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Rytoj, lapkričio 28 d., bus 
tradicinė amerikiečių šventė 
— Thanksgiving Day. Taigi 
rytoj Laisvė neišeis.

Ar Amerikos žmonės turi 
už ką dėkoti? Priklauso nuo 
to, kas kaip tatai paims.

Vienas dalykas yra dėko- 
tinas: naujo karo kurstyto
jams nepavyko išprovokuoti J 
karas, nes žmonės labai nori 
taikos.

Yra vilties, kad taikos rei
kalai paims viršų dar per at
einančių metų eilę. Aišku, taip 
bus, 
darni už taiką, 
provokatorius.

Ekonominiame fronte pade- I 
tis ne kokia: gyvenimo pro
duktų kainų pakilimas nušla
vė visus organizuotų darbinin
kų laimėjimus, iškovotus šių 
metų pradžioje.

Milionai darbininkų stovi 
naujų streikų

4

tautinės studentų ir kitų 
jei žmonės budės, kovo-! egiptėnų minios jau ketvir- 

š visokius tą dieną kerštingai demons- 
' travo pHeX Angliją ir jai 
į) a t a i k a u j a nčią Egipto 
premjero Ismaelio Sidky’o 
valdžią. Riaušėse, tarp kit
ko, užmušta vienas polici
ninkas ir sužeista 22. Pra
nešama, kad Egipto patrijo- 

__ j streikų išvakarėse;! sprogdino anglų ir jų 
šiuos žodžius rašant, minkšto- į pataikūnų įstaigas, degino 
sios anglies kasėjai 
džiuliame streike.

Kaip ten bebūtų, Amerikos 
žmonės švęs 
Dieną, kaip šventė ją per dau-; premjeras Ismael Sidky ir 
gybę metų. i Anglija. Karalius Faroukas

★ ★ ★ j todėl paleido ta komisija.
Dar vieni rinkimai praėjo ?________ 2_____

Erancijoje. Komunistų parti- I 1’1 •
ja ir dabar išėjo ten pergalė- A1HŲ KeSpUbllKlCClŲ 
toja, — ji gavo daugiau bal-i«r j vvį j ir
sti, negu kuri kita partija. V3(|3S lSlKl(l3V0 45 

Tai parodymas, jog Franci- p.. „
jos liaudis kairėja ir ieško ’ 11161138 KSiejlfflC 
naujos išeities iš nelemtos pa- į ____
dėties, į kuria Franciją ir visa ■ o . _/. •. , Belfast, Siaurinepasauli įstūmė kapitalizmas. • . . ’ __

—Ar Francijos prezidento i Davidas I'lemingas, 27 me- 
vieta atiteks komunistui? Jei ' tų amžiaus, buvęs Airių 
ne prezidento, tai gal prem-' Respublikos Armijos vadas, 
jero ? i pertraukė badavimo strei-

Tokius klausimus šiandien i ką kalėjime. Jis išbadavo 45 
stato žmonės. į dienas, nieko nevalgyda-

Liekasi palaukti sausio mė-imas; tik gydytojas įleisda- 
nesio ir pamatyti, kaip ten vo jam šiek tiek skysčių 
bus- maisto į kraują, gelbėda-

Francijos komunistai nesu-*| mas F]emingą nuo mirties, 
darys parlamento daugumos. 1 p r 0 į e stoniškoji Šiaurinės 
Jiems teks kombinuoti savo : A 
jėgas su kitomis partijomis.

Kiekvienas pripažįsta, jog 
to krašto komunistai turi su- 
gabią vadovybę ir ji, be abe
jo, mokės orijentuotis.

Amerikos Lietuvy j skaito- ' 
me korespondenciją iš Chica- 
gos:

“Per visą savaitę tarp spa
lio 20 ir 27 dd., ‘lietuvių rau
donieji fašistai’ po priedanga 
patrijotizmo buvo surengę 
‘dailės festivalą’ Lietuvių Au
ditorijoje, Bridgeporte. Kiek
vieną vakarą buvo publikos 
pilna svetainė. Reiškia, lietu
vių publika pritarė tokiem pa- 

‘ rengimam.”
Ablavukas, pasirašęs “pa

triotu,” mūsų menininkus va
dina “raudonais fašistais,” bet 
ten pat jis pripažįsta, jog 
Chicagos lietuvių visuomenė 
tiems “fašistams” mielai pri- • 
tarė, nes 1 
(per septynis iš 
mogas žmonių 
pilnutėlė salė!

Besikoliodami 
darni, lietuviškieji smetoninin- 
kai kala vinis į savo karstą.

suums mietai pri- r
kiekvieną vakarą

eilės) į pra- 
susirinkdavo

ir bekliedė-

Beje, tas pats Am. Lietu
vis savo ideologiniu vadovu 
pasiėmė tūlą Kučinską, kurio 
“raštams” net Naujienos už
darė savo skiltis.

štai to vyro kliedėjimo pa
vyzdys :

“Tito už Amerikos dolerius 
įsitaisė keturias-desimt kam
bariui palocių, kokio nėra tu
rėjęs nė kaizeris, nė Rusijos 
carai. . .”

t

Na, o buvęs aidoblistas 
Juozas Laukis verčia tūlo 
Hamido Bey’aus “Jėzaus Kris
taus Gyvenimas ir Prisikėli
mas.”

Kai kurie žmonės sako: pa
tys karščiausieji Salaveišių 
Armijos propagandistai pa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Egipto Pairi jotai 
Puola Anglus ir 

i Ju Pataikūnus

di-' gatvekarius ir tt. Dauguma 
j egiptėnų komisijos dėlei de- 
: rybų su Anglija pasmerkė 

Thanksgiving ! sutarties planą, kurį siūlė 
ė in nėr dnn- ! nwAminvoo TavaaaI

yra

Airija.

