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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.
Kaip skaitytojai jau žino, 

mūsų Laisvė neišėjo per as
tuonias dienas — neišėjo dėl 
sunkvežimių vairuotojų 
(truckmenų) streiko.

Tai buvo netikėta, nemalo
ni staigmena ne tik tūkstan
čiams mūsų skaitytojų, bet ir 
visam Laisvės personalui.

Laisvės laidoje iš rugsėjo 9 
d. mes pranešėme: jei strei
kas pasitęs, negalės išeiti mū* 
sų dienraštis, nes pritruksime 
popierio. ,

Tūli gal paklaus: kodėl gi 
išėjo kai kurie kiti laikraščiai, 
bet'neišėjo Laisvė?

Todėl, kad mūsų padėtis 
kitokia: didelio popieriui pa
dėlio neturime ir dėl, to ne
galime popierio daug turėti 
rezerve. Dažnai popierio turi 
atvežti, o jį veža tik upijistai 
trukmenai.

Prieš streiką popierįb buvo 
užsakyta, bet jo nesuspėjo at
vežti, — streikas užgriuvo.

Jei mes nebūtume streikui 
pritarę, jei būtume dėję pa
stangų popierio gauti “aplin
kiniais,” streiklaužiškais ke
liais, mes jo būtume gavę. Bet 
tokia mintis neatėjo mums nei 
į galvą: mes rėmėme streiką, 
mes stovėjome su streikieriais 
ir dėl to nekilo nei mintis ieš
koti “šalutinių kelių” popie
riui gauti.

Ateityje dėsime pastangų 
susidaryti erdvesnes patalpas, 
kuriose visuomet galėtume 
laikytis didesnius popierio re
zervus.

O kai įsigysime naują na
mą — dalykai ta prasme su
syk išsispręs. 4

“Ant greitųj’ų pasakysime, 
kad Kongresas mums labai 
gražiai pasisekė. J atidarymo 
aktą pakvietėme * Respublikos 
vice-prezidentą Dr. Alberto 
Guani, kurio atsilankymas 
padarė nepaprasto įspūdžio.

“Sesijos praėjo nematytoje 
entuziazmo ir broliškumo 
nuotaikoje. Susilaukėme ne
mažai pasveikinimų, jų tarpe 
nuo J. Paleckio ir nuo Lietu
vos Meno ir Kultūros darbuo
tojų. Kongresas, vietoje 3 die
nų, užsitęsė 4 dienas. Iš rezo
liucijų jūs matysite koki di
džiulį vaidmenį suvaidino šis 
mūsų istorinis suvažiavimas. 
Nuo Argentinos kolonijos at
vyko 34 atstovai,' nuo Brazi
lijos 8... Laukite platesnio 
pranešimo.”

Tai žodžiai Uruguajaus lie
tuvių laikraščio “Darbo” re
daktoriaus Antano Vaivusko, 
kuris, beje, ėjo pareigas Ko
miteto Pietų Amerikos Kon
gresui sušaukti pirmininko.

Kitais žodžiais, Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresas, pir
mas iš eilės, pavyko labai 
puikiai ir mes tuo džiaugia
mės, — džiaugiamės išvien su 
Pietų Amerikos lietuviais, ku
rie Kongresui sušaukti dėjo 
daug pastangų ir energijos.

N e ū ž i 1 go išspausdinsime 
Pietų Amerikos Kongreso re
zoliucijas, bei svarbesniuosius 
nutarimus, kad mūsų skaity
tojai matytų, ką jie nudirbo.

Didžiuojamės, kad mūsų 
vientaučiai, demokratinio nu
siteikimo žmonės, darbuojasi 
dėl tų pačių idėjų, dėl tų pa
čių siekimų, dėl kurių ir mes 
darbuojamės.

Netenka nei aiškinti, kad 
neužilgo bus toji diena, kada 
mes, kaip jie pageidavo, su
sitiksime bendruose kongre
suose arba suvažiavimuose ir 
draugiškai svarstysime ben
druosius reikalus.

Beje, mūsų kaiminka, Ame
rika, pasiskubino pranešti, 
būk Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas nepavyko. Tai bu-

Antanas Venclova, Lietuvių 
Poetas, Išrinktas į Sovietų 

Rašytojų Sekretariatą

i __________

Sumišimas Trumano 
Valdžioje Dėlei 

Wallace'o Kalbos 
į ■

Maskva. — Tapo peror
ganizuotas Sovietinių Ra
šytojų Unijos centras ir su
darytas naujas sekretaria- 
tas iš aštuonių rašytojų, šio 
sekretariato nariai yra An
tanas T. Venclova, žymus 
lietuvių rašytojas ir poe
tas; rusai Boris Gorbatov, 
novelistas, ir Leonidas Leo
nov, dramų rašytojas; estas 
E. G. Semper, latvis A. Ui 
pit, gruzinas C. I. Čikova- 
ni, uzbekas Aibek Mouss ir 
baltarusis Jakov Kotlas.

Buvęs Sovietinių Rašyto
jų Unijos pirmininkas Ni
kolajus Tichonov yra paša
lintas iš vietos. Leningrado 
rašytojai Michail Zoščenko 
ir Anna Achmatova iš
braukti iš rašytojų organi
zacijos. Unijos prezidiumo 
rezoliucija sako, jog Zoš

Vėl Išrinkti Kairieji 
CIO Elektrininku 
Unijos Vadai

Milwaukee, Wis. — Jung
tinės Elektrininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų 
Unijos, CIO, suvažiavimas 
rugs. 11 d. vėl išrinko kai
riųjų valdybą unijai ir to
kia balsų dauguma, kaip 6 
prieš 1. Naujai tarnybai 
išrinkti tie patys: .pirminin
ku Albertas J. Fitzgerald, 
sekretorium - iždininku Ju
lius Emspak ir organizaci
niu direktorium James J. 
Matties.

Taip liko sumušti dešinie
ji kandidatai — “raudonų
jų” ėdikai: Harry Block, J. 
Carey ir kiti. Diena pir
miau suvažiavimas 2,827 
balsais prieš 679 atmetė de
šiniųjų rezoliuciją, kuri siū
lė “išvalyt” komunistus iš 
atsakingų pareigų unijoje.

ORAS. — Bus šilta gied
ra.

WALLACE JAU PIRM DVIEJŲ MENESIŲ KRITIKAVO UŽSIENINĘ AMERIKOS 
POLITIKĄ IR RAGINO GERINTI SANTYKIUS SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Washington. —Jungtinių 
Valstijų prekybos sekreto
rius Henry A. Wallace pa
skelbė ilgą laišką, parašytą 
prezidentui Trumanui lie
pos 23 d. kas liečia šios ša
lies politiką link Sovietų 
Sąjungos. Tame 12-kos pus
lapių laiške jis kritikuoja 
Amerikos kietumo politiką 
prieš Rusiją. Wallace ra
gina Ameriką susitart su 
Sovietais, ypač dėlei atomi
nės jėgos kontroliavimo.

Tuomet kai kas galėtų 
prikišt Amerikai, kad jinai 
stengiasi “užgerint” Sovie
tus, rašė Walla^J)et ne
paisant priekaištpKjįungti- 
nės Valstijos turėt® 
pažint žmoniškus saūfc 
užtikrinimus Rusijai.” *

Šis laiškas buvo atšalt

t ri- 
no

vo išgalvota “žinia,” kurią 
ponas redaktorius, matyt, pa
rašė dar prieš Kongreso atsi
darymą; parašė ne kaip buvo, 
bet kaip norėjo, kad būtų.

SO
JOS

iš 
to-

čenko ir Achmatova savo 
raštuose skleidė “buržuazi
nes mintis, priešingas 
vietinei santvarkai ir 
ideologijai.”

Tichonovas paleistas 
pirmininkystės unijoje 
dėl, kad jis netaisė literati- 
nių žurnalų “Zvezda ir Le
ningrad”, kuomet šie žur
nalai talpino pavojingus 
sovietinei apšvietai raštus.

Vietoj Tichonovo kaipo 
pirmininko dabar paskirta 
vadovaujamoji R a šytojų 
Unijos taryba. Generalis 
tarybos sekretorius yra A. 
Fadejev, apysakų rašyto
jas; Konst. Simonovas, au
torius Stalingrado novelės 
“Dienos ir Naktys”, o kiti 
tarybos nariai — V. Viš- 
nevski, N. Tichonov ir 
Aleksandras Korneičuk.

Mirtinas Teroras 
Graikijoje prieš 
Demokratinę Liaudį

Lake Success, N. Y. — 
Prof. Oskaras Lange, Len
kijos delegatas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, 
parėmė Sovietų Ukrainos 
skundą prieš monarchisti- 
niai - fašistinę Graikijos 
valdžią. Skundas sako, 
jog ta graikų valdžia, re
miama anglų armijos, grę- 
sia iššaukti karą Balkanuo
se, ypač karą su Albanija 
arba Jugoslavija. Lange, 
tarp kitko, perskaitė iš
traukas iš N. Y. Daily News 
korespondento R. Conway 
pranešimų iš Graikijos.

Tas korespondentas ra
šo, kad fašistiniai monar- 
chistai masiniai areštavo ir 
žudė graikus, kuriuos nu
žiūrėjo, kad jie balsuos 
prieš karaliaus grąžinimą.

Prekybos Sekretorius Smerkia Amerikos Planą dėl Monopolinio
Atominės Jėgos Kontroliavimo; Ragina Tartis su Sovietais » i ,

ųias į prez. Trumano pra
šymą liepos 19 d., kad Wal
lace pareikštų savo nuomo
nę apie užsieninę Amerikos 
politiką. Tada Trumanas 
kvietė ir kitus savo kabine
to narius išdėstyti, kaip 
jiem atrodo einamieji Ame
rikos santykiai su kitais 
kraštais, ir duoti patari
mus.

Bendrai Wallace tvirtino, 
kad dabartinė šios šalies 
-politika yra agresyvė (už- 
puolikiška) ir pavojinga. 
Jisai siūlė sušvelnint tą po
litiką, nežiūrint, kad Angli- 
liaįs nepatiktų sklandesni 

Vals-ĮRK&hrp Jungtinių 
tijųTFSovietų.
“Netyčia” Paskelbtas

lace’o Laiškas
Tas laiškas, esą, netyčia

Wai
■ 4

Wallace Saukė Švelnint Amerikos f į

Santykius su Sovietais

— kad 
atmesti

Washington. — Prekybos 
sekretorius Henry Wallace 
rugsėjo 16 (į pranešė, kad 
jis sakys dar visą eilę kal
bų, ragindamas Jungtines 
Valstijas švelnint politiką 
link Rusijos.

Wallace’o kalba, pasaky
ta Madison Square Gardė- 
ne, New Yorke,-rugsėjo 12 
d., sukėlė didelį trukšmą 
tarp Byrneso plauko politi
kierių, reikalaujančių aš
trios politikos prieš Sovietų 
Sąjungą. N e p a i s a nt to, 
Wallace pareiškė, jog jis ir 
toliau laikysis tos pačios 
nuomonės, kaip Madison 
Square Gardene, 
Amerika privalo 
kietumą dėlei Rusijos, o 
gražiai susitarti su Sovie
tais.

Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice'- prezidentas, 
įspėjo šią šalį neremt'savo 
politikos ant Anglijos im
perializmo. Jis, neminėda
mas vardo,-smerkė Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Byrneso kampaniją prieš 
Sovietus taikos konferenci
joj Paryžiuje. Ten Byrnes 
dedasi mažesnių rytinės 
Europos šalių advokatu 
prieš Rusiją. Wallace dėl 
to užreiškė:
' “Mes neturime reikalo 
kištis į politinius Rytų Eu
ropos dalykus lygiai, kaip 
Rusija neturi reikalo kištis 
į Lotyniškosios Amerikos ir 
Jungtinių Valstijų reika-

Kiti demokratiniai graikai 
gelbėdamiesi pabėgo į kal
nus. Tuomet monarchistų 
žandarai suėmė jų moteris 
ir kūdikius, suvarė į žar
džius atvirame Ore ir ten 
juos marina badu.- 

sekreto- 
sutiko, 

spaudoj

dabar pasirodęs spaudoje. 
Wallace pareiškė, kad laiš
kas buvo “išvogtas iš ar
chyvų ir jau yra vieno laik
raštinio kolumnisto ranko
se.” Todėl jis ir visai spau
dai perleidžiamas.

Prez. Trumano 
rius Charles Ross 
kad laiškas ‘ būtų 
paskelbtas. Paskui prezi
dentas nupeikė laiško per
davimą laikraščiams. Tuo
met Ross prisiėmė visą at
sakomybę už jo paskelbimą.
Svarbiausias Dalykas — 

Amerikos Santaika su 
Sovietais

Wallace rašė Trumanui: 
“Taikiai sugyventi Jungti
nėms Valstijoms su Rusija 
yra pats svarbiausias daly
kas pasaulyj ejšiandien.”

lūs... Juo kiečiau mes elg
simės su rusais, tuo kiečiau 
rusai elgsis su mumis.”

Tikra taikos sutartis 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos yra būti
niausias dalykas, sakė Wal
lace. Sykiu jis pareiškė, 
jog Amerika turi pervest 
atomines bombas Jungtinių 
Tautų valdybai, o ne laikyt 
jas monopolinėįe nuosavy
bėje. Amerikinė* atom-bom- 
bų monopolija privers ir 
kitus kraštus gamintis ato
mines bombas, taip kad pa
ti Amerika atsidurs atomi
niame pavojuje, sakė Wal
lace.

Trumano Dvejojimas
Už dviejų dienų pirm sa

vo kalbos, Wallace raštu 
įteikė visą tą kalbą prezi
dentui Trumanui, ir Tru
manas ją užgyrė.

Republikonai ir reakci
niais demokratai už tai ėmė 
protestais ir kritikomis 
“bohibarduot” T r u m a ną. 
Todėl Trumanas rugsėjo 14 
d. jau skirtingai nukalbėjo. 
Čia Trumanas sakė, kad jis, 
girdi, neužgyręs Wallace’o 
kalbos, o tik pripažinęs 
Wallace’ui teisę kalbėti, ką 
jis nori.

D e m o kratas senatorius 
Connally ir republikonas 
sen. Vandenbergas, Byr
neso patarėjai taikos kon
ferencijoj Paryžiuje, tuo
jau griežtai išstojo prieš 
Wallace ir suriko, kad jis 
/‘silpnina” Amerikos įtaką 
taikos konferencijoje. Wal
lace’o kalba labai suerzino 
ir Anglijos imperialistus*

Chinų komunistai nuvijo 
tautininkus 30 mylių nuo 

Tatungo.

K r i t ikuodamas vienpu
sišką, monopolinį Amerikos 
planą dėlei atominės jėgos 
kontrolės, .Wallace klausia:

“Ar mes entuziastiškai 
priimtume panašų planą, 
jeigu rusai turėtų atominės 
jėgos monopoliją ir siūlytų 
pasidalinti žiniomis, su mu
mis apie tai kada nors ne
nurodomoj ateityj, jeigu 
mes dabar sutiktume ne
mėgini pasigamint atomi
nės bombos ir duotume ru
sams žinias apie slaptuo
sius mūsų (atominių me
džiagų) uraniumo ir ..tho- 
riūmo šaltinius?”

“Kitais žodžiais, mes sa
kome rusams, kad jeigu jie 
bus ‘geri boisai’, tai galų 
gale mes gal perleisime 
jiems 
mūsiį

ir kitoms tautoms 
žinias apie atominę

CIO Marininkų Streikas 
Tvirtas, nors Federacijos 

Vadai Streiklaužiauja
New York. — Generalis 

CIO M a ri n i n k ų'Unijos 
streikas sėkmingai vyksta 
visuose Jungtinių Valstijų 
uostuose prieš prekinius 
laivus. Jie reikalauja pa
kelt jiems algas tiek, kaip 
ir Darbo Federacijos jūri
ninkų - laivakrovių uni
joms. O federaciniams jū
rininkams, pagal naują su
tartį, yra pridėta po $5 iki 
$10 daugiau per mėnesį, ne- 
gU\CIO marininkams pagal 
pirmesni valdžios nustaty
mą.

Žymėtina, jog kada fede
raciniai jūrininkai streika
vo, reikalaudami, kad val
džia užgirtų išgautus iš 
kompanijų priedus, taį CIO 
marininkai niekur nėjo per 
pikietininkų eiles ir rėmė 
federacinį streiką.

Lenkijos Rubežiai 
Nepakeičiami, 
Sako Molotov

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikMų ministras 
Molotovas užginčijo Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Byrneso tvirtinimą, būk 
vakariniai Lenkijos rube-j 
žiai esą dar ne galutinai 
nustatyti pagal Swinemun- 
de-Oder-Neisse liniją. Byr
nes lėmė, kad galima būsią 
grąžint Vokietijai tą ruož
tą, kuris buvo pripažintas 
Lenkijai per Potsdamo- 
Berlyno konferenciją.

