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New York.— šalies valdžios advokatai rengiasi kreip- 
Į tis i teismą, kad uždraustų Ben. Davisui, New Yorko 
miesto tarybos nariui, balsuoti rinkimuos ateinanti ant- v 7 l *

ks ka<t Valdžia Lieps Baigtinai na- I r

Angliakasių Streiką?
Washington. — Penkta

dienį pranešta, jog Truma-

dinin

Į

No. 214

teisėjas Haroldas Medina Įkalino juos

metus ? Ir istoriją su sieks jau 500,000.

I AIMĖ.IIMASS V A RBU S A M ER 1 KIEČIAM

pasi-

klika

ir
Komunistas

Ką darys

sunku

a

įkaitintas cKunigai jau ima padidin-
girdi, padengti pi- tas algas. 
? baudoms, kuriasi

Chas. J. Ramonauskas.

pasakyti, 
kaip pa-

nelai- 
[mė.

ORAS.—Giedra, šalčiau.

Ten džiaugsmas, čia 
Gerai darbuojasi. 
Baisus čia daiktas.

Rašo A. Bimba

gaila. Lietuvoje nū-
dideli atstatymo ir

darbai. Lietuvos

ma, kad jeigu streikieriai 
dar nesusitaikys su samdy
tojais, tai valdžia stipriau 
įsikiš i streiką, c C C ga, ir jiems bus ] 

įtiek, kaip ir. kitiems civili- 
; valdžios tarnauto-

įsakys minkštosios anglies 
ir kompani- 
;reika, kuris

stituciją, kuri užtikrina žo
džio, spaudos ir minties

Lapkričio-Nov. 5, 1949

išmestosios 
spiesis

uni-
) naują

federaciją ?
Dabar dar

Gal jos pasiliks taip, 
siliko United Mine Workers: 
nepriklausys i\ei Darbo Fede
racijai, nei C. L O. Laul 
ateitu į protą arba eiliniai na
riai priverstu su protu ir pro- ; 

. grėsti C. L O. vadus skaitytis, i

PragaČechoslovakijos 
vyriausybė Įsakė, kad visi 
arkivyskupai irrvyskupai 
prisiektų premjero Anton.

u z 
bet 

Ameri-

kuriuos federalis apygar-
už užstatus, iki aukštesnieji teismai

Robertas Thompson, Henry Winston, 
Eugene Dennis (Komunistu Partijos sekretorius), Gus |Jall *r J°hn Williamson.

Antrojoj eilėj stovi (iš kairės i dešinę): Jack Stachel, Irving Potash (CIO Kai- 
liasiuviu Unijos vice-prezidentas), Carl Winter, Benjamin Davis (New Yorko mies
to tarybos narys), John Gates (Daily W orkerio redaktorius) ir Gilbert Green.

/

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 4 d' mirė Vero-

Tik verkia, pyksta ir barasi.
Susimildami, draugai 
Klaidingu keliu.

ne- j 
pa- Į

Šiame paveiksle matome 11 Komunistu Partijos vadu 
dos aoeliacijos teismas paleido iš kalėji ino 
galutinai išspręs ju apeliacijos bylas.

Pirmutiniame teisme federalis apskrit ies 
be jokiu užstatu.

Pirmojoj eilėj sėdi (iš kaires i dešinę):

193d metais. Sunku tikėti, čechoslovakijos prezidentas 
.....  ’ daugiau pasieks ; Klementas Gottwaldas

■ Į reiškė, jog vyriausybė

Man jų 
dien eina 
progreso 
spauda pilna pranešimų iš
ūkių ir Įmonių apie gražius 
pasiekimus. Tai visa matoma 
ir žinoma Lietuvos žmonėms. 
Tai visa ilgainiui sužinos ir 
Amerikos lietuviai, net skaity
tojai Naujienų ir Draugo,

suokalbiavimą skelbti, kad 
Jungtinių 

jėga ir

Nenoriu tikėti, kad taip šala- 
putriaudamas ir beždžioniau
damas Jonas sugrįžtų Į delega
to vietą.

Paž.jstu visus tuos tris Bui
vydo iškoliotus vyrus. Nesaky
siu, kad jie tinkami kandida
tais į šventuosius, bet vyrai 
jie yra rimti ir gerai daro 
susidėdami su buivydine 

t vietre.
(Tąsa ant 5 pusi.)

.—i\ew Yor- 
nuo praeito

Kodėl jie taip piktai rašo 
apie Lietuvą ? Kodėl jie tik 
verkia, pyksta ir barasi ?

Tie klausimai veržte veržia
si, paskaičius anų srovių laik
raščius. Dalykas bus tame, 
kad tos spaudos redaktoriai 
yra Įkritę Į nebepagydomą ne
vilto. Antra, jie riksmu ir pra
simanymais tikisi užgniaužti 
tiesą, paslėpti ją nuo savo pa
sekėjų.

GOTTWALD UŽTIKRINA, 
KAD NEPERSEKIOS

. ■ RELIGIJOS

liams kriaučiams, kam jie jo 
nebeišrinko lokalo delegatu, mainieriams 

» Kas įdomiausia, kad jis mo.ja- 
si vėl ton vieton sugrįžti.

Apie tai jis rašo Keleivyje.
Jis sako, kad jo oponentai, 
kaip Kundrotą, Hermanas ir 
Bubnys, kurie taip pat norį 
būti delegatu, esą “šalaput- 
riai” ir “beždžionės”, nes jie 
“vartosi iš kairės į dešinę” ir 
“susiuosto su komunistais”.

Dar vis Jonas Buivydas ne
gali dovanoti Brooklyno bro-Įn° valdžia UŽ dienos kitos

reikėsią nuversti
'Valstijų valdžią 
prievarta.

Fosteris buvo 
kartu su jais, bet dėl ligos,
negalėjo dalyvauti teisme 
drauge su jais.

ųiman

ai

v i Vilu

$20,000 užstatų Įpas kitus valdininkus.
Keturi seka- i . ■

Ištikimybės priesaikų rei-Į 
naująjį į- ■

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00 

KOPIJA 5c

LA1SVĖ---L1BERTY
Only I.llhuanlart Dal 
the Eastern State*.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: SUgtf 2-8«7H

Metai XXXIX. Dienraščio

CIO DRASKYTOJAI 
BIJO TEISMU

Vienas draugas man rašo ir 
sako, kad jis kalbasi su nau ja
kuriais ir jie tviitiną, kad aš 
visiškai nebuvęs Lietuvoje ir 
nematęs jos po šio karo. Kitas 
rašo ir skundžiasi, kad ir jis j 
turįs bėdos tuo pačiu reikalu. 
Jie jam sako, kad Bimba Lie
tuvoje viso labo išbuvęs tik 
porą trumpų dienelių.

Susimildami, draugai, neai 
k vokite brangaus laiko to
kioms diskusijoms su tokiais 
žmonėmis. Tegul jie taip kvai
lai mano, žmogus, kuris tiki 
nesąmone, gryniausiu prasima
nymu, neužsitarnauja rimto 
dėmesio.

Cleveland, Ohio. — Nors | 
dešinieji viršininkai perva
rė CIO suvažiavime nutari- | 
mą išbraukti Elektrininkų, 
Radijo Darbininkų ir Maši
nistų Uniją ir Farmų {ran
kų Uniją, kaip “komunisti- 
fies”, bet jie dar drovisi pa- Į 
šalinti iš (TO organizacijos Į 
10 kitų unijų, kurioms va
dovauja kairieji.'

Aukštieji CIO vadai atsi- i 
peikėjo, kad gali atsidurti Į 
teisme už bandymus suar
dyti kairiųjų unijas, turin
čias sutartis su įvairiomis 
kompanijomis.

Dešinieji vadai paskelbė, 
kad jie organizuoja naują, 
atskirą elektrininkų uniją 
vardu Tarptautinė Elektri
ninkų, Radijo Darbininkų 
ir Mašinistų Unija.

Senosios Elektrininkų li
nijos vadovybė keti n a 
kreiptis jį teismą, kad už- 

į dyaustų dešiniesiems ardy- į 
i. | tojams Savintis jos vardą. ;

Bedarbiu Skaičiaus 
Didėjimas
' Detroit.— Michigano vai
dininkai skaičiuoja, kad šio 

j menesio pusėje bedarbių 
skaičius toje valstijoje pa-Atsimenate anuos prieškari

nius 
Amerikos Darbo Federacija ? 
Dešimt unijų nepaklausė Gree. ko valstijoje 
no vadovybės ir pradėjo orga- mėnesio vidurio 45,000 pa- 
nizuoti neorganizuotus darbi-. didėjo skaičius bedarbių, 
ninkus i masines unijas. Į reikalaujančių valdinės ne-

Federacijos vadai tiesiog I darbo pensijos, 
pasiuto iš piktumo. Be jokių ----- 
ceremonijų už tą “nusidėjimą’ : 
Federacijos konvencija išmetė 
laukan net dešimt unijų.

šiuo tarpu ta istorija 
kartoja Clevelando C. 
konvencijoje. Murray 
jau išdrėbė laukan dvi unijas 
ir žada šluoti laukan dar de- Į 
vynias kitas.

Toks kelias yra klaidingas 
Toks kelias nesulaikė progre
so 1 ’ 
kad Murray 
šiemet.

Washington. — Valdžia 
Įkaitina plieno darbininkų ir 
angliakasių streikus už be
darbių padaugėjimą; bet 
užtyli, kaip bedarbių skai
čius pakilo pirm tų streikų.

! ne
persekioja ir nepersekios 
religijos, bet turi suvaldyti 

i tokius bažnyčios viršinin
kus, kurie veiks kaip prie
šai demokratinės čechoslo- 

Įvakų Liaudies Respublikos.

11 Komimishi Vadui Paleisi! 
Už $260^000 Užstatų Iki

■ Apeliacimvį Teismų
...• % . ytyjrįg,

■

s? < > g /
R

J

JUNGTINES valstijos.
DUOS TITUI LĖK ĮSA

Sovietu Sąjunga,
Čechoslovakija,
Rumunija, Bulgarija ir Al 
banija.

Tito Vis Nepripažįsta Kinų
Liaudies Respublikos

Peking, Kinija. — Jugo
slavijos Tito valdžia buvo 
žadėjus pripažinti Kinijos

J

Washington. — Amerikos lija linkus pi 
vyriausybe davė leidimą 1 jąją kinų res 
pardavinėti lėktuvinį gazo- 1 Jungtinės Valstijoj-dar 
liną ir tepalą Jugoslavijos 
Tito valdžiai. Tito prašo ir 
“civiliniu” lėktuvu ir reika- 

Į lingu jiems įrengimų.
Tvirtinama, kad Amerika 

suteiks Titui tam tikrą 
skaičių lėktuvu.

Jungtinės Valstijos susi- 
I tarė su Anglija stiprinti ti
ltinę Juogslaviją prieš So-

su 
laiko anglus nuo bripažini 
mo. V

Liaudiški Kinai Užėmė 
Čiango Ambasadą Paryžiuj

ini los

t aut i

'Hif;
atsimetė

Kinų tautininkai šaukia
si Franci jos valdžios, kad 

intu iš ambasados liau- 
- komunistus.

Vėliausios ŽMos
Washington. — Amerikos valdžia penktadie 

uždraudė pardavinėti be valdinių leidimų 
tus vadinamus strateginius daiktus Lia 
Respublikai, Lotynų Amerikos
lims.

I Trumano valdžia bijo
j liais nepatektų į Sovietų Sąjungą, kad' jai:
Į narna pramoninė ir karinė Sovietų galybė 

Washingtono valdžia tiktai Kana

mas ketvirtadienį paliuosa
vo vienuolika Komunistu 
Partijos vadų viso už $260,- 
000 užstatų. Užstatus parū
pino Civilinių Teisių Kong
resas/

Šimtai darbininkų prie 
teismo rūmų entuziastiškai 
sveikino žinią apie komuni
stų paleidimą už užstatus.

Komunistų Partijos sek
retorius Eugene Dennis, 
v ienas p a 1 i u o s u o tų j ų, 
reiškė:

— Mūsų paleidimas 
užstatus yra dalinis, 
žymus laimėjimas 
kos žmonėms. Ta
mąsis žingsnis link panaiki
nimo nelabojo sprendimo, 
kurį padarė teisėjo Medi
nos teismas, bandydamas 
užkarti amerikiečiams min
ties kontrolę.

Užstatai
Septyni- komunistai pa- kunjp-af bus 

leisti už 1
kiekvienam. Keturi seka- Į 
mieji paliuosuoti ųž ' $30,-1 
000 užstatų kiekvienas: Dc- i kalaujama pagal neiująjĮ r 1, įhinri^neine ‘iniprildprin nnis, Williamson, Stachel įstatymą, bažnytiniams daly-Į i,^ 
ir Potash. ikams kontroliuoti.

Civilinių Teisių Kongre- 
1 sas visus užstatus iteikė 
Į valdžios bonais.

Valdžios prokuroras Irv- Iniams

iš Washingtono reikalavo 
net miliono doleriu užstatu 
už 1.1 komunistų.

Paliestas Konstitucijos 
Klausimas

Apygardos apeliacijų tei
smas, duodamas patvarky
mų dėl jų paleidimo už už
status, pripažino, jog aps
krities teismas, nuleisda
mas tuos komunistus, kliu
dė Jungtinių Valstijų Kon-

: laisvę.
Tokį patvarkymą davė 

Ifederaliai teisėjai Learned radienį. 
Hand, Thomas W. Swan ,ir| Valdiniu

' ! “neturinčiu teisės balsuoti kriminalistu”,.t<^ 
ralis apskrities teismas buvo pasiuntęs

Jerome N. Frank.
Komunistų vadus atsto

vavo 1
tijų generalio prokuroro 
padėjėjas O. John Rogge 
advokat|ai A. J. Isserman 
Harry Sacher.

kad fede-

Vyskupai Turi Prisiekt 
Ištikimybę Čechoslovakijai

tikimybę demokratinei Če
choslovakijos'' Liaudies Res
publikai. Dvasinių semina- 

; rijų ir vienuolynų vadai 
turi pas bažnytinį ministrą 
prisiekti ištikimybe. Šiaip

buv^ęs Jungtinių Vals- neva sąmokslą skelbti, kad reikią*n{ivers 
ivaldžią jėga ir prievarta.

. 1 , -X-
New York. — Miesto v

Į Harleme, New Yorko daB 
monstracijas. Daugumas Harlemo gyventojų 
portorikiečiai ir kitataučiai.

Jie masiniai demonstravo, reikšdami džh 
paliuosuotas už užstatą komunistas Ben. Davis, miesto 
tarybos narys. Demonstrantai įkartų, šaukė išrii 
Yorko majoru

Komunistų Partijos pir-’ 
mininkas William Z. Foster 
pareiškė:

— Vienuolikos komunis
tų vadų paleidimas už už
status yra atmetimas nela
bojo pasimojimo, kurį tei
sėjas Medina padarė, mė
gindamas panaikinti kons
titucinę užstatų teisę.
'Šis laimėjimas yra pir

masis vaisius to, kad žmo
nės vis geriau supranta, 

prisaikdinami , kaip nekonstitucinis Smi- 
tho įstatymas gresia fašis- 

į_ Į tiniu pavojum.
Į Fosteris šaukė išjudinti

Amerikonu, Anglu ir
o Marcantonio.

i Sudužo 3 Bomban

’minias, kad būtų panaikin-
! tas tas reakcinis t įstaty- 

Dvasininkams pakelta al-lmas, pagal kurį 11 komu- 
; mokama nistu buvo nuteisti neva už

w A-

valstybės sekretorius Dean 1 
Acheson sekančią savaite, 
išvyks į Paryžių. Ten jis.] 
tarsis su Anglijos ir Fran-\ 
cijos užsienio reikalų mini- 
strais. Bus iš naujo LUžmušta bei sudegė 9 lakū- 
ta vakarinių kraštų politi-1 •
ka link Sovietų Sąjungos.

Numatoma, kad tų trijų Užtikrintus Biznik Rolandu 
ministrų sueiga ypač svar- T » , 
stys, ar panaikint karo sto- I IrilStam Indonezijoj 
vi vakarinėje Vokietijoje iry _ A ;
ar sustabdyt ten civi 
fabrikų naikinimą.

B-29 /u^o 10 ar kūnų, 
don. — Ore susikūlė 
meliios bombanešiai.