Airijos valdžia pasodino 
Flemingą 10 metų į kalėji
mą dėl to, kad jis kovojo už 
Šiaurinės Airijos sujungi- 

i mą su Pietine katalikiškąja 
i Airija į vieną respubliką.

Nustojęs badauti, Fle- 
mingas silpnas, bet mano
ma, kad išliks gyvas.

PRANCŪZU KOMUNIS
TŲ IR KATALIKU 
GAUTI BALSAI

Paryžius. — Dar ne visi 
balsai suskirstyti, kiek jų 
buvo paduota už įvairias 
partijas praeito sekmadie
nio rinkimuose į Francijos 
respublikos tarybą.

Kata likų respublikiečių 
partija išreikalavo, kad vi
daus ministras priskaitytų 
jai balsus ir tų jos narių, 
kurie rinkimuose kandida
tavo kaip kitų partijų žmo
nės. Tokių balsus priskai
čius, katalikai respublikie- 
čiai savinasi viso 4,794,207 
balsus. O komunistai gavo 
5,138,450 balsų.

Washington. — Bus tei
siami broliai Henry ir Mur
ray Garssonai, kaip kari
nių dArbų šmugelninkai.

.................. 1 1 7------ -------- -----------------------  

reina iš buvusių akiplėšikiš- 
kiausių bedievių.

Laukis, matyti, senatvėje 
krypsta ta linkme. Jo tikslas: 
parodyti “tikrąjį” Kristaus 
gyvenimą, atverčiant “prie 
dvasios šventos” visus kuni
gus, kurie, siūlydami parapi- 
jonams “dangaus kąrąlystę,” 
patys krauna į bankus dole
rius ir gyvena geriau, negu, 
žadamajame danguje. < i

"Lewis Sako, Teisėjas Neturėjo Galios
Duot Indžionkšiną prieš Mainierius

URUGUAYAUS PREZIDENTU 
IŠRINKTAS DEMOKRATAS

Montevideo, Uruguay. — 
Prezidento rinkimus Uru- 
guayuj, Pietų Amerikos res
publikoj, laimėjo senas ūki
ninkas Tomas Berreta, de
mokratinės Colorado parti
jos vadas, prieš fašistinį 
kandidatą Luisą Al. de Her
rera. Pastarasis advokata
vo fašistų Ašiai karo metu. 
Berreta gavo 100,000 balsų 
daugiau.

Trumanas Sijos Val
dinius Darbininkus

Washing ton. — Prez. 
Trumanas paskyrė komisi
ją, kuri tyrinės ištikimybę 
Amerikai tarp valdžios dar
bininkų ir civilių tarnauto
jų, kurių yra daugiau kaip 
du milionai. Trumanas įsa
kė komisijai, kad pagamin
tų tam tikrus patarimus iš
leisti įstatymams, kurie už
draustų valdinę tarnybą 
“neištikimiesiems.” Tie su
manymai kreipiami prieš 
žmones su “komunistiniais 
palinkimais.”

Keturi Didieji Pasišaukė 
Italus, Jugoslavus, Cechus

New York.— Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministrai 
pašaukė Jugoslavijos, Itali
jos ir Čechoslovakijos dele
gatus, kad išdėstytų savo 
nuomones apie nemokamą 
p rėki ų p e r gabenimą iš 
Triesto, kaipo busimojo lais
vo uosto.

Aukš-

TEISMAS PRIPAŽINO 
INDIJONAM ATLYGINI
MĄ Už ŽEMĘ 

Washington.
čiausias Teismas dauguma 
balsų nusprendė, kad Jung
tinės Valstijos turi užmokė
ti keturioms Oregono indi- 
jonų gentėms už 2,770,000 
akrų žemės. Valdžia užgro
bė tą jų žemę pirm 91 metų. 
Keli milionai dolerių turė
sią būt išmokėti indijonam.

LAISVĖ ŠĮ KETVIR
TADIENĮ neišeina, nes 
tai nacionalė šventė, Pa
de k ų ( T h a nksgiving) 
Diena.

Molotovas Sutinka, kad Triesto Gubernatorius Gales 
Tvarką Vykdyti; 4 Didieji Susitarė Keliais Punktais

New York. — Sovietu už
sienio reikalų ministras Mo
lotovas privačiai tarėsi su 
Amerikos valstybės sekre
torium Byrnesu. Paskui 
Molotovas Keturių Didžių
jų užsieninių ministrų su
sirinkime “besąlyginiai” su
tiko su Amerikos - Angli
jos pasiūlymu, kad busima
sis Triesto savivaldybės gu
bernatorius turės galią pa
laikyt tvarką ir užtikrint 
pilietines ir žmoniškumo 
teises gyventojams. Iki šiol

Byla prieš Lewisq ir Mainierių 
Uniją Prasideda šį Trečiadienį
Washington. — Pradi

niame tardyme prieš Mai
nierių Unijos pirmininką 
Johną L. Lewisą, jo advo
katas W. K. Hopkins tvirti
no, kad teisėjas Goldsbo- 
rough neturėjo galios duoti 
indžionkšiną prieš uniją. 
Tuom indžionkšinu teisėjas 
liepė atšaukti Lewiso pra
nešimą, kad išsibaigė sutar
tis tarp minkštųjų anglįa- 
kasyklų darbininkų ir val
džios. Hopkins nurodė tei
sėjui įstatymą (Norris-La 
Guardi jos Aktą), kuris už
draudžia vartoti indžionkši- 
nuš prieš streikierius. ‘

Valdžios prokuroras tvir
tino, kad i n d ž ionkšinas 
prieš mainierius esąs teisė
tas, nes jie peržengę vėles
nį Smith-Connally įstatymą.

