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torių, Mr. K. Collins, kuris sa
ko, kad mūsų šalis galėjo i 
vesti su Europos šalimis bent i 
už dešimt bilionų dolerių me- j 
tinę prekybą. Europoj žmonės į 
nori Amerikos tavorų, bet jie 
labai nepatenkinti Mr. Byr-

• nos’o “kieta politika.“
Mr. Collins sako, kad rei- ' * 1*1 11 11/1 •

kia keisti washingtono poiiti-' AnffliakasvKiii IViap 
ką, kitaip Amerikoje bus di- j ° J c
delis nedarbas, nes anglai ninFin vFPIu^Q f
kariauja pasaulines rinkas. jlilvIIŲ UilvlliUO*

FEDERACIJA IR CIO REMIA ANGLIAKASIU STREIKĄ
Prasideda ir Kietųjų Prez. Trumanas įsakė Traukti Teisman

Lewisąf Mainiėriiji Unijos Pirmininką
-----------------------------a i------------------------- s--------------------

Už ALIUMINA LENGVESNE \Nei Armijos Durtuvai nei Teismų!ČECHOSLOVAKIJA TIKISI 
IR STIPRESNĖ MEDŽIAGA ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Sekmadienį Scrantone daly- | Wilkes Barre> Pa., lapkr. 
21. — Šioj apylinkėj nėjo į 
darba 7,500 kietosios ; v ’

va va u Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12-tos apskrities 
konferencijoje; turėjome pra
kalbas ir vakarienę.

Atrodo, kad apskrities rei
kalai taisysis, -nes išrinkta į i 
komitetą veiklūs draugai ir 
draugės. Gaila, kad konferen
cijoj nedalyvavo mūsų didžiu
lė LLD 20 kuopa iš Bingham
ton. Manau, kad binghamto- 
niečiai turėtų būti aktyvūs ap
skrityje, 
tai nėra

Keli desėtkai mylių, 
didelė atsta.

turčių New York 
dienraštis buvo atsar-

Buffalo, N. Y. — Cornell 
darbą 7,500 * kietosios an-! laboratorija čia išrado me- 
glies mainierių. Jie reiškia džiagą apie 25 nuošimčiais 
pritarimą minkštųjų anglia- stipresnę už aliuminą ir 40 

'kasyklų streikieriams. Kie- nuošimčių lengvesnę už jį. 
' tųjų kasyklų mainieriai tu- Ta medžiaga pagaminta iš 
ri atskirą sutartį nuo mink- stiklinio audimo, permirky- 

i to tam tikrais dirbtiniais 
! chemikalais. Ji bus naudo- 
į jama bokštukų stogeliams 
! kariniuose lėktuvuose.

Indžio,nkšinai Negali Prikasti 
Anglies., Užreiškė Wm. Green

PASKOLOS IŠ AMERIKOS

Mainierių Streikas 
Sustabdysiąs Darbą 
25 Miliūnams

Valdžia Planuojanti Ra- 
cionuoti Anglį

Washington. — Praneša-! 
ma, kad valdžia planuoja 
racionuot anglį pirkikams, 
jei minkštųjų angliakasyk- 
lų streikas ilgiau užtruktų; 
taipgi ketina griežtai ap- 
r ė ž t k r o vinių gabenimą 
traukiniais, kad galėti] 
taupyti anglies.

Seniau 
Times 
gesnis su žiniomis, o kada pa
skelbdavo netiesą, tai atitai
sydavo. Bet dabar elgiasi ki
taip. DaugVantisovietinių iš- 
mislų tame Apkraštyje telpa. 
Pagal jo korespondentus, tai 
Sovietų armija veržiasi į Ira
ną, tai koncentruojasi ata-,
koms ant Turkijos, tai Sovie-1 Pnknfrne Je A miline 
tu lėktuvai subombardavo i HlIIliJUS
chiang-kai-shekinius Antun-j $300,000
ge, tai pasirendavo.jo Galapa-1
gos salas netoli Panama Ka-! Iy BiflTiiiniOQ] 
nalo. Nėra tos savaitės, kad ■11 UBlAIUVJddl 
Tarybų Sąjungos žinių agen- , 
tūra — Tass nedarytų bent ' 
kelis pareiškimus, 
N. Y. Times “žinias.

Bloomfield, N. J. —

pa-

GEN. EISENHOWER 
KALBĖJO CIO 
SUVAŽIAVIME

Washington, lapkr. 21. — 
Faktinai visi 400,000 mai- 
nieriu sustreikavo prieš 
minkštąsias angliakasyklas.

Prez. Trumanas, “vasaro
damas” Floridoje. įsakė ge
li e r a H a m prokurorui T.

i Clarkui Washingtone pra- 
j dėti bylą prieš Mainierių 
| Unijos pirmininką Johną 
i L. Lewisą. Nes Lewis ne
atšaukė streiko, nors aps
krities teismo indžionkšinas 
liepė atšaukti.

Pranešama, kad valdžia 
todėl gali suimti Lewisą ir

Washington. — Čechoslo- 
vakija pritaria Amerikos 
valdžios planams dėlei pla
tesnio tarptautinės preky
bos išvystymo per laisvas, 
visapusiškas sutartis. Če
ch oslovakai ketina vesti 
prekybą palankiomis Ame
rikai sąlygomis. Amerika, 
todėl, gal sutiks duot Če- 
choslovakijai paskolą, kurią 
buvo suspendavus.

Washington, lapkr. 21. — 
Tūli žinovai gąsdina “pub
liką,” kad jei minkštųjų an- 
gliakasyklų mainierių strei
kas tęsis 6 savaites iki po
ros mėnesių, tai anglies sto
ka uždarysianti fabrikus, 
kuriuose dirba 25 milionai 
žmonių. *-

Streikieriai Sakosi “Sergą,” 
“Žvejoja” bei “Ilsisi”

RUMUNU RINKIMUS 
LAIMĖJO DEMOKRA
TINIS FRONTAS

Atlantic City, N. J. — .
Jungtinių Valstijų armijos lakyti jį kalėjime neribotą 
štabo galva, generolas Ei- O Smith - Connally 

i senhower pasakė pusvalan- įstatymas skiria tiktai ’ iki 
i džio kalbą CIO unijų šuva- vienil metlI kalėjimo ir $1,- 
Į žiavime. Jis ragino vengti D00 pabaudos už streiką 
; pertraukų darbuose, bet ga- I .
i na palankiai kalbėjo darbi-1 dzios
■ ninkams.I

Kas liečia tarptautinę po- Į 
litiką, tai gen. Eisenhower ’

, __ z sakė, jog vienos tautos tu-’
atitaisant licija suėmė Jacoba Carla- pj gerbti kitas

i po plėšiką. Carlatas prisipa- vimo delegatai gausiais del- 
j žino, kad jis_su vienu savo nų plojimais pritarė gen.
i sėbru apiplėšė 300 namų ke- Eisenhoweriui, apart vieno
' ^valstijose ir laimėjo punkto, kur jis piršo palai-

• Jis gyrėsi biznis- Ryti verstiną ėmimą į ka- 
į kais gabumais, bet sakė, Į riuomenę taikos metu.
I kad pataikęs į netinkamą i ____________
i (vagystės) biznį. L/l 1 / n * •

Chinijos reakcija stumia ša-1 ----------------------- IVlOlOtOV I F3S0 Z1I11Ų

Ll “ J.akietjniį Laivy"° ?įtuyai! Apie Armijas Svetur 
buvo silpna, laike karo labai bkrenda Dausiiau kaip 500 
nukentėjo, o dabar baigia pa- M 1* A VJjinfk 
krikti. Infliacija pasiekė aug- ’V11" "er valan(‘?
što laipsnio. Už Amerikos do-:
lerį jau moka 5,000 chiniškų
“dolerių“, už anglies toną mo- pastatyti Amerikos 
ka 450,000 chiniškų “dolerių“ nui lėktuvai XFJ-1 
arba $97 amerikoniškų. da daugiau kaip 500 mylių

Ant Tiensin-Pukow gelžke- per valandą. Tai rakietiniai 
r..... ' nav]’j(jet) lėktuvai. Juos varo

prieš demokratines jė-; ba,isiai įkaitintos dujos,
, , ~'' .f* "smarkiai švirkšdamos pro
kad dujos .šnaikins daug va.- ]gktuvu uode 
1/11 CTAnnllIl 1 I V c?

' tą, pabėgėlį iš armijos, kai-
Bet tie pataisymai telpa tik I 

tarybinėj spaudoj, jų nema-Į 
to Amerikos skaitytojai. At-i 
rodo, kad Times redaktoriai . nnf. 
“spaudos laisvę” supranta tik ' 000.
išmislus laisvai skelbti, bet jų j Į 
pataisymui, tai laisvės nėra.

nežiūrint į 
valdžių skirtumu. Suvažia- ‘ c. v I

minkštosios anglies pramo
nėje. .

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green pasi
žadėjo visomis savo orga
nizacijos jėgomis remti mai
nierių kovą dėl atitinkamu 
algii šioje brangenybėje. Jis 
užreiškė, kad “nei kariuo
menė durtuvais nei teismai 
savo indžionksinais” neiš- 
kas nė vieno tono anglies.

CIO unijų suvažiavimas 
I Atlantic City, N. J., lapkr. 
20 d. vienbalsiai pasmerkė 
valdžią už tai, kad jinai
vartoja teismo indžionkši- _____
na - drausmę prieš mainie-; B u c h a r e st, Rumunija, 
rius. Suvažiavimas pareis-: iapi<r. 21. — Rumunijos sei- 
kč, jog turi būti sutriuškin-: mo rinkimus laimėjo demo- 
ti teisėjų bandymai sulau- ’ kratinių partijų sąjunga su 
žyt N o r r i s - LaGuardijos; tokia balsu dauguma, kaip 
įstatymą prieš indžionkši- 3 pi-ieš 1/ši sąjunga, 

mianti 
Ų- J (į 71

ANGLŲ PREMJERAS ATTLEE „
NELABAI DŽIAUGIASI
“LAIMĖJIMU” SEIME

! už streiką 
pramonėse, perimtose į vai- p 

rankas, kaip kad | nūs.
re- 

premjero Grozos 
susideda iš darbi- 
komunistų, darbo 

valstiečių ir trijų ’kitų de
mokratinių partijų. Prieš 
juos statė kandidatus prie-

lio chiang-kai-shekiniai 
dojo ] 
gas nuodingas dujas.

ku, senelių ir moterų!

Lake Success, N. Y.—So
vietu ministras Molotovas 
įteikė Jungtinių Tautų sei
mui reikalavimą, kad An
glija, Amerika bei kiti 
kraštai praneštų, kiek ir 
kur jie laiko savo kariuo
menės svetimose talkinin- 
kiškose šalyse. O Sovietai 

! raportuos apie savo kariuo
menę visose kitose šalyse, 

j užtikrino Molotovas. Dėl to
MERGINA UŽMUŠĖ GI- 5 užsirūstino Amerikos dele

gatas Connally ir reikalavo, 
kad Sovietai raportuotų ir 
apie naminę savo armiją.

Washington.
laivy- 

skren-

Iš Vienos, Austrijos, prane- i 
ša, kad socialistai ir nacistai ; 
benrai veikia prieš komunis- 
tus ir niekina Tarybų Sąjun-1 gina Delphine E. Dimone, 
gą. Tai desperatų žygis. Na- Į 22 metų, pagimdė mergaitę 
cistai pralošė karą, jie įsikibo I žvyro duobėje ir tuojau ak- 
socialistams į palas, kad šie meniu užmušg. jj areštuo. 
išgelbėtų juos ir mirštančių I 
kapitalizmo tvarką. Nieko iš 
to nebus! ★ ★ ★ •

Anglijos valdonai Palesti
noj turi 50,000 armiją. Pra
nešama, kad jie siekia padi-! 
dinti jos kiekį iki 
Taip jie tiki į tautų 
ir “demokratiją.“

MŪŠIĄ DUKRELĘ
Wendover, Utah. — Mer-

ta ir bus teisiama kaip 
žmogžudė.

Oswego, N. Y. — Virtu
vės gaisre sudegė bei už
troško John Coe, 3 metų, ir 
jo sesutė, 2 metų amžiaus.

100,000.
“laisvę“

WQXR

Jankiai Suėmė 18 Nacių Saikų., 
Kuri Bombomis Sprogdino 
Išnacinimo Teismų Rūmus

Stūttgart, Vokietija. —Per New Yorko
stoti buvo surengta nuo 11 iki Karinė amerikonų vyriau- 
14-kos metų vaikams diskus.- i sybė areštavo 18 jaunu na-
jos. Tema: “Kaip Gali Rusi
ja ir Amerika Bendradarbiau
ti ?” Ir stebėtina, kad veik vi
si vaikai kalbėjo, kad Rusija 

• karo nenori, kad gerovei abie
jų šalių tai reikalinga vesti 
Amerikos draugišką politiką 
linkui Sovietų. Atrodo, kad 
tūli mokyti redaktoriai turė
tų pasimokyti iš šių vaikų.

cių, kaip bombų dėliotojų. 
10 suimtųjų prisipažino, 
jog praeitą mėnesį jie už
taisė bombas, k u riomis 
sprogdino tris išnacinimo 
teismų rūmus Stuttgarte ir 
apylinkėje. Dabar vienas 
areštuotas tik už kelių va
landų prieš bombų užtaisy-

mą dar dviem išnacinimo 
teismam. Bekvočiant areš- 
tantus, paaiškėjo, kad jie 
darė ir įvairius kitus žygius 
prieš amerikinių okupantų 
valdžią.

Tos šaikos vadas Sieg. 
Kaduss su pasididžiavimu 
prisipažino, kad jie keršijo 
už tai, kad talkininkų teis
mas Nurnberge nusmerkė 
pįkart 11 nacių vadų.

Pittsburgh, Pa. — Minkš
tųjų angliakasyklų mainie- 
riai viešai neskelbia, kad jie 
streikuoja. Jie sakosi “ser
gą,” “ilsisi” bei norį “pa
žvejoti.” Nes jeigu atvirai 
pasisakytų, kad streikuoja, 
tai galėtų būti areštuoti.

Jugoslavija Kaltina 
Graikijos Valdovus 
Kaip Provokatorius

Bėlgrad. — Jugoslavija 
įspėjo, kad jei Graikijos mo- 
narchistai dar skleis melus 

! šingos tai valdžiai partijos ir provokacijas prieš jugos- 
(—dešinieji socialdemokra-1 lavus, tai Jugoslavija gal 

bal- i tai, vadinami “tautiniai; turės sutraukyt diplomati- 
! valstiečiai” ir “demokrati- jos ryšius su Graikija. Grai- 

Pirm balsavimo kokie 60 niai valstiečiai.” kų valdovai pasakojo, būk
darbiečiu atstovų reikalą-1 Ampl.ikonai rpllArtpl.iai l J u g <’ s l avija ginkluojanti 
vo atsisakyt nuo papedžia-’i § • balsavimai bu-1 Partizanus prieš Graikijos
vimo Amerikai kietumo po- P18"esa,’ Jog! ha say.imal va!džia. 
litikoje prieš Sovietus ir Ivo tvarkus lr slaPtb 
sumegst bendradarbiavimo; 
ryšius su Rusija. Tie dar- ' 
biečiai įspėjo, kad Amerika! 
galinti įvelt anglus į karai 
su Sovietais.

Attlee grūmojęs išbraukti Lewiston, Me. — Čio- 
tokius darbiečius iš parti- i naį mįrė Jonas Liaudans- 

Tatai ir privertė juos • |<as, darbininkiškų organi- 
balsavimo, zacijų veikėjas, ilgų metų 

surūgęs” Attlee- veteranas, smarkus kovoto- 
- politikos laimėj i-;

vo 353 mišrius seimoLondon. — Darbietis An
glijos premjeras Attlee tru- sus^ prieš zero, 
pūtį nusiminęs dėl tokio 
“pasitikėjimo,” kokį laimė
jo seime pirmadienį šią sa
vaitę. Pasirodo, jog 154 
Darbo Partijos atstovai sei
me susilaikė nuo balsavimo 
už Attlee’o ir jo ministro 
Bevino užsieninę politiką. 
Susilaikiusieji sudarė 40 
nuoš. visu darbiečiu seimo 
narių. Už pasitikėjimą Att- 
lee’ui ir jo užsieniniam mi- jos. 
nistrui Bevinui balsavo susilaikyti nuo 
Churchillas su savo toriais Toks tai “i 
ir dešinieji darbiečiai. Tuo 1 Bevino ■ 
būdu Attlee-Bevinas ir ga-: mas seime.