Lapkričio 4 d; mirė Vero- bių prieš bonus ir reikalavo nius. 
nika Mankus, 60 metų am- dar po $10,000 užstatų kiek- 
žiaus. Kūnas ilsisi Charles 
J. Roman (Ramonausko) 
šermeninėje, 1113 Mt. Ver
non St., Philadelphia, Pa. 
Bus palaidota pirmadieni, 
lapkr. - Nov. 7 d., 11 vai. 
ryto, Long Hill kapinėse. 
Paliko nuliudime dukterį, 
du sūnus ir 4 anūkus.

vienam, i 
niginėms baudoms, t _____ ,
pradinis teisėjas Medina Į 
buvo skyręs.

Bet apeliacinio' i 
teisėjas Learned Hand 
stabdė Saypolį, 
mas:

i — Dabar

Nuo valdžios užgyrimo 
priklausys kunigų skyrimas 

, bažnyčioms bet kokiems pa- 
teismo ■ aukštinimams.

1 su-1 ____________
užreikšda- į Peking, Kinija. — Sovie- 

Įtiniai inžinieriai padeda 
musų skiria- į Liaudiškai Kinijos Respub- 

direktorius 1 rni užstatai viską padengia, likai atsteigti geležinkelius 
.... 1 Teisingumo departmentas ir fabrikus.

Holandai Paleidę Indonezus 
Politinius Kalinius

Batavia, Java. — Holan- 
Įdų vyriausybė Indonezijoje 
| paliuosavo kelis tūkstan-j 
įčius indonežų. Holandai 

at- buvo juos įkalinę už reika-1 
i nepri- ■

Indianapolis. — Minkštų
jų angliakasyklų kompani
jos Indianos valstijoje : ' ___  u__  r___ (
metė panaujintą Mainierių davimą Indonezijai 
Unijos pakvietimą į dery- Įklausomos respublikos, 
bas dėl streiko baigimo to
je valstijoje.

landų valdžia, pagriaus, 
f pripažindama Indo 

rėjo iš in 
jdonezų vadų, kad ten bus 
i u žti k r i n tas -b i z n is h oi a n du 
Prustams įvairiose pramo
nėse — žibalo, gumos ir-kE

1 Indonezijos respublika 
bris laikoma H Olandi jos ka-

S olandai pasižadėjo -h4- 
<t savo armiją iš Indo
nezijos tik 19n0 metų vasa-
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Mūsų LDS
Mes ne dažnai kalbame apie Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimą. 0 tai organizacija) kuriai tenka atkreipti di
džiulio dėmesio.

Nenorime eiti į smulkmenas ir pasakyti, kokį svarbų 
vaidmenį vaidina mūsų gyvenime Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, kuris sekamais metais atžymės 20 metų 
savo gyvavimo.

Mes manome, kad kiekvienas lietuvis darbininkas su
pranta Susivienijimo rolę ir pareigas mūsų kultūriniame 
ir švietimos gyvenime. f

Mes norime pakalbėti apie viena įdojnų dalyką, kuris 
neturėtų būti pamirštamas nei vieno LDS nario, kurių 
yra tūkstančiai.

Tas dalykas yra tokis: šiemet bus renkamos LDS kuo
pų valdybos.

Nuo gerų, atsakingų LDS kuopų valdybų priklausys 
visa organizacijos ateitis. Jei kuopa turi valdybą veiklią, 
sugabią, žinančią organizacijos istoriją ir paskirtį, tai 
ji, valdyba, atlieka milžiniškas pareigas Susivienijimo 
auklėjime ir jo auginime.
. Jei valdyba silpna, jei ji nežino savo pareigų, jei as
menys apsiima į valdybą tik iš prievartos, o -ne dėl to, 
kad jie supranta reikalą, suprantą organizacijos uždavi
nius — blogai.

Todėl mes patariame visoms LDS kuopoms: šiemet, 
kai bus rinkimas LDS kuopų valdybų, būtinai išrinkite 
geriausius, pačius veikliausius veikėjus į LDS kuopų pir
mininkus, finansų sekretorius jįr kitus pareigūnus, kad 
jie žinotų savo pareigas ir jas atliktų taip gerai, kaip ge
riausiai gali. '

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas privalo stovėti 
pirmose eilėse mūsų judėjimo ir jis stovės, jei mes visi 
kreipsime atitinkamo dėmesio jam.

Tas pats galima pasakyti ir apie ALDLD ir kitas mū
sų organizacijas, 

v . ,

O Vis Tik Laimi
> 1 I

Pranešimai skelbia, būk Čiang Kai-šekas rengiami pa
tapti “nauju” Kinijos “prezidentu.”

Kad Čiang Kai-šekas niekad nebuvo faktinai pasitrau- 
kęs iš Kinijos prezidento vietos, niekas neginčys. Jis pa
sitraukė iš tos vietos tik formaliai, norėdamas apgauti 
pasaulį, norėdamas apgauti Kinijos tautą.

Visiems'yra aišku, kad Čiang Kai-šekas yra kinų liau
dies priešas. Kritiškiausiu Kinijos liaudies momentu jis 
buvo pasitraukęs iš vadovybės, — formaliai pasitraukęs, 
nors faktinai jis vis skaitėsi diktatorium.

Dabar, kai Kinijos liaudis pasiskelbė nauja, liaudiška 
respublika, kai ji pradėjo naują gyvenimą, iš Hong Kon
go pranešama, kad Čiang Kai-šekas grįžtąs atgal į “pre
zidento” vietą. Jis paskelbė karo stovį penktojoj Kinijos 
dalyje, — apie penkiose jos provincijose — na, ir žada 
čiang kai-šekiškai valdyti tą kraštą tol, kol liaudis visiš
kai neišduos jam “vilko bilieto.”

Ką Darys Amerikos Legijonas?
Dienraštis Vilnis rašo:
“Amerikos Legionas, nuo pat savo įsikūrimo, atakavo, 

smerkė ir kariavo liberalus, radikalus, komunistus. Jo
kia demokratinė organizacija nebuvo saugi nuo Legiono 
atakų.

“Legiono vadai, kartais, pavojingai arti prisislinkdavo 
prie fašizmo. Buvo ir tokių, kurie atvirai gyrė Mussoli- 
nį. Kaip savo laiku generolas Smedley Butler iškėlė 
aikštėn, tūli Legiono vadai suokalbiavo prieš RooseVeltą 
ir buvo bemėginą organizuoti pučą.

“Bet neseniai Legiono taktikoje įvyko šioks toks'posū
kis. Posūkį padarė ne nacionalė Atherikos Legiono va
dovybė, bet Illinois valstijos departmentas. Tas posūkis 
yra labiau teorinio pobūdžio.

“Illinois Legiono raportas apie amerikonizmą sumiįii. 
visą eilę Reakcinių, profašistinių ir fašistinių grupių, 
kurias Legionas skaito esant pavojingom, antiameriki- 
nėm. Jų tarpe įvardinamos šios grupės:

“Christian National Crusade (Geraldo Smitho), Com 
stitutional Educational League (Joseph Kamp’o), Anglo- 
saxon Federation, National Economic Council, Arm
strong Foundation, Nationalist Action League, Ku Klux 
Klan, Americans of German Ancestry ir t.t.

“Illinois Departmento raportas sako, kad tos grupės 
skleidžia-rasinę ir religinę neapykantą, kas priešinga 
amerikonizmo principams.

“Čia reikia pažymėti, kad komercinė spauda tylėjimu 
sutiko tą raportą.

“Pirmą kartą per 30 metų bent viena Amerikos Legio
no organizacija pramerkė akis ir pamatė tikruosius de
mokratijos priešus, prisidengusius nekaltais vardais. 
Bet įvardinimas tų demokratijai neprietelišk'ų grupių dar 
nereiškia, k(Ąl bus pademonstruota tikras pasiryžimas 
kovoti su jomis. Gal viskas ir pasibaigs su tų grupių su
minė j imu. /

Prieš rinkimus Truma- 
nas smarkiai jodinėjo ant 
civilių teisių kumelaitės ir 
tikrino, kad nujos, kur pa
sižadėjo. Bet, matomai, bal
nas netikę, užpakalį įskau
dino, todėl nulipo nuo tos 
kumelaitės, uždarė ją tvar
te ir pats įsėdo į senatorių 
automobilių.

Bet tuomi nereikia nusi
minti, jeigu ta kumelaitė 
nepastips, tai sekančiais 
rinkimais Trumanas vėl 
ant jos užsirioglins.

Keli Amerikos senatoriai 
užsimanė nuvykti į svečius 
pas Ispanijos diktatorių 
Franco ir, veikiausiai, gau
ti nuo jo pamokų, kaip ge
riau kovoti prieš komunis
tus, Važiuodami Ispanijos 
traukiniu išsirengė miega
majam vagone itir kelines 
pasikabino. Kuomet reikėjo 
apsirengti, tai senatoriaus 
Richards dingo kelinės su 
pinigais ir auksiniu laikro
dėliu, o senatoriaus E. J. 
Keogh, kas buvo kelinėse.

Kažin, ar jie per spaudą 
nepaskelbs, kad viskas pa
daryta Maskvos įsakymu?

Amerikos okupacinė val
džia Austrijoj areštavo 9 
austrus ir 2 Amerikos ka
reivius, kurie užsiimdinėjo 
pinigų dirbimu ir jų plati
nimu.

Veikiausiai jie norėjo su 
savo pinigais prisidėti prie 
Marshallo plano, kad grei
čiau “sutvarkius” šalies ū- 
kį.

★ ★ ★
Londonan tapo sušaukta 

ambasadoriai, atstovaujan
ti svetini. šalyse, dėl “pasi
tarimų.” Mat, Trumano
pranešimas, kad Sovietų 

(Sąjunga turi atominę bom
ba, Amerikos ir Anglijos 

I visus pirmiau padarytus ka
irinius planus apvertė vir
šun kojomis, tai dabar rei
kalinga išdirbti naujus.

Pribuvus Amerikos am
basadoriui iš Sovietų . Są
jungos, pirmiausiai buvo 
užklaustas, kaip Stalinas 
jaučiasi ir kokia jo sveika
ta. Vienok jie gavo “nema
lonią” žinią, nes ambasado
rius atsakė, kad Stalino 
sveikata “puikiausia.”

Pasirodo, kad jie daugiau 
“rūpinasi” Stalino sveika
ta, negu atomine bomba.

¥ ¥ ¥
Teisėjas Medina, nutei

sęs vienuolika komunistų 
vadų kalėjiman, nuteisė ir 
juos gynusitls advokatus. 
Dabar visi teisėjai tūrėtų 
taip elgtis. Jeigu kuris gi
na vagį, jis tuomi priside
da prie vagystės ir turėtų 
būt pasodintas 'kalėjiman; 
jeigu kuris gina žmogžudį, 
jis tuomi prisideda prie 
žmogžudystės ir turėtų būt 
nubaustas. Tai būtų nauja 
teismų eigose “demokrati
nė” tvarka, teisėjo Medinos 
įvesta.

★ ★ ★
Kaip tik Amerikos val

džia nutarė Jugoslavijos 
diktatoriui Tito duoti dau
giau pinigų, tai jis tuojaus 
parode f savo “komunistinį 
demokratingumą”, paliuo- 
savo keturioliką nacių, ku
rie buvo nuteisti kalėjiman 
už hitlerinę veiklą.

f

Tito vadina save komu
nistu, bet komunistus grū
da kalėjiman, o nacius pa- 
liuosuoja. Ne be reikalo Ti
to ir Washingtonas šelpia.

Washingtonas nieku bū
du negali išsikrapštyti iš 
bėdų. Teisdavystės depart
mentas praneša, kad Kini
jos komunistinė valdžia jau 
slaptai įšmugeliavus net 
septynius komunistus į A- 
meriką.

Dabar teisdarystės de
partmento agentai turės 
nepaprastą darbą surasti 
tuos nelabuosius, nes, ki
taip, jie gali ir Baltąjį Na
mą užvaldyti.

Dabar atvykęs Amerikon 
kai - šekinis katalikų vys
kupas, kinietis, bastosi po 
Ameriką ir agituoja, kad 
ji suteiktų Kai-šekui karinę 
paramą. Jis sako, kad dar 
ne viskas Kinijoj pražuvę, 
kad Kai-šekas dar atsigau
tų, jeigu Amerika greitą ir 
tinkamą pagelbą suteiktų.

Vietoj šauktis prie dievo, 
melstis ir prašyti, kad jis 
suteiktų jam pagelbą, tai 
vyskupas maldauja, kad A- 
merika tą padarytų. Nejau
gi jis tiki, kad Amerika ga
lingesnė ir už visogalį?

★ ★ ★
Washingtono ponai skel

bia, kad nerems tų įšaliu,

Pasirodo, kad ' Amerika 
bando įvesti Tafto-Hartley 
įstatymą visose šalyse, ku
rios prisidėjo prie Atlanto 
pakto. Dar vienas “demok
ratinis” žingsnis prie vyk
dymo fašizmo.

★ ★ ★
Katalikiškose, jeigu taip 

galima pavadinti, “Lietuvių 
Žiniose” ve ką randame pa
sakyta :

“Laisvo.ms būtybėms lie
ka dvi išeitis: arba glaustis 
prie Dievo, arba nusižudy
ti.” / j /

Dabar “laisvos būtybės” 
‘iš “Naujienų”, “Keleivio’’, 
“Vienybės” ir jiems pana
šiu laikraščiu veikia bend
rai su “tikinčiomis būty
bėmis” ir jeigu jos visos pa
sikars ar nusiskandins, tai 
gali atsitikti taip, kad dan
guje užims pirmą vietą ir 
“Lietuvių Žinių” būtybei 
Gabaliauskui nebus ten vie
tos. Apie tai irgi turėtų pa
galvoti.

★
Italijoje dabar katalikiš

ka valdžia. Ten palaikoma 
viešoji prostitucija. Dabar 
popiežius rengia ’’šventuo
sius metus” ir laukia labai 
daug maldininkų iš įvairių 
šalių. Kad apsaugoti maldi
ninku cnata, manoma suor- G v'y
ganizuoti specialę moterų 
policiją, kuri neprileis mal
dininkų prie prostitučių.

Sumanymas labai geras. 
Bet kas apsaugos maldinin
kus nuo tų specialių polici-

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

a

Eiizabetho Va j minkai..............  ......... ......... 1746
Hartfordo Vajininkai ...........   1101
M. Svinkūnienė, Waterbury .... ................ ... 1069
Philadelphijos Vajininkai -/• •• ...........................960
K. Žukauskienė, Newark'C’A.................. 916
ALDLD 20 kp., MoterųAkyf., Binghamton............... 842
P. Beeis — F. Klaston, Great Neck ........... 700
J. Davidonis, Worcester ............. .. ..........    379
Brooklyn© Vajininkai .... ...........   352
A. žemaitis, Baltimore . .................... <7^ .... 304
V. Ramanauskas, Minersville 
E. Kasparicnė, Wilkes-Barre 
Bridgeport© Vajininkai .......
J. Adams, Grand Rapids .... 
L. Pruseika, Chicago ..........
S. Kuzmickas, Shenandoah 
P. Šlajus, Eddystone.............
S. Kirslis, Bridgewater .....

.... 286 | S. Puidokas, Rumforc
266 ; P. Šlekaitis, Scrųnton

/ 2^-rA~^V«4inčius, PitTslon
L 216 j
...'. 210;
.... 171'
.... 168;
.... 140i4LDLD 4-ta Apskr., Pittsburgh

-S. Penkauskas, Lawrence ...
i Helen Jacobs, Oakland .....
i J. Simutis, Nashua ................
Ji. Zukienė, Binghamton .......

co. Shimaitis, Montello .....

A. Sauka, Brockton .................. 140, St. Tvarijonas, Detroit ...........
LLD 77 kp., Cliffside .............. 112 j J. Žebrys, Cleveland ...............
P. Anderson-L. Bekis, Rochester 112 Į k. Bernot, Los Angeles ...........
C. K. Urban, Hudson ..*...........  112 J\ Didjun, New Haven ............
S. Sharkey, Easton .................. 106 A. Taraška, Milton ..................

I A. P. Dambrauskas, Haverhill 106 LLD 75 kp., Miami ...............

101
96
84
84
84
78
72
56
56
56
56
56
56
'>8
28

F. J. Repšys, iš Hartford, Conn., lankėsi dienraščio 
Laisvės koncerte ir pridaVė keletą atnaujinimų. Tad da
bar hartfordiečiai pralenkė Waterbury.

J. Bimba, Paterson, N. J., sakėsi, kad išvien da^Suosis ) 
su drg. Žukauskiene, tad jo punktai priskaitomi 
warko. Ji pridavė atnaujinimų.

