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K o n ferencijos pareiški-skai-

Niurenbergo Teismas 
Baigėsi.

Mūsų Didžiojo Vajaus 
Pradžia.

Turėsime Kitą Apysaką.
Socialistų Laimėjimas.

Rašo R. MIZARA

bei pelnais nuo 
$10,000.
$2,500.

bus galima
sukelti, jei tik visi 
prisidės su darbu.

LAISVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State®.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Per šiuos tris mėnesius dien
raštis Laisvė siekiasi:

Prenumer atomis sukelti 
$20,000.

Aukomis 
parengimų:

Šerais —
Ši kukli suma 

nesunkiai 
laisviečiai

era
Kai skaitytojai šiuos žo

džius skaitys, Niurenbergo 
teismas, besitęsęs apie dešimt 
mėnesių, bus baigtas: teismo 
sprendimas bus paskelbtas ir 
pasaulis žinos teisiamųjų na
cių vadų, karo kriminalistų, li
kimą.

Šiuo metu plinta visokių 
spėliojimų dėl teisiamiesiems 
bausmių pritaikymo. Sakoma, 
tūli teisiamieji būsią išteisin
ti, o jei neišteisinti, tai išeis su 
mažomis pabaudomis. Yra 
spėliojimų, būk teisėjai, dary
dami sprendimo aktą, turėję 
nemažai kivirčių.

Kaip ten bus, greit išgirsi
me. Vienas tenka įsitėmyti: 
Niurenbergo teismas — pir
mas tos rūšies teismas pasau
lio istorijoje ir jo reikšmė bus 
milžiniška, nepaisant net ir 
to, jei tūli teisiamieji ir iš
gelbės savo kailį.

Šiandien dienraščio Laisvės 
vajaus pradžia.

Šis vajus tęsis ligi 1947 m. 
sausio mėnesio 1 dienos, 
darbui laiko užtenka.

Kiekvienas dienraščio 
tytojas privalo podraug 
myti tai:

Su sausio mėn. 1 d. Laisvės 
prenumerata bus pakelta 50c. 
Gyvenimo reikmenų kainų ki
limas verčia mus tai daryti.

Kiekvienas prenumeratorius 
privajo atsinaujinti savo dien
raščio prenumeratą per šį va
jų ; kiekvienas neprenumera- 
torius, ligi sausio 1 d. užsisa
kydamas dienraštį metams, 
gaus jį dabartine kaina.

Šis faktas reikia žinoti 
kiekvienam vajinipkui, kiek
vienam mūsų prenumeratoriui, 
kiekvienam laisviečiui.

Na, tai 
“Vaivorykštė 
Iš daugelio skaitytojų teko iš
girsti, kad apysaka jiems la
bai patiko.

Tūli siūlė ją išleisti knygo
je; knygoje jos neleisime, 
nes knyga yra išspausdinta 
Lietuvoje. Iš ten anksčiau ar 
vėliau gausime jos ir tuomet, 
kurie norės, galės knyg^ * ’ 
gyti.

Neužilgo pradėsime spaus
dinti kitą įdomia apysaką

Vandos Vasilevskos 
jau pasibaigė.

tiks.

Pagaliau socialistinei Ang
lijos valdžiai pavyko “nutara- 
banyti” Graikijon susususį, su- 
fašistėjusį karalių Jurgį.

Džiaugsis dabar Grigaitis ir 
Ko. Geresniu nieku socialistai 
šiandien pasidžiaugti ir nega
li, kaip tik kur nors sutvirti
nimu reakcijos.

Bet už tai trokštanti laisvės 
Graikijos liaudis keiks socia
listus per ilgus metus.

Lietuviai darbo žmonės ge
rai žino, kad tos rūšies socia
listai nori panašiai pasielgti 
Lietuvoje, kaip Anglijos so
cialistų valdžia, remiama 
Amerikos imperialistų, pasiel
gė Graikijoje.

Bet Lietuvoje, aišku, jiems 
tai padaryti nepavyks, nepai
sant nei tų $250,000, kuriuos 
klerikalai su socialistais 
kiasi iš katalikų surinkti.

sie-

Neužilgo Laisvėje tilps 
maus tarybinio rašytojo Eren- 
burgo įdomus rašinys “Ameri
koje.” Tai pluoštas jo įspū
džių, įgytų mūsų krašte, ku-

zy-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

PROGRESYVIŲ SUEIGA REIKALAUJA ATSTEIGT TRIJŲ 
DIDŽIŲJŲ VIENYBĘ, VYKDYT ROOSE VELTO POLITIKĄ

Amerikos Laivynas Saugą 
Turkiją ir Karališkąją 
“Tvarką” Graikijoje

Laivyno Sekretorius Sako, jog 
Vykdoma Amerikos Politika

Washington, rugs. 30. — 
Karinio Amerikos laivyno 
sekretorius Forrestal už- 
reiškė, jog amerikiniai ka
ro laivai tol bus Vidurže
mio Jūroje, kol to reikalaus 
užsieninė Jungtinių Valsti
jų politika.

Tai būsiąs Amerikos at
sakymas į Sovietų reikala
vimą Turkijai. — Sovietai 
iš naujo pareikalavo, kad 
Turkija išv ien su So
vietų Sąjunga saugotų ir 
gintų Dardanellų sąsiaurį, 
vandens kelią tarp Juodo
sios Jūros ir Viduržemio 
Jūros.

Kitas sumetimas, dėl ku
rio Amerikos karo laivai 
laikysis Viduržemio Jūroje, 
tai būsią “prižiūrėti tvar
ką” Graikijoje.

(Associated Press prane
ša, kaad graikų partizanai- 
Laįsvės Fronto kovotojai 
kertasi su monarchistais 
šiaurinėje Graikijoje, The- 
ssalijoje, Larissos srityje, 
Olympo kalno apskrityje, 
Makedonijoje ir daugelyje 
kitų vietų.

(Partizanai, be kitko, su
sprogdinę 45 mylias gele-. 
žinkelio, kuriuom monar- 
chistai siuntė kariuomenę ir 
amuniciją prieš sukilėlius - 
partizanus. Laisvės Fronto 
kovūnai taipgi ardo priešų 
tiltus, telefonų ir telegrafo 
linijas; ir vienas tik jų bū
rys, komanduojamas kapi
tono Zaralio, pagrobęs 10 
karinių trokų. Mūšiuose 
dalyvaują bent 10,000 gink
luotų laisvės frontiečių.)

Priimtas Amerikinis
Pasiūlymas Dėlei 
“Laisvės Dunojuj”

Paryžius, rugs. 30. —Am
erikonai ir anglai pervarė 
savo sumanymą Balkanų 
komisijoje 9 balsais prieš 
5, kad Dunojaus upė būtų 
laisva visų kraštų prekybai. 
Ta komisija yra sudaryta 
iš taikos konferencijos at
stovu.

Sovietai reikalavo pripa
žint Dunojaus teises tik 
tiek kraštam, kurių žemė 
prie jo prieina. To reikala
vo ir Jugoslavija ir kitos 
Dunojaus šalys.

Einąs Platyn Laukinių 
Sukilimas prieš 
Irano Valdžią

KAPITONE NUTEISTA 
UŽ DIDŽIA VAGYSTĘ 
VOKIETIJOJ

Stuttgart, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teis
mas paskyrė 5 metus kalė
jimo WACs kapitonei Ka- 
thleenai Durant už $1,500,- 
000 vertės deimantų ir kitų 
brangenybių išvogimą Vo
kietijoj. Pirmesni praneši
mai sakė, kad jinai išvien 
su savo vyru pulkininku ir 
tūlais kitais kariais išvogė 
tuos brangumynus iš Hes
ses kunigaikštės palociaus.

BŪSIĄ KREČIAMI MASS.
MĖSOS SANDELIAI

Boston. — Massachusetts 
gubernatorius įsakė polici
jai ir sveikatos inspekto
riams peržiūrėt mėsos san
dėlius ir ‘ skerdyklas visoj 
valstijoj; reikią patirt, ar 
mėsa tyčia sulaikoma nuo 
vartotojų.

Maskvos Pravda rašo, 
kad Amerika, pasilaikyda
ma karines bazes svetur,

22 Nacių Vadai 
Esą Pripažinti 
Kriminalistais

Nurnberg, Vokietija, rug
sėjo 30. — Talkininkų teis
mas pripažino kaltais visus 
22 teistuosius čia nacių va
dus, kaip karinius krimina
listus. Sprendimai jiems 
bus perskaityti šį antradie
nį. Menama, kad H. Goe- 
ringas ir dauguma kitų bus 
nusmerkti mirt.

Sykiu neoficialiai prane
šama, kad nebus nusmerkta 
Hitlerio ministrų kabine
tas, generalis štabas ir 
aukštoji nacių komanda, 
kaipo įstaigos. Tačiau, ga
lėsią būti paskirai teisiami 
ir nubausti tūli jų nariai.

Teismas pareiškė, jog di
džiausias nacių nusikalti
mas tai buvo užpuolikiškas 
jų karas. ,

Teheran, rugs. 30.—Ira
no valdžios kariuomenė at
griebė bent pusę Bushire 
uostamiesčio nuo sukilėlių. 
Pirmiau buvo skelbiama, 
kad “laukinių genčių suki
lėliai užėmę beveik visą 
Bushire.” Naujesnis prane
šimas sako, jog vyksta mū
šiai tarp valdžios kariuo
menės ir sukilėlių šimto 
mylių frontu palei Persijos 
Įlanką. Anglai, sakoma, ap
ginklavę tuos laukinius.

INDUSŲ - MAHOMETO
NŲ RIAUŠĖSE ŽUVO 
DAR 4

Bombay, Indija, rugs. 30. 
—Per kruvinas riaušes 
tarp indusų ir mahometonų 
Bombay ii* Kalkuttos mies
tuose dar 4 asmenys užmuš
ta ir 16 sužeista.

Sofulis Netarnausiąs 
Tsaldariui

Pittsburghui Gręsia ir 
Vandens Netekimas

l

Pittsburgh, Pa., rugs. 30. 
—Tęsiasi elektros darbinin
kų streikas. Dėl to tebėra 
suparalyžiuotas gatvekarių 
veikimas. Vis labiau be- 
krinkant elektros jėgai, 
gręsia sustot ir geriamojo 
vandens varymas miestui. 
Nes vandentiekio įrengi
mams aptarnauti reikia ga
na daug elektros jėgos.

Athenai. — F a š i s t inis 
kelia karo baimę pasaulyj J Graikijos karaliaus Jurgio

_____ ~ ~ II premjeras Tsaldaris ban- 
Tokio.- Gen. MacArthur d? kiek, panaujint savo mi- 

nistrų kabinetą ir pakvietė 
į jį Th. gofulį, buvusį prem
jerą, liberalų vadą. Sofulis 
atsisakė eiti į tokį ministrų 
kabinetą, kurio -galva bus 
Tsaldaris.

sake nekandidatuosiąs į 
Jungt. Valstijų prezidentus.

Trieste. — Civiliai italai 
a k m e n i m is bombardavo 
Amerikos kareivius, ir vie
ną sunkiai sužeidė.

Trieste. — Italų fašistai 
užpuolė jugoslavų susirin
kimą atvirame ore. Mušty
nėse sužeista tam tikras 
skaičius žmonių iš abiejų 
pusių.

riame jis neseniai lankėsi. * 
Tėmykit!

Paryžius. — Pietų Afri
kos premjeras Smuts pagei
dauja, kad prez. Trumanas, 
Stalinas ir Anglijos prem
jeras vėl sueitų pasitart dėl 
taikos išlaikymo.

Liberalų ir Darbininkų Atstovų Sueiga 
Šaukia 500,000 Veikėjų Darban, kad 
Sumobilizuotų Piliečius Rinkimam

Ragina Pasitraukt iš Chinijos, 
Negrumot Atom-Bombomis

Chicago. — Sekmadienį 
liberalai (laisvesnieji) de
mokratai įr darbininkų va
dai čia užbaigė savo konfe
renciją dėlei progresyvio 
politinio veikimo. Konfe
rencijoj dalyvavo 400 dele
gatų iš 35-kių valstijų. Jie 
pagamino planus išrinkti į 
kongresą pažangius kandi
datus ir sumušti reakcinin
kus ateinančiuose lapkričio 
5 d. balsavimuose. Konfe
rencijos priimta programa 
pasižada vykdyti prez. Roo- 
sevelto užsieninę ir naminę 
politiką.

Nutarta sutelkt pusę mi- 
liono veikėjų visoj šalyj, ku
rie lankytų piliečius, ra
gindami dalyvaut tuose rin
kimuose. Nes juo daugiau 
dalyvauja balsavimuose,

! Foreman, atstovas Pietinės 
Konferencijos dėlei Žmonių 
Gerovės; C. B. Baldwin, 
Nacionalio Piliečiu Politi
nio Veikimo Komiteto vice
pirmininkas; N e priklauso- 
mingojo Menininkų, Moks
lininkų ir Profesionalų Ko
miteto atstovai, Joe David
son (garsusis skulptorius), 
prof. Frank Kingdon ir kt.

Pažangūnai Šaukia 
Valdžią Užgrobti 
Mėsinius Galvijus

Chicago. — Pažangių de
mokratų, darbininkų ir 
farmerių konferencija šau
kė Washingtono valdžią už
grobt didelį skaičių mėsinių 
galvijų, kurie bergždžiai 
laikomi ganyklose ir žar
džiuose vakarinėse valsti
jose; suvaryt tuos gyvulius 
į skerdyklas ir gamint mė
są.

K o n fe rencija pasmerkė 
didžiąsias skerdyklas, kad 
jos tyčia sustabdė mėsos 
gaminimą, pagal republiko- 
nų partijos komandą. Re- 
publikonų vadai bando su
verst ant demokratų visą 
kaičią už tą dirbtinį mėsos 
badą ir panaudot jį kaip 
politinį sau kapitalą rinki
muose. ■ /

Berlin. — Sovietai nuo 
rugsėjo pradžios sugrąžino 
122,215 vokiečių belaisvių.

Žydai Grūmoja Anglų 
Žibalo Vamzdžiams

Jeruzalė. — Slaptasis Pa
lestinos žydų teroristų ra
dijas skelbė: “Neužilgo bal
toji žydų vėliava plevėsuos 
ir ant Jeruzalės ir ant Am
man o. Seka masis mūsų 
žingsnis bus pult ir naikint 
anglų žibalo įrengimus, jo 
vamzdžius ir fabrikus, ku
riuose tas žibalas apvalo
mas.”

tuo daugiau balsų gauna 
pažangieji kandidatai kaip 
rodo buvusieji rinkimai.

Konferencija pasmerkė 
paskutinį 79-jį Jungtinių 
Valstijų kongresą; sako,
“reakcininkų sąjunga tame.. Reikalauja Trijų Didžiųjų 
kongrese pardavė žmones; Vienybės
jinai sabotažavo kiekvieną) " 
sumanymą, kuris būtų at- mas sako: 
nešęs saugumą ir laisvę.”

Konferencijoje, be kitų, 
dalyvavo pradiniai jos šau
kėjai: buvęs vidaus reikalų 
sekretorius (ministras) Ha
rold Ickes; Jack Kroll, di
rektorius CIO Politinio 
Veikimo Komiteto; James įai sugrįžtume į prezidento 
Patton, Farmerių Sąjungos Roosevelto nužymėtą kelią, 
pirmininkas; Elmer Ben- “Mes tukime visuotiniai 
son, buvęs Minnesotos vai- vykdyti (rooseveltinę) ‘ge- 
stijos gubernatorius; Clark j r0jo kaimyno’ politiką ir at- 

steigti tikslo vienybę tarp 
Jungtinių Valstijų, Didžio
sios Britanijos ir Sovietų 
Rusijos.

