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teks daly-
Kofniteto

Kas Bus Scrantone? 
Francijos Komunistai. 
Didel is Laimėjimas. 
Grąžins Laivus.
Dr. Burdenko.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.Sekmadienį, lapkričio 17 d., 
I vai. po pietų prasidės Lietu
viu Literatūros Draugijos 12- 
tos apskrities konferencija 
Scrantone. Ji atsibus Mešku- 
no Svetainėje, 132 W. Market 
St. Konferencijoj 
vauti nuo Centro 
ir man.

Po konferencijai 
kalbos, kurios
vai. po pietų, o po prakalbų 
—vakarienė. Reiškia, net trys 
įvykiai vieną dieną ir toj pat 
svetainėj. Manau, kad kuopos 
su delegatais nepasiskūpės.

bus pra- 
prasidės 3:30

Na, tai Francijoj jau naujai 
išrinkti parlamento nariai, ši 
kartą pastoviai penkiems me
tams. Laimėjo Komunistų Par
tija. kuri gavo penkis milionus 
ir pusę balsų ir turės daugiau
siai atstovų parlamente. Pra
kišo tie, kurie džiaugėsi, būk 
“komunistinio judėjimo paki
limo banga sulaikyta.“ Praki
šo tie, kurie tikėjosi, kad ga
lės ilgai apgavinėti liaudį.

Keturių Didžiųjų užsienio 
ministrų konferencijoj Mr. 
James Byrnes “padarė di- 
džiausį surprizą,” kada jis pa
reiškė, kad davė Įsakymą ge
nerolui L. D. Clay, kad tas 
grąžinti! laivus toms valsty
bėms, kurioms jie priklauso. 
Kaip žinome, generolas Clay, 
pagal Mr. Byrnes įsakymą 
buvo užgrobęs apie 1,000 
Bulgarijos, Jugoslavijos, Ven
grijos. Rumuniojs, čechoslo- 
vakijos, Austrijos ir kitų ša
lių, kurios prieina prie 
jaus upės, laivų.
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MASKVA ATSAKĖ 
j ANGLU NOĘ 
DEL DARDANELLŲ

London. — Sovietai davė 
atsakymą į Anglijos notą, 
prieštaraujančią Sovietinei 
politikai dėlei Dardanellų 
sąsiaurio. Tuom vandens 
ruožu jungiasi Juodoji Jū
ra su Viduržemio Jūra. So
vietų atsakymas dar viešai 
nepaskelbtas. Bet neoficia
liai tvirtinama, kad jie lai
kosi tų pačių savo planų, 
kaip iki šiol, būtent:

Dardanellų sąsiauri turi 
kontroliuot tiktai kraštai, 
kurių žemė prieina prie 
Juodosios Jūros. Dardanel- 
lus privalo saugoti ir ginti 
Turkija išvien su Sovietų 
Sąjunga.

Jungtinės Valstijos ir 
Turkija taipgi priešinasi 
tiem Sovietų pasiūlymam.

Komunistai Protestuo
dami Apleido Belgijos 
Ministry Kabinetą

Brussels, Belgija. — Pro
testuodami pasitraukė visi 

.' keturi komunistai iš Belgi- 
■jos ministrų kabineto. Tai 

ir lai- todėl, kad socialistai ir kiti 
nelai- seimo nariai sulaužė duotą 
kartij komunistam žodį. Jie buvo 

pažadėję išrinkt vieną ko
munistą Lseirno vice-prezi- 
dentystę, susidarančią iš 
penkių narių, bet neišrinko. 
Nežinia, ar jie bent dabar 
vykdys pasižadėjimą.

Duno-

Republikonų Vadas, Senatorius Wherry 
Reikalauja Panaikint Rendų Kontrolę

Gen. Derevianko Reikalauja 
Apvalyti Japonų Seimą

Tokio. — Generolas Kuz
ma Derevianko, Sovietų at
stovas karinėje talkininkų 
taryboje, tvirtina, kad Ja
ponijos seime yra 100 iki 
150 kraštutiniu militarists 

V U

Derevianko reikalauja iš
mest juos iš seimo.

AMERIKINIS KRAU
JAS JUODOJOJE 
CHINŲ RINKOJE

Am-Shanghai.— Valdine 
erikos komisija pardavinėti 
atliekamiems nuo karo da
lykams Chinijoje, be kitko, 
pardavė privačiams chi
na ms biznieriams ir daug 
amerikonų kraujo plazmos, 
po 50 centų už puskvortę. O 
biznieriai dabar pardavinė
ja tą kraujo, plazmą, juo- 
ja tą kraujo plazmą juo- 
už puskvortę, amerikiniais 
pinigais. Amerikos Raudo
nasis Kryžius šaukia atimti 
plazmą iš juodosios rinkos.

Tų laivų užgrobimas 
kymas buvo didžiausia 
mė toms šalims. Daug 
Jugoslavija ir čechoslovakija 
protestavo prieš tą politiką. 
Karo sugriauti gelžkeliai. 
Reikmenų pervežimui geriau
siai ir pigiausiai gali pasitar
nauti Dunojaus upė. Bet ge
nerolas Clay laikė laivus. Mr. 
Bvmes reikalavo laisvo kitu į

Mainieriam 
i“: Kasyklom Paliaubos 

nojų. o mes laivus.” Daugely- ---------
je vietų gedo ir puvo maistas. ’ Washington. — Valdžia 
o tūkstančiai žmonių badavo, i pasiūlė 60 dienų paliaubas 
nes nebuvo laivų to maisto Mainierių Unijai ir minkš- 
pei-vežimui. ■ tųjų angliakasyklų kompa-

Gerai. kad įsakyta atiduoti nijOm, kad tuo tarpu tęstų 
laivus tiems, kam jie priklau- , jerybas dėl naujos sutarties 
so. Gerai, kad galų gale dva- ąpp qoO mainierių. Nėra ži- 
s>a šventa nušvietė protą, j nį f suyks Jei 
Gal but nemažai įau laivu ir , . v . ■ - •
supuvo, nes jie apie metus lai-: *al Sab «reit !vyktl stre1’ 
ko stovėjo be priežiūros, bet -KaS’ 
vis dar gera dalis jų bus svei- , 
ki. GANDAI APIE GRAIKŲ-

★ ★ ★ JUGOSLAVŲ MŪŠIUS
Anglijoj posėdžiauja deši- Į 

nieji socialistai. Tai tie ele
mentai. kurie tarnauja buržu
azijai. Jie nori atgaivinti sa
vo Internacionalą. Sako, kad 
socialistai posėdžiauja dide
liame draugiškume. Kodėl ne, 
juk jie visi neapkenčia komu
nistų, darbo žmonių valstybės 
ir mato žmonijos “rojų” kapi
talistinėj išnaudojimo tvarkoj.

Athenai, Graikija.—Grai
kų valdovai, monarchiniai 
fašistai, skelbia, kad vyks
tąs neoficialis karas tarp 
graikų ir jugoslavų. Sako, 
buvę smarkių mūšių. Grai
kijos valdžia kaltina ju
goslavus. Bet jos skelbimai 
nepatvirtinti.

Namų Savininkų Pelnai Antra 
Tiek Aukštesnių negu pirm Karo

Washington.— Žymus re- 
publikonų vadas senatorius 
Kenneth Wherry ragina 
prez. Trumaųą tuojau pa
naikint rendų (nuomų) 
kontrolę gyvenamiems na
mams. To reikalauja ir ki
ti reakciniai kongreso na
riai. Namų savininkų or
ganizacijos daro spaudimą 
Kainų Administracijai, kad 
bent 15 nuošimčių pakeltų 
vendas; ir tai nežiūrint, jog 
pa r samdomų namų savinin
kų pelnai karo metais ant
ra tiek padidėjo, kaip rodo 
valdiniai skaitmenys.

Pats Jungtinių Valstijų 
prekybos departmentas ap
skaičiavo, kad 1943 metais

savininkai, gavo $1,181,000,- 
000 vendų, o 1940 metais vi
sa jų gautu vendų suma bu
vo ’ tik $597,000,000.

K a i nu administratorius 
Paul Porter nurodė, jog na
mų savininkų pelnai pakilo 
ypač dėl dviejų priežasčių, 
nežiūrint rendų kontrolės: 
Visi namai kupini Įnamių, o 
savininkai netaisė ir nepuo- 
šė apartmentų; tokiu būdu 
jie sutaupė daug pinigų.

Dabartinėje kampanijoje 
už rendų pakėlimą savinin
kai naudojasi ir prez. Tru- 
mano pareiškimu. Nes jis 
sakė, kad reikėsią “patai
syt” kai kuriuos dalykus 
kas liečia rendų kontrolę.

Francijos Ministrų Kabine
tas Nutarė Pasitraukti

MOLOTOV RAGINA 
DUOT TRIESTE 
SAVIVALDYBĘ

Sovietu Spauda Sveikina' 
Francijos Demokratijos 
Laimėjimą Rinkimuose

Maskva. — Francijos 
žmonės su d avė “žiaurų 
smūgį reakcininkams ir pri
pažino Komunistų Partiją, 
kaip viso demokratinio ju
dėjimo vadą Francijoj,” ra
šo Sovietų laikraščiai apie 
komunistų laimėjimą Fran
cijos seimo rinkimuose. “Iz- 
viestija” sako, reakcininkai 
rinkimų kampanijoj vedė 
visokias namines ir užsieni
nes intrigas prieš francūzų 
komunistus; jie naudojo ir 
“auksinę Amerikos pasko
los buožę” prieš komunis
tus.

Lake Success, N. Y. — 
Pradeda svarstymus Jungt. 
Tautų atominė komisija.

Paryžius. — Francijos 
ministrų kabinetas nuspren
dė atsistatydint, kuomet su
sirinks naujasis seimas lap
kričio 28 d. Kalbama, kad 
naujas kabinetas būsiąs su
darytas iš komunistų ir tri
jų kitų partijų.

FRANC. KOMUNISTAI 
TELKIA SOCIALISTUS 
1 VALDŽIĄ

DIDŽIULIAI FRANCŪZŲ KOMUNISTŲ IR 
JU DRAUGU LAIMĖJIMAI RINKIMUOSE

Paryžius. — Francijos vi
daus reikalų ministerija 
oficialiai paskelbė tokias 
paskutinių seimo rinkimų 
pasekmes:

Į seimą išrinkta 186 ko
munistai ir jų draugai, 
kandidatavę tame pačiame 
surašė. Katalikų respubli- 
kiečių išrinkta 163; Franci-

jos socialistų ir Alžyro Ma
nifesto grupės 104; Respub- 
likiečių Laisvės Partijos, 
gen. de Gaulle Sąjungos ir 
nepriklausomųjų 82; Kai
riųjų Respublikųečių Sąjun
gos (radikalų) &3; kitu — 
5. 1

Dar trūksta žinių apie 
15 seimo narių iš įvairių 
Francijos kolonijų.

Išvietintų Stovykla — Didžiausia 
Juodoji Rinka Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Išvietintųjų, arba benamių 
stovykla Zeilsheime yra 
“gal didžiausia ir pelnin
giausia” juodoji rinka Vo
kietijoje, rašo Occupation 

ameri- 
laikraš-

stovyk-

Paryžius, lapkr. 14. — 
Francijos komunistai kvie
čia socialistus į talką —su
daryt naują valdžią su ko
munistais ir socialistais gal- 
vinyje. Komunistai siūlo 
savo žmogų kaip Francijos 
premjerą. Dar nežinia, ar 
socialistai priims komunis
tų pakvietimą. Komunistai 
jau seniau siūlė socialis
tams suvienyti tų dviejų 
partijų jėgas valdžioje. Bet 
tada socialistai, vadovauja
mi Blumo, atmetė pasiūly
mą. 
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New York. — Užsieninis 
Sovietu ministras Moloto
vas siūlė įvesti žmonių sa
vivaldybę Trieste mieste ir 
apylinkėje, jei bus galutinai 
nutarta įstegti ten atskirą, 
savarankiška sriti. Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų taryboje Molotovas da- 

I vė eilę pataisymų prie 
Trieste konstitucijos, kuri 
buvo priimta taikos konfe
rencijoj Paryžiuje. Sovie
tai siūlo taip apriboti bu
simojo Trieste gubernato
riaus teises, kad jis galėtų 
tiktai vykdyti seimelio nu

tarimus ir atmesti tuos, ku- 
1 rie priešinasi konstitucijai. 
'Amerika ir Anglija reikala
vo gubernatoriui galios bet 
kokius seimelio tarimus at
mesti.

Subliūško Pasakos apie 
“Sovietą Šnipy Vadą” 
Vakarinėj Vokietijoj

Franko Režimas Pasilaiko 
Todėl, kad Jungt. Tautos 
Neveikia prieš Jj,-Girai

teles ir siunčia į Hamburgą, 
Miunichą ir kitus miestus. 
Jie turi 80 iki 100 automo
bilių. Trokais ir automobi- Tautų seimui Girai dar pa- i 
liais jie gabena į juodąsias stebėjo, kad

Chronicle, oficialis 
konų armijos štabo 
tis Frankfurte.

Išvietintieji toje
loję, už 9 mylių nuo Frank
furto, padirbinėja pinigus- 
markes, spausdina klastin
gas maisto ir drabužių kor- kainomis.

miestų rinkas amerikinius 
cigaretus, mėsą, žuvį ir 
įvairius dalykus, kuriuos 
UNRRA atsiunčia alka
niems ir pavargėliams šelp
ti. Pačios stovyklos gatvėse 
išvietintieji įsitaisė krautu
vėles ir atvirai pardavinėja 
reikmenis juodosios rinkos

Frankfurt, Vokietija. — 
Kovo mėnesį amerikonai 
areštavo Walteri Kazmare- 
ką ir paskelbė, kad jis esąs 
‘sovietinių šnipų vadas” 
amerikinėje Vokietijos sri
tyje. Dabar amerikonų 
teismas atrado ji kaltu tik
tai už peržengimą trijų ne
svarbių armijos taisyklių it’ 
nuteisė 3 metus kalėti. Teis
mas ne vienu žodžiu neįta
rė, kad Kazmarekas būtų 
šnipinėjęs.
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Lake Success, N. Y. — Is
panijos respublikos užsieni
nės valdžios premjeras Jo
se Girai pareiškė, jog Fran
ko fašistų valdžia pasilaiko 
Ispanijoj todėl, kad Jungti
nės Tautos nieko prieš ją Į * • n* 1 *• • •
neveikia. Savo laiške Jungt.! AffleriKOnai Dirbtiniai

' “kelios iš tų į Pagamino Sniegą 
tautų net remia Franko.” 
Jis ragina sutraukyt pre
kybos ir diplomatijos ryšius 
su Franko.

Elizabeth. — Keli vaikai 
įdegino raidę “A” į kūną 
trejų metų kūdikiui Jo- 
sephui Ryanui.

ORAS. — Bus šaltoka.

Schenectady, N. Y. — Ge
neral Electric mokslininkai 
pabarstė iš lėktuvų šešis 
svarus vadinamo sausojo 
ledo kruopelių ant debesies, 
turinčio tris ketvirtaines 
mylias ploto. Dėl to pradė
jo kristi sniegas iš debesies 
ir prisnigo kelis colius.

9

60 DARBIECIŲ ANGLIJOS SEIMO NARIŲ RAGINA 
PATAISYT UŽSIENINĘ VALDŽIOS POLITIKU

a !3

London. — 60 Anglų Dar
bo Partijos atstovų, seimo 
narių, nutarė reikalaut, kad 
valdžia pakeistų dabartinę 
savo užsieninę politiką. Jie 
sako, politikos pataisymo 
reikia, kad galima būtų “iš-

vengt susikirtimo tarp Am
erikos kapitalizmo ir Sovie
tų komunizmo.”

Premjeras Attlee ir Her
bertas Morrisonas, minist
rų tarybos pirmininkas, ge
ruoju ir piktuoju prašė, kad

tie 60 darbiečių atsisakytų 
nuo tokio reikalavimo ir at
šauktų savo rezoliuciją. O 
rezoliucijoj šie seimo nariai 
ragiha valdžią remti “visas 
tautas ir grupes, kurios 
stengiasi pasiekti pilno so-

Toronto, Canada. — Ne
trukus bus pakartos trys t 

j kanadietės žmogžudės. Vie- 
i na nusmerkta už savo vyro 
užmušimą, kita už svetimo- 

v uzcialistinio planingumo ir vyro nužudymą, trečia 
pasaulio gamtinių turtų • savo šeimininkės užmušimą, 
kontroliavimo.” !---------------- ;------------------

Tokia “demokratinė ir . karinio susikirtimo tarp ka- 
kūrybinė” politika yra “vie- • pitalizmo ir komunizmo, sa- 
nintėlis kelias,” kuriuom ei- ko tie darbiečiai seimo at- 
nant galima būtų išvengti stovai.

