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Lietuvos Piešėjai.

Neklauso Britų Įsakymų.
Popiežius ir Stepinatz.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Netoli Leningrado naciai su
griovė astronom. observatori
ją Pulkovoj. Tarybų Sąjungos 
mokslininkai džiaugiasi, kad 
valdžia baigia ją atstatyti. 
Metai po metų viskas bus at- j 
statyta, bet tas pareikalaus 
daug darbo ir pinigų.
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VALDŽIA GRĘSIA BAUST I Sovietai Atradę Naują IŠRINKTA DAUGIAU KOMUNISTŲ, NEGU 
MAINIERIŲ I M |\ PO At"Mrt KURIOS KITOS I RANI ŪŽI. PARTIJOS
$200,000 PER DIENA KANDIDATŲ, Į RESPUBLIKOS TARYBA

Tarybų Lietuvos piešėjai 
energingai ruošėsi prie minė
jimo 29-nių metu Proletarinės i 
Revoliucijos Rusijoj. Jie pa
ruošė istorinių vaizdų, suriš- į 
tų su karu prieš hitlerininkus i 
iš Lietuvių Divizijos ir parti-1 apskričio teismo teisėjas T. I juos kankiniais darbininkų 
zanų kovų.

»
Dailininkas Margašilskis nu

piešė didelį vaizdą ant aude
klo “Mūšis Prie Oriolo,” tai 
vaizdas, kur Lietuvių Divizija 
paklojo apie 10,000 nacių. 
Dailininkas Mackiavičius nu
piešė “Partizanų Būrys”, o 
kiti kitokių. *

r i Valdininkai Nedrįsią Sodini Lewisa Kalejirnan; Biją Daryt 
Ji Kankiniu; Siūloma Teist ir Unijos Lokalų Vadus

Washington. — Federalio ! Nes kalėjimas padarytų

Maskva, lapkr. 25. —Pra- 
i nešama, kad Sovietų moks
lininkai atrado naują būdą 
atomų branduoliam skaidy- Komunistai Gavo 24,082 Vietas, Katalikai-Respublikiečiai ri lie ocna a k'i rri n oro a mm I ' ' *

24,001 Vietą, o So’cialistu Kandidatai --14,244
ti. Jis esąs skirtingas nuo I 
visų Amerikoj išbandytų' 
priemonių atomam skaldyti.i

baigeKauno darbininkai 
Įrengti eilę skyrių Petrašiūnų 
elektros gaminimo stoties ir j 
sn lapkričio 7-tąja diena pa-, 
leido darban. Ta stotis, kaip ' 
bus pilnai Įrengta, turės 25,- 
000 kilovatų jėgą. Revoliuci- i 
jos sukaktį atžymėti Kauno 
statybos darbininkai; baigė 
naujų cechų statybą “Perga
lės,” “Metalas” ir penkis ce
chus “Drobės” fabriku.

Alan Goldsborough pirma- akyse. Kai kurie valdžios 
dieni kvotė Mainierių Uni-1 atstovai, todėl, siūlė pinigi- 
jos pirmininką Johną L. niai bausti Mainierių Uniją 
Lewisa, kodėl Lewis neat- • po $200,000 už kiekvieną 
šaukė minkštųjų angliaka- streiko dieną. Baudos pini- 
syklų mainierių streiką, gai būtų imami iš unijos iž- 
kaip tas teisėjas buvo lie- do, kur esą 13 milionų 
pęs savo in džionkšinu. | lerių.
Goldsborough teisminis įsa-1 Dešiniųjų demokratų 
kymas rodo, kad bus tardo-! das, senatorius Harry 
ma ir pati unija. i Byrd ragino valdžią

Valdininkai, sakoma, ne-lgrobt visą unijos iždą
I norį siųsti Lewisą bei kitus | taipgi baust jos skyrius - lo- 
unijos vadus į kalėjimą, kalus ir jų tvadus.

Šveicarai Išgelbėjo 
12 Amerikoną nuo 
Sniegynu Kalno

do-

va-

uz-
ir

STADNIK "DPI. POLITIKOS 
PAŠAUTAS” MANUILSKI

Meiringen, Šveicarija. — 
Du šveicarai lakūnai išgel
bėjo 12 amerikonų, kurie su 
armijos transporto lėktuvu 
buvo nukritę ant ledų-snie- 
gynų kalno Gauli; 11,000 
pėdų aukščio. Ten ameriko
nai išvargo 5 dienas. Švei
carai juos išnešė savu lėk
tuvu, kurio apačioje yra 
pačiūžos dėl sniegu bei le
du, v

iryžiūs. — Respublikos 
tarybos rinkimuose Frunci
joj lapkričio 24 d. komunis
tai gavo daugiau balsų, ne
gu bet kuri kita partija. Už 

’! komunistus paduota 30 nuo
šimčių ir pusė visų balsų. 
Šį sykį komunistei gavo dar 
didesnį procentą balsų, kaip 
seimo rinkimuose lapkričio 
10 d. Didžiausiai po komu
nistų partijai, katalikams- 
respublikiečiams dabar ati
duota apie 27 nuošimčiai 
balsų. Žymiausias katalikų- 
respublikiečių vadas yra _______________ <__ y___

uz-

rinki-

Geo. Bidault, dabartinis lai
kinasis prezidentas ir 
sieninis ministras.

Praeitą sekmadienį, lap
kričio 24 d., buvo renkami 
respublikos tarybos
kai. O respublikos taryba 
bus antrasis seimo 
vietoje senojo senato.

Viso buvo renkama 82,000 j 
rinkikų, ir išrinkta 24,082 
komunistai, 24,001 katalikas i 
respublikietis, 14,244 sočia- ' 
listai ir po mažiau radikalųi 
ir kitų partijų kandidatų, 
pagal dar ne pilnai suskai-

rūmas,

LENKŲ FAŠISTAI NUŽUDĘ
2,483 ŽMONES ŠIEMET

tytas rinkimų pasekmes.
Rinkikai sueis gruodžio 8 

! d. ir išrinks 200 respublikos 
tarybos narių. Dar kitus 
115 tarybos narių rinks sei
mas (tikriau, pirmasis sei
mo rūmas) ir apskričių- 
miestu seimeliai.

Galutinai išrinkti res
publikos tarybos nariai su
eis su seimo pirmojo rūmo 
nariais gruodžio 29 d. Vie
ni ir kiti tuomet sykiu rinks 

! Francijos Ketvirtosios Res
publikos prezidentą.

Svarbiausias respublikos 
tarybos vaidmuo yra daly- 

• vavimas prezidento rinki- 
. me. Šiaip jinai turės tik 
patariamąjį balsą. Respub
likos taryba negalės pakeis
ti seimo nutarimų.

I Dmitrius Manuilskis,
Visoj Tarybų Sąjungoj dar-j Ukiainos

bininkai, valstiečiai ir moks
lininkai buvo pasibrėžę baigti 
daug didelių darbų iki revo
liucijos ‘sukakties ir tą atsie-. 
k ė. Tūkstančiai naujų ir at
statytų fabrikų, dirbtuvių, na
mų ir kitų įstaigų buvo už
baigta iki tos dienos. Tas su- 

sekmingiau 
metais

teiks galimybių 
darbuotis ateinančiais 
visos liaudies gerovei.

Lake Success, N. Y, — suplanuotas “politinis ban- 
So- ditizmas, pasimojimas nu- 

delegatų žudyti du ukrainus Jungt. 
galva Jungt. Tautų seime,! Tautų seimo delegatus.” 
kreipės į Amerikos valsty- M a n u i 1 s ITis nurodo, kad 
bės sekretorių Jamesą Byr- banditai šaudė į Stadniką 
nesą, kad pasistengtų nu- ir A. D. Voina, kitą Ukrai- 
teisti ir nubausti piktada- nos delegatą, krautuvėlėje, 
rius, kurie pašovė Gregorą 
V. Stadniką, ukrainų dele
gacijos narį. Manuilskis sa
vo laiške Byrnesui sako, 
Stadniko pašovimas buvo

arti Plaza viešbučio, kur 
jiedu gyveno. Stadnikas ir 
Voina kas naktį tuo pačiu 
laiku užeidavo į tą krautu
vėlę vaisių nusipirkti.

tauta, 
jų.'tė-

Išblaškyta armėnų 
nes trys ketvirtadaliai 
vynės yra turkų pavergta. Tik 
ketvirtadalyje jie laimingai 
gyvena tarybinėj Armėnijoje. 
Iš Palestinos, Sirijos, Graiki
jos ir kitų šalių renkasi armė
nai i tarybinę tėvynės dalį.

Spalių pradžioj Į Batumi at
vežė garlaivis 
Molotovas” 685 armėnus iš i 
Bulgarijos. Kiek anksčiau 5,- 
950 armėnų sugrįžo iš Syri- 
jos, o garlaivis “Transylvani- 
ja” parvežė 2,387 armėnus iš 
Graikijos. Grįžta jie Į savo tė
vynę ir šaukiasi į pasaulį, kad 
priverstų turkus išsikraustyti 
iš jų pavergtos tėvynės da
lies.

Naujas Susidūrimas 
Tarp Egipto Studen
tu ir Policijos

KETURI AMERIKOS 
KARO LAIVAI 
TURKIJOJE

Sakoma, kad Anglies 
Užteksią dar Kokiom 
Penkiom Savaitėm

PLIENO PRAMONE JAU 
APŠLUBINTA

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Jungtinėms Vals
tijoms užteksią gatavos an
glies per 37 dienas, pride
dant kietąją anglį, kur ofi
cialiai nėra streiko. (Bet 
pranešama, jog tūlose vie
tose neiną dirbt ir kietųjų 
angį iakasyklų mainieriai. 
Jie remia 400,000 savo drau
gų streiką minkštosiose ka
syklose.)

Varšava. — Fašistiniai 
Lenkijos valdžios priešai 
šiemet iki spalių 15 d. nu
žudė 2,483 žmones, tame 
skaičiuje 668 saugumo poli
cininkus, 630 milicijos na
riu ir 1,185 civilius žmones. 
Be to, jie žudė ir Sovietų 
karius.

Tų teroristų gaujos slaps
tosi miškuose ir užpuolimus 
daro nakties laiku. Pasto
dami kelią einantiem ar va-

jiežiuojantiem žmonėms, 
klausia: “Ar jūs komunis
tai? Ar jūs žydai?” Komu
nistus ir žydus jie tuojau 
nužudo, taip pat valdinin
kus ir dabartinės valdžios 
rėmėjus. Tarp kitko, fašis
tai neseniai sudegfiio kelio
lika kaimų Lublino ir Rze- streikas, 
czowo srityse. '-------------------

Valdžia veda neatlaidžią WUERTTEMBERGO- 
kovą prieš tas žmogžudžių ' BADENO BALSAVIMAI 
govėdas. --------

Pittsburgh, Pa. — Užda
ryta apie ketvirtadalis plie
no fabrikų, nes reikią tau
pyti anglis, kad netektų vi
sai sustabdyt plieno gamy
bos, iki baigsis minkštųjų 
a n g 1 i a kasyklų mainierių

VOKIEČIU GINKLU Reguliaris Teismas 
SANDĖLIS VIENUO- Id2s l™.™. d...
LYNE ALBANIJOJ ■

Anglijos viršininkai oku- 
puotoj Vokietijoj susitarė su 
Ruhr mainierių unijos socia
listiniais vadais^*kad mainie
riai turi veltui dirbti vieną 
sekmadienį, nes anglies rei
kią. Bet mainieriai 67 nuoš. 
prieš 9 nuoš. nubalsavo, kad 
jie nedirbs sekmadieniais.

Jie sako, kad Sovietų oku
puoto.) Vokietijos dalyj geriau 
vedama tvarka, ten mainieriai 
daugiau iškasa anglies ir jiems 
nereikia sekmadieniais dirbti. 
Taipgi jie sako, kad yra ne
mažai darbo jėgos, kurią bri
tai gali pasiųsti anglį kasti 
nors dieną savaitėj. Matyt jie 
turi mintyj tuos bėglius, ku
rie Vokietijoj nieko 
darni gyvena ir nacių 
gandą skleidžia.

Kairo, Egiptas. — 
Viačeslavas gelis šimtų egiptėnų 

dentų demonstravo
i Angliją ir palankią anglams 
premjero Ismailo Sidky val
džią. Policija šaudė. Buvo 
mėtoma ir rankinės grana
tos. Studentai gynėsi ak
menimis ir pagaliais. Trys 
studentai ir ' vienas polici
ninkas pavojingai sužeisti; 
tuzinas kitų lengviau su
žeista. Studentai šaukė: 
“Tuojau pašalint Anglijos 
armiją iš Egipto1.” O Is
mailo Sidky valdžia sutinka 
dar 3 metus anglų armiją 
laikyti.

Washington.— Traukinių 
veikimas* visoj šalyj suma
žintas 25 nuošimčiais, 
liai taupyti.

Dau- 
stu- 

prieš

Izimir, Turkija. — At
plaukė keturi Amerikos ka
riniai laivai į šį uostą, gir
di, “i svečius.” Bet Asso- 
ciated Press sako, tie sve
čiai patarnausią dvasiniam 
Turkijos p astiprinimui 
prieš Sovietų reikalavimus 
dėl Dardanellų.

London. — Siautė smarki 
audra Anglijos srityje. Kai 
kurie laivai, atsidūrę pavo
juj, šaukėsi greitos pagal
bos.

Indžionkšinas Esąs 
Įstatymo Laužymas

Balsavimuose Wuerttem- 
berge - Badene, amerikonų 
užimtoj Vokietijos dalyje, 
gyventojai pasisakę už de
mokratinę konstituciją to
kia balsų dauguma kaip 5 
prieš 1.

Washington. — Menama, 
į kad Trumanas visai užda- 
i rys Kainų Administraciją.

tardymo, paskyrė trečiadie-'
It t • • n /r * * * T T * Anglai Sučiupo dar[ L. Lewisui, Mainierių Um- v i • •

Į Prieš Lewisą Bus 
I Šį Trečiadienį

London. — Sovietų žinių _____
agentūra Tass pian.ešė, jog Washington, lapkr. 25. — 
francis konų vienuolyne Federalio apskričio teisėjas.

n?'-eS-e’ AlbamJ0J,: Goldsborough, po pradinio! 
užtikta vokiečių ginklų san- i 
dėlis ir daug fašistinių la-: r 
pelių. Tai esą kyislingų U Lewisui iviaimeriu urn-i ~ 
albanu valdžia dem°kratlnę! jos pirmininkui. Lewiso ad- 3,400 Žydu Ateiviu albanų valdžią. ; vokatai reikalavo teismą 

Washington, lapkr. 25

nedirb-
propa-

Vatikano popiežius 
si archivyskūpą Aloisą Stepi- 
natzą pakelti į kardinolus. 
Kaip žinome, Stepinatzą už 
bendrą veikimą su naciais Ju
goslavijos teismas pasiuntė 
16-kai metų į kalėjimą.

Well,, jeigu jis jį ir pakels

rengia--

Belgijos Rinkiniai 
Nuošimčiais

Brussels, Belgija. — Pra
nešama, kad miestų tarybų 
rinkimuose (katalikai) ga
vo 33 nuošimčius balsų, li
beralai 29 nuošimčius, so
cialistai 23 nuoš. ir komu
nistai 14 nuošimčių. Kitas 
pranešimas sako, kad socia-

ang- listai gavę daugiausia bal
sų po katalikų.

Washington. — Mainierių 
Unijos pirmininko Lewiso 
a d v o katai sako, teisėjo 
Goldsborough indžionkšinas 
prieš mainierių streiką ne
teisėtas, nes jis peržengia 
Norris-La Guardijos aktą, 
kuris uždraudžia indžionk- 
šinus streikuose.