Mirp Innas I iandanskas Albni žmobs Vakarin®ie mirė Jonas LiauaansKas ; Vokietiioje-Amerikonu, 
Anglu. Francūzy Srityje •“Gamtos Sūnus”

NEW YORKO PLĖŠIKAI PAŠOVĖ SOVIETU 
UKRAINOS ATSTOVĄ JUNGI. TAUTOSE

New York. — Naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadinį 
du plėšikai pašovė Gregorą 
Stadniką, Sovietinės Ukrai
nos delegacijos narį Jungti
nių Tautų seime. Stadnikas 
tapo nuvežtas į Roosevelt 
ligoninę ir įleista jam sve
timo kraujo, nes per žaiz
dą kulšyje Stadnikas nete
ko daug savo kraujo. Me
nama, kad negręsia pavo
jus jo gyvybei.

Ligoninėje Stadniką ap
lankė New Yorko policijos 
k o m isionierius Wallander 
ir užtikrino, jog policija dės 
visas pastangas, kad suim
tų tuos plėšikus.

Stadnikas ir Aleksiejus 
D. Voina, kitas Ukrainos 
delegacijos narys, tuoj po 
vidunakčio užėjo į New 
Yorker Delicatessen, gata
vų užkandžių krautuvę, 36 
West 58 gatvėje, 
pasigrobę $150 iš

Plėšikai, 
redžiste-

rio ir išplėšę $7 iš vienos at
ėjusios moteries, tuo laiku 
dar buvo krautuvėje. Jie, 
turbūt, paleikė Stadniką ir '; 
Voiną policijos detektyvais! 
ir ėmė šaudyti, kai tik jiedu' 
įžengė į krautuvę.

Berlin. — Vakarinėje Vo
kietijoje, valdomoje anglų, 
amerikonų ir francūzų, vo
kiečiai alkani arba pusba
džiai gyvena, kaip praneša 

jas prieš carizmą senojoj United Press. Sovietų už- 
Rusijoj. imtoje rytinėje Vokietijoje

v. j .. į gyventojai gauna kur kasčia gyvendamas, jis nuo-, J ma!Jsto 
širdžiai velke, kol mirtis jį ; s 
išrovė iš mūsų eilių. Jis ben- į 
dradarbiavo mūsų spaudoj, j 
dažnai pasirašydamas; 
“Gamtos Sūnus.” Vėliau 
parašysiu plačiau.

Simanas Janulis, 
Velionio draugas.

carizmą senojoj

AMERIKOS KARO LAI
VAS DANIJOJE

I

Copenhagen, Danija. — 
Atplaukė Danijon “į sve
čius” Amerikos šarvuotlai
vis Spokane.

Washington. — Senato
Plėšimo laiku krautuvės komisija pradėjo tyrinėt 

tarnautojas Joseph Braus- i senatoriaus Bilbo kyšius, 
piegel buvo prigrasintas

Stuttgart. — Amerikonai 
paleis 4,000 vokiečių kali
nių. Tai kalėdų dovana.

ne-

ATIMTA PARAMA Iš 
150,000 VETERANŲ

Washington. — Valdžia 
sustabdė pri mokėjimus po 
$20 per savaitę dar 150 tūk
stančių veteranų. Tai esą 
todėl, kad jie nepranešė, 
kiek jie uždirba lankydami 
mokyklas bei mokydamiesi 
darbų.

Washington. — Gręsiąs 
kalėjimas visai eilei mai- 
nierių vadų.

Indijos Riaušėse Žuvę 30,000; 
Mahometonai Todėl Atsisako 

Dalyvaut Indėnų Seime
New Delhi, Indija. — In

dijos Mahometonų Sąjunga 
neseniai buvo sutikus daly
vauti bendrame su indusais 
tautiniame seime ir laikino
joj Indijos valdžioj. Bet da
bar mahometonų vadas Ma
homed Ali Jinnah pranešė, 
kad jie nedalyvaus tame 
seime. Tai todėl, kad mir
tinos riaušės tarp indušų ir 
mahometonų perdaug su

kiršino vienus su kitais.
Per tas riaušes vien Bi

har provincijoj neseniai bu
vę išžudyta 30,000 žmonių 
ir 150,000 paversta bena
miais pabėgėliais.

Indijos seimas susirinks 
gruodžio 9 d. ir gamins kon
stituciją laikinajai savo val
džiai (Anglijos komandoj).

ORAS. — Bus šiltoka
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Ar Išvengs Amerika Nedarbo?

Po Pirmo pasaulinio karo pabaigos už metų laiko 
prasidėjo baisus nedarbas, kuris tęsėsi virš dešimt me
tų. Dabar daugelis stato klausimą: Ar bus tokis nedar
bas ir po Antrojo pasaulinio karo?

Tiesa, turčių spauda, bijodama, kad darbo liaudis 
nepastebėtų kapitalistinės tvarkos ydų, kad nepradėtų 
domėtis socialistine santvarka Tarybų Sąjungoj, kad ne- 
pamąstytų apie tai, kodėl industrijos nacionalizavimas 

! z pravestas Čechoslovakijoj, Jugoslavijoj, Bulgarijoj, Len
kijoj ir prie to laipsniškai eina kitur, žmones ramina, 

• būk jokio pavojaus nedarbui Amerikoj nėra. Ta spauda 
siekia užmigdyti liaudį, įkalbėti, kad būk pas mus “visi 
lygūs,” “visi turi laimingą gyvenimą.”

K
Bet tikrovėje taip nėra! Jau gegužes pradžioj La

bor Research Association paskelbė, kad mūsų šalyj yra 
arti 5,000,000 bedarbių. Rugpjūčio 9 d. San Francisco 
radijas paskelbė, kad šalyj yra trys milionai bedarbių 
darbininkų ir darbininkių ir milionas buvusių kareivių. 
Žurnalas “Political Affairs” rašo, kad vien pietų vals
tijose yra du milionai bedarbių, tik Texas valstijoj yra 
800,000 bedarbių. Reiškia, jau nedarbas stūksoja į kiek
vieno darbininko ir darbininkės namų duris! Jeigu jo dar 
taip labai liaudis nejaučia, tai tik dėka toms progresy
vių pastangoms, kad yra jau iškovota įstatymas, pagal 
kurį bedarbiai per tūlą laiką gauna finansinę pagalbą ir 
kareiviai per metus laiko gauna po $20 į savaitę. Jeigu 
ne tas, tai mūsų šalyj bedarbių ir jų šeimų padėtis būtų 

■p sunki.
Į Ar bedarbių skaičius augs? Tai priklausys nuo to,
v kokios politikos laikysis vyriausybė. Republikonai, lai-
t mėję rinkimus, ruošiasi prieš tuos įstatymus, kurie gi-I na bedarbių reikalus, fabrikantai nuolatos stengiasi
I kuomažiau darbininkams mokėti, o biznieriai nori juo
0 brangiau už daiktus gauti. Ši politika stumia šalį į krizį.
r Mr. Philip Murray, CIO prezidentas, kalbėdamas
' CIO Konvencijoj, kritikavo dabartinę politiką ir sakė, 

kad ji stumia šalį į baisų nedarbą ir katastrofą: Jis at
žymėjo, kad per metus laiko turčiai pasidarė $15,000,- 
000,000 pelnų, gi tuo pat laiku nuo kovo mėnesio, 1945 

y m. iki dabar darbininkų savaitinė tikroji alga sumažėjo 
ant $15.05, skaitant ant kiek pakilo pragyvenimo kai- 

I nos ir ant kiek yra algos su kainomis nesulygintos. Reiš
kia, tegu darbininkas gauna tą pačią algą, kaip ir me

ti tai atgal, bet jis už ją į savaitę laiko gali $15.05 mažiau 
reikmenų nusipirkti.

* Tokia padėtis stumia šalį į neišvengiama nedarbą. 
Juo mažiau darbininkai gali reikmenų nupirkti, tuo grei
čiau prasidės didelis nedarbas. Kuo mažesnė darosi per
kamoji jėga, juo mažiau liaudis gali nupirkti, tuo grei
čiau prasideda nedarbas.

|| Nedarbo galima išvengti, tik perkeliant taksų didelę
dalį ant turčių pelnų, paliuosuojant liaudį nuo taksų, pa
keliant darbininkų algas, numušant ant pragyvenimo 
reikmenų kainas ir vedant draugišką politiką su už
sienio šalimis, kad neatstūmus jų nuo mūsų šalies tavo- 
rų pirkimo, bet sudarant sąlygas tokias, kad tos šalys 
galėtų Amerikoj gauti paskolas ir nusipirkti sau rei
kalingų dalykų. .

(Feljetonas)
Lietuviški tarybininkai ir 

misionieriai, prisikaulinę iš 
lengvatikių d a r b ininkų, 
daugiausia iš tikinčiųjų 
žmonelių, krūvą dolerių, 
tuojaus nusitaria, kur tuos 
pinigus reik praūžti. Kad 
pasikavot nuo savo pasekė
jų ir kad daugiau apsukt 
aukotojams galvas - sme
genis, tai jie važiuoja į ša
lies sostinę. Tai tarybinin- 
kams - misionieriams sau
giausia vietelė. Per savo 
geltonlapius jie parašo, kad 
“važiuojam — važiuojam čyfai. 
Lietuvos gelbėt?’ Nors Žadeikis tarybinin-

Pribuvę į Washington, D. kų šliaužiojimo pas jį neap- 
C., jie pirmiausia apeina kenčia, bet kad geresni jo 
už rankų susikabinę aplink kanceliarijos nebelanko, tai 
Baltąjį Namą, kaip, davat- ir su nublukusiais politikie- 
kos stacijas. Paskui pasi- riais ne pro šalį ištraukti po 
kalba su vienu kitu Baltojo stiklelį: 
Namo tarnautoju ir mar- 
šuoja “laisvint” Lietuvos 
pas Smetonos atstovą Po
vilą Žadeikį. Paprastai, po
nas Žadeikis duoda valsty
binės pagurkšnot.

Bet Žadeikiui tie tarybi
niai glušai ne labai malo
nūs. Jo akimis žiūrint, jie 
paprasti politiniai balamū- 
tai. Kada ponas Žadeikis 
atstovavo Lietuvą, kaipo nykėlis “tautos vadas”, 
valstybę, tai su tokiais ta- iš visų pakampių traukė vi- 
rybininkais jis nieko bend- šoki prasilakę politikieriai 
ro neturėjo. Jam jie buvo pas “tautos vadą”, su juo 
perprasti. Tuomet jis buvo bebaliavodami, berišdami į- 
ekscelencija, ponas minist- vairiausias problemas. Da-

ras. Ambasadorius turėjo 
reikalą — tarėsi tik su val
stybių diplomatais, keitėsi 
su jais diplomatinėmis ži
niomis. Buvo didelė asaba, 
atstovavo ir jis valstybę! 
Su šimučiu, Grigaičiu ir kt. 
tarybininkais- misionieriais 
neturėjo mažiausio reika
liuko, net nežinojo, kad to
kie politiniai ablavukai, ku
rių “mokslas” netelpa į gla- 
vą, gyvena čia Dėdės Šamo 
žemėje. Tik dabar pasidarė 
jam geri kamarotai - bičiu
liai ir tarybininkų abazo

Už lietuvišką žirgelį,
Už fašistų valdžią kietą, 
Lai degtinė bus nulieta. 
“Ministeriui” Žadeikiui 

būt daug maloniau ir una- 
raviau būti valstybės atsto
vu, negu su tarybininkais 
daužyt stikliukais, . bet jau 
valstybės atstovas jis nebus 
niekados.

Kada buvo gyvas nabaš- 
tai

pasikarto t istorija, ar nega
li nueit ir “tautos vado” at
stovas tuo pačiu vieškelėliu, 
kuriuo nukeliavo 
vadas”?
patys juk ūždavo ir su 
“tautos vadu.”

Mano patarimas tarybi- 
ninkams ir misionieriams: 
ponai, nepamirškit pasiimt 
ir Juozą Stilsoną, kai va
žiuosite pagert į šalies sos
tinę. Juk Juozas, ištraukęs 
kelis stiklus, mokės ir viso
kiausius ekzortus paporyc. 
Susimildami, nors ant po
ros dienų išsivežkite iš 
Pittsburgh© dūmų ir Juozą, 
tą mano parapijoną. Argi 
jis jums dar negana pasi
tarnavo, argi mažai Juozas 
yra iškolioję bolševikus ir 
Staliną?

Juk dabar jau ir jo Nata
lija vargonininkauja; kitais 
žodžiais, Dievo muzikante 
tapo. O jeigu jau ir per 
daug jums Juozas kainuotų 
“patrycyc,” tai juk galėtu
mėte ir vėl pasibučiuot, ir 
vėl katalikai jums ant sa- 
magonės suaukotų $$$.

M. Antanuk.

“tautos
“Watch-out”', tie

Kiek teko sužinoti, tai po 
šių rinkimų Philadelphijos 
lietuviški fašistai ir jų ko
legos iš Chicagos rengiasi 
po Naujų Metų vėl susitar
ti, vėl aplankyti naujai iš
rinktus valdininkus ir 
smarkiai pabaliavoti ir su 
jais paveikslus nusitraukti. 
O visi kaštai, suprantama, 
bus padengti iš tos biednos 
Lietuvos užšaldyto iždo, ku
ris randasi Washingtone po 
fašisto Žadeikio globa.

Kas liečia lietuvius pabė
gėlius, tai nėra reikalo kel
ti dėl jų trukšmo. Kurie nė
ra žmogžudžiai, tai atitai
sys savo klaidas ir sugrįš 
Lietuvon.

Kiek man teko sužinoti, 
tai ir mano vienas giminai
tis yra pabėgęs. Ant kiek jus 
yra Lietuvos žmonėms pra
sikaltęs, neteko sužinoti ir 
tuomi nesirūpinu. Tai jo 
paties reikalas.

Šliupaitė skundėsi kokiam 
ten kunigui Lietuvoje, būk 
jos tėvas, gyvendamas A-

Žinios iš Lietuvos

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Ne.wark, N. J.
Tol. Humboldt 2-7964

merikoje, buvęs toks bied- 
nas, jog užlaikęs net tris 
burdingierius, tarpe kurių 
tebuvus viena pora čevery- 
kų. Kiek man žinoma, tai 
Dr. Šliupas turėjo tik vie
ną burdingierių, kunigą 
Dembskį, bet ir tas turėjo 
dvi poras čeverykų.

Kas liečia Panelės Šven
čiausios paveikslą jos moti
nos kambaryje,, tai gal ad
vokatas Yčas padarė klai
dą, vietoje pakabinti jos 
kambaryje, pakabino moti
nos kambaryje.

Philadelphia šiandien ir 
46 metai atgal: Aplankiau 
vieną, antrą ir trečią miesto 
dalį. Man persta to daug

f(, Karas Graikijoj
jV Graikijoj eina žiaurus naminis karas. Fašistinė 

valdžia metė prieš komunistus ir partizanus apie du šim
tus tūkstančių armiją. Kanuolės, tankai, lėktuvai, mino
svaidžiai—viskas, kaip tikrame kare, yra paleista žudy- 

E pjui tų, kurie nesutinka su fašistų režimu!
Bet fašistams nekaip sekasi. Jie yra įdūkę, kad 

negali liaudies nugalėti, reikalauja daugiau iš Anglijos 
ginklų, amunicijos ir jos armijos. Į Londoną išskrido 
graikų fašistų generolas Spilotopoulos ir anglų genęro- 

. las S. B. Rawlins tuo reikalu. Jie kaltina Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Albanijos demokratines vyriausybes, būk 

' jos “organizuoja partizanus.”
Tikrumoj, prieš fašistinį režimą kovą veda liaudis 

ir pirmoj vietoj makcdoniečiai, kurie gyvena šiaurinėj 
Graikijoj. Makedonijos liaudis turi pilną tautinę laisvę 
Jugoslavijoj ir Bulgarijoj, to paties ji nori ir Graikijoj. 
Jos kovas remia visi demokratiniai graikai.