&

Mirė didysis Tarybų Sąjun
gos generolas — daktaras N. 
N. Burdenko. Tai žmogus, ku
ris gal milionus gyvasčiij iš
gelbėjo. Jis aukštai išvystė 
medicinos mokslą, kaip atlikti 
plaučių operacijas, kraujo įlei
dimą, nervų, akių įdėjimo ope
racijas ir sėkmingą gydymą 
žaizdų. Su mirtimi to didžio 
medicinos mokslininko daug 
neteko ne vien Tarybų žmo
nės, bet viso pasaulio.

Pereitą šeštadienį Waldorf- 
Astoria viešbutyje ir vėl Mr. 
James Byrnes ir E. Bevinas 
“gėrė arbatėlę” — laikė pasi
tarimą. Ką tarėsi, tai jiems 
žinia. Paryžiuje po tokių “ar
batėlių” prasidėdavo nauji

ANGLAI-HOLANDAI, NEPAISANT JUNGTINIŲ TAUTU, KETINA VALDYTI P1ET1NIA1-VAKAR1NĘ AFRIKA
Lake Success, N. Y.—Pie- rusi jos delegatas Fr. 

tų Afrika (Anglijos pusiau- 
kolonija) netinka valdyti 
Pietiniai - Vakarinę Afriką, 
užreiškė Levas Medvied, 
sovietinės Ukrainos atsto
vas Jungtinių Tautų komi
tete dėlei globojamų kraš
tų. Jisai ir Sovietų Balta-

Taikos Konferencijoj nesutiki
mai. Labai nesinorėtu, kad tas 
pasikartotų, nes tai netarnau
ja nei Amerikos žmonių ge
rovei, nei pasaulio taikai.

(3

Šmigovas siūlė paskirti 
Jungtinių Tautų komisiją, 
kad nuvyktų į Pietiniai-Va- 
karinę Afriką ir ištirtų, 
kaip anglai-holandai ten en
gia ir spaudžia vietinius gy
ventojus - negrus.

Sovietiniai delegatai tvir-

_------------------- T--------------------  (3---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Sovietai Reikalauja Pervesti Ta Pavergtą Krašta į Jungt. Smuts, be to, sake, kad kų, vargą, skurdą n- badą.”
, p. i m j a i itvi . n . • n j 1 Jungtiniu Tautų carteris,1 (Pietiniai - Vakarine Af-

Tailtlj Globiu Nurodo Anglų užkartų Gyventojam Badą igirdi, neįpareigoja pervesti frika prieš Pirmąjį pasauli-
I • xz • "V 1 1 T ▼ 1 . • • 1

1

(.tokias žemes į Jungt. Tau-1 nį karą buvo Vokietijos ko-
1 • • T \ 1 • • • • i

Sovietų atstovai pašiepė 
anglų - Smutso pasaką, būk 
Pietiniai - Vakarinės Afri
kos gyventojai norį ir

nas penktadalis baltųjų, Ro
landų ir anglų.)

Bombay, Indija. — Pur 
vyne rasta $100,000.

šmigovas nurodė Indijos 
delegato liudijimus, kaip 
anglai - holandai pavergė 
tikruosius to krašto pilie
čius ir užkorė jiems “sun-

Pirmojo pasaulinio karo 
pavedė globoti anglam, 
francūzam ir belgam.

Taip sovietiniai delegatai 
atsakė į Pietų Afrikos 

tino, kad Jungtinės Tautos,' premjero Jano Smutso ir 
pagal savo čarterį, turi tei- Anglijos atstovų reikalavi- 
sę perimti į savo globą Pie-: mą visiškai prijungt Pieti- 
tiniai-Vakarinę Afriką ir niai-Vakarinę Afriką prie 
kitas nelaisvas žemes, ku- Anglijos pusiau - kolonijos, 
rias senoji Tautų Lyga, po Pietų Afrikos.

Tada Smuts ir anglų de- globą, 
legatas Bottomley užreiške, 
jog Pietiniai - Vakarinė Af
rika vis tiek bus prijungta 
Pietų Afrikai, jeigu Jung
tinės Tautos ir 
prijungimui. Smuts su savo 
bendrais pasakojo, būk pa
tys to krašto “gyventojai 
pasirinkę”, kad Pietų Afri
ka juos valdytų. Anglai ir

Jonija. Paskui jinai pavesta 
Pietų Afrikai globoti, kaip 
Tautų Lygos mandatas. Ke
turi penktadaliai gyventojų 

to- Pietiniai - Vakarinėje Afri- 
priešinsisliau pasilikti jų valdyboje, koje yra negrai ir tik vie-
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Ar Tai Tokis “Draugiškas Linkui 
Kaimyno Atsinešimas?”

Mr. James Byrnes’o vadovaujamas Valstybės 
partmen tas nutraukė ryšius su mažyte Albanijos
publika. Kokis to paaiškinimas? Nagi, kaltina Albani
jos respūblikos vyriausybę tame, kad ji nesutinka laiky
tis tų sutarčių, kurias savo laiku jos karalius Zogas 
padarė su kitomis šalimis. Nejaugi Mr. Byrnes mano, 
kad ir kitų respublikų, kaip Bulgarijos ir Jugoslavijos 
valdžios turės laikytis tų sutarčių, kurias savo laikais tų 
šalių karaliai padarė? Atrodo, kad tokis dalykų aiškini
mas vargiai demokratinius piliečius įtikins. Jis patinka 
tik republikonams — Vandenbergams, Hooveriams ir 
spaudai, kuri mūsų šalies užsieninę politiką nori nu
statyti ’’kietai.”

Dar prasčiau atrodo Anglijos “socialistų” valdžios 
nusistatymas linkui Albanijos. Negana to, kad Anglijos 
torės ir socialistai remia Graikijos fašistų reikalavimą 
Albanijos teritorijos, bet britų karo lėktuvai nuolatos 
skrajoja virš Albanijos, o karo laivai šliaužioja jos van
denyse, atstatę kanuoles į tos respublikos miestus. Anglai 
pirmiau gynėsi, būk jų laivai “niekados nebuvo Alba
nijos vandenyse,” bet spalių 22 dieną du kariniai lai
vai — “Volage” ir “Saumare” užplaukė ant minų ir 
nosis apsilaužė. Jie buvo tik pusė mylios nuo Albanijos 
pakraščių.

Albanijos respublika prieš tokį anglų elgesį užpro
testavo Jungtinių Tautų seimui. Bet britai ne tik nepri
sipažįsta kaltais, bet net grūmoja mažytei Albanijai. Ne
jaugi jie mano, kad tokis jų “mažų tautų užtarimas” pa
dės jų imperialistinei politikai? v

. . -f* ...

Jugoslavijos Reikalavimai
Mūsų karinė komanda Europoj buvo užgrobus apie 

1,000 kitų šalių laivų ir baržų augštutinėj dalyje Duno
jau upės. Vis tai vaisiai politikos, kuri reikalauja “inter
nacionalizacijos” Dunojaus upės.

Dabar Mr. Byrnes pranešė, kad laivai, grąžinami 
toms šalims. O Jugoslavija įteikė reikalavimą, kad jai 
būtų užmokėta $6,750,000 už tai, kad Amerikos genero
lai išlaikė 120 laivų per 401 dieną. Jugoslavijos liaudis 
dėl to daug nukentėjo, nes, neturėdama tų laivų, nega
lėjo parsivežti ir išvežti reikmenų Dunojaus upe. Už tai 
reikalauja atlyginti.

Kaireja Italijoj Liaudis
Italija buvo pirmoji šalis, kur įsigalėjo barbariškas 

fašizmas. Padarymas galo Mussolinio viešpatavimui 
dar nereiškė, kad jau ten išnyko fašistai. Per 20 metų 
jie įsigalėjo. Vatikano popiežius su savo mašina yra jų 
globotojas.

Birželio mėnesį, kada Italijoj įvyko pirmieji per 
20 metų parlamentariniai linkimai, tai Vatikanas darė 
viską, kad laimėtų reakcininkai, susispietę į Krikščionių 
Demokratų Partiją. Apie tą partiją spietėsi atviri 
šistų vadai.

Balsavimuose krikščionių - “demokratų” partija 
kėlė 7,876,874 balsus ir parlamente gavo li96 vietas, 
kanti buvo Socialistų Partija su 4,606,509 balsais ir par
lamente 116 narių, o Komunistų Partija buvo trečia su 
4,204,7441 balsu ir parlamente su 107 atstovais. Kitos 
partijos gavo mažiau.

Susidarė šių partijų koalicinė valdžia. “Demokra
tai” pasiėmė 9 vietas ministerijoj ir pasiskyrė premjeru 
Alcide de Gasparį. Komunistai ir socialistai gavo po ke
turias vietas valdžioj. Fašistai vėl pradėjo smarkiai 
veikti, tai viešai, tai pusiau slaptai. Anglijos armija, 
kuri ten stovi, tyčia pataikavo reakcijai. Vatikano po
piežius ir bažnyčia dirbo iš visų pajėgų, kad neleisti Ita
lijos eiti “prie komunizmo.”

Bet liaudis pamatė, kad jos reikalais nesirūpina 
“krikščionys-demokratai.” Komunistai ir socialistai, 
kad atremti naują pavojų, susitarė bendrai veikti ir pri
ėmė bendro veikimo programą.

Lapkričio 10 dieną Italijos didmiesčiuose įvyko mu
nicipaliniai valdžios rinkimai. Prie jų smarkiai ruošėsi 
visos partijos. Mr. Barrett McGurn lapkričio 9 rašė iš 
Komos, kad “Vatikanas ir Jungtinių Valstijų atstovai 
dirba, prieš Sovietų Sąjungą.”

Klerikalai, fašistai ir Vatikano pasekėjai gąsdino 
piliečius Sovietais, komunistais ir daugelyj vietų bombų 
ir ginklų pagalba puolė komunistų, socialistų ir kitas 
darbo žmonių įstaigas.-

Bet municipaliai balsavimai aiškiai parodė, kad Ita
lijos liaudis nusisuka nuo “krikščionių-demokratų,” vis 
daugiau pažįsta, kas jie yra. Balsavimuose komunistai 
ir socialistai visuose didmiesčiuose išėjo pergalingai — 
Romoj, Turine, Geonoj, Florencijoj, Neapolyj ir kitur,, 
Florencijoj komunistai ir socialistai laimėjo pirmas vie
tas, o “krikščionys” atsidūrė trečioj. Genoj tas patsai

fa-

su-
Se-

Lahve—Liberty, Lithuanian Daily

KAS K > RAŠO IR SAKO
bus grąžinta ' jai, Danijai, 
taip greit, kaip greit karas 
pasibaigs ir pavojus bus pa
šalintas.

Na, Europoje karas bai
gėsi prieš pusantrų metų. 
Karo pavojus Amerikai ne- 
begręsia. Amerika, be to, 
turi atomo bombą, kuria ga
li lengvai apsiginti, jei kas 
norėtų ją užpulti. Bet nie
kas šiandien nemano, kad 
bent kokis užpuolimo pavo
jus Amerikai iš tos pusės 
gręstų.

Kaipgi su Greenland!ja?
Ji dar vis tebėra Amerikos 

x žinioje ir ten tebelaikomi 
Scott origgio, pastarajam Amerikos kariai. Užuot ap
važiuojant automobiliu; jį leidus Greenlandiją ir ją 
smarkiai sumušė. Nuvežtas pervedus Danijai, kam bu- 
ligoninėn, Scottoriggio mi- vo žadėta, kam ji priklau- 
rė.

Tenka priminti, kad po 
to, kai jis buvo užpultas ir 
sumuštas, Scottoriggio ne
atgavo sąmonės ir negalėjo 
pasakyti, kas jį sumušė. 
. Tačiau republikonai, pa
sikvietę talkon Hearstą- ir 
kitus pažangiųjų puolikus, 
pradėjo kampaniją prieš 
M a r c a n t onio šalininkus, 
skelbdami, būk jie užpuolę 
Scottoriggio.

Pats Marcantonio visą tą 
reikalą tyrinėjo ir po to pa
reiškė, kad jis niekur ne
matęs jokių įrodymų, jokių 
ženklų, kurie liudytų, jog 
piktadarybę papildė politi
niai darbuotojai, jo šalinin
kai.

Prokuroro padėjėjas, Ja
cob Grumet, tyrinėjąs tąjį 
reikalą, taipgi pareiškė 
spaudos atstovams, kad jis 
niekur nesuradęs ir negalįs 
pasakyti, jpg užpuolimą bū
tų atlikę Marcantonio ša
lininkai.

Veik iausiai užpuolimas 
bus atliktas eilinių užpuo
likų, turėjusių kokių nors 
asmeninių sąskaitų su 
Scottoriggio. Jie taikstėsi jį 
užpulti ir būtų užpuolę, jei 
ne tą dieną, tai kitą.

Kitaip to reikalo ir ne
galima aiškinti.

Bet Hearsto spauda, Dai
ly News ir kiti Marcantonio 
priešai, nesiliaują puolę 
kongresmaną ir komunis-

SCOTTORIGGIO 
DALYKAS

18-tame k o n g r esiniame 
distrikte (New Yorko mies
te) vyko aštri rinkiminė 
kampanija, kurioje vyriau
siais dalyviais (kandida
tais) buvo: Vito Marcanto- 
nio, kandidatavęs demokra
tų - Amerikos Darbo Par
tijos sąrašupse, ir Frede
rick V. P. Bryan — repub- 
likonu saraše. c v

Rinkimų dieną (lapkričio 
5), anksti ryte* kažin kas 
užpuolė ant Bryan’o kam- 
pa n i j o s va dovo, Joseph

so, Amerika tą salą tvirti
na, šarvuoja.

Visa tai kelia didelį ne
pasitenkinimą Danijoje. Ne
seniai iš Greenlandijos grį
žę danai žurnalistai, rašo 
daug Danijos spaudoje nuo^ 
gąstaudmai, kodėl Amerika 
greičiau nepasitraukia iš 
Greenlandijos ir negrąžina 
jos Danijai.

Sakoma, Danijos visuo
menė ir vyriausybė reiškia 
didelio susirūpinimo Ameri
kos žygiu Greenlandijoje.

Iš tikrjų, laikas apie tai 
mūsų valdovams rimtai pa
galvoti apie ištraukimą iš 
Greenlandijos mūsų gink
luotų pajėgų.

Laikas grąžinti ją tam, 
kam priklauso—Danijai.

JUODAŠIMTIŠKAS 
DŽIAUGSMAS

ir-

Penktadienis, Lapkr. 15, T94B

Visa tai rodo, kad mora- 
lis supuvimas viešpatauja 
toje spaudoje.

Komunistai visuomet bu
vo priešingi individualiniam 
terorui, kadangi su jo pa
galba nieko gero nelaimė
si. Individualistinio teroro 
griebiasi tik darbininkų ju
dėjimo priešai.

Tai turėtų būti žinoma 
kiekvienam, kuris ką nors 
nori žinoti.

viešpatavimo 
raudonų žiur- 

į. svarbias ir

KADA MES PASITRAUK
SIME Iš GREEN
LANDIJOS?

Trečiadienį niūjorkiškia- 
me Herald Tribune Tūla ra
šytoja, Ida Machmann, ra
šo, kaip danai yra nusitei
kę dėl padėties Greenlandi
joje. Kaip žinia, toji didžiu
lė sala, esanti šiaurės At- 
lantike, yra Danijos koloni
ja. Kada, karo metu, Jungt. 
Valst. kariuomenė užėmė tą 
salą, tai Amerika pažadėjo 
Danijai,, jog Greenlandija

Naujienų redaktorius 
gi džiaugiasi republikonų 
laimė jimu. Jį labiausia 
džiugina tas faktas, kad da
bar iš visų valdiškų įstaigų 
galvatrukčiomis išlėksią vi
si “raudonieji” tarnautojai. 
Republikonai t, dabar juos 
gražiai iš visur iškrapšty- 
sią ir iššluosią.

Tasai Naujienų išsigimęs 
žmogus po antgalviu “Šluos 
K o m u n i s tus iš Valdiškų 
Vietų” rašo:

Republikonų 1 aim ėjimas 
lapkričio 5 d, rinkimuose 
priartino galą komunistų ir 
jų bendrakeleivių gerovei.

Demokratų 
laikais /daug 
kių įsiskverbė
gerai apmokamas vietas val
džioje. Visos pastangos jas 
iš tų vietų iškrapštyti nebuvo 
iki šiol sėkmingos, nes de
mokratų administracija bijo
jo atstumti nuo savęs “kai- 
riasparnius” balsuotojus.