AR

Saskatoon, Sask. — Susi
dūrus dviem Kanados trau
kiniam užmušta keturi jų 
darbininkai.

Streikuoja St. Paul 
Mokytojai -

St. Paul, Minn. — Su
streikavo viešųjų mokyklų 
mokytojai, Darbo Federaci
jos unijos nariai. Jie reika
lauja pridėt bent po $50 
daugiau algos per mėnesį ir 
mokėt tokį priedą, prade
dant nuo rugsėjo 5 d. Strei
kas uždarė mokyklas , su 
35,000 mokinių.

1 atidėti. Goldsborough nesu- 
! tiko. Jie tvirtino, kad tei-' 
' sėjas Goldsborough neturė
jo galios duoti indžionkši- 
ną-įsakymą atšaukt minkš
tųjų angliakasyklų darbi-

■ ninku streiką. Lewis bus 
teisiamas dėl to, kad neat
šaukė streiko, tai girdi,
“paniekino teismą.” | ELLIOTT ROOSEVELTAS

--------------------- i LENINGRADE

Jeruzalė. — Karinis an
glų laivas užklupo svetimą 
laivą, kuriuo 3,410 žydų 
slaptai plaukė į Palestiną. 
Aukšiausias Palestinos teis
mas laikinai uždraudė tuos 
žydus deportuot Į belaisvių 
žardžius Cyprus saloj.

New Yorko požeminiuose 
gelžkeliuose per metus pa
vogta 100,000 lempučių.

PENKI DIDIEJI NESUSITARĖ DEL VETO TEISES VARTOJIMO

Maskvos radijas pranešė, 
jog į Leningradą atvyko ve
lionio prezidento sūnus El
liott Rooseveltas su žmona.

New York. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Molotovas pasiūlė rezoliuci
ją, kad Jungtinių Tautų

Molotovas Prašo Jungtinių Tautų Seimą Palaikyti Tą Pačią Veto Teisę a

j kardinolus, vis vien buvęs 
nacių bendras eina pakūtą už 
savo griekus ir turės malkas 
pielavoti ar jis yra archivys- 
kūpas, ar jis bus kardinolas. 
Bet jeigu popiežius tą pada
rys, tai dar' kartą pasauliui 
parodys, keno jis prietelius 
yra.

seimas atmestų bet kokį 
penkių didžiųjų valstybių 
veto teisės keitimą. Moloto
vas sakė, Penkių Didžiųjų 
vienybės išlaikymas reika
lauja, kad kiekvienas jų tu
rėtų teisę vėjuoti (atmesti) 
daugumos tarimus Saugu
mo Taryboje, kaip nustaty
ta Jungt. Tautų čarteryje; 
todėl negalima daryti jo
kių atmainų, kiek tai liečia

veto naudojimą.
Molotovo pasiūlymą at

metė Amerikos valstybės 
sekretorius Byrnes ir An
glijos, Franci jos ir Chini
jos užsieniniąi ministrai. 
Taigi veto klausimas sugrą
žintas pačiam Jungtinių 
Tautų seimui spręsti. Mo
lotovas prašo seimą palai
kyti veto teisę be jokių at
mainų.

Byrnes kartojo, kad jis 
priešingas Jųngt. Tautų 
čarterio keitimui dėl veto 
teisės. Bet kartu jis siūlė 
griežtai aprėžti veto varto
jimą. Byrnes sakė, jog ve
to galima būtų naudoti tik
tai svarbiausiuose klausi
muose, kur kalbama apie 
Jungtinių Tautų jėgos var
tojimą. Panašiai išvedžio
jo ir Anglijos,* Chinijos ir

H- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  35,000 Amerikiečiu Žūsia
kZCiijkaibS^S'reS Nuo Automobilių šiemet“ 
patenkinti “mažąsias tau-: 
tas,” kurios kritikuoja, gir-i 
di, per tankų veto naudoji- į 
ma be tikro reikalo.

Molotovas atmetė ameri
konų, anglų, chinų ir fran- ■ 
cūzų siūlymus dėl veto ap-: 
ribojimo. Byrnes pastebėjo, 
kad jeigu taip lėtai eis da
lykai, kaip ginče dėl veto, 
tai gal iki 1950 m. nebūsią 
padaryta taikos sutarčių.

Hartford, Conn. — Tra
velers Apdraudos kompani
ja skaičiuoja, kad automo
bilių nelaimėse šiemet viso 
būsią užmušta 35,000 ameri
kiečių. Tatai sprendžiama 
pagal žuvusiųjų skaičių per 
pirmuosius 11 šių metų mė
nesiu, v

\ ORAS. — Būsią šalta.
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THE UNDERSIGNED CITIZENS OF THE UNITED STATES OF AMERICA respectfully request that you 
use the power of your office to reinstate to the people of our country the following rights as guaranteed by 
our Constitution: , z................................. .......

THE RIGHT TO WORK REGARDLESS OF ANY UNION

THE RIGHT TO DRIVE A CAR OR TRUCK REGARDLESS OF ANY UNION

THE RIGHT TO ENTER ANY BUILDING OR PLACE REGARDLESS OF ANY UNION

We further ask that you institute proceedings to compel our elected officials to perform their duties 
in protecting the people in the enjoyment of these rights regardless of any union.

Every day except Sundays and Holidays
Established April 5, 1911

427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

President ______ _
Secretary Treasurer.
Editor.........................

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _____________
United States, six months ..................... .
Brooklyn, N. Y., per year ..................... .
Brooklyn, N. Y., six months ............ .
Canada and Brazil, per year________
Canada and Brazil, six months___ _
Foreign countries, per year
Foreign countries, six months________

-$6.50 
. $3.50 
. $7.00 
. $3.75 
.$7.00 
_ $3.75 
. $8.00 
-$4.00

Tokia priešdarbininkišką peticiją, po antrašte “Piliečiai! Mūsų šalis pavoju
je!” siuntinėja darbininkų priešai po darbininkų centrus per tūlą Michael J. 
Koch, Evans City, Pa. Peticijos tikslas aiškus — sudaužyti unijas, o tada jau 
darbininkų sprandais jodinėti, kaip seniau.

NAME ADDRESS
..................—<

DAT

Užrašai iš LDLD 3 Aps
krities Konferencijos

Atsižvelgiant į tai, kad 
neužėmus laikraštyj per
daug vietos, šiuos užrašus, 
iš Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 3-čios 
A p s k r ities konferencijos, 
stengiuos kaip galint su- 
trumpint. Smulkmenas'už
rašau Protokolų 
o tik svarbesnius 
pažymiu čionai.

knygoje, 
dalykus

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Anglų Orakulas ir Afrika
Jungtinių Tautų organizacijos suvažiavime dalyvau

ja senas anglų imperialistų diplomatas Jan Christian 
Smuts. Jis eina pareigas Apvienytos Pietų Afrikos mi
nistrų pirmininko—šalies, kuri skaitosi nepriklausoma 
valstybe, o tikrumoj yra britų kolonija.

Apvienyta Pietų Afrika užima 472,550 ketvirtaines 
mylias ir turi 10,000,000 gyventojų. Šalis apgyventa dau
giausiai negrais, kur keli tūkstančiai britų palaiko “de
mokratiją.” Patsai maršalas Smuts garbinamas, kaipo 
“didelis demokratas”, o tikrumoj jo “demokratiškumas” 
yra užakcentuotas karais kitų tautų pavergimui, pra
dedant dar nuo Būrų Karo laikų.

Maršalas Smuts pareikalavo, kad ši organizacija 
prijungtų prie Apvienytos Pietų Afrikos didelį plotą, ži
nomą kaipo Pietų-Vakarų Afrika, užimantį 317,725 ket
virtainių mylių, didesnį už Angliją ir Franciją į daiktą 
sudėtas ir turinti apie 4,000,000 gyventojų. Smuts reika
lauja jo “demokratijos” įgyvendinimui toj šalyj. Kokią 
jis ten “demokratiją” nori pravesti, aišku iš to, kad Ap- 
vienytoj Pietų Afrikoj, maršalo Smuts šalyj, yra 500,- 
000 indusų vergiškoj padėtyj, jau nekalbant apie neg
rus, kurie vis skaitomi laukiniais žmonėmis.

Įdomiausia yra tai: tasai britų orakulas pareiškė, 
kad, jeigu Jungtinių Tautų organizacija neperduos jam 
Vakarų-Pietų Afrikos, tai jis ir be leidimo ją pasilaikys. 
Reiškia, jie su ta organizacija tik tiek skaitosi, ant kiek 
ji pagal jų muziką šoka.

Kitas dalykas parodo jo “demokratiją” ir tai, kad iš 
Pretoria, Apvienytos Pietų Afrikos, atėjo žinia, kad ten 
areštavo aštuonis Komunistų Partijos Centro Komiteto 
narius ir juos Johannesburge uždarė į kalėjimą. Komu
nistus kaltina, kad jie esą atsakomingi už aukso kasyklų 
darbininkų streiką, kuris įvyko rugpjūtyj. Matote, kokia 
“demokratija”, kur anglai imperialistai viešpatauja.

Amerikos žmonės dar prieš 170 metų tą “demokrati
ją” pažino ir per Amerikos Revoliuciją nuo jos pasiliuo- 
savo.

A r Išgirs Ispanijos Liaudies Balsų?
Lenkija ir Tarybų Sąjunga jau kelis kartus jungti

nių Tautų organizacijoj reikalavo, kad civilizuotas pa
saulis imtųsi žingsnių prieš hitlerišką režimą Ispanijoj. 
Bet angliškas blokas tuos reikalavimus atmetė.

Dabar eina Jungtinių Tautų organizacijos sesijos 
ir vėl paduota keli reikalavimai, kad padaryti žingsnius, 
kurie pagelbėtų IspaYiijos liaudžiai nusikratyti fašistų 
režimo. Tarpe kitų į pasaulio delegatus atsišaukė ir 
Dr. Jose Girai, kuris eina premjero pareigas Ispanijos 
respublikos valdžios užsieny j.

Bet Anglijos ir Jungtinių Valstijų diplomatai vėl 
nori numuilinti tą klausimą. Jie sako, kad jie “negali 
kištis į kitos šalies vidaus reikalus.” Bet kaip tada yra 
su Chinija, Graikija, Indonezija ir kitomis šalimis? Ko
dėl Anglijos armija stovi Graikijoj ir palaiko monarchis- 
tus? Kodėl Amerikos armija ir laivynas remia reakciją 
Chinijoj ir palaiko ją kare prieš Chinijos demokratiją? 
Nejaugi tie diplomatai mano, kad išstojimas prieš Hit
lerio ir Mussolinio pastatytą fašistų valdžią Ispanijoj, 
yra “kišimasis į kitos šalies vidaus reikalus,” o palaiky
mas reakcijos Graikijoj, Chinijoj, Indonezijoj ir bandy
mas padiktuoti balsavimų tvarkas Bulgarijoj, Rumuni
joj, Lenkijoj ir kitur naudai turčių, tai yra tik “prieteliš- 
kas patarimas”?

Karas Chinijoj
Iki šiol Chinijos reakcija vedė karą prieš demokrati

ją bet tuo pat laiku buvo kalbama apie pastangas susi
tarti. 'Veikė ištisa eilė komitetų, kuriuos sudarė reakci
jos — gen. Chiang Kai-sheko atstovai, komunistų — de
mokratijos ir Amerikos atstovai.

Žinant tai, kad iš Amerikos Chinijos reakcija gavo 
kalnus ginklų, kad mūsų laivynas ir orlaivynas pervež
davo generolo Chiang-Kai-sheko armijas, kad • marinai 
saugojo gelžkelius ir tiltus, galima labai lengvai supras
ti, kokio “bešališkumo” laikėsi pasitarimuose generolas 
Marshall ir kiti.

Dabar tas jau pasibaigė. Chiang Kai-shekas paskel
bė, kad jis į kelis mėnesius “nušluos komunistus” ir į “ke
lis metus niekas nepritars komunistų idėjai.” Jis taip 
kalba ir tai daro, ką darė Mussolinis ir Hitleris. Matyti, 

U- kad jis iš istorijos nieko nepasimokino. Matyti/ kad jis 
užmiršo ir tai; jog pirma Antro pasaulinio karo jis per 
dešimt metų naikino komunistus ir jų negalėjo išnaikin
ti. Matyti, kad ir jo rėmėjai nieko neišmoko.

Žinios iš Chinijos sako, kad reakcininkai ruošiasi 
pulti Yenan miestą, komunistinės vyriausybės centrą.
Komunistų atstovai išvažiavo iš Peipingo, Shanghajaus, 
ir kitų miestų. Derybos nutrūko. Sušitarimams kelią 
uždarė reakcija. Naminis karas visame smarkume neiš
vengiamas. Tas nepadeda pasaulinei taikai, bet dar su-

Rufe,'.- 
t 'TV į

pavojų

KAS KĄ KASO IR SAKO
PHILADELPHIEČIAI 
APIE SAVĘ.

Philadelphija yra did
miestis. Lietuvių ten gyve
na taipgi daug. Veikia kliu- 
bai, veikia parapijos. Prog
resyvių lietuvių Philadel- 
phijoj nemažai. Tačiau pa
staruoju laiku Philadelphi- 
joj kultūrinis ir politinis 
mūsų darbas gana aplei
stas, nėra jis geriausioje 
padėtyj. Tai pripažįsta pa
tys philadelphiečiai.

Laisvės laidoje iš lapkr. 
22 d. tilpo mūsų bendradar
bio .M. S. korespondencija 
apie ten įvykusį (pogreičiu 
surengtą) Čikagos daini
ninkams koncertą. Be kit
ko, korespondentas žymi:

“Jau virš dešimt metų, kai 
čia buvo kas panašaus su
rengta lietuvių dailės, muzi
kos ir dainų srityje. Kad 
mūs pažangieji lietuviai ken
čia didelį skurdą, lietuviškų 
dainų ir muzikos srityje, ne
sinori nei daugiau graudin- 
tis. Kas nors ir ką nors tu
rėtų daryti, kad vėl atgaivin
ti chorą, ar kokį kvartetą, ar 
muzikos grupę, iš jaunų vy
rukų ir mergaičių, bent ką 
panašaus į rusų balalaikistų 
orkestrą. Čia yra draugijų, 
kuopų, yra svetainių, kur 
vietą galima gauti labai tin
kamą iii veltui. Tūlos drau
gijos ar kliubai ■ užimti ko- 
kiuo nors darbu. Bet, pavyz
džiai, kaip Moterų Kliubas, 
rodos, net nežino, ką mitin
ge kalbėti, ką tarti. Ar jis 
negalėtų imtis iniciatyvos 
įsteigimui choro ar muzikos 
grupės?”
Per dešimt metų Phila- 

delphijoj nebuvo didesnio, 
žymesnio lietuviško koncer
to! Tokioj didelėj lietuvių 
kolonijoj apsieita be gero 
koncerto net per desėtką 
metų! Tai nenormalu, ne
paisant, kaip mes kalbėsi
me.

