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madienio rytą) : Francijos ko
munistų partija išėjo vyriau
sia rinkimuose laimėtoja . . .

Rinkimai į Francijos stei
giamąjį seimą įvyko sekma
dienį. šiuo metu komunistų 
partija turi išrinktų apie 150
savo atstovų. Antroji partija
yra klerikalų partija; trečio
ji — socialistų.

F’o keleto valandų gal būt 
rinkimų rezultatai truputėlį 
pasikeis, bet daug jie pasi
keisti negalės: Francijos ko
munistų partija vaidino ir vai
dins milžinišką vaidmenį to 
krašto gyvenime. Francijos 
darbininkų klasės dauguma— 
su komunistais.

★ ★ ★
Francūzai komunistaKrim- 

tai siūlė socialistams vienybę. I
—Susivienykim, — sakė jie 

—sudarydami pačią tvirčiau
sią mūsų krašte vieną darbi
ninkų partiją, kurios nei jo
kia pajėga nenugalės.

Bet socialistai neklausė. 
Anglijos Laskis jiems patarė :<■ 
nesivienykit.

Dabar kiekvienam aišku: i 
jei šiedvi partiji būtų susivie
niję, tai šiandien jų rankose 
būtų Francijos ateitis.

Socialistuos yra nemanai

’ f

buržuazijos agentų ir jiems 
kol kas pavyko vienybės pla
nus suardyti.

Naje, į steigiamąjį seimą 
kandidatavo paskilbęs fran- 
cūzų tautos neprietelius, Mu
nich© išdavikiškos sutarties 
dalyvis, Daladier. Bet jo žmo
nės neišrinko!

★ ★ ★
P-nas Tysliava rašo:
“Vargiai, ar visuomenėje su

sivokiama, kad didžiuma da
bartinių • streikų yra komunis
tų kurstomi.”

Juozas čia pripažįsta ko
munistams stiprybę ir įtaką 
darbininkų judėjime.

Bet truputėlį žemiau ten 
pat jis džiaugiasi, būk komu
nistinio judėjimo laivas skęs
tąs, tat iš jo žiurkės bėgioja.

žiurkių veislei p. Tysliava 
priskaito neseniai “iš skęstan
čio laivo” pabėgusį Budenzą.

Jeigu “komunistų laivas” 
skęstų, tai jis negalėtų “di
džiumos streikų sukurstyti.“

Kadaise p. Tysliava džiau
gėsi, būk ir Francijos “komu
nistų laivas” skęsta, tačiau 
šiandien matome, kas ten da
rosi !

Dėl streikų ne pro šalį p. 
Tysliavai žinoti vienas “maž
možis”: darbininkų streikai 
Amerikoje įvykdavo, kai apie 
moderniškąjį komunistinį ju
dėjimą pasaulis dar nebuvo 
girdėjęs.

★ ★ ★
Na, o kai dėl to, kad Bu- 

denzas pasielgė, kaip žiurkė, 
— neginčijame.

Turime atsiminti, kad žiur
kės bėgioja ne tik iš laivų; 
jos nešdinasi ir iš ten, kur 
švaru ir sąlydu, kur nėra 
joms vietos pasislėpti.

Labai įdomų straipsnį apie 
tą tipą parašė žymioji dar
bininkų judėjimo vadovė Eli
zabeth Gurley Flynn praeito 
sekmadienio “Workeryj.”

Philadelphietis A. J. Be
kampis man sakė, kad jis ir 
draugai rūpinsis parsikviesti 
Brooklyno Aido Chorą į savo 
miestą “Kada 'Kaimas Nemie
ga” operetei suvaidinti.

Brooklyno publikai patiko 
vaidinimas, įvykusis praeitą 
sekmadienį. Nuopelnas pri
klauso vaidintojams, chorui, 
režjsieriui J. Juškai ir Choro 
mokytojai Žilinskaitei.

Taip, aš manau, Philadel- 
phijoj aidiečiai turėtų pasise
kimo.

★ ★ ★
Sekmadienį susitikau iŠ vi

sos lietuvių kolonijų eilės vei-
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Vengrijos Pripažinimas 
Ir Rinkimai Būsią 

Atidėti
________

Budapest. — , Maršalas 
Vorošilovas, sovietinis ko- 
mandierius Vengrijai ir 
talkininkų kontrolės komi
sijos pirmininkas, siūlė ven
grų ministerių kabinetui 
sudaryt apvienytus kandi
datų sąrašus būsimiems 
rinkimams, kaip rašo anglų 
žinių agentūra Reuter. 
Bendrame sąraše komunis
tai ir socialdemokratai, gir
di, sudarytų 49 nuošimčius 
visų kandidatų; o visos ki
tos partijosAįurėtų 51 nuo
šimtį kandidatų.

Sakoma, kad Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų valdžios 
nesutiks su tuom.

Amerika ir Anglija nese
niai žadėjo netrukus pripa
žint laikinąją Vengrijos 
valdžią. Bet nesiskubina.

Visuotini Vengrijos rin
kimai buvo skiriami lapkri
čio pradžioj; bet jie gal bū
sią atidėti iki pavasario.

Submarinais Nacių 
Vadai Pabėgę į

Argentiną
' Rio de Janeiro.— Apart 
i dviejų Vokietijos submari- 
nų, kurie pasidavė Argen
tinoje, naciai nuskandino 
kitus savo submarinus, ku
rie pasiekė Argentinos 
krantus, kaip sakė Damon- 
te Taborda, buvęs pirminin
kas argentiniečių komiteto 
tyrinėti nacių veiklai tame 
krašte. Taborda supranta, 
kad tais submarinais buvo 
įgabenti kai kurie nacių va
dai į Argentiną; pasak Ta- 
bordos, galimas daiktas, 
kad ir Hitleris slapstosi Ar
gentinoje.

Taborda yra redaktorius 
Critica laikraščio, kurį su
spendavo karinė Argenti
nos valdžia. Jis nužiūri, kad 
naciai sukėlė ir pastaruo
sius sumišimus Argentinos 
valdžioje.

Sako, Negana Socialių Pa
gerinimų Amerikoje

Washington. — Amerikoj 
įvedama mažiau socialių 
pagerinimų (reformų), negu 
kitose demokratinėse šaly
se, sakė jos vid. reikal. sek
retorius Harold Ickes, besi
kalbėdamas su korespon
dentais. Jis pageidavo, kad 
Jungtinės Valstijos eitų tuo 
keliu, kurį pažymėjo velio
nis prezidentas Roosevel- 
tas; bet Ickes netvirtino, 
kad Amerikos valdžia lai
kysis to kelio.

Ickes yra vienintelis arti
mas Roosevelto draugas 
dabartinėje valdžioje.

k ėjų: visi pareiškė, kad pas 
juos rūpinamasi Antruoju De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimu, įvyksiančiu Pittsburghe 
lapkričio 23-24 dd.

SUKILĖLIAI PAĖMĖ VISA 
VENEZUELOS VALDŽIA 

J SAVO RANKAS
Caracas, Venezuela. — 

Sukilėliai, nuvertę prezi
dento Medinos Angaritos 
vyriausybę Venezueloj, per
ėmė į savo rankas visą to 
krašto valdžią, kaip teigia 
United Press.

Naujas, laikinasis Vene- 
zuelos respublikos prezi- 
dent. Romulo Bettancourt, 
Demokratin. Veikimo Par
tijos vadas, paskelbė šiuos 
sukilėlių valdžios siekimus:

Tuojau daryti žingsnius 
demokratijai įvykdyti; su
ruošti laisvus, slaptus rin

kimus 1946 -m. balandyje; 
nupiginti gyvenimo reik
menis; teisti- buvusį prezi
dentą Mediną už valstybės 
pinigų ėmimą sau.

Sukilėlių partija pirm 
j Medinos nuvertimo kaltino 
! jį, kad jis neišgavo savo 
kraštui didesnės dalies pel
no iš Venezuelos žibalo ver
smių, kurias išnaudoja a- 
merikonai ir kitų kraštų 
kapitalistai.

Naujasis prezidentas, va
dinamas socialistu, jau su
darė savo ministerių kabi
netą.

Ickes Ragina Ameriką 
Laikytis Teisingumo 
Link Sovietų Sąjungos
Washington. — Harold 

Ickes, Jungtinių Valstijų vi
daus reikalų sekretorius, 
pareiškė:

“Šioje šalyje daugiau 
skleidžiama neteisybės apie 
Rusiją, negu kur kitur. Bet 
kur mes šiandien būtume, 
jeigu ne Rusija? Pasaulio 
taika ir gerovė reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos 
vengtų prietarų prieš So
vietų Sąjungą, kad jos me
stų šalin nepasitikėjimą pa
siūlymais, kuriuos Sovietai 
duoda.”

Ickes tik ką sugrįžo iš 
Anglijos, kur jis dalyvavo 
rašyme sutarties tarp Jung.

FRANCUOS SEIME BUS 
DAUGIAU KAIP 150

KOMUNISTU ATSTOVU
Paryžius. — Francijos | savo, kad šis seimas veiktų 

seimo rinkimuose spalių 21 kaip konstitucinis seimas 
d. komunistai daugiau lai- per 7 mėnesius ir kad laiki- 
mėjo savo atstovų į seimą, noji gen. de Gaulle val- 
negu bet kuri kita partija.1 džia pasiliktų vietoje, iki 
Oficialis pranešimas pir- seimas pagamins naują res- 
madienio priešpietį sakė, publikai konstituciją.
jog į seimą išrinkta 151 ko- Radikalų socialistų iš- 
munistas, 142 katalikai ir rink seiman tik 19.
139 socialistai devyniasde- | Iš suskaitytų balsų komu- 
šimtyje nuošimčių visų nistai gavo daugiau kaip 
Francijos apskričių . puspenkto miliono.

Manoma, jog likusiuose ----------------
dešimtyje nuošimčių aps- Pasinaujino derybos tarp 
kričių dar keletas komunis- chinų komunistų ir Chiang 
tų išrinkta. , Kai-sheko vidurinės Chini-

Dauguma piliečių nubal- jos valdžios.

Chiang Kai-Shek Paskyrė japonų 
Berną Formozos Gubernatorium

Chungking. — Vidurinės 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas paskyrė genero
lą Chen Yi gubernatorium 
atvaduotos nuo japonų sa
los Formozos.

Chen Yi buvo; pajūrinės 
Chinijos provincijos Fukie- 
no gubernatorius nuo 1934 
iki 1941 metų; leido japonų 
šnipams ir sabotažuotojams 
veikti prieš Chiniją; kvietė 
japonus išnaudot Fukieno 
geležies kasyklas ir viešai 
skelbė, kad chinai negalėsią 
atsilaikyt prieš japonus 
daugiau kaip 3 mėnesius.

Fukieno Provincijos Gy
ventojų Gildija protestuoja

Reikalauja $1,800,000,- 
000 Gelbėti Europai nuo 

Bado per Žiemą
Washington. — UNRRA 

tarptautinio fondo direkto
rius Herbertas Lehman ir 
Amerikos valstybės sekre
toriaus padėjėjas Clayton 
pareiškė, kad fondas būti
nai turi gauti 1 bilioną 800 
milionų dolerių gelbėti įvai
rius Edropos kraštus, nu
kentėjusius nuo karo. Jeigu 
fondas negaus reikiamu lė
šų, tai 180 milionų Europos 
žmonių turės badauti atei
nančią žiemą, o tarp alkio 
ir šalčio nuvargintų gy
ventojų pasklis epidemiškos 
ligos, kaip įspėjo Lehman 
ir Clayton.

KARO TEISMAS JAVOS 
ŽMONIŲ RĖMĖJAMS /

Australija. — valdžia ne
prileido australų unijistų, 
kurie norėjo aplankyti 400 
įkalintų indoneziečių. Kali
nius teis karinis teismas už 
tai, kad jie rėme Javos sa
los gyventojų sukilimą 
prieš Holandiją. >

London. — Anglų spauda 
užginčija pirmesnį praneši
mą, kad Vengrijoj esąs į- 
vestas karinis apgulos sto
vis. Kariniai įstatymai var
tojami tiktai prieš juodąją 
rinką ir riaušių kėlimą.

Valstijų ir Anglijos kas lie
čia žibalo gaminimą kituose 
kraštuose ir jo gabenimą į 
užsienius.

Maskvos Spauda Peikia Vakari
nių Talkininkų Politiką Rytuose

prieš generolo Chen Yi sky
rimą Formozos gubernato
rium. Savo atvirame laiške 
jam tie chinai, tarp kitko, 
sako:

“Visi Fukieno žmonės 
nori spjauti tau. į veidą ir 
pasitiki, jog -formoziečiai, 
taip pat pasiryžę spjauti. 
Tavo septynerių metų re
kordas kaip Fukieno guber
natoriaus yra kruvinas; tu 
išžudei tūkstančius patrijo
tinių žmonių. Tu esi pami
šėlis, jeigu manai, kad mes 
po pergalės laimėjimo no
rime tokio išdaviko, kaip 
tu. Tu ir dabar tebegyveni 
su savo japone pačia.”

CHINŲ KOMUNISTU 
ARMIJA TRAUKIA

SI Į ŠIAURE
Chungking. — Ketvirtoji 

chinų komunistų armija, 
pagal savo komandos įsa
kymą, traukiasi iš pietinio 
Yangtze upės šono linkui 
šiaurės. Komunistų kariuo
menė, siekdama chinų tau
tos vienybės, vengia susi
kirtimų su Chiang Kai-she
ko vidurinės Chinijos armi
ja.

Ar Naikins Japonų 
Šeimynų Trustus?

Tokio..— Japonų valdžia 
skelbia, kad ji pradės ardyt 
japonų šeimų trustus, kaip 
įsakyta generolo MacAr- 
thuro.

Bet Japonijos sostinės 
laikraštis Asahi įspėjo, kad 
žadamas tų trustų naikini
mas bus akių dūmimas tal
kininkams ; sako, trustai 
bus tik perorganizuoti taip, 
kad išvengtų atsakomybės 
už karą.

London. — Sustreikavo 
dar 10,000 Anglijos laiva- 
krovių. Viso streikuoja jau 
41,000. Jie reikalauja pakelt 
uždarbį iki penketo dolerių 
dienai.

Garfield, N. J. — Rose 
Tripp’ienė nužudė tris ma
žus savo kūdikius ir pati 
gesu nusižudė.

Protestuoja prieš 
Sovietą Sutartį su

Vengrija ir Kt.
London. — Anglijos ir 

Jungtinių Valstijų valdžios 
užprotestavo prieš Sovietų 
padarytą verslo sutartį su 
Vengrija.

Ta penkerių metų sutar
tis yra tokia: Sovietų Są
junga nupirks pusę Vengri
jos fabrikų ir dirbtuvių Še
rų (akcijų). Sovietai už tai 
atsilygins savo dirbiniais 
bei produktais.

Sutartį dar turės tvir
tint Vengrijos seimas. A- 
merika ir Anglija savo pro
testu nori paveikti seimą, 
kad atmestų sutartį.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija taip pat užprotes
tavo prieš Sovietų planuo
jamas verslo-prekybos su
tartis su Rumunija ir Bul
garija.

SUDEGĖ 3 STUDENTAI
New Brunswick, N. J. — 

Rutgers Universiteto bend
rabutyje Sigma Alpha Mu 
įvyko gaisras, kuriame su
degė du studentai ir viena 
studentė.

