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ORAS. — Busią lietaus

VOKIEČIŲ POLICIJA 
SUĖMĖ SCHACHTĄ

IŠKRIKO CHINŲ. DERY
BOS DĖL PALIAUBŲ

VIS TAI NACIŲ 
ADVOKATAICheyenne, Wyo. — Sudu

žo lėktuvas. 2 keleiviai už
mušti ir 3 sužeisti.

jų, 
šiek

Chicago. — Vienas suma
nymas DaiJbo Federacijos 
suvažiavimui reikalauja pa
šalint visus komunistus iš 
jos unijų.

Naujienos teigia, kad “Vo
kietijoj pažangūs studentai iš
leido žurnalą šviesą.”

Kiek tame žurnale šviesos 
yra, tai jau kitas klausimas. 
Vokietijoj pažangių lietuvių 
studentų nėra. Ar gali būti 
pažangūs tie, kurie hitlerinin
kams bendradarbiavo ir su 
jais pabėgo iš Lietuvos?

Jeruzalė. — Arabai už
puolė žydų koloniją Kvar 
Mazaryk, Palestinoj. Susi
kirtime sužeista 17 žydų ir 
20 arabų.
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Verčia Bent Duona 
Užsidirbti.

Pavyzdys Kitiems 
Profesionalams.

Nelygybė tarpe Šventųjų.
Jų “Šviesa” Tamsybei

Palaikyti.
Reikėtų Patiems Rūpintis.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Pabėgėlių vargai nepasibai-j 
gi a. Taip rašo tūlas J. Vilius 
Chicagos Drauge. Girdi, ame
rikiečiai atrenka ir iš stovyk
lų pašalina tuos, “kurie vėlai 
atvyko, t.y., po 1945 metų rug
pjūčio mėnesio, j amerikiečių 
zoną arba savanoriškai atvy
ko j Vokietiją.”

Vadinasi, šalinami iš sto
vyklų tie, kurie savanoriškai 
bėgo su hitlerininkais pas Hit
lerį.

Kas, tačiau, blogiausia, tai 
kad tuos hitlerininkus ameri
kiečiai smarkiai “nubaudžia,” 
tai yra, verčia ką nors dirbti 
ir duonutę užsidirbti. Jie, ma
tyt, tikėjosi amžinai ant Dė
dės Šamo duonos gyventi.

Beveik kiekvienas profesio
nalas turi nemažai gerų moks
linių knygų, kurias jis yra 
perskaitęs arba išstudijavęs ir 
be kurių gali labai gražiai 
apsieiti. Kodėl tas knygas ne
paaukoti Lietuvos universite
tams, akademijoms bei biblio
tekoms ?

Dr. Petriką duoda puikų 
pavyzdį, šiomis dienomis jis 
atnešė ir paaukojo 44 puikias, 
dideles mokslinės vertės kny
gas. Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas jas tuojau pa
siųs Lietuvon.

So. Bostono Darbininke tū
las Barnabas Marija atidengia 
didelę paslaptį apie dangišką
ją santvarką. Lygybės ir ten 
nesama jokios.

, Filosofuodamas apie Šv. 
V Pranciškų, “šventasis” Barna

bas įrodinėja, kad tiktai Pran
ciškus turi pilną paties Dievo 
pasitikėjimą. Tik “jo asmuo, 
vienintelis išsiskiria iš visų, 
pakildamas iki dieviškosios 
esybės heroiškumo ir poetiš
kumo.”
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į Žydai Palestinoje 
Ima Žemę, Skirtą 
Anglų Arsenalui

Tačiau pats Barnabas Mari
ja gali patekti didelėn bėdon. 
Vyskūpas Būčys ar kuris kitas 
barzdotas bažnyčios činovnin- 
kas gali jį ekskomunikuoti. 
Mat, Barnabas pripažįsta, kad 
per tūlą laiką “krikščionija 
buvo nutolusi nuo Evangeli
jos,” tai yra, iškrypusi iš ke
lio. kitais žodžiais, suklydusi!

Kaip tatai suderinti su mū
sų kunigų tvirtinimu, kad 
bažnyčia ir popiežius yra ne
klaidingi? '

Mūsų vajininkai daug dar
bo ir laiko įdeda į atnaujini
mą senųjų prenumeratų. Tą 
brangų laiką jie puikiai galė
tų sunaudoti jieškojimui nau
jų skaitytojų.

Senieji j \itytojai patys tu
rėtų tuo pasirūpinti. Nereikia 
laukti vajininko su paragini
mu atsinaujinti prenumeratą, 
žinai, kad prenumerata išsi
baigė, laikas už laikraštį pa- 
simokėti ir tuojau tatai pada
ryk pats.

Blogas yra paprotys laukti 
paraginimo.

VIESULAS SUŽALOJO 
FLORIDOS VAISIUS

Miami, Florida. — Viesu
las, pleškėjęs 125 mylių 
smarkumu per valandą, pa
darė rimtų nuostolių {Tepliui 

-Orindžių ir kitų vaiąųj( Flo
ridoje, bet ne tiek, kaip bu
vo bijota.

Pa-Jeruzalė. — Slaptoji 
lestinos žydų armija Haga- 
na per naktį užėmė 25,000 
akrų žemės vadinamojoj 
Negev dykumoj, į pietus 
nuo Jeruzalės. Tai esąs 4 
milionų dolerių vertės plo
tas. Anglai planavo įrengt 
toje žemėje karinę savo 
stotį ir arsenalą. Bet žydai 
užbėgo jiems už akių.

Hagana, p a v a r t odama 
200 auto - sunkvežimių, per 
naktį sugabeno ten nema
žai savo tautiečių su reika
lingais daiktais, ir tuoj bu
vo įsteigta vienuolika žydų 
kolonijų.

LABAI PADAUGĖJO KRI
MINALINIAI ŽYGIAI 
FILIPINUOSE

Manila. — Dabar Filipi
nuose įvyksta 1000 procen
tų daugiau plėšimų, žagi- 
mų, žmogžudysčių ir vogi
mų, negu pirm karo. Fili
pinų sostinėje Maniloje, 
tarp kitko, pavagiama kas
dien po kelis karinius Ame
rikos automobilius. Už tai 
suimta ir tam tikras jankių 
skaičius.

Praeitą savaitę ameriko
nas kareivis Viešbutyje pa
šovė filipiną šnipą, o šnipas 
nušovė tą amerikoną. Tuo 
tarpu ginkluoti vyrai api
plėšė ir išžagė dvi ameriko- 
nes, armijos raštininkes.

Nuteistas už Juodąją 
Automobilių Rinką,

Cairo, Ill. — Ben Fishel, 
juodosios automobilių rin
kos biznierius, čia tapo nu
teistas 2 metus kalėti ir 
$67,500 pabaudų sumokėti. 
Fishelio biznis buvęs ver
tas 3 milionų dolerių.

Pirmiau, rugs. 24 d. Fi
shel ir 23 sėbrai buvo nu
teisti Detroite už juodąjį 
automobilių verslą. Detroi
to teismas skyrė Fisheliui 
2 metus kalėjimo ir $10,000 
baudos, bet Fishel davė ape
liaciją prieš tą nuosprendį.

Paryžius.—Sugrįžo į tai
kos konferenciją užsieninis 
Sovietų ministras Moloto
vas po pasitarimo su Sta
linu Maskvoje.♦ __________ _
(Daugiau žinių 5-am pusi.)

DEMOKR AT.-D ARBIEČIAI 
SMERKIA REPUBLIKONUS 

NACIŲ PATRONUS
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Amerikonų Fašistų Vadas Gerald
L. K. Smith Remia Republikonų 

Kandidatus j Kongresą
New York. — Buvęs šios 

valstijos gubernatorius 
Herbertas H. Lehmanas, 
dabartinis Demokratų ir 
Amerikos Darbo Partijos 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų senatorius, baisiai pa
sibjaurėjo, kad republikonų 
vadas, senatorius Robertas 
A. Taftas maldavo pasigai
lėt nusmerktų Goeringo ir 
kitų hitlerinių žmogžudžių. 
Taftas savo kalboj Ohio 
valstijoj vadino tuos pabai
sas “vokiečių tautos va
dais.”

Francis McElroy, rinki
minės demokratų kampani
jos direktorius N. Y. vals
tijoj, perspėjo, kad Tafto

pareiškimas gali padaryt 
pradžią plačiam “republiko
nų partijos vajui, kad pa
naikint mirties bausmę na
ciškiem žmogžudžiam ir su
teikt jiem riebias prieglau
das.”

Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas Hyman Blum
berg pasmerkė Tafto pa
reiškimą, kaip “begėdiš
kiausią advokatavimą” na
ciškiem išgamom.

Detroit. — Amerikinių 
fašistų vadas Gerald L. K. 
Smith karštai parėmė Illi- 
nojaus republikonų kandi
datus į Jungt. Valstijų kon
gresą.

Lietuvės ir Latvės 
Pabėgėlės Plauks 
Į Angliją

lie-London.— Tūkstantis 
tuvių, latvių ir esčių mer
ginų - pabėgėlių netrukus 
perplauks iš Vokietijos į 
Angliją. Anglų valdžia pa
žadėjo joms darbą ligoninė
se. Dar liks Vokietį o j keli 
tūkstančiai tokių “išvietin- 
tų” merginų. Jos atsisako 
grįžti į tarybines Pabaltijo 
respublikas. Dauguma 
sakoma, pramokusios
tiek ir anglų kalbos. Su
prantama, kad jos svajojo 
patekti į Jungtines Valsti
jas.

Warren, Ohio. —- Sustrei
kavo elektros darbininkai.

AMER1K0NASS0VIETU0SE 
NERADO VADINAMOS 
“GELEŽINĖS UŽLAIDOS” 

f

DAUGYBE MĖSINIU 
GALVIJU NEIMAMA 
I SKERDYKLAS

Amerikonai Statosi 
Milžiniškus Atom- 
Bombinius Lėktuvus

VALDŽIA TURI PARŪPINT 
ŽMONĖM MĖSOS, SAKO 
SKERDYKLŲ UNIJISTAI

Konferencija Washingtone Šauks 
Valdžią Priverst Skerdyklas 
Gamini Mėsą Vartotojams

Chicago. — Vien Swifto 
skerdyklų kompanija bergž
džiai laiko 15,000 mėsinių 
galvijų savo žardžiuose ar
ti Omahos, Nebraskoj. Val
diniai skaitmenys rodo, jog 
visoje šalyje apie 52,000,- 
000 galvijų sulaikoma nuo 
skerdyklų.

Skerdyklų trustas, strei
kuodamas prieš mėsos ga
minimą, stengiasi prispirt 
valdžią visiškai panaikint 
mėsos kainų kontroliavimą.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika statosi 
naujus, galingiausius lėktu
vus atominėms bomboms 
nešioti. Pirmas toks lėktu
vas būsiąs baigtinai pasta
tytas ii- įrengtas 1947 m. 
sausyje. Jis vienu pradėji
mu galėsiąs skristi žymiai 
daugiau, negu 10,000 my
lių, ir jo motorai išvystysią 
60 nuošimčių daugiau jė
gos, . negu B-29, galingiau
sias iki šiol bombanešis.

New Yorko World Tele
gram korespondentas John 
Strohm pranešė iš Maskvos, 
kad jis Sovietų Sąjungoj 
niekur nerado vadinamos 
“geležinės užlaidos.” Jis ra
šo savo laikraščiui: “Aš 
laisvai keliavau, kur norė
jau ir kalbėjausi, su kuo tik 
man patiko... Nei vienas 
v a 1 d i n inkas nereikalavo, 
kad savo pranešimus duo
čiau jam cenzūruoti.” Tam 
korespondentui buvo tiktai 
patarta “teisybę sakyti,” 
kaip dabar j is. pats prane
ša.

Šaukiamas Nacionalis 
CIO Suvažiavimas

Rolando Lėktuvas 
Užmušė 18 Mokinių

Apeldoorn, Holandija. — 
Ant mokyklos nukrito kari
nis holandų lėktuvas, daręs 
“gimnastikas” ore, ir užmu
šė 18 mokinių. Iš susijaudi
nimo dėl to mirė ir lakūno 
motina.

Washington. — Praneša
ma, jog valdžia varžo pre
kybą tarp Amerikos ir Suo
mijos todėl, kad Suomija 
“per daug susidraugavus su 
Rusija.”

Nanking, Chinija. — Pre
zidento Trumano pasiunti
nys generolas Geo. Mar
shall paskelbė, jog chinų 
komunistai atmetė Chiang 
Kai-sheko tautininkų val
džios siūlomas sąlygas dėl 
mūšių pertraukos Kalgano 
fronte. Komunistai turėjo 
naujų pasisekimų prieš tau
tininkus Mandžūrijoje.

Washington. — Generalis 
CIO pirmininkas Philip 
Murray ir sekretorius - iž
dininkas James B. Carey 
formaliai paskelbė naciona- 
lį CIO unijų suvažiavimą, 
kuris įvyks lapkričio 18 d. 
Suvažiavimo šaukime jie 
nurodo CIO veiklą dėlei 
darbininkų būklės gerini
mo ir politinės pažangos ir 
pabrėžia reikalą kovos 
prieš juodąsias jėgas, ku
rios stengiasi suardyt uniji
nį judėjimą ir kurios stu
mia šią šalį link naujo ka
ro.

Chicago. — Skerdyklų, ne prasidės šį penktadienį \ 
darbininkai iš Chicagos ir ir statys tokius reikalayi- 
kitų miestų važiuoja ir le- mus: 
kia į Washingtoną paveikti j Valdžia turi paimt mėsą 
valdžią, kad parūpintų iš sandėlių ir paleist ją į 
žmonėms mėsos. Jie tuo į rinką, kad vartotojai galė- 
reikalu laikys konferenciją1 tų nusipirkti. 
Washingtone. Iš Chicagos Valdžia turi supirkti mė- 
vykstą į konferenciją tuzi- sinius gyvulius, kurie dabar 
nas delegatų, vadovaujant; bergždžiai laikomi ganyklo- 
CIO Skerdyklų Darbininkų' se bei žardžiuose. 
Unijos distrikto pirminiu- Valdžia privalo pavartoti 
kui Herbertui Marchui. ir; nepaprastą (karinę) savo 
unijiniam švietimo direkto- galią ir užimti skerdyklas, 
turini Richardui Criley.' jeigu jos dar atsisakys ga- 
Vartotojų draugijos taipgi! minti mėsą, 
siųs savo delegatus į Wash- i-------------------
ingtoną. Jeruzalė.— Arabų Sąjun-

Konferencijos Programa ga reikalauja neleist dau- 
Konferencija Washingto- giau žydų į Palestiną.