Kad fašistams karas nesiseka, tai pripažino ir jų 
atstovas A. Palios Londone, pripažindamas, jog “partiza
nai sumušė valdžios armiją šiaurinėj Graikijoj.” Patys 
Athenai prisipažino, kad partizanai sunaikino valdžios 
armijos dalinius Notia miestelyj, o Greneva srityj fa
šistinės valdžios armija savo rankose laiko tik keturis 
sodžius iš 104, kitus partizanai valdo.

Štai, prie ko privedė Graikiją Anglijos imperialisti
nė politika. Šalyj viešpatauja žiaurus karas. Jis grūmo
ja taikai ne vien Balkanuose, bet visame pasaulyj.

ŽEMYN, ŽEMYN. ir t.t. Iš pat pradžių būtų 
Drauge gydytojau,; esu pravartu Jums gaut keletą 

Laisvės skaitytojas daugel įšvirkštimų -“Testosterone 
metų. Esu perskaitęs dau- propionate.”’Taškiau turite 
gelį jūsų patarimų 
stengiaus gyvent pagal jū- formoj: 
su nurodymus. Ir galiu pa
sidžiaugt, kad per 25'metus 
neteko gulėt ligoninėj.

Bet dabar jau pora metų 
— turiu vieną labai didelį 
nemalonumą, kurs mane 
vargina ir gramzdina į liū
desį ir nusiminimą. Duoki
te man patarimą. Žinau, 
kad daug yra tokių vyrų ir 
jie drovisi eit1 pas gydytoją 
ir kankinasi.

Esu vyras, vedęs, apie 40 
m. amžiaus, 5 p. 7 c. ūgio 
ir 165 sv. Mano žmona bu
vo visuomet šalta ir pavy
di. Dažnai susibardavom už 
niekus. Jau pora metų, kaip 
pradėjau eiti silpnyn, lytiš- mo, per pusryčius, pietus ir 
kai šlubuoti. Moteris įtaria vakarienę. Vitaminus var- 
mane esant jai neištikimą, 
kitą mylintį. O tai nėra tie
sa.

Buvau pas gydytoją. Da
vė vaistų, tai trumpam lai
kui pagelbėjo, bet vaistai 
labai brangūs.

Atsakymas.,
Tai gyvenimo pervarta — 

persivertimas — klimakte- 
rija — vyriška gyvenimo 
pakaita (“male . climacte
ric”). Liaukos — viso žmo
gaus organizmo valdovės.

Paskiau turite 
ir aš imt tų hormonų tablečių 

“Methyl testoste
rone, 10 mg., 100 tablets 
“Neo-hombreol M,” “Ore- 
ton M”, “Metandren”). Po 
vieną imkite po liežuviu, —• 
nerykit,. tegul pati susige
ria į kraują per plėveles. 
Imkite taip po vieną kas 
trys valandos, kol gerokai 
atsigriebsite. Paskiau — po 
vieną 3 kartus per dieną, 
gal ir dar rečiau.

Ir tuo patim tarpu 
jau pradėkite varto t 
gerą, stiprų vitaminų 
parątą, visokių 
mišinį ir didelėmis dozėmis: 
“multiple vitamins”, bent 
po vieną piliulę laike valgy-

tuo- 
kokį 
pre- 

vitaminu

DARBININKŲ BEI T AR- nejami būdai mokykliniam 
NAUTOJŲ SAVIVEIK
LOS PERŽIŪRA

VILNIUS. — Daugelyje 
respublikos valsčių bei ap- kėlė tvarkingo planų suda- 
skričių vyksta aktyvus pa
sirengimas visasąjunginei 
darbininkų bei tarnautojų 
muzikinės ir choreografinės 
saviveiklos peržiūrai. Prie 
peržiūros pravedimo pri
traukti žymūs choreografi
nio ir muzikos meno atsto
vai — Lietuvos TSR nusi
pelnę meno veikėjai, vieti
nių teatrų artistai.

Eilėje apskričių jau įvy
ko vietinės saviveiklos per
žiūros. Jose dalyvavo dau
giau kaip 800 liaudies šokė
jų bei muzikantų.

Respublikinei peržiūrai at
rinkti geriausieji išpildyto- 
jai — Telšių Apskrities kan
klininkų grupė, kuriai va
dovauja namų šeimininkė 
Daukšienė; Vilniaus uni
versiteto ir Panevėžio mo
kytojų seminarijos ir Kau
no “Paramos” šokėjų kolek
tyvai, Biržų skudutininkai 
ir kiti.

drabui pagerinti. S. Nėries 
gimnazijos inspektorė Ab
romaitytė savo kalboje iš-

rymo ir teisingo jų vykdy
mo reikalingumą.

Po to vienbalsiai buvo 
priimta rezoliucija. Rezoliu
cijoje iškeliami svarbiausi 
mokyklinio darbo trūkumai, 
pavyzdžiui; perdidelis kai 
kurių mokytojų formaliz
mas, žiūrėjimas pro pirštus 
į mokinių drausmingumą, 
pagrindinių mokinių elgi
mosi taisyklių nepaisymas. 
Pakelti darbo našumui- ir 
greitesniam trūkumų paša
linimui Salomėjos Nėries 
gimnazijos pedagogų kolek
tyvas siūlo:

1. Dirbti individualių 
kiekvieno mokytojo žinių 
pagilinimui, panaudojant 
jas mokykliniame auklėji
mo darbe.

2. Studijuoti marksizmo-
leninizmo pagrindus ir lite- ladelphija buvo lopšys, iš 
ratūrą. kur išsivystė lietuvių prog-

3. Pašalinti iš dėstymo resas visoje Amerikoje. Tas 
bereikalingą formalizmą.

4. Pravesti su mokiniais 
praktinius užsiėmimus įvai
riose srityse, ruošiant juos 
praktiniam gyvenimui.

5. Pakelti mokinių draus
mingumą.

6. Teikti visokeriopą pa
galbą komjaunimo ir pio
nierių organizacijoms gim
nazijoje. ■-

7. Palaikyti gyvą sąryšį 
su mokinių tėvais.

B. Petry te

Lapkričio 9 dieną sureng
tam koncerte, kurio prog
ramą išpildė dainininkai 
svečiai iš Chicagos, pirmi
ninkas, senas darbuotojas, 
pareiškė,, kad, girdi, mes 
per penkioliką metų nepa- 
jėgėm surengti nei vieno 
didelio koncerto, teatro bei 
bankieto.

Dabar mes grįšime 46 me
tus atgal, ku*omet Philadel- 
phijoj dar tik buvo sau jale 
lietuvių. Mums veikėjų 
vardas nebuvo žinomas, 
mes buvome tiktai paprasti 
darbininkai, žengėm prog
reso keliu pirmyn. Mus 
dindavo šliuptarniais ir 
retikais. Mes sutvėrėme 
rą pašalpinių draugijų, 
organizavom Socialistų 
jungos pirmąją kuopą,
tverėme rajoną, išleidome 
laikraštį “Kovą”, turėjome 
savo knygyną, vakarines 
mokyklas skaityti ir šokti, 
rengėm prakalbas, debatus, 
prelekcijas, išleidome milži
nišką knygą “Lietuvių Isto
rija” su įvairiais paveiks
lais. Nebuvo reikalauta jo
kio užmokesčio, buvo dar
buotasi dąl apšvietos, dėl 
progreso. Vėliau sutverėme 
chorą. Choras buvo gerai 
atsižymėjęs ne tik Phila- 
delphijoj, bet visoj apylin
kėje. Perstatėme du di
džiausiu veikalu “Živilę” ir 
“Mindaugį.”

Neužmirškime, kad Phi-

va-

po- 
su- 
Są- 
su-

tokite ištisai, visą gyveni
mą.

Tokie preparatai, tiesa, 
nepigūs, ypač vyriški hor
monai. Maistą, derinkite, 
kad kūno mitimas būtų ge
ras. Gamtiškas, paprastas, 
nesugadintas maistas, viso
kių rūšių. Nereikia perdaug 
apsiribot su kokiom griež
tom dietom. Jei prie darbo 
gaunate pakankamai pasi- 
mankštyt, tai gimnastikų 
gal ir nereikės. Jei jaučia-* 
tės be£ kada nuvargęs, tai 

Kai eina silpnyn lytinės pasilsėkite, pogulio pagulė- 
liaukos, ar tai moters ar vy- kite. Jei darbas lengvas, bū
ro, tai jam saulė pradeda tinai darykite gimnastiką 
leistis žemyn. keletą kartų kas diena, bent

Jums, Drauge, teks ir vėl po keletą minučių. Pakyė- 
cit pas gydytoją: be gydy- pupkijte giliai, visu pilvu, 
tojo recepto paprastai ne- kiek tik tilpsta (“deep bel
gai ima gaut hormonų —vy
rui vyriškų, moteriai mote
riškų. O jų būtinai reikia 
Jums ir Jūsų žmonai. Pada
ro kitą žmogų — kitą vyrą, 
kitą moterį.

ly breathing”), kada užeina 
ant minčių.

Kaip nors susipraskite su 
žmona. Jai, be abejo, reikia 
moteriškų hormonų jau se
niai, tai ji nebus tokia šal- 

Jums reikia vyriškų lyti- ta, žiauri, pavydo suėsta, 
ntų hormonų, greta kitokių 
higienįškų priemonių; pa
prasto negadinto maistų, o- 
ro, Saulės, poilsio, fizinio 
praslmankštymo, vitaminų

PEDAGOGŲ PASITARI
MAI VILNIUJE

VILNIUS. — Vilniaus 
liaudies švietimo skyrius 
organizuoja Vilniaus pra
džios ir vidurinėse mokyk
lose pedagoginių kolektyvų 
pasitarimus. Vienas pirmų
jų tokių pasitarimų įvyko 
Vilniaus Salomėjos Nėries 
gimnazijoje . š. m. rugsėjo 
mėn. 26 dieną. Susirinkime 
dalyvavo visi gimnazijos 
mokytojai. Vilniaus liaudies 
Švietimo Skyriaus Vedėjas 
Kurkulis plačiu pranešimu 
apie auklėjimo darbo užda
vinius mokykloje supažindi
no mokytojus su VKP(b) 
CK Propagandos ir Agitaci
jos Valdybos mokyklų sky
riaus vedėjo Jakovlevo 
straipsniu “Auklėjimo dar
bo uždaviniai”, kuris, buvo 
išspausdintas 1 a i kraštyje 
“Učitelskaja gazeta”. Savo 
pranešimo metu Kurkulis 
nušvietė eilę svarbių moky
klinio darbo klausimų, kaip 
berniukų ir mergaičių pa
reigų mokykloje sulygini
mą, rimtos mokytojų pažiū
ros į darbą reikalingumą,

buvo atlikta mažiau kaip 
per penkioliką metų.

Kas dabar atsitiko su 
Philadelphijos veikėjais?

Trakimas.

HOLANDAI SKUNDŽIA
SI PRIEŠ ANGLUS

Tūli Holandijos valdinin
kai skundėsi, > kad anglai 
bando paveržti iš holandų 
prekybą Indonezijoj ir Vo-

John Jones, United Mine Workers, AFL, atstovas 
(kairėj), susitiko su kitu unijos atstovu John O’Leary 
ir kapitonu N. H. Collisson, federaliu angliakasyklą 
administratorių, tartis dėl papildymo minkštosios ang
lies kasėją kontrakto.

Kad ir tas pats gydytojas

nic hormone”, atitinkamą 
dozę. Moteriški hormonai, 
laimei, visai nebrangūs.

limą.
Po pranešimo mokytojų 

tarpe kilo karštos diskusi
jos, kurių metų buvo nagri-



Penktadienis, Lapkr. 22,, 194G Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapi*

Lietuvos TSR Maisto 
Pramonė

Rašo Doc. inž. J.
Pirmas pokarinis penk

metis Lietuvos TSR maisto 
pramonei iškelia didžiulius 
uždavinius. Per šį penkme
tį ši pramonė turi atstaty
ti padarytus jai sunaikini
mus ir išleisti produkciją li
gi prieškarinio ir jį virši
jančio lygio.

Šiame penkmetyje bus at
statyti visi veikusieji anks
čiau cukraus fabrikai; Vil
niaus ir Šiaulių m. bus nau
jai pastatyti du pieno per
dirbimo fabrikai ir kitose 
vietose dar penkios mecha
nizuotos pieno perdirbimo 
pramonės. Kaune bus už
baigta statyba pertvarky
tos miesto skerdyklos 70 
tonu mėsos ir 25 tonu mėsos 
gaminių į parą gamybinio 
pajėgumo su 1,500 tonų tal
pos šaldytuvais. Klaipėdoje 
bus atstatyti '5,000 tonų tal-

VENCKEVIČIUS
plataus vartojimo prekių 
gamyba. Pav., iš odos atrai
žų gaminama tufliai, vai
kams apavas, kilimėliai; 
iš žarnų — muzikinės sty
gos, techniškos ir medici
niškos gijos, diržai; iš 
vamzdinių kaulų — įvairūs 
kaulo dirbiniai, sagos, vą
šeliai; iš ragų — šukos, sa
gos, ragų miltai; iš mėsos 
atmatų — sausi ir virti pa
šarai gyvuliams; iš konser
vų dėžučių broko ir skar
dos atraižų— plombos, puo
deliai, dėžutės; iš šerių — 
įvairūs šepečiai ir teptukai.

Ypač plačiai numatoma 
išvystyti mediciniškų orga- 
no-preparatų gamyba, ku
riai žaliavą teikia mūsų 
mėsos kombinatai. Jau šiuo 
metu gaminama insulinas 
(žalias), hematogenas, ova- 
rinas (skystas), hepatokri-

Pirmajame bankų darbininkų streike šios šalies isto
rijoje, šie nariai CIO Financial Employes Guild Lokalo 
96-to pikietuoja Merchants Bank, New Yorke. Darbi
ninkai išėjo į streiką bosams atsisakius ginčijamus 
klausimus išspręsti derybomis, nors pirmiau tą buvo 
pažadėję.

Žinios Iš Saulėtos Floridos

CHICAGOS ŽINIOS

nas. Dar šiais metais bus 
pradėta gaminti mediciniš
kas pepsinas, sausame pa
vidale maminas, sperminas, 
ovarinas, o vėliau visa eilė 
kitų mediciniškų pre- 

produkcija išaugs ir dabar- paratų, kaip: ferrochema- 
tinę produkciją viršys du togenas, pituitrinas, adre- 
kartus. Penkmečio pabaigo- nalinas, prostatinas, pilori- 
je kas met bus gaminama: 
smulkaus cukraus — 25,000 
tonų, sviesto — 12,000 t., 
mėsos — 28,000 ton., mėsos 
gaminių — 4000 t.; spirito 
— 500,000 dekalitrų.

Greta aukštos produkci
jos kiekiais žymiai padidės 
ir produkcijos ; 
tas. 
srityje greta dabar gamina
mų dešrų bus gaminama ei- čio gale be abejo turės gau- 
lė naujų mėsos gaminių rū- sius maisto pramonės kad- 
šių, be to, išplėsta gamyba rus. Aukštai kvalifikuotų 
mėsos pyragaičių, kaldūnų, maistininkų skaičius penk- 
mėsos ' pusfabrikačių, faso- mečio gale padidės dvigubai 
ninės mėsos. palyginant su 1940 m. ir

Jau dabar prie mėsos pilnai patenkins išaugusios 
kombinatų gaminama ir Lietuvos TSR maisto pra- 
sparčiais tempais plečiama monės pareikalavimus.

pos eksportiniai šaldytuvai 
ir Šiauliuose naujai įrengti 
1,200 tonų talpos šaldytu
vai.