Indo-Chinai Atsišaukė j 
Prezidentą Trumaną

Saigon, Indo-China. — 
Tautinė indo-chinų anna- 
miečių organizacija per ra
diją atsišaukė į prezidentą 
Trumaną, į Anglijos prem
jerą Attlee ir laikinąjį 
Francijos prezidentą gen. 
de Gaulle; prašė sustabdyt 
vakarinių talkininkų už
puolimus prieš Indo-Chinos 
gyventojus ir duot jiems 
teisę per balsavimus nus
pręst, ar tas kraštas turi 
tapti nepriklausomu ar lik
tis svetimųjų “globoje.”’

Maskva. — Sovietinis :siuose Laikuose: 
laikraštis Naujieji Laikai “Japonų spauda vis dar 
spal. 21 d. reikalavo griež-begėdiškai tvirtina, kad Ja- 
čiau elgtis su kariniais ja-i ponija kariavo už Azijos 

tautų išlaisvinimą ir nepri
klausomybę.” Tie patys ka* 
riniai rateliai tebėra vai-

■ponų viešpačiais ir duoti 
laisvę koloninėms Azijos 
tautoms. Kitame straipsny;, 
j e Naujieji Laikai rašė, kad- 
auga naujafašįstinis ju
dėjimas Italijoj.; sako, tą 
vadinamą “paprasto žmo
gaus (fašistinį) frontą” re
mia Italijos kapitalistai ir į 
jį pro pirštus žiūri karinė

džioj;
Amerikoj vis daugiau 

girdėt balsų prieš nepri
klausomybės davimą Filipi-
nams.

Francija pasiryžus vieš
pataut Indo Chinoj, nors 

talkininkų komisija. Nau- indochiniečiai smarkiai tam 
jafašistinis gi frontas Ita-; priešinasi. Kitų išlaisvintų 
Ii jo j stiprėja ir planuoja nuo Japonijos tautų būklė 
pagrobti valdžią. ' taipgi neužtikrinta ir netin-

Evgenjevas rašo Naujuo- karna, sako Naujieji Laikai.

ANGLAI ŽADA MIR- 
ČIA BAUST JAVOS 

PATRIJOTUS
Batavia.— Anglų kariuo

menė užėmė Bandung ir 
Semarang miestus Javos 
saloje, vadinamoj Rytinėje 
Holandų Indijoje. Anglų 
komanda grūmoja mirčia 
bausti visus tokius vieti
nius Javos žmones, kurie 
priešinsis užėmėjams.

Churchill Bijo Vokie
tijos Susmukimo

■! ■ ■

London, spal. 22. — Bu
vęs Anglijos premjeras 
Churchillas sakė, kad talki
ninkam dabar esą lengva 
suvaldyt Vokietiją. Bet gir
di, daug sunkiau sulaikyt ją 
nuo visiško susmukimo.

Sovietai Nori Greitų Di
plomatinių Ryšiu su 

Austoj Valdžia
—------

Viena. — Sovietų vyriau
sybė pranešė laikinajai 
Austrijos premjero Renne- 
rio valdžiai, kad jie nori su- 
megst diplomatijos ryšius 
su Austrija ir apsikeisti at
stovais.

(Komercinė amerikonų 
spauda rašo, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija nepa- 

; tenkintos tuo Sovietų žing
sniu. Amerika ir Anglija, 

i esą, tik paskelbė, kad prem- 
i jero Rennerio valdžia ap
ims jau visą Austriją, bet 

i girdi, tatai nėra oficialis 
Austrijos valdžios pripaži
nimas.

VENEZUELOS SUKILI
ME UŽMUŠTA 2,000 
Miami, Fla. — Atlėkę iš 

Venezuelos, Pietų Ameri- į 
kos, keleiviai teigia, kad; 
per sukilimą prieš senąjį to 
krašto prezidentą buvo už
mušta 2,000 žmonių iš abie
jų pusių.

Philadelphia. — 13 krimi
nalistų kalinių Eastern Pe
nitentiary užbaigė 14 dienų' 
bado streiką.

FABRIKANTAI PRIEŠ 
65c ALGĄ

Washington. — Amerikos 
Fabrikantų Susivienijimai 
pareiškė, kad jei kongresas 
nustatytų mokėt ne mažiau 
kaip 65 centus už darbo va
landą, tai girdi, viskas pa
brangtų ir bizniui pakenk
tu, v

Ottawa. — Kanados fi
nansų ministeris siūlė, kad 
seimas 16 nuošimčių nu
muštų taksus asmenims Ka
nadoj ir kad 40 nuošimčių 
sumažintų taksus už nepa
prastus pelnus.
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Dėl Pono Briedžio Laiško 
New Yorko Timesui

New York Timese (šeštadienio laido
je) tilpo laiškas, parašytas Sfepo Brie
džio, kaž kokios “Baltic American So
ciety” prezidento. Jame puolamas New 
York Timeso korespondentas ir tasai 
karininkas, kuris korespondentui sutei
kė žinių apie Pabaltijo kraštų pabėgėlius 
Vokietijoje, kurių dauguma yra naciai ir 
ten elgiasi naciškai.

P-nas Briedis, gyvendamas Brooklyne, 
pareiškia, jog tai nesą teisybė; girdi, tie 
naciai nesą naciais, o tik pabėgėliai. Ar
gi p. Briedis, gyvendamas Brooklyne, 
daugiau žino, negu Amerikos karinin
kas, kuriam tenka susitikti su tais pabė
gėliais ir kuriuos jis jau spėjo “iš pana
gės” pažinti!

Kad p. Briedžio visas laiškas yra žiop
las, nepagrįstas faktais, liudija ir šis pa
sakymas :

“The Baltic nations were the very 
first countries to recognize de jure the 
Soviet regime in Russia...”

Kur čia sensas, kur čia logika?
Didžioji Spalio Revoliucija Rusijoje 

užsiliepsnojo 1917 metų lapkričio mėn. 7 
dieną, paskelbdama teisę visoms tautoms 
laisvai apsispręsti savo lįįęįmu. Jokių Pa
baltijo valstybių tuomet nebuvo, nes jo
se viešpatavo kaizerio armijos.

Kai Pabaltijo valstybės pasiskelbė ne
priklausomomis, pirmoji valstybė, pripa
žinusi jų nepriklausomybę, buvo Tarybų 
Sąjunga! Lietuva nepriklausoma buvo 
pripažinta 1920 m. Tik po to kitos vals
tybės pradėjo ją pripažinti nepriklau
soma.

Dabargi fašistų pakalikai, p. Briedžio 
vardu, paskelbia, kad ne Tarybų Sąjun
ga pripažino Pabaltijo valstybes, bet pa
starosios Tarybų Sąjungą! Atsieit, uo
das pripažino arą!

Nesistebime, kad New York Timeso 
redakcija išspausdino tokį žioplą laišką; 
plutokratų organo redakcijai, mat, rū
pi, kaip nors pasitarnauti Tarybų Sąjun
gos priešam. Pirmiau tasai laikraštis iš
spausdino du neblogus savo korespon
dento p. Middletono pranešimus apie 
Pabaltijo pabėgėlius- nacius. Dabar jis 
bando parodyti “antrą medalio pusę”, 
siekiasi teisinti tuos nacius.

Tačiau nei joki teisinimai nepadarys 
iš juodo balto: daugelis Pabaltijo kraš
tų pabėgėlių, yra pirmos rūšies karo kri
minalistai. Tai privertė viešai pasakyti 
net vieną Amerikos karininką, gerai 
tuos nenaudėlius pažįstantį.

Kodėl Darbininkai Streikuoja?
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:
“Daugeliui žmonių, ypač nedirbančių 

įmonėse, neaišku, kodėl darbininkai eina 
į streikus. Net ir darbininkų tarpe yra 
minčių, kad dabar streikai nereikalingi. 
Tikrenybėje, tačiau, yra visai kitaip.

“Streikai vyksta vyriausiai dėl dviejų 
priežasčių. Kaip žinia, labai daug kariš
kių įmonių darbininkų buyo paleista ir 
paleidžiama. Už tai unijos^tose įmonėse, 

• kurios nepanaikinamos, reikalauja su
mažinti darbo valandas, nemažinant al
gos, kad tuo būdu padaryti vietos dėl 
atleistų ir numatytų atleisti darbininkų. 
Kitose įmonėse karo metu darbininkai 
buvo sučiupti su žemomis algomis ir už
šaldyti. Dabar jie reikalauja atitaisyti tą 
skriaudą. Kitose įmonėse fabrikantai 
nori sulaužyti unijas.

“Windsoro Fordas yra užsimojęs ne 
tik darbininkų reikalavimų nepaisyti, 
bet ir pačią uniją panaikinti. Jis reika
lauja išmesti iš kontrakto tokius punk
tus, kurie faktinai atimtų iš unijos visą

reikšmę. Pavyzdžiui, Fordas nori išmes
ti iš kontrakto punktą, kuris sako, kad 
formanas, nepatenkintas darbininku ar 
darbininkais, turi kreiptis į unijos vir
šininkus. Jis nori, kad punktas būtų pa
keistas taip, jog formanas galėtų imtis 
žygių prieš darbininkus tiesioginiai.

“Karo metu darbininkai buvo nusista
tę kęsti, nors daugelyje vietų jie buvo 
labai skriaudžiami. Taip pat ir samdyto
jai negalėjo perdaug šumyti, nes val
džia šiek tiek draudė. Dabar darbinin
kai mano, kad galima neteisybę atitai
syti ir daug ką pagerinti. Fabrikantai, 
iš kitos pusės, mano, kad dabar jie turi 
pilną valią prašalinti unijų teises, ku
rias buvo priversti pripažinti karo metu. 
0 valdžia, kaip dabar matome, nusista
čiusi laikytis “neutralumo”.”

“Lietuvos Vyskupų Laiškas”
Vienas lietuviškas fašistų laikraštis 

išspausdino dalį “Lietuvos Vyskupų” 
laiško, kurį, sako tas laikraštis, jie gavo 
francūzų kalba iš Europos. Du vysku
pai, esą, pasirašo po tuo laišku: Kauno 
arkivyskupas Skvireckas ir Vilkaviškio 
vyskupas Podolskis. Šitiedu vyskupai ka
ro metu buvo pabėgę sykiu su naciais į 
Vokietiją.

Mes nežinome, kur yra kiti Lietuvos 
vyskupai, bet žinome, kad tuomet, kai 
vokiškieji naciai buvo užpuolę Lietuvą, 
ją okupavo, tai Lietuvos vyskupai tuo
met irgi buvo išleidę viešą pareiškimą. 
Tai buvo pareiškimas, reiškiąs džiaugs
mo dėl nacių okupavimo Lietuvos!

Pasirodo, kad arkivyskupas Skvirec
kas buvo pro-nacis ir pasiliko pro-nacis, 
jeigu jis dabar “šaukiasi į pasaulį”, kad 
šis padėtų jam Lietuvon grąžinti seną 
išnaudotojų santvarką.

Tolydžio, kaip skaitytojai matė Lais
vėje, Kauno arkivyskupo pareigas einąs 
prelatas Jokubauskas, gyvenąs Kaune, 
ragina savo pasekėjus kooperuoti su ta
rybine Lietuvos vyriausybe.

Visai natūralu, kad pabėgusieji sykiu 
su vokiečiais Lietuvos katalikų dvasiš
kiai šiandien sielojasi, reikalaudami grą
žinti Lietuvon fašizmą. Tačiau sąžinin
gesnė ir politiškai padoresnė katalikų 
dvasiški j a, pasilikusi Lietuvoje, elgiasi 
kitaiP- ■ • ■ .

Nuo Defensyvo į Ofensyvų
Buvusis Dieso, o dabar Woodo komi

tetas, tūlų vadinamas- “raganoms gaudy
ti” komitetu, praeitą savaitę buVo pasi
šaukęs Washingtonan Jungt. Valstijų 
komunistų partijos pirmininką Wm. Z. 
Fosterį inkvizicijai. Tūlų buvo manyta, 
kad šiuo sykiu p. Woodui ir jo talkinin
kui, kongresmanui Rankinui, tikrai pa-> 
vyks atsistoti komercinės spaudos pir
maujančiose vietose kaipo “amerikoniz- 
mo gynėjams”. Tai ne juokas! Jie buvo 
pasigavę tokį “baisų žmogų”, kaip Wm. 
Z. Fosteris, visą savo sąmoningą gyveni
mą praleidusį Amerikos darbininkų ju
dėjime !

Deja, jiems tai padaryti nepasisekė. 
Fosteris pasirodė perkietas jiems riešu
tas! Iš defensyvo, Fosteris išvystė ofen- 
syvą, kaltindamas patį komitetą neame- 
rikoniškuose darbuose ir reikalaudamas 
komitetą likviduotis.

Po dviejų dienų “inkvizavimo”, ko
mitetas Fosterį paleido iki š. m. lapkri
čio 8 dienos. Ką jis veiks su juo tuomet, 
liekas, palaukti ir pamatyti.

Šis komitetas, beje, pradėjo grūmoti 
liberališkesniems radijo komentato
riams. Jis jau pareikalavo iš keleto jų 
rankraščių, iš kurių jie sakė savo kalbas 
per radiją.

Neatrodo, kad jam ir ten pavyks kas 
nors pasiekti.

Jei p. Woodo vadovaujamam komite
tui iš tikrųjų rūpėtų prieš-amerikoniš- 
kos veiklos iškėlimas aikštėn, tai jis pul
tų ne Fosterį ir ne liberališkesnius ra
dijo komentatorius, bet fašistus, — at-

* virus ir pasislėpusius, — kurie grūmoja 
Amerikos demokratijai ir pasaulinei

* taikai.
Bet tas šiam komitetui, matyt, ma

žiausiai terūpi.

Dienraščio Laisves metinis koncertas 
įvyks lapkričio - Nov, 11, 1945, bus La
bor Lyceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn.

, Bus nepaprastai graži ir įvairi prog
rama. Kiekvienas meną branginantis 
žmogus privalo išgirsti ją. Po koncerti
nės programos bus šokiai.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bi
lietus, nes sėdynės rezervuotos. Dėl pla
tesnių informacijų persiskaitykite kon
certo skelbimą.

Pūga lapelių. “Atsišaukimas j Žmones” krinta Bue
nos Aires gatvėse. Lapeliai šaukia prašalinti iš Argen
tinos fašizmą.. Energinga masių politinė veikla gali 
laimėti demokratijai pergalę.

> PASTABOS
Rekonversija labai išlėto 

vykinama. Pasidarė didelis 
perviršis jieškančiųjų dar
bo, o darbu mažai. Kuomet 
atleistieji iš karo darbų ! 
mechanikai, įvairūs mašinų, 
operuoto j ai ir t.t. išeina jie- 
škoti darbo, tai jiems darb
daviai atsako: “turime dar
bo, bet mokestis nuo 65 iki 
75 centų į valandą.”

Tokia mokestis tiems 
darbininkains, kurie karo 
metu gaudavo $1.10 iki $1.- 
35 centų į valandą. Gaunant, 
ir šią mokestį už 40 valan
dų darbo savaitę ir tai dar 
nėra didelė mokestis prie 
dabartinio p r a gyvenimo 
brangumo. O kaip žmogus 
gali su šeimyna pragyventi 
gaudamas beveik perpus 
mažesnę' mokestį?

Karinės Mobilizacijos ir 
Rekonversijos vedėjas John 
A. Snyder, kuris labai ge
rai žino, kokius milžiniškus 
pelnus karo, metu pasidarė 
pramonininkai, nurodo, kad 
prie žymiai pasmarkintos 
gamybos dabar galima pa
kelti darbininkams algas vi
sai nepakeliant kainų ant 
gaminių.

Amerikos darbo žmonės 
didžiausiu pasiryžimu dirbo 
karo metu, kad laimėti ka
rą prieš fašizmą. Jiems bu
vo žadėta prabangesnis e- 
konominis gyvenimas po 
karo.