Policija Sužeidė 6 Allis- 
Chalmers Pikietininkus 

Ir Areštavo Šešioliką
Milwaukee, -Wis. — Dau

giau kaip 100 policininkų ir 
ginkluotų jų padėjėjų už
puolė 5,000 darbininkų, pi
lę i e t uojančių užstreikuotą 
Allis-Chalmers fabriką, kur 
gaminama farmų įrankiai. 
Policija sužeidė bent 6 pi
kietininkus ir suėmė 16.

P i k i e t i n i nkai neleido 
streiklaužiams išeiti iš fab-

riko. Dėl to policija ir puo
lė streikierius ir jų drau- 
gus-pri tarė jus. Kompaųiški 
padaužos išvien su policiją 
veikė prieš streikierius ir jų 
rėmėjus.

Streikas eina jau 7 mėne
sius. Darbininkai reikalau
ja daugiau algos, unijinių 
CIO teisių užtikrinimo ir 
įvairių sąlygų pagerinimo.

AMERIKOS IR GRAIKI
JOS RUBEZIAI
ESį “TIE PATYS”

Athenai, Graikija. — Fi- 
lipas Dragumis, Graikijos 
karo ministras, pranešė, 
jog vakariniai talkininkai 
duos daugiau ginklų Grai
kijai. Jisai sakė: “Aš ma
čiausi Paryžiuje su vienu 
amerikonų brigados gene
rolu ir jis man pasakė: 
‘Jungtinių Valstijų rube- 
žiai yra prie Graikijos ru- 
bežių’.”

(Fašistinė Graikijos val
džia tikisi ginklų ypač iš 
anglų karui prieš partiza
nus. Anglijoj lankosi Grai
kijos karo štabo galva gen. 
Spiliotopulos.)

® Sovietai Reikalauja Nustatyt Laiką Kariuomenei Atšaukti
M o 1 o t o v as reikalaudavo, 
kad pirma būtų nustatytas 
laikas ištraukt (anglų-ame- 
r i k o n ų) kari uomenę iš 
Triesto, jei norima, kad So
vietai pripažintų jo guber
natoriui tokią, galią. — An
glija ir Amerika tikisi pas
tatyt savo žmogų Triesto 
gubernatorium.
, Keturių Didžiųjų minist. 
priėmė devynis iš vienuoli
kos dėsnių dėl busimosios 
Triesto savivaldybes. Ang- 

Šis įstatymas uždraudžia 
streikus valdžios užimtose 
pramonėse, o minkštosios 
angliakasyklos oficialiai dar 
tebėra valdžios rankose.

Šį trečiadienį prasideda 
reguliaris teismas prieš Le- 
wisą ir Mainierių Uniją dėl 
to, kad jie “paniekinę teis
mą.” Paniekinimas tame, 
jog unijos vadai neatšaukė 
streiko, kaip kad teismas

Jei šis teismas atras Le- 
wisą ir uniją kaltais, bus 
duota apeliacija į aukštesnį 
teismą, kad pakeistų spren
dimą. Jei reikės, tai unija 
apeliuos ir į šalies Aukš
čiausiąjį Teismą. Menama, 
kad praeis bent pora savai
čių, iki tos bylos bus iš
spręstos.

KOMUNISTAS TURIS 
BŪTI FRANCUOS 
PREMJERU

Paryžius. — Prancūzų 
komunistų laikraštis L’Hu- 
manite rašo, jog komunistų 
laimėjimai sekmadienio rin
kimuose į respublikos tary
bą (antrąjį seimo rūmą) 
patvirtina nuomonę, kad ko
munistas turėtų būti pas
kirtas Francijos premjeru.

L’Humanite primena so
cialistų nusmukimą sekma
dienio balsavimuose ir klau
sia: Kiek kartų socialistai 
dar turės pralaimėt rinki
mus pirma, negu jie priims 
komunistų kvietimą į vieny
bę svarbiaisiais politikos 
reikalais?' 

lų-amerikonų kariuomenės 
atšaukimas iš Triesto yra 
vienas svarbiausių liekamų 
klausimų. Sovietai reikalau
ja paskirt laiką, kada ta ka
ri u o m e n ė turės apleisti 
Triesto sritį. Molotovas yra 
siūlęs atšaukt svetimąją ka
riuomenę ne vėliau, kaip už 
90 dienų po taikos sutarties 
pasirašymo su Italija.

Anglijos - Amerikos mi
nistrai, iš savo pusės> davė 
šitokį. pasiūlymą: Triesto f

AZERBAIDŽAN KOVOSIĄS 
PRIEŠ IRANO ARMIJA

Washington. — Amerika 
pasiuntė Lenkijos valdžiai 
antrą reikalavimo notą, kad 
pasiruošimai rinkimams ir 

, . . .. ... 'patys rinkimai būtų laisvikovos pr.es armiją, kurią, iomis tei^mis ir
Irano valdžia ketina lengvatomis” visoms demo- 
! Azerbaidžaną, gardi, pri- kl./tingms h. prieš-naeiš- 
ziuret. ateinančių rinkimų, k partijoms To ^ika- 

Jauja Krymo ir Potsdamo 
konferencijų nutarimai, sa

iko Amerika. Ji primena, 
I kad Varšavos valdžia buvo 
i pasižadėjus šiemet įvykdyt 
1 rinkimus. Tie rinkimai ati- 
! dėti į 1947 m. sausio 119 d., 
bet pačiam atidėjimui Ame
rika nepriešinga.

