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Komercinė spauda ir reak- 
n i n k a i d žiaugiasi Berlyno 
miesto rinkimų pasekmėmis:

— Komunistai rinkimus pra
kišo, nes jie negavo daugumo 
balsų, — girdisi džiaugsmo 
garsai.

Tolydžio dejuojama, kad 
amerikinėje zonoje vokiečiai 
bombomis griauna pastatus,— 
bombomis, aiškiai atsuktomis 
prieš amerikiečius!

Tiek Berlyno miesto rinki
mai, tiek bombų dėjimas am
erikinėje zonoje aiškiai rodo, 
kad Vokietija dar toli stovi 
nuo demokratijos!

Ir tai nenuostabu. Privalo
me žjnoti, kad didelė vokie
čių dauguma prieš karą ir ka
ro metu buvo sužvėrinta.

Tiems vokiečiams atžvėrin- 
ti, padaryti juos 
reikės ne vien erių 
meU>.

I^as džiaugiasi
pralaimėjimu Vokietijoje, tas 
džiaugiasi pačių vokiečių ir 
pasaulio nelaimėmis.

žmonėmis, 
ir ne dvejų

kom u nistų

Czechoslovak i ja buvo 
karą ir šiuo metu pasiliko pa
vyzdingiausia, laisviausia bur
žuaziniai demokratine 
be.

Cecho Slovakijoje, 
praeituose rinkimuose
nistų partija išėjo pergalėto- 

išrinko parlamentan

prieš

vaisty

tačiau, 
komu-

Ja 
daugiausiai savo deputatu.

Vokiečių nelaimei, juos 
prieš komunistus aštriai kurs
to ir amerikiečiai su anglais-.

Reikšmingą žygį atliko New 
Yorko valstijos karo vetera
nai užimdami valstijos sena
to rūmus Albanėje.

Gub. Dewey nedrįso juos iš 
ten pajėga išvyti, nes jis jau
tė, jis žinojo, jog tok is jo žy
gis lemtų jam smūgį lapkri
čio 5 d. rinkimuose. 4

Todėl gubernatorius Dew
ey priėmė veteranų delega
ciją, nors nieko konkretaus 
jai pažadėti negalėjo — ne
galėjo, kadangi nenorėjo.

Veteranų butais aprūpini
mas taip ir pasilieka bekabąs 
ore. Visa tai balsuotojai pri
valo turėti galvoje ir balsavi
mo dieną pasakyti p. Dewey:

—Iš gubernatoriaus parei
gų jus atleidžiame, nes jūs, 
būdamas gubernatorium, rū
pinotės ne liaudies reikalais, 
bet jos priešų.

Mūsų vajaus dar vis nega
lima skaityti įpusėjusiu. Tie
sa, šian ir ten draugai ir 
draugės jau įstojo darban, 
bet dar daugybėje miestų va
jaus reikalas stovi ten, 
stovėjo spalių mėn. pradžio
je.

O reikia sukrusti, 
dirbti. Nepajusime 
begs spalių mėn. 
darbams tepasiliks 
tis su gruodžiu.

reikia 
kai pra- 

ir vajaus 
tik lapkri-

ChicagojePraeitą savaitę 
mirusią draugę Juozapiną Sa- 
laveičikienę pažinojau per 
virš 25-rius metus.

Tai buvo maloni, draugiška 
mūsų veikėja ir nelaboji mir
tis uždavė didelį smūgį ne tik 
jos šeimai ir draugams, bet ir 
pažangiajam Chicagos lietu
vių judėjimui.

Tebūva jai lengva Lietuvių 
Tautinių Kapinių žemelė, o 
draugui SalaveiČikui, Alicei ir 
Birutai nuoširdi mūsų užuo
jauta 1

NACIAI 1844 M. DARBAVOSI, KAD 
REPUBLIKONAS DEWEY BŪTU

IŠRINKTAS PREZIDENTU
Dewey, vėl Kandidatuojąs į N. Y. Gubernatorius, Taipgi yra 

ir Republikonų Kandidatas į Prezidentus 1948 m.
Kada 

teisiami
Washington. - 

Nurnberge buvo 
Goeringas, Ribbentropas ir 
kiti kariniai vokiečių kri
minalistai, tai Amerika pa
siuntė ten savo generalio 
prokuroro padėjėją O. 
Johną Rogge, kad pasikal
bėtų su jais ir kitais hitle
rininkais apie nacių veiklą 
Jungtinėse Valstijose. Pas
kui sugrįžęs į Washingtona, 
Rogge davė platų raportą iš 
tų pasikalbėjimų. Rogge 
raportavo, jog Vokietijos 
užsienio reikalų ministerija 
su Ribbentropu galvinyje 
darbavosi, kad 1944 metais 
būtų išrinktas prezidentu 
republikonas Tom Dewey, o 
ne Rooseveltas.

“1944 m. (Vokietijoj) bu
vo pasklidus nuomonė, kad 
jeigu Dewey taptų prezi
dentu, tai galima būtų tikė
tis derybines taikos” (su 
Amerika), kaip liudijo Rog- 
gei Paul K. Schmidt’as, bu
vęs nacių ambasadorius 
Washingtone .

Pagal Hitlerio užsieninio 
ministro Ribbentropo įsa
kymą, tuomet sukruto veik
ti už Dewey, o prieš Roose
veltą naciškas komitetas, 
pasivadinęs / America Com
mittee. Tas komitetas, be

kitko, skleidė gandus, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
daręs slaptas sutartis su 
Stalinu. Hitlerininkai per 
tą savo komitetą Amerikoj 
taipgi stengėsi sukurstyti 
ateivius piliečius prieš Roo
seveltą.

Jungtinių Valstijų teis- 
darystės departments ka
žin kodėl viešai nepaskelbė 
to Įdomaus Rogge’s raporto 
apie nacių veiklą Tomo 
wey naudai.

socialdemokratų ir I MOLOTOV ŽADA BENDRADARBIAUTI, 
KITŲ PARTIJŲ BALSAI 
BERLYNO RINKIMUOSE KAD PAVYKTU JUNGTINIŲ TAUTU 

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

J. L. Lewis Grąsina 
Skelbt Minkštųjų

Kasyklų Streiką
Washington.— Mainierių 

Unijos pirmininkas John 
Lewis kaltina valdžią, kad 
ji sulaužius savo sutartį su 
minkštųjų angį iakasyklų 
mainieriais. Tą sutartį jis 
todėl vadina suirusia ir rei
kalauja sušaukt lapkričio 1 
d. derybas tarp valdžios at- 

kur'stovų ir unijos vadų dėl 
naujos sutarties, kas liečia 
mainierių algas ir darbo są
lygas. Minkštosios anglia- 
kasyklos yra perimtos į val
džios žinybą nuo gegužės 21 
d. — Lewis leidžia supras
ti, kad jis pašauks 400,000 
tų mainierių streikuot, jei 
valdžia nepatenkins reika
lavimų.

Namų Savininkai Seattle 
Nepriima Įnamių

Seattle, Wash. — Namų 
savininkai Seattle • mieste 
sustabdė parsamdymą sa
vo namų bei apartmentų; 
sako, visai nepriims įna
mių, iki valdžia pakels butų 
nuomas (rendas) arba pa
naikins jų kainų kontrolę.

Jonas Kaškaitis surado 
Teksuosc (kapinėse) lietuviš
kų pavardžių, įrašytų antka
piuose.

Kur tų lietuvių šiandien 
nėra!

CIO Gumos Darb. Unija 
reikalaus pakelt algas.

Stuttgarto miesto valdy
ba paskyrė 25,000 markių 
už suėmimą nacių teroristų, 
kurie išsprogdino tris bom
bas. i

Athenai. — Į Graikijos 
armiją vis dar “prasiskver
biu” kairieji.

Berlin. — Berlyno miesto 
tarybos rinkimuose praeitą 
sekmadienį socialdemokra
tų kandidatai gavo 948,851 
balsą, krikščionys demokra
tai (katalikų ir protestantų 
sąjunga) 432,016 balsų, so
cialistinės Vienybės Partija 
(socialistai - komunistai)

383,249 balsus ir liberalai 
demokratai 181,875 balsus.

Taigi miesto taryboje bū
sią 64 socialdemokratai, 29 
krikščionys demokratai, 25 
Socialistinės Vienybės Par
tijos atstovai ir 12 liberalų 
demokratų.

Senatorius Connally Sako, “Paryžiaus Konferencija Davė 
Žymiu Pasekmių;” Rusai Nenori Karo, Pareiškė Jis

SOVIETAI SIŪLO 
ATOMINIU KASYK

LŲ KONTROLĘ

MASKVA ATMETA 
AMERIKOS NOTĄ 
DEL BULGARIJOS

tis, jeigu bus geros valios 
ir tikro noro bendrai susi
tarti.

“Sovietų delegacija Prisi
dės prie užtikrinimo, kad 
šio susirinkimo ir užsienin.

į darbas
1 būtų sėkmingai atitiktas tai
kai sustiprinti ir patarnau
ti gerovei tautų, didžių ir 
mažu.”

Sugrįžęs tuo pačiu laivu, 
demokratas Jungtinių Val
stijų senatorius Tom Con
nally, amerikinės delegaci
jos narys Paryžiaus taikos 
konferencijoje, pareiškė:

“Rusija nenori kito karo. 
Stalinas ir Molotovas neno
ri naujo karo. Paryžiaus 
konferencija davė žymių 
pasėkų. Mes (amerikonai) 
ne viską gavome, ko norėjo
me, ir Rusija ne viską ga
vo, ko siekė. Bendrai kon
ferencija 
Jinai

New York. — Užsieninis 
Sovietu ministras Viačesla
vas Molotovas, atplaukęs 
Queen Elizabeth laivu, pa
sižadėjo stengtis, kad pilnai 
pavyktų visuotinas Jungtim 
Tautų susirinkimas, kuris ministrų tarybos 
atsidaro šį trečiadienį.

Molotovas sakė:
“Aš esu tikras, kad Jung. 

Tautos gali sėkmingai iš
spręsti svarbiuosius dabar
tinius klausimus ir kad ga
lima įveikti bet kurias kliu-

Washington. — AmerikosLake Success, N. Y. —
Profesorius S, P. Aleksand-I valstybės sekretorius James 
rovas, Sovietų atstovas ato- į Byrnes buvo pasiuntęs So- 
minėje Jungtinių Tautų ko- vietų Sąjungai prašymo no- 
misijoje, pasiūlė pradėti, tą kad užtikrintų “laisvus”

■ tarptautiniai kontroliuoti | Bulgarijoj rinkimus spalių 
• atominę jėgą nuo to, kad Į 27 d. Byrnes ragino sušaukt 
būtų pirmučiausiai ištirta! trijų talkininkų kontrolės

i atominės uranium medžią-■ komisijos posėdį tam klau- 
New York. — Sustreika-i gos klodai įvairiuose kraš-| simui apsvarstyti. Komisi- 

vo ir lėktuvų aikščių me- i tuose ir kad būtų raportuo-! jos pirmininkas Sovietų ge- 
chanikai - aptarnautojai, Į ta apie uraniumo kasyklas.1 nerolas Birysov atmetė “to- 
paremdami 1,400 lakūnų! Tai esą pamatinis dalykas į kį kišimąsi į vidujinius Bul- 
streiką prieš Transconti-' dėl atominės kontrolės. i garijos reikalus.” 
nental ir Western oro lini-j __________
jas. Streikas sustabdė jau | m M- “p:nffani: ” | 
visus ju lėktuvus. Praneša-; 1101S 1’lcSfl rUlgallII, •

«X8.I Bet Jautienos Svaras 
Kainuoja Dolerį

PLATĖJA STREIKAS 
PRIEŠ KELEIVINIŲ 
LĖKTUVŲ LINIJAS

De-

ANGLJJA IŠVIEN SU 
AMERIKA KAS LIEČIA
BULGARŲ RINKIMUS

London, spal. 22. —Ang
lija parėmė Amerikos vei
kalą vimą “užtikrint Bulga
rijai laisvus rinkimus” spa-

ma, .
džia perims tas linijas į sa-j 
vo rankas, jei streikas greit! 
nesibaigs.

Pasitraukęs Visas 
Graikijos Minist

rų Kabinetas

Amerika, įtarė Sovietus, 
kad jie su Bulgarijos komu
nistais taip suplanavę rin
kimus, kad būtu užtikrinta 
“raudonųjų” 1 a i mėjimas. 
Vadinami ’’raudonieji 
Tėvynės Frontas.

buvo sėkminga, 
^įplėšė užlaidą nuo

zi

tai

, kas dedasi.” 
perdavė nuo-- • 1 • • •Molotovas 

širdžius Sovietu sveikini
mus Amerikos žmonėms.

Jungt. Valstijų senato
rius Warren Austin, daly
vaudamas delegatų pasiti
kime, širdingai dėkojo So
vietam už Amerikos žmo
nių pasveikinimą.

Athenai, Graikija. — Sp.New Yorke ir kituose i 
. miestuose diena dienon ' Theotokis, viešosios tvarkos 
i skelbiama, kad aviena, ver-j ministras, pranešė, kad visi 
I šieną ir kitokia mėsa atpi- j ligšioliniai „ministrai įteikė 

Athenai. — Atvyko dar gus nuo kelių centų 
grupė amerikonų oficierių 
kurie tarnaus kaip Jungti-'sos kaina bendrai tebėra 20 ■ sudaryt tokį naują minis- 
nių Valstijų ambasados na-' iki 25 nuošimčių aukščiau! trų kabinetą, kad į jį įeitų 
riai Graikijoje. Keli tų o- j Kainų Administracijos “lu-1 liberalai ir tūlos kitos par- 
ficierių moka ir slaviškų | bų”, o steiko svaras viduti- j tijos. Tai būtų platesnė at
kalbų. Sakoma, jie lankys 
Graikijos rubežius su Jugo
slavija ir Albanija.

Daugiau Amerikos Oficie- 
riij Atsiųsta į Graikiją

Naciai Ketina Plačiau 
Veikt prieš Jankius
Suttgart. — Vienas ame

rikonas valdininkas prane
šė iš Berlyno, kad naciai 
planuoja išvystyt platesnį 
sabotažą prieš jankius. Pie
tinėj Vokietijoj atkasta še- 

nacių ginklų sandėliai.ši

KAS MUŠA ŽEMYN
mėsos kainas

Chicago. — Pranešama, 
kad dabar mėsa krautuvė
se čia ir kituose miestuose 
pardavinėjama 10 iki 15 
centų svarui pigiau, negu 
praeitą savaitę. Sakoma, 
mėsos kainas numušė pirki
kų streikai prieš brangeny
bę ir daugybės gyvulių su- 
gabenimas į skerdyklas.

PARODYMAI
Washington. — Jungtinių 

Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas O. J. Rogge 
patyrė iš pasikalbėjimų su 
Ribbentropu, Goeringu ir 
kitais nacių vadais Nurn
berge tokius dalykus apie 
amerikonus nacių agentus:

Hitlerio valdžia naudojo 
savo propagandai ameriko
nų žurnalą Reader’s Dig-

[ iki | premjerui Tsaldariui rezig- 
“kvoderio” svarui. Bet mė-. nacijas. Monarchistai nori

niai kainuoja $1, tai yra, a-' rama karaliaus valdžiai, 
pie 40 centų daugiau, negu I----------------
prie OPA.

