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KRISLAI
Kaethe Kollvvitž’ienė.

^“Motina ir Kūdikis.”
Pas Jogailą.
Neperseni!

Rašo R. MIZARA

“šviesos” 4-to numerio vir
šelį puošia Kaethė’s Kollvvitz’- 
ienės kūrinys“Motina ir Kū
dikis.”

Kollwitz’iene, — vokiečių 
tautos dailininkė, — neseniai 
mirė, sulaukus 78 metų am- ; 
žiaus. Ji buvo griežta anti-fa- 
šistė.

Ši darbščioji dailininkė vaiz-1 
davo darbo žmonių gyvenimą 
savo raižyboje per 50 metų. 
Jos kūrinys, “Karolis Liebk- 
nechtas karste,” vienas Įspū
dingiausių jų.

Romain 
pavadino 
aukojusių 
su.”

Rolland’as kadaise 
Kollwitz’ienę “pasi
žmoniu tyliuoju bal-

Kai kurie draugai man da
rė pastabų dėl “Motinos ir 
Kūdikio.” Girdi, kas jį supras, 
kas jį įvertins? Kam čia gal
voj, jog tai žymios dailinin
kės nusisekęs kūrinys?

Gal gi ir nedaug tesiras to
kių, kurie tai įvertins, kaip 
nedaug kol kas mūsų žmonių 
įvertina Rembrandtą, Leonar
dą da Vinci, Repiną, Mykolą 
K. Čiurlionį ir net Picassą.

Vaizduojamasis menas, mat, 
nesiduoda lengvai įmatomas 
paprastai akiai. .........-.....
lingas pasiruošimas, kurio mes 
stok uoj ame.

O betgi privalome ruoštis 
suprasti ir įvertinti meno kū
rinius. < 
riško žmogaus gyvenimo sie- 

. kimų.

(

<

Sydney, Australija. —Ka
rinis australu teismas atra
do kaltais 11 japonų už ne-

New York, grd. 14 
CIO Jungtinė Elektrikinin-

Kwajalein. — Karinė ko
misija nusmerkė pakart tris 
japonų oficierius, kurie per
nai nužudė tris suimtus a- 
merikonus lakūnus.

Įir reikalauja pridėt jiem po 
$2 algos per dieną. Už strei-

stūmė komisiją į Sovietų 
užimtą sritį? Žukovas atsa
kė: “Gerai, siųskite, jei ga
lite kaltint, kad mes laužy
tume Potsdamo sutartį.”

Medikaliai Dalykai
Lietuvoj yra 3(9 medikalės 

įstaigos, klinikos, sanatori
jos, 45 ligoninės apskričiuo-
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ANGLAI VISAI SUNAIKI- [ Amerikonai Nenuginkluoja
NO INDONEZŲ RAIMA

— Iš stipriųjų valstybių Angly Seimas Užgyrė I Vaidai dėl Perly Uosto
TyrinejimyPaskolą iš Amerikos

INFLUENZAgen. J. P. Koenig. Jie kai- -totinai stengėsi įtikinti pa- gyrg $4,400,000,000 paskolos ley ketina pasitraukt iš ko-

Noel-Baker sakė, tai buvo !servatai — Churchillo par-

London. — Anglijos sei
mas 345 balsais prieš 88 už-

Washington. — Demokra
tų vadas senatorius Bark-

goninese nėra ’ 
gantiems veteranams.

joj. Jis rašė: 
per vienus metus negalima 
išnaikinti visų žydų.”

prez. Trumanas su tokiais 
savo sumanymais, kaip

Kaip smagu kartkarčiais at
sikvėpti, laikant rankoje 
Whitmaną, Puškiną, Mickevi
čių, Longfellow, Lermontovą, 
Salomėją Nerį arba gyvųjų 
Tarybų Lietuvos poetų vieną- 
kitą kūrinį!. . .

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gruodžio-Dec. 15, 1945

Washington. — Amerikos
Belsen, Vokietija, grd. 14. (valstybes departmentas lei- 

anglų teismo c*° pardavrnet Argentinai 
tapo pakarta amerikinius lėktuvus ir jų

nės spaudos apie žymesnius 
įvykius Jungtinėse Valstijo
se. Pavyzdžiui, paskutiniu 
laiku Maskvos laikraščiai 
spausdino tokias amerikines

dalis, girdi, tiktai civiliams 
reikalams; sako, “leidimas 
neturi ryšio su politiniais 
sumetimais.”

landė ir Bronx. O kitose Ii- guli ligoninėje, visas že-i 
~ < vietos^ ser- mjau kaklo suparalyžiuotas i

Ginčai dėl Jungt. Tautą
Organizacijos Buveinės

London. — Anglų valsty
bės ministeris Noel-Bakėris (žinias:
karštai piršo įsteigt Euro- ( Streikai ir bedarbių skai-

misijos, tyrinėjančios, kas 
kaltas dėl to, kad japonai 

Itatė prez. Trumanas ir ang- [netikėtai užpuolė Perlų Uo
dų premjeras Attlee. Kon- stą.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Batavia, Java. — Anglai anglų lakūnai, šaudydami iš 
visai sunaikino didelį Indo- [kulkosvaidžių ir patrankų, 
nezijos kaimą Bekasi, 12 ( Anglai skelbia, jog tuomi 
mylių nuo Batavijos miesto, i jie atkeršijo už tai, kad-in- 
Anglų kareiviai pridėliojo ■ donezai Javos salos kovū- 
bombų, apipylė gazolinu ir|nai nužudę 22 anglų lakū- 
padegė visus trobesius. An-1 nūs, nukritusius lapkričio 
glų lėktuvai ir tankai pas- mėnesį, 
kui bombardavo kaimo likti-; 
čius. Trekais bėgančius iš 
kaimo indonezus naikino

Japonų Chinijoje, Rašo 
United Press Reporteris

Chiang Kai-sheko Valdžia ir Amerikonai Palaiko ir 
Naudoja Japoną Kariuomenę prieš Chiną Komunistus

VOKIETIJOJ ANGLAI VIS 
LAIKO NACIŲ ARMIJĄ

TALKININKU GENE 
ROLAI SVEIKINA 

EISENHOWERI
Berlin. — Keturių didžių

jų talkininkų komandieriai 
Tam "reika- Berlyno srityje pasiuntė šil-

Berlin. — Vienas aukštas |pagarbą. Pirm poros savai- 
anglų oficierius pripažino čių sovietinis maršalas Žu- 
N. Y. Times koresponden- kovas reikalavo siųst bend

rui, kad anglai savo užimto- ra talkininkų komisiją ištirt 
je Vokietijos dalyje tebelai- tą skandalą. Anglų komanda 
ko 656,000 uniformuotų ir atsišiepė: Na, o kad pasių- 
ginkluotų nacių kariuome
nės. Naciai turi savo ko
mandos centrą, nešioja hit
lerinius medalius ir atiduo
da savo oficieriams karinę

apvienytoje Chinijoje tokia 
valdžia, kuri bus ne tik 
draugiška Jungtinėms Vals
tijoms, bet jausis, kad turi 
jų klausyti.

“Dabar dvi Amerikos ma- 
rininkų divizijos faktinai 
laiko užėmusios Tsingtao, 
Tientsino ir Chinwangtao 
miestus, kuomet Chiango 
armijos stengiasi prasiverž
ti į Mandžuriją.

“Mūsų marininkai nenu
ginklavo jokio žymaus nuo
šimčio 300,000 japonų, esa
mų į šiaurę nuo Geltonosios 

(Tąsa 5-me pusi.)

Honolulu. — Amerikinės 
žinių agentūros United 

i Press korespondentas Ri- 
Heidelberg. — Taisosi ge- iehard W. Johnston rašo 

nėr. Pattono sveikata. Igruod. 13 d.:
“Aš tik ka atskridau iš 

Chihili Įlankos srities, Chi
nijoj, kur pats iš arti tėmi- 
jau dalykus per šešias sa
vaites ir kalbėjausi su ame
rikonų ir chinų vadais.

“Amerikonų jėgos remia 
gen. Chiang Kai-sheko val
džią (vidurinėje Chinijoje), 
stengiasi jam pervesti šiau
rinę Chiniją ir Mandžuriją 
ir tikisi, kad bus įsteigta

Angly Politikas Sako, 
Tik Sovietai Suprato 

Taikos Reikalą

H. Frank Gailėjosi, kad 
Per Metus Negalėjo 
Išžudyt Visy Žydų

JAPONAI KRYŽIAVO- 
JO TALKININKU 

LAKŪNUS
London. — Anglijos at

stovas Noel-Baker, kalbėda
mas paruošiamojoj komisi- 

tą^sveikinimą generolui Ei- joj dėlei pastovios sėdybos 
,senhoweriui, kaipo naujai I Jungtinių Tautų Organiza- 
paskirtam Jungtinių Valsti-icijai, pareiškė: 

i jų armijos štabo vadui, j •
Juk tai vienas kultu-; Sveikinimą pasirašė Sovietų Vien tik Sovietų Rusija tarp 

'j-'maršalas Gr. K. Žukovas,’Pirmojo ir Antrojo pasau- 
anglų feldmaršalas Mont-(linių karų suprato, jog tai- 

★ ★ ★ (gomery, amerikonų genero- ka yra nedalomas dalykas.
t gražu sekmadienio, |as McNarney ir francūzų Maskva po 1930 metų kar- 

man teko būti Cen-
Vieną 

popietį 
traliniam Parke (New Yorke) ( 
ir ta proga nusitariau pama-; 
tyti, kaip ir kur stovi Jogai
la, tasai-nedorėlis lietuvis, ku
riam likimas lėmė būti lenku 
karaliumi.

Jogaila stūksoja ant kal
niuko netoli “Kleopatros Ada- [ 
tos,” iškilmingai besistiebian
čios į dangų.

Sustojau ties Jogaila, sėdin
čiu ant “bėro žirgelio” ir te- 
begrūmojančio sukryžiuotais i 
dviem kardais.

Atvyksta dvi jaunos poros. 1 
Apsidairo, šaiposi, juokauja. [ 
Vyrukas palenkia galvą pa-1 
žiūrėti: arklys ar kumelė? Su-; 
žinojęs paslaptį, — taria sa
vo merginai ar žmonai. Visi — Karinio 
keturi lengvabūdiškai pasi- (sprendimu, 
kvatoja ir nueina savais ke- Belseno koncentracijos sto- 
hais- . vykios vadas Josef Kra-

Vadinasi, jie jau “įvertino” mer> nacių daktaras Fritz 
Jogailos statulą! Klein, trys žmogžudiškos

★ * pareigūnės ir šeši kiti sto-
Netolimai sėdi tėvas su vai-. vykios valdininkai bei sar-

; gai. Jie užkankino, badu 
i numarino bei tiesioginiai 
(nužudė tūkstančius žydų ir 

ka (kitų tautų žmonių toje be
laisvių stovykloje.

tu sveikino Eisenhowerį ir (šaulį, jog “vieno krašto sau- i§ AmerįR0S tokio-
ateinančiomis meti nėmis [gumas yra visų kraštų sau- ,mig salygomis kokias nus. 
šventėmis. [gumas , bet niekas jos ne-[ —

“Mes linkime tamstai lai- klausė.
mingiausių kalėdų ir ge- _________ 7 __ _
riaušių naujų metų. Mes su ; apverktina klaida, kad De- 
nuoširdžia ir gilia pagarba! vynių Valstybių Sutartis, 
atsiminsime tamstą už auk-1 pasirašyta 1921 m., nesulai- 
štą pavyzdį, suteiktą delei ;kė japonų įsiveržimo į Man- 
tarptautinio susitarimo ir • džuriją. 
geros valios.” "----------------

Anglai Pakorė 11 Nacių 
Kriminalistų

JUNGTINIU VALSTIJŲ LĖK
TUVAI ARGENTINAI

Demokratai komisijos na- 
tijos natstovai — susilaikė riai ’sako, kad republikonai 

per šį tyrinėjimą siekia su
verst visą bėdą ant Roose- 
velto; tuomi jie stengiasi- 
pagerint republikonų parti
jos kazyres būsimuose rin
kimuose.

nuo balsavimo.
Seimas taip didžia dau

guma balsų užgyrė Anglijos 
prisidėjimą prie tarptauti
nių fondų, kuriuos nutarė 
talkininkų k o n f e r encija 
Bretton Woods.
GEN. MOTORS REIKA- 

LAUJA UŽDRAUST
/ PIKIETUS

Detroit. — General Mo
tors korporacija kreipėsi į 
federalį teismą, kad išduotų 
indžionkšiną, kuriūom už
draustų pikietuoti užstrei- 
kuotus fabrikus.

NĖRA VETERANAMS 
LIGONINIŲ

New York. — Washingto- 
no valdžia atmetė prašymus 
paskirt karo veteranams ar-

Nurnberg, Vokietija. —■ 
Amerikonų prokuroras by
loje prieš nacius karinius 
kriminalistus perskaitė už- paprastą žiaurumą. Tie ja- 
rašą iš Hanko Franko die- ponai prikalė prie kryžiaus 
nyno. Frankas buvo vyriau- ir taip nužudė tris suimtus 
sias nacių valdovas Lenki- (Australijos lakūnus ir vie- 

“Gaila, kad ną amerikoną Talaud saloj, 
pernai kovo 23 d.

Washington. — Daugėja 
influenzos ligonių skaičius 
visose Jungt. Valstijose. Bet 
manoma, kad nepasikartos 
tokia influenzos epidemija, 
kaip 1918 metais.

ESĄ VILTIES SUPARALY
ŽIUOTAM PATTONUI

Sviesto Perviršiai Armijos 
Sandėliuose

Washington. — Armijos 
vadai reikalauja laikyti ka
riniuose sandėliuose 25 mi- 
lionus svarų daugiau svies
to perviršių, negu valdžia 
buvo skyrus.

Heidelberg, Vokietija. — 
Amerikonai ir anglai gydy
tojai - chirurgai tikisi, kad 
išliks gyvas generolas Pat
tonas, pavojingai sužeistas 
automobilio nelaimėje. Jie 
turi vilties, kad jis gal dar i

Elektrininkai Nubalsavo 
Streikuoti

mijos ligonines Staten Is- ?ai§s ir vaikščioti.' Pattonas ^’..R^ij°I,Dil.rbinin^1 ir

ku, kokių 12-kos metų am-Į 
žiaus berniuku.

—Tėveli, kas jis toks?—ro 
dydamas pirštu į Jogailą.

—Buvęs garsus Lenkijos
ralius, vaikeli.-

Berniukas prieina prie 
stolio, prikiša pirštuką:

—Tėveli, ar čia marmuras?
—Ne, vaikeli, — granitas, 

taip granitas. . .
Stebiu, klausau ir galvoju: 

mokyklinio amžiaus berniukas

pa-

Mašinistų Unija nubalsavo 
paskelbt visuotiną streiką

MASKVIEČIAI SKAITO ŽINIAS APIE AMERIKOS POLITIKU tabrikus.hUnlja turi 200,000

IR NELAIKO AMERIKONŲ IDEALISTAIS.-N. Y. TIMES
vyriausybė nusiteikus prieš ką balsavo penkis kartus 
Bulgarijos Tėvynės Fronto tiek narių, kaip prieš jį. 
valdžią, kad Jungtinės Val
stijos susitarė laikyti slap
tybėje, kaip padirbama ato
minė bomba, ir t.t.

