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šią savaitę Atlantic City, N. 
vyksta svarbus CIO unijų 

atstovų suvažiavimas.
A m e r i k os rau d on baubi a i 

(red-baiters) tikėjosi, kad šia-j 
me suvažiavime bus paskelb-į 
tas “karas komunizmui.“ Or- i 
ganizuoto darbininkų judėji- . 
mo priešai darė viską, kad šis j 
suvažiavimas būtų destrukty
via, dėl to jie galando liežu
vius komunistams pulti, ne
santaikai Į suvažiavimą Įnešti, 
ardyti, vietoj statyti!

Tačiau, atrodo, jog visos 
raudonbaubių pastangos nueis 
vėjais. Suvažiavimas vieningai 
pasisakys prieš visokių politi
nių grupių politikavimą darbo 
unijose ir tuo viskas baigsis.

—Raganų gaudymo CIO ne
bus! — kategoriškai pareiškė ■ 
Murray.

Raudonbaubiams teks susi
čiaupti, o CIO žygiuos pirmyn 
naujiems laimėjimams pasiek-; 
ti.
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OPA PLANUOJA 
PAKELT RENDAS 
5 NUOŠIMČIAIS

Washington. — Kainų 
Administracijos nariai ta- 

> riasi pakelti butų rendas 
(nuomas) 5 nuošimčiais, 
kaip praneša United Press. 
Namų savininkų organiza
cijos reikalauja 15 nuošim
čių pakėlimo. OPA sako, 
tai perdaug.

Dar 100,000 Anglu Armijos 
Bus Pasiusta j Palestiną

Jau per tūlą laiką buvo 
skelbta, būk CIO prezidentas 
Philip Murray šiame suvažia
vime pasitrauksiąs iš savo vie
tos.

Tūli to tik ir telaukė: jeigu 
Murray iš savo vietos pasi
trauks, tai organizacijoje pra
sidės aštrios kovos už vadovy
bę ir tuo būdu CIO nukentės. 
Taip manė organizuoto darbi
ninkų judėjimo priešai.

Ir čia jiems teks nusivilti, 
kadangi Murray, atrodo, pa- | 
si liks savo vietoje.

London. — Pranešama, 
i kad Anglija siųs dar 100,- 
000 armijos į Palestiną, 
malšinti žydų riaušėms 
prieš anglus.—Žydai užmu
šė ir du vokiečius, važiavu
sius iš koncentracijos 
vykios į Haifa.

“Su Padčkavonės Diena mi
nėsiu savo 40 metu Ameriko
je gyvenimo sukaktį...”

Šitaip rašo Povilas A. Jatu
lis, mūsų bendradarbis ir vais
tininkas, turįs savo drugštorį Į 
Stoughtone (Mass.).

Jatulis, kaip ir daug kitų 
mūsų brolitj ir sesučių, atvy
ko iš Lietuvos berniuku, ma
žai težinančiu. Atvykęs, jis 
griebėsi už knygos ir pradėjo 
ieškoti “mokyklos adreso.“ 
Dirbo ir mokėsi, mokėsi ir 
sunkiai dirbo, 
duoną.

Tačiau ir baigęs savo pro
fesiją, įsigijęs savo vaistinę, 
Jatulis negyvena “kaip po
nas.“ Po savo kasdieniško dar
bo vaistinėje, jis skaito, 
juoja, rašo, stebėdamas 
nimo eigą abiem akim.

Toli gražu ne visi 
profesionalai elgiasi taip, kaip 
Povilas Jatulis,

Tenka 
iriausios 
energijos

Teismas Uždraudė Unijai Skelbti 
Streiką Minkštosiose Kasyklose

----------------------------------------ĖJ ___________________________ EI----------------------------------------

Du Naciu Generolai 
Teisme Kaip Žudikai

Roma, lapkr. 18. — Kari
nis anglų teismas Romoje 
teisia nacių generolus Eber- 
harda von Mackensena ir 
Kurta Maeltzeri. Jiedu kal
tinami, kad vokiečiai, pagal 
jųdviejų įsakymą, išžudę 
335 italus įkaitus. Vokiečiai 
tiem italam keršiję už tai, 
jog Italijos patri jotai nu
žudė 32 nacių gvardiečius.

VADINAMI RUMUNIJOS 
“VALSTIEČIAI” ŽUDĖ 
DEMOKRATUS

sto-'

Grūmoja Unijos Vadams Kale ji- Angliakasių Streikas 
mu ir Piniginėmis Baudomis Stabdyhj Fabrikus

PENKIŲ DIDŽIŲJŲ 
SVARSTYMAI APIE 
VETO VARTOJIMU

New York. — Anglijos, 
į Amerikos, Francijos ir Chi
nijos užsieniniai ministrai 
sutiko, kad reikia ir toliau 
palaikyti veto (atmetimo) 
teisę Penkiem Didiesiem, 
nuolatiniams Jungt. Tautų 

: Saugumo Tarybos nariams. 
I Bet jie piršo (Sovietams) 
' susilaikyt, girdi, nuo “per- 
tankaus” veto vartojimo. 
Anglų ministras Bevinas 
parodė, kad jis ypač nepasi
tenkinęs tuom, jog Sovietų 
atstovas vetavo glostymą 
Franko fašistų valdžios te

pelnydamas į panijoj. Sovietų ministras 
Molotovas tvirtino, kad tū
los didžio sios 
įkvėpė “mažosioms tau
toms” sukilimą prieš veto.

Bucharest, Rumunija. — 
Vadinama tautinė “valstie
čių” partija nužudė visą ei
lę demokratinių žmonių, re
miančių esamąją valdžią, 
kaip pranešė valdžios at
stovas. Tariamieji “vals
tiečiai,” pagąįl fašistinį kur
palį, suorganizavo sau sar
gus, kad jie kurstytų riau
šės visuotinų rinkimų die
noje, lapkričio 19, sakė tas 
valdininkas.

Washington. — Valdžiai 
pareikalavus, federalio ap
skričio teisėjas T. A. Golds- 
borough uždraudė Johnui 
L. Lewisui i t kitiems Mai
nieriu Unijos vadams skelb
ti minkštųjų angliakasyklų 
darbininkų streiką. Unijos 
pirmininkas Lewis jau pirm 
kelių dienų paskelbė, kad 
vidunaktį iš šio trečiadienio 
į ketvirtadienį unija panai
kina sutartį tarp 400,000 tų 
mainieriu ir valdžios. O an
gliakasiai laikosi senosios 
taisyklės: “Be sutarties ne
dirbame.”

38,000 mainieriu jau pir
madieni metė darba Penn- 
sylvanijoj, Illinojuj, West 
Virginijoj, Alabamoj, Vir-

gini jo j, Indianoj ir Ohio

Valdžia kaltina Lewisą, 
kad, jis paskelbdamas su
tarties atšaukimą, sulaužė 
karinį Smith - Connally 
įstatymą. Tai įstatymas, 
kuris uždraudžia streikuoti 
valdžios užimtose pramonė
se. Už šio įstatymo peržen
gimą gręsia bausmė iki vie
nų metų kalėjimo ir $1,000 
pabaudos.

Minkštosios angliakasyk- 
los, užimtos praeitą pavasa
rį, tebėra valdžios rankose. 
Lewis įtarė, kad valdžia ne
vykdė savo sutarties sąly
gų. Dabar mainieriai rei
kalauja pridėt algos dėl gy
venimo pabrangimo.

Washington. — 
sau jama, kad jeigu 
tųjų angliakasyklų 
ninkai streikuotu

studi- 
gyve-

mūsų

palinkėti jam ge- 
sveikatos ir daug, 
ateities darbuose.

stovi mūsų vajausKaipgi 
reikalai ?

Ne visur gerai. Teisingiau: 
Ten gerai, kur dirbama, ieš
koma nauju prenumeratorių.

Man labai- rūpi Pittsbur- 
ghas ir Baltimore. Tiedu mies
tai būtinai reikia pastatyti va
jaus žemėlapio žymesnėje vie
toję.

Kietosios anglies sritis — 
kita didžiulė vieta, kur va
jaus reikalai nestovi pilnai 
gerai.

Pittsburgh iečiai r ū p i n a si 
bent sykį per mėnesį duoti 
Laisvėje nemažiau vieno pus
lapio įdomių žinių apie Pitts- 
burghą ir to miesto lietuvių 
gyvenimą.

Tąjį darbą jie žada pradė
ti su gruodžio mėnesiu.

Pittsburghas yra viena įdo
miausių lietuvių kolonijų 
Amerikoje.

Mūsų dienraščio vajus — 
vyriausis šių dienų mūsų dar
bas. Jei visi laisviečiai to 
pamirš — 
sėkmingas.

jis tikrai bus

ALBANAI VĖL DĖLIOJĄ 
MINAS VANDENIN, 
SAKO ANGLAI

Maršalas Ivan Konevas 
Vyriausias Sovietą 
Armijos Vadas

vy-Maskva. — Sovietų 
riausybė paskyrė maršalą 
Ivaną Konevą vyriausiu vi
sos sovietinės armijos ko- 
mandierium. Iki šiol marša
las Gregoras Žukovas buvo 
vyriausias jos vadas. Jiedu 

valstybės vadovavo kariuomenei, kuri 
užėmė Berlyną.

(Amerikonų laikraščiai 
vasarą pasakojo, būk Ko
nevas pažemintas.)

London, lapkr. 19. — Ka
riniai Anglijos laivai iš
griebė daugiau kaip 20 mi
nų iš siauros jūrų ranko
vės tarp Albanijos krantų 
ir Korfu salos. Bet albanai 
vėl dėlioja ten minas, kaip 
protestuoja anglų valdžia.

Suimti Judžią Pikietai 
Badu Streikuoja

RADO $24,182 PAS 
“PAVARGĖLĘ”

Portland, Maine. — 
licija areštavo prastai 
sirengusią Sofiją Hastorf, 
70 metų, kuri tris dienas 
zulinosi apie vietinę gele
žinkelio stotį. Pas tą “pa
vargėlę” buvo atrasta $24,- 
182 pinigų.

Po- 
ap-

Kažin Ar Galėtų Lewisą 
Bausti

Washington. — Jeigu J. 
L. Lewis tylės ir leis mai- 
nieriams savo ruožtu strei
kuoti, tai abejojama, ar jis 
galės būti baudžiamas pa
gal Smith-Connally įstaty
mą, kaip sako tūli teisių ži
novai.

AmerikaNew York.
gamina savo planą Jungt. 
Tautoms dėl nusiginklavi
mo.

ne- 
pa-

Iki’

Hollywood. — Apskričio 
prokuroras apskundė 14 ju- 
džių mechanikų streiko va
dų kaip “kriminalius są
mokslininkus.” 1,400 areš
tuotų pikietininkų pradėjo 
bado streiką.

DAUG TRAUKINIU 
SULAIKOMA DEL 
ANGLIES ATSARGU

Washington. — Valdžia 
įsakė 25 nuošimčiais suma
žinti keleivinių traukiniu 
veikimą, pradedant nuo at
einančio sekmadienio. Rei-

Prana-
minkš-
darbi-!

mėnesį ! taupyti anglis, kuomet
. 400,000 mainieriuV 4'1 •

tai didi dauguma plieno ir gresia 
automobilių fabrikų turėtų streikas minkštosiose an- 
užsidaryti. Lemiama, kad i gliakasyklose. 
jau pirmoji mainieriu strei- ■ 
ko savaitė sustabdytų bent j 
20 nuošimčių visų plieno i 
įmonių, c v

Dukters Gimtadieny Tėvas 
Nušovė Motiną ir Nusišovė

Malden, Mass. —- Pauli
na Handy, atsikėlus 19-me 
savo gimtadienyje, tikėjosi 

' džiaugsmingai pasisveikinti 
; su motina ir tėvu. Tuo tar
pu pykštelėjo du šūviai vir- 

• tėvas nušovė mo- 
' tina ir pats nusišovė.

x x v i *______________________

mjai, kad jos valdžia, girdi, Į „ įįnnirnlAl CVIME1 
naudojus prievartą ir nelei-1 UAKdIELI/U OEIIiIL 
dus priešingom jai parti
joms laisvai pasiruošti rin
kimam. (Neseniai ir Ameri
ka pasiuntė panašią notą

ANGLŲ LR AMERIKONŲ 
NOTOS RUMUNIJAI 
PRIEŠ RINKIMUS

London.—Rumunijos im- , -•
j i tuveie_kimų išvakarėje Anglija Į 

pasiuntė pareiškimą Rumu-1

rin-

NĖRA APSIGYNIMO NUO ATOM-BOMBU- 
JSPĖJA GARSŪS MOKSLININKAI

Princeton, N. J. — Pa
sauliniai garsus mokslinin
kas Albertas Einšteinas, 
atominis žinovas prof H. C. 
Urey ir 7 kiti žymieji ato
miniai mokslininkai įsteigė 
Atominių Mokslininkų Ko
mitetą Greitam Veikimui. 
Savo išleistame pareiškime 
jie įspėja, kad nėra ir nebus 
apsigynimo nuo atominių 
bombų; sako, dabar atom- 
bombos gana pigiai paga-

minamos ir jos gali būti iš
rastos kitose šalyse. Nėra 
kitokios apsaugos nuo ato
minio karo pavojaus, kaip 
tik tarptautinė atomų jė
gos kontrolė, pareiškė tie 
mokslininkai. Jei nebus to
kios kontrolės, tai atominis 
karas sunaikins civilizaciją, 
sako jie.

Tas mokslininku komite
tas stengiasi surinkti $1,- 
000,000 kovai prieš atomi
nio karo pavojų.

Graikijos Monarchistai Rėkia, kad, Girdi, 
“Įsiveržėliai” Užėmę 104 Graiku Kaimus
Athenai, lapkr. 19.—Grai

kijos monarchistų (fašistų) 
valdžia šūkauja, kad “įsi
veržėliai” užėmę 104 kaimus 
ir nužudę kelioliką gyvento
jų arti rubežiaus tarp Grai
kijos ir Jugoslavijos. Val
džia nepasako, kas tie “įsi
veržėliai,” bet suprantama, 
kad ji taip vadina kovojan
čius graikų partizanus.

Kartu Graikijos monar
chistai skleidžia pasauliui 
gandus, būk sukilėliai iš Ju
goslavijos, Bulgarijos bei: 
Albanijos persimetę į Grai-I 
kiją. Monarchistai taipgi I 
pasakoja, būk Jugoslavija 
siunčia savo armiją į Grai
kijos pasienį.

Valdžia naudoja ir ang
liškus lėktuvus prieš taria
mus “įsiveržėlius.”

LENKAI APLEIDŽIA AM
ERIKOS AMBASADĄ

JAU 60,000 MAINIERIU 
STREIKUOJA

Houston, Tex. — Ateivis 
italas Gio Gioopo areštuo
tas už grūmojančio laiško 
pasiuntimą prezidentui Tru- 
manui.

DĖL PERMAŽOS ALGOS
Varšava.—Pasitraukė 33 

lenkai amerikinės ambasa
dos tarnautojai dėl per ma
žos algos. Jie vidutiniai 
gaudavo po 5,000 zlotų per 
mėnesį, tai būtų $50.

Washington, lapkr. 19. — 
Paskutinėmis žiniomis, su
streikavo jau 60,000 mainie- 
rių minkštosiose angliaka- 
syklose.

ORAS. — Būsią šaltoka.