Graikų Monarchistai 
Šaukiasi Daugiaus 
Ginklų iš Anglijos

WALLACE KALTINA 
AMERIKĄ KAI DEL 
ATOMU KONTROLES

London, spal. 8. — Kara
liškoji Graikijos valdžia 
prašė Angliją, kad apgink
luotų “civilius gyventojus 
kovai prieš komunistus 
šiaurinėje Graikijoje.” 
Graikijos valdovai pasako
ja, kad graikų komunistai, 
girdi, gauną ginklų iš So
vietų, Bulgarijos bei Jugos
lavijos. (Graikijos fašistai, 
kaip gerai žinoma, vadina 
komunistais visus kovingus 
respublikiečius.)

Washington. — Henry 
Wallace, buvęs prekybos se
kretorius, rašo Washington 
Poste, jog yra priežastis, 
kodėl Sovietai nesutinka 
įsileist Jungtinių Tautų 
atominės inspekcijos. Tai 
todėl, kad Amerika siūlo 
tiktai kituose kraštuose 
kontroliuoti atominę pra
monę, kuomet ši šalis ga
minsis vis daugiau atomi
nių bombų, iki pažabos ato
minę jėgą visur kitur pa
saulyje.

i

D. Federacijos Galva 
Prieš Kainu Kontrolę

Chicago. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green, kal
bėdamas jos suvažiavime, 
reikalavo, kad valdžia pa
naikintų kainų kontrolę ir 
nesikištų į algas.

Stuttgart, Vokietija. — 
Atvykus Hjalmarui Schach- 
tui į svečius pas savo drau
gą Katherinenhof pilyje, 
vokiečių policija areštavo 
Schachtą. Jis bus atiduotas 
n u na c i n i m o tei smui. 
Schachtą, finansinį Hitlerio 
specialistą, išteisino talki
ninkų teismas Nurnberge.

60 ŽYMIŲ AMERIKONŲ SMERKIA REAKCININKŲ PASIMOJIMĄ 
PRIEŠ KOMUNISTŲ KANDIDATUS NEW YORKO VALSTIJOJ

New York. — 60 libera
lų, unijų vadų, protestantų 
ir žydų kunigų, mokslinin
kų ir kitų žymių amerikie
čių pasirašė bendrą pareiš
kimą, kuriame pasmerkė 
reakcinių demokratų ban
dymą išbraukti komunistų 
kandidatus šiem rinkimam.

Tarp pasirašiusių yra 
Dashiel Hammett, Civilių 
Teisiu Kongreso pirminin
kas, profesorius Henry 
Pratt Fairchild, episkopalų 
kunigas Charles B. Ackley, 
šiaurės .kraštų tyrinėtojas 
Vilhjalmar Steffanssonas,

Pasinaujino Byla Prieš Komunistų Kandidatus 
Į N. T. Valstijos Prokurorus ir Kontrolierius

darbietis New Yorko mies
to tarybos narys Eugene P. 
Connolly, rabinas Max Fel- 
shin; Darbo Federacijos 
Kepėjų Unijos lokalo 1 pir
mininkas Frank Dutto, CIO 
Čeverykų Darbininkų 
Unijos tarybos sekretorius 
R:. Franceschini ir kt.

Jie pareiškė, jog komu
nistai, kovodami už rinki
mų teisę, gina rinkiminę

laisvę ne tik sau, bet ir ki
toms mažosioms partijoms.

Buvęs New Yorko miesto 
majoras La Guardia ir val
stijos Darbo Partijos pirmi
ninkas Hymanas Blumber- 
gas taipgi smerkė atžaga
reivių pasimojimus išmest 
komunistų ir tūlų kitų ma
žumos partijų kandidatus 
šiuose rinkimuose.

BYLA PIEŠ KOMUNIS
TŲ KANDIDATUS

Albany,!. N. Y. — Aukš
čiausias New Yorko valsti
jos teismas čia pradėjo iš 
naujo nagrinėt demokratų 
skundą prieš komunistų 
kandidatus — Benjaminą J. 
Davisą į valstijos generalio 
prokuroro vietą ir Robertą 
Thompsoną į valstijos kon
trolierius.

D e m okratų politikieriai 
sumedžiojo 40 piliečių kaip 
liudytojų prieš Davisą jr 
Thompsoną. Jie įkalbėjo 
tiem piliečiam sakyti teis
me, kad komunistai, girdi, 
su neteisingais aiškinimais 
išgavę jų parašus komunis
tiniams kandidatams.

Bylai pirmininkauja tas 
pats teisėjas Wm. H. Mur
ray, kuris 1940 metais iš
braukė komunistinius kan
didatus iš rinkimų surašų. 
Komunistų advokatai todėl 
reikalauja, kad Murray pa
sitrauktų iš šių tardymų.

New Yorko republikonų 
laikraščio Sun
Sokolsky taipgi pasakoja, 
kad nesą jokių įrodymų 
prieš Goeringą ir kitus nu- 
smerktus pakart Hitlerio 
sėbrus.

Ragina Pasiruošti Ato
miniam Karui

Chicago.—Louis F. Starr, 
k o m a n dierius Užsieninių 
Karų Veteranų organizaci
jos, ragino Ameriką pasi
laikyt atomines bombas tik
tai savo žinyboje, “gerint 
atom - bombas ir laikyt jas 
visuomet paruoštas.”

Floridos viesulo skvernas 
aplankys New Yorką šį 
trečiadienį.
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Lėktuvą Skrajojimai ir Taikos Reikalai
Jungtinių Valstijų kariniai lėktuvai atliko kelias 

ilgas keliones. Dvi pastarosios yra pasaulinės reikšmės. 
Vienas: atskridimas dviejų motorų bombininko iš Perth, 
Australijos, Į Columbus, Ohio. Šis lėktuvas per 55 va
landas ir 15 minučių padarė 11,236 mylių kelionę; tai veik 
pusė kelio aplinkui žemę pagal ekvatorių.

Kitą skridimą atliko didžiulis keturių motorų bom- 
bininkas pakilęs iš Honolulu, Hawaii salų, per šiaurių 
plotus į Cairo, Egiptą. Per 39 valandas ir 15 minučių jis 
atliko 9,422 mylias.

Aišku, tai yra įrodymas to, kad aviacijos technika 
pasiekė aukštą laipsnį. Tais mūsų lakūnų žygiais ir tech
nika būtų galima tik pasidžiaugti, jeigu tatai būtų tai
koma taikai ir civilių žmonių naudai.

Bet taip nėra. Šiuos skridimus paruošė generolai 
ir politikai, kurie nori karo. Jie pradėjo stipriai gink
luoti Alaska ir skrajoti arčiau Šiaurių Poliaus, aiškiai 
duodami suprasti, kad iš tos pusės planuoja puolimą ant 
Tarybų Sąjungos. Karinio orlaivyno vadai, generolai 
Carl A. Spaatz ir Arnoldas, atvirai kalba apie karo pri
sirengimus prieš Tarybų Sąjungą iš šiaurės.

Žinoma, kiekvienu kartu karo ruošėjai patys ap
sigauna ir visuomenę apgauna matydami tik .savo jėgas, 
o kitos pusės jėgų neįkainuodami. Karo organizatoriai 
prieš tarybinę šalį galvoja: “Kas mums Sovietai; mes 
galingi!” Bet jie pamiršta, kad Sovietų Sąjunga milžiniš
kus lėktuvus ir toli skrajojančius lėktuvus turėjo pasista
čius jau prieš dešimt metų. Dar ir dabar nei vienas mū
sų šalies lėktuvas nebuvo ant Šiaurių Poliaus, kuomet 
Sovietų lėktuvai dar 1937 metais nunešė grupę moksli
ninkų ant Šiaurės Poliaus ir ten apgyvendino. Sovietų 

* lėktuvai dar 1937 metais iš Maskvos atskrido į mūsų šalį 
per Šiaurių Polių ir tais laikais užkariavo tolio rekordus.

Sovietų aviacijos didvyris M. Ševelevas, jau rug
pjūčio 11, 1937 metais rašė, kad Sovietų aviacija padarė 
didelio progreso ir nurodė, kad netolimoj ateityj lėk
tuvai galės be sustojimo apskristi visą žemės kamuolį. 
Kad Tarybų Sąjungos aviacija yra pasiekusi aukšto 
laipsnio, to fakto gali nepripažinti tik ignorantai.

Taigi, jau nekalbant apie tai, kad ruošimas karo 
prieš šalį, kuri nori su mumis sugyventi taikoj yra kri- 
minališkas prasižengimas, bet ir iš karinio taško tas 
parodo, kad, jeigu karo organizatoriams pavyktų išvys
tyti karas prieš Tarybų Sąjungą, tai jis būtų abiejų 
šalių miestu, žmonių ir kultūros sunaikinimo karas. Re- 
akcinė spauda, kuri, pasidrąsinus tais skridimais, agituo
ja už karą prieš Sovietus, tai agituoja už didžiausią žmo
nijos, tame skaičiuje ir mūsų šalies, gyventojų nelaimę!

Laisve—Liberty, LitKuanian Daily
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National Maritime Union, CIO, streikieriai sudaro vidurini pikietų ratą, o 
New Yorko policija — išlaukinį. Federalis arbitratorius James F. Fly patvarkė 
CIO marininkams pakelti algas tiek, kiek pakelta AFL marininkams. Bet unijis- 
tai nusitarė palaikyti pikieta iki pasirašys visi rytinio ir vakarinio pajūrio laivų 
savininkai.
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Darbas 
kuriame 
“su Pir-

Balsai Biudžeto 
Reikalu

UI,,, ■, L ~

žai mokytis, ypačiai šiuo 
metu, kada spaustuvių 
technika smarkiai pažengė 
pirmyn. Jungt. Valstijose 
lictuv. spaustuvininkų skai-

i čius vis mažėja. Senieji 
‘ spaustuvininkai traukiasi iš 
; tos profesijos, o jaunų ma- 
; žai teatsiranda, kurie norė- 
| tų būti spaustuvininkais. Gi 
spaustuvininko profesija y-

Mr. Byrnes Traukiasi Atgal
Prieš kiek laiko Mr. James Byrnes, kalbėdamas 

Stuttgarte, nekalbėjo apie tai, kaip išnaikinti nacių or
ganizacijas Vokietijoj, kaip likviduoti karinius fabrikus 
ir kaip padėti vokiečių liaudžiai įvykinti demokratinę 
tvarką, bet kalbėjo, lyg kokis vokiečių advokatas. Jo 
kalba labai patiko reakciniams vokiečiams ir juos padrą
sino.

Mr. Byrnes kalbėjo grūmojančiai demokratinei Len
kijai, Tarybų Sąjungai ir bendrai tiems, kas nesutinka 
su jo planu. Jo kalbą su dideliu nepasitenkinimu pasi
tiko Francijos liaudis, kuri žino, kad Mr. Byrnes’o siū
lomas planas Vokietijai yra atgaivinimas ten agresyvio 
imperializmo. Ją pasmerkė Lenkijos, Čechoslovakijos, 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir Lietuvos liaudis. Šaltai tą 
kalbą pasitiko ir Anglijos žmonės, kurie tiek daug nu
kentėjo nuo nacių atakų.

Dabar Mr. Byrnes pasakė kitą kalbą Amerikiečių 
Kliube Paryžiuj, kur jis vėl siūlo planus Vokietijos klau
sime. Tarybų Sąjungos spauda $ako, kad Mr. Byrnes 
traukiasi, kad kiek sumažinus nepasitenkinimą Fran- 
cijoj, Lenkijoj, ir kitur dėl jo pirmesnės prakalbos.

E. Žukovas rašo, kad geriau Mr. Byrnes padarytų, 
jei mažiau siūlytų planų Vokietijos reikale, o daugiau 
rūpintųsi, kaip pravesti gyveniman tuo planus, kurie 
buvo padaryti Potsdamo konferencijoj, kurie veda Vo
kietiją prie demokratijos.

Atgarsiai Dėl Number go Teismo
Išteisinimas Nurnberge trijų nacių vadų ir eilės ki

tų nuteisimas tik į kalėjimą iššaukė visoj Europoj liau
dies nepasitenkinimą. Lenkijoj visi laikraščiai ir veikė
jai pareiškė nepasitenkinimą; Francijos spauda tai pri
lygino prie Municho išdavystės. Londone eilė laikraščių 
rašė, kad “hitlerizmo dvasia dar gyva.”

Bet įdomiausia, kad pačioj Vokietijoj demokratiškai 
nusistačiusi liaudis pareiškė labai didelio nepasitenkini
mo. Berlyne, susirinkę virš 25,000 žmonių reikalavo, 
kad atiduotų patiems vokiečiams teisti Franz von Pa- 
peną ir kitus išteisintuosius nacius. Tai parodo, kad 
liaudis nepatenkinta Nurnbergo teismu, išteisinusiu eilę 
žymių nacių.

-_ _____ -___ ,

agentais, ir pra-

DARBAS APIE PAL. 
KONGRESO DARBUS

Gavome Urugvajaus lie
tuvių laikraštį Darbą (1946 
m. rugs. 10 d.), kuriame tel
pa daug medžiagos apie 
rugp. mėn. Montevidejuje 
įvykusį Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Įdėtas ben
dras kongreso aprašymas, 
taipgi sveikinimai nuo A- 
merikos lietuvių — organi
zacijų ir pavienių; nuo Lie
tuvos intelektualų ir T. Lie
tuvos prezidento Justo Pa
leckio. Be to, telpa daug 
nuotraukų, v a izduojančių 
kongreso sesijas; kongreso 
dalyvius ir jų žygius.

Sekančiame Darbo nume- 
ryj žadama dar daugiau pa
rašyti — apipiešti visas 
kongreso sesijas.

Šia proga, beje, 
parašė įvedamąjį, 
be kitko žymų jog
mojo P. Amerikos Lietuvių 
Kongreso sušaukimu gali
ma drąsiai tvirtinti, kad! 
šio žemyno lietuviškoji išei-[ 
vija atvertė naują, istorijos 
lapą...”

Toliau:
“Vienas iš pamatinių Kon

greso nutarimų yra parašų 
rinkimas, reikalaujant su
traukyti ryšius su buvusios 
smetoninės diktatūros diplo-' 
matiniais
šant ryšių sudarymo su Lie
tuvos TSR. Parašai bus ren
kami ten, kur tik randasi gy
venančių lietuvių ir jie bus 
tikru plebiscitu, įrodančiu, 
kokio nusistatymo link Tary
bų Lietuvos laikosi mūsų iš
eivijos didžiuma, o taip pat 
bus stipriausiu smūgiu mūsų 
tautos išdavikams, kurie dar 
vakar batlaižiavo vokie
čiams, o šiandien save persi- 
stato “d e m o k r a t a i s” ir 
triukšmauja prieš Tarybų 
Lietuvą.