Toje pat Laisvės laidoje, 
pastabininkas T r a kimas, 
gerai Philadelphiją pažįs
tąs, rašo:

“Dabar mes grįšime 46 
metus atgal, kuomet Phila- 
deiphijoj dar tik buvo sau- 
jalė lietuvių’. Mums veikėjų 
vardas nebuvo žinomas, mes 
buvome tiktai paprasti dar
bininkai, žengėm progreso 
keliu pirmyn. Mus vadinda
vo šliuptarniais ir hereti- 
kais. Mes sutvėrėme porą 
pašai pin ių draugijų, suorga- 
nizavom Socialistų, Sąjungos 
pirmąją kuopą, sutvėrėme 
rajoną, išleidome laikraštį 
Kovą, turėjome savo knygy
ną, vakarines mokyklas skai
tyti ir šokti, rengėm prakal
bas, debatus, prelekcijas, iš
leidome milžinišką knygą 
“Lietuvių Istoriją” su’ įvai
riais paveikslais. Nebuvo rei
kalauta jokio užmokesčio, 
buvo darbuotasi dėl apšvie
tos, dėl progreso. Vėliau su
tvėrėme chorą. Choras buvo 
gerai atsižymėjęs ne tik Phi- 
ladelphijoj, bet visoj apy-

ir

1946 m., 
LDLD 3-čios Apskrities 
konferencija įvyko New 
Havene, Lietuvių Salėje, 
243 Front St., pradedant 
12-tą valandą dieną.

Atidarius J. Valaičiui mi
nimą konferenciją, pakvie
čiama keli draugai tarti po 
žodį kitą—pakol mandatų 
komisija suskaito delegatų

•>

du di

džiausiu veikalu
“Mindaugį.”

“Neužmirškime, kad Phi
ladelphija buvo lopšys, iš 
kur išsivystė lietuvių progre
sas visoje Amerikoje, Tas 
buvo atlikta mažiau kaip per 
penkiolika metų.

“Kas dabar atsitiko su 
Philadelphijos veikėjais ?”
Abiejų mūsų bendradar

bių nuomones pacituojame 
plačiau ir prie jų tegalime 
pridėti tokį savo “dvylekį”: 
Reikia pradėti veikti pla
tesniu baru.

Mes žinome, suprantame, 
kad philadelphiečiai moka 
dirbti, kai jie nori. Jiems 
vyksta dirbti, nes masės 
žmonių pažangųjį judėjimą 
remia. Bet visas judėjimas 
turėtų būti pastatytas auk
štesniame lygyje. Veikti 
reikia tiek kultūrinėje, tiek 
politinėje plotmėje. Šitie 
darbai neprieštarauja vie
nas kitam. ' '

Mūsų nuomone, Philadel- bių, kaip Ukraina ir Balt- 
phijoj būtinai turi būti at- gudija nėra...” 
gaivintas liaudies choras, o 
jei ne choras — turėtų būti 
įkurtas styginis orkestras 
Be to, reikėtų būtinai suor
ganizuoti dramos ratelį, ? 
kuris imtųsi vaidinti veika
lus,. traukiant į vaidinimą 
jaunus žmones, panašiai, 
kaip daroma Brooklyne ir 
Čikagoje.

Philadelphiečiai, beje, ga
lėtų dažniau pasikviesti sau 
talkininkų iš kitur, sakysi
me, iš Brooklyno meninin
kų pastogės.

Sutinkame su Trakimu, 
jog “Philadelphija buvo 
lopšys, iš kur išsivystė lie
tuvių progresas visoje ' A- 
merikoje.” Taip, Philadel
phijos lietuvių kolonija turi 
gražias tradicijas ir jos rei
kia palaikyti, tęsti, plėsti.

Politinėje srityje darbas 
taipgi privalo būti plečia
mas, politinis lygis turėtų 
būti keliamas aukštyn. Se
ni veikėjai ir veikėjos, pa
sikvietę talkon naujų pa
jėgų, privalo subruzti.

Pasekmės, užtikriname, 
bus geros!

tokio, kas reikėtų slėpti.
Tenka manyti, jog neužilgo vardus. Į pirmininkus iš- 
Amerikos atstovai bus Ki- renkamas J. Valaitis ir se- 
jeve ir Minske, o Ukraina kretorium P. Baranauskas, 
ir Baltarusija turės savo
atstovus Washingtone. Dau- LD 3-čios Apskrities Kon- 
giau: neužilgo, tenka ma- ferencijos perskaito F. Rep- 
nyti, Amerika pripažins ir šys. Protokolas priimtas. 
Pabaltijo kraštus, kaipo ta-» Pirmininkas paragina kuo- 
rybines respublikas, kurias pas užsimokėti duokles į 
paskelbė tų kraštų žmonės, apskritį. F. Repšys perskai- 
Tuomet Lietuva, Latvija ir to tarimus iš atsibuvusio 
Estija turės savo atstovy- LDLD 3-čios ir LDS Apskr. 
bes Amerikoje, Washingto- posėdžio, kuris įvyko vasa- 
ne, o Amerika — savo at- rio 17 d., 1946 m., Waterbu- 
stovybes Vilniuje, Rygoje ir ryje.
Taline. Tai turės būti ank- F. Repšys • raportuoja, 
sčiau ar vėliau ir tik tuo- kad Conn, valstijoj randasi 
mot Amerikos lietuvių susi- 5 ALDLD kuopos (neskai- 
siekimai su savo tėvų kraš- tant Hartfordo Moterų kuo- 
tu susinormaluos, kas išeis pos) įr jose narių yra 450. 
naudon tiek Lietuvos žmo
nėms, tiek Amerikos lietu
vių visuomenei. ■:

Draugas, beje, parašęs 
virš paminėtą citatą, pri
duria: “Tikrenybėje tokių 
respublikų, paskirų valsty-

Matot, kokia klerikalų 
logika! Vienur jos yra, ki- 
tur nėra! Jeigu būtų jų ne
buvę, tai Amerika nebūtų 
jų ir pripažinusi, — nebūtų 
pripažinusios jų ir Jungti
nės Tautos. Negali pripa
žinti tokio daikto, kurio pa
saulyj visai nėra.

Ukraina ir Baltarusija 
gyvuoja ir gyvuos. Jos yra 
savystovės respublikos — 
jų “nusikaltimas” kėri tik 
tame, kad jiedvi įeina į ben
drą Tarybų Sąjungos tautų 
šeimą arba federaciją.

YRA IR NeRA!
Klerikalų Draugas
/‘Diplomatų rateliuose yra 

spėjimų, kad Jungtinių Vals
tybių vyriausybė sutiktų, jei 
rusai norėtų įsteigti Wash- 
ingtono Ukrainos ir Baltgu- 
dijos pasiuntinybes. Tuo bū- 

.du ir Amerika galėtų steigti 
ten savo pasiuntinybes ir iš 
daugiau vietų, stebėti Sovie
tų Rusijos gyvenimų. Bet tai 
nelabai tiktų ’ Stalinui, kad 
ne tik Maskvoje, bet Kieve 
ir Minske Amerika turėtų 
savo reprezentantus.”

Mes nemanome, kad Sta
linui “nelabai tiktų,” jei Ki
jeve ir Minske Amerika tu
rėtų savo pasiuntinybes. 
Baltarusija ir Ukraina yra 
savystovės tarybinės res-

rašo:

LIŪDNA SUKAKTIS.
Tėvynė praneša, kad lap

kričio 22 d. sukako lygiai 60 
metų nuo įsikūrimo SLA. 
Tuo reikalu teks kada nors 
plačiau parašyti, o šiuo tar
pu tik tiek tegalima pri
minti: jubiliejus minimas 
labai nepalankiose (tiesiog 
daugeliui narių apverkti
nose) sąlygose. Turime at
siminti, kad visiems SLA 
seniems nariams, i priklau
siusiems prie SLA per kele
tą desėtkų metų, šiuo metu 
tenka mokėti dvigubos mo
kesty s arba nusimažinti ap- 
draudą per pusę!...

Atbulu Automobiliu Vijosi 
Kitą Auto. Trumano Mieste

Independece, Mo. — Vie
nas automobilistas buvo 
areštuotas, kad atbulas 
pertoli važiavo. Jis teisino
si policijai, jog kitas auto
mobilistas, pravažiuodamas 
priešingon pusėn, bjauriai 
sukeikė jį. Sako, tad aš no
rėjau jį pasivyti, bet kad 
nesugaiščiau, iki apsisuk
siu, tai atbulas jį vijausi.

Taip atsitiko šiame prez. 
Trumano mieste, kur daug 
kas galima. Bet atbulasis 
vis tiek nepąsiyijo ano au-

publikos ir jos neturi, nieko

ingtoną, raginant Ameri
kos vyriausybę, kad grei
čiau pripažintų Lietuvą ir 
kitas Pabaltijos valstybes.

Duota įnešimas, kad se
kančiais metais būtų su
ruoštas parengimas apskri
ties naudai, kuris turės būt 
ruošiamas Waterburyj. An
tras parengimas spaudos 
naudai.

Buvo pasiūlyta, kad nau
ja valdyba dėtų daugiau pa
stangų s u o r g a n izavimui 
naujų kuopų.; taipgi, kad 
stengtųsi įrašyti daugiau 
naujų narių į LDLD kuo
pas. O jeigu organizato
riams tuo reikalu pasidary
tų kokių išlaidų — kad bū
tų iš apskrities iždo atly
ginta.

Einant prie naujų suma
nymų, tarimas padaryta, 
kad sekamais metais mūsų 
LDLD Apskritis stengsis 
paraginti kuopas, kad būtų 
kolonijose tinkamai atžy
mėta sukaktis 400 metų 
nuo pasirodymo pirmos lie
tuvių kalba knygos.

Įnešimas duota rinkti se
kamiems metams apskrities 
valdybą iš (9 asmenų, bet 
išrinkus, pati valdyba pasi
tvarkė ir pasilieka tik iš 
septynių.

Į valdybą išrinkti sekami 
asmenys:

Pirmininku — V. J. Val
ley (Valaitis). Sekretorium 
—P. Baranauskas. Finansų 
sekretorium — W. Brazaus
kas. Iždininke — O. Girai- 
tienė; taipgi J. Strižaus- 
kas, J. Kunsa, Ona Visoc- 
kienė ir J. Didžiūnas, kurie 
kitas pareigas eis.

Esant apskrities ižde ne
mažai pinigų, tad nutarta 
išaukot sekamoms įstai
gom po sekamą sumą:

Laisvei — $25, Vilniai — 
$25, Liaudies Balsui — $25, 
Apšvietos Fondui — $25, 
Liet. P. S. F.—$25, Knygų 
Leidimui — $25 ir Meno Są
jungai — $25. Viso nutarta 
išaukaut $175.

Sekančiais metais LDLD 
3-čios Apskrities konferen
cija nutarta laikyti ir New 
Havene. Baigianti konfe
rencijai, J. Valaitis pasakė 
k o n f e r encijos dalyviams 
tinkamą kalbą. Konferenci
ja baigėsi 4-tą valandą po 
pietų. Pasibaigus konferen
cijai, toje pat salėje, įvyko 
graži vakarienė, kurioje ne
teko dalyvauti.

Sekr. P. B.

W. Brazauskas išduoda fi
nansinį raportą, paminėda
mas, kad šios apskrities iž
de randasi $47.78.

Minima ALDLD 3-čia 
Apskritis turėjo vieną iš
važiavimą susidėjus su LDS 
apskritimi; pasekmės buvo 
puikios, kadangi pelno liko 
$500; pasidalijus , abiem 
apskritim pelną — LDLD 
apskričiai liko $241.70.

Raportuojant draugams 
delegatams apie jų kuopų 
veikimą, reikia su džiaugs
mu pabrėžti, kad kuopose 
buvo gerai pasidarbuota, 
kas liečia parengimus; 
rengta prakalbos, surinkta 
didelės sumos pinigų dėlei 
įsteigimo Vėžio Gydymui 
Instituto Lietuvoje; nuga
benta tūkstančiai svarų į 
Centrą vartotų drapanų, 
kurios buvo pasiųsta į Lie
tuvą.

Turėta viena valanda pie
tums. Po to vėl sekė rapor
tai ir kiti dalykai.

Buvo pasiūlyta rezoliuci
ja, raginanti Lietuvos vy
riausybę sumažinti tarifą 
(muitus) ant siunčiamų 
privačių siuntinėlių; taipgi 
rezoliucijoje raginama Lie
tuvos vyriausybė, kad leistų suorganizuota 
1 i u o s e s nį susirašinėjimą komjaunimo mokykla, ku- 
Lietuvos žmonėms su ame- rią lanko virš 80 komjau- 
rikiečiais. Pagaliaus rezo- nuolių. Jie nagrinėja nau- 
liucijoje raginama Lietuvos jojo penkmečio planą, VLK- 
vyriausybė, kad įsileistų JS įstatus. Be to, jiems aiš- 
Amerikos lietuvius, kurie 
norėtų apsilankyti savo 
gimtajame krašte ir pasi
matyti su savaisiais; taipgi, 
kad būtų išleisti Lietuvos 
rašytojai, mokslininkai, me- 
ninkai, sportininkai ir kiti 
profesionalai, kurie galėtų 
aplankyti lietuvius ameri-J u x e h u nuo owuvn 
kiečius — iš ko būtų už-| atidaryti kultūros

Žinios iš Lietuvos
Vakarine Komjaunimo 
Mokykla

Prie LLKJS Rokiškio AK 
vakar inė

kinama TSRS istorija, 
trumpasis VKP(b) istorijos 
kursas ir TSRS konstituci
ja.

ATIDARYTA KULTŪROS 
NAMAI 

Švenčionėliai.
dieno mis Švenčionėliuose 

> namai, 
mėgsti glaudesni ryšiai tar-’ Apie Imitūros namus pradė

jo koncentruotis visas 
miestelio "kultūrinis gyveni
mas. Meninės saviveiklos 
rateliuose, susiorganizavu
siuose prie kultūros namų, 
dalyvauja 16 berniukų ir 
mergaičių. Energingo kul
tūros namų direktoriaus 
komjaunuolio drg. Berhš-

pe Amerikos lietuvių ir Lie
tuvos žmonių.

Reikale minimos rezoliu
cijos buvo diskusuota virš 
valandos laiko. Kalbėjo apie 
20 delegatų — kiti kalbėjo 
tuo klausimu pakartotinai.

pasirodė nepriimtina .
Bet nutarta pasiųsti re

zoliuciją (telegrama) Ame-
teino 
dramos

į

rikos

Šiomis

dovaujami choro ir 
rateliai artimiausiu
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Pas Knygų Gaminto 
jus Lietuvoje

spaustuvėje. Tik per mėnesį 
mūsų jaunieji spaustuvinin
kai padarė darbų už 20,000 
rublių. Pagal taisykles 33 
nuoš. šių pinigų gauna mo
kiniai, o likusieji eina mo
kyklos išlaikymui.

—O kaip bendros gyveni
mo sąlygos?

—Kaip ir kitose darbo 
rezervų mokyklose, taip ir 
čia, mokslas visai nemoka
mas. Busimieji spaustu
vininkai gauna ne tik ben
drabutį, patalinę, rūbus, 
bet ir maistą... Atvykai— 
rūpintis jau nieko nereikia. 
Sėsk, mokinkis, poilsio me
tu lankyk teatrą, kiną, skai
tyk knygas.... Tačiau ge
riau apsižiūrėkit jūs patys, 
kaip mes čia susitvarkę.
3. Ten, Kur Buvo Kankini

mo Rūmai
Spaustuvininkų mokykla 

įrengta dviejų aukštų, rau
donų plytų name, stovinčia
me Miškų ir Gedimino gat
vių kampe. Kas neatsimena 
šių namų... Smetoninės 
Lietuvos laikais šiose patal-

EARN

Šis Ben Yomen’o, žymaus darbininkų kartūnisto, braižinys perspausdintas iš La
bor Review, mėnesinio darbininkų įvykiams pasaulyje pavaizduoti leidinio, prenu
meruojamo metams už $3. Adresas: Box 83, Linwood Sta., Detroit 6, Mich.