“Turi būti panaikintas 
imperializmas visame pa
saulyje ir ištraukta Ameri
kos kariuomenė iš Chinijos, 
kad galėtų įvykt santarvė 
tarp demokratinių Chinijos 
žmonių.”

Amerika turi padaryti 
pradžią visuotinam nusigin
klavimui, neeikvot 13 bilio- 
nų dolerių armijos - laivy
no lėšoms per metus, apleist 
visas tolimąsias armijos ir 
laivyno bazes, sunaikint sa
vo planus dėlei karinių ma
šinų statymo Pietinėje Am
erikoje ir atmest savo pra
dėtą “karinę sąjungą” su 
Anglija.

Kitas progresyvių pro
gramos posmas reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos 
tuojau nustotų gamint ato
mines bombas, kad sunai
kintų jau gatavas atom- 
bombas ir sykiu su kitomis 
šalimis susitartų uždraust 
atominius ginklus. Sako, 
Amerika privalo sykiu su 
kitais talkininkiškais kraš
tais pasidalinti visais ato
miniais sekretais ir žinio
mis apie atominių medžia
gų šaltinius.
Kokius Kundidatųs Progre

syviai Rems
Konferencija pasižadėjo 

. remti rinkimuose pažangius 
kandidatus, nežiūrint par
tijos. Harold Ickes, buvęs 
vidaus reikalų sekretorius, 
tačiaus, paaiškino, jog pro
gresyviai darbuosis, kad 
būtų išrinkta didžioji dau
guma demokratų partijos 
kandidatų.

CIO pirmininkas Philip 
Murray pareiškė, jog ši 
konferenciją buvo “didžiau
sias ir atstovingiausias ne- 
p r i k 1 a u somingų piliečių, 
progresyvių ir liberalų su

“Milžiniškoji amerikiečių 
dauguma nori taikos. Jų va
lia išreikšta Jungtinių Tau
tų organizacijos įkūrime.

“Demokratinė mūsų ša
lies užsieninė politika turi 
prasidėti nuo to, kad grei-

RUOŠIASI STREIKAN 
PREKINIU LAIVU 
MAŠINISTAI

Washington, nigs. 30. — 
Darbo departmeųto valdi
ninkai sakė, turbūt, negali
ma bus išvengt naujo pre
kinių laivų maTininkų strei
ko. Gręsia streikuot CIO 
Mašinistų Sąjunga ir Dar
bo Federacijos Laivų Vai
ruotojų Unija. Jie reika
lauja pakelt algą 35 nuo
šimčiais. Jeigu streikas 
įvyktų, tai bendrai supara
lyžiuotų prekinių laivų vei
kimą. £

UŽDRAUSTI NEREIKALINGI 
NAUJI PASTATAI

Washington. — Civilės 
Gamybos Admin istracija 
sulaikė statymą 12,000 te
atrų, sporto įstaigų ir kitų 
pastatų, kurie nėra būtinai 
reikalingi. Todėl liks dau
giau medžiagų gyvena
miems namams’ statyti.

Berlynan atsilankęs gen. 
Eisenhower patarė 
daug nenusimint dėl taikos 
su Sovietais.

per-

Columbus, Ohio. — čia 
pasiruošę streikuot gatve- 
karių ir auto-busų konduk
toriai.

ORAS. — Būsią vešiau.

GEN. De G AVELE SMERKIA STIPRŲ S F. IMI FRANCU AI
Epinal, Francija.— Pran

cūzų generolas Charles de 
Gaulle smerkė naują šalies 
konstituciją, kurią pagami
no steigiamasis Francijos 
seimas. Generolui labiau
siai nepatinka, kad konsti
tucija duoda, girdi, per
daug galios būsimam res-

publikos seimui, o permažai 
valios palieka prezidentui.

Tokią konstituciją steigia
masis seimas pasiūlė 440 
balsų prieš 106. Ją rėmė 
viso komunistai, socialistai 
ir “liaudiški” respublikie- 
čiais (katalikai) atstovai.

Francijos piliečiai spalių

13 d. per visuotinus balsavi
mus spręs, ar priimt ar at
mest šią konstituciją.

Generolas de Gaulle (kle
rikalas) dejavo, kad ta 
k o n stitucija “nusilpnintų” 
Franciją; pasak jo, tuomet 
Frąncija negalėtų išlaikyt 
savo nepriklausomybės bū-

simoje kovoje tarp “begali
nės slavų galybės” ir Jung
tinių Valstijų.

(Nužiūrima, kad de Gaul
le norėtų tapt Francijos 
diktatorium.)
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New York. — Wall St. _ 
Šerai dar pasmuko žemyn. I sirinkimas.
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Mūsų Didysis Vajus
Spalių mėn. 1 d. prasideda dienraščio Laisves vajus 

naujiems prenumeratoriams gauti ir dienraščio palaiky
mo fondui sukelti.

Laisvės direktorijatas ir administracija nusitarė, 
kad -per tris mėnesius — pradedant su spalių 1 d. ir bai
giant su 1947 m. sausio mėn. 1 d. — turime sukelti arti 
$35,000!

Prenumeratomis sukelti $20,000, aukomis ir pelnu 
nuo pramogų — $10,000; Šerais — $2,500.

Jei visi laisviečiai nuoširdžiai darbuosis, tai nebus 
•sunku šią sumą pasiekti.

O kad pasekmingai darbuotis — tenka tuojau stoti 
darban. Gera pradžia, sako žmonės, reiškia pusę darbo..

Dienraštis Vilnis taipgi šiuo sykiu pradeda savo va
ju-

Tarp Laisvės ir Vilnies visuomet buvo glaudi koope
racija, bus ji ir šiame vajuje. Mes nesivaržome “dėl biz
nio”, kaip daro kiti laikraščiai, kadangi mums rūpi ne 
biznis, bet apšvieta, darbo žmonių gerove. Todėl, jeigu 
pasitaiko, kad žmogui geriau patinka Vilnis, negu Lais
vė, — lai skaito jis Vilnį.

Yra nemažai tokių žmonių, kurie prenumeruoja abu 
dienraščius — tai dar geriau!

Beje, viskam brangstant, brangsta ir laikraščio lei
dimas. Ne tik spaustuvei reikalingos mašinos ir kitos 
priemonės laikraščiui gaminti brangsta — jų labai slan
ku ir gauti.

Su popierium — tas pats. Jis pabrango ir dar vis 
brangs.

Tuo būdu Laisvės prenumerata turės būti su naujais 
metais pakelta nuo $6.50 ligi $7.00 metams.

Bet per vajų Laisvės prenumerata pasilieka ta pati, 
dėl to raginame visus senus skaitytojus atsinaujinti savo 
prenumeratas, o tuos lietuvius, kurie dienraščio dar ne
prenumeruoja — užsisakyti per šį vajų.

Tai viena klausimo pusė.
Antra ir dar svarbesnė yra ši: jeigu męs kalbame 

apie žmonių švietimą, jeigu dažnai sielojamės dėl to, kad 
daugelis lietuvių darbo žmonių pernelyg yra išnaudoja
mi visokių politinių makliorių, tai privalome sykį ant vi
sados suprasti, jog žmonėms akis atidaryti tegali tik 
laikraštis — tik dienraštis, kas dieną ateinąs pas žmogų 
į namus.

Kitais žodžiais: norėdami paskleisti apšvietos, pri
valome skleisti mūsų spaudą, mūsų dienraščius.

Gyvename nepaprastai svarbų laikotarpį, kai kas
dien ir kasdien mūsų krašte ir pasaulyj vyksta daug 
naujo. Tik dienraštis tegali visa tai suprantamoje kalbo
je, populiariai aprašyti ir tuos įvykius išaiškinti. Laisvė 
kaip tik yra tokiu dienraščiu.

Taigi kiekvienas laisvietis, senas ar jaunas, vyras ar 
moteris, kviečiamas didžiulėn talkon — dienraščio Lais
vės vajun.

Jei visi darbuosimės, tai labai lengvai išspręsime vi
są reikalą!

Prof. Rudzinskas Pagerbtas
Kauno Tarybų Lietuvoje (š. m. liepos 19 d.) skaito

me:
“Už įžymius nuopelnus išvedant aukštos kokybės 

žemės ūkio kultūrų rūšis bei organizuojant selekcinį 
dafcbą, ryšium su gimimo 80-mečiu, apdovanoti Lietu
vos TSR nusipelniusį mokslo veikėją profesorių Ru- 
dzinską Dijonizą, Leopoldo s., Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu.”

Tai pareiškimas, padarytas Tarybų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo ir jis parodo, kaip šiandien 
Tarybų Sąjungoje įvertinami gražiais darbais nusipelnę 
žmonės.

Mes galime tikj^ajinkėti ordinuotajam mokslininkui 
prof. Rudzinskui: gyvuoti dar ilgiausius metus ir dar
buotis, kaip darbavosi, lietuvių tautos naudai.

O Mėsos Vis Nėra!
Tūkstančiai žmonių stovi eilėse prie bucernių, lauk

dami nusipirkti šmotelio mėsos, bet mėsos vis nėra. Iš 
Washingtono skelbiama, jog mėsos trūkumas tęsis net iki 
vidurio lapkričio mėnesio.

Kodėl nėra mėsos?
Gal vokiečiai išpūstijo mūsų farmas, sunaikino gy- 

vulpxf'panasiai, kaip Lenkijoj, Ukrainoj, Baltarusijoj, 
Lietuvoj ar kituose kraštuose jie kad padarė?

Gal kokia gamtos nelaimė užgulė ant mūsų krašto?
Ne!
Mėsos nėra dėl to, kad pelnagrobiai kapitalistai, mė

sos pramonės karaliai, jos mums neduoda. O jie neduo
da dėl to, kad jiems dar permažai pelnų belieka. Jie lau
kia geresnių laikų. Jie mano, kad mėsos badas privers

Tas, kas buvo Kauno 
Šiaulių, Kaišiadorių ir ki
tuose Lietuvos apskričiuose 
ne kartą gėrėjosi naujais, 
čerpėmis dengtais name
liais, sodybiniais pastatais, 
jaunais sodais ir bitynais, 
užvestais kalvų šlaituose, 
gražiose Lietuvos upių pa
krantėse.

Y p a t i n g ai įspūdingas 
naujojo gyvenimo atsikūri
mo vaizdas Klaipėdos kraš
te, kur naujakurių trobe
siai kartais susilieja į kai
mus.

Visur laukai, trąšūs Lie^ 
tuvos laukai. Vis dažniau 
ir dažniau Lietuvos lau
kuose išdidžiai pūkščia pa
jėgus traktorius, ariąs tą 
žemę, kuri dar neseniai val
stiečiui buvo ne motina- 
maitintoja, bet pikta pamo
tė.

S m e t o n inėje Lietuvoje 
valstietis skendo nepake
liamuose mokesčiuose. Lie
tuvos gyventojai net ir 
derlingiausiose Suvalkijos 
žemėse negalėjo .atsispirti 
periodinėms krizėms, ištik- 
davusiomš Lietuvą ir sun
kia našta slėgusioms kai
mą. Nederliaus metais ar
klys Lietuvoje kainavo pi
giau negu du kilogramai 
sviesto, o už degtukų dė
žutę reikėjo atiduoti pus
antro litro pieno. Žemės 
ūkio produktų vertė krizės 
metu tiek nukrisdavo, kad 
juos pardavęs valstietis 
kartais nepajėgdavo sumo
kėti dešimtosios mokesčių 
dalies.

Prisimeni visa tai ir ne
jučiomis nori prisiartinti 
prie tų šviesių namelių, ra
miai pabirusių neaprėpia
muose laukuose, • pasibelsti 
į jų duris, paklausinėti jų 
gyventojus apie naująjį gy
venimą. Juk Lietuvoje yra 
jau apie 80,000 ūkių, nedi
dučiu ir ramių. Naujaku
riai valdo 600 tūkstančių 
ha žemės, iš dalies jau da
bar traktoriais apdirbamos.

Ir čia pat prisimeni, kad 
ramiu gyvenimu Lietuva 
gyvena vos dvejus metus, 

Nors galvijų j Chicagą atsiųsta daugiau, negu bile 
kada nuo 1934 metų, tačiau mėsos kainos tebepasilieka 
aukštos. Mėsos perkupčiai-pakuotojai užplukdė turgų 
mėsa bijodami aCsteigimo birželio 30-tą buvusių kainų. 
Be reikalo jie nuogąstavo. Žemdirbystės sekretorius 
Clinton A. Anderson pakeldino galvijų kainas, nežiū
rėjo OPA priešinimosi prieš kėlimą kainų.

kraštą panaikinti bet kokią kainų kontrolę. Tuomet bū
tų mėsos/ bet mažiau uždirbąs darbininkas negalėtų jos 
nusipirkti.

Daugelis žmonių siūlo visokius receptus šiam mėsos 
trūkumui pašalinti. Mums rodosi, geriausias receptas yra 
šis: vyriausybė turėtų paimti savo žinion gyvulių sker
dyklas, turėtų ji pati supirkinėti iš farmerių gyvulius ir 
gyventojus aprūpinti mėsa!

kad tą pačią, štai, žemę ne
seniai draskė sviediniai, 
trypė tankų virtinės.

Daug neteko Lietuva šia
me baisiame kare. Lietuvos 
kaimui teko liūto dalis nuo
stolių. Vokiečiai engė jį 
trejus metus. Tūkstančiai 
ha žemės Suvalkijoje, Šiau
lių, Zarasų ir Rokiškio ap
skričiuose po mūšių 'buvo 
panašūs į mėnulio landšaf
tus, be gyvybės žymių. Mi
nu laukuose ir vielų užtva
rose plasnojo mirtis ir įnir- 
tingų k a u tynių šmėkla. 
Šiauliai, Vilkaviškis, Anyk
ščiai ir kiti miestai kartu su 
priemiestiniais kaimais vo
kiškųjų okupantų buvo nu
šluoti nuo žemės pavir
šiaus. Ramūs gyventojai, 
plieno ir ugnies audros po 
žeme suvaryti, ilgus mėne
sius gyveno žeminėse ir pa
skubomis sukaltuose sandė
liuose. Išvaduotasis Lietu
vos kaimas pasigedo 50 
nuoš. gyvulių, laukų derlin
gumas sumažėjo 22 nuoš. 
T ū k s t a n čiai hektarų ne
įdirbtos žemės piktžolėmis 
apaugo.

Ne veltui praūžė mū
šiai, ne veltui liejosi lietu
viškas kraujas ir broliškųjų 
tarybinių tautų kraujas. 
Tarybų Lietuva tapo išva
duota. Atvaduotoje Lietu
vos žemėje Lietuvos vals
tietis dabar renka gausų 
derlių. Naujakurių kloji
muose ūžia kuliamosios ma
šinos. Gintariniai geltoni 
grūdai nesiliaujančia srove! 
byra dieną ir naktį iš dir
bančiųjų mašinų.

Kada kalbama apie šių 
metų derlių, apie derlius, 
kurie bus penkmečio metais 
ir pavers Lietuvą Pabalti- 
jos aruodu, tai prieš mūs 
visada iškyla, naujakurio, 
gyvenančio savo naujai pa
statytuose nameliuose, ir su 
pasitikėjimu žvelgiančio į 
ateitį, vaizdas. Tarybų val
džia, padėjusi jam sunkiau
siu gyvenimo metu, padės 
jam ir ateityje.

* *

Tam, kas gyveno Lietu

vos kaime ir kam jis kadai
se buvo tėviške, sunku būtų 
dabar įsivaizduoti tuos mil- 
ž i n i š k us ekonominius ir 
dvasinius pasikeitimus, ku
rie įvyko kaime ir Lietuvos 
valstietyje.