• Molotovas nurodė, kad 
prez. Trumanas , Anglijos 
ministras pirmininkas ir 
Sovietų premjeras Stalinas 
toje konferencijoje savo pa
rašais užgyrė minimą ruož
tą' Lenkijai, ir tiktai dėl 
formalumų buvo palikta 
taikos konferencijai galu- 

jėgą. Bet Amerikos planas 
nenusako, ką rusai turi da
ryti, kad būtų ‘geri,’ ir vi
sai nenurodo laiko, kada 
mes sutiktume pasidalinti 
tokiomis žiniomis su ru
sais.”
Sovietų Planas Tinkames

nis, Sako Wallace
Wallace atranda tinka

mesnių pasiūlymų sovieti
niame plane dėl atominės 
jėgos kontroliavimo pasau
lyje, ir sako:

“Mes privalome būti pa
siruošę padaryti tokią su
tartį, kad Turėtume ati
dengti (atomines) žinias ir 
sunaikinti savo atomines 
bombas paskirtu laiku arba 
tam tikromis sąlygomis su 
kitais kraštais, o ne tiktai 
patys tatai laikyti neriboto
je sąyo valioje.. Jeigu ųies

Visai priešingai dabar el
giasi federacinių jūrininkų- 
laivakrovių vadai. Jie šau
kia federacinius darbinin
kus laužyti CIO pikietinin- 
kų linijas ir eiti dirbt. Fe
deracijos Laivakrovių Uni
jos pirmininkas Joseph P. 
Ryanas New Yorke dekla
mavo, kad CIO jūrininkai 
esą komunistai; pats ėjo į 
prieplaukas ir asmeniškai 
vedė būrelius savo pase
kėjų darban į laivus per 
CIO pikietininkų eiles.

CIO Unija, vengdama su
sikirtimų su federaciniais 
streiko laužytojais New 
Yorke, atšaukė savo pikie- 
tininkus nuo kai kurių lai
vų prieplaukose.

Argentina panaujino pre
kybos sutartį su Anglija.

Socialistines Vienybės 
Laimėjimai Saksonijoj 
Ir Thuringijoj

Dresden, Vokietija. —• 
Paskutiniuose rinkimuose 
Saksonijoj, Sovietų užimtoj 
Vokietijos daly j, už Sociali
stinės Vienybės Partijos 
(komunistų - socialistų) 
kandidatus paduota 421,- 
122 balsais daugiau, negu 
už dviejų dešiniųjų partijų 
kandidatus (krikščionis de
mokratus ir liberalus de
mokratus).

Thuringijoj, kitoj sovieti
nėj Vokietijos dalyje, So
cialistinės Vienybės Parti
ja gavo 752,393 balsus, o 
liberalai demokratai 383,- 
046 ir krikščionys demok
ratai 270,882 balsus.

Brazilijos seimas priėmė 
naują konstituciją.

tinai tvirtint rubežių tarp 
Lenkijos ir Vokietijos.

norėtume tartis šiuo pama
tu, aš tikiu, rusai taip pat 
rimtai tartųsi su mumis dė
lei sutarties padarymo.”

Wallace kartu kritikavo 
karines • Jungtinių Valstijų 
oro bazes Greenland! jo j, 
Okinawoj ir daugelyje ki
tų vietų pasaulyje. Tos ba
zės yra iš anksto paruoš
tos, kad galima būtų So
vietus kariniai apsupti. Čia 
Wallace statė klausimą:

Kaip mes atrodome ki
tiems kraštams, kuomet 
mes taikos laiku skiriame 
13 bilionų dolerių armijai ir 
laivynui per vienus metus, 
kuomet mes darome atomi
nių bombų bandymus, kuo
met mes mėginame pasi
glemžti oro bazes visame 
pasaulyje, kuomet mes pla
nuojame apginkluoti Loty
niškąją Ameriką savais 
ginklais ir statomes vis 
didesnius ir smarkesnius 
bombanešius?
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Karas Ar Taika? I
Retai mūsų krašto istorijoje pasitaiko tokis sąjūdis, | 

kokis iškilo šiomis dienomis po komercijos sekretoriaus 
Henry A. Wallace kalbos, sakytos 'Madison Square 
Gar dene (New Yorke) praeitą ketvirtadienį, rugs. 12 d. 
Šis sąjūdis, kuris, beje, smarkiai palietė ne tik Jungtines 
Valstijas, bet ir visą pasaulį, kilo dėl to, kad sekretorius 
Wallace atidengė tą “paslaptį,” jog Amerikos užsieninė 
politika yra labai pavojingai kreiva, vedanti kraštą ne 
prie taikos, bet prie pražūtingo karo,—prie trečiojo pa
saulinio karo!

Wallace nėra eilinis pilietis; Wallace yra buvęs ša
lies vice-prezidentu ir artimiausiu Roosevelto draugu; 
Wallace šiuo metu eina komercijos sekretoriaus parei
gas. Wallace, vadinasi, puikiai žino, kas dedasi už “šil
kinės uždangos” Washingtone, ką veikia p. Byrnes’as 
su Wandenbergu ir kiti Amerikos reakcininkai ir im
perialistai.

Wallace savo kalboje parodė, kad mūsų šiandieninė 
užsieninė politika stato visą kraštą ir pasaulį, į didžiulį 
pavojų—karo pavojų—ir jei mes norime to pavojaus iš
vengti, tai privalome savo užsieninę politiką griežtai pa
keisti! Amerika neprivalo tarnauti Anglijos imperia
lizmui; Amerika privalo turėti savo nepriklausomą po
litiką, vyriausiai nukreiptą ton linkmėn, kad mūsų san-

# tykiai su Tarybų Sąjunga būtų draugjški, prieteliški. 
Grūmojimu atomo bomba, ruošimus! prie ūaujo karo, 
rėmimu Čiang-kai-šeko fašistinės klikos Chinijoj ir fa
šistinių - reakcinių gaivalų kituose kraštuose mes ne
pataisysime padėties, bet ją tik labiau sužalosime, suga- 
dinsime ir iš to naudos mums nebus.

Tai, ką sakė Henry A. Wallace savo kalboje, mes 
nuolat ir nuolat pirmiau rašėme, kritikupdami prez. Tru- 
mano ir p. Byrnes’o politiką, nes ji yra labai pavojinga 
ne tik mums, bet ir visam pasauliui.

Mes nuolat ir nuolat priminėme tai, kad mūsų už
sieninė politika yra žalinga plačiosioms Amerikos žmo
nių masėms, trokštančioms taikos ir kovojančioms už 
gražesnį, šviesesnį gyvenimą.

Dabar, štai, p. Trumano kabineto narys, p. Wallace, 
atsistojo prieš 20 tūkstančių asmenų publiką ir tai tik 
užakcentavo!

Bet tai dar ne viskas. Pasirodo, kad p. Wallace tuo 
pačiu reikalu yra rašęs ilgą prezidentui Trumanui laiš
ką š. m. liepos 23 d. Laiškas tepaskelbtas tik šiomis 
dienomis ir dėl jo paskelbimo p. prezidentas, sakoma, nė
ra pasitenkinęs. Savo ilgąjame laiške p. Wallace griež
čiau ir aiškiau pasisako, negu kalboje, pareikšdamas, 
jog mūsų užsieninė politika, kurią veda į). Byrnes’as, yra 
didžiai pavojinga mūsų kraštui ir visai žmonijai!

Pasirodo, kad komercijos sekretorius jau ne šian- 
... dien pradėjo vesti kovą prieš tai, ką atlieka Ąmerikos 

irfiperialistai ir jų užmačių vykdytojai.
Visas šis “Wallace incidentas,” kaip sakėme, sukėlė 

milžinišką sąjūdį. Už taiką kovojanti Žmonija visa šir- 
*. dimi, visais būdais stoja su p. Wallace, bet reakcininkai, 

imperialistai ir visoki Tarybų Sąjungos priešai piestu 
stoja prieš komercijos sekretorių. Jie reikalauja Wal- 
lacą pasitraukti iš vietos; jie šaukiasi prie prez. Tru
mano, kad šis pareikalautų Wallaca rezignuoti.

Nežinome, kuo šis incidentas baigsis, bet žinome 
vieną: komercijos sekretoriaus iškeltieji dėsniai — kaL

• boję ir laiške—pataps Amerikos liaudies nuosavybe ir 
jinai dėl jų kovos ligi laimėjimo!

i

Dėl Laisvės Neišėjimo
New Yorko miesto sunkvežimių streikas, prasidėjęs 

prieš porą savaičių, palietė ir mūsų dienraštį: jis neišėjo 
. • per aštuonias dienas.

Galime užtikrinti kiekvieną mūsų prenumeratorių, 
* kad medžiaginiai jis dėl Laisvės neišėjimo nebus nu

skriaustas — su kiekvienu bus atsiteista, pratęsiant as
tuoniomis dienomis prenumeratą, kai ji bus atnaujinama.

Bet mes žinome, jog Laisvės neišėjimas pėr aštuo
nias dienas nėra mūsų skaitytojų matuojamas tik me
džiaginiu reikalu. Per tas aštuonias.dienas mūsų kraš
te įvyko labai daug svarbių įvykių: pasaulyj .įvyko dar 
svarbesnių įvykių, kurių mūsų skaitytojas negalėjo pil
nai be savo dienraščio išsiaiškinti.

Na, bet, imant iš kitos pusės, streikas yra streikas. 
Jis paliečia visus. Laistės skaitytojai yra juk darbo 
žmonės ir kiekvienai darbininkų kovai, vedamai už būvio 
gerinimą, mielai pritaria, nepaisant, jei dėl to tenka pa
tiems nukentėti... ■

Čia kaip tik ir buvo tokis įvykis ir mes esame įsiti
kinę, kad kiekvienas skaitytojas tai supras ir supras
damas nerugos dėl tų nesmagumų, kurie dėl streiko jam 
susidarė, negaunant per aštuonias dienas Laisvės.
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’’Alkos” Muziejus
Rašo J. žemulis

“Alkos” muziejus randasi 
Telšiuose. Šitas muziejus 
išimtinai pašvęstas Žemai
tijos istorijai. Rekonstruo
tas, papildytas, naujais eks
ponatais po karo, jis vėl ati
darytas visuomenei lanky
ti.

Didelė muziejaus salė pa
skirta tapybai, čia randasi 
rusų ir lenkų XVHI ir XIX 
šimtmečių dailininkų pa- 

i veikslai, o taip pat kitų Eu- 
i ropos šalių dailininkų pa
veikslai. Be to, šioje salėje 

i yra ir skulptūros kūriniai.
Atskira, naujai įrengta 

’ salė skirta lietuvių dailinin
kams. Šalia orginalių pa
veikslų, čia turima daugelis 
Čiurlionio paveikslų repro
dukcijų.

Archeologijos skyriuje y- 
ra akmens, žalvario ir vė
lesniųjų amžių eksponatai.. 
Jie plačiai vaizduoja prieš
istorinį gyvavimą tų, ką 
lietuviai laiko savo protė
viais. Čia pat randasi tur
tinga numizmatikos kolek
cija.

Vienas įdomiausių muzie
jaus skyrių yra Revoliucijos 
skyrius. Jis kol kas tebėra 
tik organizavimo stadijoje, 
bet jau dabar jo eksponatai 
duoda vaizdą apie tolimą ir 
dar visai nesenai praūžusią 
praeitį. Greta kankinimo į- 
rankių, kuriais dvarininkai 
kankindavo valstiečius bau
džiauninkus, guli primity
vūs sukilėlių ginklai. Greta 
bizūno— nelegalioji litera
tūra.

Du kambariai atvaizduo
ja, kaip gyveno didikai ir 
dvarininkai. Čia, greta ypa
tingos vertės > > daiktų, me
ninių ir lųaterialinių verty
bių (indų, vazų, parcelano, 
krištolo, baldų, veidrodžių) 
kabo šitų turtų savininkų 
paveikslaiį neštuvės, kurio
mis juos perkeldavo, ir kiti 
naminės apyvokos daiktai.

Atskiras kambarys pa
švęstas medžioklei. Čia su
rinkta labai vertinga brie
džių ragų, baldų, padarytų 
iš šitų* ratų, kolekcija, bu
vusiųjų kadaise Lietuvos 
miškuose žvėrių iškamšos.

Mažosios Lietuvos ir Prū
sijos skyriaus eksponatai 

paveikslai duoda vaizdą 
apie lietuvių kalbos praplė
timą, apie lietuvių tautos 
kovą prieš kryžiuočius, su 
vokiečių imperialistais. Čia 
randasi žymiausiųjų Mažo
sios Lietuvos veikėjų pa
veikslai, ištraukos iš jų kū
rinių, raštų, senųjų lietu
vių - prūsų architektūros 
pavyzdžiai, ornamentų, mu
zikos instrumentų pavyz
džiai. Daugelis eksponatų 
atvaizduoja Baltijos pajūrį.

Viena iš salių atvaizduo
ja medžių drožinėtojų dar
bą. Nuo senų laikų šiuose 
darbuose buvo atspindėta 
lietuvių pažiūros. Kryžių 
ornamentuose galima pa
matyti koks buvo senobinis 
tikėjimas, kada lietuviai 
garbino saulę, mėnulį, gy- 
vačius. Šitie kryžiai, šven
tųjų ir kankinių vaizdai at
vaizdavo senovinį tikėjimą. 
Kiekviename atskirai jau
čiamas drožinėtojo gabu
mas ir individuališkumas. 
'Daugelis iš eksponatų pa
siekė išimtiną meninį su
brendimą.

Kitoje salėje atidaryta 
savotiška istorinė agrotech
nikos paroda, čia lankyto
jas mato primityvius seno
binius valstiečių įrankius,’ 
baudžiauninkystės amžiaus 
įrankius ir gali palyginti 
juos su dabartinėmis fiiaši- 
nomis, plačiai pritaikomo-

mis Tarybų Lietuvoje. Dia
gramos vaizduoja buvusią 
žemvaldystės sistemą, su 
melioracijos, bitininkystės, 
daržovininkystės vystymąsi 
ir t.t. Čia pat yra senųjų 
Telšių apskrities sodinių 
pavyzdžiai, grūdų, pašari
nių žolių, lino pavyzdžiai. 
Čia pat randasi ir pritaiko
mojo liaudiOR-meno paroda: 
tautiniai kostiumai, siuvi
niai, rankšluosčiai ir t.t.

Muziejus turi turtingą 
senobinių knygų ir doku
mentų kolekciją, taipgi bib
lioteką lietuvių, rusų ir už
sienių kalbomis.

Muziejus dabartiniu me
tu organizuoja ekspedicijas 
tikslu papildyti etnografi
jos skyrių ir tautos kovų 
skyrių eksponatais iš Tėvy
nės karo laikotarpio.

Clinton A. Anderson, žem
dirbystės sekretorius, įsakė 
pakelti galviją kainas priešais 
kainu administratoriais Paul 
Porter protestą 
vartotoju 
kavo tą jo elgesį, kaipo inflia
cinį ir reikalavo ji prašalinti iš

tratoriaųs raul 
. Darbininkų ir 

organizacijos kriti-

Laisvoji Sakykla
Pasaulis Keistai 
Atrodo

Ne Tas Daro Taiką, Kuris
' Kovojo už Taika
Dabar Paryžiuje eina kon

ferencija taikos reikalais. Bet 
kaip žiūri, tai toj konferenci
joj atstovauja žmonės, kurie 
visai karo nematė ir jį įverti
na tik tiek, kiek amerikonai 
“foot ball” žaidimą. Nes tie 
ponai, kur rėkia visa gerkle, 
visai nežino karo baisenybių.

siginti nuo šalčio ir lietaus. O 
medžio baronai siunčia medį 
į kitas šalis, kur gauna dubel- 
tavai apmokėti. O tie, kurie 
kovojo už taip brangią demo
kratiją, šiandien turi gulėti 
ant gatvių!

Argi jie ir vėl eis kariauti 
už tokia sistema? šiandien 
jau daug matosi kareivių, ku
rie pardavinėja obuolius ir če- 
verykų šniūrus ant gatvių, kad 
palaikius savo gyvastį ir savo 
šeimyną.

Laikas bėga ir viskas mai
nosi, karas kuo tolyn, vis bai-

Jiems tik rūpi, kaip vienas ki- ■ sesnis ir baisesnis darosi. Per
ta apgauti. Viė*ni kitiems pri- eitame kare kariavo daugiau- 
kaišioja, kiek'- katrai šaliai I šiai su lėktuvais ir “robot” 
kaštavo peheitaš karas. ' j bombomis. O kitą karą jau

Ponas Byrnes šaukia, kad j rengiama subaisiausiom^ato- 
Amerikai daigiausiai kainavo 
pinigais, bet jis visai užmirš
ta tą, kad Amerikos kapitalis
tai pasidarė 40 bilionų dole
rių pelno ir dabar užkrovė 
didžiausius taksus ant vargšų 
žmonelių, kurie turės mokėti 
pakol gyvi bus. Jiems tas ka
ras yra labai naudingas, bęt 
ką darbininkas gauna už tai?