Taigi, kada Amerikos vai-' 
stybės sekretorius (užsieni
nis ministeris) Byrnes at- verslo komisija patarė, kad 
vyks į Maskvą, jis patirs, ^kongresas atšauktų Miller- 
kad rusai nelaiko Amerikos Tydings įstatymą. 45 valsti- 
valdovus tokiais idealistais, jos, pasiremdamos tuo įsta- 
kaip jie skelbiasi, — pridu-(tymu, išleido vietinius savo 
ria N. Y. Times korespon- 'įstatymus, duodančius fab- 
dentas. irikantams teisę sauvališkai

------------------- į nustatyt kainas, kuriomis
Kelionėj Į Maskvą Byrnes i jų dirbiniai turi būti parda- 

staptelės Berlyne. vinėjami krautuvėse.
-------------------------------------------------------,-------------- ;---

Lietuvos Pramonės Atstatymas. Naujakuriai, Veteranai, Apšvieta ir Ligoninės

pasirodė kur kas gudresniu už pOj pastovią Jungtinių Tau- čiaus augimas Amerikoje.
anas dvi poras, 
riausias rūpesnis 
ly ar kumelė?”

kurioms vy- 
buvo:

tų Organizacijos sėdybą. (Chicagos 
Jis tvirtino, kad Etiropa 
“vis bus pasaulio centru.” 
Amerikos ir Sovietų Ukrai
nos atstovai siūlė Jungtinė- 

bajse Valstijose įsteigt Jungt.
Tautų Organiz. buveinę.

ark-

Taip, amerikiečiuose per
daug paviršutiniškumo, stoka; 
mums gilumo. Gi su tokiu 
gažu netoli bevažiuosim.

Gal tai kaltas išsiauklėji-! 
mas, gal dėl to atsakominga 
pati visuomeninė santvarka, 
kurioje gyvename. Nežinau. Tarybinė Lietuva atsteigė

Vieną žinau, — nes savo , • j- u i i •
akimis mačiau, - naujas Ta. I daug senųjų dirbyklų ir pa- 
rybų Sąjungos žmogus, darbi- sistatė eilę naujų įmonių. 37 
ninkas, yra kur kas “gilesnis” 
ir apdairesnis. žį ir seną. Tik reikia pasiruoš-

Kad jūs matytumėt, kaipti ją įvertinti, 
ten menas įvertinamas!. . .

Maskva. — Sovietiniai 
laikraščiai talpina gana 
;daug pranešimų iš ameriki- prieš streikų laisvę, sutrem- 
nės spaudos apie žymesnius [pia velionio prezidento Roo- 

sevelto politiką.
Buvęs Jungtinių Valstijų 

ambasadorius Chinijoj, ge
nerolas Hurley atstovauja 
tuos kapitalistus, kurie nori 
užkart imperialistinę politi
ką pačiai Amerikos val
džiai. Pranešama iš Meksi
kos, kad Jungtinių Valstijų 
įtaka padėjo diktatoriams 
pasiglemžti kai kurių Pieti
nės Amerikos kraštų val
džias. Žinia iš danų laikraš
čio, kad Jungtinės Valstijos

dienraščio Sun 
pranešimas, kad Jungtinės 
Valstijos remia “fašistiniai- 
karinę Paraguay’aus val
džią” (pietinėj Amerikoje). 
CIO unijų pirmininko Ph. 
Murray pareiškimas, jog

nori gauti savo orlaiviams 
bazes-stovykias Islandijoje, 
netoli šiaurinio keliovį Rusi
ją. Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanas de Lacy smerkė 
amerik. kariuomenės nau
dojimą kovai prieš chinų 
komunistus; de Lacy sakė: 
“Jūs negalite pasiekti vie
nybės užsienyje, kuomet jūs 
įsteigiate bazes prieš komu
nistus Chinijoj.”

Maskvos laikraščiai taip 
pat davė žinių iš ameriki
nės spaudos apie tai, kad 
Amerika ir Anglija prieši
nasi tautiniam Azerbaidža
no judėjimui, kad Amerikos

Prieš Suvališką Kainu 
Nustatymą Valstijose

Washington. — Federate

Tūli mūsų draugai neretai 
guodžiasi: pergenąs esu, dėl 
to poezija manęs nežavi.

Neteisybė! Gera poezija ža
vi kiekvieną, jauną, viduram-

tų dirbyklų dabar paruošia 
statybos medžiagas; 22 dir- 
byklos gamina metalo dirbi
nius; 52 atlieka medžio dar
bus. Veikia 17 odų dirbtu
vių, 16 audyklų ir 19 mez
gyklų, 3 popieros ir celiulo- 
zo fabrikai. Maisto pramo
nėje dirba 42 dideli malū
nai, 6 įmonės mėsos produk
tams apdirbti, 43 skerdyk
los ir 1571 pieno centras. 
Gaminių verte per metus

skaičiuojama 157,000,000 
rublių.'

Keturiuose miestuose ati
taisyta vandentiekiai ir jų 
vamzdžiai.

Naujakuriai
79,000 naujkurių gavo vi

so 1,375,000 akrų žemės, 1,- 
200,000 kubinių metrų sta
tybinių medžiagų ir 26 mili- 
onus rublių paskolų ilgam 
laikui.

Mokyklos
Tarybinėje Lietuvos Res

publikoje dabar veikia 3,028 
pradinės mokyklos, kurias 
lanko 239,000 mokinių.

Lietuvos universitetuose 
yra 5,000 studentų, o tech
nikinėse mokyklose, moky
tojų kolegijose, meno ir a- 
matų mokyklose — 6,700 
studentų.

Suaugusiems atidaryta 11 
gimnazijų ir 4 paruošiamo-

sios mokyklos.
Liaudies universitetus lan

ko 7,700 studentų.
Menas ir Laikraščiai

Atsidarė 9 teatrai ir Vai- |se, 35 poliklinikos, 32 medi- 
stybinė Filharmonija.

90 meno veikalų, kuriuos 
pagamino lietuviai artistai, 
yra priimta į visos Tarybų 
Sąjungos meno-dailės paro
dą Maskvoje.

Lietuvoj dabar leidžiama
29 laikraščiai ir 5 žurnalai. i

kaliai skyriai miestiečiams 
ir 243 skyriai kaimiečiams 
ligoniams.

Karo veteranams ir rau
donarmiečių šeimoms išmo
kėta 23,700,000 rublių para
mos.

Tarybinių žinių Biuras.
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Fordas Atmeta Darbininkų 
Sąlygas

Ford Motor Co. atmetė United Auto
mobile Workers, CIO., unijos reikalavi
mus pakelti algas ant 30%, kad sulygi
nus jas su gyvenimo brangumu.

Fordas atmetė darbininkų reikalavi
mus Detroite ir apylinkėj, taipgi ir to
kius pat streikierių reikąlavimus Wind
sor, Kanadoj, kur jau kelios savaitės 
darbininkai streikuoja.

Tokis Fordo Ko. pasielgimas yra 
griežta provokacija, kad priversti unijas 
šaukti darbininkus į streiką. Dabar 
streikas yra apėmęs General Motors 
darbininkus. Fordo kompanijos .pasielgi
mas privers ir daugiau darbininkų strei
kuoti.

Automobilių unija viską darė, kad 
susitarti ir be streiko išrišti klausimą. 
Visiems yra aišku, kad karo metu darbi
ninkai dirbo, nereikalaudami algų pakė
limo, o gyvenimo produktų kainos labai 
pakilo. Dabar turi būti pakeltos ir algos, 
kad nors kiek pasivijus pragyvenimą.

Darbo unijos vadai mano, kad vyriau
sybės įsikišimas ir palaikymas teisingų 
darbininkų reikalavimų galėtų užbaigti 
dabartinį streiką tarpe automobilistų ir 
neleisti plėstis tarpe kitų dirbtuvių. Bet 
tokis įsikišimas turėtų būti bešališkas, o 
ne turčių reikalų palaikymas.

Darbininkai nenori streikų, nes strei
kas darbininkams nėra lengvas dalykas. 
Jis sulaiko jų kasdienines įplaukas, kas 
apsunkina jų ir jų šeimų gyvenimą. Bet 
darbininkai neturi kitokio įrankio kovai 
už geresnes darbo sąlygas ir žmoniškes
nes algas, kaip tik streikas, kada turčiai 
kraunasi milžiniškus pelnus ir atsisako 
patenkinti darbininkų teisingus reikala
vimus.

Dėl Įvykių Mandžurijoj
Turčių spauda garsiai šaukia: “Sovie

tų Sąjunga sutiko Mandžuriją atiduoti 
generolui Chiang Kai-shekui!... Sovietai 
išstoja prieš Chinijos komunistus!...”

Ir generolo Chiang Kai-sheko armija 
atvyko į Mukdeną, vieną didžiausių 
Mandžurijos miestų. Kaip tą suprasti, 
kad turčių spauda tik neseniai rėkė, būk 
Sovietų Sąjunga “rėmė komunistus, juos 
ginklavo”, o dabar jau “remia Chiang 
Kai-sheką?”

Dalykas yra štai kokis. Chinijos ofi- 
ciale valdžia yra generolo Chiang Kai- 
sheko. Su ja palaiko diplomatinius ryšius 
kitos valstybės, jų tarpe ir Sovietų Są
junga. Tarpe šios Chinijos valdžios ir 
Tarybų Sąjungos yra pasirašyta sutar
tis, del bendro valdymo tvirtovės Port 
Arturo, priieplaukos Dalnyj ir einančio 
gelžkelio per Mandžuriją. Pagal tą su
tartį Sovietų Sąjunga pasižadėjo, kada 
bus sumušta Japonija ir Raudonoji Ar
mija bus atlikus savo pareigas, kad ji 
Mandžuriją perduos Chinijos valdžiai, 
reiškia, Chiang Kai-sheko valdžiai.

Japonija sumušta. Raudonoji Armija, 
kuri išlaisvino Mandžuriją, grįžta į sa
vo šalį — traukiasi iš Mandžurijos. Su
prantama, ji ir perduoda Mandžuriją į 
generolo Chiang Kai-sheko rankas. Tuo- 
mi dar kartą Sovietų Sąjunga parodo pa
sauliui, kad ji griežtai prisilaiko sutar
čių ir jas pilniausiai išpildo.

Kol Raudonoji Armija nesitraukė iš 
Mandžurijos, tai turčių spauda blofino, 
būk Sovietų Sąjunga jau “perdavė mies
tus komunistams”, būk ji “komunistų 
armijas apginklavo”. Tai buvl^paprastas 
turčių spaudos melas. Sovietų Sąjunga 
nesikiša į vidujinius Chinijos reikalus. Ji 
susitarė su generolo Chiang Kai-sheko 
valdžia, ji savo sutartį ir išpildo.

Chinijos vidaus reikalai, — ko munis-
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tų ir demokratijos kovos prieš generolo 
Chiang Kai-sheko reakcinę politiką, rei
kalavimas Chinijai demokratinių teisių, 
žemės reformos; darbininkams laisvė 
organizuotis, reikalavimas laisvės žo
džio, spaudos ir teisių geriau gyventi,— 
pačios Chinijos liaudies reikalas.

Sovietų Sąjungos armija traukiasi iš 
Mandžurijos, ji perdavė generolui Chi
ang Kai-shekui Mukdeną, perduoda 
Changchuną, Charbiną ir perduos visus 
miestus ir plotus.

Kas paskui bus Mandžrijoj, kaip Man
džurijos 40,000,000 žmonių pasitiks gene
rolo Chiang Kai-sheko tvarką? Ar Man
džurijos žmonės panorės kartu su Chi- 
nija gyventi? Tai, žinoma, jau ne Sovie
tų Sąjungos reikalas. Tai griežtai Man
džurijos žmonių reikalas, kaip ir kitose 
dalyse, tai yra pačios Chinijds reikalai.

Kodėl turčių spauda taip kelia Man
džurijos klausimą, kodėl rėkia, kad “So
vietai padeda generolui Chiang Kai-she
kui”? Todėl, kad pagalba to riksmo nori 
pateisinti Amerikos kišimosi politiką į 
vidaus Chinijos reikalus. Nori savo skai
tytojams pasakyti: “Žiūrėkite, ne tik 
mūsų karo laivynas, orlaivynas, marinai 
padeda generolui Chiang Kai-shekui, bet 
net ir Sovietai padeda.”

Bet argi Sovietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų vienoda politika Chinijoj? Nie
ko panašaus! Sovietų Sąjunga nedavė 
nei vienos kanuolės, nei vieno patrono, 
nei vieno durtuvo, nei generolo Chiang 
Kai-sheko armijai; nei komunistams. Ji 
nori, kad Chinijoj būtų susitarimas, kad 
Chinijos liaudis gautų demokratiją, už 
kūrią taip sunkiai kovojo. To nori ir Chi
nijos komunistai ir demokratai.

O kaip gi su Amerikos politika? Mū
sų generolai ir admirolai šimtus laivų 
naudoja pervežimui generolo Chiang 
Kai-sheko armijos karui prieš Chinijos 
demokratiją. Amerikos valdininkai su
teikė dešimtis tūkstančių trokų, automo
bilių, tankų, karo* lėktuvų, daugybę gink
lų ir kalnus amunicijos generolui Chiang 
Kai-shekui. Amerikos marinai neva “zui
kius šaudo” Chinijoj, o tikrumoj daly
vauja kare prieš Chinijos liaudį!

Reiškia, Sovietų Sąjunga — nesikiša į 
Chinijos vidaus reikalus, gi Amerikos 
diplomatai ir generolai remia generolo 
Chiang KaLsheko pusę.

Turkų Fašistų Provokacijos
Turkijos premjeras Shukru Saracoglu 

sako, kad Turkija nėra fašistinė. Mat, 
dabar fašizmas “ne madoj”, tai ir tas 
ponas nenori tikru vardu vadintis.

Tikrumoj, Turkijoj viešpatauja fašisti
nis režimas. Jis skirtihgas nuo Hitlerio 
ir Mussolinio režimų, bet"fašistų tvarka 
nėra visur vienoda.

Turkijoj Komunistų Partija ir visos 
demokratinės organizacijos yra nelega- 
lės. Darbininkų unijos nelegalės. Jeigu 
kur demokratijos organizacijas .nepa
smaugia pati valdžia, tai tą padaro fa
šistų gaujos, tos valdžios sukurstytos. 
Taip, gruodžio 4 d. Istanbul mieste fašis
tų gauja sudaužė dviejų pažangesnių 
laikraščių įstaigas, išdraskė knygynus, 
kur buvo pardavinėjama demokratinė 
spauda. Tas fašistų išstojimas buvo pa
čios valdžios paruoštas ir policijos glo
bojamas.

Po to, kaip mirė generolas Enver Pa
sha (Ata-Turk), tai Turkijos politika 
buvo ^reakcijos politika. Tiesa, karo pra
džioj ji pasirašė su Britanija sutartį 
bendrai veikti, bet ir toji sutartis buvo 
taikoma prieš Sovietų Sąjungą, o ne 
prieš Mussolinį, arba Hitlerį.

Pagal tą sutartį, Turkija turėjo ateiti 
Britanijai į pagalbą karo metu. Bet kada 
Mussolinis ir Hitleris buvo galioj, tai 
Turkijos valdonai “pamiršo” tą sutartį, 
o savo generolus siuntė į Hitlerio štabą, 
buvusį Tarybų Sąjungoje. Kelis šimtus 
tūkstančių armijos pastatė ant Sovietų 
Sąjungos sienos ir darė karo provokaci
jas. Tik kada jau Italijos fašistai ir Vo
kietijos naciai buvo sumušti, tai ir Tur
kija neva paskelbė kąrą Vokietijai, kad 
galėtų dalyvauti taikos konferencijoje, 
bet ji nepaleido nei vieno šūvio į nacius. 
Priešingai, karo metu ji padėjo naciams 
— perteigdama Hitlerio ir Mussolinio ka
ro laivus ir transportus pro Dardanellų 
ir Bosforo per takas.

Dabar Turkijoj fašistinė spauda Goe- 
bbelso provokacijas išbando prieš Tary
bų Sąjungą ir gerinasi prie Britanijos ir 
Amerikos. Mat, iš šių šalių diplomatų 
nori gauti pritarimo pasilaikyti užgrob
tus Armėnijos, Ardagano ir Karšo plo
tus ir viešpatauti Dardanelluose.