KETURI DIDIEJI SUSITARIA DĖL TRIESTO

uosta- 
policiją. Anglų-am- 
ministrai siūlė fak- 
d i k tatorišką galią 
gubernatoriui, ku-

New York.— Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministrai 
susitarė keliais klausimais 
kas liečia Triesto 
miesčio 
erikonų 
tinai 
Triesto
r į skirs Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba. Sovietų 
ministras Molotovas sakė, 
reikia duoti patiem gyven
tojam valdytis per savo iš
renkamą seimelį.

Kaip Amerikos ir Angli
jos ministrai, taip ir Molo
tovas padarė nuolaidų dėlei

Kiti Klausimai dar Neišspręsti dėl Triesto Valdybos
miesto policijos. Jie šitaip 
susitarė:

Gubernatorius skirs poli
cijos vadą po pasitarimo su 
seimeliu. Jis galės ir paleist 
policijos galvą, pasitarus su 
seimeliu.

Kasdieninėse savo parei
gose policijos vadas turės 
vykdyti seimelio patvarky
mus.

Gubernatorius galės rei
kalaut suspenduot kai ku
riuos seimelio tarimus, ku

rie, jo supratimuž priešin
sis Triesto konstitucijai. Jei 
gu seimelis ir nesutiktų, vis 
tiek gubernatorius gali to
kius tarimus . ąuspenduot, 
bet apie tai jis turi pranešt 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai.
Klausimas dėl Talkininkų 
Kariuomenės Atšaukimo 
Keturi didieji dar nesusi

tarė kai dėl anglų - ameri
konų pasiūlymo duoti gu
bernatoriui galią perimti

priešvaldiš-
ze-

erika užtaria 
kus socialdemokratus ir 
mes savininkų partiją.)

Chinijos Demokratai 
Atsisako Dalyvauti 
Chiango Seime

NEDRĮSO BALSUOT 
PRIEŠ ATTLEE

London. — Daugiau kaip 
60 darbiečių atstovų Angli
jos seime buvo įteikę suma
nymą, kad anglų valdžia 
nustotų išvien su Amerika 
varius 
prieš

Nanking. — Ne tik chinų 
komunistai, bet ir Demo
kratinė Chinijos Sąjunga 
atsisakė dalyvaut neva kon
stituciniame seime. Chini
jos valdovas Chiang Kai- 
shekas sauvališkai sudarė 
tą seimą daugiausia iš savo į 
tautininkų partijos narių. 
Jisai sulaužė savo sutartį 
sukišu partijų patariamąja 
taryba.

kietumo politiką 
Sovietus. Darbietis 

premjeras Attlee užginčijo, 
j kad jis su savo užsieniniu 
i ministru Bevinu varo tokią 
priešsovietinę politiką. Jis 
išvedžiojo, kad jei tas dar
biečių sumanymas būtų pri
imtas, tai reikštų nepasiti
kėjimą valdžiai. Balsuojant, 
353 atstovai pasisakė prieš 
“sukilėlių” sumanymą. Apie 

: 100 darbiečių susilaikė nuo 
'balsavimo. Nieks nebalsavo 
prieš, bet valdžia jaučiasi

Arabą Streikas prieš 
Palestinos Žydus

KLAUSIMAI, KURIŲ 
ATTLEE NEATSAKĖ

premjeras Attlee neatsakė 
; į tūlų darbiečių atstovų

Jeruzalė, lapkr. 19. — Pa- klausimus seime: Ar Anglų 
lestinos arabai paskelbė valdžia vienodina savo ar- 
streiką protestui prieš žy-; rnijos ginklus su Amerikos 
dus. Streikas sustabdė trau- ginklais? Ar vis dar veda- 
kinių judėjimą. Žydų mies- mi reguliariai pasitarimai 
te Tel Aviv arabai nušovę tarp Anglijos ir Amerikos 
žydą detektyvą. ikaro štabo vadų?

Viena. — Sakoma, kad REIKIA PANAIKINT 
Austrijos Socialistų Parti-j KANKINO KOMITETĄ, 
jos suvažiavimas atmetęs SAKO SHAPLEY 
pasiūlymus del artimesnio, --------
bendradarbiavimo su ko- Cambridge, Mass. —Har- 
munistais. i vardo Universiteto prof.
-----------------------------------  Harlow Shapley, astronomi-
PfįT Jf'J 1 jos observatorijos direkto-
1 CrLdtui irius, pareiškė, jog turėtų,

policiją į savo rankas nepa- būti panaikintas kongresi- 
prastuose reikaluose, pa- nis komitetas, tyrinėjantis

- v • « ( a • • v* o 1 r * i nnvyzdžiui, jei gręsia pavojus Į 
viešajai tvarkai ar žmonių 
teisėms.

Sovietų ministras 
tovas sakė, kad jis su tuom nes, jieškodamas “raudonų- 
sutiktų, jeigu būtų nustaty-1 unijas, demokratinius žmo- 
ta laikas, kada talkininkai' jų.” Bet jis nekliudo kuk- 
(amerikonai ir anglai) iš-liuksų ir kitų fašistų, 
trauks savo kariuomenę iš 
Triesto, pavyzdžiui, per ke
turis mėnesius. Anglijos ir 
Amerikos ministrai kol kas 
nesutiko nusakyt, kada jų 
kariuomenė bus atšaukta.

neva "ne-amerikinius judė-
i jimus.”

Tas kongresmano Johno
i E. Rankino vadovaujamas 

Molo- i komitetas persekioja darbo

Jersey City, N. J. Buvęs 
policijos saržentas Geo. Ha
efner atrastas kaltu už bu
vusio policininko Ph. Gehm 
mušimą ir spardymą.
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CIO Suvažiavimas
Pirmadienį, Atlantic City atsidarė Congress of In

dustrial Organizations (CIO) unijų Aštuntoji konferen
cija arba suvažiavimas. Dalyvauja virš 600 delegatų, at
stovauja apie šešis milionus organizuotų darbininkų ir 
darbininkių.

CIO unija yra jauna organizacija, bet ji išaugo į 
galingą jėgą ir jau suvaidino svarbų vaidmenį ne vien 
pagerinime Amerikos darbo žmonių sąlygų, iškovojo ge
resnes sąlygas ir algas, bet vaidina ir svarbią rolę po
litiniame mūsų šalies gyvenime. Jeigu nė CIO unijos, 
ne Politinės Veiklos Komitetas, tai velionis Rooseveltas 
veikiausiai nebūtų buvęs išrinktas trečiajam ir ketvirta
jam terminui, nebūtų buvę išrinkta daug pažangesnių 
kongresmanų, senatorių ir kitų valdininkų.

Nėra paslaptis, kad CIO unijų organizavime ener
gingai dalyvavo komunistai su kitais demokratiniais mū
sų šalies vadais. Nėra paslaptis, kad ne kartą Komu
nistų Partija, kurią sudaro darbo žmonės, energingai 
rėmė CIO unijų streikus ir kitas kovas už geresnį žmo
nių gyvenimą. Bet taip pat nėra paslaptis, kad Komu
nistų Partija niekados nebandė padiktuoti arba užkarti 
savo valios CIO unijoms.

Komunistai į CIO visada žiūrėjo ir žiūri, kaipo į 
darbo žmonių uniją — kovai už darbo žmonių geresnes 
sąlygas, už Amerikos demokratines laisves ir tradicijas, 
bet ne kaipo į Komunistų Partijos dalį. Komunistai vi
sada sakė, kad CIO unijose priklauso ne vieno politinio 
įsitikinimo žmonės, ne vienų idėjų, bet visi, kurie toj 
industrijoj, toj darbo šakoj dirba, nepaisant, kas jie yra. palengvina

Reakcininkai iš Amerikos Darbo Federacijos nuo
latos šaudė į CIO unijas, kaipo “komunistų” ir “bolše
vikų unijas.” Taip tas unijas krikštijo fašistai ir liau
dies priešai iš Hearsto ir Hooverio logerių; ugnimi į 
CIO šaudė Fordai, Schwabai ir kiti turčiai, o pastarai
siais metais, kada mūsų šalyje “raudonbaubiai” sukėlė 
aršią kampaniją prieš komunistus ir Tarybų Sąjungą, tai 
daugiau yra atakų ir prieš CIO unijas.

Aišku, kad CIO unijose yra elementų,- kurie, kaip 
tekstiliecių unijos priešaky stovįs Emil Rieve, ir sapnuo
dami puola “komunistus” ir “kairiuosius.” Dešinieji 
elementai, akstinami reakcijos, pradėjo pačioj CIO or
ganizacijoj vesti kampaniją prieš “komunistus” ir net 
ruoštis “apvalyti uniją nuo komunistų.” Reakcinės gru
pės pradėjo suokalbiauti ir tverti tam tikslui CIO or
ganizacijoj savuosius komitetus.

Nereikia nei kalbėti, kad tokia jų taktika yra pra
gaištinga pačiai CIO organizacijai. Neveltui tie elemen
tai susilaukė užgyrimo iš Hearsto ir kitos reakcinės spau
dos. Neveltui juos pradėjo girti Amerikos Darbo Fede
racijos reakciniai vadai William Green ir M. Wolf.

Artėjant CIO unijų konferencijai, Mr. Philip Mur
ray, CIO unijų prezidentas' padarė patvarkymą, kad 
CIO unijų skyriuose nebūtų daroma jokių žygių nei 
prieš “kairiuosius,” nei prieš “dešiniuosius.” Jis pasky
rė šešis unijų vadus: W. P. Reuther, Eihil Rieve, Milton 

t Murray, Michael Quill, Arahafti Flaxėf ir Ben Gold į 
specialį komitetą, kad jie surastų vidurį tatpe dešiniųjų 
ir kairiųjų ir išdirbtų planus abiejų gfttpių veiklai su
bendrinti pačios unijos gerovei.

Po to CIO Pildančioji Taryba išleido pareiškimą, ku
riame apibūdino unijų nuveiktus didelius darbus ir CIO 
tikslus. Pareiškimo pabaigoje sako, kad CIO nepriims 
vadovybės nei iš komunistų, nei iš kitų partijų. Aišku, 
komunistai tokių tikslų ir neturi, nes CIO unijų vadovy
be jie pripažįsta ne ką kitą, kaip pačios unijos narių iš
rinktus žmones. *

Mums atrodo, kad CIO Aštuntoji konvencija suras 
būdus užbaigimui “karo” tarpe “kairiųjų” ir “dešiniųjų”.
Aišku, kad vidujinių ir išlaukinių “raudonbaubių” ata
kos ant komunistų, yra atakos ant pačios organizacijos 
čielybes ir vienybės.

CIO konvencija programoj turi nusibrėžusi platų 
planą kovai už pakėlimą darbininkų algų,' kovai už Ame
rikos liaudies demokratiją ir laisvę. Mes pasitikime, kad 
CIO delegatai suras bendrą kalbą organizacijos gerovei, 
o priešų pastangos pakenkti šiai organizacijai nueis 

. vėjais;

■'■"■"y............ . ...................................................... .■

džiaugiasi banditų
“ŽYGIAIS”

Dotnuvoj (Tarybų Lietu
voj) lietuviški banditai, 
kuriuos menševikų ir kleri
kalų spauda vadina “parti
zanais,” neseniai užpuolė 
dr. Ambrozaitį ir prof. 
Kriščiūną, ir juos baisiai su
mušė. ... ’

Na, ir šiuo banditų “žy
giu” menševikų, klerikalų 
ir fašistų spauda labai 
džiaugiasi. Ši spauda dar 
nėra pasitenkinusi sumuši
mu, bet norėtų, kad bandi
tai tuodu vyru užmuštų ir 
“pasiųstų pas Leniną.”

Turime atsiminti, kad nei 
dr. Ambrozaitis neigi prof. 
Kriščiūnas nėra komunis
tai: jie yra tik nuoširdūs prof. Heinz Sauermann sa- 
veikėjai, dirbą išvien su lie- kė N. Y. Timeso korespon- 
tuvių tauta, kuriančia nau- dentui, kad, jo apskaičiavi- 
ją, tarybinį gyvenimą. mu, vokiečių tauta bėgyje

Iš to matome, kokios rū- penketo desėtkų sekamų 
šies yra Lietuvos “partiza- metų sumažėsianti beveik 
nai” ir tie, kurie juos palai- per puse, palyginti su prieš- 
ko.

“Kongresmanas Marcanto- 
nio, kurį užgyrė demokratai, 
darbiečiai, komunistai ir CIO 
unijos, linkimuose sumušė 
visą republikonų mašiną, ku
riai padėjo ir reakciniai de
mokratai. Tąi didelis pažan
giųjų žmonių koalicijos lai
mėjimas.

“Tokių laimėjimų .galimą 
pasiekti ir po rinkimų.' Jeigu 
organizuoti darbininkai, far- 
meriai, visi pažangieji žmo
nes sudarytų bendrą veiki
mą prieš reakciją, tai toks 
■veikimas, suprantama, galė
tų pastoti reakcijai kelią 
Washingtone ir visur kitur.”

SAKO: VOKIEČIŲ
TAUTA MAŽĖSIANTI

Frankfurto Universiteto

TIESA APIE RINKIMUS
LDS organas Tiesa rašo: 
“Šie rinkimai suteikė mums 

geru pamokų. Jie parodė, 
štai ką: Tie kandidatai, ku
rie sudarė koaliciją visų pa
žangiųjų, demokratinių žmo
nių, išėjo laimėtojais, o tie 
demokratai, kurie susidėjo 
su reakcija, padėjo republi- 
konams laimėt.

tai Vokietijoje gyvenimo 
sąlygos dar vis sunkėja.

Pagal minėto prof, ap
skaičiavimą, antrająme pa
sauliniame kare vokiečiai 
prarado apie 10 nuoš. savo 
gyventojų, iš viso 7,700,000 
asmenų. Jie dalosi šitaip: 
4,000,000 vokiečių kareivių 
buvo užmušta; 1,000,000 ci
vilinių vokiečių buvo .už
mušta bombomis ir mū
šiuose; 2,700,000 vokiečiu 
buvo sužeista taip, kad jie 
niekad nebus naudingi nei 
sau nei kitiems.

Nežinome, kiek teisingos 
šio profesoriaus skaitlinės. 
Vienas turėtų būti aišku: 
jos neperdėtos. Mes mano
me, jog daugiau vokiečių 
žuvo kare, negu prof, ma
no.

Dabar 
vokiečiai 
pakilti,
augti, o ne nykti? Vokiečių 
tauta augs, plėsis, jei ji eis 
teisingu keliu. Pirmiausiai: 
vokiečiai privalo apsivalyti 
nuo hitlerininkų - fašistų, 
jie turi susidemokratinti, 
būti taikos mylėtojais ir už 
taiką kovoti.

Tai vienintelis kelias, ku
riuo eidama vokiečių tauta “ 
galės gyvuoti ir bujoti.

Hitlerinis kelias — pra
žūties kelias ne tik vokie-

klausimas, kaip 
galėtų greičiau 

kaip jie galėtų

kariniu jos didumu. Jis tai 
remia trimi dėsniais:

z

1. Antrą jame pasaulinia
me kare vokiečiai prarado 
daugiau žmonių, negu kitos 
didžiulės tautos.

2. Ligi šiol 3,000,000 vo
kiečių, pačiame geriausia
me amžiuje vyrų, dar yra 
karo nelaisviais.

3. Kuomet kitos tautos
po karo pradeda atsikelti, čiams, bet visoms tautoms!

Nepyksite, Jei Pagalvosite
Infliacijos banga iššaukė ti miestus, kur vajaus rei- 

mus susirūpinti dienraščio kala$ yra visiškai apleistas. 
Laisvės ateitimi. Baisus vis- Bet žinau, kad veikėjai tų 
ko brangėjimas ir dar kny- miestų . sarmatinsis savo 
ginio popieriaus trūkumas apsileidimo, įsižeis, užpyks, 
nepaprastai apsunkina iš- Dreba ranka, neminėsiu, 
leidimą dienraščio. Knygų gal patys susipras, 
išleidimas ir kitokių spau
dos darbų daug finansiniai 

d i e n r aščiui.
Šiuo tarpu su knygom sun
ku, ilgai negavome popie
riaus. Sunku ir su kitais 
spaudos darbais dėl tos pa
čios priežasties.