A. Plioraitienė, Brooklyn, <N. Y., pridavė naują prenu- 
oaskyrė ALDLD 20

V

kurių ministerijose bus ko- sčių?...
munistų. | V. Paukštys

■—j————    ■■■■ ■■■    

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

A. Plioraitienė, Brooklyn, N. Y p: 
meratą ir atnaujinimą, u punktu> į 
kp., Moterų skyr., vajininkei Navaljinskienei, Binghamto- 
ne. •

Mūsų gerai žinomas bendradarbis, Chas. Stephans 
(Steponavičius), iš Cliffside Park, N. J., gražiai darbuo
jasi aukų rinkime ir prenunteratu i/eikale, nepaisyt 
kliūčių. Jis prisiuntė atnaujininių. /Punktai kredituojasi 
Lit. 77 kuopai. 1

Iš Eddystone, Pa., P. Šlajus prisiuntė atnaujinimų.
a j uose. /Būtų gerai, kad

* PLAUKAI SLENKA

Gerb. 'gydytojau, duokite 
man kokį patarimą.. Aš esu 
dar tik 21 metu amžiaus vai
kinas. Kada buvau mažas 
vaikas 3 ar -1 metu, turėjau 
labai išbertą galvą. Ilgainiui 
daktarai išgydė, bet pasiliko 
mažos dėmelės. Ir iki šioliai 
buvo gerai, turėjau gražius 
tankius plaukus.

'Bet dabar jau pora metu 
man galvoj atsirado labai 
daug pleiskanų. Nušukuoju 
tas pleiskanas, tai nueina kaip 
kokia žievė. Ir tada pasiro
do raudoni išbėrimai, kurie 
niežti ir — kartu plaukai 
slenka. J&u taip išretėjo, kad j 
Vietomis paliko kaip ir plika 
galva.

Odos daktaras gydė su 
elektros spinduliais ir tepa
lais kas diena. Buvo prany
kę, o dabar ir vėl tas pats, 
vėl išbėrimai pasirodo.

ATSAKYMAS
Jums veikiausia ir pirmiau 

buvo ir dabar dar tebėra ko
kia parazitinė galvos odos li
ga — grybelis (“fungus”). 
Yra daug rūšių tų grybelių 
arba pelėsių. Visi jie labai 
atsparūs gydyt, o tūli ir gan 
jau atkakliai laikosi, įsimetę 
į odos audinius, į jos liaukutes 
ir porus (skylutes).

Jei Jums kūdikystėj ir pa
sisekė tą grybelinį oclos įdegi
mą apmalšint arba if visai iš- 
ganabyt, tai paskiau ir vėl 
Jums teko apsikrėst tais pa
čiais arba panašiais grybe
liais. Labai paprastas daly
kas.

Iš tokio odos įdegimo su
sidaro pleiskanos: tai nebegy-

“Amerikos Legiono vyriausias štabas mato akis akin 
su raudonbaubiais ir ekonominiais rojalistais. Kai kal
ba vyriausios Legiono galvos, tai girdisi tie patys šūkiai, 
kokius skelbia Nacionalė Fabrikantų Asociacija ir stam
biųjų korporacijų bosai.

“Amerikos Darbo Federacijos konvencijoj, neseniai 
įvykusioj St. Paul, Minn., Legiono komandieras George 
Greig triūbijo iš reakcinių gaidų ir taip triūbijo, kad 
net Federacijos sekretorius-iždininkas Meany turėjo pa
daryti šią išvadą: Amerikos Legionas, kiekvieną metą 
išsirenka naują komandierą. Bet visų jų kalbos kaip bu
vo taip būna reakcinėmis. Jie skelbia Wall Stryto eko
nominę ‘filosofiją.’”

vi, nudžiūvę viršutiniai odos 
skivytėliai. Iš to ir plaukai 
ima slinkt ir galva ima plikt. 
Slinkimui ir plikimui labai 
daug padeda ir bendroji viso 
organizmo būklė, kraujo apy
taka galvos p a o d i n i uose 
sluoksniuose ir paliai plaukų 
šakneles.

Atseit, norint sustabdyt šitą 
įkyrų procesą, reikia susti- 
print visą organizmą ir krau
jo apytaką po oda, o ne vien 
tik tuos grybelius naikint.

Tai štai Jums, Drauge, ben
dras gydymo planas. Pasirin
kite gerą, natūralų, negadin
tą maistą ir būtinai vartokite 
vitaminus, gerą pilną vitami
nų mišinį: Diamin, Abdec 
with C, Multiple vitaminus, 
Multovals arba kokį kitokį 
preparatą. Vely daugiau, ne
gu peymažai. Imkite bent po 
2, po 3 piliules per vidurį 
valgymo, laike valgymo. Im
kite kad ir visą gyvenimą: ir 
plaukams bus geriau ir visai 
muzikai.

Imkite po 1 lašą iodipo 
(Tincture of Iodine) kas 
diena arba kas antra diena, 
su pienu ar vandeniu, irgi vi
są gyvenimą. :

Dabai- galvą ir jos odą. 
Mazgokite galvą kasdien, su 
šiltu vandeniu ii- baltuoju 
muilu (“ivory”). Tuoj pas
kui galvą suvilgykite borakso 
skiediniu. Arbatinį (su kau
pu) borakso šaukštelį ištar- 
pinkite stikle karšto vandens. 
Kai kiek ataušo/ vilgykite 
galvai tuo tirpalu. Paskui ap
sigaubkite galvą rankšluosčiu 
ii- lukterėkite gal pusvalandį. 
NusišluostyKite ir eikite sau į 
darbą. Taip darykite geriau 
rytais. I

O vakarais, prieš gulsiant, 
suvilgykite galvą trinamuoju 
alkoholiu (“rubbing alco
hol”). J<ai nudžiūvo, lengvai 
suvilgykite „žuvų aliejum 
(“cod liver oil,” “halibut li
ver oil” arba “shark liver 
oil” arba taip kokiuo žuvies 
kepenų aliejum) — ir tegul 
taip būva per naktį. Ant ry
tojaus nusimazgokite galvą 
ir vilgykite boraksu.

Jums teks neatlaidžiai ir 
kantriai taip daryt ištisus me-,

I Jis visuomet gražiai darbuojasi
ten gyvenantieji skaitytojai stot^ jam į pagalbą su nau 
jais skaitytojais. \

F. Klaston, Great Neck, N.
Jis ir'jo partneris Beeis sakosi, kad išlaikys Great Necką 
laimėtojų lentelėje. . <

Brooklynas po biskį atbunda. P. Buknys pridavė At
naujinimų. Šią savaitę gavime daugiau rezultatų\nub 
vajininko Balčiūno, pyie progbę paskelbsime.

Nuo Margaret K. Stanis, Baltimore, Md., gavome nau
ją skaitytoją. \

., pridavė atnau

Aukų šį sykį gavome se-'dleboro, Mass., A. Talksnis, 
karnai/ (Hackettstown. bL J., Mrs.

Po $25: A. Pranaitis, 
Camden, N. J., M. Simon, 
Brooklyn, N'. Y.

Elizabeth, N. J.
Mylda Žukas), $20.

Wm. Deksnys, Stanį
Conn., $8.

Prisiuntė C. Step
Cliffside, N. J. Po $5:
Devečka, Chas Stephanš
Geo. Stasiukaitis. — Po $3:

| Hackettstown
V. Hilliard, A., »
Mary Janulevičius, Corona, -A

Aukų biudžeto sustiprini- 
r(I mui iki ši()Iy ‘ Tkamai:

I. Y. ... $153.00
s iš Waterbury, Conn 

h. Brockton, Mass.
■cester, Mass

Chicago, Ill.........
Baltimore, Md. .

$2: V. Stasiukaitis ir K. 
Derenčius.

Po ^5: Andrew Grimaila, 
Hartford, Conn., Jonas ir 
Veronika Pilviniai, Great 
Neck, N. Y., Antanas ir 
Use Bimbai, Brooklyn, N.

Detroit, Mich. .'.. 
Binghamton, N. Y 
Bridgeport, Conn. 
Pittsburgh, Pa. .. 
Bayonne, N. J. .. 
Elizabeth, N. J. ..

Anna Virzienė, 
. N. J.. J. Matu-

Po $3: 
Woodstown 
levich, Elm Grove, W. Va., 
V. Šibeika, Brooklyn, N. Y.

Petronėlė Puzinas, Brodk-

Margaret K. Stan is, Bal
timore, Md., $1.25.

Po $1: John Sutkus, Mid

Greito būdo
Kokie Rentgeno (X)

nesiūs Jr metus, 
nėra.
spinduliai dar blogiau pada
ro: neužsidėkite su tuo.

Girdėjau keletą rimtų pa
sakojimų, kaip tam ar kitam 
pasisekė išsigydyt su rūgusiu 
pienu arba išrūgomis. Girdi, 
plauk kasdien galvą (vaka
rais) su išrūgomis arba surū
gusiu pienu, palik taip, g^Ų. 
va apsigaubęs, arba
šęs, per naktį, rytą
kuok ir eik sau.

Čia ° yra pagrindo
kad ir šitas lengvas būdas ga
li būt sėkmingas, Pieriarūkš- 
tė (“lactic acid”) padeda 
naikint parazitus ir gerai vei
kia pačią odą. Gerai dargi 
galvos odą, kas kelios dienos, 
lengvai iodinu ištepti, nak
čiai.

apsi 
susis

manyt,

56.00
54.50

41.25 
40.75 
36.00 
33.50 
33.00 

Cliffside Park, N. J. 25(00- ~ - .........Hartford, Conn. .. 
So.' Boston, Mass. 
Seattle, Wash. . •.. 
Hilįside, N. J. ./. 
Kea\ny-, N. J. . 
Stamfųrd, Corm, .i 
Wilkes-barre, |Pa< 
New KenVingtorb ] 
Nėwrk, N. J........
Great pf-eck, N. Y. 
Lawrence, Mass. . 
Bridge water, Mass 
Easton, Pa............
Schenectady, N. Y. 
Scranton, Pa. ..... 
Grand Rapids, Mich. . 
Miami, Fla...................
Rochester, N. Y..........
Los Angeles, Cal.........
Berkeley, Calif............

MiLvatHH^JYLs. 
ShenandoanT^L 
Haverhill, Mass. 
New Haven, Co£

13.00

9.00
8.00
6.00

i o.uu 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00

. 3.00^

Širdingai ačiū visiems. 
Gavome didelį pluoštą laiš
kų. Kaip greit bus sutvar- 

ipsgreit bus paskelb-

» 2 pusi.—‘-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—»šešt

Lais^ėš Administracija
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. Dipukų Dailės Kūrinių Parodą Aplankius
Kaip skaitytojams jau žinoma, New 

Yorke, “New York Hall of Science” pa
talpose tapo surengta lietuviškų dipuku 
dailininkų kūrinių bei taikomosios gai
lės (rankdarbių) paroda,’ visoms tauti
ninkų ir klerikalų srovėms vadovaujant. 
Savaime aišku, kad šios parodos suren
gimo tikslas buvo ne vien parodyti Ame
rikos lietuvių visuomenei bei patiems 
amerikiečiams, lietuviško buržuazinio 
meno išsivystymo lygį, bet taip pat ir 
savo įtaką praplėsti.

Parodoje dalyvauja 28 dailininkai, 
tarp kurių yra: tapytojai, grafikai, ak- 
varelistai, skulptoriai (nors dauguma jų, 
sprendžiant iš jų kūrinių, be reikalo dai
lininko titulą vartoja) ir pritaikomojo 

•/ meno autoriai.
Įžengiant į parodos salę lankytojui su

sidaro prastas įspūdis. Paveikslai iška
binti neestetiniai ir be jokios tvarkos. 
Pavyzdžiui: to paties autoriaus piešiniai 
išmėtyti po visą salę, vieton, kad būtų 
visi jo kūriniai vienoje grupėje. Be to, 
prie daugelio paveikslu trūksta kortelės 
su autoriaus pavarde bei kūrinio titulu. 
Kas ypač negražiai atrodo, tai veik per 

r visą salę išrikiuotos kėdės ir gilumoj ma
ža estrada su kino ekranu. Jaučiama 
daugiau esant kino salėje, o ne dailės kū
riniu parodoje. Ypatingai koktu yra, kad 

' parodos tvarkos dabotojai tiek nekreipia 
dėmesio, jog leidžia publikai salėje rū
kyti. Betrūksta ten pat vietoje tik degti
nę ir alų pardavinėti.

Taikomojo meno sutvarkymas dau
giau nuoseklesnis. Vitrinos, kuriose iš
dėstyta šios meno šakos pavyzdžiai, yra 
gana darniai sutvarkytos ir-išlaikytas 
kompozicinis balansas (dėka vieno ame- 

. rikiečio, minėtų patalpų, meno ekspona- 
•I tų tvarkytojo).
ii Peržvelgus visu dailininku kūrinius,

neišvengiamai žiūrovui metasi j akis, —
* be temos, nieko nesakanti dailininkų kū

rybiniai motyvai, iškraipyti savo formo
je, nenuoseklūs ir neturinti niekų .ben
dro su realiu gyvenimu. Yra tik:keletas 
kūrinių, kurie turi nuoseklesnės tema
tikos ir daugiau realizmo. Daugumas 
piešinių individualistini, formališki ir 
primityvūs savo forma bei technika. Juo
se tipiškai atsispindi nūdienio .vakarie
tiškojo meno nupuolimas.

Didesnė dalis tos parodos dailininkų 
studijavo Smetonos režimo laikais Meno 
Mokykloje Kaune, ir< daugelis iš jų gavo 
stipendijas į užsienį studijuoti toliau 
dailę ne dėlto, kad jie būtų buvę ypatin
gai gabūs mene, bet dėlto, kad mokėjo 
“meniškai” nugarkaulį prieš tų laikų 
ponus lenkti ir gerą protekciją įsigyti. 
Persisunkę moderniškojo meno deka- 

/ ' dentizmu, ant tiek jie nutolo nuo realy
bės, kad jų kūriniuose žiūrovas daugiau 
nieko nemato, tik autoriaus dvasinę des- 
esperaciją.

Pavyzdžiui, A. Galdiko tempera tep
tas “Ruduo” daugiau nieko nereprezen
tuoja, tik kaip mažo vaiko įvairiomis 
spalvomis išterliotas popieris. Žiūrovas 
jokiu būdu negali surasti jame rudens 
motyvo, nors ir kiek jo ieškotų. Šio kū
rinio autorius yra tipiškas buržuazinio 

j meno susmukimo atstovas. Tą patį gali- 
> ma pasakyti ir apie skulptorių-kerami- 

ką J. Bakį, kurio kūrinys “Sea Leda” 
4 atrodo ne kas kita, kaip supintas stikli- 

nių-porcelaninių vamzdžių chaotiškas 
raizginys.

Peržvelgus grafinį skyrių, kuris yra 
gausus religinėmis temomis, matome 
ypatingą primityvizmą tiek technikoje, 
tiek kompozicijoje. Biblinių siužetų fi- 

* gūros ant tiek neturi proporcijos ir tiek 
jų formos sudarkytos, jog sudaro žiūro
vui atstumiantį nešvankų įspūdį. (Au
toriai: V. Petravičius, T. Valius, V. Ra
tas, P. Augius.) Tiktai grafiko V. K. Jo
nyno realistiškesni kūriniai. Reikia pri
pažinti, kad yra techniškai puikiai atlik
ti — kuriuose matoma dailininko nepa
prasti gabumai šioje dailės srityje. Jis 
gerai užsirekomendavo grafinėmis ilius
tracijomis rašytojo Donelaičio “Metuo

se.” Tokio stažo grafikas, kaip V. K. Jo
nynas, daug didesnę našą duotų savo tė
vynėje, kūrybinėje srityje, o ne basty
damasis Vakarų Europoje ir tarnauda
mas vokiškam buržuaziniam menui.

Tapybiniai kūriniai veik visi pasižymi 
dekadentizmų-susmukimu. Be keleto iš
imčių, visi tapybiniai piešiniai yra bę te
mos. Daug peizažu — gamtos vaizdų ir 
keletas portretų. Daugumoje iš šių ta
pybinių darbų taip pat atspindi primi
tyvizmas, nesuderinimas spalvų ir silp
na kompozicija. Daugiau dėmesio verti 
tapybiniai kūriniai M. Paškevičiaus “Ar
tojas” ir O. Jokalskaitės piešinys (pasta
rosios paveikslas be titulo, bet žiūrint 
suprantama, kad tai yra “Šiengrėbiai 
prieš audrą”). Piešinyj “Artojas”, auto
rius gana vykusiai atvaizduoja lietuviš
ką artoją ariant lauką. Nors tema arti
ma >darbo žmogui, bet perdaug suideali- 
zuota buožinėj dvasioj. Peizaže “Šien
grėbiai prieš audrą” matosi drąsi auto
rės tapybinė technika ir sugebėjimas ga- ' 
na gyvai įdėti į kūrinį sveiko realizmo. 
Ypatingai artėjanti audra gerai išreikš
ta ir spalvos gerai suderintos.