O dabar jie susiduria su 
ta pačia padėtim, kokia bu
vo pirma karo: turi kovoti 
už geresnį-gyvenimą.

- - , , :--- - - ----- -------- **- ---------------

Kaip Pažinti Savo
Kaimynus

Daug mokyklų ir apylin
kių Su v. Valstijose išbando 
naujus būdus pagerinti 
tarp-grupinius santykius.

Vienas būdas yra paska
tinti jaunuosius mokyklose 
ir senesniuosius apylinkės 
pasidalinti ir įvertinti viens 
kito kultūrinius patyrimus. 
Šiandien mokslininkai ma
no, kad toks pasidalinimas 
ypatingai svarbus šioje ša
lyje, kuri reprezentuoja 
tiek daug pasaulio kultūrų. 
Vienas iš tų mokslininkų, 
Dr. Rachel Davis DuBois

simenu Rumunijoj, kaip 
mes ganydavom avis. Mes 
dainuodavom vieną ypatin
gą dainą.” Ji padainavo tą 
daineĮę, kas amerikietę la
bai sujaudino, ji matė, kad 
nors jos kalbėjo dviemis 
skirtingomis kalbomis, bet 
atsiminimai tie patys/

Protestonka sutiko žydę. 
Jos gražiai pasikalbėjo apie 
savo šeimas, ir žydė pridū
rė: “labai sunku šioj apy
linkėj mums gyventi, niekas 
mūs nesupranta ir mano 
vaikučiai nesutinka su ki-

Įdomus aprašymas telpa 
žurnale “New Masses” 
(spalio 16 d.) garsaus anglo 
dvasiškio Hewlett Johnson 
apie Sovietų Sąjungos karo 
nuteriotų vietų atstatymą.

Viskas ten eina dideliu 
spartumu. Fabrikai, kurie 
karo metu dirbo kanuoles ir 
kulkas, tankus ir orlaivius, 
dabar jau visu smarkumu 
dirba traktorius, automobi
lius ir kitokius daiktus civi
liniam gyvenimui. Fabrikai 
į trumpą laiką persitvarkė 
civilinei gamybai be paleidi
mo iš darbo darbininkų. Iš 
Raudonosios Armijos palei
sti vyrai tuojaus gauna 
darbus. Darbų ten pilna vi
siems. “Fabrikai ir dirbtu
vės šaukiasi darbininkų. So
vietų Sąjunga nežino be
darbių problemos”, sako jis.

O kas liečia rekonstruk
ciją, tai ji eina “stebinančiu 
tempu”, rašo Hewlett John
son. “Aš palyginau Lenin
grado naują veidą su Lon
dono dar žaizduotomis gat
vėmis. Nepažvelgus į filmas 
ir fotografijas labai sunku 
būtų tikėti pasakojimui, jog 
Leningradas buvo smarkiai 
apgriautas. Šiandien Lenin
gradas rodo savo normališ- 
ką puikumą ir didenybę.^

J. S.

Dėl to po visą šalį šian
dien siaučia streikų banga. 
Darbininkai ne tik priversti 
kovoti už algų ' pakėlimą, 
bet ir prieš darbdavių pas
tangas suardyti darbo uni
jas.

Darbininkų kova už ge- j 
resnį gyvenimą dabartiniu ! 
laiku yra viena iš svarbiau-' 
šių problemų mūsų šaliai.

Todėl vienas iš svarbiųjų! 
punktų Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo Pitts- 
burghe ir bus: Kaip apvie-i 
nyti lietuvius darbo žmones; 
bendram veikimui su Ame
rikos darbo unijomis ir ki-; 
tomis organizacijomis kovai! 
už algų pakėlimą, už tinka
mą apdraudą nedarbo me
tu, už pravedimą įstatymu 
Murray-Patman Bilių užti
krinimui darbo visiems. ’” ■'

Kadangi bus svarstomi 
tokie reikalai, kurie palie
čia kiekvieną lietuvį darbo- 
žmogų, todėl Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas ir 
randa didelį pritarimą viso
se lietuvių kolonijose.

Laiškas iš Lietuvos
M. Krasauskienė, Camb

ridge, Mass., prisiuntė gau
tą iš Lietuvos laišką (rašy
tą 1 d. liepos, 1945) nuo sa
vo draugų Simuolių, kurie 
tarp kito ko rašo:

Mes dabar po karo gyve
name netaip turtingai. Jūs, 
gerbiamieji, žinote gerai, 
kad’mūsų tėvynė yra vokie
čių nupustyta ir negreitai 
galėsime atsigauti. Mano 
trobesiai dar išliko sveiki. 
Tik stogus biskį apkapojo. 
O kitų mūsų kaime labai 
daug sudegė trobesių. Kol 
žmonės atsistatys, turės 
daug pavargti.

Dabar, kokios naujienos 
pas jus, mieli draugai. Kaip 
darbai Amerikoj? Ar bran
gus pragyvenimas ?

Aš dabar esu pašto agen
tūros vedėju. Paštas yra 
mano name ir aš pats tar
nauju jame, o mano žmona 
tarnauja bibliotekoj, kuri 
taip pat .randasi mano na- 
mę. Mums dar nėra taip 
blogai iki šiam laikui. Dar
gi ir žemės turiu išsinuo
mavęs. Nežinau, koks bus 
derlius.

Su augšta pagraba,
Vincai Simuoliai, 

Šimkaičių valsčius, 
Raseinių apskr.

yra ekspertas tarpgrupių 
apš vietos. Savo dviejose 
knygose “Get Together 
Americans” ir “Build To
gether Americans” ji apra
šo savo būdus.

“Amerikos kultūra vis 
vystosi”, rašo Dr. Du Bois. 
“Kiekvienas asmuo, kiek
vienas namas, kiekviena a- 
pylinkė gali prie jos prisi
dėti.”

Ji randa, kad žmonės 
mėgsta susirinkti namuose, 
susiedijos centruose, mo
kyklose, kur tik draugai 
susirenka.

Pijonierė žmonių santy
kių dirvoje, Dr. Du Bois su
silaukė kooperacijos nuo 
vadų įvairių tautų ir tiky
bų — chinų, italų, lenkų, 
Amerikos indi jonų, senų a- 
merikiečių, protestonų, žy
dų, katalikų, ir mokytojų ir 
mokyklų administratorių. 
Vartodama visokius būdus, 
ji rado, kad žmonės įdoma- 
vosi jaunystės atsiminimais, 
papročiais, įvairiais maisto 
gaminimo būdais, šventė
mis, visokiais festivalais, 
kada buvo perstatyti nefor
maliuose susirinkimuose.

Savo knygoje, Dr. Du 
Bois aprašo vieną tokį susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 
žmonės įvairių tautų ir ti
kybų. Ji sako, kad toks su
sirinkimas gali įvykti bet 
kur, namuose, mokyklose, 
kliube arba bažnyčioje. Pa-! 
kviesta nedaugiau 30 žmo
nių įvairių tautybių. Visi! 
draugiškai pasikalba. Vie
nas papasakoja apie savo 
senąjį kraštą, kitas apie į- 
pročius, kita padainuoja sa-| 
vo atmintinas dainas. Dr. 
Du Bois patėmijo, kad at-! 
pasakojimas savo jaunų! 
dienų glaudžiau žmones pri- ■ 
traukia.

Viename susirinkime na-; 
re Daughters of the Anie- i 
rican Revolution draugys
tės papasakojo savo atsimi
nimus jaunų dienų vaka
ruose, kur jos tėvas turėjo 
daug avių. Iš Rumunijos 
moteris sušuko: “aš*ir at-

tais vaikučiais. Turėsime 
išsikraustyti.” Amerikietė 
negalėjo tikėti, kad šioje a- 
pylinkėje tikrai egzistavo 
netolerancija.

Dr. DuBois išbandė savo 
nuomones į daugiau kaip 
šimtą mokyklų. Tie susirin
kimai mokyklos vaikų vedė 
prie geresnio supratimo tar
pe vaikų- ir jų mokytojų. 
Mokiniams pavesta rengti 
savo programėlius. Tie pro-l 
grameliai perstatą įvairių 

grupių pergyvenimus, ko
dėl jie atvyko čion, ką čia 
rado ir t.t. Krikščionys vai
kai kartu su žydais' lošia 
svarbias roles savo parašy
tuose veikaluose. • Baltieji 
mokiniai planavo apie neg
rų prisidėjimą prie Ameri
kos gyvenimo.

Kiti mokslininkai kitose 
mokyklose bando panašius 
planus suvesti jaunuosius 
netik įvertinti kitų žmonių 
kultūrą, bet geriau supras
ti savo tradicijas, liaudies 
būdus, įpročius, ir t.t. Prie 
šio-puikaus darbo daug pri
sidėjo kolegijose ir univer
sitetuose įvesti “work
shops”. • FLIS.

ONE GIFT

^AGENCIES Ly 

NEWYORK

NATIONAL
WARFUND
________________  i >

Susirinkę minkštosios anglies industrijoj nesusiprati
mu rišti (iš kaires): Ezra Van Horn nuo kasyklų sa
vininkų, darbo sekretorius Lewis B. Schwellenbach, 
United Mine Workers pręz. John L. Lewis. Unija nori 
suorganizuoti prižiųrėtojus ir formanųs, firmos prie
šinasi.
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Pažvelgus j Tarybų Sąjungos Žemėlapį
Tiktai visuomenė, galinti har-įtapo pramonės geografija.

meniškai išjudinti savo gamybi- ! s j fabrikai ir gamyklos 
nes jėgas pagal vieną bendrą .... .•
planą, yra pajėgi suorganizuoti Rusijoje buvo sukoncentruoti 
jas taip, kad bus galima stam- tik keliuose rajonuose. Centras 
bią gamybą lygiai paskirstyti — Mąskva SU gretimomis* gU-

bernijomis ir Peterburgas, —
Tarybų Sąjunga ir priešre- davė beveik pusę visos krašto

sukomvoliucinė Rusija... Jų žemėla- produkcijos, čia buvo 
piai iš pirmo žvilgsnio lyg ir j centruota tekstilės, metalo ap- 
panašūs: tos pat jūrų apybrai- dirbimo, chemijos pramonė. A- 
žos, tie patys kalnagūbriai, to\]PyUkriai ketvirtadalis produk- 
pačios upės. Bet, kaip sako ge-\ ei jos teko kalnų pramonės ra- 

 

ografai, šių žemėlapių “apkro-iXjQnams Ukrainoje, (Donbasas) 
vimas” jau kur kas mažiau pa- ir ^et jy pagrindinė pro- 
našus. TSRS žemėlapyje prisi- dukcija buvo tik žaliavos: pus- 
dėjo daug miestų; marguoja fabrikačiai ir kuras, metalai ir 
ženkleliai, rodantieji naujus anglis..Likusiai Rusijos* daliai 
uostus, šachtas, i 
so kasyklas; pasidarė tankesnis 
juodas geelžinkelių 
melsvomis linijomis 
nauji kanalai.

Bet ir stambiausias 
pis negal parodyti visą skirtu-1 
mą tarp carinės Rusijos ir Ta-Į 
rybų Sąjungos. Štai, pavyz
džiui, miestai. Miestas žemėla
pyje šykščiai parodytas skritu-j pr^®n _ 
lėliu, 
lioti, 
Kiek 
dirbtuvių, elevatorių, mokyklų, 
teatrų. O tuo tarpu kiekvienas 
miestas tarybinės valdžios lai
kais tiek pasikeitė, kad jo nebe
pažinti. Daugelis iš jų kelis 
kartus išaugo. Pavyzdžiui^ Sta
lino miestas Donbase pagal gy-j 
ventojų skaičių penkmečių me-l 
tais išaugo šešis kartus, Mur
manskas—13 kartų, Alma-Ata s 
5 kartus ir 11.

Miestų su 50 ir daugiau tūks- į 
tančių gyventojų Rusijoje 19141™^ 
metais buvo 71, o Tarybų Są
jungoje prieš Tėvynės karą — 
apie 200. O juk ekonominė mie
stų reikšmė dar labiau išaugo, 
negu jų l. 
Prieš Tėvynės karą pramonės 
produkcijos TSRS buvo išlei
džiama 12 kartų daugiau, negu 
caristinėje Rusijoje, o šią pro
dukciją didele dalimi duoda 
miestai.

Arba imsime transportą: 
TSRS žemėlapyje mes rasime 
daug naujų geležinkelių linijų, 
kurių nebuvo caristinėje Rusi
joje. Mes galime apskaičiuoti 
jų ilgumą; jos padidina bendrą 
geležinkelių tinklo ilgį apytik
riai pusantro karto. Ir tai vis
kas, ką pasakys mums žemėla
pis. O tuo tarpu geelžinkelių 
krovinių apyvarta iki Tėvynės 
karo pradžios, palyginus su 
priešrevoliucine apyvarta, iš
augo 4 kartus.

žemėlapis pasakys mums 
daug ką, bet ne viską, žemėla
pį tenka papildyti skaitmeni
mis, statistikos lentelėmis.

Iš ko gi susidarė naujoji mūsų 
šalies geografija, kurią mes 
matome šių dienų žemėlapyje, 
skaitome statistikos lentelėse, 
stebime šalies vaizduose?

rūdynus, auk- teko tik trupiniai. Sibiro, Vidu
rinės Azijos, Šiaurės žemėlapiai 
buvo beveik tušti lapai. Alta- 

j jaus švino rūdynai, Sibiro auk
so kasyklos buvo mažos salelės 
tar negyvenamų kalnų, stepių, 

. miškų. Vidurinė Azija paga- 
i mindavo tik du procentus pra
monės produkcijos. Kazachsta
nas ir Vakarų Sibiras — pusę

tinklas; 
parodyti

žemėla

Šio geografinio vienpusišku
mo įveikimo uždavinys dabar, 
TSRS sąlygomis, sėkmingai iš
spręstas. Išnyko tokios staigios 
ribos tarp centro ir pakraščių 
ekonomikos. Metai į metus par
tija ir vyriausybė rūpinosi, kad 
liaudies ūkis plėtotųs! harmo
ningai, kad būtų išnaudojami 
visi turtingiausieji mūsų kraš- 

I tų resursai, kad atsirastų nau- 
iji pramonės centrai ir Rytuose, 
, ir šiaurėje, ir Vidurinėje Azi- 
I joje.

Toksai “geografijos ištaisy- 
tapo galimas tiktai dėl to, 

kad TSRS, kaip socializmo 
krašte, nėra prieštaravimo tarp 

• atskirų ekonominių rajonų.
TSRS ekonominiai rajonai 

gyventojų skaičius, nekovoja vienas su kitu, o vie-

ir mes galime tiktai spė-l 
kas, būtent, už jo slepiasi.

ten gamyklų, fabrikų,

nas kitam teikia pagalbą. Se
nieji pramonės centrai, sukau
pę didelį technikinį patyrimą, 
siunčia į pakraščius jiems in
dustrializuoti ir ekonomiškai 
pakelti mašinas ir įrengimus, 
siunčia tenai kvalifikuotus dar
bininkus ir specialistus. Metai 
po metų į Vidurinės Azijos, Ka
zachstano, Sibiro ūkį daromos 
didelės kapitalo investacijos. Pa
vyzdžiui, jau per pirmąjį penk
metį pramonės fondų augimas 
senojo centro rajonuose sudarė 
37 procentus, o Vidurinėje A- 
zijoje 277 procentus. Urale 
ir Sibire — 285 procentus.