Palyginant su pramonių 
darbininkų algomis lietu
viškose spaustuvėse algos 
yra skrumnos. Sunku gauti 
darbininkų, negalima pasi
naudoti visais spaudos dar
bų užsakymais, kiek jų ga
lima gauti. Tad ir tas atsi
liepia į dienraščio išleidi
mą, nes ir spaudos darbai 
visu Laisvės gyvavimo lai
ku būdavo svarbus finansi
nis faktorius.

Akivaizdoje tų faktų, su
planavome šiemet turėti 
platesnį Laisvės vajų, negu, 
kad anksčiau turėdavome.

Nusistatėme v e r b u oti 
naujus skaitytojus, rinkti 
atnaujinimus prenumeratų, 
pardavinėti Laisvės bendro
vės Šerus, ruošti Laisvės 
naudai pramogas ir rinkti ra visos Amerikos reikalas, 
aukas. Nusisprendėm šiais Visur ir visi turime stoti į 
metais sukelti savo dienra- darbą užtikrinimui savo 
ščiui biudžetą 1947 metams, dienraščio ateities. Atidė- 
Tą Laisvės direktorių planą liejimui to svarbaus darbo 
užgyrė dauguma kolonijų, jau nebėra laiko. Vajus jau 
Bet įvykdinimui jo dar ma-. persviro į antrąją pusę. Gi 

paties tikslo pusės dar ne- 
atsiekėme. Taigi, prieteliai, 
kurie iki šiol dar neišsiju
dinote, pasi raityki te ranko
ves ir tuojau stokite į dar
bą. P. Buknys.

Maži miesteliai, kur ran
dasi po šimtą ar po porą 
šimtų šeimų, k o n-' 
testantų^surašė 
stovi premijų ruožte. Dide
lės kolonijos, kur yra tūks
tančiai lietuvių, ramia sąži
ne stovi apačioje kontestan- 
tų surašo. Tai nesupranta
mas tų žmonių nervų ram
bumas taip opioje situaci
joje!

Kokis čia būtų sunkumas 
kiekvienam apšvietą bran
ginančiam žmogui gauti po 
vieną ar porą naujų skaity
tojų, kuomet eile žmonių 
gauna desėtkais naujų skai
tytojų? Arba dar lengviau 
galima suruošti parengimą 
ir liukų parinkti biudžeto 
fondui, bet ir tuom dar 
daugelyje kolonijų nepa
slenka pasidarbuoti. Tik 
patys sąžiningai pagalvoki
te apie tai ir pasakykite, ar 
turite pagrindo pykti už 
priminimą jums tokio ne
gražaus apsileidimo.

Dienraščio išlaikymas y-

Žinios iš Lietuvos
Įvykdytas Metinis Durpių 

Kasimo Planas
Respublikos vyriausiosios 

kuro valdybos įmonės įvyk
dė metinį durpių kasimo 
planą.

Nuo sezono pradžios dur
pių įmonių darbininkai pa
ruošė 101,179 tonas turpių, 

; kurių du trečdaliai jau 
dėti į štabelius.

Geriausius rezultatus 
cialistinėse lenktynėse 
siekė Vilniaus ir Kazlų— 
Rūdos durpių kontoros, pa
gaminusios viršum metinio 

, uždavinio daugiau 
. 1,000 tonų kuro.

su

so- 
pa-

kaip

žuma kolonijų teprisidejo.
Kodėl?...

Žvalgūs kolonijų veikėjai 
stdjo į darbą ir jų triūso 
pasekmės gražios. Gauna 
naujų skaitytojų, sėkmingai 
eina atnaujinimai prenume
ratų, parduoda Šerų, įvykę NUSMERKTI 8 FRANCI- 
parengimai pavyko, aukos 
plaukia irgi gerai. Žiūrėda
mas į taip puikų pasisekimą, 
kur darbuojamasi, nežinai, 
ką manyti apie tų kolonijų 
veikėjus, kurie visiškai ne
kreipia dėmesio į šį taip 
svarbų pažangiosios lietu
vių visuomėriės darbą. '

Man gilia liežuvį išvatdy-

JOS IŠDAVIKAI
\ i—

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Nau jų Skaitytoj ų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN: 

Punktų 
5043 
3564 
2698 
2104 
1921 
1854 
1477 
1326 

. 844 
780

.... 260 
234 

.... 234 
... 202 
.... 192 
.... 182 
.... 165 
.... 156 
.... 156 
.... 132 

130 
130 
121 
106 
104 
104 
78

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ................
K. Žukauskiene, Newark......... . ............................
A. Stripeika, Elizabeth ........................................
Hartford Vajininkai, Conn.......................................
M. Svinkuniene, Waterbury....................................
LLD 2 kp. So. Boston ........................ ..................
P. Pilėnas, Philadelphia ..........................................
J. J. Bakšys, Worcester ........................................
L. Bekeš’ene, Rochester..........................................
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck.........................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, | V. J. Valaitis, New Britain 

Bridgeport .................... 762 IS. Shdrkey, Easton
V. Ramanauskas, Minersville .... 720 A. Gudzin, Schenectady 
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 694 i J. Blažonis, Lowell ..........
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, 

Lawrence ......................
P. Šlekaitis, Scranton ................
LLD 25 kp., Baltimore 
Geo. Shimaitis, Brockton ...........
L. Pruseika, Chicago ..............
P. Šlajus, Chester ........... ........
LLD 20 kp. ir JWoteru Sk.,

Binghamton ........................
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 
C. K. Urban, Hudson 
J. Rudman, New Haven ...........
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .. 
P. J. Anderson, Rochester ......
S. K. Mazan, Cleveland ............
M. Janulis, Detroit ..................

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ... 
Hartford, Conn 
Philadelphia, Pa. .. 131.00 
Waterbury, Conn. 
Rochester, N. Y........
Baltimore, Md............
Paterson, N. J..........
Bridgeport, Conn. ... 
Binghamton, N. Y. 
Scranton, Pa..............
Elizabeth, N. J..........
Shenandoah, Pa.........
Chester, Pa................
Hudson, Mass............
Pittston, Pa..............
Stamford, Conn. 
Cleveland, Ohio.......
Newark, N. J. 
So. Boston, Mass........
Jewett City, Conn. .. 
Rumford, Me............
New Haven, Conn. .. 
Chicago, Ill................
Brockton, Mass.........

Kaip matyt, bus sunku 
brooklyniečius p r alenkti. 
Pats Balčiūnas gerokai pa- bridgeportiečius iš laimėto- 
sidarbavo, p r i d u odamas jų ruožto. 
$128.50 už prenumeratas. 
Laisvės spaustuvės darbi
ninkas Roy didžiūnas pil
kavę naują metinę prenu
meratą ir liepė punktus pri- 
skaityt brooklyniečiam.

Iš Hartford, Conn., W. 
Brazajiska^-pri^įuntė naują, 
prentimeratą ir\tnanjini- gauti naujų prenumerato

į V. Padgalskas, Mexico ..............
674 LLD 77 kp., Cliffside ................
642 M. Smitrevičicnč, Detroit .......
626 P. Sprindis, Kenosha ................
600 , F. Wilkas, Wilmerding ...........
590 j H. Žukienė, Binghamton ...........

LLD 145 kp., Los Angeles ..........
J. Bimba, Paterson ....................
S. Puidokas, Rumford ............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ....
Adam Kupstas, E. St. Louis ....
LLD 75 kp., Miami ....................
A. Levanienė, Los Angeles ......
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 78
M. Kliknienė, Springfield ..........  78
A. Valinčius, Pittston ................ 72
M. Slekienė, Gardner .................. 52
P. J. Martin, Pittsburgh ............  52
A. Navickas, Haverhill .............. 52

506 
478 
438

390
338
336 
320 
312 
286
262

I1 
t

Paterson,

Paterson

New Bri-

Freehold,

$401.07
201.00

Anton Čekanauskas, 
Springfield, Ill., $3.50.

C. Ragauskas,

Rumford, Mė., — po . $10 
Jurgis Glodianus ir Jonas 
Graušis.

Širdingai dėkojame vh 
siems.

Portland, Oregon 
Great Neck, N. Y.
New Britain, Conn 
E. St. Loius, Ill. . 
Wilkes-Barre, Pa. 
Worcester, Mass.
Mexico, Me............

15.00 
15.00 
13.00 
12.00
11.50
10.50 
10.00 
10.00

104.00
60.50
59.00
45.50 Scottville, Mich........
33.00
32.50
28.50
26.00
26.00!
25.00
24.50
23.50
23.50
22.00
20.50

. 20.00
20.00
20.00
19.50
19.00
15.50

ter, N. Y., šį sykį pravarė

Detroit, Mich.......... ... 9.50
Seattle, Wash........ ... 9.50
Lawrence, Mass. .. ... 7.50
Rockford, Ill.......... .. 7.00
Norwood, Mass. ... ... 6.50
Dickson City, Pa. . ... 5.00
Saginaw, Mich. .. ... 5.00
Pittsburgh, Pa. .. ... 4.00
Cliffside, N. J........ .. 3.50
Minersville, Pa. .. ... 3.50
Oakland, Calif. ... ... 3.50
Luther, Mich......... ... 3.50
Springfield, Ill. ... ... 3.50
Miami, Fla............. ... 3.50
Easton, Pa............. ... 2.00
Washington, Pa. .. ... 1.50
Plymouth, Pa......... .. 1.50

L. Bekešienė, iš Roches-

Įstojo į Laisvės vajų A. 
Gudzįin iš Schenectady, N. 
Y., prisiųsdamas vieną 
naują prenumeratą. Taipgi 
matote, kad Miami, Fla. ir
gi įstojo į vajų. Ten susi
tvėrė LLD 75 kp. ir vaji- 
ninkas J. Paukštaitis tikisi

AUTO KLUBAS
VILNIUS. — Prie Osoa- 

viachimo respublikinės ta
rybos pradeda veikti auto 
klubas. Šio klubo tikslas — 
populiarinti Lietuvoje auto
mobilizmą.

Auto klubo nariai bus su
pažindinami su įvairių sis- m/. - . rių. #
temų mašinomis ir sunkve- /South Boston, Mass, gra- Anksčiau buvusiuose va- 

 

žimiais, mokysis juos A\aldy- ziai darbuojasi. Literatu- juose darbuodavosi J. Ma- 
ti. ros 2-ros kuopos vajininke tačiūnas (Matachūn) iš Pa-

Auto klubas jau o drg. Dambrauskienė pri- terson, N. J., bet dėl darbo 
sunkvežimius, lengvas ma- siuntė tris naujas prenume- valandų nebegali labai daug 
šinas ir motociklius. ratas ir atnaujinimų.

Rojaus Mizaros Prakalbų 
Maršrutas Michigan o 

Valstijoje

Lyon, Franci ja. — Teis
mas nusmerkė mirt 8 na
rius buvusios francūžiškų 
nacių partijos, kuriai vado- Mich., gruodžio 17 ir 18 dd. 
vavo Jacques Doriot. Jie LLD 131 kp., Saginaw, 
atrasti kaltais už Franci jos Mich., gruodžio 19 d. 
patrijotų Įtankinimą ir žu- LLD 188 kp., Detroit, 
dymą. Mich., gruodžio 20 d.

Lietuvių L iteratūros LLD 52 kp., Detroit, 
Draugijos 10-toji apskritis, Mich., gruodžio 21 ir 22 d. 
gyvuojanti Michigano vals
tijos ribose, ruošia prakal
bų maršrutą Rojui Mizarai. 
Apskrities valdyba nustatė 
prakalboms sekamas dienas 
sekamoms vietoms:

LLD 66 kp., Grand Ra
pids, Mich., gruodžio 12 ir 
13 dd.

LLD 218 kp., Scottville, 
Mich., gruodžio 14 ir 15 dd.

LLD 207 kp., Hart, Mich., 
gruodžio 16 d.

LLD 83 kp., Muskegan,

pasidarbuoti, visvien pri
siuntė $13 už prenumeratas 
ir sake, kad punktus pa
skaityt J. Bimbai.

Kiti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami at
naujinimų.

Įvairių aukų gavome se
kamai :

Geo. Miikta, Miami, Fla.,

Jei kur prakalbų nebūtų 
galima suruošti, tai reikėtų 
turėti platesni pasitarimų 
-pasikalbėjimų mitingai bė
gamaisiais mūsų judėjimo 
reikalais. Be to, R. Miza- 
ra turi paruošęs paskaitą 
apie pirmąją lietuvių knygą 
Lietuvoje ir pirmuosius lie
tuvių laikraščius Jungtinė
se Valstijose; jis galės, kur 
rengėjai norės, ją skaityti.

J. Matachūn, 
N. J., $3.50. .

K. P. Buchis, 
tain, Conn., 50c.

Vincent Stroll,
N. J., 50c.

B. Morkevičienė, Church-

Laisvės b-vės šėrų įsigi- 
Visais prakalbų maršru- jo (per V. Padgalską) iš 

to reikalais reikia kreiptis 
pas ALDLD 10-tos apskri
ties sekretorę, N. Astraus
kienę, 8049 Whitcomb, Det
roit 27, Mich.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmoniy reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų nariu?

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

-

Iš Lietuvių Meno Sąjungos 
Festivalio ir Rankdarbių 

Parodos
Rašo K. Petrikeinė.

(Tąsa)
Rankdarbiai. Išilgai sve

tainės, sienoj iškabinta di
dieji kūriniai: portieros, lo
voms užtiesalai, divonai; 
siuvinėti sienoms vaizdai, 
langams priedangos, įvai
raus rašto abrūsai ir dau
gelis kitokių eksponatų, ša
lę vėlesnių audinių, matėsi 
virš šimto metų senumo 
abrūsas ir žiurstas, kurių 
raštas tampriai susilieja su 
vėlesnių laikų raštu. Iš Lie
tuvos atvesti dirbiniai žy
miai paįvairino parodą.

Viduje s v etainės, ant 
sieksninio pločio keturkam
pio pastato • iškabinėta-pri- 
sagstinėta visokie smulkūs 
s i u v i n ėliai - mezginėliai. 
Ant 12 stalų išdėliota megs- 
tiniai, siuviniai ir kitoki 
rankdarbiai. Priešingoj pu
sėje, langinėse ir ant pia
no sudėliota visokie išdro
žinėti, išmegsti gražutėliai 
dirbiniai. Kasgi juos visus 
pajėgtų apibūdinti? Bandy
siu bent paviršium šį bei tą 
atžymėt.

Vitrinoje sudėstyti pa
tys smulkieji kūrinėliai. 
Kožno akį patraukia Ber
nice Markūnas, Chicago, 
keramikos labai gražūs kū
rinėliai: auskariai, visokios 
špilkos, liktoriai, stalo bei 
kamodės papuošalai. Aukš
tas išsilavinimas; puikūs jos 
kūriniai.