Paimkim darbininkų algas 
prieš karą’ir dabar. Prieš ką
rą darbininkas mažiau uždir
bo, bet jam nereikėjo mokėti 
po 7 ar 10 dolerių į savaitę 
taksų. Jeigu darbininkas už
dirbo prieš karą $40 į savai
tę, tai jam buvo geriau gy
vent, negu dabar, uždirbant 
$60. Tai kur tas gerumas?

Bet stambiems baronams tai
V . '

buvo laikai, kad iš žmonių 
vargų ir ašarų susikrovę 40 
bilijonų dolerių. Ponas Byrnes 
sako, jis norėtų žinoti, kuri 
šalis prabagotėjo iš karo? Pa
tarlė sako: Ant kito, tai greit 
pamato, bet apie šitve visai nė 
kalbėti nenorų

Dabar visi rėkia, kad So
vietų šalis nori daug užgrobt, 
bet kaip' Anglija įr Amerika 
turi pusę pasaulio pavergu
sios, tai visai neatkreipia aty- 
dos. Amerika gelbsti Chiang 
Kai-sheką, kad muštų komu
nistus. Amerikos lėktuvai 
skraido po kitų, šalių kraštus, 
bet kaip kita šalis nori su
stabdyti, tai didžiausias riks
mas, pilnos 
tos, kad tik 
Jugoslavija 
Sąjunga.

Bet tegul 
klausia tų, 
jie norėtų eit kariaut? Pagal 
mano supratimą, tai gal atsi
rastų iš 10 vienas, kuris no
rėtų vėl eiti kariauti, nėra 
skirtumo, su kokia šalimi.

Tie visi prižadai, kurie bu
vo duoti kareiviams, pasiliko 
be vertės. Buvo žadėta, kaip 
sugrįš iš kariuomenės, bus vi
saip aprūpinti’ ir nereikės par^ 
davinėti obuolius arba čevery- 
kų šniūrus ant gatvių. Bet ar 
taip yra, kaip buvo žadėta?

Sugrįžę kareiviai neturi na
mų gyvent, susigrūdę skiepuo
se įgyvena arba, kokiose lūšno
se sulindę; kad tik galėtų ap-

pdpieros prirašy- 
eit ir kariaut su 
arba su Sovietų

ponas Byrnes pa- 
kurie kariavo, ar

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

VICTORY OF THE MON- to go behind words and find 
ARCHY in Greece was de-' out about the action.”

scribed recently by foreign : —o—
correspondent Edgar Ansel The air-minded gentry of 
Mowrer as “ a great victory the American Lithuanian 
for Churchill” and “a defeat Council, who are staking their 
for men everywhere who ! hopes in Senator Vandenburg 
fought the last war for a to deliver Lithuania to them 
cleaner world.” ! on the platter, obviously do

The moral of the Greek 1 not know the way the wind is 
“victory,” Mowrer concludes blowing. In the Senator’s 
is a continuation of a policy home State of Michigan or- 
that eventually will result in i ganized labor, both CIO and 
England and the United States AFL, do not have the same 
being “flanked by a number big regard for the Vanden- 
of allies, who, in the eyes of i burg. Labor is calling upon 
the American and British peo- Michigan voters -to oust the 
pies, are at best disreputable Republican 
and at worse contemptible.

If we are to spare decent 
democrats from blushing at 
some of our associates, Mow
rer suggests we start replac- ’ 
ing such people as the King of 
Greece, Husseini of Jerusalem, i 
Salazar of Portugal and Fran
co of Spain, as well as Chiang 
Kai-shek of China.

—o—
It might be well, 

American troops got out 
China. This is the opinion 
Brig. Gen. Evans F. Carlson, 
a former Navy Department 
observer in China during 1937 
and 1938 and later a ciivlian 
inspector in the Orient.

General Carlson, who is co- 
chairman of the National 
Committee to Win the Peace, 
has asserted:

“I feel very strongly that 
the only democratic forces — 
the only organization aiming 
to benefit the broad mass of 
people there — is that being 
fostered by the Chinese Com
munists.

“People in this country do 
not like the word ‘Commun
ist.’ But I’ve learned it’s wise

in the

council 
contin-

too, if 
of 
of

Senator 
next election.

If the past trend of 
supported politicians
ues then Vandenburg hasn’t 
much chance of winning the

I elections, not to mention the 
“deliverance” of Lithuania. If 
our memory serves us correct
ly, any candidate who was 
previously favorably regarded 
by the Lithuanian American 
Council was never swept into 
office.

—o—
Admitting that he has 

“wandered a bit afield from 
the original premise,” Vitalis 
Bukšnaitis in his most recent 
column tries to explain every
thing from atomic-bombs tb 
what constitutes a “truly de
mocratic, liberal newspaper.” 
Mid-way through his attempt 
at a column he takes a few 
jabs at your columnist, and 
concludes his literally rambl
ings by saying “Americans 
feel that any honest differ
ences may be settled in open 
debate and discussion.” What 
his last column adds up to is 
beyond us, even in spite of his 
efforts to solve what he de
scribes as ou^rj/puzzlement.”minėm tyombom, kokių svietas 

dar nežinojo. Viena atominė 
bomba daug daugiau išžudys 
gyvasčių į vieną dieną, negu 
praėjusis karas išžudė į 3 ir 
4 metus. Ar ne puikus pro
gresas ?

1918 m. kareiviam buvo sa
koma: Mes dabar kariaujame 

.už demokratiją. Bet kaip tik 
karas pasibaigė ir demokrati
ja pasibaigė. Dabartinis ka
ras buvo, kad sumušti fašiz
mą. Vokietijos .fašizmas su
muštas, bet kitose šalyse nori 
fašizmą įvykdyti. Amerikoj 
dabar jau viešai agituoja už : 
fašizmą, Japonijoj taip pat; 
mėgina 
pagalba Amerikos; 
tas pats daroma: 
duoda visą 
Kai-sheko valdžiai, v. . - r“- —
padėjus sumušti liaudies vai-! New Yorko zmių visas pus- eilutės mūsų 
džia. Graikijoj net Amerika1 lapis tik trimi ar keturiais | spaudoje, 
savo laivyną pasiuntė, kad tik .kokiais įvykiais. . Dažnai 
užtupdyt fašistą karalių ant i buna parašyta; to ir to bu- ias man^ ijnaasi tas su 
sosto. ' ' Į vo gimtadienis! tas ir tas P^mas, kad mes turime

O Anglija kovoja su žydais 
Palestinęje ir žudo nekaltus 
žmones, taip pat ir Indijoj, po 
Anglijos valdžia, šaudomi ne
kalti žmonės, kurie nori, kad 
būtų geriau gyventi jų šalyje 
ir nori nusikratyti Anglijos 
parazitus nuo savo sprando.

Dabar jau viešai agituoja, 
kad pradėti karą su Sovietais. 
Bet klausimas, už ką tą karą 
turėtų, vesti? Ar už tai, kad 
kapitalistams nepatinka So
vietų valdžia?

Skaitytojų Balsai

Japonijoj 
įvykdyt fašizmą, su

Chinijoj

Brooklyno, New Yorko ir ne pavienių garbinimui (iš- 
Apy linkės žinios , skiriu grįžtančius vetera- 

Kokie metai atgal daviau i Pirmesniuose raš- 
klausima Laisvės redakci- i tuo$e . nurodžiau, katruose 
jai kas link New Yorko ži-; Poslapiuose surandu daug 
nių. Klausimas buvo: ko-'najd°s mum.s visiems, tai 
dėl New Yorko žiniose ma-1 . . nePataisyti, nepage- 
žai telpa trumpų žinučių, rintl vietines minias, 
kas‘ dedasi tarp lietuvių ir 
daug kitokių pranešimų?

Aš ir dabar laikausi tos i brangia spaudą, atvesti ją 
nuomonės: kodėl taip daug ant tikro tiesos kelio, kad 
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rinti vietines žinias?
Draugai, mūsų šventa 

pareiga yra pagerinti mūsų

i rašoma New Yorko žiniose ji tikrai tarnautų darbo 
, — daug ■ žmonių naudai, darbo žmo-
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Amerika aP.le ,VlelKi lv.Vkl>daroma: AmenKa v c u«iW ^i«v-
a pagalbą Chiang prirašyta, mažai pasakyta. nių reikalams, o neeikvoti v _ _ .. . . i T I r> ft vi o i hTi n iTFTVAilrJxy^Tici •” _ • 1 • — •kad tik I Dažnai būna užpildytas ng vieno colio,

1 — — ----- X/ • • • t 7 nė vienos
brangioje

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ
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* Kai Chicagos Grigaitis 
bankietavojo Bostone, tai 
F. J. Bagočius verkšlenęs, 
jog Grigaitis yra ne tik už 
Mizarą, bet ir už patį Ba- 
gočių mokytesnis... O kas iš 
to? Ir Grigaitis ir Bagočius 
—• abudu generolai be ar
mijų. Tuo tarpu drg. Maza
ra’ vadovauja visai pažan
giajai lietuvių liaudžiai vi
same Amerikos kontinente!

vo gimtadienis; tas ir tas ’ JT . .
išvažiavo į vakacijas, tokie 
ir kitokie ilgi aprašymai, 
kurie nedaug turi vertės 
bet laikraštyje labai brangi 
vieta eikvojama, — ar to
dėl, kad niekas nepastebi re
dakcijai, ar todėl, kad indi
vidualų ilgi aprašymai apie 
jų puotas turi daugiau ver
tės, negu trumpos žinutės, 
kurios neštu mums dau
giau naudos, iš kurių mes 
galėtumėm daugiau pasi
naudot ir pasimokyt? Man 
rodos, kad tie ilgi visoki 
puotų, vestuvių, krikštynų, 
vakacijų aprašymai naudos 
neneša žmonijai, o blėdies 
padaro. Tokių raštų telpa 
Laisvėje N. Y. Ž. kasdien, 
o tie raštai kelia į aukštą

šėjams, visiems redakto
riams, kad mes ne su viskuo 

’: sutinkame, ką jie parašo, 
kad mes neturim nutylėt, 
perskaitę, laikraštį numest 
ir užmiršt viską. Ne, mes 
privalom dunkstelėt jiems į 
pašonę, kad jie neužsnūstų, 
kad naujau griebtųsi už 
darbo ir vėl mes juos dabo- 
sim. Gal būt rašytojai ir 
redaktoriai mūs neklausys, 
sakydami, vat, mus mokina 
ir sako, ką mes turime da
ryt, ką rašyt, bet gerai pa
galvoję gal ir sutiks neku- 
riais klausimais.

Draugai, mūsų spauda 
yra labai gera, bet aš ti
kiu, kad ją galima dar dau-

tuos individualus ir jie tik i giau pagerinti, 
pasinaudoja ta jų- paaukš-;
tinta garbe.

Aš prašyčiau New Yorko; 
Žinių redaktoriaus, kad 
tamstos gerai pasigaląstu-' 
mete savo žirklutes, idant i 
galėtumėt vietines žinias ■ 
sukarpyti per pusę, kad ki- kad Anglija atsiuntė dar 
tą pusę galėtumėt panau- penkias divizijas savo ar- 
dot dėl labiau reikalinges- mijos į Iraką ir sustatė jas 
nių, trumpesnių, žinučių’, o Irako pasienyj su Iranu.

V. Kazlauskas.

Dar Penkios Anglų Divizi
jos į Irano Pasienį

Maskvos radijas pranešė,
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ir įstoti.
Albinas.

par- 
par

įjos
Kalbos tema:

dar turite padėvėtų

pensijos ir 
iš savęs, o 
kiek pensi- 
ir duos. O

į savo kliubus ir 
delius darbus.

SIŲSKITE SKELBIMUS ME 
NO FESTIVALIO KNYGAI 

NEATIDĖLIODAMI

dabar siųstumet skelbimus ir 
sveikinimus. Knyga jau pra
dėta ruošti. Ji bus didėlė, tad 
reikalinga iš anksto pradėti 
darbas.

Knyga bus didelio formato. 
Visas puslapis skelbimo ir 
sveikinimo galima gauti už 
$25. Pusė puslapio $15; ket
virtadalis puslapio — $10 ir

Rugp. 9 d. buvo Steito Fė- 
rai ir tęsėsi iki 17 dienos, tai 
reiškia, per 9 paras. Mat, ka
ro laiku nebuvo fėrų. Tai šiais 
metais atsibuvo dideli. Taip 
sako kiti. Aš negalėjau ten 
būti ir matyti visko. Sirgau 
per visą tą laiką. Man paken
kė gal karščiai, o daugiausia, 
tai ne jaunystė, veik jau 69 
metų.

Hall, Gainsboro St., 
Ameri- 

Kal- 
Gurley 

onių

Allis Chalmer kompanija iš
dirba traktorius. Daug dalių 
kitur kur tai nulietų dėl trak
torių atveža į šitą fabriką ir 
čia sustato j pilną bei čielą 
traktorių, didelį ar mažesnį. 
Darbininkų dirbo 1,200. Karo 
laiku dirbo tankus ir kitokius 
ten kokius išdirbinius. Ir ne 
prastai mokėjo dėl darbinin-

bent prie 4-tos 
miliono. Daleiskime,kad 

pra- 
par-

Protesto mitingas prieš da
bartinę Jungt. Valstijų žalin
gą užsieninę politiką Įvyko 
sekmadienį, rugsėjo 15 dieną, 
Jordan 
Bostone. Rengėjai 
kos Komunistų Partija 
betojai — Elizabeth 
Flynn, garsioji darbo ž 
klasės reikalų gynėja fi 
tralinio Komunistų Pj 
komiteto narė 
šių dienų klausimai, kaip tai, 
Amerikos intervencija Chini- 
joj, Graikijos rinkimai, provo
kacijos ant Jugoslavijos, ku
rios veda prie trečiojo pasau
linio karo prieš Sovietų Są
jungą. Antras kalbėtojas Wil
liam Harrison, Boston Chro
nicle redaktorius ir Komunis
tų Partijos kandidatas į Mass, 
valstijos atstovo vietą. Trečias 
kalbėtojas — Otis A. Hood, 
vienas iš žymiųjų kalbėtojų 
Bostono apylinkėje.

Dainų programoje — gar
susis New Yorko dainininkas 
(negras) Al Moss.

LLD 20 kuopos moterų sky
rius rengiasi nepaprastai prie 
tų didelių 10 metų sukaktu
vių, kurios bus šeštadienio va
kare, rugs. 28, Lietuvių Sve
tainėje. Pradžia 6:00 vai. va
kare. Tikietai yra platinami ir 
gerai parsiduoda, mat, gana 
pigūs, tik $1 ypatai, o vaka
rienė bus gardžių valgių.

Komisija deda visas pastan
gas, kad patenkinus dalyvius. 
Kurie dar neturite pašipirkę 
tikietų, tatai padarykite. Ren
gėjos žinos, kiek gaminti 
gių, kad nestigtų.

Aš jau nemažai tikietų 
daviau, manau, dar daug 
duoti.

Ligi pasimatymo.
J. K.

Sietynas Triumfuoja; Turės 
Savo Metinį Koncertą 

šiuo tarpu eina chore dar
bas visais garais, kaip niekuo
met pirmiau. O tai veikiau
siai dėl to, kad turime naują, 
gabų jaunuolį Bob Žukauską 
organizatorium, o jam pagel- 
bininke jauniausią sopraną 
Eleanor Stočkiūtę. Ir kas pa
sirodė? Už kelių savaičių, 
kaip šie jaunuoliai išrinkti į 
virš minėtą įstaigą, jau per 
tuziną turime chore jaunuo
lių, tai dar ne viskas. Mūsų 
darbštusis organizatorius Bob 
suorganizavo prie choro net 
oktetą iš vienų jaunuolių. Ir 
jie mano ne tik iškirsti nepa
prastą šposą išpildymu dalies 
programos savo koncerte, ku
ris įvyks spalių 5 dieną, bet. 
mano vykti net į Chicagą, į 
Meno Suvažiavimą ir ten pa
sirodyti, ar ne pirmoje vietoje 
su savo skambančiomis daine
lėmis. Jų oktetą mokina gerai 
newarkiečiams žinomas pia
nistas - dainininkas Juozas ši- 
melevičius, su savo dukrele, 
kuri skambina pianu, o jau
nasis sūnus dainuoja kaipo 
nepavaduojamas tenoras! Ki
tą kartą įvardinsiu visą okte
tą pavardėmis, kad visi žino
tų, ypatingai tie nevierni Ta- 
moŠiai, • kurie vis sakydavo, 
kad iš mūsų jaunuolių, karo 
veteranų, nebus veikėjų, ne
bus menininkų. Taigi jie ir vi
si kiti turės skaudžiai nusi
vilti, kuomet pamatys mūsų 
jaunuolius ant estrados savo 
koncerte, spalių 5 dieną.