* *
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Kelionė Tarybų Lietuvon
Rašo A. Bimba.(Tąsa)

Kapitono pagelbininkas j trumpų ceremonijų bagažą 
per garsiakalbį šaukia į paima du vyrai, susideda 
sargybą, ar galima plaukti, ant tam tikro rankomis stu- 
Iš ten pasigirsta storas bal- i mįamo dviračio ir nuveža į 
sas rusų kalba, Choroso! gtotį_ Man kad .. .

mes vėl traukiame į Helsin-'au^omo^)11 ir mus nuves- 
kį. Už trejeto valandų ten į Bet turėjome paskui juos 
būsime. Tuo tarpu ateina nusekti pešti. Nuo uosto iki 
tarybinis kapitonas įr visi j geležinkelio stoties viena 
trys ilgokai pasikalbame, mylia. 
Kapitonas gerai kalba ang-! TTv . .. v v.
liškai. Daug dirbęs ant ang- s. įmokėjome jiems sesis 
lų laivų... Nuo pat mažens ki^nusjmmums |priežasties

Turiu pats eiti į Suomijos 
užsienio reikalų ministeri
jos” pasportų skyriaus virši
ninkus ir prašyti vizos pra
tęsimo. O kas liečia susira
dimą kambario, tai proble
ma gana sunki.

Tuojau legacijos tarnau- 
' tojai pradėjo telefonu 
skambinti įvairiems viešbu-

Iv* • • • • 1

tuo traukiniu ir važiuosi
me!

Palaukite, atsako, kažin 
kaip su vieta traukiny j. Vi
si bilietai iki 10 dienos lap
kričio parduoti!

Mes čia turėsime sėdėti čiams ir vienam jų surado 
ir laukti! Negalimas daik- tuščią kambarį, bet tiktai 
tas. Jie turi ką nors daryti, dėl trijų dienu. Sakau: Pa- 
kad galima būtų išvažiuoti sakykite, kad aš pribūsiu ir 
greičiau. Po ligų telefonų paimsiu, 
skambinimų, sužinoma, kad 

turėję bilietusdu žmonės, ‘Tuo tarpu leiduosi į už-
nusipirkę, dėl kokios ten vienio reikalų ministeriją, 
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esąs ant jūrų. Lygiai metai ^uvo lakai dėkingi. Mes gi Tarybų karininkai, natūra- miest(?‘ £aunu atsaky-

“ J c ao monnmn knd rmirnc oi-cnom - v ..t - . .. . 7 . • vno Iz-orl z»,o in.n uzm I o r

nebevažiuoja kuri randasi kitam krašte

laiko tarti atgal, apie šitą ganome kad mums atsiėjo )u> važ-uo3a Aš gi’turiu pa 
vietą, jo laivas užplaukęs ;visal neDiangiaL silikti iki lapkričio 10.
ant minos, ir šiandien te be- Paaiškina mums, kad rpen paį apsižiūriu, -kac 
gulįs po vandeniu. Žmonės Į Suomijoje be korčiukių mano Suomi i os viza’ šeri

•kad 
mano Suomijos viza gera 
tiktai vienai dienai. Nusis
kubinu pas Amerikos lega- 
ciją, kuri randasi netoli 
nuo Tarybų Sąjungos lega- 

Nusiskubiname į Tarybų cijos. Kaip vizos pratęsimą 
Sąjungos legaeiją. Mus ten gauti ir kaip susirasti kam- 

draugiškai. barį nakvynei?
Pribūname į Helsinkį a- Traukinys į Leningradą iš-

pie dešimtą valandą. , Po įeina 9 valandą vakare. Mes 'vizos jie man padėti negali.

gulįs po vandeniu. Žmonės'Suomijoje 
visi buvę išgelbėti. Tik ke- i (points) nieko, negalima 
lėtas buvę riesunkiai sužeis- įgauti nusipirkti, viskas ra
ti. Spėjame, kad ir šį sykį Įcijonuota. Mes gi jau daro- 
buvo įsakyta palaukti, gal mesi alkani, 
bijota minų. Jis tačiau laivo 
sulaikymo tikrosios priežas- i 
ties nežinąs... prįima Jab-

įmą, kad čia yra reikalas 
policijos. O policijos raštinė 
randasi vėl kažin kur. O čia 

j jau ketvirta valanda, nuo 
ketvirtos viskas užsidaro. 

.Palieku tą reikalą rytdie
nai.
i

Susirandu viešbutį, jau 
; temsta. O į burną dar nėsu 
dėjęs nieko — kaip sako- 
(hia, “žarna žarną, ėda.” Kas 

Gaunu atsakymą, kad dėl yus
(Daugiau bus)

Po Pasaulį Pasidairius
Turčių spauda dažnai sa- j linę valdo Tarybų Sąjunga, 

vę ant juoko pastato. Ją Jungtinės Valstijos, Brita- 
prie to atveda tendeųcišku- nija ir Franci j a. 
imas. Paimkime, kad ir jos 
i raštus apie Staliną. Pirma, 
rašė, kad jau Stalinas “se- ■ 
nas,” “greitai mirs.” Net 
bent tuziną surado Stalinui 
pavaduotojų. Jau net įmatė, i 
kaip bolševikai “mušis už 
Stalino vietą.”

Taip, Stalinas ne jaunas, 
ijis jau yra 66 metų am
žiaus, bet kas jį matė vėles- donarmietį D. Bubinką. Jis 
niu laiku, tai visi sako, kad |pirm mirties pareiškė, kad 
dar tvirtas ir nesirengia šovikas buvo Jungtinių Val- 

; mirti. Rūpinasi pasaulio tai- štijų militarėj uniformoje. 
;ka, rūpinasi Tarybų Sąjun- Gal tai buvo kokis nacis ap- 
gos atstatymo darbais. sirengęs Amerikos kareivio

Vokiečiai veržėsi į kitas 
'šalis, kad ten išnaudoti 
žmones ir laimingai gyven
ai. Hitleris jų pagalba sten
gėsi tas šalis padaryti Vo
kietijos kolonijomis. Dabar 
jie siunčiami atgal, iš kur 
atėjo.

Nuremberge nušovė rau-

dar

nekaltina vyriausybę. Jis 
sako/‘kad dabartinė Lenki
jos vyriausybė padeda žy
dams, kiek tai galima. Ji

T, . i- j. m 'siūlo žydams apsigyventi Bulgaqos Jtaudis su vii- R t Prūsijoj. ir Pamaryj. 
čia žiuri tik j Sovietų Są- Nįpaisant JųJsunkiOs padė- 
jungą. Ir ji jiems vėl atėjo tįes LeQkijoj) bet Dr. 
į pagalbą, suteikė Guigai i- į gckwartz sako, kad vis-gi 
jai paskolon 30,000,000 kilo-. .. a ^aug geresnė, negu 
gramų kukuruzų n;2°/)00^ kur fanatikų ir 
^00 kilogiamų kviečių.^ (Ki- fa-s^nių e}ementų baisus 
logramas veik 2 ir puse sva- anti-semitizmas viešpatauja • 
rų). Šutai tyj reikalaujama, ^ur pOgromus sulaiko tik 
kad Bulgarija skolą atmo- p.-.j * £ Avniiw ketų iki 1 d. 'balandy i947 ;Raud°noji Aimija.
metų.

Rytų Prūsijoj ir Pamary j.

lami žydai. Savo laiku šim
tai tūkstanči

inuo lenkų fanatikų perse
kiojimo į Vokietiją. Paskui 

 

J juos ten užpuolė juodieji 
lino senatvę” ir paleido nau-i visokių. Viena yra aišku, Jnacia1, 

i ją melą. Francijoj tūlas lai- |kad Tarybų Sąjunga stenga i 
Ikraštis “Courrier de Paris” sis tiesą sužinoti, bet nepa-L , 
paleido antį, kad Stalinas įkels skandalo. Kitaip būtų, izy(;a l 0 u . 
ne paprastai susirgo, bet jį Jeigu tai raudonarmiečio u-: 
pašovė, kada jis su kitais uniformoj būtų padaręs už-j - ... . 
susivaidino už :

gos atstatymo darbais. sirengęs Amerikos kareivio
Bet staigiai ta turčių uniforma ir atliko provoka- ( 

| spauda metėsi į kitą kraštu- ciją? Gal buvo ir kitaip, į 
tinybę, “užmiršo” apie “Sta- juk ir mūsų karių tarpe yra’l

Rumunijos spauda smar-
T .... ... . . . „ kiai pasmerkė Anglijos ir

v. Lenkijoj paliko bjauri fa- jungtiniu Valstijų kapitali- 
sistų vyriausybes liekana- įgti s įd Rumunų dien. 
anti-semitizmas. Pirm karo ;raštis «Romania Libera” ra- 
Lenkijoj bjauriai buvo puo- 'š kad visos .<žinios„ M 
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H _ Thayer, atstovės Hearsto 
aų oego international News agentu- 

iros buvo grynas melas. Tas 
i patsai buvo ir su britų Reu- 
j ter agentūros tūpusiomis 
“žiniomis” Christian Scien
ce Monitor, kurias parašė 
tūlas R. Markham.

Kapitalistų spauda reika
lavo “spaudos laisvės”, bet 
kada jų korespondentai bu
vo įleisti, tai jie rašė b j au
driausius melus prieš liaudį, 
teisino turčius ir karalių. Ir 
tos laisvės jie reikalavo tiek 
daug, kaip ir reakcininkas 
Juliu Maniu, kad būtų spau
dos laisvė net fašistams.

Nors Lenkijoj iš 3,500,000 
:aį)ie 80,000, bet 

ne paprastai susirgo, bet “jį;jeigu tai raudonarmiečio u-l*1 ^..n.e^a1.1 iall}ybes. Su- 
pašovė, kada jis su kitais iniformoj būtų padaręs už- i a?.atikinti lenkai, ypatingai 
susivaidino už aktorę.” Tas puolimą ant amerikiečio.: '^stones gaujos, naktimis 
išmislas patiko New York Turčių spauda šauktų gvol- Pu2 a zy^s\ 
Daily Nęws ir Hearsto la- jtu pries Sovietų barbarus, 
pams.

Matote, jiems tai “Stali- ;
nas senas” ir “tuojau mirs”, nelaimė — sausra išdžiovi- 
tai jis už' “aktorkas muša- no daug javų. Šalis baisiai 
si”. Ta pati spauda savo buvo apiplėšta hitlerininkų, 
laiku bent 500 kartų Lėni- ; nukentėjo nuo karo. Jungti
ną buvo palaidojus, pirma nes Valstijos " 
negu jis mirė.

nužudo. Tūli gailisi, kad
_____  “Hitleris su jais neapsidir-

Šiemet Bulgariją patiko Pasekmėj žydai ap-

ir Britanija 
įremia turčių saujalę ir ne- 
;nori skaitytis su žmonių iš- 

Iš Čechoslovakijos, Len-'rinkta valdžia. Tas dar dau- 
kijos, Vengrijos ir Rumunijgiau apsunkina padėtį, nes 
jos bus iškraustyta apie‘negali būti normalių preky- 
6,500,000 vokiečių. Jie bus bos ryšių, kada nėra oficia- 
apgyvendinti Vokietijoj, įliai karas bąigtas ir pasira- 
kurią į keturias dalis pada- Išyta taika.

leidžia sodžius ir miestelius 
ir kraustosi į miestus, kur 
jie yar daugiau apsaugoti.

Lenkijos dabartinė vy-, 
riausybė smerkia anti-se- 
mitizmą, tą bjaurią fašistų 
liekaną, bet negi staigiai 
pakeisi protą, kurį per 20 
metų lankų fašistai ir per 
kelis metus naciai nuodijo. 
Lenkijoj lankėsi Amerikos į 
žydų organizacijų atstovas 
D r. Schwartz ir jis visai!

‘ I '
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Mandagus pasakymas Jugoslavijos karaliukui Petrui: jfGudbai ant visados!”
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Gruodžio 15 d. Maskvoje, 
atsidaro Jungtinių Valstijų, 
Tarybų Sąjungos ir Brita
nijos užsienio ministėrių 
konferencija. Tai svarbus 
įvykis. Kaip žinom, Mr. Ja
mes Byrnes ir E. Bevin po
litika suardė užsienio mini- 
sterių konferenciją Londo
ne. Jie tada reikalavo, kad 
prie pagaminimo taikos są
lygų Rumunijai, Bulgarijai 
ir Vengrijai būtų prileista 
ir Franci ja, kuri visai nei 
nebuvo kare su tomis Hitle
rio talkininkėmis.

Po pakrikimo tos konfe
rencijos daug buvo prirašy
ta, daug apkaltinimų mesta 
Tarybų Sąjungai. Turėsime 
viltį, kad dabar Mr. Byrnes 
ir Bevin apsimąstys ir lai
kysis pirmiau padarytų nu
tarimų Krymo ir Potsdamo 
Konferencijose, kurių prisi
laiko Tarybų Sąjunga. Jei
gu taip bus, tai bus gerų 
rezultatų iš konferencijos. 
Bet jeigu Mr. Byrnes ir Mr. 
Bevin ir toliau nesiskaitys 

I su pirmiau padarytais nuta
rimais, tai nieko gero ne
duos nei ši konferencija, 

į neigi būsimi posėdžiai 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos taikai palaikyti.

i D. M. š.
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LITEHTORA ir M IE N AS
Nedideliame Pensilvanijos angliaka

sių miestelyje Mt. Carmel 1894 m. sau
sio 23 d. pasirodė savaitinis laikraštis 
“Nauja Gadynė,” kurį galima vadinti 
Amerikos lietuvių socialistų spaudos 
pirmtaku. “N. Gadynė” ėjo iki 1896 m. 
kovo mėnesio.

“Nauja Gadynė” buvo medicinos stu
dento Jono šliupo'1889 metais suorgani
zuotos Baltimorės mieste (Maryland v.), 
Lietuvių Mokslo Draugystės organu. L. 
M. Draugystė buvo pažangi kultūrinė or
ganizacija, kurios pavyzdžiu vėliau tarp 
Amerikos lietuvių atsirado daug pana
šaus pobūdžio draugijų.

“Naujosios Gadynės” atsiradimo isto
rija, bent šiuo tarpu, nėra pakankamai 
išryškinta. Žinomi tik jos redaktoriai ir 
jos siekimai. Jos pradėtame kelyje vėliau 
atsirado visa eilė amerikiečių lietuvių 
pažangių organizacijų ir laikraščių. At
sirado Amerikos 
junga, Amerikos 
Susivienijimas, 
LDLD (Lietuvių 
ros Draugija) ir visa eilė kitų. 
Gadynės” pardėtąjį prieš 50 metų darbą 
paskui tęsė “Kova,” ir žurnalas “Naujo
ji Gadynė” Philadelphijoj, kurių redak
torium kurį laiką buvo Vincas Mickevi- 
čius-Kapsukas; dabar dirba svarbų švie
timo ir kultūros darbą dienraščiai “Vil
nis” (Čikagoje) ir “Laisvė” bei žurnalas 
“Šviesa” (Bruklyne).

Pirmuosius “Naujos Gadynės” nume
rius redagavo Stasys Hamulickis, pasi
rašydavęs Malevskiu. Jis, vaistininko sū
nus, gimęs ir augęs Vilniuje, į Jungtines 
Valstijas atvykęs, pakankamai lietuvių 
kalbos nemokėjo. Hamulickiui — Milev- 
skiui pasitraukus iš “Naujos Gadynės” 
redakcijos, jo vietą užėmė Antanas Ba
cevičius, kuris vėliau išėjo medicinos 
mokslus Baltimorėje. A. Bacevičius buvo 
ir be to prisidėjęs prie amerikiečių lie
tuvių kultūrinio darbo: jis išvertė P. 
Berto “Gamtos” istorijos vadovėlį. 1903 
m. A. Olševskio išleistą Chicagoje, o 1907 
m. tas pats leidėjas išspausdino ir jo pa
ruoštą “Istorijos abelnos” vadovėlį.