(Amerikos valdžia ypač 
Varšava. — Amerikonų užtaria vadinamą lenkų 

reporteriai užklausė Lenki-' Valstiečių Partiją.) 
jos prezidentą Boleslavą! -------------------

S«ostąatefieungoje. PrL Jugoslavai Reikalaują

Teheran. — Azerbaidžano 
savivaldinės provincijos de
mokratų vadas Jar Piševari 
pareiškė, kad jo tautiečiai 
kovos prieš armiją, 

teisingumui.” Piševari sako, 
“azerbaidžaniečiai iki mir
ties gins tautinę savo lais-į 
vę.”

Lenkų Prezidentas 
Įspėja Kunigus

zientas atsakė: “Tatai pri
klausys nuo to, ar katalikų 
kunigai pripažins naująją 
santvarką, kuri suteikia 
bažnyčiai teises.” Prez. Bie- 
rut kaltino kunigus už kur
stymą prieš valdžią per pa
mokslus ir sakė, jog popie
žius yra vokiečių draugas.

Serbą Patriarchas Užgina 
Jugoslavijos Valdžią

Belgrad. — Serbų pravos
lavų patriarchas Gavrilo, 
po penkių metų sugrįžęs į 
Jugoslavijos sostinę Belgra
dą, užgyrė dabartinę jugos
lavų valdžią ir jos kovą už 
Jugoslavijos teises į Triestą 
ir Venezia Giulia provinci
ją

.i   ■.■I.,..— , ■

BELGIJOS KATALIKŲ, 
SOCIALISTŲ IR KOMU
NISTŲ BALSAI

Brussels, Belgija. — šio 
miesto (Belgijos sostinės) 
Tarybos rinkimuose katali
kų partija gavo 35,928 bal
sus, liberalai 31,681, socia
listai 24,855 ir komunistai 
15,218 balsų.

BYLA DĖL ATOMINIŲ 
SUŽALOJIMŲ

Newark, N. J. — Dorothy 
L. Burns per teismą reika
lauja $200,000 atlyginime 
už sužalojimus, kuriuos j: 
nukentėjo kaipo darbininkė 
atominiuose Westinghouse 
korporacijos tyrinėjimuose.

gubernatorius galės kada 
nors pranešt, kad jis turi 
gana policijos jėgų tvarkai 
palaikyti ir todėl jau nerei
kia svetimos kariuomenės. 
45 dienoms praėjus nuo gu
bernatoriaus tokio praneši
mo, galės būti ištraukta tal- 
k i n i n k ų k a r iuomenė iš 
Triesto. (O kada guberna
torius duos tą pranešimą, 
tai priklausys nuo Ameri
kos ir Anglijos.)

ORAS. —. Būsią lietaus.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Jungtines Valstijos 
Reikalauja Laisvų 
Rinkimų Lenkijoj

Gorizios ir Montfal- 
cones už Triestą

Roma. — Pranešama, kad 
Jugoslavija pripažintų Ita
lijai Triesto uostą - miestą, 
jeigu Italija sutiktų perves
ti J_ų g o s 1 a v i j ai Gorizia 
miestą su geležinkelių maz
gu ir Montfalcone, laivų 

! statymo centrą. Italijos val
dininkai sako, jei Montfal
cone miestas (pajūryje) bū
tų prijungtas Jugoslavijai, 
tai Triestas liktų visai ats
kirtas nuo susisiekimų sau
suma su Italija; todėl italai 
niekuomet negalėsią sutikt 
su Montfalcones perleidimu 
jugoslavam. Tačiau Jugos
lavija galėtų duoti Italijai 
susisiekimo koridorių tarp 
Triesto (pro Montfalcone)

GRAIKIJA GRĘSIA 
KARU BALKANUOSE, 
SAKO JUGOSLAVAI

Belgrad. — J u g o s 1 avų 
valdžia protestavo, kad 
Graikijos lėktuvai du kar
tu šį mėnesį skraidė virš 
Jugoslavijos ir lapkričio 20 
d. aštuonis sykius apšaudė 
jugoslavų sienos sargus. 
•Jugoslavijos užsienio reika
lų ministerija pareiškė: 
“Visas pavojus taikai Bal
kanuose gręsia tik iš Grai
kijos pusės.” (Graikijos mo- 
narchistų valdžia lapkr. 25 
d. užginčijo savo karinių < 
lėktuvų skraidymą virš Ju
goslavijos.)

Skirtingi Pranešimai apie 
Partizanų Kovą Graikijoj

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai skelbia, kad jie 
atmušę 200 respublikiečių 
partizanų ataką ties Fusta- 
ni, arti Jugoslavijos sienos, 
ir padarę jiems didelių nuo
stolių. Kitas pranešimas 
sako, jog partizanai valdo 
visą ruožtą tarp Tzena kal
no ir Jugoslavų sienos.— ,»■■■< ___

Washington. — Jau per
nai gyveninio reikmenys pa
brango 15 nuošimčių.
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Rapolas Skipitis Kaipo Hitlerio Burdingierius 
ir Hitlerines Propagandos Šiiikorius

merikos talkininkus kovoje dar yra “negražių situaci- 
prieš,. fašitinę Ašį. To laiš- jų’, tačiau vokiečių priemo- 
ko pradžioje paduodamas 
toks adresas:
“Lietuvių Sąjunga e. V.
Berlin - Charlottenburg 2 
Kantstr. 141, 1, r.”