Formuojasi naujas Lie
tuvos tarybinio valstiečio 
tipas, kuris tolimas tam iš
kankintam ir nepakeliamo
se skolose . nuklimpusiam 
kaimiečiui, apie kurį smeto
ninė vyriausybė nenorėjo 
nieko žinoti.

Dabartinis Lietuvos val
stietis — ne beteisis Ver
gas, veido prakaite uždir
bantis duoną šeimininkui ir/ 
su neapykanta žvelgiąs į 
miestą, kuris atima iš jo 
viską, duodamas pakaito
mis menkus trupinėlius. 
Tvirtas ryšys susidarė šian
dien tarp miesto ir kaimo. 
Miestas šimtus metu buvo 
Lietuvos valstiečio priešas, 
ir tik šiandien jis atėjo jam 
Į pagalbą. Iš miesto į kai
mą pasipylė dešimtys me
ninių, literatūrinių briga
dų, dainos ir šokių ansam
bliai, mokslo darbuotojai, 
agronomai' ir dirvožemio ži
novai, geologai. Daugiau 
kaip 2,000 b i b 1 i o tekų- 
skaityklų įsteigta ligi šiol 
tamsiame Lietuvos kaime. 
Šimtuose naujai įsteigtųjų 
mokyklų mokosi dešimtys 
tūkstančiu valstiečiu vai
kų.

Apie tūkstantis valstybi
nių ir kooperacinių preky
bos taškų organizuota Lie
tuvos kaime, jie aprūpina 
valstietį namų apyvokos 
daiktais, žemės ūkio inven
toriumi — druska, žibalu, 
degtukais, plūgais ir pan.

Lietuvos miestas duoda 
kaimui viską, ką gali duo
ti. Iš fabrikų į kaimą siun
čiamos pramoninės prekės, 
avalynė, drabužiai. Dau
giau kaip 10 nuoš. Lietu
vos valstiečių ūkių atleisti 
nuo natūralinių ir piniginių 
mokesčių, šimtai ūkiu/regu- 
liariai gauna paskųlūs. Vien 
tik Klaipėdos apskrities 
naujakuriams paskolų iš
duota ji,5 milijono rublių 
sumai. ' Tokios paskolos iš
duodamos Telšių, Šiaulių, 
Rokiškio ir kitų apskričių 
valstiečiams. Tarybų Lie
tuvos v y r i a u s ybė visaip 
stengiasi palengvinti vals
tiečiu darbą. Platu mąstą 
įgyja žemės ūkio koopera
cija, jau dabar turinti šim
tus smulkių kredito bendro- 
vių^mėsai ir pienui perdirb
ti, linams auginti. Veikia 
dešimtys pieno nugriebimo 
punktų, prityrusiems agro
nomams prižiūrint veislinė
se fermose auginami veis
liniai gyvuliai, veikia 5 se
lekcijos stotys, žemės ūkio 
mokyklos, žemės ūkio aka
demija. Steigiami medici
nos - sanitarijos punktai, li
goninės, didinamas lovų 
skaičius ligoninėse.

Lietuvos valstietis ne 
taip seniai dirbo nuo aušros 
ligi aušros. Žemės ūkio 
padargų netobulumas, trą
šų stoka ir nepakeliami mo
kesčiai, o labai dažnai ir 
aukšti rendos mokesčiai 
sunkia našta slėgė valstie
tį, vertė įtempti paskutines 
jo jėgas kovoje dęl egzis
tencijos. Kalbėti apie poil
si neteko. Pavasarinio ari
mo pakeisti ateidavo šiena- 
piūtė, vėliau derliaus nuva
lymas, kūlimas. Žiemą jie 
vežė mišką, ėjo į miestą už
darbiauti.

Kasdien Lietuvos valstie
čio darbas lengvėja. Kas
dien Lietuvos valstietis vis 
daugiau ir daugiau laiko 
turi nueiti į klubą - skai
tyklą, įdomaus koncerto pa
klausyti, nuvažiuoti į aps
krities miestelį į susirinki
mą. __ (
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Braižinys, kaip ji paduoda U. S. Bureau of Labor 
Statistics, rodo, kad dėl nesusipratimu tarp samdytojų 
ir darbininkų labai mažai darbo laiko teprarasta. Nuo 
pat pradžios metų ir iki pastarųjų laikų vis mažėjo ir 
mažėjo skaičiai nedirbančių dėl nesusitarimo.

Šiandien Prasidėjo 
Laisvės Vajus

Prasidėjo mūsų dienraš
čio didysis vajus, didysis 
darbas gavimui naujų skai
tytojų, kartu sukėlimui 
dienraščiui Laisvei pusės 
reikalingų metinių įplaukų. 
Šis vajus yra platesnis už 
anksčiau buvusius vajus. 
Šiame vajuje mes esame pa
siryžę užtikrinti savo dien
raščiui apskritų metų biu
džetą.

Leiskite mums dar kartą 
priminti, jog Laisvės išlei- 

i dimas per apskritus metus 
1 kainuoja $65,000. Šisai va- 
i jus yra lygiai trijų mėne- 
! siu. Per tuos tris vajaus 
mėnesius mes esame nusis
tatę sukelti $20,000 už nau
jas ir atnaujintas prenume
ratas; $10,000 parengimais 
ir aukomis; $2,500 Laisvės 
bendroves serais.

Jei šią kvotą išpildysime, 
tai turėsime lygiai pusę rei- 

1 kalingų metinių įplaukų 
dienraščiui Laisvei. O kita 
pusė tai tikrai suplauks 
prenumeratom, skelbimais 
dienraštyje ir pripuolamai 
aukomis. Tuo būdu mp 
turėsime subalansuotą aps- 

I kritu metu biudžetą savo 
i dienraščiui.

Prašome visų dienraščio 
Laisvės skaitytojų, visų ap
šviestą branginančių žmonių 
kokiu nors būdu prisidėti 
prie atsiekimo aukščiau pa- 
sibrėžto tikslo. Vyriausia 
darbuokimės, kad gauti kuo 
daugiausia naujų skaityto
jų. Rūpinkimės atnaujini- 

Sailors Union of the Pa ific ir Seafarers Int. Union 
(AFL) apleidžia laivus protestui prieš Wage Stabili
zation Board’o atsisakymu užgirti kolektyvėmis dery
bomis gautus m^kesties p. kėlimus. Kitos AFL unijos Z 
ir Committee for Maritime Unity (atstovaujas šešias 
CIO ir vieną nepriklausomą unijas) pažadėjo ir tei
kia streikieriams paramą. • t

I mais išsibaigusių prenume
ratų. Ruoškim parengimus, 
didelius ar mažus, kokius 
išgalime. Aukokime ir rin
kime aukas sustiprinimui 
Savo dienraščio finansiniai. 
Kiekvienas j) r o g r esyvis 

' žmogus privalo būti Lais- 
I vės bendrovės šėrininku. 
Kurie jau esate šėrininkais, 

: pasipirkite dar po vieną-ki- 
tą Šerą, .jei dirbate ir turite 
atliekama doleri - kita.t t 4.

Imkime šį vajų rimtai, 
taip rimtai, kaip tikrą savo 
ir savo šeimos dalyką. Juk 
dienraštis Laisvės yra tik
rai mūsų pažangiųjų žmo
nių didžiojo kolektyvo rei
kalas. Už šio vajaus tinka
mą išvedimą turime jaustis 
atsakomingi visi, kurie tik 

! branginame dienraštį Lais- 
h- ■ ■ . ■ .. .

Šiemet neturime vajui jo
kiu klinčių. Turime laisvas 

i rankas darbuotis, turime 
i laiko lankytis po namus 
! rinkti prenumeratas, turi
me progų ruošti pramogas. 
Nėra kliūčių ir nėra prie- 

i žasties, kodėl mes negalėtu
me išvesti vajų sulyg savo

■ pasibrėžto plano.
Taigi, draugai ir priete- 

1 liai, glauskime petys į pe- 
! tį ir dirbkime sąžiningai
■ labui savo dienraščio, to ko- 
lektyvio mūsų mokytojo ir 
vado. Dirbkime darbinin
kiškos apšvietos ir laisvės

į idėjos plėtimui.
Pirmyn su. dienraščiu 

; Laisve! P. Buknys.



su netikėtu keblumu: 
tris valandas vaikščio- 

i š viešbučio į 
š b u t į , vis jieškoda- 
kambario. Nėra tuščių,
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Livingston, N. J

ranka dar

Baltrušaičių Archyvas Atėjo

ar

nes

Chicago, 111

savo

kuklų prašymą su

tai rodos, 
nebus nei

Y. Prisiųsda- 
laiškutyje sa-

pažymėtas, kaip
Juozui Baltrušai-

man 
kad

Už šnipavimą ir bendradarbiavimą su priešu laike 
karo 26 chiniečiai tapo nubausti mirtimi, sušaudyti. Čia 
matosi kūnas Chen Lu, moters šnipės.

teko per
skirti ngų 
ir mūsų 

Washing-

ypatingai ma- 
šis archyvas,

prabėgo net dvi 
besisvečiuojant 
ir begyvenant

Valukus. Ačiū

7 d. apleidau 
ir patraukiau Į

tro-
mieste, Orlando,

kaip ir eliksyras, 
darbų, prie aukojimų ir 
Linkime laimingos kelio- 

ir laimingai pargįžti.
G. Albinas.

važiuoja, 
šalę balto, kur dar 
sėdynė. Neįpratu- 
tokios “civilizaci- 
labai nesmagu.
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Trumpi Bruožai iš Ilgos Kelionės 
į Orlando, Floridą

Rašo JONAS VILKELIS

Vienu pasiryžimu 
važiuoti vienuoliką 
šios šalies valstijų 
krašto sostam iestį,
ton, D. C. Pagaliau atsidū
riau stebėtinai gražiame, ‘ 
vejančiame ir karštame 
piško krašto 
Florida.

Rugpjūčio 
Detroit, Mich. 
Chicago, Ill., aplankyti miesto 
svarbesnes vietas ir senus 
draugus. Pribuvęs čia susidū
riau 
Apie 
jau 
v i e 
mas
negalima gauti; o jau ir vėlu. 
Susirūpinau: Čia' tik pradžia, 
o kur bus paabiga mano pasi- 
brėžto keliavimo?... Viena
me viešbutyje gavau patari
mą, kad viduryj miesto ne- 
jieškočiau kambario, nes visi 
geresni viešbučiai užpildyti. 
Pagaliaus, gavau kambarėlį 
ant Halsted St., toli nuo vi- 
durmiesčio.

Rugpjūčio 9 d. aplankiau 
dienraščio Vilnies įstaigą ir 
ten dirbančius senus draugus. 
Nors visi buvo užsiėmę neati
dėliojamais darbais, tačiau 
teko pasikalbėti su draugais: 
Zaldoku, Pruseika, Andriu
liu, Kuodžiu, Valatka, Ske- 
berdyte, Jonikiene (drg. Joni
kas buvo išvažiavęs.) Man at
rodė, kad visi Vilf.es štabo 
nariai yra pilni energijos ir 
pasiryžimo savo svarbiose pa
reigose. Geriausio jums, drau
gai, pasisekimo! Draugas 
Pruseika sujieškojo ir įteikė 
man kelių gerų Vilnies skai
tytojų adresus iš Denver, Co
lorado. Mat, tuomet maniau 
važiuoti į tą valstiją apsigy
venti, bet vėliau pakeičiau tą 
savo nusistatymą.

Kiek patyriau, tai Chicagoj 
maistas daug pigesnis, negu 
kur nors kitur.

Chicaga gana įvairus mies
tas ir čia daug ko galima pa
matyti.

Tie draugai ir draugės, ku
rie suvažiuosite iš kitų miestų 
į Chicagą, į menininkų suva
žiavimą, tai nepraleiskite pro
gos neaplankę: Field muzie
jaus, planetariumo, aquato- 
riumo ir industrialinio muzie
jaus.

Ypač svarbu matyti plane
tariume, kaip visos devynios 
planetos (Mercury, Venus, 
Žemė, Marsas, Jupiteris, Satur
nas, Urąnus, Neptūnas ir Plu
to keliauja aplink Saulę; kaip 
tos planetos toli nuo Saulės; 
kiek kiekvienai planetai ima 
laiko apskristi aplink Saulę 
(tai yra, padaryti metus); 
kiek kuri planeta turi sateli
tu (mūsų žemės satelitas yra 
Mėnulis); kaip pasidaro sau
lės užtemimai ir t.t. ir t.t.

Argi ne svarbu, 
progą,

tą gyvenimo bedugnę — čia I cijų 
ne vieta analizuoti.

Nesigraudinu keturias die
nas praleidęs Chicagoje. Ge
rai, kad paklausiau detroitie
čio draugo Antano Metelionio 
patarimo užsukti į Chicagą.

Dar vienas malonumas man 
buvo, tai kad suėjau seną sa
vo draugą Antaną Kovą, su 
kuriuo susipažinau dar 1926 
m. Valparaiso mokykloj ir 
kurio jau nebuvau matęs per 
16 metų. Su šiuo draugu pra
leidau visas keturias dienas 
“vandravojant” po Chicagą.

II
Rugpj. 11 d. atsisveikinau 

su savo geru draugu ir su Chi- 
caga (veikiausia jau ant visa
dos...) Ir, vieton į Denver, 
Colo., patraukiau į Wilkes- 
Barre, Pa. Važiavau irgi ne- 
apsigyvent, o tik aplankyti 
senų draugų ir . draugių, ku
rių buvau labai išsiilgęs, su 
kuriais kitados, per 15 metų 
čia gyvenant, teko nemažai 
veikti organizacijose... šie 
draugai prieš du metu buvo 
man surengę net išleistuvių 
pokilį ir dėl atminties įteikė 
dovanas. Nuo to laiko pra
slinko du audringi metai. Te
ko daug ko pergyventi. . . Bet 
dviejų metų gyvenimo bangos 
neužgesino mano troškimo, — 
dar kartą pasimatyti su tais 
senais ir gerais draugais! Ir 
to troškimo vedamas leidausi 
iš Chicagos į Wilkes-Barre.

turinčiam 
tą viską pamatyti ? ! 

O jei atlankysite Industrial 
muziejų, tai čia pamatysite 
mokslo “stebūklus”: galėsite 
matyti demonstruojant vėliau
si išradimą — radar, kuris 
apibėga aplink žemės ka
muolį 7 kartus per sekundą. 
Jis bedamas nutraukia pa
veikslus miestų, laivų, orlaivių 
ir nurodo, kaip toli tie daik
tai randasi. Tai vėliausias ka
ro naudai išradimas.- Čia pa
daviau tik vieno išradimo pa
vyzdį, o jų čionai 
tūkstančiai, šio 
aplankymui vienos dienos per 
mažai.

Tie, kurie turėsite laiko ir 
netingėsite, tai pereikite W. 
Madison gatve, čia jūs pama
tysite “bomų” (valkatų) “ka
ralystę.” Jų čia knibždėte 
knibžda, visokio amžiaus ir 
visokio tipo: apžėlusių, api
plyšusių, purvinų, girtų, pu
siau basų, stovinčių ant šali
gatvio, sėdinčių ir net tarp 
durų gulinčių. Kokios prie
žastys tuos žmones nustūmė į

randasi 
muziejaus

Kelionė buvo ilga, bet neį
domi. Teko pervažiuoti India
na ir Ohio valstijas, kol pa
siekiau Pennsylvania. Kelyje 
išbuvau 25 valandas. Visi 
miestai labai panašūs vienas 
į kitą. Tirštai apgyventi ir su
rūkę. Mat, čia bene bus pats 
tirščiausias industrijinis ruož
tas. Važiavau Greyhound bu- 
sais. Stotys ir busai visur už- 
sigrūdę žmonėmis. Moterų 
daug daugiau važiuoja negu 
vyrų. Atrodo, kad jos kur kas 
daugiau ir rūko, negu vyrai.