“Naujos Gadynės” programą išryški
na vedamasis pirmojo numerio straipsnis, 
kur redakcija šiaip pasisako apie savo- 
“užduotį ir mierį”:

“Visi mes žinome, kad kiekvienas žmo
gus nori gyventi gerai, žmogiškai, tai 
yra: turėti sveiko maisto, gerus drabu
žius, šiltą sausą gyvenimą, užtektinai fi
ziško ir protiško darbo, laiko pasilinks? 
minti ir išlankstyti savo protą ... O kaip 
įgyti geresnį būvį, tas dalykas supranta
mas yra mažumui žmonių. Apsidairę ap
linkui, žvilgterėję viršun, matome marą 
tamsybės, elgeties, vargo ir bado... O 
viršiaus to kapitalistai, bagočiai su savo 
tarnais, urėdninkais, kunigais ir karei
viais spaudžia žmogų darbininką žemyn 
ir siurbia jo kraują ir prakaitą, kanaka- 
dos mesdami mirštantiems nuo bado žmo
nėms trupinius nuo savo stalo, idant iš
vengti kerštą žmonių ir užsipelnyti sau 
vietą danguose, paskirtą jiems nuo 
gV’

Išėjimą iš to “Nauja Gadynė” 
tokį:

“Toks vaizdas—biaurus vaizdas! 
gyvenimas—biaurus, nelaimingas 
nimas, ir žmonės, daugiau išmanantieji, 
turi pareigą padėti savo draugams, bro
liams, skęstantiems varguose ir darbuo
tis, idant juos suvienyti, sutaikinti į vie
ną kariauną, kuri paveiks alintojus, už
kariaus visą svietą ir suteiks geresnį bū
vį ir mums patiems ir mūsų vaikams ... 
Laimingos dienos būna priešaky, o ne už
pakaly ..

Papasakojus, kad dėl kapitalistų ne
apdairumo, dėl jų šykštumo ir dėl netin
kamos darbininkų gyvybių apsaugos pra
monėje žūsta daugybė žmonių, nurodo
ma, jog tokiai padėčiai pakeisti yra rei
kalinga organizuota ir ilga darbo žmo-

Lietuvių Socialistų Są- 
Lietuvių Laisvamanių 
“Aušros” draugystė, 
Darbininku Literatū- 

Naujos

kuni-

rn a tė

Toks 
gyve-
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yra žalčiu mūsų tautos? Ai' tavo rėmėjai 
ne yra upeliu, trykštančiu nuodais dėl 
gerovės lietuviu tautos? .. .”

Buvo ryšių ir rusų revoliuciniais vei
kėjais. štai, trečiame numeryje išspaus
dintas užsienio “Free Russia” žurnalo 
redaktoriaus L. Goldenbergo laiškas, ku
riame kalbama apie pastangas išsilais
vinti nuo caro despotizmo. Į laišką atsa
ko “N. Gadynė”: “Gniauždami meiliai 
pratiestą ranką, pripažįstame, kad turi
me lygius interesus su visomis tautomis,

ir mes kenčia prislėgti ekonomiškai, pri-

Domina mus ir lietuvių bylos, atsiras- 
davusios Amerikos teismuose, kaipo išda
va amerikiečių lietuvių srovinio pasiskir
stymo. Viena byla buvo aprašytą po to, 
kai nuo 18-to numerio redakciją perėmė 
A. Bacevičius. !Tai buvo to laikraščio by-

reklamu c-

Pirmasis Amerikos Lietuvių Socialistines 
Pakraipos Laikraštis “Nauja Gadyne” 

(1894—1896 m.) 
Rašo KAROLIS VAIRAS 

nių klasės kova ne tik Amerikoje, bet
visame pasaulyje. Tos kovos pradžią 
“Nauja Gadynė” matė jau 1894—95 m.: 

“Sambrūzdžio atgarsiai skraido po 
Belgiją ir Vokietiją, persineša per Reiną, 
pasiekdami Marsiliją, jie laiksto po 
Prancūziją ir Italiją. Anglija jau išgir
do tolimą muziką, o Amerika laukia jos 
atėjimo ...”

Be šių revoliucinių temų “Nauja Ga
dynė” stengėsi patenkinti ir kitus skai
tytojų reikalavimus. Pirmame numeryje 
randame tokius dalykus: Žako Norman- 
do vaizdelis iš airių gyvenimo “Betsės 
Šliuriukės”, “Kas Girdisi Bulgarijoje”, 
“Putpela”, “Šis Bei Tas Iš Lietuvių Gy
venimo Amerikoje”, “Negyvėlio Ranka”, 
vertimas Gini de Mopasano apysakos, 
“Šimelio Tėvas” ir kt.

Įdomus yra “1
skyrius, kur sužinome, kurios knygos ir 
laikraščiai tada buvo siūlomi skaityto
jams. Pasiūlomi to meto revoliucinės pa
kraipos periodiniai leidiniai: lenkų — 
“Przedšwit” Londone, anglų “The Peo
ple” ir vokiečių “Vilkszeitung”, “Frei
heit” ir “Vorwarts” Niu Jorke, anglų 
“The Coming Nation” Bostone ir lenkų 
“Gazeta Robotnicza” Berlyne. Knygų, 
kūrias tada siūlė lietuviams skaitytojams, 
niekur nebegalima gauti.

Iš pačių pirmųjų “N. Gadynės” nume
rių galima įžiūrėti tuo metu amerikiečių 
lietuvių tarpe ėjusį pasiskirstymą sro
vėmis. Vienoje pusėje buvo pažangesnių 
pažiūrų žmonės, antroje — tamsesnis 
elementas. Vieni kitiems nesigailėjo ir 
riebių epitetų.

Polemikos tonas tada buvo karštas, 
griežtas, vietomis net nepadorus. Pavyz
džiui, 9-me numeryje Baubas nusiskun
dė dėl ėjusios Europoje “Apžvalgos”: 
“Neseniai dar “Apžvalga” drąsiai gynė
si, jog ne ji, ale kiti esą judošiais savo 
brolių. Ištikro plunksna iš rankų beveik 
puola, matant tokią atvirą veidmainystę 
tų kryžiogių. Neseniai dar p. Žaltys lan
kėsi Bitėnuose pas Jankų ir gavo vieną 
knygelę po vardu “Dievas, Dangus Ir 
Pragaras”; tuojau su tuomi veikalu pir
miausiai pas p. Angrabą, redaktorių 
“Apžvalgos”, kurs, dar kurstomas per 
tūlą inteligentų reprezentantą, apkalėdo
jo kunigėlius, iki atrado juodadūšį kn. 
Januškovskį, kuris tikru velniaberniu bū
damas, kurio protas nusekęs, pas kurį 
ant širdies gabalas akmens krūtinėje ba
ladojasi ir kuris jokios gėdos nepažįstą, 
apskundė Jankų Staatsanwaltui už vir
šiaus minėtąją knygutę. Žinoma, žanda
rai padarė kratą, išlandžiojo visas pa- 
būkles Jankaus namų, ir kaip tie velnią- 
berniai skundikai turėjo nosį nukniobin-, 
ti, kada krata nuėjo ant niekų — nes 
pas Jankų jokių knygelių nerado. Taigi 
davatkuže, tu surūkusi “Apžvalgėle”, 
kur dabar tavo akys? Ar neaišku, kas

la su kun. Aleksandru Burba. “Nauja 
Gadynė” ta proga įdėjo tokią žinutę: 
“Šita numeri suvėlinant už tai, kad mums ; 
trukdynė su Burbos prova pasipynė, už 
ką meldžiame atleisti . .. Tas vargšas 
(Burba) taip jos išsigando, kad visu ke
liu žyvatavo ir tik ant vakaro pribuvo 
Šenadorin. Apgynėjų gi jo du, viens su- i 
sirgo, kitas numirė ir tam vargšui dar i 
ketvirtu žygiu prisieis sirgti, tik nors i 
saugok dieve, kad nebūtų vėl trizna, nes | 
dabar jau visą kelią nuo Plimuto lyg Še- 
hadorio nuliejo, o jeigut reikėtų dar sy-

Iš “N. Gadynės” bendradarbių reikia 
suminėti Aglę (Liudą Šliūpienę), kun. 
VI. Dembskį, Joną šliupą, J. Vaitkų, Juo
zą Šakočių, J. Jadlovskį ir kt. Eilėraščių 
nedaug tebuvo — tik Aglės, St., Šako- 
čiaus, Stasio Brolio, Pusbernio.

e (Iš “Tarybų Lietuvos”)

Skaitytojai apie ^Bernardo Gavelio Klaidą”
DAR APIE GAVELIO KLAIDĄ.

Jau buvo rašyta apie Rojaus Mizaros 
veikalą “Bernardo Gavelio Klaida”. Di
džiuma jo skaitytojų, manau, veikalą bus 
skaitę, veikalo turinys skaitytojui bus 
žinomas, kuomet šis rašinėlis pasirodys 
spaudoje. Todėl šio rašinėlio tikslas yra 
paliesti tik kritikiškąją veikalo pusę. Su 
kritika, kuri seka, gali nesutikti auto
rius iy jo skaitytojai. Veikalo peržvalga, 
nors ji būtų ir aštriai kritiška, nereiš
kia veikalo pasmerkimą. Kritika turėtų 
tik padėti skaitomą veikalą įvertinti.

Rojus Mizara savo veikalui, “Bernar
do Gavelio Klaida”, sukurti naudoja 
laiško, raporto formą. Autorius rašo laiš
ką broliui Povilui, gyvenančiam Lietuvo
je, apie Bernardą Gavelį, kuris atvažia
vo Amerikon laimės jieškoti, kaip ir mes 
visi ateiviai. Veikalo turiniui autorius 
naudoja apie 10 metų laikotarpį. Ir au
torius savo veikale paliečia veik visus 
svarbiausius istorinius įvykius aprašo
mojo laikotarpio. Jis rašo apie Ispanijos 
lojalistų karą su frankistais, fašizmu, 
apie Japonijos agresiją Mandžurijoj, 
jos prekių boikotą Amerikoj, pikieto ei
les. Taip pat rašo apie Tarybų Lietuvą, 
jos šelpimą ir Antrąjį Pasaulinį Karą. 
Veikale paliesta ir šios šalies ideologinis 
žmonių pasidalinimas — anti-semitiz- 
mas, demokratija, fašizmas ir maksiz- 
mas.

Bet autorius nei vieno rimto socialio 
klausimo nedavė savo vyriausiam hero
jui- nešti. Žinoma, kuomet centrinis per
sonažas neturi centrinės veikalo idėjos, 
tai visas veikalas tos idėjos neturi. So
cialiai reiškiniai antraeilių personažų ne
šami pasilieka nebaigti, kaip ir patys 
personažai. Be to, negalima nei tikėtis, 
kad autorius, paliesdamas tokį daugį 
socialių klausimų, būtų galėjęs juos visus 
meniškai, grožinės literatūros vaizdais 
nupiešti. Čia jau pat savaimi išsiveržia 

•laikraštinė publicistika. Skirtumas tik 
tame, kad laikraštinė publicistika čia 
perduodama autoriaus sukurtų persona
žų pasikalbėjimo formoj.

Grožinė literatūra yra menas. Beletris
tas, dramaturgas rašo, ne raportuoja. 
Autorius rašo ne apie tikrus žmones, ku
rie gyvena, priešingai, jis pats sukuria 
savo žmones. Bet meniškai sukurti žmo
nės, gyvenimas, atatinka ir tikram gy
venimui, tikriem žmonėm. Meniškai su
kurti žmonės turi gyvenimui logišką sie
lą, jausmą, idėjas. Nevykusiam veikale 
skaitai tik autoriaus surašytus vardus ir 
jo raportą apie tuos žmones, personažus.

Perskaičius veikalą “Bernardo Gavelio 
Klaida”, kyla klausimas veikalo temos, 
ką autorius norėjo parodyti, sukurti sa
vo skaitytojui? Ką reiškia Gavelio tipas 
socialiam gyvenime, ar jis žmogiškas, 
turintis idėjas, jausmus? Gavelis fiziš
kai ir mentališkai sveikas, gali protauti, 
gabus mokslui. Bet veikale jis kaip ir 
nedakeptas. Gale knygos autorius Gavelį 
suveda su jo pirmąja mylėtine Monika ir 
sūnum. Gavelis nei nesvajojo, kad jis ga
li turėt sūnų. Nutraukta Gevelio meilė 
su Monika, atrodo, yra autoriaus tema. 
Bet skaitant veikalą nejauti, kad Gave
lis kankinasi dėl Monikos meilės, psicho
loginiai jis neparuoštas gilesnei, šekspy
riškai meilei. Ne tam jis ir išauklėtas.

Antra vertus, nežinia, kodėl autorius 
padarė Gavelį ne masinį socialio gyveni
mo charakterį, bet incidentą, pripuola
mą. Gavelis “nelegalis”, merginos vaikas, 
po ąžuolu gimęs, gyvenime žmogžudys, 
kalėjime išgyvenęs 25 metus. Tai socia- 
lis incidentas. Autorius turi teisę pasi
rinkti medžiagą ir tipus savo kūriniui 
tokius, kuriais jis gali padaryti savo vei
kalą įvairesniu, geresniu. Jei Gavelis bū
tų išėjęs kaipo merginos vaikas, betėvis, 
teismo neteisingai nuskriaustas, kalėji
me 25 metus išgyvenęs ir, kaipo kovoto
jas prieš netiesą, tapęs visuomeniniu 
ąžuolu, tuomet jo rolė socialiam gyveni
me būtų logiška. Dabar išeina, jog au
torius kaip ir norėjo dar daugiau nu
bausti gyvenimo nuskriaustą Gavelį ir 
parodyti: Ve, kokiais yra “nelegaliai” 
gimę vaikai — po medžiu gimei, mediniu 
ir pasiliksi. Žinoma, čia jau ne Gavelio, 
bet autoriaus klaida.

Ar Kenčiate 
nuo Neturėjimo Apetito, Gal
vos Skaudėjimo, Vidurių Suiri
mo, Nervų, Nemigio, Gazų ir 

Išpūtimo, Nemalonaus

priežasties

Veiksminio 
Užkietėjimo?

<'Oun"‘ ''I

Ne laukite! Bukite sumanūs! 1m-
kite laikų — išbandyta Dr. Peter s 

Daugiau negu liuosuoto- 
skilvio toniko vaistai “7” 

1 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
. Pradeda nerangias žarnas 
Pagelbsti joms prašalinti 

išvaro 
— su

Gomozo. 
jas — 
sudėta iš 
augmenų 
veikti, 
užkietėjusias išmatas — 
užkietėjimo gazus ir išpūtima 
teikia skilviui ta malonų jausmą ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas, 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa
žinimui” pasiūlimo—ir gausite

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greity palcng- 
vinimą nuo rcuniatiskų ir ncuralgiskii 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūksties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šj “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Įdėtas t. 00. Atsiųsk!. man aptno- 
ketą reguler: '< uncijų $1.00 
vertės bonką Gumozo ir ekstra 
—60<J vertes bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

f] C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas...................  —........-.......——-

Adresas   —....... —........-......... —••e
P uito Ofisas........................... .. ................
OR. PETER FAHRNEY & S*'*”'

I Dept 674-28D
2501 WcshJnqton Blvd., CMcc.^- ul. .

Į 256 Stanley St.. Winniuca. Man.. Can. |

Pittsburgh, Pa

Unijų vadai masiniame mitinge, New Yorke, suruoštame tiksiu paa^stmci AFL 
parama Pasaulio Darbo Unijų Federacijai. Iš kairės: Bildingų Aptarnautojų 
Unijos vice-prezidentas John Goodman, Viešbučių ir Restauranų Unijos Lokalo 
237 veikėjas Niek Lazari; Negrų Darbininkų Pergalės Komiteto pirmininkas 
Charles Cbllins, AFL Komiteto už Prisidėjimą prie Pasaulio Darbo Unijų Fede
racijos Thomas Wilson, Maliorių Distrikto 9-to Tarybos sekretorius Louis Wein
stock ir tos pat unijos distrikto 6-to sekretorius Courtney Ward.

