš 18 
(dešimčiai susilaikant) nu
tarė nebalsuot ginklų klau
simo. Sovietų atstovas An
drius Višinskis tuomet pa
reiškė, jog tai “vienpusiš
kas” tarimas tiktai karei
vius skaičiuoti, o ginklų ne
kliudyti.

Krautuvininkai Stabdą 
Maisto Pardavinėjimą 
Bargan Mainieriams

Washington, lapkr. 29. — 
Pranešama, jog krautuvi
ninkai West V i r g inijoj, 
Kentucky ir kai kuriose ki
tose valstijose jau atsisaką 
pardavinėti kreditan strei- 
kuoja ntiems mainieriams 
maistą ir kitus reikmenis.

Kasyklų savininkai ir tū
li valdininkai gąsdina krau
tuvininkus, kad jie galį būti 
baudžiami pagal Smith-Con- 
nally įstatymą, kuris už
draudžia paramą streikie- 
riam valdžios užimtose pra
monėse.

Athenai. — Graikijos val
džia skelbia, kad “raudo
nieji” partizanai užėmę va
karinę Makedoniją.

1

Komunistų Laimėjimai Pie
tinės Italijos Rinkimuose

Roma. — Jau pirmiau 
pranešta, kaip komunistai 
laimėjo miestinius rinki
mus Milane ir kituose šiau
riniuose Italijos miestuose. 
Dabar paskelbta jų laimėji
mai pietiniuose Italijos pra
monės miestuose. Taip an-

do, kad tie gaivalai buvo pa
sislėpę ginklų ir ruošė fašisti
nes gaujas nuvertimui dabar
tinės vyriausybės, kuri atsisa
ko užsienio imperialistų klau
syti. •

tai, Tarantoj komunistai 
gavo 29,542 balsus, o visos 
kitos partijos 17,696. Pis- 
toia mieste už komunistus 
paduota 16,387 balsais; už 
krikščionius demokratus 8,- 
783, už socialistus 6,004 bal
sai. Mantua mieste komu
nistai gavo 8,412. balsų* so
cialistai 7,Ci90, krikščionys 
demokratai 4,979. Salernoj 
daugiausia balsų paduota 
už naujų, fašistų “paprasto 
žmogaus” partiją. Reakci
ninkai laimėjo ir Ragusoj.

Washington. — šešiolika siginklavimo, prez. 
žymių amerikiečių — darbi- no pareiškimą prieš atomi
ninkų vadų, mokslininkų, 
senatorių ir kitų — atsišau
kė į prez. Trumaną, Angli
jos ministrą pirmininką At
tlee ir premjerą Staliną, 
kacl stengtųsi įvykdyt pa
saulinį nusiginklavimą. Tą 
atsišaukimą pasirašė CIO 
Unijų pirmininkas Philip 
Murray, Darbo Federacijos 
pirmininkas William Green, 
senato karinių reikalų pir
mininkas Elbert D. Tho
mas, Massachusetts Tech
nologijos Instituto profeso
rius Kari T. Compton; Ato
minių Mokslininkų Sąjun
gos pirmininkas William 
Higinbotham ir kt.

Kartu jie pasiuntė trijų 
minimų kraštų valdžių gal
voms Sovietų planus dėl mi

Kasyklą Savininkai Reikalauja Neduot Bedarbių Pensijų 
Streikieriam ir Baust Juos Pagal Smith Connally Aktą

j U ž d r a u s t krautuvėms 
lų savininkai paskelbė savo bargan pardavinėt streikie- 
siūlymus valdžiai, kaip su-' riams maistą.
laužyti mainierių streiką. į Baust centralinį unijos 
Tie siūlymai išspausdinti iždą, užgrobiant po milioną 
Chicago Journal of Com-j dolerių per kiekvieną strei- 
merce, didžiojo biznio laik-|ko dieną, nes girdi, streikas 
raštyje. “ padarąs po tiek nuostolių

Kasyklų kompanijos per-; kasdien. Unijos ižde esą 13 
ša sekamus žygius prieš milionų dolerių. Todėl jis 
mainierius, kad galima bū-: per 13 dienų būtų sausai iš- 
tų “per dvi savaites” suar-1 semtas.
dyt jų streiką: j -------------------

Urmu areštuot ne tik an-. Lakūnai skundžiasi, kad 
senato' gUakasių vadus, bet ir eili- New Yorkas naktį perdaug 

I nius mainierius ir baust pritemdomas.
juos pagal Smith-Connally 'į-------------------

(Šis įstatymas uždrau- Teisėjas Atrado J.
L. Lewisa Kaltu už

Truma-

nes bombos naudojimą ii 
senatoriaus Pepperio 
reiškimą, ' kad Rusija 
Amerika galėtų vesti į vis 
didesnį nusiginklavimą.

Tie žymūs amerikiečiai 
taipgi įteikė Amerikos vals
tybės sekretoriaus Byrneso 
ir generolo Eisenhowerio 
pareiškimus dėl nusiginkla
vimo ir Sovietų nutarimus 
mažinti savo karines lėšas 
ir paleisti daug kariuome
nės iš tarnybos.

Tarp pasirašiusiųjų tą 
atsišaukimą yra Harley M. 
Kilgore, karinių 
reikalų komiteto 
profesorius Wm.
Lewis, Jungtinių Valstijų 
Teisingumo Sąjungos pir
mininkas Ewing Cockrell ir 
kt.

pa
il

narys;
Draper

BYRNES APGAILESTAUJA, KAD PAŠAUTAS 
UKRAINOS DELEGATAS, BET UŽGINČIJA 

POLITINI UŽPUOLIMO TIKSLĄ
New York. — Amerikos 

valstybės sekretorius Ja
mes Byrnes atmetė įtarimą, 
kad Sovietų Ukrainos dele- 
g a c i j o s narys Gregoras 
Stadnik buvo politiniais su
metimais užpultas ir pašau
tas valgių krautu vė Įėję 
New Yorke lapkričio 21 d. 
Savo laiške Ukrainos užsie
niniam ministrui D. Manu-

ilskiui Byrnes “giliai apgai
lestauja,” kad Stadnikas nu
kentėjo nuo piktadarių pa- 
simojimo. Bet Byrnes tvir
tina, kad Stadniko pašovi- 
mas tai paprastų plėšikų 
žygis, be jokio politinio 
tikslo nužudyti Stadniką ir 
jo draugą A. I). Voiną, kitą 
sovietinės Ukrainos delega
tą Jungt. Tautų seimui.

Neleist Nacizmui Atgyti, Įspėja 
Francijos KomunUtų Vadas 
Cachin, Seimo Pirmininkas

Paryžius. — Laikinasis 
Francijos naujojo seimo 
pirmininkas Marcei Ca
chin, Komunistų Partijos 
sekretorius, pareiškė, jog 
komunistai nesiekia įvest 
p r o 1 e t a r i a to diktatūrą 
Franci j oje. Jis pageidavo 
vienybės tarp socialistų ir 
komunistų valdiniuose rei
kaluose ir pareiškė, kad ga
lima būtų pasiekt socializ
mo “skirtingais keliais, ne
gu tie, kuriais ėjo Sovietų 
Rusija.”

Cachin įspėjo, kad būti
nai reikia išnaikinti “pas
kutinius vokiečių nacizmo

Penkiy Metų Planas 
Jugoslavų Pramonei

Belgrad, lapkr. 29. — Ju
goslavijos premjeras mar
šalas Tito paskelbė, kad jo 
valdžia gamina penkmečio 
planą didžiajai pramonei iš
vystyti. Tam planui skiria
ma bilionai ant bįlionų pi
nigų, ir tai įvykdomas pla
nas, sakė Tito.

ORAS. — Būsią šalta.

Chlcago. — Angliakasy k- j

džia streikus valdžios užim
tose pramonėse.)

Užgrobt visus unijos • * p i . n
nigus. Pasiųst į kasyklų: j ASIllO 1^1111013 
sritis valdžios agentus-FBI.; *

Neduot streikieriams vai-; . --------
! dinių pensijų kaipo bedar-Į Washington, lapkr. 29. — 
' biams. i Federalio- apskričio teismo

Vest “apšvietos” kampa- teisėjas Goldsborough mi
ni ją. tarp mainierių, nuro-; sprendė, kad Mainierių Uni- 
dant, kaip jie gali būti: jos pirmininkas John L. 
skaudžiai nubausti už strei- i Lewis esąs kaltas už teis- 
ką “prieš valdžią.” i mo paniekinimą. Lewis, gir-
—----------------------- ---------  di, paniekinęs teismą tuom,
TnsfAinc ^ad jis neatšaukė minkštų

jų angliakasyklų mainierių 
streiko, kaip Goldsborough 
su savo indžionkšinų įsakė 
Lewisui. Teisėjas Goldsbo- 

!rough tuo tarpu neskyrė 
bausmės. Nes dar turės 
būti išspręstas klausiYnas, 
ar tas indžionkšinas neper
žengė Norris-La Guardijos 
akto, kuris uždraudžia in
džionkšinų vartojimą strei
kuose.

Teisėjas Goldsborough 
Nesiskaito su Norris 
LaGuardijos Aktu

pėdsakus” ir laikyti Vokie
tiją amžinai nuginkluotą. 
Jis priminė, jog Vokietija 
per 75 metus tris kartus 
užpuolė Franci ją. Cachin 
sakė:

“F ran ei jos nepriklauso
mybė turi būti užtikrinta. 
Franci j a negali tarnauti jo
kios kitos šalies politikai. 
Taikieji Franci jos žmonės 
nori santarvės su visais di
džiaisiais savo talkininkais.

“Nacių b endradarbiai, 
Francijos išdavikai turi bū
ti pilnai ir greitai nubausti. 
Iš juodosios rinkos versli
ninkų turi būti atimti nedo
rieji jų turtai.”

Washington, lapkr. 29. — 
Federalis teisėjas Goldsbo
rough pareiškė, kad seniau 
išleistas Norris-La Guardi- 
jos Aktas (įstatymas), gir
di, nepritaikomas dabarti
nei bylai prieš Manierių 
Unijos pirmininką Johną 
Lewisą. Tas aktas uždrau
dė indžionkšinų vartojimą 
prieš streikierius. O Lewis 
teisiamas už tai, kad nepa
klausė teisėjo Goldsborough 
indžionkšino, kuris įsakė at
šauki mainierių streiką 
minkštosiose angliakasyklo- 
se.

FRANCUOS MINISTRŲ 
KABINETAS ĮTEIKĖ 
SEIMUI REZIGNACIJA

Paryžius. — Francijos 
premjeras G. Bidault, laiki
nasis prezidentas, įteikė sei
mui savo ministrų kabineto 

i atsistatydinimą. Socialistai
Berlyn. — Sovietai pla- siūlo savo vadą V. Auriolą 

nuoja'ap vienyti penkias r y- į prezidentus; tuomet jie, 
tines vokiečių valstijas kaip esą, remtų komunistą Mau- 
vieną valstybę. rice Thorezą į premjerus.

Atominės Medžiagos 
Kasyklos Lenkijoje

Varšava, lapkr. 29.—Len
kų vyriausybė pranešė, jog 
Lenkijoj atrasta didžiuliai 
atominės ųraniumo medžia
gos klodai; sako, Lenkijos 
žemėje yra daugiau uraniu- 
mo, negu bet kur kitur pa
saulyje, apart Sovietų Są
jungos.

______I • '

Chinų komunistai kontr
atakuoja tautininkus.

Atmestas Egipto Siūlymas 
Prieš Svetimas Armijas

i kur jinai laikoma nesutin-Lake Success, N. Y.
Egipto dele gatas siūlė karnai su Jungt. Tautų čar- 
Jungtinių Tautų seimui nu
tari, kad jokia Jungtinė 
Tauta neturi teisės laikyti 
ginkluotas savo jėgas kitoje 
Jungtinėje Tautoje kitaip, 
kaip tik tokiuose atsitiki- 
m u o s e, kur iuos mffnato 
Jungt. Tautų čarteris. Egip
to delegatas kartu ragino ______
Jungt. Tautų seimą patar- nierius dėlei atlyginimų iš 
ti, kad be atidėliojimo būtų o;uw amuv » ./«-
ištraukta visa svetima ka-1 ponų ir didžiąją daugumą 
riuomenė iš užsienio kraštų, jų prekinių laivų.

te r iu.
Anglams - amerikonams 

I vadovaujant, seimo politi- 
nis-saugumo komitetas 29 
balsais prieš 13 atmetė 
Egipto pasiūlymą. 9 komite- 

i to nariai nebalsavo.
EdwinWashington.

Pauley, Amerikos komisio-

J a ponijos, siūlo atimt iš Jo

jų prekinių laivų.
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Busimieji Balsavimai Lenkijoj ir 
Katalikų Bažnyčia

Dabartinė Lenkijos vyriausybė yra labai pakantri 
linkui katalikų bažnyčios viršininkų. Lenkijos liaudies 
vyriausybė, kurią sudaro keturios demokratiškos parti
jos, vykdo liaudies valią.

Lenkijos demokratinio bloko vyriausybė atėmė iš 
ponų žemes ir jas perdavė valstiečiams, nes to reikalavo 
liaudis. Lenkijos vyriausybė praveda fabrikų, dirbtuvių 
ir kasyklų nacionalizaciją, nes už tai nubalsavo žmonės. 
Lenkijos vyriausybė, pravesdama žemės reformą, tuo 
pačiu laiku nelietė bažnyčių ir klioštorių žemių r— paliko 
jas kunigams, vyskupams ir minykams po senovei.

Lenkijoj katalikų bažnyčia naudojasi pilniausia lais
ve. Bet tą laisvę kunigai, vyskupai ir kardinolas Hlond’as ' 
naudoja ne religijos reikalams, bet atvirai kovai prieš 
dabartinę Lenkijos liaudies vyriausybę. Kada Radomo 
mieste gaujos suruošė žydų pogromus, tai buvo nustaty
ta, kad už tai atsakė ne vien fašistiniai elementai, bet 
ir katalikų bažnyčios vadai. Kardinolas Hlond’as, vietoj 

? pasmerkti žmogžudžius, iškeikė Lenkijos liaudies vyriau
sybę. - ,

Sausio 19 d., 1947 metais Lenkijoj bus renkama par
lamento nariai ir kiti viršininkai. Kapitalistų ir dvarpo
nių partijos nesitiki, kad jiems pavyktų apgauti lenkų 
darbininkus ir valstiečius, kad jie balsuotų už turčių 
kandidatus, besidangstančius “demokratų” ir “valstie
čių” partijų vardu. Jie mato, kad liaudis jau pajėgė pa
žinti ir p«no Mikolaičiko partiją ir suprasti jo rolę.