1950 metais svarbiausių 
maisto pramonės įmonių

nas ir kt.
Tam darbui kvalifikaci

jos specialistų — diplomuo
tų inžinierių technologų pa
ruošimas pavestas Kauno 
Valst. Universiteto techno
logijos fakultetui, kur greta 
kitų disciplinų skaitoma ir 

asortimen- specialus maisto pramonės publikonai. Jeigu jum nepa- 
Pav. mėsos pramonės kursas. tinka demokratai, va, štai,

Tarybų Lietuva penkme- imkite republikonus, ir tu
rėsite hooverinius laikus, 
nes kraštutinis jų pamatas 
tai naikinimas darbininkų 
pagerintų- sąlygų, iškovotų 
prez. Roosevelto laikais. Ir 
naikinimas tokių 
kaip CIO. Republikonai, ga
vę didžiumą balsų, jau da
bar pradeda rodyt savo za- 
zajadlus dantis. Tai galima 
matyt per jų spaudą ir ra-Vardo Reikšme

St. Petersburg, Fla. — mi apeina, nuperka, o už 
Demokratiniam kapitalisti- dienos kitos parduoda ir 
niam krašte viskas yra ga- pelno po du-tris tūkstančius 
Įima. Bet atvertus antrą dolerių. Tai jie ir tas namų 
puslapį, ypač darbo klasės kainas iškelia. Mažesnieji 
luomai, niekas nėra galima namukai - bungalows prieš 
be jų žinios ir patvarkymo, keturis metus parsiduodavo 
Pavyzdžiui, kaip čia mūsų už tris-keturis tūkstančius 
krašto darbininkai yra bo- dolerių ir aukščiau, ir tie 
vinami, mulkinami ir mon- patys kiti būna termitų su
kinami per “demokratinę” ėsti arba skorpijonų užata- 
kapitalistinę galingą spau- kuoti. Tai ką jau ir kalbėt 
dą. Mūsų kraštas turi daug apie naujų namų pirkimą, 
partijų ir partijukių. Bet žmonės priversti aukštas 
dvi partijos kontroliuoja kainas mokėt todėl, kad su 
kraštą, demokratai ir re

mokratų “Record’as”, vėl pi- 
kietuojama ir republikoniškos 
policijos saugojamas. Kiek 
laiko atgal, čia streikavo veži
kai visų laikraščių, išskyrus 
“Daily News”. Dabar strei
kuoja taip laikraštininkų Gil
dijos nariai ir, sakoma, pri
klauso prie CIO. “Record’as” 
seniaus vadinosi Roosevelto 
rėmėju ir pataikavo unijoms. 
Bet kai palietė jų kišenių dar
bininkai, tai republikoniška 
miesto policija geriausia pro
tekcija iu veidmainingai “de
mokratijai”.

Ginčas tarp CIO ir AFL 
dar neišspręstas, ir mieste a- 
laus jau seniai nėra. Iš kitur 
atgabena spekuliantai ir dvi
gubai brangiau čia parduoda.

M. S.

SKIPIČIO PRAKALBOS— 
BE PONO SKIPIČIO.

Amerikos Lietuvių Tary
ba lapkr. 15 d. suruošė pra
kalbas, kurios visoje jų 
spaudoje buvo numatomos 
“gigantiškomis” ir “iškil
mingomis”. Kalbėtojais tu
rėjo būti gerai žinomas 
Smetonos bendradarbis ir 
Berlyne po naciais veikęs 
Skipitis, ir dar keli.

Tūlas B. Bud ginas, per
statytas kaip “studentas, 
kuris kovojo pogrindyje ir 
dabar yra atvykęs iš Vokie
tijos”, sakė pirmą prakal- 
bą.

Kalbėtojas vyriausiai ap
sistojo prie lietuvių tautos 
kančių po vokiečių okupa
cija ir gan vaizdingai nu
pasakojo detales, nors per
daug kėlė savo asmeniškas 
kančias ir, ar sąmoningai 
ar nesąmoningai, bandė sa
ve perstatyti tikru kanki
niu.

Neabejojame, kad mini
mas asmuo tas kančias na
cių koncentracijos stovyklo
se perėjo, arba — bent no
rime jam tikėti.

Bet kada jis ant galo su-’ 
si jaudino ir pradėjo rėkti, 
kad visi, lietuviai pabėgėliai 
Vokietijoje yra tokie kan
kiniai, kiekvienas salėje 
jaučia, kad čia gryniausias 
melas ir demagogija. Jeigu 
ponas Budginas jau buvo 
toksai kovotojas prieš na
cius, jis turėjo būti pirmas, 
kad pasmerkti Plechavičius, 
Kubiliūnus ir kitus kvislin- 
gus bei kvislingėlius, kurių 
didelė dalis dabar tupi Vo
kietijoje D. P. stovyklose.

Bet matyti, kad Budgino 
peraštrios kalbos prieš na
cius (nors jis spėjo ir bolše
vikus gerokai apkolioti) ne
patiko sekančiam kalbėto
jui, kaip ir kitiems ALT 
veikėjams. Tas antras kal
bėtojas, kažkoks daktaras

Dagis iš Švedijos atvykęs, 
pabarė pirmąjį kalbėtoją, 
kad tik “ruduosius mini, o 
ne raudonuosius.” Tas ant
rasis tipelis deklamavo po
eziją, šaipėsi ir galų gale, 
visų akių dėkingai palydė
tas, pagaliau apleido sce
ną. Publika lengviau atsidu
so.

Bet kur buvęs kur nebu
vęs, ant scenos atsirado dar 
aštresnis tipas — bombas- 
tiškas kunigas, kurio tiks
las buvo prirengti publiką 
prie pinigų kaulijimo. Tas 
ir neapsiėjo be poezijos il
su savo patetiškais šauks
mais ir ranku mosikavimais 
tai gąsdino publiką, tai iš
šaukė šiek tiek aplodismen
tų. Bet staiga jis sušuko 
aukščiausiu balsu. Ir kaip 
tik čia aplodismentams bu
vo galas. Salėje esantieji 
sušalo ir pasidarė apatiški. 
Jis reikalavo aukų.

Poezija buvo baigta.
Pagaliau pirmininkas a- 

pie penkias minutes kalbė
jo apie Skipitį, perstatė ji, 
iššaukė jį ir laukė. Publika 
ploja. Bet’Skipičio kaip nė
ra, taip nėra. Galų gale 
išaiškinta, kad Skipičio sa
lėje visai nebuvo ir jo ne
bus. “Susirgo,” sakė taktiš
kasis pirmininkas, “nežinau 
ar tiesa, ar ne...”

Ant scenos Skipičio sub
stitutas - Ersatzas — ne 
kas kitas kaip ponas Vaidy- 
la. Kas pažįsta tą oratorių, 
tam nereikia nieko kartoti. 
Kas ne — apsieis jo nepa
žinęs.

Ne visai pripildytoje ir 
niūrioje Auditorijoje mitin
gas užsibaigė tikrai pri
slėgtoje atmosferoje. Tik 
Vaidyla peržygiavo per sa
lę su šypsena ant lūpų, ma
tyti dar patenkintas savo 
kalbos dideliu pasisekimu.

Aukų surinko viso labo 
tik apie $280. Rep.

Tikėsite, Ar Ne?
Woodbury Heights, N. J., 

gyvena Jonas Trakimas. Jo 
sodyba apsupta nepaprastai 
dideliais, storais medžiais, gal 
apie 150 metų senumo, ar 
daugiau. Keli metai atgal 
siautusi labai didelė vėtra, nu
laužė vieno medžio šaką, ša
kos stumbury paukščiai susi
suko lizdą, perėdavo vaikus. 
Praeitą pavasarį Jonas Traki
mas nusitarė ančių daugiau 
nebelaikyti. Baigiant antis iš
parduoti, viena pradėjo dėti 
kiaušinius. Spėjo antis padėti 
kiaušinį, Jonas tuojaus paima. 
Už dienos-kitos žiūri, kiauši
nių daugiau nėra. Už kelių 
dienų prapuolė ir antis. Jo
nas manė, kad kas pavogė. 
Už kiek laiko, rodos, Velykų 
dieną, žiūri, kad jo antis prie 
medžio kvaksi. Jo nuostabai iš 
medžio šakos, apie 50 pėdų 
aukštumo, pradėjo žemėn 
kristi antukai — viso iškrito 
6 ir nei vienas neužsimušė.

Kuomet Jonas vogė anties 
kiaušinius, ta supykusi pasis
kolino paukščių lizdą, ten su
dėjo kiaušinius ir išperėjo vai
kus !

Tas medis prie pat namo; 
antis užskrišdavo ant stogo, o 
nuo stogo — paukščių lizdan 
medžio šakoj

Vienas antukas dingo ant
roj dienoj, o 5 užaugo daug 
didesni už “mamą.” Jonas 
nepyksta, kad jam antis iš
kirto tokį šposą — turės gar
džios pečiankos.

S. V. Ramutis.

ta pačia diena turi progą 
įsi kraustyt. Kitaip jie tų še- 
kių gal nei už dyką neimtų.

Dabar tie, kurie turi pa- 
sirandavoję šiokius tokius 
kambarius, šaukte šaukia 
nepirkt jokių namų, “lai 
jie sau pasiunta, taip visa
dos nebus, doleris turės at- 

unijų, eit į normališkas vėžes.”
Mūsų mieste darbo ran

kos pigios. Pastebėjau, kad 
negrai darbininkai yra auk
štai išlavinti, jie moka 
dirbt visokius darbus, dir
ba greitai, gabiai ir gražiai. 
Mano auto padangą - taje- 
rą vinis perdūrė. Negras 
darbininkas taip gabiai pa
taisė, kad aš stebėjausi, ir 
tiktai už 25 centus. Daviau 
jam 50 centų/ir tai voka
vau, kad per pigiai.

Jie visi neorganizuoti, a- 
pie kokias nors unijas nei 
žioptelt negali. Tai va kur 
reikalingi geri ir gabūs uni
jų organizatoriai - kalbėto
jai. '

PHILADELPHIA, PA.

Gary, Ind.man, nes aš dar “mažas kū
dikis”... Mus linksmino Chi- 
cagos dainininkai, Kastutė 
Abekienė, Agotėlė Kenstavi- 
čienė, Povilas Stogis ir Juozas 
Kenstavičius. Taipgi rusų jau
nuoliai balalaikistai ir šoki
kai. Visi susirinkę buvo tiek 
patenkinti, kad draugui V. 

Andruliui tarus kelis žodžius 
apie reikalą remti darbinin
kišką spaudą, į ’ kelias minu
tes sudėjo net $72.30 ir kele
tas pasipirko Vilnies Šerų.

štai /vardai tų geradarių: 
Alek. Vavančius $5, Martinas 
$2, J. Bekampis $2, II. Mar- 
kunienė $2; po dolerį šie: — 
žalis Antanėlis, E. Mulokiutė, 
M. Waidžiulienė, V. Urbienė, 
J. Jablonskis, Povilonis, P. 
Puodis, V. Mačis, V. Scotch, 
Navalinskienė, Patalevičius, 
Litvinienė (Camden, N. J.), J. 
Strumskis, Buinauskienė, A.
J. Smitas, A. Bartišienė, J. 
šolomskas, P. Urbonas, J. Va
linskas, F. Valantas, P. Kuo
dis, M. Dumša, A. Adomaitis,
K. Žilinskas, A. šlegeris, J. 
Vaitkus, V. Urlakieųė, A. 
Krikštaponis, B. Kavalčiuk, 
V. Paliepienė, P. Zaleskas, J. 
Stasiukaitis, A. Keršauskas, 
A. Pranaitis, V. Jakštis, J. 
Ambrose, Ramanauskienė, 
Daktaras Stankus, A. Pauliu- 
kaitienė, Ona Atgalainienė, 
švilpis, J. Kižauskas, Degu
tienė, žmuidienė, Pilokienė, E. 
Laurinavičienė; Vikonis 75c.; 
po 50c.: Vasiliauskas, Gustai
tis, B. Banis, J. Gružauskas, 
A.‘Taražas, Vaičaitis, M. Tra
kimas, T. šaulinskienė, ir J. 
Kruvalis 55c. Aukos padalin
ta sekamai: $40 Vilniai ir 
Laisvei $32.30.

Širdingai ačiū už parėmimą 
darbininkiškos spaudos.

Philadelphijos didlapis de

Verta Gailėtis.
Kažin kodėl taip stipriai į- 

sigyvenęs pas žmones įprotis, 
kad jei jis ką turi, ar gali tu
rėti, matyti, girdėti, tai nela
bai paiso. Bet po laiko, kai 
jis praranda, ne kaip mėgsta
mą daiktą ar ką tokio pana
šaus, tai griaudinasi ir gaili
si....

Taip dabar pas mus, kas 
dėl atsibuvusio koncerto. Kiek 
dar galėjo sutilpti į patalpą, 
ir girdėti tokį puikų koncer
tą, bet nepaisė, gal nemanė, 
kad bus tokis, kaip garsinta. 
Dabar gailisi, bet jau po piet 
šaukštas...

Jau virš dešimt metų, kai 
čia buvo kas panašaus sureng
ta lietuvių dailės, muzikos ir 
dainų srityje. Kad mūs pažan
gieji lietuviai kenčia didelį 
skurdą, lietuviškų dainų ir 
muzikos srityje, nesinori nei 
daugiau griaudintis. Kas nors 
ir ką nors turėtų daryti, kad 
vėl atgaivinti chorą, ar kokį 
kvartetą, ar muzikos grupę, iš 
jaunų vyruku ir mergaičių, 
bent ką panašaus į rusų bala- 
laikistų orkestrą, čia yra 
draugijų, kuopų, yra svetai
nių, kur vietą galima gauti 
labai tinkamą ir veltui. Tū
los draugijos ar kliubai užimti 
kokiuo nors darbu. Bet, pa
vyzdžiui, kaip Moterų Kliu- 
bas, rodos, net nežino, ką mi
tinge kalbėti, ką tarti. Ar jis 
negalėtų imtis iniciatyvos į- 
steigimui choro ar muzikos 
grupės ?

Na, apie lapkričio 9 d. at
sibuvusį koncertą galima bū
tų prirašyti puslapius ir tai 
vargiai pilnai išaiškintum tą 
didelę talentų vertę. Muzika, 
daina, kuomet jinai girdima 
iš talentingų žmonių, yra di
delė brangenybė. Kad apie ją 
ką daugiau kalbėti, tai ne

Rašant šiuos žodžius, jau 
mūsų, mieste pasidarė užsi- 
grūdimas svečiais - turis
tais iš šiaurės — North 
krašto. Jų veidai man kuo 
ne sakyte sako, kad jie kuo 
ne visi darbininkai, atvažia
vę praleist šimtą kitą savo 
sutaupą ir pasilsėt, bei svei
katą pataisyt, arba visai 
pagadint. Bet man vietos 
žmonės sakė, “palauk gruo
džio pabaigos ir sausio mė
nesio, tai centro mieste nei 
peštiem, nei su mašinom 
persigrūst bus negalima.”

Kambarių Raketas.
Ir dabar padoresnių kam

barių negalima gauti, ypač 
tokiu, kurie turi lubines 
kainas. Bet ir su lubinėm 
kainom kiti ima daug dau
giau. Ten yra strioko ir 
kinkų drebėjimo, kad jų ne
apskųstų į OPA. Tokie žmo
nės laukia, kad tiktai būtų 
panaikinta randų kontrolė.

Sezoniniai kambariai, ku
rie būna per vasarą užda
ryti, užstojus žiemai, visi 
atidaromi. Už juos lupa 
aukštas, daugiau negu dvi
gubas, kainas. Į savininkus 
ir OPA žiūri per pirštus, 
jeigu kuris ir nėra užsire- suteikė labai malonų patar* 
gistravęs.

Mieste yra tuščių kamba
rių tūkstančiai, jų niekam 
nerandavo j a. Visi toki tu
ristam namai ir namu
kai agentų raketierių iš-

Nanking.— Chinų komu- statyti ant pardavimo. Per 
nistų generolas Chou En- tokius raketierius - broke- kos ir Anglijos protestus, 
lai pasitraukė kaipo derybų rius negalima nupirkt na- įtariančius, Į ‘ 
vedėjas su Chinijos diktato
rium Chiang Kai-sheku.