Svarbiausią vaidmenį TSRS 
Rytų pramonės plėtojime su
vaidino antroji anglies — me
talurgijos bazė — Uralo' Kuz- 
necko kombinatas, sukurtas 
draugo Stalino iniciatyva.

Išmintingos bolševikų parti
jos politikos pasekmėje pas 
mus dabar nėra atsilikusių, 
grynai agrarinių pakraščių; 
kiekvienoje respublikoje, kiek
viename krašte arba srityje, iš-
augo savosios įmonės, fabrikai,

KONCERTAS

Bus toje pačioje salėje, kur buvo jau per eilę metų

įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00 i Vien tik Šokiams 60c 
(valdžios taksai įskaityti)

Pirmiausia, visiškai kitokia

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ 
Tuojau po programos bus šokiai. /

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiam

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.
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Jau baigiama sutvarkyti pro
grama ir greit bus paskelbta.

Koncerto bilietai jau gatavi, 
prašome tuojau įsigyti.

- Koncertas Įvyks

Lapkričio-Nov. 11 Dieną

gamyklos, elektros stotys. Vi
sas kraštas harmoniškai, visa
pusiškai plėtojasi.

Pakraščių pakilimas iki cent
rinių pirmaujančių rajonų ly
gio buvo susijęs, pirmiausia, 
su tuo, kad ten gyvenančios 
tautos pačios tapo lygiateisiais 
valstybės ir ūkio statybos daly
viais. Uzbekai, jakutai, kaza
chai, totoriai, turkmėnai ir de
šimtys kitų tautų TSRS sudė
tyje sudarė sąjungines ir au
tonomines tarybų socialistines 
respublikas ir autonomines sri
tis. šių tautų gelmėse tarybinė 
valdžia pažadino didžiules jė
gas, jos iškėlė iš savo tarpo ta
lentingus valstybės veikėjus, 
mokslininkus, inžinierius, ag
ronomus, statybininkus. Pradė
ję gyventi pilnavertį politinį ir 
kultūrinį gyvenimą, visų na
cionalinių tarybinių respubli
kų ir sričių tautos su didžiosios 
rusų tautos pagalba pradėjo 
kelti savo ūkį, plėtoti savo1’ kul
tūrą — nacionalinę forma, so
cialistinę turiniu.

Pramoninį šių respublikų ir 
sričių plėtojimą palengvino tai, 
kad jos pasirodė išimtinai tur
tingos gamtiniais resursais. Tik 
šie turtai priešrevoliuciniais 
laikais buvo arba nežinomi ar
ba gulėjo neišnaudoti, nepa
traukdami caro valdžios dėme
sio.

Planingas žemės gelmių ty
rimas atvėrė naujus horizon
tus ekonominiam atsilikusių 
rajonų atginpmui, sudarė nau
ją Bazę jų pramonės, industri
jos plėtojimuisi. Pavyzdžiui, 
Kazachstanas dabar surado y- 
patingai didelį savo gelmių į- 
vairumą; auksas, varis, cinas, 
chromas, švinas, akmens anglis, 
nafta, fosforitai, įvairios mine
ralinės druskos. Visa sritis 
tarp Volgos ir Uralo pasirodė 
turinti'naftos. Atšiaurioje speig 
račio srityje iChibinsko tundros 
pasirodė prieš mus kaip pa
saulinis fosforitų žaliavos — 
apatito lobynas. Tolimoji Pe- 
čiora duoda mūsų liaudies ū- 
kiui anglį ir naftą. Uralo rū
dynų turtai pasirodė daug kar
tų didesni. Karakumo minera
liniai turtai, Karabugazo drus
kos, Kolimos auksas, Armėnijos 
tufai, Tichvino boksitai — argi 
galima išskaičiuoti visa tai, ką 
surado tarybiniai geologai, kas 
panaudojama mūsų pramonėje 
tuose rajonuose, kurie anks
čiau buvo laikomi “neturtin
gais” ! Pramonės žaliavos da
bar jau ne visos gabenamos į 
centrą — jos apdirbamos vie
toje. Pramonė pasistūmėjo prie 
žaliavų šaltinių ir vartojimo 
rajonų.

Nauja geografija susidarinė- 
jo ir mūsų krašto žemės ūkyje. 
Ūkio planingumas, kolektyvinė 
ūkio santvarka įgalino pilnai 
išnaudoti mūsų Tėvynės įvai
rias klimatines ir dirvožemio 
sąlygas, pastūmėti kviečius į 
rytus ir į šiaurę; po karšta 'pie
tų saule išplėsti medvilnės, se
zamo ir ryžių pasėlius; plačiai 
panaudoti palankų karš'tos va
saros, nešaltos žiemos ir gau
singų kritulių suderinimą man
darinų, citrinų ir arbatmedžio 
plantacijoms Gruzijoje plėsti; 
daržovių bazes aplinkui mies
tus sudaryti; išplėsti pasėlius 
cukrinių runkelių, kurie dabar 
auginami ne tik Pabaltijy, Uk
rainoje, bet ir Vakarų Sibire, 
Užkaukazyje, „prie Kubanės, 
Kazachstane, Tolimuose Rytuo
se.

Tarybiniai žmonės ne tik 
prisitaiko gamtinių sąlygų į- 
vairumui, bet ir aktyviai per
dirba pačių augalų prigimtį. 
Išaugintos šalčiams atsparios 
kviečių rūšys, kas įgalino pa
stūmėti juos toli į šiaurę, kur 
anksčiau subręsdavo tik rugiai 
ir miežiai. Talentingi gamtos 
reformatoriaus I. M. Mičiuri- 
no, kuris išaugino naujas vais
medžių rūšis, pasiekimai įgali
no užveisti sodus ties Leningra
du, Kirovu ir Sibire.

Į pagalbą tarybiniams žmo
nėms, keičiantiems krašto vei
dą, patelkta pažangiausia tech
nika. Lėktuvai nugabena darbi
ninkus ir specialistus,. įrengi

mus, maistą į anksčiau .nepa
siekiamus tolimosios tundros 
užkampius, į dykumų gilumą. 
Radijas sujungia su Maskva 
poliarines stotis. Į Pamiro 
kalnų aukštumas nutiesti pui
kūs plentai; jais lekia mūsų 
automobiliai. Kaukazo ir Vidu
rinės Azijos kalnuose statomos 
hidro elektros stotys; aukšto 
voltažo laidai nutįso virš prara
jų. Per tuščius Karelijos miš
kus ir ežerus tiesia linija iškas
tas Baltosios jūros — Baltijos 
Stalino vardo kalnas. Gruzijos 
kalnuose elektriniai garvežiai 
velka sunkius traukinius.

Socialistinė technika įgalina 
tarybinius žmones, jiems įsisa
vinant krašto gamtinius tur
tus ir pertvarkant jo geografi
ją, žengti milžiniškais žings
niais. Nauji ūkio židiniai, kei- 
čiantieji krašto išvaizdą, stei
giami iš karto stambiomis, pa
žangiausiomis formomis, štai, 
Kolos pusiausalis. Tarybinių 
geologų rastiems apatitų tur
tams eksploatuoti buvo sukur
tas pažangus kalnų pramonės 
ūkis, mechanizuoti rūdynai, 
trąšų fabrikas; reikalas aprū
pinti jį energija iškėlė būtinu
mą pastatyti hidroelektros sto
tį prie kaimyninės sraunios Ne- 
vos upės;, Nevos energija, savo 
ruožtu, leido elektrifikuoti ge
ležinkelį. Taip ištisas pažangio
sios technikos kompleksas vie
nu kartu apėmė Kolos atšiau- 
rės sritį, elektros traukinys 
susitiko su elnių velkamomis 
rogėmis.

Štai, Rytų Kazachstano ste
pės ir dykumos. Čia įsijudini- 
mo pradžią davė geležinkelio, 
garsiojo Turksibo, kuris pakei
tė kupranugarį, statyba. Turk
sibo dėka, ten, kur takais ėjo 
vilkstinės, mes pradėjome kas
ti metalus, labai reikalingus 
gynybos pramonei — volframą, 
molibdeną, karadijų, kobaltą, 
iridijų ir indijų.

Naujiems pramonės centrams 
buvo reikalingos šviežios dar
žovės, pienas, vaisiai — ir ap
linkui naująsias statybas atsi- 
rado^priemiesčių iūkiai, pažan
gūs tarybiniai ūkiai.

Taip buvo visur/ Socialistinis 
liaudies ūkis kitokiomis spal
vomis išmargino mūsų krašto 
žemėlapius. Kraštas augo, bu
vo išgyvendinami seni geogra
finiai prieštaravimai. Pramonė 
įsikūrė pasiskirsčiusi visame 
krašte, žemės ūkis, įgavęs so
cialistinę kolektyvinių ir tary
binių ūkių formą, plėtojosi vi- 

"same krašte. Transportas su
stiprėjo ir išaugo, glaudžiau 
tarpusavyje susiejo visus rajo
nus. Anksčiau duona — tai 
reiškė Ukrainą, anglis ir meta
las — Donbasą, mašinos ir teks
tilė — Centrinį rajoną. Dabar 
visi rajonai pradėjo gaminti 
maistą; daug anglies ir metalo 
pradėjo duoti taip pat Uralas, 
Kuzbasas, Karaganda ir kiti 
rajonai; mašinų'statyba, teksti
lės, chemijos pramonė ir dau
gelis kitų ‘pramonės šakų atsi
rado įvairiuose krašto kampuo
se- TSRS buvo sukurtos visiš
kai naujos pramonės šakos — 
aliuminijaus, automobilių, avia
cijos, traktorių, chemijos ir t.t.

Taip TSRS tapo Tr ekonomi
niu ir strateginiu atžvilgiu pa
sirengusi karui už savo laisvę 
ir nepriklausomybę. Hitlerinin
kai apsiskaičiavo, manydami, 
kad, pagrobę Ukrainos aruodus, 
Donbaso šachtas, privertę su
siaurinti , gąmybą Maskvoje, 
Leningrade ir kituose centruose, 
prie kurių arti prisiartino fron
tas, suduos mirtiną smūgį mū
sų ekonomikai. Perkėlimas mū
sų pramonės į Rytų rajonus, į- 
vykdytas genialiajam draugui 
Stalinui vadovaujant, buvo pa
rengtas visos Tarybų šalies plė
tojimosi dar prieškariniais me
tais. Tam 'pasirodė pasirengę 
Rytų rajonai, jau prieš karą 
išplėtoję savo resursus, ir iš
augęs transportas ir visas su
derintas, planingai suorgani
zuotas TSRS liaudies ūkis. 
Sunkiais laikais, kol prasidėjo 
hitlerininkų laikinai pagrobtų 
Vakarų atvadavimas, Rytai at
liko didelį Raudonosios Armi-

Darbininkų judėjimas laimėjo pergalę prieš fašistą 
kun. Gerald L. K. Smith, pasinešusi mobilizuoti fašiz
mo jėgas po visą šalį. Bet ta pergalė neatėjo minkštoj 
kėdėj sėdint. Žmonės išėjo į masines protesto demons
tracijas prieš Smitho mitingus. Čia matoma pikietas 
prie Smitho mitingo Minneapolis, Minn., kur darbinin
kų, bažnytinės ir pilietinės organizacijos susivienijo 
protesto veiklai. Pikietui vadovauja Robert L. Wish
art, Hennepin apskrities CIO Tarybos pirmininkas, ir 
George Phillips, Central Labor Union (AFL) prezi-

Easton, Pa.
Politikierius Strazdas Ir Kiek 

Jis Kartų Mainė Savo 
Plunksnas [

Daug ant svieto yra visokių, 
bet tokių, kaip St. Stazdas, 
mažai rasi. Strazdas turi gra
žaus paukštelio vardą, bet jo 
darbai, jo žalingi darbo kla
sei veiksmai, nėra verti to 
paukštelio nei vienos plunks
nos. Arčiau prisižiūrėjus pa
sirodo, kad tas “paukštelis” 

I Strazdas, žmogaus skūra ap- 
jsitraukęs dar ir ne bile koks, 
įnagi redaktorius socialnaciš- 
; ko Keleivio. Jie vadinasi save 
neva socialistais, bet plūsti 
Sovietų Sąjungą, darbo klasės 
valdžią ir Tarybų Lietuvą 
moka, kaip Hitlerio naciai.

Ponas Strazdas labai myli 
zaunyt, ypač apie tai, kąip 
kas savo kailį mainė. Aš se
nai žinojau, kad Strazdas, ne
tiktai, kad savo plunksnas 
mainė, bet ir savo nelaimin-

dentas. gąjį kailį į niekus pavertė.

HARTFORD, CONN.
MŪSŲ KLUBO PAŽANGA

Klubo Politinė Ir Kultūrinė 
įtaka Didėja, Klubo Vadų^Ge- 
niališkumo Savybės Kūrybos 
Darbe, Klubo Garbė, Turtas 
Ir Įtaka Didėja, Rengiamas 
Sukakties Gražus Koncertas.

HARTFORD, CONN., spa
lių 16 d. įvyko klubo narių 
susirinkimas. Sparčiai rengia
masi prie 5 metų klubo namo 
įsteigimo sukakties paminėji
mo koncerto, kuris įvyks klu
bo auditorijoj, 227 Lawrence 
Street, sekmadienį, 28 d. spa
lių, 3:30 vai. Klubiečiai šį rei
kalą entuziastiškai remia. Klu
bo pirmininkas Juozas Pilkaus- 
kas-Pilky ir kiti vadai bei di
rektoriai patiekė savo prašy
mus, kurie priimti su pagyri
mais.

Iš pasikalbėjimo su klubo 
vadais, ypatingai, su pirm. J. 
Pilkausku, aš patyriau, kad 
klubo sukakties minėjimo 
koncerto programą išpildys 2 
žymūs danininkai, būtent, ope
ros artistė p-lė Suzana GriŠ- 
kaitė ir art. A. Juška iš Bos
tono, žymus, labai talentingas 
dainininkas. Pastarasis bus pir 
mu kartu mūs scenoj, šis kon
certas, kaip esu patyręs, bus 
mūsų lietuviško meno klasikos 
koncertas, tokių koncertų re
tenybė Amerikos lietuvių ko
lonijose.

Su koncerto parengimu pra
sideda klubo rudens ir žiemos 
kultūrinės veiklos sezonas, so
cialių pramogų rengimo veik
la. šeštadienių vakarais ren
giami šokiai, kuriuos lanko po 
du tris šimtus žmonių. Klubo 
rūmai ir auditorija tapo cen
tru lietuvių veiklos. Auditori
joj įvyksta įvairių draugijų na
rių susirinkimai, unijų darbi
ninkų susirinkimai ir kitokios 
vsuomeniškos socialinės pra
mogos.

Klubo įtaka didėja, didėja 
ir turtas. Klubą veda jaunas 
įtakingas politinėse sferose 
klubietis, gerb. Frank Haiko, 
klubą tankiai aplanko žymūs 
miesto ir valstijos pareigūnai, 
politinių sferų vadai, su pasi
gėrėjimu jie glaudžiasi prie 
lietuvių. Dabar amerikonai 
įžiūri į lietuvius ne iš aukšto, 
nes mato, kad. lietuviai kultū
ringi, genialūs žmonės, moka

jos ginklais ir duona aprūpini
mo uždavinį. Šia prasme TSRS 
Mokslų Akademijos preziden
tas akademikas V. L. Komaro
vas vaizdingai pavadino Uralą 
“Stalino linija”. Tai reiškia, 
kad išmintingai iš anksto prieš 
karą sukurtų naujų pramonės 
ir žemės ūkio židinių Rytuose 
ekonominė galia užtikrino 
mums visišką pergalę.