SKERDYKLOS PRADE- i 
DA SULAIKYT MĖSI

NIUS GALVIJUS

I PALESTINOS ŽYDAI 
PULSIĄ VISUS GINK

LUOTUS ANGLUS
; Tel Aviv, spal. 22. — Žy- 
j dai teroristai per slaptą

Sioux City, Iowa, ir Og- savo radiją grūmojo pult ir 
den, Utah, skerdyklos su- žudyt visus anglų karius, 
stabdė naujų mėsinių gyvu- kurie su ginklais pasirodys 
lių priėmimą; sako, jau ir Tel Aviv mieste, Palestino- 
taip perdaug jų prigabenta. j je.

Amerikonai Slopina Laiviniai Mašinistai 
Korėjos “Komunistus” Baigia Streiką

kariuomenė su 
kitais kariniais 
užpuolė tautinę 

demonstraciją.

Seoul, Korėja, spal. 22.
Amerikos 
tankais ir 
įrengimais 
korėjiečių
Pranešama, kad bent vie
nas “komunistinis” demon
strantas sužeistas ir 18 a- 
reštuota.

New York, spal. 22. — 
Streikavusieji laivų mašini
stai, CIO nariai, pasirašė 
sutartį su kompanijomis ry
tiniuose ir, pietiniuose uos
tuose. Bet suprantama, kad 
jie negrįš darban, iki baig
sis streikas kapitonų, D. 
Federacijos narių.

Indonezų vadai, sakoma, 
taikosi su Rolandais.

OPA paskyrė daugiau 
grūdų alui ir degtinei.

Angly Unijos Šaukia Visus 
Darbininkus i Unijas

Brighton, Anglija.—Ang
lų Darbo Unijų generalė ta
ryba dar nereikalauja, kad 
visose dirbyklose būtų pil
nai pripažintos unijos; bet 
taryba šaukia visus darbi
ninkus į unijas, kad toliau 
visur jos būtų pilnai pripa
žintos.

Amerikonai Gaudo 
{tariamus Nacius, 
Bombų Dėliotojus

Trumano Sveikinimas 
J. Tautų Susirinkimui

New York. — Preziden
tas Trumanas pasižadėjo ši 
trečiadienį atvykti ir asme
niškai pasveikinti atsida
rantį visuotiną Jungtinių 
Tautu susirinkimą. Prezi
dentas kalbės susirinkime

ANGLAI NEAPLEISIĄ
GRAIKŲ

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas užreiškė, jog anglai 
“neapleis” Graikijos. Jis pa
sakojo, kad Graikijai grę- 
sią kariniai pavojai iš už
sienio. Bevinas netiesiogi
niai įtarė kaimyniškas sla
vų tautas, kaipo “pavojin
gas” Graikijai.

Stuttgart, Vokietija. — 
Karinė amerikonų policija 
padarė ablavą prieš įtaria
mus nacius, kurie išsprog
dinę tris bombas praeitos 
savaitės pabaigoj. Ketu
riuose namų blokuose tapo 
suimta 55 vokiečiai, dau
giausia jaunuoliai, naciškos 
Edelweiss Piratų šaikos na
riai.

Bombos buvo išsprogdin
tos amerikiniame kalėjime 
ir dviejuose teismo rūmuo
se, kurie tardo hitlerinin
kus ir renka dokumentus 
prieš juos.

APIE NACIŲ PATRONUS AMERIKOJE

Pirkikų Armija Apgulė 
A and P Krautuves

New York. — Atsidarius 
Atlantic and Pacific krau
tuvėms, desėtkai tūkstan
čių žmonių apspito jas, 
laukdami nusipirkt cuk
raus, muilo bei kitų reikme
nų.

ėst. O tas žurnalas išmokė
jo $4,300 Lawrence Denni- 
sui, amerikinės nacių parti
jos vadui, kampanijoj prieš 
Rooseveltą.

Sosthenes Behn, milionie- 
rius galva International Te
lephone & Telegraph kom
panijos, tarnavo kaip na
ciškos Vokietijos agentas 
bizino ryšiams palaikyti su

Jungtim Valstijomis. Behn 
neseniai lankėsi pas popie
žių. Jis turi didelių nuosa
vybių'ir fašistinėje Ispani
joje.

Kunigas Coughlin laišku 
atsišaukė į nacių konsulą 
Detroite, prašydamas para
mos batalijoje prieš 
veltą “ir žydus.”

Naciai puse metų

sto žinojo, kad John L. Le
wis, Mainierių Unijos pir
mininkas, kovos prieš 
sevelto kandidatūra 
m. rinkimuose.

Šie ir kiti dalykai

Roose-

iš ank-

Graikų Fašistai Nužudė 
Dar 37 Kairiuosius

Athenai. — Valdžios gin- 
Roo- kluotų, Graikijos fašistų 
1944 būrys sušaudė 37 “kairiuo

sius” Vamvakou kaimo gy- 
tmin ventojus. Jie, sakoma, ker

šiję už tai, kad, girdi, “ko
munistai nužudę 7 tautinin-

apie 
nacius ir jų patronus Ame- 
rikoje sužymėti Rogge’s ra- ■ kms” Tmonarchist'usT
porte, kuris vis dar nerodo
mas plačiajai visuomenei. ORAS.^—Pašiltėsią.

i
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Šiandien Atsidarė Jungtinių Tautų 
Organizacijos Konferencija

Spalių 23 d. atsidarė New Yorke Jungtinių Tautų
organizacijos (United Nations) konferencija. Iš eilės 
tai yra trečia konferencija, nors ir pirma to buvo visa 
eilė svarbių žygių, kurie atvedė prie sudarymo šios or
ganizacijos — palaikymui pasaulyj taikos.

Sausio 1 d., 1942 metais, Washingtone 21-na šalis pa
sirašė sutartį, kad jos visos tol kariaus, kol bus nugalėta 
Vokietijos ir Italijos fašistai ir jų talkininkai. Po to ei
lėje konferencijų Rooseveltas, Stalinas ir Anglijos va
dai aptarė būsimos organizacijos tikslus, taisykles ir jų 
sumanymu buvo sušaukta konferencija įsteigimui Jung
tinių Tautų Organizacijos.

Pirmoji konferencija įvyko balandžio 25 d., 1945 me
tais, San Francisco mieste, kada Sovietų armija daužė 
Hitlerio jėgas Berlyne, o Amerikos armija veržėsi nuo 
Rheino, kad susijungti su Sovietų armija. San Francisco 
konferencijon buvo šaukta 45 valstybės, bet eilė ten pri
imta naujų, taip, kad dabar šią organizaciją jau sudaro 
51 šalis. Tos šalys yra: 

šalies vardas 
Argentina 
Australija 
Belgija 
Bolivija 
Brazilija 
Bielorusija 
Kanada 
Čilė 
Chinija 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba (Kuba) 
Čechoslovakija 
Danija
Dominikonų Respublika 19,332 
Ecuador 
Egiptas 
EI Salvadoras 
Ethiopija. 
Franci ja 
Graikija 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Indija 
Iranas (Persija) 
Irakas 
Lebanonas 
Liberija 
Luksemburgas 
Meksika 
Holandija 
Naujoji Zelandija 
Nicaragua 
Norvegija 
Panama 
Paragvajus 
Peru 
Filipinai 
Lenkija 
Arabija 
Sirija 
Turkija 
Sov. Ukraina 
Suv. Piet. Afrika 
Sovietų Sąjunga 
Anglija 
Jungt. Valstijos 
Urugvajus 
Venezuela 
Jugoslavija

Jai šios, šalys sudaro Jungtinių Tautų organizaciją. 
Mes kreipiame skaitytojo atydą į tai, kad vienos šalys 
mažos pločiu, kitos turi mažai gyventojų, o dar kitos 
didelės teritorija ir skaitlingos gyventojais. Tačiau, 
Jungtinių Tautų bendruose posėdžiuose visos turi lygų 
balsą. Bet svarbiausi J. T. organizacijos komitetą, Sau
gumo Tarybą, sudaro 11 narių. Ten nuolatiniais nariais 
yra Jungtinės Valstijos, Sovietų Sąjunga, Anglija, Fran- 
cija ir Chinija. Kitus šešis narius renka ansamblis. Da
bartinėj konferencijoj bus išrinkta trys Saugumo Tary
bos nariai vietoj dabartinių, Meksikos, Holandijos ir 
Egipto.

Jungtinių Tautų organizacija turi apart valdybos ir 
Sąugumo Tarybos dar sekamus komitetus:* kitų šalių 
globojimo, ekonominių ir socialių reikalų tarybą, tarp
tautinį tribunolą, atominės jėgos reikalų komisija, gink- 
luotų jėgų komitetą, apšvietos ir kultūros komisiją, mais
to ir žemdirbystės komitetą, tarptautinę aviacijos orga
nizaciją, tarptautinio banko ir finansų komisiją, sveika
tos reikalais ir išvietintųjų reikalais komisijas. Bet tos

Plotis ketv. myl.
1,084,935
2,974,581

11,775
537,792

3,275,510
49,022

3,694,863
296,717

4,314,097
448,794
23,000
44,164
49,358
16,575

275,936 
386,000

13,175 
350,000 
212,659 

50,257 
45,452 
10,204 
44,275 

1,581,410 
628,000 

‘ 140,000 
727 

45,000 
999 

763,944 
12,862 

113,315 
60,000 

124,556 
33,667 

174,854 
532,000 
115,600 
130,470 
350,000 
49,100 

294,416 
175,864 
472,550 

6,368,768 
94,279 

3,022,387
72,153 

352,170 
95,558

Turi gyv. 
13,909,000 
7,300,000 
8,386,000 
3,533,000 

44,460,000 
10,370,000 
11,506,000 
5,237,000 

457,835,000 
9,523,000 

700,000 
4,775,000 

14,447.000 
3,805,000 
1,826,000 
3,085,000 

17,287,000 
1,896,000 

12,100,000 
38,000,000 

7,100,000 
3,450,000 
3,000,000 
1,105,000 

388,997,000 
15,055,000 
3,560,000 

100,000 
1,500,000 

300,000 
20,625,000 

9,090,000 
1,630,000 
1,013,000 
2,937,000 

635,000 
1,040,000 
7,023,000 

16,350,000 
30,000,000 

5,250,000 
2,860,000 

18,871,000 
39,760,000 
10,718,000 

190,278,000 
47,888,000 

139,000,000 
2,185,000 
3,839,000 

16,200,000

lai bus išklausytas ir balti- 
moriečių.

Greičiausias būdas pakil
ti punktais, tai gaunant nau
jų skaitytojų. Už naujas 
prenumeratas d u o d ama 
punktas nuo 5 c.

Kodėl dar mažai tesigirdi 
apie parengimus sustiprini
mui Laisvės biudžeto? At
siminkim, kad parengimais' 
ir aukomis turime sukelti 
$10,000. Jei taip vėlinsimos, 
Tai kaip pasieksime savo 
kvota ?
• Naujų šėrininkų gauna
me gražiai. Aišku, jog kiek
vienas dienraštį Laisvę 
branginantis žmogus turi 
būti jo leidėju ir savininku. 
Esantieji šėrininkai yra 
prašomi įsigyti po daugiau 
šėrų. Laikai sunkūs, popie
rius ir įvairios reikmenys 
prie spaustuvės baliūniškai 
kyla į viršų. , Tas turi iš
šaukti i darbą kiekvieną 
dienraščio Laisvės patriotą 

į sustiprinimui savo dienraš-

Vargiai rasime labiau už
imtą darbais žmogų už Le
oną Pruseiką, dienraščio 
Vilnies redaktorių. Jei jis 
pasakytų, kad neturi, laiko 
darbuotis Laisvės lajuje, 
mes pritartume — aiškus 
dalykas — turi svarbesnių 
darbų, kas drįstų tave, 
drauge, kviesti į kontestą. 
Bet Pruseiką štai ką rašo:

“Drauge Bukny! Įrašyk 
ir mane į vajininkų listą.

Čia yra $28.00 pinigų : 
Laisvei. — Dvi atnaujintos 
prenumeratos ir trys nau
jos.

“Dabar esame baisiai už
imti Festivalio reikalais. 
Draugiškai, L. Pruseiką.”

Šie Pruseikos žodžiai tu
ri būti pašaukimas’ mūsų 
visų į darbą. Nes jis savo 
įstojimu į vajų užakcentuo
ja, jog dabar visųsvarblau
sias darbas yra platinti 
dienraštį Laisvę.

Pasikeitimai k o n t e ste 
dažnus. Eilė pailgėjo irj 
punktai pakilo. Tik Pitts-1 čio. 
burghas stebėtinai žemai: Turime bėdos su mėsos, 
stovi. Martin Urbonas, Le-1 drabužio ir kitų reikmenų 
kavičius, Mažeikis, Miliaus- kainų kilimu. Bet tie daly
kas ir kiti draugučiai, *pasi-' kai, šiek tiek dar yra apei- 
spauskite. Jūs mokate prie I narni. Drabužį pasilopęs ga- 
žmonių prieiti, turite paty- H nešioti, vietoje mėsos dar- 
rimo vajuose darbuotis, nė-1 žovėm galima laikinai pa
ra priežasties, kodėl jūs di-! silaikyti. Bet dienraščio ant 
džioji kolonija Pittsburghas 
turi būt apačioje kontes
tantų surašė.

Su Baltimore dalykas nė
ra geriau kaip su Pittsbur- 
ghu. Aišku, kad ir ten dien
raščio Laisvės patriotai tu
ri darbų gana. Tačiau jie 
nėra labiau už Pruseiką už
imti. Taigi Pruseikos balsas

spaustuvės dalykas. Spaus
tuvė yra atskiros korpora
cijos nuo Laisvės. Knygų ir 
kitų spausdinių išleidimas 
taipgi neįeina į tą sumą. 
$65,000 į metus kainuoja iš
leidimas tik dienraščio.

Dabar laikai blogi, toliau 
gali būt dar blogiau. Todėl 
visi glaųskime petys į petį 
užtikrinimui savo dienraš
čiui ateities.

Darbininkų 
Sveikata

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Nauju Skaitytoje

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti^
Už Prenumeratas $20,000

Parengimais ir Aukomis $10,000
Laisvės Bendrovės Šerais $2,500

kopūsto lapo neatspausdin
si. Reikia popieros, reikia 
mašinerijos ir kitų medžia
gų prie dienraščio išleidi
mo. Tam viskam reikia pi
nigų. Dienraščiui Laisvei 
reikia mažiausia $65,000 do
lerių apsisukti apskritus 
metus.

Annette Howe ir Muriel Hart, unijistes New Yorko 
Win The Peace Komiteto nares, žiūri i praeivį, pasira
šantį peticijas, kuriose reikalaujama ištraukti Jungti
nių Valstijų kariuomęnę iš Chinijos. Šio miesto CIO ir 
AFL bendrai veikė kampanijoje surinkti parašus ir pa
remti Tolimųjų Rytų klausimu šaukiamą konferenciją, 
įvyksiančią San Francisco, spalių 18-20 dienomis. Ją 
šaukia brigados generolas Evans F. Carlson, paskilbęs 
Carlsono raiderių vadas.

komisijos ir komitetai dar ne visi priderančiai veikia, ir 
ne visos šalys į juos įstoję.