Mūsų choro mokytojas Wal- 
teris Žukas šiuo kartu sunkiai 
dirba, mokydamas chorą nau
jų dainų dėl savo koncerto. 
Jis gali, ir sumokins chorą ne 
prasčiau, o gal dar geriau, ne
gu bile kuris chorų mokytojas. 
Chore vyrų turime apie 20, 
bet jų galėtų būti dar dau
giau. Gi gražiosios lyties daug 
mažiau ir jūs, mergaitės - mo
teraitės, labai pageidaujamos. 
Prašome, kurios jau buvote 
chore ir kurios dar nebuvote? 
dainavę, ateiti

50 NAUJŲ NARIŲ į 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Ketvirtadienį įvyko 
Chicagos ir artimų apylinkių 
visuotinas lietuvių Komunistų 
Partijos narių susirinkimas. Iš
klausius raportų iš Nacionalės 
Lietuvių Komunistų Konferen
cijos, atsibuvusios liepos 6 d., 
sekė gyvos ir daug svarbių 
klausimų■ iškeliančios diskusi
jos.

Iškėlus tūlus trūkumus par
tijos veikime, eita prie disku- 
savimo Nacionalio Biuro pa
teiktos programos. Programa 
užgirta ir nutarta Chicagoje 
iki Naujų Metų gauti 50 lietu
vių į Komunistų Partiją.

Plačiai kalbėta apie platini
mą spaudos, mobilizavimą lie
tuviu masių prieš linčą, įtrau
kimą kuo daugiausiai lietuvių 
į politinį veikimą, ypatingai 
lapkričio 5-tos rinkimams be
siartinant.

Skaitlingas atsilankymas iš 
visų Komunistų Partijoj pri
klausančių lietuvių rodo, 
mes lietuviai komunistai 
dedame rimčiau žiūrėti į 
tijos veikimą. Susirinkime pa
sireiškusį gyvumą pernėškime

Kur bus pirmas Amerikos 
lietuvių milionierius?

Keletas metų tam atgal, d. 
Mizara parašė knygą “Povi
las Jurka”. Toje knygoje jis 
perstatė pirmą Amerikos lie
tuvį milionierių — būtent, 
Jurkos dėdę New Yorke mies
te. Manau, kad d. Mizara la
bai perankstyvai padarė pir
mą lietuvį milionierių. Aš ma
nau, kad ir šiandie dar mes, 
Amerikos lietuviai, neturime 
ne tik milionieriaus, bet nei 
pusmilionierio. šiandie gali
ma drąsiai tvirtinti, kad dau
gelis mūs lietuvių gerokai 
daugiau praturtėjo, negu a- 
nuomet, daugelis sparčiai sie- 
kiasi prie vieno kito šimto 
tūkstančių 
dalies

Iš Mūsų Apylinkės Darbo 
Lauko

Rugpjūčio 20 dieną sustrei
kavo Risdom Mfg. Co. darbi
ninkai. Priežastis išėjimo 
streikan yra tokia: Gana ilgą 
laiką ėjo derybos tarpe kom
panijos ir darbininkų atstovų. 
Darbininkai reikalavo algų 
pakėlimo aštuoniolikos ir pu
sės cento į valandą. Kompani
ja vilkino, vis sakydama, kaip 
kitos dirbtuvės pakels, tai ir 
ji tą patį padarys. Kitos dirb
tuvės pakėlė savo darbinin
kams algas ir susitarė su uni
ja. šiai kompanijai nebeliko 
išeities ir turėjo pakelti algas. 
Bet jinai ^pasiryžo sulaužyti 
uniją ir nors algas pakėlė, bet 
nesutiko su unija pasirašyti 
sutartį.

Darbininkai pamatė, kad 
nieko nebus, kad kompanija 
pasimojo suardyti jų organi

zaciją. Be unijos, aišku, kom
panija galėtų elgtis su dar
bininkais taip, kaip jai pa
tinka — išmesti iš darbo ne
patinkamus darbininkus, nu
kapoti jiems algas ir t.t. Visą 
dalyką taip permatydami, 
darbininkai paskelbė streiką. 
Bet atsirado ir silpnadvasių, 
apie 36, kurie pasiliko dirbti. 
Unijos organizatorius nurodo, 
kad iš tų 26 yra ofiso darbi- 
ninkąi ir užveizdos. Bet kom
panija didžiuojasi, kad “visi 
departmental veikia” ir sako, 
kad unija neatstovaujanti 
darbininkų. Kaip žinia, viso 
darbininkų yra 125.

Dabar yra paduotas skun
das į LRB, kad ištirtų kom
panijos neteisingą elgesį su 
darbininkais. Pereitą savaitę 
buvo perklausinėjimas. Kas iš 
to visko išeis, dar nežinoma.

Šios dirbtuvės darbininkai 
priklauso prie Mine, Mi’ll and 
Smelter Workers Unijos, CIO 
ir pirmiau turėjo sutartį su 
šios kompanijos savininkais.

Unijistas.

Kada mūsų šalyje pradėjo 
visur siausti streikai, tai ir ši
tas fabrikas pateko į streiko 
sūkurį. Darbininkai pareikala
vo daugiau pridėti jiems už
darbio. Bet dar. nesusitaiko su 
tuo priedu mokesties. Kompa
nija neduoda 5 centų ar kiek 
ten į valandą daugiau, o dar
bininkai laikosi savo CIO uni
jos patvarkymų. Jau 5 mėne
siai praslinko, o dar sutarties 
nėra. Mat, ta kompanija di
delė ir turi daug fabrikų kito
se valstijose, čia streikas, o 
kitur gal pleška jos fabrikų 
darbas. Nebūt, mat, privatiš- 
ka kapitalistų sistema ir jų 
valdžia, ką dėl turčių ir tar
nauja. O darbo žmonėms tik 
deda sunkesnį jungą ir vargą. 
Kas reikia pirkti, viską pa
brangino. O kad reikia pri
dėt centas kitas dėl darbinin
ko, tai nėra.

Liet. Pagalbos Teik. Komi
teto vietinis skyrius vėl pa
siuntė didelį baksą gerų, išva
lytų, sutaisytų drabužių. Juos 
aukavo M. Bekeriehės šeima 
ir A. J. K. Navalinskai. O vi
sai naujų, 30 gražiai pasiūtų 
suknelių, atnešė Ona Girnie- 
nė, kurias ji pasiuvo ir pado
vanojo Lietuvos mergaitėms. 
Didelis kreditas priklauso O. 
Girnienei už tokią didelę au
ką. Bus pirmutinė draugė mū
sų mieste, tiek daug. įdėjusi 
darbo ir pinigų, žinoine, kad 
materija gana brangi, taipgi 
ir darbas. Kas kitas atsiras 
tokios geros širdies Lietuvos 
vaikams ?

Suaugusiems žmonėms dau
giausia yra aukavę naujų dra
bužių I. 
pinigais 
žiau.

Kas 
drabužių ir čeverykų, praneš
kite gėlininkui J. Vaičekaus
kui. Jo telefono numeris — 
2-5879. Jis atvažiuos paimti 
Arba kitiems komiteto na
riams galite pranešti. Mes bi 
les kuris ateisime pas jus.

J. K. N a valinskienė.

ne miUomenus 
nieriu

dalykas. Man 
prisimena, kuomet kliubas su
ruošė pirmininkui sukaktuvių 
balių, spaudoj buvo rašyta, 
kad likęs pelnas bus skirtas 
Lietuvos nukentėjusiems žmo
nėms. Bet apie tai nieko ne
begirdima. Reiškia, montrea- 
liečiai buvo apgauti. Kiekvie
nam dabar kyla tokia mintis.

Tokie dalykai reikėtų išgy
vendinti. Tuomet kliubas ga
lėtų dar geriau augti ir tvir
tėti.

joje, E. 6th ir St. Clair Avės. 
Konferencijos delegatų regis
tracija prasidės 10-tą valandą 
ryte.

Konferencijos dienotvarkis 
patieks daug svarbių klausi
mų, kuriuos įvykdžius gyveni
mam bus galima išvengti tre
čio pasaulinio karo — trečios 
pasaulinės skerdynės, kuri bū
tų neapsakomai žiauri. Tą pa
čią dieną, 8-tą valandą vaka
re,. įvyks masinis mitingas, 
kuriame bus verta dalyvauti 
visiems.

Lietuvių organizacijos irgi 
dalyvaus toje konferencijoje. 
Todėl visos draugijos, kuopos 
ir kliubai privalo išrinkti de
legatus ir pasiųsti į konferen
ciją, sekmadienio ryte, rugsė^ 
jo 29. Nes mūsų l/etuviu mo
tinų širdperšos vos tik užsi
baigė ir nuo jų veidų ašaros 
tik ką nudžiūvo, o jau šian
dien vėl Amerikos pelnagro- 
biai ir visi pro-fašistainiai ele
mentai sušilę darbuojasi, kad 
sukurti naują ir dar baisesnį 
pasaulinį karą. Kad pastoti 
tam kelią, kiekvienas sveikai 
protaujantis žmogus privalo 
veikti, čia jau nepakanka būti 
karo priešu 
ir skubiai veikti. O toksai vei
kimas turi būti organizuotas 
visos šalies plotu, iš visų pado
rių žmonių, neatsižvelgiant į 
pažiūras ir įsitikinimus.

—J. N. S.

• štai 26 d. sumanėme laivu 
nuvažiuoti į vieną indi jonų- 
gentės (Seminole Indians) kai- 
pielį pasižiūrėti, kaip jie ten 
gyvena. Mūsų laivas 2-jų auk
štų. veža 150 žmonių. Mes sė
dime viršutiniame aukšte — 
kokie 60 žmonių. Nuvažiuo
jant per garsiakalbį aiškina 
pravažiuojamas vietas. jų 
reikšmę ir istoriją, grįžtant 
atgal, apklausinėja keleivius, 
kas iš kokio miesto atvažia
vęs čia. Pasirodė, kad iš pa
lyginamai mažo būrelio žmo
nių, čia radosi 13 skirtingų 
valstijų. 19 skirtingų miestų. 
Užsieniečių buvo: 2 iš Meksi
kos, 3 iš Cuba ir 3 iš Copen
hagen, Danijos sostinės. Kiek 
ir iš kur buvo apatiniame auk
šte, nežinau. O kiek čia toj 
Biscayne įlankoj yra tokių lai
vų - laivelių, — šimtai jų, ir 
visi pilni pilnutėliai žmonių 
kas dieną^ po kelius tripus. 
Kiek tai tūkstančių žmonių 
praeina tik į vieną minimą į- 
lanką ? čia vieni važiuoja pa
žiūrėti indijonų gyvenimo, ki
ti apžiūrėti salų-salukių, kurių 
čia tiek daug yra, kiti — žu
vauti; dar kiti ant laivų su 
stikliniais dugnais, kad pažiū
rėti, ką ten jūrų dugne veikia 
visokie jūrų gyventojai ir t.t.

Laisvės No. 192 Krienas ši-J 
taip filosofuoja apie Floridą: 
Rudeniop skrenda paukščiai 
į pietus, o senatvei artėjant, 
mūsų draugai į Floridą vyks
ta. Turi būti arba laimingas, 
arba pasiturintis taip su 
paukščiais “vandravoti” . . .

Tai vykęs, kad ir satyriškas, 
Krieno pastebėjimas apie lie
tuvių vykimą į Floridą. Ir juo 
ruduo artėja, tuo daugiau jų 
čia atvažiuoja. Rodos, apie 10- 
tą rugpj. pas Paukštaičius at
važiavo Mrs. Mason iš New 
Haven, Conn. Jai Florida pa
tinka ir ji mano, kad neužil
go jie čia atvažiuos apsigyven
ti. 17 d. rugpj. pas mus atva
žiavo iš Brooklyn, N. Y., F. 
Cvirka ir, kaip atrodo, tai jis 
čia ir pasiliks. 20^d. atvažia
vo pas A. Benney is Baltimore, 
Md., Stephens, kurie Florida 
labai patenkinti ir žada ne po 
ilgam sugrįžti čia apsigyven
ti. 22 d. pas mus atvažiavo V. 
A. Kairys iš Pitcaim, Pa., su 
savo žmona — buvusia Iva
nauskiene iš Wilmerding, Pa., 
kurie neseniai apsivedė ir at
važiavo čia praleisti medaus 
mėnesį; jiems čia patinka ir 
mano, kad grįžę į Pa. sutvar
kys savo reikalus ir ant kitos 
vasaros čia sugrįš apsigyventi. 
25 d. atvažiavo pas Povilus 
Sliekus Sliekienės sesers duk
terys Kavaliauskaitės iš Brid- 

./geville, Pa., apsižiūrinėti, kaip 
atrodo Florida ir t.t.

Čia suminėtos tik 4 šeimy
nos, pas kurias atvažiuoja 
lietuviai iš kitų miestų—šiaur
rytinių. valstijų., O kiek jų at
važiuoja pas kitus lietuvius, 
čia jau pastoviai apsigyvenu
sius, kurių aš nežinau?

Florida, ypač Miami mies
tas, gal būt turtingiausias 
miestas turistais ir visokiais 
žingeiduoliais Jungt. Valstijo-

Taikos Laimėjimui 
Konferencija

Pereitą žiemą Washingtone 
įvyko suvažiavimas, į kurį su
sirinko taikos ir demokratijos 
šalininkai, tarpe kurių dalyva
vo ir aukšti mūsų šalies virši
ninkai, senatoriai, kongresma- 
nai, nekurie karininkai ir 
mokslininkai. Turėjo savo at
stovus ir lietuvių demokratinės 
orga'hizacijos tame suvažiavi
me. Tas suvažiavimas įkūrė 
Nacionalį Komitetą Taikos 
Laimėjimui (The National 
Committee To Win The 
Peace). To komiteto skyrius 
randasi ir Clevelande.

Clevelando Komitetas Tai
kos Laimėjimui šaukia masinę 
taikos konferenciją, į kurią 
kviečia visas organizacijas, 
unijas, kliubus, bažnyčias, ve
teranų ir jaunimo organizaci
jas, kad prisiųstų savo delega
tus. Konferencija įvyks sek
madienį, rugsėjo 29 d., Music 
Hall Lounge, Public Auditori-

Kas Link Atsibuvusio Dien
raščio Laisvės Naudai Pikniko 

Rugsėjo 1 Dieną
Rengėjai tariame labai ačiū 

darbininkams ir darbininkėms 
už taip gerai atliktą darbą, 
taip pat publikai už skaitlin
gą atsilankymą ir ramų, pa
vyzdingą užsilaikymą. Svetim
taučiai, kurie buvo mūsų pik
nike, labai giria lietuvius, kad 
tiek daug prisirinko publikos 
:r taip gražioje santaikoje 
’inksminosi.

Taipgi rengėjai atsiprašome 
visus pikniko dalyvius, jeigu 
buvo šiokių tokių trūkumėlių. 
Tie parėjo ne iš rengėjų pusės, 
bet iš abelnų šių dienų sąlygų. 
Mes tikimės, kad visi žinote, 
kaip sunku šiais laikais gauti 
medžiagos dėl stalų, krėslų 
bei kitų įrengimų. Kas liečia 
alų, tai kitaip sutvarkyti ne
buvo galima. Bet visgi gerai, 
kad alaus netrūko.

Visiems geros sveikatos iki 
■kito pasimatymo,

P Komisija.

Į tą knygą renkama sveiki
nimai ir skelbimai organizaci
jų ir pavienių asmenų iš visų 
Amerikos lietuvių kolonijų.

Skelbimų ir programos ko
misija nutarė atsišaukti į Am
erikos lietuvius - 
jas ir pavienius,

Meldžiam visus 
note sveikinti suvažiavimą ar 
skelbti savo bizni ar profesi
ją programos knygoje, pada
ryti tai juo greičiau. Skelbi
mus ar syeikinimus siųskite:

/ J. Karvelis,
3116 So. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

Čekį ar money orderį išra
šykite vardu J. Misevičia.

Skelbimų ir -
Sveikinimų Komisija,
J. KARVELIS, 
Sekretorius,

Juozas Šilingas Randasi 
Ligoninėje

Buvęs anksčiau brooklynie- 
tis, dabar esantis bridgepor- 
tietis, Juozas šilingas, šiuo 
tarpu randasi New Haven’o 
St. Raphael’s ligoninėje.

Juozas šilingas yra Laisvės 
skaitytojas ir priklauso prie 
kai kurių pažangių draugys
čių. Jis yra rimtas ir supratin
gas žmogus. Ligonio padėtis 
yra gana rimta, tačiaus linkė
tina vistiek pasveikti.