Bet dabar spaudimas į 
valdžią bus daug stipresnis, 
kada opozicija kontroliuos 
atstovų butą ir senatą. Ji 
reikalaus, kad bolševikuo- 
jantieji elementai būtų iš
šluoti iš valdžios įstaigų...

“Kadangi republikonai tu
rės po Naujų Metą daugu
mą kongrese, tai rępubliko- 
nas bus atstovų buto Ne- 
Amerikinės Veiklos Komite
to pirmininkas, veikiausia— 
J. Parnell 
perseniai 
raliniam 
Jaudamas,
imtų į nagą Maskvos 
guojmą “penktąją 
kuri veikia Jungtinėse Vals
tybėse.” Gen. pro tuvoras ža

Thomas. Jisai ne
rašė laišką gene- 
.prokurorui, rcika- 

kad prokuroras 
diri-

koloną,

atsitiko. Romoj reakcininkai net į ketvirtą Vietą buvo 
atmesti, o Neapolyj (Naples) klerikalai atšidūrė net 
penktoj vietoj.

Italijos liaudies kairėjimas, tai garantija laimingos 
jos ateities; tai garantija tam, kad nebus leista vėl fa
šistams įsigalėti. Mr. Arnaldo Cortesi telegrafavo New 
York Timesui iš Romos: “Komunistų ir socialistų įtaką 
nuolatos auga.... krikščionių-demokratų įtaka-jau pra
dėjo pulti po birželio balsavimų...” Numato/kad turės 
įvykti pasikeitimų ir Italijos valdžioj.

Jų turės įvykti ir valdžios politik

dėjo, bet nieko nedarė.” (N., 
lapkr. 8).

Pačių komunistų, Komu
nistų Partijos narių, su
prantama, valdžios tarnau
tojais yra labai mažai, tik
tai saujelė. Tačiau, aišku, 
tarpe šimtų tūkstančių tos 
rūšies darbininkų, gerokas 
skaičius, kaip visur kitur, 
yra pažangių, progresyvių. 
Reakcionieriai - fašistai se
niai ant jų dantį griežia ir 
reikalauja pravesti ant jų M. Svinkuniene, Waterbury 
medžioklę ir visus juos iš
mesti.

Dabar republikonai re
akcionieriai paskelbs tiems 
žmonėms karą ir prasidės 
“raganų medžiojimas.”'

Ir štai neva socialistų 
dienraščio redaktorius šitą 
reakcionierių žygį jau iš 
anksto sveikina, karštai 
jam'pritaria ir dėl jo juo
dašimtiškai džiaugiasi.

Tiesiog jis sveikina, kad 
r e p u b likonai “raudonųjų 
raganų” gaudymą paves fa
šistui Thomas, kuris ranka 
rankon eina su tokiu pat fa
šistu demokratu Rankin, 
kuris dabar yra “Ne-Ameri- 
kinės Veiklos Komiteto” 
pirmininku.

Šiuomi savo džiaugsmu 
Grigaitis dar kartą parodo 
savo amžiną prasmegimą 
fašistinėje klampynėje. Ten 
jį nuvedė jo nesuvaldomas 
kerštas komunistams ir vi
siems pažangiems žmonėms. 
Panašūs įsigimėliai Lietu
voje bendradarbiavo su hit
lerininkais ir padėjo jiems 
plėšti ir žudyti Lietuvos 
žmones. Kada žmogus ne
sitveria. džiaugsmu, kad re
akcionieriai - fašistai tero
rizuoja iš darbų žmones, 
mėto juos į bedarbių eiles, 
aukoja juos alkiui ir var
gui, tik už tai, kad jie turi 
kitokius įsitikinimus, kiek 
tokiam žmogui bereikia 
tapti budeliu?

Šypsenos

LAISVĖS VAJUS
Gavimui NaujŲ Skaitytoj ų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti »
Už Prenumeratas $20,000

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

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

4103 
3564 
2698 
1988 
1921 
1196 ’ 
1127 
1126 

780 
762

.'... 182

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn
K. Žukauskiene, Newark....................
A. Stripeika, Elizabeth ......................
Hartford Vajininkai, Conn................

J. J. Bakšys, Worcester ...........................
P. Pilėnas, Philadelphia...........................
LLD 2 kp. So. Boston ..............................
F. Klastoti, P. Beeis, Great Neck...........
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport

726
720
600
590
506

490

468
438

LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422« V.
400
386
364
338

LLD 77 kp., Cliffside ......
V. J. Valaitis, New Britain
P. Sprindis, Kenosha ................ 156
F. Wilkas, Wilmerding ........... 156
M. Smitrevičienč, Detroit..........  142
H. Žukienč, Binghamton ........... 132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 130
S. Puidokas, Rumford ............. 121
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 118 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104

Padgalskas, Mexico ................
Kuzmickas, Shenandoah .......
Lcvanienė, Los Angeles .........
P. Dambrauskas, Haverhill ....

M. Kliknicnė, Springfield ...........
J. Bimba, Paterson ......................
A. Valinčius, Pittston ................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
M. Slekienė, Gardner ..................
P. J. Martin, Pittsburgh ............
M. Paulauskas, Pittsburgh .......
A. Navickas, Haverhill ..............

s.
A.
A.

96
88
7£
78
78 *
78
72
54
52
52
52
26

s. 
j.

Kodėl Pagerinti 
Vieškeliai

Senoviniai keliai 
siauri; tada tik du automo
biliai galėjo pravažiuoti 
viens pro kitą ir todėl daž
nai pora automobilių susi- 
kuldavo. Dabar gi turime 
didelius, moderniškus vieš
kelius — daug platesnius. 
Todėl dabar jau trys arba L. L, N. Y. 
net keturi automobiliai ant- 
syk susikulia.

buvo

Toks Jau Senas Dalykas
Vienoje valgykloje, patė- 

mijęs .ant sienos užrašą 
“No TIPS to Servants 
Here”, keleivis sako patar
nautojai : “Kai aš matau, 
tai duoti ‘tipsus’ čionai 
uždrausta.”

Patarnautoja: “Panašiai 
taip, tamista; bet ką čia 
paisyti tų visokių uždraudi
mų, — juk ir obuolius ro
juj valgyti buvo uždraus
ta!”

Už Ką Vyrus Paima
Piktumas

Kartais savo pačioms 
mes nuriečiam atsakančiai 
gerą pasaką, bet jos nei 
nebando tikėt į tai, ką sa
kome. .

L. Bekcšicnč, Rochester ..........
V. Ramanauskas, Minersville .... 
Geo. Shimaitis, Brockton ...........
L. Pruseika, .Chicago ..............

Binghamton ........................
LLD 20 kp. ir Moterų Sk., 
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence ..............................
J. Simutis, Nashua ..................

P. Šlekaitis, Scranton ... 
LLD 25 kp., Baltimore 
P. Šlajus, Chester ........
J. Rudman, New Haven 
V. O. Valukas, WilkeS-Barrc .... 320 
P. J. Anderson, Rochester ......... 312
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286
C. K. Urban, Hudson ..................  286
M. Janulis, Detroit .................... 212

Sharkey, Easton .................... 207
Blažonis, Lowell .................. 202

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ...........
Hartford, Conn........
Philadelphia, Pa. .. 
Waterbury, Conn. .. 
Rochester, N. Y. ... 
Baltimore, Md..........
Paterson, N. J..........
Bridgeport, Conn. .. 
Binghamton, N. Y. 
Scranton, Pa............
Elizabeth, N. J........
Chester, Pa..............
Hudson, Mass..........
Cleveland, Ohio .... 
Jewett City, Conn. .. 
Chicago, Ill................
Brockton, Mass. .... 
Newark, N. J............
Portland, Oregon ... 
Great Neck, N. Y. ... 
Stamford, Conn.........
New Britain, Conn. .. 
E. St. Loius, Ill.........
Wilkes-Barre, Pa. ...

Laike koncerto sekmadie- jis prisiuntė tris naujas 
nį, keletas vajininkų prida
vė pinigų už prenumeratas 
ir taipgi aukų. Čia matysi
me pasekmes.

Už brooklyniečius, D. M. 
Šolomskas pridavė $13 už 
prenumeratas ir aukų $3.50 
nuo J. Benaitis, Flushing,

Pittston, Pa..............
Mexico, Me.................
Scottville, Mich..........
So. Boston, Mass. ... 
Lawrence, Mass........
Worcester, Mass........
Rockford, Ill..............
Seattle, Wash...........
Shenandoah, Pa.........
Dickson City, Pa. ... 
Saginaw, Mich.........
Cliffside, N. J............
Minersville, Pa.........
Oakland, Calif...........
Detroit, Mich............

10.50 
10.00 
10.00 
10.00 
7;50 
7.50 
7.00 
5.50 
5.50 
5.00 
5.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
2.00

$345.07
201.00
131.00
99.00
60.00
59.00
38.50
33.00
32.50
25.50
26.00
25.00
22.50
22.00
20.00
19.00
15.50 Luther, Mich. .
15.50 Norwood, Mass.
15.00 Easton, Pa.......
15.00 į New Haven, Conn. .. 16.00
13.501 Washington, Pa.............1.50
12.50! Plymouth, Pa.................1.50
12.00 ■ Hudson, Mass............. 1.00
11.50 Pittsburgh, Pa.......... . .50

prenumeratas.
Ona Šilkienė, iš Wethers

field, Conn., pridavė drg. 
Bimbai $6.50 už savo prenu
meratą ir $110 nuo spaudos 
parengimo, tai dėl Laisvės 
biudžeto sustiprinimo 1947 
metais. Tas kreditas eina 
hartfordiečiams.

J. Rudman, iš New Ha
ven, Conn., pridavė $45.50 
už aukas ir $15 aukų nuo 
newhaveniečių, sakosi, kad 
dar bandys daugiau parink
ti, tuomet sykiu prisius visų 
pavardes, kurie aukavo.

Antanas Stripeika vėl 
gražiai pasirodė šį sykį. Ka
dangi jis negalėjo daly vau- ’ 
ti Laisvės koncerte, tai už 
jį perdavė pinigus dd. Bur- 
kauskai. Jis pridavė vėl 6 
naujas prenumeratas! Taip
gi $13.50 aukų nuo Z. Sta
siuku, Elizabeth, N.<J. Ma
tyt, drg. Stripeika nesnau
džia, biskutį patyli ir pas-

Už Paterson, N. J., S. 
Vilkas pridavė $13 už pre
numeratas ir. $10 nuo V. 
Klimas, Branchville, N. J., 
už du Laisvės b-vės Šerus ir 
$3.50 nuo savęs. Taipgi nuo 
patersoniečių LLD 84 kuo
pos $25. •' •

F. Klastauskas ir P. Be
eis, iš Great Neck, N. Y., 
pasidarbavo pusėtinai ge
rai. Jiedu pridavė $123.50 
už prenumeratas. Ir pri
davė $10 už du šėrus, ku
riuos įsigijo M. K. Adomo
nis, ir $2.00 aukų nuo A. Li- 
deikienės. Anksčiau buvo 
$3.00 nuo V. Alyta.

V. O. Wall (Valukas), iš kiaus pasirodo su gerom pa- 
Wilkes - Barre, Pa., daly
vavo koncerte, bet pirm to

bar pinigą pats pasirinksi?
Berniukas'pažvelgė ir ta

rė :
--------- t p — Kadangi mane nuolat 

škotiška Geraširdyste mokina, kad būčiau geras 
Išvykdamas iš savo drau- ir ne godus, *tai pasirenku 

go namų, kuriuose jis vieš- mažesnįjį.
nage j o, vienas škočmanas 7
išsiėmė iš kišeniaus nikelį nikelį ir paaiškino:
ir dešimtuką, ir sako ma- —Matai, sūneli,—kadangi 
žajam savo draugo berniu- pats esi toks geras berniu- 1 • 1

sėkmėm.
P. Kvalkauskas iš Zions 

Grove, Pa., lankėsi Laisvės 
Administracijoj su savo 
šeima, jis biudžeto sustipri
nimui davė $2. Tą kreditą 
priskaitome prie Shenan
doah.

May F. Merk, iš Wood
haven, L. L, įsigyjo du Lais- 

Bet škočmanas davė jam vės bendrovės serus už $10.
Širdingai dėkojame vi

siems viršminėtiem drau
gam už jų nusipirkimą šė-
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už gražų pasidarbavimų,
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PAS BALTARUSIJOS KOLEKTYVIEČIUS 
KA LIETUVOS VALSTIEČIAI MATE

___________________ 0
Didžiulė Tarybų Lietuvos valstiečių ekskursija aplankė Bal
tarusijos kolektyviecius, susipažino su jų gyveniniu, darbais . 

ir troškiniais. Žemiau paduodame vieno tų ekskursantų 
patyrimus ir Įspūdžius.

Mūsų ekskursija iš Vilniaus 
išvažiavo į Tarybinę Baltaru
siją rugpjūčio mėn. 31 d. Eks
kursijoje dalyvavo Biržų, Pa
nevėžio, Marijampolės, Kau
no, Raseinių ir kitų apskričių 
darbo valstiečiai, šiai ekskur
sijai vadovavo TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputatė 
Kaunaitė.

Išvykus iš Vilniaus stoties, 
mūsų traukinys greitai pasie
kė Tarybinės Baltarusijos sie
ną, ir, važiuojant toliau, pro 
mūsų vagonų langus matėsi 
dar neužgydytos žiaurios vo
kiškosios okupacijos metu pa
darytos Baltarusijos respubli-’ 
kai skaudžios ir gilios žaizdos. 
Matėsi daug sudegintų ir su-

kuĮtū
pi ota i 

mišiniu, 
valgo- 

morko

(iš pernai metų) užteksią iki 
naujų metų, o po to pasisker- 
siąs vėl. Jis džiaugiasi socia
listine santvarka ir kolektyvi
nio ūkio laimingu gyvenimu.

Taip gyvena ir visi kolekty
vinio ūkio valstiečiai. Vėliau 
su daug to ūkio valstiečių te
ko mums asmeniškai susipa
žinti ir nuoširdžiai pasikalbė-

(Įspūdžiai is kelionės)
nio ūkio planas.

Be šių visų grūdinių 
ru ir daržovių dideli 
dar užsėta pašarui 
pašarinėmis ropėmis, 
momis (cukrinėmis)
mis, valgomų (sėkloms) mor
kų plantacija, kopūstais, 
agurkais, svogūnais, cukriniais 
runkeliais ir kitomis- daržovė
mis.

Be to, ūkyje yra didelis so
das, kuris kas metai plečia
mas, ir didelis medelynas, iš 
kurio tūkstančiai gerų atmai
nų veislinių medelių persodi
nama į sodą.

Taip šis kolektyvinis ūkis, 
atsistatydamas po žiaurios vo
kiškosios okupacijos, gerina ir 

griautų sodybų. Grioviuose ir plečia visas ūkio šakas, k. t., 
sviedinių išraustose duobėse 
daug sudaužytų ir sudegintų gyvulininkystę ir kitas, 
rudosios vokiečių armijos ka
ro mašinų liekanų. Tai viso
kie “tigrai,” “panteros 
įvairaus dydžio patrąnkų da
lys. Juos sunaikino šaunioji 
Raudonoji Armija, vydama 
žvėriškuosius grobuonis iš di
džiosios tarybų šalies.

Mūsų traukinys sustojo Bo- 
bruisko stotyje. Išlipus iš trau
kinio, mus širdingai sutiko 
Partijos Bobruisko rajono ko
miteto atstovas, kuris nuošir
džiais žodžiais pasveikino ir 
palinkėjo pamatyti viską, kas 
mus įdomauja.

Tolimesnei mūsų kelionei 
radome mašinas, kuriomis nu
važiavome į kolektyvinį ūkį 
“Aušra.” Kolektyvinio ūkio 
valstiečiai su ūkio pirmininku 
Tarybų Sąjungos Didvyriu 
drg. Orlovskiu priešakyje, 
mus sutiko nepaprastai nuo
širdžiai. ,Pagal vietos papro
čius, mus sutiko su duona ir 
druska, kas mus labai sujau
dino, nes pajutome tikrai bro
liškai nuoširdų sutikimą. Vė
liau mus supažindino 
kiai papasakojo apie 
pasėlius, jų derlių ir 
vinių ūkių valstiečių 
mą.
Kolektyvinio Ūkio Apdirbimas 
Ir Jo Derlius

Kolektyvinis ūkis “Aušra” 
turi 1,000 ha dirbamos žemės 
ir 250 ha pievų bei ganyklų, 
ūkis tvarkomas pagal pasku
tinius agrotechnikos reikala
vimus. Traukiamąją darbo jė
gą sudaro 80 gerai užlaiko
mų darbinių • arklių. Be to, 
ūkis kasmet priaugina nema
žą skaičių prieauglio, šiuo me
tu arklių prieauglio yra 40 
galvų. Traktorių šiuo metu 
dar neturima, bet jau sekan
čiais metais ūkis iš savo lėšų 
nusipirks du traktorius.