Užgydžiusi žaizdas, karo pa
darytas, ir grįžusi į ramų dar
bą, mūsų liaudis dar su dides
niu uolumu tęs grandiozinius 
Tarybų šalies pertvarkymo 
darbus.

k(IŠ “T. L.”).

Netikėtai gavau porą nu-
merių tautiškos — smetoni- 
ninkų gazietos. Vartydamas 
puslapius štai kokių “perlų”

pavydingai organizuotis, turi 
pakankamai iniciatyvos kūry
bos darbe. Kitados taip nebu
vo, kol lietuviai savo klubo 
namo rūmų neturėjo.

Tiesa, šis klubas praeity 
buvo mažai kam žinoma pa- 
šalpinė draugija, bet kai klu
bas susilaukė geniališkų vadų, 
tai susilaukė didžių laimėjimų. 
Dabartinis klubo vadas J. Pil
kauskas vadovaudamas klubui 
per dešimtmetį parodė daug 
geniališkos vadovybės ir kūry
binės iniciatyvos. Jo kolegos, 
kiti klubo viršininkai, ypatin
gai direktoriai, sutartingai 
su klubo pirmininku J. Pil
kausku veikia, ypatin
gai, A. Helenas, P. Giraitis ir 
kiti, jųjų planų ir darbų davi
niai labai gražūs. Buvusį ižd. 
J. Giraitį užvadavo drg. Am- 
brozas, pastarasis imdamas 
savo pirmtakūno J. Giraičio 
pavyzdį, aktualus reikalų ir 
finansų globojime, žodžiu, 
kliubiečių vadai ir nariai yra 
atlikę didelius gražius darbus, 
bet jie nepasitenkina laimėji
mais, rengiasi prie didesnių 
darbų klubo tobulinimui.

Klubo Vadų Galvosena 
Ir Planai

Vadai, kaip esu patyręs 
nou pirm. Pilkausko, rengiasi 
prie klubo namo žemutinės 
dalioj remonto, įrengimo er
dvesnių rūmų su visais moder
niškais tobulumais. Kadangi 
namas turi 3 aukštus, tatai 
planuojama žemutinę namo 
dalį (dabar išnuomuotą ame
rikonų firmai) atremontuoti,' 
žemutinėje namo dalyje įreng
ti viešąjį salioną su baru, ku
ris bus apie 70 pėdų pločio

(Tąsa 5-me pusi.)

užtikau. Rašo J. Kučinskas, 
antgalvis: Gumbo Politikie
rius. Taip traktuoja Strazdas 
Kučinską, o Kučinskas Straz
dą. Abudu yra vieno plauko 
kryžiokai ir vienas kitam va
noja kailį. Kučinskas rašo: 
Pažvelgus į Strazdo “pasto
vumą”, kada Strazdas/ buvo 
katalikas, jisai draskydavo 
socialistų plakatus, šaukian
čius į socialistų prakalbas. 
Paskui Strazdas tapo “socia
listu” ir spiaudė į katalikus. 
Iš socialisto tapo “komunistu”, 
tada šmeižė ir juodino socia
listus. Iš “komunisto” tapo 
sklokininku — tada jau šmei
žė socialistus ir komunistus. 
Dabar vėl tapo socialnacistu 
ir savo buvusius draugus ko
munistus vadina bepročiais. 
Jeigu Strazdas yra teisingas 
vyras, (jisai taip save persi- 
tato) tai, turi viešai paskelb
ti, kada jisai buvo sveiko pro
to. Aišku, kaip dieną, kad 
Strazdas yra gumbo politikie
rius.

Kitame numery tos pačios 
gazietos, Kučinskas rašo: 
Strazdas išvytas iš Naujienų 
pradėjo leisti laikraštį kovai 
prieš Grigaičio kliką. Saugo
kitės, kad toki gaivalai, kaip 
Grigaitis, ^eužgriebtų Mi- 
chelsono dovanoto laikraščio 
Keleivio.

Bereikalinga Kučinsko bai
mė. Dabar Keleivį redaguoja 
du N. Gadynės graboriai, 
Strazdas ir Januškis. Abudu 
atsakanti kryžiokai, supranta 
labai gerai grabo biznį. Anks
čiau ar vėliau Keleivis užvers 
savo kanopas ir darbininkų 
klasė dėl jo mirties nepralies 
nei gaidžio ašarą.

V. J. Stankus

___  i ________ r

Pirkite Tuojau
Ar norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautų kaip kultūros Centras?

' A

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendroves Šerų.

Šero Kaina $25
Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų Šerų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.
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Tenai žvejai atradę jį savo kutery pu
siau sušalusį ir pusiau išalkusį. Pasisa
kęs, kad esąs iš Dancigo. Jis pasisavinęs 
vieno knygryšio, iš kurio jis medavęs 
pirkti jūrų istorijų romanus, pavardę ir 
pasivadinęs ja, kaip tikrąja savo pavar
de. Toliau jis žvejams papasakojęs, jog 
esąs našlaitis ir tie žmonės, kuriems jis 
buvęs pavestas globoti, taip blogai jį pri
žiūrėję ir dažnai mušę, jog jis buvęs jau 
pasiryžęs šokti į jūrą ir nusiskandinti. 
Tačiau, kadangi jis mokėjęs plaukti, tai 
jis pradėjęs plaukti ir pasislėpęs kuteryje. 
Savo pasakojimą žvejams jis užbaigęs 
su ašaromis ir žodžiais: “Jei man reiks 
grįžti atgal į Vokietiją, tai aš susinsiu 
kojas ir rankas ir tuojau šoksiu į jūrą. 
Pas savo globėjus aš nebegrįšiu”.

Visos žvejų žmonos, išgirdusios tokią 
graudžią jo gyvenimo istoriją, dėKtokio 
liūdno vokiečių berniuko likimo verku
sios taip, kad tas jų verskmas net širdį 
draskęs. Jos priėmusios jį pas save. Lai
kraščių jos neskaičiusios, ir ^greičiausiai 
danų laikraščiuose, gal būt, ir nebuvę 
parašyta, jog visa Vokietija ieško kaž 
kur dingusio berniuko, ir kad apie tai pa
sakojamos baisiausios istorijos, jog vis
kas galėję tokiam berniukui atsitikti. Pas 
žvejus Fiunuose jis turėjęs sunkiai dirb
ti, bet jam tenai šimtus kartų geriau pa
tikę, negu Poznanės gatvėse; ir kai jis 
pagalvodavęs apie tai, jog jo tėvai norė
ję jį išmokyti kirpėju, atiduoti mokytis 
pas’kirpėją, tai jam praeidavęs bet koks 
noras pasiųsti savo tėvams nors ir ma
žiausią ženklą, jog jis dar tebesąs gyvas. 
Baimė, jog jam teks būti kirpėju, buvu
si didesnė negu meilė tėvui ir motinai, 
kurių jis gražiai neapkentęs už tai, kad 
jie norėję jį išmokyt būti darbščiu kirpė
ju.

Sulaukęs septyniolikos metų, jis atsi
sveikinęs su žvejais, kurie jį laiminę ir 
linkėję laimės. Jis norėjęs patekti į Ham
burgą ir tenai įstoti į laivą, plaukiantį 
didelėn kelionėn. Tačiau, ^Hamburge jis/ 
neradęs nė vieno laivo, kuriam būtų rei
kėję jūrininko. Dėl to jis keletą mėnesių 
dirbęs pas vieną burių gamintoją. Tenai 
jis pagal nustatytą tvarką užsiregistra
vęs savo tikrąja pavarde, gavęs asmens 
liudijimą ir pagaliau užsisakęs gerą vo
kišką jūrininko knygą.

Netrukus pasitaikiusi proga ir jis tuo
jau vienu padoriu vokiečių laivu išplau
kęs į didelę kelionę. Po kiek laiko jis pa
keitęs laivą ir 'plaukiojęs vienu olandų 
laivu. Kol pagaliau atėjo kruvinas šokis 
apie aukso veršį. Kai šokis prasidėjęs, 
jis su savo olandu buvęs Juodojoj jūroj. 
Plaukiant namo, laivas plaukęs per Bos
forą, kur laivą buvo sūlaikę turkai ir jį 
iškratę. Tenai jį su kitu vokiečiu paėmę 
iš laivo ir įkišę į turkų karo laivyną kita 
pavarde, nes jis savo tikrosios jiems ne-

ir nusigabenę į vieną danų kaimą. Ka
dangi jis mokėjęs su danų žvejais tinka
mai elgtis ir čia gyvenęs vienas tos mo
ters brolis, kuri jį buvo priglaudusi Fiu
nuose, tai žvejai jo neatidavę Danijos 
valdžiai, bet paslėpę ir pagaliau jį kaip 
daną priėmę į viėną gerą laivą Esbjer- 
ge. Tuo būdu Stanislovas vėl patekęs į 
didelę kelionę. Šį kartą jis jau buvęs at
sargesnis ir neprasitaręs, kad esąs vo
kietis ir tuo būdu jis galėjęs visiems vo
kiečių ir anglų povandeniniams laivams 
tiesiog juoktis į akis.

Pagaliau vyriausybės pradėjo taikin- • 
tis. Didieji plėšikai visi susirinko į riebų 
susitaikinimo balių, o visų šalių darbi
ninkai ir maži žmoneliai, turėjo apmokė
ti nelaimės išlaidas, ligonių sąskaitas, 
laidotuvių išlaidas ir taikos vėliavikėmis 
ir nosinaitėmis mosikuodami pasveikin
ti atžygiuojančias armijas, kurios “nu
galėjo karo lauke”, o kitoms kariuome
nėms, kurios “karo lauke nebuvo nuga
lėtos”, su svaigulingu entuziazmu Jauk
ti: “Tai nieko nereiškia, kitą kartą at- 
siskaitysim!” Ir kai darbininkams ir ki
tiems mažiems žmoneliams nuo sąskaitų, 
kurias jie turėjo apmokėti, sukosi galva, 
kadangi didieji plėšikai nieko neuždirbo 
ir net viską buvo paaukoję labdarybės 
tikslams, tuomet mažus žmones nuvedė 
prie “Nežinomo kareivio” kapo, kur jie 
taip ilgai stovėjo ir taip ilgai buvo pri- 
kalbinėjami, kol jie pagaliau įtikėjo į 
pareigą mokėti ir į Nežinomojo kareivio 
tikrumą. Kur nežinomieji kareiviai neti
ko, kadangi nė vieno jų neturėjo, tenai 
darbininkų galvosena buvo migdoma tuo 
būdu, kad buvo parodytas durklas nuga
roje ir leista jiems spėlioti ir ginčytis, 
kas jį yra įkišęs.

O po to atėjo laikai, kai Vokietijoj 
vienas degtukas kaštavo penkiasdešimt 
du bilijonu markių, kai pagaminimas 
penkiasdešimt dviejų bilijonų markių 
banknoto ne bilijoniniais banknotais 
daugiau kaštavo negu visas degtukų va
gonas. Tuomet atsirado viena danų lai
vų bendrovė, kuri nutarė savo laivus pa
siųsti į sausus Hamburgo dokus. Koman
dos buvo atleistos ir pasiųstos į savo tė
vynę. Stanislovas atplaukė laivu į Ham
burgą ir tuo būdu vėl atsidūrė savo tė
vynėj.

Danų samdos knygutė ne
buvo daug ko verta. Danijos uostuose 
stovėjo tiek daug tuščių laivų, kad vos 
buvo galima tikėti, jog bus galima kur 
nors gauti darbo. O Stanislovas pagaliau 
vėl norėjo gauti tikrą jūrininko knygu-

Sužalotas, primuštas ir paliktas musėms pabaigti už
kankinti, šis kūnas buvo atrastas ant Luzon salos. Tai 
viena iš daugelio japonų kriminalysčhi^ šaukiančių nu
bausti japonus karo kriminalistus, o ne laikyti juos 
soste. Tos baisenybės taip pat reikalauja nubausti ir 
talkinusius japonams.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sportas Utenoj

Prasidėjus krepšinio sezo
nui, sujudo ir Utenos krepši
ninkai. Gegužės mėnesį buvo 
sužaistos ketverios rungtynės. 
Įdomesnės rungtynės įvyko 
birželio mėn. 3 d. tarp Utenos 
ir Anykščių rinktinių. Rung
tynės įvyko esant blogam 
orui, ir uteniškiai išplėšė už
tikrintą laimėjimą 24:13
(10:9). Jaunių susitikime lai
mėjimas atiteko anykštie-
čiams, Įveikusiems Uteną 
16.

28:

B.

istorijos mokslų daktaras prof. 
Baldžius.

Birželio mėn. Vilniaus jau
nimui bus skaitytos paskaitos 
apie Mičiūriną, tarybinio jau
nimo pasaulėžvalgą, gyvybę 
planetose, svetimų kalbų mo
kymąsi. Prof. Baldžius skai
tys paskaitą apie TSRS isto
riją. Paskaitos bus skaitomos 
ir kaimo jaunimui. Į apskritis 
su paskaitomis išvyks LLKJS 
CK ir švietimo Liaudies Ko
misariato darbuotojai, o taip 
pat universiteto dėstytojai.

Vilniaus Muzikos Mokyklą 
Baigė 30 Asmeny

Vilnius. Penki šimtai muzi
kalių jaunuolių Vilniaus mu
zikos mokykloje įgyja muzi
kinį išsilavinimą, čia yra vo
kalinis, orkestro, fortepiono— 
vargonų ir lietuvių liaudies 
instrumentų skyrius. Moki
nius ruošia 54 aukštų kvalifi
kacijų dėstytojai, kurių tarj 
pe yra ir profesorių.

Vykstančiuose egzaminuose

Paskaitos Jaunimui

Vilnius. Lietuvos komjauni
mo organizacijos jaunimo tar
pe praveda didelį auklėjamą
jį darbą. Vilniuje reguliariai 
dirba komjaunimo lektorija. 
Per du mėnesius čia skaitytos 
9 populiarios paskaitos apie 
tarybų Tėvynę, pasaulio atsi
radimą ir kt., kurias aplankė 
2,000 jaunuolių. Paskaitos | 
skaitytos I geležinkeliečių bei, 
II amatų mokyklos mokslei- moksleiviai parodė gerą da-

Įmonės

Po to į Konstantinopolį atplaukę du 
vokiečių karo laivai, kurie anksčiau buvę 
pasislėpę viename italų uoste ir kurių 
tykoję anglų karo laivai, bet jiems vis 
dėlto pavykę nuo jų pasprukti. Tuomet 
Stanislovas įstojęs tarnauti į vieną tų 
laivų ir tarnavęs toliau po turkiška vė
liava, kol susilaukęs tinkamos progos pa
sakyti turkams sudiev.

Netrukus jis patekęs į vieną danų lai
vą. Tačiau tą daną kartą sulaikęs vie
nas povandeninis vokiečių laivas ir jį iš
kratęs. Tuo danų laivu kartu su Stanis
lovu plaukęs ir vienas švedas. Tas šve
das, kuriam jis anksčiau buvo papasako
jęs, jog jis nesąs danas, bet vokietis, iš
davęs jį vokiečių povandeninio laivo ka
rininkams. Tuomet Stanislovas buvęs 
nugabentas į Kylį ir tenai svetima pavar
de buvęs įkištas į vokiečių karo laivyną. 
Artilerijos tarnybai.

Kylyje jis susitikęs kitą kuli, su ku
riuo jam anksčiau buvo tekę plaukioti 
vokiečių prekybos laivu. Iš to jūrininko 
valdžia sužinojusi tikrąją Stanislovo pa
vardę ir dabar jis jau savo pavarde bu
vo įrašytas į vokiečių karo laivyno są
rašus.