Grįždamas iš Vokietijos 
vienas karys parsivežė du 
numeriu minėtojo Hitlerio 
b u r d i n g i e rių leidžiamo 
šlamšto “Lietuviai”. Ten 
randame:

“Redakcijos adresas: Ber- 
lin-Charlottenburg 2, Kant
str. 141.”

Algos, Streikai ir Liaudis
Kada tik darbininkai pareikalauja pakelti algas, kad 

nors kiek sulyginus jas su pragyvenimo brangumu, tai 
prasideda skandalas. Prieš juos rašo turčių spauda, 
tūkstančiai radijo komentatorių sako kalbas, visaip dar
bininkus ir jų unijas niekina ir vyriausybė atsistoja 
turčių pusėj. Tą matome ir laike dabartinio mainierių 
“stapičiaus.”

Dabartinis mainierių “stapičius” pastatė prieš vi
suomenę klausimą ne dėl jų algos, bet: ar Mr. Trumanas 
ir vyriausybė imasi teisingų žingsnių? Ar išduotas in- 
džionkšinas buvo vietoj? Jeigu taip Mr. Trumanas eil- 
giasi mainierių reikalais, tai kas bus ateityj su kitų 
darbininkų streikais?

Žmonės, kurie duoda Mr. Trumanui patarimus, pla
nuoja, kaip čia Mr. John Lewisą pasodinti į kalėjimą, 
kaip surasti tam pateisinimą. Jie galvoja, kaip sustabdyti 
mainieriams pagalbą iš unijos, ’kaip “užšaldyti” unijos 
$15,000,000 iždą, arba ir paimti po $200,000 bausmės už 
kiekvieną streiko dieną. Jie siūlo ir kitokias aštrias 
mainieriams bausmes, bet jie nei kiek nepagalvoja apie 
tai, ką į tai atsakys Amerikos demokratinė liaudis?

Buvęs vidaus sekretorius Mr. Harold L. Ickes pa
reiškė, kad tie grūmojimai yra ne vietoj, kad išdavimas 
indžionkšino prieš mainierių “stapičių” buvo didelė klai
da. Jis sako, kad Aukščiausias Teismas turėtų indžionk- 
šiną panaikinti. Jis sako, kad Mr. John R. Steelman, di
rektorius 0WM, turėtų tuojau rezignuoti, nes jis nepa
darė žygių mainierių klausimo išrišimui; kad valdžia 
turi grąžinti mainas jų savininkams ir lai jie susitaria 
su mainierių uniją dėl algų.

Visa eilė pažangesnių visuomenininkų smarkiai kri
tikuoja Mr. Trumano elgesį, ypatingai pasiuntimą armi
jos į mainų sritį. Į mainų sritį pasiųsta net trys armi
jos divizijos! Armijos pasiuntimas prieš mainierius ne
gauna Amerikos liaudies pritarimo.

Rimtesni apžvalgininkai mano, kad jeigu toliau taip 
vienpusiškai bus puolami mainieriai, tai tas gali iššaukti 
generalį darbininkų streiką. Juk indžionkšiną pasmerkė 
Amerikos Darbo Federacija ir CIO unijos. Nepaisant 
propagandos prieš mainierius, nuolatinio riksmo jų ant
rašu, Amerikos liaudis nepasiduoda reakcijai. Kiekvie
nas darbininkas mąsto: šiandien puola mainierius, rytoj 
jie puls mus, kai mes būsime priversti kovoti už savo 
reikalus.

Fašistiniai ir reakciniai elementai šaukia: reikia 
visai streikus uždrausti, reikia panaikinti unijas.

Amerikos demokratinė liaudis tą aiškiai mato ir bus 
sargyboj savo laisvių.

turi visas teises gintis, kad 
išgelbėtų savo gyvybę... vo
kiečių taut, dvasia ir geni
jus dar parodys savo. Mes 
visi, kurie trokštame, kad 
dvasia nugalėtų medžiagą, 
Dievas velnią, autoritetas 
netvarką, mes visi tikrai e-

Teko pastebėti, kad hese- ri sukiltų prieš Lietuvos vy- 
niai pribuvęs iš Vokietijos riausybę, kuomet Hitlerio 
bėglis Rapolas Skipitis jau gaujos pradės karą ir pasi- 
trankosi po lietuvių koloni- leis į Lietuvą. Kaip jau da- 
jas ir kaulija iš minkšta- bar žinoma, Skipičio Sąjun- 
širdžių Amerikos lietuvių ga Hitlerio nesuvylė. Penk- 
aukas. Kiek jis tų aukų su- toji fašistinė kolona buvo 
renka, tai jau kitas daly- suorganizuota; Kaune, Vil
kas. Svarbu, kad jis drįs- niuje ir kitur jinai sukilo, 
ta lysti mūsų visuomenei į kai Hitlerio lėktuvai pasi- 
akis, rekomenduotis kanki- rpdė ant Lietuvos ir pradė- 
niu ir išnaudoti ją. Aišku, jo iš oro mirtį sėti,, o Hit- 
kad Skipitis, kaip ir kiti fa- lerio nuo kojų iki galvos 
šistiniai propagandistai, ne- ginkluotos gaujos pradėjo 
prašo pinigų pats sau, bet veržtis Lietuvon ir ją nai- 
prisidengia “Lietuvos1 lais
vinimo” skraiste. Tiktai 
taip, suprantama, jiems pa
siseka išvilioti dolerį kitą iš 
fašistinės spaudos suvedžio
tų ir suklaidintų lietuvių.