, “Kongreso nutarimu, lai
ke keturių mėn. turės būti 
sudarytas $25,000 vertės 
siuntinys į Lietuvą. Paviršu
tiniai žiūrint, gali atrodyti 
nedidelės vertės parama. Ta
čiau turint omenyj Argenti
nos lietuvių neseniai pradė
tą šią veiklą legalėse sąly
gose, ir Brazilijoje dar tebe
vyraujančius varžymo įstaty
mus, ši suma bus kruopštaus 
pasidarbavimo r e z u 11 atas, 
atsiektas bendromis pastan- . . . <gomis visų trijų kolonijų. 
Svarbu ypatingai pažymėti, 
kad minimas paramos siunti
nys pasieks Tėvynę, kartu su 
broliškąja delegacija, atsto
vaujančią P. Amerikos lietu
vių kolonijas. Delegacija tu
rės retai pasitaikančią progą 
aplankyti gimtąją šalį, savo 
akimis pamatyti pokarinę 
Lietuvą ir parsivežti beribę

įspūdžių, kuriuos čia mums 
perduos gyvu žodžiu bei. raš
tu.

“Suminėjom tik kelis svar
biuosius Kongreso nutarimus. 
Yra visa eilė kitų, kaip pa
vyzd., pasisakymas prieš 
Franko, reikalavimas Taikos 
konferencijos, kad Lietuva 
būtų pripažinta, kaip laisva 
ir suvereninė respublika, pa
sisakymas prieš imperialist!-j A 
nius siekius išprovokuoti tre-į l’a svarbi ir įdomi, 
tįjį karą prieš Tarybų Sąjun-j 
gą, prašymai neįsileisti fa-1 “ 
šistinių bėglių, P. Amerikos ! 
lietuviams skirto savaitraščio ;
išleidimas ir t.t.
“Visus tuos nutarimus bei l I 

nurodymus nieko nelaukiant! 
reikia pravesti gyvenimam 
Tačiau jų pravedimas nebus 1 
pasekmingas, jeigu mos neį-j 
vertinsime ir nepanaudosime 
mūsų tautiečių entuziastiško 
ir plataus pritarimo, jų anti
fašistinio nusistatymo ir mei
lės brangiajai Tėvynei. Todėl 
pirmas mūsų žygis yra: 
įtraukti į organizuotųjų ei
les visus tuos, kurie pasiten
kina tiktai moraliai remti 
demokratinį bei kultūrinį ju
dėjimą. Tiktai tokiu keliu 
einant mos su kaupu pravė
simo Kongreso nutarimus.”

Pasirodo, kad Urugvaju
je tam tikri elementai 
— smetonininkai, socialis
tai, klerikalai — buvo pasi- 
moję 'visaip kongresui 
kenkti ir. net parašus po 
peticijomis prieš Kongresą 
rinko. Pasak Darbo, j para
šu skaičių kišo net vaiku 
vardelius ir pavardes, bet iš 
viso tegalėjo surinkti tik

Žymūs menininkai, visuo
meniniai veikėjai ir kiti 
stoja į talką užtikrinimui 
dienraščiui Laisvei 1947 
metams biudžeto. Stoja į 
darbą ilgamečiai vajininkai 
ir atsiranda naujų vajinin
kų. x

Kompozitore Brone Ša
knaitė (Sukackienė) pri
siuntė $25, kuriuos paskirs
to sekamai: $13 už Laisvės 
prenumeratą dviem me
tams, už $10 perka du Lais
vės bendrovės Šerus savo 
sūneliui Josephui Dimitriui 
Sukackui ir $2 aukoja Lais
vei.

Širdingas Laisvės rėmė
jas drg. William Deksnys iš 
Stamford, Conn., per Lais
vės knygvedę Amelia Bur
bą, pridavė. $20. Užsimo
kėjo Laisvės prenumeratą 
metams $6.50 ir $13.50 pa
aukojo i biudžeto užtikrini
mo fondą.

J. Skirtis iš Lawrence, 
Mass., prisiuntė $11.50. Už 
Laisvės prenumeratą me
tams $6.50 ir $5 aukoja į 
biudžeto fondą.

J. Skystimas iš Lost 
Creek, Pa., užsimokėjo pre
numeratą metams ir paau-

vajininkai. Drg. Bakšys 
abejoja, ar gaus talkos iš 
kitų vietos draugų. Šis pri
minimas yra labai svarbus. 
Vajininkams reikia padėti. 
Reikia jiems nurodyti žmo
nes, kuriem būtų galima už
rašyti, reikia su jais kartu 
nueiti pas tuos žmones, ku
rių vajininkai nepažįsta. O 
kur galite gauti naujų skai
tytojų be vajininkų, priim
kite prenumeratas ir per- 
veskite savo vajininkams.

Parengimais, aukomis ir 
Laisvės bendrovės Šerais 
taipgi galite padėti savo va
jininkams ir galite pakelti 
savo kolonijos vardą, nes 
nuo tų įplaukų, gale vajaus 
bus vajininkams 
ti punktai.

Šiam raštui 
spaudą gavome
Puodžio sekamą laiškelį:

“Drauge P. Bukny: Dien
raščio Laisvės vajaus pre
numeratų rinkėjais esaip * 
apsiėmė šie: P. Pilėnas, ge- 
neralis agentas, o jo pagel- ; 
bininkai — P. Puodis; U. 
šapranauskienė, R. Merkis, 
P. Valantienė, A. Kupčiū
nas ir Jur. Lukoševičius. Aš 
pagaminau visiems apskri
tinius listus taip, kad mes 
vienas kitam nemaišytu- 

j mėm ir neperkirstumėm 
kelio. Draugiškai, P. Puo
dis, Philadelphia, Pa.”

Iš anksčiau padavimų ma
tome gražų entuziazmą už 
sustiprinimą savo dienraš
čio 1947 metams. Tačiau 
vis dar per siauras ratas.

priskaity-

einant 
nuo

90!
Taigi, kongresas gražiai 

pavyko, o smetonininkų ir 
jų šalininkų pastangas mar- 
gis ant uodegos nusinešė.

Po kongreso, atrodo,' de
mokratinio nusiteikimo Pie
tų Amerikos lietuviai bus 
kur kas veiklesni ir labiau 
savimi pasitikės, nes jie 
mato, kad su jais stovi pla
čioji visuomenė.

GRYNA KLAIDA”
Julius Smetona rašo Dir- 

i Voje (1946 m. spal. 4 d.) a- 
I pie Pietų Amerikos Lietu- 
; vių Kongresą.* Pacitavęs iš 
Laisvėje tilpusio apie kong
resą aprašymo punktą, kur 

j minima kongresą sveikinu- 
i šiųjų uruguajiečių visuome
nininkų pavardės, p. Smeto
na surinka, jog kongresas 
buvęs “nelietuviškas”! Uru- 
guajaus vice-prezidento dr. 
Guanio atsilankymas kong- 

I rese ir pasakymas kalbos, 
“buvo grynai klaida”, žy
mi Smetona. Toliau:

“Kiek ten dalyvavo lietu
višku burliokėliu Laisvė ne
paduoda, bet yra aišku, kad 
nelietuviško k o m u n i stiško 
gaivalo jame būta neblogas 
būrelis...”

Mes neisime su p. Sme
tona į debatus dėl tos “klai
dos”, kurią padarė Uru
gvajaus 
dr. Guani.
tiek,
Lietuvių Kongresas 
didžiulis žingsnis Urugva
jaus, Argentinos ir Brazi
lijos demokratinio nusista
tymo lietuvių kovoje prieš 
fašizmą. Dėl to smetoninin- 
kams jis nepatinka, dėl to 
jie Kongresą bando visaip 
šmeižti.

Prof. Kubilius, iš So. Bo
ston, Mass., užsimokėjo L. 
prenum. metams ir paauko
jo $1.50.

Vajininkų Balsai
J. J. Bakšys iš Worcester 

M. Svinkūnienė iš Water
bury, Geo. Shimaitis iš 
Montello prisiuntė gražius 
laiškelius, p a s i s akydami, 
jog dirbs ir šiame vajuje, 
kaip dirbo seniau. Jie visi 
trys yra ilgamečiai Laisvės

Daug kolonijų dar neatsi- \ 
liepė. Subruskite, prieteliai! i

h Buknys. p

Skaitytojų Balsai
SVETAINĖSE VĖDI

NIMAS

MOKOSI SPAUSTUVI
NINKŲ PROFESIJOS

“Arg. Liet. Balsas” rašo:
“Antanas Smulkevičius 4- 

virtą nfetą linotipiją, Stasys 
Jaspelkis trečias me
tas meilišką knygų įrišimą, 
Adolfas Tamoliūnas yra tre
čiame techniškos braižybos 
skyriuje, Petras Grigas antrą 
metą mokosi . litografiją ir 
Antanas Dubickas pirmą me
tą mokosi tipografiją.”

Vadinasi, kai kur lietu
viai pradeda domėtis spau
stuvininko profesija. Tai ir 
gerai. Būti geru spaustuv- 
ninku, aišku,w ’reikia nema-

' čiulpukai nekreipia į tai dė- 
! mesio ir, ot, tas viskas ken- 

>, žmonės 
nenori lankytis į juos.

Taigi, draugai, ar nebūtų 
paikas susirūpinti tuo klau- 
' simu ?
i klaidų, kurios paliečia mus 
visus ?

Būtu 
rengiant bent kokį parengi
mą, — prakalbas, vaidinimą 
ar koncertą, — kad rengė- 

j vieną žmogų, 
rūpintųsi svetainės 

vėdinimu. Būtent: žmonių 
prisirinko daug, pasidarė 
svetainėje tvanku, tai iš
rinktas pareigūnas turėtų 
praverti langus, kad oras 
atsimainytų ir mes visi ga
lėtumėm lengviau atsikvėp
ti. Daug žmonių neina į pa
rengimus, sakydami: ar aš 
eisiu ten dūmų ir dulkių 

randasi tokių gerį j Daug žmonių nežino, 
kurie nepakenčia dėlko jie neina į parengi- 
jie gi’eit apserga mus> jįe žino, kad jie su- 

\ šyla, pavargsta, nervai 
jiems genda ir sako, dau
giau neisiu į parengimą. 
Tad ir sėdi jie ramiai na- 
mieje.

j Taigi jūs, geri draugaį 
ateityje pasirūpinkit šituo 

; sveikatos klausimu, kad bū- 
tų pataisyta svetainių vėdi- 

i nimas.
Aš tikiu, kad šiuo klausi

mu daugumas Laisvės skai
tytojų sutiks su mano nuo
mone.

V. Kazlauskas.

Artinasi ruduo. Prasidės i _ la P.aJ engimams 
parengimai svetainėse. Aš 
noriu tarti žodį kitą apie 
tuos parengimus. Ateini 
žmogus į parengimą, atsisė
di ir lauki daugiau žmonių 
ateinant; lauki ir progra
mos. Viskas tvarkoj. Jau
tiesi pasitenkinęs. Bet štai, 
programai dar neįpusėjus, 
pradedi jausti šilumą, jauti jai išrinktų 
oro trūkumą, pradeda būt kuris 
taip tvanku, kad kartais 
senesniam žmogui pradeda 
trūkt oro, pradeda širdis

Kodėl netaisyti tų

labai gerai, kad,

vice - prezidentas
Pasakysime tik mušti ir tada manai sau: 

kad Pietų Amerikos kodėl aš čia sėdžiu ir kan- 
buvo; kinuosi tokioj vietoj, be o- 

ro, nepravėdinto j salėje. 0 
čia dar pypkoriai pamiršta 
etiketą, kad publikoj nepri
tinka čiulpti tabakinį papu
ką ir kad 
žmonių, v z 
rūkymo; v o 
nuo rūkymo. Bet tabako!

A. F. Whitney, Railroad Trainmen Brolijos (nepri
klausomuos) prezidentas, mažiesiems “gelžkeliečiams” 
pagelbsti išrišti ju problemas laike unijos 28-tos kon
vencijos, Įvykusios Miami, Fla. Konvencijoj kalbėjo 
abiejų unijiniu sąjungų — CIO ir AFL — prezi
dentai, Murray ir Green.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vaišėse Buvusiai E-, New 

Haven, Conn. — Apie drau- 
I gų Masonų išleistuves įdė- 
i jome kitos korespondentęs 
; pilnesnį aprašymą. Vis tiek 
dėkui, prašome rašinėti 
dažniau.

F M’
. S
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MUILO?

“ne,” 
muilo, 
džią nei 
Iki mes 
moninių 
šokiam
reikalingiems 
produktams, telieka tik vie
nas dalykas daryti.. !

►Jam lygiai nusibodo sakyt 
kaip ir jums prašyt 
Nekaltink nei val- 

muilo fabrikantus, 
gausime gana pra- 
riebalų gaminti vi- 
muilui ir kitiems 

taikos meto

Trečiadienis, Spalių 9, 1946
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LLD 20-tos Kuopos Moterų 
Skyriaus 10 Metų Veikimo

Moterų
Narių 

žinoma,

zmo- 
daug

Kiekviena kolonija, didelė 
ar maža, privalo darbuotis ga
vimui Laisvei naujų skaityto
jų. Privalo ruošti parengimus, 
pardavinėti Laisvės bendrovės 
serus ir rinkti aukas užtikri
nimui savo dienraščiui 1947 
metams biudžeto.

už pasi- 
vakarie- 
taria di-

ir ki- 
pasvei-

Bara- 
pačjo 
apsk., 
para-

didžiausiu dėkingumu,
Ch. Bonekat, 
Sūnus Adolfas, 
Marti Edna.

liga užbaigė 
protarpiais 

ji ir vėl vi- 
ir aukavo.

Smulkios ir vidutinės figū
ros merginom s-moterims suk
nelėms forma gaunama 12 iki 
20 ir 30 iki 40 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskit: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

sunkių įvykių, 
dalį nedarbo 
darbininkiškos 
vedė kovas

rin- 
$10 
mo-

90261
SIZES 
12-20 
30-40

Pasekminga Moterų Skyriaus 
Vakarienė

28-tos dienos vakare
Moterų Skyriaus va- 

kaipo paminėjimas

Japonės moterys kalbasi apie unijizmą su amerikie
čiu unijistu. #

/r' r

* K

Trečias Puslapio

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MA Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Milionų Mūsų Šalies Žmonių 
? Sveikata ir Gyvybe Grupes 

Turčių Saujoje
Jeigu kas ateitų pas mus pragyvenimui. Patys vete- 

į namus ir patartų tą viską, ranai, jų šeimos alksta, 
ką mes dar turime namie, Gyvenantieji iš pašalpų 
atiduoti jam pasaugoti, sa- ištisi metai jau badmiriau- 
kydamas, būk mes esame 
t^m pervėpli, tikiu, mes 
rimtai užsigautumerci ir tą 
“geradarį” išvytumėm lauk. 
Dar daugiau,’ mes sakytu
mėm, jog drįsęs to reika
lauti asmuo “sukleidavo.” 
Ir ne kitokiu paskaitytume 
tą, kuris sutiktų ant tokio 
asmens atsidėti savo gyve
nimui.

O visgi panaši padėtis su
sidarė mūsų šalyje maisto 
ir kitko mums reikalingo 
srityje. Maistas, kaip ir be
veik viskas kita, randasi ne 
mūsų, ne mūsų vyriausy
bės rankose, bet rankose 
saujos turtingųjų atskirų 
asmenų ir kompanijų, 
mums dabar pasakė:

— Mokėkit po tiek, 
kiek mes norime, arba 
valgysite!