Stanislovas taip pat dalyvavęs ir Jut
landijos mūšyje, kai netoli nuo Skagerio 
dvi viena kitą nugalėjusios tautos, an
glai ir vokiečiai, tuo pačiu laiku iš to 

■ mūšio išėjo laimėtojais: ir anglai dau
giau laivų neteko negu vokiečiai ir vo
kiečiai daugiau laivų neteko negu anglai. 
Stanislovą tenai sužvejoję danų žvejai

Jis nuėjo į jūrininkų įstaigą, kur ma
nė gausiąs tą knygutę.

—Pirmiausiai tamsta turite atnešti 
iš policijos liudijimą.

—Aš turiu savo seną jūrininko kny- 
gutę.

—Ji yra daniška. O čia juk ne Danija.
Daniškoj jūrininko knygutėj buvo įra

šyta kita pavardė, ne tikroji Stanislovo 
pavardė.

Jis nuėjo į policiją, pasisakė savo tik
rąją pavardę ir norėjo gauti liudijimą, 
kad tuo būdu galėtų gauti jūrininko kny-

—Ar esi čia užsiregistravęs? — jo pa
klausė.

—Ne. Tiktai vakar atvykau. Danų lai
vu, — atsakė Stanislovas.

—Tai pirmiausiai jums turi atsiųsti 
gimimo metrikus, nes kitaip mes negalė
sime jums išduoti jokio pažymėjimo, — 
atsakė policija. . •

Stanislovas parašė laišką į Poznanę, 
kad atsiųstų jo gimimo metrikus. Jis lau
kė visą savaitę. Tačiau metrikų negavo, 
neatsiuntė. Jis laukė dvi savaites. Me
trikų vis tiek nebuvo.

Po to Stanislovas pasiuntė registruotą 
laišką ir pridėjo penkioliką bilijonų mar
kių pašto' išlaidoms.

Stanislovas laukė tris savaites. Metri
kų vistiek negavo. Jis laukė keturias sa
vaites. Tačiau metrikai neatėjo. Kam gi 
Lenkijoj rūpi kažkokio žmogaus metri
kai, kuris gyvena Vokietijoj?'Ten yra 
kitų rūpesčių. Yra juk, pavyzdžiui, Auk
štoji Silezija. Taip pat ir Dancigas. O 
kas žino, kur jo gimimas buvo užregis
truotas. Toje košėje negalima susiorien
tuoti. -

(Daugiau bus)

viams ir “Elektrit” 
jaunuoliams.

Paskaitas jaunimui 
žymūs mokslininkai, 
paskaitų skaitė prof, 
nas ir prof. Slavėnas, kurie 
sudomino jaunuolius ir aiškia 
forma išdėstė mokslo klausi
mus. Komjaunimo lektorijos 
veikimui didelę paramą sutei
kė Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto bibliotekos vedėjas

skaito
Keletą
Šinkū-

lykų žinojimą. Egzaminų me
tu išryškėjo visa eilė gabių 
muzikantų. Prof. Reisienės 
dainavimo klasę baigusios Ire
na Levandavičiūtė, Ida Fruk- 
tienė, Irena Mackevičiūtė pa
rodė puikius gabumus ir pri
imtos į konservatoriją.
Ida Fruktienė
konservatorijos kursą.

šiais metais muzikos moky
klą baigė 30 žmonių.

Drg. 
priimta į II

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per — 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- ~ 
jau pataisys mažais kaštais. įgg

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N.

, Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Dalyvaukite ALDLD 
Trečio Apskričio

Konferencijoj
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
3-čio Apskričio konferencija 
Įvyks spalių 28 dieną, 1945 
metais, 103 Green St., Water
bury, Conn. Pradžia kaip 
10:30 vai. ryte.

1944 metais atsibuvusioj 
konferencijoj delegatų visai 
mažai dalyvavo. Priežastis, 
tai pasaulinis karas, sunkios 
buvo mūsų draugų ir draugių 
aplinkybes ir todėl visų kuo
pų ir apskričio veikimas buvo 
silpnas.

Bet dabar, draugai ir drau
gės, karas užsibaigė ir darbo 
žmonių aplinkybės pagerėjo. 
Bet, draugai ir draugės, ne- 
nuleiskime rankų, mums da
bar reikia stoti prie didesnio 
darbo dėl mūsų organizacijos, 
kad išajiklėjus kuopas ir ap
skriti dvimibai nariais. Į virš 
minėtą konferenciją yra iš
siuntinėta pakvietimų laiškai 
ir tikiuosi, kad kiekviena kuo
pa išrinks delegatų pagal kuo
pos narių stovį.

ALDLD konstitucija nuro
do rinkimo delegatų teisę: vie
nas nuo kuopos ir vienas nuo 
kiekvienų 10 narių. Taigi, bū
sianti konferencija bus svar
bi ir būtinai kiekviena kuopa

privalo prisiųsti delegatus, 
kurie svarstys ir apdiskusuos 
ALDLD 3 Apskričio reikalus. 
Pereitoj konferencijoj likosi 
atšaukta tarimas nemokėjimo 
narinių mokesčių į apskritį. 
Taigi, dabar kiekviena kuopa, 
kuri priklauso prie 3 apskri
čio, užsimoka nuo kiekvieno 
nario po 5 centus į 3 apskri
tį.

ALDLD 3 Apskričio 
Sekr. F. J. Repšys, 
896 Broad St., 
Hartford, Conn. *

Amerikonai suėmė 500 
japonų ir teis juos už karo 
belaisvių ir civilių žmonių 
kankinimą ir žudymą kon
centracijos stovyklose.

Sovietų Ukraina ir Bal
tarusija prašo $250,000,000 
paramos iš tarptautinio 
UNRRA fondo.

Jieškote
NAUJŲ PAKLODŽIŲ?

Panaudoti riebalai reikalingi 
dirbimui paklodžių, marškinių, 
rankšluosčių ir daugeliui kitų 
jum pageidaujamų daiktų ...

i taip pat ir muilui.
PRISTATYKITE

PANAUDOTUS RIEBALUS!

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
f

GRAŽIAI [RENGTA SUSIĖJIMAMS^ [STAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai*

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

0
if -----------------GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
. z GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
\ PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
) HŪH

/159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai EV. 4-8898

CHARLES J. ROMAN
/ (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

^Telefonas Poplar 4110
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PEIKIA AMERIKOS 
POLITIKĄ JAVOJ

Batavia, Java. — Javos 
ir kitijjndonezijos salų pre
zidentas Achmed Soekarno 
peikė Amerikos politiką, 
kad ji apginklavo ir apren
gė holandus. Rolandai su 
amerikiniais ginklais, amu
nicija ir trokais puola indo
neziečius, kovojančius už 
savo krašto nepriklausomy
bę.

Vartotojai Kovos Prieš 
Kėlimą Sviesto Kainų
Bijomasi, kad New Yorko 

mieste sviesto kainos gali bū
ti pakeltos net po 8 centus 
per svarą. Mrs. Jeanette Tur
ner, Vartotojų Tarybos sekre
torė, perspėdama apie pavo
jų, sakė kad vartotojai tą pa
vojų gali prašalinti.

Vartotojų Taryba planuoja 
siųsti 50 asmenų delegaciją į 
Washingtoną reikalauti, kad 
federalė vyriausybė paliktų 
subsidijas. Ragina visokias or
ganizacijas tame veikliai da
lyvauti, jeigu norima sulaiky
ti sviesto ir kitų svarbių pro
duktų kainas nuo iškilimo į 
padanges.

Majoras Kritikavo 
Antisemitizmą

Savaitiniame pasikalbėjime 
su miesto gyventojais iš mies- 
tavos radio stoties WNYC, 
majoras LaGuardia pereitą 
sekmadienį kritikavo spaudą, 
kuri skleidžia antisemitizmą.

Nors vardo neminėjo tų 
laikraščių, tačiau buvo aišku, 
jog jis turėjo mintyje New 
Yorko Daily News, jame til
pusią to laikraščio kolumnis- 
to O’Donnell ataką ant žy
dų. Tas raštas, sakė LaGuar

------------------------------------------------------------------------------------------------ H

Stokite į Kontestų Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo 
su 1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki 1 dienos gruodžio- 
December 1945.

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS SEKAMOS 
DOVANOS

Pirma Dovana $100—Victory Bond
i

Pinigais sekamos dovanos:

2-ra $50. 3-čia $30. 4-ta $25. 5-ta $20. 6-ta $17.50.
7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10 ir 10-ta $5.

Laisvės prenumerata $6.50 metams ir $3.50 pusei 
metų. Brooklyne ir Kanadoje $7 metams ir $3.75 pusei 
metų. Lietuvoje ir kitur užsieniuose $8.00 metams.

>

> Norintieji dalyvauti vajuje, malonėkite tuojau kreip
tis į Laisvės Administraciją ir tuojau bus suteiktosTums 
visos informacijos ir vajui reikalinga medžiaga. 1

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

□------—-------------------------------------------------------------------------------------------- GI

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

aApdraudos Organizacija
į. • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
i • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.

• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
workirs. inc. iki 50 metų).Įsirašyk dabar ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

1 blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS narių. 
Z

Mano vardas........................,....................................................................................

Antrašas..... ................................................................................................................
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dia, yra “melas, atspausdin
tas ir parduodamas už tris 
centus.” Ir kad ta pasaka tu
rėjo “duoti smagumo milio- 
nieriui, plūdikui Patersonui iš 
Chicagos.”

Daily News, beje, 18-tos lai
doje neva atšaukė aną 3-čios 
laidoje tilpusį raštą, bet tik 
po to, kada gavo daugybę 
protestų ir kada keliolika fir
mų ištraukė skelbimus.

Amerika sutiko duot Bel
gijai $90,000,000 paskolos.

Gen. MacArthur įsake iš
skirstyt japonų trustus.

Jankiai išmėtė 30,000 na
cių iš viršininkystes.

Kovos laivas New York bu
vo vienu iš atplaukusių į New 
Yorko portą pereitą penkta
dienį.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ir ilgio, apie 25 pėdų aukščio, 
bus kiti rūmai nariams ir jųjų 
svečiams šachmatais ir korto
mis lošti, bus moterims ir mer
ginoms atskiras salionas/ klu
bo administracijos raštinė ir 
garbingų svečių priėmimo sa- 
lionas su biblioteka (knygy
nu). Visi rūmai bus su oro 
kristalizaVimo aparatais ir gar
siakalbiais. Bus keltuvas iš 
visų klubo rūmų j trečiąjį 
aukštą — auditoriją, nereikės 
laiptais vaikščioti, keltuvu bus 
galima pasiekti kiekvieną na
mo aukštą.

Klubo rūmų dekoracijos, 
rakandai, žodžiu viskas bus 
didžios prabangos, liuksusiniai, 
žodžiu, klubas bus tobulas vi
sais atžvilgiais, auditorijoj e- 
samą koncertą ar prakalbas 
bus galima per garsiakalbius 
girdėti klubo rūmuose. Esu 
nuomonės, kad šis klubas bus 
vienas iš gražiausių, tobuliau
sių tarpe Amerikos lietuviškų 
klubų, tikrai, bus panašus į 
Ritz Carlton chib New Yorke.

Štai kame reiškiasi mūs klubo 
vadų kūrybos gražieji darbai, 
praktiška vadovybė ir genia- 
liška iniciatyva, didėjanti klu
bo įtaka Hartfordo lietuvių ir 
kitataučių visuomenėj.

Vadai moka planuoti, veik
ti ir kelti klubo garbę, už tai 
jiems priklauso didelė garbė. 
Mūsų klubas kas metą suren
gia eilę gražių koncertų, ir ki
tokių meniškų pramogų. Klu
be priklauso visokios pasaulė
žiūros lietuviai, jie gražiai su
gyvena, nėra bereikalingų gin
čų ir konkurencijos už vado
vybę. Nariai supranta, kad 
dabarties vadai nepamainomi, 1 
kad jie pasekmingai ir pavyz
dingai atlieka savo pareigas. 
Tatai klube viešpatauja lietu
viška vienybė, traternališka 
brolybė, plėtojasi veikla, didė
ja klubo įtaka ir garbė bei 
turtas.

Esu patyręs klubo vadų, y- 
patingai pirm. J. Pilkausko, i- 
deališkumą ir kilnumą jųjų 
galvojimo. Jie pasisakė, kad 
jiems rūpi mūsų klubą pada
ryti tokiu lietuvišku centru, 
kuris bus pavyzdžiu kitų ko
lonijų klubams. Svarbiausiu 
tikslu klubo vadų yra tas: 
1) kad klubas taptų Hartfor
do lietuvių kultūrišku ir poli
tišku centru tiek įtakingu, kad 
jo nariai ir vadai būtų respek
tuojami, kad būtų lietuviams 
garbė tarpe kitataučių; 2) kad 
klubas taptų tokiu pastatu, 
kuris būtų dabarties lietuvių 
atminčiai monumentu ateinan
čioms * lietuvių gentkartėms, 
jųjų vaikams ir vaikų vai
kams, gražiuoju tėvų paliki
mo monumentu.

Ir kas gali nematyti kilnu
mo šiame klubo vadų ideališ- 
kume ? Tai tokia mūs klubo 
vadų galvosena.

Klubo nariai kariai neužil
go sugrįš, jiems bus malonų 
matyti klubo gražius pasta
tus. šiomis dienomis sugrįžo 
karys Jonas Medonis po 4 me
tų pirmu kartu pas savuosius, 
su džiaugsmu jį pasitiko na
miškiai, giminės ir draugai 
klubiečiai. Gaila, kadjo jau
nesnis brolis Juozas žuvo ka
ro lauke . . . Juozukas negrįš. 
O jis buvo idealus, įtakingas 
klubo jaunime, narys choro ir 
dramatiško ratelio. Šių žodžių 
rasėjas gavo laiškelį nuo kito 
klubiečio Al Sabeikos, žymaus 
klubo veikėjo, kuris praneša, 
kad nesitiki prieš kalėdas su
grįžti. Keistuti Pilipauskas 
(Philips), J. Jeseliūnas ir ki
ti neužilgo sugrįšią. Sabeika 
gėrėjasi pobūviu atotogose 
Šveicarijoj porą savaičių. Ke
letas mūs klubiečių karių ta
po karininkais, kapitonais. Ta
das Spelius pakeltas į majoro 
laipsnį už jo pasižymėjimus. 
Klubiečiai laukia grįžtančių 
savo\ karių ir rengiasi šauniai 
priimti.

Klubo Rep. XYZ
\

Laisvfe-r-Liberty, Lithuanian Daily
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■v No Fat For Garbage Cans! g

Lt. Charles P. Crepeau of Bretton Woods, N. H., makes sure no fat 
goes out in the garbage at Camp Edwards, Mass. Though used fat Is 
no longer required for mąny articles of war, it is urgently needed by 
industry to help make many peacetime essentials. The Army will 
continue to do a thorough job of fat salvage until fats and oils c?n 
be Imported front South Pacific.

DETROITO ŽINIOS
Netikėtai Detroitą Aplankė 

Talentai
įvykusiame Lietuvių svetai

nėje parengime, kurį surengė 
Aido Choras ir Moterų Pažan
gos Kliubas ir Choras, pasiro
dė programe -"'talentai, chica- 
gietės Abekienė ir Kenstavi- 
čienė.