Be virš minėtų -dviejų dailininkų, dar 
galimą pripažinti neblogais kūriniais: Č. 
Janušo “Palanga,” “Bažnytkaimis,” 
“Procesija.” N. Kovo “Landscape” (ak
varelė), bet pastarojo, nors ir techniniai- 
naturalistiniai gerai išpildyta, bet iš re
liginės temos neišlenda.

Taip pat A. Varno portretai neblogi ir 
pasižymi savotišku tipišku realizmu. 
Reikia pripažinti, kad jis yra veteranas 
ddilininkas - portretistas, gerai žinomas 
lietuviuose, tik gaila, kad tokio stažo dai
lininkas nepasekė A. Žmuidzinavičiaus 
pėdomis — galėdamas pasilikti Lietuvoj 
ir padėti skleisti pažangųjį meną. >

Skulptūroje neblogai užsirekomenduo
ja kai kuriais darbais V. Kašuba, su 
bareljefu “Eglė žalčių karalienė.” Bet 
-autorius irgi neapsieina be religinių te
mų > savo kūriniuose. J. Zikaras (senas 
skulptorius savo amžiumi, bet ne dar
bais) visuomet pasižymi skulptūroje šab- 
lonizmu ir figūrų iškraipymu bei pla- 
giatizmu. (Jo, dar Smetonos laikais, pa
daryta “Laisvės” stovyla Karo Muzie
jaus aikštėje Kaune, buvo grynai nuko
pijuota iš New Yorke — Bedloe’s Island 
esančios “Statue of Liberty,” tiktai ski
riasi tuo, kad vietoj žibintuvo pačiai fi
gūrai pridėjo angelo sparnus.)

Minint taikomojo meno išstatytus eks
ponatus, tik tiek galima pasakyti, kad 
nieko įvairesnio toj srityj nėra įnešta 
apart monotonizmo. Daugiausiai paste
bima mažame formate išpiaustytų įvai
riomis formomis kryžių, keletą išdroži
nėtų medinių lėkščių, vazų, juostų bei 
audinių. O žiūrint į juostas ir audinius, 
nedvejojamai pastebi, kad dauguma jų 
kilę iš Čiurlionies Galerijos, Kaune.

Tai tiek apie pačią dailės parodą. Be- t 
veik visi dalyvaujantieji dailininkai niuo 
savo “akademiško” meno mokinimosi lai
kotarpio iki dabar (t. y. per virš 20 me
tų) absoliutiškai nepažengė dailėje pir
myn. Jų menas per tą laiką išsidegene- 
ravo ant tiek, kad priėjo arti kūrybinės 
beprotystės. Yra keletą išimčių, kurie 
dar galėtų su savo gabumais ir dar ne
sugadinta kūrybine realistine vaizduote 
atsipalaiduoti nuo buržuazinio meno iš
sigimimo ir kurti konkrečius, objekty
vius vaizdus, žmonijos gerovei, o ne be
prasmiškai savo “AŠ” pasitenkinimui. 
Su obalsiu “Menas — Menui” dailinin
kas prie nieko konkretaus ir naudingo 
neprieis, bet priešingai, daugiau atsito
lins nuo žmonijos, o žmonija nuo jo! Dai
lininkas neturi būti pasyvus gyvenimo 
raidos vaizduotojas, bet aktingas kūrė
jas, kuris savo kūryboje kovoja su visu 
tuo, kas sena, kas atgyventa, regresyvu. 
Formalistinės nuosėdos, kurios dažniau
siai reiškiasi daiktų, vaizdų nurealini- 
mu, impresionistine maniera, ne objekty
viu, o grynai individualistiniu spalvų de
rinimu, veda tik prie kūrybinės deses- 
peracijos ir išsigimimo. R. F.

GREITI MŪSŲ MENO REIKALAI

V. Bovinas.

LMS VEIKLA
Žaizdos.”

kaip

L. Jonikas.

je.”

” važiuoja į Philadel-
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“žinoma.
“Galės mana mitina gy-
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LMS SUVAŽIAVIMAS JAU ARTI
Lietuvių Meno ‘Sąjungos nacionalis 

suvažiavimas jau arti. Jis įvyks lapkri
čio 26-27 dienomis, Clevelande, Ohio. Su
važiavimas, kaip pastebėjome iš LMS 
Centro sekretoriaus,' L. Joniko, skelbia
mos suvažiavimo programos, bus labai 
svarbus. Jis šaukiamas tam, kad pagrin
diniai panagrinėti, peržvelgti LMS me
ninę saviveikla, padaryti iš jos tinkamas 
išvadas ir pateikti programą' plėtimui 
meninės saviveiklos ateityje.

Kas dabar? Chorai, teatro grupės, 
ypač tos, kurios veikia New- Yorko, New 
Jersey, Connecticut ir Massachusetts 
valstijose, būtinai turi pasiusti delega
tus į LMS suvažiavimą. Taip pat bro
liškos organizacijos, ju atstovai ir pa
vieniai LMS nariai kviečiami dalyvauti 
suvažiavime. Organizacijos, kurios ne
siūs savo delegatus suvažiaviman, priva
lo laiškais, sveikinimais išreikšti savo 
pageidavimus ir patarimus meno suva
žiavimui. Aišku, kad sveikinimai daug 
bus stipresni, jei jie bus paremti medžia
gine parama mūsų meno veiklai.

MENO VEIKLA RYTUOSE
Meno veikla jau gerai pradėta su vai

dinimais ir koncertais. Brooklvno Aido 
Choras, Laisvė jau turėjo savo paren
gimus, koncertus. Taip pat ir kitose ko- 
lnniio°e. Gerai stovi ir mūsų teatras. 
LMS 3 Apskrities vaidintojų grupė gas
troliuoja Mass.* ir Conn, valstijose su 
veikalu “Mūsų G^wenimo
Brnnklvno Teatras, su veikalu
“Gieda Gaideliai, 
phiją ir į Wilkes-Barrius.

Kalbant apie mūsų teatrą, Brooklvno 
vaidintoiai. - vadovvbčie Jono Valenčio 
ima pirmvbe. Čia reikia atiduoti garbė 
mūsų teatro režisieriui Jonui Valenčiui, 
kuris savo profesinį išsilavinimą skiria 
mūsų liaudies teatrui.

Skaičiau visas korespondencijas iš vie
tų, kur veikalas buvo vaidintas. Visur, 
Montello ir Worcestervie, žiūrovu-klau- 
svtoiu buvo daug. Veikalas publiką na- 
tenkino. Bet ne tik veikalas mums čia 
rūpi. Simonas Janulis rašo, jog worces- 
teriečiai mate tikrą, tedtra, tikrą vaidy
ba. Janulis rašo, kad “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos” buvo ne “sulošta su nudavi- 
mais,” bet sievaidinta kūrybiniai. Trum
pai, bet panašiai rašo Žolvnas ir Lukas.

Tai ši problema, vaidyba, kuri gali 
žeminti ar pakelti mūsų teatra. Geriau
sias veikalas gali nenatenkinti žiūrovą, 
jei jis bus blogai vaidinamas. Pagerin
kime vaidyba, pagerės ir mūsų teatras.

Iš šio vaidinimo dar vieną išvada ga
lime padaryti, būtent, kad ir jaunimas 
gali pamvlėti lietuvių teatrą, jei mes 
duosime tikrą vaidinimą. Štai, du jauni 
balsai. Norma Chaponytė mums rašo: 
“I did enjoy the play very much.” 0 
Broncė Kalušiūtė Laisvėje, atidavus di
delę pagarbą veikalo autoriui, rašo: “ak
torių vaidinimas veržia ašaras iš akių, 
o širdis taip/blaškosi krūtinėje! Aktoriai 
visi taip tiko savo rolėse!” Bloga vaidy
ba ne ašaras, bet juoką būtų veržus iš 

1 dramatinių momentų.
Kas toliau? Reikia ne tik Brooklyne, 

bet visur pakelti, pagerinti vaidybą. Tas 
galima tik lavinantis, mokinantis. Ypa
tingai reikia profesiniai pralavintj tie 
veikėjai, kurie vadovauja teatro spek
takliui. Vienok nepastebėjau, kad bent 
kur būtų buvę prisiminta minėtuose 
•'spektakliuose apie lavinimą meno veikė
jų, apie tą organizaciją, kuri deda daug 
pastangų auklėjimui ir lavinimui vai
dintojų, režisierių.

MES TURIME IR KONCERTINIŲ 
TALENTŲ

Kuomet mes pasidairome, ieškodami 
koncertinių talentų, tai ir jų galime su
rasti savoje apylinkėje. Laisvės koncerte, 
apart jau žinomų artistų, pasirodė /ir 
naujų. Dar jaunutė, bet nepaprastai ga
bi smuikininkė Doris Chuberkytė. Smui
kas jose rankose darosi malonus intru- 
mentas. Tai artistė iš New Jersey vals
tijos, artima mūsų kaiminka.

Šiame sezone yra pasiruošusios mūsų 
koncertams ir dainos solistės. Zuzana 
Kazokytė, kuri lavina savo balsą prie 
muzikos mokytojos B. Šalinaitės-Sukac- 
kienės, šiam sezonui geriau ir daugiau 
pasiruošusi dainos menui.

Biruta Senkiūtė dainavo Laisvės kon
certe. Biruta jau keletas metų, kaip la
vina balsą, studijuoja dainos meną. Vie-

Šypsenos
PAS DAKTARĄ

Ligonis j^ųai-^negaluoja 
skilvio -ūmais. Atsilan-

nok tarpe lietuvių Biruta kaip ir naujas 
talentas, mažai žinoma. Ji dažniau turi . 
pasirodyti.

Stiprų, gražų balsą ir talentą dain
vimui turi Amilija Jeskevičiūtė-Young.

■ Prieš keletą metų mes Amiliją girdėjo
me dainuojant operetėse, Aido Chore ir 
matėme vaidyboje, dramose. Dabar Ami
lija visą laiką pašventė dainos menui, 
balso lavinimui, dainavimui. Reta daini
ninkė į tiek laiko gali padaryti taip 
daug progreso dainavime. Šiandien Ami
lija'Jeskevičiūtė jau yra aukšto išsilavi
nimo dainos solistė. Pereitos vasaros me
tu Amilija taip pat ruošėsi dainavim'rn 
lavino baisa. Todėl šio sezono koncerta- 
vimui Amilija yra pasiruošusi geriau, 
negu kada pirmiau. '

Talentų yra. New Yorko apylinkėje 
ir kitose kolonijose reikia ruošti koncer
tai. Tegul mūsų publika gėrisi- tais dai
nos talentais, kurie taip daug laiko, lėšų 
ir energijos pašvenčia menui, mūsų my- 

. limai dainai.
Koncertu ruošėjai, norėdami kviesti 

minėtas solistes, gali kreiptis ir į LMS 
3Apskrities Booking Komisiją, kuri pil
nai suteiks informacijas ir patarnaus 
rengėjų reikalui. Galite rašyti: Mildred 
Stensler, 134 W. Northfield Ave., Li
vingston, N. J.

as vieną labai pagar
sėjusį gydytoją, kuris jam 
smulkmeniškai išpasakojo, 
ką valgyti, ir ko ne, ir pa
brėžiančiai po kelis kartks 
pasakė, kad tiktai vieną ci
garą į dieną surūkyt — ne 
daugiau, piktai vieną.

Po kelių savaičių sergan
tis ir vėl atėjo pas tą patį 
gydytoja, ns pepžvelgęs 1 to jis labai 
prastai atrodo, bet pagal 
medicinišką mandag urną 
visgi klausia:

“■‘■’’“Kaip tamsta jautiesi, 
prisilaikvdamas mano pri
skirtos dietos?

Ligonis. “Su maistu 
būtų neperbloga, bet su tuo 
cigaro rūkymu, kurio aš 

nime niekad nerū- 
ai tikra man kanky-

nė.”

savo g 
ki

BARBERNĖJE
’ tas barberis, kuris 

T5o ant antros kėdės?” — 
į^msia meris barbė 
rio, kerpančio Ja

į “A r tamista 
apie Bernabą? 
barberis. — “Tai buvo la
bai liūdnas įvykis. Jis vis 
darėsi labai nervuotasjr 
beviltiškas dėl mažėjimo jo 
biznio. Vieną-dieną įostu-

ar negirdėja

meris atsisakė prii

TURĖSIME SKAITLINGĄ 
DELEGACIJĄ

Nacionalis LMS suvažiavimas, 
visiems žinoma, įvyks einančio mėne
sio pabaigoje — lapkričio 26 ir 27 die
nom, Clevelande.

Chicagos apylinkėje LMS vienetai jau 
baigia apsirūpinti atstovybe. Smagu pa
žymėti, jog- delegatais didžiumoje renka
mi jauni lietuviu liaudies meno mėgėjai, 
čiao’imiai. Nemaža ju yra auklėtiniai 
AŽVD.

SMAGI ŽINIA Iš “TOLIMŲJŲ RYTŲ”
LMS Hl-sios Apskrities sekretorė Mil

dred Stensler rašo:
“... Nors no v aliai, bet ir mes ruošia

mės suvažiavimui. Kolei kas jau turime 
išrinkę sekamus delegatus,. atstovauti 
New Yorko apylinke: V. Bovinas, Wai
te?* Žukas, Harry Mitkus i?' žmo?ia Nei
ta, Marion Mitkus. Eva Mizarienė i?* aš 
pati. Bus da?* ir daugiau iš šios apyli
kės, nes ne visos organizacijos da?* iš?*i? 
ko delegatus.”

Kolei kas dar nieko negirdėjome, 
Naujosios Anglijos menininkų. Būkite 
tokie geri ir išrinkę delegatus tuojaus 
praneškite centrui.

o masažą.
Jis staigiai prarado mintiji
mo lygsvarą ir perniovė 
kostumeriui gerklę. Dabar 
jis randasi asyliume už kri- 
minalę beprotybę. Ar tami
sta sutiksi jūsų veidą masa
žuoti?”

skubiai“Ta 
atsakė kostumeris.

Policininkas susistabdęs 
automobilio vairuotoja? tr 
išsiėmęs užrašu knygute”:

“Jūsų vardas?”
Motoristas: “Aloysios- 

A]nc:fnir - Cyprian”.
Policininkas, na dedamas 

knygutę^—“Saugokis t u

Kaiminka. — “Kain tau 
sekasi su tuo' inkubeiMriu, 

hi iš manęs nunir
ai?” 

DELEGATU IR MENO MĖGĖJŲ 
INFORMACIJAI

Delegatų informacijai dar kartą pri
minsime: Kurie norėsite nakvoti pas. 
draugus Clevelande, iš anksto praneški- 

- te vietinės suvažiavimo rengimo komisi
jos pirmininkui J. Žebriui sekamu adre
su: 14639 Coit Rd., Cleveland 10, Ohio. 
Clevelandiečiai yra pasižymėję svetingu
mu ir visiems norintiems parūpins nak
vynes pas draugus. Viešbučiuose dabar 
nebėra tokio trūkumo ir bile kada gali
ma gauti kambarys, ' kuriems patinka 
dienai kitai apsigyventi viešbutyje.

SESIJOS IR KONCERTAS
Suvažiavimo sesijos prasidės šeštadie

nį, lapkričio 26 dieną, 1-mą valandą po 
piet Sachsenheim svetainėje, 1406 E. 
55th St. Konferavę visą šeštadienio po
pietį ir vakare, sesijas baigsime sekma
dienio ryte.

Popiet sekmadienį, lapkričio 27 d., 
2:30 valandą prasidės koncertas, kurio 
programą pildys vietinės menininkų jė
gos ir iš kitur atvykę talentai. Po kon
certo, vakare, tęsis šokiajame geros or
chestros.

Taigi, laiko biskis mažiau mėnesio. 
Daug prirengiamojo darbo atlikta ir ti
kimasi, jog suvažiavimas bus skaitlin
gas ir duos daug naudos. Pavieniai lie
tuviškojo meno mėgėjai Jr^įganizacijos 
jau dabar privalo svarstyTTf’pianuotį pa
siūlymus suvažiavimui. Viską įteiįai de
legatams ar pasiųsti centrui, kad būti 
galima inkorporuoti į suvažiavimo da 
botvarkę.

et 
jau kelinta savaitei aip 
no<? manp stovį, n dor ndyja- 
dėjo nei vieno kiaušinio.”

“Brgtunoji, ar būsi mano 
ona?”

ve n
“TaS^, tikrai, mieliausio-’ 

n

susirinkimu 
pini am 1/ada 
Švsiu?”