Petras.

kad vienas kitas mūsų buvu
sių brolių artojų pasieks 4-tą 
dalį miliono, tai bus didelis 
turtuolis, jeigu atsižvelgsime į 
tai, kokioj bakūžėj samanotoj 
jis gimė ir augo, ir t.t. O jei
gu jau toks turtuolis pas mus 
kada atsiras, tai greičiausiai 
jis atsiras arba apsigyvens 
Floridoj, o ne New Yorke. 
Mūs broliai Amerikos lietuviai 
kur jie nesutaupytų desėtką 
kitą tūkstančių dolerių, gabe
na juos įvestuoti į Floridą, y- 
pač į Miami.

Pirmiau lietuviai čia buvo 
nedrąsūs, pirko mažus namus, 
o dabar jie vis perka dides
nius, brangesnius namus. Geo. 
Mikitas pirko už 26 tūkstan
čius dol. namą, Gęo. Dominai- 
tis iš Clevelando pirko už 30 
tūkstančių namus Fort Lau
derdale, Fla., tūlas Kačas 
(Kach) iš Detroit, pirko tik 1 
lotą už 19 tūkstančių dol. 
Kiek bus vertas namas ir žemė 
sykiu, kada pastatys namą? 
Valiulioniai irgi turi gražų lo^ 
tą tik poros trejeto šimtų, 
žingsnių nuo Kaco loto, tai 
reiškia, kad tas irgi netoli Ka
co loto vertės. Valiulioniai tu
ri dar ir kitą gražų, didelį 
kampinį lotą, tas irgi kainavo 
tūkstančius dol. O prie to, Va
liulioniai turi gražų ir pelnin
gą biznį, tai reiškia, kad jų 
tūkstančiai dar sparčiau augs.

Tai matote, kur pirmas mūs 
brolis lietuvis pasirodys gal 

ne pusmilio-^ 
bet nors 4-ta dalis jo. 

Nepavydžiu aš jiems, tegul 
jiems sekasi. Tik vienas daly
kas mane rūpina, tai tas, ar 
tie mūsų broliai Amerikos lie
tuviai .paseks savo brolius, 
praturtėjusius Lietuvoje prie 
Smetonos, kurie nebepripažino 
savo brolių kaimiečių broliais, 
o tėvų tėvais? !

J. D. Sliekas.

Mes turim lietuvį gydytoją, 
tai Dr. Kwedara. Dar jaunas 
vyras. Buvo paimtas į kariuo
menę, kaip ir kiti jauni dakta
rai. O dabar jau namie. Jis 
turi atsidaręs savo ofisą sa
voje stuboje. Veik vidurmies- 
tyj, 412 E. So. 7th St. Aš pa
tarčiau visiems lietuviams lan
kytis bei šaukti į stubą reika
lui ištikus. Kiti daktarai ne
nori važiuoti į stubą, kai 
pasako, kad tas žmogus gy
vena iš senatvės 
daktarui nemokės 
tik bus užmokėta, 
jos ofisas paskirs 
Dr. Kwedar važiavo į stubą 
pirmą kart pas mane be pažin
ties. Tai man toks žmogus, at- 
jautėjas vargdienio senio, la
bai patinka.

Anglies kasyklos šiuom kar
tu dirba pilną laiką, 5 dienas 
į savaitę. Mat, jau artinasi 
šaltesnis oras ir reikės daug 
kuro dėl apsišildymo savo na- 

ir daugiau anglies suvar- 
fabrikai.

A. Čekanauskas

Iš Vytauto Kliubo

Man teko dalyvauti keliuo
se Vytauto Neprigulmingo 
Kliubo susirinkimuose. Ypa
tingai buvo skaitlingas šis su
sirinkimas. Ir iš raportų pasi
rodė, kad kliubas neblogai 
stovi, kaip nariais, taip ir eko
nominiai. Biznis verčiasi ne
blogiausiai ir nariai, kurie su
dėjo pinigus pirkdami Šerus, 
■tūri kuo pasidžiaugti, kad ne 
veltui buvo.

Tačiau, turi atvirai prisipa
žinti, kliubui trūksta kaip ku
rių dalykų. Ypatingai daug 
taisyti reikia tvarką susirin
kimuose. Ypatingai tas buvo 
aišku praėjusiame susirinki
me. Kartais būna iškelta ge
rų klausimų, bet tampa palik
ti be rimtų tarimų. Toks liuo- 
sumas duoda daug neaiškumų 
ir sukelia kivirčų.

Man teko dalyavuti kitose 
draugijose ir būti jų susirinki
muose, kuriuose buvo svarsto
mi draugijos ir visuomenės 
reikalai. Kiekvieno nario pa
siūlymas, jeigu kieno nors pa
laikomas, yra svarstomas ir 
balsuojamas. Tokia tvarka 
duoda nariams progą pasisa
kyti savo nuomonę. Bet čia 
tas labai mažai įvertinama ir 
retai praktikuojama. Atrodo, 
kad pirmininkas nekreipia do
mės. o nariai nesilaiko tvar
kos. Jeigu pirmininkas laiky
tųsi taisyklingumo ir vestų su
sirinkimą tvarkingai, dalykai 
geriau matytųsi ir nereikėtų 
skirstytis nebaigus dienotvar
kės.

Ypatingai tas reikalinga, 
kuomet eina komisijų rinki
mai, kliubo namo reikalai. 
Paskutiniu kartu kilo keletas 
klausimų. Labai svarbus buvo 
finansinis klausimas. Tiesiog 
apgailėtina, kuomet nariai, ge
rai žinodami padėtį, siūlo ge
rus pasiūlymus, o kiti triukš
mą daro, nepaisant, kaip vė
liau su tuo klausimu bus. -To 
pasėkoje', dažnai būna už
miršti svarbūs klausimai ir su
sirinkimas baigtas. Kaip drau
gija turi būti tvarkinga, saki- 
tomasi su daugumos tarimais, 
kokie jie nebūtų.

Dar vienas keistas dalykas 
buvo. Pirmininkas dienotvar
kę skaitė ir daug reikalų pa
tiekė. Anot dientvarkės buvo 
ir laiškų skaitymo punktas. 
Bet po visų įsismaginimų, pir
mininkas priėjo prie užbaigos 
ir neskaitė laiškų. Vienas na
rys priminė jam, kur dingo tas 
dienotvarkės punktas, ar laiš
kų nesiranda. Tuomet pirmi
ninkas pradėjo dėstyti savo 
pasaką: girdi, nėra verta skai
tyti, nes ten koksai Bimba at
važiuoja ir nori aukų. Kada 
sekretorius užginčijo, pirmi
ninkas buvo priverstas pakeis
ti. nuomonę. Pasirodė, kad 
laiškas buvo nuo Kanados Lie
tuvių Nacionalio Komiteto, 
kuriame kreipiamasi paramos 
dėl Dotnuvos žemės Ūkio Aka
demijos atstatymo ir visos or
ganizacijos kviečiamos 
nados Lietuvių Ketvirtą 
žiavimą.

Kada laiško turinys 
kėjo, prasidėjo diskusijos ir 
siūlymai. Buvo pasiūlyta, kad, 
kaip tokiam svarbiam reika
lui, paskirti ^pinigų. Kiti siū
lė remti pavieniai, o kliubą 
palikti nuodaliai. O kiti kėlė 
šturmą, nes jiems rėmimas 
Lietuvos nerūpi. Jiem rūpi tie, 
kurie padėjo naciams naikin
ti Lietuvą. Bet geriausiai atsi- 
rekomendavo pirmininkas. Ji? 
pradėjo pasakoti, apie tai', 
kaip po pereito karo buvo 
renkamos aukos, bet nepasie
kė Lietuvos, jas pasisavifię 
rinkėjai.

Toks bauginimas narių yra 
labai pigus.

Tas pats išėjo ir su delega
tų rinkimu. Nors buvo siūlo
ma, bet balsavimų nebuvo. 
Tuoj aus pirmininkas pradėjo 
skųstis savo bėdomis, prašyt’ 
aukų. Ir tie, kurie buvo prie
šingi Lietuvos rėmimui, tuo- 
jaus siūlė diiotį po 25 dole
rius ir tas praėjo be jokio ta
rimo. Tas parodo, kaip kurie

Didysis Amerikos lietuvių 
meno festivalis jau artinasi. 
Prie jo stropiai ruošiamasi. 
Per savaitę laiko kas vakaras 
bus dainų ir muzikos progra
mos.

Ruošiamasi išleisti stambi 
knyga ne vien suvažiavimo 
darbų ir programų, bet ir 
Lietuvių Meno Sąjungos istori
ja. Knyga bus papuošta pa
veikslais meno grupių ir pa
vieniu menininku ir kultūri-
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(Tąsa)
Jis linkčiojo galva. Sklaidėsi, nyko 

akyse rūkas. Šita valstietė atsakė į visas 
sunkias, painias mintis, kurios kankino 
tiek sykių, atsakinėjo paprastu, valstie
tišku būdu. Jis susigėdo.

— Taip, taip...
— O jūs toks jaunutis... Sunku jums... 

Nieko, visa tai pasibaigs, ramiai sau li
goninėse sergančiuosius gydysit... O mes 
savo darbų dirbsime....

Jis pašoko, atsiminęs, kad jau per il- 
k gai sėdi.

— Kur gi jau? Pasėdėkite dar, pasė
dėkite, — kalbino Terpylycha.

— Ten sužeistieji, prie jų man reikia...
—Teisingai, sužeistieji pirmoj eilėj,— 

sutiko bobos ir būriu palydėjo jį iki du
rų, į sidabrinę, apšviestų saulės, alsuo
jančia šalta žydruma dienų.

Po kaimų sklido balsai. Kažkur paša
liais, nežiūrėdamos šalčio, dainavo mer
ginos. Prie jų prisijungė vyrų balsai. 
Daina sklido leidiniu oru, tyra žydruma, 
nedrumščiama mažiausio vėjelio dvelkte
lėjimo.

...Sosnowi klepki, dubowe dence,') 
ne suraj šia mene, moję serce... / 
(Pušiniai šulai, ųžuolinis dugnelis, 

nesišalink manęs, mano širdele...) 
Daina sklido aukštai, virš kaimo. Už 

visų mėnesį, kai tylėjimas buvo apden
gęs trobas gedulo marška. Už visų mė
nesį, kai lūpos turėjo tylėti. Skambi me
lodija sklido, skambėjo kaip vieversio 
vyturiavimas.

Rada by ja vychodyti, z toboj, serce, 
hovoryty,

ležyt neliubyj na pravij ručenei, 
bojus jeho rozbudyty....
(Mielai aš išeičiau, su tavim, kalbėčiau, 

. guli nemylimas ant dešinės rankelės, 
bijau jį pabudinti...)
Plonai traukė merginos, stipriais bal

sais palaikė chorų raudonarmiečiai.
Nuo vaikystės, nuo mažų dienų kai

mas įprato dainuoti. Daina jis pasitik
davo aušrų, daina palydėdayę, dienų, dai
na susitikdavo su naktimi. Skambi 
melodija padėdavo rinkti lauke kviečius, 
padėdavo grėbėjoms sumesti į kupetas 
kvapų šienų, padėdavo vaikams prie kar
vių ir vyrams per kūliavų. Su daina te
kėjo mergina, ir daina buvo lydimas tas, 
kuris mirė ir ėjo į žemę. Buvo dainos 
džiaugsmingos ir ilgesingos, buvo dai
nos senos, senesnės, kaip liepos pakelėse, 
ir naujos, kurios gimdavo šiuo momen
tu. Žmogus įprato dainų jungti su gy
venimu ir gyvenimų su daina.

Mėnesį tylėjo lūpos. Ištisų mėnesį nė 
karto neišsprūdo daina, ištisų mėnesį 
nė karto nepasigirdo melodija. Tylėjo 
trobos, tylėjo kelias, tylėjo pašaliai.

O dabar vėl buvo galima dainuoti. Ir 
dainavo merginos, kad jų daina sklido 
per visų kaimų, per tolimas sniego ly
gumas, dainavo savų, artimų dainų, plau
kiančių iš širdies. Viena po kitos, vie
na po kitos, ėjo dainos. Ir paliai dau
bų, ir prie kelio, ir aikštėje,, ir prie kai
mo tarybos, kur šlubas Aleksandras jau 
užlipo kopėčiomis ir kalė didelę medinę 
lentų: Kaimo Taryba. Vaikai stovėjo 
būreliu, užrietę galvas, ir žiopsojo į pa
žįstamų užrašų, pažįstamas raides. Vi
duje škubiai buvo valomi nakties mū
šio pėdsakai, nešė lauk maišus su smė
liu, užkalinėjo lentomis vokiečių pra
kirstas sienose angas. Bobos raukyda- 
mosi plovė nuo grindų vokiečių kraujų.

— Kad iki vakaro nė pėdsako neliktų, 
—pasakė kažkuri, ir visos noriai pritarė.

Taip, kaip norėjo — kad tų pirmų 
dienų, kol ateis naktis, kol nusileis saulė 
neliktų nė pėdsako, vokiečių viešpatavi
mo neliktų nė pėdsako, kad mėnesį vo
kiečių būta kaime. Jau kažkas savo ini
ciatyva laužė aikštelėje kartuves, veltui 
stengdamasis iškasti iš sušalusios žemės 
stulpus, jau kažkas atsinešė piūklų, no
gėdamas juos nupiauti prie pat žemės, 
jau bobos skubiai baldė purvinas trobas, 
kastuvais ir šakėmis nešė, metė lauk iš 
priemenių vokiečių mėšlų. Darbas virė 
kaip per rugiapiūtę, kaip per kūliavų.

— Kad neliktų nė pėdsako, — kalbėjo 
bobos, plaudamos, šluodamos, baldyda- 
ftios.

— Kad neliktų nė pėdsako, — kalbė
jo paskui jas vųikai, rankiodami su
lankstytus geležgalius, iššautų šovinių 
tūteles, vokiečių mundurų skutus prie 
komendantūros ir baterijoje.

Raudonarmiečiai skubiai tempė tele

fono laidus, brisdami iki juosmens per 
sniegų, leitenantas Šalovas bandė už- 
megsti. ryšius. Mokyklos kambaryje 
buvo apklausinėjami paimti į nelaisvę 
vokiečiai. Žmonės labai norėjo pasiklau
syti, bet durys uždarytos, ir jie suprato 
—kariškas reikalas, ir civiliams nėra ko 
maišytis.

—Terliojasi su jais, — nervinosi Ter
pylycha, kuri visur buvo. — Koks ten 
dar tardymas, klausinėjimas 1 Už kloji
mo — ir kulka į kaktų! *

—Kų jūs suprantate — reikia klausi
nėti, nes kaip gi? — užstojo Pelčiarienė.

—Na tegu jau, tiktai paskui, bet būti
nai kulka į kaktų...

—Juk belaisviai, kas gi juos čia pri
baigs ...
\ Terpylycha pašoko, lyg kas peiliu 
smogtų...

—Še tau, išgalvojo! Belaisviai! Tu ma
tei, kų jie su mūsų belaisviais daro? Tu 
matei. Belaisviai ! Aš juos dervoj, vir
čiau, kailį nulupčiau! O čia* mes nieko, 
tyliai, mandagiai uždarėme ir tiek...

—Todėl, kad mes, — spyrėsi Pelčia- / 
rienė. — Toks jau karo įstatymas, be
laisviai gyvi pasilieka...

—t Karo įstatymas, karo įstatymas! 
Kur tu čia matai kokį karo įstatymų? 
Per anų karų tai gal dar buvo, o dabar? 
Ar tai karo įstatymas vaikus žudyti, 
moteris užgaulioti, žmones kankinti?

Pelčiarienė atsiduso.
—Kų tu man šneki, juk žinai, kų man 

padarė...
—Na taigi, tai aš ir stebiuosi, kad tu 

taip įstatymo žiūri... Karo įstatymas 
kariui, o šitie kas? Utėliai prakeikti!

Pelčiarienė neatsakė. Juk ir ji taip 
galvojo — visos taip galvojo. Tiktai 
buvo gėda, kad’ kas nors daroma taip, 
kaip vokiečiai daro. \

—Pasėdės pas mus, penėsis duona, o 
paskui gyvas ir sveikas eis namo! Kaip 
taupomoj kasoj pergyvens sau karų, ir 
tiek!—širdo Terpylycha.

— Čia yra leitenantas, jis sutvarkys 
kaip reikia, — įsiterpė į bobų ginčus 
Aleksandras.

— Ar aš kų sakau? Leitenantas tai 
leitenantas, ar aš noriu vietoj jo val
dyti ? '

—Tik to betrūko, — sumurmėjo Alek
sandras ir nušlubčiojo sau namo kitoje 
lentoje parašyti užrašų: Mokykla — kad 
būtų taip, kaip anksčiau, kol vokiečiai 
nuplėšė lentų ir sutrypė jų savo batais 
kaimo kelyje, žinoma, jis nemokėjo už
rašyti taip gražiai, kaip buvo anksčiau 
—bet kų gi padarysi, tegu, bus ir taip,, 
kad tik būtų, kad tik panaikintų vo
kiečių letenos pėdsakų, ir grųžinta būtų 
kaimui jo ankstyvesnė išvaizda, kaip bu
vo prieš mėnesį.