Ryte (šeštą valandą) išėjau 
į darbą ir per visą dieną (iki 
6:01 vai. vakare) vis galvo
jau, kad tik suspėčiau gar- 
džiąją vakarienę 'pasigauti. 
Tiesiai iš darbo į Lietuvių sve
tainę. Įėjęs į vidų užgirdau 
taip gražiai dainuojant, kad 
man metėsi mintis, kas čia iš 
detroitiečių taip gražiai dai
nuotų? Akys susikraigliojo ir 
man metėsi į akis, kad tik ar 
ne chicagietės. Dėl savo per
sitikrinimo klausiau “Jokū
bo,” stovinčio prie durų : “Ar 
ne tik chicagietės dainuoja”? 
Jis sako: “Tai Kenstavičiene 
ir Abekienė.” Paskui ne tik jų 
skaistūs veideliai buvo žino
mi, bet tas jų švelnus, armo- 
ningas dainavimas aiškiai pa
sakė, kas dainuoja.

Apie jų dviejų dainavimą 
daugiau nieko negalima sa
kyt, jos yra lietuvių daininin
kų tarpe viršūnės, meliodijas 
pinančios.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMOS

57 AKRŲ ŪKIO ŽEMES SU KCRO PATO
GUMU. ELEKTRA IR TELEFONAS. DAUG 
GERO VANDENS. PUIKIAUSIAS PIENO 
VERSLAI ŪKIS. KELIOS MINUTES NUO 
SARATOGA RACE TRACK. RAŠYKITE

BOX 110, SUITE 617,
1457 BROADWAY, N. Y. C.

(248)

.Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

if kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

“Kai užtraukė ‘Per Balti
jos J’&rą,’ tai tas jų ž avė j an
tis dainavimas net ašaras pra
dėjo stumt ant veido,” pareiš
kė Petras. “Ot, tai dainuoja! 
Kad jos dainuotų per savaitę 
laiko, tai aš klausyčiau ir ne- 
pavargčiau.” Kitas draugas 
sako: “Tai pirmą kartą gir
dėjau taip gražiai dainuojant. 
Kai jos dainuoja, tai, rodos, 
jų balsai limpa į kiekvieną 
kampuką.”

Tik dvi ir pusę dainų pasi
gavau to gražiausiai harmo
nizuojančio dueto Abekienės 
su Kenstavičiene.

Jas sekė kanadiečių kvar
tetas. šiuo sykiu jie švelniau
siai sudainavo. Bravo! Pasta
ruosius sekė W. Gugo ir Jes
kes duetas. Jie taipgi gražiai 
dainuoja. Jeigu kitaip išsitar
čiau, tai gaučiau nuo publikos 
ausis “išprosyt.”

Ant galo M. P. Kliubo Cho
ras, vadovaujamas Mrs. Alts
chuler, sudainavo trejetą dai
nelių, o ant galo — užbaigai 
“Sveika Amerika, Mūsų Tė
vynė”.

Kiek pasigavau programo 
— buvo viskas švelniai, ne
vargino jausmų. Ar gal vis
kas taip jautėsi, kąd chicagie- 
čių talentingas duetas išsyk 
padarė gerą apetitą.

Visi džiaugiasi jų talentu, 
kuris aplankė Detroitą visai 
netikėtai..

Po programo visi Iskubino- 
mės į apatinę svetainę vaka
rienės maumoti. Bet jau buvo 
visi stalai apgulti. Kai “al
kanieji” ,atsitraukė nuo stalų, 
tai Suvalkietis sako: “Na, tai 
einam užkąst.” Atsisėdom pla
čioj vietoj. Ir tik pradedant 
pirmą kąsnį, prie Suvalkiečio 
ątsėsido Masytė, o sale manęs 
S. Smith, tai Aido Choro pia
nistė, dainų mokytoja ir taip 
daug dirbanti dailės šakoj. 
Nors maistas taip jau buvo 
skanus, bet man S. S. dar pa
didino apetitą su savo šypse
na, tai nei nepajutau, kai “di- 
šė” pasidarė kaip išplauta.

Gaspadinės, kurios gamino 
maistą, yra labai pagirtinos. 
Visi sako: “Labai skanus 
maistas buvo.”

Tai tiek, kiek aš pasigavau 
žinių. Pirmos dalies programo 
nemačiau. Bet kiti pasakojo, 
jog “viskas išėjo gerai, ypa
tingai 'S. ’ Smith sumokytas 
sikstetas”.

Beje, buvo ir kitos rūšies 
talentas. Dalyvavo parengime 
Julija Skeberdytė ir “V”. An- 
gliško Skyriaus redaktorė 
Bernice Kent. Bekalbant, 
Bernice išsireiškė, jog Detroi-

Penkto puslapis
.................  ■' ii ,,.s=s=ss=ss=a

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKIA TUOJAU!!!
(2) DEGINTU VŲ PEČKURIŲ (anglim)
(3) DEGINTUVIŲ NUSTATYTOJŲ
(4) PUODININKYSTES MOKINIAI

48 Valandų Minimum Darbo Savaitė 
KREIPKITĖS Į 

GENERAL CERAMICS & STEATITE CORP. 
Chemical Stoneware Division 

KEASBEY, N. J.

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!
MOTERYS!

TUOJAU REIKALINGOS

ŠIE DARBAI YRA GERAI 
APMOKAMI SU

PUIKIAUSIA TAIKOS LAIKŲ 
ATEIČIA

LENGVOS, ŠVAROS SUSTATYMŲ 
DARBAI

NELAUKITE—UŽSITIKRINKITE 
SAVO ATEITĮ

KREIPKITĖS DABAR

HATFIELD WIRE
& CABLE CO.

346 Bergen Ave. (kamp. Virginia)

Jersey City, N. J.

BERGEN 4-5800

(250)

MERGINOS prie gręžiamųjų presų 
ir sustatymo darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

Route 29, Springfield, N. J.
MILLBURN 6-0043

(251)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$81, Įskaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine St., New York City.
(X)

REIKALINGOS MERGINOS
PRIKAIŠIOJIMUI PRIE MEŠKERIŲ • 
KABLIUKŲ. ARTI 38TH STREET, 

FLATBUSH.
S. LIPKIN & SON,

3806 CHURCH AVE., BROOKLYN
(249)

to Angliško Skyriaus kores
pondentas A. C. M. yra ge
riausias jos sekcijoj. Gi man 
atrodė, jog iš visų dalyvavu
sių gražiųjų chicagiečių Ber
nice buvo gražiausia.

Taipgi dalyvavo garsioji 
San Francisco konferencijos 
aprašyto j a Ks. 13. Karosienė. 
Gaila, kad jos prakalbos ne
suspėjau paklausyt. Karosie- 
nę pamačius man prisiminė 
tie laikai, kai Abekas vežė 
“atomiškas bombas” į Con
necticut teritoriją, o Vincas į 
Ph . . . teritoriją. (Tai buvo 
reakcijos laikas, svarbią poli
tinę literatūrą vežė.)

Eidamas sutikau dvi “lei
dęs.” Viena manęs klausė: 
“Ar pažįsti šitą leidę?”

“Tai tur būt Kenstavičienės 
motina,” pareiškiau.

“Tai atsimeni,” jos draugė 
prasitarė.

“Norėjai visada sužinot, 
kas tas Vincas,” sako Kents- 
tąvičienės motinai jos draugė.

“Tai čia jis ir tas pats.”
Na, tai kad nori ir pasi

slėpk.

Nebuvo nė progos pasikal
bėt su chicagietėmis, kanadie
čiai pasiskubino ir visą laiką 
nepaleido iš savo rato. Detroi- 
tiečiams nebuvo progos.

Krąkaitis visą laiką “ro- 
mansavo” su Julija Skeberdy- 
te. Jų dviejų romanso pasek
mė, tai bus virš $55 į “Vil
nies” iždą.

Kadangi yra šaukiamas vi
sų Amerikos organizacijų at
stovų suvažiavimas į Pittsbur- 
ghą, tai man rodos būtų ge
rai, kad ■ Detroito Lietuvių 
Kliubas pasiųstų savo atsto
vą.

štai kas reikia visada atsi
minti: Jeigu kliubas eis su 
žmonėmis, tai ir žmonės eis 
su‘ kliubu, arba, geriau sa
kant, eis į kliubą.

Vincas

FEEDERIAI 
CYLINDER

Ateikite pasirengę dirbti,
NUOLATINIS DARBAS

UNIJINfi ALGA ‘
Prisideda Viršlaikiai

PLAYBILL, INC.
108 WOOSTER ST.

NEW YORK CITY
(249)

JAUNI VYRAI x
Nuolatinis fabriko darbas. 

Patyrimas Nereikalingas.
65ę J VALANDĄ PRADŽIAI 

BILLINGS S. FUESS
2-4 LACKAWANNA PLACE, 

SOUTH ORANGE, N. J.
(249)

LAIKRODININKAI 
įsisteigusi Taisymų Krautuvė 

Turi Nuolatinių Darbų 
DEL PATYRUSIU VYRŲ 

AUKŠTOS ALGOS 
Uždarbiai Nerubežiuoti 

ARTHUR SMETANA’S SON 
50 Broadway, Passaic, N. J.

(258)

DIEMAKERS >
Pirmos Klasės

Akuratnarų die darbui

AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
Pirmos klasės vyrai.

KREIPKITĖS 
STERLING TOOL & DIE

251 N. J. K. R. AVĖ. 
NEWARK, N. J.

(248)

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVES DARBININKAI

Linksmos darbo sąlygos 
Airporte 

Moderniniai Įrengimai 
Pakilimo progos

KREIPKITĖS KASDIEN 9-2 x 
ŠEŠTADIENI A. M.

T.W.A. HANGAR NO. 6 
LA GUARDTA FIELD 

_______
SPOT WJELDERIAI 

TURI BŪT PATYRĘ. GERA ALGA.
2461 SECOND . AVE.. NEW YORK CITY.

(248)

VYRAI
NAKTIMIS—10 P.M. IKI 6 A.M. 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

75ę Į VALANDĄ 
VAKACIJOS, BONAI, ŠVENTES 

KREIPKITĖS TUOJAU 
205 WATER ST., BROOKLYN 

6th Ave. Subve York St. Stotis 
Gatyekariu jki Jay—Sand Gatvių 

(251)

POLIŠIUOTOJAI IR 
PAGELBININKAI

Patyrę prie aluminum indų 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS 
LIBERTY METAL STAMPING CO. 

98-84 JAMAICA AVE.
RICHMOND HILL, L. I.

(251)

VYRAI ar BERNIUKAI, prie abelno 
fabriko darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

Roųtę 29, Springfield, N. J.
MILLBURN 6-0043

(251)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiais 

ofisais Manhattan, Bronx Ir Brooklyn- 5-kiu 
Dienų savaitė. Alga 1125 j mėnes| pra
džiai. Kreipkitės nuo 2 iki 3 vai. po pietų, 
ant 3-čių lubų. 41 Broad Street, N. Y. C.

(246)

APVALYTOJAI, Ofisų BQdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. 887.25 Msi/Mto Mr. 
INGĘ, 59 Pine Street, New York City.

IX)

MALE And FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

--------- .—---------------------------------------------------

MAŠINŲ OPERATORIAI
Prie maifių taisymo ar U£HON SPECIAL
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NewYorto^/g^ZInioi Aido Choro Operetiškas 
Vakaras Pavyko

Visi ir Visos Prašomi 
J Elizabeth, N. J.

šį sekmadienį, 28 d. spalių, 
visus ir visas prašome vykti į 
Elizabeth, N. J.

Spalių mėnesio dienos būna 
šiltos ir šaltos, gamta kartais 
iškerta savo šposą ir neleidžia 
vykti į laukus, parkus ir kitus 
atviram ore pasilinksminimo 
pobūdžius. Tačiau svetainėse 
parengimai jau vyksta, nepai
sant gamtos įvairių tą dieną 
nuotikių. h' štai lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo trečias 
apskritys ruošia skanią vaka
rienę, kad atžymėjus LDS 15 
metų gyvavimo sukaktį.

Kadangi mūsų apskričio visi 
parengimai įvyksta New Jer
sey valstijoj, tai ir ši jubilieji
nė vakarienė įvyksta Elizabeth, 
N. J. Todėl kviečiami ir Brook- 
lyno, New Yorko bei apylinkės 
lietuviai atvykti į jubiliejinį 
parengimą. Įžanga vakarienei 
$2. šokiam 50 centų. Rengėjai 
paėmė Lietuvių Laisvės Svetai
nėje du kambarius: vienas val
giam, kitas šokiam, tad taip 
nuobodum nebus. Bus ir dainų 
programa, dainuos S. Kazokytė 
iš Jamaica, N. J. Bus vienas iš 
mūsų organizacijos veteranų! 
tvėrėjų, kuris pasakys įdomią! 
kalbą. Ir taip, Liberty Hali,! 
269-73 Second Street tikisi tu-i 
rėti svečių ne tik iš Elizabeth,! 
bet ir iš plačios apylinkės. Ir' 
prašome pribūti laiku. Mat, no
rima vakarienę pradėti lygiai 
6 vai., kad būtų daugiau laiko 
po vakarienei pasilinksmini
mui.

Iš New Yorko Liberty St. 
traukiniai išeina sekamomis 
valandomis: 4-tą, 4:20, 4:30, 
4:35 ir 5:38. Atvykę į Eliza
beth, N. J., ir išėję iš stoties ei
kite po kairei (matydami baž
nyčių bokštus). Paėję kėlėją 
blokų prieisite Second St. ir te
nai bus Liberty Hali — 269-73 
Second St.

Kviečia Apskričio Valdyba.- - . I 
į, Komisionierius Išeis

. Profesoriauti

■Kanadiete Dainininke — Vie
na iš žvaigždžių Laisvės

! Koncerto Programoje
Aido Choro parengimas truk- 

' dė mums garsinti Laisvės kon- 
! certą. Dabar jau turime progos 
i apie tai kalbėti. R. Strazevi- 
' čiūtė, sopranas, puikaus talen-

New Yorko miesto dabartinis 
sveikatos komisionierius Dr. 
Ernest Lyman Stebbins pa
kviestas ir sutikęs dėstyti vi- 
visuomenės sveikatos klausi
mus Johns Hopkins Universi
tete, Maryland valstijoj. Taip
gi esąs paskirtas tos mokyklos 
direktoriaus padėjėju. Tą vietą 
užimsiąs liepos mėnesį, ateinan
čių metų.

MIRĖ
i Helen James (Dranginiūtė), 

48 m. amžiaus, gyvenusi 384 
So. 2nd St., Brooklyne, mirė 
spalių 20-tą, Greenpoint ligo
ninėj. Pašarvota Juozo Garš
vos Šermeninėje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidos trečia
dienį, spalių 24-tą, St. John’s 
kapinėse.

Liūdinčius paliko vyrą Ni
cholas ir seserį Anną p^esčins- 
kienę. Mrs. James buvo gimus 
ir augus Mahanoy City, Pa.

_____ >

Kazimieras Malin auskas^ 
87 metų amžiaus, gyvenęs 
239 No. 5th St., Brooklyne, 

, mirė spalio 21-mą, Greenpoint 
ligoninėj. Bus palaidotas spa
lio 25-tą, Šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas pas graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave.

Paliko nuliūdime žmoną 
Magdaleną, dukterį Patricia 
Meškeliunas, sūnų Stasį, 10 

. anūkų ir 7 proanūkus.
. ,1 ■

Mikolas Abukevičius, 52 me
tų. amžiaus, gyvenęs 77 Gold 
St., mirė Cumberland St. ligo
ninėj, spalio 21-mą. Jei kas 
iš giminių ar pažįstamų patė- 
mysit<B šią žinią, malonėkite 
susisiekti su graborium J. 
Garšva, 231 Bedford Ave., 

■ Brooklyne. Telefonas, Ever
green 8-9770.