“Su mielu

ši s«vo kliubo 
ir duosi man 

aš papra-

ano

Labai iangailėst 
iekad jąėsiženysiū -ViJokn

duotuAes su Tarnu?” , 
“Jisai prigaudinėto 

ne; sakėsi man, k 
sas inkstu ir keneniTŠp 
lis tas. sužinojau, kadv • 

C10-

“Ar tu myli mane, bran
giausioji?”

“Taip, saldžiausioji Ja
die.”

“Ar tu pasireng 
mirti dėl manęs?”

“Ne, mano žaisle,
meilė nemirštanti^•"

nu-
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
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(Tąsa)
Žinojau ir tai, jog mano žodžiai, paberti kapinė

se, tegu jie .bus ir parinktiniai ir svarūs, nueis j 
kapą paskui Kilpą. Nieks jų neužfiksuos, nepasiro
dys jie spaudoje ir tie, kurie juos girdės, savo gal
voje nepasilaikys: per vieną ausį įeis, per kitą iš
eis ir dings, kaip dūmas visatoje. “Nebus gettysbur- 
giška kalba, tai netenka prie jos nei linkolniškai 
ruoštis,” pagalvojau aš, kišdamas atgal kišenėn po
piergalį.

Šermeninė buvo apytuštė. Sėdėjo tik keletas mo
terėlių, garsiai besikuždančių. Kai aš įėjau, jos tuo
jau suvėrę savo akis į mane ir lydėjo, iki aš pasie
kiau karstą, tylėdamos. Mano nuostabai, karstas bu
vo uždengtas! Gale karsto degė aukšta elektrinė 
žvakė. Ten pat kyšojo nemažas gėlių vainikas, ant 
kurio žvilgėjo užrašas: “Nuo Balandžių.” Tai vie
nintelis gėlių vainikas, vienintelis tam, kuris už
dengtas grabe, šiltesnis prisiminimas!

Vėliau patyriau, jog karstas buvo uždengtas dėl 
to, kad numirėlio veidas buvo baisiai sužalotas. Ma
tyt, jis, krisdamas, galva, veidu pataikė į cementinį 
šaligatvį, o gal įvyko dar kas nors baisesnio.

Pastovėjęs ties karstu, pasidairęs, grįžau gatvėn, 
nes šermeninėje jautėsi tvanki atmosfera. Gatvėje 
stovėjo daugiau žmonių, žindančių pypkes bei ciga- 
retus, tad ir aš stojau jiems talkon.

Vyrai juokavo, krėtė iš numirėlio visokius špo
sus, rietė anekdotus.

—Jei aš būčiau Kilpos turtą turėjęs, tai mane 
kitaip laidotų!—garsiai kalbėjo tūlas ūsuotas, dar 
nepersenas mandruolis, didžiulio pilvo savininkas.

—O ką gi sveikas žinotum? Miręs kdemematoNr 
nekalba,—kibo jam į akį kitas, padribusiais žan
dais, ilga nulenkta nosimi pilietis.—Pinigų gali tu
rėti maišus, bet nežinosi, kada, kur ir kaip mirsi; 
nežinosi nei kaip ir kas tave laidos. Ana, caras Mi
kė: buvo slaunus ir bagetas, o kas žino, kaip jis 
buvo palaidotas?

—Dac rait, dac rait!—šaipydamiesi pastarajam 
pritarė keli kiti vyrai.

—Mirusiųjų teist nereikia,—kaž kas, rimtesnis, 
įkišo savo pastabą.—Vienas galvočius yra pasakęs: 
nemušk gulinčiojo ir neniekink mirusiojo.

Aš norėjau įsikišti į šį pokalbį, manydamas, jog 
tuo būdu gausiu daugiau medžiagos,—konkretesnės 
medžiagos—apie mirusįjį Kilpą, bet akimirkoje pa
mačiau ateinant Balandį su žmona. Jiedu buvo 
juodai apsirengę ir rimtai, momento dvasiai tinka
mai nusiteikę.

Pastebėjęs Balandžius, graborius tuojau pratarė: 
—Tai važiuosime, gerbiamieji, nes jau laikas!
Pasigirdo plokštelės liūdna melodija—kūrinio 

kompozitoriaus nežinojau,—sloginą vargonų aidai 
pripildė šermeninę, esantiesiems primindami mir
ties neišvengiamybę...

Be didelių ir ilgų ceremonijų, keturi diržingi vy
rai paėmė grabą, užsidėjo ant pečių ir .ritmiškai, 
bet lėtai, eidami, iškilmingai įkišo į grabinį auto
mobilį, stovėjusį gatvėje ties šermenine.

Graborius susodino Balandžius, mane ir dar vie
ną porą man nepažįstamų vyrų į savo limuziną, o 
kiti palydovai sėdosi į savus ar gal samdytus. Iš 
viso buvo apie desėtkas pilnų automobilių, lydinčių 
Kilpą į kapines, į amžinatvę.

Po to, kai Balandis man suteikė šiek tiek biogra
finių žinių apie Kilpą ir jas susirašiau, aš jo už
klausiau:

—Ar jis Amerikoj neturėjo jokių giminių?
—Ne!—atsakė Balandis.
—Petrai, juk tai netiesa!—įsikišo senutė.—Jis 

paliko daugiau, negu giminių ...
Bet senutė savo sakinio užbaigti nepajėgė-—Ba

landžio atsargus pašonėn jai bakštelėjimas kalbą 
nutraukė.

—Ką čia bekalbėti. Kada nors aš tamstai pasa
kysiu, kai pats daugiau sužinosiu.—Ir aš supratau, 
jog Balandis nenori prie man nepažįstamų vyrų 
visko apie velionį pasakoti. Pagaliau ir nebūtų bu
vę laiko ilgesniam pasakojimui, kadangi mes jau 
įvažiavome į kapines.

Kapinės buvo nedidelės, bet švariai užlaikytos,— 
pilnos medžių ir rudeninių gėlių, sakančių, jog ir 
kapinėse yra gyvybė,—jos priklausė miestui, čia 
buvo galima laidoti visokių tikybų, tautybių ir ra
sių žmonės; čia užteko vietos ir bedieviams ir bepo- 
teriams. Šaltoji žemelė priėmė visus lygiai ir savo' 
prieglobstyj lygiai juos traktavo..

Kapinėms parinkta vieta buvo ideali: pakalnėje, 
iš kurios buvo aiškiai matyti visas Vandenmiestis. 
Aukščiau, kalno viršūnę dengė ilgamečiai, šakoti 
medžiai, tarp kurių kyšojo kaž koks bokštelis, bal
tai nutapytas.

Mes sustojome ties šviežiai iškasta duobe ir lau
kėme atnešant numirėlio. Grabnešiai karstą pagul
dė ties duobe. Graborius, matyt, norėjęs ką nors la
bai išmintingo pasakyti, kalboje susimaišė ir ėmė 
mikčioti. Pagaliau, įraudęs, išstenėjo:

—Čia yra ponas... drggas.. . jis ką nors gal 
pasakys...
, Mano pavardę žmogelis pamiršo, nors Balandis 
jam ją buvo kalte įkalęs.

(Bus daugiau)
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Sklandus buvo progresyvių 
sambūris

Gilyn ir platyn išsišakoja 
Progresyvių judėjimas. Pati 
gyvenimo tikrovė iškėlė jį vir
šun. Tai buvo atoveiksmis 
prieš perdaug jau pasišiau- 
šiusį reakcijos veiksnį. (

Nepažabotos reakcinės jė
gos, dar ir karui neužsibai- 
grs, pradėjo slėgti bet, kokį 
laisvesnį šalies poreiškį.1 Gau
ruota savo galvą vis labiau 
ėmė kelti aikštėn šis įdūkęs 
reakcijos pabaisa. Pasimojo 
jis palaipsniui užgniaužt ir 
sutrėkšt visas sunkiai iškovo
tas laisves ir žmoniškas tei
ses. sudarvt net ir pačią J. V. 
Konstituciją. Springsta jis vi
so pasaulio auksu, krauju ir 
prakaitu — ir niekajd prisi- 
sotint negali.

Nepasotinamas šito pabai
sos apetitas. Kapitalistinis im
perializmas kiša savo kruvi
nus plėšrūniškus nagus ne tik ! 
į šios šalies gėrybę, bet ir į 
kitu pasaulio šalių ekonominį, 
politinį bei kultūrinį gyveni
mą. , Stengiasi jis ilgiau išsi
laikyt ant savo nebetvirto 
sosto, šitą jo sostą grėsmin
gai ima purtyt progresyvio
sios jėgos — ir čia pat Ame
rikoj ir kitur.

Imperialistinį vežimą įsirė
žė veža du nublukę kuinapa- 
1 a i k i a i—re p u b 1 i k i n/s sto r ž i e v is 
d r a m b 1 y s ir demokratinis 
nulėptausis asilas. Jų dvily
pė — dvi partine politika tai 
isteriškas desperatų straksėji- 
mas prieš istorijos , pažangą, 
prieš stiprėjantį progreso 
vyksmą — ir čia pat Ameri
koj ir kituose pasaulio kam
puose. Nesugeba ir nenori 
susiorientuot tie sukempėję 
imperialistiniai politikai. Pro
greso ratų dundėjimas suke
lia jiems kinkų drebėjimą.

Progreso ratai dunda ir 
dunda . To dundėjimo neį
stengia užglūšyt padūkęs ral 
gangaudžių alasas visais susp 
siekimo keliais.

Ryškiai ir ženklingai dundė
jo progresyviai Niūvarke 
penktadienio vakarą, spalių 
28 d. Apie 6 vai. buvo gra
žus, sklandus bankietas Essex 
House svetainėj — progresy
vių partijos pirmūnams pa
gerbt. Už garbės stalo buvo 
susėdę’ šios apskrities kandi
datai lapkričio rinkimams ir 
svečiai.

Baigiant bankietą, prasidėjo 
programa. Kokia tai buvo 
šauni, galinga, įspūdinga 
programa! Kokio jaukaus 
įkvėpimo ir padrąsinimo duo
da tos stebėtinos prakalbos! 
Spontaniškos prakalbos, ne iš 
rašto skaitytos, bet stačiai 
sruvenančios iš gudrios sme
geninės, iš įgudusios oratorių 
sąmonės, iš kieto viltingo ryž
to! Kiekvienas žodis — tai 
skaistus perlas, logikos ir gu
drybės -siūlais suvarstytas į 
vientisą harmonišką čielybę!

Prie garsiakalbio—staman
tri profesoriška Dr. Valterio 
Rautenstraucho figūra. Koks 
jis taiklus, išprusęs oratorijos 
strategas! Naujos gadynes 
Ciceronas, Sąmoningas, įgu
dęs pažangiajam judėjime.

Pat pirma pristato kalbėt 
širlę Graham. Gabi negrė 
žurnalistė, rašytoja., Pareiš; 
kia ji bręstančią politinę nuo
taiką savo rasės milijonų, jų 
sąmonės pyškėjimą, jų kovin
gumą dėl šviesesnio rytojaus. 
Kvietė veikti ir budėti už 
taiką ir saugumą.

Kai pradėjo kalbėt tas ste
bėtinas žurnalistas ir rašyto
jas I. F. Stone, nuščiuvo, su
kluso, mąsliai susitelkė salė. 
Lyg tai kalbėtų koks įgudęs, 
nusipelnęs profesorius univer
siteto katedroj, šaltai, nuose
kliai rišdamas krūvon logikos, 
matematikos, istorijos, net ir 
Einšteino relatyvumo dės
nius, filosofiškai išvadžioda
mas istorinę įvykių reikšmę— 
griežtą, neišvengiamą jų re
zultatą progreso keliu. Vie
na šita pamoka — ko ji ver-
ta!

Taipgi labai nustebino 
bliką grąžus skaistus vos

baigęs Princetono universite
tą jaunuolis. Klausai žmo
gus ir atsigėrėt negali, kad 
ir tokioj griežtoj konservaty- 
vėj Amerikos universitetų at
mosferoj, kapitalistų milijo
nierių gausiomis aukomis 
puoselėjamoj, išauga ir išsi
vysto tokie stangrūs kovoto
jai už laisvę ir teisę ir pa
žangą visais frontai. Tai gai
vinantis ir pajauninantis elik
syras visam pažangiajam or
ganizmui. Kaip jaukiai jis 
tave nuteikia ir įskiepija dar 
daugiau stiprybės, patvarumo 
ir ryžto dirbti ir veikti pasi
šventusiai ir pilnutiniai di
džiulėj kovoj prieš patamsio 
galybę, prieš visą šitą demo
nišką reakcijos dūkėjimą.

Jaunas, guvus dainininkas 
Py t Sy gėris, pats sau •akom
panuodamas su mandolina, 
smarkiai sudrožė koletą ko
vingu liaudies dainų, išdygu
siu kovos laukuose. Čia bu
vo ir Pykskilo juodašimčių 
nerštas, ir Džo Hilo darbinin
kišku kovų atbalsis, ir Kinijos 
liaudies pergalės ir naujojo 
gyvenimo saulėtekis.

Trumpai ir aiškiai prabilo 
ir mūsų kovotojas už laisvę ir 
pažangą — Henri Valesas. 
Kas diena, be atvangos va
žinėja jis po miestus, mieste
lius ir skelbia naująją pa
žangos’ evangeliją, purena 
dirvą lapkričio rinkimams. Il
gesnę ir išsamesnę prakalba 
jis paliko masiniam šio vaka
ro mitingui Mosque. Reikia 
skubėti.

Jam pagarbiai įteikta kovo
tojo bronzinė statula.— bius
tas, sukurtas miklia meninin
ko ranka. Tai sukėlė šiltą 
ovaciją. Visi svečiai stati at
sistojo ir katutėmis sveikino 
savo nuoširdų kovotoją-vadą.

Griežtai ir kietai pasireiškė 
ir N. J, valstybės kandidatas 
į gubernatorius Džeims Im- 
bri, per visą eilę gentkarčių 
tikras amerikietis, išaugintas 
Linkolno ir Džefersono tradi
cijose. elis, tarp kitko, pareiš
kė, kad “senoji gvardija” te
bėra gyva ir kovinga irfsuda
ro lyg ir nugarkaulį jaunam, 

‘ guviam ir energingam pažan- i . . .... • .Lgiojo judėjimo organizmui.
Svečiai ir dalyviai ėmė sku

biai skirstytis ir patraukė į. 
artimą Mosque theatre patal
pą.

Didžioji viso miesto salė 
paguodžiamai pilna.

Pirmininkauja kunigas Hen
ri Pain, jaunas, nuoširdus 
energingas laisvės evangelijos 
pranokėjas. Po trumpos įva
dinės prakalbėles pristato 
prie garsiakalbio tą pačią ne
grę rašytoją ir publicistę Šir
lę Graham. Ji ir čia pakar
tojo maždaug tą pačią aksti- 
nančią, raginančią prakalbą. 
Sklandjžiau sutelkt pažangių
jų gretas, nepasiduot visa 
gi ūši j ančiai ragangaudžių ir 
kukluksų propagandai, atom- 
bombiškų karo kurstytojų

riaumojimams, — balsuot už 
pažangiųjų kandidatus. Ko
kia ji miela, nuoširdi, suma
ni, kovinga veikėja! Kokia 
harmoninga, patvari asmeny
be — širlė Graliam!

Kalba garsusis rašytojas 
Albertas Kanas, autorius gar
siosios knygos “The .great 
conspiracy” (“Didysis Są
mokslas”). Įspūdinga, stan
gri figūra. Balsas gilus, sti
prus bosas — “kaip iš kubi
lo.” Kiekvienas kalbėtojas 
saviškai pateikia kad ir ben
dros krypties pažangią pra
kalbą. Įlieja savingos ugnies, 
nuskaidrina savo spalvomis, 
nupiešia savo rinktiniais da
žais. Kanas nupiešė atža
raus, gauruoto desperatiškai 
augančio fašizmo vaizdą... 
Akiplėšiškai, hitleriškai tram
dančio ir trėškiančio žmonių 
teises ir laisves fašizmo. . .

Atsispirt prieš šitą dūkėji
mą — nepakanka vien tik žo
džių bei gerų linkėjimų. Rei
kia darbų, veiksmų, visokių 
pastangų ir aukų, aukų pa
žangiųjų kampanijai. Aukų 
surinkta apie 3,000 dolerių. 
Tai, žinoma, tik kruopelė 
prieš storžievių reakcininkų 
beriamus milijonus. Aukų ir 
darbo reikia daug, daug!

Dar pirm Kano prakalbos 
publikai nuotaiką kėlė tas 
pats energingasai dainininkas 
Ryt Sygeris. , .