TEISMAS — 25 METAI KALĖJIMO
Beletristikos autorius turi labai platų 

lauką rašomosios medžiagos. Kaip kad 
dramaturgą ribuoja scenos sienos, bele
tristui jokių rubežių nėra> Gavelio auto
rius turi prieš save teismą ir 25 m. kalėji
mo. Tai įvairi, gera medžiaga apysakai. 
Gavelis dalyvauja Paliuko vestuvėse, 
kur Smitas, laivakrovių boselis, po ku
riuo ir Gavelis dirba, išprovokavo muš
tynes, puolė Gavelį, bet pastarasis, besi
gindamas, boselį Smitą užmušė. Seka 
teismas ir Gaveliui 25 metai kalėjimo. 
Tai pati svarbiausia drama Gavelio gy
venime.

Realisto menininko ranka turėjo nu
piešti teismo* vaizdą pilnai, čia glūdi me
džiaga, su kuria skaitytojas retai susi
tinka. Autorius čia gali vaizduoti teismo 
sistemą, teismo šališkumą klasinėje vi
suomenėje. * Galėjo atidengti uždangas, 
paslaptis, kurios paruošia neteisingą

(Pabaiga 4-me pusi.)

Užsibrėžė Didelius Darbus
Miestas užsibrėžė didelius 

darbu sekantiems metams. Fe- 
j deralė valdžia ir valstija pri
sidės prie viešųjų darbų pra- 
I vedimo.

Kur dabar sueina trys upės, 
| tam kampe yra mažas fortas 
■— Fort Pitt ir du tiltai: Point 
’ Bridge ir Manchester Bridge. 
| Tie tiltai bus nukelti, ir bus 
! pastatytas naujas tiltas tiesiog 
I iš Liberty Ave. per Mononga
hela upę, ir išves tunelį per 
kalną. Padarys didį “subway” 
vieškelį per miestą iki dabar
tinio vieškelio, kuris eina į val
stijos sostinę Harrisburg. O 
kitas galas susisieks su Ohio 
valstija. Iškels Fort Pitt kam- 

'pą. Nugriaus Penn. tavorinę 
stotį ir padarys gražų parką 

1 apie 36 akrų plotą. Tame mies
to kampe išbudavos Auditori
ją. Apylinkė bus išpuošta gė
lėmis, medžiais. Kaštuos apie 
75 milionai.

Užsibrėžė panaikinti dūmus 
iš miesto. Taipgi padidins an- 

i trą orlaivių lauką — Moon 
I Run. Tai bus antras didžiau
sias orlaivių laukas Amerikoj; 
apims 1500 akrų plotą. Kaš
tuos $20,000,000.

Naujas miesto majoras S. 
Lawrence paskelbė, kad jau 
darbą pradeda ir komisija vei
kia. Nori užbaigti į du metus.

D. P. Lekavičius

Vienas asmuo mirė, o 24 
šeimos neteko namų apart- 
mento gaisre, 240 Rivington 
St., New Yorke.



Ketvirtos puslapis Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily, Šeštadienis, Cruod. 15, 191?

Skaitytojai apie “Bernardo Gavelio Klaidą” Milwaukee, Wis
(Pabaiga) 

teismo sprendimą. Vienok reikia pasaky
ti, jog autorius teismo vaizdą davė tik to
kį, kokį visai teisme nebuvęs gali sukurti.

Autorius pastatė tris liudininkus prieš 
Gavelį — Sagutį, Varpą ir Kavolį. Taip 
pat lygiai pastatė tris ir už, Gavelį. Bet 
už Gavelį liudija jo mylimoji Monika, jo 
šeimininkė Ramunienė ir vienas pašali
nis Paliukas. Gavelio advokatą autorius 
davė silpną. Sagutis, Varpa, Kavolis su
tartinai liudija, kad Gavelis ruošėsi “už
mušti Edį Smitą”. Gavelio advokatas ir 
teisėjai, kuriems Gavelis prisipažino, jog 
jis Smitą užmušė netikėtai, buvo užpul
tas, jo liudininkai sako tą patį. Bet Ga
velio du liudininkai giminingi — Moni
ka mylimoji, Ramunienė šeimininkė. 
Prieš Gavelį liudija trys pašaliečiai. Jų 
liudijimai stipresni.

Skaitytojui autorius sukūrė vaizdą, 
kad prieš Gavelį yra padaryta suokalbis, 
kad Sagučio, Varpos ir Kavolio liudiji
mai yra melagingi. Suokalbis turi būt 
aiškus ir teismui. Bet logiškai autorius 
teismą išteisina, nes liudijimai prieš Ga
velį stipresni. Autorius visai neparodo, 
neatidengia priežasties, vaizdų, kodėl 
Gavelis turėjo būt nuteistas. Kodėl Sa
gutis, Varpa ir Kavolis liudijo prieš Ga
velį, kas juos samdė, mokino, autorius 
neparodo. Ir kodėl taip lengvai praleisti 
prieš Gavelį liudijusieji? Jei autorius 
būtų sudramatizavęs Gavelio gynimą, iš
naudojęs jo gynimui visas priemones, 
tuomet būtų iškilęs, parodytas teismo ša
liškumas. Smitas buvo boselis, Gavelis 
darbininkas. Teismas labai logiškai ga
lėjo palaikyti klasinį šališkumą,’ bet au
torius to mums neparodo.

Autorius paskiaus pasiunčia Gavelį ir 
laiko 25 metus kalėjime. Kalėjimas Ga
veliui buvo lyg kokiu universitetu. Jis 
ten pasiekė aukštesnio mokslo, išsimokė 
aukšto skaičiavimo- mokslo, skaitė lite
ratūrą, gerai išmoko anglų kalbą. Kalė
jime jis susitiko ir mokinosi iš marksis
to Silvermano, paskiaus dirbo kalėjimo 
knygyne. Toks raportas iš Gavelio gyve
nimo kalėjime.

Bet ar tai realus vaizdas kalėjimo? 
Ar tikrai kriminalis kalėjimas yra tik . 
universitetas? Kokia kalėjime^—tewka', 
sistema, kas ten gyvena jo sienose, koki 
piliečiai, kaip kalėjimas paveikia į savo 
įnamius, kaip tie įnamiai keičiasi, auto
rius nieko nepasako. Tiršta kalėjimo me
džiaga neišnaudota. Išrodo, jog autorius 
kalėjimą panaudojo tik Gavelio paslėpi
mui nuo Monikos.

GAVELIS LAISVĖJE
Veik visa knyga pašvęsta Gaveliui, 

kuomet jis jau laisvėje. Čia autorius Ga
velį charakterizuoja kaipo laisvą pilietį, 
žmogų. Bet jo charakteris pilnas kontra- 
dikcijų. Gavelis, paleistas iš kalėjimo, iš
simokslinęs, apsišvietęs, sveikas ir gra
žiai nuaugęs, pačią pirmą dieną atva
žiuoja New Yorkan, kad paklausinėti, 
kur jo Monika ir atkeršinti tiems, kurie 
neteisingai prieš jį liudijo. Jis atvažiuo
ja Kalėdų laiku ir menkai apsirengęs, 
bet sušilęs, sukaitęs, kad net braukia 
“per šlapią kaktą”. Jis New Yorke gyve
nęs ir kalėjime apsiskaitęs ir išėjęs iš 
didmiesčio didžiulės stoties, kur pirmiau
sia metasi į akis iškabos “hotelis”, “ko
telis”, jų nemato ir “taisykliškhi angliš
kai” klausia policmano, kur susirasti ho- 
telį. Pirmą dieną Gavelis, išėjęs iš kalėji-

mo, kur jis skaitė geros literatūros, gavo 
lekcijas iš marsisto Silvermano ir lais
vės gyvenime dar nesutikęs jokio nepasi
sekimo, turintis dar ir pinigų, — jau no
ri nusižudyti, šokti nuo tilto.

Gavelis laisvėje, iš kalėjimo laikų jis 
turi pažinčių su marksistu Silvermanu, 
jis sueina su bolševike Aldona, dirba did
miesčio centre, viešbutyje, ir jis nieko ne
žino apie Ispanijos pilietinį karą, apie 
Japonijos prekių boikotą, krautuvių pi- 
kietavimą. Rodos, kad Gavelis būtų nuo 
mėnulio nusileidęs pilietis.

Nevykusiai autorius sugalvojo Gave
liui amžiną kerštą tiems, kurie prieš jį 
liudijo, net ir jų vaikams. Tai ligonio 
kerštas. Gi autorius Gavelį neparodo 
protiniai sergantį. Priešingai, sulyg Ga
velio apsišvietimu ir jo draugais, Silver
manu, Aldona, jis turėjo pradėti kovą, 
kad surasti priežastį tų žmonių, kurie 
prieš jį liudijo, nes tie žmonės buvo tik 
kitų įrankiais.

Taip pat autorius davė netikrą, neįti
kinantį psichologinį Gaveliui nusiteiki

amą, kad jis esąs kriminalistas, žmogžu
dys. Gavelis ne tik kad sau įsikalbinėja, 
jog jis kalėjimo paukštis, žmogžudys, kri
minalistas, bet jis net su savo meiluže 
Matilda vienoj lovoj miegodamas sap
nuoja ir kalba, jog jis užmušęs Smitą, 
esąs žmogžudys. Žinoma, klasikinėj lite
ratūroj, dramoj tokių psichologinių vaiz
dų yra daug, bet jų autoriai parodo ir 
priežastį. Emile Zola savo veikale Teresė/- 
Raquin vaizduoja žmogžudystę. Teresė 
su savo meilužiu sutaria, pasiruošia, pla-^ 
nuo ja nužudyti Teresės vyrą ir tą žmog
žudystę įvykina. Paskiaus į Teresę ir jos 
antrąjį vyrą psichologiniai taip paveikia 
ta žmogžudystė, kad jie negali gyventi. 
Bet Gavelis nėra kriminalistas, jis neda
rė jokio plano Smitą užmušti, jis buvo 
paties Smito užpultas. Gavelio dalykas 
yra incidentas. Jam nėra reikalo psicho
loginiai jaustis kriminalistu, žmogžu
džiu.

Aldona Ramunytė veikale išlaiko pa
žangiųjų pusę. Kuomet jos mylimasis žū
va Ispanijos kovose, Aldona sako pra
kalbą ir pasižada daugiau veikti pažan
giųjų judėjime. Aldona augusi katalikų i 

/ tėvų šeimoje, ji mokytoja. Kaip ji atėjo i 
darbininkų judėjiman, autorius nepasa
ko. Matildos personažu autorius parodo 
Amerikos reakciją. Matildos turtingas 
senas vyras, dabar ligonis, buvęs advoka
tas, anti-semitas, reakcionierius, jis vo
kiečių kilmės. Jo tipas panašus į nežmo- ! 
nišką sutvėrimą.

Daktaras Silvermanas, marksistas, 
žydų tautybės. Jo personažu autorius 
vaizduoja Amerikos intelektualų pokal
bius apie karą, Sovietų Sąjungą, anti
semitizmo klausimą. Silvermanas moki
no Gavelį, jis jam davė pinigų ir darbą, 
kuomet pastarasis išėjo iš kalėjimo. Sil
vermanu autorius atynuša anti-semitiz- 
mo ideologiją. Bet Gavelis kalėjime Sil- 
vermaną išgelbėjo nuo mirties, kuomet jį 
jau smaugė anti-semitas kalinys. Atrodo, 
kad Silvermanas tik atsiteisia Gaveliui 
už savo gyvastį.

Bendrai suėmus, autoriaus nuopelnas 
— veikald intriga, skymas. Medžiaga 
silpna. Veikale, rodos, nėra tokios vietos, 
kuri būtų naujesnė skaitytojui. Laikraš
tinė medžiaga vyrauja. Visą knygą au
torius galėjo parašyti užsidaręs kamba
ryje, be jokio išėjimo į rašomojo lauko 
dirvonus pasirinkti naujų faktų, vaizdų.

V. Bovinas

Medžio Darbininkų Streikas
Gruodžio 7 d. įvyko strei

kuojančių medžio darbininkų 
susirinkimas, Bohemian Hall. 
Darbdaviai siūlė 90 centų per 
valandą susitaikyti. Darbinin
kai reikalauja $1.10.

Streikieriai 
prieš 39 atmetė 
pasiūlymą.

Streikas 
24-tos. Jis ; 
to įmonių, 
karpenterių 
dalis AFL.

211 balsais
kompanijos

eina
apima
Streikui vadovauja

i unija, kuri yra.

nuo rugsėjo 
15 šio niies-

'važinėjimo, nes užmušimų bū
na nedaug. Bet čia noriu pri
minti svarbią pasargą automo
bilistams.

štai policijos raportas. Per
nai viso mūsų mieste buvo au
tomobilių 34 mirtini nuotikiai. 
Šiemet nuo naujų metų iki 
gruodžio 7-tos buvo mirtinų 
automobilių nelaimių 49-nios. 
Kaip matote, padaugėjimas 
labai didelis.

Dar nėra metų pabaigos, o 
jau 15 daugiau žmonių -užmuš
ta kaip pernai.

Antanukas.

Rochester, N. Y
Iš DLK Gedemino Draugystės 

Susirinkimo

Geddy Vaitas, ką tik grįžęs 
iš kariuomenės. Direktoriais 
R. Barauskas (kito vardo ne
sužinojau). Vice-pirmininku 
—F. Manelis, ilgametis Gede
mino Draugystės veikėjas, ku
ris mūs visus parengimus ap
rūpina su mėsa, nors būdavo 

’ ir labai sunku gauti.
Gedemino Draugystė yra 

daug prisidėjus prie teikimo 
pagalbos Lietuvos žmonėms.

WATERBURY, CONN
Iš Darbo Lauko

Gruodžio 5 d. darbininkai 
Scovill Manufacturing Kom
panijos ir Chase Brass & Cop
per Kompanijos balsavo strei
ko klausimą, po NLRB prie-

ko negalėtų laimėti.
bininkai vis
daugiau kaip trys prieš vieną 
eiti į streiką, jeigu bus reika-

vien nubalsavo

šalta. Darbininkai turėjo lauk
ti eilėje 30-40 m in uty, kol ga
lėjo paduoti savo balsą už ar 
prieš streiką. Bet darbininkai 
parodė savo pasiryžimą, ėjo 
balsuoti.

Scovill kompanija visiems 
savo darbininkams buvo pa
siuntus bauginančius laiškus, 
nurodinėjant, kad jeigu dar
bininkai ir balsuos už streiką 
dėl pakėlimo algų ant 30%, 
tai kompanija vistiek negalės 
pakelti algas ant tiek prie da
bartinių sąlygų; jeigu darbi
ninkai ir streikuotų, bet strei

Chase Brass Copper Kom
panijos darbininkai daugiau 
kaip keturi prieš vieną nubal
savo už streiką, ši kompanija 
spaudoj įtalpino didžiausią 
skelbimą, nurodinėjant, jog j U 
negalinti pakelti darbinin
kams algas, nes mažai uždir
busi per karą, su mažu uždar
biu turėjusi valdžiai gaminti 
karo produktus.

Dabar streiko klausimas 
randasi unijų ir virš minėtų 
kompanijų rankose.

Dabar darbininkai trijų di
džiausių Waterburio dirbtu
vių, American Brass Co., Sco
vill Mfg. Co. ir Chase Brass

Namų Statyba
Kaip ir kituose miestuose, 

didelė stoka gyvenimui namų, 
ypač sunku gauti kambariai 
karo veteranams, kurie turi 
šeimynas.

Kontraktoriai, kurie užsi
ima namų statyba, pajuto, kad 
galės dabar sėkmingiau darbą 
vesti, kai prezidentas Truma- 
nas pareiškė, kad dėl gyve
nimui namų duos medžiagoms 
pirmenybę.

Mūsų mieste kontraktoriai 
ir kompanijos, kurios domisi 
statybos reikalais, sakosi im
sis pabudavoti 1,000 
mui namų.

Kad duos statybos medžią-1 
gų ir kad pabūdavęs 
Jog padėtį palengvinti, tai lie- 
(čia. plačią visuomenę. Bet yra 
4<itas dalykas, kuris statybinin
kam netinka. Kainų Adminis
tracija laikosi nuomonės, kad 
ir ant naujų n&mų turi būti 
kainų lubos. Bendrai apskai
čiuoja, kad vienai šeimynai 

kambarių stuba, 
moderniškais įrengimais, 

būti brangesnė, kaip

Kenosha, Wis

Gruodžio 7 d., apsvarsčius
visokius reikalus, buvo renka
ma kitiems metams valdyba.