4 P. Sklenis, Užventė.
5 A. Papylis, Ašminta.
6. T. Kudulis, Tvera.
7 K. Alvitas, Udrė.
8 P. Balninkas, Širvintė.
9 Š. Kriokis, Leipalinga.

Spnovės lietuvių mytai ir 
mystika šių dienų mūsų vi
suomenei lyg svetimas da
lykas. Bet, netiesioginiai 
Lietuva stipriai su tuo su
sirišusi.

Mytologijos žinovams aiš- 10 S. Čipėnas, Alotė. 
ku, kas yra tikyba. Lietu
viai ima tikėjimą kaip 
“šventą duoną” ir čia daro
ma didelė klaida. Kurie 
vykdė Lietuvoje krikščio
nybę, naują tikėjimą, jie tu
rėjo du tikslu: apiplėšti Lie
tuvą ir valdyti ją. Čia jie 
rado lietuvių stiprybę, vie
ningumą ir griežtą pasi
priešinimą. Žudynės buvo 
neaprašomos, be jokios mie- 
laširdystės bei pasigailėji
mo. Šių dienų krikščionys 
ne geresni! Sintojizmo išpa
žintojai pirma pamatė misi- 
jonierius su kryžium, vė
liaus pajuto atominės bom
bos jėgą!

Lietuviams buvo prime
tama stabmeldystė ir bur
tuose “paskendimas”, vie
nok archeologiški tyrinėji
mai Lietuvoje ligi šių laikų 
nerado, kad lietuviai būtų 
stabus garbinę. Kas link 
burtų, tai krikščionybė jų 
daugiau atnešė į Lietuvą, 
negu lietuviai senovėje tu
rėjo.

Paliksime mytus ir bur
tus į šalį. Dabar pateiksiu 
žiupsnelį senovės lietuviškų 
vardų:

Mėn. diena, savaitės die- 
ir vardai:

1 P. Anykštis, Vileika.
2 š. Juodupis, Betakė.
3 S. Baisogalis, Veišė.

11 P. Baiboriškis, Se tilte.
12 A. Tirliukas, Raudonė.
13 T. Betakis, Sudargą.
14 K. Pandelis, ’Platė.
15 P. Čiaudis, Velžė.
16 Š. Salakas, Nevarė.
17. S. Darbėnas, Molėta.
18 P. Kamojis, Luokė.
19 A. Masninkas, Alvytė.
20 T. Neveranas, Laše.
21 K. Kybartas, Nedėla.
22 P. Landvaras, Kelmė.
23 Š. Pabaiskis, Dauguva. 
24. S. Leipalingis, Jonata. 
25 P. Šimonis, Karte.

Raudenis, Imbradą. 
Vegeris, Gybė. 
Dauguvis, Eržvilke. 
Rumšis, Gaurė.

30 Š. Suntautas, Ežerinė.
Lapkričio mėnuo lotyniš

kai vadinamas November 
arba Novembris, paeina 
nuo žodžio Novem, devin
tas, sulyg romėnų senovės 
kalendoriaus. Jie pradėdavo 
metus su kovo mėnesiu. Tad 
jų skaičiuje November yra 
devintas mėnuo. Mūsų skai
čiuje lapkritis yra vienuo
liktas metų mėnesis, turįs 
30 dienų.

V. J. Stankus.

Hartford, Conn

na

27 T.

P. A. Jatul.

Padėka Visiems
Mes, Kastancija Puidienė 

ir sūnus Alfordas, dėkavo- 
jame visiems, kurie spalių 
29 dieną dalyvavote Puidos 
laidotuvėse ir suteikėte pa
skutinį patarnavimą. Pir
miausia ačiū grabnešiams, 
tai yra, S. Makaveckui, M. 
Johnsonui, J. Banevičiui ir 
J. Januliui. Taipgi ačiuoja
me C. Vilkui už laba griau- 
dingą prakalbėlę, kurią jis 
pasakė paskutinėse jo atsi
skyrimo valandose. Taipgi 
ačiuojame graboriui Kario
nių iš New Britain,- kuris

navimą.
Labai širdingai visiems 

ačiū.
Kastancija ir 

Sūnus Puidai.

Rumunija atmetė Ameri-

, kad rumunų 
mas ar namukas už žmo- valdžia, girdi, neteisingai 
niškesnę kainą, nes jie pir- paruošė rinkimus.

BAISI TRAGEDIJA 
DARBININKO ŠEIMOJ

John Woynaroski, Gary 
Screw & Bolt Co. darbinin
kas, grįžo iš darbo pakilu
siam ūpe. Besiartinant Ka
lėdoms jis pirmu kartu sa
vo gyvenime nebeturi sko
los, jo gražus namelis, Glen 
Park distrikte, pilnai išmo
kėtas. Jo šeima, moteris ir 
du vaikučiai, kartu ir jis 
pats linksmai galės praleisti 
Kalėdas. Jam per dieną 
mintyse stovėjo to ryto at
sisveikinimas su šeima. Jo 
moteris Minnie ir abu vai
kučiai, Ann, 4 metų, ir 
John, Jr., 13 mėnesių, sto
vėjo tarpduryje ir atsisvei
kinant mojo rankomis.

Bet Jonui įvažiavus į ga- 
radžių automobilio prieša
kinės šviesos puolė ant ko
kio tai keisto reginio. Šaltis 
perėjo per kūną, kada jis 
pamatė bekabantį savo 
žmonos lavoną.

Bet kur vaikučiai? Sku
biai bėgo į stubą ir garsiai 
pradėjo šaukti. Bet vaiku
čių nie balso. Skubiai pasi
ėmęs telefoną pašaukė po
liciją. Pats pradėjo ieškoti 
po kambarius ir pagaliau 
nuėjęs į skiepą rado abu 
vaikučius bekabančius ant 
sienos. -

Policijai atėjus Woynaro
ski tiek tik galėjo pasakyti, 
kad jo žmona neseniai sir
gusi nervų suirimu ir kele
tą savaičių praleidusi sana
torijoj, Wisconsin valstijoj.

Koresp.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Skaičiau taipgi ir “Lais
vę,” “Vilnį”, “Ruskij Go
los.” Su šiais laikraščiais 
turėjau keblumo, keliauda
mas iš vietos vieton. Vis 
jie . man dar ateidinėja į , 
Teksus, vienos mano svai
nės adresu. O toji nabagėlė 
turi paskui dėt krūvon ir 
visą krūvą persiųst į Kali
forniją. Visiems iš to yra 
gaišto, ir laikraščiai mane 
pasiekia labai vėlai. Tai va 
sėdu ir rašau “Vilnies” ir

ims ir pradės mane priva
čiai, nuošaliai kalbint, kokio 
patarimuko prašyt.

Pirmininkavo ir įvadinę 
prakalbėlę išrėžė Repečka. 
Pristatė mane. Pat pirma 
prabilau opiausiais politi
niais ir ekonominiais die
nos reikalais. Lietuvos šel
pimo reikalais, kad dar 
daugiau prisidėjus su auko
mis Vilniaus Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui įrengti. Vietos 
draugai jau lig šioliai buvo

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

kelionėje
Sulaukęs
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GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

‘trytina’ ir duoklių ne
mokėti.”
kada iš darbo išmeta, 
unija jau būtų gera ir

be mano 
54 metų 
darbo su 
am H a u s

pavienių 
padarau 
paveiks 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

RONKONKOMA
8634

Didelis pasirinkimą* 
visokių vynų ir degtine»

Geri Užkandžiai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ve& 
tuvių, kitokių

Juozas Zeidal
Savininkai

411 Grand St. Brook u

Laime-—Liberty, Lithuanian Daily Pcn'dozh«n

Baltimore, Mi

visuomet nepalyginamai 
sunkiau, ne kaip duot. Ben
drai apie sveikatos dalykus, 
apie higieną, apie gyvenimo 
persilaužimą kiton pusėn — 
pakalnėn, apie orą, maistą, 
vitaminus, mankštą, apie 

I dvasinę nuotaiką, protinį 
nusistatymą ir t.t. ,galima 
aiškinti daug. Ir, jei tik 
gausiai, dosnia ranka pabe- 
ri brandžių žinybos grūdų, 
moka, kam reikia, gerai su- 
lesioti.

Publika klausėsi gražiai. 
Iš veido, išraiškos, iš užgi
nančio šypsnio, iš galvos 
kriptelėjimo šen ir ten — 
jauti klausovų pulsą. Ir ma
lonu kalbėt, kai matai, jog 
kalbi į gyvą, išmoningą, ne 
sukempėjusią, ne sustingu
sią publiką, ne į cementinę 
sieną. Kai matai'tuojautinį 
savo pastangų atoveiksmį

“Ruskio Goloso” adminis-; sudėję apie 800 dolerių. Ra- 
tracijai, kad vely visai čia einau bent dar kita tiek da
man laikraščių nebesiunti- bar sumest. Ir tai butų vi- 
nėtų, nes žadu nebeužilgo (sai ne sunku. Nė vienas sa- 
grįžti namo į Niūvarką, —; vęs labai jau taip nenusi- 
siuntinėkite tenai. skliaustų, nes visi gerai čia

Nu ir lipnos 5 diona i' Pri™’ laikosi Patogiai, Na, n liepos o a eną,^ p medžiagiškai apsirūpinę
pavakary pi adė jau iasyt; e^_ sudideliu kaupu. Ko- 
siuos ispudsnus. Tiesa, su- dėi gį neparodyt savo hu- 
sivelinau. Rei ėjo pi a e jmaniškumo, savo dėkingu-1 arba reakciją, 
anksčiau bet nebuvo kaip, į mo gimUja< šalelei> taip 
progy nt\kuv°. i tą popie-1 nukentėjusiai ir 
ti kažkaip susidarė palam !mus ojusiai nuo anų 
kesne nuotaika. Vaikų abie- j ni]n?nijuhi ruduiu barbaru 
jų nebuvo namie, tuo tar-: e
pu: buvo kur išvažiavę sa- žinojau gerai ir jaučiau, 
vais reikalais. Maniškė irgi į kad bent po šimtinę išmest 
netrukdė, ką tai siuvinėjo, Į daugeliui čia būtu tik me
tai aš ir pradėjau. Rašiau iš kis. Gyvena, palygint, liuo- 
atsiminimų. Turėjau pasi-š nasty, nrabangiai. Mažiau 
žymėjęs ant popiergalio, ke- i tik reikia egoizmo, o dau-

Ir, žinote, 
gavau ir

liais žodžiais tai ar tai die- į oriau altruizmo... 
nai, kas kada įdomesnio į-į mielieji mano, 
vyko. Taip ir rašinėjau, pri- Šiuokart skaudžiai nusivil- 
šokdamas, kai ramiau bū- ■ ti. Per trumputę pertraukė- 
davo aplinkui, Jono prieki- lę aukų sumesta vos 
niam kambary arba daž-. norą 
niau kiemuky, ant seno te
nai metalinio stalo, išsine
šęs tam kartui iš vidaus 
kėdę.

Sekmadienį, liepos 7 d., 
irgi į pavakarį, tarptauti
nio centro salėj — “Inter
national Centre”, Los An
geles mieste, įvyko mano 
prakalbos. Šefavo vietos 
LLD kuopa. Į salę mape at
sivežė Repečka. Maniškė 
šiuokart nė nevažiavo: jai 
tai jau dalykai žinomi, pir
ma dažnai girdėti. Be to, 
namie norėjo ką tai už
baigt.

Įeinam į salę. Tai ten pat, 
kur vietos pažangusis cho
ras daro savo pratybas 
penktadienio vakarais. Sa-; sielos polėkius... 
lė sau pavidutinė, švarutė,; bam 
ant žymios gatvės. Namas 
iš oro dailiai atrodo. Daug 
aplinkui medžių, krūmų, vi
sa atmosfera jauki ir malo
ni.

Įėjus, salė jau buvo arti 
pjlnio. Sužiurau. Vis jau 
matyti veidai, susitikti per 
anuoje du pikniku. Bet buvo 
ir man dar nematytų, ne
pažįstamų žmonių. Kaip ir 
paprastai, belūkuriojant, 
tai vienas, tai kitas, o daž-1 aukot 
niau — tai viena, tai kita ; 1

Po prakalbų ilgai dar bū
riavosi draugai aplinkui. Ir 
išeit iš salės ilgai nebuvo 
galima. Vis privačiai norė
jo ko pasiklausti, pasitei
rauti. Galų gale salėj žibu
riai pradėjo mirgčiot. Tai 
salės prievaizda darė per
sergėjimus, kad jau metas 
skirstytis. Kadangi ir tas 
nepadarė reikiamojo efek
to, tai žiburiai staiga mirkt 
ir visai užsimerkė... Tada 
jau nebėr kas daro. Visi 
norom - nenorom išgūžė j o 
ant šaligatvio. 0 čia irgi 
dar negreit išsiskirstėm...

apie 
šimtelių... Žinoma, 

kiekviena dovana — labda
ryste. Ir našlės skatikas kai 
ka reiškia. Bet čia, šioie 
Dubli ko j ta sumesto i i krū
velė man atrodė menka iš
malda, “ubagiška almuž-' 
na”... Ai, draugai, draugai, j virukų ir laiškų, išsiuntinė-l 
draugučiai! Iš tikro, argi!jau draugams ir giminėms, 
nesi juntam esą “ubagai! kad išvažiuoju. Tokį prane- 
dvasioj”?.. Kiekvieno žvėre-išimą padariau ir namų sa
lio nagai į save riesti... Ir' vininkui, kur gyvenu Niū- 
neįstengiam mes taip labai kvarke. Maniškė vis dar* ne
pakilti virš siauručiukų sa- rėjo ilgiau čia pabūt, bet

Sekamą dieną, pirmadie
nį, jau nusisprendęs gal už 
savaitės išvažiuot namo į 
rytus, parašiau glėbelį at-'

sakyt nieko tokio nesakė, 
ką ir kaip ji norėjo geriau 
padaryt. Kai man, tai jau 
ir labai pradėjo rūpėt na-

vo asmens reikaliukų...
Nukalbam mes, kai kada 

ir umariai nukalbam apie 
žmogaus dvasios prakilnu
mą, apie tauru humanizmą, įmo grįšt, kaip jau daug
apie pasišventimą, solidaru-Į kam pirma to prisižadėjau, 
mą, idealizmą ir kitokius! Toji kelionė ir tas nepas- 

_ • NukaL | tovus čigoniškas gyvenimas
O rankom smarkiai j man jau ėmė gerokai įkirė- 

sugniaužę laikom savo. ti ir gnaibyt man sąžinę. Ką 
mantą... “Lip service” lupų 
patarnavimas... O, kur rei
kia apčiuopiamai, daiktin- 
gai prisidėti, — šiaudadū- 
šiškai susigaužiam, atgal į 
savo storžievišką kevalą — 
ir tik menką trupinėlį įsten
giam išmesti...

Antruoju atveju lengviau 
buvo kalbėt. Čia, mat, nebe 
meldi, nebe prašai duot, 

;, bet pats ką duodi, 
aukoji. Kai man, tai prašyt

BANKIETAS
Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 

3-čias Apskritys, veteranų priėmimui.

ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio 23 November
Durys atdaros 6 P. M. Vakarienė 7 P. M.

ŠV. JURGIO SALĖJE
180 New York Ave., Newark, N. J.

VAKARIENĖS KAINA $2.00 ASMENIUI.
PO VAKARIENĖS ŠOKIAI
GROS GERA ORKESTRĄ

jūs manot, susimildami! Iš
važiuojant mudviem į atos
togas, maniškė diplomatiš
kai manipuliavo: girdi, po
rą savaičių Teksuose, porą 
savaičių Kalifornijoj 
vaikus — ir nemoliai. Ta
čiau, kai įvažiavom į tuos 
Teksus, tai kiekvienoj vie
toj vis ji dieną, kitą užvarė. 
Ir išėjo dvigubai — visas 
mėnuo. Kai pasiekėm Kali
forniją, tai dar blogiau. 
Kai, po poros savaičių, pri
miniau apie namo važiavi
mą, tai jinai oniai artyn ne
prisileidžia .. Kur tau! Tik 

j spėjom atvažiuot, o tu jau 
i ir atgal!.. Juk tai pirmos 
I tokios atostogos: turim pa- 
I būt ilgiau ir gana!... Nėrgi 
kas daro. Negisikivirčysi. 
Nudilbinu akis ir nusilei
džiu. Ir taip datraukėm net 
iki liepos 7, iki prakalbų. 
Toliau jau nebenorėjau del
sti. Ruošiaus važiuot.