Į pripildytų dainos orų, į tyrų žydru
mų staiga įsiveržė iš tolo garsiai girdi
mas dundėjimas. Daina nutilo, lyg jų 
staiga įmušė į žemę. Vaikai prie namų 
sustojo nejudėdami.

— Kasten?
Dundėjimas pasikartojo, garsus, 

griaudžiantis, sudundėjo tolimam hori
zonte.

—Patrankos šaudo...
—Tai Ochabuose, anoj .pusėj...
— Zelencuose... \.
— Mūsiškiai šaudo?
Stovėjo suklusę. Artilerijos koman

da dundėjo, ilgu aidu ėjo šūvių garsai. 
Žmonės nutilo, surimtėjo.

—Kas ten darosi?
— Mūšis vyksta...
— Dieve tu mano...
— Mūsų patrankos, mūsų..,
— O tu iš kur jau toks artilerijos ži

novas?
— Taigi aš girdžiu, garsas eina iš tos 

pusės, nuo mūsiškių.
žvalgėsi į raudonarmiečius, bet tie 

buvo ramūs.
— Mūsiškiai šaudo, mūsiškiai, reikia 

kylį praplėsti.
--Kokį kylį?
— Nagi jūsų kaimų. Mes čia praėjo

me, o užnugaryje iš šonų pasiliko vo
kiečiai ...

—Na taip, aš tuojau pasakiau — ky- 
lis!—pagyvėjo Terpylycha.

— Nieko jūs nesakėte, tetule.
-4Cų tu? Jei negirdėjai, tai nešnekėk! 

Aš tuojau pasakiau kylis... Pagalvojęs, 
kiekvienas supras. Juk visi žinojote, 
kad Ochabuose vokiečiai.

(Daugiau bus)

EASTON, PA. — Buvo per 
radijų pasakyta ir laikraštyje 
parašyta, kad sekmadienį, 
rugsėjo 1, bus apsiniaukę, ir 
dalinai lietaus, bet gamta vi
sus prigavo, nes buvo giedra, 
saulėta ir neperkarščiausia. 
Tokia jau ’’Dievo duota” lai
mė dėl bolševikiškos Laisvės 
piknikų, Mes turėjome svečių : 
Mrs. Skarnienę, iš Wilkes- 

.Barre, ir M. Meisonienę, iš 
Waterbury; drg. L. Tilvikas,
M. Šulskis, — visi susėdome į 
mano “limoziną” ir marš į 
Laisvės pikniką, į Gloucester,
N. J. Apie antrą valandą jau 
mes spacieravojome, apžiūri
nėj ome naują vietą, gana erd
vingą parką; šokių salę, barą 
ir kitus pastatus. Visur kur 
pilna medžių ir medelių, gra
žiai žaliuojančių, pavėsyje 
daug stalų, visos aikštelės šva
rios, dulkių, kaip ir nėra, ša
lia plaukia upelis, kurio van
duo vakarop stebuklingu bū
du aukštai pakilo, net pakraš
čiai buvo apsemti. Tyras 
— kvėpuok pilna burna 
^sveikatos.
' Kiek vėliau prisipildė 
nas parkas publikos.
daug tūkstančių jos buvo, bala 
žino, gero matematiKo reikė
tų, kad suskaičius. Bet kad 
jos buvo daug, tai faktas, nes 
žmonės, biznieriai, pranlonin- 
kai ir darbo klasė myli dien
raštį Laisvę, nes taip gausiai 
remia jos parengimus.. -O jau 
tų senų pažįstamų, nei buslfai- 
tyt negalima. J. Bėlauka, 
spaudžia ranką. Jis tiktai ką 
sugrįžo iš Floridos, sako, kaip 
ten gerai, ypač žiemos laiku. ■ tai maniškame Azerbaidža

ne.

oras, 
ant

pil-
Kiek

monininku M. Dumša, J. Ke- 
žausku, Karsokais, ra'šytoju 
Senu Vincu. Šapranauskais ir 
daug kitų draugų, tikrų Lais
vės veteranų ir patrijotų, ku
rie jau žino, kad pasirengęs 
ant žiemos skristi į Floridos 
padangę, lenkėjo laimingos 
kelionės. O štai būrelis Lais- 
viečių, redaktorius A. Bimba, 
kalba visaip, kaip juokauja. 
Nagi, va ir Paulius, Laisvės 
feljetonistas iš Baltimorės, 
spaudžia jis man ranką, sako, 
tu, Stankau, kožną dieną pa
rašai į Laisvę. Na, tai jau būtų 
perdaug pagyrimo. Ale, sa
kau, drauge Pauliau, kam tu 
tą poną “daktarą” galvočių, 
Pijūšą Grigaitį, be Dievo mei
lės taip tarkuoji, kad nei plau
kų jam ant galvos neliko, vis
ką nutrynei, nutarkavai. Da
bar tas žmogus nebežino, už 
ko stvertis, ypač Tarybų Lie
tuvos klausimais pas Grigaitį 
pasidarė čielas bankrotas.

Apie šeštą valandą A. Bim
ba, per garsiakalbį pasakė 
trumpą ir šaunią » prakalbą 
Lietuvos klausimais. Daininin
kas V. Valukas pagiedojo vie
ną giesmę. Pirmininkavo 
Merkis.

Laimingai patraukėme 
namų, su geru ūpu, ypač
su bekeris drg. Leonas Tilvi
kas, buvo gerai nusiteikęs die
nos įspūdžiais.

V. J. Stankus.

San Francisco ir 
Oakland, Cal., Žinios

Nepaprastas Bankietas.
Nepaprasti Svečiai

Pas mus tolimuose vakaruo
se įvyko smagus, nepaprastas 
bankietas nedėlioj, 11 d. rug
pjūčio. Šį parengimą surengė 
pažangios lietuvių organizaci
jos.

Bankietas buvo pagerbimui 
dr. J. J. Kaškiaučiaus ir jo 
žmonos.

Dr. J. J. Kaškiaučius pasa
kė įdomią kalbą dienos klau
simuose ir nurodė reikalą rem
ti Vilniaus Medikalį Institutą.

Antroj dalyj kalbos kalbėjo 
sveikatos klausime, tai buvo 
įdomu sužinoti apie tinkamų 
vitaminių reikalingumą ir pa
tarė, kaip reikia sveikai už
silaikyti.

Kas labiausia įdomu buvo, 
tai patarimai, kaip užsilaikyti 
laike gyvenimo permainos, 
kaip vyram, taip moterim.

Tokios atviros, taip gražiai 
perstatytos kalbos dauguma 
niekad nėra girdėję. Ne tik

dr. davė gerų patarimų, bet ir 
atsakinėjo į klausimus.

Pirm. K. Karosienė pakvie
tė dr. Kaškiaučiaus žmoną pa
kalbėti. Kaškiaučienė gražiai 
pasveikino kalifomieČius savo 
maloniu balsu, ji ačiavo vi
siems už gražų priėmimą. Jau
na mergaitė, Olga, Fistų duk
relė, perdavė Kaškiaučienei 
gražią “orchid” nuo moterų 
mezgėjų kliubo, kaipo pager
bimą mūsų mylimos viešnios.

Ne tik kad šis bankietas ir 
kalba atnešė mums puikią pa
moką ir davė progą susipažin
ti su žymiu dr. ir jo žmona, 
bet liko ir pelno dėl Vilniaus 
Instituto $75.00.

Mes giliai vertiname Kaš- 
kiaučių atsilankymą mūsų ko
lonijoj ir jų neapsakomą drau
giškumą. K. M.

Bombay, Indija. — Maho
metonų vadai grūmoja pi
lietiniu karu, jeigu anglai 
pripažins tiktai tautinę In
dijos Kongreso Partijos 
valdybų.

Amerikos bombanešis 
B-29 skris virš Šiaurės Po
liaus, arti Sovietų.

drg.

Esą, kas ten važiuoja, klaidos 
mažai padaro.

Sveikinomės ir kalbėjomės 
apie visokias svieto marnastis 
su fotografu P. Teišerskiu, 
barberiu F. Navicku, iš Ches
ter, groserninku J. Vagoniu, 
laikrodininku P. Pilėnu, pra-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

link 
mū-

Irano valdžia perėmė į 
savo rankas oro linijų, ku
rių pirmiau operavo Sovie-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

I

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-0770

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už pricinarnlT^ainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

1 Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. v
Tek Virginia 7-4499

L______________________________ ___ l

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius
7

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

I

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dienų J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- . • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Ml. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar
•• ••••'• •••••••••••

■ -> -U-^ ..U r< ;,U>4. 1X» I1-
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa)

Autobusas stabtelia ko
kiai 15 minučių ties muzie
jum — Jefferson Memorial.
Bėgam, kas kur kam tin- 
\a, vidun. Konduktorius 
neina — žinokitės patys, tik 
grįžkite laiku... Tarp kito
kių muziejinių įdomybių, 
vis daugiausia amerikiškai 
istoriškojo pobūdžio, su vie
tiniais Sen Lujaus pėdsa
kais, smalsumą 'mano pa
traukė Čalio Lindbergo tro
fėjai... pilnas jų kambarys! 
medaliai, madalikai, stū- 
gos, juostos, fotografijos, 
lėktuvų modeliai... paliudi
jimai, atestatai nuo viso 
svieto galiūnų ir valdovų.... 
Na, na, užsitarnavusio esa
ma to mūsų, atsiprašant, 
demokratapalaikio, hitleri- 
\io pasalūno.

Stabtelėjau ties Sent Lu
jaus muzikos skyrium. Čia 
gražiai pavaizduota vietos 
operos, istorija. ' Portretai, 
atvaizdai įžymiųjų čia dai
navusių dainininkų. Prog
ramos su operinių .veiksmų 
paveikslais. Net ir kai ku
rie kostiumai. Visa tai nuo 
seniau, nuo pat vieti
nės operos pradžios, iki šių! 
dienų. Pastebėjau, kad dąu-1 
gybė Niūjorkiškės Metro- 

. politinės operos artistų i

vidurvakarių universitetas. 
Gretimais stūkso išsikieto- 
ję studentų buveinės — 
Fraternal Buildings. Kiek 
tolėliau vėl kokie išdi
dūs viešbučiai— Melbourne 
Hotel, Grand-Olive District 
pastatai...

Prisižiurę jom, prisiste- 
bėjom. Daug ką pamatėm, 
susipažinom su Sent Lu
jaus miestu. Turininkai 
praleidom laiką. Išgūžėję iš 
buso, lupu tuo j am vėl atgal 
į gelžkelio stotį. Iki trau
kiniui laiko dar yra, tai 
nuėjom su žmona į tą patį 
Harvey restoraną pasiga
nyt. Žmonių visur pilna.

Laukdami traukinio
rėjom ilgokai pastovėt ei- 
lioj, spūsty ir kaitroj ir 
sutroj. Vakar, iš Niūvarko 
išvažiuojant, buvo šaltoka. 
Pasiėmė net ir žieminių rū
bų. O čia jau šilta ir gana 
šilta! O kaipgi bus, kai pa
sieksime Teksus? Juk dar 
tik pusė kelio, o jau atrodo,, 
kaip viduvasaris. O vargo 
su tuo lagaminu, su tais ne
šuliais!... Pasiėmiau juos iš 
daiktų saugyklos ir 
tampytis, prakaituot,

i tu užsimušk...

tu-

žiuota į Teksu valstiją. O 
buvo pusė po penkių ryto. 
Diena jau pradėjo brėkšti. 
Ir lyja, pilte pilia, čiurkš
liais! Tuo patim tarpu čia 
pat prausės “striuks, buks 
vokietuks”, taip bent man 
jis atrodė. Plačiu kampuo
tu veidu, mieguista mina, 
kiek paplikęs, kiek pažilęs. 
Trumpas, storas, kaip 
strampas. Metų galėjo būt 
gal kokių 45.

— Ot gerai, kad lietus 
lyja: lietaus taip reikia 
laukams ir daržams,;— ap
sidžiaugiau savo kaimynui.

O tas pervedė mane bal
tom, rūkščiai šyptelėjo ir 
pratęsta pietiečių tarme 
dėbtelėjo:

— Ar taip?... Hm... Iš
brist nebus galima... pri- 
tvanijo tiek...

(Bus daugiau)

Montreal, Canada
Montreale Lankėsi Žymus 

Svečias

Nagi štai ant galo

turiu
nors

__ o_ ___ __  o„__ dasi- 
ir mušėm ir iki mum skirto 

dainininkų, praeities ir da- i vagono. Vidun čemodanus 
bartinių laikų, buvo ir Sent; sunešiot padėjo porteris, 
Lujaus operoj. : jau pagyvenęs apyžilis juo-

Įžymiai figūruoja ir kitų : dūkas. Dabar jau važiuo- 
šakų dainininkai, muzikai, | jam kito gelžkelio trauki- 
orkestrų vadai. Muzikingo i niu, nebe Pensilvanijos, bet, 
esama miesto. Greit perbė- j rodos, Missouri 
gęs per kitus muziejaus 
kambarius, paskubėjau į 
busą.

Vis taip pat važiuojam 1 
rytus. Pravažiuojam eilę 
aukštų masiškų pastatų. 
Tai Chase & Park Plaza 
Hotels. Aukštai pasistiebus 
ir išdidžiai pasipūtus, de
monstruoja savo įmantrią 
naujovišką architektūrą di
delė bažnyčia — New Cath
edral. Čia pat, prašmat
niai išsitiesę, žiūri į mus 
savo gražiai sueiliuotais 
langais namas po namo. Ir 
vis tai didžiuliai pastatai. 
Coronado Hotel—krūva na
mo. Vėl ten .kokie viešbu
čiai, skambiais vardais pa
žymėti.

O gi va, plačiai išsisklai
dę, stovi gražiai krūvomis 
susodinti dar kito didelio 
universiteto pastatai — St. 
Louis University. Šitas u- 
niversitetas esąs jėzuitų į- 
kurtas ir buvęs pirmutinis 

a ................... i i

Kansas 
and Texas, juokaulyvai 
pramintu Katie flyer —>

I “Katriukė skraiduolė”... Su- 
įprask, traukinys skriste 
• skrenda... Bet tuoj pasiro
dė, kad pramintas vardas 
nepateisina prasmės. Toli 
jam nuo Pensilvanijos trau
kinio. Ir važiuoja ne taip 
jau greit, ir pakrato dau
giau, ir stabčioja dažniau 
ir ilgiau, ir viduj mažiau 
patogumo ir švaros. Tarpe 
važiuolių buvo bent kokios 
penkioš poros su vaikais. 
Vaikų buvo ir mažų, ant 
rankų. Buvo ir rėksnių... 
Pernakvot irgi buvo keb
liau: abiem prisiėjo sulipt į 
viršų, ant plautų, ant 
tos užtūpt...

Ant rytojaus, vos 
spėjau nusirioglint 
laktos žemyn ir nuėjau į 
vyrų kabinetą apsipraust, 
patėmijau, kad traukinys 
sustojo ties stočia Texarca- 
na. Vadinas, jau mūsų įva-

lak-

tik 
nuo

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame..

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

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prlsiuntimu tik $5.50.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

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

Rugpjūčio 24-tą į Montre- 
alą buvo atvykęs žymus vi
suomenininkas, rasėjas ir Lie
tuvai Pagalbos T.eikimo Komi
teto pirmininkas drg. A. Bim
ba.

Laukdami šio garbingo sve
čio, kuris nesenai grįžo iš mū
sų numylėtosios gimtinės Lie
tuvos, mes manėm, kad sulau
kę jo turėsime džiaugsmo ir 
garbės su juomi pasikalbėti 
asmeniškai. Bet blogos valios 
žmonėms sutrukdžius, viskas 
nuėjo kitaip, šeštadienio va
kare, nusiskubinus į vietą, ku
rioje drg. A. Bimba turėjo 
kalbėti, radome uždaras duris 
ir jų atidaryt neleido policija.

Tačiau; su'dideliu užsispyri
mu, prakalbas įvykdėm sek
madienį. Nors blogdariai mė
gino pakenkti vėl, bet nebepa
jėgė.

Prakalbų' vedėjas d. M. Gu
das, pasakęs įžanginę kalbą, 
pakvietė kalbėti d. A. Bimbą. 
Jo kalbos išgirsti senai laukėm 
su didžiausiu susidomėjimu.

Nors trumpais bruožais, d. 
Bimba nušvietė mums mūsų 
brangias tėvų šalies šiurpulin
gus vaizdus, paliktus siautusio 
baisaus karo. Kiek ten su
griauta namų, dirbtuvių, ir į- 
vairiausių pastatų! Kiek ten 
išskersta žmonių! Daugybės 
žmonių likusių be pastogės, be 
maisto ir apdarų.