Florence Krakaitis, Det
roit: keli keramikos kūri
nėliai ir gan įdomūs iš me
talo apyrankiai visaip ak
menėliais išmarginti - nu
sagstyti.

A. Kairienė, Chicago: 
įmantriai, iš arbūzo sėklų 
sunarstyta karoliai. Kiti iš 
šniūrelių ir karolėlių. įdo
mūs.

Mrs. L. Jesalonis, Det
roit: 5 miniaturiniai gar
bėliau iš šaknelių. Patsai 
didžiulis gal kokių trijų co
lių, o mažasis kokių trijų 
ketvirtadalių colio. Lanke
liai, antvožėliai, viskas pro- 
porcionalu. Gražus dirbi
nys.

Medžio drožinėlių pa
veikslams rėmeliai, graz
noms lentynėlės; ant lente
lės drožinys “La Paix” 
(Taika) atvaizduoja, kaip 
kalvis sukala - sulieja gink
lus ir kryžius į plūgą. Ne
pamiršta ir pypkės; tai 
Juozo Daugėlos, iš Kazlų 
Rūdos, įmantriai iš kietme- 
džio ir sidabro visaip išdro- 
ž i n ė t a įbraižyta. Darbo 
technikoj toli pralenkta vo
kiškoji liurka.

Amerikos lietuvių mote
rų rankdarbiai pareiškė ne
paprastai didelį įvairumą ir 
puikią techniką. Megstinių 
skyriuje didžiulis įvairu
mas: sveteriai, kepurės, 
pirštinės, kojinės ir daugy
bė kitokių naudingų dirbi
nių. Nekurie dirbiniai men
kesnės vertės, bet didžiu
moj reiškę originalumą, su
manumą ir puikų darbą. 
S i m e t r i niai, iš mažučių, 
skirtingos spalvos audinio 
gabaliukų pasiūta gražūs 
užklodai. Keli divonai. Iš 
gijų bei šilko padirbta gė-i 
lės, grybai, įvairūs gurbe-j

liai, asmens ir kambario pa
gražinimui daugybė visokių 
dirbinėlių. Matės moterų, 
kurios tame skyriuje pra
leido po kelias dienas ir bu
vo verta ten laiko praleisti 
—daug ko pasimokyt — pa
tirt. Žiūrint į tą didžiulę 
parodą galvoji: kokios tai 
darbščios mūs moterys, tai 
ne tinginių šis darbas.

Parodoje dalyvavo daug 
moterų, bet buvo ir tokių, 
kurios bijo savo kūrinius 
siųsti, idant ten jie nežūtų. 
Pirmutinė mūs pažangių 
moterų ruošta paroda įvy
ko Brooklyne 1939 m., sąry- 
šyj su atsibuvusiu Moterų 
Seimu. Kaip pirmesnėje 
parodoj taip ir šioje, kūri
niai buvo priimti atsako- 
mingų ypatų ir rūpestingai 
sugrąžinti. Atsitikime ug
nies arba žuvimo kelyje, kū
riniai buvo apdrausti pini' 
giniai, o svetainėse nuolat 
budėjo akyva sargyba.

Margučiai
Vitrinoje matėsi pora 

g u r b e 1 i ų margu
čių — J. Lankelio, 
virš 80 m. amžiaus “jaunuo
lio” ir M. Plečkaitienės dir-. 
biniai. J. Lankelio darbas 
itin įdomus: du žąsiniai 
kiaušiniai išdekoruoti žalia, 
raudona, lelijava, geltona ir 
balta spalva, įvairiai įbrai
žyta gėlės, U. S. A. vėliava, 
Raudono Kryžiaus ženklas, 
įvairūs simetriniai braiži
niai, o juostelėse sekami 
užrašai: U. S. A.; Den. 
Help Red Cross; Buy 
Bonds; Victory; Car; Hap
py Birthday to Wm. Chris- 
tan, Born 21 of Nov. 1886.

Visa kompozicija sutal
pinta viename kiaušinyje. 
Kožnas su skirtingai įbrė- 
žimėliais. Vienas išmar
gintas Festivaliui. Puikus 
darbas.

(Bus daugiau)

Lelijukės Stuboje
Smulkiosios kvapsningo- 

sios lelijukės (Lilly-of-the 
Valley) galima užsiauginti 
stuboje, turėti namie svar
biesiems įvykiams.

Specialiai tam paruoštos 
šaknelės (pips) įdaigstoma 
vazone žemėje arba sama
nose. Sodinant į samanas, 
apačia šaknelės turi būt už
dengta švariu smėliu. Apie 
colis šaknelės viršuje palie
kamas neapkastu. Padėti a- 
pie 50-65 laipsnių šilumoje 
iki pradėt dygti, paskiau 
porą savaičių vešiau ir tam
soje. Kada viršus išaugs a- 
apie 3 colius, iškelti į švie
są ir daugiau šilumos. Nie
kad neleisti žemei išdžiūti.

Kas keletą savaičių pa- 
daigstant po kelis daigus, 
galima žiadų turėti per iš
tisą žiemą. G. M.

Tverk bendrą frontą su 
draugais, kad ir kitų orga
nizacijų, atsiekimui bendro 
tikslo.

Būkie draugams tokis 
^draugas, kokiu buvo Engel
sas Marksui.

Tos dvi poros yra dalis pirmosios virš 60 veteranų 
ir ju šeimų grupes, susikrausčiusios j Airport Homes, 
veteranams namų proj’ektą, Chicagoje. Veteranai sako, 
kad butų autoritete jie užsirašė prieš metus laiko, pra
šė išrenduoti jiems butus, bet be pasekmių. Jkyrėjus 
bėgioti po miestą ieškant butu, jie susikraustė patys, be 
oficialaus patvarkymo kraustytis. Tai pirmieji Jungti
nių Valstijų “skvateriai.”

Mūsų Dolerio Perkamoji 
Galia su Kiekviena Diena 

Vis Mažėja

Binghamton, N. Y

DORCHESTER, MASS.
Iš Atsibuvusio Civilių Ves- draugų iš artimesnių kolo- 

tuvių Pokilio nijų, garbingų žemaičių ir
Lapkričio 2-rą pas mus dzūkų šeimų, kurių visų 

buvo didelė pažinomu die- ™rdus sMnku būtlJ ,r suml‘ 
na, nes tą dieną Įvyko ves- n®*'k 
tuvės mūs draugų Usevičių Prie puikiausiomis gėlė- 
vienatinės dukrelės Aldegos mis papuoštų stalų, apkrau
si! Zenon Bechis iš Great tų skaniu, namie gamintu 
Neck, L. L, N. Y. “ maistu, pabrolis E. Kaspa- 

Kadangi abudu jaunuo- ras atidarė vakaro progra- 
liai yra progresyvių tėvų mą. Pirmininkaujant Dėdei 
vaikai, abudu priklauso Lie- Petrui, buvo pakviestas 
tuvių Darbininkų Susivieni- tarti keletą žodžių jaunojo 
jime ir abudu jame darbuo- tėvas d. Bechis. Tarpe visų 
jasi, jie yra pavyzdis mūsų geriausių linkėjimų sūnui ir 
jaunimui. Kaip laimingi yra marčiai, d. Bechis linkėjo 
tie tėvai, kurie pajėgė savo nepamiršti visuomeninio- 
jaunuolius išauklėti laisvo- darbininkiško judėjimo, bet 
je, darbininkiškoje dvasio- dar uoliau jame darbuotis, 
je, kurių vaikai ir svarbiau- Už tai visi svečiai šiltai jį 
šia savo gyvenimo momen- sveikino gausiais aplodis- 
te nesuklupo, bet laisvai ir mentais.
drąsiai žengia pirmyn savo Kiek teko patėmyti spau- 
tėvų pramintu taku. doje, dd. Bechiai yra tarpe 

Tokie įvykiai ne tankiai pirmaeilių^ savo kolonijos 
būna mūsų apylinkėje. Dau- darbininkiško judėjimo vei- 
gelis jaunuolių, nors jie nė- kėjų. Labai gaila, kad va
ra religiniai išauklėti, nu- karo pirmininkas nesupa- 
eina į kokią nors bažnyčią žindino publikos su jaunojo 
vien todėl, kad gražiai, ma- motina d. Bechiene.
dingai pasipuošę galėtų pa- Jaunosios motina sakė 
demonstruoti, nes jiems ac- sunkiai dirbus, kol paren- 
rodo, kad kitaip to neat- gus vestuvių pokilį, bet jog 
siektų. • ji pati to norėjo, už tai nie-

Alde.ga ir Zenon taip ne- ^am ir nerūgoja.
manė. Todėl ir savo gyveni-, . Jaunosios tėvas d. J. Ųse- 
mo antrai pusei padėjo gra- vičius lįhkėjo jaunavedžiam 
žų, pavyzdingą laisvo civi- laimihgiaųsio vedybįhicį. gy
lio gyvenimo pamatą. Vie- venimo ir pareiškė 'džiąug- 
nok jie buvo puikiai pasirė- smą gavęs žentą iš garbin- 
dę. Aldega dėvėjo baltą, ei- gos progresyvių šęimos.;
vilės mados suknelę, Jos S. Reinardas, prie užbai
gai vą puošė gelsvų .rožių gos, pasakė skanų juoką, 
vainikas. Ji taip puikiai at- pritaikytą vestuvių pokiliui. 
rodė, kaip tikra Biruta. Po kalbų, prie gražios 

O tos publikacijos, tų į- muzikos, tęsėsi šokiai . ir 
vairiausiose pozose paveik- draugiški pasikalbėjimai i- 
slų buvo imta tiek, kad bū- ki vėlybos nakties. Svečiai 
tų sunku ir suskaityti. skirstėsi su smagia nuotai- 

Palinkėti jaunavedžiams ka, linkėdami jaunave- 
laimingo vedybinio gyveni- džiams linksmaus, ilgo ir 
m, giminių ir draugų prisi- laimingo vedybinio gyveni- 
rinko pilna Cambridge Lie- uio.
tdvių Am. Piliečių Kliubo Usevičiams vestuvių pri- 
svetainė. Dalyvavo abudu ruošime ar svečių priėmime 
jaunojo tėveliai dd. Bechiai talkino Zosė Jurevičienė ir 
ir jų duktė (Zęnono sesuo) jos duktė Ste Ila, Mrs. 
Olga Frent iš New Yorko; N. Malulis, Norbutas Jure- 
B. Milčienė (Usevičienės vičius, A. Kasparienė ir jos 
sesuo) ir jos duktė Lillian duktė Lydija, Rainardai, M. 
iš Maspeth (Lillian buvo Stonienė ir jos duktė Olev, 
Aldegai pamerge - liūdi- Kasparienė, N. Kukliaus- 
ninke); Walter ir Helena kaitė (Marozas), S. Chių- 
Incas iš Brooklyn, N. Y. barkis, F, Sindaras, K. Sa- 
Dalyvavo daug giminių ir bulis, I. Usevičius, R. Use-

“Doleris kalba, doleris bet pabandyk įpirkti juos! 
tyli” — seniau kas nors Kita mano darbšti seselė 
buvo išgalvojęs patarlę. Ne- nudūmė pirkti mašinų, ka- 
sigilinant į jos teisingumą, da buvo sakyta, kad “gal 
mūsų laikais reikėtų būti- pakels kainas.” Ji grįžo na- 
nai, gal pačioje pirmoje mo be jokios mašinos, gal- 
vietoje, pridėti — doleris vą nuleidusi ir pikta. Ji at- 
vis mažėja. radus:

Panaikinus kainų kontro- Mixmaster,, buvęs $29.95 
lę, šiomis dienomis paskelb- prie kainų kontrolės, 
ta, kad labai daug pakelia
ma rayoninių audinių ir 
drabužių kainos — 15 nuo- 
čimčių mažiausia. O tas, 
miela sesuo, reiškia mūsų 
drabužį pradedant galvo- 
viršiu, baigiant padais.

Veik kiekvienas drabužis, 
kiekviena kepurė ar kojinė Juice-O-Mat pašokęs 
moterims ir mergaitėms iš $3.95 iki $4.49. 
rayono, nors kartais ji va
dinama šilku, kitkart vilna, 
dar kitur marškoniu. Bet tų 
visų kitų dalykų atrasi tik 
mažą priemaišą. Rayonas— 
viskas.

Kainos Jau Pakilusios
Skubėti pirktis nėra ko, 

daug geriau laimėti visai 
nepirkus, jeigu dar ne visai 
nuoga esi. Kad kartais ne
aplenktum kainų dėstyto
jus, kainos pirma pakelia
mos, o paskui pasakoma, 
būk kainas kels. Tai daro 
tam, kad mergelė, tikėda
mosi esanti gudresnė už ką 
nors kitą, nubėgtų ir prisi
grėbtų glėbiu visko, many- čiausiame vandenyje, šiaip 
dama gaunanti “bargeną”, taip atlieka savo. Tačiau ne 
vieton kad turėtum išbarti 
už pakeltas kainas.

Aną dieną, kaip tik buvo 
paskelbta, kad kainas kels, 
viena mano sesuo nubėgo į 
krautuves ir atrado, kad 
viena tik eilutė apatinių 
drabužių ir kojinių jau ke
liais doleriais brangiau. O 
kas bus pradėjus su sukne
lėmis, kostiumu, ploščiu, če- 
verykais, skrybėlėmis ?

Kaip Su Lengvatomis 
Namams?

Sunkiai dirbdamos ilgas 
valandas karo darba ar ku
rį kitą darbą, mažai paran- 
kumų turėdamos, vakarais 
primtyvišku būdu tebeat- 
likdamos namų ruošą, ran
kom iš nuovargio užtirpus 
ne viena sau svajojome:

— Pasibaigs karas, ne
bereikės medžiagų lėktu
vams, šautuvams, kulkoms, 
pirmiausia griebsiu nauju
tėlį blizgantį skalbtuvą, 
paskui prosą, .paskiau kre
mams ar tešloms plaktuvą.

Jau antri metai po karo,

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

LLD 20-tos kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkimas įvyko 
lapkričio 6-tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje. Narių dalyvavo vi
dutiniai. Moterų Skyriaus ko
miteto raportai išklausyti ir 
priimti.

Iš mūs Moterų Skyriaus 10 
metų gyvavimo sukakties pa
minėjimo rengimo komisija 
pranešė, kad tas mūsų paren
gimas buvo gana pasekmin
gas. Pelno liko $52.18. Kas 
šiame parengime daugiau pa
sidarbavo, tai jau buvo pažy
mėta pirmesniame aprašyme, 
o dabar tiktai tenka pažymėti, 
kurios draugės daugiausiai 
pasidarbavo tikietų išplatini
me. štai jos: J. Navalinskie- 
nė 27, A. Maldaikienė 15, A. 
Zekaitienė 11, M. Kazlauskie
nė 7, K. Juozapaitienė 6, A. 
Tvarijonienė, 5, V. Zmitraitė 
5, O. Girnienė 5, K. Vaičikaus
kienė 4 ir H. žukienė 4. 
Draugė K. Juozapaitienė au
kavo stalams užtiesalus, drg. 
M. Kazlauskienė porą gražių 
abrūsų kaipo dovaną prie 
Įžangos tikietų ir Olums ra
kandų krautuvės savininkas 
užmokėjo už atspausdinimą 
Įžangos tikietų. AČiu jiems vi
siems.