Aišku, kad tarpe narių, sudarančių Jungtinių Tautų 
organizaciją, ne visi yra lygūs arba nepriklausomi; tūlos 
šalys yra tik iš vardo “nepriklausomos,” kaip tai Kana
da, Australija, Nauja Zelandija, Indija, Piet. .Afrikos 
resp., tai yra Anglijos kolonijos. Ne geresnėj padėtyj 
yra Syrija, Lebanonas, Egiptas, Filipinai, Haiti ir dau
gelis kitų šalių. Aišku, kad jų atstovai reiškia ne savo 
šalies ir tautės mintį, bet Londono ir Wall stryto turčių.

Taipgi dar daug yra šalių, kurios tik ateityj turės 
progą prašyti įstojimo į šią organizaciją, kaip tai buvu
sios “neutrališkos” šalys — Švedija ir Afganistanas ir 
eilė kitų, buvusios Hitlerio talkininkės — Bulgarija, Ru
munija, Vengrija, Italija, Suomija ir eilė kitų.

Taigi, kol kas, ši’organizacija dar neapima visų 
šalių, jau nekalbant apie milžiniškas pasaulyje kolonijų 
tautas, kaip Franci jos ir Holandijos kolonijose. Bet ji turi 
progą sutraukti visas šalis į savo eiles ir išaugti į taikos 
palaikymo organizaciją. Ir atsidariusią jos konferenciją 
laukia dideli darbai. Širdingiausias mūsų Jįnkėjimas yra 
nugalėti visas klintis ir sustiprinti pasaulyj taikos reika
lus,

GIRTUOKLIAUJA
Drauge gydytojau, gal 

man duotute kokią pagalbą, 
ką aš turiu daryt su savo 
vyru. Mylėdavo išgert ir se
niau, bet, rodos, kuo tolyn, 
tuo labyn jį traukia prie 
gėrimo. Pirmiau vis neger
davo taip dažnai, o dabar 
kad pradės gert, tai ir visai 
nusilesa, net man gėda su 
juo nuo žmonių.

Atsakymas. —
Girtuokliavimas taip, kaip 

ir kitokių kokių svaigalų— 
narkotikų vartojimas išsi
vysto ant minkšto pamato, 
įgudę alkoholikai dažniau
sią.. iš prigimties turi kokių 
protinių bei fizinių trūku
mų. Žymi jų dalis turi ne
tvirtą protą ir nedide
lį išmaningumą. Kiti turi ir 
fizinių trūkumų ir silpny
bių.

Labai paprastas veiksnys 
yra mitybiniai trūkumai ir 
greta jų kokie fiziniai neto
bulumai.

Mitybiniai trūkumai — 
stoka kalkių, fosforo, vita
mino D, vitamino B miši
nio, iodino, gal būt, nuo 
mažumės.

0 fiziniai netobulumai — 
liaunučiai raumenys, neti
kusi laikysena, kreivas nu
garkaulis, šleivos kojos, 
spiestos pėdos, nepatvaru
mas, greitas nuovargis. 
Dažniausia visa tai paeina 
dėl stokos geros fizinės la- 
vybos jaunais mokyklos 
metais. Gimnastika labai 
geras daiktas vaikui iš pat 
mažuotės. Geras ir paau- 
guoliui, ir suaugusiam, ir 
senam.

Kai žmogus turi kokį ne
tobulumą, tai jis tai smar
kiai atjaučia, nors kitiems 
tai ir nebūtų taip aišku. Jis 
nujaučia tą savo žemesnu- 
mo painiavą “inferiority 
complex”, ir jis stengiasi ją 
kaip nors padengt ir pa
slėpt. Jis todėl apsimeta e- 
sąs drąsus toks, smarkus, ir 
ant drąsos sau pradeda iš- 
sitraukt po burnelę, po ki
tą. Tai vis pat savęs apsi
gavimas ir dalykus kreipia 
vis blogesnėn ir blogesnėn 
pusėn.

Stoka pasitikėjimo savi
mi, savo gabumais bei pajė
gumais, stoka to “kieto nu
garkaulio” ir priveda dau
gelį prie girkšnojimo. Jie 
nedrįsta atsisakyt, kai kiti 
geria ir jį ragina gert.

Padėt jūsų vyrui kovot 
su tuo nelemtuoju girtuok
liavimu toli gražu nelengva, 
ypač jei vyras yra silpnava
lis, berželis svyrūnėlis. 
Amerikoj yra labai gera or
ganizacija “Alcoholic Ano
nymous” (Bevardis girtuok
lis). Suraskite jūsų mieste 
tos organizacijos būstinę, 
suieškoki! telefoną ar šiaip 
adresą. Gaukit iš ten lite
ratūros ir praktiškų patari
mų. Susipažinkit su tos or
ganizacijos žmonėmis: jie 
galės visų daugiausia padėt 
jūsų vyrui jo kovoje su tuo 
šimtagalviu slibinu.

Dr. J. J. Kaškiaučius

ir

Pasikeitimai konteste dažnus. Eilė pailgėjo ir punk
tai pakilo. Tik Pittsburghas stebėtinai žemai stovi. Mar
tin Urbonas, Lekavičius, Mažeikis, Miliauskas ir kiti 
draugučiai pasispauskite. Jūs mokate prie žmonių pri
eiti, turite patyrimo vajuose darbuotis, nėra priežasties, 
kodėl jūs didžioji kolonija Pittsburghas turi būt apačioje 
kontestantų surašė.

Greičiausias būdas pakilti punktais, tai gaunant nau
jų skaitytojų. Už naujas prenumeratas duodama punk
tas nuo 5c.

Kodėl dar mažai tesigirdi apie parengimus sustip
rinimui Laisvės biudžeto? Atsiminkime, kad parengi
mais ir aukomis turime sukelti $10,000. Jei taip vėlin- 
simės, tai kaip pasieksime savo kvotą?

Naujų šėrininkų gauname gražiai. Aišku, jog'kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus turi būti jo 
leidėju ir savininku. Esantieji šėrininkai yra prašomi 
įsigyti po daugiau šėrų. Laikai sunkūs, popierius ir 
įvairios reikmenys prie spaustuvės baliūniškai kyla į 
viršų. Tas turi iššaukti į darbą kiekvieną dienraščio 
Laisvės patriotą sustiprinimui savo dienraščio.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

2604 
1951 

813 
734 
710 
648 
606 
550 
108 
390

K. Žukauskiene, Newark....................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn 
M. Svinkuniene, Waterbury ..............
A. Stripeika, Elizabeth ......................
P. Pilėnas, Philadelphia ....................
L. Bekešienė, Rochester.....................
A. Dambrauskas, So. Boston ............
Hartford Vajininkai, Conn................
V. Ramanauskas, Minersville .......
J. J. Bakšys, Worcester....................
L. Pruseiką, Chicago ................ 382
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 360
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 286 
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........... -..........
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport, Conn...................
LLD 136 kp., Harrison-Kcarny 
LLD 25 kp., Baltimore ..............
J. Simutis, Nashua ....................
J. Rudman, New Haven ............
M. Smitrevičienė, Detroit ..........
LLD 145 kp., Los Angeles ........

262

248
224
216
174
156
142
130

i

P. Šlekaitis, Scranton .............. 116
S. Penkauskas, Lawrence ........  104
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
P

s.
H.
S.

Šlajus, Chester ...................... 104
Wilkas, Wilmerding ............ 104
Sharkey, Easton ...................... 69
Žukienė, Binghamton ........... 66
Puidokas, Rumford ................  55
J. Valaitis, New Britain ..... 52
Slekienė, Gardner .................. 52

52
52
26

M.
P. J. Martin, Pittsburgh ..
M. Paulauskas, Pittsburgh
J. Blažonis, Lowell ............

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Waterbury, Conn. 
Brooklynas ....... «.
Philadelhpia, Pa. 
Scranton, Pa. ... 
Rochester, N. Y. 
Binghamton, N. Y, 
Portland, Oregon 
Stamford, Conn. . 
E. St. Loius, Ill. . 
Elizabeth, N. J. . 
Hartford, Conn. . 
Seattle, Wash. .. 
Brockton, Mass. . 
Lawrence, Mass. .

. $79.45 Saginaw, Mich...........

.. 60.50 Minersville, Pa...........

.. 37.00' Oakland, Calif.............
. 22.00 Detroit, Mich..............
. 21.50 i Luther, Mich...............

...31.00. Rockford, Ill................

.. 15.00; Newark, N. J.............

.. 13.50! New Britain, Conn. ..

.. 12.00 ■ Bridgeport, Conn........

.. 11.50 Wilkes-Barre, Pa. ...

... 6.50
.. 5.50 New Haven, Conn. ...
... 5.50
... 5.00

Washington, Pa

Brock-
Glo-

pre-

¥

Pittston, Pa. . 
Clevelend, Ohio

5.00
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2.50 
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.00 

.50 

.50

biu-<Sukėlimui Laisvės 
džeto 1947 metams paren
gimas Brooklyne gražiai 
pavyko. Jį surengė pažan
giųjų moterų kliubas. Jos 
padarė daug pelno, gražus 
skaičius asmenų įsigijo šė
rų ir gauta keletas naujų 
prenumeratų. Dar sąskai
tos nuo parengimo nesuves- 
tos, tai tik bendrai prime- 
nam apie pavykimą.

. Irina Levanienė, brookly- 
nietė, kliubiečių pripildė 
aukų rinkimo blanką. Au
kų ji surinko $25 ir šėrų 
pardavė už $10.

Šisai įvykis turėtų paska
tinti visas kolonijas rengti 
pramogas biudžeto 
rinimui.

Kitos įvairios 
Loius Paulauskas,
kas lietuviškos užeigos po 
265 Second St., Elizabeth, 
N. J., Laisvės biudžeto fon
dui įteikė $5.

Ch. Simon, iš Manville,

Laisvės bendrovės šėrų į- 
sigijo šie asmenys:

Tedeus Vasaris, 
ton, Mass, ir Antanas 
bičius, Kearney, N. J.

Po geroką pluoštą 
numeratų atsiuntė L.
maitienė iš Harford, Conn.. 
P. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa., A. Stripeika, Elizbeth, 
N. J. ir naujai įstojo į kon
testą Frank Wilkas, iš Wil
merding, Pa. prisiųsdamas 
4 prenumeratas.

Užsimokėjo prenumera
tas ir paaukojo į biudžete 
fondą: John Sabenskis, Ne
wark,. N. J., prisiuntė $9 
Už prenumeratą metams ii 
aukojo $2.50. St. M. Leesis 
Saginaw, Mich., prisiuntė 
$10, už prenumeratą me
tams ir $1.50 aukų Laisve:' 
ir $2 Lietuvos reikalams. 
Louis Tvaska, Luther 
Mich., užsimokėjo už Lais
vę metams ir aukojo į Lais
vės biudžetą 1947 m. $3.50. 
Mrs. Nellie Grigas, Rock
ford, Ill. prisiuntė $10. Au- N. J., $1.50 
ka Laisvei $3.50 ir už pre
numeratą metams. M. Se- Windsor, Conn, ir Simonas 
verinas prisiuntė $8. Už L. Dambrauskas B’klyn^N. Y. 
prenumeratą ir aukojo $1.- 
50. ,

A

k

sustip-

aukos: 
savinin-

Po $1: J. Margaitis,

Walter Bogush, Bloom 
field, Conn. 50c



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?

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!

Lietuvos Moteris Ant 
Naujo Kelio

Tarybinė santvarka su
teikė tarybinei moteriai 
milžiniškas galimybes, at
skleisdama jai priėjimą prie 
valstybinio ir visuomeninio 
gyvenimo, leisdama pasi
reikšti jos sugebėjimams 
šalies valdyme, davė teisę 
visomis priemonėmis ginti 
savo Tėvynę — motiną ir 
dalyvauti tolimesniame jau
nosios Lietuvos TSR, liau
dies ūkio atkūrime ir išvys
tyme.

Nedaug tepraėjo laiko 
nuo tarybinės valdžios įkū- 
rimo dienos Lietuvoje, ta
čiau Lietuvos liaudis jau 
gali didžiuotis savo garbin
gųjų dukterų vardais.

Per trejus vokiečių oku
pacijos metus lietuvė mote
ris prarado visas tas tei
ses, kurias jai buvo sutei
kusi tarybinė valdžia. Ta
čiau Lietuvos moteris ne
nusiminė. Ji tvirtai tikėjo, 
jog vokiškųjų okupantų šei
mininkavimas yra trumpa
laikis reiškinys ir ji, pagal 
savo pajėgas, kovojo prieš 
juos. Lietuvos moterys ė- 
jo į partizanų būrius, o 
daugelis jų, pasilikusios vie
toje, teikė visokeriopą pa
galbą liaudies gynėjams: 
pristatydavo jiems reikalin
gas žinias,- vykdė trukdo
mąjį darbą priešo užnuga
ryje. Visa Lietuvos liaudis 
gerai žino garbingos parti
zanės — Tarybų Sąjungos 
Didvyrės — vokiškųjų fa
šistų žvėriškai nukankintos 
Marijos Melnikaitės vardą, 
narsią partizanę, kritusią 
didvyriškai nelygioje kovo
je, vidurinės mokyklos mo
kinę — Marytę Margytę.

Lietuvos moterys, evaku- 
avusios Tarybų Sąjungos 
gilumon, žiauriais karo me
tais garbingai pasireiškė 
užnugaryje. Jos dirbo gy
nybos fabrikuose, ligoninė
se, kolektyvinių ūkių lau
kuose, pakeisdamos išėju
sius į frontą vyrus. Šimtai

Lietuvos moterų su ginklu 
rankose kovėsi prieš vokiš
kuosius grobikus 16-je lie
tuviškoje divizijoje. Ryši
ninkė Birutė Karosienė — 
trijų “Šlovės” ordinų kava
lierius, narsioji kulkosvai
dininkė Danutė Stanelienė 
ir daugelis kitų moterų-ka- 
rių apsigaubusių mūšio lau
kuose nevystančia šlove.

Vien tik Vilniaus mieste 
dirba 110 lietuvių moterų, 
apdovanotų ordinais ir me
daliais už žygdarbius Di
džiajame Tėvynės kare.

Lietuvos moteris i r 
fronte ir užnugary kovojo 

naują

moterų

moterys 
labiausiai

našumas sudaro 
ne mažiau 150

Today’s Pattern

už savo teises ir 
šviesų gyvenimą.

Ir taikos statybos laiko
tarpyje mes kasdien girdi
me apie naujus moterų lai
mėjimus socialistinės sta
tybos srityje. Fabrikuose, 

i žemės ūkyje, literatūroje, 
mene ir moksle — vis daž
niau nugirstami 
vardai.

Lietuvoje, kur 
darbininkės buvo
engiamos, dabar jųjų nule
miami daugelio įmonių pa
sisekimai. Pavyzd, fabrikui 
‘Sparta” (vienam iš pir
maujančių respublikos į- 
monių) vadovauja moteris, 
visu cechu viršininkai — 
moterys, prie staklių —mo
terys, ir kiekvienos darbi- 
kės darbo 
vidutiniai 
procentų.
' Praėjusieji
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą parodė tarybinės Lietu
vos moters išaugusį susi
pratimą ir organizuotumą. 
Rinkimų komisijų nariais 
beveik 50 nuošimčių buvo 
moterys.

Atstovais į TSRS Aukšč. 
Tarybą Lietuvos liaudis iš
rinko moteris — lietuves: 
narsiąją kulkosvaidininkę 
Stanelienę, visuomenės vei
kėją Kaunaitę, ūkininkes 
Misienę ir Treigienę, moky
toją Staivienę, darbininkę 
Lukoševičienę, garvežio ma
šinistę Reišytę. Kiekviena 
jų užkariavo garbę savo 
darbu įgijo 
pasišventusiu
liaudžiai, Tėvynei.

Garvežio mašinistas Emi
lija Reišytė iki 1940 metų 
buvo paprasta kaimo sam
dinė, o dabar ji aukštos 
kvalifikacijos geležinkelio 
transporto darbuotoja. Tai 
ji, pirmoji Lietuvoje pradė
jusi asmeniškai dalyvauti 
garvežio remonte, bei pri
taikė žiedinį važinėjimą.

Ūkininkė Misienė 1936 
metais pradeda savo visuo
meninį darbą. Ii941 m. lie
pos 22 dieną žūsta Misienės 
vyras ir ji tampa 
partizanų būryje. 
Lietuvą išvadavus 
kiškųjų grobikų,
vysto organizacinį darbą 
moterų tarpe ir tampa val
sčiaus moterų organizato
rium.

Danutė Staūelienė, maža
žemio ūkininko duktė, ligi 
1940 m. tarnavo kaime sam
dine. Prasidėjus karui ji e- 
vakuavosi į rytus. Ji kovė
si 16-sios lietuviškosios di
vizijos eilėse ir už narsumą 
bei drąsą apdovanota trijų 
laipsnių ordinais “Šlovė” ir

rinkimai ic

pasitikėjimą 
tarnavimu

žvalgu 
Tarybų 

nuo vo- 
Misienė

I / r J
Vidutinės ir stambios figū

ros apatiniams forma gauna
ma 34 iki 50 dydžio.

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

medaliu “Už narsumą.”
Kukli Ona S.taivienė — 

pradžios mokyklos mokyto
ja, geležinkelio darbininko 
duktė, savo gyvenime ma
čiusi daug vargo. Su dideliu 
vargu prie smetoninės san
tvarkos jai pasisekė baigti 
mokytojų seminariją ir ji 
eilę metų dėstė pradžios 
mokykloje. Staivienė per
gyveno klaikius vokiškosios 
okupacijos metus Lietuvoje. 
Dabar ji vėl pasišventė sa
vo numylėtam darbui —mo
kymui. Visą savo laisvalai
kį ji aukoja visuomeniniam 
darbui. Tai ištikimoji Lietu
vos liaudies darbo duktė, 
tikroji liaudies mokytoja, 
kuri pasišventusiai kovoja 
už tarybinio jaunimo auk
lėjimą.

Šimtai Lietuvos moterų 
pasireiškia visuomeniniame 
gyvenime ir darbe.

Ryški kultūrinio darbo 
atstovė ir švietėja yra pa
prasta kaim. mergaitė Rim
kutė, vadovaujanti Kretin
gos valsčiaus klubui—skai
tyklai. Ji įgyjo visos apy
linkės meilę ir pagarbą.

Telšių apskrities koope
ratyvų bendrovės pirminin
kė Jakštienė, už pavyzdin
gą darbą yra laimėjusi Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos pereinamąją Raudonąją 
Vėliava, v

Prisiminkime dar dainę 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę — poetę Salo
mėją Nerį, kuri savo pui
kiais eilėraščiais žadino 
Lietuvos liaudį kovoti prieš 
fašizmą, už šviesųjį rytojų.

Apie 50 procentų Lietu
vos studentų yra moterys. 
Tai busimoji tarybinė Lie
tuvos inteligentija.

Lietuvos moteris auga. 
Ir jos augimas ryškiai pa
roda tarybinės santvarkos 
pirmenybes. Juk tik Tarybų 
Lietuvoje lietuvė moteris 
tapo visiškai laisva ir ly
giateise.

L. Sklerytė.

Nejaugi Jis Negalėjo 
Atbėgti į Ameriką!

Spalių 8-tą, šių metų, Mask
voje išeinantis laikraštis Ve- 
černiaja (vakarine) Maskva 
skelbia, kad Miromanovas, pa
dirbdinęs 110,000 rub. vertės 
falšyvų maistui gauti štampų, 
nuteistas sušaudyti. Du jo 
pelnagrobystės sėbrai Įkalinti.

Vėpliukas! Būtų atbėgęs Į 
Ameriką, būtume išsaugoję, 
kaip savo a k Į.

—Kur užtikrinimas, kad 
tokia brangi gyvastis būtų bu
vusi išsaugota? — paklausite, 
štai ir Įrodymas:

Pas mus suslėpta mėsa, cu
krus, sviestas ir daug kas ki
tas. Visi žino, kad to visko yra 
ir kur tas viskas yra. O ar 
nukrito kam nors plaukas nuo 
galvos už suslėpimą? Nenukri
to. Ir jeigu jau negalime slė- 
pikų išrinkti Į kokias aukštas 
vietas, tai nors apgyvendina
me puikiame viešbutyje ar pa- 
lociuje.

Iš viso mūsų šalyje maisto 
problemos nėra, nebūtų pras
mės bent ką bausti. Kas gyve
na palociuje ar viešbutyje, tas 
yra privalgęs, daugiau mėsos 
nereikalauja. Apie kitus irgi 
nėra ko rūpintis, nes mūsų 
spauda mums sako, kad tik 
komunistai reikalauja mėsos ir 
visi, kurie reikalauja mėsos, 
yra komunistai.

Mėsos Negavėja.

Šios gražuolės Laikraštininkų Gildijos narės, kaip jų 
iškabose sakoma, pikietuoja lietuje ar giedroje. Pikie- 
tas vedama prieš Hearsto Herald Express, Los Angeles 
mieste. Pikietės: Vi Strom, Samy Copelin ir Norma 
Shalitt.

Chicagietčs Veikliai 
Dalyvauja Rinkimuose

Mot. Sąryšis Indorsavo CIO - PAC Kandidatus; Spe
cialiai Darbuosis už Emily Taft Douglas.

BROOKLYNO ŽINIOS
Iš Moterų Apšvietos Kliubo 

Susirinkimo

Susirinkimas Įvyko spalių 
17 d., Laisvės svetainėj. Na
rių atsilankė nemažai. Vaka
ro tvarkos vedėja išrinkta d. 
S. Kazokytė. Valdybos ra
portai priimti.

Kliubo pirmininkė d. Wil
son pranešė, kad ji atlankė 
sergančią narę, d. M. Yan- 
ches. Sakė, kad ligonė jau 
namie yra ir baigia pasveikti. 
Ligonė prašė padėkavoti kliu- 
bui už dovanėlę, kurią Įteikė 
jai d. Sasna.

Linkime d. M. Yanches 
greitai pasveikti ir vėl kartu 
su mumis veikti.

Komisijų Raportai
Komisija rengimui Laisvės 

naudai vakarėlio pranešė, kad 
jos gana gerai ruošiasi prie 
vakaro ir gerai svečius pri- 
ims-pavaišins — turės valgių 
ir gėrimų užtektinai.

Komisija prirengimui ir pa
siuntimui rankų darbo mezgi
nių - siuvinių Į Chicagą dėl 
Meno - Kultūros Suvažiavimo 
parodos pranešė, kad jos 
tuomi gerai rūpinasi ir jau ke
lios d. pridavė gražių rank
darbių.

Iš ALDLD Centro atėjo pra
nešimas, kad mūs kliubo ke
lios narės dar nėra užsimo
kėjusios savo narystės duok
lių už šiuos metus, o jau me
tai visai baigiasi. Taigi, drau
gės, katros dar nemokėjusios, 
ateikit ateinantį susirinkimą ir 
užsimokėkit. Labai maža čia 
mokestis, tiktai nepamirškit, 
kad jūsų dar nemokėta.

Dovanos Lietuvos Žmonėms
Mūsų darbščios mezgėjos 

dar vis nenustoja mezgusios. 
štai dvi draugės pridavė sve- 
terių :

K. Petlitzkienė 7 sveterius.
K. Rėklienė 1 sveterį. Taip

gi atnešė dėvėtų drabužių ir 
čeverykų.

E. Kasmočięnė pati parūpi
nus vilnų padirbo 3 naujus 
gražius sveteriukus.

M. Yakštienė vėl pasiuvo 2 
gražias suknytes. v

Po pundelį dėvėtų drabu
žių kare nukentėjtįsiems Lie
tuvos žmonėms atnešė šios 
draugės:

R. Laukaitienė,
O. Kvietkienė,
A. Dobilas.

Prašome Jsitėmyti Pakaitą
Mūsų kliubo susirinkimai, 

visuomet laikomi trečią ket
virtadienį mėnesio. Bet atei
nantį, lapkričio mėnesį, tą 
dieną pripuola Amerikos šven
tė, Padėkų Diena, taigi, kliu-, 
bas nutarė savo mitingą lai

kyt paskutinį to mėnesio ket
virtadienį, 28 d. Turėsime 
daug ko naujo tame mitinge, 
nes mūsų klibo kelios narės 
dalyvauja Chicagoje, Meno- 
Kultūros istoriškame suva
žiavime, tai jos, sugrįžusios iš 
suvažiavimo ateis ir Į mūsų 
susirinkimą mums pasakyti 
savo patyrimus. Prie to turė
sim arbatos ir ko nors prie 
arbatos. Visos narės ateikit 
ir atsiveskit kad ir ne narių.

Moterų Kliubo Koresp.
Vitartienė.

Dewey Nutilo Kalbė
jęs apie Mėsą

Hyman Blumberg, Darbo 
Partijos pirmininkas, pareiš
kė, kad gub. Dewey “staigus 
nutilimas apie mėsą pasidarė 
kiekvienam piliečiui girdimu 
ir aiškiai suprantamu.“

Blumbergas sako, kad “re- 
publikonų kalbėtojai mėsos 
trusto naudai per ištisas sa
vaites šaukė už iškontroliavi- 
mą mėsos kainų. Jie šaukė, 
kad mėsos klausimas esąs la
bai svarbiu šiuose rinkimuo
se. Dabar, kada jau gavo 
progą nuo žmonių lupti po do
lerį už svarą, jie nori atsidi- 
vorsuoti nuo savo padarinio.”

Automobibsčiy Kepurės 
Turi Būti Praktiškos

Mrs. Mildred McKay, na- 
cionaliai žymi ekspertė sau
gumo srity j, sako, kad vyriau
siomis moterų nelaimių su au
tomobiliais priežastimis yra 
jų pačių skrybėlės ir dairy
masis į languose išstatytas 
puošmenas.

Bendrai imant, ji skaito mo
teris gana geromis vairuotojo- 

, mis, apdraudos kompanijoms 
gera rizika. Bet moteris turin
ti būti dvigubai gera vairuo
toja,' kad gautų vyrų pripaži
nimą.

Automobiliste, sako Mrs. 
McKay, turėtų užmiršti aukš
tas bokštines ar kretilo pločio 
skrybėles. Bile kokiai išsiskėt- 
riojusiai, regimąjį plotą iš 
priešakio, šonų ar užpakalio 
siaurinančiai skrybėlei ne vie
ta automobiliuje ar net kur 
kitur viešoje vietoje. Nebent 
tik atvirame lauke vaikščio
jant užsikabinus už vyro ąlkū- 
nės — moteris gali aklinėti su 
tokiomis skrybėlėmis.

Vidurvakarinių Valstijų 
Lietuvių Moterų Sąryšio 
susirinkime spalio 11 d. Są
ryšio Komitetas plačiai ap
kalbėjo būsimus rinkimus 
lapkričio 5 d. Priėjus išva
dos, kad Illinois valstijoj tik 
demokratų partijos kandi
datai yra remtini ir juos in- 
dorsuoja CIO-PAC, nutarta 
užgirti visus CIO-PAC in
dorsuotus kandidatus, spe
cialiai veikiant, kad į Kon
gresą grįžtų vienatinė mo
teris kandidatė Emily Taft 
Douglas. Išrinktas komite
tas nueiti pas kandidatę 
Emily Taft Douglas ir pa
sikalbėti tūlais klausimais, 
nurodant, kaip męs žiūrime 
į juos ir kaip turėtų veikti 
mūsų remiama kandidatė 
Kongrese. .* .’ ' i

V.V.L.M. Sąryšis ragina 
visits kliubus ir visas pa
žangias lietuves moteris

būtinai atlikti savo pareigą 
lapkričio 5 d. dalyvaujant 
balsavimuose ii’ remti Są
ryšio indorsuotus kandida
tus.

Šio laikotarpio svarbiau
sia klausimas, kuriuom mo
terų kliubai, priklausanti 
prie mūsų sąryšio, turėtų 
veikti, tai rinkimų klausi
me. Būtinai turime rūpin
tis, kad Kongresą visiškai 
neužvaldytų reakcininkai, 
nes tada mūsų veikimas žy
miai pablogėtų.

Sąryšio Sekretore.

So. Boston, Mass
Spalių

tvarkos
Buivi-

Nuo Jūsų Priklauso
Visoje šalyje ruošiamasi 

balsavimams. Rinksime sena
torius, kongresmanus, valstijų 
seimelių narius. New Yorko 
valstijoje dar rinksime guber
natorių ir tūlus teisėjus.

Kas turi teisę rinkti?
Kiekvienas, kas tik pilietis. 

Bet tik registruotas pilietis. 
Pasaulyje yra žnįonių, kurie 
už teisę balsuoti miršta, gink
lu kariauja. Mes galime pra
rasti tą teisę, jeigu jos nevar
tosime.

Nenumesk, 
brangenybės, 
priežastimi tos 
mo. Ne vienas
balsą. Masiniai išgavome tei
ses, masių apsileidimu galime 
prarasti.

Balsavimu galima pagelbėti 
išlaikyti taiką pasaulyje, su
stiprinti demokratiją, page
rinti darbo žmonėms gyveni
mą.
ne? Tad lapkričio 5-tą ir bal
suok už darbininkų 
gresyvius kandidatus, užgintus 
Darbo Partijos ir CIO-PAC 
(Politinės Veiklos Komiteto).

drauge, tos 
Neįbūk kitiems 
teisės praradi- 
žmogus išgavo

Visų tų dalykų nori, ar

ir pro-

Pinigai—Ne Viskas
Mrs. Mary Klemp, 68 me; 

tų, miestelio Waukesha, Wis., 
gyventoja, pasirodė didžiau
sia švaros mylėtoja. Perskyro
se su vyru jinai pareikalavo 
pasilaikyti 93 plyteles jų 
rimo muilo, o priedams 
ir 250 svarų miltų.

tu- 
dar

Jos Ausų (Palikimas
Mirusios Lady Ludlow, 

vusios deimantų kasyklų ope
ratoriaus žmonos, liko auska
rai. šiomis dienomis Londone 
tie auskarai parduota už 
$100,000. Kiekviename aus
kare buvę po 17 karatų dei
mantai.

bu-

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN 

. LABOR LYCEUM
Ar jau išpildėte Laisvės 

Administracijos prašymą gau
ti nors po vieną naują skai
tytoją savo dienraščiui?

949 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Iš Atsibuvusio LLD 2-ros kp 
Moterų Susirinkimo, 

10 dieną 
šiame susirinkime 

vedėja išrinkta d. A. 
dienė.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
LLD 7 apskričio sekretorės D. 
I.ukienės, raginant ruoštis 
prie 7 apskričio suvažiavimo, 
kuris Įvyks lapkričio 3-čią d., 
So. Bostone. Į šią konferenciją 
delegatėmis išrinktos A. Bui- 
vidienė, J. Reinardienė, H. 
Simanavičienė, 11. Tamašaus
kienė. Drg. P. Žukauskienė 
davė sumanymą, kad paga
minti delegatams pietus. Su
manymas priimtas. Pietus pa
gaminti apsiėmė dd.: P. Žu
kauskienė, M. Dombrauskie- 
nė, U. Kavaliunienė.

Drg. J. Reidardienė davė 
sumanymą, kad 2-ros kuopos 
moterys bandytų suruošti ko
kį nors veikaliuką ateinan
čiam žiemos sezone. Sumany
mas priimtas ir išrinkta ko
misija J. Reinardienė, A. Bui- 
vidienė, II. Simanavičienė.

Aptarus Laisvės vajaus rei
kalus, d. M. Dombrauskienė 
apsiėmė darbuotis gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų. Ki
tos draugės 
pagelbėti.

Pradžioje 
no nutarėm
Party, kuri atsibus 27 d. lap
kričio (vakare), 318 Broad
way.

Bendros Kp. Susirinkimas
Buvo pakeltas klausimas 

kas link LLD 2-ros bendros 
kuopos veikimo. Draugai jau 
daug sykių yra nusiskundė, 
kad moterys nedalyvauja su
sirinkimuose. Tad nutarėm 
dalyvaut. Bendros kuopos su
sirinkimai įvyksta 4-tą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkimas įvyks spa
lių 24 d., 8 vai. vakare, 318 

d a- ’

pasižadėjo jai

šios žiemos sezo- 
su rengti Whist

ir 
ir 
iŠ

Broadway. Visos draugės 
lyvaukite.

Netekome Draugės
Tarpe visų gerų tarimų 

nuveiktų darbų, turėjome 
nelaimių. Netekome vienos
jaunesniųjų mūsų k p. narių, 
draugės Antonetės Kilmanie- 
nės, kuri rugsėjo 27 dieną ap-* 
leido gyvųjų pasaulį, sykiu ir 
mūsų kuopą.

Pagarbai velionės Antone
tės Kilmanienės ALDLD 2-ra 
kuopa padėjo puikų gyvų gė
lių vainiką prie velionės kars
to ir skaitlingas draugių-gų 
būrelis palydėjo į amžino pa- 
silsio vietą — Mount Hope 
kapinyną.

Ilsėkis, drauge Antonete, 
ramiai, mes dirbsime tavo ne
užbaigtą darbą ir užpildysime 
ALDLD kuopoje tavo vietą 
naujomis narėmis. H. T«

;iil >-)» < ( - i </ i . j J.,
h . zi&ž



getvfrf^ ri^Tripls Laisve—Liberty, Lithuanian Daily,.Tr^!-'!-i- A* -01G

Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Tuoj apsukrioji Viola at

nešė puodely žibalo. Mau
kis, sako, kelnes, ir gerai 
gerai kojas kerosimi iš
mazgok. Kerosinas esą už
muša tuos vabalėlius. Jie 
esą tokie mažulyčiai, kad 
jų akim neįžiūrėsi. Vietos 
farmeriai, kai vaikšto apie 
galvijus ir šiaip po raistus, 
vis esti gerai apsivilkę, sto
rom kelnėm, apsiavę batais 
su aulais, kad ir pačiam vi- 
duvasary, ir dar turi aplink juk vis tiek, giminė ar ne

rus viduramžis vyrukas, 
Fredo Vagnerio žentas, Ir
vino svainis. O aš jam pri- 
seinu, kaip ir koks primes
tinis dėdė... Kas čia dabar 
ir susigaudys su tais pai
niais giminysčių ryšiais? 
Nors man maniškė ir kaip 
įsakinėja ir kala ir vis bara, 
kad, rašydamas laišką ar
ba atviruką, aš netaip pa
vadinu, aš vis viena nepajė
giu deramai susivokti toj 
giminysčių painiavoj. Mąn

kojas apsukalioję ir prika-1 bile tik vertingas žmogus, 
binę žibalu mirkytų skudu-l ,, , , „ . _ ,
rų. Tai nuo žibalo šalin be-i „ Gerharto u°a,vls F*:edas 
ga vabalai ii’ vabzdžiai. O . an^s, augalotas, tiesus 

jaunikaitis. Labai myli savo 
devynių mėnesių sūnelį. 
Baltas jis gražus, kaip sū
ris. Pasivaišinom, pasisve- 
čiavom, sočiai išsikalbę jom, 
su vaikais palakstėm po 
kambarius. Net ir fotogra
fines nuotraukas Hanas pa
darė, grupėmis, su įvairiais 
šeimos nariais ir su sve
čiais. Paskui Gerhartaite 
“Doris” prisiuntė mums į 
Kaliforniją keletą tų nuo
traukėlių. Visgi atmintis.

Gerhartų sodyba sau pa- 
vidutinė. Gyvent galima, ži
noma, kad ne tie nelabieji 
vabalai ir uodai. Kai aš, tai 
ir kojos laukan nekėliau, 
nei čia pas Gernąrtus, nei 
Jorktaune pas Hildą, nei 
kur kitur išvažiavęs. Jeigu 
jau būtinai kiw’ reikia per
eit per žolę, ta) iš visų jėgų 
bėgte perbėgu, kad nespėtų 
man prisikabint kokie pa
razitai. Įgriso jau jie man 
amžinai, iki gyvo kaulo!

jei kartais nebuvai gerai 
apsivilkęs ir galėjo tau pri
sikabinti tų vabaliukų, tai 
tuoj, namo sugrįžęs, nusi
vilk ir žibalu kūną numaz
gok. Tai tada kur ant odos 
paviršiaus tebesą vabaliu
kai nuo to žibalo nugaištą. 
Tačiau, jei kurie jau perėjo 
giliau, tai čia žibalas nei 
kas kita nieko nebepadeda.

Tai man, be abejo, taip ir 
buvo. Pervėlu. Tie parazit- 
palaikiai jau bent keliose 
vietose praėdė man kojas ir 
sau laisvai įsigalėjo audi
niuose. Nors aš ir nepaken
čiu to žibalo, kaip ir gazoli
no ar benzino, kaipo labai 
smarkių įkvėpuot nuodų, 
dabar man žibalas atrodė, 
kaip koks parfurnas ar ode
kolonas. Užsidaręs maudo
majam kambary, vilgiau aš 
stropiai tas mano degančias 
kojas, bet gero nėra ir nė
ra. Dar pikčiau. Už kurio 
laiko atsirado dar keli ug
ningi spuogai. Iš viso, re
gis, šeši ant dešinės ir pen
ki ant kairės kojos, iki pat 
kirkšnio. Ir niežėjo man 
kelias savaites. Tik jau pa
gyvenus Kalifornijoj porą 
savaičių, niežėjimai laips
niškai išnyko, išnyko ir 
pučkai ir dėmės.

Tai paskiau vis dėlto 
džiaugiaus, kad tiktai tuo 
atsimokėjau už tą varganą 
kelionę po Teksu raistus. 
Džiaugiaus, kad išlikau ne
gavęs drugio (“malaria”) 
arba ir dėmėtosios šiltinės 
(“typhus fever”). Džiau
giaus, kad vis dėlto išsisu- 
kiau nuo anų prakeiktų er
kių (“tieks”). Žinau iš kny
gų, žinau ir iš pasakojimų, 
kad visokių yra erkių. Jei 
erkė yra apkrėsta, turi ne
sveiko žmogaus arba gyvu
lio kraujo (žiurkės, pelės) 
paragavus, tai ji ir tave ap
krės, ir tu susirgsi kraujo 
užnuodijimu, karštine, šilti
ne ar kokia parazitine liga. 
Pusę sveikatos padėsi, o, jei 
kokia, ir pas Abrahomą nu
važiuosi. Per šį baisųjį karą 
kas gi mūsų vargšelius ka
reivėlius ypač privargino, 
kad, ne tie visokie parazitai, 
vabalai, erkės, uodai. Vi
sur, ir Ramiojo vandenyno 
salose, ir Filipinuose, 
kur Japonijoj, Chinijoj, 
dijoj.

mo, po tokios prietykingos 
kelionės. Už tai jam delnan 
maniškė gausiai įglaudė po
pierinių. Išvažiavo smagus 
ir linksmas. Gal, girdi, dar 
pasimatysime. Gal. Ir pasi- 
matėm, tuoj ant rytojaus...

Sutemo. Blausiai žiba pri
dengta kliošu lemputė. Ma
niškė pasakoja Hildai die
nos įspūdžius. Aš žiūrinėju 
senus “Laisvės” numerius. 
Štai apsistoja automobilis, 
ir į priimamąjį kambarį 
įeina nemažas būrelis gi
minių. Įveda juos ir mum 
pristato jau mūsų gerai pa
žįstamas Rufus, ekskarei- 
vis. Atsivežė jis savo jaunu
tę seserį Leliją, jos irgi jau
ną vyrą ir visą penketą vai
kų, kaip pipirų... Vau!

Lelija dar mūsų nematy
ta, pati jaunoji ano šiurkš- 
čiasprandžio tinginio Adol
fo ir jo užguitos lieknos 
žmonelės Idos duktė. Kaip 
ir jos broliai, Rufus ir Vil- 
buras, taip ir Lelija — lai
butė, tęva, gležnutė mote
rėlė, gal tik 23 ar 24 mete
lių, o jau apsikrovusi “ne
pakeliama” našta — visu 
penketu vaikų... Trys baltu
tės mergaičiutės, įsikibę 
motinai į sijoną, įsidrąsinę 
vaikštinėja, o du suniukai 
tebėr dar ant rankų — dvy
nukai, regis, 10 mėnesių 
amželio... Jau kam dievulis

duoda, tai ir dribtelia! Jau 
čia dribtelėjo, dar ir kaip! 
Net gaila jaunuolėlės moti
nos. Užplieks ją visai tas 
penketas vaikiūkščių. Kaip 
apuokiukai, spokso visi bal
tom kukulainėm...

Tėvas irgi beveik dar 
pienburnis, gal metų 26 vy
rukas, taipgi liesas, augalo
tas, pabalęs. Dirbąs kokiai 
žibalo kompanijai, raštinėj. 
Pavardė jų “Sparks”. Leli
ja Sparkienė atrodo silpnu
tė, iškošta, išsemta, nespė
jusi atsigriebt po tų dažnų 
gimdymų. Netinginys jos 
vyras Virgilis, Rufaus svai
nis, irgi neatrodo į kokį 
sveikatninką, raštinėj užda
rytas bedirbdamas. Vargo, 
matyt, pagauna nabagučiai, 
taip be saiko vaikais apsi- 
barstę. Per penkis metelius 
penki vaikeliai...

Kad bent kiek atsigautų, 
patariau Sparkienei, kaip 
toliau užsilaikyt, priskyriau 
vitaminų ir jai pačiai ir 
tiems jos vaikeliams. O 
vaikeliai atrodo silpnučiai, 
išbalę, gležnučiai: Paskiau 
Hilda sakė, kad Sparkai la
bai, labai dievuoti žmonės, 
tai gal už tai juos dievulis 
ir apdovanojo taip gausiai...

Pasikalbėję porą valan
dų, išvažiavo. Dar ir mudu 
kvietė pas save į svečius, 
bet prisižadėt mes nebepri- 
sižadėjom: reikia jau va
žiuot iš Teksu. Prisisvečia- 
vom, prisibaladojom, prisi- 
varginom, prisitąsėm 
taip jau lig soties...

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.

ir
In-

to-Na, tai važiuokime 
liau. Pasilikom, įstrigę į tą 
užtvenktą griovį, į maurus. 
Dideliu vargu Gerhartas iš
sikapstė iš tos liūčių už- 
tvindintos vietos. Už kelių 
minučių pasiekėm ir jo so
dybą. Čia jau beveik visi 
riuo seniau pažįstami. Susi
pažinom aną dieną,

'mums beesant' pas Eleną 
Zyferienę, atvyko
pas save pasikviest Gerhar- 
tienė su sūnum ir dukterį-' 
mis.

Visi dabar čia. Gerhartą 
patį per šią kelionę 
gerai pažinti. Labai 
tiškas, diržingas ir apsuk

. j t ji

kada,

mūsų

gavom 
simpa-

nies. •
Štai jau ir pavakarys. 

Važiuojam namo, j Jork- 
tauną. Gerhartas vėl atgal 
mudu veža. Vėl per tą pa
čią užtvenktą griovelį turė
jom persirisi. Dabar jau iš 
anksto Gerhartas pribruko 
šakų į tą įlomę, ir išvažia
vom neužkliuvę.

Pavažiavom keleliu gal 
kokią mylią. Gi žiūrim, vy
rukas su lupata vidury ke
lio mojuoja, važiuot toliau 
neduoda. Prieky esama til
telio. Sunkvežimis važia
vęs ir nulaužęs to tiltelio 
porą lentų. Tai, kol kur kas 
sugraibys lentų ir tą skylę 
užlopys, priseina išsisukt iš 
kelio ir važiuot aplinkiniais 
keliais.

Gerhartas apylinkę gerai 
žino, neprasmegsime. Va
žiuodami išsisukimais, pra
važiavom vieną vietos far- 
merių mėsos kooperatyvą. 
Girdi, susiorganizuoja apy
linkės farmerių grupė. Susi
taria, kas iš jų ir kurią die
ną turės mėsos; Paskerdžia 
toks gyvulį, supjaustė į rei
kiamą skaičių gabalų, kiek 
yra narių. Visa tai padaro 
vakarop, susitartoj vie
toj. Suvažiuoja paskui ko
operatyvo nariai, pasiima 
savo mėsos gabalą ir dro
žia namo.

Štai tas ir mėsos Įjunk
tas. Pašiūrė, ant lentų sta
lo stovi sukrauti, jau į po
pierius įsukti mėsos gaba
lai, ledais apdėti. Keletas 
atvykusių pusbernėlių juo
kus sau krečia, krykštauja, 
arzga vokiškai, alučio dar 
truktelia. Raudoni, įdegę 
saulės, sprandingi vokiški 
veidai, — atėjūnų tėvų vai
kai. “Willst du noch eines 
habcn’”? — ar dar vieno 
nori?

Tai va ir namie. Džiau
giamės, dar ir ilgiau kur 
neužkliuvę tokiam paplūdi
my. Atsidėkojom Gerhar- 
tui, kad jis mudu sveikus 
ir nesužeistus pristatė na-

Iš Worcester, Mass, į Oakland, Calif
Nerašysime čion kelionės į-į gaspadinėm Gurskienei, ūsie- 

spūdžių, nes užimtų daug laik-i nei, šupenienei, Kižienei, Vic- 
raščio vietos, tik norim trum
pai pažymėti mūsų važiavimų 
į tolimus vakarus, Californiją.

5 d. rugs, palikom Wor
cester} su 1937 Dodge karu. 
Prie jo prikabinom 1946 m. 
House Trailer (“namus ant 
ratų“), sveriančius 4000 sva
rų, 7 pėdų aukščio, 7pj> pėdų 
pločio. Pripakavome nemažai 
drabužių ir keletą rakandų. 
Mūsų k aru k as , trauke šį di
delį vežimą per kalnus net 
prunkšdamas, žiūrėdamas at
gal negali tikėti, kad užlipom 
tuos aukštus kalnus.