Vaikučiai net mokyklų ne
galėję lankyti dėl stokos ap
darų ir avalų. Sudegintos mo
kyklos >šu visais inventoriais. 
Miestų gatvėmis baisaus dy
džio žiurkės laksčiusios, nu
tukusios žmonių lavonais be- 
simaitindamos.

Klausantis jo žodžių, net 
šiurpas purto. O ten tą viską 
reikėjo pergyventi mūsų bro
liams ir sesėms, tėvams ir se
neliams, nebuvo išimties ir 
mažiems vaikeliams.

Po trumpos pertraukos, drg. 
J. Vilkelis kreipėsi į publiką 
aukų. Nors publikos mažai te
buvo, nes jos atsilankymui bu
vo sutrukdyta ir daugelis ne
sužinojo, kada ir kur pribūti, 
bet tapo suaukota virš tūks
tančio dolerių.

Po rinkliavos vėl kalbėjo 
svečias. Jis sakė, kad Lietu- < 
voje visur skamba lietuviška 
kalba. Net ir Vilniuje, kur 
lenkai per daugelį metų vieš
patavo. Jaunimui galima lan
kyti mokyklas liuosai, ne taip, 
kaip smetoninėje santvarkoj 
kad tik turtingesnieji galėda
vo vaikus pramdkslinti, o 
biednam tas buvo neįmanoma. 
Nors trumpai, bet daug mums 
pasakė apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje.

Baigus svečiui savo kalbą, 
buvo ęlaug paklausimų, bet 
laiko mažai buvo, už penkio
likos minučių turėjome užlęis- 
ti salę kitai publikai. Skubino
me vieni ir kiti, nebeteko to

moi mrnnifcte

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co.
FOUNDRY DARBININKAI
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island'
(210-216)

brangaus svečio asmeniškai 
nei pasveikinti.

Visų. Montrealio progresy
vių lietuvių vardu tariame šir
dingiausią padėką drg. A. 
Bimbai už atsilankymą ir nu
švietimą mūsų gimtosios šalies 
kančių ir padėties. Taip pat 
publikai širdingai ačiū už at
silankymą ir aukas.

Birutė.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Liet. Tautiško Namo Knygynas 
rengia pikniką, rugsėjo 22 d., po 
pietų, LTN Parke. Bus muzikališka 
programa. Kviečiame visus dalyvau
ti. — Rengimo Komisija. (210-211)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 

įvyks 
ryto, 
sekr.

6 Apskr. konferencija 
spalių-October 20 d., 11 vai. 

735 Fairmount Ave. — J. S., 
(210-211)

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 22 d., įvyks didelis pikni

kas, kurį rengia LLD 25 kp., J. Del
tuvos ūkėje, Hanover Rd., Hanover, 
Md. Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki 
vėlumos. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Busas išeis nuo lietuvių salės, 
Hollins ir Parkin, 11:30 vai. ryto. 
Pikniką apleis 7-8 v; v. Tikietas į 
abi pusi 75c. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti, atsilankę negailėsite. 
Rengėjai. ■ <■ (210-211)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks rugsėjo 22 d., 7 v. v., Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Nepa
mirškite dalyvauti, nes bus išduo
tas raportas iš atsibuvusio Laisvės 
pikniko.—P. Puodis, sekr. (210-211)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Brazionas, iš Lie

tuvos paeina nuo Vasgielių kaimo, 
Utienos vals. ir apskr. Girdėjau, kad 
gyvena Brooklyn’ N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties at
siliepti, arba kas žinote, kur jis ran
dasi, pranešti man, už ką būsiu dė
kingas. Aš pats iš Lietuvos paeinu 
nuo Ziegų kaimo, Aluntos vaisė. Ma
no dabartinis antrašas: Justinas 
Mikulėnas, 1054 E. 93rd Str., Chi
cago, Ill. ’ (210-214)

Aš, Antose Gudeliauskaitė (Telte- 
ris), pajieškau savo brolio Adomo 
Gudeliausko, sūnus Adomo ir Evos 
Gudeliauskų. Iš Lietuvos paeina nuo 
Vilniaus, Trakų apskrities, Stakliš
kių miestelio. Jau apie 42 m. kai 
išvažiavo iš Lietuvos į J. V., apsisto
ti New Yorke. Prašau jo paties ar
ba kas žinote, kur jis randasi, kreip
tis į mane, už ką būsiu labai dėkin
ga. Antonia Telteris, Rua Alfonso 
Avinos 190, Sao Paulo, Brazil.

(210-212)

Aš esu 40 m. amžiaus lietuvis, 
amatininkas, turiu nuolatinį darbą. 
Labai pageidauju susirast merginą 
ar moterį progresyvę, ne senesnės 
už mane. Prašau rašyti lietuviškai 
9r angliškai, aš atsakysiu. J. J. Kar- 
donas, 60 Columbus Ave.,’Tuckahoe, 
N. Y.

Pajieškau Vaclovo (Walter) Vasi
liausko. Seniau gyveno Philadelphi- 
joj. Iš Lietuvos kilęs nuo Daugų 
valse., Makariškių kaimo. Kas žino
te kur jis randasi, arba lai pats at
siliepia, būsiu labai dėkingas. Vincas 
Vilkauskas, 37 Fairmount St., 
Nashua, N. H. (209-211)

Pajieškau savo brolėnų Petro Mi
kalausko ir Antano. Lietuvoje gyve
no Sobuvos kaime, Jezno valse., Aly
taus apskr. Labai prašau jų atsiliep
ti, arba kas žinote kur jie dabar 
randasi, malonėkite pranešti, už tai 
būsiu labai dėkinga. — Domicėlė 
Skernevičiūtė, Scarsdale Lodge 32, 
School Sane, Scarsdale, N. Y.

(206-2011)

Dviejų šeimų mūrinis namas. 
Cypress' Hills. 11 kambarių, 2 mau
dynes, 2 pečiai, vienas apartmentas 
tuščias. Kaina $9500. Išmokėjimas 
gali būti sutvarkytas sulyg jūs noro. 
J. L. Richards, Virginia 3-8739.

Reumatiški Skausmai, ’ I 
Deksnio Galinga Mostis, sudarytu 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilglaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 1 dirbtuvę. Kaina 
4-oz. $2.00. 
16-0Z $5.00.

2-oz $1.00;
didelė dėžėI

PROSYTOJAI
PATYRĘ, NUOLATINIS DARBAS 

PRIE
SUKNELIŲ

KEARNY SPORTSWEAR
1372 BROADWAY, (88TH ST.)

_________________ _ ________________ (211)

BUŠELMANAI 
REIKALINGI — 

UNIJINĖ DIRBTUVĖ
. NUOLATINIAI DARBAI 

Puikiausios darbo sąlygos

J. B. SIMPSON, INC
19 West 34th St., N. Y. C.

SIUVĖJAI

Best & Gi
Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

7
EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C.

Turi Didelį Skaičių

VYRAMS

(210)

SANDELIO VYRAMS
VAGONŲ KROVĖJAMS

ABELNAI FABRIKO
DARBININKAMS

• 3 ŠIFTAI KASDIEN.
• 6 DIENŲ SAVAITĖ.
• BONAI UŽ SIETUS.
• PAŠALPOS.
• APMOKAMOS ŠVENTĖS
• VAKACIJOS IR INSURANCE.
• KAFETERIJA ANT VIETOS.
• GERA TRANSPORTACIJA.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
NUOLATINIS DARBAS.

KREIPKITĖS I PERSONNEL OFISĄ 
9 A. M. IKI 5 P. M.

The Celotex Corp.
MIDDLESEX AVE.

METUCHEN, N. J.
_____________________________ (210)

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ

FLOOR MOLDER1Ų
IR

BENCH MOLDERIŲ 
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDRĖJE

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
IR

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE 

HARTFORD, CONN.
<212)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę. Turi turėti įrankius.'
PACKARD-WESTCHESTER

SQUARE,
2463 Westchester Ave., Bronx, N. Y.

UNDERHILL 3-1844
(210-212)

PIANO FINIŠERIAI, PILNAI 
PATYRĘ VISOSE KLASĖSE PIA
NO UŽBAIGIME. KREIPKITĖS AS
MENIŠKAI. WM. KNABĘ & CO., 
584-5th AVĖ., N. Y. C.

(210-212)

‘ MEDŽIO DARBININKAI
Dailydės ir prie Mašinų Darbininkai

Gera alga. Nuolatinis darbas.
WEST NEW YORK 

LUMBER & SUPPLY CO.
Park Avenue & 52nd Street, ' 

West New York, N. J.
PHONE: UNION 3-1811.

(210-212)

218

SIUVĖJAI
Dirbti prie vyriškų aprėdalų.
Gera alga, nuolatinis darbas.

HARRY'S CLOTHES
Atlantic Ave., B'klyn. arti Court St, 

(210-212)

REIKIA MOTERŲ
SUSTATYTOJŲ

KOJOM MINAMŲ PRESŲ OPERATORĖS
ELEKTRINE PAJĖGA PRESŲ OPERATORĖS

TAPPING MAŠINŲ OPERATORĖS
Kreipkitės į Employment Ofisą

ARROW, HART & HEGEMAN ELECTRIC CO.
103 HAWTHORNE ST., HARTFORD, CONN.

(211).-- ---------------------------------------------- :--------------------------------------------------—EJ

ATYDOS!
MERGINOS 18 METU AMŽIAUS AR VIRŠAUS. 

LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO DARBAS ARTI NAMŲ 
Linksmos darbo sąlygos ir draugiški sandarbininkai, poilsio periodai, 

medikalė pagelba ir apdrauda apmokama kompanijos.
Gera Pradinė Alga Su Pažangiais Pakėlimais 

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ
Dėl tolimesnių informacijų pasimatykite su mūsų kompanijos atstovu pas 

United States Employment Service, Park Square Building, Morristown, N. J.
INTERNATIONAL PLASTIC CORPORATION

MORRISTOWN, NEW JERSEY
(211) 
——O

RANKOM IŠSIUVINĖTOJOS 
IR FRISIUVINĖTOJOS 

prie kūdikių apvalkalų ii\ užklodų. 
Aukštos algos. Galime panaudoti 
mokines.

SHARISTECKLER
50 Columbia St. (Arti Green) 

5-tos lubos, 
Newark, N. J.

PATYRUSIOS MANICURISTĖS
Nuolatinis. 5 dienų savaitė. Charles of the 
Ritz, B. AI Unan. & Co., White Plains, N. Y. 
Skambinkite Miss Anna, telefonas White 
Plains 1-0030.

10-212)

OPERATORĖS
dirbti prie lampshades. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Linksmos darbo 

sąlygos.
NATIONAL LAMPSHADE CO.,

1331 Bristow St., Bronx, N. Y. 
(Arti Freeman St. stoties).

: P.0-212)

MERGINOS
Susipažinusios su elektrine siuvama mašina. 
Norinčios išmokti gerą amatą. Aukštos uni
jinės algos. Nuolatinis darbas. Josėph Mar- 
tins Neckwear Co., 442 Lorimer St., B’klyn.

REIKIA
DARBININKŲ

OPERATORIŲ 
FINIŠERIŲ 

ABELNAI DARBININKŲ 
Dirbti

Unijinėje Dirbtuvėje 
Puikiausios Darbo 

Sąlygos

Mid-Hudson
COAT & SUIT CO.

324 Water St., 
Newburgh, N. Y.

(210)

STALŲ 
APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO

VAKACIJOS SU ALGA

B. ALTMAN & CO
5th Ave. & 34th St., N. Y.

Personnel Office, ant 9-tų lubų

(210)

MERGINOS AR 
MOTERYS 

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
WESTCHESTER MILLS, 
52 ORAWAUPUM ST., 
WHITE PLAINS, N. Y. 

<210-212)

DRAPERS 
FINISHERS 

SAMPLE DARBININKĖS 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
LANGE 

20 East 57th St., N. Y. C. 
(213-212)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI
IR

MOTERYS
NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA

135 ALDEN-ST., 
FALL RIVER, MASS.

(210-212-)

PRITAIKINTOJOS IR 
SIUVĖJOS

NEPAPRASTA PROGA 
NUOLATINIAM DARBUI

Senoje, patikimoje Westchester 
Women’s Specialty Dirbtuvėj. Turi 
būt patyrusios ir gyvenančios šioje 
apylinkėje. Alga $60 j savaitę. 5 
dienų savaitė. Rašykite dėl pasi- 
matymo. Netelefonuokite.

L. A. SCHULMAN, INC.
181 Mamaroneck Ave.,

White Plains, N. Y.
<2)0-212)

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIŲ DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

Gera alga. Nuolatinis darbas. 
MILTON GOWNS CO. 
530—7th Ave., N. Y. C.

  (210-216)

NAMŲ TARNAITĖ. Turėsite linksmą gyve
nimą kaip Motinos pagelbiniiikė jvrie 
šios malonios šeimos. Mažas apartmentas. 
lengvi skalbiniai, tik vienas vaikas, Kinder
garten visą dieną. Arti subvių. patyrimas ar 
kalba nekliudys jums čia dirbti. Rašykite 
Mrs. F. Coffini, 86-08-53rd Ave., Elmhurst, 
L.I. arba šaukit HAvemeyer 6-4914 pasitarti.

RAŠTINIŲ DARBININKES

TYPISTĖS
Visiems Dejmrtmentams 

Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Alga

5 Dienų Savaitė

Kreipkitės ant
5-tų Lubų

Personnel Dept.

HECHTS DEPT. STORE
53 West 14th St., New York City.

(2U)

PARDAVINĖTOJOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA PRADŽIAI ALGA

Su reguliariais pakėlimais
F. & W. Grand, 22 E. 14th SL 

(211)

SIUVĖJOS 
IR 

FINIšERĖS 
Best & Co. 

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITĖ ' 
GERA ALGA

EMPLOYMENT OFFICE, 
7 W. 35TH STREET, N. Y. C.

PATIKRINTO JOS
Pilno Laiko. Darbas

5 Dienų Savaitė

Linksmos .Darbo Sąlygos

B. ALTMAN & CO

(210)

5th Ave. & 34th St., N. Y. C. 
Personnel Office, ant 9-tų lubų.

(210)

ABELNAI NAMŲ DARBININK® 
Guolis ant vietos. Far Rockaway, 
Lengva transportacija. Ketvirtadie
niais ir kas antrą sekmadienį nedir
bama. $35 į savaitę.

M. LEFKOWITZ
1227 Beach 27th St., / ; |
Far Rockaway, L. L

FAR ROCKAWAY 7-0576
<s;v-2J2)

*



Brooklynas Sukels $3,500 ' *

pasiryžusiai, kad padėti savo notice is hereby given that Spec-

TEATRAI

(222)

orkestrą

fr

E

Valandos:

di-

BULOVĄ!

PATRICIA

Ž

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

R

well, Connie Marshall. Sceno
je TTil d egarde.

te-
Ro- 
jau

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Radio City Music 
do “Notorious” jau

savo dienraš-
1947 fnetams

laiku prenu-

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

Gaus $7.40 savaitei dau- 
giąu algos dirbdami 40 valan
dų savaitę, negu gaudavo 
dirbdami 44 valandas.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

MADUCf
* * • • W1

turėjęs 150,- 
didžiausia sa- 
metų vasario.

su

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

i Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Hall ro- 
šešta sa

vaitė. Scenoje taip pat tebe
vaidinama “Colorama.”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d?l Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

„• Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842 Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS 
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

I,h I(>.I

TONY’S 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpa Ten Eyck ir Maujer Sts. 
. BROOKLYN I, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DEAN
13 jewel* . . . $24^

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173. (Art! Graham Ąve.) Atdara Vakarais.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Republic Teatre, Broadway 
ir 51st St., trečia savaitė 
berodoma “Specter of the 
se.” Joje vaidina mums 
žinomasis Ivan Kirovas.

Laisve-—Liberty^ Lithuanian Daily 
— ...............11 ■■■■■■   ■ ■ it I n  ........................................................>■*............... .     Į

Sugrįžau iš Ligoninės

Gardene

lokalo pild. tary-

bus 
kad

Komunistų 
sukakties 

šio ketvir- 
(šiandien),

neturėję 
neturėjo- 
didžiojo

po 
iš

Laisvės Bazaras įvyks Kovo-March 
7, 8 ir 9 dienomis, 1947, Grand Pa
radise salėse.

ta- 
pa- 
bu- 
Ta-

Nepaprasta scenos ) 
drama . .. negreit 
pamiršite!”
—Herald Tribune.

Lauren 
BACALL

atsižvelgdami 
svarbą 
darbininkų 
norėsite
balsą. Tad—

Visi, kuriem rūpi išlaikyti 
taiką, išlaikyti ir stiprinti de
mokratiją, būkite Komunistų 
Partijos sukakties masiniame 
mitinge rugsėjo 19-tą, didžia
jame Madison Square Garde
ne, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Lietuvių Komunistų Kliubas.