Ir štai, jau kuris laikas 
nevalgome 
bevalgome 
žai bevalgome pieno, svies
to. Vištas skaitydavome per 
klaidą pavadintomis paukš
čiais, bet dabar įsitikinome, 
jog klydome. Vištos išskri
do aukščiau už sakalus — 
iškilo į dausas kainos, o su 
kainomis ir vištiena mėsa. 
Ne biedniokui bepasiekti.

Dirbančių už algas uždar
biai nespėja kilti su kaino
mis. . ------

Nedarbo apdraudos ne>unijos, 
pakanka. Viename tik New 
Yorko mieste 60,000 vaikų 
alksta.

Gyvenančių iš pensijos ar 
taupmenų senukų ištekliai 
toli nebenuperka už dolerį 
to, ką seniau, Roosevelto 
naujosios dalybos laikais, 
kad nupirkdavo.

Gyvenančių iš pensijos 
veteranų šeimos taipgi ne- 
benuperka to, ko reikia

po 
ne-

arba po mažai 
mėsos. Po ma-

ja.
Milionų žmonių sveikata 

minėtose sąlygose kenčia 
gal nebeatitaisomą žalą. Vi
sokie silpnumai, nesveika
tos seks ilgą alkimą ir tų, 
kurie dar šiaip taip galą su 
galu suveda, bet neturėda
mi laiko pusdienius praleis
ti eilėse negali tinkamo 
maisto nusipirkti.

0 viskas tas dedasi ne 
dėlto, kad maisto nebūtų, o 
dėlto, kad grupė turtingų 
asmenų ir kompanijų pasi
skelbė viso mūsų šalies iš
tekliaus viešpačiais.

Tie viešpačiai nuo farme- 
rių produktų neperka arba 
supirktus laiko sandėliuose, 
mums neparduoda. Jų elge
sys suprantamas — jie sie
kia pelno. Pelno sistema — 
kalčiausia. Tačiau, kur esa
me mes, demokratijoje gy
veną žmonės, kurie neišsi
judiname padėties taisyti?

Tuo 
rėjimo 
nebus, 
sime.

tarpu padėties page- 
nesimato ir geriau 
jeigu to nereikalau- 
Moterys, kurios su

perka šeimai pragyvenimo
reikmenis, yra pirmąja šei
mos stalo apgynimo linija. 
Moterų organizuoto balso 
bijosi visi politikieriai. Jas 
turi paremti visi kiti darbo 
žmonės, ypatingai darbo u-

V. Bullienė ir H. Stančikie
nė po $2.

A. Gužauskienė, A. Evans, 
E. čereškienė, V. Greibienė,
O. Gricienė, O. Milčienė, B. 
Morkevičienė, O. Mockienė, 
G. Labeikienė, P. Druseikienė, 
V. Poškienė, M. Žemaitienė, 
K.
Duobienė, L.

Po 50 c.:
D. Valtienė, 
Galinaitienė,
J. Kontenienė, A. Kristutienė,
P. O. Balzarienė, S. Palapie- 
nė, O. Baltakienė.

Gėlių vainiką pirkom
$10, o 25 dol. pasiuntėm Vil
niaus Vėžio Ligos Institutui, 
kad velionės vardas būtų už
dėtas ant toblyčios. L. B.

Ispaniją, mūsų šalies didžiu
lės darbininkiškos organizaci
jos pradėjo vesti protesto 
kampaniją prieš užpuolikus ir 
už dvasinę ir materialinę pa
ramą demokratinei Ispanijos 
liaudžiai. Mes taipgi parėmėm 
pagal savo išgalę.

Japonijai užpuolus Chiniją, 
taipgi pasipylė platus darbi
ninkiškas judėjimas prieš ka
rą ir boikotas Japonijos pro
duktų, ypatingai prieš Japo
nijoje gamintas šilkines koji
nes. Mes irgi dalyvavome boi
kote, nepirkome kojinių ir 
prie to dar išleidome 3000 la
pelių, prašant žmones nepirk
ti Japonijos gaminių, žodžiu, 
mes bandėme dalyvauti veik 
kiekvienoje darbininkiško po
būdžio kampanijoje — tauti
nėje ir tarptautinėje.

(Tąsa 5-me pusi.)

liečiams maistą - mėsą 
tus reikmenis; antra, 
kinimas Henry A. Wallace už 
jo politiką už taiką. Drg. H. 
žukienė paaiškino, kaip yra 
svarbu priimti minėtais klau
simais rezoliucijos. Tad ant 
vietos pirmininkė, drg. K. 
Vaičikauskienė, perskaitė mi
nėtas rezoliucijas, kurios liko
si priimtos.

Mūsų gerosios gaspadinės, 
kurios tiek daug darbo įdėjo 
dėl surengimo šios vakarienės, 
buvo draugės A. Maldaikienė, 
A. Žemaitienė, P. Bakšienė ir 
E. Okulevičienė. Pagelbėjo 
drg. J. Navalinskienė, K. Juo
zapaitienė ir O. Girnienė. Bar- 
čekius pardavinėjo drg. O. 
Mikolajunienė ir jai pagelbėjo 
jos duktė O. Mikolajunaitė. 
Už baro labai gražiai darba
vosi du jaunuoliai veteranai, 
P. Juozapaitis ir Al. Šulskis. 
Taipgi J. žemaitis ir F. Mal- 
daikis. Iš toliau daiktus atvež
ti pagelbėjo drg. J. Kazlaus
kas su savo karu. Taipgi ne-1 
apseita ir be dovanų : dd. A. i 
Yudikaitienė aukavo du buše-! 
liūs obuolių ir H. žukienė— 
grūšių. f j

Visiems šios vakarienės da
lyviams už atsilaųkymą ir vi
siems darbininkams 
darbavimą prie šios 
nės Moterų Skyrius 
delį ačiū.

Moterų Skyriaus

Motery Skyriaus 
Susirinkimo

Spalių 2-rą dieną atsibuvo 
LLD 20-tos Kuopos 
Skyriaus susirinkimas, 
dalyvavo vidutiniai, 
turėjo būti daugiau.

Moterii Skyriaus komiteto 
komisijų raportai išklausyti ir 
priimti. Rūgs. 28-tos dienos 
atsibuvusios vakarienės ren
gimo komisija pranešė, kad 
dar neturi visų tikietų sugrį
žusių, tai ir pilno raporto ne
galėjo išduoti, bet numatoma, 
kad liks pelno. Tad pilną ra
portą išgirsime sekančiame 
susirinkime.

Draugė A. Žemaitienė ūmai 
susirgo ir likosi nuvešta į li
goninę, Wilson Memorial, 
Johnson City. Moterų Skyrius 
labai apgailestauja drg. A. Že
maitienės ir linki kuogreičiau- 
siai pasveikti.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Laisvės Adm., Laisvės vajaus 
reikale, kuris likosi priimtas. 
Ir drg. M. Kazlauskienė, kai
po šių metų Moterų Skyriaus 
Laisvės agentė, prašė visų 
draugių, kad pasidarbuotu- 
mėm šiame Laisvės vajuje ga
vime naujų ir atnaujinimui 
senų skaitytojų. Tai drg. K. 
Juozapaitienė, pati pirmutinė 

kad jau turi vieną 
prenumeratą. . Ir 
ir daugiau pasi- 

Taipgi ir drg. J.

NEKALTINK 
GROSERNINKĄ!

ezgėjų Kliubas ir Vėl Nete
kome Vienos Draugės, 

Jųlijanos Bonekat

Rugsėjo 11 d. mirė Julijana 
Bonekatienė, po tėvais 
vikaitė. Iš Lietuvos 
Kauno vedybos, Šiaulių 
Zinenų kaimo, Joniškio
pi jos. Paliko nuliūdime vyrą 
Karolį Bonekat, posūnį ir mar
čią, du brolius Amerikoje ir 
vieną brolį, Joną Baraviką, 
Lietuvoje; vieną sesutę ir šiaip 
daug giminių ir draugų.

Velionė prigulėjo prie Ge- 
demino Draugystės, prie LDS 
ir prie Mezgėjų Kliubo. Buvo 
ilgametė Laisvės ir Vilnies 
skaitytoja. Labai mylėjo dien
raštį' Laisvę. Nors ir labiausia 
skausmus kentėjo ir kolei tik 
atsikvėpti ir matyti galėjo, vis 
skaitė ir skaitė. O kada ma
tyti nepajėgė, tai manęs pra
šė, kad jai paskalyčiau, kolei 
užmerkė akis.

Velionės sveikata visada 
buvo prasta, daug operacijų 
turėjo iki vėžio 
gyvybę. Tačiau 
pakilusi iš lovos 
sur dalyvaudavo
Drapanomis, maistu ir pini
gais gelbėjo Lietuv. žmonėms, 
kiek tik galėjo. Vilniaus 
tutui buvo aukavusi 26

Vaivada, A.
Bekis po $1.
A. Vilemaitienė,
G. Shopienė, O.
H. Mateikienė,

pranešė 
atnaujintą 
pasižadėjo 
darbuoti.
Navalinskienė pasižadėjo dar
buotis šiame vajuje, žinoma, 
ir kitos. O Laisvės skaitytojus 
Motery Skyrius prašo atsi
naujinti dienraštį per Moterų 
Skyriaus agentę.

Kadangi buvo numatoma, 
kad liks pelno nuo virš minė
tos vakarienės, tai Moterų 
Skyrius pasiskubino paaukoti 
iš savo iždo labai svarbiems 
reikalams. Nutarta nusipirkti 
Laisvės du Šerus už $10. 
aukoti $10 dėl vedamos 
kiminės kampanijos ir 
Meno Sąjungai: $5 metinė
kestis ir kiti $5 pasveikinti 
Meno Suvažiavimą. Tai mato
te, mūs Moterų Skyrius nelai
ko ir negali laikyti pinigų sa
vo ižde, kuomet yra tiek 
daug svarbių reikalų, kur la
bai finansinė parama yra rei
kalinga. Tai mes ir bandome, 
kiek galėdamos, remti finansi
niai visas kampanijas, veda
mas dėl darbo žmonių būvio 
pagerinimo.

Darbininkių 
su 

Literatūros Draugija 
bendrai, nes abiejų 

organizacijų tikslai 
Ir didžiuma balsų

Geros unijos jau reika
lauja visuomeniškos kont
rolės ant maisto.

Jeigu jūsų unijos lokalas 
savo susirinkime turėjo lai
ko pulti kovojančius už 
progresą žmones, o “netu
rėjo laiko” svarstyti kainų 
kilimo ir bent rezoliucija 
ar delegacija sudrausti ap
vagiančius jūsų šeimos sta
lą, kas nors blogo su to lo- 
kalo vadovybe. Ji sėdi ne 
savo vietoje. Pagalvokite, 
padirbėkite tokią vadovybę 
prašalinti, pavaduoti geres
nę.

Tas pats galima pasakyt^ 
apie vadovybes kitų organi
zacijų. Atėjo laikas, kada 
už duoną ir laisves reikia 
daugiau veikt ir to visko jo
kie “angelai” už mus 
liks. Darbo žmogus 
pats tą viską išnešti 
savo pečių ir išneš, 
kiekvienas ir visi stos save 
vietoje. Einančiam po ta 
sunkia našta reikia ir vado
vybės, kuri tame kelyje sti
printų, geru kelio rodymu 
sunkią kelionę trumpintų.

Kol kas Amerikoje tiktai 
komunistinis judėjimas tei
kė tokią vadovybę. Tad vi
sai natūralu, kad tie, kurie 
iš žmonių aplupimo pelnosi, 
komunistinį judėjimą taip 
nuola. Taipgi aišku, dėl ko 
visi tie, kurie laukia darbi
ninkus parduoti už Judo- 
šiaus grašį,’ talkina pelna- 
grobiams jų atakose ant ko
munistų.

Ypatinga, tačiau, kad tas 
riksmas, nors baisiai persū
dytas, nebepajėgia darbo 
žmonių išgąsdinti, įbaugin
ti. Amerikinis darbininkų 
judėjimas jau išėjo iš bau
bu bauginamų vaikų am
žiaus. A-a.

neat- 
turės 

ant 
jeigu

šermenyse labai daug 
nių dalyvavo ir labai 
gėlių vainikų turėjo: nuo Ge- 
demino Draugystės, Mezgėjų 
Kliubo, nuo kaimynų, brolių 
ir giminių. Į kapus palydėjo 
29-niais kaaris. Palaidota lais
vai.

Iš namų išlydint kalbą pa
sakė K. Vaivada. Karstą ne
šė moterys kliubo narės ir vi
sos mezgėjos iš šalių karsto 
eidamos nešė po raudoną gė
lę. Prie kapo atsisveikinimo 
kalbą pasakė L. Bekešienė ir 
visos jos draugės sudėjo gė
les ant karsto, kaipo paskuti
nį atsisveikinimą.

Ilsėkis, brangi drauge, šal
toje žemelėje! O draugui C. 
Bonekat didžiausia užuojauta 
šio nuliūdimo valandoje.

Graborius G. Savage labai 
gražiai patarnavo. Labai drau
giškas žmogus.

Po palaidojimo, draugai 
Marytė ir Antanas Balzariai 
užprašė visus gimines, paly
dovus ir karsto nešėjus į sa
vo gražią užeigą. Visus gar
džiai pavaišino. Tarpe iš to
liau atvykusių buvo pusseserė 
Bizulienė su dviem dukterimis 
iš Philadelphijos ir du broliai 
iš Chicagos. Ačiū draugam 
A. Balzariam už tą gražų 
darbą.
Aukos, Surinktos d. Jųlijanos 

Bonekat Šermenyse
Dėl gėlių . aukavo:
G. Savage (graborius)

M. Shiurkus po $5.

Mūšy Giliausia Padėka 
Laidotuvių Dalyviams

Rugsėjo 14 d., 1946 m., Mt. 
Hope kapinėse, palaidojom 
Juliją Bonekat, po tėvais Ju- 
lijaną Baranikaitę. Laidotu
vėse dalyvavo giminės iš toli
mų miestų, du broliai, Salia
monas ir Lionginas iš Chica
go, Ill. Bizulių visa familija 
iš Philadelphia, Pa., taipgi 
vietiniai giminės, draugės ir 
draugai.

Mezgėjų Kliubas pasižymė
jo iškilmingai. Ir koks tai gra
žus vaizdas!. Nuo pat grabo- 
riaus vežimo iki laidotuvių 
vietos dvi eilės moterų stovėjo 
pasipuošę gėlėmis, o per vi
durį Jųlijanos karstą nešė 
moterys mezgėjų kliubo na
rės. Prie kapo, atstovė nuo 
kliubo, Leokadija Bekešienė 
pasakė atsisveikinimo kalbą.

Leokadijai už . prakalbą, 
draugėms kliubietėms už tokį 
malonų patarnavimą, tariame 
nemirštamą ačių!