Kadangi dabar eina dien
raščio Laisvės vajus už gavi
mą naujų skaitytojų ir už su
stiprinimui jos budžeto (Ir iki 
šiolei mūsų mieste niekas nie
ko nedaro, nekalba, neplanuo
ja, kaip geriausiai būtų gali
ma prisidėti prie to svarbaus 
darbo. O vajaus laikas su 
kiekviena savaite eina prie 
pabaigos), tad mes, Moterų 
Skyriaus narės, matydamos di
delį reikalą nors kiek prisi
dėti prie sustiprinimo dienraš- 
čios Laisvės finansiniai ir nu
tarėme surengti pasilinksmini
mą ir visą jo pelną skirti Lais
vės naudai.

šis pasilinksminimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 8-tą die
ną, Lietuvių Svetainėje. Pra
džia 1 vai. pietų laiku. Mūsų 
geriausios gaspadinės planuo- 

ir tą vartojant reikia prisi- I* prigaminti įvairių valgių ir 
laikyti nurodytos mieros, 
nedėti perdaug. Padaugini
mas kenkia drabužiams ir 
vieton baltesnių, prosinant 
pasidarys geltonesni.

Gelsvina ir perkrovimas 
ammonijos, kuri taipgi var- jo ir pritarėjo yra būtina pa- 
tojama vandeniui minkštin
ti.

Per laikus taipgi yra 
praktikuojama v a n d ens 
minkštinimui lajus (lye), 
kitaip vadinamas caustic 
soda. Bet su tuo dar sun
kiau, nes pavojingas drabu
žiams ir rankoms tam tik
rame stovyje ir kiekyje.

Naujesniais ir gerais, bet 
kol kas dar mažais kiekiais 
tedaromais esą TSP arba 
trisodium phosphate, TSPP 
arba tetrasodium pyrophos
phate ir SHMP arba so
dium hexameta-phosphate.

Veik visų tų minkštylų 
produktai, su įvairiais prie- 
maišais ir po įvairiais var
dais jau parduodami tur
guje pakeliuose - dėžutėse. 
Dar kiti bonkose, atskiesti 
vandeniu. Už tuos priedus, 
jų sutnaišymą, supilstymui 
indus, transportaciją, žino
ma, tenka damokėti.

Stambiosios įstaigos, kaip 
skalbyklos ir kitos, tų at
skiestų preparatų neperka, 
jos perka originaliame sto
vyje, daugmeniškai, bačko
mis. Ar mažesiais kiekiais 
galima pirktis ir tų naujų

ne
kontroliuotas jau $34.75.

Ironmaster, buvęs $10.05, 
dabar $12.95.

Samson elektriškas pro
sas pakilęs nuo $8.55 iki 
$9.95.

Juice King — nuo $9.95 i- 
ki $11.45. Ir net paprastasis

nuo

vičius, M. Poulson, Ivanau
skai.

Drauge.

Dar, žinoma, ne galas. 
Kainas kels tol, kol rasis iš- 
galinčių ir norinčių tas be 
ribų užkeltas kainas mokė
ti. Galas kėlimui kainų bus 
tiktai tada, kada žmonės 
atsisakys tokiomis kaino
mis pirkti. Giedre.

Vandens Minkštintojai 
Ir Muilas

Veik kiekviena šeiminin
kė žino, kad minkštame 
vandenyje plaunant drabu
žius mažiau tereikės muilo 
ir kad muilas, nors ir kie-

visos žino, kad yra kelerio- 
pi kitokie vandens minkš
tintojai, kurie tą darbą at
lieka geriau ir pigiau.

Pirma vandeni suminkš
tinus, muilo tereikės kur 
kas mažiau.

Daugiausia vartojamu ir 
pigiausiu iš chemik. minkš- 
tylams yra skalbiamoji so
da, sako ekspertai. Tačiau

alkanus papenėti tiktai už 50 
centų. Su valgiais patarnavi
mas prasidės 1-mą valandą 
per pietus ir tęsis iki vėliau. 
Norintieji valgyti, galėsite 
gauti bile laiku.

Kiekvieno Laisvės skaityto-

reiga dalyvauti šioje pramo
goje. Viena, praleisite links
mai laiką, o antrą prisidėsite 
prie sustiprinimo Laisvės bu- 
džeto. Bus dovanų prie įžan
gos tikieto — dvi pusmetinės 
Laisvės prenumeratos.

Moterų Skyriaus Koresp.
O. G.

UŽMUŠĖ MOTINĄ
Scranton, Pa. — 18 metų 

jaunuolis Girard Farley pri
sipažino užmušęs savo mo
tiną našlę Mary.

t?
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VIEŠA PADeKA
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, kurie kokiu nors bū
du pagelbėjo mums suruoš
ti mūs mylimos dukrelės 
Aldegos vedybų pokilį, ku-- 
ris atsibuvo lapkričio 2 d., 
Cambridge’iaus L. A. Pilie
čių Kliubo svetainėje.

Ačiū kliubiečiams, gaspa- 
dinėms ir gaspadoriams. 
Ačiū muzikantams. Nuošir
džiai ačiū dienraščiui Lais
vei už suteikimą vietos pra
nešimams ir aprašymams. 
Ir kad nors dalinai atlygin
ti Laisvei, aukojame $5.

Jonas ir Petruse 
Usevičiai.

Jungtinėse Valstijose re
gistruotų gydytojų (dakta
rų) yra 160,000, kurių vos 
7,200 arba 4 ir pusė nuo
šimčių yra moterys.

Britanijoje šiandieną į 
kvietinius miltus, iš kurių 
kepama duona, esti pridėta 
7 uncijos (arti pusė svaro) 
kreidos miltelių į kiekvieną 
280 svarų miltų.

J. V. dešimta dalis gim
dymų esti be gydytojo pa 
tarnavimo.

minkštylų originaliame sto
vyje, neteko išbandyti. ;

Skalbėja.

f'B
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą irmieji Žingsniai
(Kelionės Įspūdžiai)
Greit susigriebiau, atsi-i Grįžtam į tą sienovaiz- 

Teisybė pasakyta — api- kvošėjau. Lapterėjau akim džiais žvilgančią priemenę, 
bėgt. Bet aš va stačiai ne-i kelis kartus: na, akelės, bus 
galiu apleist tų visų dailiš- jum dabar čia dar daugiau 
kij stovylų. Nors ir pasibė- darbo. Vargšės akelės apsa- 
gėdamas, bet aš jas visas ,lę laipioja po majestotiškai 
turiu aplakstyt ir pažiūrėt. 
Anie du draugai eina sau 
ramiai, filosofiškai, mano 
adresu kokį pokštą palei
džia. Atsisėdę kur pavėny 
ant suolelio, lūkurioja, ka
dagį aš apibėgiosiu tas vi
sas baltų stovylų eiles...

Nebijokit, aš apibėgiosiu. 
Kas dešimt žingsnių štai ir 
vėl stovyla, ir vėl ir vėl. Tš 
alėjos pasisuku į plačią gra
žią pievą, aplinkui didingai 
apstatytą stovylomis. Nė 
vienos jų neapleidau, nepa
žiūrėjęs. Štai jau regis ir 
visos aplakstytos. Na, tai 
dabar eime į aną kitą rū
mą, į Huntingtono bibliote-

(Tąsa)

Žengiam viršun plačių atsi
lošusių laiptų pakopom, tais 
gėlėtais minkštais storais 
kilimais. Viršutinė prieme
nė, irgi vienodai moralais 
nutapyta. Iš ten įeinam į 
truputį kitaip sugrupuotus 
kambarius. Originaliai čia 
veikiausia buvo keli miega-

(Iš Šiaulių amatų 
mokyklos)

Prasiveria mokyklos du- Nedaugiau 
rys ir būrys vaikų darbo 
rezervų uniformose pasipi
la į kiemą. Iš paskos lėtais 
žingsniais eina meisteris.

— Po du į eilę stok! — 
sako jis, rodos, nelabai gar
siai, bet triukšmas iš karto

didingus, artistiškai nupieš
tus sienovaizdžius — m vi
ralus. Užkliūva už mirgu
liuojančio kandeliabro, įsi
beda į aną garbiniuotą sto
rą platų kilimą ant gracin- mieji. Dabar tik vienas pa
gal išlenktų laiptų, peršoka likta, kaipo tekis: tai po- 
ant bronzinės stovylos laip- j nios Huntingtonienės 
tų papėdėj, kur grakšti fe-lgamasis.
ja turi, ranką iškėlus, elek- vėmis pertiestas duris gali j— iš pat "pradžių taip įve-

rių akių jaunuolis Šulčius 
į Vincas. Atrodo, kad jam 

septyniolikos, 
aštuoniolikos -metų.

— Kas čia ypatingo, — 
kalba meisteris, — tai tas, 
kad jis mūsų auklėtinis. 
Atsimenu, atėjo pas mus 
visai varliūkštis, o dabar, 
štai, pameisteris. Ir kur? 

nutyla. Mokiniai subėga į Toje pačioje mokykloje, kur 
vieną vietą, išsirikiuoja ir pirmąjį supratimą apie me- 
pasitempę išeina pro vartus talą įgavo...
į gatvę. | — Sumanus vaikinas. Kai

— Mūsų auklėtiniai pri- parvažiavo atostogoms į na-

kas jiems atidarė duris į į- 
domų, pilną darbų ir sieki
mų, gyvenimą. Ir su pasidi
džiavimu jie galės sakyti: 
mes mokėmės Darbo Rezer
vų amatų mokykloje.

M. Vilionis.
Šiauliai.

Newark. N. J.

trinių burbuolėlių kekę... matyt poniškos liuonasties 
prašmatnybę. Įeit čia nelei
džiama: perdaug jau čia 
smulkių brangių gražmenų. 
Kėdės, kilimai, lovos su už- 
uodangomis, su baldachi- 
mais, žvakidės, žvakės, — 
visa pereitojo šimtmečio ka
rališka atmosfera.

Iš čia, iš antrojo gyveni-Broliukai jūs mano, gra- 
/ žumėlis to palociaus!... 

Tai šitam palociuj ir gyve
no pats Huntingtohas. Pat 
pirma apėjom aplink tą vi
są baltą dvarą. Gonkai, 
gonkai, galerijos, statme- 
ningos kolonados! Ir iš prie
kio ir iš užpakalio. Rūmo 
architektūra tokia turtin
ga, kad atsižiūrėt žmogus 
negali. Gal ir pats Versalio 
palocius neatrodė didinges
nis ir puošnesnis.

Palocius stovi ant gražios 
pakilumos. Platus, glūdžiai 
išgrįstas kelias veda į prie
kį. O čia tokia puiki pail
ga aikštė. Pakraščiais stovi 
ilgi stori masiški marmuri
niai suolai. Marmuriniai pil
voti vazonai talpina egzo
tiškas gėles. Gėlių girlian
dos išsiraitę po akmenines 

a tvoras. Žiedai jų didžiuliai, 
kaip kielikai, atstatyti prieš 
saulę. Ir iš kur jie atvesti 
tie visi majestotiški žoly
nai? Ir reikia gi juos visus 
prižiūrėt, palaistyt, apge- 
nėt. O ten, nuo kalno žiū
rint, raitosi kauburėliai, 
kalvelės, įlomės, kloniai, 

•/ kloneliai. Gamtovaizdis ža- 
7 vingas! Krūtinė tau pilnai 

kilnojasi, tvinkslės tvinksi 
smilkinyse.

Atsigrįžęs, galvą kilsterė
jai ir negali akių atitraukti 
nuo tų visų frontonų, pa
kraigių, su išskaptuotomis 
figūromis lapų, gėlių, žmo
nių ir gyvulių galvų. Palipė- 
ję plačiais marmuriniais 
laiptais, įeinam pro iškilmi
nes duris. Įžengiau ir ap
stulbau. Ir stoviu nustebęs, 
pritrenktas tų visų tvies
kiančių grožybių. Net tie 
du priemenėj stūksą sargai

Mano abiejų sąkeleivių 
čia nebesimato. Dar galėsim 
pasimesti, paskui nesusira- 
sim... Neriu pro tamsiai 
raudonas kietmedžio duris 
į dešinę. Erdvus pailgas 
kambarys. Paliai sienas su
statytos didžiulės praban
gios šėpos. O ten ant len- 

itynų tik blizga, blizga pa- mo, matyt, buvo galima iš
auksuotos knygų nugarėlės, eit ir oran ant balkono, ant 
Liuksusinės, karališkai iš
puoštos tomų, tomų laidos! 
Ir vis daugiausia anglų li
teratūros korifėjai. Kelios 
šėpos po stiklais kupinos 
anglų proto ir vaizduotės 
šedevrų.

0 čia va prancūzų litera
tūros pažiba. Štai šitoj šė
poj vertimai iš kitokių kal
bų. Tik dirsteli ir bėgi. O 
ant sienų irgi kabo portre
tai, piešiniai, rašytojų ir 
poetų atvaizdai. Stoviniuo
ja biustai ant papėdžių, ant 
marmurinių pjedestalų, ant 
lentynų. Kitas, trečias pa
našus pailgas kambarys.

i Vis knygos, knygos ir to- 
I kios puošnios, 
i knygos.

Iš šių pailgųjų kambarių' 
eina durys į dar didesnį ap- 

■ valainą centrinį kambarį. 
1 Čia lyg ir būtų skaitykla. 
0 gal čia pirmiau buvo val
gomasis,— puotas, pokylius 
čia kėlė pramonės galiūnai 
kapitonai... Išilgai kambarį 
bent trys ilgi blizganti rau- 

! donmedžio stalai. O čia nu
kabę kandeliabrai, skaldo 
šviesos spindulius žaibuo
jančios prizmos.

O tavo nusilakstę įkaitę ko-

to puošnaus marmuriniais 
turėklais ir tvora aptverto 
balkono, kurį matėm iš oro. 
Bet durys uždarytos, eit į 
balkoną negalima. Bet ir 
per duris iš čia matyt dar 
platesnis gamtovaizdis, dar 
aiškesnė saulėj besimau
danti kalnų ir klonių pano
rama...

Na, vyrai, eime atgal į 
kiemą, į parką, pasigrožėt 
tais egzotiškais sodais. Nu- 
žengėm pagarbiai žemyn. 
Ir vėl ore, bet jau kitoj par
ko pusėj. Rūpestingai pri
žiūrima pieva. Gėlių klom
bos stačiai nesiduoda apra
šyt, oniai paviršium. Reikia 

po stiklais1 pačiam savo, kim visa tai 
paregėt... Krūmai, krūme
liai, prisigūžę prie žemės, 
tarytum kokie žali ir gelto
ni žvėreliai. Vėl kokių 
matytų medžių rūšys, 
kai, takeliai išsiraugę 
pašlaites.

mie- pratę prie tvarkos, — aiš- mus ir “tekinimo cechą” įsi- 
Pro atdaras vir- (kiną mokyklos direktorius, rengė ant aukšto...

— Štai ir sakau moki
niams. Kiekvienas galite 
tapti gerbiamu žmogumi... 
Reikia tik norėti. Juk val
džia ne ponų, o mūsų, dar
bininkiška... Ne taip man 
buvo, kai “ėjau į žmones”...

Būsimiems specialistams 
jau aiškinama apie tekini
mo stakles, medžiag. pažini
mą, technologiją.

Gretimas cechas - stalių. 
Pirmoji “a” klasė jau gaVo 
užsakymą, dirba taburetes.

Ant meisterio stalo stovi 
jo paties padirbtas pavyz
dys. Kartas nuo karto mo
kiniai prieina, pažiūri ir 
įsigilina į darbą.

Meisteris Kensmėnas pa
rodo mums kitą taburetę.