Žinios iš Lietuvos
Medalių Įteikimas 

Artistams.
Kaunas. IX. 26 d,— Va

kar iškilmingoje nuotaikoje 
Operos Teatre įvyko meda
lių “Už šaunų darbą 1941- 
45 m.m. Didžiajame Tėvy
nės kare” įteikimas. Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo vardu 
medalius įteikė meno reika
lų valdybos viršininkas drg. 
Banaitis.

Pirmąjį medalį gauna 
liaudies artistas, TSRS 
Aukščiausiosios Taryb. de
putatas Kipras Petrauskas, 
po jo — Lietuvos TSR nu
sipelnę meno veikėjai Kat
kus, Talat-Kelpša, respubli
kos nusipelnę artistai Ku
čingis, Mažeika, Kelbauskas 
ir kiti.

Medaliais apdovanoti 
miesto artistai.

praveda respublikos durpy
nų tyrimo darbus. Organi
zuotos penkios tyrinėtojų 
partijos, kurios jau pradėjo 
veikti.

Tyrimo darbai pravedami 
Marijampolės, Kauno, Vil
niaus ir kitų apskričių teri
torijose.
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Rašo M. Ragažius
1. “Balta Pieva, Juodos 

Avys...”
Kai aš buvau mažas, mė- 

g a u s u a u g usių prašyti: 
“Paskaityk ką nors dieduk.” 
Šis gi imdavo iščiupinėtą, 
be viršelių knygą, atsivers
davo iš vidurio ir pradėda
vo. Žiūriu aš į tą baltą la
pą, kuris numargintas aps
kritimis ir kreivais ženk
liukais. Net akyse mirga, 
kiek čia visokių kabliukų, 
brūkšnelių, lazdelių. O die- 
duliukas, sugrubusį pirštą 
vesdamas eilutėmis iš lėto 
kalba. Ir ta kalba kokia tai 
nepaprasta, ne tokia kaip 
kasdien namuose girdžiu... 
Apie kalnus aukščiausius, 
apie jūrų gelmes, apie žu
vis aštunkojas pasakoja 
man, o aš išsižiojęs neatsi
klausau.

Kai nusibosdavo seniui, 
jis knygą klapt užverčia ir 
sako man:“Balta pieva,juo
dos avys, kas išmano, tas 
jas gano”. Kas tai bus?

Ilgai neatspėdavau, o die-
duliukas, nagu krapštinė- pose ilgą laiką buvo pati 
damas pypkę, juokiasi pro juodžiausia įstaiga — poli- 
pageltusius ūsus.

Va, tai šita knyga ir 
yra... Užaugsi, suprasi ir 
tu, bambly. Žinoma, jei vis
kas gerai klosis, jei nereiks 
piemeniu pasilikti...

Pasakoja man tai jaunas 
vyrukas, sėdėdamas ant 
apskritos kėdutės, o prieš 
jį metalinių svirčių, ratelių 
miškas, ištisas didžiulis 
aparatas už žmogų aukštes
nis, kaukiantis tyliu, zvim- 
bančiu balsu.

—Matote,— rodo jaunuo
lis. — Aš dar kaip reikiant 
ir neužaugau, o jau savo li- 
notipo klavišais moku va
rinėti raides visais šios ma
šinos kanalais, sudaryti iš 
jų eilutes, surinkti ištisus 
knygų ir laikraščių pusla
pius.

Karašauskas kažką įjun
gia, sutaiškina juodus, ap
skritus spautukus, kaž kas 
mašinos viduje sužvanga ir draugus, atsižadėtų kovoti 
iškrinta balta dar šilta žvil
ganti kaip sidabras švino 
plokštelė. Ant jos briaunos 
aš perskaitau ką tik atlie
tas raides:

“Mokausi būti raidžiu 
rinkėju linotipininku.”

2. Įdomi Mokykla
Karašauskas ir dešimtys 

kitų jaunuolių, mergaičių ir 
berniukų šiuo metu mokosi 
Darbo Rezervų Valdybos 
Kauno Amatų Mokykloje. 
Jos uždavinys rengti spe
cialistus Lietuvos TSR poli
grafijos pramonei, ši mo
kykla išleidžia raidžių rin
kėjus, mašininkus, linotipi
ninkus ir universalus knyg
rišius.' Viso čia yra dabar 
150 mokinių. Nuo rugsė
jo 1 d., prasidedant nau
jiems mokslo metams, žada
ma priimti 200—250 jau
nuolių.

—Mokslas pas mus tęsia
si dveji metai, — pasakoja 
mokyklos direktorius Boko
vas, buvęs karys, Lietuvos 
atvadavimo kovų dalyvis, 
—darbas sutvarkytas taip, 
kad vieną dieną einama te
oretiniai dalykai klasėje, ki
tą gi — prie mašinų, knyg
rišykloje.

Direktoriaus kabinete ka
bo didžiulė lempa su įvai
riais jau atspausdintais 
blankais, knygų puslapiais, 
kvitais. Jie atspausdinti 
įvairiomis spalvomis, viso
kiausio formato popieryje.

—Tai mūsų mokinių dar
bai, — rodo direktdrius. — 
Visi jie atlikti mokyklos

tinė policija, arba kaip visi 
prisimena “Saugumas” — 
žvalgyba. Čia buvo kanki
nami kovotojai už liaudies 
laisvę, provokuojamos by
los, planuojami areštai... 
Kieme stovi nedidelis vie
no aukšto namukas. Jame 
dar dabar ant langų yra 
geležinės grotos.

—Tik nesenai, — pasako
ja mokyklos inspektorius— 
šio namuko viduje įrengė
me mokyklos skalbyklą ir 
pirtį. Kai ją taisėme, išar- 
dėme visą eilę medinių 
spintų. Kiekviena iš jų bu
vo beveik žmogaus ūgio, su 
tvirtu užraktu. Jose buvo 
laikomi areštuoti. Nei at
sistoti, nei atsigulti nebuvo 
galima. Gyvi žmonės, kaip 
malkos, buvo paslepiami to
se dėžėse. Visa tai buvo 
daromą, kad priversti juos 
prakalbėtų, išduotų savo

mūsų spauda turi sunkumų 
dėl kvalifikuotų darbininkų 
stokos, tai penkmečio gale 
mes ne tik atstatysime savo 
poligrafijos įmones, bet ir 
jas žymiai išplėšime.

Amatų mokykloje Nr. 13 
vienoje iš patalpų kabo ant 
sienos garbės lenta. Joje 
įrašyta:

10 pavardžių pačių ge
riausių mokyklos mokinių'.

Į garbės lentą patekti 
kiekvienas spaustuvininkų 
mokyklos mokinys skaito y- 
patinga garbe. Ir dėl to ei
na draugiškos varžybos, 
vienas kitą stengiasi darbe 
pralenkti, kiekvieną dieną 
geriau dirbti.

Kas blogai mokinsis, kal-

ba jie per savo susirinki- Massena, N. Y. 
mus tam į penkmetį ke- įvyko žemės drebėjimas, bet 
lias uždraustas.

5. Naujieji (
Jau šiuo metu, nežiūrint, 

kad iki mokslo metų pra
džios dar gabalas laiko, į 
amatų mokyklą Nr. 13 plau
kia prašymai norinčių įsto
ti asmenų, jaunuoliai patys 
užeina apsidairyti.

Kaunietis Barauskas Vy
tautas, 16-metis, atėjo kar
tu savo trimis draugais. Jie 
apvaikščiojo mokyklą, apsi
dairė ir išeidami pasakė:

— Mes einame rudenį į 
spaustuvininkų mokyklą.

Knyga įdomu skaityti, 
bet dar įdomiau ją paga
minti...

čia

nepadarė nuostolių.

LAIVAI, KURIE ATVEŽĖ AMERIKOS 
PIONIERIUS

už Tarybinę Lietuvą, nusi
lenktų Voldemarui ar Sme
tonai. ...

Praeities ūkanose išnyko 
visa tai. Dabar čia jauki, 
šviesi mokykla, kurioje Lie
tuvos jaunimas gauna ne
mokamą mokslą, ruošiasi 
įgauti specialybę.

Įrengiant mokyklą buvo, 
daug sunkumų, nes buvo 
tik praėjęs karas. Mokyto
jai ir mokiniai, nusivilkę 
švarkus, savo rankomis 
daug padarė, kad ištinkavo 
sienas, išdažė, įdėjo langus. 
Kitos amatų mokyklos pa
darė inventorių. Sienos bu
vo papuoštos paveikslais, 
braižiniais. Ir ’štai dabar 
šios mokyklos klasėse, val
gykloje, klube, skaitykloje, 
p a s i 1 i n k sminimų salėje, 
bendrabučiuose — skaidrų 
ūžianti jaunystės nuotaika.

Štai mergaičių bendrabu
tis. Geležinės lovos, šiltos 
antklodės, spintelės, ant 
langų šilkinės užuolaidos, 
ant staliukų gėlės...

Iš knygrišyklos klasės į, Laivai “Kalmar Nyckel 
poilsio kambarius ateina 
Kauno apskrities mažaže
mio duktė Zakarauskaitė, 
valstiečio duktė iš Lazdijų 
Linkaitė Gražina, darbinin
ko duktė Kelpšaitė... Link
smi veidai, blizgančios 
akys.

4. Jaunieji Penkmečio 
Kovotojai

Spaustuvininkų mokyklos 
auklėtiniai — busimieji ka
drai penkmečio uždavinius 
sprendžiant. Jei šiandien

Nors garsiausias laivas Italijoj, nietoli Turino. Jų 
atvykti į Ameriką buvo 
“Mayflower”, bet nebuvo 
pirmas laivas atvežti kolo
nistų į naująjį kraštą. 1607 
m. 3 anglų laivai — “Susan 
Constant”, “Godspeed” ir 
“Discovery” atplaukė į Ja
mestown, Virginijoj, ir čia 
pirma anglų kolonija Šiau
rės Amerikoj buvo įsteigta.

Rugsėjo mėn. 1609 m. 
Henry Hudson, anglas, 
dirbdamas Olandijos val
džiai, “Half Moon” laive 
pasiekė garsiąją upę, kuri 
šiandien neša jo vardą. Ke
turiais metais vėliau Adri
an Black, olandų navigato
rius, atvyko į Manhattan 
salą savo laive “The Tiger”, 
ir 1623 m. pirma grupė ko
lonistų pasiekė “Mauritius 
Valley” kaip dabartinis 
New Yorkas tada buvo va
dintas, ant mažo 260 tonų 
laivo “New Nederland”. Šis minčiai tų pirmųjų vokie

čiu, c
1825 m., “ Restaura tio- 

nen” atvežė 53 pasažierius 
iš Stavanger, Norvegijos į 
New Yorką pradėti pradžia 

ypač norvegų ' Su v. Valstijose, 
neužmirštini, nes juose at- Nors daug norvegų pirmiau 
važiavo 200 anglų pionierių atvyko į Naują Pasaulį, bet 
į šiaurinį krantą Potomac šis laivas atvežė pirmą nor- 
upės kovo mėn., 1634 m. vegų koloniją.
Daug šių pionierių buvo ka
talikai.

olandų laivas atvežė 30 šei
mų, dauguma Walloon’u, 
francūziškai kalbančių pro
testantų iš Flanders.

Amerikos katalikams, lai
vai “Ark” ir “Dove”

Į” 
ir “Fogel Grip”, du mažutė
liai laiveliai, atvežė pirmus 
švedų ir finų gyventojus į 
Ameriką 1638 m.

Pirmi žydai atvyko į 
Manhattan Salą rugsėjo, 
1654 m. laivu “Saint Char
les”. Šie biedni Portugalijos 
žydai bėgo nuo tikybinio 
persekiojimo.

1657 m. pirmą grupė ita
lų atvyko į Ameriką. Pabė
gėliai, jie buvo išvyti iš sa
vo namų Piedmont sekcijoj,

būrelis pasiekė Olandiją ir 
ten sėdo į laivus “Prince 
Maurice”, “Bear” ir “Flow
er of Guelder” Kalėdų die
noj, 1656 m., išplaukti į 
Naują Pasaulį. Čionai jie 
apsigyveno Delaware vais

Laivas “Concord” buvo 
vokiškasis “Mayflower” ir 
šiandien daug vokiečių pri
klauso prie Concord Drau
gystės, kuri paėmė vardą 
nuo to laivo. Rudenį, 1683 
m. laivas pasiekė Philadel- 
phiją su 13 Kvakerų ir 
Mennonite šeimų. Juos pa
sitiko Franz Pastorius, ku
ris prieš mėnesį laiko čia at
vyko. Maža grupė atvyko iš 
Crefeld ir įsteigė German
town, Penn. Kasmet 6 d. 
spalių vokiečiai - amerikie
čiai visoje Amerikoje ap- 
vaikščioja German Day, at-

Ir daug kitų laivų atvežė 
būrelius įvairių svetimšalių 
į Ameriką.

PLIS.

Kareivių Nuotaky Laivas 
Nuskandino Karviu Laivą

Manchester, Anglija. — 
Rytinėje prietemoje laivas 
Brant, gabenąs 900 karei
vių nuotakų, susidūrė su 
Starmont laivu, kuris pluk
dė karves. Nuotakų laivas 
laimėjo—nuskandino Star
mont laivą su visomis kar
vėmis.

SAMDINIŲ JAUNIMO 
SUSIRINKIMAS

Joniškėlis. —Rugs. 29 d. 
Joniškėlyje įvyko valsčiaus 
samdinių jaunimo susirin
kimas. Pranešimą apie sam
dinių teises padarė Joniškė
lio valsčiaus vykdomojo ko
miteto pirmininkas Valaši- 
nas. Gimnazijos direkto
rius Drazdauskas susirin
kusiems išaiškino galimy
bes jaunimui mokytis, ku
rias suteikia tarybinė san
tvarka.

S u s i r i n kime dalyvavo
Durpynų Tyrimas

Lietuvos TSR Karo 
monės Vyriausioji Valdyba apie 50 jaunuolių samdinių.

Pra-

ŠTAI KAINOS EINA

ŽEMYN! ŽEMYN!

JŪS PRAŠĖTE IR PRAŠĖTE ŽEMESNIŲ KAI
NŲ. IR PILNAI TURĖJOTE TIESĄ! JEIGU JŪS 
PYKOTE, KUOMET TURĖJOTE IŠMOKĖTI PU
SĘ SAVAITES ALGOS TIKTAI UŽ NAUJĄ 
SKRYBĖLĘ-
ŠTAI, p. AMER1KA-/UMS PALENGVINIMAS!
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B

JIS PRASIDEDA NUO

• Nuo Šios Dienos 
$5.00 Plastiško Vėlinio Skry- 
belės — Pirmiausiai ADAM’o o 
Suteiktos Amerikinei Publikai 
— Dabar Plačiai Pamėgdžio- 
jamos Visur — Didžiausia

Visos

Naujienybč Vyrų Skrybėles 
per Eilę Metų —
“Rytojaus Skrybėlė — Šian
dien!” DABAR NUPIGINTOS
IKI

■B

Jūs prašėte žemesnių kainų.