111 !
Rugpj. 12 d. pribuvau į 

Wilkes-Barre. Mieste, nusi
prausęs ir persimainęs drabu
žius, tiesiai nudrožiau pas 
Vincą Valuką. Tai vienas iš 
seniausių ir geriausių mano 
draugų. Tuo tarpu radau ir 
jo vyresnį sūnų Vincuką lei
džiant vakacijas pas tėvus. 
Vincukas mokinasi, Philadel
phia, Pa., ant gydytojo. O jau
nesnis sūnus, Zenukas, pade
da tėvui barzdaskutykloj. Pa- 
sisveikinom su Valukais, drau
ge Vanagaitiene (Valukienės 
motina) ir Ona Vanagaičiute, 
bet draugės Valukienės dar 
nebuvo namie. Ji Scrantone 
užlaiko plaukų dabinimo gra
žią įstaigą ir pati ten dirba. O, 
k^ip norisi kuo greičiausia pa
simatyti su Valukiene ir vi
sais kitais draugais wilkes- 
barriečiais.

Už trumpo laiko susitikau 
su Povilu Juozoku ir Jurgiu 
Surdoku. Vėliau su Antanu 
Ambrozaičiu ir Vincu Grum- 
liu. Teko aplankyti Vincą ir 
Aldoną Grigaičius, kurie sy
kiu gyvena su Aldonos tėvais 
—Kasparais. Draugai Kaspa
rai bene bus seniausi veikėjai 
Wilkes-Barre. Jų duktė, Al
dona Grigaitienė, žymi veikė
ja organizacijose. Aplankiau 
ir Liet. Prog. Kliubo pirminin
ką, Antaną škarnulį. Anta
nas labai draugiškas, Ameri
koj augęs lietuvis. .Taipgi ap
lankiau P. ir E. Cibulskius 
(Nanticoke). Draugė Cibuls- 
kienė daug veikia LDS orga
nizacijoj. Pasimačiau ir su Ig
nu Beržanskiu. Tik gaila, kad 
negalėjau sueiti Stasio K už-' 
micko (iš Shenandoah), nors 
jis man telefonavo, kad nori 
su manim pasimatyti. Drau
gas Kuzmickas ne tik yra 
Shenandoah veikėjas, geras 
dainininkas, bet ir LDS cen
tro narys ir darbuotojas. Su
ėjau ir su F. Naujaliu, L. Jo- 
neikiu ir K. Surdoku. Tai vis 

. pirmeiviški žmonės, organiza-

"i nariai, laikraščių skaity
tojai ir mano seni draugai. 
Negalėjau praleist neaplan
kęs Mr. ir Mrs. Randers, ku
rie gyvena Hunlocks Creek, 
Pa. ir ten užlaiko užeigą. Tai 
labai malonūs ir gero velijan
ti žmonės. Kitados sykiu dir
bome kasyklose su Randeriu. 
Jis yra čia gimęs lietuvis, o ji 
airė. Jie mane aplankė, kuo
met gyvenau Detroite.

Rugpj. 25 d. teko dalyvau
ti ALDLD 12 apskričio išva
žiavime. čionai suėjau daug 
senų draugų iš Plymouth ir 
Scranton. Taipgi suėjau su 
draugais Navalinskais, žy
miais veikėjais iš Binghamton, 
N. Y. Teko pasikalbėti ir su I. 
Klevinsku, serantoniečiu, Lais
vės bendradarbiu.

Na, tai jau 
savaitės man 
Wilkes-Barre 
pas draugus 
Valakui, Valukienei ir Vana- 
gaitienei už viską... Laikas 
skirtis su visais draugais.

Beje, prieš pat mano išva
žiavimą, Bronius Valukas (se
nas veikėjas), kuris turi ūkį 
netoli Mahanojaus, buvo at
vykęs pas savo brolį į Wilkes- 
Barre, kur aš buvau apsisto
jęs. Tai daug apsiskaitęs ir 
plačių pažiūrų draugas. La
bai malonu buvo su tokiu 
draugu pasikalbėti.

Ačiū visiems draugams ir 
! draugėms. Jūs visi mane la- 
i bai šiltai ir draugiškai suti
kote. Ačiū Helen Gillis už su
ruoštus man ir mano draugam 
didelius

Išvyko draugai Griciunai i 
Florid a

Pora savaičių atgal, po LDS • 
47 kuopos susirinkimo, drg. 

į Juozas Griciunas pervedė sa
vo užrašų knygas kitam drau
gui ir ant rytojaus su savo 
žmona ir draugu Walteriu Ši- 
manausku iš Irvington, N. J., 
susisėdo į Griciunų ševeluką 

j ir nuševeiavo į saulėtą, taip 
I daugelio išgirtą Floridą, ku- 
, rioje jau gan daug newarkie- 
. čių ir šios apylinkės lietuvių 
I maudosi.

ks 'MA

pietus.
IV

27 d. atsisveikinęs 
Valukus, 9 vai. ryte, 
Wilkes-Barre ir lei- 

ilgą kelionę. Prisiėjo

tai jis stovėdamas 
bet nesėda 
yra tuščia 
šiam prie 
jos” darosi

Kitus Įdomumus šios valsti
jos prisieina palikti neaprašy
tus.

North Carolina. Ši valstija 
turi 3,571,623 gyventojus. Jos 
plotis apima 52,424 ketvirtai- 
niškas mylias. Svarbiausia in
dustrija, tai medžio, tabako 
ir medvilnės. Turi 1,250,000 
akrų girių.

South Carolina. Ši valstija 
turi 1,899,904 gyventojus. Ji 
turi 30,989 ketvirtaines my
lias pločio. Vadovaujanti in
dustrija, tai apdirbimas med
vilnės. Ji samdo tris penkta
dalius esamų visoj valstijoj 
samdomų darbininkų. Bet šioj 
valstijoj dar yra 66 procentai 
girių, kur žmogaus 
nėra palietus.

Kuomet važiuoji, 
kad toms girioms 
pabaigos.

Man, bestebint Į tuos ne
apsakomus plotus miškų, 'pri
siminė Chicagos Madison gat
vė. Ten tūkstančiai žmonių 
apiplyšę, pusiau alkani slan
kioja be jokio užsiėmimo, ne
turėdami kur prisiglausti. O 
čia tiek daug vietos darbui ir 
gyvenimui!

Kodėl mūsų “demokratiš
kiausia” ir “geriausia” vald
žia nesubalansuoja tų nenor- 
mališkų dalykų ?

Georgia. Ši valstija turi tik 
63 procentus dirbamos žemės. 
Kita dalis, tai girios ir van
duo. Tos dirbamos žemės 33 
procentus apdirba negrai. 
Vanduo (upės ir ežerai) už
ima 540 ketvirtainių mylių.

Jau nusibodo važiuot. Nak
tį tai dar pusė, bėdos, bet die
ną, tai labai karšta. Buše įtai
syta ventiliacija mažai gelbs
ti. Veik visi šluostosi prakai
tą.

Florida Pagaliaus tai jau 
ta valstija, kurioje manau ap
sistoti. Ji tartum ilgas kylys, 
veik visa įlindus į Atlanto 
vandenyną. Jos vardas paeina 
nuo žodžio flowers (gėlės), 
mat, gėlės čia nenustoja žy- 
dėję. Ją kiti vadina “The Pe
ninsula State”. Jos plotas 58,- 
666 ketvirtainiškos mylios. Ji 
turi 1,897,414 gyventojus. Iš 
tų gyventojų 26 procentai yra 
negrai. Jos 3,000,000 akr. plo
tas apsemtas ežerais ir upė
mis. Florida per metus (1943- 
44) užaugino virš 80,000,000 
dėžių (boxes) citrinių fruktų, 
didžiumoje orandžių.

į Lietuvių Literatūros 
Centralinį Archyvą

Rugp. 
draugus 
palikau 
d ausi į
pervažiuoti Maryland, Virgi
nia, North Carolina, South Ca
rolina ir Georgia valstijas, kol 
pasiekiau Florida, ši kelionė 
man buvo žingeidi. Viena, 
kad pirmu sykiu važiavau šiuo 
ruožtu į pietus, o antra, tai 

| pietinės valstijos daug kuom 
skiriasi nuo šiaurinių.

Maryland, ši valstija nėra 
didelė. Turi tik 1,821,244 gy
ventojus. Jos plotis užima 12,- 
327 ketvirtainiškas mylias. 
Baltimore, 859,100 gyventojų, 
didelis miestas, atrodo surū
kęs. Čia gyvena daug negrų.

Washington, D. C. Čia tiks
liai sustojau vienai dienai, 
kad pernakvojęs galėčiau 
“gerai” apžiūrėti šios šalies 
sostinę, iš kurios išplaukia vi
sai šaliai geri ir blogi įstaty
mai. Washington, D. C., tai 
lyg kokia skirtinga “karalys
tė.” Nes jis nepriklauso nei 
jokiai valstijai. Atrodo gana 
švarus miestas. Turi 663,091 
gyventojų, 
valstybių 
plomatai 
bais, čia 
laikraštis 
pondentus. 
tiek dieną, tiek naktį pilna 
gyvumo ir judrumo, tai visos 
šalies plakanti širdis. Daug 
labai gražių namų. Bet už vis 
gražiausias, tai Baltasis Na
mas, kuris lėšavo $26,000,000 
ir kuriam pamatinį akmenį ( Tuose ežeruose randasi ne tik 
padėjo pirmas šios šalies pre
zidentas, Jurgis Washingto- 
nas 1793 m. Būtų labai daug 
kas rašyti iš šios šalies sosti
nės, bet kadangi rašinys jau 
darosi per ilgas, tai bus gana.

Virginia, 
važiuojant, 
člau, kaip 
negrai yra 
nustumti užpakalin, 
nedrąsūs ir lyg ko nusigan
dę. Jiems nevalia viešose vie
tose sykiu maišytis su baltais. 
Ant didelių ir gražių stočių, 
kur randasi geros valgyklos, 
negrams įtaisytos atskiros ir 
ankštos landynės. Į busus vi
suomet suleidžia pirma baltus, 
tik paskiau negrus ir tik į 
jiems skirtas vietas. Juodvei- 
džiui nevalia sėstis šalę bal
to. Jei negrams skirtos vietos 
užpildytos, ir vienam netenka,

Vieno asmens džiaugsmas bū
tų mažas-nereikšmingas, jei
gu jis nebūtų visų kultūriškų 
lietuvių džiaugsmu. Visi sielo
jamės bendrai, kas yra nege
rai, tai ir džiaugsmu turėtume 
dalintis, kas gero-smagaus. Vi
siems yra žinoma, kad mes esa
me pasiruošę surinkti visas 
Amerikoje lietuvių kalba išleis
tas knygas-brošiūras. Mes jas 
renkame ir visuomenės praše
sne paremti mus su seniau iš
leista literatūra, kas tik kokios 
turite. Mes jos jau gavome, 
bet vis dar mažais kiekiais. Pa
staruoju laiku esame gavę la
bai vertingos literatūros nuo 
Juozo ir daktarės Johanuos 
Baltrušaičių iš Pittsburgh, Pa. 
Tai per visą gyvenimą rinktas 
lobynas! Jiedu turėjo palinki
mą branginti spausdintą žodį, 
tai visa kas literatiniai ir isto
riniai svarbu — rinko ir taupė 
per ištisą savo amžių. Dabar 
daktarė Baltrušaitienė visą sa
vo archyvą perdavė į Lietuvių 
Literatūros Central in į Archy
vą, Brooklyn, N. 
jna archyvą 
ko:

“Draugai, 
Jonu būtų,
kurį prisiunčiu ir kurį dar pri
siųsiu, būtų 
memorialas 
čiui.”

Mes šį jos
džiaugsmu priimame ir pasiža
dame jį išpildyti iki raidės! 
Tai bus gražiausias paminklas 
velioniui Juozui nuo jo gyveni
mo draugės. Gyvas .būdamas 
Juozas mylėjo knygą-apšvietą, 
tai ir knygos paminklą jam pa
statome !

Kas nežino Juozo Baltrušai
čio? Visi, kas mokėjo ir skaitė 
lietuvių spaudą—knygas, laik
raščius — žinojo Baltrušaičio 
vardą. Juozas mylėjo literatūrą 
i? visą energiją ir sielą įdėjo, 
jos platinimui per visą savo 
amžių. Pats* rašė-kūrė ir jos iš
leido nemažai savais centais. 
Jis sau "pasistatė nemirštamą 

Jiteratūrinį paminklą, pamink-

čia gyvena visų 
ambasadoriai ir di- 
su visais savo šta- 
kiekvienas didesnis 
užlaiko savo kores-

Ši šalies sostine

Rugpjūčio 30 d., vidurnak
tyje pribuvau į Orlando, Flo
ridą. Tai jau užbaigiau savo 
ilgą kelionę. Apsistojau laiki
nai Empire Hotel, kuriame bū
damas ir rašau šiuos įspū
džius.

Prie pabaigos reikia šis tas 
pabrėžti ir apie šį miestą.

Jau pradžioj šio rašinio mi
nėjau, kad šis miestas stebėti
nai gražus. Jis randasi pačia
me centre valstijos. Jis dau
giau panašus į milžinišką par
ką, negu į miestą, čia neišpa
sakytai daug visokių rūšių 
paimu ir kitokių tropiško kraš
to gražiausių ir didžiausių 
medžių. Miestas turi 80,000
gyventojų. Miesto ribose ran- Ją už labai nupelnytą darbą! O 
dasi 31 ežeras (gal netikėsi- mes jo literatūrinį palikimą 

grynas faktas) J tinkamai įamžinsime į istorijos 
lapus: pasiųsime į Lietuvos 
Valstybinį Archyvą, kur ji pa
siliks visiems laikams.

Kitoje vietoje daktarė 
hanna Baltrušaitienė savo
būtyje tarpe kit ko pabrėžia: 
“Šiandien išleidžiu dalį žadėto 
archyvo ir knygų Juozo Baltru-

į te, bet tai

Per šią valstiją 
pirmu syk pama- 

pietinėse valstijose 
paniekinti ir visur 

Jie čia

žuvų, bet ir laukinių ančių. 
Mat, ežerų saliukės apžėlę 
milžiniškais paparčiais ir krū
mais. O parkai užima 415 ak
ru.

Ant žiemos čia suvažiuoja 
labai daug turčių iš šiaurinių 
valstijų. Viešbučiai 
prisirengę jų tik ir

Lietuvių pačiame 
ra nei 
miesto 
nos.

Per
(detroitiečio). 
pirmiausiai 
Louis Lietuvniku. 
malonus,
velijantis draugas. 'Jis mane 
su savo automobiliu išvežiojo 
visur. Aplankėm ir kitas dvi 
lietuviškas šeimynas: Šidlaus
kus (e:x-detroitiečius) ir Ju- 
raičius (ex - baltimoriečius).

ir re z ortą i 
laukia.
mieste nė-

šalimaisvieno, bet
keturios šeimy-randasi

draugo C. Tamošiūno 
rekomendaciją, 

susipažinau su 
Tai labai

gero būdo ir gero

Jo- 
laiš-

Beje, ir pats Lietuvnikas yra 
ex-baltimorietis. Visi neperse- 
niausiar atvažiavę, bet pasi- 
pirkę labai puikius namus. O 
L. Lietuvnikas, apart namų, 
turi labai didelius orandžių 
sodus. Už vieno sodo Grand
žius jam siūlo $40,000. Anot 
jo paties išsireiškimo: “oran- 
džiai, tai aukso obuoliai.”