— Taigi... Palyginkite, — 
sako jis. — Ką, neblogai 
atlikta? Taigi.. O dirbo ją 
mokinys, pirmos klasės mo
kinys Dambrauskas Vytau
tas. Taigi...

ne-

PO

dėm — kariškai...
— Pirmosiose klasėse mo

kinių šiemet labai daug, — 
tęsia jis, — todėl suskirstė- 
me vaikus į dvi grupes. Tie, 
kuriuos matėt išeinant, 
šiandieną užsiims praktika, 
kita dalis bus teorijos pa
mokose.

Klasėje tyla, Alfonsas 
Ambrazevičius, jau pražilęs 
mokytojas, aiškina kvadra
to projekciją. Busimieji me
talistai įtemptai klausosi 
dėstytojo. Šiek tiek neįpra
sta naudotis braižybos įran
kiais. Pas daugelį linijos 
dar gaunasi kreivos, nėra 
figūros ryškumo, griežtų 
kontūrų.

Kas geriausia mokosi ? 
Lengviau būtų galima atsa
kyti į klausimą, “kas dau
giau stengiasi?” ir mokyto
jas ilgai tyli. Pagaliau nu
rodo į plačiapetį, atviro vei
do bernioką.

Žilinsko Vlado sąsiuvinis 
švarus, reikiamai sugra- 
fuotas. Projekcija—be prie
kaištų.

Vladas ne atsitiktinai pa
noro tapti metalistu. Jau 
tokia šeima — vis prie me
talo... Ir tėvas ilgus metus 
pradirbo geležingelio maz
ge, ir brolis į garvežių depo 
stojo. | '

Vladas ne tik gerai su- tyfj pirmuosius žingsniui 
pranta teoriją, bet ir piūk- IT* 11 • • 1 « •• I r ' ■ ' ■ -L . . . . - -

Pirmieji žingsniai! Kiek- 
I vieno žmogaus atmintyje 
I jie ir pasilieka kaip bran
giausias atsiminimas. Pra
eis keli metai ir gal daugelis 
iš šių jaunuolių taps žino
mais, aukštos kvalifikacijos 
specialistais, stachanovie- 
čiais - r a c i onalizatoriais. 
Taip, metai praslinks, bet 
„_j žmonės visuomet at- 

I mins, kas jiems padėjo sta-

Įeinam į iškeltą terasą.;-Įeiju neblogai dirba, ir jeigu 
ki i \ I « \ f n 1 i rvv»lCi4/A 4«n Ir v

j reiktų, prie tekinimo stak-
I lių stotų.

Gretimojoje klasėje pir
mos grupės “a” auklėtiniai

Abiem plataus grįsto tako 
šonais nusodinti medžiai ir 
vijoklės sudaro tartum ko
kį žalios paunksmės tunelį. 
Kas čia? Atrodo, kaip ir 
beržo ar alksnio šakoti bas
liai, žemėn įbesti, tarpo jų 
skersiniai, taip kad pasida
ro tvora, kaimiška tvora —

E g z aini nuo į am Akis ;
Rašome Receptus .

sprendžia artimetikos uždą-, 11 PritaikOHlC MOITUS.!
• • rn • i •_______ • _ . I ______________ i
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persiškų kilimų minkštumą. 
Pasistiebę išdidžiai, auksu 
klotom riestom kojytėm, 
kviečia jus minkštai atsisė
sti renesanso kėdės. Kam
puose atsilošę foteliai, so
fos, o ten vėl rankom išdro
žinėti baldai. Bet atsisėst 
čia nevalia, kad nenusišer- 

_ _ _ tų, nenusidėvėtų tie išdai-
nuolaidžiai nusišypsojo iš gingi rakandai. Tam čia 
tokio mano apštankimo... ‘pridaboja ir sargai.

“Man, tai 'algos parnešimas—namo’!”

“Būti žmona Reguliarė* Armijos vyro lai 
puiku—daugiau negu iii vieno atžvilgio!

“imant, pavyzdžiui, algą. Kuomet Diek 
įstojo kaip Eilinis, tie $75 per mėnesį 
atrodė man beveik negalimi. Bet U tikro 
—tai tik pradžia!

“Faktinai viskas aprūpinta—JO medi- 
kalis ir dantf gydymas, butas, drabužiai, 
pašto lėšos; MOŠŲ pasitraukimo pensija 
ir $1500 ekstra paliuosavimas nuo taksų 
už metines pajamas. Mes gauname pri- 
mokėjimą už mane, mokesnį už Diek’.* 
maistą, iki 30 dienų apmokamų atostogų 
»«r metas. Mes sutaupome ,ant npdrau- 
doa, judžių, gelžkelio lėšų. Mes gauname 
trigubai didesnius nuošimčius už savo 
sutaupymua, negu civiliai.

"Taip, mes TURIME sutaupų. Man, tai 
'algos parnešlmas-namo.' Tai tik viena iš 
priežasčių, kodėl aš džiaugiuosi, kad Diek 
taip pasitenkinęs savo užsiėmimu, Jau
čiasi išmokstąs tiek daug ir tikrai aukš
tyn kyląs.“

271 Washington St., Brooklyn, N. Y

vinį. Tai dar pirmosios pa-į 
mokos ir mokytojui tenka 
priminti vaikams viską iš 
pradžių, net ir pirmuosius

rustic fence ; Ne, biolyti, j į^turius aritmetikos veiks- 
pasiziurek geriau. Čia ne;
beržo, ne alksnio kuolai. Čia 
iš kokio cemento nulieti, 
žemėn įtvirtinti stulpai, la
bai panašūs basliams su 
apgenėtomis šakomis. Gali
ma čia ir atsisėst ant tokios 
pat rūšies kaimiškų suolų. 
Ir iš čia matyt japoniški so
dai. Visas koloritas japoniš
kas.

Pasaulinėj 1939 -1940 m.
parodoj, Niū Jorko apylin- 'mažo ūgio ir vos pasiekia 
kėj, daugelis matė kitų stalą. Mes nustebinti, bet 
kraštų pavilionus. Prie Ja- meisteris tvirtina, kad Al- 
ponijos paviliono buvo ištai-1 fonsas, kuris ką tik .atva

žiavo iš Gruzdžių valsčiaus, 
Pauparių kaimo, jo geriau
sias mokinys. Meisteris pa
rodo jo pirmąjį darbą: lo
voms kabinį. Ir iš tikrųjų, 
šis darbas išsiskiria savo 
dailumu, detalių taisyklin
gumu.

Nors dabar dar sunku 
spręsti apie mokinių gabu
mus (iš viso tai tik ketvir
ta apmokymo savaitė), bet 
draugas Savičius jau kaž
kaip šilčiau kalba apie Rei- 
ką Joną, Bulaitį Vincą, 
Bartkų Vytautą.

Senas meisteris, pradir
bęs šaltkalviu apie 16 metų, 
noriai pasakoja apie savo 
padėjėją, kuris, mums be
šnekant, veda visą darbą 
ceche.

Tai šviesiaplaukis, žvd-

mus.
Dirbtuvės. Prie ilgų stalų 

stovi rimti, susikaupę mo
kiniai ir užsiima, rodos,’ vi
sai paprastu darbu: piauna 
metalą. Bet tokią operaciją 
atlikti nelengva. Ir meiste
ris Savičius Vincas pataiso 
tai vieną, tai kitą mokinį.

Prie vieno spaustuvo dir
ba keturiolikametinis Nau
movas Alfonsas. Jis visai

Drs. Stenger & Stengei 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

Bankietas, Šokiai ir Koncertas
Visos New Jersey Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo kuo
pos ir 3-Čioji Apskritis bend
rai šį bankietą rengia priėmi
mui savo jaunuolių kareivių, 
kurie grįžo su garbe, sunaiki
nę bendrą žmonijos pavietrę 
— fašizmą. Nereikia nei aiš
kinti daug, kiek mūsų jauni 
kariai turėjo prikentėti per 
tuos ilgus tris - keturis metus, 
bevargdami, bekovodami sun
kiai, neatlaidžiai iki parbloš
kė didžiausią žmonijos ne
prietelių. Todėlei mes, turėda
mi visą .šitą savo mintyse, tu
rime daryti viską, kad savo 
jaunuolius patenkinus, kad 
juos priėmus juo gražiausia, 
kad bent dalinai jiems atsily
ginus už tuos jų sunkius var

gus, kuriuos jie kentė už mus 
ir visą liaudį.

Kiekviena in kiekvienas 
gražiai prisidėkime, kas dar
bu, kas apsilankyniu. Turėsi
me laike bankieto gražią pra- 
kalbėlę ir smagiai palinks
mins mumis Sietyno jaunuolių 
puikusis oktetas, vadovaujant 
mokytojui Juozui šimelevičiui. 
Po bankieto - koncerto bus 
smagūs šokiai.

Viskas įvyks šį šeštadienį, 
lapkričio 23, 6 valandą vaka
re, 180 New York Avė., New- 
arke.

G. Albinas.

Washington. — Praneša
ma, kad Anglijos ir Ameri
kos diplomatai susitars dėl 
ūkinio - pramoninio ameri
kinių ir angliškų Vokietijos 
dalių apvienijlmo.

lowos valstijos seimeliui 
įnešta sumanymai aprėžti 
streiko teises.

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai - fašistai tebe
skleidžia p r o v okatoriškus 
paskalus apie tariamus gin
kluotus įsiveržimus iš Ju
goslavijos į Graikiją.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius •
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

f-------

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
459 Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

syti miniatiūriški japoniški 
sodai. Bet čia nebe minia
tiūra. Čia jums tikras ja
poniškas sodas, su kalne
liais, pakalnėmis, upeliais, 
fontanais, tilteliais. Ir tie 
upeliai tekšlena vandeniu, 
ir krantai jų vešliai prižėlę 
sodria žole ir vandeninėmis 
lelijomis. Fontanų papėdėj 
rezervuaruose lapauja, viz- 
ga aukso žuvaitės, auksa- 
pelekės,’ sidabražvynės, iš- 
pūstaakės...

Pasileidom iš terasos pa
kalnėj iškirstais laiptais že
myn. Kaip kokie saulėsar- 
giai, išsikėtę pūkuoti krū
mai, z Kai kurių žali lapai, 
kai kurių geltoni, o 
kai kurių raudoni.

(Bus daugiau)

Lietuviškas

IRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinė*

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmahavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion St., Brooklyn, 

K«mpm Broadway ir Stoną Ave.
Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN :

Liūdėsi o valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai 9 
modemiškai įruošta mū- • 
su šermeninė. Mūsą pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Hl Vemon Si S
PHILADELPHIA, PA •

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Telefonas Poplar 4110 
•••••••••••••••
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Svečiuose Pas Norvegijos Jaunimą šytojų populiariomis knygo
mis, rusų klasikų veikalais.

vo liaudžiai. Karo dienomis 
tūkstančiu jaunųjų patriotų 
valią ir jėgas jungė vienin
gas siekimas — nugalėti en
gėjus.

įmones,

Mes buvome pakviesti į 
jaunimo vasaro stovyklos 
iškilmingą atidaryma netoli 
miestelio Moos prie Oslo 
fiordo kranto.

Mes žinojome, kad be mū
sų tenai atvyks Švedijos, 
Suomijos, Danijos respubli
konų, Ispanijos demokrati
nių jaunimo organizacijtj 
atstovai. Vienas iš stovyk
los rengėjų mieste parodė 
mums nuotraukas, vaizduo
jančias brezentines palapi
nes, gražiai pastatytas ties 
pat fiordo krantu. Mes pa
stebėjome nuotraukose, kad 
ties kiekviena palapine pa
statyti stiebai vėliavoms.

Daugiau dviejų savaičių 
Tarybinio Jaunimo Antifa
šistinio Komiteto atstovai 
išbuvo svečiuose pas Nor- 
Vegijos demokratinį jauni
mą. Mes susitikome su mie
stų darbininkais ir studen
tais, kalnų kaimelių valstie
čiais, aplankėme
muziejus, bibliotekas, jacht
klubus, jaunimo vasaros 
stovyklas.

Ypač ryškų įspūdį mums 
paliko susitikimai su jau
naisiais norvegais, buvu
siais karo ugnyje.

Tais sunkiais laikais ge
riausieji Norvegijos sūnūs 
ir dukterys gynė savo tė
vynę, nesigailėdami gyvy
bės. Žiaurios kautynės vy-

• ko Narvike, senajame Tron
heime, Oslo apylinkėse.

Kilo į orą tiltai, degė ka
riniai sandėliai, kalnų takai 
bei keliai būdavo užversti, Todėl mes, išvykdami iš Os- 
milžiniškomis akmenų krū- !o, pasiėmėme su savimi 

•audono šilko gabalą, norė
dami pakelti šią improvi
zuotą vėliavą šalia mūsų 
palapinės.

T a č i au pravažiuodami 
jau iš nuotraukų pažįsta
mas vietas, mes pamatėme 
daugybę raudonų vėliavų, 
plevėsuojančių ore. Tąi 
buvo tikros tarybinės vėlia
vėlės su piautuvu ir kūju 
/iršutiniame kampe ties vė-

vomis kaip tik ten, kur rei
kėdavo praeiti Hitlerio ka
reiviams. Į gestapo langus 
lėkė rankinės granatos. Ir 
visa tai — jaunųjų patrio
tu darbas.

Kariuomenės eilėse, sava
norių pasipriešinimo bū
riuose Norvegijos jaunimas 
parodė savo geriausias sa
vybės — pergalės valią, ne
apykantą priešui, meilę sa-

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVcrgreen 4-8573

: WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreon 4-8003

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

liavos kotu ir su penkia
kampe' žvaigžde.

Mus pasitikti susirinko 
daugiau 20b0 stovyklos gy
ventojų ir svečių, suvažia
vusių iš aplinkinių kaimų ir 
miestelių. Mums paskyrė 
vietas puikioje neperelyja- 
moje palapinėje, kurioje 
radome patogius kailinius, 
miegamuosius maišus.

Kuriam laikui praslin
kus, kituose stiebuose paki
lo Švedijos vėliavos — atvy
ko švedų delegacija, paskui 
Suomijos, Danijos ir, paga
liau, trispalvės Ispanijos re
spublikos vėliavos.

Po iškilmingo stovyklos 
atidarymo nuskambėjo TS
RS, Norvegijos, Švedijos, 
Danijos, Suomijos ir Ispani
jos respublikos tautiniai 
himnai. Prasidėjo galutinas 
stovyklos planavimas. Bu
vo tiesiamos linijos, tvirti
nami stiebai, statomas ža
liasis teatras, rengiamos 
sporto aikštelės ir įrengi
mai. Specialiai komisijai 
buvo pavesta sunumeruoti 
gatves arba sugalvoti joms 
gražius pavadinimus. Taip 
atsirado: Partizanų, Perga
lės, Stalino gatvės.

Mes išbuvome stovykloje 
dešimtį dienų. Gausiuose 
pasikalbėjimuose prie lau
žo, per radiją, laikraštį mes 
smulkiai papasakojome a- 
pie tarybinio jaunimo gy
venimą ir darbą. Norvegi
jos jaunuoliai daug žino a- 
pie mus. Kai mes pradėjo
me pasakoti apie Stalingra
dą, pasirodė, kad jaunieji 
norvegai žino apie jį ne tik 
iš paskutinių karo metų į- 
vykių, bet yra gerai infor
muoti apie šio miesto—did
vyrio istoriją. Kaip ir 
1942 metais, daugelis mū
sų draugų užsienyje susido
mėję seka Stalingrado įvy
kius. Tuomet jis atkreipė 
dėmesį į kautynes, kuriose 
buvo sprendžiamas visų Eu
ropos tautų likimas, o da
bar Stalingradas tapo su
griovimų atstatymo ir nau
jojo kūrimo simboliu.