Todėl Lenkijoj kapitalistai, dvarponiai, buvę visoki 
turčiai deda viltį į katalikų bažnyčią. Lenkija yra katali
kiška šalis, žmonės smarkiai religingi. Kardinolas 
Hlond’as jau išleido įsakymą visiems katalikams balsuoti 
tik už tuos kandidatus, kurie užgirti kunigų. Tas jo įsa
kymas buvo skaitytas visose katalikų bažnyčiose spalių 
20 dieną ir nuo tos dienos visur kunigai sako pamokslus, 
niekindami komunistus, socialistus, 'valstiečius, darbi
ninkus, keikdami dabartinę valdžią ir gąsdindami kata
likus, kad jie degs peklos dugne, jeigu balsuos už demo
kratinio bloko kandidatus. Lenkijoj katalikų bažnyčia 
iš pamaldų vietos virto į vietą agitacijai prieš valdžią, 
keikimui liaudies veikėjų ir piršimui reakcinių kąndida- 
datų. Yra nustatyta,, kad katalikai kunigai padeda ban
ditams ir žmogžudžiams, kurie kovoja prieš liaudies val
džią. Tik šiomis dienomis buvo nuteistas katalikų'kuni
gas Zigmuntas Jurkiewicz, kuris patsai vadovavo bandi
tų gaujai ir ta gauja nužudė apie 100 žmonių.

Lenkijoj katalikų bažnyčios galvos, tai paskutinė 
turčių kazyrė kovoje prieš liaudį. Kardinolas Hlond’as 
nuvyko į Vatikaną tartis su popiežium. Aišku, kad Va
tikano popiežiaus įtakos yra ir tuose protestuose, kurie 
siunčiami Lenkijos vyriausybei. Bet Lenkijos vyriausy
bė, priešakyje su prezidentu Boleslovu Bierutu, pasitiki, 
kad rinkimus demokratinė liaudis laimės, kad nepavyks 
nei užsienio imperialistų protestams, nei katalikų baž
nyčiai suklaidinti didžiumą Lenkijos liaudies.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:

Punktų 
5717 
4846 
3076 
2680 
2670 
2429 
1976 
1854 

960 
844

... 234 

.. 234 

... 2C8 

... 202 
... 19.2 
... 182 
... 182 
... 165 
... 156 
... 132 
... 130 
... 130 
.. 121 
... 106

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Panamos Respublikos Pratęstas
Wall stryto imperialistai siekia kuodaugiau įsisteigti 

' karihių bazių kitose šalyse. Dabartiniu laiku Amerikos 
armija, laivynas ir orlaivynas turi 53-se svetimose šalyse 
bazes: Islandijoj, Liberijoj, Arabijoj, Irake, Syrijoj, Ku
boj, Panamoj ir net tokioj didžiulėj šalyje, kaip Brazili
ja; Armijos yra Chinijoj, Indijoj ir kitur.

1 Orlaivyno generolai didžiuojasi, kad “nėra pasaulyj 
vietos, į kurią Amerikos dideli bombininkai negalėtų nu
mesti bombų.” Bet tai tokia politika, kuri ‘nesiūlo taikos. 
Tai yra kišimasis į kitų šalių vidaus reikalus, paneigimas 
jų nepaliečiamybės ir nepriklausomybės. Tokis Karo 

« Departmento ir Karo Laivyno elgėsis .skiriasi nuo Vals
tybės Departmento žodžių, kuris sako, kad mūsų ša
lis neturi tikslo kištis į kitų šalių vidaus reikalus.

Jungtinių Tautų organizacijos posėdyje Dr. Ricardo 
J. Alfaro, atstovas Panamos republikos, iškėlė protestą 
prieš Jungtines Valstijas, kad mūsų karo laivynas ir or
laivynas toj respublikoj turi įsisteigęs karo bazes, nors 
tam neturi su Panama susitarimo. Pirmesnių sutarčių 
laikas išsibaigė. Bet mūsų armija ir laivynas stovi toj 
šalyj. Panamos atstovas sakė, kad tai kišimasis į šalies 
reikalus, paneigimas jos nepriklausomybės — “kumščio 
viešpatavimas.”

Bet kas su Panama skaitysis? Ji yra mažą šalelė, 
užima 38,667 ket. mylias, o.gyv&itojų turi tiktai 650,- 
000! Jos armija yra mažytė ir prastai apginkluotą. Per 
jos žemę Jungtinės Valstijos yya prakalę Panamos Ka
nalą ir jo zonoj turi daug ginkluotų pajėgų. Panama ne
gali nei mąstyti, apie spėkos pagalba apgynimą savo nėr 
paliečiamybės. f

Kas dėl jos balso pasaulinėj politikoj, tai, kada jos

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ...
K. Žukauskiene, Newark ...........................
A. Stripeika, Elizabeth...............................
M. Svinkūnienė, Waterbury ......................
Hartford Vajininkai, Conn.........................
P, Pilėnas, Philadelphia .............................
J. J. Bakšys, Worcester .............................
LLD 2 kp. So. Boston............. ................ . .
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, Lawrence
L. Bekešiene, Rochester ...
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 842 
V. Ramanauskas, Minersville 
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 806 
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 
3eo. Shimaitis, Ėrockton ......
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

Bridgeport .....................
P. Šlekaitis, Scranton ............
LLD 25 kp., Baltimore 
P. J. Anderson, ^Rochester ...... 
LLD 20 kp. ir Moterų Sk., 

Binghamton .................
L. Pruseika, Chicago ...............
P. lajus, Chester ........................
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 536 
C. K. Urban, Hudson .................. 520
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 478 
S. K. Mazan, Cleveland .............. 442
J. Simutis, Nashua .................... 438
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 
J. Rudman, New Haven ...........  338
M. Janulis, Detroit ...................... 262

J. Valaitis, New Britain ...... 260
Sharkey, Easton 234

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini- 
i mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $593.30 
Brooklynas .........
Hartford, Conn. .... 
Elizabeth, N. J. 
Waterbury, Conn. . 
Rochester, N. Y. .. 
Baltimore, Md........
Newark, N. J. .... 
Scranton, Pa..........
Paterson, N. J. ... 
Binghamton, N. Y. 
Shenandoah, Pa. .. 
Haverhill, Mass. ... 
Bridgeport, Conn. . 
Harrison—

Kearny, N. J. ... 
Hudson, Mass.........
So. Boston, Mass. . 
Chester, Pa............
Pittston, Pa...........
Stamford, Conn. 
Cleveland, Ohio ... 
Jewett City, Conn. .. 
Rumford, Me.......... .
New Haven, Conn. .. 
Chicago, Ill................

Kaip matote, yra 
pasikeitimų punktu ose. 
Brooklynui pagelbėjo M. 
Klimas. Philadelphijąi pa
gelbėjo R. Merkis. LLD 20 
kp. ir Moterų Skyr., Bingh- 
amtone, pagelbėjo M. Kaz
lauskienė. K. Žukauskienei 
pagelbėjo Antanas Matulis, 
iš Jersey City,

P. Šlekaitis, 
Pa., prisiuntė 
prenumeratas 
sustipriinmui $23.50. 
gaį sukolektuorl prakalbo
se. % 1

840

780 
768'

762
742
626
624

602
590
590

V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 536

V.
S.

437.57 
. 204.00 

132.00 
. 110.00 
.. 80.50 
.. 59.00 
.. 53.00 
.. 52.00 
.. 50.50 
.. 47.50 
.. 40.00 
.. 33.50 
.. 33.00

32.00 
26.00 
25.50 
25.00 
23.50 
23.50 
22.00 
20.00 
20.00 
19.50 
19.00
daug

N. J.
iš Scranton, 

pinigų už 
ir biuždeto 

Pini-

sekanti vajininkai prisiųs- 
dami pinigų už prenumera
tas: P. Šlajus, Chester, Pa., 
S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass., S. K. Mazan, Cleve
land, Ohio., J. Bakšys, Wor
cester, Mass., J. Adams, 
Grand Rapids, Mich.

Naujų skaitytojų prisiun
tė: J. Miliauskas, McKees 
Rock, Pa., (kreditas eina 
LLD 4-tam Apskr.), J. Bak
šys, Worcester, Mass., L. 
Žemaitienė, Hartford, Con
necticut. (Ji prisiuntė dvi 
prenumeratas. Pirmiau bu
vo paskelbta, kad prisiuntė 
$23.50 už prenum. Turėjo 
būti $32.50).

Liet. Koop. B-vės Šerų 
įsigijo:

John Jakaitis, Westborp, 
Mass., du šėru už $10.

Paulina Rimkus, English
town, N. J., du seru už $10.

A. Gudzin, Schenectady ............
J. Bimba, Paterson ....................
A. Navickas, Haverhill ..............
J. Blažonis, Lowell ....................
V. Padgalskas, Mexico ................
LLD 77 kp., Cliffside ..................
F. Wilkas, Wilmerding ................
M. Smitrevičienė, Detroit .... ...
P. Sprindis, Kenosha ..................
EI. ŽukienS, Binghamton ............
LLD 145 kp., Los Angeles ..........
J. Kalvelis, Bridgewater ..........
S. Puidokas, Rumford ..............
J. Stankevičius,.Wilkes-Barre .... 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
LLD 75 kp., Miami ......................
A. Levanienč, Los Angeles .......
A. P. Dambrauskas, Haverhill ... 
M..,Klikniene, Springfield ............
A. Valinčius, Pittston ..................
M. Slekienė, Gardner ....................
P. J. Martin, Pittsburgh .............
C. Stashinsky, New Kensington 5.2 
J. Adams, Grand Rapids ...............  48

3 rock ton, Mass. . 
Scottville, Mich. . 
Worcester, Mass. 
Portland, Oregon 
Great Neck, N. Y. 
New Britain, Conn 
E. St, Loins, Ill. . 
Wilkes-Barre, Pa. 
Mexico, Me...........
Detroit, Mich. .... 
Seattle, Wash. ... 
Lawrence, Mass. . 
Rockford, Ill. .... 
Norwood, Mass. .. 
Dickson City, Pa. 
Saginaw, Mich. ... 
Pittsburgh,. Pa, . 
•Minersville, Pa. .. 
Cliffside, N. J. ... 
Oakland, Calif. .. 
Luther, Mich. ... 
Springfield, Ill. .. 
Miami, Fla. .. 
Easton, Pa. ..... 
Washington, Pa. . 
Plymouth, Pa......

F. Shimkus, Arlington,
N. J., du šėru už $10. ,

Šie asmenys aukavo 
Laisvės biudžeto sustiprini
mui:

Jonas ir Petrusė Usevi- 
čiai, Dorchester, Mąss. $5.

G. Miknaitis, Barre Plain, 
Mass., $3.50.

L. Liaudansky, Lewiston,

ma tai padaryti, nes nariai 
nenorėjo jų.

“Kas įdomu atsiminti, tai 
kad tie unijos narių teisių 
mindžiotojai visuomet de
monstravo ginų demokratiją, 
kovoju prieš diktatūras.

“Kada organizacijos vir
šūnės virsta neatsakomingo- 
mis prieš narius; kada nariai 
nebegali rinktis sau viršinin. 
kų, aišku, tokioj organizaci
joj galima viskas. Ir taip at
sitiko. Su narių teisėmis jie 
nuglemžę ir narių sumokėtus 
pinigus.

“Arti milijono Kanados 
darbininkų priklauso įvairio
se unijose. Nuolatos rašosi 
daugiau. Unijos auga na
riais ir turtu. I jas veržiasi 
ne tik samdytojų agentai, no
rį suardyti unijas, bet ir ki
tokį oportunistai, pinigų gau
dytojai. Blogi vadai gali iš
duoti darbininkų interesus, 
p a rsi d u o d a m i sa m d y to j ams.
'“Jeigu kurie nekreipiate 

atydos į unijos reikalus, tai 
labai klaidingai elgiatės. Tą 
klaidą stengkitės pataisyti.“

SAKO: PARYŽIUJE UŽ
SIDARYS 14 LAIK
RAŠČIŲ

žinių age ntūra ONA 
skelbia, kad Paryžiuje ligi 
naujų metų užsidarys apie 
14 laikraščių —jų tarpe sa
li dienraščiai, o kiti — sa
vaitraščiai. Priežastis ta: 
laikraštinė popiera pabran
go, darbininkų algos pa
brango, spaustuvių medžia
ga—raidės, mašinerija — 
pabrango, na, tad pabrango 
ir patys laikraščiai.

Pirmiau, kai' laikraščiai 
buvo pigesni, tai ne vienas 
žmogus pirkdavo po du ar 
tris laikraščius per dieną. 
Dabar jau to nėra: užtenka 
jam vieno laikraščio dienai.

Sakoma, pastaruoju lai
ku Paryžiuje sumažėjo 500,- 
000 laikraščių skaitytojų. Iš 

104 tikrųjų, jie nesumažėjo, bet 
mažiau laikraščių kopijų iš
perka.

Politinės partijos ligi šiol 
dėjo didelių pastangų leisti 
juo daugiau laikraščių, ka
dangi visos ruošėsi rinkimi
nėms kampanijoms. Dabar 
rinkimų kampanijos jau pa
liktos užnugaryj, jos jau 
praėjo, tad ir laikraščių ne
reikia daug; kiekviena žiū
ri, kad išlaikius tam tikrus, 
t. būtinuosius laikraš
čius, savaitraščius ir žurna
lus.

Amerikoje spaudos padė
tis taipgi nėra pergeriausia. 
Stambioji spauda, tiesa, dar 
vis sirpsta, bet nekomerci
nei spaudai, ypačiai nean- 
gliškai, gyvenimas nėra ro
žėmis klotas.
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Petras Janiūnas, Detroit, 
Mich., $2.

Joseph A. Jerome, Barre 
Plain, Mass., $1.50.

Pranas Murauskas, 
zerne, Pa., $1.50.

M. Bendinskas, Summer
lee, W. Va., $1.50. •

Naujų skaitytojų prisiun
tė (pavieniai) J. Lęsevičius, 
Montreal, Canada ir W. 
Mitchell, Benld, Ill.

Apart vajininkų, turėtų 
ir pavieniai skaitytojai pri
siųsti po vieną naują skai
tytoją. Dabar ateina šven
tės, tai būtų graži dovana 
užrašyti savo pažįstamam 
arba giminei dienraštį Lai
svę metams. Norime pri
minti, kad po Naujų Metų 
Laisvės prenumeratos kai
na pakils, tad naudokitės 
proga šiais paskutiniais 
mėnesiais šių metų!

Pereitą šeštadięnį, Ne- 
warke įvyko vakarienė, ku
rią suruošė LDS 3-čias 
Apskr. Šioje vakarienėje 
sukolęktuota ir aukų dien
raščio Laisvės biudžeto su-

.........■ ■ r 1 ■ - ir .. .i.-;. "r.. ;"... 

atstovai remia Amerikos politiką, tai jų balsąi skaitomi 
“lygūs” su Amerikos ir Sovietų Sąjungos, bet kada jie 
kelią protestą, tai kąs tada jų paiso. Tokia, tai yra ta 
“draugiška linkui kaimyno politika.

ATSIMENA JIS “THREE 
CHEERS FOR HITLER?’?