Karvių ūkio fermoje yra 60 
• bei didelis skaičius prieaug

lio. Karvės labai gerai prižiū
rimos ir duoda dideles paja
mas pačiam ūkiui. Taip pat 
ūkyje yra laikoma daug kiau
lių, kalakutų, žąsų, ančių ir to dar duodama po 0.3 ha bul- 
vištų.

Nors ūkis karo ir žiaurios 
vokiškosios okupacijos metu 
buvo labai sunaikintas ir že
mė apleista, bet viso kolekty
vo nuoširdaus darbo dėka, 
šiais metais visas buvo apsė
tas bei. apsodintas: Pav., ru
giais buvo užsėta 200 ha ir 
derlius gautas vidutinis, mie
žių 80 ha (derlius — 10 dvi
gubų centnerių iš 1 ha), kvie
čių užsėta apie 150 ha (der
lius — 18 dvigubų centneriu 
iš 1 ha), bulvėmis užsodinta 
200 ha (derlius numatomas 
labai geras), pašariniais run
keliais užsodinta 10 ha (der
lius — nuo 500 iki 600 dvi
gubų centnerių iŠ 1 ha). Ten
ka pastebėti, kad visi 10 ha 
runkelių yra “Echendorvski” 
veislės ir jais Šeriant karves 
pakeliamas pieno riebumas, 
kuo ir pasižymi Šio kolektyvi-

daržininkystę, sodininkystę,

ir smul- 
šio ūkio 
kolekty- 
gyveni-

Apžiūrėdami kolektyvinio 
ūkio laukus, mes įsitikinome, 

ir kaip pažangios agrotechnikos 
pagrindu kolektyvinio ūkio 
valstiečiai išaugino ir nuėmė 
didelį grūdinių kultūrų ir dar
žovių derlių. Be to, mes susi
pažinome su kitu, pas mus 
mažai praktikuojamu, būdu 
trąšoms gaminti. Kolektyvinio 
ūkio valstiečiai plačiai prak
tikuoja mėšlo ir džiovintų 
durpių mišinius. Iš tų mišinių 

. paruošiama vertinga trąša dir
vos derlingumui pakelti.

Paviešėję šiame ūkyje mes 
įsitikinome, jog geras kolek
tyvinis ūkis duoda žymiai dau
giau, 
Man 
ypač 
ūkis, 
grobikų sugriautas, per trum
pą laiką yra atstatytas pa
grindinai.
Kolektyvinio Ūkio Valstiečių 
Gyvenimas

Susipažinę su kolektyvinio 
ūkio administravimu, kuris 
mums padarė labai gero įspū
džio, pasiteiravome, kaip gy
vena to ūkio valstiečiai.

Tame ūkyje dirba keturios 
valstiečių brigados, kurios su
sideda iš 50—60 darbininkų. 
Kiekvienai brigadai yra skir
ta 20—25 sodybos, kur kiek
viena šeima turi gerą butą 
(trobesiai daugumoje naujai 
atstatyti, nes per karą žymi 
jų dalis buvo sunaikinta), ir 
prie kiekvienos 
bos valstietis turi, 
mo namp, tvartą 
pašarui sudėti, 
dirbantysis gauna 
už darbo dieną; 
kg., bulvių 5 kg., 
5 rb. ir gyvuliams išlaikyti po 
3 kg. šieno. Dauguma turi už
dirbę nuo 600 iki 1500 darbo 
dienų, nes jie žymiai viršija 
nustatytas darbo normas. Prie 
kiekvienos valstiečių sodybos 
yra skirtas 0.5 ha žemės skly
pas. Be to, valstiečiui pagei
daujant, iš bendro žemės plo-

R. J. THOMAS, CIO bu
tams komiteto pirmininkas, 
kaltino “real estate interesus, 
žemių savininkus, mortgičių

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

išpildo 
(vyrai 
ruošia

Tik Vieneri Metai
Apie jauną ekonomistą jau kaip ir jo dalelė pasida- 

Petrą Veličką
Jaunas ekonomistas Pet

ras Velička, tik šį pavasarį 
išlaikęs paskutiniuosius eg
zaminus valstybiniame Vil
niaus universitete, užsklei
dė knygą ir, nuo stalo atsi
stojęs, lengvai atsikvėpė.

— Pailsėti! Pailsėti!... 
Dar viena kita diena ir jau 
būsiu savo gimtajame kai
me prie Veliuonos, kur lau
kia išsiilgę tėvai, kur laukia pro šalį žvalų raudonarmie- 
auksu spindinčios rugių tį, besivedantį mažiuką ber- 
kalvos aruoduose ir kvepiąs niūkštj su didžiuliu, skaid- 
šilas...

Pro atdarą langą kamba
rin veržiasi rudeninės sau
lės spinduliai, kibirkštėlė
mis tviskėdami portsigaro 
dangčiuke. Nuo palangėje 
augančio alyvų krūmo grin
dyse ištyso sudraikytas, 
šviesiom dėmėm nutašky
tas, lyg mezginiuotas šešė
lis.

— Taip, reikia pailsėti,—

riau... Ir mačiau per savo 
gyvenimą kelis Vilnius... 
Nepanašūs jie buvo kits į 
kitą. Kelis kartus mano a- 
kyse Vilnius gimdavo ir 
mirdavo... Kai jam buvo 
bloga — ir man buvo blo
ga, sunku, kai jam gera — 
ir man taip pat gera. Juk, 
supraskite, esu vilnietis! 
Čia gimęs, čia augęs!

Nusekęs akimis einantį

negu individualinis ūkis, 
didelio įspūdžio padarė 
tai, kad kolektyvinis 
kuris buvo vokiškųjų

tokios sody- 
be gyvena- 
ir daržinę 
Kiekvienas 
atlyginimą 

duonos 1.5 
pinigais po

Kultūrinis Valstiečių 
Gyvenimas

Kultūriniams valstiečių rei
kalavimams patenkinti yra su
darytos visos sąlygos. Gražiai 
įruošta skaitykla — bibliote
ka, kurioje labai daug knygų, 
žurnalų ir laikraščių. Prie 
klubo veikia įvairūs sporto ir 
meno saviveiklos rateliai, ku
riuose noriai dalyvauja visas 
jaunimas. Be to, kas sekma
dienis ruošiamos įvairiomis 
temomis paskaitos ir įvairios 
pramogos, saviveiklos bei 
sporto ratelių pasirodymai ir 
bendri pasilinksminimai.

Mūsų ekskursijos metu bu
vo ruošiamos derliaus nuėmi
mo užbaigimo vaišės. Tas tra
dicines vaišes kas metai ruo
šia kolektyvinio ūkio valstie
tės ir pačiose vaišėse dalyvau
ja vien moterys. Jos 
visą meninę programą 
savo tradicines vaišes 
užbaigus šienapiūtę).

Mus, kaip svečius, kolekty
vinio ūkio darbininkės pakvie
tė į jų ruošiamas tradicines 
vaišes, kur maloniai buvome 
sutikti ir pavaišinti. Po vaišių 
buvo suruoštas pasilinksmini
mas, kuriame dalyvavo ir ko
lektyvinio ūkio valstiečiai. 
Pasilinksminimo metu gražiai 
pasirodė vietos saviveiklos ra
teliai su tautiniais šokiais, 
dainomis ir deklamacijomis. 
Tenka pastebėti, kad, nors 
pasilinksminimo metu veikė 
bufetas, bet girtų nebuvo nė 
vieno ir pasilinksminimas pra
ėjo kultūringai, labai nuošir
džioje draugystėje. Iš to ma
tosi, kad kolektyvinio ūkio 
valstiečiai yra auklėjami 
aukštoje kultūros ir sugyveni
mo dvasioje, ko pas mus dar 
stokuojama. Mums, visiems 
ekskursijos dalyviams, krito į 
akis, kad vaišių ir pasilinks
minimo dalyvių tarpe nepaste
bėjome nei vienos valstietės 
blogai apsirengusios bei blo
gai apsiavusios. Visos kolek
tyvinio ūkio valstietės apsi- 
vilkusios naujomis suknutė
mis ir apsiavusios bateliais, o 
valstiečiai daugumoje tautiš
komis palaidinėmis ir apsiavę 
ilgais batais.

Iš mūsų matytų vaizdų ir 
pasikalbėjimų, s u s i d a r ėmė 
įspūdį, kad kolektyvinio ūkio 
valstiečiai gerai gyvena ir lai
mingi kuria sau ir savo vai
kams gražų socialistinį gyve
nimą. Kalbos, liaudies priešų 
skleidžiamos, kad, esą, kolek
tyvinio ūkio valstiečiai neturi 
ko valgyti, kuo apsiauti ir ap
sivilkti, yra melas, šis šlykštus 
melas yra demaskuotas, ir 
mes, šios ekskursijos dalyviai, 
pamatėme, kad kolektyvinio 
ūkio valstiečiai gerai gyvena 
ir yra laimingi, galėdami dirb
ti kolektyviniame ūkyje.

Iš šio kolektyvinio ūkio nu
vykome į sodininkystės kolek
tyvinį ūkį “žylyčią.” čia sodas 
užima 150 ha plotą. Tas ko
lektyvinis sodininkystės ūkis
pasistatė sau uždavinį padėti naitei už taip įdomią ir nau

dingą suruoštą ekskursiją.
Aš mielai papasakosiu savo 

patirtus įspūdžius kaimynams. 
Papasakosiu, kokiu pagrindu 
kuria savo vieningą, laisvą ir 
pasiturintį gyvenimą kolekty
vinio ūkio valstiečiai, kokių 
gamybinių laimėjimų jie pa
siekė, kaip kolektyvinių ūkių 
valstiečiai mums 
Baltarusijoje 
d ant naująjį

Keliolika Laisvės skaity
tojų yra išsireiškęį kad ne
būtų dedami tokie raštai, 
kaip dainos, apysakos, ke
lionių įspūdžiai, na, ant ga- pats sau sako Velička, ei- 
lo, ir korespondencijos. Bet damas į duris. — Gal be 
tuos visus raštus išmetus, reikalo aš visai vasarai bu
kas gi beliktų? Juk Lais- vau likęs Vilniuje. Bet... 
vės leidėjai tuščios popieros 
negalėtų siuntinėti savo 
skaitytojams.

Man labai patinka Lais
vė, kad joje telpa daug vi
sokių raštų. Kelionių apra
šymai labai gražūs ir žin- kiai istoriškai mūsų kultū- 
geidūs. Tegul tik Laisvės ros dienai? — paskui įvai- 
bendradarbiai rašo. Juk į rūs sporto turnyrai, rung
tims aprašymus reikia ir tynęs, Aviacijos šventė, o 
nemažiai energijos įdėti. O. paskui — tos didžiosios me- 
kiti, mat, tingi ir skaityti.

Ar tiktai žinais ant pir
mo puslapio užtenka per
skaityti? O kitkas visa ne
svarbu?

Laisvėje yra daug gerų 
raštų apie Lietuvą. Bet ma
žai Laisvėje rašoma apie 
religiją ir kunigus, tuos 
fašistų sankeleivius. Ka$ 
moka gražiai ir sugabiai 
aprašyti bei pakritikuoti 
dangaus agentų darbus ir 
jų religiją, turėtų rašinėti. 
Tokių raštų Laisvei reikia.

Raidės neturi būti mažes
nės.

Tegul visi skaitytojai pa
aukoja dolerį kitą dėl susti
prinimo Laisvės finansiš
kai. Tada Laisvė galėtų ir 
didesnė išeiti ir patenkintų 
tuos, kurie nori daugiau ra
štų.

Šią vasarą miestas trau
kė ne mažiau, kaip kaimas 
su savo žalumais ir laukų 
oru. Šią vasarą įvyko pir
moji, didžiulė Dainų šven
tė, — argi neliksi mieste to.-

takeliais bėginėja vaikai, 
gatvėje dūzgia automobi
liai, sunkvežimiai... banguo
ja plačiais šaligatviais pra
eivių minia, spindi saulėje 
vitrinos ir jose, lyg veidro
džiuose, atsimuša skaidrios, 
gėlėtos moterų suknelės.

— Teisybę senis sakė: 
juk tik vieneri metai praė
jo! 0 koks begalinis skirtu
mas!...

Velička įsižiūri į priešais 
augančią lysvėje fioletinę 
astrą ir prieš jo akis, tar
tum kino aparatui sugedus, 
šuoliais nubėga gyvenimo 
filmas atgal, į praeitį.

...Jo gyvenimas— charak
teringas daugumai tarybi
nio jaunimo gyvenimui. 
Jeigu pasakoti, — tai net 
netikės: et, sakys, kaip iš 
laikraščio skaitai! O betgi 
visa tai tiesa, visa tai iš
gyventa.

Skurdus kaimas prie Ve
liuonos. Pora tėvo hektarų, 
iš kurių į mokslus neisi. O 
norisi mokytis! Norisi vis
ką žinoti! Ir keliauja mažas 
Petriukas, pradžios mokyk
lą Veliuonoj baigęs, pės
čiom į Kauną. Ten, sako, 
galima dirbti, tarnauti, ir 
drauge mokytis. Pradeda 
jis miesto savivaldybėje 
kurjeru dirbti, išvaro: “su 

žmo-

A. Čekanauskas

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ

Beveik kiekviena pasau
lio žymesnybė liuoslaikiais 
užsiimdinėjo muzika— vie
nokiu ar kitokiu instrumen
tu grodavo. Taip pat ir 
kiekvienas paprastuolis ga
lėtų ir privalėtų turėti ry
šius su muzika — bent savo 
ūpui ir dirksniams sustip- 
rint. Tad, mokykis muzikos!

Muzikos, kaip ir kitų 
mokslų, niekad nėra pervė- 
lu mokytis. Ir tam progų 
būna apščiai, tik reikia to
mis progomis pasinaudoti.

Tarybos deputatei drg. Kau-

vėms pasisodinti.
Kiekviena valstiečio šeima 

laiko karvę, porų avių, kiaulių 
ir norimą skaičių paukščių. 
Pav., mums, atsitiktinai užė
jus į vieno to ūkio valstiečio 
sodybą, jis mums mielai pa
rodė savo turimus gyvulius ir visiems kolektyviniams ūkiams 
paukščius ir papasakojo apie 
save. Pasirodė, kad šis valstie
tis anksčiau turėjo čia pat 8 
ha žemės ir daug dirbdamas 
šiaip taip galėjo pragyventi. 
Dabar yra kas kita, nes, pav., 
šiemet jis laiko tris kiaules 
(viena apie 150 kg. ir 2 po 
80 kg. svorio), vieną gerą 
karvę, dvi avis su ėriukais ir 
nemažą būrį paukščių, ūkyje mūsų kaimynams apie tikrąją 

padėtį kolektyviniuose ūkiuo- mečio planą 
liaudies ūkio

Stasys
Raudondvario valsč 
Didvyrių apylinkės 
valstietis.

įsiveisti sodus ir Baltarusijos 
respubliką padaryti žydinčių 
sodų kraštu.

Susipažinę su kolektyvinių 
ūkių administravimu ir tu 
ūkių valstiečių gyvenimu, grį
žome atgal.

Buožių, buržuazinių nacio
nalistų melą mes dabar de
maskuosime ir papasakosime

dirba abu su žmona. Jo du 
sūnūs mokosi (vieys progim
nazijoje, antras pradinėje mo
kykloje). Maisto turįs pakan
kamai ir niekuomet jo prisi
pirkti nereikia. Pav., mėsos

se.
Dėkingas esu Lietuvos tary

binei vyriausybei, Komunistų 
partijai ir mūsų ekskursijos 
vadovei TSRS Aukščiausiosios

broliškoje 
dalyvauja vyk- 

stalininio penk- 
mūsų Tėvynės 

atstatymui.
Stankevičius,

tinės: metai, vieneri metai, 
kaip galutinai baigtas ka
ras su fašistiniais agreso
riais! Kai kapituliavo pas
kutinieji iš jų, — japonai.

Velička išeina gatvėn ir 
sustojęs ties Žvėryno tiltu, 
kur būrelis žmonių laukia 
autobuso. Diena šilta, ru
dens dar nesimato, skve
ruose nuleipusios gėlės lau- 

* kia vakaro šešėlių, ir auto
buse trošku, kaip pirtyje.

— Vasarą, geriau pės
čiom, negu tose mašinose,— 
sako kažkoks senyvas kelei
vis, šluostydamas marga 
nosine savo prakaituotą 
kaktą. Keleivis išlipa arti
miausioje sustojimo vieto
je, tik vieną kvartalą pra
važiavęs, o paskui jį lipa į 
šaligatvį ir Velička.