Daugelis Norvegijos stu
dentų gerai informuoti apie 
Tarybų Sąjungos aukštą
sias mokyklas, apie tarybi
nių studentų gyvenimą.

Skandinavijos jaunimas 
labai domisi tarybinių ra-

Dar niekuomet Norvegi
jos jaunimas taip nesiekė 
mokslo, kaip dabar. Dauge
lis jaunuolių’ ir merginų 
svajoja net studijuoti Mas
kvos universitete, kurį lai
ko vienu geriausiųjų pašau- 
lyje.

Jaunieji norvegai patrio
tai susirašinėja . s.u Tarybų 
Sąjung. jaunuoliais." Mums 
rodė laiškus, gautus iš Ma
skvos, Leningrado, Kijevo, 
Odesos,, Stalingrado, Sevas
topolio, Minsko, Charkovo, 
jaunų darbinihkų ir studen
tų.

“Mes labai džiaugiamės, 
kad turime draugų Tarybų 
Sąjungoje”, pareiškė mums 
studentė Magda Firboten. 
Tą patį pakartojo darbinin
kas Knutas Largfeldas, 
jaunimo laikraščio redakto
rius Augustas Ratke ir 
daugelis jaunuolių Oslo, 
Bergene, Tronheime, Nar- 
vike, Stavangere, Fredriks- 
tate, Tromse ir kituose 
miestuose.

Republikonu vadai bus ir sekamo senato ir kongre
so vadais po laimėjimo prieš jiems nuolankavusius de
mokratus praeituose rinkimuose. Arthur H. Vanden
berg (Mich.) numatytas vadovybei senate, o Joseph 
W. Martin (Mass.) — vadovybei kongrese.

Glenn Langan ir Jeannė Crain žvaigždėse linksmoje 
muzikališkoje filmoje “Margie,” Roxy Teatre, New 
Yorke.

Roselando Aido Choras Keno- 
shoj; Vaizdai Ant Nemuno 
Kranto; Dainos, Šokiai; Lie

tuviškų Pronacių Pastangos
Bergždžios

Praėjusį sekmadienį demo
kratiniai Kenoshos lietuviai 
turėjo gražų vakarą Gernian- 
American svetainėje. LDS 65 
kuopa turėjo surengusi opere
tinį - koncertinį vakarą. Visą 
programą atliko Roselando 
Aido Choras, vadovaujamas 
D a r a t ėlės Judzentavičienės. 
Jis suvaidino d-go Nedvaro 
parašytą operetinį vaizdą 
“Ant Nemuno Kranto,” ku
riam muziką parūpino - su
kūrė d-gė D. Judzentavičienė. 
Po šio vaidmens sekė aidiečių 
moterų “šakar-Makar” gru
pės baltinių velėjimo vaizde
lis su eile dainų ant Nemuno 
krantų, šį vaizdelį sekė kiti 

svarhns aidiečių talentai: duetistės se
serys Daratėlė Judzentavičie
nė ir Nancy Romanienė, du- 

a U nimo etistės Maziliauskaitė ir Staš- 
išdavoje kaitė, solistės N. Romanienė ir 

suimti keli stambūs kari- Helena 
niai nusikaltėliai. Norvegi
jos pažangusis jaunimas

Norvegijoj nemažai įvai
rių jaunimo organizacijų: 
komunistin. jaunimo, krikš
čionių skautų. Egzistuoja 
dar specialios blaivininkų 
organizacijos.

Ypatingai auga ir stiprė
ja demokratinio jaunimo 
sąjūdis, kuris labai suakty
vėjo po 1945 metų Londono 
P a s a u 1 i n ė s Demo
kratinio 
Konferencijos. 
Konferencijos
tapo Norvegijos demokrati
nio jaunimo organizacijų 
veikimo programa. Jaunieji 
norvegai vis dažniau pake
lia balsą, kai sprendžiamos 
didelės politinės 
klausimai.

Demokratinio 
ryžtingo protesto

tus, anot šventraščio, tokius 
liaudies išnaudotojus su bota
gu išvijo, tai šių dienų lietu
viški klebonai paverčia Dievo 
namą lietuvių liaudies išmatų 
sąšlavynu 1 Jie stengiasi patį 
Kristų priversti būti hitlerinių 
budelių globėju! Oi, reikia 
Kristaus botago išsigimėliams 
klebonams!

Kds.

Žinios iš Lietuvos

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KOJINIŲ TAISYTOJOS
Patyrusios; puikiausia alga, taisymas mažų 

išsitraukusių siūlų nylons, kreipkitės
S. & B. HOSIERY CO..

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

PATYRUSIOS OPERATORES, 
AUKŠTOS ALGOS, PUIKIAUSIOS 

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

(265)

MERGINOS
Uždirba besimokindamos 
MAŠINŲ OPERATORES.
Kai išmoks gali 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

VYNIOJIMŲ IR I DĖŽES DĖJIMO
Kreipkitės į

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

(265)

PROSYTOJOS PATYRUSIOS PRIE 
VYRIŠKŲ MARŠKINIŲ DIRBTI 

MŪSŲ VISIŠKAI NAUJAME 
PROSIJIMO DEPARTMENTE. 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.
TROY SPORTSWEAR,

3J3 CHAPEL ST., 
NEW HAVEN, CONN.

(265)

Jaunimo 
Pasaulinės 

n u t arimai

Maziliauskaitė, šoki
kės Mildreda čipiūtė ir Vanda 
žaliūtė. Programą užbaigė

laiko visu karinių nusikaltę- pa^ai visas ^ido c^oras-
** ** \/ic<lrnc anrlnim I n r\ n i m

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

Telefonas EVergreen 7-1681

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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 Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių.' 100 Tabletčlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager *

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyri 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-077#

lių ir tėvynės išdavikų išaiš
kinimą ir nubaudimą vienu 
svarbiausių ir pirmaeilių 
savo uždavinių.

Norvegijos tauta šiuo me
tu deda pastangas atkurti 
ir sutvarkyti nuo karo nu
kentėjusios šalies pramonę 
bei žemės ūkį. Mes matėme 
šimtus jaunuolių, kurie net 
savo trumpų atostogų metu 
padėjo valstiečiams nuimti 
derlių ir pasiruošti tolimes
niems žemės ūkio darbams.

Dabar, kaip ir karo me
tu, Norvegijos 
atiduoda daug 
liaudies labui, 
savo Tėvynės 
atgimimo.

(Iš “K. Tiesos”)

Viskas sudarė labai gražią 
ir įspūdingą programą. Keno- 

paten-' shiečiai atrodė labai 
k in ta is.

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jurfis kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno,
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

svarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas (nes 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 kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas. ,.

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

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

M
426 LAFAYETTE STR., 

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

jaunimas 
jėgų savo 
kovoja dėl 
greičiausio

. PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
21 d. lapkr., 8 vai. vak., 735 Fair
mount'Avė. Draugės, visos dalyvau
kite!. — Sckr. Mattes. (262-263)

MONTELLO, MASS.
Lapkr. 22 d., įvyks paminėjimas 

29 m. nuo Rusijos Proletarinės Re
voliucijos. Liet. Taut. Namo apatinėj 
salėje, 8 Vine St., 7 v. v. Bus rodo
ma krutamieji paveikslai “Deadline 
for Action” taipgi kalbės 2-to pa
saulinio karo veteranas Boone 
Schirmer. įžanga 35c. (su taksais), 
pirm. (262-263)
Kviečia Daily Worker Rengimo Ko
mitetas.

Metinis Biručių Draugystės Balius, 
įvyks lapkr. 23 d., Liet. Taut. Na
mo apatinėj salėje, 7:30 v. v., 8 Vine 
St. Bus gerų valgių, gėrimų. Gera 
muzika šokiams. įžanga $1.50. 
Draugystės narės būtinai, turi daly
vauti. — Kom.

Lic tuvių Teatrališko Ratelio spe
cialia susirinkimas įvyks lapkr. 21 
cl., 7:30 v. V. Visi nariai privalo da
lyvauti, nes bus svarbių tarimų. Prie 
to, bus išduotas delegatės raportas 
iš LMS Suvažiavimo. Susirinkimas 
Įvyks L. T. Namo mokyklos salėje. 
— Veikiantis Kom. ’ (263-264)

Vakarienė
Po programos mažojoj sve

tainėj aidiečiai turėjo vaišingą 
kenoshieČių gaspadinių paga
mintą vakarienę. Po vakarie
nės veik iki pusnakčio svetai
nė skambėjo - dundėjo daino
mis ir šokiais.
Lietuviški Pronaciai Pakenkti 

Neįstengė
Visų mosčių smetonininkai, 

Hitlerio sandarbininkų gelbė
tojai, pastaruoju laiku ruošė 
bankietą tūlam Franui Jaku
čiui, hitleriniam pabėgėliui, 
neseniai atsibasčiusiam iš Vo
kietijos, kad, sukėlus dolerių 
gelbėjimui lietuviškų hitleri
ninkų kailio. Bankietas turėjo 
įvykti lapkričio 3-čią, bet kaip 
tik pdsirodė skelbimai pažan
giečių vakaro praėjusiam sek
madieniui, tai smetonininkai 
savo bankietą nukėlė irgi į tą 
pačią dieną, kad tuomi pa
kenkt vaizdui “Ant Nemuno 
Kranto.” Tačiau jų pastangos 
nuėjo vėjais. D-gė Judzenta- 
vičienė išsireiškė, kad kiek ji 
yra turėjusi reikalo su Keno
shos parengimais, tai šis ke- 
noshiečių vakaras jai atrodė 
skaitlingiausiu.

Kokis kontrastas! Kai pa
žangiečių vaidintam vaizde 
“Ant Nemuno Kranto” trykš
ta Lietuvos žmonių džiaugs
mas, kad išsilaisvino iš po 
Hitlerio ir savųjų išnaudotojų 
priespaudos, tai įvairių spal
vų smetonininkai susirinko ap- 
liūdėt, pagalbos su’kelt lietu
vių liaudies išgamoms, sykiu 
su vokiškais hitlerininkais žu
džiusiems savo brolius Lietu
voje. Ir tie Lietuvos liaudies 
budeliai randa sau šiltą pasto
gę Kenoshos lietuvių katalikų 
bažnyčios patalpoj. Kai Kriš-

Atidaryta Vakarine Darbi
ninkų - Valstiečių Jaunimo 

Mokykla
Švenčionys. — Tarybinė 

valdžia plačiai atvėrė duris 
į mokslą mūsų krašto jauni
mui; Ji įgalino eiti moks
lus ir tą jaunimo dalį, kuri j 
buržuaziniais laikais ir hit- į 
lerinės okupacijos metu ma- į 
'terialiniais ar kitais sumeti-: 
mais negalėjo siekti mokslo ‘ 
šviesos. jPrie

Šiuo tikslu Švenčionyse i skambinkite hoboken 3-0476. 
atidaryta vakarine darbi-j <2«9>
ninku - valstiečių jaunimo 
mokykla. Į mokyklą jau už
siregistravo 39 mokiniai.
Veikia 3 klasės: I, III ir V-1
toji. Mokslas Šioje progini- operuoti Singer Siuvamąsias Mašinas 
nazijoje prasidėjo rugsėjo 
mėn. 20 d.

Progimnazijoje mokinių; 
tarpe yra buvusių Raudo
nosios Armijos karių. Pa
vyzdžiui, buvęs partizanas 
Apyvala Edmundas.

Pirmą mokslo dieną Apy
vala pasakojo:

— Poniškosios Lenkijos 
laikais visi valstiečių vai
kai, kurie tik užsimodavo 
siekti mokslo, sutikdavo ai
bes kliūčių ir turėjo eiti pas 
buožę bernauti. Toks buvo 
ir mano kelias. Dabar, ka
da darbo jaunimui sudary
tos sąlygos mokytis, visais 
būdais stengsiuos siekti 
mokslo.

MITYBOS ŽINOVĖ 
LIGONINEI 135 PATALPOS 

PILNAM VEDIMUI 
NUOLATINIS DARBAS 

Dėl platesnių informacijų rąžykite j 
DIRECTOR SCHOOL OF NURSING 
SAINT FRANCIS HOSPITAL 
WILMINGTON, DELAWARE 
ar telefonuokite WILMINGTON 7331 *

(265)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS 
OPERATORES

Vaikų ir Moteriškų Sportswear 
$40 iki $45 j Savaite

LIPDYTOJOS
IR ABELNAM DARBUI MERGINOS 

PATYRUSIOS 
Pageidaujama tų, kurios gali

P. MAGRI & SON
186 Griffith St., Jersey City, N. J.

(269)

OPERATORĖS, PIRMOS KLASĖS
Prie dailių moteriškų Handbags. 

PATYRUSIOS prie Fiat ir High Post Mašinų 
Puikiausios Darbo Sąlygos

GERA AIŽIA. NUOLATINIS DARBAS.
SPECTATOR BAGS, INC. 

116-06 MYRTLE AVENUE, 
RICHMOND HILL, L. I.

(268)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRA!

Washington. —- Armijos 
vyriausybė kas metai siųs 
po 400 studentų į kolegijas 
studijuoti atominius daly
kus.

Washington. — Astuoni 
Amerikos bombanešiai daro 
karinių pratimų skraidy
mus virš Vokietijos.

Maskva. — Sovietų spau
da pašiepė amerikonų ra
šymus apie vadinamus So
vietų “atominius miestus.”

Washington. — Rcpubli- 
konas H. E. Stassen,'buvęs 
Minnėsotos gubernatorius, 
sutinka kandidatuOt į pre- 
židentus.

Kansas City. — Frances 
Wanstrect, 18 metų mergi
na, prisipažino nuskandinus 
ligonį 8 mėtų vaikų Ross 
Kėy.

ĮRANKIŲ TEKINTOJAI
Patyrę prie automatiškų 

Sriubų Mašinai įrankių. Taipgi
BRASS MOLDERIAI

Gera alga - Nuolatinis darbas
READING HARDWARE

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

Telefonas Reading 7185
(260

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

Nuolatinis darbas, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J. 
Hammonton 722

(272)

UPHOLSTERERS
dirbti prie dailių rakandų.

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 

Greater N. Y. Furniture Co. 
229 WASHINGTON PLACE, 

PASSAIC, N. J. — PASSAIC 2-8840 
(265)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyja galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENŠ OINTMENT, arba rašy- 
kite 1 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. 666, Newark L N. J.
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Trečiadienis, Lapkr. 26, 194G-

palydovu —i vi Frank Yakštis.
jos švogeris

Ar Norite Išmokti Tai 
sykliškai Lietuviškai?

dabar tą progą turės 
turėtų atkreipti i tai

norintieji mokintis, 
būti Laisvės svetai- 
Lorimer St., ši sek- 
lapkričio 24. 10 vai.

Brooklyniečiai ir apylinkės 
gyventojai — seni ir jaunuo
liai — 
ir visi 
domę.

Visi, 
prašomi 
nėj, 419 
madienj.
ryto. Paraginkite ir kitus, ypa
tingai jaunuolius.