Naujienų r e d a k torius 
džiaugiasi kvailomis Buden- 
zo provokacijomis ir ragina 
Amerikos valdžią pulti ko
munistus kaipo “valstybės 
priešus.”

Valstybės priešai yra tie, 
kurie garbino mūsų mirti
nus priešus. Vienu tokių 
mirtinų priešų buvo Hitle
ris.

Naujienų redaktorius gal 
pasakytų, kas, ne taip jau 
senai rėkė, kaip už liežuvio 
kariamas: “Three Cheers 
for Hitler”?

Ar asmuo, atsakomingas 
už tai, nereikėtų paimti už

LDS. VAJUS NAUJIEMS 
NARIAMS ĮRAŠYTI.

Prieš keletą dienų Brook- 
lyne įvyko LDS Centro Val
dybos suvažiavimas, kuria
me, be kitų tarimų, nusprę
sta paskelbti vajų naujiems 
nariams įrašyti. Tuo klausi
mu LDS organas Tiesa ra
šo:

“šis, 11-tas vajus prasidės 
sausio 1, 1947 m. ir tęsis iki 
sekamo 8-to Seimo, 1948 m.1

Aukavo seka-
mi:

Dr. ir Mrs. J. Kaškiau- 
čiai, $5.

A. Matulis, $4.
Po $2: J. ir S. Bimbai, K. 

Žukauskienė, A. ir F. Jos- 
mantai, A. ir B. Kušliui, V. 
ir O. Žilinskai.

Po $1: Mrs. Witkus, S. 
Žilinskas, Juozas Makutė- 
nas, V. K. Šerelis, Joe Pa
kulis, Joseph Urban, M. Se
nienas, J. Beeis, A. Zavišie- 
nė, S. Matulienė, P. Ramoš
ka, M. Gaspnraitienė, T. 
Malinauskaitė, A. Skairius, 
B. Makutėnienė, A. Zaikau
skas, P. Kalanta, Frank 
Bunkus, A. Globich, Kiše-, 
liehė ir Pakštienė, George 
Kairia, J.Gergelienė.

Širdingai?, i dėkojame vi- 
sięms!

Per tą laiką, kaip praeitas 
Seimas yra nutaręs, reikia 
įrašyti 2,000 naujų narių.

“Vajininkais skaitomi visi 
tie, kurie įrašys naujų narių.

“Tie v a j inihkai, kurie 
daugiausia naujų narių įra
šys, gaus iš eilės sekamas do
vanas : ■ ■

Pirma ęlovana......... $150.
Antra dovana .... $100. 
Trečia dovana .......... $50.
Ketvirta dovana .... $25.
“Tie vajininkai, kurie ne

gaus keturių didžiųjų dova-1 
nų, galės gauti po $5.00 do-1 
vanų už kiekvieną dešimtį i 
įrašytų ir Centre priimtų nau
jų narių suaugusių ar vaikų. !

“Taipgi kas trys mėnesiai ■ 
bus duodama $10.00 dovana 
tam vajinįnkui, kuris per 
tuos tris mėnesius įrašys dau- j 
giausia naujų narių.“

Be to, kiekvienas vajinin- j 
kas gaus atlyginimą uži 
kiekvieną įrašomą asmenį į i 
LDS. Apie tai, be abejo, i 
LDS nariai matys pačiamei
savo organe. O nenariams ■ - 
mes galime tiek patarti: į-j t 
stokite į Lietuvių Darbiniu- i į 
kų Susivienijimą, nes tai į Į 
tvirčiausia lietuvių frater- i Į 
nalė organizacija pasaulyj, j į

Juokai, Anekdotai!
' Į

- Poilsis Protui |
Parūpino P. KRIENAS Į

4..——————------- -------4NUSUKO $18,000.
Kanadiečių Liaudies Bal- j O gal ir ne klaida, 

sas rašo: ' T —
“International Ladies

i Jaunas gydytojas: “Aš 
Gal._ bijausi padaręs klaidą, iš- 

ment Workers unijos vyriš-! pildant mirimo liudijimą, 
kų rūbų siuvėjų skyrius To- j 
ronte susekė, kad vienas iš , 
jo viršininkų per praėjusius 
kelius metus išeikvojo $18,- 
000 skyriaus pinigų. Dėl to ■ 
labai susinervavo ir kitų siu
vėjų skyrių nariai, kurie po ; 
tos pačios unijos vėliava. ; 
Kiekvienas dabar klausia: į 
‘O kaip mūsų skyriuje?’

“Tos

Senas gydytojas: “Kaip 
‘tai ir kame?”

Jaunas gydytojas: “Pasi
rašiau savo vardą ir pavar-

mirimo priežastį.”

Motyvas ir miera
Vienas religinės sektos 

vagystės proga d a-; ministeris sumanė prieš Ka
bau uni.iistai prisimena savo j ledas padaryti didelę iška- 
ginčus unijoj pradžioj karo, bą prie savo bažnyčios su 
Vyriausiu moteriškų ir vy- Į atatinkamu šventėms užra- 
riškų rūbų siuvėjų bosu To- ! 
ronte buvo Langeris (sužino- j 
jęs apie šias vagystes pabė
go iš unijos). Pradžioj karo

išu. Jis pasirašė motyvą ir 
j išmatuotą dydį, bet nuvy
kęs didmiestin apsižiūrėjo, 

jis atsikvietė iš New Yorko kad užmiršo namie tą savo 
didesnius unijos viršininkus UZ1 asą. Todėl mimstei 1S pa-' 
ir išvaikė iš suknelių siuvė- siuntė žmonai telegramą, 
jų skyriaus visus kairesnius i prašydamas prisiųsti užra- 
viršininkus. Padėjo ant są-! šo motyvą ir mierą. 
rašo_ tik savo salininkus ir. žmona greit telegrafavo 
hepe nariams balsuoti. Nuo. , , kn°-
to laiko unija nyko ir nyko J _ ga . ^S.akynLą’ RUU 

“Dar kiek anksčiau Lan- e™usl telegrafo operatore 
gėris su kitais viršininkais °Ilse susmuko be žado. At- 
po prievarta įbruko į suknia- sakymas buvo toks: 
siuvių skyriaus vadovybę da- gimė mums Kūdikis, šešių 
lį trockistuojančių elementų, pėdų ilgio ir dviejų pėdų 
Per balsavimus nebuvo gali-

“...Ir

n

Tretysis Suvažiavimas
Suvažiavimas įvyks kovo 30 d., 1947, Brooklyn, N. Y.

Nekuriu kolonijų veikėjai jau per tūlų laiką kėlė 
klausimą dėl sušaukimo plataus, trečiojo demokratinių 
Amerikos lietuvių suvažiavimo. Buvo plačiai tartasi 
dėlei vietos, ir, pagaliaus, galutinai technikiniai reikalai 
sutvarkyti. Dabar teks imtis už konkretaus darbo.

Amerikinio gyvenimo klausimuose daug kas pasikei
tė bėgyje paskutinių metų. Pažangiesiems lietuviams 
yra reikalinga platus pasitarimas-apdiskusavimas bėga
mųjų klausimų ir iš anksto ruošimasis būsimiems pre
zidentiniams rinkimams.

1947 metai mūs tautai itin bus daug reikšmingi— 
tai sukaktis 400 metų nuo atspausdinimo pirmutinės lie
tuviškos knygos. Tokios sukakties nepraleistų plačiai ne
atžymėjus nei viena kultūringa tauta. Mes, Amerikoje, 
gyvenanti lietuviai, ne tiktai patys turime giliai susipa
žinti su taja sukaktim, bet taip pat parodyt ir kitų tautų 
žmonėms, kaip lietuviška knyga augo ir tobulinosi.

Sąryšyje su suvažiavimu Centras rūpinasi, kad New 
Yorko miesto knygyne būtų išstatyta lietuviškos knygos 
paroda bent ištisą savaitę, o po to kožnoje lietuviais ap
gyventoje didesnėje kolonijoj, taip pat tęsti knygos 
parodą.

Su Lietuva kultūrinių ryšių palaikymas taipgi rei
kalauja platesnio apsvarstymo. Be abejo, atsiras ir dau
giau klausimų, kuriuos tiktai tokis suvažiavimas galės 
tinkamai išspręsti. Laiko iki suvažiavimui beliko ne- 
perdaug, bus metas pradėt ruoštis tam didžiajam įvy
kiui ir spaudoje pradėt gvildenti įvairius klausimus, ku
riuos suvažiavimas turės spręsti.

Dem. Am. Lietuvių Centro sekretorė
K. Petrikienė,

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y,
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LlTEAfiTŪRfi “ 
ir Utenas

būtų veikalas ne veikalas — žmogus be 
galvos.

žinoma, kad autorius galėjo padaryti 
veikalą geresniu. Veikalas yra biografi
nis iš kuri. Strazdelio gyvenimo. Čia rei
kia kritikos, kuri galėtų duoti daugiau 

i istorinių žinių, faktų apie Strazdelio gy
venimą, kovas, kuriais būtų galima vei-

TAVO ŽIDINYJE
Jšešerių metų Tarybų Lietuvos sukakčiai.

Trečias Puslapi*

LMS FESTIVALIUI IR SUVAŽIAVIMUI 
PRAĖJUS

Kas Toliau? Kai Kurios Pastabos.

Didžiulė LMS meno iškilmė atėjo ir 
jau praėjo. Tačiau apie LMS suvažiavi
mą, festivalį, dailės parodą dar ilgai teks 
atsiminti, rašyti ir kalbėti. Šis meno su
važiavimas ir festivalis visgi pasiliks, 
kad ir mažo lietuvių judėjimo, istorijoj.

Dabar laukia mus nauji darbai. Tai 
išleidimas LMS suvažiavimo festivalio, 
su visais jo darbais, paveikslais ir pas
kaitomis, albumo. Laukia didesnė me
no veikla, organizavimas ir meniškai 
stiprinimas meno grupių, nauji meno fes
tivaliai, dailės parodos ir kiti darbai.

Reikia dar pabrėžti, kad LMS meno 
festivalis pavyko geriau, negu buvo ti
kėtasi. O dar reikia ir tai žinoti, kad 
organizuojant LMS suvažiavimą ir fes
tivalį mūsų organizacija buvo tik ką per
gyvenus karo mobilizacijos laikotarpį, 
kuomet meno grupės nebuvo geriausiam 
stovyje meniškai ir organizaciniai.

Festivalis, dailės paroda dalinai stel
bė LMS suvažiavimo sesijas. Dauguma 
delegatų taip pat buvo ir programų pil- 
dytojais. Jie buvo užimti pratimų, ga
lutinos paruošos darbais. Vienok sesijo
se padaryta gerų tarimų, priimta LMS 
veikimui programa. Žinoma, galėjo bū
ti daugiau diskusijų, tarimų mūsų meno 
kūrinių gaminimo, leidimo, jų turinio 
gerinimo klausimais, bet laiko nebuvo 
pakankamai.

Suvažiavimas nutarė ir davė planą, 
kaip gerinti teatro grupių veiklą, vaidy
bą, organizuoti vasarines mokyklas auk
lėjimui naujų chorvedžių. Tačiaus nebu
vo laiko ir tinkamo plano, kaip organi
zuoti ir palaikyti lietuvius dailininkus, 
kurių kūriniai sudarė stebėtinai didelę 
ir labai įdomią meno eksponatų parodą.

Svarbiausia fazė šio festivalio, tai kad 
jis parodė, jog lietuvių meno judėjimas 
gali augti ir bujoti, kad šiuo judėjimu 
domisi didesni ir didesni 'sluoksniai Ame
rikos lietuvių jaunimo. Ir kad šio su
važiavimo dvasia, pats įvykimas, dau
gelį mūsų įtikino, jog m?no-kultūros 
veikla yra labai svarbi veikla lietuvių 
judėjime. Nuo šio festivalio-suvažiavi- 
mo mūsų pažiūra į meno veiklą turi per
eiti iš pasyvės j aktyvę.

Turime suprasti, kad meno veikla ne 
tik varduoja pasaulį, gyvenimą, bet ir 
keičia jį. Negalima priimti tą pažiūrą, 
kad menę veikla yra tik nuobodžio pa
šalinimui. Jei ji būna tokia, tai tik mes 
patys veikėjai kalti. Tad meno veikla 
reikia padaryti rimtu, svarbiu kultūriniu 
darbu.

Atgal į Festivali
Festivalis buvo organizuojamas LMS 

Centro, kurio buveinė buvo Brooklyne, 
bet pats festivalis turėjo įvykti Chicagoj. 
Tad Chicagos vietiniam komitetui reikė
jo panešti pats festivalio, suvažiavimo 
suruošimas. Tai buvo be galo didelis 
darbas Chicagos meno veikėjams. Žino
ma, mažoj kolonijoj nebūtų buvę tokios 
pasekmės, kokios buvo Chicagoj. Todėl 
Chicagos meno veikėjams, lietuvių skait
lingai publikai priklauso didelė garbė.

Organizuojant, ruošiant pirmą tokį di
delį dalyką, nebuvo galima išvengti kai 
kurių klaidų, trūkumų. Ypatingai; kuo
met veikė du festivalio komitetai—LMS 
Centro (Brooklyne) ir ruošimo komite
tas (Chicagoj). Buvo keletas trūkumų, 
apleidimų ir programos knygoj. Tai ro
dos tik maži dalykėliai, bet meno veiklo
je tie “dalykėliai” pasidaro dideli. Kaip 
didelis, istorinis meno suvažiavimas, taip 
ir jo programa pasidaro istorinė. Visi 
nedatekliai mažina programos istorinę 
vertę.

Bendra festivalio programa buvo to
kia, kaip planuota. Vyravo lietuvių kū
ryba, motyvai, liaudies menas. Talentai 
festivalin buvo kviečiami visi—pasiekę 
meninės aukštumos ir pradedantieji. Bu
vo leista ir raginta iniciatyva, pačių gru
pių jėgomis ką nors sukurti, paruošti. To
kių bandymų buvo, nors ir nedaug.

Žinoma, mišrių chorų buvo nedaug. 
Tačiaus šio priežastis gerai žinoma. Iš 
rytų, virš tūkstantį mylių, chorams va
žiuoti sunku. To nebuvo nei tikėtasi. 
Bet daugelį chorų atstovavo mažesnės 
grupės. Suvažiavimas buvo ir LMS or
ganizacinės jėgos išbandymas. Geriau, 
negu tikėta, atsiliepė Kanados chorai. 
Montrealas turėjo gerą atstovybę. Ypa
tingai gerą įspūdį padarė Toronto Ban- ■ 
gos Choras, Windsoro Vyrų Choras. Ka
nadiečių supratimas ir įvertinimas fes
tivalyje dalyvauti yra meniškai ir orga
nizaciniai sąmoningas. Bangiečių spal
vingas choro sutvarkymas, jų aukštas iš
silavinimas dainavime, jų gera dikcija 
buvo grožinė pažiba f esti vale.

Didelio sąmoningumo užsipelno Rose- 
lando Aido Choras, kuris pats pirmuti
nis atsiliepė ir pasisakė už LMS Centro 
šaukiamą festivalį-platų suvažiavimą. 
Aidas, pats savo jėgomis, pasirodė ga
biausias ir kūrybiniai. Aidiečiai, dėka J. 
Nedvarui ir D. Yuden, festivalyj pasiro
dė su nauju kūriniu—“Ant Nemuno 
Kranto.” Gal būt veikalas ir nelabai to
bulas, bet visame festivalyj tik šiuo nau
ju kūriniu išreikšta simpatija naujai at
gimusiai Lietuvai. Todėl ir priešų spau
da atsuko savo kanuoles ne į kurią kitą 
grupę, bet į Aido Chorą. Tai reiškia, kad 
Aidas geriausia pareiškė ideologinę mū
sų meno dvasia. V v

Su dviem naujais kūriniais pasirodė 
F. Balevičius. Balevičius yra jaunas 
amerikonas lietuvis, jis greitai pastebė
jo vertę festivalio ir ėmėsi veikti, ruoš
tis festivalin. Jis pats atvyko ir išpildė 
savo kūrinius. Vienok pačiam festivalyj 
tinkamas įvertinimas naujų kūrinių pra
ėjo tinkamai neatžymėtas.

Gerai veikė ir dalyvavo moterų chorai 
iš Clevelando, Detroito su savo duetais 
ir solistais. Pasirodė tinkamai Montello, 
Waterburis, Newarkas ir Brooklynas. 
Didelės pagarbos vertos solistės Aldona 
Klimaitė ir Biruta Ramoškaitė.

Žinoma, daugiausia davė pati Chicaga. 
Ten keturi chorai, ten duetai, ten Ago
tėlė Kenstavičienė ir P. Stogis. Vienok, 
sakoma, kad Chicagos menininkų galėjo 
būti ir daugiau. Kodėl jų nebuvo, mes 
nežinome.

Festivalio Peržvalgos, Kritika,
Apie festivalį jau buvo rašyta Vilnyje 

ir Laisvėje. Bet rimtos kritikos buvo 
mažai. Tiesa, rimta, gera kritika veika
lo “Prieš Srovę” tilpo Vilnyje, rašyta 
B-ko. Angliški skyriai, mūsų manymu, 
silpnai aprašo festivalį. O festivalyje 
dalyvavo didžiuma amerikoniško lietu
vių jaunimo. Dienraščių angliški skyriai 
daug rimčiau ir daugiau rašo apie “bow
ling,” negu festivalį. Jų “kritikos” virs
ta kokiomis komikomis —“pykšt—ke- 
bėkšt.”

Pavyzdin, Vilnyje (angliškas skyrius, 
spalių 25 d.) dedama didelis antgalvis, 
sąryšy j su festivaliu, adresuojamas ko
kiai “prima donnai.” Bet kas ten pasa
kyta, pamokinta?—nieko. Skaitau dar 
sykį ir duodu kitiems skaityti, vistiek iš
eina—nieko. Jei yra tokios “prima don- 
nos,” kurios savo “show” stato aukščiau 
organizacijų, tai čia reikia rimtos kriti
kos, o ne “smear.” ,

Kitą panašią kritiką randame Vilnyje 
(angliškas skyrius, lapkričio 1) apie vei
kalą “Prieš Srovę.” Vaizduokitės, “kri
tikas” apie visą veikalą parašė tik tris 
eilutes. Bet tomis trimis eilutėmis ra- 
šėjas istoriniam veikalui padarė greitą
ją “operaciją.” Girdi, paskutinis veika
lo veiksmas “turėjo būt visai eliminuo
tas, arba visas veikalas perrašytas ir su
trumpintas.” Bet daktaras nei nepagal
vojo, kad tokią “operaciją” padarius, tai 
veikalui nebūtų išpjautas apendikas, bet 
galva nukirsta. Paskutiniam veikalo 
“Prieš Srovę” veiksme Strazdelis susi
tinka su Bausyte (jaunatvės mylimąja), 
ten jis ekskoriiunikuojamas, ten Strazde
lis miršta, čia veikalo pati aukštuma, kli- 
maksas. Eliminavus paskutinį veiksmą

Taip pąt mes manome nėra tikslu vei
kalą “Prieš Srovę” lyginti su “Studentu 
Princu” (R. Mizara), kad jie abu netiko 
festivaliui. Priešingai, veikalas “Prieš 
Srovę” istoriniai pažangus, pilniausia 
lietuviškas, vaizduojantis kunigą lietuvį 
poetą, kovotoją, kuomet anas veikalas 
nieko bendro neturi su lietuvybe. “Prieš 
Srovę” parodė Lietuvos praeities kovas 
su bajorija, o “Ant Nemuno Kranto” pa
rodė Lietuvos dabartį, šie du veikalai 
labai tinkamai pavaizdavo Lietuvos 
klausimą.

“Studentas Princas”
Sekamas iš ilgų veikalų festivalyje bu

vo. “Studentas Princas”. Jo vaidinimas 
taipgi ėmė virš trijų valandų. Jį vai
dino LKM Choras, vadovybėj Juozo 
Kenstavičiaus. Stebėtina, kodėl šiam 
kūriniui ir vaidinimui dar nebuvo kriti
kos vietiniam laikraštyje? Nejaugi kan
kliečiai neužsipelnė nei rimtos kritikos? 
Mes manome, kad kankliečiai bandė ge
riausia, kaip jie gali.

Mes manome, kad kankliečiai verti 
draugiškos kritikos. Ypatingai, kuomet 
šiame chore veikia keletas senu meninin
kų, veikėjų, o nė koki pradiniai. Mes 
sveikiname ir gerbiame, kad kankliečiai 
stato scenoj klasikus. Bet čia reikia ži
noti, kad klasikas reikalauja klasiško ir 
išpildymo. Nereikia tenkintis tuom, kad 
veikalas padaro į nekritišką mūsų publi
ką gero įspūdžio, gaunama daug aplo
dismentų.

Mums rodosi, kad LKM Choras būtų 
daug geriau išėjęs, jei būtų pasirinkęs 
tik kai kurias choro, gal ir solistų, dai
nas iš “Studento' Princo”, o apleidęs vai
dinimą. Būtų buvę mažiau išlaidų ir 
choras geriau pasirodęs. Tuomet jūs bū
tumėt dar laimėję, nes būtumėt aplenkę 
veikalo blogą turinį.

šiuo momentu, kada eina kova prieš 
visokius karalius, jūs savo veikale reiš
kėte: “gerkim už karalių.” Kaip su vai
dyba? “Studentas Princas” daugelio da
lyvių jau buvo matytas, girdėtas tikram 
teatre, kiti jį dar galės matyti, kaip pro
fesionalai vaidina. Tad tokį veikalą vai
dinant, reikalinga vaidinti, o ne “lošti”. 
Reikia gerai išmokti bent vaidinami dia
logai, žodžiai. Vaidyboje žodžių, eilučių 
išmokimas atmintinai, yra dar tik pats 
pradinis darbas. Jūsų vaidinime pir
miausia vaidino suf Korius Jonikas, o 
paskiaus jūs “lošėte.” Jūs turėjote vai
dinti su publika, žiūrėdami į sufliorių, o 
ne su savo dalyviais, aktoriais.. Taip pat 
blogai atrodo, kada girtas, o negirtą vai
dina. Tai jūsų pačių vaidintojų kaltė. 
Geriausias mokytojas Reikalą geriau ne
galės sumokinti, jei patys vaidintojai ne- 
simokins.

Gerai, kad su jumis dalyvavo Kensta
vičienė, Tarutis ir dar pora kitų, kurie 
vidutiniai išnešė principales roles. Bet 
tai dar neprilygsta profesionalams. Cho
ras dainuoja gerai, bet dikcija, tarmė 
taisytina. Ypatingai dainuojant nepa
žįstamas lietuviams dainas dikcija labai 
daug reiškia. Sakoma, choras labai gar
siai dainavo, bet negirdėjau, ką dainavo. 
Dikciją visi mūsų chorai turi gerinti.

Antra pastaba kankliečiams, tai kodėl 
jūs atsisakėt dainuoti “Kur Bėga Šešu
pė?” Čia paneigta liaudies menas. O dar 
svarbiau, tai paheigimas organizacijos, 
jos tarimų.

Reikia vaizduotis štai kokią problemą. 
Jei visi chorai, grupės būtų taip pasielgę, 
nepaisę savo organizacijos, tai tas, kas 
buvo LMS Centro planuota, būtų neįvy- 
kę. Būtų negalėjęs įvykti nei festivalis. 
Kuomet LMS Centras pradėjo/ organi
zuoti suvažiavimą - festivalį, pirma ir 
svarbiausia problema buvo organizacinė. 
Tai yra, klausimas, ar atsilieps chorai, 
grupės į LMS Centro šaukiamą festiva
lį, ar klausys? Kuomet LMS vienetai ne
paiso savo organizacijos tarimų, tada or
ganizacija lieka bejėgė; ji negali nieko 
didesnio organizuoti. Mes pabrėžėme 
keletą kartų, kad šis festivalio organiza
vimas turi sustiprinti LMS organizaci
niai. Manome/ kad dalinai tikslas pa
siekta. Ateityje LMS gali imtis dar di
desnio darbo. Bet joks didesnis darbas 
nebus galima atlikti, jei organizacija bus 
silpną.

Manau, ši kritika nepaveiks blogai į 
LKM Chorą, jo veikėjus. Savikritika rei-'

Ėjo amžiai — ir tave vis lietė, 
Darkė, draskė židinėlį vergija. 
O tu vis neliovei, nenustojai tu tikėti, 
Kad į langus saulė gali patekėti.
Ta mintis per amžius verpėsi, kaip tavo 

verpstėje gija,
Lietuva, senele Lietuva!

Vargas įraukšlėjo tavo skaisčią kaktą 
Ir pažildė galvą šarmena.
O tavęs neįveikė nė baudžiavos rykštė

Rytą vargui kėlei, poilsėliui naktį
Migdinai savo vaikus su motiniška 
šypsena,

Lietuva, senele Lietuva!

Nemunėlio vingiais, vieškeliais per 
kaimus ir per sodžius

Lingavai rugių laukais, kaip pasaka

Prie ratelio rudenėlio vakarais 
nuobodžiais

Ką senove, ką daina, ką pirmo druko 
žodžiais

Pamokinus, įžiebei vilties kibirkštėle, 
Lietuva, senele Lietuva!

Neužpustė vėjai, neišnyko, neišblėso 
Tavo židinėly įpūstoji žarija. 
Ir birželio rytmetėlį ankstų vėsų 
Tavo sūnūs, tavo dukros prasi skynė 

kelią čia komunos šviesai,
Nugarmėjo Nemunan, kaip akmens, 

tave slėgus ponų vergija,
Lietuva, senele Lietuva!

Numetėm nuo tavo strėnų 
baudžiauninkės sunku laža

Ir likai tarybiniam saulėteky laisva.
Mūsų džiaugsmo, mūsų darbo, mūsų 

norų vis per maža.

Apsijuosus Nemunėlio juostą gražią, 
Tu ėjai rugių laukąis su pakelta galva, 
Lietuva, senele Lietuva!

Nelinkai, kai akyse aptemo ir pajuodo, 
Kai plėšikai nuo*Berlyno sunaikinti 

ruošėsi tave,
Iš sodybų ir iš miestų, iš trobelių ir 

baltųjų sodų
Iškeliavo tavo sūnūs, su sūnais visos 

šalies plačiosios
Ir apgynė jie tave savąja krūtine, 
Lietuva, senele Lietuva!

Liaudžiai plaks tavo gyva širdis 
per amžius,

Bers grūdus čia į tarybines vagas 
tavo gera ranka.

Pamaitins mus skalsiai rugio varpos, 
kviečio varpos standžios,

Metais augs į viršų sijų eijės sklandžios, 
Ir bus šilta ir jauku tavam židinyje, 
Lietuva, Tarybų Lietuva!

E. Mieželaitis.

Barbara Hale ir Robert 
Young, žvaigždės romantiško
je komedijoje “Lady Luck,” 
dabar Brooklyn© Paramount 
Teatre, Flatbush ir DeKalb 
Avės. Toje pačioje programo
je rodoma “Crack-Up.”z

kalinga ir tarpe menininkų. Kritika taip 
pat negali atimti choro, bei kitos meno 
grupės užtarnautą prestyžą. Tačiau bi
le grupė ar asmenys niekuomet negali iš
sikelti aukščiau visos organizacijos, 
aukščiau judėjimo.

V. Bovinas.

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada Jaučiat* 
nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne. 
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti 14 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— Įsigykite Dr. 
Peter’s Gomozo — 
laikų-išbandyto vi- 

' durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 

, pačios paroto* 
' vaistinių šaknų, 
1 žolių ir augmenų, 
i Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra- 
salinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gezus, 
priduoda skilviui 
tų malonų jausmų 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanus 
■—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
ji u o užkietėjimo. 
Įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu ids negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui’’ pasiūlymo Gomozo ir gausite —

PRIEDO
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 

, antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng
vinimų nuo reumatiškų ir neuralgi&kų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
uykstelėjimų.

1 DR. PETER’S MAGOLO — aTkaBnas — 
I pelengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
, skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkžtiai 
nevirškinimas ir rėmuo.

i GOMOZO

Siųskit šj “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

ū Įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketų regulerj Ii uncijų $1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 
—60d vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas . , l . .

Adressa..— -- .

Pašto Ofisai______ .............—_
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. 
256 Stanley St. Winninea. Man.. Can.

Montreal,
Susitikimas Po Keturių De

šimtų Metų

Pastarųjų dienų bėgyje drg. 
Joną Gricių aplankė jo pus
seserė Devienė iš New Jersey. 
Jų buvo pirmas susitikimas po 
keturių dešimtų metų. Drg. J. 
Griciui išvykstant į Kanadą, 
jo pusseserė Devienė likusi 
Lietuvoje 9 metų amžiaus.

Pirm išvažiuojant Kanadon, 
J. Gricius savo jaunametei 
pusseserei padovanojęs, ele
mentorių, Višinskio ir kitą 
mažytę knygelę “Varnom Pa
liktas,” katrą ji perskaičiusi . 
gailiai apsiverkusi. Ir visada, 
visada galvojusi apie pusbro
lį, bet vis aplinkybės neleido 
pasimatyti.

Dabartinis jų pasimatymas 
atrodė graudingas. Drg. J. 
Gricius jau virš septynių de
šimtų metų. Jo pusseserės dvi 
dukterys irgi abi jau ženotos. 
Juodu sveikinosi su džiaugs
mo ašara ir stebėjosi 
antru.

Draugė Devienė — 
moteris, darbininkiškų 
rų, Laisvės skaitytoja 
m ė ja.
įdomiąsias vietas: 
knygyną ir kitas praeivių akį 
traukiančias vietas. Montrea
las drg. Devienei pusėtinai pa
tinkąs.

vienas

Birute.