Pirmininkas Painas pagar
biai pakvietė Henrį Valesą. 
Nė nebandysiu ką minėt apie 
šitą brandžią, kupiną faktų ir 
išvadžiojimų prakalbą. Tam 
reikėtų daug laiko ir daug 
vietos dienrašty.

Tai mūsų pažangieji kalbė
tojai, veikėjai! Tai ne tie 
reakcijos barškalai, ką sau 
monotoniškai perskaito para
šytą prakalbėlę — ir atliktas 
kriukis. Mūsiškiai pažangū- 
nai neturi grabaliotis kokio 
žodžio ar sakinio. Iš gyvojo 
savo sielos šaltinio jie liete 
lieja kalbos vaizdą. Gilus 
įsitikinimas, kietas nusiteiki
mas ir faktų esmės suprati
mas įgalina juos savaimingai, 
gaivališkai piešt atvaizdą po 
atvaizdo, pranašiškai “žodžiu 
degint žmonių širdis.”

Ir tikrai — reikia sugarga- 
žėjusio surumbėlio, kad jis 
nenorėtų persiimti kalbėtojo 
išvadžiojimais, kad jis nesu
sijaudintų ir neužsidegtų no
ru veikt, krutėt, ką tik jis 
gali, daryt—taikos ir progre
so tikslui.

Iki rinkimų vos tik kelios 
dieiios. Lapeliais, raštu ir 
gyvu žodžiu, . pasikalbėjimais 
didinkime balsuotojų skaičių, 
kad progresyvių partijos kan
didatai patektų į savo vietas 
ir sėkmingai galėtų darbuotis 
mūsų šalies labui.

Jonas Kaškaitis.

San Francisco. — Bruce 
Brennan, 34 metų amžiaus, 
papjovė savo podukrą, 14 
metų, padegė savo namą ir 
pasipjovė viduj. Brennan 
pirmiau sėdėjo kalėjime 
kaip kriminalinis nusikal
tėlis.

MEMBERS

THREE NEW NON-PERMANENT MEMBERS of the United Nations Security 
Council are shown after they had been voted seats by delegates to the 
U.N. session al Flushing Meadow, N. Y. They arc (1. to r.): Dr. Homex’o 
Viteri La Fronte, Ecuador; B. N. Rau, India, and Edward Kardelj, Yugo
slavia. The latter was elected after a storąiy session, in which Soviet 
Delegate Andrei Vishinsky made several fiery speeches. They fill vacan
cies tell by Canada, the Ukraine and Argentina. (International)pa
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New Britain, Con

linkčiodamas, 
pirmu kartu

Ilgai tdrėjo1 
pagautai 

kvaitulio,

jo-Į /klausimus. Vienas priė- 
jęš sako: “Aš labai noriu tu- 
j/eti automobilį, negaliu 
nupirkti.” “O kiek\tu~T^p- 
vaitę gauni pūdės?” vUž— 
ierjus,” sako. “O, tai tu ne
gabi, negali turėti auto,” sa- 
ko\yVallace. Jis kalbėjosi su 
itegrais, italai^, 
saisT^hetuviai.
užkalbiiror''T 
kio u n aro - /( 
rodo p(ra 
paprastą^ 
marškinią 
nesiskiria nuo visų, 
žilstančioj galvoj milzjiniškas 
viso pasaulio žmonėms nuo
širdumo, ir meilės bagažas!

lenkais, ru-
— kas

ai žmogus be jo-
fanaberijos. At

eis žmogelis, dėvi 
ilutę, Švarūs balti 
kaklaraištis nieku 

Bet jau

gerai
Vis^T^ laimingi Amerikos 

žmonės, turėdami Wallace’a. 
Laįg^ttgKir mes, Connecticut 
diet u viki, č kad savo eilėse tu
rime tokiuk žmones, kaip'Dr. 

-^fanislpi’aitįs ir 
žmonytey/

Visi rašykitės į 
partiją. Tai yra 
niųtpartija.

Visiems 
nėms\ 
Laisves 
a u k štai 
sakau :
joti, plėstis 
acc’o vadovaujama partija!

Taip, turi nykti, griūtk tru
pėti į smulkiausias skeveldras 
rejjubhkonų ir demokratų 
kapitalistinės partijos!

jo gabioji

Progresyviu 
pačių žmo-

Amerikos žmo- 
visiems lietuviams, 

ir. Vilnies skaitytojams 
keliu savo dešinę ir 
Taip, turi augti, bu-

Henry’o\ Wall-

HENRY WALLACE
Spalio 30-tą, sekmadienį, 

Schuetzen Parke atsibuvo 
People’s (progresyvių) parti
jos rudeninis piknikas, kurį 
rengė New Britain ir New 
London komitetas: y

Dienelė pasitaikė neprie
lanki—nuo devynių pradėjo 
lyti ir lijo veik iki trijų. Tie, 
kurie turėjo atvažiuoti busais, 
turėjo sėdėti namie. Atvyko 
tik tie, ka nuosavus auto tu
rėjo. Bet mašinų privažiavo 
pilnutėlis parkas, žmonių bu
vo šeši septyni šimtai, vietos 
“Herald’ apskaičiavimu. Ėjo 
gandai, kad Wallace nekal
bės, tik taip sau pasirodys 
žmonėms.

Bet kai jis, visų lauki/tprhs 
ir ilgai nesulaukiamas, naga-, 

.liau ant šešių pribuvo irUyxli( 
mas draugų įžengė svetainėn^ 
—tai jį žmonės sutiko su en7 
tuziazmo džiaugsmu, aTrdra 
plojimų.

Wallace — stebėtinas d/n- 
namiškų minčių ir energijos 
žmogus. Matydamas tokį au
dringą pasveikinimą, susijau
dino, iš nuovargio biskelį pa
raudusiomis akimis žvalgyda
masis, galvą 
akylai tėmijo 
matomą publiką,
laukti, kol publika, 
džiaugsmingo kvaitulio, \iu- 
tils. Ji nutilo tik tuomet 
kai jis pradėjo sveikintis s\? 
žmonėmis. Rankų spaudimas 
tęsėsi per visą svetainę iki 
pat estrados. Jis sveikino vi
sus, nuo senelių iki mažų vai> 
kelių. Ir aš priėjęs paspau
džiau jo dešinę ir sakau : La
bai džiaugiuosi ypatiškai 
matydamas būsimą Amerikos 
prezidentą! Tai jis atsakė:
—Dėkui, dėkui už gerus lin

kėjimus, — ir pasilenkė, pa
ėmė rankytę kokių penkių 
metų mergaitės, paskui ber
niuko. Su visais kalbasi, ju<y 
kauja, tarytum tėvas su ti
krais savo vaikučiais. Ot, „tai 
žmogus! Tai būsimas pre
zidentas !

Tokios meilės, 
savo žmonėms gal 
pats didžiausias 
nuo Washington© 
velto, kokį rodo Wallace.

Nors buvo sakyta, nekalbės, 
gal rengėjai leidimo neturėjo, 
bet žmonių džiaugsmas, norė
jimas girdėti jo žodį tapo pa
tenkintas—jis kalbėjo. Ir kai 
protestonų ministeris jį 
statė, atėjęs stojo prie 
siakalbio, tai vėl audra 
jimų... Nesulaukdamas, 
dėjo kalbą. Ir štai publika, 
vos jam pravėrus burną, ta
rytum nustojo alsavus. . . po 
tokio triukšmo, ūžimo, aki
mirkoje, lyg magiškos- lazde
lės mostelėjimas ir svetainėj 
tyku. . .

Pirmiausia Wallace sakė: 
“Aą netikėjau, kad Connecti
cut tiek daug yra auksinių 
žmonių!.” Auksiniais, žinoma, 
jis vadino mišrią publiką; 
mat, ten buvo žmonių visokių 
tautų ir rasių. O jie visi 
kaip broliai kalbasi, juokau
ja... štai kur tikras auksas!

Paskui nurodinėjo Washing
tono valdovų darbus, kaip jie 
užsienio imperialistam švais
to bilijonus dolerių, mūsų 
sumokėtų taksais. Sakė : 
“Mes visi amerikiečiai, mes 
nenorime nei karo nei jokių 
revoliucijų! Mes norime tai- 
kos ir išteklingo gyvenimo!”

Baigęs kalbą atsisėdo, ant 
kelių pasiėmė keno tai mer
gaitę ir taip sėdėjo kokią 10 
minučių. Paskui išėjo lau
kan—ten jį apspito unijų va
dai. Susėdo ant suolo ir kal
bėjo apie valandą, 
jam klausimus, o jis atsaku^* 
nėjo, davė patarimus^

Po to gaspadinės nusivedė: 
ant vakarienės, žemutjnčn 
svetainėn, kur buvo publikai 
paruošti stalai. Wallace sė
dosi prie jam paruošto stalo, 
pasiėmė šmotelį vištienos, de
da burnon ir valgo juokauda
mas su draugais..

Po vakarienės dar ilgai su 
žmonėmis kalbėjosi, atsakinė-

nuoširdumo 
nerode nei 
prezidentas 
iki jRoosc-

per- 
gar- 
plo- 
pra-

Balsuokim už esyves

ręikia balsuoti
partijos Ikandi- 

^Grefti atsakysiu? To- 
Idyųfoubl ikonų kandi
ju Fmscpll priešayje, 
FėlZ kandidatuoja 
^dnų tiksėto į 
' gub^rrtatorius, 
įioj nieko daugiau ne
darbo liaudžiai, tik 

~uiksus. Demokra- 
^s į gubernatorius ’ 

adgiau ne žada, 
atidaryti !

ant 
New 
savo

, tik 
bingo 

bovyti ir 
centus iš

Kodėl
Progresyvūs 
datos 
dė(f kt 
dataVj 
kuris 1 
republi 
"Jersey 
p\gyai 
žadą//
a u k.šteinus 
tų kandiji 
nieko 
bažnyčiose
geimius ir mus ten 
traukti paskutinius 
mūsų kišenių .

Tai tokią mum ___ 
siūlo valdančios klasės abTęjų

partijų kąndjdataKx y
Viena tik ProgrysyvK parti

ja stovi už liaudies gerųvję ir 
siūlo darbo liaudžiai progre- 
syves reformas.
referendumą No. "yes” ir"^ 
No. 2 “yes/’ tai už pageri
nimą mokyklų ir ligoninių ir / 
dėl buvusių kareivių bonų įN 
$250.

šių metųSJapkričio 8-to.s 
dienos rinkimubąe balsuokite 
už New Jersey rsųgrjesyvės 
Partijos kandidatus: --------

Gubernatoriaus vietai — už y 
James Imbrie.

1 valstijos seimelį 
bly) —

Bergen apskrityj: 
Alexander, Angelica 
Fred Einerman, LeRoy 
lis, Jr., lįeyKley James, 
Plescia.

Camden apskrityj y Fred 
Baker. A—'

Essex: Smrūj Bevicųua, 
Ethel Carpenter, Robert Dix
on, Jr., DoroUiy'JSĮdii 
chard J. Ry£m\ 
Tindall, Jr., U 
net. /

Hudson: Joh4 
zabeth Hold, Wt 
ford, Frank Wit

Mercer: Joseph II. 
Bertha Zoda.

Middlesex: George

programą

suokitNuž
“yes

(asscni-

Boles, 
J. EI- 
Frank

Collins,

Cherlin, /

. Monmouth: Lonnie Lee

Ocean7'*tS<fiqe Davis.
Passaic: WilliaTh*4i4įss, An* 

drew Osgood, Joseph Wluko^ 
witz.

Union: Anthony Rodrigues, 
Esther Štavis, William A. 
Wallace. _ '

Balsuodami ž fcto^-Ualsuo- 
site už taiką, laisvę ir ghnsą.

GCAlbina*.

4pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.Daily)— šest., Lapkrr^5>-/949
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LAIŠKAS IŠ BRAZILUOS
O dabar parašysiu biskį 

apie mus, šioje šiltoje Brazili
jos valstybėje. Tik paklau
sykite. Pas mus taip, kaip 
ir pas jus: Bedarbė, sunku su 
darbais, kasdien vis atleidžia
mi nauji darbininkai iš dirb
tuvių. Mūsų fabrikai turi pri
verstinai sustoti, nes iš Dėdės 
Šamo žemės kas kartas atve
žamos gan pigesnės prekės- 
gaminiai. Taip per jėgą mū
sų dirbtuvių durys būna už
daromos, darbininkai atsidu
ria į gatvę be darbo, o jųjų 
šeimos (daugelio jau gausin
gos) marinamos badu. Iš pa
siutimo viskas brangsta kas
dien, labiausia pragyvenimo 
reikmenų kainos kyla, o už
darbiai vietoje pastatyti. 
Taipgi labai sunku su namais: 
nesiranda nė mažiausio kam
bariuko nuomoti. O jeigu 
kartais ir surandi, tai bai
siausia neišgalima kaina, ku
rios pagal gaunamą uždarbį 
jokiu būdu negali išmokėti.

Tas pat ir mums atsitiko da
bar: ten, kur gyvenome, bu- 
vonjc priversti išeiti, negavo
me kambario niekur, o kur 
užtikome, tai ne mūsų jėgai 
buvo išnuomoti.

Kapitalo gyvavimui gal ne 
po ilgo ir bus kaput. Tą pa
tį parodo ir mūsų kapitalis
tų .nerimasčiai. Be to, priedui, 
jie dar pyksta ant jūsų Dė
dės Šamo -* kapitalistų, kam 
tie siunčia į čia «avo išdirbi
nius tik už pusę kainos. Ir 
dėl to čia užsidaro fabrikų 
durys, o darbininkai atsidu
ria gatvėn likdami bedarbiais. 
Pas mus kas minutė vis da
rosi gyvenimas daugiau 
įtemptas. Tikra krizė. Be
darbių eilės gatvėmis vaikš
to. Net nepilnamečių dabar 
yra bedarbių, kurie niekados 
nebuvo.

Gerai, šiuo 
gana. Toliau 
nors įdomesnio.

kartu bus gal 
parašysiu ką

J. Varguolis.

DETROITO DIENYNAS
______________________ I

NEPAMIRŠKITE ! !
Lapkričio 8 dieną atsibus 

Detroito miesto valdybos rin
kimai.

Bus renkamas majoras, mie
sto tarybos nariai ir kitų įstai
gų valdininkai.

Taipogi bus balsuojami nc- 
kurie pataisymai prie miesto 
kodekso arba, taip vadinami 
pagerinimai visokių patvarky
mų, kurių nė vienas iš esamų 
valdininkų nebežino, kiek jie 
jų turi.

Visa svarba šiuose rinki
muose — miesto tarybos (Ci
ty Council), į kurią 9 nariai 
bus išrenkami.

į majoro vietą dabar randa
si du kandidatai — Cobo ir 
Edwards.

Edwards atstovauja demo
kratus ir reakcinę CIO unijų 
valdybą. Nenorėjo sudaryti 
bendrą frontą su Progresyve 
Partija, kurį remia Chas. A. 
Hill ir Stanley Nowak. Ir jeigu 
Edwards praloš prieš Cobo, 
tai bus jam atmokėjimas už 
jo toki arogantišką nusistaty
mą.

Bet iš 18 kandidatų į mies
to tarybos narius, piliečiai, 
kuriems rūpi ^miesto ir darbo 
klasės gerovė, negali 
savo balsus už kitus, 
vien balsuoti už Chas 
ir Stanley Nowak.

Dėlei augančios bedarbės ir 
esamo reakcionizmo būtinai 
reikia turėti miesto taryboj 
nors du nariu iš devynių, ku
rie rūpinsis darbo klasės ir 

mažumų

pilį — Chicagą ?
Taigi detroitiečiai 

progos pirma syk išgirsti Chi- 
cagos dainininkę — Estella 
Bogdan.

O po programos — šoksim, 
gersim ir ūliavosim 1

turės

REPORTERIS ATSIPRAŠO
Per klaidą reporteriui išs

pruko žodis “susituokė” vietoj 
“susižiedavo,” kada minėjau 
apie Juodaitytę ir Rugienių. 
Šiuomi atsiprašau. Report.

Lawrence, Mass
KAM TARNAUJA RADIJO 

STOTIS ?
nedėldien’s Iš stoties 
kalbėjo Rev. Murphy, 
kalbėjo švelniai, tol

Kas
WCCM
Kol jis 
nieko jam nesakė. Bet kai pra
dėjo kalbėti apie American 
Woolen kompaniją ir jos dar
bininkus, tai jam liepė sustoti, 
sakydami, kad nevalia apie 
tai kalbėti.

Kuomet nedavė kalbėti per 
radiją, Rev. Murphy išleido 
50,000 lapelių ir paskleidė po 
visa miestą. Jo 
kia:

programa to-

1. Įvedimas 
pensijos.