Su Skipičiu istorija kaip 
kam gal jau pamiršta, todėl 
bus pravartu ją čion nors 
trumpai prisiminti.

Rapolas Skipitis buvo iš
tikimas ir paklusnus Sme
tonos valdžios žmogus. Nie
kad nė žodeliu, nė darbeliu 
nebuvo jis jai nusidėjęs. 
Todėl jis turėjo pilniausį 
“tautos vado” pasitikėjimą.

Kaip tik dėl tos priežas
ties jo sąžinė buvo nerami, 
kai smetonizmo siautėjimui 
Lietuvoje atėjo galas. Jis 
jautėsi smarkiai nusidėjęs 
Lietuvos žmonėms, stiprin
damas ir palaikydamas 
Smetonos diktatūrą ir jos 
teroristinius žygius. Jis su
prato, kad jis savo likimą 
turi amžinai surišęs su 
Smetona ir visais fašistais. 
Kol fašistai Lietuvoje ir ki
tur viešpatauja, 
jaučiasi laimingas ir turi 
ramią užvėją. Todėl pas jį 
nebuvo jokios abejonės, kur 
jam reikia dėtis,- kai 1940 
metais Smetonos režimas 
tapo nuverstas ir Smetona 
su visa savo klika leidosi į 
Berlyną pas Hitlerį. Jis irgi 
kartu išsinešdino iš Lietu
vos ir atsidūrė Berlyne pas 
Hitlerį ant burdo.

Atsidūrė, tai atsidūrė,' ma Lietuvių Sąjunga buvo 
bet Skipitis nėra tas žmo- geriausias tam reikalui į- 
gus, kuris Hitlerio duonutę 
valgytų ir ant pečiaus koją 
ant kojos užsidėjęs sau ra
miai miegotų. Jis negali 
būti ramus, kai jis mato, 
kad fašistai viską Lietuvo
je prakišo. Jis tuojau, kaip 
ir visi kiti smetonininkai, 
priėjo-išvados, jog fašistai 
galės sugrįžti į Lietuvą ir 
vėl ten siautėti tiktai Hit
lerio pagalba. Hitleris irgi 
nebuvo tas, kuris atstumtų 
jam teikiamą lietuviškųjų 
fašistų pagalbą. Priežodis 
sako: Ranka ranką mazgo
ja ir abi nori lygiai būti bal
tos.

Hitlerio valdžiai remiant 
ir finansuojant, tuo būdu, naudai leidžiamas smetoni- 
Berlyne tuojau susiorgani- ninku laikraštis buvo lei- 
zavo “Lietuvių Sąjunga.” džiamąs Skipičio Lietuvių

Sąjungos patalpose!
Kaip mes tai žinome?
Mės puikiai atsimename 

1941 metus, hitlerinės Vo
kietijos užpuolimą ant Ta
rybų Sąjungos ir pavergi
mą Lieuvos. Jeigu atsiver
sime “Naujienas” 1941 me
tų rugsėjo 30 dienos, ten 
rasime ilgą Rapolo Skipi- 

jo Sąjungos čio laišką. Tai, žinoma, ne 
svarbiausia užduotis buvo jo, tik kaipo Skipičio, asme- 
užmegst ryšius tarpe Vo- niškas laiškas. Jis jį pasi- 
kietijos valdžios ir Lietu- rašo: “R. Skipitis, Sąjun- 
voje pasilikusių lietuvių fa- gos Pirmininkas.” Tame 
šistų ir suorganizuoti *Lie- laiške Skipitis bjauriai ap- 
tuvoje penktąją koloną, ku- melavo ir išplūdo rusus, A-

kinti.
Man esant Lietuvoj, žmo

nės kalbėjo apie tą pra
keiktą džiaugsmą, • kuriuo 
lietuviškieji fašistai pasi
tiko hitlerininkus ir apie jų 
terorą prieš raudonarmie
čius ir prieš tuos lietuvius, 
kurie buvo tarybinėje val
džioje tarnautojais arba jai 
pritarė. Slaptai apsiginkla
vę vokiškais ginklais, jie, 
kaip pasiutę šunys, puolė 
visur, medžiojo ir šaudė pa
žangius žmones be jokio kai Hitleris ir Goebbelsas 
teismo, be jokio pasigailėji
mo.

Bet grįžkime prie Skipi
čio ir kitų Hitlerio burdin- 
gierių. Ne visus juos Hit
leris leido grįžti Lietuvon, 
kai vokiečiai okupavo Lie
tuvą. Jis Lietuvai turėjo 
savo planus ir smetoninin- 
kams ją pavesti nebenorėjo, 
nors buvo prižadėjęs tatai 
padaryti. Antra, jie buvo 
reikalingi įtraukti lietu
vius, esančius” Vokietijoje, į 
karo mašiną. Juk kasdien 

Skipitis vokieč. tūkstančiais iš Lie
tuvos vežė lietuvius Vokie- •vo®‘ 
tijos gilumon kariniams 
darbams. Svarbu, kad šitie 
atgabenti vergai būtų už
nuodyti hitlerizmu, kad bū
tų vergais ne tik fiziniai, 
bet ir protiniai. Tai būtent 
šiam naciškos propagandos 
darbui ir buvo paskirti Ski
pitis ir kiti smetonininkai 
vadai. Skipičio vadovauja-

ir kai kur vokiečiai jau at
gauna vietoves, kurias buvo 
praradę.” Ir toliau: “Karo 
vaizdas keičiasi ir gali keis
tis kas valandą. Tai 
šiandien laikoma 
tašku tolimesniam 
muisi, rytoj gali būti jau 
spąstai ar taškas, 
prasidės kelias atgal,..