-- - -- ---

visi nariai 
dolerį tam 
sako, mūs 

taryba, di- 
šį prašymą

ir nekriaučiams 
gyvenimą laimė-

Jamaica, L. I.
šiuomi noriu padėkoti 
draugams ir draugėms, 
mane aplankė ligoninėj 

kurie mane

kad yra 
žemės ir

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
DIDIEJI PARENGIMAI

Koncertas įvyks Lapkr.-Nov. 10 
d., 1946, Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

jau sugrįžo darban 
priėmus siūlomas 
sąlygas rugsėjo 

priėmimą pasisakė 
iš 4,000 dalyvavu-

tingas svarbus, kas jame 
veikiama. Mes pasitikim, 

momento 
ir į vadovaujančios

partijos rolę, jūs 
išgirsti tos partijos

Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas ir bankietas bus sausio- 
January 26-tą dieną, 1947, Grand 
Paradise salėse, 318 Grand St-, 
Brooklyn, N. Y.

..

Visų organizacijų, draugijų ir 
kliubų prašome aukščiau minėtom 
dienom nieko nerengti. Mes kviečia
me visų draugijų narius dalyvauti 
Laisvės parengimuose, mes pasirū
pinsime, kad visi Laisvės skaitytojai 
dalyvautų tų draugijų parengimuose, 
kurios kooperuoja su dienraščiu 
Laisve. — Laisvės Bendrovė.

(208-210)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave. 
prie Channcey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

šeštas Puslapis

Komunisty Partijos Sukak 
ties Masinis Mitingas

Per virš savaitę 
dienraščio Laisvės, 
me, kur priminti 
New Yorko-Brooklyno lietu
viams, jog tas begaliniai svar
bus Amerikos 
Partijos 27 metų 
mitingas įvyks jau 
tadienio vakarą
7:30, rugsėjo 19-tą.

Kalbės Benjamin J. Davis, 
Jr., Robert Thompson, Wil
liam Z. Foster ir kiti.

Neigi turime vietos dabar, 
pirmame laikraščio leidinyje, 
išdėstyti visko, kuomi tas mi-

Iš Kriaučių Dirbtuvių Pinnininku-Komisijų 
Susirinkimo

Rugsėjo 13 d. įvyko kriau
čių dirbtuvių pirmininkų susi
rinkimas. Jį atidarydamas, de
legatas perstatė pirmininkams 
ir komisijoms dienotvarkį. Sa
ko, šis susirinkimas buvo su
šauktas ant greitųjų aptariu 
mui mūsų organizacijos pa
teikto plano. Visiems yra ži
noma, jog artinasi valdiški 
rinkimai, tai mūs vadovauja
mas CIO komitetas veda^ di
delę kampaniją išrinkti pa
žangius žmones į valdiškas 
vietas. Tad CIO atsikreipia į 
visas savo organizacijos dalis 
prašydamas, kad 
duotų po vieną 
darbui. Delegatas 
lokalo pildomoji 
džiumoje, atmetė 
ir paliko dirbtuvių pirminin
kams iš liuosnorių kolektuoti: 
kas duos ar neduos, bus gerai.

Išklausę delegato praneši
mo, dirbtuvių pirmininkai ir 
komisijų nariai visi, kaip vie
nas davė įnešimus, kad visi 
nariai turi duoti lygiai po vie
ną dolerį, nepaisant mūs P. 
T. didžiumos tarimo. Po smar
kių diskusijų, delegatas pra
dėjo gražiai prašyti dirbtuvių 
ir komisijų, kad — jūs, drau
gai, pakeiskite savo sprendi
mą, leiskite man patvarkyti. 
Pirmininkai pakeitė savo 
rimą ir leido delegatui 
tvarkyti. Jo patvarkymas 
vo tas pats, kaip ir Pild.
rybos didžiumos tarimas. 
Dirbtuvės pirmininkas su kny-

■

3-čia SAVAITE

BEN 
■CHTS

Šiurpinanti drama keistos 
meilės ir žmogžudystės.

REPUBLIC
B'way & 51 st St.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVfi EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Cole Porter’io karjeros 
C A R Y GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley * Ginny Simms 
* Jane Wyman ♦ Mary Martin * 
Eve Arden * ir pulkas žvaigždžių 

Dar Ir Cole Porter’io sensacingos dainos! 
Dienų ir NaktJ jūs kalbėsite apie tai 1 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma

HOLLYWOOD

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler’s 

detektyviiką apysaką 
Humphrey 
BOGART

“THE BIG SLEEP”
Ir dar pulkus asmenų 

vaidinimas scenoje 
BOB CROSBY 

ORKESTRAS • The Town 

*
♦ *

Crier*ir JO

STRAND Broadway ir 47 St.

gų vedėja turės pereiti 
dirbtuvę. Kuris pasirašys, 
to mokesties bus išimtas vie
nas doleris. O katras nesira- 
šys, tam nebus imamas dole
ris. Tai tokis galutinis lietu
vių lokalo atsinešimas į išrin
kimą pažangiųjųi žmonių į 
valdiškas vietas.

Po tam sekė dirbtuvių pir
mininkų raportai iš dirbtu
vių stovio. Pasirodo, visose 
dirbtuvėse kriaučiai yra už
versti darbais ir gana sunkiai 
dirba. Dirbtuvių delegatų' bu
vo pastebėta, kad vienoje sve
timtaučių dirbtuvėje, Gold- 
bergio, dirba daug lietuvių ir 
yra reikalinga iš ten turėti 
vienas lietuvis, kuris turės 
pranešti iš tos dirbtuvės sto
vio. Su tuo delegatas sutiko.

Kriaučių komitetas, kuris 
yra išrinktas surasti kokį va
sarnamį ar farmą, raportavo 
jau aprinkęs vieną, vietą už" 
130 mailių iš New Yorko, bet 
dar nėra galutinai su tuo sa
vininku pasikalbėję, kiek gali 
kainuoti toji vieta. Iš raporto 
galima pasakyti, 
daug nedirbamos 
daug kambarių. Pasirodo, tas 
savininkas daro biznį išranda- 
vodamas kamabrius, kadangi 
yra didelis ežeras, žmonės su
važiuoja vakacijas praleisti. 
Atrodo, kriaučiams būtų gera 
vieta ir nebrokas būtų žuve
lių, o kriaučių diduma myli 
žuvavimo sportą.

Reikia pasakyti, ,šis dirbtu
vių pirmininkų ir komisijų su
sirinkimas buvo gana gyvas. 
Ir rimtas pirmininkų-komisijų 
nusistatymas kas liečia išrin
kimą progresyvių žmonių į 
valdiškas vietas. Pirmininkai 
gerai žino, kad kriaučiai tu-

Ir už
mokėti ir in- 
Jie žino, kas 
ta viską. Tai 
žmonės būda-

ri laimėję vakacijas. 
šventes gauna 
šiurinus turi.
jiems iškovojo 
tie progresyviai
mi valdiškose vietose gelbėjo 
kriaučiams 
žmoniškesnį 
ti.

Bet mūs
bos didžiuma remia reakciją 
ir savo organizaciją vadina 
diktatoriumi, šiame susirinki
me tūlas žmogus, dar būda
mas Trade Board e atstovu, 
atvirai kalbėjo už reakciją. 
Tai yra labai didelis smūgis 
mūsų lokalui.

Prieš tūlą laiką rusų loka
lo 103-čio delegatas padarė 
steitmentą, kad mūsų 54-to 
skyriaus pildomoji taryba yra 
grynai fašistinė. Visi jūs už
ginčijote ir barėte tą delega
tą, būk jis esąs tokis ir tokis 
ir melagingas žmogus, kad 
padarė tokį steitmentą. Dabar 
jūs patys, vyrai, atsinešimu į 
rinkimus patys uždėjote ant 
to žmogaus steitmento užtvir
tinimo štampą. Tik gaila tų 
žmonių, kurie linki išrinkti 
žmonėms gero darytojus ir 
kurie tame susirinkime kal
bėjo už širdingą, pilną para
mą tokiems kandidatams, ku
rie pagelbsti darbininkams 
atsiekti laimėjimus. Gaila, 
kad tiems žmonėms, pild. ta
rybos mažumai, nenoromis tas 
negarbės ženklas tenka nešio
ti. J. Stakvilevičius.

Apleidau jau abi ligonines. 
Randuosi namie, tai yra, kur 
gyvenau pirmiau, 161-32 84th 
Road,

Su 
tiems 
kurie 
ir taipgi tiems, 
ramino laiškais., Laukiu, kada 
pasveiksiu ir ypatiškai galėsiu 
visiems paspausti dešinę už 
tokią man užuojautą būnant 
ligoninėje.

Draugiškai,
Leonas Grikštas.

Jaunas Lietuvis Turi 
Gražią Geliu Krautuvę

Ogis Vyšniauskas, jaunas 
lietuvis, turi įsitaisęs labai 
gražią gėlių krautuvę — Bel- 
taire Florist, 6762 4th Avė., 
prie 68th St., Brooklyne. Te
lefonas SH 8-9330.

Jaunas gėlininkas gėlių su- 
taisyme turi gražaus prityri
mo, nes, baigęs mokyklą, dir
bo įvairiose gėlių krautuvėse, 
o vasaros metu savo mamytės 
Mrs, Frances Gustas gražia
me vasarnamyje, Rocky Point, 
L. T., vakacijų, laike irgi gėles 
augino.

Linkiu jaunam biznieriui 
gero pasisekimo, o turintiems 
reikalo su gėlėmis nepamiršti 
jo antrašo. K.

Eva Chamber, 30 metų, dar
bininkė Ben Lindner Dress 
Co., 14-me aukšte 1400 Broad
way, New Yorke, tapo mirti
nai sužeista peiliu. Ją sužei
dus ten seniau dirbus jauna 
darbininkė Lucille Jacobs, 19 
m. Chamber gyveno 33-15 
112th St., Corona, o Jacobs— 
471 Hancock St., Brooklyne. 
Moterys būk nesutikdavusios 
darbe.

Mrs. Betty O’Leary, 27 m., 
nušovusi vyrą, jį atradus su 
kita ir prisipažinusi žmogžu
dystėj, tapo atleista nuo baus
mės. Du jos mažamečiai vai
kučiai atiduoti jos globai. •

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, pagei

daujama, kad atsilieptų moteris ar
ba vedusi pora. Turiu keturis kam
barius, su vėliausiais įtaisymais. Gy
venu viena ir mažai būnu namie. Ga
li vartot 3 kambarius ir jaustis kaip 
namie. Du blokai nuo stoties. Ga
lima matyti kambarius tik 5 vai. va
karo. L. Budrick, 4715-4th Avė., 
Brooklyn, N. Y. (Skambinkite Bud
rick skambutį). Galte važiuoti 4th 
Avenue lokalu ir išlipti ant 45th St. 
stoties.

Parsiduoda 2 Namai. Vienas 13 
kambarių, kitas 9 kambarių. Vienas 
aliejum šildomas, kitas anglinis. Na
mai pilnai moderniškai įtaisyti. Gy
ventojai suteinka apleisti namus su 
diena nupirkimo, jei pirkikai to rei
kalaus.

Kreipkitės pi 6-tos vai. vakarais 
į Grank Chernik, 57-23 63rd St., 
Baspeth, L. I., N. Y. Telefonas 
HA. 8-1706. (220-212)

PARDAVIMAI
Naudokitės Proga! Mažai varto

ti: Hoffman mašina, dvi su stiklo 
durimis šėpos drabužiams ir kiti siu
vėjui reikalingi daiktai parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės:

J. P., 427 Lorimer St., Brooklyn 6, 
N. Y. ' (208-210)

Parsiduoda namas ir grocery krau
tuvė. Grocerio biznis išdirbtas per 
11 metų. Mūrinis namas, 'dviem 
Šeimynom ir krautuvei patalpa. Yra 
dabar tušti 6 kambariai. Prašome 
kreiptis į Grocery, 298 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pardavimo priežas
tis — savininkas nori poilsiū.*"“^*

(210-215)

Truckmanai Atsiekė Didžius 
Laimėjimus

Tūkstančiai sunkvežimių vėl 
rieda didžiojo New Yorko 
miesto gatvėmis ir didžiuma 
tą sunkvežimių vairuotojų ir 
krovėjų
unijistams 
kontraktui 
17-tą. Už 
didžiuma
siu mitinge.

Laisvei popieros atgabeno 
dar ta pačia diena. Laisvei 
popieros parduodančios fir
mos darbininkai nestreikavo, 
tačiau iš solidarumo streikie- 
riams, nedirbo.

Vyriausi truckmanų laimė
jimai yra:

Trumpai Apie Visus
Stanley Teatre teberodo ža

vingąjį, pirmą pokarinį spor
to paradą Maskvoje. Dalyvau
ja visų 16-kos respublikų 
sportininkai tautiniuose kos
tiumuose, kurie atfilmuoti 
spalvose.

Brooklyn© Paramount© tre
čia savaitė teberodo “OSS” 
žvaigždėse Alan Ladd su Ge
raldine Fitzgerald. Dėsi Ar- 
naz kitoje filmoje “Cuban 
Pete,” karštos muzikos ir šo
kių.

Roxy Teatre antrą savaitę 
pradėjo filmą “Home Sweet 
Homicide,” komedija, su Peg
gy Ann Garner, Randolph 
Scott, Lynn Bari, Dean Stock-

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
IR VEIKĖJŲ ATYDA1

Rugsėjo mėnesį, organizacijų susi
rinkimuose prašome pasižymėti die- 
notvarkyje dienraščio Laisvės vajų. 
Šimet Laisvės vajus bus skirtinges- 
nis negu kitais metais. Šiemet no
rime sukelti budžetą užtikrinimui 
Laisvės gyvavimo apskrities metams. 
Norime sukelti—

$20,000 už prenumeratas
(naujas ir atnaujintas)
$10,000 parengimais ir aukomis
$2,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Prašome kolonijų susidaryti pla

nus kaip veikti, nusistatyti sau kvo
tą kiek galite sukelti dienraščio 
Laisvės apskritų metų gyvavimo 
fondui. u • (204-206) *

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123 Tel. SOuth 8-5509

CAMBRIDGE
IJJmlj . . . $297S

BKOOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

t

ANTHONY ROGERS i 
(Raudžius)

328 Union Avenue j
> Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe StreeĮ 
Brooklyn, N. Y.

....... Tel. EVergreen . 4-8008

Laiko ir pusės mokestis už 
darbą šeštadieniais, garantuo
jant 4 valandas darbo.

Savaitė atostogų su alga po 
125 darbo dienų ir dvi savai
tės po 175 darbo dienų.

Prašalins buvusius sename 
kontrakte paskubos priedus. 
Taipgi išgavo teisę gauti nau
ją arbitratorių, Esamuoju uni- 
jistai buvo nepasitenkinę. 
Juomi buvo Hugh Sheridan, 
bosas truck m anas.

New York o Paramount ro
domoji “Monsieur Beaucaire” 
pradėjo trečią savaitę. Pirmą 
savaitę teatras 
000 lankytojų, 
vaitę nuo 1944 
Charlie Spivak 
asmeniškai.

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

Ketvirtad., Rugsėjo 19, 1946 - ■■'nil. >»!■■» i : 7h ■

Dvyliktą d. rugsėjo Brook- 
lyne, Williamsburgo sekcijoje, 
įvyko susirinkimas pasitari
mui Laisvės vajaus reikalu. 
Nusitarė visas Brooklynas 
veikti išvien vajaus reikalu ir 
vajininkais paskyrė Antaną 
Balčiūną ir Jurgį Kuraitį. Nes 
Balčiūnas ir Kuraitis yra pa
sižymėję kaipo gabūs vajinin- 
kai. Kiti brooklyniečiai dirbs

Notice is hereby given that Sally 
Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-mark 
“Mayerling” with the Secretary ot 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark “Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used in food products.

(222)

JONAS LAZAUSKAS

vaj in inkams.
Užtikrinimui 

čiui biudžeto 
nutarta vajaus 
meratomis sukelti $1,200. Pa
rengimais ir aukomis $2,000. 
Laisvės bendrovės Šerais $300.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, rugsėjo 19 d., 8 v. v., 419 Lori
mer St., Brooklyne. — Valdyba. 
(Turėkite mintyj Laisvės sustiprini
mo reikalą).

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.
TeL EVergreeM 4-9612

Pilna kvota $3,500.
Visi dalyvavusieji susirinki

me pasiėmė prenumeratom 
rinkti kortu ir aukom rinkti 
blankų ir su pirma diena va
jaus visi stos į darbą. Visų 
brooklyniečių yra tvirtas pa
siryžimas, kad savo kvotą iš
pildyti su kaupu.

P. Buknys.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų




