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kratijos Europoje. . . ”

šitaip buvo Įprasta kalbėti 
Amerikoj prieš karą ir po jo.

š i a n d i en čechoslovakijos 
parlamente to krašto komu
nistu partija turi daugiau at
stovu negu kuri kita.

šiandien Francijos parla
mente to krašto komunistų 
partija turi daugiau savo at
stovų negu kuri kita!

Pavyzdingiausiose demokra
tijose komunistai laimi dau
giausiai balsu!

Kai kurie plepėtojai mėgs
ta prikišti: komunistai laimi 
tik ten, kur stovi sovietinė ar
mija.

Tačiau Francijoje sovieti
nės (Raudonosios) armijos 
niekad nebuvo ir nėra.

Iki šiol tūli plepėtojai mėg
davo “aiškinti,” būk komu
nistai tik ten laimi, “kur žmo
nės nekultūringi.” Bet niekas 
negali primesti nekultūringu
mo Francijai ir čechoslovaki- 
jai!

parlamentas sudarys 
vyriausybę. Kaip, 
kombinacijomis ją 
liekasi palaukti ir

ko
sti- 
pa-

• v 
les-

Prez. Truman Žada 
Bendradarbiaut su 

Renublikonais
Republikonų Vadai Giria Prez 

Trumano Pareiškimų
Washington. — Republi- 

'konų laimėjimą rinkimuose 
prezidentas Trumanas pri
ėmė, kaip “piliečių padary
tą sprendimą”. Prašyda
mas, kad republikonų dau-

Dar Neužtikrinta, 
Kad Mainieriai 
Nestreikuos

Washington. — Dar nėra 
užtikrinimo, kad Mainierių 
Unijos vadai susiderės su 
valdžia dėl naujos sutarties 
minkštųjų a n g liakasyklų 
darbininkam.

Unijos pirmininkas John 
L. Lewis yra įspėjęs val
džią, jog lapkričio 20 d. su
streikuos 400,000 tų mainie
rių, jei bus nepatenkinti jų 
reikalavimai. . Nei valdžia 
nei unijos vadai dar viešai 
neskelbia tų reikalavimų.

Francijos parlamentas, kurį 
liaudis išrinko praeitą sekma
dienį, yra naujas parlamentas 
visais požiūriais.

Tai pirmutinis 4-toje res
publikoje parlamentas, išrink
tas penkeriems metams, ei
nant neseniai priimta nauja 
konstitucija.

Šis 
naują 
kiomis 
darys, 
matyti

Komunistų partijai teks 
koti talkos pas populistus re- 
publikonus ir ,socialistus, — 
pastarieji, beje, rinkimų me
tu tragiškai susmuko. Tai, 
kur link veda blumizmas!

Naujoji Franci j a, žmonės '
spėja, įneš “ko nors naujo” ;
ir tarptautinėn politikon : ke- i London, lapki. 12. An- 
turiu didžiųjų konferencijose S^ja Stengiasi jau gėluoju 

Francijos atstovas šiek tiek apiamint Palesti” 
anglo-saksu pusę; da-nos žydų kovą prieš ang- 
gali krypti i tarybinę lūs. Todėl Anglijos valdžia 
tai sudarytų du prieš pasižadėjo įleist į Palestiną 

1,000 iš žydų belaisvių, ku
rie laikomi Cyprus salos 
stovyklose, ir priimt Pales
tinon 
Vokietijos stovyklū.

Anglai {leisią 3,000 
Žydų j Palestiną

sekmadienio balsavi-

krypo j 
bar jis 
pusę ir 
du.

Taip,
mai Francijoje sudrebino ne 
vieną veltėdį ne tik Francijo
je, bet ir kituose pasaulio 
kraštuose!

Amerikos reakcininkai, — 
pradedant Hearstu ir bai
giant menšeyiku— nuolat blio
vė, būk komunizmas esąs “ru
siškas padaras.”

Francijos liaudis kitaip į tai 
žiūri: tai ne rusiškas, ne vo
kiškas. ne angliškas ir ne 
francūziškas padaras, — tai 
socialistinis darbo žmonių ju
dėjimas už išlaisvinimą darbi
ninku klasės ir visų pavergtų 
tautų; tai judėjimas už naują, 
gražesnį ir laimingesnį rytojų 
pasaulio liaudžiai, — už so-
cializmą.

laisviečių koncertešiemet
Brooklyne mūsą programa bu
vo bene ilgiausia ir įdomiau
sia iš visu, ligi šiol turėtų.

Kurie koncerte nebuvo — 
gailėsis.

Tiesa, publikos buvo tiek 
daug, kad salė aklinai užsi
kimšo: pasieniai 
liems koridoriuje 
—nesutilpo.

Po koncertines
susirinko nauji šimtai naujos 
publikos — šokėjų.

šių metų mūsų koncerte, 
beje, nedaug tesimatė karinė
se uniformose vyrų; tai ženk
las, jog karas jau pasibaigė.

nustoti; tū- 
teko stovėti,

programos,

Daug svečių turėjome iš ki
tų miestų. Dėjau pastangų su
sitikti visus, nors trumpai pa
sikalbėti, bet jokiu būdu tai 
nebuvo įmanoma: permažai 
laiko, — žmonių minioje 
taip lengva visus susitikti.

ne

namiu iš

Galį Sušalti Snieguose 
40,000 Colorado Galvijų

Denver, Colo. — Šio mie
sto apylinkėje taip giliai ap
snigta namai, kad 100 šei
mynų negali niekur išeiti. 
Gręsia sušalimas 40 tūks
tančių galvijų giliuose snie
gynuose ganyklose ir lau
kuose. Armijos trokai dar
buojasi, kad atkastų apmū
rytus sniegais namus ir iš
gelbėtų galvijus.

Traukinių Nelaimėje 
Francijoj Užmušta 30

Paryžius, lapkr. 12. —Su
sikūlus prekiniam trauki
niui į keleivinį ties Revigny 
Sur O main, 30 žmonių už
mušta ir 70 sužeista.

Panaikinus Kainų Kontrolę, 
Tuoj Smarkiai Pabranginta 

Muilas ir Kiti Dalykai
Pranešama, kad Prezidentas Leis Pakelt Nuomas (Rendas); 

Brangsta Drabužiai, Automobiliai ir Kiti Reikmenys

Republikonai Ruošia 
Sumanymus prieš 

Darbo Unijas

guma kongrese bendradar
biautų su prezidentu, Tru
manas pareiškė:

“Aš nesakau, kad aš pats 
ir mano bendrai esą labiau 
pasišventę mūsų šalies ge
rovei, negu kitos partijos 
žmonės (republikonai);.. 
Mes neprivalome kliudyt 
visuomenės reikalų del as
meninės ar parti j mes savo 
naudos.

“Aš visais tinkamais bū
dais bendradarbiausiu su 
kongreso nariais. Aš, kaipo 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas, vadovaujuosi šia 
paprasta taisykle — visuo
met daryti, kas man atrodo 
geriausia visų mūsų žmonių 
labui, nepaisant siaurų poli
tinių sumetimų.”

Prezidentas priminė, kaip 
demokratai veikė išvien su 
republikonais užsieninėje 
politikoje. Jis pasižadėjo ir 
toliau laikytis tos pačios 
bendros užsieninės politi
kos.

Republikonų partijos pir
mininkas C. Reece ir kt. jų 
vadai gyrė tą Trumano pa
reiškimą. Reece sakė: “Aš 
suprantu, jog prezidentas 
kalbėjo prieš Wallace, Pep- 
perį ir kitus (CIO) Politi
nio Veikimo Komiteto šali
ninkus.”

New York. — Kai tik 
prez. Trumanas panaikino 
kainų tvarkymą visiems 
daiktams, apart namų ren
dų, cukraus ir ryžių, tuoj 
ant rytojaus muilas pa
brango 10 iki 70 nuošimčių. 
Drabužių, dirbtinio šilko ir 
naminių reikmenų fabri
kantai paskelbė, kad jie tu
rės pakelt savo dirbinių kai
nas 5 iki 35 nuošimčių.

Radijai bus tuojau pa
branginti bent 6 nuošim
čiais. Pirmiau užsisakiu
siems skalbiamąsias maši
nas, pečius ir kitus namų

įrengimus pranešta, kad jie 
turės brangiau mokėti, ne
gu buvo sulygta.

General Motors korpora
cija $100 pakėlė kainą nau
jiem savo automobiliam.

Kai kurie dalykai pa
brango dvigubai ir daugiau, 
lyginti su buvusiomis OPA 
kainomis.

Washington. — Nors dar 
palaikoma gyvenamųjų na
mų vendų kontrolė, bet jau 
kelintą kartą pranešama, 
kad valdžia leis pakelti len
dąs.

MOLOTOVAS TIKISI, KAD GALIMA 
SUDERINT SOVIETU IR AMERIKOS 

SIŪLYMUS DEL NUSIGINKLAVIMO
James Byrnes Sako, Nežiūrint, kad Republikonai Laimėjo 

Rinkimus, Amerika Ves Tą Pačią Užsieninę Politiką

5,000 Karių Saugojo 
Anglijos Karalių

London, lapkr. 12.— Be
važiuojant anglų karaliui 
Jurgiui VI į seimą, jį ser
gėjo 5,000 kariuomenės. Bu
vę, girdi, bijota, kad žydai 
teroristai jo neužmuštų. 
Karalius paskelbė seime 
darbiečių planus — palai
kyt verstiną ėmimą kariuo
menėn ir perimt į valdžios 
rankas kai kurias pramo
nes.

New York. — Užsieninis 
Sovietų ministras Moloto
vas pareiškė pasitikėjimą, 
kad galima bus suderint So
vietų. Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų planus susiaurinti 
ginklavimąsi ir kontroliuo
ti atominę bombą. Kalbėda
mas užsieninės Spaudos Są
jungos pokilyje Waldorf- 
Astoria viešbutyje, Moloto
vas pastebėjo, kad Ameri
kos delegacija sutiko su kai 
kuriais Sovietų pasiūly
mais dėl ginklavimosi aprė- 
žimo ir davė naujų pasiūly
mų iš savo pusės. Sovietų 
delegatai mielu noru tartų-

si su Amerikos atstovais 
tuo klausimu, pridūrė Mo
lotovas; bet jfs nenori už
bėgt už akių diskusijoms, 
kurios įvyks Jungtinių Tau
tų seime kas liečia ginklų 
kontrolę.

Amerikos valstybės sek
retorius James Byrnes, kal
bėdamas tame pokilyje, pa
reiškė, jog republikonų lai
mėjimas rinkimuose nepa
keis užsieninės Jungtinių 
Valstijų politikos. Jisai sa
kė: “Užsieninė mūsų politi
ka nėra demokratų ar re
publikonų politika. 
Amerikos politika.”

Ji yra

TSALDARIO ATSIŠAUKI
MAS J PARTIZANUS

Athenai. — Graikijos 
premjeras Tsaldaris šaukė 
kovojančius prieš jo valdžią 
partizanus pasiduoti. Jeigu 
jie pasiduos ir per trejus 
metus “nenusikals”, tai ne
būsią baudžiami už praei
ties darbus.

Siūlo Užgini Pilną Unijų Pripa 
žinimą ir Visuotinus Streikus

Washington. — Republi-( draust visuotinus streikus 
konas senatorius Joseph H. 
Bali gamina eilę sumanymų 
prieš* darbo unijų teises. Tie 
sumanymai bus įteikti, kuo
met kongresas su republi
konų senatorių ir kongres- 
manų dauguma susirinks 
po naujų metų. Sen. Ball, 
pasitaręs su kitais republi
konais kongreso politikais, 
tvirtina, kad jo pasiūlymai 
bus priimti kaip šalies Įsta
tymai.

Jisai siūlo taip “patai
syt” Wagnerio Darbo San
tykių įstatymą, kad būtų 
užginta pilnai pripažint li
nijas pramonėse, kad fabri-.... 
kantam būtų uždrausta at-' nius rinkimus penkiuose I- 
mest darbininką dėl to, kad i talijos ^didmiesčiuose: Do
jis nėra unijos narys.

(Rinkimuose lapkr. 5 d. 
buvo nubalsuota Arizonoje, 
Nebraskoj ir South Dako- 
toj taip “pataisyt” tų vals
tijų konstitucijas, kad būtų 
uždrausta samdytojui 
mest darbininką dėl to, kad 
jis nepriklauso unijai.)

Senatorius Bali sakė, kad 
“pilnas unijos pripažinimas 
(‘uždara šapa’) tai atžaga- 
reiviškiausias dalykas mū
sų pramonėje.” Tai esą val
diškas “despotizmas prieš 
žmogaus teisę dirbti.

Sen. Ball taipgi siūlys už-

tokiose pramonėse, kaip 
plienas, anglis, gelžkeliai ir 
žibalas, ir atgaivint Case’o 
biliu, kuri Trumanas andai 
atmetė.

Kairieji Laimėjo 
Rinkimus Italijos 
Didmiesčiuose

irRoma. — Socialistai 
komunistai, kaipo atskiros 
partijos arba viename kai- 

i riųjų bloke, laimėjo vieti-

at-

21 Komunistė Išrinkta 
J Francijos Seimą

FRANC. KOMUNISTAI 
SUTINKA VADOVAUT 
NAUJAI VALDŽIAI

Paryžius. — Po komunis
tų laimėjimų seimo rinki
muose, Jacques Duclos, 
Francijos komunistų parti
jos sekretorius, pareiškė: 
“Mes esame pasiruošę pri
siimt visas atsakomybes, 
plaukiančias iš mūsų perg; 
lės.”

Pranešama, jog komunis
tai reikalaus paskirt jų va
dą Maurice Thorezą Fran
cijos premjeru. Duclos sa
kė, jog komunistų politika 
rymo ant visų demokratinių 
jėgų vienybės.

NOVIKOVAS SIŪLO 
PALESTINAI LAISVĘ 
ARBA J. T. GLOBĄ

Lake Success, N. Y. —So
vietų ambasadorius N. No
vikovas siūlė duoti Palesti
nai nepriklausomybę nuo 
Anglijos arba pavesti Pa
lestiną į Jungt. Tautų glo
bą. Jis sakė, jog anglai- 
amerikonai negali išspręst 
to klausimo kitaip, kaip tik 
pagal Jungt. Tautų čarterį. 
Novikovas taipgi priešinosi 
anglų planui prijungt Pieti- 
niai-vakarinę Afriką prie 
anglų pušiau-kolonijos Pie
tų Afrikos.

i moję, Turine, Florencijoje, 
Neapolyj ir Genovoj. Ki
tuose miestuose komunistai 
ir socialistai taipgi turėjo 
laimėjimų. Iš didmiesčiu tik 
Palermoj, Sicilijoj, dešinieji 
laimėjo. Krikščionys demo
kratai beveik visur pasmu
ko žemyn.

Keistas Rašymas apie 
Franci jos Rinkimus

Paryžius. — Viso 33 mo
terys išrinktos kaip Fran
cijos seimo nariai. 21 yra 
komunistė, 3 socialistės ir 9 
katalikės r e s p ublikietės. 
Tarp komunisčių yra tokios 
žymios vadovės, kaip Made
leine Braun, steigiamojo 1 
seimo vice -pirmininkė, ir 
Mathilde Mėty, mokytoja ir 
partizanų vadovė 
prieš nacius.

New Yorko Times rašo, 
kad Francijos komunistai, 
girdi, “nedaug” laimėję pa
skutiniuose seimo rinki
muose... tiktai 20 daugiau 
atstovų, negu pirmesniuose 
rinkimuose. Komunistai da
bar seime turės “tiktai” 168 
savo atstovus, tik 8 daugiau 
už sekamą skaitlingiausią 
partiją — katalikus.

Bevin Siūlo Duot Graikijai 
Bulgarijos Žemės Ruožą

NUSILPO ITALUOS
PREMJERO POZICIJA

Roma. — Krikščioniu De
mokratų partija taip silp
nai pasirodė miestiniuose 
rinkimuose, kad gal būsią 
pakeitimų premjero de Gas
per io ministrų kabinete. De 
Gasperi yra tos partijos va
das

New York. — Anglijos 
užsienio reikalų ministras 

. . j Bevinas siūlė Keturių Did-
<0V0J žiųjų ministrų tarybai, kad 

atrėžtų Bulgarijos žemės 
■ ruožą ir priskirtų jp Grai
kijai.‘Užsieninis Soviet, mi- 

• inistras Molotovas griežtai 
; tam pasipriešino, ir Bevino 
pasiūlymas tapo tolyn ati
dėtas.

Peru Žemės Drebėjime
Žuvę 70 Žmonių v:

Amerika Sugrąžins Savininkams Užgrobtus Dunojaus
Laivus; Sovietai Jau Sugrąžino Svetimą Nuosavybę

Lima, Peru. — Per žemės 
drebėjimą Andų priekalnė
se, Peru respublikoje, žuvo 
bent 70 žmonių ir apgriau
ta du miesteliai.
PAGROBĖ KITO MOTE
RĮ, NUŽUDĖ IR PATS

NUSIŽUDĖ
Mount Holly, N. J.— Pel

kėse atrasta peršauti lavo
nai Marės Pyle Kimmney’- 
ienės ir ex-kalinio Chal
mers H. Laubaugho. Jis ją 
pagrobė iš jos vyro namų, 
išsivežė automobiliu, nušo
vė ir
vė. Seniaus Marė buvo Lau
baugho mylėtinė.

Visvien: nuoširdžiausia pa
dėka visiems ir visoms, atsi
lankiusiems mūsų dienraščio 
metinėn šventėn!

Washington. — Namų sa
vininkų organizacijos daro 
vis didesnį spaudimą val
džiai, kad panaikintų vendų 
kontrolę.

pats n u s i š o -

ORAS.----- Bus vėsi gie
dra.

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes lapkr. 11 d. prane
šė Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministrų tarybai, kad 
Jungtinės Valstijos įsakė 
sugrąžint 600 prekinių Du
nojaus laivų ir valčių toms 
šalims, kam jie priklauso. 
Tai Jugoslavijos, Čechoslo- 
vakijos ir kitų Dunojaus 
kraštų laivai ir valtys, ku-

riuos amerikonai užgrobė 
karo pabaigoje.

Tame pačiame Keturių, 
Didžiųjų posėdyje Moloto
vas, užsieninis Sovietų mi
nistras, pareiškė, jog Sovie
tų Sąjunga savo užimtoje 
srityje jau sugrąžino nuo
savybę Jugoslavijai, Veng
rijai ir kitiems, kurie įro
dė, kad ta nuosavybė jiems 
priklauso.

James Byrnes, išgirdęs šį * tose išsireiškė, jog ameriko- 
Molotovo pranešimą, sakė, nai laiko tuos laivus už- 
jeigu Amerika būtų žinojus, 
kad Rusija sugrąžino nuo
savybę minimiem savinin
kam, tai Amerikos valdžia 
būtų jau pirmiau sugrąži
nus laivus ir valtis Vengri
jai, Jugoslavijai ir kitiems 
Dunojaus kraštams.

(Kiek pirmiau amerikinė 
delegacija Jungtinėse Tau-

grobtus, kad galėtų padaryt 
spaudimą Sovietų Sąjungai 
ir jos draugams, kad jie 
pripažintų Dunojaus laisvę 
visų šalių laivams. Sovietai 
sakė, Dunojų kontroliuoti ir 
juom naudotis turi tik tie 
kraštai, kurių žemė tiesio
giai prie Dunojaus priei
na.).
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Jugoslavijos liaudies va- yra neteisingas žmonių daro serbų, kroatų, slovėnų, 
das, maršalas Tito, pažymė- “informavimas” apie Jugos- juodkalniečių ir makedonie- 
jo, kad pasaulio žmones laviją. Jis sake, kad tie, ku- čių tautos. Dabar ji at- 
nori taikos ir ramaus sugy- rie neva užtaria “mažas gauna Istriją, dalį savo te- 
venimo, tik reakcininkai ir tautas,” tai visada išstoja ritorių Trieste srityj, tai 
pelnagrobiai nori karo. Jis prieš Jugoslavijos tautas, bus didesnė.
sakė, kad dabartiniu laiku nors -šios tautos yra mažos Italija pirm karo turėjo 
visų reakcininkų ir karo ša- lyginant jas su Italija, ką 45,500,000 gyventojų.. Jos 
lininkų pravadyriumi yra aiškiausiai įrodė Trieste plota's buvo 119,800 ketvir- 
anglų lordų vadas W. Chur- klausimas. tainių mylių. Ji valdė Libi-
cĮiillas. “Churchill’as yra Jugoslavija pirm karo už- ją, Eritreą,’ Somalilandą ir 
visų karo ruošėjų vėliava,” ėmė 95,558 ketvirtaines my- buvo pavergus Ethiopiją, 
—sakė Tito. lias ir turėjo 16,500,000 gy- Albaniją ir eilę salų._

“Jie gali sprogti, jie gali ventoju. Jos gyventojus su- Vai. Sūnus.

LAISVES VAJUS
Gavimui Nauju Skaitytoj y

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti 
Už Prenumeratas $20,000

Parengimais ir Aukqmis $10,000
Laisves Bendroves Šerais $2,500

grūmoti, jie gali rankomis 
skerečioti ir ploti, bet ka
ro nebus”, — sakė Tito.— Kas Ką Rašo ir Sako

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:]
Punktų

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn.....................  4051
K. Žukauskienė, Newark.......................................... 3564
M. Svinkunienė, Waterbury........................................ 1921
Hartford Vajininkai, Conn........................................... 1782
A. Stripeika, Elizabeth...........................   1714
J. J. Bakšys, Worcester .......................................... 1196

Dar Apie Karo Bėglius
Jungtinių Tautų organizacijoj eina debatai taip va

dinamų “displaced persons” arba “refugees” klausimu. 
Mrs. E. Rooseveltienė spiriasi, kad ši organizacija paim
tų globoti apie 1,000,000 asmenų, kurie visi yra anglų- 
amerikiečių okupuoto j Vokietijoj ir nenori grįžti į tas 
šalis, iš kurių jie paeina.

Mrs. Rooseveltienė nori įtikinti, kad tie asmenys nėra 
fašistai arba hitlerininkai. Faktas yra įrodytas, kad šie 
asmenys nėra “displaced persons” (išvietinti). Kurie bu
vo nacių prievarta išvietinti — atvaryti į Vokietiją dirb
ti, tai senai su džiaugsmu grįžo į savo tėvynes. Kai tik 
Raudonoji Armija supliekė hitlerininkus, tai iš visų tų 
plotų, kurie jau buvo iš nacių atimti, milionai žmonių 
— rusų, ukrainų, lietuvių, latvių, baltrusių, lenkų, fran- 
cūzų, italų ir kitų, su dideliu džiaugsmu bėgo iš nacių 
vergijos linkui savo namų. Vieni važiavo, kiti pėsti ėjo, 
kad tik greičiau pasiekus savo gimines ir savo tėvynę. 
Tas pat buvo ir amerikiečių okupuojamoj Vokietijoj.

Kaip gi šie pasiliko Vokietijoj? Kodėl jie negrįžo ir 
nenori grįžti? Kas jie yra? Pasiliko Vokietijoj tie, kurie 
ten atsirado ne po prievarta, ne prieš savo norą, bet, ku
rie kartu su Hitlerio armijomis pabėgo iš Latvijos, Lie
tuvos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos,'Jugoslavijos ir 
Čechoslovakijos. Tai patvirtino visa eilė koresponden
tų. Neseniai Mr. Joseph Alsop rašė iš Frankforto, Vokie
tijos:

“Pabėgėlių kempių yra daug... Viena iš jų netoli 
Wiesbaden, kurioj yra keli tūkstančiai iš Pabaltijos ir 
Lenkijos. Jie iš ten pabėgo, kada rusų armija artinosi 
tuos kraštus laisvinti.”

Kodėl jie pabėgo iš tų šalių? Mrs. Rooseveltienė 
bando įtikinti, kad jie “bijojo komunistų.” Reiškia, jie 
bijojo “komunistų”, o nebijojo hitlerininkų! Jeigu taip, 
tai kada Hitleris buvo tas šalis okupavęs, tai jie padėjo 
hitlerininkams smaugti tų šalių žmones, o kada pamatė, 
kad Hitlerio armijos bėga iš tų šalių, tai ir jie bėgo kar
tu. Bėgdami tas šalis dar apiplėšė, pasigrobdami arklius, 
vežimus ir išsiveždami jų turtą. Jeigu jie to nebūtų pada
rę, jeigu jie nebūtų ėję išvien su hitlerininkais, tai jie 
nesibijotų: savo tėvų, motinų, brolių, seserų ir giminių! 
Jie su džiaugsmu grįžtų į tėvynę!

Tarybų Sąjungos ir kitų liaudies demokratinių vals
tybių delegatai sako, kad jie nešers tų, kurie atsisako 
grįžti į savo tėvynę. Jie sako, kad šėrimas tokių bėglių, 
tai būtų šėrimas liaudies neprietelių — prasikaltėlių — 
fašistų ir karo kriminalistų. Jie sako, kad dar yra ten 
gerų žmonių, kuriems neleidžia grįžti fašistai pagalba 
propagandos ir teroro. Jie sako, kad atsijojimui tų 
žmbnių reikia padaryti fašistų terorui galą ir uždrausti 
skleidimą hitlerinės ir kurstančios prieš savo tėvynes 
propagandos..

Mrs. Rooseveltienė, galimas daiktas, turi gerą širdį, 
bet kodėl jos gera širdis yra ne Lietuvos, Latvijos, Len
kijos, Čechoslovakijos, Ukrainos, Baltrusijos ir Jugosla
vijos žmonėms, kurių yra virš 100,000,000, bet tiems, ku
rie tų žmonių bijo? Mrs. Rooseveltienė sako, kad ji lan
kėsi kempėse ir tie bėgliai jai “neatrodė fašistai.” Bet ar 
tose kempėse nėra skiedžiama tokia pat neapykanta prieš 
Tarybų Sąjungą ir liaudies respublikas, kaip buvo Hit- 
lerio-Goebbellso skleidžiama? Kuo gi skiriasi lietuviškų 
bėglių leidžiami laikraščiai nuo Hitlerio okupacijos laik
raščių?

Vien Lietuvoj hitlerininkai išžudė virš 600,000 žmonių!

“Karo negalima vesti be 
žmonių. Bet, žinoma, nie
kas iš taikos šalininkų ne
turi nedakainuoti tuos karo 
organizatorius ir jų pastan
gas, juos reikia numaskuo- 
ti.”

Toliau maršalas Tito sa
kė, kad puikiausios pasa
kos, tai tos, kurios sklei
džiamos, būk Jugoslavija 
nori karo. Kaip tik priešin
gai: Jugoslavijos žmonės 
ir vyriausybė nori taikos, 
ramaus gyvenimo, kad ji 
galėtų atsistatyti po karo. 
Jugoslavija daro ir darys 
viską, kad išvengti karo, į 
kurį ją karo kurstytojai 
bando išprovokuoti.

Maršalas Tito sakė, kad, 
kol Anglijos imperialistams 
ir jų viešpatavimui koloni
jose buvo pavojus, tai tada 
ir Churchillas kalbėjo apie 
“laisvę, tautų nepriklauso
mybę ir savivaldybę.” Bet 
kada hitlerininkai likosi su
mušti, tai “Churchillas nie
ko kito nedaro, kaip tik tai, 
kad atimti laisvę ir nepri
klausomybę nuo tūlų tautų 
ir padeda reakcininkų kli
koms kovoj 'prieš liaudį.”

Toliau jis sake, kaip grei
tai * tūli “demokratai” pa
miršo tas milžiniškas Ju
goslavijos aukas už Jungti
nių Tautų pergalę, tuos bai
sius nuostolius, kokius Ju
goslavija nukentėjo. Gal 
būti nei viena kita Jungti
nių Tautų valstybė tiek 
daug nenukentėjo kare, 
kaip Jugoslavija. Nuo pat 
h i 11 e r i n inkų pavergimo 
1941 metų pavasarį, iki So
vietų Sąjungos Raudono
sios Armijos atėjimo į Ju
goslaviją, jugoslavų parti
zanai vedė ilgą ir sunkų 
karą prieš Hitlerio, Musso- 
linio armijas ir savo šalies 
fašistus. Toj kovoj Jugos
lavija vien užmuštais nete
ko 1,700,000 savo piliečių!

Kalbėdamas apie valsty
bių draugiškumą, maršalas 
Tito reikalavo, kad Jungti
nės Valstijos grąžintų Ju
goslavijai šimtus jos laisvų, 
kuriuos amerikiečiai laiko 
aukštutinėj Dunojaus dalyj 
ir neatiduoda. Jis sakė:

Kas tą atliko?
Visa eilė Lietuvos rašytojų pabrėžė, kad dažnai lie

tuviški fašistai pasirodė net žiauresni, kaip hitlerininkai. 
Jie tūkstančiais žudė žydus, komunistus ir- tarybinės vy
riausybės veikėjus! Lietuviški fašistai net į Varšavą bu
vo nuvykę žudyti žydus, suvarytus į Geto.

Niekas nesako, kad tų bėglių stovyklose visi yra kri
minalistai; ten dar yra gerų žmonių, bet kad gerus at
skirti, kad suteikti jiems galimybę grįžti į tėvynę, tai 
reikia fašistus pažaboti. Kaip tik Mrs. Rooseveltienės po
zicija to nesiūlo.

Anglijos ir Amerikos okupaciniai viršininkai nuo pat 
pradžios padarė žalos, kada jie leido visokiems hitleri
ninkams laisvai veikti bėglių kempėse ir nuodyti kitų 
protą. Bjauri propaganda ir fašistų išmislai apie liaudies 
respublikas daugelį žmonių suklaidino.

Jeigu ta padėtis tęsis ilgiau, tai dar mažiau liks pro
gų padėti geriems žmonėms grįžti į jų tėvynę ir džiaug
tis gyvenimu.

'Pliauškalai, būk Tarybų Lietuvoj ir kitose šalyse no
ri tuos bėglius nužudyti, į “Sibirą ištremti”,- yra hitleri
ninkų propaganda. Kuo greičiau ir kuo daugiau tų bėg
lių grįš ten, iš kur jie pareina; tuo bus jiems geriau. Tik 
dalis jų tarpe yra karo kriminalistai, kurie turėtų susi
laukti to, ko susilaukė Goeringas ir kiti. Tie elementai, 
gelbėdami savo hitlerinę skūrą, kenkia ir kitų žmonių va
liai ir norui grįžti pas savuosius.

“Tie laivai mums labai 
reikalingi... žmonės ne
gauna duonos ir kitų reik
menų, nes neturime užtek
tinai pervežimo priemonių. 
Tie laivai ten stovi ir pūs
ta, o už metų laiko jie nieko 
nebus verti. Ar tai tokis el
gęsis yra draugiškas talki
ninkės atsinešimas linkui 
mūsų?”

Toliau jis sakė, kad Ju
goslavija nori draugiškai 
sugyventi su Jungtinėmis 
Valstijomis, nes Amerikoj 
gyvena šimtai tūkstančių 
jugoslavų.' Jis sakė, kad lis 
žino amerikiečius, kad jie 
myli jugoslavus ir nieko 
blogo Jugoslavijai nevelija.- 
Tito sakė, kad tik reakcio
nieriai stengiasi bloginti 
Amerikos ir Jugoslavijos 
santykius.

Jis sakė, kad Amerikoj 
turčių spaudos ir radijo

KETURI NEGRAI 
IŠRINKTI MISSOURI 
VALSTIJOJ

Pranešimai iš Missouri 
valstijos skelbia, kad ten 
praeituose rinkimuose tapo 
išrinkti keturi negrai į val
stijos seimelį. Visi progre
syviai žmonės. Tai padary
ta einant nauja valstijos 
konstitucija, priimta nela
bai seniai.

Šis reiškinys parodo, jog 
čia ir ten negrai vis uoliau 
pradeda judėti politiniame 
gyvenime ir jau pradeda 
būti išrinktais į įstatymda- 
vystės vietas.

Iš New Yorko šiemet ant
ru sykiu išrinktas negras 
kongresmanas Powell; New 
Yorko miesto taryboje įei
na negras veikėjas, komu
nistas, Davis.

Virš 12-ka milionų negrų, 
gyvenančių Jungtinėse Val
stijose,. — didelė pajėga. Jei 
šiandien negrai pietinėse 
valstijose galėtų balsuoti, 
tai iš ten jie išrinktų daug 
savo tautos atstovų į Jungt. 
Valstijų kongresą ir valsti
jų seimelius. Be to, jie iš
rinktų ir baltuosius progre- 
syviškesnius'atstovus vie
toj kukluksklanišk. reakcio
nierių, tokių, kaip Bilbo, 
Rankin ir kt.

Tenka manyti, kad nebe
toli toji diena, kada ir pie
tinių valstijų negrų masės 
išsikovos teisę būti prileis
tomis prie balsavimų ir pa
reiškimo savo valios mūsų 
politiniame gyvenime.

ALGOS IR KAINOS 
KANADOJE

Kanadiečių Liaudies Bal- 
•sas rašo:

“Streikų ir derybų kampa
nija dėl algų ' pakėlimo jau 
beveik užsibaigė. Darbinin
kų algos pakeltos, nors ir ne 
patenkinančiai. Dabar gali
ma sakyti, kad darbininkų 
perkamoji jėga sustiprinta 

' ir pakilusios kainos jau ne
stato į tokį pavojų jų gyve
nimo.

“Dabar klausimas stovi, 
ar Kanados - industrialistai 
norės, palaikyti šią situaciją. 
Galimas daiktas, kad vieto
je metimosi į produkciją, 
kad patenkinti pareikalavi
mus, jie griebsis kokių nors 
manevrų, kad tą algų pakė
limą paversti niekais.

“Prie ko tas privestų, vei
kiausiai ne visi žmonės per
mato. Kilimas kainų juk iš
šauktų naują judėjimą už al
gų pakėlimą. Jungtinėse 
Valstijose tas jau pasireiš
kia. Bus labai gerai, jeigu 
industrialistai sutiks pakelti 
algas ant tiek, ant kiek pa
kilo kainos po pereito algų 
pakėlimo. Bet jeigu jie atsi
sakys, tai kas tuomet bus?

“lndustrialis|ams r e i k tų 
suprasti, kad darbo žmonės 
nesiduos nublokšti į skurdą. 
Ne tam jie galvas guldė ir 
kraują liejo per tik įvykusį 
karą, kad kapitalistų pelnai 
paaugtų kelis kartus, o jie 
gyventų skurde. Jeigu karo 
metu buvo galima duoti vi
siems darbo ir gerą atlygini
mą, tai taikos metu galima 
dar lengviau.

“Sveikas sensas turėtų pri
vesti industrialistus prie su
pratimo, jog tolimesnis kai
nų kėlimas ves prie krizio, 
dėl kurio šalis labai nuken
tės. Karo sunaikinti kraštai 
laukia gaminių iš tų kraštų, 
kurie nenukentėjo. Namie 
taip pat kiekvienam reikia 
visokių daiktų.”

KAS BALSAVO
Už REPUBLIKONUS?

Rašydamas apie praeitų
jų kongresinių rinkimų pa
sekmes, L. Pruseika Vil
nyje, be kitko, pažymi:

“Republikonų pergalę ga
lima buvo numatyti. Už juos 
balsavo tie vokiečiai, kurie 
netoli bėgę nuo nacių. Už
juos balsavo mussoliniškai 
nusiteikę italai ir lenkai/ ku
rie kaltina Hooseveltą “Len
kijos pardavimu.” Na, ir tie 
lietuviai, kurie laukia iš re
publikonų Vilniaus ir Kau
no. Net dalį žydų republiko- 
nai paviliojo, žadėdami jiems 
Palestiną.

“Visokius pažadus repu- 
blikonai pylė, kaip iš gau
sybės rago.”
Tai tiesa! Republikonus 

rėmė vokiški, itališki, sla
viški, lietuviški ir kiti fašis
tai, bei jiems artimieji.

Tūli lietuviški politikie
riai, beje, prieš pat balsavi
mus, buvo įsileisti į Baltuo
sius Namus, paš prez. Tru- 
maną “Lietuvos reikalais”. 
Jų vizitas buvo grynai rin
kiminis - politinis, nes Chi- 
cagos major. Kelly verste 
vertė demokratų partijos 
šulą, Hanniganą, kad šis 
priverstų Trumaną “lietu
višką delegaciją” įsileisti 
pas save. Visa tai buvo da
ryta tuo sumetimu, kad ga
vus daugiau balsų demokra
tų kandidatams.

Ten pat, Washingtone, 
lietuviški politikieriai, pa
mėgdžiodami kun. Balkūną 
ir Olį, suorganizavo “demo
kratų partijos” skyrių ir 
demokratu padarė net men
ševiką Stasį Michelsoną iš 
South Bostono!'

Tiek Kelly, tiek Hann
igan nežino' to, kad jų glo
bojamieji “demokratai” ne
turi platesnės Amerikos lie
tuvių visuomenėje įtakos ir 
kad jie yra dideli kailiamai- 
niai: šiandien jie. gali būti 
demokratai, rytoj republi- 
konai, o už- poryt — bala ži
no kas!

Pasirodo, kąd ir patys 
demokratų partijos politi
kieriai veikia labai neap
dairiai ir tai pakenkė visam 
reikalui. į

Berlin. — Bavarijos vo
kiečių teisinas teis Franzą 
von Papeną, Hitlerio diplo
matą, kuris buvo išteisintas 
tarptautinėje byloje Nurn- 
berge.

Pittsburgh. — Charles 
Wickline, 16 metų, nušovė 
savo broliuką Sherrilį, 14 
metų, kuris prie stalo nepa
siskubino paduoti čaliui 
sviesto.

P. Pilėnas, Philadelphia z.......................................... 1127
LLD 2 kp. So. Boston .............................................  1126
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport............. 762
L. Bekešiene, Rochester................................................726
V. Ramanauskas, Minersville .... 720
Geo. Shimaitis, Brockton ........... 600
L. Pruseika, Chicago .............. 590
LLD 25 kp., Baltimore .............. 506
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence .............................  468
T. Simutis, Nashua .................. 438
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 400
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........................ 382
P. Šlajus, Chester ..................... 364
P. J. Anderson, Rochester .......  312
F. Klaston, P. Bečis, Great Neck 286
S. K. Mazan, Cleveland .............286
C. K. Urban, Hudson ......... .......  286!
M. Janulis, Detroit .................... 212 Į
S. Sharkey, Easton .................... 207'
J. Blažonis, Lowell .................. 202 Į
J. Rudman, New Haven ............. 156
V. J. Valaitis, New Britain ....... 156 :

P. Sprindis, Kenosha ...............  156
F. Wilkas, Wilmerding .......... 156
M. Smitrevičienė, Detroit .........  142
H. Žukienė, Binghamton .........  132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 130
S. Puidokas, Rumford ........... 121
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 118
LLD 77 kp., Cliffside ........-....... 104
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
V. Padgalskas, Mexico ................  96
A. Levanienė, Los Angeles ......... 7£
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 78
M. Kliknienė, Springfield ........... 78
A. Valinčius, Pittston ............. «... 72
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 54
M. Slekienė, Gardner .................. 52
P. J. Martin, Pittsburgh ............. 52
M. Paulauskas, Pittsburgh ....... 52
J. Bimba, Paterson ...................... 26
A. Navickas, Haverhill ............... 26

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ........... $331.57
Philadelphia, Pa. .. 131.00 
Waterbury, Conn. ... 99.00 
Hartford, Conn..........91.00
Rochester, N. Y........ 60.00
Baltimore, Md............59.00

Bridgeport, Conn. ... 33.00 
Binghamton, N. Y. 32.50 
Scranton, Pa..............25.50
Chester, Pa.................. 25.00
Paterson, N. J............25.00
Hudson, Mass............ 22.50
Cleveland, Ohio.......  22.00
Jewett City, Conn. .. 20.00 
Chicago, Ill.................. 19.00
Brockton, Mass. .... 15.50 
Newark, N. J............ 15.50
Portland, Oregon ... 15.00 
Stamford, Conn.........13.50
Elizabeth, N. J. .... 12.50 
New Britain, Conn. .. 12.50 
EJ. St. Loius, Ill.........12.00
Wilkes-Barre, Pa. ... 11.50

Keletas vajininkų klau
sia, kodėl neįskaitom punk
tų nuo aukų, Šerų ir nuo pa
rengimų pinigų. Kaip buvo 
iš anksčiau pažymėta, pra
šome ir dabar įsitėmyti, 
kad tie punktai bus įskai
tomi tik vajaus pabaigoje.

A. Plioraitienė, iš Brook
lyn, N. Y., atsinaujino pre
numeratą (Ji taipgi įteikė 
$1 Lietuvos reikalams) ir 
įsakė, kad punktus kredi- 
tuot J. Navalinskienei, Bin
ghamton, N. Y. Kadangi 
Navalinskienė dirba LLD 
20 kp. ir moterų skyr. var
du, tai punktus priskaito- 
me prie Binghamtono.

A. Valinčius iš Pittston, 
Pa. įstojo į vajų priduoda
mas $14, ir naują prenume
ratą.

M. Kliknienė, iš Spring
field, Ill., darbuojasi Lais
vės vajuje, prisiuntė $19.50 
už prenumeratas. Tikimės 
gauti daugiau prenumeratų 
nuo jos.

A. Stripeika, iš Elizabeth, 
N. J., prisiuntė $55 už pre
numeratas. Jisai šiais me
tais darbuojasi vienas, tad 
prisieina trupučiuką sun
kiau padirbėti, bet visvien 
turi vilties, kad gausiąs 
naujų skaitytojų pirm va
jus užsibaigs. Jis pereitą 
mėnesį prisiuntė 6 naujas 
preunmeratas ant syk. Lau
kiame daugiau, Antanai.

Senas Vincas, plačiai ži
nomas dienraščio Laisvės 
skaitytojams prisiuntė $13 
už prenumeratas ir liepė 
punktus priskaityt philadel-

Pittston, Pa.............. 10.50
Mexico, Me. 10.00
Scottville, Mich........ 10.00
So. Boston, Mass. ... 10.00 
Lawrence, Mass.............7.50
Worcester, Mass............ 7.50
Rockford, Ill. .■......... 7.00
Seattle, Wash. ’......... 5.50
Dickson City, Pa...........5.00
Saginaw, Mich. .......  5.00
Cliffside, N. J. ...... 3.50
Minersville, Pa........... 3.50
Oakland, Calif. ...<.. 3.50 
Detroit, Mieli......... .  3.50
Luther, Mich...............3.50
Shenandoah, Pa.......... 3.50
Norwood, Mass...........3.50
Easton, Pa.................. 2.00
Washington, Pa.......... 1.50
Plymouth, Pa.............. 1.50
New Haven, Conn. ... 1.00 
Hudson, Mass........... . 1.00
Pittsburgh, Pa..................50
phiečiui Pilėnui, taip ir pa
daryta.

Aukų gavome sekamai:
J. Malinauskas, New 

Britain, Conn. $5.50.
V. J. Valley, New Brir- 

ain, Conn., $5.
T. Markei, Niagara Falls, 

N. Y., $3.50.
J. Ragauskas, Shelton, 

Conn., $3.50.
A. Wilkish, Norwood, 

Mass., $3.50. 
A. Kazokas, Shenandoah, 
Pa., $3.50.

M. Svinkunienė, Water
bury, Conn., $2.

Joseph A. Birbilas, St. 
Claiar, P., $1.50.

A. J. Sikorski, Hudson, 
Mass., $1.

St. Ambrose, Elizabeth, 
N. J., $1.

Walter Redder, Bridge
port, Conn. 
F. Kvedaras, Canton, Mass. 
$1.

Ona Maruzienė, Water
bury, Conn., $1.

Šerų įsigijo Frank Ivan, 
iš Roslindale, Mass., už 
$10.

Tai tiek šį sykį. Ačiuoja- 
me už aukas ir nusipirkimą 
šėrų., Gavome naujų skaity
tojų ir pinigų už prenume
ratas, taipgi už serus ir au
kų laike koncerto sekma
dienį, tad kaip tik viskas 
bus sutvarkyta, paskelbsi
me.

Washington. — Amerikos 
armijos vadai reikalaus, 
kad kongresas paskirtų 
$347,507,000 a t o miniams 
tyrimams per metus.
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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?

Francijos Moteris

Trečias Puslapi®

Vaikų Valanda
eina vaikams knygų rašyto-

tokių įvairumų pateikiama.
Grupės sudaroma iš 15 i-

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

Savo valandą vaikai myli 
motinoms

Madeleine Braun, Francijos 
Steigiamojo Seimo Nare. 
Tiktai kelios geros ponios, 

susirinkusios į South Cort- 
right palocių, New Yorke, 
tebūtų galėjusios įsivaiz
duoti, kokiu yra buvęs Ma
deleines Braun gyvenimas. 
Su vykusios į Tarp ta utini 
Moterų Seimą, jos matė 
šauniai atrodančią 39 metų 
moteriškę, puošnią, rimtą, 
drąsią. Net kiečiausios iš jų 
jaudinosi jos galingu šauk
smu į tikrą vieningumą 
prieš fašizmą ir karą, už 
padorius namus ir gerai 
prižiūrėtus vaikus. Tačiau 
jos sau patogiai pasiliko 
kurčiomis link jos raginimo 
tam panaudoti jau gyvuo
jančią Tarptautinę Demok
ratinių Moterų Federaciją, 
turinčią savo eilėse 81 mi- jančiais raportais: 
liona moterų.

Madeleine Braun papasa
kojo amerikietei Helen Si
mon apie josios takus pirm 
jos tapimo komuniste Fran
cijos Steigiamojo Seimo vi- 
ce-prezidentu ir nariu svar
biausios to seimo užrubeži- 
niams reikalams komisijos.

Nuo pat Hitlerio įsigalė
jimo jos gyvenimas buvo 
surištas su kova prieš fa
šizmą. 1936 metais ji tapo 
Ispanijos Respublikai Gel
bėti Tarptautinio Komiteto gi keliaudavo į Vichy. Te- 
generaliu sekretorių. Net nai kartą jinai, Louis Ma- 
juodžiausiomis persekioji- rino perstatyta, lankėsi pas 
mo dienomis 1940 metais, popiežiaus atstovą (Nun- 
po aitraus Francijos pralai- cio) prašyti pasipriešinimo 
mėjimo, jinai tęsė teikimą 
pagalbos Ispanijos priešfa- 
šistams pabėgėliams, esan
tiems Francijos kocentraci- 
jos kempėse.

“Būdavo labai sunku po 
Vichy valdžia”, sako Braun. 
“Kempėse sąlygos buvo dar 
aršesnės. O visi pabėgėliai, 
žinoma, buvo nužiūrimi, ka
dangi jie buvo kariavę 
prieš Franco ir fašizmą.”

Fašistų Gončų Sekama
Gelbėti nukentėjusius, bet 

fašistų nužiūrėtus žmones 
nelengva. Per kelis mėne
sius ji dirbo legaliai, palai- 
kinėjo kontaktą su Meksi
kos atstovybe, kuri nepa
prastai daug gelbėjo ispa
nams. Bet tuomet ji sužino
jo esanti policijos ieškoma 
po visą pietinę Francija. Ji 
nuėjo dirbti požemiuose. A- 
rešto jinai tikisi išvengusi 
tiktai dėka draugingam po
licijos oficieriui, kuris nu- 
vėlino kratą jos apartmen- 
te Toulone po to ,kai polici
ja sužinojo jos gyvenimo 
vietą.

Braun išsikėlė į Lyons ir 
bėgiu dviejų metų 19-ką 
kartų kraustėsi iš vietos 
vieton tikslu išvengti areš
to. Komunistų Partija buvo 
pavedusi jai tenai įsteigti 
NaeionMį Frontą pietinėje 
srityje.

Susitinka su Kitų 
Partijų Vadais ’ 

“Tai buvo pavojingas 
siėmimas,” kaip dabar 
pažįsta jinai. “Mes komu
nistai žinojome, kaip sau
gotis. Pavyzdžiui, aš neži
nojau didžiumos draugų, su 
kuriais aš dirbau. Bet su 
kitais — kas kita. Mano 

' užduotis buvo palaikyti ry
šius su patrijotais iš visų 

partijų — žmonėmis, kaip . ,v „ _ ..................... .....
Louis Marin kraštutinių de- pokosto pakaitalo gamybą. jog tuomi išgelbės yi- .zinierius, jų> tarpe ir■ amen- 
šiniųjų Respublik. Federa- Pirmieji 700 kg. perduoti siems laikams reakcijos kietį John Scott. Pradžioje 
cijoje, Edouard Herriot’u iš vartotojams. viešpatavimą, bet gyvenimo technikai ir darbininkai

radikaliu socialistu, V v 7
Mayer iš socialistų.”

Jinai net buvo nuvykusi 
į Pviom, kur Leon Blum bu
vo įkalintas ir diskusavo 
vieningumui pasiūlymus su 
juomi per jo žmoną.

Įsteigus tą platų Nacio- 
nalį Frontą, ji sušaukinėjo 
slaptus vykdomuosius susi
rinkimus — kartais jie į- 
vykdavo puikiame palociu- 
je, tai vėl našlės bakūžėje. 
Pati važiuodavo į tuos mi
tingus dviračiu, veždama 
su savim kopijas visų 57 
požeminių laikraščių, išeidi- 
nėjusių toje srityje. Vieną 
iš tų ji pati ir redaguoda
vo. Ji taipgi veždavosi la
pelių, kai kuriuos net vo
kiečių kalboje ,taikomus o- 
kupacinėi armijai, su įspė- 

: “Vienas 
susitiko su penkiais ir nu
sprendė veikti prie F.”

Ne kartą ji turėjo labai 
artimą susidūrimą su prie
šu. Kartą vokietis patrulis 
ją susistabdė, bet kaip tai 
jis praleido nepasirausęs gi
liau į krepšelį, kuriame po 
cigaretėmis ji gabeno laiš
kus.

Kas mėnuo ji keliaudavo 
į Paryžių susitikti su Na- 
cionalio Fronto šiaurine 
vadovybe. Kas mėnuo taip-

judėjimui paramos. Bet to 
jinai negavo. Kitu atveju 
linai prašė Lyon srities 
kardinolo Gernier pasmerk
ti gestapo kraštutinybes 
kaip kad jis buvo pasmer
kęs pasipriešinimo naciams 
judėjimo “kraštutinybes.” 
Kardinolas atsisakė, kadan
gi ten esą “katalikų milici
jos narių.”

Madeleine Braun prime
na, kad tas pats kardinolas 
karta pareiškė: “Petain’as 
yra Francija; Franci'ja yra 
Petain’as.” Bet Lyon mies
to išlaisvinimo dieną tas 
pats kardinolas Gernier 
stovėjo ant vienos platfor
mos su gen. De Gaulle, iš
tiesęs rankas laiminti.

Reikėjo nuostabios drą
sos ir gilaus ryžtumo vesti 
tąjį pasipriešinimo darbą, 
už kurį jinai paskiau tapo 
pagerbta Resistance Meda
liu.

Tokias moteris arčiau pa
žinus visai nenuostabu, kad 
Francijos liaudis apie jas 
atsimena rinkimuose.

Pagal H. S., T. W.

Žinios iš Lietuvos

Streikuojantieji prieš didžiąsias Hollywood© filmų 
studijas, Conference of Studio Unions nariai turi ir 
Įvairumo. Neseniai jie pravedė streikierių vaikų para
dą. Virš 50 vaikų maršavo'dainuodami “Solidarity For
ever.” Bill Barrick, streikuojančio elektristo anūkas, 
buvo išrinktas “Geriausiu Darbininkų Vadu 1966 me
tams.”

Iš Lietuvių Meno Sąjungos 
Festivalio ir Rankdarbių 

Parodos
Rašo K. Petrikeine.

eiga juos pastūmė į šalį, 
tie, ką buvo nusmerkti, jie 
ir jų paskleista mintis vieš
patauja.

Vera Figner, amžių pra-

o

UZ- 
pri-

Pokosto Pakaitalas
Pokostas gaminamas iš 

linų ir saulėgrąžų sėmenų. 
Toks jo gaminimo būdas 
yra brangus, o be to, su
naudojama žaliava, kurią 
būtų galima perdirbti į 
aliejų.

Artelės “Daiva” inžinie
rius Kuklianskis surado po
kosto pakaitalo gamybos 
būdą iš medžio dervos. 
Naujai gautas produktas 
turi visas pokosto savybes, 
o jo gaminimas kainuoja 
žymiai pigiau.

Šiuo metu artelė išvysto

(Tąsa)
Rankdarbių parodos sky

riuje lankytojų akį kreipia, 
tai šiaudinė skrynelė, apie 
24 colių pločio, kokios 12 
colių aukščio ir proporcio- leidus tvirtovėje ir ištrėmi- 
nalio ilgio. Stebėtinas kuri- me, savo atsiminimuose at- 
nys. Paaiškinimas: “Pada- žymi, kaip Kauno gyvento- 
ryta politinio kalinio, Šiau- jas, praleidęs 25 metus Pe
lių kalėjime, Antano Sme- tro ir Povilo tvirtovėj, vyk- 
tonos viešpatavimo laikais.”

Paties kūrinio nemačius, 
vargu būtų galima jį įsi
vaizduoti. Padirbtas iš 
kviečių šiaudų; suvartota 
tūkstančiai gabalėlių sto
resnio, vidutinio ir visai 
plonutėlio šiaudo, kad jis 
tiktų skiriamai formai. Pa
čiam principui , storesnį 
šiaudeliai, rankenoms ir la
bai kraipytiems pasta
tams, antvožui kiek stores
nį. Klingis, klemka, spyna, 
raktas, — visa tai padaryta 
iš skirtingo storio, idant 
lankelis - nertinėlis neišeitų 
perstori; vienur suplotas 
šiąudas, kitur trikampis, 
vėl-apvalus, pritaikytas ski
riamam siekiui. Kokis tai 
originalumas, tech nf'kos 
grožis, aš nepajėgiu skaity
tojui perduoti.
" Bežiūrint į tą puiku kūri
nį, kuris būtinai turėtų su
grįžti į senąją tėvynę, į 
Vilniaus muziejų, -prisiminė 
man Veros Figner “Kaip 
Gyvenimo Laikrodis Susto
ja.”

Jaunutė medicinos stu
dentė praleido 23 metus 
Petro ir Povilo tvirtovėje, 
kurios vartų viršuje buvo 
užrašyta: “Iš čion niekas 
neišeina — išnešama.”

Dėjau pastangų patirt, ar 
tos skrynutės dirbėjas tu- meilužių. Veikiausiai 
re j o laimės išeit, ar jį išne- kas buvo pasakojęs apie 
šė. kalne esamas gamtos gau-

Smetona bandė sekti caro sybes. Pradėta kasti ten an- 
žygius. Šiaulių kalėjime, glis, kurios išimdavo po a- 
Petro ir Povilo tvirtovėje, pie 12,000 tonų vasaros me-, 
kaip ir daugelyje kitų tvir- tu. Žiemą rogėmis, elnių bei 
tovių, už geležinių vartų šunų pagelba, anglį gaben- 
nyko mokslo, meno ir kito- davo link gelžkelio. Sovieti- 
kie didvyriai. Tironai ma- nė valdžia ten nusiuntė in-

Jefferson mokyklos kny- čiai programoms vesti. At- 
gyne, New Yorke, veikia į- 
domi vaikų valanda, pava- jai, liaudies dainoriai ir ki- 
dinta “The Story Hour.’” 
Susidomėjusiems mūsų ma
žosios gentkartės auklėji- ki 35 vaikų. Medžiaga labai 
mu, ji galėtų būti geru pa
vyzdžiu pradžiai auklėjimo 
susiedijos ar organizacijos 
plotme.

Valanda veikia šeštadie
nio rytais, kada vaikai liuo- 
si nuo mokyklos. Ateiti ga
li bile keno vaikai, be jo
kios mokesties už įleidimą.

Kas šeštadienio ryto 10:-
30 tylus, šviesus skaityklos pageidaujamų knygų pasi- 
kambarys prie 575 Avenue skolinti arba nusipirkti.
of the Americas prisipildo
vaikais nuo 3 ir pusės metų ir jos buvimas 
amžiaus iki 11-kos metų, palengvina. Socialė nauda 
Viena iš dviejų skaityklos yra milžiniška. Iš tokio lą- 
vedėjų, Clara Ostrowsky ar vinimo naudą parodo mums 
Ethel Soschin pradeda apy
sakų skaitymą.

Programą keičia kas pus
valandis ir veda taip, kad 
vaikai jaustųsi tarsi esą 
namie, su teise daryti pas
tabas skaitomosiomis temo
mis, kaip kas išmano. Jie 
gali spėlioti, kas seks po 
perstatomojo vaizdo. Gali 
pasakoti ką nors iš savųjų 
panašių pergyvenimų arba 
iš girdėtų ar matytų nuo- 
tikių. Vedėja padėtį kont
roliuoja visai nevaldomai.

Kartais pakviečiami sve-

atsargiai parenkama. Skai
toma apie liaudies kultūrą, 
problemas, didvyrius. Tuo- 
mi siekiama suteikti vai
kams smagaus pasilinksmi
nimo, taipgi informacijų 
jiems dar nežinomais klau
simais.

Greta skaityklos randasi 
knygynas, kur vaikai gali

mūsų pačių turimos pasek
mės iš praeityje pravestų 
Ateities Žiedo mokyklėlių,

/

Padėkime Joms ir 
Jiems Laimėti 
Visų Naudai

“Kad Dievulis joms padė
tu,” sako mano kaiminka 
pastebėjusi Laisvėje sąra
šą vajininkų ir jame keletą 
moterų kopiančių vis aukš
tyn su grupe draugų. Lais
vė jai patinka. “Laisvė rašo 
už taiką, už veteranus, už 
biednus žmones”, sako ji
nai.

Gerai rašant mes matome 
ir dienraštyje Vilnyje, kaip 
kad ir dienraštyje Laisvėje. 
Ir to laikraščio vajininkuo- 
se taipgi matome moterų 
grupę. Pas mus Žukauskie
nė, Svinkunienė, Bekešienė 
ir kitos. Pas juos Janulienė, 
Smitrevičienė, Kliknienė, 
Stukienė eina su pirmaujan
čiais.

Dirbančioms -dirbantiems .
davusių mūsų organizaci- visi pagelbėkime gaudami 
joms ne vieną narį. nors vieną skaitytoją, nes

Kada gi mes pradėsime jų laimėjimas bus mūsų vi- 
rūpintis mūsų trečiąja 
gentkarte? Jąja rūpintis 
turėtų būti lengviau. Dabar 
iš buvusiųjų žiedų turime 
nors galinčių mažiesiems 
paskaityti tinkamai. Auk- 
lint antrąją gentkartę nei 
to neturėjome, o visgi šį tą 
nudirbome.

Praeities žiedas.

Ar Žinote, Kas Išrinktas 
Jūsų Kongresmanų?

damas ištrėmimui į Irkuts
ką, antyje gabenasi kelias 
bulves, kopūstų, obuolių, 
kriaušių ir kitokių sėklų, 
mokslininkų jau giliai iša
nalizuotų, pritaikymui aug
ti šaltame klimate.

Ištrėmime, vieni slapčio
mis grįžę ruošė carinės sis
temos sunaikinimą, kiti gi, 
kuriems aplinkuma neleido 
pabėgti, toliau tęsė moksli
nius tyrimus.

Sibiras, kur pakeliais dau
gybė politinių ilsis amžinai, 
kur. buvo tik vargo ir kan
čių duslus atgarsis, jo mil
žiniškos -taigos atbudo ; jne- 
per einami miškai susiūba
vo ; snaudžianti kalnai .*■ iš
duoda neribotą kiekį- juo
dojo aukso. Sibire,': išaugo 
nauji miestai, milžiniška^ in
dustrija. Magnitogorsk,'“ in
dustrijos miestas, išbuda- 
votas po Didžiosios Ręvo- 
liucijos, laike karo ten liejo 
didžiąsias kanuoles, kalė 
milžiniškus tankus ir kitus 
karinius pabūklus, su
riais triuškino fašizmą. O 
kas ten buvo carizmo 
kais ?

Milžiniškas Magnitogorsk 
.kalnas, turtingas geležies 
rūda, anglimis ir kitokiais 
gamtos lobiais. Carienė pa
dovanojo ji vienam savo 

jam

ku-

lai-

Daug kas pasibaigusiame 
7i9-me Kongrese galėjo būti 
geriau, jeigu mes būtume 
geriau žinojusios savo kon- 
gresmanus, sekusios jų dar
bus. Jeigu už prasižengi-

mus mums kritikuotume* ir 
smerktume’, o už gerą dar
bą nors žodžiu per atvirutę 
pabirtume.

Stambiojo kapitalo ir in-‘ 
dustriju savininkai nelau
kia, kol kongresmanas ką 
nors padarys. Jie per savo 

spirte

sų laimėjimu. Jeigu kada 
nors mums buvo reikalinga 
eilinio žmogaus reikalus gi
nanti spauda, taiką įkurti 
pagelbstinti spauda, tai ji 
reikalingiausia dabar.

Gali būti pasirašyta šim
tai sutarčių darbo žmonių 
saugumui, gali būti priim
tos tarpvalstybinės taikos 
sutartys. Bet jeigu darbo 
organizacijų nariai, jeigu 
tų šalių žmonės nebus ap
šviesti, jeigu nebus įgudę 
tas sutartis saugoti ir ap
ginti, jos gali būti greičiau 
sulaužomos, negu pasirašo
mos.

Apšvietą ir susipratimą 
mes įgyjame skaitydami ge
rą spaudą. A.

daug vargo, sunkiai dirbo,
kartu kovodami su nepalan- lobby’s reikalauja, 
kiomis gamtos sąlygomis; spiria, kad kongresmanai 
jiems reikėjo gyvent audė- tartų taip, kaip turčiui ge- 
klo būdose, be jokių žmoniš- riau. Ir jie laimi.
kų patogumų; ten jie kasė Kongresmanai, — kaip ir 
geležį ir anglį, budavojo visi žmonės. Vieni iš jų la- 
miestą, tiesė gelžkelius. Gi bai apsukrūs, kiti ne. Ta- 
dabar? Sibire, taigose, kur 
seniau tik vilkai staugė 
nakties metu, sunkiomis pa
stangomis išaugo puikūs 
miestai, keliuose jų atsira
do mokyklos, ligoninės, te
atrai, moderniški apart-

čiau ir labiausia atsilikusie
ji žino, kad du, tai ne vie
nas. Jie žino, kad pas tur
čius balsų mažiau, pas bied- 
nuomenę daugiau. O jie no
ri būti ir vėl išrinksimais.

Praeitasis kongresas, veik 
mentai, universitetai., Q ca- visi republikonai kongres- 
ro viešpatavimo laikais manai, su parama nemažos 

grupės kongresmanų demo
kratu, užkeldino kainas, at- 
metė minimum mokestiesi 
pasiūlymą mokėti po 65| 
centus per valandą ir daug 
kitko blogo pridarė. 80-tas 
kongresas gali būti blogės-

• r *

ro viešpatavimo 
žmonės ten buvo, bemoks
liai, gyveno žemėje, olose, 
vyras pirkosi sau žmoną už 
ožką arba 'bpnką ' šnapso. 
Permainos didelės ir neper- 
ilgame laikotarpyje tai pa
daryta. Mokslininkai, meni
ninkai ir kiti kūrėjai, vals- nis, bet gali būti ir geres- 
tybės aprūpinti, dirba-kuria nis, jeigu to reikalausime, 
žmonijos labui, o ne kalėji
muose trūnyja.

Antras to paties Šiaulių 
kalėjimo gyventojo kūrinys 
— papuošalas kaklo: juo
dos ir baltos spalvos ašuto 
dvieilis iš kelių ar keliolikos 
šimtų gabalėlių, dubeltavai 
apvalių ritinėlių sunarsty
tas retežėlis. Apačioj snie- 
ginėlės formoje visaip iš
narstytas - išsukinėtas riti
nėlis, o po juom žvaigždelė, 
irgi iš ašuto. Be paaiškini
mo nebūtų galima patirt, iš 
ko visa tai padaryta. Tenka 
studijuot ir stebėtis kūrėjo 
sumanumu ir jo technikos 
grožiu.

(Bus daugiau)

Sužinokite, draugės, kas' 
yra jūsų kongresmanų. Pa
rašykite jam jūsų pageida
vimus varde jūsų kliubo ar 
kuopos bei draugijos, para
šykite asmeniškai. Pasiųs
kite delegaciją. Turėkime 
gerą, liaudžiai ir šaliai tar
naujantį kongresą!

M—te.

Roma. — Blogas oras sek
madienį sulaikė nemažai pi
liečių nuo dalyvavimo mies
tiniuose rinkimuose.

Illiopolis, III. — Trauki
nys užmušė visus 7 W. Wi- 
therell šeimos narius, va
žiavusius automobiliu sker
sai geležinkelio.

Šeimininkėms
TAS APIE RIEŠUTUS

yra labai
ŠIS

Visokį riešutai 
maistingas ir skoningas val
gis. Didžiuma jų perbrangūs. 
Tačiau negalima perdaug 
skųstis ant pynatų — dar vis 
galima gauti po 25c svaras. 
Lukštas jų lengvas, mažai at
simeta. O jeigu turite daržą, 
tai ir lukštas naudingai susi- 
vartos. Perkant daržo žemei 
lengvinti, už svarą sutrintų 
lukštų mokasi apie 10c.

Pynatai turi daug aliejaus, 
tad dalinai užvaduos neįper
kamą sviestą.

Didesnėm šeimom galima 
pynatų pirkti vienu kartu vi- 
,są maišą, atsieis pigiau.

Priemaišoms valgiuose, rei- 
|kia atsižvelgti, kas valgys. 
Riešutai yra kieti, o pilvas 
dantų neturi. Jeigu valgys 
bedantis arba tas, kuris turi 
įprotį ryti maistą nekramtęs, 
jį kankins dujos-gasąi ir jis 
Įtars jūsų gerą valgį buvus 
nuodingu. Negalintiems su
kramtyti ir silpno pilvo žmo
nėms galima riešutus duoti 
tiktai sumaltus į pieną, kaip 
Lietuvoje kad sumaldavome 
aguonas ar kanapes.

Išlukštenti riešutai geriau 
laikysis aklinai uždarytose 
stiklinėse ar vaškuotos popie- 
ros maišeliuose.

Keno viduriai nerangūs, 
valgymas pynatų su visais ru
dais kailiniukais bus naudin
ga.

Pynatai ir visokį riešutai 
geriau lukštensis, jeigu į spau
stuvą dėsi išilgai, lukšto siūle 
per spaustuvo vidurį? Taip 
spaustas lukštas tarsi durelės 
atsiveria.

Barbutč.
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Samdomojo Darbo Panaudojimo 
Privačiuose Tarybų Lietuvos Valstiečių 

Ūkiuose Taisykles
Tenkindami daugelio “Val

stiečių Laikraščio” skaitytojų 
pageidavimus, talpiname šian
dien samdomojo darbo panau
dojimo privačiuose LTSR val
stiečių ūkiuose taisykles.

Redakcija.

1. Samdytojas, besamdyda- 
mas, turi sudaryti su darbinin
ku ar darbininke (bernu, mer- 

■ ga) arba su atstovaujančia 
jam (jai) profsąjunga rašti
nę samdos sutartį. Sutartis 
įrašoma į Lietuvos TSR Pro
fesinių Sąjungų Centro Tary
bos nustatytos formos išspaus
dintą žemės ūkio darbininko 
atsiskaitymo knygelę ir sura
šoma trimis egzemplioriais, iš 
kurių vienas įteikiamas darbi- 
ninkui(-kei), antras lieka 
samdytojui, o trečias siunčia
mas žemės ūkio darbininkų 
profsąjungai.

Tais atvejais, kai samdoma 
pavieniam ir trumpalaikiui 
darbui atlikti, trumpesniam, 
kaip dviejų savaičių laikui že
mės ūkio sezono darbų me
tu, samdos sutarties sudary
mas raštu neprivalomas. Ta
čiau samdytojas, išmokėda
mas darbo atlyginimą, turi iš
duoti darbininkui 
skaitomąjį lapą, 
mas jame:

a) už kurį laiką 
atlyginimas,

b) pagrindinio 
■suma,

išmokėjimą už antvalan- 
darbą,
kitus priedus,

bendrą išmokamą atlygi- 
sumą pinigais ir natūra. 
Raštinėje samdos sutar-

. tyje turi būti nurodyti:
a) pagrindiniai darbai, ku

riems samdomas darbininkas 
(-ke),

b)

pažymėti a

išmokamas

atlyginimo

d žiu
d)
e) 

nimo

(-kių) samdymo tvarka ir jų
jų teisės samdytojo atžvilgiu 
yra tokios pačios, kaip ir su
augusiųjų darbininkų (-kių).

Paaugliai nuo 12 iki 14 me
tų ir jaunuoliai iki 16 metų 
amžiaus samdos sutartį su 
samdytoju sudaro būtinai tė
vų, globėjų, profsąjungos ar 
valsčiaus vykdomojo komite
to atstovo akivaizdoje.

7. Draudžiama naudotis pa
auglių nuo 14 iki 16 metų 
amžiaus ir nėščių moterų, pra
dedant nuo 6-tojo nėštumo 
mėnesio, jėga nepakeliamuo
se ir sveikatai kenksminguo
se darbuose. Itin lengviems 
darbams atlikti gali būti sam
domi paaugliai ne jaunesni 
kaip 12 metų amžiaus, bet 
samdyti jaunesnius kaip 12 
metų amžiaus darbui visiškai 
draudžiama.

Nepakeliamų ir sveikatai 
kenksmingų darbų sąrašus su
daro žemės Ūkio Liaudies Ko
misariatas drauge su žemes 
ūkio Darbininkų Profesinės 
Sąjungos Respublikiniu Komi
tetu.

8. Sudarydamas samdos su
tartį, samdytojas turi teisę rei
kalauti iš darbininko i 
s ve i k atos pa žymėj i m o, 
pat periodinio jo (jos) 
katos patikrinimo.

9. Darbo atlyginimas 
gaiš ir natūra nustatom

(-kės) 
taip 
svei-
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

E. LILIENTHAL, 
paskirtas J.

DAVID
prez. Trumano
V. Atominės Energijos Komi
sijos pirmininku. Jis jau nuo 
seniau yra Tennessee Valley 
Authority pirmininku.

rėjom tą kaklą išgydyt, kad 
jis mums nesugadintų pla
no.

Ir sugadino. Trečiadienio 
rytą atsikėlusi, maniškė vis 
kaklu tebesiskundžia... Nėr 
kas daro. Būčiau telefona- 
vęs iš anksto draugam Pu- 
piam, kad neatvažiuotų, bet 
jų darbo vietos telefono ne-

rytoj, trečiadienio rytą, at- žinau. Su laišku nesusigau- 
važiuos draugai Pupiai, vi- dysi. Tai va ir padėjimas, 
sai prisirengę turiningai 
dieną su mumis praleist 
kur muziejui. Tai labai no- SKELBKITĖS LAISVĖJE

šildytuvą. Smirnova atnešė 
savo š i 1 d o m ą j ą lem
pą. Tą p a 1 e i d o m dar
ban. Sėdėjo saulės ate

(Tąsa)

Bet Los Angeles mieste ir 
apylinkėse tarpe rusų dar 
tebėra ir užsikirtėlių atža
gareivių. Ir su jais susitarti 
negalima. Fašistinis ele
mentas. Taip tarpe pačių 
amerikiečių, per kelias 
gentkartes čia įsigyvenusių, 
taip tarpe kitataučių, taip 
tarpe rusų. Ir visur čia rei
kia neatlaidaus darbo. 
Visokiariopo ir visų mūsų 
darbo.

Toji Smirnova daug kuo 
įdomi moteris. Turi daugy
bę gerų knygų, rusų kalba, 
anglų kalba, net ir dar kito
mis kalbomis. Myli gerų 
muzika — rimtesnę, klasiš
ka, operinę muzikų, simfo
nijas, liaudiškus motyvus. 
Ti^ra pažangi inteligentė. 
Sumaniai ir prasmingai ei-i 
giasi visame -k a m e. 
Nesidrovi jokio darbo, net 
ir labai juodo sunkaus fizi
nio darbo. Nedirbsi — ne
valgysi. Dykaduonių para
zitų neapkenčia. Ir ji nega
li atsistebėt žemu politiniu 
mūs Amerikos vidutinių pi
liečių susipratimu. Net ir 
tarpe studijos darbuotojų, 
šiaip, regis, nekvailų ir pa
mokytų žmonių, matai ap
gailėtina atsilikimų. Ir 
Smirnova stengiasi visaip 
juos įsamdnint. Užėjusi, be
skaitydama, ką svarbesnio, 
tuoj ji bruka jiems pano
sėn. Va, žiūrėkit, skaitykit, 
dėkitės galvon, nebūkit mo
kyti ablavukai. Protų var- 
tokit.

Su kaimynais ant tos pa
čios gatvės ji labai taktiškai 
ir draugiškai suteikia. Ir 
jie jų gerbia. Malonu man 
būdavo, kiemuky besėdint, 
beskaitant, staiga užgirsti 
ja su kokiuo kaimynu susi
ėmusia. Ji jam nuosekliai, 
įtikinančiai ir karštai—kad 
jau duoda tai cjuoda. Strei
kų klausimu, kMkluksų dū
kimu, imperialistine atom- 
bornbos politika. Kas tik 
pasimaišo ant minčių. Moka 
ji sugabiai nušviest. Su ja 
man teko ne kartų gražiai 
išsikalbėt.

saulė tuos raumenis atleis. 
Galiausiai, mirko ji karštoj 
vonioj — ir nuėjo paskui 
gult. Visaip bandė išvaryt 
tą nelabąjį “grizą”: mat,

(Bus daugiau)

WATERBURY, CONN.
mažiau kaip 24 darbo dienos.

Užmokestis už atostogas ar
ba kompensacija už neišnau
dotas atostogas apskaičiuoja
ma taip: metinis piniginis ir 
natūralinis uždarbis dalijamas 
iš 12 (įskaitant ir neapmoka
mų atostogų laiką) ; gautasis 
vidutinis mėnesinis uždarbis 
dalijamas iš 25.6; gautasis vi
dutinis darbo dienos uždarbis 
dauginamas iš atostogų dienų 
skaičiaus.

18. Visuomenines pareigas 
darbininkas (-kė) atlieka, 
bendra taisykle, nedarbo me
tu. Tačiau samdytojas turi at
leisti darbininką (-kę) nuo 
darbo, palikdamas darbo at
lyginimą laikui, reikalingam 
dalyvauti rinkimams į Tary
bas, kaimo sueigose, liaudies 
teismo posėdžiuose liaudies 
tarėjais ar liudininkais, par
tinių, prosąjunginių, koopera- 
tyvinių ir kitų visuomeninių 
organizacijų suvažiavimuose 
bei konferencijose.

Nepilnametis dąrbininkas 
(-kė) atleidžiamas nuo darbo, 
paliekant jam darbo atlygini
mą, mokyklai mokymosi va
landomis, neraštingumo likvi
davimo punktams lankyti ir 
11., išskiriant įtemptų žemės 
ūkio darbų laikotarpius.

19. Samdytojas nuo samdos 
sutarties sudarymo dienos pri
valo įregistruoti darbininką 
(-kę) valstybinio socdraudimo 
punkte ir įmokėti žemes Ūkio 
Darbininkų Profsąjungai gry
nais pinigais už darbininko 
(-kės) socialinį draudimą pa
gal nustatytus tarifus, bet no 
mažiau kaip 6 nuoš. ir ne dau
giau kaip 16 nuoš. darbo at
lyginimo sumos.

Be to, samdytojas kiekvie
ną mėnesį moka žemes ūkio 
Darbininkų Profsąjungai nuo 
bendros piniginės ir natūra 
išmokamos sumos 1 nuoš. dar
bininko kultūrinio masinio ap
tarnavimo reikalams.

Tuo atveju, kai, pagal sam
dos sutartį,, darbo atlyginimo 
dalis yra numatyta natūra, 
natūralinio atlyginimo pakeiti
mą piniginiu, — samdytojo 
socdraudimo ir kultmasinio 
darbo pajamų įmokos sumai 
nustatyti, — padaro profsą
junga, išeidama iš vietinių vi
dutinių rinkos kainų, bet ne 
žemesnių už valstybines.

20. Ginčus (konfliktus) tarp 
samdytojo ir darbininko 
(-kės) sprendžia liaudies teis
mas.

21. Samdytojas neturi tei
sės savo nuožiūra daryti at
skaitymus iš darbininko (-kės) 
darbo atlyginimo. Kai darbi
ninkas (-kė) padaro samdy
tojo turtui žalą, samdytojas 
gali per- liaudies teismą iškel
ti darbininkui (kei) reikala
vimą atlyginti nuostolius.

22. šių taisyklių vykdymo
priežiūrą vykdo žemės' Ūkio 
Darbininkų Profesinė Sąjun
ga, taip pat valsčių vykdo
mieji komitetai ir kaimų ta
rybos. y .

28/ Už šių taisyklių ,peržen
gimą sanjidytojas atsako pa
gal įstatymus baudžiamąja 
tvarka. |

24. Šios taisyklės turi būti 
iškabintos matomoje vietoje 
valsčių vykdomuosiuose komi
tetuose.

Valstiečių Laikraštis.

Naujas Lietuvių Restaurantas

CHERRY RESTAURANT

RONKONKOMA
8634

PETRAS VELYKIS, Savininkas
248 Cherry Street, Waterbury, Conn.

Malonus Patarnavimas 
GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

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. Y

TELEPHONE

STAGG 2-5048

pini- 
as ša

lių susitarimu, bet nustatytas 
darbo atlyginimas negali būti 
mažesnis, kaip darbininkų 
(-kių), dirbančių tarybiniuose 
ūkiuose, apskaičiuojant visas 
jų gaunamas pajamas pini
gais, natūra ir kitomis atlygi
nimo rūšimis.

Šalių susitarto 
ginimo dydžio 
sprendžia žemės 
ninku Profsąjunga.

Darbo atlyginimas pinigais 
turi būti mokamas ne rečiau 
kaip vieną kartą per mėnesį, 
o natūra — ne rečiau kaip 
vieną kartą per tris mėnesius.

Nutraukiant samdos 
tį arba jai pasibaigus, 
atlyginimas pinigais ir 
išmokamas darbininkui 
išeinant nuo samdytojo, 
anksčiau kaip visiškai 
skaičius.

Be darbo atlyginimo, 
dytojas turi nemokamai 
ti darbininkui (-kei) tinkamą 
gyventi butą, šviesą, kurą ir 

i maistą. Maisto turi būti duo
dama toks pat kiekis ir to
kios kokybės, kokį valgo pa
ties samdytojo šeima.

Drabužius ir avalynę sam
dytojas duoda darbininkui 
(-kei) pagal darbo sutartį ir 
į darbo atlyginimą jie neįskai
tomi.

10. Samdydamas darbinin
ką (-kę) tik laikiniems sezo
niniams žemės ūkio darbams 
atlikti, samdytojas gali duoti 
darbininkui (-kci) jųdviejų 
sutartą padienį darbo atlygi
nimą pinigais arba natūra.

11. Darbininkas (kė), lai
kinai netekęs darbingumo, 
pasilaiko teisę nemokamai 
naudotis per du mėnesius gy
venamąja patalpa, taip pat 
per tą laiką gauti samdytojo 
maistą.

Laikino nedarbingumo at
veju pašalpą’išmoka profesi
nės sąjungos socialinio drau
dimo skyrius.

Atleistieji darbininkai (kės) 
neturintieji 'savo butb, pasilai
ko teisę nemokamai naudotis 
gyvenamąja patalpa per dvi 
savaites nuo atleidimo dienos, 
šiam laikui praėjus, darbinin
kas (-kė) turi išsikraustyti iš 
patalpos.

12. Susirgus ar darbininkui 
(-kei) nelaimingam atsitiki
mui įvykus, taip pat gimdymo 
atveju, samdytojas turi pri
statyti darbininką (-kę) į li
goninę ar į medicinos punktą, 
arba užtikrinti medicinos pa
galbos atvykimą.

13. Nurodytas 9 ir 10 §§ 
darbo atlyginimas nustatomas

darbo atly
to is i n gumų, 

ūkio Darbi-

(-kci), be jo (jos) su- 
bet kurias lengvas pa- 
pav., palikti saugoti 

arba ūkį.

išeinant iš 8 valandų vidutinės 
darbo dienos per mėnesį.

Pailginta darbo diena (t.y. 
ilgesnė kaip 8 valandų darbo 
diena) leidžiama, šalių susita
rimu, itin įtemptų žemės ūkio 
darbų metu.

Apmokėjimas už pailgintą 
viršaus 8 valandų darbo die
ną1 nustatomas šalių susitari
mu. Tačiau už antvalandinio 
darbo pirmąsias dvi valandas 
turi būti sumokama ne ma7 
žiau kaip pusantro karto, o 
už sekančias valandas — dvi
gubai, palyginti su normalios 
nepailgintos darbo dienos Ap
mokėjimu, įskaitant uždarbį 
tiek pinigais, tiek ir natūra.

Antvalandžių darbai, abie
jų šalių susitarimu, turi būti 
šalių aiškiai nusakyti ir įrašy
ti į samdos sutartį.

14. Samdytojas turi duoti 
darbininkui (-kei) vieną die
ną savaitėje poilsiui, taip pat 
leisti jį (ją) nuo darbo viso
mis kitomis įstatymų nustaty
tomis švenčių ir vietos papro
čiais nedirbamomis dienomis. 
Visomis nedarbo dienomis, 
taip pat darbo dienomis, lais
vu nuo darbo metu, darbinin
kas (-kė) turi teisę išeiti iš 
sodybos ir panaudoti laisvą 
nuo darbo laiką savo nuožiū
ra. Draudžiama laisvu nuo 
darbo laiku pavedinėti darbi
ninkui 
tikimo, 
reigas, 
namus

Dirbti švenčių dienomis lei
džiama tik ypač įtemptų že
mės ūkio darbų metu, būtinai 
prireikus ir ne kitaip, kaip 
samdytojo su darbininku 
(-ke) susitarimu.

Kaip taisyklę, už darbą iš
eiginėmis dienomis samdytojas 
turi duoti darbininkui (-kei)z 
kitą išeiginę dieną per Arti
miausias dvi savaites. Išimti
nais atvejais už darbą išeigi
nėmis dienomis darbininkui 
(-kei) mokamas dvigubas pi
niginis atlyginimas, palyginti 
su normalia darbo diena.

15. Darbininkas (-kė) pri
valo atlikti susitarimo nusa
kytąjį darbą, rūpestingai elg
tis su gyvuliais ir inventoriu
mi, nedarant žalos samdyto
jo turtui. Išeidamas iš darbo, 
darbininkas (-kė) turi sugrą
žinti samdytojo jam (jai) pa-% 
tikėtąjį turtą.

16. Samdytojas gali atleisti 
darbininką (-kę) prieš sam
dos terminui pasibaigiant tik 
dėl svarbių priežasčių ir būti
nai įspėjęs apie tai prieš dvi 
savaites. Jeigu samdytojas at
leidžia darbininką (-kę) ne
įspėjęs, jis turi išmokėti jam 
(jai) darbo atlyginimą (išei
ginę kompensaciją) už dvi sa
vaites iš anksto. Išeiginės 
kompensacijos dydis apskai
čiuojamas pagal bendrąją už
darbio sumą (piniginę ir na
tūra).

Draudžiama atleisti darbi
ninką (kę) per du mėnesius 
nuo darbingumo netekimo 
dienos, kol jis (ji) dėl laikino 
nedarbingumo negali dirbti. 
Atleisdamas darbininką (-kę) 
dėl ligos, nurodytajam termi
nui išėjus, samdytojas turi 
pranešti apie tai žemės ūkio 
Darbininkų Profsąjungai.

Darbininkas (-kė), išeida
mas iš samdytojo prieš sam
dos terminui pasibaigiant, iš
skiriant išėjimą dėl mobiliza
cijos, turi įspėti samdytoją 
apie savo išėjimą prieš dvi sa
vaites. Darbininkas (-kė), pa
likdamas samdytoją, turi teisę' 
iš jo ..reikalauti pažymėjimo 
ąpie jo darbą, patvirtinto 
valsčiaus vykdomojo komiteto.

17. Darbininkui (-kei), iš
dirbusiam toje pačioje vietoje 
ne mažiau kaip 11 mėnesių, 
turi būti suteiktos vieną kartą 
metuose eilinės apmokamos 
atostogos ne mažiau kaip 12 
darbo dienų, o nepilname
čiams, iki 16 metų, — vienas 
kalendorinis mėnuo, bet ne
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GREEN STAR BAR & GRILL<p <♦>

<!> <♦>LIETUVIŠKAS KABARETAS
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<t> >sutar-
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natūra
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FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Telefonu Poplar 4110

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

sam- 
tcik-

459 GRAND ST.
(Skersai jiuo Republic Teatro)

samdos terminas,
darbo atlyginimo dydis, 
ir išmokėjimo terminai, 
salią sutartosios papil-

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

bot ne
atsi-

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų,. ves
tuvių, kitokių

rūšys
d) 

domosios sąlygos.
3. Samdos sąlygos nustato

mos laisvu susitarimu samdy
tojo, iš vienos pusės, ir darbi
ninko (-kės) arba atstovau
jančios jam (jai) profsąjun
gos, iš kitos pusės, šios saly- Į 
gos negali pabloginti darbi
ninko (-kės) būklės, palyginti 
su šiomis taisyklėmis ir vei
kiančiais įstatymais. Blogina
mosios sąlygos negalioja, ir 
vietoj jų veikia šių taisyklių 
nustatytosios.

Visokie susitarimai, kurie 
darbininko (-kės) būklę pa
gerina, palyginti su šiomis tai
syklėmis, yra teisėti.

4. Raštu sudaryta samdos 
sutartis turi būti būtinai įre
gistruota valsčiaus vykdoma
jame komitete per 2 savaites 
nuo samdos sutarties sudary
mo dienos. Už įregistravimą 
jolyo mokesčio nei iš samdy
tojo, nei iš darbininko (-kės) 
neimama. įregistruotoji rašti
nė darbo sutartis galioja nuo 
samdos sudarymo dienos.

Jei raštinėje samdos sutar
tyje yra sąlygų, pabloginančių 
darbininko (-kės) būklę, pa
lyginti su šiomis taisyklėmis, 
arba siekiančių apriboti dar
bininko (-kės) politines ar 
bendrąsias pilietines teises, tai 
valsčiaus vykdomasis komite
tas turi pasiūlyti samdytojui 
per vienos savaitės laiką pa
daryti samdos sutartyje ati
tinkamus pakeitimus. Šie pa
keitimai galioja nuo darbinin
ko (-kės) samdos sutarties 
dienos.
• Jeigu nustatytu laiku pa
keitimai nebus įrašyti, vals
čiaus vykdomasis komitetas 
turi atsisakyti samdos sutartį 
įregistruoti ir apie tai praneš
ti darbo apsaugos inspekto
riui, kad samdytoją patrauktų 
atsakomybėn už darbo įstaty
mų peržengimą.

5. Neleidžiama sudaryti 
samdos sutarties ilgesniam 
kaip. vienerių metų • laikui.

6. Nepilnamečių darbininkų

Tą antradienį įvyko ne
smagumas. Kaž kaip iš nak
ties pakilo maniškė su 
skaudamu kaklu. Ar ji kaip 
nepatogiai galvą atmetusi 
gulėjo ir gyslas pertempė ir 
ten ją koks piktas “vėjas 
užpūtė”, ar jai kuris kakli- 
nis nervas supyko, susijau
dino... Nebesuvaikysi. Bė
da gyva. Neduoda kaklo nė 
prisiglaust. Spazmai suima 
tuojau ir ji ne savu balsu 
rėkia, spiegia...

Griebiaus ją gelbėt, brau- 
kinėjau, spaudinė jau, masa
žavau kaklo gyslas... Nie
ko. Vis tas pats. Ėmiau dėt 
karštus kompresus, rankš
luosčius karštai sumirky
tus. Regis, kiek atleidžia, 
bet paskui ir vėl — kad 
griebs jai kaklą mėšlungis 
traukt, tai nors tu ką1 da
ryk...'Laikė paskui ant kak
lo prisitvirtinusi elektrinį

——-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-8191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

''..GasL/tj

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktj, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsą pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vemon St
PHILADELPHIA, PA
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Apkaustas” Kovoja Del 

Naujų Laimėjimų
KAUNAS. — šių metų 

potvynio bangos kitų Vili
jampolės pastatų tarpe bu
vo užliejusios ir aliumini- 
jaus indų ir skardos išdirbi
nių ‘fabriką “Apkaustas”. 
Fabriko cechuose ūžė van
dens verpetai, ledų gabalai 
daužėsi į plūduriuojančias 
stakles, mašinos skendo 
vandeny...

Tačiau, vos tik vanduo 
nuslūgo, fabriko darbinin
kai vėl atsirado savo ce
chuose. Jie pažiūrėjo į gam
tos stichijos padarytus nuo
stolius ir energingai stvėrė
si atstatomojo darbo. At
kakliai dirbęs fabriko ko
lektyvas, kasdien džiaugėsi 
vis naujais laimėjimais. Ir 
štai, dabar “Apkausto” fab
rike jau dirba 280 atremon
tuotų staklių, o iki metų 
galo bus paleistos dar 8.

Įsijungdamas į soc. lenk
tynes stalininio penkmečio 
garbei, fabriko “Apkaus
tas” kolektyvas buvo pasi
žadėjęs sistematingai vir
šyti planą, išgyvendinti nie
kalą, 1946 metais visiškai 
baigti fabriko atstatomuo
sius darbus.

Dažnais gamybiniais pa
sitarimais, tikrinant šito 
pasižadėjimo vykdymą, nu
statyta, kad kolektyvas sa
vo įsipareigojimus ištesėjo.

— Spalio revoliucijos 
šventės garbei mes 1946 m. 
planą baigsim iki š. m. lap
kričio 7 dienos, — sako fa
briko direktorius A. Tiurni- 
kovas.

Šiuo metu yra išdirbamos 
soc. lenktynių Spalio revo
liucijos šventės garbei sąly
gos, kuriomis “Apkaustas” 
nori lenktyniauti su liejykla 
“žiežirba.”

Fabrikas sparčiai auga, 
plečiasi; Greitu laiku bus 
atidarytas naujas, — arma- 
tūrinės liejyklos cechas, ku
ris gamins kranus, durų 
rankenas ir kt.

Dėlko Aš Įsirašiau į Mark
sizmo - Leninizmo Univer-

KAUNAS. — Atsakant į 
viršuje pastatytą klausimą, 
galima pasakyti, kad žmo
gui niekados nėra vėlu mo
kytis ir kad niekados ne
reikia praleisti progų pagi
linti savo žinias, susiste
minti jas ir, pagaliau, savo 
darbą padaryti našesnį ir 
tobulesnį. Todėl ir aš, bene 
pirmutinis iš TSRS Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos 
Kauno Filialo, įsirašiau į 
Marksizmo — Leninizmo 
Vakariu. Universiteto Kau
ne klausytojų tarpą ir lan
kau paskaitas.

Tarybų Sąjunga, kurios 
sudėtyje yra Lietuva, po di
džiojo Tėvynės karo ir tu
rint prieš akis draugo Sta
lino sukurtąjį penkmečio 
planą, iš kiekvieno piliečio, 
tuo labiau iš kiekvieno inte
ligento, reikalauja sąžinin
go ir sąmoningo darbo so
cialistinei valstybei stiprin
ti, karo padarytoms žaiz
doms gydyti ir eventualiai 
žengti į komunizmą. Norė
damas pagal savo jėgas pri
sidėti prie savo krašto kū
rybinio darbo, noriu ir lai
kau savo pareiga arčiau iš
studijuoti marksizmo — le
ninizmo mokslą ir dar gi
liau įsisąmoninti jo didelę 
reikšme.

Aš žinau, kad marksiz
mas — leninizmas yra di
džioji revoliucinė proletari
ato teorija, kurią sukūrė 
Marksas ir Engelsas, ir ku
rią išvystė didieji Tarybų 
Sąjungos kūrėjai Leninas ir 
Stalinas. Marksizmas - leni
nizmas duoda proletariatui 
nenugalimą ginklą jo kovo
je su klasiniais priešais, ko
voje už proletariato dikta
tūrą, kuri yra pereinamasis 
laipsnis į visuomenę be 
klasių. Marksizmas - leni
nizmas yra pati pažangiau
sia pasaulėžvalga ir yra ta
rytum kelrodis viso pasau-

Susitarimu abieju unijiniu centru — CIO ir AFL — 
New Yorke Įkurta Labor Sports Federation. Sunkiasvo
ris kumštynių čampionas Joe Louis užgyrė programą. 
Sėdi: Joe Lillard, Joe Louis, Albert De Prospo <(is 
Amalgamated Meat Cutters, AFL, kuriam pavesta va
dovauti komitetui). Stovi: Robert Fuller iš United 
Electrical, Radio & Machine Workers (CIO) ir Man- 

nie Wideroff.

lio proletariato kovoje už 
būsimą pasaulio santvarką, 
už komunizmą.

Į Vakarinį marksizmo — 
leninizmo universitetą ma
ne atvedė noras visa tai si- 
stematingai išstu’dijuoti, lig 
šiol turimas žinias pagilin
ti, ir iš viso — žinoti dau
giau, negu žinau dabar.
Rašytojas Karolis Vairas.

Orlando, Florida
Peters- 
miesto 
mylių.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Vykdomas 1947 Metų 
Gamybos Planas

Artelė “Vilna” įsijungė į 
socialistinį lenktyniavimą 
Didžiosios Spalio Revoliuci
jos 29-jų metinių garbei. 
Nežiūrint ilgai užtrukusio 
mašinų skyriaus remonto, 
ši artelė 4 mėnesius prieš 
terminą — iki rugsėjo 1 
dienos, įvykdė metinį planą 
visame gamybos cikle, susi
jusiame su tekstilės žaliavų 
apdirbimu. Nesustodamos 
ties pasiaukojančiu darbu 
pasiektais laimėjimais, kar- 
šėjos, verpėjos ir visas li- 
kusis stachanovininkų ko
lektyvas toliau kelia darbo 
našumą. Per rugsėjo mėne
sio 20 dienų pagaminta už 
keliasdešimt t ū k s tančių 
rublių produkcijos 1947 m. 
sausio - mėnesio programos 
sąskaitom

Visi darbo procesai arte
lės cechuose yra racionali
zuoti, kas padeda .pasiekti 
glaudų kiekvienos darbinin
kės sąveikį, o taip pat grie
žta darbo laiko ekonomiją.

Iki lapkričio 7 dienos sta- 
chanoviškas artelės “Vilna” 
kolektyvas pasižadėjo, ben
drai imant, įvykdyti ketvir
tojo stalininio penkmečio 
antrųjų metų pirmosios ke- 
tvirties programą.

A. Civinskas.

San Francisco, Calif
Instituto sukėlėme 

Pabalti jos 
o ba
rt ra u-

ir A.

1. ii1 A. Levanai, J.
Kėblinas, M. An-

V. Kubilius, F. Le-

Dūl įsteigimo Vilniaus Vė
žio Ligos
$500. Pelno nuo 
parengimo dalis $200,
lansą suaukavo sekanti 
gai:

B. ir V. Sutkai $100.
Po $50: A. Demikis 

Ankštie nė.,
Po $25 : M. Iloffmanienė ir 

P. Blieka.
Po $5: 

Baker, J. 
d resson,
ming, J. Rose, P. Chapas, E. 
Vilkaitė.

Po $2.50: Smithienė ir C, 
Mičiulis.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū.

V. Sutkienė.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Hollywood, Calif. — Ne
žinia keno mesta rankine 
granata suardė namus vie
no judamųjų paveikslų 
streiklaužio.

VITAMINŲ SANDĖLIS
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.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

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 tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini” 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas 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

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue *
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-6770

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas •

411 Grand St. Brooklyn

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

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Table teles naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akiu. 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 GeYm Oįl; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

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

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

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis,: 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8642

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE 

40 VALANDŲ — $28.00
EPPENS, SMITH & CO. INC. 

103 WARREN STREET 
NEW YORK CITY

(261)

darbininkų 
su jais dirba 

wilkes-barrietis

mažai.
mūsų

Vil-

mes

aukšto palociškas 
” o antroj pusėj 

žodžiu sa- 
švari ir la-

dukra, mus

MOTERIS VALYTOJA
apvalymui mažo ofiso 
DALIAI LAIKO 
Turi pradėti 7 A.M.

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, gera alga.
V. LA ROSA & SONS, INC.,

473 Kent Ave., Brooklyn.
(257)

OPERATORĖS
Dirbti prie •pamušų vyriškoms kepurėms.

Taipgi pagelbininkės. Unijinės sąlygos.
AERO LINING CORP.

285 Mercer St., N. Y. C.
(257)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RETA PROGA 
dėl 

PATYRUSIŲ IR BE PATYRIMO 
Siuvamų Mašinų Operatorėms.

Apskritų metų darbas. Puikiausia 
minimum mokestis laike mokinimosi 
Aukščiausios algos kokios bent kada 
buvo mokėtos marškinių pramonėje.

Kreipkitės dabar j 
EMPLOYMENT OFISĄ
JACOBSON & SONS

INC.
JA Y & RIVER STS.
TROY, NEW YORK.

(258)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
SKLYĘŲ SUSTATYTOJ AI

PATYRĘ SUPLANUOTOJAI 
PRIE KONSTRUKCIJOS IR PATAISYMŲ 

VIDUTINIAI IR DIDELI 
SKLYPAI IR ĮRENGIMAI 

REPUBLIC AVIATION CORP.
FARMINGDALE, N. Y.

(258)

medžiot fezanų į So. Dakota. 
Pirmą dieną nušovė 40 feza
nų. Po tam apkeliavo New 
Mexico, Texas, Canados pa- 
rubežių, per 17 dienų padarė 
šešius tūkstančius mylių su 
“B j u ik u.” Uraitis (tikra pa
vardė Juraitis) ir Louis Lie
tuvnikas paeina iš Baltimorės, 
Md. Lietuvnikas skaito Vilnį 
ir porą tautiškų laikraščių. Su 
politika mažai užsiima.

Ačiū jiems už visokius pa
tarimus, kaip įsigyti orindžių 
grovą ir laimingai gyventi 
Floridoj.

Mes’ gyvename St. 
burge, Fla. Nuo mūsų 
iki Orlando — 120 
Lapkričio 2 d. sumanėm tą
miestą aplankyti. Orlando 
miestas turi apie 40 tūkstan
čių gyventojų, bet žiemos lai
ku pašoksta dvigubai gyven
tojais. Miestas užima maž
daug 10 mylių išilgai, ir kiek 
mažiau skersai. Visur kur ap
link ežerai ir maži ežeriukai, 
pilni jie visokio kalibro žuvų.

Orlando miestas labai gy
vas ir bizniškas, tiktai trupu
tį gatvės persiauros, bet iš 
gamtiško atžvilgio, gražus, 
nes pilnas žaliuojančių pai
mu ir medelių, raudonai žy
dinčių, Pounsettia Blossoms. 
Miestas turi 12 pradžios,mo
kyklų, 2 aiškūles, 5 ligonines 
ir daug visokių žaismaviečių 
ir dideles įmones orindžių ap- 
dirbinėjimui. Bet darbininkų 
uždarbiai nepavydėtini, į va
landą jiems moka nuo 60 
centų iki dolerio, bet tokių do
lerinių 
Kartu 
draugas 
kelis.

Orlandan važiuojant 
turėjome du antrašus:
Uraičio ir Louis Lietuvniko, 
bet jie gyvena ant farmerskų 
kelių, vadinamų “routais,” ir 
ko tiktai mieste nepaklausė
me, kad ir pastorių ir polic- 
manų, niekas nežinojo, kaip 
kelią nurodyti. Bet man ding
telėjo į galvą pavartyti tele
fono knygą. Pavardes tuoj 
suradau, tai net akys nušvito. 
Uraičio 'negalėjau prisišaukt, 
sakė, telefonas negerai veikia. 
Už tai gerbiamą pilietį Lietuv- 
niką prisišaukiau. Pasirodė, 
kad jis nuo tos vietos už 5 
mylių, nurodė vardus gatvių, 
ir mes lengvai suradome jo 
dvarą ir orindžių sodus. Orin
džių sodus jie vadina “gro- 
vais.” Įvažiavimas į Lietuvni
ko dvarą labai puošnus: bal
ta bromą, o po tam iš abiejų 
pusių kelelio aukštos karališ
kos painios per kokius 5 šim
tus pėdų, gale apskrita kliom- 
ba ir ten pat su raudonu sto
gu vieno 
“bungalow,
šaunus ežeru kas. 
kant, vieta graži, 
bai tvarkinga.

Lietuvnikai, su
pasitiko draugiškai. Kalbėjos 
ir tą patį vakarą nusivežė pas 
Uraičius, už 9 mylių. Uraičiai, 
laisviečiai, draugiškai kalbė
jos ir gerai pavaišino iki pir
mos valandos naktį. Nakvynę 
suteikė Lietuvnikai.

Ant rytojaus Lietuvnikas 
su nauja “džype” mane su 
moterėle vežiojo po savo šau
nų orindžių grovą-sodą, sky
nė mums ir liepė valgyti jo 
saldžius orindžius.

Važiuojant “džype” patvo
riu ir užsikalbėjus, šmaukšt, 
“džype” ir įsmuko į grabę iki 
stebulių, ir anei krust! Mums 
buvo labai žingeidu pasiva- 
žinėt “džype,” bet dabar pa
sidarė dar žingeidžiau matyt, 
kaip toji kariška smarkioji 
mašina galės išsikrapštyti iš 
to griovio - ravo. Lietuvnikas 
pasišaukė porą savo darbinin
kų, iš kurių vienas buvo jau
nas kareivis. Jis ją be didelio 
vargo atbulai “išbekiavo.” 
Dabar mes patyrėme, kokias 
svarbias roles “džypės” atliko 
laike karo su vokiečių naciais 
ir italų fašistais. Raudonar
miečiai “džypes” vadino “ka- 
ziol? (ožys).

Simpatinga Lietuvnikienė 
pagamino skanius pietus iš ka
lakutienos, savo ūkyj augin
tos, sviesto ir kitų įvairių pro
duktų.

Aplankėme jų švogerį Tonį 
Yucių, kuris ištarnavo Dėdei 
Šamui 30 metų už “master 
sardžent.” Dabar - paleistas 
ant pensijos, turi moterį ir au
gusią dukterį, o ir orindžių 
grovą, 10 hektarų. Yucius pa
eina įš Lietuvos nuo Žemaiti
jos, bet lietuviškai nešneka 
nei žodelio.

Lietuvnikas yra gabus spor
tininkas, nes šitą rudenį su 

' keliais savo draugais važiavo

V; J. Stankus.

Waukegan, 111
Kvieslys

Na, štai jau susilaukiau No. 
3 šviesos. Paėmęs į rankas 
skleidžiu žurnalo lapus ir 
skaitau antgalvius. žingeidūs 
antgalviai, dar žingeidesni jų 
turiniai. Į akis metas Dr. A. 
Petriko straipsnis: “Širdis ir 
Kraujo Apytaka;” skaitau 
atydžiai, sklandžiai skaitosi 
pilnai aiškiai ir suprantančiai, 
tyro mokslo pagrindais straips
nis. Geriau vargiai kas suge
bėtų parašyti.

Perskaitęs ištisai straipsnį, 
taip ir nori paačiuoti Dr-ui A. 
Petrikai už tokį aiškų aprašy
mą širdies ir kraujo apytakos 
veikmės. Priimk nuo manęs 
nuoširdų ačiū už tokį puikiai 
parašytą, tyro mokslo pagrin
diniai populiarų straipsnį.

Mes turime Jungt. Valstijo
se porą šin^ų gydytojų ir den- 
tistų. Jei jie nors po vieną 
straipsnelį į metus parašytų iš 
sveikatos srities, tai mūsų bro
liai ir sesės lietuviai, toli pir
myn pažengtų sveikatos at
žvilgiu. Lietuvių gyvenimo 
metai prailgėtų ir senatvės su
silauktų nesupu’vę, sukerėję, 

•o linksmi ir patenkinti gyve
nimo eiga.

Tad kviečiu jumis, gerbia
mieji gydytojai ir dentistai, 
neskūpėkit pateikti žinijos iš 
žmonių sveikatos srities, o lie
tuviai tikrai bus už tąjį nuro
dytą teisingą kelią į sveikatą 
didžiai dėkingi.

Dr. Med. A. L. Graičūnas.

Lux embourg reikalauja 
235 ketvirtainių mylių Vo
kietijos žemės.

Anglija tikisi padaryt 
prekybos sutartį su Jugo
slavija.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Barbara Janush (Bar

bora Janush). Prašau atsišaukti.
P. O. Box 5393, Houston 12, Texas.

(256-261)

SANDĖLIO DARBININKAI 
IR 

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
5 Dienų — 40 Valandų Savaitė. 

GERA PASTOVI ALGA. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės 
PIRMADIENIAIS, TREČIADIENIAIS 

AR PENKTADIENIAIS 
10 A.M. iki Pietų 

LOADING PLATFORM

WILSON JONES CO.
121 EA.ST 22ND ST., 
NEW YORK CITY.

(261)

patyrę: buferiai 
Pagclbininkai ir kaulininkai, taipgi 

priimsime ir keletą mokinių.
JULIAN FREIRICH COMPANY 

46-01 Fifth Street, Long Island City 
(258)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 
Hammonton, N. J. 

Hammonton 722
(258)

IŠ MĖSOS KAULŲ ĖMIKAI
Patyrę

Puikiausios Darbo Sąlygos.
Gera Alga.

BEN GRUNSTEIN & SONS 
500 OBSERVER HIGHWAY 

HOBOKEN, N. J.
(259)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA DARBININKŲ
Mėsos Pakavi.-no J staiga 

Reikalauja darbininkų visokiems darbams
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir Be Patylimo
Geros Algos

UNITED DRESSED BEEF CO.
Divizija Swift & Company
780 1st Ave., prie 44th St.

(258)

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadienį, 13 d. lapkr.-Nov., Venta 
Salėje, 103 Green St. Malonėkite 
skaitlingai susirinkti, nes turėsime 
svarbių reikalų aptarimui. — Fin. 
Sekr. (256-257)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD moterų susirinkimas jvyks 

ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 14 d., 
8 vai. vakare, 318 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite. — Valdyba.

(257-258)

Republikonai žada mažini 
valdžios lėšas visuomenes 
reikalam.

Reumatiški Skausmai
Deksnio 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, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
F. O. Box 666, Newark L N. J.
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Draugiškas Visiems 
Ačiū

Tariu visiems draugišką ir 
nuoširdų ačiū, visiems tiems/ 
kurie mane lankė ligoninėje ir 
esant namie, kuomet buvau li
gos prispaustas. Nėra geres
nio žmogui suraminimo išti
kus nelaimei, kuomet tave 
draugai nepamiršta, aplanko 
ir praneša, kas mūsų judėji- 
jime, organizacijose veikia
ma.

Esant ligoninėj ir būnant 
toliau nuo New Jersey lietu
vių kolonijų, lankė gražus 
būrys Brooklyno draugų. 
Esant namie aplankė draugai, 
kaip vietiniai, taip Newark, 
Livingstono, Elizabetho, Kear
ny ir Cliffside, N. J. Ačiū Bo
risui iš Bostono, kuris, lanky
damasis šioje apylinkėje, 
lankė ir mane, 
gams: Paneliui
Stasiukaičiui iš Cliffsidės, ku
rie sugaišdami 
laiką nuvežė į New 
Ačiū draugams Mizarams už
atvežtas knygas skaitymui. 
Ačiū visiems tiems, kurie pri
siuntė atvirutes, kaip į namus, 
taip ir ligoninėj. Atviručių ir 
laiškų buvo iš Conn., Me., 
New Yorko ir New Jersey 
valstijų. Būtų ilgas rašinys vi
sų vardus suminėti, tai teik
sitės man atleisti. Tie, kurie 
mane lankė, bet jūsų vardai 
nėra pažymėti, žinote drau
gai ir draugės, kad 
visiems dėkoju.

Baigdamas, turiu 
kad bus geriausia 
siems padėka, tai, 
mano spėkos leis,
atidirbti organizacijose, ku
riose ir Jūs, draugai ir drau
gės, priklausote.

A. Matulis,
Jersey City, N. J..

ap- 
Ačiu drau- 

iš Bayonnės,

savo brangų
Yorką.

Ridgewoodo Trupiniai
Per pastaruosius kelis mė

nesius dienraštyje Laisvėje 
nesimatė nieko apie ridgowoo- 
diečius lietuvius. Atrodė, kad 
jie visi kur tai išsikraustė, 
tačiau taip nėra. Ridgewoo
do lietuviai gyvuoja ir dar 
kaip, su visokiom raškažėmis 
(tai yra. pasilinksminimais).' 
Pavydžiu!:

Literatūros Draugijos. 55 
kuopa rengia vakarienę šeš
tadienį, lapkričio 16 d., šapo- 
lo-Vaiginio svetainėje, 147 
Thames St. Vakarienės rengi
mo komisija sako: “jau tikie
tų mažai liko.” Pasirodo, kad 
gailėsis tas, kuris laukia pas
kutinio vakaro.

R i d ge w ood i eč i ų re n gi am os 
vakarienės turi gerą reputa
ciją nuo virš dvidešimts me
tų ii* vis jos tobulėja, nes gas- 
padinės ant tiek patyrusios 
valgių gaminime, kad to val
gio skanumas kiekvieną, kad 

; ir labai užsispyrėlį nevalgyti, 
paakstina valgyti, 
prašomi nesi vėluoti 
tikietus, kiek galint

Bus valgių ir gėrimų ir tik 
už du ir pusę dolerių.

kad “grempa” turi jį kur nors 
vežti ir jis nuo savo nusista
tymo nesitraukia nei per colį, 
pakol neatsiekia savo tikslo. 
Mat, tai ypatybė Ormanų-Kai- 
rių pakaleni jos.

parva- 
iš Lietuvių 
Festivalio, 
nes, sako: 
kitų klau- 

virš mi- 
Į vairios 
Labiau - 
šurum- 

jų

P e tr as G ra b a u s k as 
žiavo iš Chicagos, 
Meno Sąjungos 
Jaučiasi pavargęs, 
dainavau, lošiau ir
siau. Jam labai patiko 
nėtas suvažiavimas, 
dainos, lošimai ir t.t. 
šiai jam patiko, tai
Burum moterų choras — 
melodijos, balsai ir sąstatas. 
Sako, kaip tik pasilsėsiu, tai 
pradėsiu rašyti kelionės įspū
džius. Petrai, būk vyras, ne
rašyk visų paslapčių . . . Nes 
laikraštis no spaviednyčia, o 
skaitytojas ne koks cekavas 
klebonas, nenori žinoti nuo A

LDS Trecio Apskričio Koo- k
I li

ferencija, Bankietas

Tad visi 
nusipirkti 
anksčiau.

tai jums-

priminti, 
mano vi- 
kad kiek 
bandysiu

Juozui ir Stasei Urbanavi- 
čiams buvo surengta parė pa
gerbimui jųjų 35 metų uniji
nio veikimo. Publikos buvo 
daug, nes Urbanavičiai yra 
geri, draugiški žmonės, nors 
politiniai ir paslysta. Bet ko 
gali norėti nuo preserio bei 
kriaučiaus, kuomet universite
tų profesoriai paslysta.