Pasibaigus laid otuvėms, 
Marytė ir Antanas Balzariai 
užkvietė laidotuvių dalyvius 
pietų į savo naują viešbutį 
Cottage Inn, Jefferson Town 
Line Rd. Kiek čio darbo, kiek 
lėšų pavaišint tokią didelę 
grupę svečių! Dėkojam Mary
tei ir Antanui už tokį jų pa
siaukojimą. Taipgi visi ir vi
sos giminės, draugės ir drau
gai priimkit mūsų giliausią pa
dėką.

Su

Rugs. 
atsibuvo 
karionė, 
10 metų nuo susiorganizavimo
Moterų Skyriaus, šioje pramo
goje dalyvių buvo nemažai ir 
visi linksmai leido laiką.

Baigiant vakarieniauti, va
karo pirmininkė drg. K. Vai
čikauskienė pranešė, kad tu
rėsime ir trumpą programą. 
Pirmiausiai pakvietė drg. O. 
Girnienę, kuri trumpoje su
traukoje paaiškino, dėl ko šis 
Moterų Skyrius buvo suorga
nizuotas ir ką jis veikė per tą 
10 metų savo gyvavimo laiko
tarpį. Antra kalbėtoja buvo 
viešnia brooklynietė, drg. S. 
Sasna, viena iš Laisvės redak
torių. Ji pasakė labai gerą 
prakalbėlę, paliesdama šių 
dienų svarbesnius įvykius. Mo
terų Skyrius taria jai didelį 
ačių už atvažiavimą ir pasa
kymą geros prakalbėlės. Pas
kiau kalbėjo B. Johnson. Jis 
aiškino mūs naminės politikos 
eigą ir kvietė piliečius būti di
delėje sargyboje, kad vėl ne
užsidegtų pasaulis nauju ka
ru. Taipgi išreiškė mintį, kad 
būtų priimtos rezoliucijos: 
viena prezidentui Trumanui, 
kad daugiau rūpintųsi pilie
čių reikalais ir sugrąžintų pi-

Leista referendumui (visų 
narių balsavimui), kad būtų 
suvienyta labai gražiai gy

vavusi atskira moterų organi
zacija Lietuvių
Susivienijimas Amerikoje 
Lietuvių 
ir veiktų 
minėtų 
vienodi,
likosi nutarta susivienyti. Tai 
ir čia mūs mieste gyvavusi 
LDSA 23-čia kuopa sausio 1- 
mą dieną, 1934 metais, nu
tarė susivienyti su vietine 
LLD 20-ta kuopa.

Tada mes moterys pasiliko
me be-savo organizacijos, ku
rioje mes galėtumėm laisvai, 
be jokių varžimųsi, svarstyti 
savo reikalus, kurie paliečia 
vien tik moteris. Tiesa, mes, 
moterys, turėjome pilnas tei
ses darbuotis LLD ribose ir 
vykdyti josios pasibrėžtą pro
gramą gyvenimam Bet mes 
jautėmės, kad nesame ant 
tiek prasilavinusios, kad galė
tumėm pilnai perduoti - iš
reikšti savo mintis. Kitas da
lykas, tai buvo kreipiama 
daugiau dėmesio ir į tas mo
teris, kurios dar nebuvo dar
bininkiško pobūdžio organiza
cijos narėmis. O į bendrą or
ganizaciją, kurioje priklauso 
ir vyrai ir moterys, nebuvo 
permatomos galimybės įtrauk
ti jas. Tada ir kilo mintis, kad 
turėti prie LLD 20-tos kuopos 
atskirą moterų skyrių. Tai 
minčiai gavom pritarimą iš 
LLD Centro Komiteto; Tad 
liepos 2-rą dieną, 1936 me
tais, pas drg. O. Mikolajunie- 
nę susirinkome 10 draugių ir 
suorganizavome LLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyrių.

Per šį trumpą 10 metų lai
kotarpį mūs Moterų Skyrius 
pergyveno eilę 
Pergyvenome 
laiko, kuomet 
organizacijos
prieš maisto brangumą. Mūs 
Moterų Skyrius masiniai da
lyvavome tose kovose. Ir sa
vo varde atspausdinome ir pa- 
skleidėme 3000 lapelių agita
cijos prieš pieno brangumą.

Italijos ir Vokietijos fašis
tams užpuolus demokratinę

Daugiau 
Taupyk 
Vartotų 
Riebalų

►Kiekvienas jūsų sutaupo
mas lašas panaudotų rieba
lų būtinai reikalingas. Kiek
vienas pavartotų riebalų 
svaras padeda pagamint 
apie du svaru jums reikia
mo muilo. Jūs vartojate 
muilą kasdien ... taigi tau
pykite pavartotus riebalus 
kasdien. Gaukite 4c už kiek
vieną svarą.

Kur yra riebalų 
ten yra muilo
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Pravažiavom keletą 

didelių miestelių ir 
truputį po pusdieniui, pa
siekėm ir Bishop miestelį. 
Pasiklausėm vienoj gazoli
no stoty, kur čia gyvena 
Willie Roewe. Gavom atsa
kymą, kad važiuotume at- 

ne
štai,

gal ketvertą mylių ir pa- sįaį pavadinu ta ar kita gi- 
suktume po kairei anapus minę
gelžkelio bėgių. Dėkui. Va
žiuojam atgal. Štai jau, i 
tur būt, ir bus tas Rėviu 
namukas. Visai dar naujas 
atrodo, šviežiai baltai nu
dažytas, — kad jau balnoja 
ant saulės, tai net akim 
skaudu.

Bet kas gi čia? Priekinės 
durys uždarytos ir į skam
balą nėra atsakymo. Eime 
iš užpakalio. Durų esama 
neužrakintų, — ] 
jom: nieko namie nėra. Tik 
mažytis šuniukas viaukčio- 
ja ir vėl nubėga pavėnėn... 
Ot tai tau, kad norėjai... 
Šitokią tolimą kelionę at- 
plūkėm — ir veltui?... 
Vaikštinėjam, dairomės, šu
nelis paloja.

Gal užu šimto sieksnių, 
matom, stovi koks pastatas 
ir prie jo žiūri į mus žmo
gus. Privažiavom, pasi
klausėm. Žmogus mielai iš
aiškino: kaimynai Rėvai, 
girdi, anksti /išvažiavę į 
miestą Corpus Christi, ko 
ten pasipirkti. Bet jų jau
nis sūnus dirbąs Bishop 
miestely, vaistinėj, ant to-į 
kios ir tokios gatvės. Gal 
jis žinąs ką, kada tėveliai 
žadėję sugrįši. Dėkui, ge
ras žmogau, už gerą žodį. 
Na, Hermanai, krečiam vėl 
atgal, dar kartą į aną palai
mintą “Vyskupo” miestelį 
(o gal vyskupo palaimintą 
miestelį?).

N u v a ž iavom, privažia
vom ir tą vaistinę. Radom 
gražų riebutį juodbruvį, 
raudonskruostį vaikinuką, 
gal metų keturiolikos. Sto
vi prie sodės baro vyrukas, 
žiūri į nepažįstamus kelei
vius. Išsikalbėjom. Jam 
vardas Martinas Rėvė. Tė
veliai žadėję būt namie apie 
pusdienį. Girdi, važiuokite 
atgal: namai neužrakinti,— 
įeikite vidun ir būkite, kaip 
namie, kol tėveliai užva
žiuos. Dėkui, jaunas kava
lieriau. Taip ir padarysim.

1

Pasisveikinam su Revie- 
i ne. Jinai perstata savo vy- 

J i i :j Wilhelm:} arba Willie 
Roewe. Išnašus ir nekvailas 
atrodo vyras, metukų gal 
apie 50. Šeimininkas Rėvė 
pasileido su Hermanu kal
bėtis apie farmų reikalus ir 
bėdas. Aš ir šiaip ir taip, 
bet daugiausia klausiaus ir 
galvon dėjaus tuos visus jų 

., . , 'nusiskundimus ir vargus. 
pasibalado-| jyfanjškė virtuvėj padėjo sa-

mu-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Windsor, Canada

: 'R iRn ■
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<!> PARE KIEKVIENĄ

<♦>

FIRE HOUSE INN <!>

John Baron Savininkas
25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Quincy, Mass

*

Patogus laidotuvių n'amat* 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

(jos pa-
Philadel- 
su čigo-

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein. 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkint’

ganevas, 
kas, bet 

visai čia 
stebiesi 

gali sau

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK.-N. J 

126 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-517*

RONKONKOMA
8634

tonihinkams bus leistina jo
dinėti ant vargšo lietuvio 
sprando.
vos valdžia negalės 
dies valdžia.

Hackensack, N. J. —Jau 
penktas asmuo mirė nuo 
auto-buso siisikūjimo su 
troku

459 GRAND ST
(Skersai nuo Republic Teatro)

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-8770

PHILADELPHIA, PA

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

1113 Ml Vernon St 
PHILADELPHIA, PĄ,

Telefonas Poplar 4110

ant vargšo
, Nesakė, kad Lietu- 

būti liau-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyn*

ŠEŠTADIENI

<♦>

vo seseryčiai pagamint ką 
užkąst.

Netrukus gražiai sau visi 
; pa si s tip rinom. Vehienė, 
~ Hermano motutė, kaipo se

niausioji iš visų, prigulė 
kiek pasilsėt. Tuo tarpu Rė- 
vienė paprašė manęs pata
rimo apie savo sveikatą. 
Mielai jai tai padariau— ir 
jai ir jos vyrui ir neužilgo 
pribuvusiam iš vaistinės 
sūnui Martinui. Kitas jų sū
nus tebetarnauja kariuome
nėj. Niūvarke buvo jis 
pas mus atsilankęs pasisve- 
čiuot: miklus ir simpatiškas 
vaikinukas.

Išsikalbėję, i š sišnekučia- 
vę, atsisveikinom su gimi
naičiais ir drožiam namo vi
si keturi. Kelionėj nieko 
tokio ypatingo neatsitiko, 
nebent kad matėm ilgą, il
gą prekinį traukinį, visai 
netoli nuo vieškelio. Eina iš 
lengvo. Ant vagonų stovi 
parašai: perishable, ref li
gi rated, farm products, 
dairy produce ir tt. (galimi 
sugesti daiktai, sušaldyti, 
ūkio gaminiai, pienininkys
tės gaminiai). Kažin, ar 
pasieks šitie daiktai savo 
skirtą vietą: gelžkelių strei
kas va tik tik kabo ant siū
lelio. Jei darbininkai su
streikuos, sustos kur trau
kinys, ir valgomieji daik
tai, nebetekę šaldymo prie
monių, gali sugesti...

Kai važiavom pro Bee
ville miestelį, jau buvo apie 
8 vai. Užėjom užkandinėn 
ko užsikąsti. Mūsų senutė 
Vehienė išvalgė savo porci
jas gražiai. Tai geras ženk
las, padrąsinau aš ją, ir ji 
jautėsi patenkinta ir gerai 
nusiteikusi. Nagi dar va
landą pavažiavę, ir jau na
mie. Ilgai nedelsdami, nu
ėjom gult. Koją vis dar pa- 
niežti. Gult eidamas, ma
čiau dvi labai raudonas dė
meles: tai ten, matyt ir į- 
kando man koks parazitpa- 
laikis.

Sekamą dieną, gegužės 
24, niekur nevažiavom. Iš 
ryto Hermanas mudu su 
žmona pervežė po savo far- 
mą, parodė javus, 
raistus. Jau kas 
ganevos, tai jau 
nekokios. Stačiai 
žmogus, kur čia 
susirast maisto tos karvu
tės arba avelės. Vietomis 
žolės esą tokios karčios, 
kad nuo jų ir pienas karste
li, taipgi ir šaldinys (ledai). 
Tą tai ne kartą Teksuose 
patyriau. Ir tokių karvių 
mėsa — jautiena pažymėti
nai kieta ir kokia sausa: 
dantims daug darbo...

Paskui Hermanas mudu 
nuvežė pas savo brolį Re- 
noldą. Taip jau būta susi
tarta. Diena buvo saulėta, 
—nėr ko nė minėt, labai, la-

Tai ir dar kartą važiuo
jam vėl atgal į tą farmelę. 
Pro nerakintas užpakalines 
duris sueinam visi į vidų. 
Apsidairom, atidarinėjam 
duris. Atsigeriam vande
nuko, o čia jo tyčia pastaty
to esama ąsoty dideliame 
baltam šaldytuve. Kai dėl 
pradžios, ir visai nieko. 
Mums taip bešeimininkau
jant, štai užvažiuoja ir au
tomobilis. Išeinam pasitikt 
š e i m i n i n kų. Labai apsi
džiaugė, pamatę svečius ne
buvėlius. Šeimininkė Lina 
Rpewe gražiai atrodo, gal 
45 metų raudonskruostė, 
pilno apvalaus veido, juoda
plaukė ir juodaakė moteriš
kė. Jos motina buvo ma
niškės ir Hermano motinos 
Vehienes (Wehe) tikra se
suo.

Prieš 25 metus, pamenu 
gerai, buvom atsilankę Li
nos tėvų farmelėj. Jos pa
vardė tada buvo Lina Roth. 
Žvitri tada buvo mergiotė 
ir jos, rodos, dar trys sese
rys ir du broliai. Maniškei 
ji priseina seseryčia, seser- 
duktė. Tai gal taipo pat ir 
man... Nesusivaikysi tų 
giminystės ryšių... Maniš
kė Rėvienei priseina teta, 
na, o aš, būk tai ir dėdė.

Na, gerai. Nuobodus, kai 
man, visas tas giminysčių 
išvadžiojimas, — nuobodus 
ir labai jau painus. Niekad 
aš dorai galvon negaliu 
įsidėt tų visų išsišakojimų, 
o maniškė man už tai ne
kartą ir gerai dziobtelėjo, 
kai aš, rašydamas, netiku-

bai šilta ir drėgna. Renol- 
das pats iš kokių lentgalių 
susikalė sau pašiurę ir pa
darė lūšnelę gyvent. Lūšne
lė pertverta į du kambariu
ku, vos tik žmogui apsisuk
ti. Viename kambarėly Re- 
noldienė ką tai labai stro
piai spirgino. Kitam kam
barėly plati žema skrynia: 
visas namų podėlis ir jau
nosios kraitis. Ant skry
nios iš bėdos galima ir gu
lėt, pasidėjus kokį čiužinį. 
Abu kambariukai turi po 
du langu. Nuo antrojo 
kambariuko iš užpakalio 
nutiesta paužulniai nuo 
stogelio plati brezentinė 
marška, užleista ant kelių 
baslių žemėje ir standžiai 
prie jų priraišiota. Buvęs 
karys, matyt, ir pasigamino 
palapinę. Renoldienė sako, 
čia jiedu ir guli ant vyro 
sukaltos medinės lovelės...

—Įmantriai, broliuk, čia 
tavo padaryta, — tekšlen
damas per petį, sakau Re- 
noldui: — iš tavęs, bra, 
esama, -ir dailidės, ir 
rininko, ir šviniaus ir ar- 
chitektoriaus, netik kad 
ūkininko....