Na, draugai, jūsų reikala
vimą ir savo prižadą išpil- 
džiau, pateikdamas šį rašinį. 
Kad tik redaktoriai jo “nesu- 
konfiskuotų.”

šaičio spausdintų. Nežinau 
atskirai tie paketai jus pasieks, 
ar gal bus kartu pristatyti gele
žinkeliu. Tad viso turi būti 30 
skrynių. Prie šio siuntinio nė
ra pridėta iš mano privatinio 
knygyno apdarytos knygos, 
neigi Juozo Baltrušaičio bio
grafinė medžiaga ...”

“Draugai Vilkas, Matakas ir 
Viktoras Matakas, Jr., iš Wil
merding, Pa., atvažiavo ir pa- 
ruošė-sukalė skrynias. Vikto
ras suteikė reikalingas skry
nių sukalimui vinis. Jonas Kaz
lauskas ir Jonas Kazlauskas. 
Jr., iš Pittsburgh, Pa., parūpi
no visą reikalingą medžiagą su
rišimui bei sukalimui skrynių, 
ir davė reikalingas skrynioms 
lentas. Tad dėkoju visiems pa
sidarbavusiems draugams už 
pagelbą; be jūs pagelbos nebu- 
čuu galėjus pasiųsti siuntinį i 
kelionę.

“Būkite atsargus išimant se
nuosius laikraščius, kurie jau 
gana seni. Kai kurie jau treti 
metai sudėti laukė išsiuntimo. 
Vieni jų yra kompletai, kiti tik
tai pavyzdžiai, bet stebėtinai 
kiek jų iš viso išleidžiama. Dar 
pas mane liko jų .. . įdo
miausi dalykai, kuriuos pasiun
čiu jums, tai . tos brošiūros 
1890-1905 metų, už kurias mū
sų pionieriai savo kruvinom 
pėdom nudažė Sibiro, Viatkos 
ir kitus tolimos šiaurės sniegus. 
Aš su jomis skyriaus, kaip mo
tina, kad skiriasi su mylimu 
savo vaiku išlydėdama amži
nai, bet viliuosi, kad iš jų 
bus istorijai medžiagos tų lai
kų apibudinimui. Taip pasenus, 
sutrūnijus, bet jokiu turtu ne
įkainuojama medžiaga. Jums 
pervedu globoti.”

Taip, daktare Baltrušaitiene, 
mes suprantame Jūsų troškimą. 
Stengsimės ją globoti geriau
siai, kaip galima. Atsargiai pa
ruošime ją perdavimui į sau
gias rankas —. į Lietuvos isto
rinių archyvų dabotojų globą. 
Pasitikime, kad ten ją mokės 
įvertinti ir saugiai užlaikys.

Varde Lietuvi ų Literatūros 
Centralinio Archyvo Komiteto 
reiškiu širdingą ačiū daktarei 
Baltrušaitienei už perleidimą 
šios vertingos literatūrinės me
džiagos ; ir taipgi, ačiū visiems 
draugams už pasidarbavimą 
paruošiant siuntinį. Jūs, drau
gai, atlikote didelį kultūrišką 
.darbą. Nei " mes, nei daktarė 
Baltrušaitienė, nebūtume įsten
gę tiek keblaus darbo atlikti, 
kokį jūs susispietę sukrovėte, 
sutvarkėte be jokio atlyginimo 
ir r dar prisidėdami medžiagi
niai. Tik tokių draugų turint 
tegalima didelius visuomeniš
kus darbus nudirbti.

Ačiū

Mūsų kuopa tarėsi surengti 
kaip ir išleistuves savo drau

gams Griciunams, kurie abu 
pasikeisdami sekretoriavo šio
je kuopoje nuo 1939 metų.' 
Tačiau Griciunai sakė išva
žiuodami, kad jie važiuoja 
nei patys nežinodami, ar jie 
ten apsigyvens pastoviai, ar 
tik laikinai apsižiūrės, patyri
nės tenaitines gyvenimo sąly
gas.

Gaila mums gerų draugų, 
kurie mūsų kuopelėj buvo jos 
gyvumo 
prie

Kova nrieš diskriminaciją 
geležinkeliečių unijoje

Tikrai nepaprasta situacija 
susidarė geležinkeliečių uni
joj Brotherhood Railway Car
men of America. Unijos kon
vencijoje iškilo plausimas dėl 
diskriminacijos prieš negrus. 
Mat, unijos konstitucija kalba 
tiktai apie baltveidžius^Reiš- 
kia, konstitucija aiškiai' nu- 
krepta prieš negrus. Buvo su
manymas unijos konstituciją 
pakeisti, bet 364 balsais prieš 
312 konvencija sumanymą at- 

’metė. 256 delegatai susilaikė 
nuo balsavimo.

Prieš pakeitimą konstituci
jos atkakliausiai laikėsi dele
gatai iš pietinių valstijų. Vie
nas ju net begėdiškai šaukė: 
“Vardan Dievo Visagalinčio, 
šiaurinių valstijų delegatai, 
padėkite mums pietuose išlai
kyti baltveidžių pirmenybę.”

Kas labai nepaprasta, tai 
tas faktas, kad pakeisti kons
tituciją konvencijai rekomen
davo unijos Pildomoji Tary
ba ir unijos preidentas Felix 
IT. Knight. Knight kalbėjo il
gai ir karštai. Jis nurodinėjo, 
kaip svarbu iš unijos prašalin
ti diskriminaciją prieš negrus. 
Jis nurodė, kad po konvenci
jos 26 lokalai, kurie susideda 
iš juodveidžių, apleis uniją, 
jeigu konstitucija bus nepa
keista. Be to, Knight argu
mentavo, įvairiose valstijose 
teismai yra pasmerkę unijas, 
kuriose yra diskriminuojama 
negrai. Jis pats buvęs kelis sy
kius nušauktas j Washingtona 
ir turėjęs aiškintis, kodėl tos 
unijos konstitucijoje yra kal
bama prieš negrus.

Tačiau jokie Knight argu
mentai ir argumentai šiauri
nių valstijų delegatų nepagel
bėjo. Dauguma delegatų buvo 
permirkyti šovinizmo nuo
dais. Rep.

SU DIENĄ
:oooooooooooooooooo<

daktarei ir draugams!
Jonas E. Gužais, 

Liet. Lit.
Archyvo Sekfčt

ntralinio 
rius.

nemoka pažint di-
žmonių silpnybių,

Kas 
džiųjų 
tas nepajėgia įvertint jų 
tobulybių.

Voltaire.

Dr. Kaškiaučiaus užrašai 
“Per Teksu...” — tai turtin
gas lietuvių terminologijos 
sandėlis. Skaitant jo rašinį 
atydžiai, studijuojančiai, 
galima dikčiai praturtinti 
savo kalbos lobyną. Pui
kus dr. Kaškiaučiaus pasi- 
tarnavimas, nors jau ir ne
be pirmą kartą. Ir nesaky
kit: “Pagražinimo kultūros 
įstaiga” — sakykit: daby- 
bos salionėlis! 1

Vilf.es
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

nėši. Susėdo, visi septyni 
ant ilgos sėdynės, vis poro
mis. Rūko, kalbasi, skabi
nėjasi, glėbesčiuojasi. Gal 
už pusvalandžio kareivėliai 
pakyla, bučiuojasi su saviš
kėmis: matyt jų traukinys 
tuoj išeina. Merginos už 
kelių minučių grįžta ir vėl 
susėda visos keturios ant 
to paties suolo. Nutrukus, 
iš kur buvę nebuvę, eina 
pro šalį kaip tik keturi taip 
sau bernužėliai, nebe ka
reiviai. Vienaplaukiai, kru
ti n e s a t s ilapoję. Grįžt, 
šipt, — ir be ilgų abejonių 
susispaudė visi su mergai
tėmis ant ilgo.suolo. Ir vėl, 
kaip ir pirma, juokai, papi
rosai, pasimylavimai...

Ar dar ilgai taip skambė
jo jaunų širdužių aidai, ne
begalėjau ilgiau tėmyt. At
ėjo maniškė čemodanų sau
got, o aš išėjau vakarienės 
pervalgyt. Paskui dar kiek 
lukterėjus, iš garsiakalbio 
pranešta, kad ateina toks ir 
traukinys. Tas pats rau
donkepuris žmogynas pri
vežė mūsų čemodanus ar
čiau besiartinančio trauki
nio. Įsinešt ir vėl pats tu
rėjau. Laimė dar, kad ne
buvo spūsties.

Vagonėlis taip sau. Kai 
dėl Teksu, tai pats tas pavi- 
dutinis. Pertvertas per pu
sę: viena pusė — baltiems 
važiuoliams, kita — “spal
vuotiems”. Sena istorija... 
Jau arti dešimtos, gerai bū
tų kiek ir prisnūsti, kol pa
sieksime tą Berklėrio stotį 
antrą valandą anksti rytą... 
Konduktorius neša glėbį 
pagalvių, po 10 centų. Pa- 
sisamdėm ir mudu po vie
ną. Visgi galvai minkščiau. 
Belūkuriodami miego, svar
stome, kaip čia mum bus 
geriau padarius, kai pa
sieksime savo stotį. Susita
rėm šitaip. Jei kas būtų at
važiavęs mūsų pasitikti, tai 
klausimas išrištas. Bet, jei 
nieko stoty nebūtų? Nagi 
tada mes paduodam stoty 
čemodanus pasaugot, o pa
tys sau maunam kur į vieš
butį pramigt gal iki kokiai 
10 vai. Tada grįžtam į stotį, 
tada jau veikiausia bus kas 
ir mūsų paimt atvažiavęs. 
Dėl viso ko, daiktų saugo
tojui paliktume raštelį, kad 
mes viešbuty, — tada atva
žiavęs giminietis galėtų 
lukterti.

Tai taip bent nutarėm, 
bet mums teko turėt paty
rimų... ir dar kokių.

Traukinėlis šliaužia, šo
kinėja, stabčioja dažnai. 
Kol pasiekėm savo žadėtą 
vietelę, vagone jau nieko 
kito nebebuvo, kaip tik mu
du. Akių nė sudėt nesudė- 
jom. Nepadėjo nė tos pagal
vės. Štai senyvas kondukto
rius prieina, sako — tai 
Berclair stotis. Labai pa
slaugiai pats jis išnešė ir 
padėjo kur mūsų čemoda
nus, o tada ir mudviem lei
do išeit.

Išėjom.Broliuk tu mano!.. 
Tamsu, nors akį durk. Ge
rai dar, kad nelyja. Jau
čiam — stovim kur lauke, 
ant kokių žolių. Stoties o- 
niai žymelės niekur nieko 
nematyt... Nei žmogaus, nei 
žiburėlio.. Stovim krūptelėję 
ir stebimės, kasgi čia dabar 
bus. Ir gal bent kelias ilgas 
minutes pastovėję, pama
tėm : ten kur toli lyg šviese
lė, nei to vilko akis, vis žibt 
ir vėl užgęsta... Kas čia da
bar? Koks signalas? Kon
duktorius suramino: tai 
veikiausia ateina kas jūsų

(Tąsa)
Šitoj reformistų žydų si-! 

nagogoj tik keletą įvadinių 
maldos sakinių rabinas Ko-į 
henas iškilmingai tąsė bib- 
liškąja hebrajų kalba: šma, 
israel! Borhuch adenoi alo- 
eno (Girdėk, izraėliau! Die-; 
vas tėvas vienintelis valdo-i 
vas). Ir čia tuoj man lenda 
iš vaikystės įsmigusi pa- i 
mėgdžiojanti bala baika: 
Bara katinu — žydas pjo
vė juodų katinų... Piemenė-1 
lių buvo prasimanymas.

Ant “viškų” groja vargo
nai. Vargoninkas kantorius 
rabinui atsakinėja paeiliui, 
vis angliškai giedodamas. 
Kaip puikiai, kaip skambiai 
jis gieda! Aukštu skardžiuj 
tenoru, kaip varpas, skam
bina! Vietomis ir jis hebra
jiškai sugieda kokį posmą, i 
Ir kaip puikiai, kaip gra
žiai gieda ant “viškų” sina
gogos kvartetas! Tik vienas 
tenoras kantorius — žydas, 
o visi kiti — krikščionys: 
dvi moterys — soprano ir 
alto balsais ir vienas vyras 
— žemo baritono balsu. Ir 
kaip jie visi keturi harmo
ningai suderina balsus!...

Visa iškilmė, visos tu di- 
džiųjų švenčių apeigos toj 
reformistų sinagogoj atro
dė, palyginti, lengvos, įspū
dingos ir nepainios. Tai ne- 
taip, kaip mūsiškėse kata
likų bažnyčiose: tave ten 
plūkte žemėn priplukia, 
galvą tau susuka visas tas 
skambesys, smilkalai, klū
pojimai, bažnytinių rūbų 
mirguliavimai, cherugvijos, 
procesijos, b a 1d a chimai, 
barškalai ant lazdų, varpai, 
varpeliai, klapčiukai, pakė
limai, stacijos ir dar kokie 
skaityti nesuskaityti tų vi
sų iškilmių džinguliukai...

Et, bet gana to tuščio 
tvaiko! Važiuojam busu to
liau. Busas pravažiuoja ne-1 
grų apgyventu pakraščiu. | 
Čia, matyt, mažai kas pa
sikeitė nuo anų laikų. Pir
kelės nublukę, krautuvėlės 
menkutės. Šaligatviais pus
plikiai, basi negriukai, 
krykštauja, kepėstojasi. Ak
la senutė negrė ant kampo 
monotoniškai gieda kokią 
dvasišk. giesmę (spiritual), 
išmaldos laukia vargšelė, o 
čia gal jos sūnėnas, gal ko
kių šešių metelių vienaplau- 
kis vaikiūkštis, bailiai var
to baltom kukulainėm, kaip 
apuokiukas, ir laiko į jus 
atkišęs seną cigarų dėžutę, 
lair blausiai slepiasi keli 
variniai centai...

Tolėliau paauglių keletas 
mėto kauliukus ant šaligat
vio, krūvon susibūrę, iš pi- i 
nigo “azartiškai” groja... j 
Ten vėl pora jaunuolių dži
gą strapalioja ir juokiasi 
skardžiu skambiu gerkliniu 
juoku... Stora pilvota negrė 
nustebusi stovi ir tėmija, 
a įsitvėrę į sijoną du šeiva- 
blauzdžiai vaikiukai vėp- 
so ir laižo užmautus ant 
medinių kotelių spalvuotus 
saldainių gabalus... Vitami
nai — apmaudžiai smilkte
lėjo man galvon... Ai, tu, 
vargana, pietų Amerika, 
juodoji juosta pietinių 
Jungtinių Valstijų!... Kiek 
čia to juodo Skurdo, var
go! Kiek čia įžeidaus paže
minimo ir įkirios diskrimi
nacijos, džimkrojizmo ir ki
tokio vergijos sloginančio 
tebėra tvaiko!...

Meksikiečių apgyvento
sios gatvelės irgi nekuo 
praneša negrų budeles. 
Meksikiečiai, tie seniau bu
vę Techaso (Teksu) šeimi
ninkai, dabar vis dar tebė
ra nustumti į užpečkį. O at

rodo jie tokie darbingi, man 
dagūs ir nuoširdūs. Ištarei 
jiems keletą ispaniškų žo
džių—ir tuoj jiems nušvin
ta juodos akys ir veidą nu
skaidrina atvira šypsą... — 
Como estą usted, senor ca- 
ballero? (Komo estą ustė, 
senjor kabaliero? — Kaip 
jums einasi, pone kavalie
riau?)