Adam Tatai Pradeda!
Prieš savaitę suvirs—ADAM sensa
cingai numušė karines skrybėlių kai
nas. Visos $15.00*, $12.50* ir $10.00 
ADAM SKRYBĖLĖS — puikiausios 
rūšies tikrų KAILIUKŲ VILNŲ 
VELTINĖS ... su gražiais pamuša
lais—buvo nupigintos iki vienos že
mos kainos,—$8.45.
Šiandie ADAM griežtai numuša kainą

*Jau išparduotos.

visų $5.00 dailiai blokuotų ADAM 
PLASTIŠKO Vėlimo Skrybėlių tik
tai iki $3.95—užtikrintų per 60 die
nų išlaikyt savo pavidalą, ne susi
traukti ; ne permirkti, arba pinigai 
jum atgal, štai kur didžiausia nau- 
jienybė vyrų skrybėlėse per eilę 
metų.
ADAM pasiekia tokias kainas šian
dien tiktai per negirdėtą bendra
darbiavimą samdytojų, patiekėjų, 
darbininkų — kur visi prisideda 
tikrai Amerikiniu būdu prie bend
rojo labo Amerikiečiams.

i® <9

B

TIKRŲ VILNŲ VELTINĖS

ADAM SKRYBĖLĖS
• ADAM VĖL UŽTVIRTINA SA
VO. ŽEMŲ KAINŲ POLITIKĄ. Di- 
džiulė eilė mierų, spalvų, madų.
dabar galite gauti Tikrų Vilnų Vel
tinę ADAM Skrybėlę tiktai už .. .

845 .R750

*16°o $4p

ADAM HATS
Puikiausia Kokybe... Naujomis Žemomis Kainomis!
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

LOS ANGELES, CAL

!

Atsidėkoję, atsisveikinę, savo gastrolėmis Niū Jor- 
įeinam, kaip ir paprastai, ke. Ji ten turi pastoviai iš- 
tylutėliai vidun, į vaikų bu- sinuomavusi sau būstinę, 
veinę. Taip apie devintą va
landą. Girdim: Lucilės kam
bary kas tai su ja jau ir 
labai energiškai kalbasi. 
Suklusai! — kas gi čia galė
tų būti? Lucilė sau lengvai, 
plonu balseliu kalbasi, ki
kena. .0 tas kitas balsas tai Artimos nuo kelių metų bi- 
taip ir dunda, dundėte dun- čiulės. 
da, storai, garsiai, kaip tu
tinas, ... kad praplyš juok
tis, tai ir nurieda pakalnėn. 
Labai jau azartiškai. Nei 
tai vyro, nei tai moters bal
sas ... lyg koks baritonas, 
bet aukšto timbro. Abudu 
su maniške, oniai brakštel- 
dami, ramutėliai sėdim gre
timam kambary ir klausom. 
Man atrodo labai keista. 
Kas gi čia taip bubnija sto
rai, iš gomurio? Maniškė 
irgi tik lapsi akim—irgi nu
stebusi ...

Mūsų įtimpusi suklususi 
nuotaika tęsėsi gal gerą de

šimtį minučių. Tik staiga 
durų užuodanga švysteli 

ir įeina dvi rankom 
rengt daug padedąs Jrau-j s u s i kabinę komedijonkos, 
gas Leonas Peters. Peters? i a^aį linksmai, burbuliuo- 
Kas jis toks? Kaip lietuvis-į Jan.c^ai nusiteikę. Mama, 
kai — Petronis, ar Petravi- Aėti, pažinkit mano draugę 
čius, ar Pitrėnas? Iš kur jis 1 ,au]^a-. smarkuole
tas Peters?. Man tapo pa- j Į4k žengia, kaip povą: —-Ma- 
aiškinta, kad tai esąs nese-' įontl v Juc^u pažinti. — Ir 
niai iš Čikagos čia atvažia- j sypt-šypt raudonom lūpom, 
vęs Leonas Palsuckis. — O, blykst-blykst didelėm juo- 
Palsuckis! Aš jį gerai pažį- dom akim. O pati ......
stu. < 
Čikagoj užeidavo pas įžy-l .
mu veikėja Salaveičiką. ; kaip kumelys. Mudu su 
Prieš kokią 12 ar 14 metų : maniške tuoj kripu-kripu, 
mes kartu su Palsuckiu ir Kalvą linkt-linkt, pasisvei- 
kitais keliais draugais pie-' kinam. Kaip jūs, geri 
tus valgėm pas Salaveiči-{ žmones, kaip jūs? — Kul’k; 
kus... Taip tai taip. Ir da- HnKu balsu dudena drąsioji 
bar po savo prakalbų iš Į viešnia: mudvi štai su Lu-j....  ..... ........ ....
naujo susipažinom su Pal- ilgai nesimatę, susiti- i mį. Susitarta — padaryta, 
suckiu. Juodbruvys, viduti-! kom Kalifornijoj, inan ge-igįaį įr šiandie, trečia- 

' ■ . svorio ir am- D’ai žinomoj Kalifornijoj. —! ’• • .................

(Tąsa)

Į jų pokalbį įsivėliau ir 
aš. Paaiškėjo, kad Pukienė 
žalioj savo jaunystėj buvu
si Mintaujoj, dabartinėj 
Jei go vo j, taip gerai man pa
žįstamoj iš gimnazijos lai
kų. Ėmiau jos klausinėt. Ji 
ten tarnavusi pas ką prie 
namų apyvokos, paskiau ė- 
jusi mokytis siuvimo...

Pokalbis nukrypo į šių 
dienų reikalus, į mūsų pa
rengimus, piknikus. Pasiro
dė, kad, bendrai imant, mū
sų žmonės čia netinginiai. 
Į draugijų bei organizacijų 
mitingus, į choro pratimus, 
į piknikus suvažiuoja iš a- 
pylinkės miestelių, už 10-20- 
30 mylių. Jei reikia pasidar- 
buot kur komitete, tai drau
gai ir draugės mielai apsii
ma, nors paskui ir gauna 
išmetinėjimų ir kritikos. 
Štai kad ir pereitam LLD 
kuopos piknike. Keli drau
gai ir kelios draugės ir pus-: 
dieni ir dieną laiko padėjo, i 
gamindamos piknikui mai-; 
stą. Mėsos produktų pris-L .. 
tatyt ir atitinkamai- pri- sa*in

i, raina 
Gyvendavo ar dažnai! suknele apsitempusi, bran- 

j Idi, pilnavidure, stamanti,

&
■

nio ūgio, svorio ir 
žiaus, apsukrus, rimtų ma
nierų vyrukas. Esama da- dėjo:
bar jau vedusio. Supažindė bičiulė iš Niū Jorko. Parne
šu savo pačiuke, neblogai nat, aš sakydavau, kaip 
p r d m o kusia lietuviškai, mudvi greit susipažinom ir 
nors paeinančia iš lenku. į susiartinom šokių studijoj. 
Tuoj ją ir užkalbinau len-| Paskui nekartą dalyvavom 

Kai ant pastolio, linksminom 
ištaria karius, jūreivius, matrosus.

Judu ją pažįstat iš parsi- 
‘ _ ■ Ma-

•niške tuoj prisvilo prie jų-

•i
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Kartais pas ją ir Lucilė 
pernakvodavo. T e le f o nu 
pranešdavo, kad buvę per- 
vėlu baladotis namo. Pau
litai važinėjant kur toliau, 
Lucilė iš jos gaudavo ko
miškų atvirukų ir laiškų.

Tai ir dabar, kai 
Paulitai teko atvažiuot į 
Holivudą, ji, jau iš anksto 
laiškais susitarusi, atvyko 
pasimatyt su Lucile. Pau
lita čia turinti giminių ir 
pas juos apsis to j anti.

Pas mus ji buvo užėjusi 
keletą kartų. Ir visuomet ji 
tokia veržli, drąsi ir garsia- 
kalbė. Žmogus nenorom, 
iškėlęs galvą, tėmiji tą žvit
rią, lanksčią tvir takoję, 
tvirtašlaunę, juodaakę ir 
juodaplaukę judraus veido 
ir judrių žestų skardaus ju
moro nešėją.

Jau mano akys miego 
prašo. Bandžiau, per tą 
kunkuliuojantį iš virtuvės 
gaudesį, kai ką skaityt, bet 
nelipo. Buvau išsiblaškęs ir 
pavargęs. Jau arti vienuoli
kos. Pasiklojau guolį ant 
sofos ir atsiguliau, užsukęs 
žiburį. Besimigdydamas, il
gai dar jutau tą tarškėji
mą iš virtuvės, nors ausys 
ir buvo užkimštos vaški
niais kamštukais.

Ant rytojaus vėl nušvito 
vaiski, giedra dienelė. Nau
ja diena — naujas gyveni
mo puslapis. O tie puslapiai 
dabar vis tokie dideli. Ir 
taip daug ir taip tirštai ant 
jų „ prirašyta. Gyvenimo 
knygos puslapiai.

Draugai Pupiai žymėti- 
j nai punktualūs ir pasitiki-

ną turėjo viešą parengimą 
Draugijų svetainėje. Tai pir
mą progą gavaTi dalyvauti jų 
skaitlingame parengime. Net 
šimtus klausimų prisiėjo atsa
kinėti apie viską, o daugiausia 
klausimų buvo apie Kalifor
nijos gyvenimą ir sąlygas.

Dabar norisi pasakyti šis 
bei tas, kaip viskas atrodo ir 
kas veikiama Detroite. Daly
vavau J. Gasiuno prakalbose 
ir Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo susirinkime. J. Gasiu- 
nas, važinėdamas po lietuvių 
kolonijas, išdalino mūsų bu
vusiems kareiviams ir jūrei
viams garbės liudijimus nuo 
LDS Centro. Todėl, kaip Cle- 
velande, taip ir Detroite, Ga- 
siunas pasveikino LDS vardu 
visus atsitarnavusius 
vius ir jūreivius ir 
garbės liudijimus.

Detroite J. Gasiuno 
bos buvo surengtos 
svetainėj ir publikos

Apie Draugus ir Veiklą 
Rytuose

Apie porą menesių prieš 
Lietuvių, Meno Suvažiavimą, 
aš labai buvau susirūpinusi, 
kad. gauti progą dalyvauti me
nininkų festivalyje ir viską 
matyti. Pagaliau, kai mūsų 
delegatė atsisakė, važiuoti dėl 
gyvenimo trukdomų sąlygų, 
nusitariau savo lėšomis va
žiuoti į rytines valstijas pa
sisvečiuoti ir atgal grįždama 
dalyvauti tam garsiajam me
nininkų suvažiavime.

Rugsėjo 24 d., traukiniu lei
dausi skersai plačią Ameriką 
ir už poros dienų atsiradau 
didžiulėj Chicagoj. Ten trum
pai pasikalbėjau su draugais 
ii* draugėmis vilniečiais. Lei
daus dar toliau, kol pasiekiau 
C-levelandą.

Clevelandas, tai buvo ma
no gyvenimo per eilę metų 
vieta. Ten dar randasi bro
lis V. Karinus ir sūnaus šei
ma Wm. Valentos, o labiau
sia rūpėjo aplankyti savo sū- j daug. Tas tuojaus parodo, kad 
nelį Juozuką Valentą, nes jis 
dar neseniai 
žiaus, Francijos,

karei- 
išdalino

prakal
ei i dėlėj 

buvo

O Lucilė šypsodamos da-1
— Tai mano artimoji

kiškai. Kalba gražiai, 
dėl amerikonukės 
neblogai.

O mane vis intriguoja,In^ų fotografijų... 
kad draugas Pūkis bambi- i _ _ _
zas. — Taip, aš bambizas, dviejų ir visos trys šurmu- 
juųkom atsikalba Pūkis. Ži- dngai nusivedė į virtuvę, 
noma, dabar skirtumo ne- užsikąst, 
daro, tikyba man nesvarbu. 
Bet seniau, dar Lietuvoj, 
būdavo kurijozų. Ir drau
gas Pūkis dar ką papasako
jo apie kalvinų santykius su 
anų laikų siaurais katali
kais.

'— O čia ar yra daugiau 
foambizų, • paįdomavau pa
klaust. — Taip, yra, bet 
Fnedaug. Draugas Krikščius 
su žmona, neseniai atvažia
vę iš Hartfordo, bambizai. 
Čikagoj, sako Pūkis, kuo
met jis ten buvęs metų 
prieš kokią dvidešimtį, tai 
buvęs būrelis bambizų. Ir 
jie visi labai mėgdavę 
draugėn sueiti ir nuošir
džiai pasikalbėti apie jiems 
žinomus, jų išgyventus pa
tyrimus.

Štai ir namie. Širdingai 
dėkui, draugai Pūkiai, už 
visa, visa ką. Dėkui dzūkai- 
tei Baltulionytei, ką čia 
viską sukrėtė iš pamatų — 
tuos mano namo sugrįžt 
planus. Labą naktį ir iki 
malonaus pasimatymo! Kai 
dabar, tai dar teks pasima
tyt nekartą. Ir visa tai nu
lėmė šios dienos pobūvis 
pas jus. Jei ne tas pobūvis, 
jau būčiau visai pasirengęs 
už. kelių dienų kelionėn į 
lytus...

, pasivaišint. • Aš 
kukliai pasilikau prieki
niam kambary, nors ir ma
ne traukė būt su jomis kar
tu ir tėmyt jauną aistringą 
gyvenimą. Tačiau nedrį
sau lyst į akis ir būt ne
vietoj. Velijau nuošaliai, iš 
tolo ką nugirst, ką patėmyt. 
Taip taktiškiaū. ‘

O iš virtuvės dar ilgai vis 
dudeno, griaudė tos drą
sios, veržlios viešnios bal
sas... Taip, dabar atsipie- 
nu. Tai čia Paulita. Lucilė, 
iš Niū Jorko parvažiuoda
ma, dažnai motinai pasako
davo, kokia nepaprastai gy
va ir energinga ta jos ispa
niškų ir meksikiškų šokių 
šokėja ir kupletiste kome- 
dijonka Paulita. Pati mek
sikietė, apkeliavusi su gas
trolėmis daugybę šalių. 
Atsimenu jos Lucilei duotą 
didelę fotografiją. Ant to 
atvaizdo atrodo taip, kaip 
ir dabar: gyvybe ir jumo
ru pulsuojanti Meksikos 
liaudies dukra. Tai iš to
kios medžiagos padarytos 
akrobatiškų šokių ir ekzo- 
tiško liaudiško jumoro reiš-

Lucilė tuomet tai šią tai 
tą vis motinai pasakydavo 
apie Paulitą. Paulita mėne
sių mėnesiais užtrunka su

dienis — tradicinis tų drau- 
1 gų laisvalaikis. Dešimta va
landa. Mudu su žmona jau 
prie vartelių, kad gaišto 
nebūtų. O štai ir vežimas.— 
Ak, mieli draugai, — sakau 
aš jiem, pasisveikinęs, — 
kai pamanau, iš tikro man 
net poširdžiais gribštelia 
nerimastis, kad dėl mūsų 
draugai taip daug turite 
dėt laiko ir pastangų...

Draugas Paulius tik mo
stelėjo ranka ir užginan
čiai mirktelėjo gerom akim. 
O draugė Julė:

— Čia mes nieko tokio 
neužsimušam. Kaip tik .at
bulai: ir mum patiem sma
gu ir malonu, bent žinom, 
kad laisvos dienos laisvai ir 
pereina ir priduoda įvairu
mo, pilką gyvenimą pamar
gina. Jei ne šitie va išva
žiavimai, tai taip kaip sau 
prasikultume, prasišlaisty- 
tume, ir nuobodu būtų. O 
dabar ir mums kartu daug 
maloniau tai šen tai ten nu
važiuot, tai šį tai tą pama
tyt, išgirst, pasigrožėt...

— Iš tikro, mieli draugai, 
nebesumanau, kaip ir kada 
aš jum atsiteisiu.

— Kokio čia atsiteisimo, 
— būdingai ramiu, laibu 
balsu tikrina Pupis: jums 
už visa, gera mes niekad at- 
siteist * negalėsime, nei štai 

, mes nei kiti. Tai tik priim
kite už gera. Mes taip įkai- 

i nuo jame, taip įvertiname
jūsų gerus darbus.