San Jose, Costa Rica. — 
Sudužo lėktuvas^ žuvo 22 
žmones.

Išvažiuojant, drg. J. Gri
cius jai padovanojo drg. Zda- 
nausko knygą. Netenka abejo
ti, kad šią knygą skaitant už
gaus jautrios moterutės jaus
mus ir ištrauks ne vieną aša
rą. 1

maloni 
pažiū- 
ir rė- 

Apžiūrėjo Montrealio
muziejų,

Lapkr. 16-tą dieną apsive
dė draugų Petronių duktė He
lena su Bernardu šimonėliu.

Draugai Petroniai yra pro
gresyviai lietuviai. Taip pat ir 
jų visa šeimyna priklauso prie 
darbininkiško judėjimo. Helen 
buvo Jaunimo Choro narė per 
keletą metų. "

Linkiu jaunavedžiams kuo 
pasekmingiausio š e i m y ninio 
gyvenimo.

Serga Proto Liga
Jau keletas savaičių kaip 

serga proto liga P. Gurklys. 
Randasi Verdun proto ligoni
nėje. Sakoma, ligonis kritiškoj 
padėtyj.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Lewiston, Maine Lowell, Mass

Kaip ir visuomet, puikus,' aukštumos žiūrint, atsive- 
žydras, skaistus rytas.! ria prieš tave didingi vaiz- 
Žmogų taip ir traukia ta'dai. Prieky, į vakarus, kiek 
amžinoji vylioklė gamta! | tik akis siekia, ramiai sau, 
Kad tik kur dar arčiau į. tingiai, tyvaliuoja savo mel- 
kalnus, į miškus, į jūra, į’svaį žaliu kūnu milžinas 
pajūrį. Jau regis, ir čia, Ramusis vandenynas, čia

matyti mūsų naują įstaigą.
Kuomet jau įrengsime, tą 

didelį darbą užbaigsime, tai 
turėsime daugiau laiko orga- 
nizatyviams, visuomeniškiems 
reikalams paskirti ir darbuo
tis plačiau.

Kaip gerai, kad ir draugas 
Jonas Gicevičius dabar gali ir 
paaukoja daug 
su kitais 
bu i prie

Kaipo 
penteris,
gražų darbą padaro. Todėl ir 
kitiems smagiau imtis užbai
gimo darbo.

Niekaip negaliu
nesuminėjęs ir draugo 
Rutkausko, kuris sienų 
bų maliavojimo darbą 
gražiai ii- labai daug,
buvo praleistas, visai nesumi
nėtas kartu su kitais.
i------------

Liet. Piliečių Kliubo komi-

Taip, tai taip. Tuomet ir pats 
istorinis namo atidarymas bus 
stambiau atžymėtas! Juk mes 
apsčiai pasinaudojame Lais
vės špaltomis kliubo reika
lams. žinoma, kaipo pažan
gios organizacijos reikalams.

Mūsų Žinios
Norint, kad mūsų parengi

mai būtų skaitlingesnės publi
kos lankomi, turime parengi
mus tinkamai garsinti visais 
prieinamais būdais. O per 
Laisvę, tai svarbiausia.

Dienraštis Laisvė yra labai 
populiarus laikraštis tarpe lie
tuvių. Kiek kuri kolonija turi 
Laisvės skaitytojų, tai visur 
keleriopai daugiau yra pažan
gos draugų.

Už tad visi turime rūpintis 
gauti kuo daugiausia naujų 
skaitytojų ii- pasiraginti vieni 
kitus, kad neatidėliojamai 
atsinaujinti išsibaigusias pre- 
n umeratūras.

Pas mus gerai darbuojasi 
vajaus reikale draugas Juozas 
Blažonis. Bet visgi, vienam iri 
su geriausiais norais sunku vi-; 

isur apeiti ir pasiekti. Ypatin- teto praplėstame susirinkime, 
j gai dabai’, kuomet draugai lapkričio 10 dieną, draugų iš-
;dar vis darbuojasi prie namo j sitarta labai gražiai, būtent, 
Įrengimo užbaigos, daug lai- kuomet Įvykdysime namo ati
ko susieikvoja ir mažiau jo i darymo bankietą, tai prisimin- 
lieka pašvęsti vajaus darbui, 'sime

Laisves vajaus reikalui rei-1 nors 
kia būtinai suburti jėgas ir mui ■ 

Į sekmadieniais visiems bandyti laike 
su žmonėmis, pa-1

Mirė
Čia . lapkričio 21 d. tapo 

laisvai palaidotas Jonas Liau- 
danskas; ilga eilė, automobilių 
lydėjo jį į kapus. Prie karsto 
pasako tinkamą kalbą Si m. 
Janulis, iš Worcester, Mass. 
Velionio kapą puošė apie 20 
gražių bukietų, nuo LLD kuo
pos ir draugų bei draugių. 
Gražus būrys velionio draugų 
ir palydėtoji! ramiai klausėsi 
kalbėtojo. Po tam dalyviai bu
vo pakviesti i A. Liaudanskie- 
nės namus ir suteikti skanūs 
pietūs su Įvairiais gėrimais.

Drg. Liaudanskas buvo vei
klus dėl proletarų labo — 
vietos LLD kuopos sekreto
rium išbuvo ilgus metus. Par
grįžęs iš smetoninės Lietuvos^ 
pasakė eilę prakalbų ir para
šė apysaką apie Lietuvos dar
bo. žmonių

•skriaudėjus. Taip jau iš Ame
rikos darbininkų buities bei 
vietos veikimo jis tankiai pa
rašydavo. Po raštais pasirašy
davo : “Gamtos Sūnus.“ Cįerai 
pažino rusų kalbą ir rašybą. 
Tai buvo apsišvietęs žmogus.

(Tąsa)
— “A ridederci, buona 

notte e buona fortūna.”
— Iki pasimatymo, geros

nakties ir geros laimės, — 
išlydėjo mudu jaukiai nuš
vitusiais veidais... - -

Pirkiniai pasirodė esą ir mieste, nedaug ko trūksta. vadinamas Pacifiku. Virš jo 
visai neblogi, pikantiški, Tokiam, sakysim, .HolĮvude,! žeria 'savo, auksą kaitrioji 
skoningai padaryti kokiu žmogus sau gyveni kaip pas i saulė. Virš tos juros sklin- 
itališkų firmų. Tai paskiau viešpatį užanty. Ramu, gra-1 da tokie pat neaprėpiami 
užeidavom ten ko nusipirk- žu, žalia, gryna, tyra. Nuo-[dangaus žydryno skliautai.

visuomet [ žalesnėj gatvelėj — stačiai [ 0 čia, arčiau, visu ilgu pa
kraščiu, tęsiasi parkas. 
Aukštos, kaip žvakės, lygios 
palmės, išsirikiavę stovi ei
lėmis, tartum kokie amžini 
sargybiniai. Stuobriai stovi 
apvilkti nebegyvų prigludu
sių šakų kailiniais. Tik vir
šūnės, kaip ir kokios žalios 
kepurės, ramiai šiurena vė
jelio glėby. Aukšti smalkūs 
eukaliptai sudaro gražų 
kontrastą. Po jais driekiasi 
po žolę tirštesni pavėniai.

Paliai patį pakraigės 
kraštą eina tvirta medinė 
tvora. Takai išcementuoti, 
vietomis sutvirtinti net ir 
lentomis, kad apsaugojus 
pakriutos kraštą nuo griu
vimo. Paliai tvorą vietomis 
eina eilės kaktusų, visokių 
jų rūšių. Vietomis pasimai
šo ir kitokių gelių. Arčiau į 
žemyną nuo to parko eina 
išilgai pajūrio kitas platus 
plentas (vienas eina apa
čioj, pakriutos papėdėj, iš
ilgai smėlėto jūros kranto). 
O anapus plento prisodinta 
gražučių baltų namų ir na
muku. M

Ant ištiestos antklodės, I nas 
kur buvę kui nebuvę, pasi- j (jamas neišsižadėjo jos!

visai neblogi,

itališkų firmų. Tai paskiau

ti bet kada. Ir ' _
sukeldavom džiugesio, vis'kaip vasarnamy. Nei dulke- 
labiausia dėl tos italų kai-j lės, nei dūmelio, nei kokių 
bos. ! . .
bet tai nekliudė mus vadint
savo tautiečiais, žemiečiais-

šia uei los icaių Kai- į uwjuw*v,
Nors mudu ne italai, miestiškų garų. Daržai, 

darželiai, gėlės, medžiai. 
Nuo jūros vis tau veidan0d V U v Cl Li LJLvvldlDj ZjvlHlvVAUlkJj j

peasanais. Keista, kiek ma- dvelkia jaukūs zefirai. Re-
gnetizmo turi kalba. Ir aš 
taip labai mėgstu visokias 
kalbas. Tiek tame romanso, 
jaunatvės dvasios. Bet ką 
susitikęs, tik tark jam kele
tą žodžių jo gimtąja kal
ba — ir tu jau jam bičiulis. 
Tai sugretina, suartina 
žmones.

Užeidinėdami tai šen tai 
ten ko valgyt nusipirkt, pa- 
tyrėm, kad kai kurie val
giai čia pigiau, bet kiti, y- 
pač vaisiai ir daržovės (įsi
vaizduokit sau — vaisių ir 
daržovių karalystėj, Kali
fornijoj!) dar brangiau čia 
atseina, nekaip rytuose. 
Paradoksas, ar ne?

Pienas keliais centais pi
giau kvortai. Pigiau ir 
kiąušiniai. Su mėsa'sunku 
susigaudyt, dėl tos pasiutiš
kos spekuliacijos. Bejį vai
siai, uogos, daržovės... čia 
jos auginama, iš čia jos vi
sur kitur išvežiojama, tai 
jau čia pat ant vietos turė
tų‘būt pigiai. Bet ne. Apel
sinai, citrinos, pomidorai, 
figos, slyvos, vynuogės, dar
žovės — visi augaliniai lau-

gis, gyvenk ir norėk. Kam 
čia tau dar ko geresnio ieš
kot? O ieškai. Tokia jau 
žmogaus prigimtis. Įvairu
mo visi trokšta. Taip ir rei
kia. Monotonija, vienodu
mas galiausiai slogina dva
sią ir mažina darbo našu
mą. Pervažiuoji kur toliau, 
kad ir pavargsti, bet įgyji 
naujų įspūdžių, naujų pa
tyrimų. O tatai ir veikia 
teigiamai tavo visą nuotai-

Kas šį sekmadienį. Ogi 
jau iš kalno draugių ir 
draugų būrelis susitarė pa
daryt nedidelį artimą, inty
mų išvažiavimą, kaip ir 
piknikėlį. Taip sau tik drau
gišką, bičiulišką, pobūvį. 
Štai ir draugai Pupiai, kaip 
ir paprastai, saulėtai nusi
teikę. “Spirit of youth” -r- 
jaunatvės dvasia! Pati ta 
vidujinė. žmogaus spyruok
lė. Tai važiuojam į pajūrį, 
šventos Monikos pajūrį. Tik 
kelios mylios iš čia. Nuter- 
škem. Pastatėm prie kam
po ‘lamabilį”. Drožiam pa
skersti ilgagatvės į par kin
ką. Broliuk tu mano! O jau 

i, stoviniuoja 
anksčiau atskridę 

visokiais balsais, kas dzū
kiškai, kas “žemaatiškaa”, 
kas kalakutiškai, rytietiš
kai, aukštaitiškai, zanavi- 
kiškai, zanemunčikų, kupi
škėnų, žagarėčių, panevė- 
žiškių atospalviais. ..

Gražu pasiklausyt tų vi
sokių tarmių, potarmių, y- 
pač kada visi šventiškai nu
siteikę. Pasikratom rankas. 
Jau lig šioliai spėjom arti
miau susipažint, susibičiu- 
liuot, susigretint. O čia vie
na girtina ypatybė: pasipū
tėlių, išdidžiai nosį, kaip 
cimbolą, pakabinusių, nesi- 
maišo. Jeigu kuris ir atsi
vežė iš kur to netikusio “co 
to ja” tvaiko, tai jis čia iš
dūla. Kalifornijos nuolatinė 
saulutė, giedra ir gamtos 
lelionė kažkaip natūraliau 
žmogų nuteikia.

Pasitiesę ant žolelės ko-

kų ir daržų produktai — čia;čia būriuojasi 
dar brangesni, ne rytuose, keli
ir dargi prastesnės rūšies, paukščiai. Čiauksi, čerškia
Nekartą kalbėjau apie tai 
su vietos draugais. Repeč- 
ka, Pupis ir kiti aiškina ši
taip:

Seniau, dar prieš karą, 
būdavo kita istorija. Veik 
visus daržus ir laukus iš
dirbdavo ir prižiūrėdavo 
japonai. Algos jų būdavo 
mažos. Dirbdavo visa šei
ma, ir senas ir jaunas. Vai
sių ir daržovių plantato
riams, stambiems farme- 
riams tai būdavo labai pa
togu. Ir tuomet galėdavai 
popigiai nusipirkt ir vaisių 
ir daržovių, ir krautuvėse, 
ir farmerių turguj, ir bet 
kur pakelėj stačiai iš pačių 
farmų.

Dabar dalykai griežtai 
kitokį. Visus japonus kate
goriškai valdžia iš čia išro
vė ir iškraustė į stovyklas. 
Farmeriai turėjo ieškot kį-, 
tokių darbininkų, o jų ne- ■ kią antklodę, susėda bent 
ra. Visi sulindę prakaituoja; keli pusbernėliai, juokučiais 
fabrikuose, prie šarvų, prie' 
lėktuvų, prie mašinų. Pui
kiai ten uždirba. Farmeriai 
turėjo mokėt dideles algas 
ir nepatyrusiems darbinin
kams. Tai laukų produktai draugiu. Ar galįma prisėst? 
ir pakilo savo kainomis ke- j Galima, galima, prašom, 
lis kartus aukščiau. Ir čia' mielai laukiam. Pasikalbam 
pat perkami vaisiai ir dar- i gražiai, džiaugiamės tokia 
įovės atrodo prastesni, nes i vaiskia diena, 
geresniąsias rūšis išvežioja 
kur toliau, o čia pasilieka j miojo vandenyno pajūrys. 
tas, kas neišlaikytų kelio- j Aukšta, aukšta, stati pa
nes, skerspainių. į kraige, pakriuta, visu pa-

Taip, šioj mūsų kapitalis- i krančiu per mylių mylias, 
tinėj demokratijoj dalykai 
neįstengia įšliaušt į savo į- 
prastas vėžes, nors pramo
nės kapitonai ir kažkaip 
stengiasi. Ir valdžia visaip 
jiem padeda. Bet organizuo
tieji darbininkai nepasiduo
da! Taip ir reikia.

Štai ir vėl sekmadienis.