Su džiaugsmu jie cituoja 
Reicho šefo pavaduotoją 

Nereikia nei aiškinti, jog Suendermaną, kuris pareiš- 
kaip “Lietuviai” leidimas, 
taip Lietuv. Sąjungos, ypa
tingai josios pirmininko, 
veikla buvo finansuojama 
vokiečių valdžios. Skipičiui 
nereikėjo ieškoti duonos A- 
merikoje ar kur kitur tais 
“gerais laikais”, kai Hitle
rinė Vokietija gyvavo. Jis 
buvo viskuo gražiai aprū
pintas. Tiktai kai hitlerinė 
Vokietija tapo sutriuškinta,

Urugvajuje Laimėjo Pažangieji
Sekmadienį įvyko prezidentiniai ir parlamentariniai 

balsavimai Urugvajaus respublikoj, Pietų Amerikoj. 
Urugvajus yra prie Antlanto vandenyno, tarpe Argen
tinos ir Brazilijos. Jis užima 72,153 ketvirtaines mylias 
ir turi 2,185,000 gyventojų.

Buvo renkamas prezidentas, vice-prezidentas, 30 se
natorių, 99 parlamento nariai ir kitoki viršininkai. Į 
prezidento vietą nuo pažangių partijų — Colorado par
tija, kurią rėmė ir Komunistų Partija, kandidatavo To
mas Berreta. Reakcininkai į prezidento vie^ą statė 
hitlerininką Luis Alberto de Herrerą. Viso buvo devy
ni kandidatai į prezidento vietą. Komunistai statė Ped
ro Cerruti Crosą, bet pagal tos šalies balsavimų tvarką, 
piliečiai galėjo pirmoj vietoj balsuoti už komunistų kan- Tos Sąjungos tėvu, matyt, 
didatą, bet jeigu jis nėra išrenkamas, tai jų balsai pri- 
skaitomi tam, kurį jie sekamu kandidatu pasirenka? Tai
gi, nors komunistai ir kiti pažangūs turėjo savo kandi
datus į prezidento ir kitas vietas, bet jie antru pasirinki
mu darė Tomasą Berretą.

Pirm įvyksiant balsavimams, Argentinos reakcinin
kai priešakyj su Peronu, darė spaudimą į Urugvajų, net 
ruošėsi tai šaleliai sulaikyti maistą, jeigu ten bus pa
žangiųjų laimėjimas. Bet Urugvajaus piliečiai daugiau, 
kaip du prieš vieną balsais išrinko pažangius kandidatus. 
Tai bus antra Pietų Amerikos respublika, kur liaudis 
bendrame fronte su komunistais nugalėjo reakciją. Ne
seniai Čilės respublikoj buvo dar didesnis pažangiųjų 
laimėjimas.

buvo ne kas kitas, kaip 
mums žinomasis Rapolas 
Skipitis. Tuojau išgirdome, 
kad Skipitis yra Sąjungos 
pirmininku. Kaipo grupės 
vadas, aišku, Skipitis daug 
sėkmingiau galėjo padėti 
Hitleriui tapti “Lietuvos iš
vaduotoju.”

Skipičio ir

Pasaulinės Unijos ir Taika
Kiekvienam yra aišku, kad, jeigu ne darbininkų pa

stangos, jeigu ne jų unijų pasiryžimas, tai karo nebūtu
me laimėję. Negana turėti armiją, ’kurią taip pat sudaro 
veik išimtinai darbo žmonės, bet reikia, kad ta armija 
būtų aprūpinta ginklais, maistu ir kitais reikmenimis. 
Generolai karo metu sakė, kad vieno kareivio pilnas ap
rūpinimas fronte ir jam reikmenų pristatymas reikalavo, 
kad užfrontėj dirbtų bent 12 darbininką.

rankis.
Be organizacinio aparato, 

reikėjo dar ir spausdinto 
žodžio. Ir štai matome pasi
rodant dukart į savaitę hit
lerinės propagandos lietu
viškąjį .organą “Lietuviai” 
(Die Litauer). To šlamšto 
leidėju ir vyriausiu redak
toriumi pasidavė Bronius 
Daunora. Bet kad laikraštis 
buvo visų smetoninių šulų 
padaru, tai netenka abejoti. 
Netenka abejoti ir tuo, kad 
Rapolas Skipitis ir jo Są
junga buvo sujungę savo jė
gas apie tąjį “Die Litauer”. 
Užtenka to fakto, kad Vo
kietijos valdžios kaštais ir

Bet, matyti, tūli politikai tą jau “pamiršo.” Virš 
60-ts šalių darbininkų unijos yra apsijungę į Pasaulinę 
Darbo Unijų Federaciją, kuri turi 67,000,000 narių. S. Są
jungos delegatai Jungtinių Tautų Ekonominėj Taryboj 
jau kelis kartus, reikalavo, kad šios organizacijos atsto
vai būtų priimti, bet angliškas blokas tą atmeta. Kas 
gi galėtų geriau taikai pasidarbuoti, kaipgi milžiniška 
darbo unijų organizacija? '.•/n...

revolveriu sau smegenis iš
taškė, o kiti Reicho vadai 
atsidūrė už grotų, kaipo 
kriminalistai, Skipičiui ne
beliko šiltos vietos Berlyne 
ir prisiėjo ieškoti globos A- 
merikoje. Štai kaip ir kodėl 
jis atsidūrė pas mus Ame
rikoje. Būdamas Vokietijo
je jis sušilęs gelbėjo hitleri
nę Vokietiją nuo Amerikos, 
Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos. Dirbo išsijuosęs, tarna
vo ištikimai. Dabar, čia pri
buvęs, jis darbuojasi “išlai
svinimui smetoninės Lietu-