Pirmininku liko
pats draugas G.
20 metų, kaip jis
mino Draugystei
žmogus, su visais gražiai ap
sieina ir geras gaspadorius.

Iždininku išrinktas P.
gulis, geras veikėjas.

Užrašų raštininku
Evans. Jis jau daug metų dir
ba ir vėl liko išrinktas, taiį^ys^^’ 1 -\au įmokėtą sa- 
yra nenuilstantis veikėjas. i vo namą ii • pinigais ii bonais 

Finansų raštininke išrinkta!*111’1 $36,000. Už tai vis 
Ona Vilimaitienė. | didžiausia padėka . priklauso

Finansų raštininkas W. Le-! vlsai sugabiai ii teisingai val- 
kavičius atsisakė iš tų pareigų, i (kvhai. Susirinkime Buvus 
jis liko išrinktas Gedemino sa-1 ~

j lės gaspadorium (manager), i 
‘j draugams Vaitams atsisakius

- - I toliau gaspadoriauti.
Trustistais išrinkti gabūs, 

P Dau-i jamiuohai, B. Anderson iri

išrinktas tas 
švedas. Jau 
dirba Gede-

L Labai geras j^as rengė pažmonį Lietu
vos pagalbai, visada ir visiem 
davė svetainę veltui. Tai mūs 

žir-' visų lietuvių užeiga. Mes čio
nai daugiausia laikome ir su- 

__ j Isirinkimus veltui. Tai viena iš 
turtingiausių pašaipiųjų drau-

Gerai Pavyko Koncertas

Gruodžio 2 dieną German- 
American svetainėje įvyko taip( 
daug lauktas parengimas, kurį* 
surengė LDS 65 kuopa. Progra
mą išpildė Chicagos LKM Cho
ras, vadovybėj J. Kenstavičiaus.l 
Programą pradėjo visas LKM 
Choras ir labai gražiai ir su
tartinai dainavo. Toliau sekė so-{ 
lo ir duetai, kaip tai: _ --------
deris solo, Kenstavičienė solo,1 
E. Bagdonienė solo, P. Stogisi 
solo, duetas A. Kenstavičienės1 
ir K. Abekienės, duetas Kensta
vičienės ir Stogio, ir kitų. Jie 
visi labai gražiai dainavo, ką I 

! liudijo gausus publikoje delnų 
namų, p?jojjmas -r džiaugsmas.

Mes, kenoshiečiai, esam la-i 
bai dėkingi LKM Chorui ir jų į 
mokytojui J. Kenstavičiui. Var-į 
de LDS 65 kuopos ir Kenoshos! 
lietuvių tariame didelį ačiū ūži 
taip gražų dainavimą. Taipgi! 
ačiū 'publikai už skaitlingą at
silankymą. Visiems draugams! 
ir draugėms, kurie taip sunkiai i 
dirbo, širdingai ačiū!

Komitetas, i

gyveni

■ penkių-šešių 
su __ "
netu ri 
$8,000.

Šitas 
riam ir 
panijom, kurios pasimoję 
mus statyti, tai nelabai 
tinka.

Būkit Atsargesni Su 
Važinėjimu

Mūsų miestas turi gerą 
kordą saugaus automobiliais

Copper Co. pasisakė, ko jie 
reikalauja.

Kompanijos vedė propagan
dą per spaudą, bandydamos 
įrodinėti, jog darbininkai ne
reikalauja algų pakėlimo, tik
tai unijų viršininkai reikalau
ja algas pakelti. Tuo būdu 
kompanijos manė per spaudą 
gauti masių užuojautą, taip, 
kad jeigu įvyktų streikas, kad 
galėtų demoralizuoti darbi
ninkus laike streiko.

Visų virš minėtų kompanijų 
darbininkai priklauso prie 
CIO unijos — Mine, Mill and 
Smelter Workers Union. Dar
bininkai žino gerai, kad unija 
dėjo visas pastangas susitarti 
su kompanijoms, kad išspręs
ti algų klausimą taikiu būdu. 
Per kelis mėnesius unijos at
stovai posėdžiavo su kompani
jų atstovais, bet posėdžiai vis 
buvo be pasekmių. Dabar pra
monininkai pamatė, kaip dar
bininkai stovi.

Unijistas.

dalykas kontrakto- ’ 
nejudamo turto kom-I

na-
pa-

re

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

VICTORY BOND
DOLLARS HELP
HOSPITALIZED

WOUNDED VETS

<i^

VICTORY 
LOAN

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Telef. HUmboldt 2-7964 j

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

VALANDOS: | & Sekmadieniais nėra valandų.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nodėlionals ir šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Centra] Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviškas

Trąktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa« Broadway ir Stone Are.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-8191

Joseph Garszva
»

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn U, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

NAMU 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.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalą kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

H DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti 
▼

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR A GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

BROOKLYN, N. Y.
Telefonai KV. 4-8698 ‘

<59 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Amerikonai Nenugink
luoja Japonų Chinijoj

jog 
yra

Kaip Mes, Brooklyno Aido Choro 
Aktoriai, Svečiavomes Hartforde

_____________ •

L Pereitą sekmadienį, gruod- 
1 žio 9-tą dieną anksti ryte iš 
| Brooklyno į Hartfordą išva
žiavome šie draugai: J. Juška, 
J. Stankaitienė, K. Rušinskie- 

i nė ir Eva Andriušaitienė. Drg.
J. Lazausko dar nebuvo 
laiku. Jis žadėjo važiuoti.

tuo

wywgw.wwwy

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily '

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
upės (Chinijoj). Nes tie ja
ponai yra naudojami kaip 
geležinkelių linijų ir miestų 
sargai. Tuo būdu jie paliuo- 
suoja daugiau Kuomintango 
(Chiang Kai-sheko) kariuo
menės veikti prieš komunis
tus.

“Keli aukštieji Chiang 
Kai-sheko oficieriai sakė 
man, kad be amerikonų pa
galbos jie negalėtų atsilai
kyti šiaurinėje Chinijoje 
prieš chinų komunistus.

“Tiktai pasakojama 
amerikonai Chinijoj
tam, kad padėtų nuginkluot 
japonų kariuomenę ir su
grąžint ją namo, bet dauge
lis tėmytojų yra įsitikinę, kompanijų didžiausi, 
kad viduriu. Chinijos (Chi-: Mat, Hartforde yrą 
ang Kai-sheko) valdžia ne
galėtų užimti šiaurinių plo
tų, jeigu jai nepadėtų japo
nai išvien su amerikonais. O 
Washingtonas yra pasiža
dėjęs remti vidurinės Chi
nijos valdžią.

“Tatai sukėlė kartų ap
maudą tarp chinų komunis
tų; to pasėkoje įvyko keli 
atviri jų susikirtimai su a- 
merikonais, kaip kad ret
karčiais daromos komunis
tų atakos prieš mūsų mari- 
ninkų saugomus trauki
nius.”

šia ir kaip mes brooklynieciai 
lošiam.

Pasibaigus lošimui Worces- 
terio aktoriai ir brooklynieciai 
svečiai nuėjom į kitą mažesnę 
svetainę, kur radom nukrau
tus stalus visokiais’ valgiais ir 
gėrimais. Ir ten valgėm, gė- : 

| rėm ir kalbėjomės apie loši
mus ir visą meną. Pavalgę dai- 

! navom visokias liaudies dai
nas. Jas daugiausia vedė J. 
Sabaliauskas ir J. Karsokienė. 
Mums bedainuojant, pamatėm, 
kad jau 9-ta valanda vakaro 
ir kad traukinys tuoj išeis. ' 
Taigi atsisveikinom su visais, į 
ir vėl į Z. Juškos mašiną, į! 
stoti ir į namus. j

Turiu pasakyti, kad worces- Į

Nuvažiavę į Hartfordą pa-) 
siuntėm pasveikinimo atviru-Į 
tęs Lietuvių Liaudies Teatro i 
sekretoriui J. Byronui, redak- i 
torei S. Sasnai ir nekuriems ki
tiems. Mums berešant atviru
tes įeina į stotį mano pusbro
lis Zigmantas Juška ir jo sū-> 
nūs ir praneša, kad jie atva-Į 
žiavo su mašina mus parsivež
ti. Tuoj susėdom į jo mašiną ir 
traukėm per Hartfordą. Mies
tas gražus. Namai apdraudos teriečiai aktoriai labai širdin-) 

gražūs. I gai mus priėmė ir atsiskiriant; 
centras j net gaila buvo su jais skirtis.)

i Hartfordiečiai taipgi mus la-) 
bai gerai priėmė ir mylėjo. Jų ) 
vakarienei) įžanga buvo $1, | 
o jie iš mūs brooklyniečių nie- i 
ko neėmė, nors mes jiem ir! 
siūlėm. Taigi mes brookly-! 
niečiai labai dėkuojam yisiems ■ 
už tokį malonų priėmimą, o i 
ypač Z. M. Juškams, kurie 
mus labai gerai “trytino”.

Komercijos sekretorius Henry Wallace ir išeinantis 
iš prezidentystės N AM (nacionalėj industrialistų sąjun
goj) Ira Mosher sykiu nufotografuoti tos Įstaigos “auk
sinės sukakties” proga Įvykusioje konvencijoje, New 
Yorke. Wallace perspėjo industrialistus, jog labai sau- 
myliški elgesiai bile kurios grupės atneš depresiją. Jam 
atsakydamas, Mosher tikrino, kad darbininkų varžymui 
Įstatymai duosią industrijai naudos (fabrikantams pel
no).

:• • '■ &H y ė:?
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Marquette Parko (Chicago, 
Ill.) Lietuvių Moterų Kliubas 
sveikina Antrąjį Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $5 
auka lėšoms padengti.

Prisideda M. Bartninkienė 
su $5. Viso $10.

ALDLD 53 kuopa Chicago, 
111., sveikina Antr. Dem. Liet. 
Suvažiavimą su $10 ir linki 
jam pasekmingai pravesti ge
rų nutarimų visai darbo žmo
nijai.
Kp. pirm. George Montvilas, 
Sekr. Mykolas Samuolis

Denver, Colorado.
LDS kuopa iš Denver, Colo

rado, sveikina Suvažiavimą ir 
prašo priimti josios kuklią au
ką .$3 Suvažiavimo lėšoms pa
dengti ir apšvietai po Suvažia
vimo skleisti.

ANGLIJA PALIUOSUOJA 
MOTERIS NUO DARBO

London. — Anglijos, val
džia gruodžio 20 d. panai
kina karinį įsakymą, pagal 
kurį moterys nuo 18 metų 
amžiaus turėjo užsirašyti 
darbo pareigoms. Taigi pa- 
liuosuojama pusketvirto mi- 
liono moterų nuo darbinių 
prievolių. Bet slaugės ir a- 
kušerės tarp 18 iki 40 metų 
dar turės eiti savo par 
gas per 6 mėnesius.

ei-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks 18 d. gruodžio, 7 
v. v. po numeriu 155 Hungerford 
St. Draugės, jsitėmykite dieną ir 
laiką paskirtą šiam susirinkimui.

Draugės nusitarė susinėsi vaišes 
ir turėti Kalėdų apvaikščiojimą po 
susirinkimo, tad nepamirškite visos 
dalyvauti. —■ V. K., sekr.

(291-292)

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
Tel. 3-6723.

apdraudos kompanijų.
Pavažiavus šešetą mylių ma

šina sustoja prie Z. Juškos 
namo, kuris randasi Bloom- 
fielde, netoli Hartfordo. Įei
nant į stubą pasitinka mus 
dvi gaspadinės, mano brolienė 
M. Juškienė ir jos kaiminka, 
kurios vardo neatmenu. Mums 
besisveikinant, žiūrim, kad 
jau stalas nukrautas visokiais 
valgiais ir gėrimai, o ant vi
durio stalo garuoja iškeptos 
višta ir antis. Reiškia, tik dar Į 
ištrauktos iš karšto pečiaus, i 
Mums kaip tik to ir reikėjo. Į 
Mes jau norėjom valgyt. Gi 
bevalgant,

Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui
(Tąsa)

Gary, Ind., progresyviai lie-ĮDabar reikia biskį pasakyti:
jtuviai sveikina
i Lietuvių Suvažiavimą

New Kensington, Pa.
LDS 10 kuopa sveikina De- 

Demokratinių Įmokratinių Lietuvių Suvažiavi- 
su $5 imą. iš kuopos iždo aukauja 

) $20 Lietuvos vaikučių pašal
pai ir $5 suvažiavimo išlai
doms. Viso $25.

**

F Penktas puslapis

70
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NOTICE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RALPH J. 
Johns Pi..

REIKIA VALČIŲ STATYTOJŲ 
PENNANT RŪŠIES VALTELĖM . 

112-01 14TH AVE., COLLEGE POINT, L.I.
(293)

... that License No.
’—-j 

tinder Section 107 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned -
& liquor at retail under Section

MERGINOS
Dirbti Prie Saldainių Standų 

Teatruose.
Geros Valandos — Gera Alga 
MATYKITE MISS KRONIS 

Nuo 3 iki 5 pas 
CONFECTION CABINET CORP. 
284 Central Ave., Newark, N. J.

(292)

NOTICE i
EB 2075 has Ikiu issued to the undersigned 

j to sell beer
the Alcoholic

' 49 Liberty 
: County of

the premises.
ANTHONY CIUFFO 

(Homestead Rest. & Bar)
Kingsland Ave.. Brooklyn, N. Y.

------------ ------------------------------- y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage control 
Law at 4908 — 3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

be consumed off the

HALPERN
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. ’ 
GB 11055 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 483 
Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLJAM SILVER
It'S Ralph Ave Erookl; u N. Y

STALIORIAI 
arba

PATTERNŲ DIRBĖJAI 
Ekspertai Medžių Išdirbystėj 

NUOLAT 
Lengvas Darbas 

GERA ALGA 
47-05 — 5th Street, L. I. C.

STILLWELL 4-7851 
_______________ (294)

hereby

at retail.
Beverage 

Avenue, 
Kings, to

ALFONSO 
Ave.,

Detroit, Mich.
Liaudies Teatro kuopa De- i 

troite sveikina istorinį Ameri- ■ 
kos Lietuvių Suvažiavima ir 
linkini jam kuogeriausio pasi
sekimo.

Mobilizuokite visus lietuvius:
. I

Amerikoj teikimui pagelbos: 
dejuojančiai Lietuvai!

Suraskite planus sekminges-
I niam subendrinimui lietuvių 
veikimo su kitų tautų denio-. 
kratine Amerikos baudžia už i 
bendrus reikalus dėl šviesės- i 
nio rytojaus!

Mes sveikinam Suvažiavimą i 
su $15.

Ateityj pasižadam atlikt sa
vo pareigą su lyg išgalės.

Liaudies Teatro Kuopos 
Valdyba:

Pirm. Jonas Vaitkus 
Sekr. O. Krakaitienė 
Ižd. M. Smitrevičienč

REIKIA OPERATORKŲ 
PRIE SUKNELIŲ IR BLIUSKUČIŲ 

Kreipkitės 
Chaskes & Kuiback 

279 BURNET STREET ' 
NEW BRUNSWICK, N. J. 

______________________________________(293)

FELLING MAŠINŲ 
OPERATORES 
PRIE SUKNELIŲ 

Kreipkitės
Chaskes & Kuiback 

279 BURNET STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

(293)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 385. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M. 

INGE. 59 Pine St.. New York City.
<X)

apie worcesterieciu lošimą 
Lošimas išėjo pusėtinai gerai 
o ypač choro dainos išėjo per Į auka.

“ | visą lošimą pagirtinai. Mano) ------------
’’j manymu, jų to vakaro žvaigž-Į Philadelphia, Pa.