šaudo į merginas. 0 tos 
merginos irgi nepasiduoda, 
moka atsikapot. Pokštų, są
mojų ir joms nestinga. Čia 
pat ant suolelio sėdi pora

Ir iš tikro. Puikus tas Ra-

Prieini prie tos pakraigės 
krašto, pažiūri stačiai že
myn, tai net tau šiurpas per 
nugarą pereina. Jei kaip 
staiga paslystam, tai stačia 
galva, strimgalviais taip ir 
nugarmėtum žemyn, ant to 
blizgančio apačioj meksfal- 
tinio plento. O šiaip, iš šios

''i

skriaudas ir jų

laiko, kartu 
..draugais, namo dar- 
greitesnės užbaigos.
puikus, žymus kar- 

Jonas Gicevičius

Vietiniai armėnai turėjo su
rengę gražią sueigą, lapkričio 
17 dieną mūsų kliubo nors ir 
dar ne visai užbaigtoj svetai
nėj. Jų buvo tik iš 19 žmonių 
grupė ir tie pažangūs armė
nai sukėlė toje, sueigoje $1,- 
900 gelbėjimui armėnams 
grįžti Į savo gimtąjį kraštą.

praleisti
A lėk o 
ir lu- 
atliko
O jis

Labai troško išvysti dukterį, j pasimatyti su žmonėmis, pa-i 
baigiančią mokslą, bet mirtis Į Ralbtinti juos.
to neleido! Jo duktė nuliūdu-j 
šiai pasakė: Tai gaila tėve- į Lietuvių Piliečių Kliubo na- 
lio, mos abu padiskusuodavom I mas jau eina prie užbaigos, 
apie filosofiją, o jis apie tai [ Bet ve, vis tai tą, tai kitą rei
su prato!...

Iš Lietuvos paėjo nuo Ku
piškio iš Kikonių kaimo, žmo
ną Anelę ir dukterį Leoną 
paliko neblogam padėjime. 
Duktė, 17 metų, lanko univer- [ niės 
sitetą Bostone jau antri me 
tai.

Beje, Joną sergantį atlankė Į 
vietos lietuviai kunigai ir bau- j 
dė prikalbinti prie bažnyčios. 
Tik nieko nepešę apleido. Jo- 

už laisvę kovojo ir mir-

rodo pora kartoninių dė
žių. Jautri uoslė ir be saky
mo nusako, ko čia esama. 
Tuoj keli vyrai atitempia 
čia arčiau kelias kėdes. Mo-, j 
teraites iškraustė atsiveš-; 
tus pagamintus patiekalus. 
Kas stačias, kas sėdom, kas 
gulsčias, visi susitelkia ap
linkui. Prašom, geri žmo
nės, kąskite, stiprinkitės. 
Rūpestingos šeimininkės 
žiūrės, kad visiems tektų po 
gerą porciją. O užsigert 
štai irgi yra. Limonado, vai
sių sunkos, o, kas labiau 
užsipuola, va ten stūkso 
kokia -bonka su šaknelėm: 
gyduolių kokių tai esama, 
girdi, nuo gumbo, kai gum
bas pakyla aukštyn po kru
ti n e ir pradeda vyrą 
smaugt, tai tik truktelk po 
šmičkę, ir tuoj tau aną gum
bą nuvarys žemyn... Ge
riausia naminė gyduolė.

Žibėdami akim, pusber
niai smalsiai ■ išlenkė aplin
kui po vieną, — gumbą pa
gydė... Aš į tą gyduolę tik 
žvilgterėjau su nuožiūra, ir 
priėmiau, vietoj jos, stiklą 
limonado.

(Bus daugiau)

Tai nelabasis vėžys žiauriai 
ii nukankino — 69 metų. Te
gul būna jam lengva žemelė.

A. Liaudanskiene ir duktė 
Leona ačiuoja grabo nešė- 

jjam ir visiems dalyviams lai
dotuvėse !

Kadangi S. 
po prižadėjo 
parašyti apie 
nūs bei kovą 
tad aš tik trumpai čia pažy
mėjau.

Velionio apysaka, tai apie 
pabėgimą kalinių iš caro ka
lėjimo, seniau tilpo Laisvėje.

Giminaitis.

Janulis prie ka- 
del ten buvusių 
velionio nuopel- 
prieš carizmą,

Vieša Padėka
Labai širdinga padėka vi

siems draugams ir draugėms, 
katrie prisiuntė gyvų gėlių 
vainikus ir kurie patarnavo 
prie laidotuvių. Padėka drau
gui S. Januliui, kad jūs išpil- 
dėte velionio prašymą, kad jo 
idėjos draugas ant jo kapo 
pasakytų prakalbą. Nuošird
žiai ačiū Laisvei už suteikimą 
vietos pranešimams ir aprašy
mams. Ir kad nors dalinai at
lyginti Laisvei, paaukojamo 
du doleriu.

Jono Liaudansko 
moteris Anele ir 
duktė Leona.

TOK

ir dienraštį 
paskirdami 
Gražiai tas 

draugų

Laisvę, kiek 
jos gyvavi- 
nuskambėjo 

išsireiškimų !

Lapkričio 24 d. popietinia
me laike buvo susirinkus di
doka grupė Lietuvių Literatū
ros Draugijos 44-tos kuopos 
narių. Pasitarime liko nutar
ta rengti lietuviškus kruta- 
muosius paveikslu: “Kuprotą 
Oželi“ ir daug gražių parody
mų iš pokarinės Lietuvos vaiz
dų, kaip atsistato naujoji Lie
tuva. Tie paveikslai bus rodo
mi gruodžio 15 d., 7 vai. va
kare, Kliubo svetainėje, 14 
Tyler St. Galutinas praneši
mas per Laisvę pasirodys gim
toj ateityj.

J. M. Karsonas.

į kia padaryti, — reikia užbaig
ti pirmiau, negu tikroji žiema 
mus užklups ir paspaus šaltu 
globsčiu. f

Bet visgi, mes jau rengia- 
prie tikro namo atidary- 

! mo, kuris Įvyks iškilmingai j 
Į gražiame bankiete ir su gra
žia programa, gruodžio 29 Į 

i dieną, 2 valandą po pietų, 
'naujoj svetainėj, 14 Tyler St. 
Daug kam bus žingeidi! pa-

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

0.

Tcl. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

9

•F"

a

8

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems I’ašarvoti 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

P ARĖ KIEKVIENĄ 'ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

t

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

T

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DJJONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkamo geriausios rūšies miltus-—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valgydami sutaupysite 

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

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

. i >

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

KaMpaa Broadway ir Stone At«.
prla Chauncey 8t., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-0101 
I •

įseom
4.8802

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdčsio valandoj kreip- • 
kitčs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomiB 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

r

Telefonas Poplar <111

Laidotuvių 
Direktorius
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ALDLD Reikalai
Lietuvių Literatūros Draugijos Liet. Meno Sąjungai $3; LMS 
12-to Apskričio Protokolas, Suvažiavimui $3 
Raportai ir Nutarimai Konfe- rėno paminklui $1,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

prasime, kad visas tas parti
zanų veikimas yra popierinis 
padaras.” Ar jau taip? Lenkų 
posakis sako: “Przydzie koza 
do woza, ale dostany byc- 
zem.”

“Dabar, rinkimams praėjus, tu gali 
žyti pažadus.”

DEšRŪKię GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
44)1 W. Pleasant St., 
Hammonton, N. J.

Hammonton 722
(272)

Dariaus-Gi-
ALDLD 
kuoposApšvietos Fondui

■ ižde yra $33.45.
I

39 kuopos viso 
j simokėjusiu narių 
j moterys ir 31 vyras. Ižde yra 
; $50.29. Apart iždo, turi šėrų:

’ Laisvės už $20, Daily Worke- 
irio—$20, Vilnies už $10. Mu
zikos mašiną už $85. Išauko- 

; ta: Vilniaus Vėžio Ligos Ins- 
! titui $25, 'Pasveikinimas Vil
nies suvažiavimo $5, Laisvės 
budžetui $2, LMS duoklės $5.

j Taipgi nupirkta du vainikai 
įnirusiems nariams už $17.

j 43 kuopos viso narių yra 
25. 24 nariai pilnai užsimokė- 

Suteikus valdybai apskričio ję ir 1 narys dar nemokėjęs, 
tarimuose sprendžiamą balsą, ; Iš kuopos iždo išaukota: Vil- 
viso su sprendžiamu balsu 16-I niaus Institutui $25 ir Meno 
ka. Sąjungos Suvažiavimui $5.

į Taipgi kuopos nariai dėl M. 
ISąj. Suvažiavimo suaukavo 
$2. Kuopos ižde yra $46.99.

97 kuopa narių turi 10, vi
si pilnai užsimokėję. Ižde yra

I $8.25.
Kuopų raportai vienbalsiai

■ priimti.
Binghamton, N. Y., LLD 

; 20-tos kuopos Moterų Sky
riaus metinis raportas: Turė-

rencijos, Įvykusios 17 d.
Lapkričio, 1946 m., 

Scranton, Pa.
Pagal priduotus mandatus, 

dalyvauja nuo 5-kių kuopų 13 
delegatų: 12 kuopos, Pittston- 
Wyoming, M. Bagužinskas, A. 
Radišauskienė, M. Pacenkie-

38 kuopos, Scranton, K.
39 kuopos, F. M. In-
V. Valukas, P. Siekai-;
Pėstinikas ir 1. Kle-;

43 kuopos, Wilkes-
J. V. Stankevičius iri

pilnai pa
yra 53, 22

Laisvės ir 
Aukota iš 
iždo šiems

nė.
Genys, 
driu lis, 
tis, P. 
vinckas.
Barre,
J. Grušelionis. 97 kuopos, Ply
mouth, B. Navickas ir J. Kru
tulis.

Išrinkta konferencijos pir 
mininku K. Genys ir sekreto 
riti m J. V. Stankevičius.

Rezoliucijų komisijon 
rinkta: P. Šlekaitis, F. M. 
driulis ir L Klevinskas.

Skaitytas praeitos konfe-, 
rencijos protokolas. Protoko-1 
las priimtas. Skaitytas apskri-, 
čio komiteto posėdžių proto-; 
kolas ir priimtas.

Pagal raportus: 12 kuopa jo pasiuntę delegatę i DAL su
turi 27 pilnai pasimokėjusius važiavimą, kuris atsibuvo lap- 
narius. Paaukota Meno Sąjun-! kričio pabaigoje, 1945 m., 
gos Suvažiavimui $5; kuopos 
ižde $12.84. Mirė 4 nariai.

20 kuopos pilnai pasimokė-j 
jusiu narių yra 83. Išaukota:.

is-
In-

miteto vietiniam skyriuje, ku
ris labai gražiai darbuojasi 
rinkime ir taisyme drabužių, 
čeverykų ir pinigų Lietuvos 
žmonių pagalbai. Turime Li
teratūros agentes, kurios gra
žiai darbuojasi dabar einan
tiems dienraščių 
Vilnies vajams. 
Moterų Skyriaus
tikslams: Pasveikinome DAL 
Suvažiavimą su $5, Laisvės 
bazarui $4, Pirmosios Gegu
žės paminėjimui $5, Daily 
Workeriui $10. Vilniaus Ins
titutui $26.60, Sov. Sąjungos 
vaikučiams $5. balsavimų 
kampanijai $10, Meno Sąjun
gai metinė mokestis $5 ir au
ka suvažiavimui $5. Pirkta 
du dienraščio Laisvės Šerai už 
$10. Visi iš Moterų Skyriaus

į iždo išmokėta $76.60. Dabar 
j Moterų Skyriaus ižde yra 
i $78. Nutarta paraginti kuo
pas, kad paremtų finansiniai 
Laisvės budžetą. Taipgi nu
tarta iš apskričio iždo paau
koti: Laisvei $10, Vilniai $10, 
Liaudies Balsui $10, Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimui 
$10 ir Literatūros Draugijai 
$10. Nutarta Trečią Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą už- i

Trumaną Nušovė
Draugas Balsys plačiai ap

rašė apie Baltimorės krimina- 
lystes. Tas tiesa. Balti m orėj 
su kožna diena auga ir auga 
didesnės ir didesnės krimina- 
lystės. Piniginių vagysčių pra
eitą mėnesį padidėjo apie 
$95,000, palyginus tą patį mė
nesį praeitų metų, žudynės 
taipgi auga, štai atsitikimas: 
15 metų vaikas nušovė Rich
ard W. Truman, 13 metų am
žiaus, paslėpė jį į krūmus ir 
nuėjo namo, išlaikydamas tra-

I gėdiją slaptybėje apie 2 mė
nesiu ir ka tik dabar buvo *•

i suareštuotas.
Kita tragedija: 13-kos me

tų Robert Snyder, nušovė sa
vo tėvą, motiną ir seserį, tik 
už tai, kad jį barė,-jog jis 
neparėjo dki vėlumai namo. 
Robert sugrįžo tik ant ketu-1

UPHOLSTERY FOREMAN
Ėmimui atsakomybės pilnam vedi
mui leatherette department. Gera 
Alga. Nuolatinis darbas. Gera proga. 
Rašykite ar kreipkitės į
MARCH & BROWNBACK CO. INC.

POTTSTOWN, PA.
(271)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ISSIMOKINUSI
Practical Nurse naktiniam darbui

HOME FOR AGED
LEXINGTON 2-6632 ar 

NEW ROCHELLE 2-2804.
(271)

SLIP SIUVĖJOS
Turi būt patyrusios dirbti dailių 

kaklaraiščių. $1.65 už tuziną.
Kreipkitės per ištisą savaitę.

H. DAVIDOWITZ
15 W. 45th St., New York City.

(271)

pabaigoje, 1945 
Pittsburgh, Pa. Turėjome 
tris pasilinksminimo vakarus, 
uio kurių pelno liko $125.11. 
Palaikome' atstoves LPT Ko-

Ą. ■ .......... .. ... ,,,, ................ n _■■■■■ .......................     .1—1 ...... .

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGCNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

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 4-8008

Nutarta pasiųsti rezoliuci
ją Jungt. Valst. prezidentui 
Trumanui, kas link algų pakė
limo mainieriams. Alė, kad 
nebūtų anglies kana pakelta.
•Išrinkta į apskričio valdy

bą 1947 metams: P. Šlekai
tis, A. Trukienė, R. Janušai- 
tis, J. V. Stankevičius, L Kle
vinskas, Indrulienė ir E. Kas- 
parienė. Į alternatus: Krutu- 
lienė ir B. Navickas.

Taipgi, vienos minutės atsi
stojimu, pagerbta mirę nariai.

Pagal nutarimą, sekanti 
konferencija bus laikoma Wil
kes-Barre, Pa.

Sekretorius,
J. V. Stankevičius.

Baltimore, Md
puola 

Lew is ą 
vadina 
ir dar

Čia vietinė spauda 
mainierių unijos vadą 
visomis keturiomis. Jį 
“diktatorium,” kitaip 
kitaip. Tai yra natūralu. Ko
votojai nukenčia vistu* ir vi- 

! saip.