' Mirktelėjęs nuolaidžiai, 
skambiu tenoro balsu, atsa
ko -tau jaunuolis:

— Nada, nada, muncho 
gracias... muncho trabajo, 
poco denero... (Nada, na
da... munčo travacho, poko 
dėnėro... Nieko, nieko... 
daug darbo — maža pini- 
gi--)

—Es tropo caliente hoy 
(taip karšta šiandien).

—Muncho caliente, mun
cho caliente (labai karšta, 
labai karšta), — beviltin- 
gai sutinka lamas statulin- 
gas bronzinės spalvos jau
nuolis.

—Hasta la vista! Adios, 
mi buen muchacho! (Asta 
la vista! Adijos, mi buen 
mučačo! — Iki pasimaty
mo! Sudieu, mano geras 
vaikinėli!)

—Hasta la vista! Hasta 
la vista!—muzikingai, lyg 
dainuodamas pratęsia jums 
atsisveikinimą ir nulydi jus 
ilgesingu klausiamu žvilgs
niu. ..

Ilgai dar vis man vaiz
duotėj spaistėsi tų šiomis ir 
anomis dienomis pergyven
tų atminimų spiečiai. Tai 
pradžia teksiškių įspūdžių, 
o juk bus jų daugiau, o ko
kių — parodys koks treje
tas būsimų savaičių.

Vagone važiuolių šiuo 
kartu nedaug. Mano dė
mesį ilgai laikė jaunutė, gal 
metelių šešiolikos' meksikai- 
tė.. Anapus tako, truputį 
prieky gulėjo ji susirangiu
si, kaip voverytė, ant ne
patogios sėdynės. Matyt, 
esama nabagėlės pavargu
sios, gal iš tolimos kelionės. 
Pagulės, pagulės keletą mi
nučių — ir vėl šast pakyla, 
pasitaiso savo juodus supu- 
dalotus plaukus, pasideda 
po galva nusivilkusi mažy
tį margą nėrinėlį ir gula 
ant kito šono... Ne, ir taip 
nepatogu. Vėl pasikelia, 
plonučiu kais piršteliais 
brūkšteli per plaukus, at
gula paskersai tarpelio, ant 
abiejų sėdynių: galvelė ir 
liemenėlis ant vienos sėdy
nės, o kojos nuo blauzdų 
įspirtos į kitą sėdynę...

Raitės ji, manievravo ir 
šiaip ir taip, beveik visu ke
liu, iki pat Justono. Čia jau 
pasimetėm. Justoną priva
žiavom už kokios valandos. 
Jau buvo sutemę. Pats tu
rėjau išvilkt iš vagono, bent 
per du kartu tą paibelį visą 
lagaminą. Mat, čia ne Pul- 
manas, porterio nėra. Bet 
nuo perono padėjo į laukia
mąją stoties salę perkelt 
daiktus raudonkepuris juo
dukas. Salė didžiulė, kaip 
daržinė. Daug maišosi ka
reivių ir matrosų.

Susikrausčiau sau pato
giai čemodanus ir sėdžiu 
šalimais. Maniškė išėjo į 
gretimą valgomąjį pasistip
rint. Abiem kartu eit ne
drąsu : ko gera, dar gali kas 
nu jot bagažą, tai tau būtų 
ir devintinės....

Skaityt tamsoka, tai duo
du akim pazyliot po salę. 
Štai trys kareivėliai, balti 
dobilėliai įsiveda bent ke
turias mergužėles, baltas 
lelijėles. Gal seserys, gal 
mylimos, gal žmonos — jų 
negi suvaikysi ir nesiklausi-

pasitikt... Saugumo dėliai, 
vis dėlto traukinėlio nepa
leidžia eit, kol neišsiaiškins 
būklė.

Matom, ugnelė eina ar
tyn. Už minutės akys jau 
sugebėjo įtėmyt, kad atei
na per lauką kokia žmogys
tė. Ėjo ir priėjo. Elektri
nės lemputės šviesoj pažino 
maniškė savo seserėną Her
maną. Mielas žmogau, kaip 
nudžiugom!... Kur mes bū
tume ir pasidėję vidunakty, 
lauke ?...v Konduktorius ma
to, kad visa kas tvarkoj, tai 
traukinys ir vėl pradėjo 
krutėt.

Pasisveikinom su Herma
nu Wehe. Tvirto esama tek
šeno. Griebė pačius didžiuo
sius čemodanus ir nešasi, 
kaip titę. O aš jau — du 
mažesnius, o žmona — du 
dar mažesnius. Ėjom, ėjom, 
man rodės, gal kokią pusę
mylios. Ir vis kokia šiurkšti 
žolė kabinasi, bružinasi a- 
pie kojas...

— Susimildami, tai kur
gi jūsų stotis?

— Ar stotis? Nagi va, ūt. 
Matot, pašiūrė.

— Ar tai čia ir stotis 
Berclair? O kodėlgi tamsu, 
jokio žiburio? — klausiu 
besistebėdamas.

— Ogi niekas ten neesti 
nakčia. Tik dieną pribūva

Philadelphia, Pa.
Kas Veikiama Del Lietuvai 

Pagalbos
Jau čia pat rudenėlis, šal

tos ir trumpos dienelės. . . 
Dirbom vasarą, dirbsim ir žie
mą. Mūsų sesutės ir broleliai 
dar vargsta, skursta vokiečių 
nuteriotoj Lietuvos žemelėj. 
Philadelphijoš pažangūs, są
žiningi lietuviai pridėjo jau 
labai daug darbo ir aukų dėl 
sušelpimo savo tėvynainių. 
Vilniaus Medikalio Instituto 
įrengimui šukelėm visai arti 
3,000 dolerių. O kiek pirmiau 
buvo sukelta! Kiek drapanų 
suaukota, kiek mezginių nu- 
nlegsta* kiek naujų drabužių 
susiūta ir pasiūtų supirkta!

Čia noriu priminti keleto 
nenuilstančių darbuotojų var
dus. Kiek daug kartų pridavė 
mezginių draugės: M. Rainie
nė, 110 W. Thompson St., da-
bar, per vasaros karščius vėl 
numezgė 6 svederius: A. 
Struogienė, 2665 N. 23 St., ir 
vėl 6 svederius, Stankūnienė 
iš National Park, N. J., vėl 5 
svederius. J. Tininis, 2219 
South St., aukojo didelį mai
šą dėvėtų drabužių ir 3 po
ras čeverykų; Mrs. Smith, 
3107 N. 10 St., daug naujų 
drapanų; Mrs. Ivanauskienė 
daug vilnonių drapanų; P.

i Cinkus, 5101 Melrose St., 10 
kepurių ii- drabužių ; A. Seve-

moteris, į paštą laiškus pri-! 
stato.

Ištikro, pašiurėlė, kaip' 
geram automobiliui pasta-1 
tyt... Ot tau ir stotis. Pa-; 
tamsy nė pamatyt nepama-1 
tytum.

— Nebijokit, kada dienai 
aš jums ją parodysiu,—ra-!
mina Hermanas. Eime ii
automobilį, ten prie tvoros.!

I

Priėjom, susėdom, susi- i
kraustėm tuos mūsų čemo-! 
danpalaikius. Aš sėdau su ! 
Hermanu prieky, maniškė j 
— viena ponia, užpakaly. 
Mašina važiuoja pamažė- 
lio, šokinėja nuo nelygaus 
duobėto kelio.

Broliuk tu mano!... Tai 
va ir atsidūrėm kur du- i

rinio irgi drapanų glėbį; Ur- 
šulia Kazlaučiunienė ir K. 
Bak.šas, 2115 S. 9 St., Cam
den, N. J., daug gerų drapa
nų; Anelia Maciūnas, 2830 
Oxford St., daug drapanų ir 
čeverykų; U. šapranauskienė 
glėbį gerų drapanų ir dvi po
ras naujų numegstų šiltų pirš-CLEVELAND, OHIO 
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

buriuOSC. Aplinkui nematyt Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
nieko, kaip tik kokie me- ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 
dėlių siluetai. Priekinės au- i ..
tomobilio lempos blandžiai 
nušviečia kelią. Paprastas 
per laukus išvažinėtas kele- 

1 lis. Nei cemento, nei alie- 
[jaus, nei kokio asfalto. Nė
ra šonais nė ravų. Matyt, 
padulka.

Klaiku ir šiurpu atrodo 
važiuojant vidunaktį, tarp 
nepažįstamų b r u z gynų. 
Klausinėju smalsiai Her
mano, kaip ir kas ir kur, o 
jis geraširdiškai aiškina. 
Kai jam pasakėm apie tą 
mudviejų sumanymą daik
tus palikt stoty saugotuvėj, 
o patiems eit viešbutin pa- 
miegot, Hermanas turėjo 

i juoko. Tokio daikto, kaip 
viešbutis iš viso čia, girdi, 
nėra niekur apylinkes mies
teliuose.

(Bus daugiau)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

c
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JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
i

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

ssosssosssMSSsstsststteseesetsssst*
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Popiet 4110

tinių; A. Puodienė naują vy
rišką paltą; A. Smitas gerų 
drabužių ir gerą paltą; Hrey 
Patash, 1232 Arch St., svetim
tautis, virš 100 svarų dėvėtų 
drapanų ir jau antru kartu, 
žinant drapanų brangumą čia 
ir Europoj, tai yra labai ver
tingos aukos.

Toliau vietinis Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto sky
rius nusitarė įvykinti parengi- 
mėlį dėl to pat tikslo. Laiką 
ir vietą pranešime vėliau. 
Taipgi nutarta parsitraukti 
lietuviškus krutamus paveiks
lus. Tai pradžia rudeninio vei
kimo. M. S.

ŽIEMA BŪSIANTI ŠILTA

Yonkers, N. Y.— Kapito
nas Russell F. Peterson 
pranašauja, jog ateinanti 
žiema bus šilta. Jis jau 22 
metai tarnauja kaip oro 
spėjikas Yonkers - Alpine 
upinei laivų kompanijai.

Skaitykit Laisvę ir 
Jai Talkaukit!

Seimour, Conn.
Rugsėjo 21 susivedė Juozas 

Lisajus, sūnus Elzbietos ir Ig
no Lisajų, su panele Hilda 
Barbora 'Zimkus, iš New Ha
ven, Conn, šliūbą ėmė St. Ca
simir bažnyčioje, New Haven, 
Conn. Vestuvių pokilis įvyko 
Lietuvių Svetainėj, 243 Front 
Street, New Haven, Svečių 
buvo pilna svetainė. Nuo 2 
valandos iki vėlybo vakaro 
svečiai buvo vaišinami įvai
riais valgiais ir gėrimais. Mu
zikai grojant svečiai linksmi
nosi ir šoko įvairius šokius.

Jaunavedžiai tą patį vaka
rą išvyko medaus mėnesiui.

Jaunavedžiams 1 i n k ė t ina 
linksnio ir laimingo *gyveni
nio. Veselninkes.

Jeigu mes patys netu
rėtume silpnybių, tai mums 
nebūtų taip labai malonu 
pastebėt jas kituose.

La Rochefoucauld.

SPALIŲ 5-ta yra 
svarbi diena

Visiem vyram, kurie savo noru įstoja į naująją Regu- 
liarę Armiją 1946 m. Spalių 5 d, ar pirmiau, yra užtik
rinta visa mokslo nauda pagal G. I. Teisių Bilių už iš
tisą jų įstojimo terminą—1, 1%, 2 ar 3 metams, žiū
rint, kiek jie pasirenka.

Vyrams, įstojantiems po Spalių 5 d., tokia nauda pa
gal G. I. Teisių Bilių eis tiktai tol, kol tęsis šis nepa
prastas laikotarpis. Kada karas oficialiai pasibaigs, tai 
bus sustabdyta tokia nauda.

Ši nauda, kuri, tarp kitko, duoda progą gauti pilną 
mokslą kolegijoj, amatinėj ar biznio mokykloj, yra labai 
svarbi kiekvienam vyrui, kuris planuoja įstoti į naująją 
Rcguliarę Armiją. Žiū
rėkite, kad gautumėte vi
sus tuos faktus pirm 
Spalių 5 d. iš arčiausios 
jums J. V. Armijos Re- 
krutavimo Stoties.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
■7 CHOOSE THIS

FINE PROFESSION ' NOW

271 Washington St. Brooklyn, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS į

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ SEŠTADIENJ
TDD

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Craborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuoft, tkurie savo na* 
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.
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Lietuviai Amerikoje ir Jų Kultūra
VYRAI! VYRAI!
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SIUVĖJAI

Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

Albinas

(222)

AUKŠČIAUSIOS ALGOS

Mūsų

Pacific

Keturakienė

SIUVĖJOS
PARDAVIMAI

Geri Užkandžiai

Conn
Huxley.

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION

faktais 
tyčia jų

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

choras 
naujų 

ii kad

nutarta 
laikui.

tam

• pasek
ti rangi ai 

organ i- 
mumis.

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

ROSELANDO MOTERŲ 
KLIUBAS GRAŽIAI 
DARBUOJASI

.1 tisų 
ačiū 
tuos 
mū-

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

no 
vairumai

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENU SAVAITE 

GERA ALGA

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Prasideda Laisves Talka 
Visi Stokit Talkon!

New York. — Kainų Ad 
ministracija pakele čia pie 
no kainą iki 20 centų kvor
tai. Tai jau 5 c. pienas pa 
brangintas nuo gegužes.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

i kitom tautom, šiandien 
jau galime suvaidinti sa- 

savo kalboje ope- 
įvairiausius

širdingai 
dešines ir 1 
už jūsų 
įspūdžius, 
su sodyboje

vą ar kuprotą, bile tik bage
tą žentą! Marytei su Petru 
dirbant prie šieno, pirma mei
lės kibirkštis pasireiškė, kurios 
Burba neįstengė užgesinti.

jauna lietuvaitė 
dainavo solo.

parengimas
tolimesniam

privertė

žinomu 
mi- 

jauniau- 
apsivedė

Antradienis,. Spalių 1, 1946

> mylimo 
, abu dai 
kaipo ge

menininkų pa- 
išrinkta šios 

Jakas ir Elanie-

DIENRAščIO LAISVĖS 
DIDIEJI PARENGIMAI

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

BENCH MOLDERIŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDRĖJE

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius
RANKOM IŠSIUVINfiTOJOS 
Lengvas Darbas prie Kūdikių 

Kalnicrėlių. 
Gera Alga

Ideališkos Dtirbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI 
TERRY TOWN, INC. 
1314-16 Summit Ave., 

Union City, N. J.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif

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

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

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

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

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

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

Aktų pertraukose Clara 
Wiseman gražiai pagriežė ant 
piano armonikos, pritariant su 
klerneta ir saksofonu (vyro 
vardo nesužinojau). Aldona,

spaudžiame 
tariame didelį 

apsilankymą ir 
jūsų paliktus

Nemanau, kad 
suprantama, kiek 
darbo žmonės, 
kaip ir 
iškaščių 
suvaidinimui 
dantis Kaimas.” 
mojimas atliktas 
ir balso lavinime 
chore randasi 
estrados, rodos

Pastaru o j u 
mokosi daug
el ai nu. K t 
veik visos 
pamokas. 
Nancy Rom 
daug > 
geriau 
chorą 
Meno 
mo.

Dirbkim^ taip ir toliau, 
draugūs, o kad mes galėsime 
gerai pasirodyti, tai netenka 
abejoti.

su oi 
kaimynystę 

Los Angele! 
dienai Sai 
d.u veikalu

Operete “Bundantis Kaimas”
Pasekmė to nenuilstančio 

kultūros darbo, kurį čia trum
pai apibudinau, Los Angeles 
lietuvių choras San Francis
co, rugsėjo pirmą dieną suvai
dino “Bundantį Kaimą,” trijų 
aktų operetę, vaizduojančią 
Sovietų Lietuvos 1939-40 metų 
gyvenimą. Nėra abejonės, 
kad visiems lietuviams prisi
mena Lietuvos vasaros darby- 
metė. Kurie ten kada nors 
gyveno, tie žino; Darbymetė 
prasideda su pavasario sėja, 
seka šienapjūtė, rugiapjūtė, 
bulviakasis, linų rovimas ir 
baigiasi su rudenine sėja.