Važiavom per Texas, Okla- 
homą, New Mexico, Arizoną, 
Los Angeles. Per visą kelionę 
neturėjom nė vieno “flat” ta- 
jerio, daug vietų buvom sus
toję po kelias dienas, tad ne- 
nuvargom. Važiuojant per A- 
rizoną užėjo smarkus lietus, 
tikras potvynis, mūsų karas 
su namais buvo apsemtas iki 
ašių, bet išvažiavome gerai. 
Matėm daug karų ant kelio, 
kurių vairuotojai laukė, 
vanduo nuslūgs, net gaila 
rėti.

Gavom gerų patarimų
keleivių, kaip užlaikyti taje- 
rius, kad geriau vežtų mūsų 
namą. Pasipirkome “tire 
gauge”, su juo nureguliavom 
tajerius, tas mums daug pa
gelbėjo išvengt bėdų.

Patartina važiuot su traile- 
riais per Southern Route. Ke
liai lygesni ir nėra taip daug 
aukštų kalnų, tik pusėtinai 
karšta per tas pustynes.

Pasiekėm Oaklandą, gimi
nes Mugianius, 27 d. rugs. 
Worcestery palikom visur gra
žiai žalią, o čion radome vi
sur žolę išdžiuvusią, ypatin
gai kalnai prastai atrodo, čion 
mus drąsina, palaukite, sako, 
žiemos, tada matysite žaliuo
jančius kalnus, čia nėr lietaus 
per vasarą.

Teko būti parengimuose 
Oaklande ir San Francisco. 
Susipažinom su lietuviais. Vi
si linksmus, draugiški. Nors 
čia maža grupė lietuvių, bet 
jų darbai nustebina mus.

Mes esame dėkingi worces- 
teriečiams už jų surengtą pa- 
rę mūsų išleistuvėms, Olym
pia Park valdybai už suteiki
mą parko, pirmininkui šios 
pares drg. Bakšiui, Bakšienei,

toria Česna, visiems draugėms, 
draugams, giminėms iš Ha
verhill, Gardner, Billerica, už 
gražius linkėjimus mūsų ilgai 
kelionei.

Ilgai pasiliks mumyse ma
loni atmintis vvorcesteriečių 
draugiškumo. Ilgus metus iš
gyvenus toj apielinkėj, buvo 
sunku palikti.

Frank, Dorothy ir Raymond 
Machuliai.

Lietuviu Literatūros Draugijos 
Nariams Pittsburgh ir 

Apylinkėje
Draugės ir Draugai!

Mes priklausome prie Lie
tuvių Literatūros Draugijos— 
apšvietos ir kultūros organi
zacijos. Mūsų Draugija atlie
ka dideliu^ darbus. Didžiuma 
narių sumoka duokles laiku, 
bet ne visi tą padaro. Yra dar 
dalis narių, kurie nepasimokė- 
jo duoklių, gi duoklė yra ne
didelė, tik $1.50 į metus, o 
šeimų nariams tik 10 centų. 
Laikai nėra taip blogi, kad ne
galėtume pasimokėti duokles. 
Narys, pilnai mokąs, gauna 
per metus žurnalą šviesą ir 
tų metų knygą veltui. Reiškia, 
už duoklių nępasimokėjimą, 
reikia prisipažinti, kaltas ap
sileidimas.

Reikia barti tūlus narius ir 
už tai, kad nesilanko į kuopų 
susirinkimus. Mes gyvename 
netoli, ne už šimtų mylių, kad 
negalėtume organizacijos susi
rinkimus aplankyti.

Kada centras negauna ku
rių narių duoklių, tai siunčia 
pranešimus kuopoms ir aps- 
kričiams. Tas sudaro nerei
kalingo darbo centre, taipgi 
išeigų. Turime suprasti, kad 
jeigu visi nepasimoketume 
duoklių laiku, tai Centras ne
galėtų išleisti žurnalo ir pa
rūpinti knygų. Kodėl, sakysi
me, 40 kuopos visų narių duo
klės pasiekė centrą antrą, ar
ba trečią mėnesį metų pra
džioj, o kodėl tą negali pa
daryti kitos kuopos? Mano 
supratimu, kad visos kuopos 
tą gali padaryti! Reikia vi
siems nariams tuojau rūpintis 
po naujų metų duokles pasi
mokėti. Reikia, kad ir kuopų 
valdybos daugiau rūpintųsi, 
paragintų tuos narius pasimo
kėti, kurie tuojau to nepada
ro.

Kada Centras negauna na
rių duoklių, tai jis negali lai
ku ir knygą pagaminti. Aš 
kviečiu visus narius ir nares, 
kurie dar nepasimokėjote 
duoklių už 1946 metus, kad 
tuojau tą padarytumėte. Taip
gi, po Naujų Metų tuojau mo
kėkite duokles už sekamus 
metus.

M. Paulauskas, 
LLD 4-to Apskričio 
Raštininkas.

Philadelphia, Pa.

kol 
žiū-

nuo

Camden, N. J.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A.
BUJAUSKAS

EAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

ava

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo 5 kuopa rengia pui
kią vakarienę 3 d. lapkričio, 
5 vai. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Vakarienė bus pagerbi
mui visų LDS narių, kurie tar
navo Jungt. Valstijų karinėse 
jėgose. Bus linksma su jais 
susitikti ir pasisveikinti, lai
mingai sugrįžusiais į civilį 
gyvenimą. Bus skaudu prisi
mint tuos, kurie žuvo karo 
lauke. Vienas iš tų yra Kazys 
Miežis. Ilsėkis, Kazy, svetimoj 
žemelėj.

Antras nors ir išliko gyvas, 
bet randasi Coatesville ligoni
nėj. Ir iš priežasties ligos ne
galės dalyvaut rengiamoj va
karienėj, tai yra Feliksas Bal
čiūnas. Linkime kuo greičiau
sia pasveikti.

LDS centras yra prisiuntęs 
visiems padėkavonės certifi- 
katus, kurie bus įteikti visiems 
laike šio parengimo. LDS 5 

, kp. rengimo komisija ir val- 
j dyba kviečia visus karius, jų 
1 žmonas, tėvus ir pažįstamus 
dalyvauti šiame parengime. 
Prašom visus LDS narius ir 
nenarius dalyvaut virš minė
tame parengime. Šiame pa
rengime turėtų visi Philadel- 
phijos lietuviai dalyvauti, iš
reiškiant savo dėkingumą ka
riavusiems.

Bus skani vakarienė, žino
ma, bus ir alučio.

Kviečia visus ir visas Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 5 kp.

J. Šmitiene.

LLD 133 kp. 6-tą d. spalių, 
išleido puikų Dinner Set. Prie 
to ir mažą baliuką buvo su
rengę tą pačią dieną, pas 
draugus Bakšius. Iš to viso 
parengimo pelno atliko $54.- 
40. Dienraščiui Laisvei paau- 
kavom $10, o $30 paskyrėme 
Vilniaus Institutui, Lietuvoje.

Sekanti draugai pasidarba
vo pardavime bilietų ir taipgi 
pasidarbavo parengime: Ur
šulė Kazlaučiunienė, M. Kra- 
kauskienė, J. Lastauskas, A. 
Valančius, A. Pranaitis ir Ur
šulė Bakšienė.

Visiems, kurie pasidarbavo, 
kuopa taria širdingiausią ačiū !

C. Bakshas.

JAUNUOLIAI MOKOSI 
AMATŲ

Kėdainiai. — Apie 200 
jaunuolių stojo šiemet į Kė
dainių amatų mokyklą. Po 
dvejų metų jie taps kvalifi
kuotais staliais, baldžiais, 
š a 11 k a Iviais, automašinų 
mechanikais ir pradės sava
rankišką darbą.

Mokslas mokykloje jau 
prasidėjo. Be pamokų kla
sėse, busimieji specialistai 
reguliariai atlieka prakti
kos darbus mokyklos dirb
tuvėse. Pirmųjų užsiėmimų 
metu jie susipažino su įran
kiais, kuriuos ateityje turės 
naudoti.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ara.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6181
Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

.♦ 
9 
9 
9

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

1113 Mt Vernon St ! 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigy iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš ankstoj nes žiemą yra 
sunkus pristatymas ahglies.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis
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Operą “Madame Butterfly” Atnaujinus
KAUNAS. — Valstybinės 

Operos šių metų sezonas 
buvo užbaigtas Puccini ope
ra “Madame Butterfly”. 
Operos atnaujinimą išsa
miau parodyti visuomenei 
Teatro vadovybė, panaudo
dama du svarbiausiu vaid
menų solistų sąstatus, se
zono uždarymui paskyrė du 
spektaklius, įvykusius lie
pos 31 d. ir rugpjūčio 1 d.

Meistriškai sukurti Puc 
eini operų libretai yra gy
venimiški, sceniški ir giliai 
jaudinanti, tačiau turink 
išvystyme niekur nepalieka
ma vietos masiniu scenų 
marginiais klausytojų dė
mesį pavilioti. Viskas čia 
atiduodama individualini( 
žmogaus santykių su aplin
kuma išryškinimui, įtrau
kiant jį į pačią aštriausią 
intrigą. Tolimųjų rytų eg
zotinių motyvų muzikos fo
ne, aiškinamas jaunos japo
nės pavadintos “Butterfly’ 
žiaurus likimas, lengvai pa
tikėjusios amerikoniškam* 
imperializme išsiauklėjusi* 
jūrų karininko lengvabū 
diškoms vedyboms. Ilgiau 
tuose kraštuose pabuvęs 
“Butterfly” autorius pats 
isitikino “Pinkertono” klas 
tingumu, kuris dainuoda 
mas “Visur, kur tik šviečia 
saulė, amerikietis linksma 
sau keliauja” ciniškai pri 
sipažįsta, kad sutartis kaų. 
nusibodusi prekė visuome' 
gali būti keičiama. Dai 
daugiau, vedybų dieną si 
jauna japone jūrininkas su 
savo konsulu geria tostą 112 
busimąją jo žmoną — tik
rąją amerikonę. Sunkūs tat 
uždaviniai kompozitoriaus 
patiekiami herojų vaizduo- 
tojams, turintiems giliau
sius savo vaidmens iš'gyve- 
nimus griežtai sulieti su

muzikiniu taktu. Pirmoje 
eilėje iš dainininko reika
laujama sukurti vaidmenį, 
tvirtai atsiremiantį į kūri
nio charakterį, nė vienai a- 
kimirkai neužmirštant sa
vo balsą išnaudoti iki mak
simumo. Iš šitokio taško 
maždaug žiūrėjo ir operos 
“Madame Butterfly” reži
sierius A. Zauka besiartin
damas prie jos atnaujinimo. 
Kad jo pastangos didžiumo
je yra pavykusios, abejoti 
netenka. Erdvioje dailinin
ko L. Truikio dekoracijų 
konstrukcijoje jis buvo lais
vas scenos kolektyvą pa
lenkti visiems logiško veiks
mo reikalavimams. Visas 
režisieriaus darbo dėmesys 
galėjo būti nukreiptas į 
vadovaujamą solistų sąsta
tą, nes masinių scenų su 
dideliais chorais čia beveik 
nėra. Nesiaurino jis gali
mybių pasireikšti ir indivi
dualiai solistų iniciatyvai, 
jei ji nerodė nukrypimo žy
mių nuo bendro pastatymo 
stiliaus. Yra tačiau pastebi
mų vietų, kuriose ‘matyti 
trūkumai kontakto tarp re
žisieriaus ir dirigento ben
drame jų darbe. Nerodoma 
ieškojimo išeičių spren
džiant sunkesnias muzika
liai techniškas mizanscenas, 
kaip, pav., mizanscenoje su 
grasinimais peiliu Gorui už 
jo liežuvavimą.

Visas klausytojų ir žiū
rovų dėmesio centras kon
centruojasi jaunos japonės 
Butterfly vaidmenyje. Pir
mame spektaklyje jį atliko 
solistė P. Zaniauskaitė. Di
delio artistinio ir vokalinio 
subrendimo reikalauja ši 
partija. Būdama stipri vo- 
kaliai ir vaidybiniai solistė 
P. Zaniauskaitė pasižymi 
tampriu susigyvenimu su

HARTFORD, CONN.

PRADŽIA 2 VAL. DIENĄ

t
kitus miestus ir apmokame pašto

FOUNDATION
Los Angeles 55, Calif.
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Naudingas Parengimas
įvyks

Sekmadienj, Spalių-Oetober 27
LAISVĖS CHORO SALĖJE

155 HUNGERFORD ST.

Visi, kurie mylite ir remiate laisvą spaudą, dalyvaukite 
šiame parengime. Mūsų spauda yra apginta darbo žmonių, 
tad svarbu kad kiekvienas paremtų šį spaudos parengimą.

Turėsime skanių valgių ir gėrimų.
—Užkviečia RENGIMO KOMISIJA.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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, kol 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 j 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 me 
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 skan 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

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

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu j visus 
išlaidas.

WONDER LIVE
6164B—Metro Sta., Dept. C,

Puccini muzika ir puikiu 
žinojimu savo partijos. Iš
lošti laisvę scenoje tai yra 
pagrindinis veiksnys kiek
vienam dainininkui. Pirmą 
kartą Pinkertono vaidme
nyje išėjo solistas D. Lukš- 
toraupis. Įpratęs ir gabus 
scenos aplinkoje jis kruop
ščiu apskaičiavimu suranda 
visiems savo judesiams pa
teisinimą. Lengvabūdišką 
amerikoniškos aristokrati
jos sūnelį jis vaizduoja ki
bai įtikinamai. Vokališkai 
solistas Lukštoraupis pra
deda susigyventi su griež
tesne teatraline mokykla. 
Reikia manyti, kad jo balso 
vystymuisi ateityje tas tu
rės teigiamosios reikšmės. 
Visiškai savo išvaizda kon
sulo vaidmeniui tinkamas 
pirmą kartą pasirodė solis
tas L. Staneika. Nemažai 
dar dirbti jam prireiks, kol 
ši rolė susigulės jo sąmonė
je ir bus apvaldyta techniš
kai. Balso atžvilgiu Stanei
ka turi medžiagą, iš kurios 
dar reikia daug kas pada
ryti.

Įdomiai Butterfly tarnai
tės rolę suprato A. Vaitku
tė. Lengva, gyva ir nuošir
di, spalvingai sultingu me- 
zosopranu ji patraukia 
klausytoją. Fiziniai sustip
rėjusi ji bus pajėgi pirma
eilių solistų tarpe. Sunkus 
uždavinys šį kartą teko jau
nam dainininkui A. Šleiniui. 
Labai reikšmingas, nors ne
didelis. Goro vaidmuo jo iš
vestas stilingai. Muzikinia
me įsisąmoninime jis dar 
suvaržytas, tačiau kryptis 
išsilaisvinti paimta teisin
ga. Įspūdingai atrodė sce
noje J. Vaisionytė (Keti 
Pinkerton). Svarbią reikš
mę spektaklio pasisekimui 
turi mažųjų vaidmenų tiks
lus atlikimas. Muzikalūs ir 
sceniškai stiprūs pasirodė 
P. Dargis (Bonzo), L. And- 
rejauskas (sekretorius) ir 
iš dalies P. Visockis (val
džios komisaras). Jamadosi 
A. Karosui išėjo be charak
terio.