— Taip greit atvažiavot?
— šypsosi senukas.

— Ne, bet taip pat, kaip 
ir jūs, nusprendžiau 
čiau prasivaikščioti.

Kurį laiką abu jie 
greta, žvilgčiodami iš 
kits į kitą, numanydami, 
kad reikėtų pradėti kalbą, 
bet — nuo ko ir kaip?

— Vilnietis? — Klausia, 
pagaliau senasis.

— Ne, nuo Veliuonos. Iš 
kaimo. Prieš karą Kaune 
gyvenau, vokiečių okupaci
jos metu — kaime, tik tary
biniam • gyvenimui grįžus, 
ir aš vėl į miestą grįžau. 
Dabar nuolat sostinėje, stu
dijuoju! O jūs?

—O aš? — pakartojo se
nis. — O aš — vilnietis nuo 
amžių.

Žilaplaukis, jau išblanku
siomis, kadaise žydriomis 
akimis, žmogus nutyla, tuos 
kelis'žodžius ištaręs ir žiū
ri į tolį prieš save. Bet ma
tyt, kad jis dabar žiūri ne 
į judančią, margą, skubią, 
žmonių ir mašinų pilną Ge
dimino gatvę, ne į mėlyną 
ankstyvo rudens dangų, bet 
į kažką kito, ką mato tik 
vieno jo akys.

Jis vėl perbraukia skaru
te savo prakaituotą kaktą 
ir atsigrįžta į Veličką:

— Viskas man atrodo, 
kaip sapnas. Štai gyvenau 
visą amžių Vilniuje, suau
gau su juo, susiliejau, taip

ver-

eina 
šono

riti sviediniu rankoje, sena
sis vėl atsisuka Veličkos pu
sėn:

— Dabar viskas, visa 
praeitis man atrodo, kaip 
blogas sapnas, po kurio, 
štai, pagaliau nubudau. 
Prasidėjo tas sapnas jau 
seniai... kada jaunystėje 
dirbau saldainių fabrike... 
Tada viską kapitalas valdė, 
o apie mus, apie darbininkų 
gyvenimą ką čia ir kalbėti! 
Et!... Žinome visi. Ir Vil
nius tada buvo kitoks. Eini, 
būdavo, gatve, — ir bijai 
ja eiti: ne tau, rodos, balti 
asfalto šaligatviai, ne tau 
skverai ir žydintys sodai, nereikalingais, girdi, 
ne tau puošnios krautuvių nėmis bendrauji. Jie prieš 
vitrinos, teatrai, kinai.. Al- ponus ir prieš Smetoną kai- 
kūnės tavo nuskarusios, ki
šenėje tik nudilęs skatikas 
barška, tai kiekvienas, kas 
tik nori iš tų puošniųjų ir 
turtingųjų gali tave be jo
kio atsiprašymo nuo šaliga
tvio su panieka nustumti... 
žiūri, būdavo, štai kad ir į 
tą patį kalną, kurio viršū
nėje stovi Gedimino bokš
tas, ir, atrodo, šneka jis tau 
į pat širdį: ne apie tokį gy
venimą Gediminas galvojo, 
kuomet Vilnių statė... Pas- metais Velička stojo į uni- 
kui tie patys vokiečiai, ku
rie Gediminą nužudė, — na, 
kad ir ne tie patys, bet 
visvien tos pačios giminės, 
— Vilniaus gyvenimą nu
žudė. Kad ir dingo užpuo
likai, bet drauge su jais 
k i e k puikiausių sosti
nės pastatų dingo, kiek 
gražiausių mūrų! Kiek me
no vertybių rudieji barba
rai į pelenus pavertė! Rūk
stantys griuvėsiai ir ang
lys... ištisos gatvės — vien 
tik anglys... O dabar!

Senasis pakeleivis apveda 
ranka apskritimą ir leng
vai atsikvepia iš pat šir
dies gilumos.

— Viskas, lyg sapnas! 
Ar supranti, jaunuoli, kokią 
didžią epochą pataikei že
mėje apsigyventi, ar jauti, 
kokiais milžiniškais žings- sivilkę, pirštiniuotom ran- 
niais eina mūsų kraštas į kom sklaisto užrašus... Daž- 
gerovę ir laimę? Tik tu su- nai tekdavo laike paskaitų 
spėk žingsniuoti koja kojon sušalusiomis kojomis trep- 
su naujuoju gyvenimu! Juk senti, kad visiškai nesustir- 
pagalvok: dar tik vieneri, 
metai, kai galutinai baigtas 
karas! O koks skirtumas 
visame kame, visose srity
se!... Lik sveikas. Man da
bar j šią pusę.

Skubiai linkterėjęs galva, 
nepažįstamas pake leivis 
dingsta siauroje, senoviško
je, tarp aukštų mūrų įsi
rėžusioje Sniadeckių gat- sinti spinksutė, iš senos ra
vėję, tik baltame šaligatvio šalinės padaryta, 
asfalte šmėkšteli akimirkai 
jo ištisęs šešėlis. Ir Velička 
suabejoja: iš tiesų čia buvo 
žmogus, su kuriuo drauge 
jiedu išlipo iš troškaus au
tobuso, su kuriuo drauge 
nuėjo kelis kvartalus, ar 
gal čia kalbėjo su juo koks

bą!”
Ir iš technikumo taip pat 

už tą patį išvaro. Paskui 
gi — susitikinėjimai su pa
žangiais žmonėmis, kom
jaunimas, kalėjimas, laisvė 
trumpam laikui... Vėl kalė
jimas. Ir vis dėlto kaž kaip 
sugebėta išeiti gimnazijos 
kursą, išlaikyti eksternu 
egzaminus, pradėti namuo
se ruošti universiteto kur
są. O pirmais tarybiniais

versiteta.
Bet ir vėl galas. Vokiečių 

okupacija. Ir vėl kalėjimas. 
O po to slapstymasis kaime 
ir darbas su partizanais. 
Kai buvo išvaduotas Vil
nius, vienas pirmųjų čia at
sirado Petras Velička ir 
tuoj stojo į darbą, tuo pa
čiu laiku ir mokydamasis.

Plaukia netolimos praei
ties filmas pro akis ir dar 
dabar, šiltą ankstyvo ru
dens popietę, šiurpas per 
nugarą nubėga, tą pirmąją 
žiemą Vilniuje prisiminus.

Auditorijose per paskai
tas gabalais krenta nuo su
šaudytų lubų tinkas, pro iš
daužytus langus pučia šiau
rys, o profesoriai prie rūk
stančios karbitinės lempu
tės prisilenkę, kailiniais ap-

tu 1
0 paskui — grįžimas na

mo tamsiomis, neįžvelgia
momis gatvėmis, pro griū
vėsiu krūvas, kai kojos vis 
kliūna ,už šaligatvyje tebe
riogsančių plytgalių ir ak
menų.

Namuose — langas, len
tomis užkaltas, vos mirk-

, ir užša
lęs, į ledą pavirtęs vanduo 
kibire. Kas rytas reikia su 
tuo kibiru bėgti į Pilies aik
štę ir ten, drauge su visa ei
le kitų žmonių, laukti, kol 
pribėgs tau iš pompos van
duo....

Pakelia Velička galvą ir 
nors iš praeities atskridęs žvilgsnis sutikęs Gedimino 
šešėlis?...

Bet ne, — štai vėl šmėkš
teli senojo keleivio siluetas 
tarp aukštų klevų prie pil
ko, mūrinio pastato.

Velička apsigrįžta ir at
sisėda Černiachovskio skve
re ant suoliuko. Smėlėtais

gatavės praeivių srovę, di
džiulius, r e m o rituojamus 
rūmus, plazdančią vėliavą 
kituose, kurie neseniai jau 
atstatyti... Sutikęs begalinę 
automobilių eilę, ir elektros 
vielas, kuriomis aprūpina
/ (Tąsa 4-me pusi.)



KetvTrF*’ T,V”Tn,n!s Eahve—Liberty, Lithuanian Daily

Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)
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Trys kiautvarlės keptos, su 
chinišku padažu. Vėl kokios 
smulkesnės daržovės ilgoj 
lėkštėj, maišytos, bent kelių 
rūšių, žalios. Ryžių dubenė
lis. Dar visiems po vienų lyg 
kokių kriauklelę: savo rū
šie džiovinys. Pralaužus, vi
duj randi popierėlį: išburta 
tavo laimė. Tai, žinoma, dėl 
jumoro. Sau kokie gudri 
chiniški pranašavimai.

Kas jūsų parašyta? O 
kas jūsų? Pasiskaitėm, pa
sijuokėm. Prisišveitėm, kiek 
tik tilpo, net sukaitę, net 
sunku paskui eiti. Tai nie
kis, ramina Repečka: su
bliūkš greit. Atlyginimų 
priima prie išėjimo dailio
ji mergaitė. Keista: pada
vėjai visi berniukai, tik prie 
pinigų mergiotė. Išeidamas, 
pasiėmęs krapštukų, tariau 
tai mergaitei chiniškai: 
“Meimei” — maloni
gaite. Toji tuoj žvilkt, 
šypt, — truputį nustebo iš
girdusi iš nechiniečio chi- 
nišką žodį. Irgi su šypsą iš
ėjom oran.

Vakaruoja, bet dar gerai 
šviesu.. Einam keista gatve
le, dairomės. Namai kiek
vienas kiek skirtingai iš
puoštas. Daugybė visokių 
graždaikčių, nedidelių pa
puošalų, stovylukių, žiedų, 
auskarų, sagų, indų, inde
lių, paveikslėlių ir t.t. Be
veik kiekvienas namas vis 
turi kokio biznio įrengimų. 
Tai kokia dailėdaikčių par
davykla. Tai užkandinė. Tai 
saldainių ir kokių gardėsių 
krautuvė. Tai teatrukas 
arba kokia pramogos gale
rija. Gatvės gale net ir ju
damųjų paveikslų teatrėlis. 
Stūkso garsinamosios len
tos: kviečia jus būtinai už
eiti vidun, pasižiūrėt, kaip 
ekzotiškai šoka merginos. 
Ir nupieštos ant lentos bent ■ 
kelios jau ir perdaug ries
tos moterys su perdėtais 
apvalumais, visaip išsikrai
pę : suprask, šoka... Eikše 
pasižiūrėt. Smalsumas ima.

Ogi va štai chiniška mi
niatiūra. Apmūrytam ir sie
nele aptvertam ežerėly gra
žiai nukrėsta, išdailinta 
kalnuota salelė. Pristatyta 
ten Budos stovylukių ir dar 
ten kokių “balvonėlių” lai
mės dievaičių. Ir namukų 
mažyčių ir darželių, sodelių. 
O vandeny prileista aukso 
žuvelių. Auksapelekės, si- 
dabražvynės žuvaitės trau
kia savęspi jūsų akį. O ten 
ant dugno primėtyta centų, 
nikelių ir kitokių smulkių 
pinigų. Tai tau už laimę, už 
palaiminimų/ Numesi pini
gėlį, Budai paaukosi —lai
mę apturėsi... Užsižiebė 
šviesos. Toji įstabi saliukė 
pasidarė dar patrauklesnė. 
Apspito jų žiobsotojų bū
riai, pasidarė spūstis, 
vely eime toliau. Ko 
dar kokie kišenvagiai 
tave apšmaukt....

Dar pora, trejetas

Et, 
gera, 

gali

gat-

Po kairei įeinam į plato- ( kitų šalių gyvenimą... Mūs’ 
ką ilgų gatvę, pilnų visokių namų šeimininkė Smirnova 
namukų, būdelių, mažmožė-i irgi karštai pareiškė savo 
lių, prekių. Turgus, preky-1 apmaudų dėl tokios prarū- 
vietė. Tuoj iš priekio, prie 
pat įėjimo stovi įstatytas į 
uolų sunkus kietmedžio 
kryžius. Ir ant išilginio 
skersinio parašas: “La nu- 
estra donna, reyna de los 
angeles” — Mūsų moteris 
(panelė), karalienė angelų. 
Kaip tik taip ir buvo pava
dintas šitas miestas, pat jo 
pradžioj. Paskiau toks var
das pasirodė perilgas ir ne
praktiškas, tai palikta tik 
du paskutiniai žodžiai: Los 
Angeles.

Ir tuoj nuo to istoriškojo 
kryžiaus, vos tik tau duoda 
praeit, stovi eilės egzotiškų, 
meksikiškų prekių. Gra
žiai, tvarkingai sudėstyta. 
Kur šliurės, tai šliurės, šle
petės, kuntapliai, vis dau
giausia rankom padaryti. 
Daugybė visokio dydžio 
skrybėlių, pintinių dalykė
lių, skalinėlių, o jau tų kry
želių, abrozėlių, medalikė- 
lių, rožančių, škaplerių, tai 
kaip Kalvarijoj per di
džiuosius atlaidus... Saldai
nių, pyragaičių, karštų ta- 
malų. “Tamales con came” 
malta su smarkiais pipirais 
ir muštarta mėsa, barstyta 
kukuruzų miltais, iškepta 
kukuruzo laiške. Suvalgei 
viena tokį prieskonį, tai 
tuoj tau visa ir užsidega vi
duriuose nuo lupų, nuo bur
nos, paliai visus vidurius.

Mes, žinoma, jų neraga- 
vom: pilvai tebebuvo pilni 
chinišku gardėsių. Bet aš 
žinau dar iš Galvestono lai
kų. Studentai būdavo kar
tais ima ir nusiperka už 10 
centu“ hot tamales.” Ir tik
rai esą “hot.” Papūti pas
kui kvapų, tai kaip liepsna 
degina... Matėm: vaikinas 
čia pat maišo kapotų ar 
maltų mėsų, tirštai užtaiso 
garsvyčiom, muštarda, pi
pirais, deda į kukuruzo la
pų, o mergina paspirgina 
ant žarijų —ir še 
mauk sveikas. Matėm, 
balleros mexicanbs”— mek
sikiečiai kavalieriai kad jau 
šunta tai šunta...

Paskui tuoj kitoj būdelėj 
užsigeria kokios giros nuo 
šaknelių, ar gal kavos. Ir 
sotus ir prigėręs... Perėjom 
palei visų tų tirštai pri- 
bruktų visokių gėrybių pre
kyvietę. Pažiūrėjom, pasis- 
tebėjom tais visokiais spal
votais gaminiais ir sėdame 
važiuot. To ketvirtadienio 
vakarų turėjo įvykt Liet. 
Neprigulmingo P o 1 i t inio 
Kliubo valdybos posėdėlis. 
Tai ir mes ten nuvažiavom, 
pas Arminus. Koliai valdy
ba suvedė sąskaitas iš įvy
kusio pikniko ir dar ten ką 
apsvarstė, mes sau pasišne
kėjom su namiškiais, ir d. 
Repečka mus nutarabanijo 
namo. Labai gražiai dėkui 
ir labų nakt!

Paskui vėl eina pora ra-

gusios imperialistinės poli
tikos. Ji paskui mudu kvie
tė į rusiška užkandinę, ne
toli nuo Ūkininkų prekyvie
tės. Mačiau ir aš iš tolo tų 
restoranų “Izba”. Būčiau 
mielai sutikęs, bet maniškė 
kažkaip susibalamutįjo, su- 
siniauniojo, nesijaučianti 
gerai, dėkojo už prielanku
mų — ir likom 
Smirnova viena 
pietų į “Izbų.”

Paskiau, gal 
valandos — mudu su žmona 
taip sau sėdim kiemuky, 
skaitinėjam. Tik čiūžt ir 
sustojo automobilis. Dirste
lėjau, kas čia. Išlipa Smir
nova, nešina rankoj kokiuo 
nešulėliu. Prieina lengvai 
prie vartelių: Prašom, sa
ko, čia jum aš iš rusiško re
storano, — malonėkite pri
imt... “Požalui-sta, vozjmi- 
te.” Priėjau, paėmiau. La
bai nuolankiai dėkui. O ji 
—neverta — “ne stojit” — 
šmikšt ir nuėjo skubiai ir 
lengvai takeliu į užpakalį, 
į savo kambarius...
, Įsinešėm į vidų. Gi pietūs. 
Gatavi, karšti, gražiai su
dėti į vaškuoto popieriaus 
kraiteles. “G o 1 u b c y” — 
“meat loaf” — kapota mė
sa, įvyniota į kopūsto la
pus. “Boršč” — baikščiai, 
burokų ir kitų daržovių vi
ralas, kelios šviežios bandu
kės. Na, ką gi, sėdom ir 
šveičiam. Ir visai sklandžiai 
eina. Kas liko — į šaldytu
vų, vakarienei.