Šienapjūtė įvyksta p&čiu 
gražiausiu, pačiu maloniausiu 
vasaros metu, kada saulė savo 
spinduliais išbučiuoja darbi
ninkų veidelius ir jų nuvargu
sias sielas.

Burbų augintinė Bronė, bū
dama našlaite, atliko namų 
darbus, kaip alginė slūginė, 
ji taipgi turėjo mylėtinį Vi
tą, kuris nekartą savo kudašių 
pašalino kaip tik į laiką, ki
taip jam gręsė iš Burbos pu
sės pavojus. Prie pabaigos 
vestuvių, Bronė su Vitu savo 
meilės neslėpė ir Burbam šir
dies neskaudėjo, jautėsi lai
mingi, lietuviškus šokius šoko 
ir dainavo iki pabaigai.

. Miško sargas - vir- 
sužinojęs, ant grei- 

atbėgo ir pareikalavo 
atiduoti pusę surinktų 
(Taip buvo senovėje, 
sargas ne tik kad at-

Parsiduoda vištų farma. 90 akrų 
tamsios fertilizuotos žemės, iš ku
rios apie 40 akrų yra apdirbta, o li
kusi dalis tai giria ir ganykla. Yra 
moderniškas namas, 30x34, garu šil
doma, komercine elektra, bėgantis 
vanduo į visus būdingus ant ūkės. 
Taipgi yra barne, dviem karam ga- 
radžius, keletas kitų reikalingų bū
dingų ir automatiška time-switch 
šviesa visose vištinyčiose. Ūkė tinka
ma pieninyčiai, bile žemdirbystei ar 
žuvinyčiai. Blackwell Brook randasi 
ant vienos pusės. Vieta — Bus Hill, 
Brooklyn, Conn. Rašykite: 
M. Hurme, P. O., R. F. D. 
Pomfret Center (Brooklyn) 
Tel. Danielson 262-13.

f ' (217-221)

Tikime, gt 
trečio veikalo 
jei gyvi būsimo, 
būti atsargesni, ■ 
sodyba sustiprės 
progresyvį 
darbą kartu 
tobulinti.

Apsivedė
Šiai apylinkei gerai 

draugų Skučių (tėvas jau 
ręs keli metai atgal) 
sias sūnus Arturas 
kelios savaitės atgal

Nežiūrint, kad jc 
ji kitatautė mergina, 
nu o ja mūsų chore, 
vi dainininkai, tenoras ir 
tas. Jaunasis Arturas, 
prieš karą dainavo chore 
gą laiką. Kaip greit atsipalai- 
dbjo iš karinių pareigų, taip 
greit ir vėl sugrįžo į chorą ir 
jau nebe vienas. - Kaip gra
žu, kad Skučių visa šeima ran
dasi chore: motina, du sūnūs 
ir viena marti. Kaipgi, Edvar
dai, su jūsų žmonele?

Avė. šiame bankiete turėtų 
plačiai masiniai dalyvauti vi
sos šios apylinkės Susivieniji
mo kuopos ir pašaliečiai.

Tuomi parodysime savo vai
kams - jaunuoliams, kad mes 
su jais kartu, kad mes juos 
gerbiame, jiems nuoširdžiai 
atjaučiame, kurie kentė, var
go ir daugelis iš jų savo bran
giausi turtą — gyvybę auko
jo dėl savo tėvų, dėl kitų to
kių pat jaunuolių tėvų geres
nio, laimingesnio gyvenimo.

Todėl pasižymekit visi lap
kričio 23 dieną.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Roselando Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyko rugsėjo 9 
dieną. Jame gana skaitlingas 
būrys narių dalyvavo. Praves
ta daug svarbių tarimų. Gau
ta nauja nare, tai Onute Ba
nevičienė. Išrinkta delegatės į 
Bendro Chicagos Lietuvių Or
ganizacijų Komiteto konferen
ciją, kuri įvyks spalio 6 d., 
Li et u vi ų Audito r i j o j e.

Išrinkta komitetas rankdar
bių surinkimui 
rodai. Į komitet 
drauges

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitanhins 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, šerto 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

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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 ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy. 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

Veteranams Bankietas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo New Jersey kuopos- 
apskritys rengia savo nariams 
veteranams, kovojusiems už 
visos žmonijos gerbūvį, ban- 
kietą su šokiais, ant 23 die
nos lapkričio - (Nov.), Lietu
vių salėje, 180 New York

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERIŲ

Trečiam akte — šieno na- 
turališkas aromas ir miško ro
mansai paveikė į Marytės ir 
Petro sielą. Jie nutarė tėvam 
nežinant apsivesti. Jiedu per
sitikrino savo meilės tvirtumu 
ir į turtus nekreipė jokios aty- 
dos. Turtai tik jos tėvam sap
navosi ir apie tikrą meilę jie 
nei nepagalvojo. Burbai ir 
našlė Morta (pastaroji mėgo 
laug plepėti ir kas naujo pa
skleisti kuo plačiausiai), suži
noję apie netikėtas vestuves, 
kankinosi, aimanavo. Burbie
nė kuo neprarado savo akis 
beverkdama, Morta ją rami
no, gal ir bernas gali būti ge
ni žentu! O Burba galvą su
siėmęs bėgiojo ir niekaip ne
galėjo sau įsivaizduoti, kaip 
io duktė galėjo padaryti to
kią klaidą ir apsivesti su ber-

RAKANDŲ UŽBAIGftJAI
ir polišiuotojai. Nuolatinis darbas. 
Aukštos algos. Viena iš Wcschester 
County’s didžiausių rakandų krau
tuvių.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist# 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

REIKALAVIMAI
Lietuvių Liberty Park Kooperaci

jai reikalingas nuolatinis bartende- 
ris, pilietis. Pageidaujama, kad ne
būtų senas, tinkamas prie biznio. 
Norintis gauti už bartenderį darbą, 
kreipkitės: Lithuanian Liberty Park 
of Linden, N. J., Ine., 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. (215-220)

Faktai vis tiek 
pasilieka, nors ir 
nepaisoma.

Aldous

Pirmam akte—Burbos ūkio 
darbininkai, vyrai, eina su 
dalgiais šieno pjauti, o mote
rys su grėbliais šieno vartyti 
ir į kupetas krauti. Kaip į 
darbą, taip ir iš darbo eida
mi visi bendrai dainuoja. Bur
bai, vidutinio ūkio savininkai, 
prigyvenę dar caro ir Smeto
nos prietarų, taipgi turi gra
žią vienturtę dukterį ir naš
laitę gražią augintinę, apie 
kurias vyrai tik švaistosi, su
kinėjasi. Merginos, žinoma, 
nesišalina nuo ūkio bernelių. 
Burba, nujausdamas savo 
dukters lipšnumą prie jo ber
no, ją saugojo, kaip saVo akį. 
Burbai manė ir daug vilties 
dėjo gauti, kad ir šleivą-krei-

Burbai, patėmiję Marytės 
ir Petro meilės stiprumą, pa
mainė savo nusistatymą, Bur
ba ištiesė' savo dešinę žentui, 
murmėdamas ką tai. žentas 
sako: Tėvai, praėjo seni lai
kai. Šiandien, mes gyvename 
ir žengiame į naują pasaulį. 
Šiandien Lietuva yra Sovietų 
Lietuovs Respublika!

Mums, lietuviams čia Ame
rikoje, ypatingai pirmiem pi- 
jonieriam, prisiėjo labai daug 
ką nukentėti, nemokant vie
tinės kalbos ir neturint savo 
spaudos; ne vienas apverkė
me savo likimą, kol neprašvi
to šviesesnė diena. Be išimties, 
visi lietuviai buvo vadinam! 
rusais, lenkais ir kitokiais. Di
delis ačiū priklauso laisvos 
minties progreso mylėtojams. 
Didelis ačiū priklauso tiems 
Lietuvos sūnums, kurie į šią 
šalį atkeliavo apsiginklavę 
mokslu, stojo į darbininkų ei
les ir bendrai su jais kovojo, 
ir po šiai dienai kovoja be 
pertraukos. Todėl turime laik
raščius Laisvę, Vilnį ir kitus, 
Darbininkų Literatūros Drau
giją, Lietuvių Meno Draugiją 
ir kitas progresyves draugi
jas. Tos draugijos labai daug 
prisidėjo ir atnešė neįkainuo
jamos naudos, be skirtumo at
siliepė į visą progresyvį darbi
ninkų judėjimą. Lietuviai 
šiandien stovi lygiais kultūro
je su 
mes j 
vo jėgomis 
ras, operetes 
veikalus, šiandien lietuvių dai 
nos aidas girdisi Lietuvoje 
Amerikoje ir visame pasauly
je, kur tik randasi lietuvių.

REIKIA MERGINU
LENGVAS PRIE STALU DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

WEBSTER SPRING CORP.
95 South 5th St., Brooklyn.

(225)

International Brotherhood of Teamsters (AFL) su
stabdo sunkvežimį prie Holland Tunelio streikui prieš 
New Yorko trucking kompanijas apėmus visas sunk
vežimiais išvežiojimo sritis. Majoras O’Dwyer buvo 
pasiūlęs sąlygas susitaikyti. Nors sąlygos buvo nepa
tenkinančios, bet darbininkai buvo sutikę priimti. Ta
čiau firmoms atsisakius tartis, streiko neišvengė. Vė
liau, po savaitės streiko, leisdamasis užsimiršti, kad 
bosai ir jo pasiūlymą paneigė, majoras bandė darbinin
kus grąžinti darban be laimėjimų, bet darbininkai ne
paklausė. Jie griežtai išstatė reikalavimą susitarti pirm 
grįžimo j darbą. Streikieriai visu laiku praleido reika
lingiausius maisto produktus ir vaistus.

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

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

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Sewing Mufiinų, taipgi 
Merginos lengvam fabriko darbui. Gera proga 

pakilimams. Linksmos darbo sąlygos. 
3"V4 valandų į savaitę.

HALIN LUGGAGE,
333 Hudson St., N. Y. C. (Važiuokite 

LR.T. Subve iki Houston St. Sta.)
(221)

už metu-k i tu 
sulauksime ir, 

bandysime 
1 ir mūsų 
ir išgalės 

meno ir kultūros 
su jumis bendrai

STALIORIAI
(Unijistai)

Prie Namų Veteranam
Kreipkitės į Skiepo Ofisą

REISS & WEINSIER,
4 Hawkins St., Newark, N. J.

MI. 2-8392.
Hudson Tube iki Penn Stoties, 

Newark.
No. 1 Bus iki Hawkins St.

(221)

540 FLATBUSH AVENUE 
HARTFORD, CONN.

(221)

MEDŽIO OBLIUOTOJAI 
MEDŽIO DARBININKAI 

LATHE SANDERS 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės
JOHN C. KOHAUT INC.

15 MEEKER ST., 
WEST ORANGE. N. J. 

TELEFONAS ORANGE 4-1565
(218)

Pastaba; /šis parengimas 
buvo bendras lietuvių, latvių 
ir estų. Kokį įspūdį Los Ange
les Lietuvių Choras ir veika
las padarė į latvius ir ėstomis 
ir kiek pelno gauta, man nėra 
žinoma. Pats esu 30 mylių nuo 
San Francisco.

FINIŠERĖS
Best & Co.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprčdalų.

5 DIENŲ SAVAITĖ
GERA ALGA

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

(222)

! visiems yra 
: Los Angeles 
tokie patys, 

mes, pridėjo darbo ir 
palaikymui choro ir 

operetės “Bun- 
Didelis pasi- 
rolių lošime 

. Tu balseliu 
nemažai, ant 

visos tik čiul
ba, kaip tos lakštingalos Lie
tuvos vyšnių sodelyje, ypatin
gai ausiai malonūs balsai yra 
Levanienės, Aldonos ir Žalie
nės. Aldona dainuodama solo, 
pasirodė labai gražiai; jos 
balsas teka lengvai ir malo
nus. Nellie Valaitis yra nenu
ilstančio būdo ypata, jos va
dovybėje susitvėrė puikus, di
delis choras, gerai sutvarky
tas. San Francisco ir Oak- 
lando lietuviams taipgi prigu
li atiduoti tinkama pagarba. 
Tiesa, mes esame biedni, ne
turime choro ir tų lakštinga
lų balsai nesigirdi mūsų kie
me, bet, manau, kad tai ne 
mūsų kaltė. Mes visi šokame, 
kaip mes mokame ir kai ku
rie mūsų draugai dirba dėl 
geresnio pasaulio labai daug. 
Kiek žinau, kurie atsilanko į 
San Francisco sodybą, bando
me visus patenkinti pagal sa
vo išgalę. Tiesa, mes padarė
me ir klaidų, suklupome ne 
vietoje, bet kas tų klaidų iš
vengia? Kada, pav., Los An
geles Choras susėdo prie pil
no stalo, vienas iš mūsų galė
jome pasakyti draugišką pra
kalbą, juos pagirti ar papeik
ti, taip sakant, užakcentuoti 
jų darbą. Kaip .savo, taip ir 
jų dirvą ravėti, silpnas dalis 
šalinti, geras tobulinti ii 
tesne papėde draugiškai 
ti į artimesnę 
Nuo susitveri m o 
choro iki šiai 
Francisco sulošė 
“Kalvį” ir ‘Bundantį Kaimą” 
O kuomi mes jiem atmokėjo 
me? Rodos, vieną kartą drau 
gė Karosienė pasakė ten pra 
kalbą ir vienas kitas ypatiš 
kai atsilankėme.

Mūsų 
atidėti 
Tai padaryti 
tikros aplinkybes.

Liūdna pranešti, kad mūsų 
gera kliubiotė ir nuoširdi pa
žangaus judėjimo rėmėja O- 
nutė Furgelienė skaudžiai su
sirgo. Jai padaryta rimta ope
racija. Dabar ji randasi mies
to ligoninėje.

Linkime greitai 
m ingai susveikti 
draugei ir vėl stoti 
zacini darbu kartu

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

Kada gydytojo akimis šal
tai pažiūri į nemažą lietuviais 
apgyventą koloniją, tai matai 
tūkstantinę minią, negalvejan
čią savo ateičia ir savo vai
kų ateičia. Viena - kita šeima 
vairuoja savo gyvenimo laivą, 
apgalvotai, išmintingai. Kitos, 
ir tai didžiausioje daugumoje, 
gyvena iš dienos - dienoje. 
Nei joms rūpi ateitis vaikų, 
nei-jų pačių rytojaus diena. 
Bile šiandien! Sveikatos at
žvilgiu, tai jei nebūtų Svei
katos Užveizdos, retas kuris 
sulauktų 65 metų amžiaus. 
Užkrečjamos - limpamos, mir
tį nešančios ligos, epidemijos 
formoj, didžiąją pusę lietuvių 
išnaikintų toli gražu nesulau
kusių pusamžio. Kultūriniai, 
paviršutinė išvaizda nebloga, 
bet protiniai, labai mažai pir- 
mynžangos padaryta. Palietus 
pasikalbėjime bile kokį socia- 
lio sugyvenimo klausimą — 
dar troglodyte stovyj (stadi
joje) teberandi savo brolį ar 
sesę. — čia būtinas reikalas 
gyvas žodis - prakalbos, pre- 
lekcijos. Spaudos žodis nepa
siekia tųjų atsilikėlių.

Dr. A. L. Graičūnas.