P. Kukonis, tai tikras lietu
viškas Dimitrovas. Pamatęs, 
kad būrelis lietuvių ginčinasi 
— vieni giria dabartinę Lietu
vos valdžią, kiti ją labai pei
kia — tai Kukonis moksliškai, 
diplomatiškai įtikina, kad nė
ra pamato nei priežasties ją 
peikti. Na, ii’ labiausiai įsi
karščiavusius apmalšina. Visa 
bėda su Kukoniu, tai, kad jis 
retai lankosi ridgewoodiečių 
“centre.”

Transportininkai Lai
mėjo Ginčą Dėl Algų

trans- 
32,000 

gauti 
praei-

New Yorko miesto 
portaci jos sistemos
darbininkų turi teisę 
$6,000,000 algomis už 
tą laiką nuo liepos 1-mos, ka
da jų unija — Transport 
Workers — pareikalavo pakė
limo algų. Damokės pakėlimą 
algų už visą tą laiką, kada 
tęsėsi derybos ir svarstymas, 
pakelti ar nepakelti algas.

Miesto Budžeto Komisija, 
pirma buvusi priešinga tam 
pakėlimui, dabar nusileidusi, 
kaip skelbia majoro raštinė.

Mayoras O’Dwyer, tačiau, 
tebesąs priešingas leisti CIO 
unijai išimtinai būti tų darbi
ninkų atstove. Darbininkai sa
vo balsavimuose yra tą uniją 
pasirinkę.

CIO unijos pasiryžusios ko
voti už unijos teises. Apie 800 
unijų atstovai buvo susirinkę 
praeito pirmadienio vakarą 
planuoti ’ paramą CIO Trans
port Workers Unijai.

Chicagiečiai Išvyko

Net Queens Apskrityje 
Nebijota Darbininkų

Ona Nečiunskienė su duk- 
tere Adele išvyko į Los An
geles, Kalif., pas seserį An- 
tosę Cvirkienę. 
kiek Chicagoje, 
šerį Marijoną 
Schultz.

Kalifornijoj 
keletą savaičių.

Gal sustos 
atlankys se- 
Jagminienę

mano pabūti

visokių vietų 
apskrityje, kaip jau 
praeities žinoma ir 

teko republikonams. 
kongresmanai — re-

Latham,

S. Valantinas, senas Laisvės 
skaitytojas ir Laisvės parengi
mų tikietų platintojas, nusi
skundžia, kad vargiai galės 
būti ant Laisvės parengimų, 
nes, sako: sveikata taip pras
ta, kad vos galiu paeiti. La
bai jis dėkingas tiems, kurie 
ii atlanko. O jį atlanko iš ar
ti ii* iš toli, nes jis būdamas 
sveikas sugyveno su visais ge
riausioje nuotaikoje. Atlankė 
ij iš Huntingtono Gavėnas su 
savo žmona Emma. Ir kiti, kas 
tik turi progos, atlanko gerą 
žmogų.

darbiečių para-

būtų galėję lai- 
distriktą, jeigu

Didžiuma 
Queens 
buvo iš 
tikėtasi, 

Visi 8
publikonai. Išrinkti 
McMahon, Ross, Nodar, Hal
pern, Hammer, Corey, Paku
la. Keturi iš jų oponentų de
mokratų buvo ir ant darbie
čių tikieto, kiti keturi atski
rai.

Assemblimanų 10 iš 12-kos 
republikonai, o du—1-me ir 2- 
me d įstrik tuose — demokra
tai, turėję ir 
mą.

Demokratai 
mėti ir 12-tą
būtų turėję darbiečius ir libe
ralus su savimi. Pastarieji 
abieji turėjo savo atskirus 
kandidatus tame distrikte.

Keliuose kituose distriktuo
se subendrintos prieš republi- 
konus visų kitų trijų partijų 
spėkos gana artimos pusiau
svirai, tad ir Queens nėra be
vilčiu raistu. Viskas, ko rei
kia, tai demokratams daugiau 
progresyvėti, geriau su kitais 
susitarti ir bendrai, daugiau 
veikti.

S. Pečkis, su patarimu ge- 
”0 gydytojo, pasveiko ir būtų 
iam linksma gyventi, tik la
bai susirūpinę, jis ii- jo žmo
na, apie sūnų Stasį, kuris, bū
damas kariuomenėje, 
sunkiai sužeistas ir 
mėnesiai, kaip būna 
ligoninėje.

tapo 
jau keli 
veteranų

New York. — Užsieninis 
Sovietų ministras Moloto
vas ragino ištraukt anglų 
armiją iš Italijos.

WARNER BROS, nujaudinnnti drama 
John Garfield * Geraldine Fitzgerald 

“Nobody Lives Forever” 
»u Faye Emeraon * George Coalonris 

• Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj ♦ 
LIONEL HAMPTON Ir Jo Orkestras 

RED AND CURLY * The Chocholateers 
STRAND Broadway ir 47 St.

,. J. Pilius jau vienuoliktas 
mėnesis, kaip negali dirbti. 
Gelbėdamas kitus, pats sun
kiai susižeidė, gruodžio 31, 
1945 m. važiuojant iš darbo 
gatvekariu; gatvekariš užsi
degė, durų nebuvo galima ati
daryti, nes neveikė įtaisymai. 
Niekas neišdrįso išmušti du
ris, bet Pilius išdrįso — keliu 
kirto į duris, durys atsidarė ir 
žmonės išsiveržė pro duris. 
Reiškia, Pilius išgelbėjo gyvy
bę savo ir kitų, bet kelį pa
gadino, gal visam laikui. Tai 
vis ridgewoodiečiams kreditas 
už narsumą. €

esate ap- 
prašomos 
Išrinktieji

sekretorius iš Brooklyno, drg. 
J. Orman as, kuris 
trumpą kalbą. Senimas 
gražią pažintį su mūsų 
nąja karta, kurie, mums 
traukus iš gyvųjų tarpo,
ir privalės būti organizacijos 
sargais, 
nei, bus 
Dalyvaus
Brooklyno veikėjų.

Padėkos Laiškai

pasakys 
turės 
jau- 

pasi- 
turės

P. Papievis atvyko neseniai 
iš mainų apylinkės, gavo dar
bą pas kriaučius, bet nelabai 
užsiganėdinęs. Sako: nors žir
klės lengvesnės už ševelą, ale 
su še vėl u dirbti sveikiau.. Aš 
manau, kad paprasi, Povilai.

J. Aleksiejus prisipirko Li
teratūros Draugijos 
nės tikietų ir sako: 
sas pulkas, 
šiemet duos 
kaip kitados 
priminti, kad 
čiai, Budriai, 
kiai, tai jie lanko tokius pa
rengimus.

vakarie- 
iteisim vi- 

pažiūrėsim, ar ir j 
tokią vakarienę, I 
duodavo. Reikia 
Aleksiejai, Spei- 
Jasačiai, žarec-

V. Kazakaitis, šachmatų 
čampijonas, atsisakė nuo čam- 
pijonystės ir jų daugiau ne
kliudo, nes jis labai “bizi” su 
smetonininkais. Jis myli kri- 
tikuotis. Jis jiems nurodinėja, 
kad tas obalsis yra teisingas: 
“Nerabotaješ, nekušai” — 
(nedirbi, nevalgyk). Vėl gal 
Kazakaitis su droš gerą “spy- 
čių” per ridgewoodiečių vaka
rienę.

ir Marijona Kalvai- 
keli mėnesiai po ves-

Julius 
čiai jau 
tuvių, bet vis dar skaito me
daus mėnesis “nefiništ” ir prie 
didelio darbininkiško veikimo 
neišsijudina. Mat, svarbiau- 
šia tam priežastis yra ta, kad 
Julius dirba naktimis, o Mari
jona darbe susižeidė kelį. 
Bando kaip galint pasigydyti, 
todėl didelio aktyviško darbo 
neapsiima, bet neatsisako, ką 
gali.

Pranas Varaška, tai vienas 
iš darbščiausių lietuvių ridge- 
woodiečių tarpe. Dirba žmo
gus, kiek tik gali: ir tikietus 
pardavinėja ir kur 
gausiai aukoja iv kur 
rankų darbo, jie ir ten 
abudu su žmona. Jau 
turėtume kuomi nors
ginti už jų tokį veikimą. Bet 
visa bėda, kad metai perma- 
žai turi šeštadienių. Bet ridge- 
woodieciai pagalvokit rimtai.

reikia, 
reikia 
dirba 
jiems 

atsily-

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HENREID 

“DECEPTION” 
WARNER ATSTZYMfiJIMAS 1 

Durya Ataldaro 10:30 A. M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ 

HOLLYWOOD 
BWAY. Ir 51 St. NUOLAT

J. Kairys, ilgametis darbi
ninkiškos visuomenės veikė
jas, dirba ir dabar, ką tik ga
li. O reikia pasakyti, kad pas 
draugą Kairį randasi energi
jos veikimui, nepaisant, kad/ 
jau šeštą kryželį 
trinti. “Politinę 
“nustato” 1 metų 
gražus anūkas
Nepaisant, su kuo 
pradeda diskusuoti: Apie poli
tiką, anūkas duodasignalą,

baigia nu- 
liniją” jam 
amžiaus jo 

Ormanukas.
grempa”i.

Apskrities metinė konferen-' 
cija įvyks sekmadienį, 15-tą 
d. gruodžio, Laisvės svetainė
je. Pradžia 10 vai. ryte. LDS 
kuopos tuo reikalu 
laikę po laiškutį ir 
išrinkti delegatus,
delegatai prašomi pildyti sa
vo duotą žodį ir dalyvauti 
koftferencijoje. ši konferenci
ja turėtų būti viena iš sėk
mingiausių, kaip delegatų 
skaičiumi, taip ir tarimais.

Bankietas
Mūsų LDS kareivių sutik

tuvių bankietas įvyks šešta
dienį, 23 d. lapkričio, Šv. Jur
gio svetainėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J. New 
Jersey LDS kuopos, kuopų bu
vę kareiviai, prašomi prie 
smarkaus, didelio pasiruošimo 
dalyvauti šiame bankiete.

Lapkričio 12-tos rytą ; 
pė chicagiečių dainininkų 
Kenstavičiai, Abekienė, Sto- 
gis — ir su jais kartu keliau
jąs Vilnies redaktorius An
drulis išvyko link Binghamto- 
no, Rochesterio, Detroito ir 
namų. 12-tos vakarą daininin
kam koncertas suruošta Bing- 
hamtone, 13-tą Rochesteryje, 
16-ta Detroite.

Andrulis nedainuoja, nei 
būtinai vairuoja, kaip kai ku
rių iš mūsų iš karto buvo su
prasta ir čia vakar parašyta. 
Jis tiktai keliauja su daininin
kais tuose minių sąskridžiuo- 
se, atsilankymo tuose miestuo
se proga pagauti Vilniai skai
tytojų ir šiaip paramos. Dai
nininkai vyksta K. Abekienės 
mašina 
vairuoja

gru-

ir pasivaduodami ją

John Cerando, 42 m., 174 
Bedford Ave., Brooklyne, ta
po užmuštas Bronxe, nešant 
statybos kontraktoriaus fir
mos algas. Menama, kad už
muštas tikslu apiplėšti, $1,600 
algų pinigų buvo dingę.

atsiveda kokį tuziną savo gi
minių bei pažįstamų, o tie jo 
giminės bei draugai-pažįstami 
yra Amerikoje gimę ir augę'. 
Tai mat, vis Seirijų dzūkelio 
pasidarbavimas labui darbi
ninkiško judėjimo.

Juozas Tamašauckas, Jr., 
sugrįžo iš kariuomenės ir su
organizavo tokią gerą orkes
trą, kad geresnės būtų sunku 
rasti. Organizacijos savo pa
rengimams kvieskite Tama- 
šauckučio orkestrą. Visgi 
mums, ridgewoodieciams čina
ras, kada mūsų žmogus links
mina tūkstantinę žmonių mi
nia . 

c

Pasibaigus vakarie- 
šokiai iki vėlumyi. 

gražus būrys ir

Tūlas laikas atgal, apskri
čio komitetas užrašė dienraš
tį Laisvę dviem Brazilijos 
tuviam ir, štai, aplaikyta 
sakymas nuo tų lietuvių, 
rie negali atsidžiaugti ir
kavoja už taip jiems gražią 
dovaną, dienraštį Laisvę. Jie, 
ačiuodami, brangina mūsų

P. Babarskas, kuris skaito
mas Ridgewoodo darbininkiš
ko judėjimo komisaru, labai 
pasiaukavusiai dirba. O šiuo 
tarpu labiausiai 
vakarienės, “kad 
sėkminga,” sako

dėl būsimos 
tik būtų pa- 
Petras. 

r

tai vienas išA. žiurinckas, 
ridgewoodiečių lietuvių, kuris 
į darbininkiškus parengimus

Bankietas bus vienas iš šau
niausių. Kadangi tuo pačiu 
laiku įvyksta LDS Centro Ko
miteto ir Jaunimo Naciopalio 
Komiteto suvažiavimai, tai ti
kimės turėti gražų būrį tolimų 
svečių šiame pokilyje. Mūsų 
apylinkės buvę kareiviai turės 
progos susipažinti su savo or
ganizacijos viršininkais, kurie 
suka organizacijos ratą, auk
lėja ją, ragindami jaunuolius 
prie smarkesnio veikimo. Da
lyvaus ir jaunuolių komiteto

J. Lazaiickas savo įstaigoje 
labai “bizi,” nes republikonai, 
laimėję rinkimus, labai links
minasi, o Jonas jiems nepavy
di.

čia pabėriau tik kelis ridge- 
woodiečių trupiniais. Kitą kar
tą pabersiu daugiau.

Ch. Nečiunskas.

j vyk s

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas 
lapkr. 15 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St., 8 vai. vak. Nariai būkite 
susirinkime, gausite 3-čią numerį 
Šviesos. Bus pranešimas kas įvyks, 
kai republikonai laimėjo rinkimus. 
— Kuopos valdyba. (257-259)

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą. 
(Pageidaujama, kad restauracija tu
rėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti bile kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valsti
joj. Kas turi tokį biznį ir nori par
duoti, prašau rašyti j W. Smith, 
5422 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn, N. Y. (253-258)

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-B569

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas '
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck Ir Maujer BU. 
BROOKLYN N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

LDS, apgailestaudami, kad 
gyvendami toli nuo Amerikos 
lietuvių negali priklausyti prie 
LDS ir prisidėti prie mūsų 
veikimo.

Manau, kitos organizacijos 
ir mūsų LDS kuopos turėtų 
pasekti pavyzdį LDS 3-čio ap
skričio.

(P. S. dėl tūlų priežasčių 
kai kuriuos dalykėlius iš jūsų 
koresp. praleidome. Atsipra
šome. — Red.)

A. Matulis, 
Apskr. Pirm.

lie- 
at-
ku- 
dė-

Mrs. June Hill, 38 m., 
NBC žinių analisto Max Hill 
žmona, užsimušė nušokus ar 
nukritus iš apartmento 7-mo 
aukšte, 340 E. 52nd St., New 
Yorke. Vyras sako, kad jinai 
sirgusi, buvusi ką tik grįžusi 
iš ligoninės.

Penktadieniais Uždaryta

, j 9—12 ryteValandos: į 8vakare
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K. VENCKUS.
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

vUose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-44B8

Du didžiausi muilo fabri
kantai dvigubai pabrangino 
muilą.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
R II E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES V1GŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008 R

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |«w«h . . . $2475

PATRICIA 
17 !•*•!* . . . *2475

CAMBRIDGE

MATIKI
* -• •

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