, — Na, ką gi, mieli drau
gai, turime gyvent ir kru- 

į tėt... O šiandie koks planas?
Draugas Pupis pareiškia,

• kad jųdviejų jau susitarta 
kurį vakarą pasiimt mu4 į

i “Hollywood Bowl” ant kan- 
i certo. Išsiėmęs padavė man
• sezoninį programos lapelį.

(BuS daugiau)

’is'kur tik šaunesnis lietuvių ju- 
grįžo iš Pary- dėjimas, ten ir prakalbos ir 

ištarnavęs kitokie parengimai sudaro ki- 
keletą motų Amerikos karino- tokią atmosferą ir smagu da- 
menės medikaliame skyriuje, j lyvauti. 
Taipgi ta pačia proga norėjosi j 
aplankyti visą eilę senų drau
gų, draugių ir giminių.

Kadangi tuo laiku įvyko 
mūsų LDS Centro pirmininkoA . v . . . . raportusGasiuno maršrutas, tai ir 1 

dalyvavau per porą vaka- . 
ne tik prakalbose, bet taip- 
LDS 55 kuopos susirinki

me. Todėl ten sutikau ne tik 
artimus pažįstamus, bet ir se
nus kuopos narius, su kuriais 
nesitikėjau matytis tuo trum
pu laiku. Laike J. Gasiuno 
prakalbos oras buvo lietingas, 
tatai gal ir buvo 
tis, kad ne perdaug 
dalyvavo. Bet man 
kad jeigu vieni gali 
kyti, tai ir kitiems lietus ne
turėtų kenkti, jeigu būtų no
ras. Taipgi LDS kuopos susi
rinkime nedaug narių dalyva
vo.

Apie veikimą norisi šis bei i 
tas tarti. Clevelande progresy- 
vis veikimas jaučiasi 
sumažėjęs, negu buvo 
metų atgal. Iš viso 
kad Moterų Kliubas ir 
daugiausia veikia, 
net į Chicagą nebuvo sunku 
su choru atvažiuoti ir daly
vauti programoje. Jos taipgi 
turėjo savo delegatę meninin
kų suvažiavime.

Abelnai kitas veikimas Cle
velande labai aptingęs.

Vienas dalykas, ko man la
bai gaila, tai Lietuvių Lyros 
Choro. Laike karo buvo prie
žastis, kad stokavo jaunimo- 
vaikinų. Tai buvo pradėję 
veikti vienos moterys ir mer
ginos, bet ir tas mažas cho
ras pakriko. Clevelando Ly
ros Choras puikiai gyvavo per 
eilę metų ir turėjo labai daug 
puikaus jaunimo. Ir dabar to
kią brangią organizaciją ne
sirūpinti iš naujo suorgani
zuoti, tai tikrai gaila! Jeigu 
sumanesni draugai ir draugės 
imtųsi už darbo, tai esu tikra, 
kad būtų galima Lyros Cho
rą atgaivinti. Menininkų, su
važiavime yra padarytas ta
rimas, kad stengtis atgaivinti 
likviduotus chorus ir tverti - 
organizuoti naujus, kur tik 
yra galima. Todėl dabar pro
ga clevelandiečiams pasirū
pinti atgaivinti Lyros Chorą, 
o spėkų užteks.

Kaip matosi, laikraščių va
jus irgi silpnai eina, kad net 
mažos kolonijos lenktyniuoja- 
si su tokiu didmiesčiu, kaip 
Clevelandas. Tenykščiai drau
gai turėtų suglausti bendrai 
visas jėgas į mūsų 
darbą ir dideliu 
žengti pirmyn!
Tarpe Clevelando ir

Kadangi vėlesniu 
Detroitas man buvo 
mas ir tas miestas man arti 
prie širdies, todėl niekaip ne
galėjau praleisti neaplankius. 
Tuo būdu 'su J. Gasiunu, spa
lių 12 d. sėdom į traukinį ir 
už trijų valandų jau buvom 
Detroite. Detroitiečiai tą die-

saulines žinias ir daug žinių 
apie svarbesnius įvykius Lie
tuvoje.

Festivalio ir Chicagos 
įspūdžiai

Atvykus į Chicagą, mano 
kelio galas buvo Vilnies raš
tinėj.

Pirmadienį, prieš pradedant 
sesiją, jau matėsi svečių iš 
plačios Amerikos, o daugiau
sia matėsi iš Brooklyno ir ki
tų tolimų kolonijų.- Man buvo 
labai malonu su jais susipa
žinti.

Apie patį suvažiavimą, me
niškus veikalus, dainų progra
mas būtų labai daug kas ra
šyti, taip malonūs buvo įgyti 
įspūdžiai! Bet apie tai jau 
buvo plačiai rašyta ir su dau
gumos mano mintys sutinka. 
Todėl čion ir nekartosiu. Tik 
tiek noriu pažymėti, kad ma
no gyvenime dar pirmas ir 
gal bus paskutinis toks įdo
mus įvykis iš dailės ir meno 
srities. Labai džiaugiuosi ten 
dalyvavus ir bus maloni at
mintis per ilgus metus.

Taipgi mane žavėjo rank
darbių ir piešinių paroda. Jau 
buvau mačius pirmiau panašių 
parodų, bet jos toli gražu 
nebuvo tokios puikios. Ne tik

visų darbas buvo. puikus, bet 
puiku ir tas, kad visur buvo 
puikiai sutvarkyta. Didelė 
garbė tenka tiems, kurie tuo 
viskuo rūpinosi.

Kitas dalykas, kuris krito 
man į akį, tai tas, kad kada 
nebūni sykiu su vilniečiais, tai 
nepastebi jų triūso. Bet bū
nant su jais ir matant jų dar
bus, tikrai reikia stebėtis. Di
delė didžiuma Vilnies štabo 
draugų jau turėjo daug darbo 
įdėję į menininkų suvažiavi
mą, o laike suvažiavimo, jie 
tūrėjo savo redakcijos darbą 
atlikti ir visa energija dar
buotis laike programų ir vi
sose sesijose dalyvauti ir dirb
ti bendrą darbą, kas liečia su
važiavimą! Tai reikia daug 
kantrumo ii* atsidavimo dėl vi
suomenės.

Po visų gausingų programų 
ir kontestų, spalių 27 d., vėlai 
vakare, baigiau visus malo
nius pasimatymus ir pasikal
bėjimus su įvairių kolonijų 

’draugais ir draugėmis. Po vi
sų iškilmių, dar pabuvus po
rą dienų Chicagoje, spalių 29 
d. Pullman traukiniu laimin
gai parvykau į namus ir čion 
su lietuvių organizacijomis ir

s Tąsa 5-me pusi.)
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priežas- 
žmonių 
atrodo, 
atsilan-

dikčiai 
keletas 
matosi, 
Choras

Moterims

pažangų 
žingsniu

Dalyvaujant, Lietuvių Mote
rų Pažangos Kliubo susirinki
me, prisiėjo žodis kitas tarti i 
drauges. Girdėjau jų plačius 

iš jų veikimo; jos 
rūpinasi plačiai laikraščių va
jaus reikalais, Lietuvos gel
bėjimu ii- daug kitų svarbių 
darbų turi nuveikusios ir dar 
pasibrėžusios veikti. Turi ge
rai išlavinta Moterų Chora ir 
kas tėmija, gali suprasti, kiek 

I reikia įdėti triūso ir energijos 
dėl palaikymo choro. Taipgi 
jos energingai rengėsi daly
vauti Mėsininkų Festivalyje su 
dainomis ir turėti savo atsto
vybę nuo moterų kliubo. Ir jų 
triūsas nenuėjo be naudos, jos 
pasirodė dainų konteste ir lai
mėjo pagerbimą už puikų dai
navimą.

Detroito Radio Kliūbas, 
i kaip girdėt, puikiai gyvuoja ir 
j kas sekmadienį duoda muzi
kali ir komercinį programą. 
Taipgi labai gerai, kad per 
radiją savo kalboj duoda pa-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger &
Optometrists

394-398 Broadway
• Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Stenger

Detroito 
laiku ir 
pažįsta-

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.

T---------------------------------------- T
i GREEN STAR BAR & GRILL | 
į LIETUVIŠKAS KABARETAS | 
į Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina į 
Į pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. į 
! ATEIKITE PASIMATYTI SU /GIVIAIS. .!I 1J Geriausias Alus Brooklyne į
Į BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ i

! - - - j
į 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. j
i (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 į
I l— ~ — —n—. — - — " —" — ---- ———      ><«

FIRE HOUSE INN
*

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

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

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS) *

Fotografas
Traukiu paveikslus familljų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
i va iriom spalvom.

JONAS STOKES «
5.12 Marion St., Brooklyn, 

Broadway ir Stone Ava. ’ < 
prla Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-0101

Laidotuvių ;
Direktorius J

Liūdesio valandoj kreipi • 
kitCa prio manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomia e 
būsite patenkinti, •

1113 ML Vernon St. • 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar <!!• *



Antradienis, Lapkr. 26, 1946 Lahve—-Liberty, Lithuanian Dalft PenHas FusTupTa

i

labai didinasi, dirbtuvė po 
dirbtuvei statoma ir, žinoma, 
darbų, sulyg gyventojų skai
čiaus, bus pakankamai. O 
dirbtuvėse yra ir unijų, bet

Los Angeles, Cal.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

dainininkais pasidalinau min
timis, duodama jiems raportą apįe 50 nuošimčių randasi be 
apie Menininkų Festivalį ir unijos. Darbininkai 
suvažiavimą bei tarimus. Kaip ' atsiekė savo 
patėmijau, tai mūsų org'aniza- darbo sąlygų 
cijų nariai labai domėjosi tuo mą Namų, kaip visur, taip ir 
visu Įvykiu ir meno suvažiavi- ’ čia> didelė stoka. Jeigu žmo- 
mo reikalais. Ką kelyje ma- ■ gUS atvyksta ant dienos kitos, 
čiau, važiuodama Į vieną ir ki-; dar šiaip taip galima priimti 
tą pusę, manau, nebus didelė 
naujiena, todėl ir praleisiu tą 
viską, tik norėsiu pažymėti ši 
bei tą apie Kalifornijos gyve
nimo sąlygas ir gyvenimą, nes 
labai Įdomaujasi žmonės, ku
rie nėra buvę šioj daly j Ame
rikos.

ne visur 
reikalavimą dėl 

ir algų pakėli-

: čia, didelė stoka. Jeigu žmo-

i pergulėti, bet kurie mano vyk- 
I ti apsigyvenimui, tai tiek bū- 
i kito mandagūs, kol neturite 
žinios nuo savo draugų ar gi
minių, kurie duotų jums už- 

į tikrinimą dėl gyvenimo vietos, 
nebandykite važiuoti, nes tu
rėsite vargti viešbučiuose ar 
kur brangiose vietose.

Kurie dar norėsite plačiau 
sužinoti apie ką nors, malo- 

paklausti laiškais, o 
sulyg gali- 

duoti atsaky- 
šimtai paklausimų ir, žinoma, ! Galite rašyti šiuo adre- 
negalėjau visiems plačiai iš-!su, j. m. Alvinas, 83.9 West 
aiškinti, < 
pažymiu, kaip dalykai yra.

Kalifornijoj gyvenimo sąly
gos tokios, kad kaip drabu
žiai, maistas ir kiti reikmenys, 
kuriuos čion ant vietos gami
na, nėra skirtumo ant kainų, 
tokios pat, tik maistas šiek ■ čiausi geriau, kaip namie. Visi 
tiek pigesnis, negu rytinėse maloniai 
valstijose. Automobiliai būna sveikino, 
pora šimtų ir daugiau bran
gesni. Darbo sąlygos, žinote, 
taip, kaip visur. Naujam dar
bininkui biskį sunkiau, kol su
siranda sau tinkamą darbą ir 
dar čia nėra tokių milžiniškų 
dirbtuvių, kokių yra Detroi-' odosi, traukte traukia mano 
te ir Chicago;. Bet industrija širdies jausmus tarti gilią pa-

Apie Kaliforniją 
niekados nemaniau pir- [ 
kad tokia didelė dalis Lmiau,

draugų ir draugių Įdomaujasi! nėsite
žinoti Kalifornijos gyvenimo ; mes stengsimės,
sąlygas ir 1.1. Kadangi buvo : mil aplinkybių,

todėl čion trumpai Į3 place, Los Angeles 37, Ca
lifornia.

Vieša Padėka
Kada nuvykau į Clevelandą, 

Detroitą ir Chicagą, tai man 
nedarė skirtumo, visur jau-

priėmė, draugiškai 
pas save kvietė ir 

puikiai vaišino. Taipgi, kur 
♦eko dalyvauti, parengimuose 
ir susirinkimuose, visur ra- 
lau malonią paguodą nuo ' 
1 raugų ir draugių. Todėl nie-! 

•caip negaliu pamiršti visų ir, '

dėka visiems. Būdama labai 
dėkinga visiems abelnai, tariu 
širdingai ačiū.

Palyginimas
Kada staigiai išvykom gy

venti Į Kaliforniją, viskas bu
vo pamiršta apie klimatą ir 
kitas gyvenimo sąlygas. Ir vi
są laiką maniau, kad. kaip 
Clevelande, Detroite ir Chi- 
cagoje, taip ir Los Angeles, 
klimatas mažai skiriasi. Bet 
kaip dabar pabuvau keletą 
savaičių rytinėse valstijose, tai 
pajutau labai didelį skirtumą 
klimate tarpe Kalifornijos ir 
Chicagos ir kitur. Vienas, tai 
man buvo sunkiausis var
gas su oro drėgme ir slėgimu. 
Oras ten pilnas tokių dilgi
nančių elementų. O kada šil
ta, taip išvargina žmogaus 
kūną, jog kaip kada lieka be
jėgis.

Detroite to visko nejaučiau, 
nes ten lyg kitokia atmosfe
ra, bet Clevelande ir Chicago- 
je, tai tikrai jau būtų sunku 
iš naujo priprasti, pabuvus 
Kalifornijoj, čia oras visados 
saulėtas ir vasaros laiku bū
na gerokai šilta, bet sunkumo 
ant kūno niekados nesijauti, 
nes oras sausas ir atviresnis. 
Net ir su sunkesniais aprėdais 
karštoj vasaroj gali vaikščio
ti, oro spaudimas nevargina ir 
neprakaituoji. Todėl ir aš ma
nau pasilikti Kalifornijos pa- 
trijote.

M. Alviniene.

Banditus Pasiete jTeisingumo 
Ranka

Waterbury, Conn. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGūNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573 Į

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
TeL EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

• Prisidėk prie milionų tų, kurie 
prisiekaujn Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU —• pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį piaster], tai lyg nau
doti kaitinamųjų paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garų, atliuosuoja skausmų ir sustin
gimų. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

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 nepervelu.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

TEL. EVERGREEN 8-B779

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

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 {vairių daržo
vių j miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus melus. 
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 viętoje kavos. 5

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

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

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

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.
- Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Klaidas.

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

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatfškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus {sigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kainą 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz SŠ.OOi «

DEKEN’S OINTMENT CO.
F. O. Box 600, Newark 1»N.L

;n Vm

IraMMBWlO

Ignalinos teismo salė vos dininkų parodymus. Štai, 
galėjo sutalpinti visus į tei-' 
smą atvykusius darbo val
stiečius. Kupini neapykan
tos žiūri jie į kaltinamųjų 
suole sėdinčius buržuazi
nius banditus — Laurinėną, 
Paukštį ir Žvejytę, Jie jau 
daugiau nebežudys darbo 
valstiečių, nebeplėš jų tur
to. Fašistiniams žvėrims 
uždėti apynasriai.

Teismo pirmininkas Ru
gienis pradeda kaltinamųjų 
apklausinėjimą.