Jis priėmė pokštą už ge
rą, pasiteisindamas, kad, 
kaipo naujakuriui, negali
ma buvo geriau ir susi- 
griebt... Statomųjų me
džiagų gaut negalima nie
kur, nors tu pasikark, anot 
jo paties posakio. Kruopš
ti šeimininkė jau prikrovė 
visokios gėrybės ant nedi
delio staliuko. Pavaišino 
kuo ir kaip vargšelė galė
jo. Jei ko dar trūko, tai už
pildė supj ausčiusi didelį ar
būzą. Labai gražiai dėkui: 
pavaišinot puikiai!....

(Bus daugiau)

ATMETĖ KOMUNISTUS 
VARŽANTĮ PASIŪLYMĄ

Trades and Labor Congress 
of Canada konvencija atmetė 
pasiūlymą, kad nebūtų lei
džiama komunistams užimti 
unijų viršininkų pareigas.

Delegatai per diskusijas nu
rodė, kad toks suvaržymas 
reikštų uždraudimą nariams 
turėti savo politinius įsitikini
mus ir būtų fašistinis žingsnis.

Jeigu unijos nenori, gali ne
rinkti tokių žmonių viršinin
kais, nurodė delegatai. O jei
gu jos nori, tai jų reikalas.

Konvencija taipgi atmetė 
Greeno reikalavimus išmesti 
mašinistus.

Sėkmingai Pasivažinėję 
Sugrįžo

Rugsėjo 26 d. sugrįžo iš to
limos kelionės ‘ V. Vaškiepė, 
virš 70 metų amžiaus, ir jos 
draugė P. Žukauskienė; ge
riausia mezgėja karo laiku. 
Vytautui Vaškiukųi vairuo
jant automobilį, rugp. 3.0 d. 
jos leidosi kelionėn į pietinę 
dalį Georgia valstijos, aplan-, 
Ryti ten gyvenančią Vaškienės 
dukterį, žentą ir anūkę 9 m. 
Ten besiviešėdamos aplankė 
Saint Augustine, Florida, ir 
Saint John’s County įdomias 
vietas.

Visur kelione buvus sėk
minga ir nei kiek nepavargu- 
sios, dabar jaučiasi jaunesnės, 
energingesnės po 27 dienų 
važinėjimosi. Automobilis, ku
ris atliko virš 4000 mylių ke
lionę, yra De-Soto 1938 metų. 
Klausimas, ar bus kada gali
ma į Lietuvą nuvažiuoti su au- 
tomobilium ? D. J.

Skaitęs, skaitęs prieš ji patį atkreiptus komercines 
spaudos nuodus, Juozulis darbininkas atbudo—susi
rado savo klasės laikrašti. Nei miegas ima skaitant, nei 
nervus gadina. O kiek žini^-žinelių savo naudai! Net 
gyventi maloniau pasidarė.

pQlSOV

Skaitau “Dirvos” No. 39 ir 
misliju sau, ką tas laikraštis 
bando atsiekti. Vienaip kalba, 
o kitaip daro. Pavyzdžiui, jis 
rėkia burną atidaręs iki ausų, 
kad “rusai baigia valgyti Lie
tuvą”, “jaunesnius, geresnius 
grūda į Sibirą,” arba “žudo 
ant vietos.” O čia Amerikoje 
“Dirvos” pasekėjų šaika vilio
ja iš lietuvių pinigus, varo 
bjaurią propagandą prieš Lie
tuvą, vilioja jaunus žmones ir 
vaikus iš Vokietijos į Ame
rika. Ir jie džiaugiasi tuo savo 
darbu. Vietoj dėti pastangas, 
kad iš Vokietijos jaunus lietu
vius sugrąžinti Lietuvon ir 
užpildyti trūkumus, tai jie 
juos čionai vilioja. Kaip bus 
su tais atviliotais lietuviais, 
kuomet jie čionai ilgus metus 
pagyvens? Aišku, jie nenorės 
nė prisiminti apie lietuvybę ir 
Lietuvą. Kokią teisę smetoni- 
ninkai turi taip daryti? Neturi 
jokios teisės.

Juk mes visi gimėm Lietu
voje ir mūsų motinos neskirs
tė mus į grupes, nesakė, kad 
jūs būsite vargdieniai visa sa
vo amžių, negalėsite būti nei 
kunigais, nei daktarais, nei ki
tokiais, kad visą amžių turė
site vergauti kitiems, o sme- 

CHARJ.ES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Viena moteriškė 
vardės neminėsiu) 
phi joj susidraugavo 
ne. čigonė jai gyrėsi, kad ji
mokanti taupyti pinigus ir pa
dės jai daugiau pinigų sutau
pyti. Minėtoji moteriškė pa
davė čigonei didelę sumą do
lerių. čigonė sako: Aš tuos 

■pinigus suvyniosiu į skarutę, 
palaikysiu dešimt minučių ii’ 
sugrąžinsiu tau. Susitarta ir 
padaryta, čigonė sugrąžino 
skarutę, bet ne tą pačią, o 
kitą, ir išėjo savais keliais. 
Moteriškė kiek palaukus atri
šo skarutę ir žiūri, kad ten 
randasi tiktai paprasti popie
riai, o pinigų nebėra! Mote
riškė persiagndus bėgo čia, 
bėgo ten, bet pinigai pasiliko 
pas čigonę.

štai kokia pamoka: Minėto
ji moteriškė nemyli laikraščių 
ir jų neskaito, yra tamsi. Už
siprenumeruokite ir skaityki
te Laisvę, o aš užtikrinu, kad 
nesiduosite čigonei apgauti.

Žinių Rinkėjas.

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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.

BINGHAMTON, N. Y.
Referatas Apie Poetą Joną 

Mačį-Kėkštą

Liet. Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkime, spalių 11 
d., baigus tarimus kuopos rei
kalais, bus skaitytas įdomus 
referatas apie žymų lietuvių 
visuomenininką ir poetą Joną 
Mačį-Kėkštą. Referatą parašė 
Dr. A. Petriką.

Mačys-Kėkštas buvo vienas 
tų vyrų, kurie darbavosi lie
tuvių tautos atbudimui. Jis 
bendradarbiavo Aušrai. Per
eito šimtmečio pabaigoj jis at
keliavo Amerikon redaguoti 
Vienybę Lietuvninkų. Jo dar
bai ir jo gyventa gadynė yra 
gana, svarbu prisiminti. O šį 
prisiminimą mums patiekia 
rūpestingai paruoštas refera
tas.

Galima pasakyti, kad refe
ratas yra paruoštas neužilgo 
Įvyksiančiam menininkų suva
žiavimui, Chicagoje. Mums 
tenka proga girdėti jį pirma, 
negu jis bus skaitytas Chica
goje.

Mūsų mieste gyvenąs Jonas 
Mačys yra poeto giminaitis. 
Be abejo, jis irgi galės tarti 
prisiminimo žodį apie savo dė
dę.

GREEN STAR BAR & GRU I

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefoną* EVprgreeų 7-Į661

Trpčtn 'R O IW

Visi ALDLD kuopos nariai 
ir Laisvės skaitytojai kviečia
mi dalyvauti susirinkime, spa
lių 11 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėje.

Paryžius. — Bymeso pa
dėjėjas taikos konferencijo
je, sen. Connolly užreiškė, 
jog amerikonai nė colio ne
sitrauks nuo savo plano dėl 
Trieste.

Washington.— Valstybės 
departmentas ragino Ame
rikos biznierius protestuot, 
kad Lenkija ima didžiąsias 
pramones Į valdžios nuosa
vybę.

Oak Ridge, Tenn; — Neg
ras Robertas H. Wadkins 
tapo išrinktas į šio atomi
nių darbų miesto tarybą. 
Kiti 11 tarybos narių bal
tieji.

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 j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną.* EV 4-869>

CHARJ.ES
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' KAIP EINA GYVENIMAS ANT FARMĮI
Laike mano gyvenimo 

Amerikoje, dar pirmu kar
tu teko turėt ilgoką vaka- 
cija pas lietuvius farmerius 
Laskius, Brooktondale kai
melio apylinkėje, tai yra a- 
pie 10 mylių nuo Ithaca, N. 
Y. Apylinkė gana graži; 
kalnai ir gilios tarpkalnės 
tęsiasi per virš šimtą my
lių. Kalnai apaugę įvairiau
sios rūšies gražiais me
džiais. Nuo aukštesnio kal
no žiūrint į biK kurią pusę, 
matosi labai toli žali kalnai, 
tarpkalnėse ant nedide
lių lygumų matosi “lopai” 
dirbamos žemės ir farmų 
trobesiai. Labai didelių far
mų tose apylinkėse nėra: 
daugiausiai smulkūs farme- 
riai, turinti nuo šimto iki 
dviejų ar trijų šimtų ake- 
rių žemės. Nemažai užtin
ki ir visai apleistų farmų. 
Jųjų trobesiai aplūžę, ap
griuvę; tvoros išvirtę. Vie
nos 4š tų apleistų farmų jau 
ilgokas laikas būna dykos, 
kitos apleistos laike praeito 
karo. Mat, buvo laikotarpis, 
kuomet farmerių produktai 
Buvo labai nupiginti, o 
miestuose, ypač karo reik
menų dirbtuvėse, darbai ė- 
jo gerai ir žmonės uždirbo 
nemažas algas. Taigi, ne- 
kurie mažesni farmeriai pa
liko farmas ir nuvyko į 
miestus darbų jieškot dirb
tuvėse. Žinoma, buvo ir ki-

Daktaras patarė šį 
smetoningesni pieną

Išmintinga motina, Mrs. H. Rock
well, 107 Linden St., Brooklyn, N. Y., 
norėjo eksperto patarimo, paren
kant pieną savo sūnui Gary.

Jinai atsiklausė savo daktaro, ku
ris patarė Borden’s Golden Crest 
Pieną. Tad Gary ir geria daug šio 
ekstra smetoningo, ekstra maistingo 
pieno kasdien jau nuo trijų metų 
amžiaus. Ir jis paprastai prašo dau
giau. Šiandien sunku būtų rasti ga
besni, sveikesnį berniuką už Gary!

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pieno. O jei
gu Borden’s, tai TURI BŪTI geras!

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

tokių priežasčių, kurios 
vertė apleist farmas ir 
jieškot darbų miestuose.

Štai ir Laskių kaimynys
tėje yra dvi apleistos far
mos, kurios rubežiuojasi su 
Laskių farma. Vienos far- 
mos savininkas buvo lietu
vis, tūlas Slamiskis. Kolei 
Slamiskis buvo tvirtas ir 
sveikas, tai ir farma egzis
tavo. Bet laikui einant, Sla
miskis pradėjo sirginėt, ne
galėjo dirbt visą sunkų 
darbą, tai ir farmos reika
lai ėjo prastyn. Vėliau Sla
miskis visai susirgo ir po 
kiek laiko mirė. Jo šeimyna 
— jaunos dukterys ir sūnai 
geriau velijo palikt farma 
ir važiuot miestan. Taip ir 
padarė. Farma liko tuščia; 
parduot greit nepavyko, na, 
vėliau tą farma nupirko, 
kaip žmonės sako, tūlas 
biznierius už taksus. Ir 
šiandien toji farma tebesto
vi apleista; gyvenamas na
mas vandalų apgriautas; 
kiti trobesiai taipgi griūva.

Kitoj pusėj Laskių far
mos didoka, farma taipgi 
stovi dyka, tik nekurias ge
resnes vietas kiti žmonės 
randavo ja ir užsėja kokiais 
nors javais. Šios farmos 
įpleidimo priežastis panaši 
iiikščiau minėtai: savinin
kas, lenkas, sirgo džiova ir 
mirė. lakus pati su dviem 
jaunamečiais vaikais, nega
lėjo pati viena vest ūkį, o 
pastovaus gero darbininko 
pasamdyt nebuvo iš ko, tai 
ji paliko savo farma dyka- 
vot, o pati su vaikais nuėjo 
prie kito farmerio dirbt ir 
gyvent, kol vaikai užaugs. 
Beje, ši farma yra ant par
davimo, bet pirkikų nesi
randa.
Farmeriam Sunku 
su Darbininkais

Šioje apylinkėje visi far
meriai skundžiasi sunkumu 
gaut gerų darbininkų, ku
rie mokėtų viską taip pat 
dirbt, kaip pats farmerys. 
Karo laiku darbai sutraukė 
daug buvusių farmų darbi
ninkų į dirbtuves. Dėlei to 
nekurie farmeriai palikda
vo dalį geros žemės neužsė
tos, nes patys vieni nepajė
gė viską apdirbt. Bėgimo 
nuo farmų į miestus dirbti 
priežastys visiem žinomos: 
pirmoj vietoj, tai, didesni 
uždarbiai. Jeigu farmeriai 
būtų mokėję tokias algas, ir 
už tokias valandas, kaip 
dirbtuvėse, tai visi būtų su
bankrutavę. Mat, farme
riam buvo nustatyta kaina, 
kiek už ką jie turi gaut, o 
darbininkam mokėt algas—

nebuvo nustatyta. Kita 
priežastis trūkumo farme
riam darbininkų, tai suėmi
mas jaunų vyrų į kariuome
nę. Nors karo jau nėra, vie
nok išbėgioję į miestus dar
bininkai labai lėtai grįžta į 
farmų darbus.

Dar vienas dalykas ap
sunkino farmerių gyveni
mą, tai gavimas lauko dar
bų mašinų. Ko tik farme- 
riui reikėjo nusipirkt, tai 
jeigu galima buvo ką gaut, 
-^Qtaina nesvietiškai aukš- 
ta/Dar ir dabar farmeriai 
negali gaut daugelio reika
lingų daiktų. Ypač aptaisy- 
mui bei būdavojimui trobe
siu, materiolo vis dar labai 
trūksta; net ir paprastų 
lentų reikia kelis mėnesius 
laukt, padavus užsakymą. 
Tankiai užgirsti farmer į 
klausiant: ką tie miesto 
darbininkai dabar dirba, 
kad nieko negalima gaut, 
kas mieste padirbama? Kiti 
mano, kad gal naujam ka
rui ginklus dirba...

Gyvenimas ir Darbai 
Pas Laskius

Aš atvažiavau pas Las
kius pradžioj liepos mėne
sio, manydamas gerai pasil
sėt, po neturėjimo vakacijų 
per du metus. Bet patai
kiau nuvažiuot ant paties 
darbymečio — suiminėjimo 
šieno. Kai tik nuvažiavau, 
tai ant rytojaus Laskis pa
sakė man: “Pas mus dabar 
tokios vakacijų sąlygos — 
turi dirbt — nori ar neno
ri... Yra daug šieno pjaut, 
sugrėbt ir suvešt daržinėm” 
Paskiau dar jisai pridūrė, 
kad nedirbsi už dyką: ne 
tik nieko nemokėsi už “bur- 
dą”, bet gausi ir užmokėt. 
Kadangi aš užaugau pas tė
vą ant ūkės ir vasaros laiko 
tą patį darbą gana sunkiai 
dirbau su tėvu, tai pamis- 
lijau, kad kaip bus, taip— 
bandysiu. Na, ir pradėjom.