(Bus daugiau)

nėję. Tai
išvažiavo

už kokios

Tik Vieneri Metai

tau, 
“ca-
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeint> 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

HITLERIS BUVO 
PASIGROBĘS 70 

MILIONŲ

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

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Montello, Mass.

rezultatų, kad
Un-

Naujas Lietuvių Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas

248 Cherry Street, Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas 

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Lai s ni uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Myliinierhs Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

tris nelaimė patiko su automo- 
biliumi. Domicėlė Lubiene, 
mūsų 57 kuopos sekretore, pa
sidavė ant operacijos. Tiki
mės, kad operacija pavyks 
kuo geriausiai. Petras Banio
nis turbūt už visus nelaimin
giausias. Serga nuo birželio 
17 dienos. Buvo pasveikęs ir 
jau atsisakęs nuo pašalpos, 
bet ir vėl atkrito ir turėjo eiti 
į ligoninę ir pasiduoti ant ope
racijos. Jis jau ir pirmiau tu
rėjo keletą operacijų. Jis yra 
senas Worcesterio gyventojas, 
priklauso prie LDS 57 kuopos 
nuo pradžios organizacijos su- 
sitvėrimo. Taipgi priklauso 
prie Lietuviu Literatūros 
Draugijos 11 kuopos ir yra 
Laisvės skaitytojas.

Veliju visiems ligoniams 
greičiausia pasveikti.

Lukienė ir Banionis randasi 
City Hospital. Kam laikas pa
velija, prašome juos aplanky
ti. P. Plokštys.

Laisvės No. 252 laidoje, iš 
aprašymo skaitytojų susirinki
mo Hartforde, lapkr. 3 d., 
Įvyko pora klaidų. Tad čia 
pataisome. Tame mitinge da
lyvavo pora draugų-gių iš 
Windsor, Conn.

Pirko Laisvės Šerų J. C. 
Machernis už $10 ir aukavo 
Laisvės biudžetui $3.50.

Magdalena Mazonas serų 
už $10.

Zuzana Masonas, Šerų už 
$10.

J. Lukštas aukavo Į biudže
tą $5. L. Ž.

Hamburgo radijas prane- 
1933 
buvo 
vals- 
dole- 
nau-

šė, kad Hitleris nuo 
m. iki karo pabaigos 
pasiėmęs iš Vokietijo 
tybės iždo 70 milionų 
rių asmeniniam savo 
dojimui.

NEBŪSIĄ PINIGŲ 
UNRRAT

Washington. — Menama, 
kad Amerikos valstybės de- 
partmentas atmes generalio 
UNRRA direktoriaus I^a- 
Guardijos prašymą paskirti 
dar $400,000,000 tarptauti
nėms pašalpoms.

Antanas Stripeika

Gerbiami elizabethiečiai ir 
iš apylinkės Laisvės skaityto
jai! Jūs jau matote, kad Lais
vės vajus pradėjo krutėti ir 
vis eina aukštyn. Ir jūsų pra
šau, draugai, prisidėti prie va
jaus, pasidarbuoti, pakalbinti 
lietuvius, kurie dar neskaito 
Laisvės, kad užsiprenumeruo
tų ir pradėtų skaityti, žinote, j 
vienam yra labai sunku visus j 
lietuvius sužinoti, pasiekti ir! 
aplankyti.

Tariu «............. "" ‘
draugams, kurie atsinaujina 
Laisvės prenumeratą be jokių 
ceremonijų. Kurie dar nesate 
atsinaujinę, tai žinokite, kad 
aš visus jus aplankysiu iš ei
lės, kaip tik kur suspėsiu. Bū
kite geri, atsinaujinkite — at
sinaujinkite, jeigu jūsų pre
numerata ir nėra išsibaigusi, 
nes aš tik vieną sykį į motus 
jus aplankau.

Dar aš turiu priminti jums, 
draugai, kad L. D. P. K1 lubas 
rengia vakarėlį, lapkričio 16 
dieną, tai yra, šį šeštadienį, 
408 Court St. salėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus gera 
muzika šokiams iš trijų kaval- 
kų, taipgi bus valgių ir gėri
mų. Yra nutarta, kas liks pel
no, eis dėl Laisvės paramos. 
Kaip matome, kiti miestai jau 
gražiai ’ pasirodė su aukomis, 
tik mūsų Elizabethas toli atsi
likęs. Bet aš manau, kad lap
kričio 16 dieną mes aukštai 
pakilsime ir aš manau, kad į 
mūsų parengimą kas nors iš 
Laisvės štabo atvažiuos.

Taigi, draugai ir drauges, 
prašau jūsų visų nepamiršti 
šio parengimo, ateiti ii’ sma
giai laiką praleisti.

Antanas Stripeika.

Pirmutiniai Vaisiai Jau 
Pasirodė

Jau turime
mūsų pastangos padaryti

’ j ited Shoe Workers of Ameri- 
j ca, CIO, vieną galingą uniją 
į dėl čeverykų darbininkų se- 
; kasi. Tiesa, dar tiktai pradžia,

širdingai ačiū tiems j)eį. pra(jžia jau yra. štai Įvy-
ko vienam nedideliam fabrike, 
tai yra, Tru Moc Shoe kom
panijoj, balsavimas ir daugu
ma darbininkų nubalsavo už 
USWA. Balsavimus prižiūrė
jo Mrs. Bernice Phoenix, kai
po atstovė National Labor Re
lations Board.

Taigi dabar, gerbiami Mon- 
tellos lietuviai, gerai įsitėmy- 
kite šį svarbų faktą. Kai ateis 
panašūs balsavimai pas jumis, 
prašomi nepadaryti klaidos. 
Eikite tiio pačiu teisingu ke
liu, kuriuo nuėjo Tru Moc 
Shoe kompanijos darbininkai. 
Tai privalo įsitėmyti kiekvie
nas batų dirbėjas.

W. Yurkevičius,

RONKONKOMA
8634

GREEN STAR BAR & GRID
Peiping. — Chinų komu

nistų atstovai tarsis su Am
erikos pasiuntiniais apie 
Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko siūlomas naujas 
“paliaubas.”

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
šviesa visus net tolimiau
sius sostinės priemiesčius. 
Tiesa, griuvėsiai dar tebe- 
styro, bet užvirtimai jau 
apvalyti, visa eilė sugriau
tų pastatų jau remontuoja
ma, kyla vis nauji ir nauji 
pastatai, ima veikti vis nau
ji fabrikai, dirbtuvės, įmo
nės.

Senasis Vilniaus univer
sitetas, vokiečių sugriau
tas, seniai atremontuotas, 
seniai grąžintas į savo pir
mykštį stovį. Dabar suva
žiavę nauji studentai mo
kysis jau ne tokiose sunkio
se sąlygose, kuriose mokėsi 
tie, kurie mokėsi pirmai
siais po išvadavimo metais. 
Ir nebereikės jiems gyventi 
ankštose, tamsiose kama
raitėse su lentomis užkal
tais langais, — jų laukia 
erdvus, moderniškas, nau
jai atstatytas “Tauro” ben
drabutis.

Ir kai vakaro danguje 
metinių dienų iškils spalvoti 
raketų " žvaigždynai virš 
sostinės, — Velička žino: 
taip pat skaidriai, kaip tos 
žvaigž’dės, žėri džiaugsmas 
žmonių širdyse, matant, 
kaip tarybinė' jų tėvynė 
milžiniškais žingsniais žen
gia į gerbūvį, į laimę.

— O juk tik vieneri me
tai! — sušnabžda jis ir, po
piečio vėjelio sulinguotos, 
tartum jam pritardamos, 
linkteri skvero lysvėse fio- 
letinės rudens astros.

Liūne Janušytė.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Worcester. Mass

vėlių. Visa kas krūvoj, visa mių dienų, namie, su knygo- 
kas suvedžiota takeliais, ša- mĮS) su laikraščiais, su raš- 
hgatviais. Užsidegė žibu- taįSt gįuo kartu dar labiau, 

negu pirma, sugadino man 
nuotaikų t a prakeikta gel- 
tonlapių propaganda. “Los 
Angeles Times” įdeda jos 
gerų dozę, bet jau tas ne
praustaburnis Hersto “Los 
Angeles Examiner” tai sta
čiai iš kailio neriasi. Ir vis 
prieš Tarybų Sąjungų, prieš 
demokratinę Lenkiją, prieš 
Jugoslaviją, prieš streikus, 
prieš darbo unijas.... Visa 
ta nuolatinė litanija. O čia 
iš kitos pusės vis grųsini- 
mai atombomba, vis Ahg- 
lijos ir Amerikos lindimas į guose galvijų.

kas'suvedžiota takeliais, ša-

riai, žibintai, vis fantastiš
kai, chiniškai užtaisyti. Tei
kia paslaptingų, vyliokliškų 
atmosferų.

Tai čia gal bus ir gana 
tam kartui. Gal norite pa
žiūrėt dar Meksikos sky
riaus? Čia tuoj už poros 
kvartalų. Gerai, drauge, 
kodėl ne.

Tai Jau ir Po Rinkimu

Labai prastos naujienos del 
demokratų. Turbūt niekur ki- 
tur-jiems neužduota toks smū
gis, kaip Massachusetts vals
tijoje. Čia juos beveik visus 
kaip šluota iššlavė. Jie nete
ko leitenanto - gubernatoriaus 
vietos, valstijos iždininko, au
ditoriaus, prokuroro, senato
riaus ir kitų. Išrinko tik vieną 
valstijos senatorių pirmajam 
warde ir vieną valstijos repre
zentantą 20-tam distrikte, 
Worcester ir vieną kongres- 
maną, 4-tam distrikte. Kon- 
gresmanu išrinktas demokra
tas Harold D. .Donahue, kuris 
iššlavė republikoną Holmes, 
išsėdėjusį Washingtone šešio- 
liką metų. Per 16 metų jis ten 
sėdėjo ir niekados neužtarė 
darbininkų. Tai vienas iš tų, 
kurie buvo prižadėję Grigai
čiui - šimučiui - Vaidylai at
imti Lietuvą iš bolševikų ir 
atiduoti smetonininkams.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Už poros blokų, po deši
nei nedidelis parkiukas, pil
nas vis daugiausia meksi
kiečių. Daugelis jų ir apsi
taisę tautiškais kostiumais.

New Delhi, Indija. —Po
licija, bešaudydama riauši
ninkus, njikove penkis.

Denver, Colo. — Armijos 
lėktuvai gabena šieną tūks
tančiams sųklimpusių snie-

Orai pas mus labai gražūs, 
‘šilta. Jeigu taip bus ir ant to- 
I liau, tai svietas pradės iš Ka
lifornijos pas mus atvažinėti.

Nors oras ir labai geras, ta
čiau ligonių netrūksta, tiek 
Lietuvos Sūnų-Dukterų Drau
gijoj, tiek Lietuvių Piliečių 
Kliube, tiek Lietuvių 
ninku Susivienijimo
poj. Kuopoj šiuo tarpu turime 
net pepkįs ligonius. Serga Ju
lius ir Marijona Žukai ir Ago
ta .Raulinaitieil^ Juos visus

Darbi-
57 kuo-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmahavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

...... ' - ............. '
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KADA AMERIKA SU
GRĄŽINS TUOS 

LAIVUS?

LAUKIAMA RINKIMŲ 
PASEKMIŲ Iš FRAN

CUOS KOLONIJŲ

Paryžius. — Dar laukia
ma seimo rinkimų pasek-

Frankfurt, Vokietija. — 
Nors Amerika žadėjo su-į 
grąžint šimtus užgrobtų lai-; mių iš kitų Francijos kolo- 
vų ir valčių Jugoslavijai,1 nijų, apart Alžyro. Tos ko- 
Rumunijai ir kitiems Duno-; Jonijos renka 45 atstovus, 
jaus kraštams, bet jie nega-: Alžyro balsavimai jau pri- 
lėsią būti sugrąžinti iki pa- i skaityti prie pirmiau pa
vasario, kaip sako karinėj skelbtų pasekmių, 
amerikonų vyriausybė. ■--------------

New York. — Panaikinus
New York. — Macy’s pri- ■ kainų kontrolę, smarkiai 

dėjo pusaštunto nuošimčio į pabrango varis, švinas ir ci- 
algos savo darbininkam. 1 na.

WILKES-BARRE, PA

KONCERTAS
SU ŠOKIAIS

Rengia LDS 7-ta ir LLD 43-čia kuopos

Sekmadienį, Lapkr. 17 Nov

Lietuvių Progresu vių Kliubo Salėje
. ĮŽANGA 55c (su taksais)325 E. MARKET STREET.

ST. KUZMICKAS

Programoj dalyvaus: Dai
nininkė VIOLRT ČEPAITĖ, 
iŠ Cleveland, Ohio, pirmą 
kartą pasirodys šioj apylin
kėje su gražiomis dainomis 
ir STASYS KUZMICKAS iš 
Shenandoah, Pa., gerai žino
mas baritonas.

Vietiniai talentai: Vincas 
Valukas, baritonas; Joan 
Skarnulytė, Arlene ir Pa
tricia Grigaitytės, piano so
listės; Antanas SkarnUlis, 
J r., prisirengę padainuoti 
keletą dainelių; Polish Al
liance šokikų Grupė. 
Dainininkams akompanuos 
Ona Vaąagaičiūtė.

Durys bus atdaros 6 vai. vakare, programa prasidės 7 v. v. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

1. Balanced Brand Vit^a-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

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu’į visus lutus miestus ir apmokame pašto 
Klaidas.
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WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los 55, Calif.

MONTREAL, CANADA
Juraitytes Ant Radio

Plačiai jau žinomos puikios 
ir gabios dainininkės sesutės 
Janina ir Birutė Juraitytes 
dabar jau dainuoja per radio.

Juodvi galima girdėti dai
nuojant kiekvieną pirmadienį, 
nuo 9 iki 9:30 vai. vakare, 
ant CHLP Radio Stoties.

Mirė Vaičilčnas
Spalių 29 d., Montrealo Ge

neral ligoninėje, mirė Pranas 
Vaičilėnas. Nors jis, kiek te
ko sužinoti, jau seniai skundė
si savo sveikata, bet vaikščio
jo ir, rodos, dar dirbo. Vieną 
dieną prieš mirtį nuėjo į li
goninę ir ant rytojaus ten mi
rė,

veteranų žygis 
kojų visą Kvebeko 
Didžiausia baimė 
kad sužinota, jog 
niekas nesirūpina,

Veteranai Išjudino
Kiek laiko atgal Montreale 

šešios benamių veteranų šei
mynos, artinantis žiemai ir ne
turėdamos kur gyventi, prie
varta okupavo tuščią buvusį 
gemblerysčių namą ant Mc
Gill College Ave. Pereitą sa
vaitę kitos trys benamių vete
ranų šeimynos prievarta užė
mė taipgi buvusį gemblerys
čių namą, 4509 St. Denis St.

Šis drąsus 
sukėlė ant 
provinciją, 
kilo iš to, 
veteranais 
kad jie patys susirado ir pasi
ėmė namus, kaip spauda pa
duoda, vadovaujant Darbo 
Progresyvės Partijos organi
zatoriui Henri Gagnon, kuris 
yra ir Veterans’ Housing Lea
gue pirmininkas.

Provincijos p rem. Maurice 
Duplessis rėkia, kad jis sumai
šys su žemėm komunistus už 
tai, kad jie drįsta buvusius 
gemblerysčių namus užimti 
gyvenimui (jam, žinoma, visi 
veteranai komunistai — ne
žiūrint ir“ to, kad šie sutinka 
mokėti už namus rendą). Ko
mercinė spauda irgi šaukia 
apie “pavojų;” girdi, komu
nistai padarė invaziją Montre
ale. Neatsilieka nuo jų ir re
akcionieriai miesto oficialai 
ir kiti tos rūšies elementai.

Vienas, tačiau, dalykas aiš
kus. Visi sutinka, kad Mon- 
treale desperatiškas namų 
trūkumas, kad veteranai ne
turi, kur gyventi. Todėl dabar 
visi sukilo daryti žygius, kad 
parūpinti veteranams namų, 
nes, sako, “jei mes nesirūpin
sime, komunistai pasirūpins 
ir su jais nueis visi veteranai.” 
Gerai, tegul tie ponai parūpi
na benamiam veteranam sta
bas. Komunistai nieko dau-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL EVERGREEN 8-877*

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

’•J

giau ir nenori, kiek tai liečia 
namų trūkumą.