2. Projektų

be darbiam s

darbininkams 
algos turi būti mokamos 
j i n ės.

3. Bedarbiams turi būti 
damos stubos gyvenimui.

4. Bedarbių sveikata 
būti apžiūrėta.

5. Miesto svetainė turi
bedarbiams atdara dėl susirin
kimų, kad jie galėtų apsvars
tyti savo reikalus.

Rev. Murphy sako, kad jis 
už tuos punktus kovos, kad jie 
būtų gyvenimai! įvykdyti.

Lawrence piliečiams patar
tina balsuoti už Rev. MuVphy 
į miesto majorus, nežiūrint, 
kad jis yra ministeris — lietu
viškai, kunigas. Jis yra geras 
ir tinkamas majoro vietai. Jis 
davė pavyzdį būdamas mokyk
lų komitete. Tuojau padarė 
vaikučiams daug gero. Vaikai 
gauna pieno bei kavos.

S. Penkauskas.

Pittsburgh, Pa

paduoti 
bet tik 
A. Hill

ŠAUNIAI PRALEIDO 
VAKARĄ

. Mūsų vietinė LDS 208 kuo- Į 
pa, kuri veda savo rekordus 
anglų kalboj, turėjo “Hallo
ween” parengimą.

Draugijų Svetainė buvo per
pildyta. Labai daug “fonių” 
mūsų antroji getkartė padarė.

Tai buvo kaip ir maskara
dų vakaras. Dovanos betgi bu
vo duodamos tik trečiosios 
gentkartės dalyviams, kuriuo- 
mi jie visi jautėsi pilnai užga
nėdinti.

Buvo gerokai ir senosios 
gentkartės, kurie praleido lai
ką pasilinksmindami tarp sa
vęs prie baro arba prie pinak- 
lio, nes visi stalai buvo užimti 
tuoin.

VISOKIOS ŽINIOS

Mūsų draugijų narys Jonas 
Deimantas turi eiti ant opera 
cijos pirmadienį. Daktaras 

; Kabak oris patyrinėjęs per x- 
■ ray spindulius, pripažino, kad 
'ant tulžies akmenų esama. Jis 
per ilgą laiką nesveikavo, bet 
šiaip taip dirbo.

Jonas Lekavičius gavo tele
gramą nuo Janutienės iš Van 
Nuys, Kalifornijos, jog spalių 
20-tą mirė Stanis Janulis (Mi
ller), apie 70 metų, narys 
Mokslo Draugystės. Jis nese
niai čia pardavė namus ir iš
sikraustė pas dukteris Kalifor- 
nijon.

Paliko moterį, dvi dukteris 
ir kelis anūkus. Iš Lietuvos— 
panevėžiškis.

visų persekiojamų 
reikalais.

Patarkite ir patys 
te antradienyje 
Hill, 
wak,

Nr. 15, ir 
Nr. 21.

DAR

balsuoki-
U Z Chas A.
Stanley No- 

Politicus.

Sėkmingas Susirinkimas

Spalio 30-tą dieną atsibuvo 
masinis mitingas, Mirror Ball
room, surengtas per komitetą 
apgynimui sveturgimių ir prieš 
deportavimus.

Svetainė buvo prikimšta. 
Kuo mažumų grupės gali pasi
džiaugti, tai tuo, kad mūsų 
amerikonai juodveidžiai kone 
pusę publikos sudarė. Jiems, 
mat, rūpi laisvė visų, kuriuos 
persekioja. Rep.

Rugsėjo ir spalio mėnesiais 
numatyta išvystyti sporto aik
štelių statybą.

Panevėžio miesto ir apskri-

APIE LAPKRIČIO 13 D.
KONCERTĄ •

Praeitą sykį buvo minėta, 
kati šiame koncerte bus su
traukta kuogeriausios meninės 
spėkos, ir buvo pranešta, kad
dalyvaus dainose iš New Yor-ties sportininkai nutarė iškvie- 
ko Radio City. sti į socialistines lenktynes ki-

Bet kaip dabar apleisti mu-tų miestų ir apskričių jauni
au lietuviška Amerikos sostą-ma.

South Sidėje pasimirė Vinco 
Slančausko žmona, Slančaus- 
kienė. Palaidota tautiškose 
kapinėse.

Pittsburgh© mieste pradėjo 
atsiliepti streikas, nupuolė 
biznis. Visi dejuoja, kad %apy- 
varta visai sušlubavo. Nekuriu 
dirbtuvių streikieriams ir se
niems unija jau duoda valgyti. 
Nesimato greito priėjimo prie 
taikos.

Mieste kas dieną apiplėšia 
tūlas krautuves, ir žmonių 
gatvėse primuša ir iš jų atima 
pinigus, kas dieną keliose vie
tose automobilių pavagia, bet 
blogdarius pagauna tik retkar
čiais.

D. P. Lekavičius

U.S. ENVOYS MAP COORDINATED EUROPEAN POLICY

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lilli, Daily)— šeši., Lapkr

Felefonas
EVergreen 4-9407

tas reiškia, kad n 
ą valgydami

O'. n r 7 i*, n r v y n jt;

Nesmagūs, kad nėra tikrosios atakos, kuria vaduo
jantis būtų galima tuojau kariauti, kongresinės kari

nėms jėgoms komisijos nariai Carl Vinson ir Dewey 
Short studijuoja nors ‘‘bevardės” (anonymous) įsivaiz

duotos atakos ant mūsų karinių oro jėgų planą.

KRISLAI
(Tašo nūn Ūmo nnsT » 
kaitau Times’e pranešimą,

uni-

d uo

tu ri

būti

Žinios iš Lietuvos

reiškiagamybos

šią laimę. O gamybos smarkus
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Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kaina*-

tvarkoje reiškia milijonams 
nedarbą ir ubagystę.

J. J. Kaškiaučius, M. D 
530 Summer Aveniu* 

Newark 4. N. J. 
HUmboldt 2-7964

Pranešta 
darbiečių 
nes. Kažin 
princesę Margaret,
dukterį, viešoje

mo
ki a- 

sėse pradėjo mokytis daugiau 
kaip 1,500 mokinių. PRANEŠIMAS 

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. 33 kuopos susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 9 d. 
lapkričio (Nov.), 8 vai. vakare po 
num. 408 Court SI. Nariai, dalyvau
kite ir naujų narių atsiveskite. — 
Kviečia Fin. sekr. (244-246)

lauki

Philadelphia ir
Wilkes-Barre, Pa.

“ . .. Dabar tau moteris 
aniuolas, o pats ma
čiau, kaip marčią su 
kočėlu aplink 
vaikeisi... Ta: 
aniuolas I...”

s t u b ą
tau ir

lietuviaidviejų kolonijų 
progą pamatyt puikią

Šių 
turės 
žymaus Lietuvos rašytojo J. 
Baltušio dramą apie senąjį 
Lietuvos kaimą—“Gieda Gai
deliai.” Lai kiekvienas iš 
anksto pasirūpina šia proga 
pasinaudoti.

Dramą suvaidins Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriai.

Philadelphijoj — šio mėne
sio (lapkričio) 26-tą 
šeštadienį, pradedant

vakare Green St. salėj.
wiIke^s-jtarrej—savaite vė- 

iiau, gruodžio 3, taipgi šešta
dienį, pradedant 7 :30 vakare, 
69 Šo. Hancock St. salėj.

Įžanga (abiejose v
1 $1.00, įskaitant taksus.

London. — Amerika ban 
do įtikimi Angliją, 
ardytų civilinių fabr 
karinėje Vokietijoje.

Tol. AV. 2-1026

I
DR. JOHN REPSHIS

(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

d ž i a u g i as i vyria ti s y b e,

Dvigubai pa-
vid u r i n i ų m o k y k 1 ų
ž. Naumiesčio mies-1 kraštui ir jo žmonėms didžiau-

Gausiai Išaugęs Moksleivių 
Būrys

ŠILUTĖ, rugs. 3 d. — Ap
skrities mokslo metai pradėti 
plačiai išaugusiame vidurinių 
mokyklų tinkle.
didėjo 
skaičius.
tolyje ir Šilutėje pradėjo veik
ti naujos gimnazijos. Apskri
tyje atidaromos 5 septynme
tės mokyklos. Viena jų ati
daryta ž. Naumiesčio vals
čiaus kolūkyje.

Apskrities mokyklose šiais 
metais mokysis 500 mokinių 
daugiau, negu praėjusiais 
mokslo metais.

Gražiai atremontuotuose rū
muose naujus mokslo metus 
pradėjo Švėkšnos gimnazijos 
moksleiviai. Iš kolūkių atvy
kusių mokinių skaičius čia pa
didėjo dvigubai.

PANEVĖŽYS,, rugs. 3 d.— 
Visose miesto ir apskrities 
pradinėse bei septynerių me
tų mokyklose organizuotai 
prasidėjo mokslas. Visi mo
kykliniai pastatai atrodo 
šventiškai.

Apskrityje atidaryta 
.naujų septynerių metų 
kyklų. Jų penktosiose

TURININGAS MIESTELIO 
GYVENIMAS

KURŠĖNAI, rugsėjo 4 d.— 
Apie kokį Raudėnų miestelio 
kultūrinį gyvenimą galima bu
vo svajoti buržuazinėje Lietu
voje, jeigu pradinė mokykla 
ir pašto agentūra buvo viskas, 
kuo turėjo tenkintis raudėniš- 
kiai.

Dabar buvusiame užkampy
je užvirė įvairepusiškas ir turi
ningas gyvenimas.

Daug žmonių lanko biblio
teką, skaityklą. Per radiofika- 
cijos mėnesį čia įrengtas radi
jo mazgas, gyventojui butuose 
prabilo radijas. Jaunimas sie
kia vidurinio mokslo, lanko 
progimnaziją.

Šiomis dienomis raudėniš- 
kiai atšventė dar vieną perga
lę : miestelis gavo elektrą.

Miestelio pakraštyje išsidė
sčiusi “Naujojo gyvenimo” ko
lūkio gyvenvietė. Joje yra 
elektra, telefonas ir radijas. 
Sukurtas sporto kolektyvas.

J. Žilinskas

LEADING AMERICAN diplomais in Europe are shown in Paris as they met to review and coordinate present 
United States policy in regard to Germany and the Soviet Union. Lett to right, arc: James Dunn, Ambassador 
to Rome: John J. McCloy, U. S. High Commissioner for Germany; Lewis B. Douglas, Ambassador to Britain; 
George W. Perkins, Assistant Secretary of State; David K. Bruce, Ambassador to France; W. Averell Harri
son, roving Ambassador for the Marshall Plan, and Adm. Alan G. Kirk, envoy to Moscow, (International).

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Man atrodo, kad šiuo tarpu 
labai gerai yra vedami Bosto
no lietuvių radijo “Amber- 
land” programos reikalai. Ge
rai darbuojasi Taraška. Su juo 
gražiai kooperuoja desėtkai 
draugų. ;

Geriausio jiems pasisekimo 
vėlinamo mes visi '.

tiesiai iš Londono, 
“socializmo” sosti- 
kas ėmė ir sučiupo 

karaliaus
sueigoje rū

kant cigaretę ’ Visa Anglija 
tik apie tai dabar ir kalbanti.

Baisus čia daiktas. Bet jis 
parodo, prie kokio išsigimimo 
tas kraštas dasirito. Nebeli
ko nieko svarbesnio už kara
liaus dukters cigaretę. *
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PEIST LANE
■ DRUGS, Inc.

405 SO. 4 th ST.
Cor. IIpwps St 

BROOKLYN. N V

RECEPTt SPECIALIST 41

MAX PEIST. Ph G.. 
EDWIN LANE. Ph G

To! EVortfr«><*n 7-6*23>*

Joseph Garszva MATTHEW A
; Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

BUYUS ’
(BUYAUSKAS)

Licensed Undertaker Laidotuvių Direktorių.**
□ □ □

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

wr ----Ą r*-— -

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Mes perkame geriausios rūšies miltus
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų d 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti\gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Išrooklyno ir aprinkęs, 

 

i krautuves ir į pavienius namus; taipgi siurbiame 
irjį kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen

JOSEPH'
BAR & G 

518 Grand Street
Geri Valgį

DEGTI YNAI

Atskiras Kambarys Grupėj

TELEVISION

<iiiiiliillliiiGiliifiiiiiiilHiiilli:iiiliiiiliiiiitni'

l’ELEPHOMF
;T\Gr. •»

'BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORH'*
FUNERAL HOME ]

ALBERT j. balton-baltrunas, 
(Laisniuotoa Balsamuo

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mii?

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina 

 

Puikiai |rengtos/Dvl Koplyčios, Duodamo* 
Mylimfe

B60 GRAND ST.

anager

Pašarvoti Dovanai
BROOKLYN. N. Y
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New Wko^ė0^2inlos Marcantonio — LaGuardijos
Kairioji Ranka”

Lietuviai Balsuotojai 
Gavo Gėry Informacijų

Buvusio Lietuviu Wallace 
for President Klubo keliu na
riu iniciatyva sušauktame rin
kimų reikalais pasitarime da
lyvavusieji turėjo turiningą 
informacijomis vakarą lap
kričio 2-rą, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo patalpose.’

Kalbėti miesto politikos 
reikalais ir apie partijų kan
didatų ir programų skirtumus 
buvo atvykusi Helen Fichten- 
baum, kandidatė j Miesto Ta
rybą (City Council) 9-me se-

Kas Bus Po Lapkričio 
8-tos?

Trumpai i tą klausimą ga
lima atsakyt taip:

Bus tas, ko užsipelnysim 
lapkričio 8-tą įvyksiančiuose 
miesto valdžios rinkimuose.

Ne viskas priklausys nuo 
miesto valdžios. Tačiau vis
kas priklausys nuo to, kiek 
balsų gaus darbininkų kan
didatai, nes tik tuos balsus 
stebi visa šalis, visas pasau
lis.

Charles W. Freessol (de
mokratas) į apeliacijų teismo 
teisėją.

Francis X. Giacone (repu- 
blikonas) į vyriausio teismo 
2-jo distrikto (teisėją. (Už 
tuos virš paduotus keturis 
bus balsuojama visoje Kings 
apskrityje.)

Max Torchin i kongresma- 
ną 10-me kongresiniame dis
trikte.

Balsuokite ir Į
Konstituciją j

Greta rinkimo miesto parei
gūnu, taipgi miestui įstatymų 
leidėjų, bus balsuojamą ir pa
kaitos bei priedai prie, valsti
jos konstitucijos.

Balsuokite NO (prieš) ket
virtąjį numerį.

Balsuokite YES (už) visus 
kitus punktus.

Kas juose yra, dėl ko pa
tariame taip balsuoti, plačiai 
buvo rašyta vakar dienos 
Laisvėje.

Taip Marcantonijų pavadi
no ponas Robert Moses, prieš 
darbininkų kandidatą į ma
jorą rašydamas spaudoje. Jis 
tarėsi tuomi labai įžeisiąs 
Marcantonijų. Į tai atsaky
damas spaudoje, Marcanto
nijus, grota kitko, rašė:

Tai nemenkas komplimen- 
Butch (LaGuardia), kai- 

smogda-
galingai, didžiuojuosi at- 

tapti jo

tą didina ir turtina savo nu
garos prakaitu ir atvedamo
mis pasaulin gentkartėmi./. 
Jie ‘nesvarbūs’ Robertui Mo\ 
sės, kuris nugriauna žmonių 
namus ir palieka juos 
miais. Man jie labai 
būs...”

kias turi turtingas pon 
j sės ir jo bendrai.

Sugrąžins 5 centų fp
way išlaikymo lėšom'!

i pinigų iš stambiojo biznio, no 
iš sunkiai dirbančiųjų algos.

A

bona-
svar-

toliau ban- 
mano ‘ben- 

‘ pažadų ir

pasi- 
kad, tapęs majoru, jis 

skubiai veiks sekamais miesto 
ir šalies reikalais:

Sugrąžins miestui
rendu kontrolę;

Kovos, kaip kovojo ligi šiol, 
už panaikinimą Taft-Hartlcy 

Į Įstatymo;

Toli a u M a r c a n t o n i j' u s 
žad a.

Suminėjęs savo pažadus, 
Marcantonijus pastebi, kad 
gal tie pažadai O’Dwyo^mi 
su Mosos atrodo ‘nuodais^ 
bet kad jie yra tuomi, apie 
ką eiliniai miesto žmonės ir 
-sapne sapnuoja.

“Kuo

pilną

tapsiu 
ru, mos pradėki e tūlus iš tų 
fcapnų daryti tikrove, 
savo 
Ij^ior 
n

baigė 
pareiškimą American 

kandidatas į

natoriniame distrikte, Willi- 
amsburge.