Bet jūs pamatysit, geri 
žmonės, kaip išėjo, kaip su
iro mano tie planai ir užma
nymai. Ir kas man tuos pla
nus suardė — ir taip mik
liai ir taip lengvai suardė. 
O kasgi, kad ne moteris. 
Moterys, brolyčiai, oho! 
daug jos kitaip tau pavaro, t

(Bus daugiau)

pas

Vietiniai ir iš apylinkės malonėkite dalyvauti 
šiame parengime. New Yorkas, sakoma, tu

ri anglies menesiui iki dvie
jų menesių.

..... . .. . . •<( ...... , . • .i-.;: 1' ■*

Latvijos, Estonijos ir Lietuvos, 
18,000 Yugoslavijos ir 170,- 
000 žydų. Iš nurodytos skait
linės galima spręsti, kad iš 
Lietuvos Vokietijoje, pabėgėlių 
bus apie 30,000. Na, o Ameri
kos lietuviai fašistai sako, kad 
iš Lietuvos beveik visi lietu
viai išbėgo, tik “kacapai” pa
liko. Ar tai Lietuvoje buyo tik 
apie 30,000 lietuvių?

Išmušė Dantis
čia pribuvo laivhs “Liber

ty,” ant jo atplaukė Dr. Da
vid Wdowinski, iš VarŠavos, 
kuris sakosi buvęs revoliucijo- 
nierius prieš nacius. Daktaras 
Wdowinski sakosi, kad jis 
buvo laikomas Dachau kon
centracijos stovykloje. Sako, 
kad jis buvo priverstas pats 
sau duobę išsikasti, bet tai tik 
kitų pavergtųjų poteriai ji iš
gelbėję. Toliau daktaras nu- 

Irodinėjo, kad jam naciai su 
revolverio kulbe kelis dantis 
išmušė. Jis ėmęs didelę riziką, 

' kuomet jis naciams meluoda- 
I vęs. Kuomet žmonės koncen- 
Įtracijos stovykloje sirgdavę su 
' mažu šalčiu, jis sakydavęs na
ščiams, kad jie serga pneumo
nia. I

Į Šis daktaras turėtu papasa- 
; koti “Polski Zwionzek” orga
nizacijos viršūnėms, kurios 

visai atsikratyti, i i Washington^ pas Tru-. 
likti laimėtoja ™al>?> ,kal Trumanas lsvyty 

I bolse^'krs is varsavos, o 
ją atiduotų lenkams fašistams, 

tik Liepto Galą? 
“Baltimore Sun”

taksų mo- 
todėl, kad 
kitiems vi
ii* liksime

Ar jau visi apsidžiaugė su 
r e p u b 1 i k onų laimėjimais ? 
Taip, nekurie sako: “žiūrėk, 
jau republikonai žada nu- 
mušt taksų 20 nuoš.” Ar taip? 
Reikia nepamiršti, kad darbi
ninkai iš to nesidžiaugs. Tur
čiai gal ir turi kuo džiaugtis, 
o darbininkai, žiūrėkime, kad 
gal visai nereikės 
keti! Kodėl ? Ogi 
darbai sumažės, o 
sai užsidarys. ( Na,
visai nuo taksų paliuosuoti.

Well, kaip ten nebūtų, bet 
republikonų laimėjimas turi 
kelias priežastis. Viena yra ta, 
kad republikonams pasisekė 
prigauti mažiau apdairesnius 
žmones. Antra, tai kad neku
rie žmonės pasipiktino demo-1 
kratų maišaliene Washingto-1 
ne. Trečia, tai kad darbinin
kai pasipiktino T r u m ano 
antidavbininkiška politika, o; 
labiausia geležinkeliečiai, nes j 
Trumanas sulaužė jų streiką, j 
O dar toliau, darbininkai pa-! 
rodė, kaip demokratams, taip ' 
republikonams, kad už kurią j 
partiją darbininkai paduos sa-Į 
vo balsus, toji partija laimės 
Todėl demokratų partija tu
rės anti-labor politiką sušvel
ninti, ar jos 
jeigu nori 
1948 metais.
Ar Nepriėjo

Jau net ir 
pasmerkia Rankino žvėrišku- ■ 
mą. Dabartiniu laiku Kanki
no Un-American Activities 
komitetas pašaukė Dr. Har
low Shapley, tardymui, kad 
Dr. Shapley pasakytų apie’CIO 
ir jo veikimą. Kadangi Dr. 
Shapley nėra CIO narys, tai’ 
ką jis gali apie tą organizaci- i 
ją pasakyti?

“Sun” savo editoriale apie ; 
Kankiną rašo sekamai:

“Paliekant šalia visus klau- j 
simus apie opiniją ir aktyviš- į 
kūmą Dr. Shapley, vieno iš 
šio krašto geriausio astrono
mo, pasirodo iš raportų Wa-! 
shingtone, kad procedūra šia- i 
me atsitikime-— bjaurus klau-' 
simas. Pirma, kodėl Kanki
nas, kaipo pilnam piktume 
žmogus, kuris negali savo 
temperamentą sulaikyti, būtų 
autorizuotas šiame komitete?

“Antra, kodėl šitokis tar
dymas yra daromas už užda
rytų durų, ir ne tik, kad Dr. 
Shapley advokatas buvo ne
įleidžiamas, bet ir išmestas? 
Trečia, kodėl Mr. Rankip iš
traukė popierą, steitmentą, iš 
Dr. Shapley rankų ?”

Pasišaukt žmogų prieš ko
mitetą iš vieno žmogaus, išva-1 
ryti jojo advokatą ir užsida- 
ryt duris ir klausinėt, ar tai' 
yra amerikoniška? Kažin, ar 
ponas Kankinas skaitė kada 
nors Amerikos konstituciją ir 
ar jis ją supranta? Jeigu bū
tų skaitęs ir supratęs, tai taip 
nedarytų. Bet šis Rankino žy
gis gal bus galas jo komitetui.

Pasitraukė iš Komiteto
Čia yra susitvėrusi organi

zacija vardu “Anti-discrimi- 
nation Committee,” į kurią' 
buvo įstojęs ir American Ves
ternus Committee. Ber A V 
komitetui ‘pasirodė, kad anti- 
diskriminacijos komitetas yra 
komunistų dominuojamas, to
dėl pasitraukė. Bet paskutiniu 
laiku Herbert Fedder, AVC 
pirmininkas, sakė, kad vetera
nų komitetas sutiko veikti iš
vien su Union for Democratic 
Action, YWCA,. The Balti
more 4 Jewish Council, The 
Council of Churches ir The 
Urban League prieš diskrimi
naciją Maryl ancle. 1

Pabėgėlių Problema
“Sun” tilpo žinia iš Wash- 

iugtono, kur sakoma, kad 
Amerikos zonoje Vokietijoje 
dar yra 500,000 pabėgėlių. 
Herbert A. Fierst, iš State De
partment; sako, kad Amerikos 
vyriausybė “repatriavo milio- 
nus, bet su paskutiniais bus 
sunkiausia problema, nes ši
tie bijo grįžti į savo kraštus, 
nes jų laukia politine baus* 
me.”

Fierst sako, Kad tame skai
čiuje yra 160,000 lenkų, 100,- 
000 iš Pabaltijos, tai yra, iš

Ąr Jau Taip?
Sun” The Forum skyriuje, 

William Little, rašo sekamai: 
“Aš esu bedarbis jau 6 mė- 

■ nėšiai. Aš dirbau didelėj kor- 
i poracijoj apie 30 metų, dir
bau nuo 12-kos iki 14-kos va- 

j landų kasdieną ir kai kada-' 
. sekmadieniais. Laike Šito ilgo 
į mano tarnavimo, aš išlikau 
I nuo darbo tik 7 dienas, tai dėl 
priežasties ligos. Daugiausia 

1 laiko mano tarnavime aš iš- 
jbūdavau 
! šeimynos.
' aš buvau išmestas iš 
i kitais apie 
Į darbininkais.
; Mr. Forrester 
į organizacija 
tas surišimas 
gos tik gali 
do situaciją. .

Tai taip nusiskundžia Mr. 
Little, bet toki, kaip Mr. Lit
tle, ir jam panašūs, daug kar-

tų pasako: “Kam tos unijos 
reikia, mus kompanija ir taip 
gerai 
reikia

Bet 
tai ir
duokles būtų nebrangios. To
dėl darbininkas turi rūpintis 
apie organizacijas tada, kada 
dirba, o ne tada, kai jau 
mestas iš darbo.

Socialė Apdrauda
“AP” korespondentas

Maskvos praneša, kad Sovie 
tų Sąjungoj socialė apdrauda | 
pasiekia 62,700,000,000 rub
lių arba amerikoniškais dole- j 
riais apie $11,913,000,000 lai-; 
ke penkių metų plano ir pro-1 
ga dvidešimties penkių metų į 
sukakties apdraudos sistemos, j

Sekretorius Soloviev, kuris 
vadovauja šitai apdraudai, sa- ! 
ko, kad Sovietų Sąjungos so-; 
cialė apdrauda yra didžiau-Į 
šia apdrauda pasaulyje. “Ap
drauda Sovietų Sąjungos dar-j 
bininkų ir kapitalistinių kraš- • 
tų darbininkų, negali būti ly-i 
gi, nes Sovietų valstybė apmo- i 
ka už viską...”
Kas gali įrodyti, kad ir kitur i 

tokia ar panaši apdrauda ran- ■ 
dasi? Jei taip, tai kur?

V-kus.

mano
. Aš sutinku su 
pareiškimu, kad 
yra reikainga, 
darbininkų jė- 

nrasalinti skur-1

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

IRAKTYRIUS

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kawpaa Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

« 
o

Yonkers, N. Y
Lapkričio 10 dieną Brook

lyn© Kings County Hospital 
širdies liga pasimirė Katerina 
Klimienė (Daltienė), Laisvės
skaitytoja ir darbininkų judė
jimo rėmėja. Jinai buvo dien
raščio Laisvės koncerte ir ten 
gavo “širdies užpuolimą”, 
tuojau buvo nuvežta ligoninėn 

lti ir už dviejų valandų pasimi- 
i re.

Jinai gyveno po num. 100 
Riverdale Ave., Yonkers ir 

; mirė sulaukus 59 metų am- 
' žiaus. Paliko dideliam nuliū
dime penkias dukteris, du sū
nus ir vieną brolį. O josios 

i sūnus saržentas Juozas Kli
mas žuvo kare 1944 metų rug- 

į pjūčio mėnesį.
Draugė Klimienė buvo 

'“Gold Star Mother” ir jai bu
vo įteiktas žuvusio kare sū
naus “Purple Heart Medai.” 
Gyva būdama, Katerina daž- 

j nai atvažiuodavo Brooklynan 
■ į Laisvės parengimus. Reiškiu 
! giliausią užuojautą josios 
dukterims, sūnams ir broliui.

Ig. Kartonas.

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.

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

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-8698

---------i

FIRE HOUSE INN

( HARLES J. ROMAfN
< RAMANAUSKA8

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA

relefonaa Poplar 411*



Penktas Fuel apisLaisve—Liberty, Lithuanian DailyPenktadienis, Lapkr. 22, 1946

Montello, Mass

pasekmingai

CIO organizavimo darbas 
tarpe čeverykų pramonės dar
bininkų eina 
Organizatoriai darbuojasi ge
rai. Jau daug kas laimėta ir 
pasiekta, štai pavyzdys. įvy
ko balsavimai Da-Moe Shoe 
kompanijos darbininkų. 1 
gavimai buvo National Labor 
Relations Board priežiūroje. 
Ir šimtu procentų darbininkai 
nubalsavo už CIO United 
Shoe Workers of America li
niją.

Kitas fabrikas vadinasi 
Moshe Moccasin kompanijos, 
randasi No. Abington, Mass. 
Ten irgi darbininkai trimis 
prieš vieną nubalsavo už CIO 
uniją. Tai yra svarbus daly
kas, tai didelis darbininkų lai
mėjimas ir gerai atsiliepia į

visos apylinkės judėjimą. O- 
gi dar pasisakė už balsavimą 
visa eilė tokių fabrikų, /ku
riuose darbininkai šimtu pro
centų balsuos už šitą uniją. 
Jau Laisvėje buvo rašyta, 
kaip nubalsavo Avon fabriko 
Tru Mack Shoe kompanijos 
darbininkai.

New Hampshire vienam 
Bal- ’ fabrike, kuriame septyni šim- 

_ r . tai darbininkų, CIO unijos va
dovybėje laimėjo užmokestį 
už šventadienius. Tai geras 
darbininkų laimėjimas.

Dar kartą aš raginu visus 
lietuvius darbininkus. Būkite 
pasirengę. Kai pas jus ateis 
balsavimai, balsuokite už CIO 
United Shoe Workers of Am
erica uniją. Lietuviai turi pa
sirodyti, kad jie neatsilieka 
nuo progreso ir supranta dar
bininku solidarumo svarbą.

W. Yurkevičius.

Los Angeles, Cal
Kas Nuveikta ir Kas 

Veikiama
Losangeliečiai, nors ne di

deliais žingsniais, bet vis vien 
žengia pirmyn.

Vienas ir geras žingsnis 
pirmyn padarytas, tai susior- 
ganizavimas LDS Lygos arba 
angliškai kalbančių lietuvių 
LDS kuopos. Ten priguli jau
nų ir suaugesnių lietuvių sū
nūs ir dukros. Kaip girdėjau, 
kuopoje arba lygoje priguli 
jau virš poros desėtkų narių ir 
jiems sekasi gauti naujų na
rių. Tai, bravo, jaunieji drau
gai ir draugės, darbuokitės ir 
mes sykiu veiksime!

Būsimi Parengimai
Gruodžio (Dec.) 1 d. 

I Angeles Lietuvių Choras
1 giasi prie didelio koncerto ir 

'l šokių. Kaip man yra žinoma, 
i koncertas bus labai įvairus ir 
i gausus dainomis. Taipgi dai
nuos 
vybe 
pats 
solų
tuviškai. Clever yra puikus pi- 
janistas ir duos pijano solo.

, Vietiniai choristai turi susi- 
' j mokinę puikių duetų, solo dai

nų, ir bus kitų įvairumų. To
dėl šis koncertas bus nepa
prastai Įvairus ir žingeidus pa
klausyti.

Koncertas Įvyks Mayflower 
svetainėje, 7519 S.

f Avė., arti 75 gatvės, 
l Vermont ir Figueroa 
I Pradžia ntio 3 :00 vai.
tų. Po koncerto šokiai tęsis 
iki vėlumos, prie geros Stan
ley West orkestros. įžanga 

■tik $1. Visus širdingai kviečia 
i L. A. Choras.

Vakarienė dėl Labdarybės
! Gruodžio 8 d., Lietuvių Mo* 
■ terų Apšvietos Kliubas, rengia 
į puikius pietus su programa ir 
I šokiais, Tarptautiniam Institu-
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REIKIA OPERATORIŲ 
DIRBTI PRIE BRASSIERES 

VIENA ADATA 
DVIEM ADATOM 
DARBININKES 

TAIPGI TRIMINTOJOS
GERA ALGA — NUOLATINIS DARBAS

Masterbilt Manufacturing Co.
105 TEMPLE AVENUE HACKENSACK, N. J.

TEL.: HACKENSACK 3-0682.
(267)

■ I

FUR COATS - KAILINIAI

FUR COATS

231 Bedford /Avenue

Ko tik jūs pageidaujate FUR 
COATŲ reikale, užeikite pas 
mus pasitarti — draugiškai ir 
teisingai.