Trys veteranai, jų tarpe ir 
Henri Gagnon, patraukti teis
man už sauvališką paėmimą: 
hiamų. Jie pasirinko teismą 
prieš jury. Prieš stosiant į teis
mą, Gagnon išleido sekantį 
pareiškimą: “Byla dabar teis
mui išspręsti. Kas mūsų mies
te turi teisę gyventi, vetera
nai ar gemblcriai ? Taipgi tu
rės būti išspręsta, ar montre- 
aliečiai turi’ gyventi susikimšę 
kaip seredinkos, kuomet apie 
500 stubų ir tuščių namų už
rakinta — padlocked.”

nauja cen- 
per kuiną 

galima pa- 
šį patarna-

Iššaukimas Ambulanso
Kad suteikti greitesnį am

bulanso patarnavimą atsitiki
me nelaimės gatvėje, Montre
ale suorganizuota 
tralinė sistema, 
lengvai ir greitai 
šaukti ambulansą.
vimą nuo dabar duoda polici
jos departmentas. :V

Todėl, pamačius susirgimą 
ar susižeidimą, vietoj abejoti, 
kur ir ką šaukti, reikia tele- 
fonuoti: HA. 7171, o iš ten 
jie jau iššauks ambulansą į 
nelaimės vietą.

Palengvintas Įvažiavimas
Amerikos konsulas Montre

al pranešė, kad nuo spalių 
28 d. žymiai palengvintas įva
žiavimas į Jungtines Valsti
jas, būtent: Kanados piliečiai 
dabar gali įvažiuoti šešiems 
mėnesiams, tik parodydami 
ant rubežiaus gimimo metri
kus, pilietybės popierius, se
ną pasą arba rubežiaus per
žengimo kortelę.

Tačiau pranešimas pažymi, 
kad tas nereiškia, kad bile 
kas ten nuvažiavęs gali ieško
ti darbo, ir aplikantas turi tu
rėti laišką ar kokį kitą doku
mentą prirodymui savo pasto
vaus gyvenimo ir kad jo ne
mano atsisakyti. Taipgi rei
kia būti pasiruošus parodyti 
užtektinai pinigų, padengi
mui visų savo kelionės 
dų.

i.šlai-

d.
St.
su

naktį, 
Denis 
rank- 
atra-

ryte, nu-

Pasmaugė Moterį
Spalių iš 28 į 29 

turistų name, 1241 
St., moteris rasta 
šluosčių pasmaugta, 
do tarnaitės negyvą 
ėjusios kambarį valyti.

Moteris, Mrs. Uoela Denom- 
mee, 31 m. amžiaus, 4005 
Wellington St., Verdun, iš va
karo atėjo su vyru (žinoma, 
ne su savu) užsiregistravo ir 
pasiėmė kambarį. Ten naktį ir 
žuvo. Po žmogžudystės, tą 
pačią dieną popietyje, žmog
žudys pats pasidavė policijai. 
Pasirodė, buvęs miškų darbi
ninkas iš Kvebeko žiemių, 
gyvenęs St. Parent ir Montre
ale, 40 m. amžiaus.

Tikroji žmogžudystės prie
žastis dar neišaiškinta, tačiau 
spėjama, kad tragedija įvykus 
dėl nevykusios meilės.

Policija Policiją Areštavo
Neseniai čia įvyko puiki ko

medija, kuomet policija poli
ciją suareštavo. Įvyko labai 
paprastai. Policijos moralės 
skyriais du detektyvai nuvy
ko suareštuoti dvi besivalkio- 
jančias merginas gatvėje. 
Merginos pasiprięšino areštui. 
Bet policininkai, šarvuoti su 
pasirašytu prieš jas warrentu, 
areštavo ir spiegiančias įtem
pė į savo automobilių. Kita 
moteris, matydama sceną, pa
manė, kad čia vyksta “kidna- 
pinimas,” paima jų laisnio 
numerį ir praneša telefonu 
policijai. Išleidžia alarmą sek-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudarytą 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, Salti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKĘNS OINTMENT, arba rašy- 
kite 1 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. įEkstrą didelė dėžė 

DEKEN'S OINTMENT co.

ti tokį automobilių.
Po kiek laiko, moralės po

licijos detektyvai atvežė areš
tuotas merginas ir vėl išva
žiavo; brūkšt, ant Mercier til
to, sulaiko juos provinciale 
policija, patikrina jų „laisnio 
numerį,, kad kaip sykis tas 
pats automobilius, kurią jie 
išsiųsti gaudyti. Tuojaus su
laiko ir areštuoja jame sėdin
čius. ... • " • • >

Policijos nuovadoje, areš
tuotų skyriuje, truko dvi va
landas, kol dalykas išsiaiški
no ir pagaliau “vargšus” po
licininkus paleido.

Sveikatos Departmentas 
Atsišaukia

Miegas’ yra mums duotas 
tam, kad pailsėti po dienos 
darbo. Šis faktas įgauna juo 
labiau pirmos svarbos, kiek 
tai liečia vaikus.

Laike auginio periodo, vai
kų sistema atiduota ištisai 
dienai karštam aktyvumui, ju
dėjimui, ir todėl jiems reika
lingas ilgas poilsis, mažiau
siai 10 valandų, kad atsta
čius prarastą dienos energiją.

Kiekvienas mokyklinis vai
kas turi būti lovoje ne vėliau 
kaip 9 valandą, ir atsikelti 7 
valandą ryto. Jaunesnieji ga
li miegoti vieną valandą il
giau.

Miegruimis turi būti gerai 
išventiliuotas ir langai laikomi 
atidari, bet vaikas neturi bū
ti ant skersvėjo.

Mes turime atminti, kad 
vaikai, kurie žaidžia, dirba, 
išsieikvoja per ilgas dienos va
landas, reikalingi labai gero 
miego poilsiui, kad galėtų at
gauti savo nuolatinį aktyvu
mą sekančią dieną. Kitokiu 
būdu vaikai negali atrodyti ir 
būti tikrai sveiki bei sėkmin
gai mokintis. • J.

Žinios iš Lietuvos
4

Lengvoji Pramone Įvykdė 
Rugsėjo Mėnesio Planą
VILNIUS.— Rugsėjo mė

nesio gamybinę programą 
mūsų respublikos lengvoji 
pramonė įvykdė 105 nuo
šimčių. Drauge įvykdytas 
ir šių metų devynių mėne
sių planas.

Mėnesio užduotį sėkmin
gai įvykdė odos, gumos, 
siuvimo, kailių pramonės 
įmonės, žymiai viršydamos 
nustatytuosius planus. At
siliekančių jų tarpe — ava
lynės ir tekstilės fabrikai. 
Labai blogai dirbo Šiaulių 
“Batas”. Ši įmonė teįvykdė 
vos 35 nuošimčius mėnesi
nio plano.

BĖGLIŲ stovyklos — 
KARINIAI CENTRAI

Lake Success, N. Y. —So
vietų ir Jugoslavijos dele
gatai Jungtinėse Tautose 
tvirtino, kad fašistiniai bėg
liai (išvietintieji) savo sto
vyklose Vokietijoj ir Itali
joj yra auklėjami kaip ka
riniai centrai. Anglų - ^me- 
rikohų globoje, jie terori
zuoja stovyklose kitus So
vietų ir Jugoslavijos pilie
čius, kurie norėtų grįžt į sa
vo tėvynes.

PASAKOS IR TĘISYBĖ 
APIE KAINAS

Washington. — Politikie
riai pasakoją, kad po kainų 
kontrolės panaikinimo reik
menys pabrangsią viduti
niai 5 nuošimčiais. —Tuo 
tarpu New Yorke mėsa per 
dieną pabrango keliais cen
tais svarui.

DAUGIAUSIA KALBA
MA APIE “RUSIŠKĄ 

PAVOJŲ”
Sugilęs jš Europos Hugh 

Ęailię, amerikines United 
Press žinių agentūros pir- 
miiunhas, sakė., Europoj 
kur kas mažiau kalbama a- 
pie karo pavojų iš Sovietų

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE 

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

103 WARREN STREET 
NEW YORK CITY

(261)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE. Patyrusi.
Paprastas virimas. Suaugę. 6 rūmų apart- 
mentas. Atskiras kambarys ir maudynė. 

Guolis ant vietos ar kitur. Gera alga.
BUCKMINSTER 2-4880.

(260)

MOTERIŠKES APVALYMAM
Ofisų Valymo Darbas 

Valandos 5 P. M. iki 10 P. M. 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės į Main Ofisą 
Matykite Mr. Jaskolski

JOSEPH DIXON CRUCIBLE 
Wayne & Moąmouth Sts.

Jersey City, N. J.

CO

(261)

dienraščio Laiš- 
Visi Laisvės patriotai 

ir praleiskite gražų lai- 
tikslui, atsiveskite ir 
ir kaimynus. Įvyks

sa-ką 
vo 
29

te išrinkusios delegatus, jei

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

16 d. lapkr., 6:30 v. v. įvyks ban- 
kietas su šokiais, 
vės naudai, 
dalyvaukite 

gražiam 
draugus 
Endicott St. — Rengėjai.

(259-260)

LDS 1 APSKR. 
KONFERENCIJA

Lapkr. 17 d., 11 vai. ryto, 318 W. 
Broadway, So. Bostone, įvyks LDS 
1-mos apskrities metinė konf. Be 
abejo veiklesniosios kuopos jau turi- 

„ , jei kuri
kuopa kaip nors praleidote, tai kuo
pos valdybos nariai turėtų dalyvau-! 
ti,. ypač jaunosios kartos kuopos tu- j 
rėkite savo atstovybes konferenci
joj. — D. G. Jusius, pirm. (258-259)

ALDLD 3 APSKR. 
KONFERENCIJA

ALDLD 3 Apskr. konferencija 
įvyks lapkr 17 d., 243 Front St., New 
Haven, Conn. Visi išrinkti delegatai 
nesivėluokite, būkite kaip 10:30 vai. 
ryto. Konferencija turės užsibaigti 
kai 4 vai. dieną, nes tuomet prasi
dės vakarienė, tad visi būkite laiku. 
Ęcjc, jeigu kuri kuopa per kokią 
klaidą negavo pakvietimo-laiško, 
tuoj susišaukite speciali susirinkimą 
ir išrinkite delegatus. — F. J. Rep
šys, sekr., 896 Broad St., Hartford, Į 
Conn. (258-259)

10
DETROIT, MICH.

LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
vai. ryto, lapkr. 17 d. Draugijų sa-

4097 Portęr. Atėję į susirinki- 
išgirsite svarbių aptarimų. No-

Įėję, 
mą, 
rinti įstoti į Literatūros kuopą gavi-1 
mui knygos “Prisikėlusi Lietuva,” I 
taipgi būkite. — Valdyba. (258-259)

SCRANTON, PA.
LLD 12 Apskr. konf įvyk,s lapkr. 

17 d., 134 W. Market St. Visos kuo
pos malonėkite prisiųst delegatus.' 
Po konferencijos bus kalbėtojas iš 
Brooklyn, N. Y. Taipgi bus ir vaka-‘ 
rienė. Konferencija prasidės l:3u v. 
dieną, taigi visi delegatai pribūkite 
laiku ir turėkite gerų sumanymų. — 
A. K. (258-259)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 17 d., 11 vai. ryto, 3014 Yc- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (258-259)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darbininkų Progr. Kliubasį 

ruošia vakarėlį lapkr. 16 d., 408 
Court St. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Taipgi gera muzika. Pradžia 7:30 
vai. vak. šis vakarėlis rengiamas 
tam tikslui, kad sukelti pinigų dien-. 
raščio Laisvės biudžeto sustiprini-! 
mui 1947 m. Tad kviečiame vietinius; 
ir iš apylinkės dalyvauti. — Kom. į 

(258-259)

LINDEN, N. J.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

bas rengia balių — Barn Dance. 
Lapkr. 16 d., 8 y. v. Liet. Laisvės 
Salėje, 340 Mitchell Ave. Gera orkes
trą gros 
taksais), 
apylinkės 
praleisti.

šokiams. Įžanga 55c. (su 
Kviečiame vietinius ir iš 
dalyvauti ir smagiai laiką 
—Kom. (258-259) •

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks lapkr. 17 d., 7 v. v., 735 Fair-’ 
mount Ave. Tad visi organizacijų at
stovai nepamirškite dalyvauti, nes 
bus išduota svarbių raportų ir turi
me labai svarbių reikalų apdiskusuo- 
ti. —P. Puodis, sekr. (258-259)

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau Barbara Janush (Bar

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

(256-261)

Kansas City.— Amerikos 
admirolas Halsey pareiškė, 
kad “nusiginklavimas neį-

Penlftas ruaTirpft

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KOJINIŲ TAISYTOJOS
Patyrusios; puikiausia aitra, taisymas mažų 

išsitraukusių siūlų nylons. Kreipkitės
S. & B. HOSIERY CO..

139 W. 33rd St.. N. Y. C.
(263)

PATYRUSIOS OPERATORĖS, 
AUKŠTOS ALGOS, PUIKIAUSIOS 

DARBO SĄLYGOS.
TROY SPORTSWEAR, 
393 CHAPEL STREET, 
NEW HAVEN, CONN.

(265)

MERGINOS 
Uždirba besimokindamos 
MAŠINŲ OPERATORES. 
Kai išmoks gal i’uždirbti

$34 IR VIRŠAUS
5 Dienos, 40 Valandų, 

NUOLATINIS DARBAS
Moderninis Fabrikas

6 Apmokamos Šventės 
Apmokamos Vakacijos

AMERICAN CAN CO.
43rd St., & 2nd Ave., Brooklyn.

(B. M. T. 4th Ave. Line iki 45th St.)
(264)

MOTERYS
Prie

VYNIOJIMU IR Į DĖŽES DĖJIMO
Kreipkitės j

HUGHES BRUSHES, INC., 
2320 — 6th Ave., Watervliet, N. V.

(265)

PROSYTOJOS PATYRUSIOS PRIE 

VYRIŠKU MARŠKINIU DIRBTI 
MŪSŲ VISIŠKAI NAUJAME 
PROSIJIMO DEPARTMENTS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS. 

TROY SPORTSWEAR.
393 CHAPEL ST..

NEW HAVEN, CONN.
(265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTO  J Al
Ir Lengvam Aptaisymų Darbui 

Ofisų Budinke.
Valandos 7:30 A. M. iki 5 P. M.
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės į Main Ofisą 
Matykite Mr. Jaskolski

JOSEPH DIXON CRUCIBLE CO., 
Wayne & Monmouth Sts.

Jersey City, N. J.
(261)

ĮRANKIŲ TEKINTOJAI
Patyrę prie automatiškų 

Sriubų Mašinai Įrankių. Taipgi
BRASS MOLDERIA1

Gera alga - Nuolatinis darbas
READING HARDWARE .

CORP.
6th & Willow Sts., Reading, Fa.

Telefonas Reading 7185
(264)

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 EAST 22ND ST., 
NEW YORK CITY.

(261)

Iš MĖSOS KAULŲ ĖMIKAI
Patyrę 

Puikiausios Darbo Sąlygos. 
Gera Alga.

BEN GRUNSTEIN & SONS
500 OBSERVER HIGHWAY

HOBOKEN, N. J.
(2W)

VYRAI
Patyrę prie medžio apdirbimo mašinų, taipgi 
vyrai prie ataliorystės darbo. Rašykite ar 
kreipkitės. MI-MARK PRODUCTS. Aqueduct 

Lane, -llastings-On-Hudson, New York.
(260)

PATAISYMAM DARBININKAI
DIRBTI PRIE VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ.
NUOLAT, GERA ALGA.

JACK’S CLOTHING STORE, 
216-18 JAMAICA, AVE., 

QUEENS VILLAGE, L. I.
(260)
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NewYorko^g^Zinlos
Bankieriai, Fabrikantai
Profašistiniame AA
Bankiete

ir daug

dalyvių 
didžiojo

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker kolum- 
nistas Art Shields aprašo, kas 
ir kaip dalyvavo American 
Action, Inc., lyderio Merwin 
K. Hart* o surengtame pokily- 
je, Waldorf-Astoria viešbuty
je praeitą antradienį.

Laikraštis gaunamas ant vi
sų žymiųjų “standų” 
kur susiedijose.

Shields paduoda 
vardus. Aprašo, kaip
biznio atstovai fašistai ir an
tisemitai ugnimi spjaudė ant 
mirusiojo prezidento Roose- 
velto ir kaip “Bank of Man
hattan vice-prezidentai vos 
nenudėvėjo delnų, plodami 
Upton Close piktoms atakoms 
ant velionies prezidento Roo- 
sevelto.”

O kitos ponios, rašo Shields, 
“linksmiausia gageno. Juoke
lis nuskrido per visą fašistinę 
‘krovdę,’ kada Close priminė 
Roosevelto pavadinimą “son 
of —Bankieto dalyvių są
raše, paduotame ištisai, ran
dasi amunicijos karaliai, di
džiųjų bankų savininkai, ko
mercinės spaudos ir radijo 
viešpačiai.