Operos sezono uždarymui 
paskutinio spektaklio didy
sis Butterfly vaidmuo buvo 
pavestas nusipelniusiai LT 
SR artistei A. Staškevičiū- 
tei. Gilus įsijautimas į vaid-

I
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POPIERINĖS DĖŽĖS*

STRIPPER & TURNER-IN .
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STOEHR & LAUTEN
5101 HUDSON BLVD., 

WEST NEW YORK, N. J.
’ (243)
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OPERATORES
Gera Alga, nuolatinis darbas.

Linksma aplinkuma.
Kreipkitės

RAINOSUN CLOTHES
327 E. 29th St., N. Y. City.

MURRAY HILL 5-7872.
(210)

“Meilutis, jis yra tas pats vienas, kuris atsisako pa
sirašyti su unija.”

MIAMI, FLORIDA
Trumpi jspūdžiai

Pastaruoju laiku daug kas 
lietuvių važiuoja iš šaltų 

Amerikos valstijų į šiltas val
stijas, kaip į Kaliforniją ir 
Floridą. Ko ten į tas šiltas 
valstijas lietuviai važiuoja? 
Tai yra įvairiausių priežasčių 
ir aš nebandysiu jas nagrinė
ti, tai jų pačių, kurie važiuoja, 
dalykas. Bet daug keliaunin
kų pateikia per Laisvę ir Vil
nį savo įspūdžius.

Daug įspūdžių perskaičiau, 
kurie buvo tik parašyti vieno 
kito keliauninko Į šiltus kraš
tus. Kurie tik rašė įspūdžius 
važiuojant į Floridą, visi ko
ne vienodi. Tie patys vaizdai 
ir vis tos pelkės, ežerai, ne
derlingi laukai, krūmokšliai 
ir tt. Tie įspūdžiai man pa
sidarė nuobodūs, monotoniš
ki. Dar kurie parašo trum
pesnius, tai dar tiek to, bet 
nekuriu keliauninkų įspūdžiai 
ilgi ir dar taip smulkmeniški!

Ir man atėjo mintis, kam 
dabar paprastam darbininkui 
reikia žinot apie, tokius 
niekius? Visviena mes 
n ai visų J. V. miestų

is

mens kūrybą jos yra sude-lir kiek ten gyventojų
rinamas su neslepiamu iš
didumu. Artistei pavyksta 
surasti originalų būdą iš
reikšti prisirišimą prie vy
ro grįžimo minties. Didžio
je savo tragedijoj ji rytų 
žmogaus šaltumu pasiren
ka mirtį geriau už negarbę. 
Vokaliniame dramatizme 
visur juntama solistės svei
ka jėga. Pinkertoną šį kar
tą dainavo K. Gutauskas. 
Kokie bebūtų už jo daina
vimą jam reiškiami komp
limentai, jie visuomet bus 
užtarnauti. Sunkiau jam 
duodasi vaidmens sceninis 
atkūrimas, kuris reikalauja 
vidinės tiesos ir šilumos. 
Mažai ką apie tai sako ir jo 
veido išraiška. Meistriškai 
lengvame stiliuje pavyko 
dailininkui L. Truikiui su
kurti žavėtinai patraukian
tį scenovaizdį. Operos “Ma
dame Butterfly” atnaujini
mas susirinkusių buvo labai 
karštai sutiktas.

M. Buivydas.

menk- 
minti- 
vardų 
juose 
Toki

skaitytojo 
svajones,

gyvena nesužinosim, 
įspūdžiai sudaro 
vaidentuvėj tuščias 
o antrą vertus, kiek laikraš
tyje vietos užima! Gal kaip 
kas pasakys, “kas čia tokio.”

Galime paimt vieną iš dau
gelio atsitikimų, kuriuos va
žiuojant tenka matyt. Rich
mond, Va., įsėdo į busą 5 jau
ni vaikinais ir viena mergina. 
Na ir atkreipė į visus keliau
ninkus domesį. Kad pradėjo 
jie visi iš nieko juokus krėsti, 
juokiasi, visi kartu spiegia, 
visi garsiai kalba, visi ant 
kart. Na, ir iš ko jie juokia
si, jie patys nežino. Bet pa- 
sažierius privargino iki so
čiai, miegot neleido, net kal
bėtis tarpe savęs nebuvo gali
ma per jų lermo kėlimą bu
se.. Bet ar jau čia kokia nau
jiena? Idijotų visur pilna.

Arba, ve dar vienas atsiti
kimas. Mums važiuojant iš 
New Haven, į New Yorką, 
kaip tik privažiavom Bronx, 
tuojau pastiko mumis troški
nanti New Yorko miesto dū
mai. Kad jau pradėjo į bur
ną skverbtis, akis graužti, net 
ašaros per veidus rieda. Na, 
o aš New Yorke išgyvenau 
virš 15 metų ir to viso nepa
stebėjau. Kadangi turėjome 
gerą laiką palaukėt savo bu- 
so, kuris mumis veš į šiltą. 
Miami miestą, tai aš pakalbi
nau savo Sofytę užeit į 
ley teatrą ir pamatyt 
“Russia On Parade”, 
mačiau savo gyvenime 
riaušių filmų spalvuotų, 
kios, kaip pastaroji, tai 
vau matęs. Kiek toje parodo
je Sovietų jauniriio dalyvauja,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MONARCH CLOTHING CO
NEW LONDON, CONN.

Turi Vietų Savo Moderninėje Dirbtuvėje 
PATYRUSIOM IR BE PATYRIMO

Siuvamu Mašinų Operatorėms 
Mokama aukščiausios ratos nuo valandų tuojau patyrusioms opera
torėms ir mokinės gauna geras algas kada yra pramokintos operuoti 
mašiną. Kodėl neiti šiandien ir nesimokyti siuvimo Monarch būdu. 
Muzika jums dirbant, poilsio periodai, apmokamos šventės yra tik 
kai kurios pašalpos suteikia.

MONARCH CLOTHING CO
NEW LONDON, CONN. 

Ideališka vieta dirbti. Neatidėliokite—kreipkitės šiandien!
(240)

BLOMQUIST LAUNDRY
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ PROSYTOJŲ 
PRIE MARŠKINIŲ 

Nuolatinis darbas, 5 dienų savaite.
11 COTTAGE ROW,

GLEN COVE, L. I.
TELEFONAS GLEN COVE 1105

(240)

REIKIA MERGINŲ
Patyrusių operatorių prie apkarpy
mų, prosijimo, maliavojimo ir spaus
dinimo. Nepatyrusios merginos bus 
mokinamos.

NEW ENGLAND COLLAPSIBLE 
TUBE CO.

170 Broad St., New London, Conn.
(240)

MALE and FEMALE VYRAI ir MOTERYS

$
A
I

I

tai gal nieks nežino ir suskai- 
tyt negali. Tame skaičiuje 
dalyvavo ir Tarybų Lietuvos 
sporto kliubas, susidedantis iš 
apie virš šimto jaunimo. Ka
da pradėjo paroduoti Lietu
vos jaunimas, tai priešai aikš
tę ant pastato buvo matyt už
rašas “Tarybų Lietuva.” Ta 
filmą didelio įspūdžio paliko 
mumyse.

Važiuojant iš New Yorko 
iki Miami, nieko įdomaus ne
matėme, tik paprasti vaizdai, 
kuriuos jau ne vienas per tas 
vietas važiuodamas lietuvis 
aprašė. Visur, kur tik gali
ma akimis užmatyt, lygumos, 
prasti vaizdai, prastos pušai
tės, krūmokšliai, pelkės, vie
tomis geltonas smėlis. Komai 
prasti, nuskurę. Buvo matyt 
kaip kur medvilnės laukai. 
Toki vaizdai nepriduoda ūpo, 
bet numuša ir taip jau pavar
gusį ūpą dar žemiau. Aš ti
kėjausi ką tokio geresnio, įdo
mesnio matyt.

Kaip išvažiavome iš New 
Yorko, tai tuomi pačiu busu 
važiavome iki Richmond, Va. 
Iš pradžių nebuvo pastebima 
jokios diskriminacijos buse, 
bet kaip tik baigėme važiuot 
Virginia, tuojau pajutome. 
Negrus, kurie buvo ir viduri
nėse sėdynėse susėdę, tuojau 
vairuotojas nuvarė į pat už
pakalines sėdynės.

Palikome New Haven pir
madienį, spalių 7 d., 10:30 v. 
ryto, pribuvom į Miami trečia
dienio vakarą, 10 vai. Apsisto
jome pas L. Pultin, kuris turi 
nuosavą namuką ir labai gra
žų didelį kiemą, pilną įvai
riausių medžių ir gėlių. Mes 
palikome labai linksmi ir dė
kingi L. Pultin už suteikimą 
mums kambario, nes iš ilgos 
kelionės jau buvome ir gero
kai privargę. Taip pat Pul
tin sutiko mums leist apsigy- 
vent jo kambariuose iki susi
rasime kur nuolatinę vietą.

Kaip linksmą ir naudinga 
priklausyt organizacijose. Ve 
tik vienas malonus atsitiki
mas. Dažinoję apie mūsų at
važiavimą į Miamį, tuojau at
važiavo mumis atlankyt LLD 
ir LDS nariai Paukštaičiai, 
Sliekai, M. Laudanskienė ir 
dar vieną draugė, kurios pa
vardes neatmenu. Pasisvei- 
kinom, susipažinom ir jau ei
na bendra kalba apie įvai- 
r i a u s i us pasaulio dalykus, 
apie organizacijas, laikraš
čius, Laisvės vajų ir tt. Ro
dos, kad mes visi nuo seniai 
pažįstami; pajuokaunam ir 
vėl rimtai kalbamės. Kaip tai 
svetimam mieste pribuvėliam 
priduoda džiaugsmo ir malo
numo toks draugų atlanky- 
mas. Bandysiu susipažinti 
čia daugiau su lietuvių gyveni
mu ir abelnai judėjimu, kaip 
stiprios čia mūsų kuopos,

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuve

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

Columbia Protektosite Co., Inc.
631 Central Avenue Carlstadt, N. J.

(249)

WORCESTER, MASS
Iš 13 d. spalių LLD 11 kuo- nės su pakvietimu į Apskr. 

metinę konferenciją. Ant vie
tos išrinkta delegatais 
draugai: J. Jaškevičius, 
M. L. Lukas, B. Mizara, 
Janulis ir J. Urbonas.

Dar kviečiu visus draugus 
padėti d. J. J. Bakšiui gauti 
naujų skaitytojų. Būtų smagu 
pasižiūrėti, kad Worcesteris 
pakiltų į patį viršų šiame va
juje! J. M. L.

pos susirinkimo.
Čia pirmiausiai buvo priim

tas atstovas nuo vietinės Ko
munistų Partijos, kuris aiški
no rinkimų kampaniją, ragi
no visus atiduoti savo balsą už 
kandidatus, kurie gina darbo 
žmonių interesus. Nepamirš
kit visi piliečiai lapkričio (No
vember) balsavimų, visi ei
kit balsuoti. Taipgi visi esate 
kviečiami dalyvauti K. Parti
jos metiniame bankiete, kuris 
įvyks spalių (Oct.) 27 d. va
kare, 29 Endicott st. svetainė
je. Čia bus puiki programa 
ir kalbės vienas iš senų Parti
jos veteranų, Robert Minor.

Laisvės vajininkas d. J. J. 
Bakšys jau davė puikų rapor
tą, prašė talkos. žinoma, 
draugai, jeigu mes jam padė
sim gauti naujų skaitytojų, tai 
vajus bus puikus.

Draugai Jaškevičius ir Pil
kauskas davė raportą ir kvie
tė visus į vakarienę su šo
kiais, kuri įvyks lapkričio 16 
d., vakare, 29 Endicott St. Vi
sas pelnas eis del mūsų spau
dos, t. y. Laisvės biudžeto.

Drg. Skliutas sakė, kad yra 
rengiamos prakalbos per Lie
tuvai Pagelbos Komitetą 17 d. 
lapkričio (November). Nu
tarta partraukti Vilnies kalen
doriaus 50 kopijų dėl platini
mo 1947 m.

Taipgi buvo skaitytas ir pri
imtas laiškas nuo ALDLD 7- 
to Apskr. sekretorės D. Lukie

šie

Washington. — Ameri
konų Legiono valdyba at
metė pasiūlymą įsteigt le
gionierių darbo skyrių.

Maskva. — Pravda rašo, 
kad Amerika, o ne Sovietai 
kišasi į vidujinius mažųjų 
tautų reikalus.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 25 d., 8 v. v., 408 Court St. Vi
si nariai būkite šiame susirinkime, 
nes yra ’šaukiamas svarbiam reika
lui. — A. Skairus, sekr. (239-240)

'J

3
j

(238-239)

Reumatiški Skausmai

P. O. Box

&***•■»•<*

BOSTON, MASS.
kp. susirinkimas įvyks spa-
7 v. v., 318 Broadway. Pra-

SO.
LLD 2 

lių 24 d., 
šome narius dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime aptarti Laisvės va
jaus parengimą ir kitus dalykus. — 
A. Dambrauskas. (238-239)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

24 d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės visos dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
—Sekr.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai Stan- 
filmą 
Daug 
įvai- 

bet to 
nebu-

kiek narių turi, ir tt. O gal 
leis sąlygos ir parašyt kas 
daugiau iš lietuvių gyvenimo.

Gaila buvo skirtis šit drau
gais newhavenieciais, bet su
tikom gerus draugus ir čia 
Miamėje. Laisvės dar negau
nu, ilgu be jos, skaitau čia 
vietinį laikraštį “The Miami 
Herald.” Par sinešiau ir 
Paukštaičių Laisvės kelis nu
merius, taip pat iš J. Sliekų, 
o savo dar vis nesulaukiu.

M. Antanuk.

Deksnlo Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins ReumatiŠkus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltj. Daugumui žmo
nių pagelbėjo Ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-o? $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
Newark L N. J.



MIRE
m.

KAPISKAS
BAR & GRILL

visa

JONAS LAZAUSKAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Undertaker & Embalmei

Degtines, Vynai ir Alus 
R H EINGOLD 

BEER & ALES

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

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS^

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 j mė
nesį, uždarbis $100 j mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 — 7 iki 10 P. M. (244)

šertvietis paėjo 
Žemaitijos. Jo 
nuo Panevėžio.

rū-
< W. Shalins 
84-02 Jamaica

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Laisvės Koncertas

mūsų

bet

Laiškai iš Lietuvos

K ear-

ir

n

Valandos:

Joseph Garszva
S

231 Bedford Avenue

Airijoj, 
atvežtas

sir-
vis-

išstačiusi 
George

šie- 
akor-

taipgi
Jane
am-

176th

sa
li.

Brooklyn 11, N. Y.

TML. EVERGREEN &-97T*

sėd y n ės numeri u otos. 
čiau pirksite bilietus, 
te 
tu i 
ii k

Ave., Brooklyn.
P. M. Po k once r-

geresnes sėdynes.
įžanga $1.00 ir $1.50. Vien 
šokiams įžanga 60c. Tak- 
įskaityti.

visi iki šiol sveiki. Aš 
spaustuvėje Lietuvos 
Uždirbu neblogai, ga- 

palikti 
at-

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

WARNER BROS, 
sujaudinanti intrigos istorija! 