Mainieriai pasiryžo kovoti 
už savo teises. Jeigu bus rei
kalas, į pagalbą jiems ateis ir 
kitos unijos. Jau Amerikos 
Darbo Federacijos galva 

į Greenas pareiškė: “Nei armi
ja su durtuvais, nei teismo in- 
džionkšinas, nei mainieriams

Washington. — Sakoma, 
dėl mainierių streiko jau 
85,000 kitų darbininkų nete- Į už mainierius 
kę darbo.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

j ir vadams kalėjimas, nepaga- 
i mins nei vieno tono anglies.”

CIO taipgi davė savo žodį 
;. Geležinkeliečių 

I brolijos taipgi pasisakė, kad 
neleis mainierius būti sutriuš
kintais. Tas parodo ponui 
Krug, kad jam nebus taip 
lengva, kaip jam atrodė.

Reikia žinoti, kad Norris- 
LaGuardia anti-indžionkšini-

ingtoną.
Vokietiją, kaip jis sako: 
“...to aid the revival of the 
free trade union movement in 

; the Reich ...”
nis įstatymas vis dar tebegy-1 
vuoja ir uždraudžia išduoti ;
indžionkšiną

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Dabar, parvažiavęs, spiau- 
• , prieš darbiniu-ugnimi ant Sovietų Sąjun-
kus. Krug, žinoma, bandė su-1 S’os, kam ji “finansuoja Vo- 
daryti skymą, kad pastūmėti kietijos unijas, kad demokra-
streiką 60 dienų'toliau. Jei šis

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

Telefonas Evergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

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.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

į rių iš ryto namo ir iš to kilo , 
barniai ir ant galo žudynės.; 
Kas tame kaltas šitokiuose at-! 
sitikimuose ? Bažnyčia, įstaty-’ 
mai, tėvai, mokykla ar kas 
kitas? Man atrodo, kad visa! o 
bėda puola ant dabartinės ■ 
tvarkos. Ką gi gero mokina j 
bažnyčia? Tik poterius kalbė
ti ir melstis! Ką gi gero mo- micro Augustino iš Vaitkūnų kaimo, 
ko mokyklose ? Skaityti ir ra- Pabaicko parapijos, Ukmergės apsk., 
šyti! Ką gi moko tėvai? Tė- ?ašil§s v_1.sč* Ji. . L 
vai neturi teisės prie vaikų, gyvena. Jeigu gyvas, prašau jo atsir 
neturi teisės barti, ar bausti, ; šaukti, nes turiu svarbų reikalą. Ar- 

, ba kas žinote kur jis gyvena, pra-
, , , m . neškite man, būsiu dėkingas. Char-

mokyklose. Todėl vaikai ir ne- ios Augustinas, 221 Bond St., Eliza- 
paiso tėvų, daro, ką jie nori, ■ both, N. J. (268-275)
eina, kur jie nori ir būna iš
ėję ten, kur jie nori. Tai ar ■ 
ne tvarkos kaltė ? !

Pašilės valsč. Jis pirmiau gyveno 
Chicago, 111., o dabar nežinau kur

nes vaikams taip paaiškina

Worcester, Mass
,P. Meliauskutis Parašęs 

Keleivišką Pamokslėlį
Keleivio lapkričio 20 d. lai

doje apie dvi skiltys prirašy- 
vardu pamokslėlis,

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. šių metų paskutinis 
mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madieni, gruodžio 1 d. Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 7:30 v. v. Pra
šome visus narius dalyvauti, nes yra 
labai svarbių reikalų apsvarstyti 
ateinantiem 1917 metam. G. Shi- 
maitis, fin. seki*. (279-271)

NAUDOKITĖS PROGA
i Parsiduoda farma, 138 akrų žemės, 
gerai išdirbta žemė ir nepaprastai

PAJIEŠKOJIMA1
Aš, Kazimieras Augustinas, iš 

Graužiečių kaimo, pajieškau Kazi-

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
m Tablets kaipo (multiple vitamins and mi

nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i
■ 6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete
■ lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 

nam, per apskritus metus, del sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletčlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes

HH apmokame.
2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 

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

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

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

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs./$5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

Vitaminus siunčiąme paštu I visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN H-9778

Matthew A, 
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

WONDER LIVE FOUNDATION 
£1648—Metro Stą.» Dept. C, Lbs Angeles 55, Calif

Tel, MArket £-5173.

tas mėnesis po Naujų Metų.
*O tada jau būtų Washingtone 
8O-tas Kongresas susirinkęs, 
kur jau republikonų didžiu
ma. Tai ir įstatymas prieš 
streiką būtų buvęs pravary
tas. Bet mainierių vadai prie 
to neprileido. Lewisas atsakė 
Krug’ui: “...Mes reikalauja
me, kad gerbtumėt kontrak
tą. . .” 

čia aiškiai matome, kas da
roma: mainų magnatai, stam
būs “biznieriai” ir politikie
riai, suplanavo mainierių situ
aciją, kad padaryti priešdar- 
bininkiškus įstatymus ir atim- ■ 
ti tuos įstatymus, kuriuos mes 
jau turime išsikovoję per pra
eitus keliolika metų.

i
Jani Negardžiai Kvepia

Irving Brown, mašinistas ir 
automobilių unijos narys, ku
ris išbuvo Vokietijoje 11 mė
nesių, dabar sugrįžo į Wash- į

Jis buvo nuvykęs į'ta mano 
neva atsakymas į mano ko- dcilinga. Moderniškai įrengta sulyg 

’ respondenciją, tilpusią Lais- vėliausių ištobulinimų. Naujas trak- 
- m torius, puodai karvėm girdyti ir kiti

ves num 2€3. Tačiau nic nie- patOgUrnaį. Budinkai tik kelctos me- 
, ko nenurodo, kas būtų ne taip tų senumo, randasi prie didelio kelio 
parašyta, kas tose prakalbo-: (Main Highway). Butas įrengtas su 

, .. m-i 4. • , „i; garo apšildymu, įvestas vanduo ir,se atsibuvo. Tik taip šau mali- yra te]efonas Apžiūrėjimui galite 
malienė nukalbėta, būk L. kreiptis kada tik norite ir aš malo- 
Pruseika jį pamokinęs sklokos niai suteiksiu visas informacijas ko-

i laiku kain laikvtis nrieš Lais- ,kių tik jūs nor6site* Kain^ Pasakysiu I laiKU, Kaip laiKyns piles Lais Į kaįp pamatysite. Pardavimo priežas- 
vės “diktatorius.” Taigi, kur j ųs vėlybas amžius, silpnėja sveika- 
šiandien Pruseika ir kur D. I ta. Telefonas: Hardwick 3397. Arba 
t •? n kur Peter Meliauskutis? tašykite: Leon Žalimas, Furnace
D. J. ir Pruseika pažangiam (270-281)
demokratiniame judėjime vei-( ---------------
kia (L. Pruseika vienas iš re- BINGHAMTON, N. Y.
daktorių dienraščio Vilnies .ALDLD 20 kuopos moterų sky- \ i naus susirinkimas jvyks trečiadienj,
Chicagoje). O P. Meliausku- ; gruodžio (Dec.) 4-tą, Lietuvių salė- 
tis demagogiškam Keleivyj . je, 315 Clinton St., Pradžia 7:30 v. v. 
pliurpia ir pats nežino, ką ir i
brando pateisinti tokius išvie- dalykų aptarimui ir bus rinkimas

tams nėra galimybės prieš 
. ” Tai kalba, 

I panaši į Grigaičio. Kur tik 
darbininkai nepasiduoda re
akcijai, ar jos pasiųstiems le- 
kajams, tai jau Sovietų kaltė. 
Ot, kad nebūtų Sovietų, tai 
būtų viskas kuo puikiausia. 
Bet, Mr. Brown ir Dr. Grigai
ti, ar viskas buvo kuo puikiau
sia, kai Sovietų nebuvo?

O, taip, ponams buvo la
bai puiku. Bet tai tik ponams! 
Dabar darbininkai sako, kad 
jiems ponų nebereikia; jie at
sisako nuo vergiškų darbų, 
kur jie buvo smaugiami per 
tūkstančius metų. Tik klerika
lai kalba tuos pačius poterius 
per du tūkstančius metų. Bet 
darbiniųkai nestovės toj pa
čioj sistemoj per tūkstančius 
metų. Jie ją (sistemą) mainys 
ir vystys1 darbininkišką 
mą visame pasaulyje.

Laisva Spauda
Ant radijo iš Akron, 

“Town Meeting of the Air” 
programoj “Freedom of the 
Press,” “moderatorius” sta
te klausimus. Klausimai buvo 
sekami: “Mow many persons 
in -this audience believe the 
American press is free?” Iš
kėlė rankas tik keli. “How 
many believe the American 
press is not free ?” Iškėlė ran
kas beveik visa publika! Pa
gal radijo pranešimą, publi
kos buvo apie 2,500.

Pasirodo, kad Amerikos 
žmonės netaip jau leidžia sa
ve komercinei spaudai suklai
dinti.

Fašistine Amerikos lietuvių 
spauda dar kiek šlubuoja su 
klaidingomis žiniomis, bet ir 
tai jau nesiseka. Nes jau ir 
Keleivyje B. K-is sako: “Už
tenka rimčiau pagalvoti apie 
tas pudųocląip.a$ žinias ir su-

Krug’o skymas būtų pavykęs, Jas atsilaikyti. ...
tai streikas būtų buvęs atidė-

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 3-5569

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

fUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga. Mostis, sudaryti. 

iŠ daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą dilimą, šildydama ga 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltis Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DĘKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kainą 2-o? $1-00, 
4-oz. $?.00. Ekstrą didelė dėž* 
16-oz $5.00,

DIDKEN’^ OINTMENT CO. 
j?. O. 6(68, Nęwąrk 1, N. J.

4

siste-

Ohio,

Malonėkite visos narės dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus savrbių

tintus, kaip Dagys ir jo bjau
rią prakalbą lapkr. 3 d., ku
rios nedrįstų cituoti nei joks 
kapitalistinis laikraštis ir net j 
nesirado iš pačių sandariečių,!

naujos vaidybos. Nepamirškite atsi
vesti 
giją.

naujų narių prisirašyti į drau- 
(271-272)

CLEVELAND, OHIO
Vietinis Moterų Kliubas rengia 

rimtesnis už'Mefiauskutj, bent | Pau«“en« „picl,“s:. Akurie ,ivyk?t, gruodžio 15 d., Vokiečių svetainėj, 
mano minėtos , 14(X) E. 55 St., pradžia 2-rą vai. po 

i pietų. Pageidaujama, kad tikietus 
isigytumčte iš kalno, jų galima gauti 
pas visas kliubietes, arba LDS Kliu- 
be, 930 E. 79th St. Po pietų tęsis 
šokiai iki vėlumos. Kviečiame visus 
atsilankyti ir linksmai laika prales- 
t. — Rengėjos. (271-272)

ką kritikuoti iš 
korespondencijos, kadangi ten 
be mažiausio perdėjimo apra
šyta.

Kas link nerimtumo. Ar tai 
statymas klausimo sudaro ma
no nerimtumą? Ar tų straksė
toji!, kartu ir Meliauskuęio, 
prisiartinusių su grąsinimais, 
šaukiančiais “užsidaryki bur
ną,” tai rimtumas? Meliaus
kutis tą pMį pripažįsta savo 
pamokslėlyj. Tai kam gi pri
klauso tas nerimtumas?

Aišku, kad nėra ko nei po
lemizuoti. Keleivio demagogi
ja jau seniai žinoma, 
Lietuvos nusikratymo 
nizmo laikų.

Meliauskutis gal 
ten rašinėti.

SOVIETAI PRIEŠ SAU- 
VALIŠKĄ NAUJŲ BA

ZIŲ GINKLAVIMĄ

nuo pat
smeto-'

ir tinka

D. J.

Washington. — Senatorių 
komitetas nusprendė nety- 
rįnėt skundų prieš karinę 
amerikonų vyriausybę 
kietijoje.

Vo-

ku-London. — Leinster 
nigaikstiene nubausta 
už padirbtas racionavimo 
štampas drabužiam pirkti.

Lake Success, N. Y. —So
vietų delegacija Jungtinių 
Tautų seimui siūlė, kad jo
kia šalis, sauvališkai nesi- 
statytų karinių bazių vieto
se, kurios bus pavestos jai 
globoti; tokių bazių ginkla
vimą turi spręsti Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba. 
Šis Sovietų siūlymas, su- • 
prantama, taikomas ypač 
prieš amerikinių karo bazių 
steigimą atimtose iš Japoni- • 
jos salose.

Washington. — Praneša
ma, jog tūli valdininkai su
rengė privatų alkoholinį po- 
kilį, kaipo laidotuves Kainų 
Administracijai.
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fie&as Puslapis

NeHYorko^//^/a7lniov Viešpatie! Jiems Taip
“Gaila” Mainierių!

jis kiekvieno mainierių uždirb- , 
'to- požemiuose dolerio (kaip |
i kad ir iš miestiečių dolerio) j
' atimta po kelias dešimt cen-1I • l

MIRĖ

m
m

m
m
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Negras Išrinktas Unijos SU DAKTARU PASIMATYSIME. JO 
Lokalo Prezidentu PATARIMUS GAUSIME BROOKLYNE

United Electrical, Radio & 
Machine Workers Unijos Bo
kalas 1227, CIO, išrinko Ed
ward Washington, negrą, lo- 
'kalo prezidentu.

Bokale, turinčiame 3,500 
narių, kurių apie 20 nuošim
čių sudaro negrai, Washingto- 
nas išrinktas 300 balsų didžiu
ma. Pažangioje, veiklioje uni
joje kiekvienas gauna pripa
žinimą pagal savo nuopelnus 
organizacijai ir abelnai darbi
ninkų gerovei ir progresui.

Pirmiau jisai buvo šapos 
pirmininku Gussack mašinša- 
pėje ir du terminu lokalo vi- 
ce-pirmininku.

Veiklus tarp Queens demo
kratų, Washingtonas 1945 m. 
kandidatavo i miesto tarybą 
ir turėjo darbiečių užgyrimą. 
Kol kas nėpayyko praeiti, 
kaip kad ir bent kam iš dar
bininkų dar nepavyko būti iš
rinktu toje apylinkėje. Bet 
darbininkų judėjimas ir ten 
auga, darbininkų vadų įtaka 
stiprėja. Kada nors ateities 
rinkimuose ir iš ten galės iš
rinkti darbininkų kandidatus.

I Pirmadienį apie 800 žmonių j 
minia subėgo į Columbus Čir-; 
cle žiūrėti ant virvėą pakabu-I 
šio “malioriaus.” Pribuvo ir' 
policijos būrys. Atrado čiuče-[ 
lą — iškimštą malioriaus dra-: 
bužį, vartotą garsinimui 
keletą savaičių. * *

prieš .