Aprašęs gaąa plačiai apie 
tą pro-fašistinę sueigą lapkri
čio 14-tos laidoje, dienraštis 
praneša, kad daugiau infor
macijų, su dalyvių 
Jais, tilps dienraščio 
dieninėje laidoje už 
17-tą.

paveiks- 
sekma- 

lapkričio 
L. K. N.

Hearsto Bliovimas Apif 
Scottireggio Yra Tik 
Melas, Sako K. P.

New Yorko Valstijos Ko
munistų Partijos sekretoria 
tas išleido pareiškimą, kuria 
me pasmerkia Hearsto ir jam 
gretimos spaudos bandymą 
dar neišaiškintą Scottireggio 
užmušimą prisegti Marcanto- 
nio rėmėjams. Pasmerkia 
kaipo pikčiausios ir žemiau
sios rūšies falsifikaciją.

Pareiškimą pasirašo Robert 
Thompson, Israel 
Bill Norman.

Tas visas Hearsto 
panašios spaudos 
dvokia “Reichstago 
sako komunistai. Tai
lies reakcijos pasimojimas su
naikinti Marcantonio ir pa
žangųjį judėjimą melais, pro
vokacijomis, suokalbiais.

Pareiškime, tarp kitko, sa
ko :

Miesto Darbininkai
Parade už Algas

CIO Reikalauja Kelti I Empire State Nelaimės 
Algas N. Y. Valstijos Našlė Ieško Atpildo

DRY GOODS STREIK1ER1AI LAIMĖJO 
DAUGIAU M0KEST1ES

Astuoni šimtai per šešias sa
vaites streikavusių darbinin
kų praeitą sekmadienį baigė 
streiką su laimėjimu daugiau 
mokesties , ir apmokėjimą al
gos už visą streiko laiką.

Laimėjo po $15 daugiau al
gos savaitei, taipgi samdyto
jai mokūs 3 nuošimčius uždar- town Dr,y Goods Jobbers As- 
bio į unijos gerovės fondą, iš sociation.

kurio nariai gaus Įvairias pa
šalpas.

Darbininkai yra nariais ir 
buvo atstovauti derybose per 
CIO Wholesale and 
house Workers Lokalą 
Streiko buvo paliestos 
pos, narės New York o

Ware- 
65-tą.

78 Sa- 
Dow n-

Vartotojai Reikalavo, 
Kad Dewey Pildytų 
Duotus Pažadus

j Jei Norite Mokintis 
Lietuviu Kalbos- 
Užsiregistruokite!

Ly-

Transportininkai Tarė 
Bandyti Susiderėti 
Be Streiko

Į vy kęs tra nsport ac i j os 
bin inkų unijistų masinis 
tingas New Yorke, 
t r e č i a d i e n i o va k a ra,

dar- 
mi- 

prae-ito 
nubalsa

vo dar kartą bandyti susitar
ti su linijų vedėjais be strei-

Miestavų Įstaigų darbinin
kai nusitarė maršavimu para
de perstatyti miesto gyvento
jams savo problemas. Marša- 
vimas suruošta 
tos prievakarį, 
bo, pradedant 
dison Square
Broadway iki Times Square.

“City Workers Day” para
du CIO unija norėjo perstaty
ti savo reikalavimą tuojau pa
kelti algas po 26c valandai.

lapkričio 14- 
tuojau po dar- 
5:30, nuo Ma- 
Parko ir ant

Darbininkams
Wor-

Vartotojų (Consumers) 
ga pasiuntė reikalavimą gub. 
Dewey ir jo darbo komisio- 
nieriui Edward Corsi išlaikyti 
jų pažadus, duotus darbinin
kams. Reikalauja pakelti mi
nimum mokestis šešiuose 
amatuose ir panaikinti vaikų 
darbą “up-state” ūkiuose.

Pareiškime primena, kad 
gubernatorius ir Corsi tą bu
vo pažadėję dar sausio mėne-

Rinkimų laiku, sako 
to klausimo nekė- 
nesumaišyti su po-

metu sausio mėne- 
Dewey savo praneši- 

seimeliui sakė, 
nuostatai šešiose

Amter ir

ir kitos 
riksmas 
Gaisru,” 
visos ša-

laimėjimą 
eatsakingų melu 

nužu-

‘‘...Pralaimėję rinkimuo
se, tos pačios reakcinės jėgos 
dabar bando sunaikinti žmo
nių laimėjimą pagaminta 
kampanija 
ir šmeižtų sąryšyje su 
dymu Joseph Scottireggio rin
kimų dieną. . .

“Priedams, Hearsto spauda 
bando sukelti šlykščiausią 
kampaniją, suplanuotą pri
kergti “komunistus” prie at
sakomybės už tą bjaurią blog- 
darybę.

“Patsai gub. Dewey prave
dė reakcinę liniją, strimagal- 
viškai kergdamas ‘kairiaspar- 
nius’ su žmogžudyste.

“Įspėjame darbininkų judė
jimą, kad toji Hearsto ir De
wey taktika labai panaši 
‘Reichstago Gaisro’ jau miru
sio Hermann Goeringo buvu
siam sudarytam sufrėmavi- 
mui. Siekimas jungti komu
nistus su ta žmogžudyste su- 

uola su pastangomis padėt1' 
amatą priešdarbininkiškiems 

įstatymams ir kitiems reakci
niams mieriams prieš visą pro- 
gresyvį judėjimą.,.”

CIO United Public 
kers reikalauja pakelti. algas 
pn $2.50 per dieną visiems 
New Yorko valstijos valdinių 
Įsta i gi; d a r b i n i n k a m s.

Unija ir unijistai sako, jog j 
nėra prasmės kęsti nedatek- 
lius dėl pragyvenimo pabran
gimo, kuomet valstijos iždi
nės pajamos būsiančios 80 iki 
100 milionų aukštesnės, negu 

Į iš anksto buvo aprokuota.

patrauk?

Mrs. Joseph Fountain, ku
rios vyras dirbo katalikų lab
darybės Įstaigai Empire Stato 
Bildingc ir ton tapo užmuštas 

j lėktuvui įskridus,
į Jungtines Valstijas Į teismą. 
Reikalauja atlyginti $175,000.

Lėktuvas, bomberis, B-25, 
! buvo įskridęs į bildingą liepos 
25-tą, 1945. Tuomet žuvo 11 
žmonių.

Vyriausybė davusi jai tik 
$1,000, laidotuvėms, daugiau 
nieko. Esą nustatyta, kad val
džia neišmokanti virš $5,000 
už žuvusius santykiuose su 
valdžios operuojamomis prie- ” 
monėmis.

ALP Prašė Trumano
Kontroliuoti Randas

Unijistai šią savaitę jau tu
rėjo vieną pergalę — Citi
zens Budget Commission suti
ko nebesipriešinti išmokėti 
transportininkams algų pakė
limus už praeitą laiką. Ben
dra suma tų išmokesčių sie
kia 6 milionus dolerių.

Ginčijamu sekamu klausi
mu, kuris bus bandoma kaip 
nors išspręsti be streiko, yra 
unijos atstovybė.

CIO Transport Workers 
yra jau seniau laimėjusi tei
sę atstovauti subway ir kitų 
transportacijos linijų darbi
ninkus ir juos atstovavusi de
rybose. Miesto Transportaci
jos taryba tos teisės nenori 
pripažinti. Ji argumentuoja, 
kad unija tą pripažinimą tu
rinti bendrai imant, bet kad 
atskiros linijos nenorinčios 
tos atstovybės. Unija sutiko 
leisti perbalsuoti.

Majoro Patarėjų Komisija 
pasiūlė, kad toks perbalsavi- 
mas būtų leistas, bet kiekvie
nos linijos ir divizijų atskirai.

Unija tame Įmato bandymą 
Į kaip nors padalinti unijistus 

nes taip greitai, i W<> dalinimu susilpninti uni- 
jistų jėgas, sudemoralizuoti, 

! palaužti. Tačiau ji pasitiki 
! darbininkais. Transporto dar- 
įbininkų dideli atsiekimai su 
i unija kalba patys už save.
i Tad, nors nesutikdami su me- 
todomis siūlomo balsavimo,

i unijistai sutiko'su majoro ko- 
i misijos planu.

Yra sumanymas steigti lie
tuvių kalbos mokintis mokyk
lėlę. Dabar eina registracija 
visų tų, kurie norėtų pašvęsti 
kelias valandas 
kartą savaitėje 
nimui.

Mokyklėlei! 
nuo 10 iki 100 
mokiniai, ir tik
bent savo vardą 
gali šiaip taip pasirašyti.

Mokykla nieko nekainuos, 
apart kai kurių knygų ir ra
šomos medžiagos.

bent vieną 
savęs pralavi-

bus priimami 
metų amžiaus 
tie, kurie jau 

ii- pavardę

sį, 1945. 
vartotojai, 
leme, kad 
litika.

Pernai 
si gub.
me valstijos 
kad algoms 
žmonėms aptarnauti industri
jose yra senienomis, kad jie 
reikia keisti.

Tomis industrijomis, kurio
se minimum yra nesvietiškai 
ned amok etas, yra: skalbyk-. 
los, gražinimo, saldaininių, 
valymo ir dažymo, restaura- 
itiose ir viešbučiuose patarna- 
zimo darbai.

Tose industrijose minimum 
r net daugelyje vietų pati 
\ukščiausioji mokestis pasida- 
•ė nepakankama prie pa
brangusių pragyvenimui reik
menų.

Taigi, sausio mėnesį, 1945,’ 
Dewey buvo pažadėjęs tą pa
taisyti. Pažadą paantrino bir
želio mėnesį, 1945, pažadėda
mas sušaukti algoms svarstyti 
tarybą ir Įgalinti veikti tuo 
reikalu.

Vartotojų Lyga sako, kad 
22 mėnesiai laiko praėjo nuo 
oažado, bet vis dar niekas ne
daryta tą pažadą pildyti. Kad 
'aįkas nuo pažadų eiti prie 
darbų. '

Lyga primena, kad po jos 
:škėlimo aikštėn vaikų darbo 
1945 metų vasarą, Corsi paža
dėjo visą tai prašalinti. Bet, 
bako lyga savo laiške, vieton 
vartoti valstijinį darbo de- 
oartmentą tai pareigai atlikti, 
ais pinigais jis prisisamdė 
įaujų pagelbinjnkų.

Laišką pasirašo Florina 
basker, lygos prezidentas; 
Mrs. John B. Andrews. Mrs. 
V. Russell Bowie ,gveline M. 
3urns, Mrs. Elinore M. Her- mafias, 
■ick, Florence M. Kelley ir _____
2ebe Forbes Morse.

Šią mokyklėlę, pasitaręs su 
kai kuriais draugais, organi
zuoja Juozas Byronas. Norin
tieji jon Įstoti arba turintieji 
savo giminių, pažįstamų ir 
draugų, kurie šiuomi intere-i 
suotųsi, prašomi tuoj ir užsi
registruoti, 
kaip tik susidarys tinkamas 
skaičius mokinių, mokyklėle 
bus pradėta.

Kreipkitės:
Juozas Byronas,
4 27 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Prokuroras Neranda, 
Kas Užmušė Scottireg 
gio; Spaudos Riksmas

?

ar

spauda

jį už-

New '‘Yqrko Miesto Tarybo
je trys kaiinsilmanai pasiūlė 
legalizuoti miestavas loteri
jas.

Taigi, jeigu transporto li
nijų viršenybe ir visa miesto 
vyriausybe kooperuos su uni- 

jja po jos nusileidimo, gal bus 
į išvengta transportininkų strei-

Distrikto prokuroro raštine 
New Yorke praeitą antradie
ni paskelbė, kad vis dar ne
padaryta jokio “apčiuopiamo 
progreso” tyrime, kas užmu
šė Joseph Scottireggio. Dar 
vis nenustatyta, ar užmušimo 
motyvai buvo politiški 
meniški.

Tačiau komercinė 
jau iš pat užmušimo 
sakosi “žinanti,” būk
mušę oponentai Bryano, kan
didatavusio prieš Marcanto
nio. Scottireggio dirbo Brya
no rinkimų kampanijoje.

Marcantonio patsai prave
dė tyrimą ir pasmerkė tą riks
mą kaipo bjaurų išmislą: 
“Niekad mano kampanijoje 
nėra buvę užpuldinėjimų ir 
niekad tokių veiksmų nesu 
glostęs,” pareiškė kongres-

NUSIVYLĖ NEGALĖJIMU
KELIAUTI

Macy Ofisu Darbininkai 
Bus Atstovauti 
Bendros Uni jos

Tūkstantis ir trys šimtai 
Macy’s departmentinės krau
tuvės ofisų darbininkų nusita
rė būti atstovautais tos pa
čios unijos, kuri jau atstovau
ja 5,500 pardavinėtojų ir kitų 
darbininkų.

Balsavimą pravedė New 
Yorko Valstijos Tarpininkys- 
tės Taryba.

Laimėjo CIO Retail, Whole
sale and Department 
Unijos Lokalas 1-S.

Store

Viena diena praeitą antra
dienį telefonų firma.New Yor
ke perleidusi 14,000,000 pa
šaukimų. Tai maždaug apie 
du ant kiekvieno gyventojo.

Amerikos Darbo Partijos 
valstijos pirmininkas New 
Yorke, Hyman Blumberg, pa
siuntė prez. Trumanui para
ginimą išlaikyti randų kontro
lę. Jis taipgi pasiuntė tokį pa
raginimą ir rekonversijos di-! 
rektoriui John R. Steelmanui, , 
reikalaujant palaikyti randų į 
kontrolę dabartiniame stovy
je.

Mrs. Lottie Woodside, 51 
m., 12 Henry St., Oceanside, 
sulaikyta tyrinėjimui po to, 
kai jinai Įsiviliojus 3 metų 

i amžiaus berniuką i skiepą ir 
kirviu primušusi iki netekimo 
sąmonės. Vaiko gyvastis pa
vojuje.

Visiems Svarbus Meno 
Reikalais Susirinkimas
Pranešimai iš LMS Suvažiavi

mo ir Festivalio; Diskusijos 
Meno Veiklos Reikalais

Svarbus susirinkimas meno 
reikalams svarstyti Įvyks sek
madienį, lapkričio 17 d., 4 
vai. po pietų, Laisvės svetai
nėje. Delegatai, sugrįžę^ iš 
Chicagos LMS suvažiavimo ir 
festivalio, padarys praneši
mus, raportus. Taip pat bus 
patiekta nauji planai meno 
veiklai.

I susirinkimą kviečiami vi
si choristai, vaidintojai, ne tik 
Brooklyn©, bet ir Newarko, 
Elizabetho, Great Necko. 
Ypatingai veiklieji nariai tu
rėtų dalyvauti. Taip ir visų ki
tų organizacijų veikėjai ir na
riai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime. Būkite laiku.

V. Bovinas.

Ponia Kavanaugh praradu
si $5,000 vertės branzalietą 
“klausydamosi” operos Metro
politan operų sezono atidary
mo vakarą ir gurkšnodama už 
operos sienų šio to, kada ope
ra nusibodo. Branzalietas bu
vęs vienu iš penkių dėvėtų tą 
vakarą.

Amerikos Moterų Kongreso 
skyrius Brooklync renka para
šus po peticijomis, reikalau
jančiomis palaikyti randi: 
kontrolę.

Keleiviam Pagalbos Drau
gija paskelbė pajieškojimą 
gelbstimojo ar gal gelbėjusio 
Louis Bell, 83 m. Senukas sa
vo gyvenimo taupmenis buvęs 
pasidėjęs draugijoje ir dabar 
atvykęs prašyti jį išvežti Ita
lijon. Draugija atsakiusi, kad 
jis iš to neilgai pragyvensiąs 
Italijoj, patalpinusi nakčiai 
bendrabutyje. Nakčia senukas 
dingęs.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Evans F. Carlson, marinų 
generolas, jau pasiliuosavęs iš 
karinės tarnybos, ragino Jung
tinių Valstijų vyriausybę iš
traukti mūsų karines jėgas iš 
Chinijos. Jis tai pareiškė na- 
cionalėj konferencijoj, San 
Francisco.

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

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

: TONY’S 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Bta. 
BROOKLYN 4, N. Y.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
U s

||pl
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

a

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

*

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

CAMBJUDOE 
•U . . .

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

MAT1K3 
b -• •

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

13 |«w«ls . . . $2475

FATJUOA 
. I247S

ROBERT LIPTON, Jeweler 
j 701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
I TeL ST. Z-2178. (Arti Grtluun Ave.), Atdaru YeAarulu.i GERAI PATYRĖ BARBERIAI