Pirmuoju apklausinėja
mas Laurinėnas. Jis atsako 
į visus klausimus trumpai, 
daug ko nebeprisimena. 
Negi atminsi visas piktada
rybes? Juk jų begalės!

Laurinėnas su savo gau
ja veikė Ignalinos apylinkė
se. Gauja nužudė daug ta
rybinių piliečių. Pats Lau
rinėnas, pasižymėjęs žiau
rumu ir negailestingumu 
darbo valstiečių atžvilgiu, 
greit iš eilinio bandito pa
virto gaujos vadu.

— Kokie buvo jūsų tiks
lai, ko jūs siekėte? —klau
sia teismo pirmininkas.

Laurinėnas niūriu žvilgs
niu apsidairo ir lėtai atsa
ko, kad jo pagrindinis tiks
las buvęs kovoti prieš nau
jakurius, gavusius iš tary
bų valdžios žemę, neleisti 
jiems naudotis savo darbo 
vaisiais. Laurinėnas su savo 
gauja žudė žmones, degino 
darbo valstiečių sodybas, 
nesigailėjo moterų ir vaikų. 
Valstiečiai su pasišlykštėji
mu minėjo Laurinėno var
dą, netgi tėvas išsižadėjo 
tokio sūnaus ir kai banditas 
atvyko sužeistas į namus, 
išvarė ir prakeikė sūnų iš
sigimėlį.

Laurinėnas pasakoja, kad 
banditinėje gaujoje susirin-

pav., pilietė Nalivanienė pa
pasakojo, }cad į jos, trobą 
12 valandą naktį įsibrovę 
šie banditai ištenipė, iš lovos 
vyrą ir nusivedė jp nepaisy
dami jos ir, vaiko maldavi
mų bei aąštų. Išeidami jie 
pasiėmė iš namų visus rū
bus ir maisto produktus.

Sekanti liudininkė Čepa- 
liūnienė papasakojo, 
banditai užmušė jos tėvą, 
motiną ir brolį. Laurinėno 
gaujos banditai taip pat už
mušė visą liudininkės Kri- 
čanaitės šeimą — 60 metų 
tėvą, 50 metų motiną, 21 
metų seserį ir 17 metų bro
lį. Išžudę šeimą, banditai 
išnešė iš namų viską, ką 
galėjo panešti.

Teismas išeina pasitari
mui. Po pertraukos skelbia
mas sprendimas. Karinis 
tribunolas nuteisia buržua
zinių nacionalistų gaujos 
vadą Mamertą Laurinėną— 
aukščiausia bausme — su
šaudyti, konfiskuojant vi
są jam priklausantį turtą. 
Viktoras Paukštys . nutei
siamas 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu, konfiskuo
jant turtą, o Žvejytė — 10 
metų laisvės atėmimu 
turto konfiskavimu.

Dalyvavusieji teisme dar
bo valstiečiai su pasitenki
nimu išklausė teismo spren
dimą. Banditus pasiekė ta
rybinio teisingumo ranka.

P. Zigmantas.

kaip

SU

Laiškas Redakcijai

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

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

(270) i

dar- 
spau- 
prieš 
vado-

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
461 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J. 
Hammonton 722

(272)

UPHOLSTERY FOREMAN
Ėmimui atsakomybės pilnam vedi
mui leatherette department. Gera 
Alga. Nuolatinis darbas. Gera proga. 
Rašykite ar kreipkitės į
MARCH & BROWNBACK CO. INC.

POTTSTOWN, PA.
’ (271)

n i a i gaivalai, buoži
niai nacionalistai, plechavi- 
čiukai, dezertyrai iš Raudo
nosios Armijos eilių ir pan. 
Gauja buožių nelietė. Ji plė
šė tik naujakurius ir maža
žemius valstiečius.

Parodymus duoda antra
sis banditas — Paukštys. 
Šis plėšrusis vilkas pasa
koja, kaip kovojęs prieš 
Raudon. Armijos dalinius, 
plėšęs tarybinius žmones.

Po to į pirmininko klausi
mus atsako žvejytė, buvusi 
gaujos ryšininke. Ji patvir
tina Laurinėno ir Paukščio 
parodymus.

Tačiau ne viską 'papasa
kojo banditai. Daug kas pa
pildomai išryškėjo per liu-

Holbrook, Mass., 
Nov. 21 — 1946

Gerbiama Laisvės redakci
ja, norėčiau paprašyti vietos 
Laisvėje. Norėčiau padekavo- 
ti už man suteiktas pinigi
nes dovanas sekantiems drau
gams ir prieteliams, kurie ne
pamiršta manęs sergančio:

J. Margutis, Windsor, 
Conn.; P. ir C. Cirai, Millbu
ry, Mass.; Sabulienė, So. Bos
ton; Ragauskas, Shelton, 
Conn.; A. Totorėlis ir L. Že
maitienė, Hartford, Conn.; 
Sukackienė, Worcester; V. 
Vilkauskas, Nashua, N. II. ir 
Kamarai, Holbrook, Mass..

Draugiškai,
Jonas Burba.

So. Boston, Mass

Reakcionieriai Dar Nenurims
ta, Tebeverda Smalą Mine, 

Mill, and Smelter Workers 
Unijoj, CIO

Dalykas štai kame. Rinki
niai minėtoje unijoje tarptau
tinio prezidento ir kitų virši
ninkų jau praėjo lapkričio 4 
dieną. Laimėjo Reid Robinson 
Į prezidentus. Nors galutinas 
oficiališkas paskelbimas tebus 
gruodžio 15 dieną, bet J. Lea
fy šalininkai jau mitingauja ir 
daro planus, kaip ir iš kur 
dar paimti pinigų savo nelem
tai agitacijai varyti. Komite
tas, kuris buvo suorganizuo
tas tam pragaištingam 
bui, gyrėsi per vietinę 
dą, kad pradėjo vajų 
Reid Robinson ir unijos
vybę su $6,000, bet lapkričio 
18 dienos vakare susirinkime 
American Brass darbininkų 
aimanavo, kad pinigų nebu
vę užtenkamai, neištekę pa
statyti prižiūrėtojus rinki
muose 6-tam distrikte visuose 
lokaluose. Girdi, mažesniuo
se lokaluose beveik 100 nuoš. 
balsavę už Robinson. Tai da
bar minėtas susirinkimas nu
balsavo duoti $100 tyrinėji
mui, ar teisingai ėjo balsavi
mai. Nors tas vienetas ir taip 
turi labai mažą iždą, bet ji ir 
dar sumažino. Unijos reikalai 
ir gerovė jiems neapeina, bi
le tiktai savo užmačias pra
varyti.

Kas liečia teisingumą pra- 
vedimo balsavimo, tai nerei
kia eiti toli tyrinėti, nes čia 
pat ant vietos parodo Leary 
pasekėju “teisingumas.” Tam 
pačiam 251 lokale, kur pri
klauso American Brass darbi
ninkai ir dar kelios kitos dirb
tuvės, pasikalbėjus su darbi
ninkais, pasakojo, kokia ten 
buvo tvarka. Leary pasekė
jai kalbino senesnius darbinin
kus, kad jie jiems išpildys 
palsavimo balotus, žinoma, 
kaip jiems patiko, taip jie iš
pildė. Dar prieš dvyliktą va
landą tą pačią dien^, kai bu
vo balsavimai, atgabeno Į 
dirbtuves atspausdintus ma
žus žalius balotukus su var
dais kandidatų. Pabraukti 
vardai tų, už kuriuos jie agi
tavo balsuoti. Nors tuos lape
lius dalino savo nužiūrėtiems 
žmonėms, bet pateko ir su
prantantiems dalykus. Tie 
juos suplėšė ir numetė j stati
nę, sakydami, kad su tais la
peliais mūsų neapgaus.

Dabar agitacija prieš rin
kimus. Spalių 30 dieną jie su
rengė 
erican 
ards.”
jau, prie minėto lokalo pri
klauso ir kitų dirbtuvių dar
bininkai, bet jų “stewards” 
nebuvo pakviesti, nes jų bu
vo patirta, kad kitose dirbtu
vėse dauguma darbininkų sto
ja už Robinson ir jo vadovy
bę. Toje vakarienėje vyriau
siu kalbėtojumi buvo Chester 
Bowles. Jam buvo prirengtas 
radijas. Jis kalbėjo gana be
šališkai, nekliudė komunistų, 
nei kitų pažangiųjų, agitavo 
balsuoti už demokratus. Po 
jo kalbėjo J. J. Monkauskas, 
6-to distrikto tarybos narys. 
Kaip tik jis pradėjo niekinti 
ir šmeižti Robinsoną, komu
nistus ir visus pažangiuosius, 
nebeiškęsdamas Bowles atsi
stojo ir išėjo, nenorėjo toliau 
klausyti jo pliovonių. Iš tikrų
jų, Monkauskas pasakė tokį 
spyčių, jog geresnio nebūtų 
galėjęs pasakyti nei pats 
Goebbels, tiktai betrūko su- 
sukti: “Heil Hitler!”

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Prie

OPERATORĖS
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. MAORI & SON

186 Griffith St., Jersey City, N. J.
(269)

vakarienę visiems Am- 
Brass dirbtuvės “stew- j 
Nors, kaip jau minė-

OPERATORĖS, PIRMOS KLASĖS
Prie dailių moteriškų Handbags. 

PATYRUSIOS prie Fiat ir High Post Mašinų 
l’uikiausios Darbo Sąlygos

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
SPECTATOR BAGS, INC. 

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

(268)

dirbti 
Alga.
20 E.

RANKINES SIUVĖJOS 
prie dailių handbags. Gera 
Nuolatinis darbas, CALEM, 

49th St., City.
(269)

REIKIA MOTERŲ
Gera alga ir nuolatinis darbas. Gera proga. 

Rašykite ar kreipkitės į Miss Stackpole.
BORDENTOWN MILITARY INSTITUTE 

BORDENTOWN, NEW JERSEY
(269)

UPHOLSTERERS 
dirbti prie dailių rakandų.

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 

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

PASSAIC, N. J. — PASSAIC 2-8840 
(270)

PAJIEŠKOJIMA)
Aš, Kazimieras 

Graužiečių kaimo, 
micro Augustino iŠ 
Pabaicko parapijos, 
Pašilės valse. Jis 
Chicago, Ill., o dabar nežinau kur 
gyvena. Jeigu gyvas, prašau jo atsi
šaukti# nes turiu svarbų reikalą. Ar
ba kas žinote kur jis gyvena, pra
neškite man, būsiu dėkingas. Char
les Augustinas, 221 Bond St., Eliza-' 
both, N. J. (268-275)

Augustinas, iš 
pajieškau Kazi- 
Vaitkūnų kaimo, 
Ukmergės apsk., 
pirmiau gyveno

So. Bostono Lietuvių Ameri
kos ^Piliečių KliuBo Nariams

Šiuo pranešame, kad gruo
džio 1 d., 3 vai. po pietų, 
Įvyks kliubo susirinkimas. Vi
si nariai privalo dalyvauti, nes 
bus nominacijos Į 1947 metų 
komitetą. Priklausys nuo na
rių skaitlingo atsilankymo ir 
rimto pagalvojimo, kaip sėk
mingai eis kliubo darbai at
einančiais metais. Reikia į 
valdybą nominuoti tokius kan
didatus, kurie mokės gerai ir 
išmintingai kliubo veiklai va
dovauti.

Visus kviečia Valdyba.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems Įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (Į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemlaus telpančią

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Trečiadieni, lapkr. 27 d., 8 v. v., 
318 Broadway, ALDLD moterys ren. 
gia smagią sueigą — Whist Party. 
Kadangi ant rytojaus bus šventa, 
niekam nereikės anksti keltis ir 
skubėti darban. Tai bus gera proga 
visiems smagiai praleisti vakarą. 
Bus duodama dovanos ir skanūs už
kandžiai. Kviečia Rengėjai. (267-268)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom. 

vietinis įskyr. rengia balių ir šokius 
gruodžio 1 d., Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St. Turėsime gėri
mų ir įvairių, skanių valgių. Kvie-. 
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, paremti Lietuvos žmones nu
kentėjusius nuo karo. Drabužius ir 
batelius dar vis renkame, tad ^tei
dami į parengimą galite ir atsinešti 
drabužių ir batelių paaukaut. Ba
liaus pradžia 2 vai. dieną. — Komi
sija. (268-269)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 1.36 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. gruodžio, 2 vai. dieną. 15-17 Ann 
St., Harisone. Draugai, malonėkite 
susirinkti, nes turėsime daug svar
bių reikalų aptarimui. Taip pat, ma
nau atsimenate pereito susirinkimo 
nutarimą, turėti savišvietimo pro
gramas ix) susirinkimų. Būkite šį tą 
pasiruošę. — V. W. Zelin. (268-269)

i

j 
i 
j

1

i
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Tel. MArket 2-5172

Antrašas.

8315 Kos- 
Kvicčiame

CLEVELAND, OHIO
Lietuvai Pagalbos Teik Komitetas, 

viet. skyr. rengia bazarą, lapkr. 30 
d., White Eagle Salčjc, 
ciuszko Avė., 6:30 v. v.
visus dalyvauti, prisidėti prie šio ba- 
zaro su auka, paremti Lietuvos žmo
nos. Tikimės, kad linksmai praleisi
te vakarą. — P. B. (268-269)

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemlaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.* .

Aš uoriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano Vardas...

LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

WORKED. INC.

bos dėl lapkričio 5 djenos rin
kimų. Ten irgi kalbėjo minė
tasis Monkauskas ir vėl pa
kartojo visus savo plepalus ir 
šmeižtus.

Tai , šitaip piktai ir netei
singai Monkauskas ir jo gru
pė darbavosi prieš rinkimus. 
Bet, kaip jau sakyta, vistiek 
rinkimus prakišo, tai dabar 
bando primesti kitiems netei
singą rinkimų vedimą.

Unijistas.

NEW BRITAIN, CONN.
Kviečiame dienraščio Laisves skai

tytojus ir rėmėjus dalyvauti sekma
dieni, gruodžio 1 d., LLD 27 kp. su
sirinkime. 53 Church St. Čia bus 
svarstoma dienraščio Laisvės finan
sinis parėmimas. Mes žinome kaip 
dabartiniu laiku yra sunku laikraš
čiui išsilaikyti, tad prašome daly
vauti, atsiveskite ir pažįstamus. 
Pradžia 2 vai. dieną, S-kų Jurgis.

(268-269)

London. — Vasario me- 
nesį čia šaukiama komunis
tų konferencija iš visų de
šimties Anglijos imperijos 
dalių
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mokyklėlės 
tuos daly- 
pradėję su

gru- 
rim-

nūs užmiršo.
Veteranai toliau vis

Daily Workeryje. - pradeda Įsitikinti, kad

gavęs, bet 
ipartmentas 
Apartmente, 
mano žmonos
si mano sesuo 
mano brolis ir trys jo sūnūs.

“Būsiu labai dėkingas, jei
gu galėsite pagelbėti šioje na
mų problemoje.”

Apmokėtais iš Anksto

Muitais

veteranų Har- 
namų, kada vis 
lentomis užkal-

mano
yra perpildytas, i 
apart manęs,

ir vaikų, randa-
ir jos duktė,
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Antradienis, Lapkr. 26, 1946

Norintiems Krūtinės ! Visur Mieste Veikiama iPikietas prie Tuščio 
Egzamino

Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės Reikalu

Lietuvių kalbos įžanginė' 
klasė bus šeštadienį, lapkri- į 
čio 30 d., lygiai 2 vai. po piet, 
Laisvės svetainėj, 419 Lorimor 
St., Brooklyne.