JohnSusivaidijus aludėje 
Ferranti, 38 m., mirtinai per
dūrė Thomas Ashmore, 54 m., 
Bronxe. Abu gyveno 137 
Alexander Ave. Ferranti įbai
lintas. .

ERROLL FLYNN • ELEANOR PARKER 
Warner Bros. Smasri Komedija

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

♦ Ir Puikus Asm< nų Vaidinimas Scenoj
RAY MCKINLEY ir Jo Orkestras

Dar ir Miguelito Valdes
STRAND Broadway ir 47 St.

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE KAINS, 
PAUL HENREID 

“DECEPTION”
WARNER ATSIŽVMRJIMAS! 

Durys Atsidaro 10:30 A» M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ 

H O L L Y W O O I) 
BWAY. ir 51 St. NUOLAT

Daugiau negu Sujaudinančių 
Veiksmų Saga! Virpinanti Filmą!

JOHN FORD’S

“MY DARLING
CLEMENTINE”

žvaigždžiuoja
HENRY * LINDA * VICTOR
FONDA DARNELL MATURE 

Pradžia Antrad., Gruod. 3
RIVOLI • Broadway ir 49th St.

įvykis Judžių istorijoj...
Nepaprastai įdomi ir begaliniai 
smagi filmą! I džiaugsmo ir ro
mansų žemės j “Juoko Vietą“ 
jūsų širdyje!

WALT DISNEY’S

“Song of the South”
Pirmoji gyvojo veiksmo 

muzikalė drama!
TECHNI - SPALVOMIS 

taip pat jgyvintos Uncle Remus 
apysakos su RUTH WARRICK. 
LUCILE WATSON, HATTIE 
McDaniel ir 6 niuniuotinos ir 
švilpautinos dainos!
RKO
PALACE Broadway ir 47 St.

NUOLAT! RODYMAI.
Vidunaktį Rotfoma Kas Naktį

SMAGUS KLASIKAS PRITIKIU 
ATVIROJ JŪROJ SIAUČIA 
JUDYJE SU ŽAVINČIA
DIDYBE

ALAN
LADD

William Bendix, Barry Fitzgerald

BRIAN 
DON LEVY

Ursula Bagdonienė
Išvyksta į Los Angeles

Dr. J. J. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J.

Ta diena bus šį sękmadienį
gruodžio (Dec.) 1-mą. Vieta

Laisvės salėje, 419 Lorimer St.
Dr. Kaškiaučius sekmadienį 

atvyks į Brook lyną kalbėti 
mums apie sveikatos užlaiky- 

j mą, jeigu tebeturime sveika
tą ir apie tai, kaip lengvinti 

[savo padėtį, jeigu sveikata 
jau sušlubavus. Apie daktaro 
pasiryžimą mums patarnauti,

Teko sužinoti, kad ateinan
tį trečiadienį, gruodžio 4 d., 
išvyksta i Los Angelos, Calif., 
TJršula Bagdonienė, kviečia
ma ton jos drauges Mrs. Elma 
Brent. Mi's. Brent pasirūpino į 
gauti Bagdonienei kambarį ir 
darbą MGM filmų kompani- Į 
joj prie dekoracijų siuvimo ir 
perd irbimo,

Sekamas po 11 narsto, 
kada ii* čampionas kandžioji
me darbininkų, New Yorko 
laikraštis Daily News ant ry
tojaus po Padėkų Dienos išė
jo su mainierių šeimos pa
veikslu prie stalo ir su tokiu 
“apgailavimu“Streikas už
gavo namus.” Ir apsako, kaip 
Colomami šeim'a, Mammoth, 
W. Va., turėjo Padėkų Dieną 
“valgyti ‘šuniukus’ vietoj ka
lakuto su trimingais.”

O

Anna Poltanavičiutė, 72 tn. 
vu Munvu. i amžiaus, gyveno 121 No. 1st

Einant to laikraščio filoso-'SL, Brooklyne, mirė lapkr. 27 
Kings County Ligoninėje, 

pašarvotas grab. J. 
dar [ Garšvos koplyčioj, 231 Bed- 

jeigu

fi.ia — streikas kaltas, 
per savaitę žmogų subankrū- [ Kūnas 
tavo. Pamislykit — ga 
bfitų milionieriu tapęs, 
per tą streiko savaiti 
dirbęs!

ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks lapkr. 30 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdimo 
seserį ‘Petronėla Bolge.

Laidotuvių pareigomis rūpi-

Darbo žmogui, tačiau, aiš- 
i ku, kaip desperatiškai mainic- 
' riams buvo reikalingas veiks- :
[ mas, jeigu tik savaitė nedarbo i naši graborius J. Garšva.
■ verčia atsisakyti nuo

Mrs. Brunt
netenka daug aiškinti — Lais-'jau per ilgus laikus dirba, 
vės skaitytojai savo priotelių 
pažįsta jau per desėtkus me
tų.

Daktaras taipgi pažadėjo 
atsakyti į klausimus. Kad tau
pyti brangų laiką daktaro, sa
vo ir visų atsilankiusių, geriau 
atsineškite klausimus jau pa
rašytus.

Pradžia ? valandą. įžanga 
nemokama.

Prakalbas rengia ir kviečia 
visus

—Sveikatos Kultūros

Draugija.

Filmos-Teatrai
Brooklyn© Paramount

Prie 
Avės.

Flatbush ir DeKalb 
pradėjo rodyti “Two 
Before the Mast,” su 
Ladd, Brian Donlevy,Alan

William Dendix ir Barry Fitz
gerald. 2rąja rodoma “Faith
ful is My Fashion” su Donna 
Reed ir Tom Drake vyriausio
se rolėse.

gyvendama U tBrooklyne 
'šulą Bagdon 
[Aido Choro nare, taipgi daug 
i dirbo Brooklyn© Lietuvių 
! Liaudies Teatrui — buvo jo 
i sekretore. C) paskutiniu laiku 
j jai toko rūpintis visu techniki- 
■niu darbu perstatant Elizabe- 
j the, Brooklyne ii’ Chicagoje 
i veikalą ‘‘Prieš Srovę.” Ji be 
to, dar veikale ir vaidino 

į trumpa studento roliuke. i
Ursula sako, kad nuvažia- 

vus į Los Angeles, neleis sa
lvo liuoslaikius veltui, o, kiek 
j jai aplinkybes leis, žada veik- 
’ ti pažangiu lietuvių organiza
cijose, ypatingai losangel iečių 

, chore.
New York Paramount

Prie Times Square vis dar Į 
į pasilieka Irving Berlin’o “Blue j 
’Skies.”

' Embassy Newsreel Teatruose
Paskutiniai 

i benami 
' galvijai 
! kiniam 
!Londone
i Roose veltu i
Ir kitos žiniškos filmos.

Radio City Music Hal!
Ilgą laiką išbuvusi filmą 

‘‘The Jolson Story” rodoma
1 paskutinę savaitę.

Ateinantį ketvirtadienį pra- 
rodyti muzikališką vei-■ 
“Till the 

iš Jerome 
su paties 

izika ir su

vokiečiai išga- 
čechoslovakijos; 

žūsta susidūrus pro
su keleiviniu laivu; 

pradedama statyti 
pagerbti statula.

“TWO YEARS 
BEFORE THE MAST”

Dar ir Romantiška Komedija

“Faithful in My Fashion”
SU 

TOM DRAKE ♦ DONNA REED 
BROOKLYN 

PARAMOUNT 
Flatbush Ir DeKalb Aven.

Ne kompanijos kaltos, kad j 
mainierių stalui už savaitės 

[streiko beliko tik “šuniukai,” į 
i ne! No pelnagrobiai kalti, kad I

Linkime darbščiai draugei 
i geriausio pasisekimo jos nau- 
jjame darbe ir naujose aplin- 
į kybėse. Tikimės, kad ji pa- 
| informuos Laisvės skaitytojus 
I apie savo ir abelnai lietuvių 
j gyvenimą ir veikimą Los An- 
I gely j. Rep.

Stanley Teatre

Seventh Ave. prie 42nd 
dar vis teberodoma puikioji 
karo strategijos filmą “The 
Turning Point,” atvaizcluojan-

St
Clouds Roll 
Kern’o gyve- 

Kcfrn’o su k u r-,į 
būriu parink-;ti tą sekretą, kuris pasuko ka-

Paris Frills

Tuo vardu francūzų filmą 
įrodoma 55th St. Playhouse, 
'New Yorke, su Michelme 
• Prėslo vadovaujančioj rolėje, 
i Meiliška filmą.

š ve n t iš-  -------------- —

as i Cukraus Stampos

WORLD 
TOURISTS 

INC.
(įsteigta nuo 1927 m.)

Vis PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, 
nu drabužiu ir kitu daik- c. v u

se

Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais 
kaip ir visuomet.

1. MES TAIP PAT CHE
MIKALAIS IŠRŪKOME 
DRABUŽIUS IR GAU
NAME SVEIKATOS TA
RYBOS LIUDIJIMĄ

2. MES SUMAŽINOME SA
VO LĖŠAS

3. MES TURIME ĮRENGI
MUS GERIAUSIAI 
JUMS PATARNAUTI.

Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD 
TOURISTS

kala 
By,” i 
nimo, 
ta m u 
tinių dainuojančių ifytorių, ku- ro eigą prie Stalingrado.
rie tas dainas išpopuliarizavo Gruodžio 7-tą pradės rody 
teatre. -ti kitą, “The Taras Family.”

i “The Well-Digger’s Daughter

i Komedija,
■savaitę Avenue
Avenue of the Americas

į 47th St., New Lorke .

pradeda 10-tą
Playhouse, 

prie

INC.
18 West 23 St., 

New York
Telephone:

Orchard 4-4660

. MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! i 
| Palestina—Analai naliuosuuja daugiau kai>> I0U Sionistu vadų! Cechoslo vakija—Matyk | 
I paskutinius Vokiečius išsikraustant iš čechoslovakijos! lamdon—Anglai pradeda statyti I 
I Ko<>ne\eltui paminklą! Japonija—Matyk Amerikos G.I.’s ilsintis sveikai rietėjo Japonų ? 
J Alpiuose! Bavarija—Matyk istorinio vaidinimo panaujinitna Salzlntrge! Matyk “This is Į 
| America” filmų, “.Northern Rampart” ir visas naujausias žinias iš plačiojo pasaulio! Į 
t Puikiausi judžiai mieste. a
' EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 4G Street, į

I 1
St. 
su

T

Roxy Teatre

Seventh Ave. ir 50th 
odo “The Razor’s Edge 
\vrone Power ir Gene Tier-
iey. Kiti žymiose rolėse: John 
’ayne, Anne Baxter, Clifton 
V.ebb, Herbert Marshall. Sce- 
ioje Rosario & Antonio ir kiti.

Simone Guignot, 
' Prancūze, paeinanti iš 
j gos šeimos, nušoko 
aukšto savo drauges 
s e New 
Sakoma, 
sveikatos 
venimo 
draugų.

_.) m„ 
turtin-1

iš 16-to 
namuo- 

Yorke ir užsimušė, 
liūdėjus, kad dėl ne
neteko linksmo gy- 

ir linksmiau j ančių

Spare štampų 9 ir 10, skir
tų namie kenavimui, laikas 
baigiasi šeštadienį,, lapkričio 
30-tą. Spare stampa 51 gera 
penkiom svaram iki galo šių 
metų.

BIZNIERIAI. SKELBKIT*.* 
LAISVĖJ

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

MADISON SQUARE GARDEN
Bill Avenue Ir 50th Street

KALBĖTOJAI: Andrius Y. Višinskis, Sovietų užsieninio ministro pa
vaduotojas; *Dr. Stewart Mudd, Fa. Universiteto Bakteriologijos Pro
fesorius; Nojinan Corwin, garsus radijo autorius, vaidininn) ruoAĄįas, 

neseniai sugrįžęs iŠ Sovietų Sųjung-os.
IŠGIRSK WESTMINSTER CHORĄ 200 BALSŲ.

Gerb. Pirmininkas — Joseph E. Davies, buvęs J. V. Amliasadorius 
Sovietų Sąjungai.

Tikietai dabar: $3.60. $2.40. $1.80. $1.20. 60c, taksai įsRaityti.
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.;
Tikietai parsiduoda visą dieną Šešt. ir Sckm., 114 E. 32 St., Room 804 

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

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

IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FREI) ASTAIRE 

JOHN CAULFIELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN 

TECHNI SPALVOMIS
* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

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

PARAMOUNT, Broadway Ir 43 St.

■cderick Ermler 
Sov. Sąjungoj

PASKUTINE SAVAITE!

Didysis Rusijos Sekretas 
Pagaliaus Atidengtas!

ARTKINO džiuugsiningai perstatų 
STALININĖS DOVANOS FILMĄ

I
Dirigavo Fr<

, _ Pagaminta

PATENKINTJOKIA ŽEMIŠKA MEILE NEGALĖJO 
JU TROŠKIMŲ!” 

GENE 
TIERNEY 

Clifton Webb
W. SOMERSET MAUGHAN’S

“THE RAZOR’S EDGE”

TYRONE
POWER

Anne Baxter

JOHN 
PAYNE 

Herbert Marshall

SENIAI LAUKTAS JUDŽIŲ ĮVYKIS, KURIAM PARUOŠTI 
REIKĖJO DVIEJŲ METŲ . .. DALYVAUJA 136 AKTORIAI 

IR 10,000 VAIDINTOJŲ!
* DAR IR PUIKŪS ASMENŲ VAIDINIMAI SCENOJ *

ROSARIO IR ANTONIO
BOB HANNON * EMMA OTERO

DAW EXTRA!J \ UA I 7th Ave. ir 50th St. senor wences

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkletų, 
Veituvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steiėlus su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Peter Kapiskas

I’eter
KAPISKAS
Bd/? & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

ANDREY ABRIKOSOV, 
vadovaujančioje rolėje Tary
bų Sąjungos filmoje “The 
Turning Point,” rodomoje 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

Susirinkimas
EAST NEW YORK

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio (Dec.) 3, pradžia 8 vai. 
vakare, bus pas Misevičius, 115 
Montauk Ave. Bus’ svarbių dalykų 
aptarimui. Bus svarstoma vakarienės 
rengimas, apsirūpinimas gaspadinė- 
mis ir darbininkais vakarienei. Visi, 
kurie esate paėmę platinimui tikie-' 
tų, malonėkite susirinkti ir atsiskai
tyti. Kiekvienas narys 'ir narė priva
lote dalyvauti šiame susirinkime.

/ (271-172)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas apšildomas kambarys 
vienai merginai Wililamsburgh arba 
East New Yorkd srityse, prašau laiš
ku pranešti šiuom antrašu: H. P„ 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(269-272) /

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

„ , , j 9—12 ryteValandos: į j— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

4 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Bt». 
BHOOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 J.weh . . . $2473

CAMBRIDGE
Uįtw»h . . . $297S

PATWOA 
tz !•*•!» . . . $247*

MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. B-2178. (Arti Graham Ava.) Atdara Vakarai*.