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

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

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

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

Laskis, pasikinkęs porą 
drūtų arklių, mašina pjau
na šieną labai sparčiai: per 
3 ar 4 valandas tiek šieno 
nupjauna, kad kai išdžiūs
ta, visą dieną ima dviem 
sųmėtyt į krūveles. Išdžiū
vus šienui, farmerys vėl pa
sikinko porą arklių į kitą 
mašiną, kuri šieną sugrie
bia į volus; gi po to tuos 
volus reikia sumėtyt šakė
mis į krūveles. Tada jau 
krauna į didelį vežimą ir 
tempia kluonan — “štėbe- 
lin.” Atvežus kluonan, tam 
tikru prietaisu arkliai dide
liais kuokštais šieną už
traukia net ir iki pat stogo. 
Tokiu būdu šieno vežimą iš- 
lioduoja į 10 ar 15 minutų.

Lietuviškas j

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines I

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat f
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

r—~

Ant Rytojaus — 
Tikras Ligonis

Pirmą dieną padirbus 
prie šieno grėbimo ir veži
mo, į vakarą pajutau, kad 
mano muskulai “dega”; ant 
rankų nuo šakių koto atsi
rado pūslės; pirštai kai ir 
suštyvėjo. Po vakarienei, 
pasėdėjus kiek kambaryje, 
kaip tik galėjau užlipi ant 
antro aukšto miėgrūmin.... 
Laskiam sakau, kad rytoj 
aš jau nebūsiu jūsų darbi
ninkas. Laskiai tik nusijuo
kė ir sako: “nebijok, rytoj 
būsi drūtesnis; kasdien eisi 
drūtin, iki užsigrūdinsi, 
kaip mes.” Aš jiem nenorė
jau tikėt ir, nuėjęs gult, vis 
mislijau, kaip mes pajėgsi
me tiek daug šieno suimt. 
Manau, aš neišlaikysiu, me
siu dirbt. Pirmą dieną par
vežus penkis vežimus, klau
siu Laskio, ar daug, manai, 
viso' vežimų bus? Jisai at
sakė, kad gali būt iki 75-kių 
vežimų. Man net baisu pa
sidarė; maniau, kad ir žie
ma užpuls, šieną bevežant.

Ant rytojaus jaučiausi vi
sas, kaip sumuštas. Paval
gius pusryčius, vėl einu su 
Laskių šieną mėtyt į krūve
les. Skauda ne tik pūslės 
ant ranku, bet ir visi mus- 
kulai ir raumenys. Laskis 
patarė neskubint, tai, girdi, 
greit viskas pereis ir nieko 
nejausi. Tiesa, kuo ilgiau tą 
dieną dirbau, tuo mažiau 
jaučiau vakarykščios die
nos “nusikamavimo.” Vaka
re jau netaip.labai 

i‘‘numučytas” jau
čiausi, kaip p i r m ą die
na. Paskiau kasdien vis 
jaučiausi drūtesnis ir mik
lesnis. Atsirado geras ape
titas valgyt. Po kiekvieno 
parvežimo šieno, išgerda
vau puoduką šviežių mas- 
lionkų vietoj vandens. Ty
ros maslionkos gert šiltoj 
dienoj, yra kaip ir sudrūti
nimo “aleksyras”.
Su Talka Dirbome 
ir Sekmadienį

Pradžioj liepos mėn. veik 
per tris savaites buvo gied
ra ir sausas oras. Šienas 
greit džiūvo. Sekmadienį, 
(liepos 14), pavalgius pus
ryčių, tarėmės, ar važiuoti 
parvešt kelis vežimus šieno, 

■ ar švęst. Mums bekalbant, 
štai privažiavo prie stubos 
du automobiliai. Laskienė 
tik dirstelėjo pro langą ir 
tuojau pasakė, kad bingh
amtoniečiai atvažiavo. Aš 
manau sau, dabar tai jau 
tikrai švęsime, nes būnant 
svečiam pas mus, neparan
ku bus juos palikt ir va
žiuot šieną vešt. Bet Laskis 
kitaip manė, — jisai sako: 
“binghamtoniečiai atva
žiuoja ne uogaut, bet 
dirbt”... Išėjome svečius pa
sitikt. Išlipa iš karų A. Pa- 
giegala su žmona, ir Al. Ka
minskas su žmona. Vos spė
jome apsisveikįnt, jie tuo
jaus užklausė, ar turime 
šieno vešt. Kai tik gavo at
sakymą — taip, Pagiegala 
ir Kaminskas greit persi
rengė darbiniais drabužiais, 
pasigirebė šakes ir nuėjo 
mėtyt šieno į krūveles; aš 
su Laskių greit pakinkėm 
arklius ir leidomės į šieno 
laukus. Tada stvėrėmės

vieni kraut vežimą ir vešt, 
kiti tebemetėm šieną į krū
veles. Darbas ėjo smarkiai. 
Binghamtoniečiai prakai
tuodami dirba, kaip tikri 
farmeriai. Atėjo pietų lai
kas ir Laskis ragina mest 
darbą ir eit pietaut, bet Ka
minskas su Pagiegala sako: 
“Pirmiau suvežkim visą šie
ną, kiek jo yra sauso, o pas
kiau eisime valgyt.” Taip 
ir buvo: vežėme iki pavaka
rių. Kada jau neliko dau
giau išdžiūvusio šieno vešt, 
tada suėjome stubon pie
taut. Didelis stalas buvo 
prikrautas daugeliu “patro- 
vų”, ypač vištų prikrauta 
dvi pilnos didelės lėkštės; 
apart visko, binghamtonie
čiai dar atvežė didelį kepa
lą lietuviškos ruginės duo
nos, ko ant farmos nėra. 
Laskienė tuojaus pradėjo 
visus sodint prie stalo, ro
dydama, kur kuriam sės
tis. Čia Pagiegala su Ka
minsku pamerkė vienas ki
tam ir išėjo lauk prie savo 
karų. Už minutos jie atneša 
po didoką popierinę dėžę. 
Ogi kai pradėjo traukt iš 
dėžių ^visokios mieros bute
lius... Tuojaus ant stalo at
sirado irvyno,iralaus,ir dar 
“drūtesnė”. P i r miausiai 
Kaminskas pradėjo “svei
kint” Laskį su žmona, pas
kui visus kitus, ragindamas 
paragaut jojo “zuikio pie
no”; paskui tą patį darė ir 
Pagiegala. Na ir prasidėjo 
puotelė po sunkaus darbo. 
Tai buvo talkos pietūs.

(Pabaiga rytoj)

Binghamton, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

YRA DAUG GERŲ DARBŲ 
MOTERIMS

Amžiaus 18 iki 40.
Pakavimo Departmente

DIENINIŲ ŠIFTŲ VALANDOS 7:30 A. M. IKI 5:15 P. M. 
Geros Algos ir Automatiški Pakilimai. 
Patogioje vietoje prie Journal Square. 

Kreipkitės 9:30 A. M. ir 12 Vai. Dienom.
C. F. MUELLER CO.

180 BALDWIN AVE., JERSEY CITY, N. J.
(227)

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 TabletSles 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.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

■ \

Darome ir Pritaikome Akinius.
Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

TeL ST. 2-884$

' I • .

kitokių pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaapas Broadway ir Stone Avs. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Birželio 22-rą dieną, 1941 

metais, fašistine Vokietija už
puolė tarybinę Lietuvą ir sy
kiu visą Sovietų Sąjungą. Ir 
gruodžio 7-tą, 1941 metais,
Japonija pradėjo karą prieš 
mūsų šalį, Suvienytas Valsti
jas. Tada susyk visos darbi
ninkiškos visuomenės reikalai 
pakitėjo. Motinos - tėvai turė
jome išleisti savo sūnus. Jau
nosios išleido vyrus, brolius ir 
mylimus į Dėdės Šamo armi
ją, kad jie su ginklu rankose 
apgintų mūsų šalį ir laimėtų 
demokratiją pasaulyje. O na
mie j e pasilikę turėjome sun
kiai dirbti, kad išlaikyti na
minį frontą, sustiprinti armi
jos užfrontį, pristatant jiems 
reikalingos medžiagos. Dar
bas buvo sunkus.

Prasidėjo kampanijos už 
sukėlimą finansų dėl pasiunti
mo dovanėlių raudonarmie
čiams, dėl Sovietų Sąjungos 
vaikučių, nukentėjusių nuo 
karo ir Lietuvos žmonių para
mai. šiose kampanijose mes 
dirbome, bendrai su kitomis 
organizacijomis ir varde mūs 
Moterų Skyriaus. Taipgi rė- 
mėme finansiniai.

Iš Moterų Skyriaus iždo pa
aukota: Amerikos Raudona
jam Kryžiui $175. Sovietų Są
jungos paramai $382, Lietu
vos raudonarmiečiams $275. 
Ir Lietuvos žmonių paramai 
$379. Aukojome ir kitiems rei
kalams, kaip tai, dienraš
čiams Laisvei, Vilniai, Daily 
Workeriui, knygų leidimo fon
dui, sanatorijose esantiems' 
draugams, kuriems reikalinga 
finansinė parama ir ,tam pana
šiai. žodžiu sakant, mūs Mo
terų Skyrius yra ta motinos 
širdis, kuri atjaučia kiekvieną 
svarbesnį visuomeninį įvykį 
bei darbininkišką judėjimą ir 
remia jį kiek ‘galėdama, kaip 
darbais, taip ir finansais.

Kad teikti finansinę' paramą 
visiems svarbiems reikalams, 
tai buvo reikalas finansų už
dirbti. Tad, per tą 10 metų 
turėjom surengusios piknikų, 
teatrų, vakarienių ir šiaip pa
silinksminimo vakarų 35, nuo 
kurių pelno liko $1,283.59.

Taipgi nebuvo užmiršta ir 
kiti reikalai. Prakalbų sveika
tos ir visuomeniniais klausi
mais turėjome 10. Paskaitų, 
daugiausiai ’ savitarpinio lavi
nimosi pobūdžio, turėjome 17.

Mūs Moterų Skyriaus pir
ma pirmininke buvo įdrg. U. 
šimoliunienė, kuri ištarnavo 
dvejus metus. Drg. V. Kamin
skiene pirmininkės pareigas ė- 
jo vienus metus. O drg. A. 
Maldaikienė, kuri taip ener
gingai darbuojasi Moterų Sky
riaus labui, išbuvo pirmininke 
per pastaruosius septynius 
metus. Sekretorėmis buvo 
draugės: A. Mačiukienė, J. 
Navalinskienė, M. Kulbienė ir 
O. Girnienė, pasiavduodamos. 
O iždininkės pareigas ėjo per 
visą 10 metų drg. O. Mikola- 
jūniene.

Korespondentėmis, pasiva- 
duodamos, buvo dd. J. Nava
linskienė ir O. Girnienė.

Bizniškuose parengimuose, 
tai sunkiausiai ir dažniausiai 
darbavosi draugės: A. Maldai
kienė, A. Žemaitienė, J. Nava
linskienė, K. Juozapaitienė, 
K. Vaičikauskienė, P. Bakšie- 
nė, O. Mikolajunienė, A. Ma
čiukienė, M. Kulbienė ir ki
tos.

Prie užbaigos norisi pasa
kyti: Lai šis mūs 10 metų su
kakties paminėjimas sustipri
na mūs energiją, kad mes ir 
ateityje galėtumėm darbuotis 
visuomenės labui. Laimėjome 
karą. Laimėkime ir palaiky
kime pasaulyje taiką. Visi ga
lintieji balsuoti užsiregistruo
kime ateinantiems rinkimams 
ir balsuokime už pažangius 
kandidatus, kurie atstovauja 
darbo žmonių reikalus.

Mes tariame širdingiausį 
ačių visiems mūs parengimų 
lankytojams. Su jūsų, drau
gai, parama mes galėjome 
prisidėti su finansine parama 
prie tų svarbių darbų,- ku
riuos čia suminėjau. Kviečia
me ir ateityje dalyvauti mūsų 
parengimuose ir paremti mus 
finansiniai, kad mūs Moterų 
Skyrius ir ateityje galėtų pri
sidėti prie svarbių visuomeni
nių darbų.. Ačiū.

O. Girnienė.

Demokrat. Komitetas Sako, 
MacArthur su Fašistais...

New York. — Šiaurinės 
Amerikos Komitetas dėlei 
D e m o k r atinės Japonijos 
išleido pareiškimą prieš 
gen. Mac Arthur ą; sako, jog 
MacArthuras “suspietė bū
rį fašistų ir karinių krimi
nalistų ir vartoja juos kaip 
Amerikos imperialistų įna
gius,” o tuo tarpu jis slopi
na d e m o kr a tinę japonų 
veiklą.

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas 

Vakacijos Su Alga 

Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės 
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine.
MICHELIN BUILDING

MILLTOWN, N. J.\ 
Y228)

MERGINOS-MOTERYS
Viršaus 16 Metų Amžiaus

Lengvas Fabriko Darbas 
Maloni Aplinkuma
GERA ALGA

Kreipkitės
Pirmadienį—Penktadienį 9 A. M. 

iki 5 P. M.

NEVINS-CHURCH PRESS
92 MIDLAND AVĖ., 

Glen Ridge, N. J.
(229)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
DU PILNAI PATYRĘ

PRIE STALŲ MOULDERIAI
Geležinėje Foundrėje, Standardinė Mokestis 
distriktui, priskaitant bonus už produkciją.

Kreipkitės
BENJ. EASTWOOD CO. 

300 Straight Street 
Paterson, N. J.

’ (227)

KO SIEKIA MACARTH
URAS JAPONIJOJE?

New York. — Komitetas 
dėlei Demokratinės Japoni
jos pareiškė, kad gen. Mac
Arthuras stengiasi paverst 
“Japoniją į karinę stovyklą 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš Chinijos žmonių de
mokratinę revoliuciją.”

New York. — Tebera ap- 
šlubęs Wall Stryto Šerų 
verslas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų ruo

šos (darbo). Moteris norėdama tu
rėti puikų pragyvenimą ir gerą mo
kestį lai atsišaukia. Gali atsišaukti, 
kad ir iš toliau, aš su* automobiliu 
parsivešiu. EJiz. Bekampicnė, 
502 Chapel Ave., Merchantville, N. J. 
Telefonas Merchantville, 8-1082.

(227-232)

PRANEŠIMAI

įsismaginę Anglai Nušovė 
Vokiečių Vaiką

Iserlohn, Vokietija. — 
Anglų kapitonas C. R. Park 
ir leitenantas John Arm
strong linksminosi, galva
trūkčiais važinėdami auto
mobiliu ir šaudydami į vi
sas puses. Taip jiedu ir 
nušovė vokietį berniuką, 10 
metų amžiaus. Oficieriai 
teisme prisipažino kaltais. 
Bausmė dar nepaskirta.