Nėra pateisinama, .jeigu lie
tuviai tėvai ar jų vaikai ne
moka lietuviškai. Kad dau
giau pabrėžti tą reikalą, čia 
noriu pacituoti M. Dagilėlio 
pasakėčią — Vėžys ir Jo Vai- 
k as:

su 
vi. 
sū 
d a

HARLEME NAMAI STOVI UŽKALTI, 
KUOMET VETERANAI ŠALA

Harleme veteranai ir jų 
draugai rimtai susirūpinę, kad 
artėja žiemos šalčiai, o vete
ranai, kaip neturėjo namų, 
taip ir neturi. Tuo tarpu, ve
teranų organizacijų atstovų 
ekspedicija suradusi daugelį 
namų, esančių miesto savasti
mi, kurie be jokio su kuo nors 
derėjimosi ar bylinėjimosi bu

rtų galima pataisyti.
Vienoje tiktai 128th St. ir

8th Avė. srityje jie atradę tris 8th Avė. i 
vyriausybės rankose esančius

Vėžys supykęs bare savo 
vaiką, kam jis tvarkos įsaky
mų nelaiko.

“Veizdėk,” kalbėjo, “kaip 
kiti apseina, kaip šneka, el
giasi, kaip eina!

O tu—net gėda: tu per 
kiauras dienas atžagarias 
slenki tik vienas!”

—“Cit, tėvo mano!” čia 
nūs prašneko, “vaikai juk 
sados taku tėvučių seka: 
nelis eitų ir darytų, jei 
rant tėtę pamatytų!”

Taigi, visi tie, kurie nenori 
būti patys ar nenori, kad jų 
vaikai būtų vėžiais, eifcite mo-; 
kintis. Mokintis gali visi kar- į 
tu — tėvai ir jų jaunuoliai.

Dar nėra nustatyta, kokią 
dieną bus laikoma pamokos. 
Tai nustatysime šį sekmadie
nį, atsižvelgdami į tai, kokia 
diena bus daugumai patogiau
sia ir kokią dieną bus galima 
gauti svetainę. Sekmadienį 
taip pat atliksime ir kitus pri
siruošimo ir planavimo dar
bus. Veiksnys.

Raudonojo Kryžiaus 
Saugumo Klasės

Viešnia iš San 
Francisco

Wagnis susivedė su 
Baretola šeštadienį,

1 G-tą; -3:30 vai. po

namus, kuriuos pataisius ga
lėtų įsteigti 26 apartmentus.

United Negro and Allied 
Veterans delegacija savo ra
porte kalba apie daugelį to
kių namų visoje plačioje su- 
siedijoje. Jie reikalauja, kad 
miestavasįs butų autoritetas 
veiktu.

Pastiprinimui savo reikala
vimų, toji veteranų organiza
cija šaukia demonstraciją prie 

ir 128 St.,'lapkričio 
30, 2 vai. po pietų.

savo 
vieši

B rook lyne ir buvo 
1929 m. išvyko 
ir apsigyveno 

Su savo velioniu

lapkričio
piet, St. Benedict Joseph baž
nyčioje, Richmond Hill. Pa
merge buvo jos sesuo Olga 
Wagnis, pabroliu jo brolis 
Bernard Baretola. Jaunosios

Menininkų Pasitarimas
Sekmadienio popietį, Lais

vės salėje įvyko Brooklyno 
lietuvių menininkų pasitari
mas. Tie, kurie dalyvavo Dai- 
nos-Meno Festivalyj Chicagoj, 
dalinosi įspūdžiais su nedaly
vavusiais. Vėliau buvo aptarta 
kai kurio ateities darbai, stovį 
menininkų programoje.

Buvo pageidauta, kad ne- 
. užilgo Brooklyne ir apylinkė
je būtų sušaukta plati apskri
tinė konferencija ir įkurtas 
Lietuvių Meno Sąjungos veik- 

| lūs. apskrities komitetas, ku- 
I ris čia vadovauti! visą darbą 
| meno-kultūros srityj.

Taipgi buvo pageidauta 
I šaukti Dainos-Meno Festivalį 
rytinėse valstijose.

Skaityta ir užginta progra
ma, priimta Liet. Meno Sąjun- 

i gos suvažiavime Chicagoje, 
I kurioje nustatomos gairės at- 
j cities darbams.

Brooklyniečiai n e k a n triai 
laukia, kad naujai 
Liet. Meno Sąjungos

I Komitetas Chicagoje 
į susitvarkytų ir tartų 
! dį mūsų bendrojo darbo nei 
1 kalais. N d r.

Raudonojo Kryžiaus Brook- , 
lyno skyrius sutinka pravesti 
saugumo klases darbavietėse, j 
kur susirašys 10 ar daugiau • 
asmenų. Kur susirašys ma
žiau, ten grupes priskirs prie 
klasių R. K. centruose. Greta 1 
patarimų saugumui darbe, R. ; 
K. instruktoriai pamokina ( 
saugumo ir pirmosios pagal-1 
bos namuose. Verta pasinau- * 
doti paties ir šeimos naudai.

Gruodžio 1-mą būsią nuimti 
gatvekariai ir nuo Broadway, 
New Yorke. Pavaduos busais.

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HEN REID 

“DECEPTION”
WARNER ATSIŽYMfiJIMAS! 

Duryn Atwidaro 10:30 A. M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ

Jimmy Walker Mirė

rūbų 
prieš 
mirė. 
Fran-

James J. Walker, buvęs 
New York o majoru, mirė lap
kričio 18-tos prievakarį, Doc
tors Hospital, New Yorke, su
laukęs 65 metų. Mirė neatga
vęs sąmonės, po kraujo išsilie
jimo į smegenis sekmadienio 
rytą.

Walker gerai atrodė, tebe
gyveno linksmai ir būdavo 
tankus svečias naktiniuose 
kliubuose ir politiniuose mitin
guose. Mirties nesitikėjo jis 
pats nei kas kitas.

Walker buvo išrinktas ma
joru 1925 metų rudenį, pas
kui buvo perrinktas 1929 me
tais. Rezignavo rugsėjo 1, 
1932 metų, Seabury komiteto 
tyrinėjimų įkarštyje. Tyrinėjo 
Tammany Hali, kurios atsto
vu buvo. Walkeris, taip pat ir 
jo finansų. Po to jis daugiau 
nekandidatavo į valdines vie
tas, pasiliko paprastu biznie- 

išrinktas , riti ir linksmautoju, nors kitų 
Centro į politinėse kampanijose daly- 

greičiau i vaudavo.
savo žo- 1 Pirm majorystės, W/tlker 

i buvo ištarnavęs 5 motus as- 
1 semblymanu.

Gene Tierney ir Tyrone Power išsiskyrimo scenoje 
naujoje Darryl F. Zanuck’o produkcijoje “The Razor’s 
Edge.” Gaminta Twentieth Century-Fox studijose, pa
gal W. Somerset Maugham’o veikalą. Rodoma Roxy 
Teatre, 50th St. ir 7th Ave., New Yorke.

šiomis dienomis pas 
sesutę (Woodhavene) 
viešnia iš San Francisco: 
da Valuliūtė (King’ienė). Ji 
čion atvyko lėktuvu ir neuž
ilgo žada grįžti atgal į jos nu- 
m y 1 ėtą j ą K ai i f orn i j ą.

Tilda Valuliūtė-King kadai
se gyveno 
uoli aidietė. 
Kalifornijon 
Oaklande.
vyru Karaliutn-King buvo ka
daise įsisteigę moteriškų 
siuvyklą-šapą, bot, deja, 
kelerius metus jos vyras 
Dabar Tilda gyvena San
cisco ir iš ten jau nebežada 
kitur važiuoti. Apsilankiusi 
Brooklyne, Tilda užėjo ir 
Laisvės įstaigon.

—Mūsų miestas kalnuotas 
ir man jo oras patinka: nie
kad nėra perkarstąs, — sakė 
viešnia. — Nedaug pas mus 
lietuvių gyvena, bet mes vei
kiame, dirbame, kiek leidžia 
sąlygos. Skaitydami Laisvę, 
nuolat 
veiklą, 
viečiai 
tų.

Taip, dabar 
mieste yra jau 
čių, kurie ten apsigyveno, šio
mis dienomis į Oaklandą vyks 
ir draugai Balčiūnai iš North- 
amptono: d-gės Karosienės 
patėvis su jos motina.

—Kaip dabar atrodo Brook- 
lynas?—buvo užklausta vieš
nia.

—Prisipažinsiu, iš pirmos 
pažiūros jis man atrodo la
biau apsileidęs, negu buvo se
niau,—atsakė.

Pragyvenimo produktų kai
nos San Franciske ne žemes
nės. kaip New Yorke, 
pasinuomuoti beveik 
ma, — jų didelė stoka.

■ Viešnia atsinaujino Laisvės 
prenumeratą ir paaukojo $3.50 
dienraščio reikalams.

Tilda Valuliūtė-King yra 
didelė Laisvės patrijotė. Mes 
jai linkime smagiai pasiviešė
ti mūsų mieste.

Antanas Vasaris, 
Savininkas 

KAY FUR SALON

Pokilis įvyko K. of C. buto, 
prie Bushwick Ave., dalyvau
jant jaunavedžių šeimoms, gi
minėms ir draugams. Kur ato
stogaus — nesisakė, gal būt, 
kad naujai įsirengtame savo 
apartmento, Richmond Hill.

Jaunoji savo vedyboms pa
sirinko lapkričio 16-tą, kadan
gi tai buvo jos sesers Annes 
vedybų diena prieš ketvertą 
metų. Annė, visiems žinomoji 
LDS Centro knygvodė, kaipo 
vyriausia šeimoje. buvo Ca
rol’ei lyg ir auklėtoja mergai
tėms mažuose 
kus motinos.

Juozas Jasaitis randasi 
New York City Cancer Hospi
tal, Welfare Island, Ward B- 
1. Lankymo valandos bile die
ną, bile laiku, išskyrus šešta
dienius.

Jasaitis seniau yra gyvenęs 
Cliffside, N. J., o pastaruoju 
laiku gyveno Maspethe.

Jaunavedės

metuose nete-

tėvas Petras

žiotoju.
Linkime jaunavedžiams lai

mės šeimoje. R.

Antanas Žukauskas, dakta
ro Žukausko tėvas, jau seno
kai sirginėja. Nuo ligos pa
vargęs i)’ suliesėjęs. Randasi 
namie, 1114 Foster Avė., 
Brooklyne. Apie jo ligą pra
nešė A. Balčiūnas.

Žukauskas yra brooklynie- 
čio L. A. Piliečių Kliubo di
rektoriuose, bet jau tūlas lai
kas dėl ligos negali tų parei
gų eiti.

dirbame,
Skaitydami 

stebime jūsų, rytiečių, 
Mes norime, kad lais- 
dažniau mus aplanky-

San Francisco 
visa eilė rytie-

negali-

REGULIARIAI PLĖŠIKAI

Warren Nichols, Franklin 
Arms Hotel kasininkas, 
Brooklyne, jau žino, kada kel
ti rankas aukštyn ir be įsaky
mo. Viena ir ta pati pora plė
šikų jį apiplėšusi jau trečiu 
kartu per du mėnesius. Pir
mu kartu jis jiems atidavęs 
$400, antru $239, o trečiu 
$112.

PASAULINĖ PREMJI RA ši VAKARĄ 8:30 V.
(Visi Premjeros Bilietai Išparduoti)

NUOLATINIAI RODYMAI PRASIDEDA RYTOJ 9 A. M.
"JOKIA ŽEMIŠKA MEIL2: NEGALĖJO PATENKINT 

JU TROŠKIMU!”

, GENE 
TIERNEY

Gavrilovičius Sveiksta

TYRONE 
POWER

JOHN 
PAYNE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Anne Baxter Clifton Webb * Herbert Marshall
W. SOMERSET MAUGHAN’S

11

EDGE”
SENIAI LAUKTAS JUDŽIŲ ĮVYKIS, KURIAM PARUOŠTI 

. REIKĖJO DVIEJŲ METŲ . . . DALYVAUJA 136 AKTORIAI 
IR 10,000 VAIDINTOJU!

* DAR IR PUIKŪS ASMENŲ VAIDINIMAI SCENOJ *

ROSARIO IR ANTONIO
BOB HANNON * EMMA OTERO

EXTRA!SENOR WENCES

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

apie
lais-

tebe-

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

šį šeštadienį ir sekmadienį, 
lapkr. (Nov.) 23 ir 24 dd., 
Antanas Vasaris dalyvaus 
LDS Centro Komiteto posė
džiuose, Brooklyne. Jei kas 
norėtų su Vasariu pasitarti 

fur coato (fut- 
LDS raštinę, 
Brooklyne ir 
aprūpinimą, 
parduoti fur 
$50 pigiau,

kitose krautuvėse. Jis 
asmeniškai pasakys,

dėl įsigijimo 
ros), užeikite 
419 Lorimer St., 
gausite teisingą

Vasaris gali 
coatą mažiausia 
negu 
jums
kaip jis gali tai padaryti.

Antanas Vasaris yra tikras, 
jog brooklyniečiai bus dėkin
gi jam už suteiktas informa
cijas. Ateikite su juom pasi
matyti ir pasitarti.

SUSIRINKIMAI
■ MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks lapkričio 21-mos vaka
rą, 8 vai., 419 Lorimer St. Girdėsi
te atstovų; pranešimą iš Meno-Kul- 
Lūros Festivalio, Chicagoje. Ir kiti 
reikalai. Kviečiame ir ne nares.
Valdyba. (263-264)

EAST NEW YORK & 
RICHMOND HILL, N. Y.

Lapkr. 20 d., Misevičių patalpoj, 
115 Montauk Ave. įvyks Literatūros 
Draugijos 185 kp. susirinkimas, 8 v. 
vak. Nariai, malonėkite dalyvauti, 
nes šiame susirinkime reikės išrink
ti gaspadines ir darbininkus mūsų 
vakarienei, kuri jvvks 14 d. gruodžio.

(262-263)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

PME------------
Pavaišinimui draugų ir gerų 

į kostumerių krikštynų proga.
Duos JUOZAS LUGAUSKAS

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 30 November
HAPPY DAYS BAR & GRILL

426 South 5th Street, Brooklyn, N. Y.

Prašome užeiti pasimatyti ir gražiai praleisti laiką.

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tek EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Leonas Gavrilovičius pama
žu sveiksta ir stiprėja. Ligoni
nėje būdamas užaugęs 
25 svarus, kaip pranešė 
viečiams jo sūnus Leo.

Gavrilovičius vis dar
būna Sea View ligoninėje, Sta
ton Islande, po vardu Leo Z. 
Miller. Tą pavardę jisai įsi
gijo ankstybojo unijizmo die
nomis. Tai požymis kovos už 
unijizmą, už kurį jis buvo už
dėtas į juodąjį sąrašą, negalė
jo niekur gauti darbo. Kitais 
žodžiais, buvo pasmerktas 
mirti badu. Bet jis nemirė, tik 
“persikrikštijo” į Millerį, dir
bo ir dagyveno /dienos, kada 
už unijizmą New York o mies
te nebegali pasmerkti mirčiai 
badu, kadangi didžiuma dar
bininkų dabar unijistai.

R.

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOnth 8-6569

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Miesto keturių kolegijų iš
laikymas 1945-46 metų sezo- 

|ną lėšavęs $14,594,000

&. TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 8ta. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Bntelklam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |«w«!» . . . $2475

CAMBRIDGE 
U|»w*b . . . $2975

PATUI OA
.i, . . . 12473

MATIKI
Cf ... .

ON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 
Ave.) Atdara Vakarais.

i-<,