Biskis Žinių Api
Chorą 

laiku
gražių
imagu

choristes lankosi į
Mūsų mokytoja 

an nesigaili įdėti 
gražaus darbo, kad tik i 

ir gražiau sumokinus 
iki Amerikos Lietuvių 
ir Kultūros Suvažiavi- 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.

Koncertas
Dabar beliko tik mažiau 

1-nos savaitės iki vieno ben
dro, didžiulio koncerto ii’ šo
kių, kurie įvyks šeštadienį, 
spalių 5 dieną, Lietuvių salė; 
je, Newarke. šiame koncerte 
dalyvaus, be Sietyno ir rusų 
choro ir grupės šokikų, dar ir 
mūsų sietyniečių jaunuolių 
oktetas. Pasirodys pirmą kar
tą Newarko lietuvių mčno is
torijoje.

Taigi, dailės ir pažmonio 
žvilgsniu šis koncertas dar 
bus įdomesnis. \

JOSEPH TUNICK & SON,
105 North Main St., 
Port Chester, N. Y.

PORT CHESTER 1800.
(228)

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Antram akte — jaunimas 
susirinkęs šventadienio popie
tyje nuėjo dainuodamas į miš
ką uogauti. Lietuvos miškuo
se randasi daug ąžuolų, kle
vų, pusių, eglių ir daugelis ki
tokių medžių, kurie kviečia 
jaunimą po savo šakomis at
sisėsti, gamta pasigėrėti, pa- 
romansuoti žemiškam rojuje. 
Neilgam teko džiaugtis miško 
gerybėmis 
šininkas, 
tų j ų 
jam 
uogų, 
miško 
imdavo uogas, bet ir kitko rei
kalaudavo iš moterų ir mer
ginų). Sovietų Lietuvos jauni 
piliečiai ne tik ką uogų neda
vė, bet patį sargą su jo sūnu
mi iš miško išvijo.

Puikiai Pavyko Siety
Piknikas; Kiti J

šiemet bene bus puikiausia 
pavykęs Sietyno Choro ir ru
sų choro bendrai rengtas pik
nikas iš visų pirmiau buvusių. 
Daug daugiau turėta publi
kos, daugiau ir pelno padary
ta. O tai veikiausia todėl, kad 
toliau nuo karo pabaigos, at
siranda vis daugiau jaunimo, 
kurie nepaprastai gražiai pa
įvairina publiką ir jai dau
giau entuziazmo sukelia.

Taipgi reikia atiduoti dide
lis kreditas mūsų sietynie- 
čiams jaunuoliams, kurie daug 
dirbo laike pikniko.

Bravo, jaunuoliai! Jūs už
sitarnaujate chore vis dides
nės ir didesnes garbės už sa
vo gražius darbus.

Dainų ir šokių programos 
taipgi buvo atlikta visu šimtu 
nuošimčių, ką liudijo skaitlin
gas k 1 aušo v ų rankų palydėji
mas.
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NewYorto^Mzžiife Žinios Kalinys Pašovė Sargą, 
Bet Neištrūko

Muzika Jaunimui

Vėl Pradėta Derybos 
Pastangose Užbaigti 
Truck m any Streiką

Truckmanų firmos praeitą 
šeštadienį vėl buvo panaujinu
sios derybas susitarti su strei- 
kieriais. bet sutarties nepri
eita. Derybos sutikta tęsti 

/rugsėjo 30-tą.

derybose užsili
pi e p asi rasi u si a is su ta r- 

jau darė šiokių to- 
aidų darbininkams, 
k nutrumpinti darbo 
nuo 44 iki 40, mo

šeštadienį 
klišieji 
čių bos A i 
kių nu(\ 
Jie sutiki 
valandas
keti laiko ih pusės mokestį už 
šeštadienių ylarbą ir atėju
siems į darbą šeštadienį leis
ti išdirbti ne 
das.

Savininkai 
$7.40 priedo

pasirašiusios 
Nesutiko ir atostogų 
klausimu. Jie sutiko 

tą pačią mokestį už 
mokėdavo

Reiškia, namo

mažiau 4 valau-

tebesispyre nuo 
algoms, kaip jau 

sutartįsutiko 
firmos, 
su alga 
mokėti
40 valandų, kiek 
už 44 valandų 
parsinešamoji 
tų, tik valandos būtų trum-i 
pesnės.

Atostogų unija reikalauja ir 
didžiumai jau gavo dvi sa
vaites su alga po 175 dienų 
darbo. Atsilikusieji. bosai su
tinka duoti dvi savaites drai- 
veriams tik po 200 dienų 
darbo.

16-ka OPA Raštiniu 
Priima Skundus

Kiek beliko ribojamomis 
kainomis produktų, OPA ke
tina veikti prieš tų kainų kon
trolei prasižengusius. Bet, sa
ko OPA, žmonės patys turi 
kooperuoti, turi pranešti apie 
prasižengusius kainoms. Skun
dams priimti mieste palaiko
ma 16 specialių centrų.

Turintiems skundą, pataria 
kreiptis į savo apskrities cen- 
tralinę raštinę, o iš ten nuro
dys artimiausią prie namų i 
raštinę, kuriai įteikti skun-,
dą.

Apskrityse raštinės yra:
Brooklyno — 26 Court St.

Telefonas: MAin 4-7338.
Bronx: 851 Grand Con

course; JErome 6-8000.
Queens: 89-09 Sutpin Bou

levard; JAmaica 6-2040.
Manhattan: 1775 Broad

way; COlumbus 5-4575.
Richmond: 58 Gordon St., 

Stapleton; Gibraltar 7-8406.

Rasi Būda Pasiekt Gerovę!
Pamatęs Vaidinant

‘Tries Srovę,”

Humphrey Bogart žvaigždėse su Lauren Bacall War- 
nerių naujoje romantiškoje misterijoje “The Big 
Sleep,” rodomoj New Yorko Strand Teatre, Broadway 
ir 47th St. Bob Crosby su savo orkestrą ir Town Criers 
dalyvauja scenos veiksmuose asmeniškai.

Viešbučiuose Negauna 
Kambarių

Viešbučių savininkai sako, 
skaudžiai apsigautų tie 

kurie atvyktų į New 
Brooklyną pabuvoti 

viešbu- 
užsi-

.1 <>g 
žmones, 
Yorką ii 
tikėdami es i p as i i m t i
čiuose kambarius be jų 
tikrinimo iš anksto.

. šiomis dienomis ypatingai 
kambariai esą užimti sporti
ninkų ir sporto mėgėjų, su- 
vykusių brooklyniečių Dodgers 
su St. Louis’o tymų rungty
nių pamatyti. Pavyzdžiui, St. 
George viešbutis, Brooklyno, 
turįs 2,632 kambarius, esąs 
visas užimtas iki spalių 13- 
tos. Kitas didelis viešbutis 
Waldorf- Astoria, New Yor
ke, turįs virš 2,000 gyvento
jų ir mažai turėsiąs liuosų 
vietų iki po sausio mėnesio, 
1947.

Panašius raportus turi ma
žesnioji ir prastesnieji, vidu
tiniam ir mažajam pakelei
viui prieinamieji viešbučiai.

Cukraus Šlampa
Stampos 49-tos (spare) 

kas pasibaigė rugsėjo 30-tą. 
Stampa -51-ma bus gera 5- 
kiem svaram iki galo metų. 
Stampos 9 ir 10-ta, vartoja
mos kenavimui namie, bus ge
ros iki galo spalių mėnesio.

lai-

Prasideda Laisves Talka— 
Visi Stokit Talkon!

Vivien Leigh kaipo Cleopatra ir Flora Robson kaipo

sar and Cleopatra.” Gaminta pagal Bernard Shaw’o 
veikalą, filmą dabar rodoma Astor Teatre, Broadway 
ir 51st Street, New Yorke.

Kūdikis Prigėrė 
Duobėje

Mary Sutton, 2 metų 
DeKay St., West New Brigh
ton, Staten Island, prigėrė 
duobėje netoli namų, aštuo
niolikoje colių vandens. Duo
bė buvusi iškasta praeitą šeš
tadieni, vandens suvadų pa
taisoms. Buvusi užstatyta šio
kia tokia tvora, bet mergiščia, 
išleista žaisti prie namų, ma
tomai, susidomėjo naujoev, 
ten nuėjo ir įslydo.

Pieno Kainos Dar 
Pakeliamos .

106

Pieno kainos dar pakelia
mos po centą kvortai. Pigiau
sia kaina New Yorke bus 20 
centų kvorta.

NOTICE is hereby given that Spoc- 
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)

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

York,

(222)

Po Nukritimo 225 Pė 
das su Automobiliumi 
Dar Išropojo i Kalną

Oscar Gloeckler, 27 metų, 
veteranas, negalėjo miegoti 
naktį iš šeštadienio į sekma
dienį. Tad iš namų YMCA pa
talpose, Flushinge, leidęsis pa
sivažinėti. Ilgai jis važinėjęs 
be tikslo. Viskas ėjosi gerai. 
Bet užvažiavus aukštoką pa
krantę' netoli Bar Beach, prie 
Manhasset Bay, miglose, o 
gal ir snaudulio suimtam, 
kelias pasirodė vedąs į užsi
sukimą. Jis ii* suktelėjo. Tuo
jau pajutęs, kad kas nors ne
gerai, bet jau buvo per vėlu. 
— pajuto nerias žemyn ii’ 
staiga nieko nebejuto.

(Kiek laiko jis gulėjo be są
monės, nukritęs su mašina ak
menėtu skardžiu 225 pėdų 
gelmėn, nė jis pats nebegali 
pasakyti. Tačiau atsipeikėjęs, 
jis susigraibstė paišelį ir po- 
pieros, parašė policijai notą. 
Bet policijos ten neatsirado. 
Niekas jo nejudino, nematė. 
Jis vėl neteko sąmonės, gal
vojęs mirštąs. Paskui jis vėl 
atsipeikėjo. Atsipeikėdamas ir 
vėl apalpdamas, jis šiaip taip 
išropojęs ant kelio tuo skar
džiu, kuriuo, sakoma, ne kiek
vienas ir sveikas išliptų.

Kaip ilgai ta jo kelionė 
ėmė, jis pats nei niekas kitas 
nežino. Tačiau žino tiek, kad 
susižeidė ir pradėjo 'lipti iš ra- 
vo tamsoje, nektį. O šalykelė- 
je gulintį be 
ristas atrado 
lai k u.

Nugabentas
vėl buvo atsipeikėjęs.

Greta buvusių kare įgytų 
pavojingų žaizdų, šiame kri
time jis taipgi skaudžiai su
žalotas. Tačiau esama vilties, 
kad jis išlaikysiąs, jeigu visa 
jo padėtis nepasuks blogojon 
pusėn. Už gyvastį, matomai, 
galima daug perk esti.

Kalinio sargas Francis 
Schermerhorn, 51 m., atsidū
rė ligoninėj su šūviais kelyje 
ir krūtinėje, bet, sakoma, su
žeistas nepavojingai. O Char
les Johnson, Jr., 39 m., il
ginius metams kalėjimo nu
teistas kalinys ,irgi pateko li
goninėn su apdaužyta galva. 
Iš ten turės grįžti j kalėjimą.

Johnsonas buvęs išsiprašęs 
iš kalėjimo atlankyti Lincoln 
ligoninėj, Bronxe, sergantį tė
vą. Schermerhorn buvo išsiųs
tas jį palydėti. Po atlankymo 
ligonio, abu apsirengę pa
prastais civiliniais drabužiais, 
kalinys ir sargas pavalgę 
R o c k.a w a y restaurane, E. 
42nd St., New Yorke, pirm ei
nant į Grand Central stotį 
grįžti į kalėjimą. Comstock,

Young People’s Concerts 
Committee, New Yorke, dalis 
New York Philharmonic-Sym
phony Society, skelbia audici- 
jas jauniems i___
(12-17 metų).

Pageidauja s k a m b i n a n č i ų 
pianu, grojančių smuiką, vio
la ir colio. P a r i n k t ie j i 
k o m p e t i c i j a i koncer
tuos per radiją. O laimėjusie
ji galutinoje kompeticijoje 
penki bus paimti koncertuoti 
su orkestrą 1947-48 metų se
zoną,-jeigu toks skaičius tin
kamų priimti rasis iš stojusių 
k om peticijom

Šeima su Kūdikiais 
Be Prieglaudos

Sally

sąmonės moto-
beveik pietų

ligoninėn, jis

Notice is hereby given that 
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.

(222)

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

fluteildam garbin gaw laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tol. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn U. N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0778 .

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lus *r 
sudarau 

’ĮĮĮĮtrikoniškais. Rei- 
" tg,’ Illi kalui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama, Tai- 

U'.V pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampui Broadway ir Ston« Ava.
pria Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a 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

Nuėjus kaliniui su sargu 
į prausyklą, kalinys tvojęs 
sargui į v e i d ą. Sargas 
išsiėmęs revolverį ir porą kar
tų iššovęs, j Kalinys išveržęs iš 
sargo revolverį ir pašovęs sar
gą. Restaurano vedėjas ir jo 
padėjėjas pagavo kalinį ban
dant išbėgti iš restaurano an
tro aukšto ir visi keturi su sar
gu ii’ kaliniu nusirito laiptais 
tebesigrumdami.

Restaurane paleista pora 
šūvių, bet svečiams pavyko iš
sigelbėti sulindus po stalais.

New Yorke, Central Pala
ce, suruošta biznio mašinų 
paroda. Demonstruoja viso
kias biznio mašinas ir jų var
tojimo būdus. Tęsis per visą 
šia savaite. € *

PAJIEŠKOJIMAI
Pejieškau darbo kaipo bartenderis, 

geroj vietoj. Esu jaunas vyras, blai
vininkas, pasitikimas ir suprantan
tis bartenderio darbą. Kas liečia 
algą, galėsime apie tai pakalbėti 
ant vietos. Prašau rašyti sekamu 
antrašu: Tom Yermal, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (216-221)

jL TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«.
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888 

221 South 4th Street

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

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

li arol d Myers, jo žmona ir 
astuoni vaikai per ištisą sa- 

muzikantams vaitę išsibastė po New Yorko 
gatves, parkus ir mažų vieš
bučių kamabrius be pastovios 
vietos, kur miegoti ar apsisto
ti. Juos išmetė iš apartmento 
731 E. 136th St., New Yorke, 
rugsėjo 20-tą. Sekamą šiokį 
tokį apartmentą jie susirado 
26-tą..

Kas nors, 
santvarkoje, 
gali stovėti dyki, kuomet šei
mos bastosi, skursta be namų. 
Tie blogumai reikia greitai 

Praeitą sekmadienį iš Gan-j taisyti.
der, Newfoundland, į New' 
Yorką parvežti 9 sužeistieji j 
Belgijos lėktuvo nelaimėje. Į 
Didžiuma parvežti į New 
Yorko ligonines. Vieni išnešti 
ant neštuvų, kiti jau sėdint 
važamose kedėse, o kai kas 
iš lėktuvo išėjo jau ir savo
mis kojomis.

kur nors bloga 
kurioje pa loci ai

Auto vairuotojų leidimams 
atnaujinti paskutinė diena 
buvo rugsėjo 30-tą. Be atnau* 
jintų leidimų vairuoti už
drausta.

Laisves Talkoj Visiems 
Vietos Yra!

o

Peter Kapiskas

Pelei
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai'ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PDIKIADS1A 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 EVergreen 4-9612

i LITUANICA

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
Tel. SOuth 8-5669

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

. ....... . ____ _____-------------------

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

DEAN 
u |«w»i« . . . $2475

CAMBRIDGE
15 |«wob . . . $297$

PATRICIA

—Z1“fep
£3

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. ' Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.
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