Taipgi kalbėjo American 
Labor Party direktorius šiai 
sričiai Joe Dermer. Nusi- 
skriaudė tie, kurie neatvyko. 
Publikos turėjo būti daugiau.

Žodis Apie ALP Kandidatę 
Fichtenbaum

Helen Fichtenbaum, ilgame
tė šios miesto dalies gyvento
ja, yra plačiai žinoma ir ger
biama už veiksmus savo su- 
siedijos, savo miesto ir šalies 
gerbūviui kelti. Taipgi yra 
uoli taikos gynėja. Karo me
tu pavyzdingai veikė už mū
sų šalies ir pasaulio greitą 
pergale ant fašizmo, sutaupy- 
mą daugiau gyvybių. Ji va
dovavo pardavimui karo bo- 
nų, davimui kraujo mūsų ar
mijoms.

Kaipo motina jauno vete
rano ir dukters studentės, ji 
gerai supranta mūsų jaunimo 
reikalus ir veikliai juos sergs
ti, gina. Labai daug gero pa
darytų jinai darbo žmonėms, 
kaip kad padarytų daug gero 
iiA visi kiti kandidatai, esan
tieji ant baloto eilėje C, jei
gu mes pasidarbuosime, jei
gu mes pasidarbuosime, jei
gu balsuosime juos išrinkti.

Priasidėjo Šiam Darbui
Susirinkimo lėšoms padeng

ti ir pagelbėti išrinkti darbie- 
čius kandidatus prisidėjo po 
$1 'G'?YT.* 'KTanjąlis, Stak-
vilevičius, John žaltys, Rein
hardt. Po 50 c.: Kreivėnie
nė, K. Balčiūnas. A. S. $10 
Viso $19.85. D-ė.

Jokio skirtumo mums nei 
pasauliui nedarys tas, kiek 
mažiau ar daugiau vieni už 
kitus balsu gaus demokratai 
su republikonais. Dėl ko 
taip ?

Ir Ilooverio su Dewey re
spublikonų kandidatas Morris, 
ir Trumano su Tammany Hali 
demokratų kandidatas O’
Dwyer atstovauja tuos pačius 
bankų ir fabrikantų intere
sus, tą pačią programą. Ko
kia ji:

Alėjų kanojimo;
Darbininkų o r g a n i zacijų 

naikinimo; i
Ruošimo karo. ,
Kuomi svarbi, kokia gi 

darbininkų kandidato kon- 
gresmano Vito Marcantonio 
programa ?

Ji visai priešiška bankierių 
ir fabrikantų partijų progra
mai. Marcantonijus pažadė- 
1°:

Darbininkams teises strei
kuoti ir pikietuoti už pado
rias algas ir ąalygas;.

Saugias, moderniškas ir ge
rai viskuo aprūpintas moky
klas ;

Sugrąžinti 5 centu fėrą;
Daugiau visuomeniškų že

momis rendomis namų;
Visuotiną rendų kontrolę;
Saugoti taiką.
American Labor (darbo) 

Partija pastatė Marcantonijų 
kandidatu į didžiausio pasau
lyje miesto — New York o— 
majorą, užtikrinta, kad iš
rinktas majoru jisai savo pa
žadus vykdys, kaip kad vi
suomet šventai vykdė savo

l Miesto Tarybą: 
Milton Koss, 8-me.
Helen Fichtenbaum, 9-me 
Helen Wishnofsky. 10-me 
Alcott L. Tyler. 11-me 
Blanche K. Katz, 12-me 
Vincent J. Longhi, 13-me 
Ralph Shapiro, 14-me 
Helen Phillips. 15-me 
Terry Rosenbaum, 16-me

< Į Teisėjus:
Brooklyn o darbininkai į tei

sėjus miestavosios teisdarystės 
distriktuose (Municipal Dis
tricts) stato šiuos kandidatus: 

Samuel Panzer ir Louis S. 
Flagg, Jr., 2-me.

Julius Reinlieb ir Samuel 
Rosenthal. 3-me.

Michael Wollin, 4-me.
Jos. C. Navarro ir Max V

Bloom, 5-me.
Mildred Roth, 6-me.

Queens Kandidatai į Teisėjus

Mary Murphy ir Stanley 
Paulkner i vyriausio teismo 
10-to distrikto teisėjus.

Joseph J. Porte į miestavą 
teisėją.

Joseph Spencer, 2-me dis
trikte.

Solomon Fisher, 6-me dis
trikte.
Queens Kandidatai į Miesto 

Tarybą
Arnold J. Olenick, 4-me 

distrikte.
Samuel Hunt, 5-me.
Morris Pottish, 6-me.
John Ulisse Daone, 7-me.

Davis su Marcantonio 
! Maršrutuos Harleme i - - - -

Ben Davis, visi to distrikto 
vietiniai ALP kandidatai, 
taingi viso miesto darbininkų 

I kandidatas i majorą kongres- 
i manas Marcantonio, ir artis
tas Paul Robeson dalyvaus 
rinkiminiame mitinge atvira
me ore šio šeštadienio popietį 
(šiandien), lapkričio 5-tą.

Didžiausia kada nors Har
leme įvykusi demonstracija 
bus 5-tą valandą, prie 132nd 
St. ir Lenox Ave.

Pirm ir po šio mitingo po 
visa svsiediją įvyks mitingai, 
vietinės eisenos ir žibintų pa
radas. Dalyvaus tūkstančiai 
žmonių — unijistų, ištisos pa
rapijos, draugijos.

Visas Harlemas skendėja 
džiaugsme, kad pas juos su
grįžo jų atstovas, kovotojas 
už jų reikalus Benjamin J. 
Davis.

Davis, jau antrą terminą 
tarnaująs Miesto Taryboje', 
buvo neteisėtai įkalintas, nuo 
žmonių' tarsi vogto išvogtas 
jam ir jiems svarbiausiu lai
kotarpiu, paskutinėmis rinki
mų kampanijos savaitėmis. 
Praėjusį ketvirtadienį, jį ir 
kitus 10 nuteistųjų darbinin
kų vadų komunistų Civilinių 
Teisių Kongresas išlaisvino iš 
kalėjimo po $260,000 bendru 
užstatu.

tas.
po liaudies majoras, 
vo 
siekęs reputacijos
kairiuoju kabliu.

“Ponas Mosos 
dė pasišaipyti iš 
drų,’ ir iš mano 
painiavų.’

“^ai Naujiesiems Balsuoto

jams Būna Aišku

“Mano vienintelės ‘painia
vos’ buvo su republikonais ir 
Trumano - O’pwyer . demokra* 

i tais kongrese, prieš ju parda
vimą darbininkų, civilių tei
sių iii taikos.1. .

“Mano vieninteliais bendrais 
paskiausiais 15-ka metų buvo 

' mano distrikto liaudis, aš ne
turėjau laiko jokiems ki- 

bendrams. Aš dirbau 
laiką — ir daugiau — 
distrikto, šio miesto ir 
geriausioms interesams.

“Aš neturėjau laiko golfui 
ar plaukioti yachta ar kelio
nėms Kalifornijon, Mr. Mo
ses. Kuomet kalbi apie ma
no bendrus, kalbi apie mano 
distrikto žmones.

“Jie yra 98 nuošimčiais 
biedni žmonės. . . katalikai, 
protestonai, žydai. Ir leisk 
man, pone Moses, pasakyti, 
jie yra

“Žemei Druska . . .
“Mano bendrais yra žmo

nės, kurie New Yorko mies-

i tiems 
pilną 
savo

Teiks darbininkams teisę 
streikuoti ir pikietuoti už 
žmoniškas algas ir sąlygas ir 
už teise derėtis per uniją 
(dabar darbininkai tos teisės 
nebeturi, prieš juos siunčiama 

| policija).
Yra priešingas pikietuoto- 

' jus daužančiai policijai ir 
1 priešingas majorams, kurie 
siunčia policiją ant pikietuo- 
toju, ar kitu nieku neprasi- 
kaltusių piliečių ;

Steigs moderniškas, 
mokyklas, statys jose 
karnai mokytojų, kad 
ninku vaikai mokiniai
tu bent su kai kuriomis tokio- i 
mis progomis gyvenimui, ko-;

sveikas ;
pakan-
darbi- '

užaug- j

SUMINS

Harlemas Pasitiko Davisą

Charles
Jau antra savaitė kaip lo

voje guli aries Vigūnas, 
kutus lai ręst^urantą^ gė-

ga\
rį laisniais,
Brooklyn, N 

 

sunl|ų gripą, iš kuri 

 

prąflėjęs vystytis plaukių ūžd 
imas. Tačiau daktaras 

galėjo vystymąsi plau&či i 
degimo ir Vigūnas laipsništf 
eina geryn.

er-

Stanley Teatre šiuo tarpu 
pakartojama istoriškoji 
xander Nevsky” ir rodoma 
įdomi iš Graikijos 
“Youth of Athens.”

Du kartus viena diena at
silankęs grožės salione (ne 
gražintis), plėšikas iš savinin
kių ir kostumerių susirankio
jęs $98. Pirmu kartu jis bu
vęs atėjęs apžvelgti padėtį, 
klausęs, gal reikia patį salio- 
ną gražinti, permaliavoti.

EVERYBODY DOES IT
Puiki Nauja Muzikalė Filmą 

su PAUL DOUGLAS 
Šaunūs Vaidinimai Scenoje su 

ETHEL WATERS
THE LANGS * BOB EVANS 

ROXY THEATRE 
7th Ave. prie 50th Strreet.

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją!

"Kinai sveikina komunistų parti
zanus.” * "Naujas Kabinetas už
baigia Franci Jok krizę.” * "Bai
giasi Hawaii laivakrovių strei
kas.” ♦ "J. V. lėktuvas sudūžta
Anglijoj.”

EMBASSY Broadway ir 46th St.

pažadus per 13 metu būda
mas pakartotinai išrinktas 
New Yorko atstovu Jungtiniu 
Valstijų Kongrese — kongres- 
rnanu. ' x

ALP taip pat užtikrinta, 
kad visi kiti jos kandidatai 
laikysis darbininkiškos pro
gramos, nes ir jie savo pir- 
mesniais darbais tai įrodė.

American Labor Partija 
nrašo visus darbo žmones 
balsuoti už save, už savo ge
rovę, rinkti tos partijos pa
statytus, darbininkų patikėtus 
sekamus kandidatus:
Visame Didžiajame New Yor
ke ( Brooklyn-Bronx-Manhat- 

tan-Queens-Richmond)
Vito Marcantonio—majoru.
Paul L. Ross—iždininku.
Minneola Ingersoll-—Miesto 

Tarybos prezidentu.
Brooklyno (Kings) Apskrities 

Kandidatai
Ada B. Jackson į Brookly

no prezidentą.
Edmund II. H. Caddy (re- 

publikonas) į distrikto proku
rorą (district attorney).

Džiaugsmo Demonstracijom
žinia, kad jų mylimas at

stovas Miesto Taryboje, dar
bininkų vadas komunistas 
Benjamin J. Davis tapo iš 
kalėjimo išleistas po kaucija, 
tarsi kokios magiškos galios 
tapo išnešiota po Harlemą, 
žmonės išėjo į gatves kalbė
tis, džiaugtis bendrai, dainuo
ti, šokti. '•

Prie kampo 110th St. ir Le
nox Ave. atsirado ir benas.

išlaisvintieji Henry Winston 
ir Robert Thompson. O pas
kiau visi nuvyko į mitingą 
viešbutyje Theresa, 125th St. 
ir 7th Avė., kur taip pat bu
vo pasitikt! su audringomis 
ovacijomis. T—as.

(Slialinskas)
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave.,
(at Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
W3

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499

i Susirinko būriai 
! nių. Prasidėjo

jaunu 
atviroje

žmo-
gat-

vėje dainos, -šokiai, kalbos. 
Quėjo tūkstančiai svieto, už- 

i tvindė gatves.

Šventes Jau Arti!
SIŲSKITE DOVANAS 

MAISTĄ - DRABUŽIUS - VAISTUS, 
TAIPRAITERIUS, SIUVAMĄSIAS 

MAŠINAS ,
Savo Giminėm ir Draugam Sovietų Są

jungoj (jau apmokėtais muitais) ir 
Visose Pasaulio Dalyse.

Visi Pundeliai Apdrausti prieš Dingimą 
ar Pagadinima.

STANDARDINIU!
PUNDELIUS 
arba savus 

Maisto ir Drabužių 
Pundelius 
PER MUS

Nemokamai Reikalauki 
tu Mūsų Pilno Katalogo

5-TOJI SENSACINGA SAVAITE!

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA ROCKEFELLER CENTER

OLIVIA de HAVILLAND—MONTGOMERY CLIFT
RALPH RICHARDSON

"THE HEIRESS”
Didžiojoj Scenoj: "GOLDEN HARVEST" — Paruošė Leonidoff, 

Simfonijos Orkestras, diriguojamas Alexander’!© Smallens.

Kita iš didžiausiųjų de
monstracijų įvyko prie 114th 
St. ir Lenox Ave,

žmonėms džiaugiantis savo 
laimėjimu, atgauta savo atsto
vui laisve, darbo žmonių prie
šai tūžo. O’Dwyerio valdinin
ku atsiusta policija bandė 
prie 114th St. demonstraciją 
išsklaidyti, daugelį dalyvių 
apstumdė, 6 areštavo, bet de
monstracija tebevyko iki vė
lybu valandų vakaro.

Greta Davis, abiejuose mi
tinguose kalbėjo kartu su juo

Faktai Apie Rinkimus
Rinkimai Įvyks jau šį an

tradienį, lapkričio 8-tą.

Valandos: 6 ryto lig 7 va
karo. Balsuokite anksti.

Balsuoja visi piliečiai, kurie 
užsiregistravo spalių- 10-tos 
savaitę įvykusioje piliečių re
gistracijoje. toje pat vietoje, 
kurioje užsiregistravo.

Rinks miesto pareigūnus— 
majorą, iždininką, Miesto Ta
rybos prezidentą. Toms trims 
vietoms kandidatai visame 
mieste tie patys. O visoms 
kitoms vietoms kožna miesto 
apskritis turi saVo skirtingus 
kandidatus.

Susiraskite savo apskrities ir 
savo distrikto kandidatus, iš- 
sikirpkitę ir sąrašą neškitės 
su savimi eidami balsuoti. O 
kad nesumaišyti su kitomis

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. 
223 South 4th Street 

BROOKLYN. N. Y. 

balandos: ( 6—8 vakarais 
Ir Pagal Pasitarimais

WORLD TOURISTS
1845 BROADWAY (60th ST.I. NEW YORK 23. N. Y. 
Telephone: Luxemburg 2-0590

3?

UP-TO-DATE

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRlLT^

DEGTINES, VYNĄ 
IR ALKS

TONY’S
BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE

DAOTę^CYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Telefonas Evergreen 4-0208 GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MIRĖ
Catherine Little, 74 m. am- 

230 Heyward 
Mirė lapkr. 
Kūnas pa- 

Gušto koply-

žiaus. Gyveno
St., Brooklyne.
2 d., namuose.
šarvotas Povilo
čioje, 354 Marcy Ave., Brook
lyne.

panašiomis pavardėmis, dar 
saugiau bus taip:

Susiraskite eilę C, trečią 
nuo viršaus. Tai bus Ameri
can Labor Partijos eilė. Pra
dėję nuo galo, sekant tolyn 
į šoną, iŠ kairės į dešinę, nu
spauskite žemyn virš vardais 
esančias rankenutes, nepra-s=- CHICAGO DEADLINE Alan LADD

Donna REED

Asmeniniai: Jo Stafford, Piero’Bros., Jackie Green, Paul Weston

PARAMOUNT Times
Square

Rodoma ir Vidunaktį 
Kas Naktį.

Laidotuvės įvyks lapkr. .5 
d., Kalvarijos kapinėse. Ve
lionė paliko nuliūdime du 
brolius, dvi broldukteris. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. P. Gustas.

leidžiant nei vieno vardo.
O paskiausia susiraskite ir 

balsuokite pataisas ir priedus 
(amendments ir propositions) 
valstijos konstitucijos, kaip 
nurodyta atskirame rašte.

1 ’
Egzaminao/am Akis, 

:: Rašome Receptas
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
ank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name"
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

71 TDEF>Q D A D 411 GRAND STREET 
fu U r r o D Alt Brooklyn, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
ZNAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7720

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITE.

282 UNION AVENUE BROOKLYN
‘ Tel. /Wergreen 4-9*12

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

" SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Litb. Daily) —Šešt., Lapkr. 5,

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių vai