Pirkite FUR COATS su pasi
tikėjimu iŠ Antano Vasario. J > 
18 metų patyrimai futrų biz
nyje užtikrins jums eksper- 
tiŠką ir teisingą aprūpinimą.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

ANTANAS VASARIS 
KAY FUR SHOP

63 Pleasant Street /

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Latvių Choras, po vado- 
Chas. Clever. Taipgi tas 

C. Clever dainuos keletą 
rusiškai, latviškai ir lie-

I nuo l.val. po pietų, tikietas 
dėl pietų $1.25. Pelnas nuo 
pietų bus aukotas Lietuvos 

| vaikučiams Kalėdų ir Naujų 
i Metų dovanoms nuo Los An-

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

Užeikite ir pamatykite 
Mūsų Rinktinius

Geresnės kokybės ’ 
už Žemesnę Kainą

Brockton, Mass.

Los 
ren-

Hoove)’ 
tarpe 
Avės, 

po pie-

Keturi nariai Columbians, Inc., areštuoti už kursty
mą riaušių Atlanta, Ga. Toji fašistuojanti gauja aksti
ną užpuldinėti negrus davimu dovanų areštuotiems 

• dėl brutališkumo prieš negrus. Kandidatai brutališku- 
mo dovanoms gauti (iš kairės): Jack Price, James 
Akins, Homer Loomis, Jr. ir R. T. Whitman.

praizo” programą portarpiais 
šokių ir užtikrina, kad bus 
labai Įdomu. Ir aš esu tikras, 
kad tas parengimas bus ne 
sausas.

Rinkimams Praėjus
Gal būt ne vien čia, Los 

Angeles mieste, buvo toks re
akcionierių pasiutęs siauti
mas per Hearsto spaudą ir 
per radiją. Nebuvo tos stoties, 
per kurią nebūtų pliauškę ne
sąmonių prieš pažangesnes 
sroves, net ir demokratų parti
ją vadindavo komunistinio 
skymo srove. Nors čia CIO 
unijos ir skirtingos srovės dė
jo daug pastangų prieš reak
cionierių ir bustino pažanges
nius kandidatus, kiek buvo 
galima, bet, kadangi čia ran
dasi daug turčių, kurie rėmė 
net šimtais tūkstančių dolerių 
savo propagandą, tai reakcio
nieriai laimėjo. Daug paveikė 
ir bažnyčios su šlykščia agita
cija. Todėl 
visus savo 
Į kongresą

Mirė

žemutinė) gali būti užbaigtos. 
Taigi šiuomi pranešame pla
čiajai. visuomenei, jog mes 
rengiame didelį bankietą — 
nuosavo namo atidarymą, 
gruodžio (December) 29 die
ną, pokalėdiniam sekmadienį, 
2 vai. po pietų, 14 Tyler St., 
Lowell, Mass. Prašome tą die
ną nieko nerengti, o pas mus 
dalyvauti, kaipo istoriniam 
įvykyje mūsų mieste. Prašo- 
me kitų kolonijų draugų ir 
draugių dalyvauti šioje spe-: 
cialiai surengtoje iškilmėje ir' 
pagelbėti mums, kas kuomi I 
gali.

Mes kviečiame ir labai 
šome Naujosios Anglijos 
nininkus dalyvauti ir tą
ną duoti mūsų naujoj svetai
nėj dailų dainų programą!

Tą dieną mes pirmą kart, 
fronte savo namo, iškelsime 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
vėliavą, kuriai beplevėsuojant, 
naujoj svetainėj, eis gražus is
torinis atžymoj imas įsigijimo 
nuosavo namo ir naujos sve-

STALIORIAI
Dirbti prie krautuvių rakandų.
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

KASNER BROS. INC.
85 BOWERY, N.Y.C. (arti Canal St.)

(270) «

pra- 
dai- 
die-

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)
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ 
OPERATORĖS

IR
MERGINOS ABELNAM DARBUI

Nuolatinis Darbas garantuotas
SAM BARKIN, Ine.

GARNERVILLE, N. Y.
(266)

binti ar priduoti jų vardus 
vajaus veikėjams. Tokis pasi- 
tarnavimas labai daug priduo
da pagalbos laikraščių vaji- 
ninkams ir organizatoriams..

Dabartiniu laiku atvyksta 
labai daug naujų žmonių į 
Kaliforniją, o dauguma at
vyksta į Los Angeles. Kurie 
save vadinasi progresyviais, 
būtinai turi nors vieną mūsų 
laikraštį skaityti ir nors į vie
ną organizaciją' prigulėti.

šių metų vajininkai yra šie: 
Anna Bernotienė, 837 W. 43 
Place, sena veikėja ir plačiai 
žinoma draugė losangeliečių 
tarpe. Ji šiemet stovi pirmoje 
vietoje mūsų kolonijoj su sa
vo darbštumu Vilnies užraši- tainės. Bilieto kaina bus ly
ne j i me.

Antra draugė, Anna Lcva- 
nienė, 224 W. 78 St., Los An
geles, veikia per eilę metų. Ji 
ne tik gera dainininkė, bet ge
ra ir laikraščių vajininkė. Jau 
ne sykį yra laimėjus “praizą” 
už pasižymėjimą savo darbš
tumu laikraščių vajuose.

Kaip vienai, taip kitai vaji- 
ninkei galima pilnai pasitikėti 
ir atsinaujinti ar naujai užsi
rašyti Vilnį, Laisvę ar Liau
dies Balsą.

Prie vajaus darbo yra pasi
žadėję veikti taipgi M. Levu- 
šauskienė, 934 Everett St., J. 
M. Alvinai, 839 W. 43 Place 
ir J. Druskis. Todėl, kuriems 
yra patogiau susisiekti, ar ma
tyti ypatiškai, kreipkitės prie
virš minėtų žmonių, o mes 1 
jums su mielu noru pagelbčsi- 
me ir suteiksime 
informacijas.

Lankykite Choro
Manau, svarbu

Los Angeles Lietuvių Choro 
pamokos yra 
penktadienio į 
vakarą. Todėl 
choro pamokos 
virtadienio
435 S. Boylė

giai $2, už kurį svečiai bus 
apteikti pilniausiu pasitenki
nimu: skaniu valgiu, gėrimais, 
dailia programa ir kitokiais 
žmogui malonumais.

Ignas Kubiliūnas jau iš 
anksto pasižadėjo dalyvauti 
mūsų iškilmės programoj. Be 
abejo, kad ir kiti mūsų garsie
ji dainininkai taip pat sutiks 
mums patarnauti ir šiame pa- 
žmonyje palinksminti suvažia- 
žiavųsius svečius.

Mūsų iškilmėje 
kviesti miesto žymūs asmenys 
ir žymūs profesionalai iš kitų 
miestų. Namo atidarymas bus 
įvykdytas iškilmingai i; tai 
bus dar pirmas tokis įvykis 
Lovvellio lietuvių kolonijoj.

J. M. Karsonas.

PATYRUSIOS OPERATORES, 
AUKŠTOS ALGOS, PUIKIAUSIOS 

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

(265)
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MOTERYS
Prie

VYNIOJIMŲ IR Į DE2ES DĖJIMO
Kreipkitės j

HUGHES BRUSHES, INC., 
2820 — 6th Ave., Watervliet, N. ¥.

(265)

jiems pavyko veik 
šalininkus išrinkti 
ir valstijos urėdus.
d. Migliniene

mėnesio pabaigoje
mirė d. Migliniene. Ji tuo lai
ku gyveno pas savo žentą 
Wies priemiestyj Santa Mo
nica. Miglinai atvykę iš De
troit apie metai laiko atgal, ti
kėdamiesi žmonai geresnės 

inai nuo tų, kas prie jų prisi-1 sveikatos, bet vėžligė vis plė- 
Į dės. Todėl, varde Lietuvių tesi ir pagaliau draugė baigė 
■ Moterų Apšvietos Kliubo, esa- 
l te maloniai kviečiami daly- 
I vauti. 1

Bendras Parengimas
Gal būt, dar bus pirmas pa

rengimas Los Angeles lietu
vių tarpe, tai trijų organiza
cijų parengimas. Kada susi
organizavo LDS Lyga, tai kilo 
mintis pradėti bendrai veikti 
ir daryti parengimus. Todėl 
bendra komisija veikia ir ren
giasi prie šaunaus parengimo 
sausio (Jan.) 26 d., 1947 m., 
2409 Slauson Avė., tai yra, 
Slavų svetainėje. Parengimas 
bus tik šokiai, bet LDS 
lyga prižadėjo padaryti “sur-

Gale šios savaitės, šeštadienį, lapkr. (Nov.) 23 ir 24 Antanas! xVlctll dovanoms nuo los ah- 
Vasaris lankysis Brooklyne. Su juom galėsite pasimatyti LDS|&eįes Lietuvių Moterų ir abel- 
ofise, 419 Lorimer St. ir pasitarti apie Fui’ Coats. Jis gali jums| ’ 1zot'
parduoti fur coatą mažiausia $50 pigiau negu kiti. Apie tai jis 
asmeniškai jums pasakys.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštų į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Stą., Dept. C, Los Angeles 55, Cąlif.

Brooklyn 11, N. V.

TEE. EVERGREEN 8-8773

yra pa

savo gyvenimo dienas saulė
toje Kalifornijoje.

Kadangi šeimyna jau buvo 
išauginta ir viena dukrelė yra 
vedus su J. Wies, tad tikėjosi 
senatvėje pagyventi ramiai. 
Bet mirtis nepasigailėjo ir iš
skyrė ją iš mūsų tarpo ir nuo 
savo vyro ir šeimynos. Tad 
siunčiam užuojautą jos šeimy
nai ir d. Miglinui liūdesio die
nose.

Jau pusė vajaus praslinko 
del gavimo naujų skaitytojų 
Vilniai ir Laisvei, bet mes ne 
visi tuomi susirūpinę. Vajus 
naujų skaitytojų gauti ir nau
jų narių įrašyti į organizaci
ją, tai nėra vieno žmogaus 
darbas, nes kiekvienas turi sa
vo pažįstamų, draugų ar gi
minių ir gali juos pats pakai-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN. 

C
LDS 79 kP- ruošia paringimą pa

gerbti narius, J ‘ 
nių Valstijų 
lapkr. 24 d., 
Choro salėje,
Kuopa kviečia narius ir rėmėjus da
lyvauti parengime.—Kom. (264-265)

kurie tarnavo Jungti- 
kariuomenėje. įvyks 

2 vai. dieną. Liaudies 
155 Hungerford St.

PHILADELPHIA, PĄ.
LPTK Phila. skyriaus susirinki

mas įvyks lapkr. 24 d., 2 vai. dieną. 
1218 Wallace St. Visų organizacijų 
atstovai ir pavieniai būtinai daly
vaukite. Svarbu. —iŠ. R., sekr.

(26.4-265)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KARMĄ 

Ant Kooperatyvjų Pamatų 
Iluntcrdctn .County, N. J.

160 akrų farnia, tinkama javų auginimui 
ar pienu verstis farmai. Gyvenimui trobos ir 
kiti reikalingi ’budinkai. Pirkėjas turi būti 
patyręs faiiperys ir privalo turėti 
sinerljų. Gera proga tinkamam

Rašykite i Clover Crest,
38 East 32pd Street, N. Y.

TELEFONAS MURRAY HILL

Havo ma- 
asmeniui.

5-1746
(266)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

to

reikalingas

Pamokas 
žinoti, kad

perkeltos iš 
ketvirtadienio 

.dabar įvyksta 
kiekvieno ket-

7:30 vai. vakare, 
Avė., Interna

tional Institute svetainėje. Da
bar chorą mokina jaunuolis 
Babičius, labai gabus mokyto
jas ir visi jį myli. Choristai, 
kurie buvote aptingę daly
vauti, ar nauji norite atvykti 
dainuoti, malonėkite įsitėmyti, 
kad pamokos būna ketvirta- 
dienyj, o ne penktadieny, 
7:30 vai. .vak.

LLD Susirinkimas
Norisi dar sykį priminti, 

kad LLD 145 kuopos susirinki
mas įvyksta pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėnesio, 11 vai. 
ryte, International Institute 
svetainėj. Bet, kadangi įvyks
ta choro parengimas tą dieną, 
tai mąnąu, kad valdyba per
kels susirinkimą į kitą sekma
dienį. ' Alvįnas.

Namo Ątidąrymąs Bus
J vykdytas

Lapkričio 10 di(eną atsibu
vo Lietuvių Piliečių, Sociąlio 
Klįubo Komiteto praplėstas 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo komiteto nariai, bord di
rektoriai ir šiaip nemažas bū
relis narių.

Tame praplėstame posėdy
je nutąrta rengti dičl.ęlj ir 
gražu su dąilės programą, na
mo atidarymą. Liko nuspręstą, 
jog iki gruodžio 29-tai die
nai abi svetaines (viršutinė ir

PROSYTOJOS PATYRUSIOS PRIE 
VYRIŠKŲ MARŠKINIŲ DIRBTI 

MŪSŲ VISIŠKAI NAUJAME 
PROSIJIMO DEPARTMENTE. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS. 

TROY SPORTSWEAR, 
393 CHAPEL ST., 

NEW HAVEN, CONN.
(265)

1

jaunamečiui sūnui 
surengė “birthday 

Parę surengė Vaice- 
seselė Marijona Beke- 

jos gimtadienis

MITYBOS ŽINOVĖ 
LIGONINEI-135 PATALPOS 

PILNAM VEDIMUI 
NUOLATINIS DARBAS 

Del platesnių informacijų ra&ykitb j 
DIRECTOR SCHOOL OF NURSING 
SAINT FRANCIS HOSPITAL 
WILMINGTON, DELAWARE 
ar teiefonuokite WILMINGTON 7331 

(265)

i 
■3

’1

Binghamton, N. Y.
- ___________ .

Linksma “Birthday” Pariukė 
Ir Graži Parama Laisvės

Budžeto Fondui
Lapkričio 17 dieną gėlinin

kų Jono ir Katrinos Vaice
kauskų 
Broniui 
parę.” 
kausko
rienė. Beje, 
irgi įvyko lapkričio 13 dieną. 
Tai, atrodo, kad buvo cele- 
bruota net du gimtadieniai. -

Baigiant pietauti, prisimin
ta ir apie svarbų reikalą, tai 
yra, dienraščio Laisvės bųdže- 
tą. Pirmiausiai kąlbėjo J. Vai
cekauskas, i š a i š k i n damas 
svarbą Laisvės vaidmens. Pas
kui pakalbėjo A.- Navalinskas 
ir kiti dalyviai. Namų savinin
kė ir parės rengėja M. Bekc- 
rienė tam sumanymui mielai 
pritarė. Aukojo sekamai:

Jaunuolis, 11 metų Bronius 
Vaic.ekąuskutis aukojo $5.

Po $2: J. ir K. Vaicekaus
kai, A. ir J. K. Navalinskai, 
Mr. ir Mrs. Wąlk,er.

Po $1: Anna Beker, M. Be- 
k.erienė, Ąd.elė Tvari jonas, 
Victoria Kokalas.

Viso sudėtą $15.
Širdingiausiai dėkui visiems 

aukotojams.
Pąres dalyviai dėkoja Be- 

Kerięnei už skąniųs pietus. Dė
koju ir ąš.

J. K. Nąyąlinskiene.

POJJTIKIEKIAI PLA
NUOJA ĮSTATYMUS 

PRJĘŠ STREIKIĘRIUS 
Washington. 7- Kai ku

rie republikonai ir demo
kratai kongresjinw^i ir se
natorei kalbasi, kad reikė
tų sušaukt specialę kon
greso sesiją išleist įstaty
mus streikam stabdyti.

■ , ; į i.

Prie

OPERATORES
PATYRUSIOS 
OPERATORES

Vaikų ir Moteriškų Sportswear 
$40 iki $45 į Savaitę

SKAMBINKITE HOBOKEN 3-0476.
(269)

LIPDYTOJOS
IR ABELNAM DARBUI MERGINOS 

PATYRUSIOS 
Pageidaujama tų, kurios gali 

operuoti Singer Siuvamąsias Mašinas
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 ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
SPECTATOR BAGS, INC. 

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

(268)

M

1

• ■
, Ml

Reumatiški Skausmai

BIZNIERIAI, SKELBKITĖS 
LAISVĖJ

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
Iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo» 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 1 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 6AA. Newark 1. N. J.