GARY COOPER 
Robert Akla * Lili Palmer 

“CLOAK AND DAGGER” 
Alvino Rey ir Jo Orkestras

* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 
Dar ir Jean Carroll * Sondra Barrett..

STRAND

bilietų pirkimas
Nesi vėlinkite, nes

Anks-
gausi- 

Koncer-

Brangūs sesute ir švogeri.'
Gavome iš jūsų laišką ir 

labai apsidžiaugėme. Gavome 
ir du pakietus, taip pat 
dingiausiai dėkojame už

te.

VIENĄ KARTĄ-GYVENIME JUDIS ...
DVIGUBOJE GYVENIMO AVANTIŪROJE!
KEISTAI JAUDINANTI, NEPAPRASTA '
KOMEDINĖ DRAMA . . . TIKRAI SENSACINGAS JUDIS!

■ PAUL MUNI
senojo krašto sūnus, kuris pakilo iš ateivio berniuko į Hollywood© 

dabar puikiausiame vaidmenyje

‘ANGEL ON MY SHOULDER’
su

: : : : ANNE BAXTER * CLAUDE RAINS 
FILMĄ, KURIA JŪS TIKRAI DŽIAUGSITĖS

—> PRAbžIA RYTOJ <—
GLOBE BROADWAY IR 46 STREET

estas Puslapis Laiave~~-Liberty, Lithuanian Oaiiy

NewYoilo^/&WZl nios
Mirė Kongresmanas 

William B. Barry
Spalių 20-tą, Šv. Vincento 

ligoninėj, mirė Queens kon- 
gresmanas William B. Barry, 
44 metų.

Barry išbuvo kongrese 11 
metų ir buvo demokratų kan
didatu iš naujo išrinkimui. 
Kadangi jis buvo aršus reak
cininkas, tad Darbo Partija 
l-me kongresiniame distrikte 
jo nerėmė, yra 
vo kandidatą 
Rooney.

Barry gimęs 
mažu būdamas 
Jungtines Valstijas, tėvo įsi- 
pilietinimu tapęs piliečiu. Iš 
profesijos buvo advokatas.

Liko žmona Emily, 
advokatė ir du vaikai, 
ir Bryan, 8 ir 6 metų 
žiaus. Gyveno 114-52 
St., St. Albans.

Brooklynietis Michael Kra- 
viteh, plačiai žinomojo Ju
liaus Kalvaičio draugas, gavo 
nuo savo artimųjų laišką, iš
siųstą iš Kauno praeito mėne
sio 12-ta. Rašo:

Mirė Jokūbas ir Mortal New Yorko Advokatai 
Užgyrė Kandidatus

Didlaivių Queen Elizabeth 
praeitą pirmadienį atvyko iš

Šertviečiai tų. Didlaivis pribuvo 
kartu po perdirbimo

Senai Laisvės koncertuose 
girdėjome akordionistą. 
met bus geras koncertų 
dionistas.

Svarbiausias numeris
programoje bus chicagiečiai:

Stogis, Kenstavičius, Abe- 
kienė ir Kenstavičienė.

Nepaprasto talento, gerai 
išsilavinę dainininkai. Jie dai
nuos solus, duetus ir kvarte
tus.

Apart chicagiečių ir Dont- 
zoff’o, programoje dalyvaus 
Aido Choras, diriguojamas 
Geo. Kazakevičiaus, Aido Vy
ru Choras, diriguojamas Pra
no Pakalniškio, Styginis an
samblis “Vyturėlis,” vadovau
jamas Rojaus židžiūno, Siety
no Vyrų Oktetas, iš Newark,

N. J., diriguojamas J. Sime- 
levičiaus.

Violeta T a m k i ū t ė - P r a n c k i e - 
nė, koncerto akompanistė.

Po koncerto bus šokiai, Pa- 
vidis Radio Orkestrą gros šo
kiams.

Koncertas įvyks sekmadie
nį, lapkr. (Nov.) 10-tą, bus 
Labor Lyceum salėje, 949
Willoughby 
Pradžia <3.30 
to šokiai.

Koncerto

Darbininkai Nemokės 
Peraukšty Kainų

ir

NICHOLAS DONTZOFF 
žymus akordionistas

n A

Darbo žmonės neišgali 
nenori mokėti peraukštų k 
nų už mėsą, taipgi kitus mais
to produktus. Darbininkų už
darbiai nepakilo tiek, kad iš
galėtų permokėti. Permokėsi 
už vieną daiktą, pritruksi ki
tam. Permokėsi šiandien, 
pritruksi rytoj.

Daugelis darbininkų, šeimy
nų, neturėję tinkamo gabalė
lio mėsos ant savo stalo per 
ištisas savaites dėlto, kad par
ėjus iš darbo nebuvo galima 
gauti, neperka jos ir dabar, 
kada galima gauti po dolerį 
ar daugiau svarą.

New Yorko Mieste ir apy
linkėse organizuojasi konfe- 
r e n c i j o s suplanuoti veiklą 
prieš aukštas kainas, žmonės 
yra įsitikinę, kad legaliam

I apiplėšimui taipgi galima pa- 
Į stoti kelią, kaip kad galima 
suvaldyti nelegali banditizmą, 
jeigu dedama pastangos.

Bronxe
įvyks šio 
rą, 24-tą

tokia konferencija 
k e t v i r t a d i e n i o v a k a - 

1029 E. 163rd St. 
veteranų, jaunimo,

tėvų ir mokytojų ' organizaci
jos, daugelis unijų, demokra
tų ir darbo partijos, taipgi ki
tos vietinės organizacijos. Vi
sa susiedija kviečiama, 
dalyvaus.

8 8 th 
Laidos 
spalių 
bažnyčios,

Avenue, 
penkta- 

25-tą, iš

pirmu 
atgal į 

Atvežė viso 2,288 ke-

sū- 
ir

Spalių 21-mą mirė Jokūbas 
ii* .jo žmona Morta šertviečiai 
(po tėvais Paulukaitė), gyve
nusieji 80-16 
Woodhaven, 
dienio rytą. 
Apreiškimo
Jono kapinėse.

Paliko giliame liūdesyje 
nų Lemi, dukteris Helen 
Joan, taipgi liko 7 anūkai.
Šertvicčio taip pat liko trys 
broliai, Petras, Pranas ir An
tanas, visi gyvena Brooklyne. 
Šertvietienės liko dvi- seserys 
ir brolis: Marcella žeimis gy
vena Joliet, 111.; Izabelė Šu
kys, Lietuvoje; brolis Father 
Bonaventure Paulukas, O. R., 
V okietijoje.

Iš Lietuvos 
iš Švėkšnos, 
žmona, regis,

skyrius už
de an did atus, 
žymiausiųjų 

arba re-

1 ei vi us.
Nacionalės Advokatų 

dijos Now Yorko 
gyrė kai kuriuos 
tarpe tų keturių 
partijų išstatytus
miamus kandidatus į teisėjus: 
Henry Epstein, Samuel H. 
Hofstadter ir Aron Steur.

Taipgi užgyrė dem. ir lib. 
kandidatą Corcoran.

Keturiomis ž y m i ausiomis 
yra demokratų, republikonų, 
darbiečių ir liberalų partijos. 
Renka keturis teisėjus.

Kitas, trijų partijų kandi
datas, Edgar J. Nathan, Jr. 
(rep., darb. ir lib.) gildijos 
paskaitytas tinkamu, bet ne- 
užgirtas. Kelis kitus visai

U. S. Civil Service Commis
sion paskelbė egzaminus gau
ti mokinių į dijetistus valdi
nėse įstaigose. Mok in i mosi 
laiku pragyvenimui moka iki 
$1,170 metams.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Bu. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mes 
dirbu 
Aido, 
liu pragyventi ir dar
biskutį. Dabar prasidėjo 
statymas Lietuvos iš naujo ir 
tikimės, kad viskas bus atsta
tyta dar gražiau. Aš jums ra
šiau, kad Lietuva buvo karo 
veiksmų ir vokiečių sugriauta, 
sudeginta ir nuvarginta.

Danutė siunčia tetai ir dė
dei širdingiausius linkėjimus 
ir labai atsiprašo, kad pati 
neparašė jums laiško, nes ne
turi laiko, šiuo metu labi už
siėmusi su egzaminu į uni
versitetą. Kai laimingai išlai
kys egzaminus, parašys jums 
laišką.

Jūs prašote parašyti apie 
brolį Joną. Jis buvo išvažia
vęs į Tūlą savanoriu, fabrike 
dirbo. Bet dabar grįžo atgal 
ir dirba Kaune. Dabar galima 
važiuoti, kur tik nori, nerei
kalinga nė jokių vizų. Kas ne
gali gaut darbo Kaune, gali 
važiuoti po visą Rusiją.

Mūsų tėvai jau visai suse
no, ypač motina. Jie abudu 
gauna pensioną.

Jūsų sesutė Zosė ir Jonas.

Kalbėdamas apie vetera
nus ir žemės ūkį, Dr. Gabriel 
Davidson pareiškė, kad vete
ranas ar bile kas norintis far- 
meriauti, pirma turi apsivesti. 
Be abejo, jis turėjo mintyje 
apsivedimą su norinčia daug 
dirbti.

Alexandria 
amžiaus, gyveno 905 Avenue 
of St. Johns, Bronx, mirė spa
lių 20 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas koplyčioj, Prospect 
Ave. ir 155th St., Bronx. Lai
dotuvės įvyks spalių 24 d.,
St. R a y m o n d s kapinėse, 
Bronx.

Velionė paliko nuliūdime 
dukteris Mary Vanderdrift ir 
Victoria Walsh, sūnų John ir 
šešis anūkus.

Laidotuvių p a r e i go m i s 
pinasi grab, 
(šalinskas),
Ave., Woodhaven, N. Y.

BIZNIERIAT. SKELBKITftS
LA ISV ft J

Peter Kapiskas

Pelei

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Thompsonas Kalbės 
Astorijoj

Robert Thompson, komunis
tas kandidatas į valstijos kon
trolerius, kalbės Astorijoj šio 
penktadienio vakarą , spalių 
25-tą, 8 vai., Bohemian Hall, 
24th Ave. ir 31st St. Prakal
bas rengia vietinės IWO kuo
pos.

• .» ....

Moterys Prižadėjo ir Ištesėjo, 
0 Kiti Motery Nesuvylė

Spalių 19-tos vakarą, Lais-Į 
vės salėj, kaip ir buvo tikėta- i 
si, įvyko šeimyniškai smagus | 
baliukas, ruoštas Moterų Ap
švietus Kliubo, dienraščio Lai- į 
svės naudai. Buvo ruoštas be j 
įžangos tikieto. Nebuvo iri 
oficialės rinkliavos. Bet...

Rengėjos sako, kad liksi
apie šimtelis dolerių. Jeigu ir 
geri žmonės gerų žmonių su- į 
ruoštame vakare nori geram | A. Balčiūnas, 
tikslui prisidėti su dovana 
negi drausi.
lai priėmė kiekvieną piniginę I 
ii- kitokią dovaną. Priėmė nuo • 
kitų, prisidėjo pačios komisi
jos narės ir daugelis kitų na
rių.

Dovanos Pinigais:
Levan i en ė iš anksto 
ir išoje pramogoje 
užpildyti blanką pini- 
dovanomis, viso pri-

K. Petrikienė pridavė $15. 
Dovanojo :

Ignas Sutkus, Savininkas 
užeigos, 492 Grand St., $10.

Vincas Globičius,
Per kitus pridavė:
Antanas Globičius iš

ney, N. J., už du šėrus $10.
Po $2. Ona Titanis ir Mr. 
Mrs. W. Danielevičiai.
Po $1 : Mary Kreivėnas

kienė pakvietė P. Buknį, Lai
svės gaspadorių pasakyti sa
vo minti apie šį balių. Jisai 
prisiminė, jog tokių balių pa
geidaujama šimtai po visą ša
lį. Kad ir nedideli, bet šim
tas prie šimto, jų pelnai gali 
sudaryti Laisvės eigos užtikri
nimo fondą, nežiūrint pakilu
sių kainų. Dėkojo atvyku
sioms.

Janušiai iš Hillside, N. 
žinoma, jos mie- $1 ir didelę ragažę vaisių 

daržovių.

Dovanos Daiktais:
Jonas Patašius - rašomą 

plunksną, valetą pinigams 
susidėti ir daug smulkių daik
tų. Jis turi įvairių daiktų 
krautuvę 307 Grand St.

Wm. Skuodis, savininkas 
užeigos, 564 Whyte Ave., 2 
b.onkas degtinės.

Al. Skirmonta, savininkas 
užeigos, 1 Brown Place, Mas- 
peth, bonką degtinės.

E. Kasmočienė didelį namie 
keptą pyragą.

S. Thompsonienė gražią di- 
šę su vaisiais.

šios draugės dirbo vakarė
lyje ir atnešė valgių ar kitų 
daikteliu :

O. Dobilienė, S. Petkienė, 
O. Depsienė, M. Jakštienė, J. 
Skirmontienė, O. Čepulienė, 
K. Petrikienė, I. Levanienė, 
M. Wilson, Albina Mikalaus, 
S. K a z o k y te, E. Vi tar- 

at- 
An-

Irena 
pradėjo 
užbaigė 
ginėmis
davė pramogos komisijai $35. 
Per ją ant blankos įteikė sa
vo pirkinį ar dovanas:

Mike Sapiega, New York, 
pirko du šėrus už $10.

J. Laurinaitis $3.
Po $1 : E. Yumplotienė, S. 

Petkienė, Elz. Kiburis, Ona 
Papas, J. Dainius, M. Mozu- 
raitis, Victoria Balkus, W. 
Lukmin, A. Kalvaitis, Ch. Bal- 
chunas, V. Čepulis, Julius, 
Kalvaitis, Eva T. M i žara, F. 
Kazokienė, V. Tauras, Juozas 
Balčiūnas, Suzanna Kazoky- 
tė, P. Naktinienė, J. Mikaila, 
P. šolomskas, J. Witkunas, 
Ona Gilman.

Taipgi J. Siurba keliais žo
džiais prisiminė apie artėjan
čius rinkimus ir kvietė ben
dromis spėkomis atlaikyti re
akciją ir jos kandidatus, agi
tuojant ir balsuojant už dar
bo žmonių kandidatus.

Kliubietės dėkingos visiems 
dovanomis ir atsilankymu pa
ri ėjusiems įnešti Šerą į Laisvės 
fondą. Už dienos kitos, apmo
kėjusios bilas, galės paskelb
ti ir visą laimėjimą.

KJiubietč.

tienė. Taipgi dovanėlių 
nešė Helena Incas, Eva 
drušaitis, F. Kazokienė. 
rai pagelbėjo prie darbų 
Kuraitis ir J. Kalvaitis.

Regis, kad prie darbų, ypa
tingai prie leidžiamų daiktų- 
daikteliu pagelbėjo ir kai ku
rie kiti, kurių vardai komisi
jai gal nebuvo priduoti ar 
praslydo neužsirašyti. Taipgi 
jeigu būtų praleista neužrašy
ti atnešusieji dovanų, prašo
me pranešti, pataisysime.

Baliui baigiantis, K. Petri-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvea

$150
Koplyčias, suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

TeL Virginia 7-4499

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008