Įdė buvo J. Sabaliauskas, kuris) LLD 6-to Apskričio 
. ..... . ,) dainavo gražiai, lošdamas Pet-■ ,.enci jo j,b 4 d. lapkričio 
besisnekucmojant,^ r( h. (k|etus su A Zitkiu-|(lelpllia 'pa., vienbalsiai 

pamatėm, kad jau laikas va-: . .. ■ 1 ’ ’
žinoti pažiūrėti operetės “Ka-( 
da Kaimas Nemiega”, kurią 
loš Aido Choro aktoriai iš
Worcesterio, Mass. ui jo aiškiai gircllsl kiek-|V() $118; bendrai $1.43. Prie to,į Suvažiavimui nuo LDS 24 kuo-

Tuojau sėdom į mašiną ir Į vienas žodis, kiekvienas skie-1 k()nf. jš anksto nusitarė ko- pos
nuvažiavom. Mums įėjus į muo ir kiekviena raidė. Jis Į operuoti pravedimui gyveni-. 
Lietuvių Kliubo Svetainę vie- mane tuomi tikrai nustebino. Į man suvažiavimo nutarimų, 
nas iš rengimo komisijos mus i Kiti visi aktoriai lošė apyge- j Linkime gerų pasekmių, 
pasodino geriausiose sėdynėse, riai 
netoli steičiaus. Čia jau atsirą-1 garbė.
do ir mūsų aktorius Jonas La-) mis žiūrint į 
zauskas. Tik spėjom atsisėsti) trukumų pas 
ir tuoj gaunam pakvietimą, ir taipgi pas 
kad eiti ant steičiaus ir susi-i čius. Bet I čia 
pažinti su worcesterieciais ak- moka apie tai 
toriais. Nuėję- pas juos randa
me J. Karsokienę, vadovę lo
šimo ir choro, J. Karsoką, J. 
Sabaliauską, M. Sukackienę, 
A. Motiejaitienę, P. Labanaus
ką ir visus kitus. Eina tarp 
mūsų visų malonūs karšti pir
mos pažinties pasisviekinimai. 
Biskį pasisveikinus, pasidžiau
gus jie eina lošt, o mes einam 
žiūrėt.

Pirm pradėsiant lošt, išeina 
ant scenos Hartfordo rengimo 
komisijos pirmininkas, jaunas 
energingas vyras, draugas 
Brazauskas, pareiškia, kad 
jau jų lošimas tuoj prasidės 
ir1 pasako publikai, kad yra iš 
Brooklyno atvažiavus grupė 
aktorių ir jų režisorius. Publi
ka pasveikina mus rankų plo
jimu.

Neužilgo prasideda lošimas 
kuris eina sklandžiai, gražiai. 
Režisorė Karsokienė gabiai 
dovauja dainoms. Mes brook
lynieciai tik žiūrim, ištempę 
akis ir derinam, kaip jie lo-

į te, kuri lošė Marytės
; Sabaliauskui reikia 
garbė ii1 už jo aiškų

Įžodžių.
Į ja, tai jo aiškiai girdisi kiek-) 

kiekvienas skie- |konf. jš. anksto 
raidė. Jis I

konfe
ti. Stashinsky, Fill. Sekr.

rolę. J- nutarta pasveikinti Demokra- 
atiduoti s tinių Lietuvių Suvažiavimą su 
ištarimą! ,$25 auka. Apart šios aukos 

. Mat, jis kada dainuo- Į dalyvaujantieji svečiai suauka-

Draugas Mizara:
Siunčiu penkis dolerius su 

pasveikinimu Antram Demo
kratinių Amerikos Lietuvių

Chicago, Ill.
ALDLD 1-masis 

sveikina Dem. Am.
' Suvažiavimą su $25.

apskritys « Liberty

Lietuvių j NOTICE is hereby

GILMORE
Brooklyn, N. Y.

... given that License No.
I GB 11061 has been issued to the undersigned 
| to sell beer at retail, under Section 107 of 
| the Alcoholic Beverage Control Law at 
j 215 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
į County of Kings, to be consumed off the 
' premises.

JACOB RICH
i 215 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

iš Great Neck, N. Y.
Su aukšta pagarba 

Julia Lauzades 
LDS 24 kp. ižd.,

ir už tai jiem priklauso i 
žinoma, režisoriaus aki- 

lošimą, tai yra) 
worcesteriecius, 

mus brooklynie-i Hartford, Conn, 
spaudoj neužsi-Į M. Bernotienė sveikina De-' 
kalbėti. ; mokratinių Lietuvių Suvažia- Į padengimui šio suvažiavimo iš-

Worcesterieciam reikia ati-įvimą su $5 auka; L. žemaitic 
duoti didelę garbę, kad jie tu-jng Su $5 auka.

Draugiškai,
J. Šmitienė 

LLD 6-to Apskr. Sekr.

Iri tokią gražią energingą gru-) 
Į pę aktorių, kurie važinėja po. 
i kitus miestus ir lošia teatrus. Į 
Taipgi priklauso didelė garbė Į mokratinių Lietuvių Suvažiavi- 

ĮJ. Karsokienei, kuri yra jų ga- mą su $50.

Cleveland, Ohio.
LDS 1-masis vice-preziden-;

. K. Mazan-Mažanskas, į 
Clevelando, Ohio, sveikina jNOTrcE is hcreby «iv0'1 tbMJ- License No.

I GB 11022 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail, .under Section 107 of 
j the Alcoholic Beverage Control Law at 
! 823 Broadway. Borough of Brooklyn, 
i County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE FEINBERG 
d-b-a Sunnydale Bakery

823 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Jv’orman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADAM J. CHMJELOWIEC
154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
j RL 16035 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 107 of the Alcoholic Beverage control 
i Law at 70 Kingsland Avenue. Borough of 
! Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

o '<jn Susi-

UJL7O 
' tas, S.

LLD, 6-ta kuopa Brockton, Antr. Dem. Amerikos lietuvių 
suvažiavimą su $25.Mass., sveikina Antrąjį Dem. 

Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą ir aukoja penkius dolerius

* K. Valangevičienč

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kultūros Kliubas Chicagoje 
sveikina Am. Dem. Liet. Su
važiavimą su $10;

Philadelphia, Pa.
LPT Komitetas sveikina De- j Skeberdytę sveikina Antr.

LDS Antrasis Apskritys per

Dem. Liet.

Ex-mainierių Lietuvių 
bas Chicagoje sveikina

Elzbieta' Pildis su į g; 10.00 auka.
1 1

bi režisorė, dainų mokytoja ir $5. Kizauskas su $1. Viso $56. i
A. Žalnieraitiene

Lietuvių
ir gražią) Pittsburgh, Pa.
steičium,) Gerbiami delegatai

neturi: l<ratinių Amerikos

I

L!WUV^K4

<!>

GERIAUSIA DUONA
SCHOLESBAKING
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

pinigų, neslrgsite, nereikės išmokėti gydytojui.^
Pristatome Į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

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

t * I < ' *t

sykiu organizatorė.
Beje, Hartfordo 

Kliubas turi nemažą 
svetainę su nemažu 
bet ant steičiaus dar 
scenerijų. Aš patarčiau kliu- i Suvažiavimo. Sveikinam jus su ( 
biečiam jas įsitaisyti. Jos nešĮm4n^*a ir vilčių, kad jus atlik- 
didelę naudą lošėjams ir- sy-Į s^e Prakilnų dal bą čia
kiu kliubui ’" Į susirinkę kaip tūlais klausi-

Mano buvimas Hartforde Į 1Jia*s šaly, taip_ir Lietuvos 
man parodo, kad menininkus Į žmonių naudai. Dėlei visų tų 
visuomenė visur pažįsta, ži- i reikalų aukaujame $10. Su ge
no ir gerbia ir kad menininkai ■ ria-usiafs linkėjimais.

AT T)T’T) 1)9 veik kiekvienam mieste gali • 
rasti širdingus draugus meno J.-D. Sliekas
veikėjus. Taigi, kurie dar ne- 
priklausot prie chorų arba Į 
prie teatrališkų grupių, tai. 
tuoj prisirašykit, dainuokit ir 
loškit teatrus, linksminkit 
žmones, o jie jus mokės pa
gerbti.

Denio- 
Lietuvių

Kuopa 
Sekr.

Jonas Juška

Anglų valdžia leidžia A- 
merikos lėktuvams tiktai po 
500 keleivių per savaitę įga
beni į Angliją.

‘Hudson, Mass.
Lietuvių Pili 

sveikina Antrą Demokratiniųį 
Lietuvių Suvažiavimą su $25.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 66 kuopa sveikina 
su $5.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 103 kuopa sveikina su $5.

Šios trys organizacijos linki 
kuogeriausio pasisekimo šiam 
taip svarbiam suvažiavimui.

A. Tamošiūnas

Klubas!

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskira? 
kambarys užėjimu 
grupėms. Nedė 
liomis atdaras nu< 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nito Howes St. elevelterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

Kliu- 
Dem. Į 

Suvažiavimą su Lietuvių Suvažiavimą su $10.
i Gi J. Gelgaudas prideda savo 
$5, tai viso susidaro $15.

ALDLD 7-tas apskritys, 
Mass, valstijoj sveikina Antrą 
Dem. Liet. Suvažiavimą su $25 
auka.

S. Penkauskas
Apskr. iželiu.

Wilmerding, Pa.
LDS 37 kuopa Wilmerding, 

Pa., sveikina Suvažiavimo at
stovus, linki jiems padaryti ge
riausių nutarimų ir siunčia 
Suvažiavimui $25.

Chicago, Ill.
Chicagiečių sveikinimai: A. 

Jakaitis, J. Stankus, P. M. 
Dauderiai ir S. A. Deikai svei
kina Suvažiavimą, aukodami 
jam po $5 kiekvienas. Viso 
$20. (Sveikinimą pridavė M. 
Sakalienė, Chicago, Ill.).

Sveikinu Dem. Lietuvių Su
važiavimą su $3 ir linkiu jam 
padaryti naudingų tarimų.

J. Jasas,
S. Windsor, Conn.

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.
<♦>

<♦>

<į) 
<f>

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Darbininkų 

vienijimo 142-ros kuopos pa
sveikinimas D e m o k r atinių 
Amerikos Lietuvių Antrąjam 
Suvažiavimui Pittsburgh, Pa.

Gerbiamas Pirmininke,
Draugės ir Draugai:—
Sveikiname mes Jumis, ži

nodami, kad Jūs čia suvažia-14908 
vote apsvarstyti ii’ 
daug svarbių tarimų. Taipgi 
su pasveikinimu priduodame 
auką $100. šalin fašizmas. Lai 
gyvuoja laisvė ant viso žemės 
kamuolio!

Draugiškai
Alex Sherbin, pirm.

Esplen, Pittsburgh, Pa.

Detroit, Mich.
Pasveikinimas Antram De

mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui.

Detroito Moterų Pažangos 
Kliubas sveikiname istorinį 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą su $25 ir linkime jam kuo
geriausio pasisekimo visuose 
darbuose.

Mes ir ateityje su lyg išga
lės remsime Lietuvos šelpimą.

Mes taipgi turime viltį jo- 
gei šis Suvažiavimas suras bū
dus našesniam subendrinimui 
Amerikos lietuvių veikimo su 
visa demokratine liaudimi dėl 
šviesesnio rytojaus Amerikoj 
ir visam sviete.

Detroito Moterų Pažangos 
Kliubo Valdyba:

Pirm. M. Smitrevičienč, 
Sekr. O. Krakaitienė 
Ižd. A. Litvinienė.

WILLIAM CARNEY 
(Carney’s Bar & Grill)

3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

nutarti! notice is hereby given that License No. 
i L 5091 has Wen issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 557 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VINCENT LUCCI 
557 Driggs Ave

NOTICE is 
L 1582 has 
to sell wine 
107 of th<! Alcoholic Beverage Control Law 
at 911 New York Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to l>c consumed off the 
premises.
JOHN G. BRESLIN & 1BJGH E. BRESLIN 

Breslin’s Wines & liquors
911 New York Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5169 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under^ Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 115 Troy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SPINELLI &
MORRONG1ELLO

Brooklyn. N. Y.

given that License No.

ERNEST 
SALVATORE 

Troy Ave.,

NOTICE is hereby
L 5161 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3822 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH J. ROMANO 
3822 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn,

NOTICE is 
L 1710 has 
to sell wine
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1102 St. Johns PL, Borough of Brooklyn.’ 
County of Kings, to 
premises. 

1102 St.

(Daugiau bus)



Serga-Sveiksta

MIRĖ
am-

So. Brooklyn o Žinios
Leopold Stokowski

Biruta Ramoška

graborius

Filmos—Teatrai
Metropoli-
solo dalis

sukurtą 
Kantatą,” 
išpildomą

LDS 50-tos Kuopos 
Susirinkimo

vakarą 
Sąj un
did žia- 
Garde-

P r i 
j Įvyko

Vincas Slesevich, 39 m. 
žiaus,

paveikslą išstatymui 
Salėj kada nors atei- 
Paveikslą pagaminęs 
Johnson Woolf, priešdėka lėktuvų 

keletą iš jos

PAJIEŠKOJIMAJ
Jauna lietuvių pora, be šeimynos, 

jie.ško pasinuomuoti 4-5 kambarių 
apartmentą su garo šiluma. Jeigu 
kas turi tuščius kambarius, prašo
me rašyti sekamu antrašu: E. C. D., 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(292-293)

1 Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

—■

Sestas puslapis

NimYorko^/ž^/zferZlniią
Biruta Ramoška Tiktai

Skriste Suspėja j
į Koncertus i

Biruta Ramoškaitė, mums I 
jau gerai žinomoji ir pamylė-t 
ta soprano, šiuo švenčių sezo
nu spėja išpildyti žymiausius; 
užkvietimus tik 
gadynei. štai 
dainos dienų :

Gruodžio 19 ir 20-tą jinai 
bus viešnia artiste su Miami j 
Symphony koncerte 
Gables, Floridoj. Iš ten par-’ 
skris trim Stromberg-Carlson | 
radio valandos koncertam iš ■ 
stoties WQXR nuo 7 :30 iki 8 į 
vai. gruodžio 24, 26 ir 28-tą. 
Kalėdų Dieną ji skubės į savo i 
gimtąjį Hartfordą vadovau-;
ti The Community Carol Sing. |

Užbaigus su kalėdinėmis j 
programomis, jinai išvyksta į 
Kanadą koncertuoti su Toron-i 
to Symphony sausio 4-tą. ši 
jos programa taipgi bus per
duodama po visą Kanadą ra
dio bangomis. Kanadiečiams 
verta įsitėmyti dieną ir vieti- i 
nėj spaudoje susirasti progra
mos stotis ir valandą.

Bankietas Pagerbimui 
Prano Buknio

Tikintų Į bankietą, pagerbi
mui d. Prano Buknio neparduo
dame daugiau nuo antradienio, 
nes, kaip rašėme pirmiau, no
rime sutalpinti visus svečius 
vienu kartu. Tie d. Buknio 
draugai, kurie negalėjote nusi
pirkti tikietų, prašomi atsilan
kyti į viršutinę svetainę. Bus 
puiki A. Pavidžio orkestrą, 
kur bus galima pasišokt, pasi-

linksmint ir palinkėt d. Buk- 
niui laimingai tęsti savo darbą 
mūsų tarpe. J šokius įžangos 
nėra.

Tie, kurie turite tikietus į 
bankietą, prašomi nevėluoti. 
Pradžia 5:30 vai. vakare, Lietu
vių Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avenue, Brooklyn, N. 
Y., sekmadienį, 16 d. gruodžio.

KOMISIJA.

Leopold Stokowski Dir i 
guos Russian Relief 

Mitinge

Jau pora savaičių nesimatė 
darbo Elsies Gasiūnienės, dir
bančios LDS Centro raštinėj. 
Pasiteiravus, sužinojome,, jog 
jinai serga “gripu” ar kuo pa
našiu. šiuo tarpu jos sveikata 
pamažu gerėja.

Aiškins, Kaip Skaldo 
Atomą

šeštadienis, Gruod. 15, 19irv
—y1 . .