Visi norintieji mokyklėlę 
lankyti — įsitėmykite ir ki
tiems praneškite: Nesivėluoki- 
te, nes, jei pavėluosite 5 mi
nutes, tai jos jau bus .jums ant 
visados žuvę.

Ši diena dar nėra pasirink
ta kaipo galutina ir pastovi . 
klasėms diena; šeštadienį, 
kuomet susirinks daugiau da
lyvių, bus galima pasirinkti 
^pastovi klasėms diena ir 
landa.

Visi busimieji mokyklėlės 
lankytojai prašomi būti šioje 
įžanginėje klasėje, nes tie, 
kurie norėtų vėliau įstoti, ap
sunkintų ne tik 
vadovybę, bet ir 
vius, kurie bus 
įžangine pamoka.

Ina Claire, žvaigždė George Kelly’o gyvoje komedi
joje “The Fatal Weakness,” Teatro Gildijos perstato
moje Royale Teatre, 45th St., i vakarus nuo Broadway, 
New Yorke. Vaidina kas vakaras, apart pirmadienių.

Taip Gyvena Žmones 
Iš Pašalpos

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker reporte
ris Dick Greenspan atlankė 
Harleme Mrs. Valentine Ca
bezas su jos šeima ir aprašė, 
ką jis ten matė. Jis apsako 
jų gyvenimą, pradedant šei
mos pečiumi:

Tai buvo tokios pat rūšies 
penkių galionų kenas.

Kariai užjūriuose vartoda
vo panašų keną apsišildymui. 
Jie pusę keno pripildavo smė
liu, įpildavo galioną gazolinus 
ir ugnis pasilaikydavo vieno
da.

Žmones Ištroškę Namų 
Tarsi Žuvys Vandens

! Aido Vyrų Choro 
Nariij Domei!

Visi Aido Vyrų Choro na- 
riai prašomi susirinkti repeti- 

; cijoms šį trečiadienį, lapkričio 
27 d., 7:30 vai. vakare, Lais
vės svetainėje, 4 19 Lorimer 
St., Brooklyn e.

Kaip žinia, yra rengiamasi 
prie metinio Aido Choro kon- 

Į certo, kuris Įvyks gruodžio 8- 
tą diena, Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., Brookly
ne. Taigi, iki koncerto labai 

į mažai laiko beliko ir jei Vy-
■ rų Choras norės dalyvauti
■ koncerto programos pildyme,' 
'tai visi Aido Choro ir jo 
i pių nariai jau turi dabar 
1 tai tuomi susirūpinti.

Skaitanti šį pranešimą, 
! neškite 
į sutiktam 
i nariui.

pra- 
apio tai kiekvienam 

Aido Vyrų Choro

Falsetas.

Pagerbs Resouhlikiečių 
Ispanijos Valdžią

esan-

Už Išlaikymą Rendu 
' Sveikatos Department© ir j Kontrolės 
kovos prieš džiovą' draugijos 

į laiks nuo laiko yra suruošia- 
i mas susiedijose X-spinduliais 
i krūtinės paveikslų traukimas.
I Tuose masiniai suruoštuose 
traukimuose kartais paveiks
lai būna traukiami visai ne
mokamai. Kitais atvejais pa- 
simokama po $1.

Tačiau kas negalėjo pasi
naudoti tomis progomis, bile 
kurį pirmadieni gali pasinau
doti traukimu paveikslų nupi
ginta kaina Brooklyn Tuber
culosis and Health Associa
tion ofise. 292 Schermerhorn 
St., Brooklyne. Valandos nuo 
2 po pint iki 9 vakaro.

Millcris Kitame Warde

Tompkins Square Vartoto- 
įjų - Rendauninku Tarybos 10 
' narių išėjo organizuoti susie- 
diją už išlaikymą rendų gon- 
trolės. Jie aplankė gyvento- i 
jus viename apskritame 
ke.

A psilankyme surado,
kad apie trečdalis gyvenančių 
tame bloke — Avenue B ir 
C — jau buvo prašę pagalbos 

. išlaikymui rendų nuo kilimo. 
Rendų kėlimas toms šeimoms 
būtų ti’agodija.

T a i\y b a kas s o k m a d i e n i o 
į rytą palaikys stalus ant gat- 
į vių kampų su naujomis para- 
įšams rinkti už palaikymą ren- 
Įdu kontrolės.

Siųs lankytojus Į kitus blo- 
organižuos gyventojus ir

Mileris (Gavrilovičius) ra
I šo:

Mano antrašas biski pasi-į kus, 
įkeitė, vietoj Ward© 73, dabar, gaus pažadus nemokėti pakel

mių rendų. Taipgi ragins dar- 
I bu padėti organizacijoms, ko-’ 
įvejančioms įstatymiškai.

Panašūs komitetai, su pana
šiomis veikimo programomis 
jau įsisteigė daug kur kitur 

I New Yorke ir Brooklyne.

Apartmento
Apartmentiniame name, 89 

Herzl St., Brooklyne, pasi- 
liuosavo apartmentas. Savinin
kas atsisakė išrenduoti, nes jis 
laukiąs namui pirkėjo ir ža
dąs tuščiąjį apartmentą pir
kėjui. Amerikos Darbo Parti
jos 23-čio A. D. kliubas pasta
tė prie namo masinį pikietą.

WORLD 
TOURISTS

Vėl Pradeda Siusti Punde

Telefonuokite, rašykite ar 

ateikite dėl daugiau žinių.
| yra W-63.

Rašau būdamas girioje. Tu
rime susirinkimus ir diskusi
jas, yra daug tautų, tai aš la
bai užimtas. Jaučiuosi gerai, 
ligos veikmė i mane skaito
ma “negative,” sveriu 30 s v. 
daugiau.

Visiems viso labo. Lieku jū- 
iki pasimatymo.
Leon Z. Miller,
Sea View Hospital, W-63 
Staten Island, N. Y.

WORLD 
TOURISTS, 

INC.

su,Bankietas pagarbai 
į čios ištrėmime Ispanijos de
mokratinės respublikiečių val
džios Įvyks New Yorke, vieš-* 
būtyje Roosevelt, antradienio į 
vakarą, lapkričio 26-tą.

į Bankietą rengia nacionalis 
i Win the Peace komitetas, ka- 
I dangi Ispanijos padėtis labai 
i surišta su klausimu, kas bus: 
taika ar karas .

šiame pokilyje bus atžymė
ta pradžia nacionalės kampa
nijos reikalauti, kad Jungti- 
' nes Valstijos nutrauktų ry- 
: sius su fašisto Franco Ispani
ja ir pripažintų ištrėmime 
i esančią respublikiečių valdžią 
i su Girai priešakyje. Kampa-į 
jnijai vadovaus 40 taikos orga- 
įnizacijos skyrių po visą šalį.

Vincent Shean pasakys 
riausią kalbą kampanijos 
daryme.

Mrs. Frieda Solomon, 44 
nusižudė iššokus iš savo, 
artmento, 330 Madison 
Brooklyne.

m., 
ap- 
St.,

73

Partija 
srityje, 
peticiją

18 West 23rd Street 
New York 10, N. Y.
Tel.: ORchard 4-4660

Mrs. Mary McGrath, 
m., mirtinai apdegė namuose, 
338 21 st St., Brooklyne. Jos 
suknelė užsidegė užkuriant 
gasini pečių.

Amerikos Darbo 
Washington Heights 
New Yorke, išleido

j protestui prieš kėlimą rendų.
Su tomis peticijomis nariai lei
dosi ant gatvių kampų praei
to sekmadienio rytą. Pasek
mės — 2,000 parašų per ke
lias valandas.

Maldavimai, Prašymai 
Negelbsti

UNAVA vadovybė ir nariai 
daug pribėgiojo po atitinka
mas Įstaigas su prašymais ap- ■ 
rūpinti veteranus butais, bet' 
nieko negelbėjo. Kai kur da- ! 
ve pažadų, bet pažadais ir Ii- į 
ko. Tuo tarpu gubernatorius i 

ir jo republikoniškas ! 
išleis milio- 

nus dolerių šauniems vieške
liams išilgai valstiją. Išleis iš

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

už

Tūkstančiai 
leme neturi 
dar randasi 
tais langais namų tuščių. Juo
se, po šiokių tokių pataisų, 
dar būtų galima gyventi.

Negrų ir kitų veteranų or
ganizacija — United Negro 
and Allied Veterans of Ame
rika (sutrumpintai — UNA-J Dewey 
VA) savame centre, 2143 Se-j valstijos seimelis 
venth Avė., kas dieną sutin
ka daugybę veteranų su skun
dais dėl stokos buto. Ir gau- i tų pinigų, kuriuos laike anų 

vetera- 
vetera-

čionai, pasaulio metropoly
je — turtingiausiame mieste 
ant paviršiaus žemės — vie
nas ir tas pats kenas vartoja
mas per ištisus metus Mrs. 
Valentine Cabezas šeimos vi
siems reikalam aptarnauti, i 
Mrs. Cabezas, 49 m., gyvena 
1663 Madison Ave., Harleme.

Per tiek pat laiko Cabezas 
šeima, susidedanti iš motinos 
ir trijų vaikų, tebepasišviečia 
kerosinine lempute. Visiems 
šeimos nariams dabar reikia 
akinių.

Pažadėjo, Bet Neištesejo
New York o Miesto Labda

rybės Departmentas, kuris da
linai prisideda prie šeimos iš
laikymo ir yra atsakingas už 
jos gerovę, per daug mėnesių 
vis žadėjo atidaryti gasą 
elektrą, bet neatidarė.

Šeimos pusryčiai susideda 
puoduko kavos ar pieno 
šmotelio duonos. Kitiems val
giams būna ryžiai ir pupelės 
arba pupelės ir ryžiai. Mėsos i 
valgo retai — nėra pinigų. 
Blogo maisto pasekmėje ir 
vaikų dantys blogoje padėty- Gręsiant pakėlimams ren- 
je.

narna laiškų su maldavimais i rinkimų sakėsi taupąs 
pagelbėti gauti butą. Tipiški nų reikalams. O . apie 
iš daugelio tų laiškų retkar
čiais paduodami darbininkų 
dienraštyje

Viename iš tokių laiškų, sa
ko :

“Esu veteranas, sugrįžęs kad federalė, 
namo praeitą lapkriti. Gyve- miesto valdžios darytų viską, 
nu pas motiną. Darbą jau esu kas galima, greičiau parūpin- 

motinos ti namų.
Pirmiausiu Harlemo vetera

nų masiniu žingsniu bus de
monstracija ši šeštadienį, lap
kričio 30-tą, 2 vai. po pietųi 
prie 128th Št. ir 8th Avė. Pra
šo visas organizacijas ir at
skirus asmenis šį veteranų žy
gi paremti.

labiau 
prašy

mai neišriš padėties. Jie pasi
ruošia organizuotai reikalauti, 

sugrįžęs i kad federalė, valstijos ir

cDarbietis Connolly Keikalau- 
į a Miestą vos Rendtj Kontroles

Connolly . sako, jog jo re-
dų, kurie skaudžiai prigrieb- zoliucija atstovauja Amerikos

Į tų jau ir taip pakeltas kainas Darbo
Šeima gauna tik $54.80 per pž viską mokančią biednuo- ' rendų ir namų klausime;

mėnesį maistui. į menę ir vidutinį darbininką, |
“šeima negauna vieno geJmię#° gyventojai mobilizuo

to valgio per dieną,” apgaila- Į ias^ visokiais būdais kovoti 
vo atsilankiusi i
duktė, Mrs. Rita Sanchez, ku-

Partijos nusistatymą

vy- 
ati- ir aukočiau 

įsisteigusi rūbų išdirbystė

Areštuoti keturi vyrai kal
tinimu buvus dalyviais apiplė
šimo Greenbergų jų namuose, 
spalių 28-tą, Brooklyne.

Už $29 laimiki apiplėšime, I 
Joseph Healy, nužiūrėtasis, ! 
sulaikytas teismui be kauci
jos.

Naujai 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirkaite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Isitemykite ir Atsiminkite 
Šiuos Keturis Punktus:

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

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

—Falsetas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. z

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

4.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadlenialn Uždaryta

Valandos: PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

LAISVĖS BANKIETAS
Dienraščio Laisvės Bendrovės dali

ninkų suvažiavimas ir bankietas 
įvyks sausio 26 d. (Jan. 26th), 
Grand Paradise Salėje, 318 Grand 
St., Brooklyn. N. Y.

Prašome vietos organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame į 
dienraščio Laisvės bankietą. — Ban- 
kieto Komisija. (266-268)

Miesto tarybos narys Euge- 
ri ir pati turi nemažai bėdų, ne P. Connolly, darbietis, pa- 
Neregiui jos vyrui sunku gau- į ruošęs lapkričio 26-tą įteikti 
ti darbą. Prie to, pora su 8! New Yorko Miesto Tarybai 
mėnesių kūdikiu gyvena vie- į rezoliuciją. Joje reikalaus, 
name kambarėlyje, 64 E. 108 | kad būtų palaikyta esamoji 

OPA rendų kontrolė ir da
bartinės rendoms lubos. Taip
gi reikalaus sušaukti specialę 
New Yorko Valstijos Seimelio 
sesiją, kad pataisytų valstiji- 
nį įstatymą taip, jog rendos 
būtų palaikomos dabartinia
me stovyje, greta to, rezoliu
cija siūlo miesto tarybai rei
kalauti valstijos seimelio pa
taisyti komercinių rendų įsta
tymą. Taipgi reikalaus New 
Yorko Miesto Housing Auto-4 
ritėto pastatyti namų su 200,- 
000 butų.

St.
Žemutiniame Harleme ran

dasi 7,791 šeimos bei atskiri 
asmenys, gyvenanti iš pašal
pos ar dalinai iŠ pašalpos. Di
džiuma iš jų gyvena tokiose 
jau varganose sąlygose, pasa
kojo reporterį palydėjęs Juan, 

tnarys Harlemo Komunistų 
Partijos, vienintelės partijos, 
kuri iš tiesų sielojasi žmonių 
ivargais, kuri kovoja už pra
gyvenimo algas dirbantiems 
ir už žmonišką pragyvenimą 
negalintiems dirbti.

Rezoliucija su reikalavimu 
! palaikyti OPA taikoma prez. 
i Trumanui. O dėl valstijinio 
rendų Įstatymo taikoma gub. 
Dewey. Rezoliucija reikalau
ja, kad Dewey, kaip Vepubli- 
konų partijos “tituluotas va
das” pildytų “pažadus, ku
riuos jis ir jo partija davė 
žmonėms” užtikrinimais ap
saugoti jų rend as. Reikalauja, 
kad jis atsišauktų į republiko- 
nus kongreso narius išlaikyti 
rendas esamame lygyje. Ir 
kad jis taip pat sušauktų spe- 
cialę valstijos seimelio sesiją 
užtikrinti rendų išlaikymą nuo 
kėlimo New Yorko valstijoje.

Ponia Mena, Kubos cuk
raus magnato žmona, atvyku
si į El Morocco kliubą pasi
juto nebeturinti $10,000 ver
tės branzalieto. Ji turėjo vil
tį, kad atsirasiąs — gal už
kritęs taksike už sėdynės.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

U. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!

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

Tel. SOuth 8-5569

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS EEIMONA8, 

Savinihkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Dyck Ir Maujer St*. 
BROOKLYN C, N. T, 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W, Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Sutelktam Rarblngas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

Visose dalyse miesto.
T®L Virginia 7-MBB

CAMBRIDGE 
15 . . I297*

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |«wah . . . $2475

MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. 2-217& (Arti Graham AYe.) Atdara Vakarate,