K •

Regina Strazevičiutė 
Iš Toronto, Canada

to dainininkė pirmu kartu 
Jungtinių Valstijų lietuviams 
dainuos Laisvės koncerte.

Kiti numeriai yra šie:
Jugoslavų Partizanų 

Operetiška Grupė
Tai nepaprastai gražus nu

meris programoje. Pastarai
siais dviejais metais jie yra 
atlikę su virš 100 koncertų.

Biruta Ramoškaitė
Kuri dabar pastoviai dainuo

ja ir vaidina amerikoniškoje 
scenoje, taipgi dalyvaus mūsų 
koncerto programoje.

Aleksandras Vasiliauskas
Žymiausias Amerikos lietu

vių tenoras irgi dalyvaus mūsų 
koncerto programoje.

Rusų Šokikų Grupė
Tai numeris, kuris visada 

sukelia daug ovacijų koncertuo
se.

Aido Choras
Puikiai pasiruošęs šiam kon

certui su gražiom lietuvių liau
dies dainom.

Koncerto bilietai jau gatavi. 
Sėdynės numeriudtos. Tuojau 
įsigykite bilietus, užsitikrinkite 
sau gerą vietą. y

Įžanga $1.50, $1.25 ir $1 
(valdžios taksai įskaityta).

Po Programos Bus Šokiai
A. Pavidis Radio Orchestra 

gros šokiams amerikoniškus ir 
lietuviškus kavalkus.

Vien tik šokiams įžanga 60c.
Publikos susidomėjimas Lai

svės koncertu gražus. Prašome 
pasiskaityti įdomų laiškelį, pri
siųstą P. Bukniui:

“Mielas Drauge: — Čia ra
site $10 čekį už pagarsinimą, 
apie kurį kalbėjomės, kai bu
vote pas mus. Rasite čia ir pa
garsinimo tekstą, bet jūs su
tvarkykite taip, kaip jums pa
tinka. (Skelbimas į koncerto 
programą.)

“Buvo labai malonu su jumis 
pasimatyti,, tik nebuvo progos 
kiek plačiau pasikalbėti. Labai 
ačiū už manęs aplankymą. Pra
šau pasitaikius progai ir vėla 
užsukti pas mus. Gal turėsime 
geresnę progą pasikalbėti.

“Jei tik dirbtinąsias kojas 
gausiu ir išmoksiu šiek-tiek pa- 
strapalioti, tai ‘sure’ koncerte 
būsiu su būriu cliffsidiečių. 
Draugiškai, K. Steponavičius, 
Cliffside Park, N. J. •

Šis laiškas jau senokai aplai- 
kytas, bet kad nepakenkti Aido 
Choro parengimui, tai Laisvės 
koncerto pranešimus palikome, 
kol praėjo operetė “Kada Kai
mas Nemiega.” Labai linksma, 
kad Steponavičius ir kiti cliff- 
sidiečiai atvažiuos į koncertą. 
Beje, cliffsidiečiai koncerto bi
lietus gali gaut Steponavičiaus 
įstaigoje, 344 Palisade Avenue.

Koncertas bus lapkr. (Nov.) 
11, Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. Dėl smulkesnių žinių 
skaitykite koncerto skelbimą.

Tuojau įsigykite koncerto bi
lietus, nes sėdynės rezervuotos.

Antisemitai Valkiozai 
Apdergė Žydy Namą
Naciškos propagandos Ame

rikoje sukurstyti kokie valkio
zai išmušė langus antrame auk
šte namo 535 Kings Highway, 
o apačioje esančios krautuvės 
langus nurašė užgauliojimais. 
Taipgi gretimame name esa
mos grosernės langai apdergti 
•piktais šūkaliojimais: “Išmušti 
žydus.” Ten pat pakreveizota 
kryžių, tuomi pastatant panie- 
kon — dergimo objektu — ir 
patį kryžių.

Mrs. Bessie Siegmeister, bil- 
dingo savininkė, sako, kad toji 
skriauda padaryta pereito 
penktadienio vakaro apie 11 v.

Mrs. Siegmeister sekmadienį 
pašaukus laikraščio Daily News 
redakciją pranešti apie skriau
dą, bet gavusi atsakymą, kad 
tam laikraščiui “neįdomu die
nos senumo žinia.”

U. Andrulienė Rašo 
Iš Denverio

čikagietė veikėja, Uršulė 
Andrulienė, šiuo metu leidžia 
atostogas gražiąjame Denve
rio mieste, Colorado valstijoj.

Iš ten ji rašo laisviečiams 
atviruką, siųsdama linkėjimų.

Berniuką Pašovė 
Teatre

Thomas Carr, 16 m., 260 
Lexington Ave., Brooklyne, ta
po pašautas Sumner Teatre, 
žiūrint filmos. Jo gyvastis kri
tiškoje padėtyje. Policija ka
mantinėjo grupę teatre buvu
sių berniukų, bet kol kas nebu
vo kaltininko susekusi.

CIO Laimėjo Sutartį 
Su Sąuibbs

Naujajame kontrakte, lie- 
čiančiame 900 E. R. Squibbs 
& Sons firmos darbininkų, 
Brooklyne, gauta 20 nuošim
čių pakėlimas algų. Taipgi 
nustatyta 65c per valandą 
minimum mokestis ir iki 
$1.65 maximum per valandą 
lavintiems darbininkams.

Pasamdytiem dirbti už 65 
centus per valandą pradžioje, 
mokestys turi būti laipsniškai 
keliamos. Išdirbus 18 mėne
sių jau turi gauti ne mažiau 
75c per valandą.

New Yorko “Big Six” 
Rengiasi Streikui

New Yorko Typografų Uni
ja No. 6, žinoma, kaipo “Big 
Six,” nusitarė rengtis streikui. 
Mitinge, įvykusiame Livings
ton Manor, Brooklyne, 978 na
riai pasisakė už streiką, 7 prieš 
streiką.

Laikraščių leidėjai, sakoma, 
sutinką pridėti po $7 algos, bet 
nesutinką to ir kitų reikalavi
mų įrašyti į naują kontraktą. 
Unijistai reikalauja naujo kon
trakto. Unija tą klausimą buvo 
paleidus ir referendumui, ku
riame 4,688 buvo pasisakę prieš 
priėmimą samdytojų siūlomų 
sąlygų, tik 949 buvo .pasisakę 
už priėmimą.

Moterims ir Merginoms 
Reikia Saugotis

Juozas Nauda papasakojo 
Laisvės reporteriui štai kokį 
įvykį:

Sekmadienio spalių 21-mos 
rytą, apie 3:45 vai., jis, Nau
da, laukė ant Union Avė. ir 
Meserole St., savo draugo 
Juozo Pesky, gyv. 302 Stagg 
St., ateinant pagal susitarimą 
važiuoti žuvauti. Jo draugas 
pasivėlavo, bet pasitaikė, kad 
Kiburis kur nors ėjo ir susi
tikęs Naudą užsikalbėjo. Jiem 
besikalbant; jie pamatė, kaip 
ant kito kampo gatvės jauna 
moteriškė, matomai laukė gat- 
vekario. Prie jos sustojo au
tomobilis ir jame esanti vyrai 
pradėjo moterį verstinai įsi
prašyti į savo automobilių. 
Moteris pradėjo klykti; Nau
da ir Kiburis pradėjo bėgti 
artin moterei į pagalbą. Tada 
nepažįstami vyrai moterį pa- 
stūmę ant šaligatvio — nuva
žiavo.

Moteris buvus jauna, apie 
27 m. amžiaus, graži blondi
nė, dviejų vaikučių motina; 
vienas vaikutis apie 5 mėne
sių, o kitas apie 6 metų. Ji 
buvus švedų tautybės.

Moteriškė buvo tiek laimin
ga, kad Nauda važiavo tą ry
tą žuvauti, tai, apart išgąsties 
ir pamėlynavusios nuo grum
tynių su užpuolikais rankos, 
nieko daugiau neatsitiko.

Beje, Naudai sekėsi tą die
ną žuvauti, parsivežė vieną 
žuvį apie 18 colių ilgio, kitas 
žuvis pardavęs ten pat — 
Sheepshead Bay — už $8.

Rep.

Reikalavo Prašalinti 
Bilbo

Aido Choro pirmasis šio se
zono šūvis — perstatymas tri
jų veiksmų operetės “Kada 
Kaimas Nemiega” — pasise
kė visais atžvilgiais.

Publikos turėjo daug, ne
žiūrint jos sutrukdymo dėl 
turėjimo pakeisti svetainę vie
na diena pirm vaidinimo. Dėl 
to pakeitimo prisiėjo vaidini
mą pradėti valanda su virš 
vėliau, kad duoti progą nuvy- 
kusiems į aną svetainę pribū
ti i šią. Tačiau po pamatymo 
vaidinimo neteko sutikti bent 
vieno, kuris būtų gajlėjęsis 
savo vargo susirandant naują 
vietą.

Desetkai žmonių, su kuriais 
teko • pasikalbėti po progra
mos, sakė, jog jie norėtų dar 
kartą matyti.

Operetei veikalą parašė 
Vladas Raila, muziką pritaikė 
Daratelė Judzentavičienė 
Zdaniūtė. Aido Chorui susi- 
mokinti vadovavo Jonas Juš
ka — vaidybai, Aldona An
derson - Žilinskaitė sumokino 
dainų ir šokių.

Operetė, kaipo perstatanti 
Lietuvos kaimo gyvenimą, tra
dicijas, papročius, darbymečių 
talkas ir patalkius, jaunimo 
naujoviškesnes pažvalgas j 
gyvenimą ir meiles, pasirodo, 
primena mūsų žmonėms jų 
pačių jaunystę ir giliai užval
do jausmus. Vaikų meilės, se
niams bėdos, kartais sukelia 
dėl tų bėdų jiems simpatijų, 
o kartais ir juoko.

Suvaidinta vykusiai, o kai 
kurios rolės ir nepaprastai 
gražiai.

Mano žvaigžde šiame vaidi
nime išėjo Nastė Būknienė 
ūkininkės Burbienės rolėje. 
Tos minties niekas iš sutiktų 
dar neužprotestavo. Labai ge
rai vaidino ir keli kiti, nors 
kai kurių rolės ir ne pačios 
žymiausios. Kitose iš vyriau
sių rolių visai vykusiai vaidi

no Petras Grabauskas — Bur
bos, Julė Stankaitienė žinias 
po kaimą nešiojančios Mortos. 
Taipgi abelnai gerai vaidino ir 
gražiai dainavo meilužiai — 
Lilija K. Belte — Marytės, 
Nelė Ventienė — Bronės, Ale- 
kas Velička — Petro, Juozas 
Ju d žentas — Vito. Bet seka
mame vaidinime velyčiau mei
lužiams daugiau matomos 
meilės (o gal su baime my
lintis daugiau neleistina?).

Kitos rolės mažesnės, ta
čiau atrodė savo vietoje, ge
rai, pastebimai atliktos. Jas 
vaidino: Kazys Juknys — tur
tingo, nemylimo seniūno sū
naus Baltraus, Jonas Lazaus
kas —— seniūno Rulio, Anta
nas Poškus ir Petras Velykis 
— samdinio Petro draugų, 
Frances Mažiliūtė ir Lilija 
Briedaitė — ūkininkaitės Ma
rytės draugių.

Visas choras ir jo grupės— 
šokėjai, uogautojos, talkinin
kai pjovėjai ir grėbėjos — 
užpildo stambią dalį progra
mos. Dainos išpildytos skam
biai ir gyvai, šokiai taipgi jau 
gerokai susimokinti

Būtų gera, kad Imergaitės 
šokėjos pasilaikytų\ grupėje.

PAJIEŠKO/lMAI
Pajieškau savo žmonos, Emilijos 

Trepenaitienės (Karasevičiūtė). Ži
nau, kad jos paskutinis antrašas 
buvo 14 Stagg St., Brooklyne. Nesu 
girdėjęs nuo jos jau suvirš 15 metų. 
Prašau jos* atsišaukti, arba kas ži
no jos dabartinį antrašą, kad pra
neštų man, už ką būsiu labai dė
kingas. John Trepenaitis-Trepen, 
229 Stockton St., Brooklyn, N. Y.

(248-250)

Jos galėtų patarnauti organi
zacijų programose ir kaipo at
skira grupė, žmonės liaudies 
šokius myli.

Grupę šokėjų sudaro: Gla
dys Vinikaitė, Alice Stasiū
nas, Caroline Gilman, Fran
ces Bovinas, Slyvia Pužaus- 
kaSz-Frances Mažilis, Eleanor 
irMJllian Briedytės.

Visiems jaunimo šokiams 
scenoje grojo jaunuolė armo- 
nistė Florence . Kazakevičiū
tė.

Po vaidinimo šokiams gro
jo Antano Pavidžio orgestra.

Prie vakaro geros nuotai
kos, be abejo, prisidėjo ir 
linksmesnis laikotarpis—dau
gelio gerų choro draugų jau
nimas jau sugrįžo iš karų. Pir
mu kartu po eilės metų ma
tėsi daug jaunų vyrų, buvu
sių kariškių. Atsilankė svečių 
ir iš toliau. Apie juos gal dar 
matysime kai ką atskirai. Ir 
apie patį veikalą linkėtina gir
dėti ne paskutiniu kartu.

Nematomaisiais a k t o r iais 
(be mokytojų) buvo Jurgis 
Waresonas, daug pasidarba
vęs įrengimui scenos įrankių, 
o Juozas Byronas saugojo vai- 
dylas, kad jie nenuklystų nuo 
temos — suflioriavo.

Rep.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

i OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.
UNION SQ. 

147 FOURTH A VE. 
Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

(00 nuoš. unija iapoj 
Telef.s GR. 7-7553 

z 2539 Woodward Arenu*
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

publikos, 
prašalinti 
sakė 
tokie

kal-
Bil-

New Yorko West Side Pi
liečių Komiteto sušauktame 
masiniame susirinkime perei
tą ketvirtadienį, Pythian Tem
ple, atsilankė 1,200 
Mitingas reikalavo 
“poll-tax,” o su tuo, 
betoj ai, pradings ii’
bai, neatstovaują žmonių.

Į mitingą įmaršavusieji 
bo pikietai buvo publikos su
tikti atsistojimu ir audringa 
ovacija. Grupė buvo nuvykus 
į Washingtona pikietuoti Bil
bo butą. Mitinge kalbėjo Elea
nor Gimbel, kun. Benjamin 
Richardson. Taipgi kalbėjo 
Miesto Tarybos narys Michael 
J. Quill, kuris taipgi yra kan
didatu iš naujo .išrinkimui ta
rybom Kandidatuoja iš Bronx, 
Darbo Partijos tikintu.

Bil-

Atviro Oro Mitingai 
New Yorke

Moteriškų drabužių siuvėjų 
distrikfe spalių 23-čią per pie
tus įvyks du masiniai mitingai 
rinkimų reikalais, rengiami 
Darbo Partijos, paramai O’
Dwyer kandidatūros į majo
rus. Taipgi paramai kitų dar- 
biečiams ir demokratams ben
drų kandidatų.

Vienas iš tų mitingų bus 
prie 39th St. ir 6th Avė., o 
kitas prie 36tR St. ir 7th Avė. 
—abu pietų valandą.

NOTARY
PUBLIC

r

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

^ BROOKLYN, N. Y. 
f Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių. 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-
esant ir 

tokio

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

v sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampa* Broadway ir Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Lin*
Tel. GLenmore 5-6191

. . -------------------- —

- ■ ----------------- Li-^r y

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) I

LAISNIUOTAS GRABORIUS C
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. \ 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
♦

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j ?—1?
( 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVĖNUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

l2SA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2173 -------- • ATDARA VAKARAIS