Dėkui Visiem ir Visom $

o š metinis susirinkimas 
gruodžio 7 d., Domb-

■ rowsky svetainėje. Kadangi 
i nariai buvo kviečiami atviru
tėmis, tai atsilankė skaitlingai. 
Kuopos valdybos raportas pri
imtas be apkalbėjimo. Nariai 
mokasi duokles laiku, susi- 
spendavusių nėra. Ligonių yra 
vienas, tai drg. Kesminas, ku
ris serga jau ilgokas laikas.

Lapkričio 27 d. mirė mūsų 
kp. narys Napoleonas Marti
naitis. Palaidojimo reikalais 

Coral rūpinosi jojo sesuo, gyvenanti 
Bayonnėj, N. J. Kuopos valdy
bai teko sužinoti apie N. Mar
tinaičio mirtį tik pamačius ži
nią Laisvėj, tokiu būdu kuo- 
piečiai negalėjo nei laidotuvė
se dalyvauti, bet draugė Kuli
kienė vistiek suspėjo nuo kp.-» 
pasiųsti gėlių.

Iš Antrojo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
įvyko Pittsburgh, Pa., lapkr. 

i 23-24 dienomis, raportą davė 
M. Kulikienė. Suvažiavimas 

i buvęs skaitlingas delegatais ir 
; gausus aukomis. Priimta kele
tas rezoliucijų svarbiais klau- į 
simais ir padaryta daug- gerų ' 
tarimų ateities darbuotei. Iš
rinkta pastovus komitetas, ku- 

i ris turės rūpintis, kad tarimai 
būtų įvykinti gyvenimam

Iš LDS 3 apskr. konferen
cijos raportavo drg. C. Brea-
■ dy. Jisai aiškiai perdavė na
triams visus konferencijos ta
rimus ir ateičiai planus.

Kuopos atstovė Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
vietiniame skyriuje, drg. Ku
likienė, prašė, kad būtų pa-

liuosuota, nes jos sveikata at
sisako tarnauti, ypatingai žie
mos laiku kojos kartais prade
da streikuoti. Vasaros laiku, 
kuomet gauna daugiau saulės 
spindulių, tai .jaučiasi kiek ge
riau. Josios prašymas išpildy
ta. Nuo dabar LPTK vietinia
me skyriuje kuopą atstovaus 
A. Šidlauskaitė.

Kuopos vaidyba 1946 me
tams pasiliko visi tie patys: 
M. Kulikienė pirm.; W. Kū
likas vice-pirm.; C. Bready 
užrašų sekr.; A . Walmus ižd.; 
J. Lagiškis ir J. Weisas iždo 
globėjai ir koresp. J. Weisas. 
Organizatoriai pasiliko tie pa
tys. Koresp.

Aną dieną buvo užėjęs Jur
gis Nalivaika. Jis vis dar nepa- 
sveikęs, ranką nešiojasi pariš
tą, bet gerame ūpe, kad po ne
laimės ranką tebesinešioja su 
savim ir kad yra vilties vėl ją 
vartoti. Pirštai tebėra lanks
tūs.

Tos rankos netekimas, beje, 
būtų buvęs dideliu nuostoliu vi
siem lietuviams. Jurgis — am
žinas sekretorius, kad ne vieno
je, tai kitoje draugijoje, o kar
tais ir keliose vienu sykiu. Su 
ta ranka jis yra špaltų špaltas 
korespondencijų prirašęs, apie 
žmonių džiaugsmus ir skaus
mus svietą informavęs, ne vie
ną per spaudą paglostęs ir su
raminęs, o reikalingus ir bro
liškai pabaręs jų pačių naudai.

Brooklyno prezidentas Cash- 
more sugestavo Budžeto Tary
bai nupirkti majoro LaGuar- 
dijos 
Miesto 
tyje. 
Samuel
ketvertą metų, be užsakymo 
tapydamas savo rinkiniui žy 
mių žmonių portretus.

Mokslo ir Industrijos Muzie
juje, Rockefeller Center, New 
Yorke, 50th St., tarp 5th ir 
6th Avenues, laivynas atida
rė parodėlę, kurioje aiškins 
atomo skaldymo pamatinius 
dėsnius. Paroda veiks du ar 
tris mėnesius, priklausant 
to, kiek žmonių domėsis 
matyti.

nuo 
pa-

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad E. New Yorko ir Rich
mond Hill Liet. Lit. Draugijos 
185 ir LDS 13 k p. vakarienė 
puikiai pavyko. Surengimui 
vakarienės darbavosi šios 
draugės: M. Misevičienė, S. 
Vinikaitienė, M. Jakštįenė, Al. 
Daugėlienė ir A. Paukštienė. 
Joms prigelbėjo E.’ Jeskevičiu- 
tė ir Sadauskienė. Prie stalų 
patarnavo: E. Feiferienė, V.

Į Venskunaite, N. Nagulevičiu- 
tė, F. Kazokevičiutė, G. Vi- 

jnikaitė, S. GilmanaitA ir F. 
IMaželyte. Draugė E. Klimai- 
tė automobiliumi suvežtojo

1 v

gyveno 854 Driggs Ave., maistą į svetainę. Todėl, var- 
Brooklyne, mirė gruodžio 11 d., de rengėjų, tariu širdingai dė- 

Kūnasjkui publikai už atsilankymą, 
namuose, i tikietų platintojams, gaspadi- 
Brooklyne. | nėms ir patarnautojams, 
šeštadienį, ,. .. . ... . ,

Tmirpq !<• ! Širdingai dėkui draugams iraices B;dčiunams _ Varpo kepyk. 
'los savininkams, kurių kepyk- 

nuliūdimel Joj iškepėme kalakutus.
Nors vakarienė puikiai pa

vyko, bet viena gaspadinių —
j draugė Vinikaitienė ir nuken- 

rūpi-itėjo, nes iš virtuvės pavogė 
Aromiskis, jos “paketbuką” ir ne visai

Cumberland ligoninėj.
pašarvotas sesers 

387 Kosciusko St., 
Laidotuvės įvyks 
gruodžio 15 d., šv. 
pinėse.

Velionis _ paliko
brolį Edwardą ir 4 seseris, Ma-| 
ry, Helen, Natalia ir Mrs. i 
Meier.

Laidotuvių pareigomis 
nas
423 Metropolitan Ave., Brook- mažai nuostolių padarė. Pasi- 
lyn. ' ’ ....................................

Dešimtis moterų, daugelis 
jau senyvos, buvo areštuotos 
už lošimą iš pinigų apartmen- 
te, 1135 Clarkson Ave., Brook
lyne. Jos lošusios ir alasavo- 
jusios. Pritrūkę kantrybės, 
kaimynai pašaukė policiją.

Įrodo, su “pakctbukais” reikia 
būti atsargiems.

V. Paukštys.

Nathan Zimmerman, 50 m., 
kriaučius, rastas nukritęs ar 
nušokęs nuo 10-to aukšto kel
tuvo olon 79 Fifth Ave., New 
Yorke, kur jisai dirbo.

Pirkite Pergalės Bonus!

ir

V

DU PUIKŪS SOVIETINIAI FILMŲ KLASIKAI

JOSEF 
BULOF 
RUTH 

WESTON

DIDIS 
SOVIETINIS 

MUZIKAMS JUDIS
ARTKINO

pagarsėjusi 
Hol”. sma- 
diriguojama 
Orkestru.

STANLEY THEATRE, 7th Ave. Ir 42nd St., Tel.: WI 7-9686

ARTKINO

“CHAPAYEV”
(Raudonasis Komandierius)

"Tikrai puikus” - N Y. Times/ MUSICAL STORY 
‘ Nepaprastas judamasis
paveikslas.”

—Herald Tribune

■

“THE DOLLY SISTERS”
Betty Grable • June Haver • John Payn- 
<tu S. Z. Sakall • Reginald Gardiner •

Sig Roman
* Ir dar Šauniausias mieste vaidinimas 

scenoje su žvaigždėmis *
CARL RAVAZZA • BEATRICE KAY, 

"Gay Nineties Giri”- •
r-> ✓"X XZ 7th Ave ir 50th St.
I X T New York

Embassy Newsreel Teatruose
žiniškose tų teatrų filmose, 

New Yorke, rodo pasirašymą 
keturių bilionų dolerių pasko
los Anglijai. Gen. Eisenhower 
priima karinio štabo viršinin
kystę. Gen. Stillwell pagerbia 
amerkietį japoną, kritusį Cas- i 
sino mūšiuose. Chinijoj tūks-j 
tančiai Chiang Kai-shek’o ar-1 
mijos pervežiojami Amerikos i 
lėktuvais.

aktoriai
Frederic

atidary-

PRANEŠIMAI

The Theatre Guild Perstatė

CAROUSEL
Naujas muzikalis veikalas pagal garsų 
Europini vaidinimą “Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille 

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir šešt. 2:30

The Theatre Guild’s Muzikalia 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE 
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketvirt. ir Seštad.
ATVĖSINTAS ORAS

Radio City Music Hall
TEATRINE TAUTOS VIETA 

ROCKEFELLER CENTER
Žavinti filmą, pilna neužmirštamų dai

nų . . . nesulaikomo juoko .,. . 
širdį šildančios simpatijos . . .

Bing Crosby Ingrid Bergman 
Leo McCarey’s

“The Bells of St. Mary’s
su Henry Travers • William Gargan

Ir Music Hall's Puikus Kalėdinis vaidini
mas Scenoje “The Nativity”- 
Kalėdinė Programa ir "Heigh 
gi šventadieniška fantazija.

I>>oni<loff’o. su Simfonijos
vad. Charles Previn.

šio antradienio
į vy k s i an č i am o Tavy b ų 
gai paramos mitinge, 
jame Madison Square
ne, 50th St. ir 8th Avė., bus 
nepaprasta meno programa 
greta puikių prakalbų.

New Yorko Philharmoniška 
Simfonijos Orkestrą, vadovy
bėje garsaus muzikos meistro 
Leopold Stokowski’o, gros Ser
gejaus Prokofieff’o 
‘•‘Alexander Nevsky 
tiktai antru kartu 
Amerikoje.

' Jennie Tourel iš 
tau Operos dainuos
su Westminster Choru, vado
vybėj John Finley Williamson.

D ram atišk am e s p e k taki y j e 
dalyvaus paskilbę 
Helen II ayes ir 
March.

Mitingas rengiamas
ti American Society for Rus
sian Relief vajų. Įstaiga 1946 
metais siekia sukelti 25 milio- 
nus doleriu 
teriotiems 
kraštams,

j Lietuvai. 
Lietuvai

i Komitetas šiame mitinge taip
gi įteiks dalį savo kvotos, nes 

[tai ta pati įstaiga, kuri komi
tetui jau kelinti metai nemo- 

trečiadienį New karnai patarnauja persiunti
me Lietuvai paramos ir pa
siunčia po daugiau, negu mes, 
lietuviai, per savo komitetą 
sukėlėme.

Paramount Teatre, prie 
Square, pradės rodyti 
komišką - muzikališką 
‘Stork Club,” su Betty

Paramount Teatre įves 
Naujovę

Ateinantį 
Yorko 
Times 
naują 
filmą
Hutton žvaigždėse.

Tačiau ne tame pati naujo
vė — teatras įrengia garsia
kalbių 
garsai 
tykūs,
bet jie bus vienodai girdimi 
visame teatre.

sistema. Su ta sistema 
galės būti naturališkai 
kur tokie reikalingi,

Radio City Ta Pati Programa
Teberodoma ir toliau filmą 

“The Bells of St. Mary’s,” su 
Bing Crosby ir Ingrid Berg
man priešakyje. Jiedu vaidina 
dvasiškio ir vienuolės rolėse. 
Taip pat ir scenos spektaklis 

i “Nativity,” paremtas religi
niais motyvais.

karo ir nacių nu- 
Tarybų Sąjungos 
tame skaičiuje ir

Pagalbos Teikimo

Susirinkimas
Įvyks .šio pirmadienio (ne 

dienio) vakaro 8 vai., gruod. 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
sijos svarbių problemų,
visų atvykstant. — Valdyba.

(292-293)

antra- 
17-tą, 

Disku- 
Lauksime

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

Užsisakykite Dabar Šventėms Likerių
PfilS

GRAND ST. EXT. WINE & LIQUOR STORE
SABLE & MOSKOWITZ, Props.

176 Grand St., Extension Brooklyn, N. Y.
Niekur Nerasite Geresnės Vertybės 

Visų Populiariškųjų Rūšių
Degtinės, Vynai, Importuotos Brandies, Rūmas, Cordials, Konjakai.

SPECIALUS KAINOS Ant Vynų, Rūmų ir Cordials Šventėms. 
Vengkite Paskutinės Minutes Skublnlmą—ftapinkite Anksti!

Speciales Atydos Kreipiame I Vedybas ir Parengimus 
MES PRISTATOME I NAMUS

DOROTHY LAMOUR 
ARTURO DE CORDOVA

“Masquerade in Mexico”
su PATRICK KNOWLES

ANNA DVORAK
>!< Puikuo Asmenų Vaidinimas Scenoj >1 

Žymusis Metų Orkestras!
TONY PASTOR ir Jo Orkestras 

The Nonchalant—Raųl ir Eva Reycs 
ir Extra Patrauklus Priedas: 

MARION HUTTON 

paramount
MATYK VISUS NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS !• 

Matyk Jankius sprogdinant I. G. Farbenindustrie fabrikus Vokietijoj! Matyk IC-ją Oro 
Jėgą perkeliant didžiulę Chinijos Armiją! Matyk naujausias filmas iš Nuremberg teismų 
eigos! Matyk filmą anie keturių bilionų dolerių paskolą Anglijai! Girdėk naujausią Žinių 
Forumą, “Confidentially Yours” su George Brooks! Matyk trumpą svarbią filmą 
"China Carries on” ir dar apš vietos ir sportp filmas! Matyk išsivystanėią istoriją, 

puikiausius judžius mieste!

EIVT A Q Q V newsreel theatre 
Iri O JL BROADWAY IR 46 ST.

Roxy Teatre Teberodoma 
“Dolly Sisters”

Toji linksma filmą, apie pa
baigoje pereito šimtmečio pa
garsėjusias seseris aktores, 
pradėjo penktą savaitę. Filmą 
spalvota, su tų laikų dainuškė
lėmis ir kostiumais. Betty 
Grable ir June Haver vaidina 
Dolly seserų rolėse. Taipgi yra 
linksmi scenos aktai.

Ne Tikieto Pirkti Stovėjęs

Teatro kasininkei,

žvaigždžiuoja
Sergei LemeSev ir Zoya Feodorova.

Fox
Brooklyne, aną vakarą vienas 
iš stovėjusių eilėj po akimis 
pakišo raštelį, ne -dolerį. Raš
telyje sakė: “Nerėk. Atiduok 
pinigus.” Pakėlus nuo rašte
lio akis į jo padavėją jinai 
pamatė į jos akis žiūrint re
volverio vamzdį. Atidavė $65. 
Pirm spėjus apsidairyti, blog- 
darys jau buvo dingęs minio
je.

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

>

Lankėsi Laisvėj
Lai-

■r

MATTHEW P. BALLAS

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1008

Tol. EVergreen 4-0038

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

DARBININKŲ IŠTAIGA
SALUS <161 Balių, Koncertų, Bnnkletų, 

Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 
■teiėius bu naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

VALANDOS- $ 9—12 ryte VALANUOb. | x_ g vakare

Penktadieniais uždaryta

šiomis dienomis lankėsi 
svės raštinėj svečias jūrinin
kas, Alfonsas Piščikas, tarnau
jąs mūsų prekiniame laivyne. 
Jis seniau, vasarą, 1 buvo atvy
kęs pirmu kartu. Kelis mėne
sius paplaukiojęs po jūras, su
grįžęs į New Yorko portą ir 
vėl atvyko čionai pasimatyti su 
savo naujais pažįstamais lietu
viškame Williamsburge.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 4, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

n
NOTARY 
RUBLIO

TELEPHONE
STAGG 2-5048

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. " BROOKLYN, N. Y.

TSA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS ,

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
v

Tel. EVergreen 4-9612