Šeštas Puslapis Laisve*—’Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, I^apkr. 22, 1946

NewYortaK/^g^Zlnlos
Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood - Brooklyn, N. 
Y. — Lapkričio 19 d., šapolo- 
Vaiginio svetainėje, atsibuvo 
LLD 55 kuopos susirinkimas. 
Kaip ir visuomet, pirmiausia 
išklausyta komiteto ir komisi
jų raportai. Iš atsibuvusios 
vakarienės komisija dar ne
turėjo pilno raporto, bet d. 
P. Babarskas pranešė, kad va
karienė pavyko labai gerai. 
(Iš atsibuvusios vakarienės 
parašys kitas narys.)

Kadangi dabartiniu laiku ei
na Laisvės vajus gavimui nau
jų dienraščiui skaitytojų ir su
kėlimui finansų, kad užtikri
nus Laisvės dienraščio ateitį, 
tai ir mūsų kuopos išrinkti 
vajininkai neatsilieka. Drau
gas Frank Varaška ant blan
kūs turi jau surinkęs apie 17 
dol., d. Juozas Kairys irgi 
renka aukas ant blankos. 
Taipgi Kairys ir Varaška jau 
turi atnaujinę keletą Laisvės 
prenumeratų, šiame susirinki
me jiedu pardavė penkis 
Laisvės serus. Šerus pirko šie 
draugai — Antanas Briedis il
stelia Vaitkienė po du serus, 
Kazys Nečiunskas vieną

Nutarta Suorganizuoti 
Kuopą

Kadangi Ridgewoode
apylinkėje yra daugelis LDS 
narių, kurie priklauso, dau
giausia, prie LDS pirmos kuo
pos Williamsburge, taip pat 
Ridgewoode' gyvena daug lie
tuvių, kurie dar nepriklauso 
prie LDS, tai manoma,
čia galima išauklėti gerą LDS 
kuopą, 
lankė 
Centro 
Siurba
turi atlikti organizuojant kuo
pą ir kokias pareigas turės at
likti suorganizavus.

Po trumpų diskusijų išrink
ta laikinas komitetas iš dvie
jų draugų: Juozas Kairys pir
mininkas, o Petras Grabaus
kas f in. sekretorium. Laikina
sis komitetas Įgaliota sušauk
ti susirinkimą sausio mėn., 
1947 m., dėlei suorganizavimo 
LDS kuopos ir išrinkimo 
stovaus kuopos komiteto.

M. Stakovas, 
kuopos koresp.

šera.
LDS

ir jo

kad

atsi-
LDS

Į šį susirinkimą 
d. Jonas Siurba, 
sekretorius. Draugas 
paaiškino, ką nariai

pa-

Laisvės Koncerte Pasi
kalbėjus su Mūsų 
Vajininkais

PATAISA

Po šia antrašte vakar 
pęs draugo G. K. rašinys 
jo neaiškus dėl sukeitimo ei
lučių puslapi priruošiant spau
dai, tad tą visą dali žemiau 
pakartojame ištisai. —Ręd.

įse

9 1 PRIIMA POLICIJAI 
! APLIKANTUS įjsilėmykite ir Atsiminkite

Brooklyno ir Queens viduriu §juos KetUllS PlHlktUS: 
nių mokyklų (high schools) i 
delegacijos pakviestos šią sa-; 
vaite atlankyti kurią nors iš i 
23 slaugybos mokinančių mo-į 
kyklų Long Islando, Tikslas— 
sudominti 

' slaugybos. 
gaunama 
sričiai.

SLAUGYBOS SAVAITĖ

Servico 
priėmimų 

depart-
1. Aido Choro Koncertas
2. Bus 8 d. Gruodžio (Dec.)
3. Schwaben Hall,

474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, N. Y. 
Rengkites ten dalyvauti.

—Falsetas.

I Komisija paskelbė 
I aplikantų policijos 
mentui. Aplikacijas gauna Ci- 

! ty Collector’s 
! apskrityje, no 
l žio 2-ros.

--------------- i šiandieną būtume atsilikę-j Ap 
[švietimo srityje. Didžiuma [ iiais ii* apsamanoję patamsė-1 dymr 
(Amerikos lietuvių yra daug.jo, tarsi kokie kelmai, nežino- 
I pasimokinę iš jo raštų, kurie Imi ir užmiršti. Neturėtume tų 
; telpa dienraštyje Laisvėje. To-Į išbujojusių organizacijų, nes 
i dėl skaitydami dienraštį Lais-Į nebūtų buvę sekretorių, pir- 
; vę ir daktaro J. J. Raškiau-, mininkų, iždininkų. Nebūtų 
[čiaus knygas sužinosite apie buvę del to, kad didžiuma bu- 
[ užlaikymą ir pagerinimą savoivome atvykę iš caristinės 
[sveikatos.------------------------------ (sijos nemokanti rašyti,

Tačiau i gyvu žodžiu pamo- skaityti.
Į kos apie sveikatą yra dar įdo- Kada būtinas reikalas 
, mesnės ir aiškesnės. Ypatingai j dėjo spirti Amerikos lietuvius; 
; dabartiniu sezonu, kada orai j kurtis vietines pašaipiuos 
[mainosi, žmones pagauna įvai- draugijas, būdavo, perstatoj 
Irius “šalčius,“ slogas ir kito-i goriausį žmogų i valdybą, bet 
i kias įvairias ligas, kurios be į tas, kaip toje pasakoje, pra- 

' deda šaukti: 
“Nemoku rašyti, nei skaity

ki, o nori mane karaliumi sta-j 
tyli.” 

šį kartą būdavo statomas j 
įtik sekretoriumi, bot neapsi- 
' ima.

Toms, o paskiau ir apšvie
stos draugijai — LLD, — taip- 
i gi chorams atėjo į pagalbą 
• geri žmonės, kurie sumanė 
į steigti savišvietos mokyklėles 
i ir kurie sutiko pašvęsti daug 
energijos savo žinojimu pasi
dalinti su kitais, būti mokyto
jais.

Iš tų mokyklėlių išaugo or- 
(gani z a c i j o m v e i k ė j ai, m ū s ų 
spaudos korespondentai - bon-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS KALBĖS Jeigu Bit™ Neturėję BROOKLYNE SVEIKATOS KLAUSIMU MokykteB*~

Dr. J. J. Kaškiaučius

laiko nustumia Į kapus. Tad

ra proga ateiti ir 
dr. Kaškiaučiaus

tokius klausimus.

raštinėje, savo 
vėliau gruod-

i A plikau tarns 
ai būsią 

nors sausio 
— pavasari, 

j bandymų būsiąs ir bėgimas 
j 176 yardus nešinam 75 svarų 
jčiučela (dummy).

pravesti 
menesi, o

Tarpe

li a d a

fiziniu

n;i I Susivaidijo už Vaikus,Ru-

pra-1 Nėra Vaiky
Louis ir Marian Maliska at 

si dūrė teisme už 
reikalauja atiduoti

vaikus.
i jam 

jo žmona sako, kad 
visai

J is 
Vai
va i- 
no-

buvę
pasiklausyti 

prakalbos, 
ir atsakinės

sunk u 
2047

jaunimą mokintis i 
Vis perm a ža i to

stu deniu tai darbo
4.

Industrijoje darbininkų noslaugybos mokyklų
pradėta laike karo ; laimės prie darbo padaugėju- 

dabar.sios 63 nuošimčiais po užbai
gos karo.

; ir ligonių
Į ir tebepraktikuojama
1 kas pusmetis.

ra, kad vaikų
nes jinai nesanti gim- 

Ką padarys teismas, 
Įspėti. Maliskai gyvena 
Anthony Ave., Bronxe.

Sakoma, esą susipykę ir per- 
siskyrę, bet tebegyveną viena
me bute, nes nėra kur išeiti.

VYRIŠKI TAPKOUTA! IR 0VERK0UTA1!
Specialiai Žema Kaina Tik MMI Į—

Jūs pirksi te tiesiai iš
Mūši; Moderniškos Dirbtuvės ®

GOOD GRADE CLOTHES, Inc.
109 SOUTH 5TII STREET, BROOKLYN, N. V.

Tarpe Bedford Ave. ir Berry St., arti Williamsburg Tilto. Nejieško- 
kite puošnaus krautuvės lango. Čia rasite dirbtuvę, lipkite vienais 
laiptais j viršų ir jūs stebėsitės mūsų dideliu sandėliu.
Taipgi kviečiame kreiptis ir telefonu dėl informacijų: EV. 7-5550-1-2.

Dr. Kaškiaučius (iš New
ark, N. J.) yra labai daug at
sižymėjęs savo prelekci jomis 
apie užlaikymą sveikatos. Ir 
yra parašęs keletą knygų, tar
pe tų “Darbininko Sveikata“ 
ir apie suteikimą 
galbos nelaimėje.

Dr. Kaškiaučius 
ilstantis Amerikos
teratas, per daugelį metų dar
buojasi lietuvių darbo žmonių

Prakalbas rengia
1 Sveikatos Kultūros
■ kuri vien tik
1 sveikatos ir

greitos pa-

yra non li

Lietuvių 
Draugija, 

įpie užlaikymą 
rūpinasi.

Dr. Kaškiaučiaus 
įvyks sekmadienį, 
(Dec.) 1-mą, 2 vai. 
Laisvės svetainėje,
mer St., Brooklyn, N. Y. įžan
ga dovanai.

Komisijos narys,
A. Mureika.

prakalba 
gruodžio 
po pietų, 

4 19 Lori-

League of Women Shop
pers, pirkikų organizacija, 
šiomis dienomis išsiuntinėjo 
savo narėms po visą šalį 5,- 
009 atlapo sagučių su užrašu 
“Don’t Buy High,” raginant 
nepermokėti.

DEMOKRATINIU AMERIKOS LIETUVIŲ CENTRO NARIŲ POSĖDIS
Praeitą trečiadienį LDS pa- tuvių Moterį! Suvažiavimas, 

talpose įvyko Demokratinių I Balandžio 12 d. — Ameri 
Amerikos Lietuvių Centro na- . kos Lietuvių Darbininkų Lite 
rių posėdis. Buvo svarstyta vi
sa eilė svarbių klausimų, tarp 
kitų: Trečiojo Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo sušaukimas ii- 400; metų 
lietuviškai knygai sukakties 
atžymėjimas.

Dabai- paaiškėjo, 
važiavimas bus 
New Yorke 1947 
džio 1‘
dienos suvažiavimas.

Balandžio 11 d. įvyks Lie-vo trys.

Dra ugi jos

matome, 1947 m. ba
in ė n u o n i ū j o r k i e č i a m s 

mėnuo.

ratros 
m as.

Kaip 
lan džio
bus labai “bizi

Skaitytas laiškas iš Pietų I 
Amerikos, taipgi svarstyta ■ 

kad Su- mūsų lietuviški! radijo pusva- 
šaukiamas 
m., balan- 

Tai bus tik vienos

landžių klausimai.
Susirinkime dalyvavo 8 

Centro nariai, gyveną Brook- 
,lyne ir apylinkėje; nodal,yva-

O kiek džiaugsmo yra iš 
j mokėjimo geriau skaityti, ge- 
į riau suprasti rašytą ar spaus- 
i dintą raštą dėl ligos ar se- i 
įnatvės apvienėjusiam, užsįda-i 
I riusiam kambaryje! Viską ge-| 
i ra iš mokyklėlių sunku ir iš-į 
j rokuoti, — tiek daug gero!
I , Brooklyne dabar, tariamasi ! 
i vėl atidaryti mokyklėlę.

Visi suinteresuoti ateikite j Į 
į Laisvės svetainę šio sekmadie- 1 
i nio rytą, lapkričio 24-tą, 10 i 
vai. Pamoki! dar* nebus, tik 
susitarsime, kada pradėti, pa-i 

i sirinksime laiką, mokytoją ir ; 
viską, kas reikalinga.

Kviečia visus — nuo 10 iki 
: 100 motu amžiaus.

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas ar senyvas 

darbininkas, dirbti duonkepykloje. 
Jaunam yra proga išsimokyti kepėjo 
amato. Kreipkitės i Scholes Baking 
Co., Inc., 532 Grand St., Brooklyn, 
NT. Y. (264-266)

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & AT,ES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

ii

S-e.

Corona, L. 1., sulaikyti du

Kaimynuose Gaisras Padarė Daug Žalos
rytą, apie keltuvas. Išbėgantį j koridorių 
lęs gaisras pažiūrėti Litvinską banga dū- 

apartmeritiniame ; mų vos neuždusino. Korido- 
ewes ir So. 2nd ! riuje tamsu nuo dūmų, o jo 

apartmento duris oro veržima-

• . iI jaunuoliai, kaltinami apiplėšę 
ir padegę Jewish Center, 40- j

.34 102nd St., Corona.

Trečiadienio 
7:20, buvo 
kampiniame 
lame prie 
>t., kur daug lietuvių gyvena
Įauginusia dūmavo iš viršuti- sis staiga užtrenkė-užrakino.

gilyn Į So. : Grabąliodamasis patamsėję ir 
springdamas dūmais, Litvins- 
kas visgi šiaip taip laiptais da- 1

Didžiuliame dienraščio Lais
vės koncerte buvo iš apylin
kės valstijų draugų ir drau
gių.

Susitikau waterburiete drau
gę M. Svinkunienę. Jinai jau 
eilė metų darbuojasi talkoje 
už gavimą naujų ir atnaujini
mą senų Laisvės skaitytojų. 
Kitais metais dirbdavo part
neriais su drauge Meisoniene. ;

Draugė Svinkūnienė labai 
pageidauja waterburieciu 
draugių-gų talkos. Reikėtų 
kooperuoti su drauge. Laisvė 
yra visų WateYburio progre
syvių darbininkų užtarėjas ir 
reikalų gynėjas. Daugiau ga-[ 
Įima nuveikti visų pajėgomis. [ 
Padėkite, draugai ir draugės.

Pasisveikinome su drauge i 
K. Žukauskiene, bet apie va
jų neturėjome progos pasikal- : 
bėti, tik pagalvojau: draugai 
Žukauskienė ir Stripeika duos 1 
brooklyniečiams įtemptas! 
lenktynes. Iteikės pusėtinai 
stipriai darbuotis, kad juos 
pralenkus,..

lio apartmento,
Jnd. Kai kurie iš vėliau mie
gojusių buvo nemaloniai pri- 
<elti, išskubėjo ant gaisrinių sigavo žemyn ir vienmarškinis!
aiptų naktiniuose ir ten sto- nubėgo gaisragesius pašaukti.! 
viniavo.

Gaisras
nurinkti keltuvo (dumb wat
er), užsidegusio pačiame vir
šutiniame aukšte.

Kad kas nors name nege-
•ai, pirmutinis pajuto Jonas 
Jtvinskas, prie kurio apart* 

mento arčiausia randasi tas

Gaisras ne už ilgo buvo už-; 
iš šiukšlėms į g,esjntas Ta£iau viršutiniame.

I aukšte viskas, kas buvo iš me
džio, kaip kad durų staktos, į

i labai apdegė. Į apartmentus 
į per metalines duris ugnis ne-.
dasigavo, bet dūmai susmardi- 
no drabužius ir rakandus.

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

9
VALANDOS:

A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.
Išskiriant trečiadieni 

ir sekmadienį.

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

Tel. SOnth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

*1

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

B Duos JUOZAS LUGAUSKAS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck (r Mnujer Bt«. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

vbww dalyse miesto. M

TeL Vlrrinla 7-4498

PARE
Pavaišinimui draugų ir gerų 
kostumerių krikštynų proga.

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 30 November

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

JULOV A !

DEAN
15 hw.lt . . . $247S

CAMBRIDGE
. $2979

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA į:
.i* . . . $247j I

MATUa* - • • *»"

Prašome užeiti pasimatyti ir gražiai praleisti laika;

Generolas Muravjovas (Mikhail Derzavinas) gauna 
svarbų pranešimą iš aukščiausios komandos filmoje 
“The Turning Point,” trečia savaitė rodomoje Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke. Atvaizduoja 
karine strategiją, kuri pasuko karo'eigą prie Stalin-

ji

HAPPY DAYS BAR & GRILL
426 South 5th Street, Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL BT. Z-Z178. (Arti Graham Ave.). Atdara Yakarate.