KUR ŽYDAI “BEVEIK 
NUOLAT” PUOLAMI

Fašistai Vengrijoj, Len
kijoj ir Slovakijoj “beveik 
nuolat” užpuldinėja žydus, 
kaip sako sugrįžęs iš Euro
pos į New Yorką dr. M. L. 
Perlzweigas, Pasaulinio Žy
dų’ Kongreso politinis di
rektorius.

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 11 d., paprastoj vietoje ir 
laiku. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių dalykų aptarti, kaip tai 
Laisvės vajaus reikalas ir kiti daly
kai. Bus skaitoma paskaita. Pasi
žadėjo paskaityti S. Jasilionis. Ne
pamirškite ir naujų narių atsivesti. 
A. Navalinskas, pirm. (227-228)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. Moterų susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, spalių 10 
d., 8 vai. vak., 318 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite. nes turime 
svarbių reikalų aptarimui. Atsives
kite ir naujų narių. — Valdyba.
Nepamirškite pasitarti Laisvės va
laus reikalu. (226-227)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ. 
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODA
GROS ir t.t„ PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
P. O. Box 666. Newark 1, N. 4.
DEKEN'S OINTMENT CO.
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NewYorto-^M^TZlnm
Moterys Turi Veikti 
Politiniai, Sakė 
Mrs. Roosevelt

Eleanor Roosevelt, velionies 
prezidento Roosevelto našlė, 
pareiškė, kad Amerikos mote
rys privalo veikti politiniai. 
Kad jos energingu darbu turi 
prisidėti prie išrinkimo tokių 
kongresmanų, kurie rems Tri
jų Didžiųjų vieningumą ir ko
vos už pastovią taiką.

Mrs. Roosevelt kalbėjo trim 
šimtam vadovaujančių moterų 
National Citizens Political Ac
tion Committee (NCPAC) Mo
terų Divizijos suruoštame mi
tinge Barbizon Plaza Hotel 
praeito pirmadienio vakarą.

New Yorko vienon ligoninėn 
kreipėsi senukas, praradęs at
mintį. 
Martin 
no.

Susekta, kad jis esąs
M. Quinn, iš Scranto-

Veteranai Reikalavo 
Randoms Lubų

Amerikos Veteranų Komite
tas kreipėsi į kainų adminis
tratorių Paul Porter, sugrąžin
ti veteranų studentų butams ir 
kambariams randas į buvusias 
pirmkariniais laikais.

Pareiškime sako, kad stu
dentams bendrabučių ir kitų 
kambarių randos pakilo net 20 
nuošimčių ir kad tūlos rytinės 
kolonijos negirdėtai dėl 
pelnikaujasi.

Komunistu Radijo

to

du

REGISTRUOKITĖS!fe
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Deimanto ir Teatro Niekad Nebaigsi 
Gražinti ir Niekad Nebus Perdaug

Grupė brooklyniečių vaidy- 
lų, Liaudies Teatro narių ir 
jų draugų, vadovybėje Jono 
Valenčio, šeštadienį,4spalių 5- 
tą, buvo nuvykę į Elizabeth, 
N. J., suvaidinti dramą “Prieš 
Srovę.”

Daug jie dėjo pasta 
pirm ten važiavimo — 
žesnėmis grupėmis ir
riu triūsė daug vakafų ir šv 
tadienių. Susiruošę, su pasiti
kėjimu savimi, nuvyko į Eli
zabeth ir ten suvaidino. Ma
nytum, kad jiems to ir užte
ko, dabar tik ramiai lauks 
sekmadienio, 13-tos, persta
tyti brooklyniečiams ir po to 
švilpaudami važiuos sau į Chi- 
cagą ten suvaidinti Lietuvių 
M e n o- K u 11 ū ros suvažiavime.
Bet—

Kaip daugiau šlipuojamas 
deimantas — gražėja, taip 
pat su teatru. Jau sekmadie
nio rytą anksti susibėgo gru
pė praeito vakaro aktorių pa
sitarti. Atsistoję prieš publiką,

jie pamatė savyje, savo vaidi
nime daug ko naujo, ko pir
miau nematė. Reikią tą ir ki
tą gražinti. Ir vėl dirba, la
vinasi, praktikuoja atskirai 
kiekvienas, praktikuoja gru
pėse. b- visi dar susibėgs penk
tadienio vakare, 7-tą vai., New

Rtional salėj, generalėm re
peticijom.

Visą tą jų darbo išdavą ma
tysime jaudinančioje dramoje 
“Prieš 
spalių 13-tą,
Hali, 261 Driggs Ave., Brook
lyne (Greenpointėj). Visi 
kviečiami rengtis ją pamatyti, 
visi prašomi kviesti su savimi 
ir draugą, flfokį sunkų persta
tyti veikalą ne vakar matėme 
ir ne rytoj vėl matysime.

Veikalas perstato mūsų se
nolių ir prosenolių gadynę, 
kada dvarininkas valdė ne tik
tai žemę, 
Valdė su 
žmona ir 
kaimiečio 
ir mirtį.

Srovę,” šį sekmadienį, 
New National

bet ir jos dirbėjus, 
“dūšia ir kūnu,” su 
dukra. Valdė darbo 
ir jo šeimos gyvastį

Millerio Lankymo 
Dienos

Lokalas Atidėjo Šimtą
Tūkstančių Streiko
Reikalams

W are- 
Loka- 

atidėti

CIO Wholesale & 
house Workers Unijos 
las 65-tas nubalsavo 
$1 ()(),()()() i streiko fondą. Jie
pasiruošę streiko veiksmams 
prieš New York Merchandise 
Co., pastoviųjų prekių (dry 
goods) skleidėjus, jeigu jie ir 
toliau atsisakinės su unija 
tartis, kaip kad atsisakinėjo 
iki šiolei.

Didžiuma iš firmos 200 dar
bininkų yra unijistai ir reika
lauja kontrakto. Laimėjimas 
šiės pamatinės įstaigos darbi
ninkų labai svarbu visiems 
prekybinių įstaigų darbinin
kams. Dėl to lokalus pašaukė 
visus Manhattane esančius na
rius antradienį per pietus pi- 
kietuoti tos įstaigos centrą, 32 
W. 23rd St., New Yorke.

Staten Island Busmanai
Tebestreikuoįa

Kas antradienio vakarą 
iš žymiausių komunistų kalba 
per radiją savrbiausiais mūsų 
šalies ir pasauliniais reikalafs.

Viena programa būna iš ga
lingiausios New Yorke esa
mos stoties WMCA, 570 ant 
jūsų radio, visuomet vienu lai- | 
ku — 10:15 iki 10:30 vakaro. 
Šią programą galima girdėti 
toli ir už valstijos ribų.

Antroji programa, taipgi 
antradienių vakarais, vietinė, 
girdima mieste ir apylinkėse, 
būna nuo 10:30 iki $10:45, 
iš stoties WWRL, 1600
jūsų radijo, ši vyriausia pa
dengia Queens apskritį, ta
čiau geram orui esant siekia 
ir daug toliau tam tikrose 
tose.

Leonas Z. Miller (Gavrilo- 
vičius) galima lankyti antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais nuo 1:30 iki 
3:30. Bus galima, kada užsi
baigs autobusų streikas. Atsi
klausus apie lankymo valan
das, ligoninė įspėjo, kad au
tobusais dabar nesusisiekiama.

Miller randasi Sea View 
Hospital, Dorp, Staten Island. 
Ward as 73-čias.

Gyvenkite Šviesoje ir 
Saugume

ant

New Yorkui Teksią 
Uragano

vie-

Floridą užklupęs vėsulas ke
liaująs New Yorko link. Jeigu 
nepasuks iš kelio, miėstą pa
sieksiąs trečiadienio 
ar ketvirtadienio rytą, 
kelio priklausysiąs ir 
jis čia atšvilps su 70
mylių vėju ar tik su 25-30 
my

vakarą 
Nuo to 
tas, ar 
iki 80

N ir uraganui ne visi ke- 
vienodi — tūlais keliais jis 

labiau “pavargsta," išsieikvo
ja. Tačiau užtikrinama, kad 
ir labiausia pavargęs ateitų, 
vistiek dar atnešiąs lietaus.

Ilgosios Salos dramatiškoji 
nuotaka Angela Rose De Fa
brizio laidojama ketvirtadienį, 
St. Mary’s kapinėse, prie Law
rence, tuose pačiuose paroduo
se, su kuriais ji buvo pasidabi
nusi santuokai.

Atidaro Naują Rinkimų 
Kampanijos Centrą

Streikuojantieji a u t o b ūsų 
vairuotojai, Isle Transporta
tion Co. darbininkai, praeitą 
pirmadienį savo mitinge at
metė kompanijos pasiūlymus, 

i kaipo nepakankamus. Perma-
Amerikos Darbo Partijos I žai gauna mokesties.

organizacija 23-me A. D. ati- ■ Streikas nutraukė transpor- 
darė savo patalpas East New |taciją į tūlas, toliau nuo prie

plaukų esančias salos sritis.Yorko srityje, prie Amboy ir 
Riverdale Sts. Iš čia bus ve
dama kampanija už Terry Ro
senbaum į assemblymanus ir 
už darbiečių programą.

Naujo centro įkurtuvės įvyks 
spalių 9-tos vakarą. Kviečia 
užeiti.

Išbuvo po Sunkvežimiu 
20 Minutą

PLĖŠIKAI POROMIS

Susitikę porelę, paprastai, 
jausdavomės saugiai, kaip šei
mynoje. Bet nebe taip galvoja 
Benjamin Manser, brooklynie- 
tis, taksiko vairuotojas. Po
relė, vyras ir moteris, atėmę 
nuo jo $20, o paskui ir maši
na.

Tamsiajam sezonui artė
jant, saugumo taryba pataria 

' laiku užsižibinti šviesas auto
mobilių ir namuose apsaugai 

, namiškių ir visų kitų.
Kartais visai mažas neapsi

žiūrėjimas, grabinėjimasis pa
tamsėję ant laiptų ar bile kur 
kambaryje gali kainuoti svei
katą arba ir gyvastį. Tas pats 
gali patikti darbe, kelyje į 
darbą ar bile kur dėl skūpavi- 
mo ar apsileidimo užsižiebti 
šviesas.

Laimėjo Teisme Bylą 
į Prieš Evikciją

Mrs. Antoinette Elefante, 
58 metų, pateko po sunkveži
miu netoli savo namų, W. 
46th St., New Yorke. Su pra
mušta galva ir sulaužyta de
šine ranka, ji turėjo išgulėti 
po sunkvežimiu 20 minučių iki 
pribuvus nepaprastos pagal
bos grupė galėjo nuo jos sunk
vežimį nukelti. Nuvežta į li
goninę, gyvastis pavojuje.

Sunkvežimio vairuotojas ją 
užvažiavęs bandydamas iš
vengti susidūrimo su kita ma
šina. Jo neareštavo.

Pradėta gaisram išvengti sa
vaitė su atitinkamomis progra
momis ir su pareiškimu, kad 
po karo nuostoliai nuo gaisrų, 
padaugėjo 25 nuošimčiais.

WARNER BROS, 
nujaudinanti intrigos istorijai 

GARY COOPER 
Robert Alda * Lili Palmer 

“CLOAK AND DAGGER” 
♦ Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

Alvino Rey ir Jo Orkestras
Dar ir Jean Carroll ♦ Sondra Barrett..

STRAND

Mrs. Henrietta Johnson, ne
grė, motina dviejų mažame
čių sūnelių, laimėjo bylą prieš 
turtingą savininką namų, ku
riuose jinai gyvena — 119 W. 
116th St., New Yorke.

Mrs. Johnson buvo išmes
ta iš buto rugsėjo 5-tą, be iš 
anksto pranešimo, pasakius 
jai apie pasimojimą išmesti 
tik 24-mis valandomis pirm 
išmetimo. Savininkė firma ne
buvusi jai įteikusi net teismi
nio įsakymo išsikraustyti. Mar
šalo Henry F. Lazarus vyrai 
atėjo ir išmetė jos rakandus 
ant gatvės. Moteriškė tuomet 
buvo darbe.

Pasipiktinę, kaimynai tuo
met sunešė jos rakandus at
gal ir rėmė jos kovą prieš bil- 
dingo savininką. Faktinai, kai
mynai nelaukė net kol jinai 
pareis iš darbo ir atradus ra
kandus ant gatvės bus pri
blokšta rūpesties. Grįždama 
iš darbo, jinai rakandus rado 
jau sugrąžintus į butą. Už jų 
tą žygį, savininkas namo kai
mynus teisme vadino “gaujo
mis, vadovaujančiomis žmo
nėms Harleme.”

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

Kolumbo Dieną/ 
lių, paštas veiks tik 
ryto.

Apgynėjas Mažumų

Oct. 7-tą iki 12-tos

JŪS TURITE
REGISTRUOTIS

KAD GALĖTUMĖTE
BALSUOTI UŽ >

HERBERT H. LEHMAN
I U. S. SENATORIUS

Franklin D. Roosevelt jį vadindavo '‘Mano (/eroji dešinė ji ranka!

DEMOCRATIC, AMERICAN LABOR AND LIBERAI 
PARTIJŲ KANDIDATAS Į U. S. SENATORIUS

Independent Citizens’ Committee Išrinkimui Herbert H. LEHMAN — U. S. Senatorium

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą, 
(pageidaujama, kad Restauracija tu
rėtų leidimą alaus). Gali būt bile 
apylinkėj, Brooklyne arba Lond Is
lande. Kas turite tokį biznį ir nori
te parduoti, prašau rašyti pas

W. Smith, 5422 — 3rd Ave.,
(c/o Delicatessen Store),
Brooklyn, N. Y. (227-232)

NOTICE is hereby given that Spec- 
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)

Laisvės Talkoj Visiems 
Vietos Yra!

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

Inteligentiškas vyras jieško švie
saus, apšildomo kambario. Būtų ge
ra turėti atskirą iš priemenės įėjimą. 
Pageidaujama, kad būtų ramioj vie
toj ir nepertoli nuo Williamsburgą 
pasiekiančių transportacijos linijų. 
Tel. EVergreen 7-6868.

(225-227)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 10 d. Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Pradžia 8 v. v. Susirinki
me kalbės A. Bimba apie LLD svar
bą ir Ar Reikalingas Šaukti LLD 
Suvažiavimas 1947 metais. Prašome 
visus narius dalyvauti susirinkime. 
— G. K. org. (227-228)

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėritriiį 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

Ij&llgiW

S

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

12-tą spa- 
lig 10 vai. ■

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarp. Ten Eyck Ir Maujer Ht«. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių 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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. BOuth 8-5569

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

££

BULOVĄ!Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

DEAN
15 hw.lt . . . $2475BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Te!. EVergreen 4-8008
m

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

CAMBRIDGE 
A . I2975

PATRICIA
. . . $2475

i

MATRJC1

••

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. " Brooklyn, N. Y.4 
Tel. ST. 2-2178. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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