Gaila, kad mes po ranka 
teturime tik porą “Lietu
viai” numerių (1945 metų 
balandžio 4 ir 7 d.) ir tiktai 
to laikotarpio, kuomet hit
lerinė Vokietija jau buvo 
triuškinama iš visų pusių, 
kuomet jos dienos jau bu
vo aiškiai suskaitytos, kuo
met iš Lietuvos hitlerinės 
gaujos jau buvo išgrųstos. 
Lietuviškieji Hitlerio bur- 
dingieriai jau matė savo 
globotojų galą ir todėl jau 
atsargiau juos garbino ir 
gynė. Bet ir tuodu numeriu 
pavarčius tuojau pamatai, 
kam tasai smetonininkų 
šlamštas tarnavo.

Balandžio 4 dienos lai
doje skipitininkai drąsina 
savo skaitytojus, kad “rytų 
fronte vokiečių kariuomene 
turi darbo sulaikyti čia vie
nur, čia kitur besiveržian
tiems sovietams”, o vakarų 
fronte anglams ir amerikie
čiams “ne visur lygiai seka
si. Vienur vokiečiai juos 
tuoj pat prie Reino sustab
dė, kitur jie savo tankų 
smaigaliais prasiskverbė 
daug kilometrų, bet kasdien 
stiprėja ir vokiečių pasi
priešinimas, ir pastarosio
mis dienomis amerikiečių ir 
anglų žygiavimas gerokai 
sulėtintas.”

Ten pat lietuviški fašistai 
šaukia: “Anglų ir amerikie
čių aviacija teroristiniais 
tikslais bombardavo Vokie
tijos miestus....” Ten pra
našaujama, kad “naujas vo
kiečių tautos nepalaužia- 
mumo įrodymas gali su
žlugdyti visą anglų, ameri
kiečių ir sovietų vienybę.” 
O straipsnelyje “Nevenki
me Darbo”, lietuviai ragi
nami nuoširdžiai, sunkiai ir 
ištikimai dirbti vokiečiams. 
Girdi, reikia dirbti 
“iš pareigos prieš tą tautą, 
kuri mus priglaudę.”

Balandžio 7 dienos laido
je nacių propagandos lietu
viškojo organo redaktoriai 
ragina skaitytojus nenusi
minti, nes, girdi, “nors vis

nės priešų veržimuisi sulai
kyti vis labiau pasireiškia same įsitikinę, kad vieną 

kartą ateis momentas, kada 
vokiečių tikėjimas ai’kan- 
gelo kardu smogs savo prie
šus, kurie jam grąsina. Kur 
nors erdvėje tarp Reino ir 
Oderio tas stebuklas virs 
tikrove.”

Ten pat ant pirmo pusla
pio “Lietuviai” praneša, 
kad susiorganizavo “nacio
nalsocialistų laisvės kovoju 
‘Werwolf’ o r g anizacija.” 
Tasai “Werwolf” (Vilkas), 
girdi, “įsisteigė Reicho ry
tų ir vakarų srityse.” Va
dinasi, “Vilkas” įsisteigė ir 
Lietuvoje. “Vilko” tikslas, 
sako, “priešo užnugaryje 
tęsti atkakliausią kovą dėl 
tautos laisvės ir garbės ir 
keršyti už vokiečių tautai 
padarytas kruvinas skriau
das.” Toliau klausykite: 
“Atsišaukime pasakyta, kad 
‘Werwolf’ naudosis visomis 
priemonėmis priešui kuo- 
daugiausia pakenkti. ‘Wer
wolf’ turi savo teisdarystę, 
kuri spręs priešų ir tautos 
išdavikų gyvenimą ir mir
tį. ‘Neapykanta yra mūsų 
malda ir kerštas yra mūsų 
kovos šūkis’!”

Labai įdomu: Šito hitle
rininkų “Vilko” teroristinės 
organizacijos likučiai vado
vauja Lietuve fašistiniams 
banditams, kuriuos visomis 
jėgomis palaiko mūsų so
cialistai, klerikalai ir tau
tininkai. Jie remia tuos hit
lerininkus, kurių “neapy
kanta yra malda, o kerštas 
yra kovos šūkis.”

Tai matote. Kai mūsų, 
Amerikos lietuvių, ir kitų 
tautų žmonių geriausi sū
nūs kraują liejo ir galvas 
guldė kovoje su hitlerinin
kais, Skipitis ir visi lietu
viški fašistai Berlyne gal
vą guldė už hitlerininkus ir 
mūsų karius vadino besti
jomis ir plėšikais!

Dabar Skipitis čia. Jis

, kas 
išeities 

skverbi-

iš kurio n

kė: “Kare, kuriame priešai 
paskelbė ir vykdo vokiečių 
tautos sunaikinimo tikslą, 
negali turėti reikšmės jo
kie erdvės taškai. Vokiečiai 
kovoja dėl savo gyvybės ir 
dėl to kovos toliau bet ko
kiomis sąlygomis. Gali pri
eiti diena, kada priešai 
dėl kiekvieno 100 metrų tu
rės pralieti daugiau krau
jo, negu dabar dėl kiekvie
no 100 kilometrų. Karas, 
kuriame siekiama sunaikin
ti vokiečių tautą,, truks, kol 
veiks tie naikinimo moty
vai. Bet tai ne vien vokiečių 
karas. Kol veiks mūsų že
myne panašūs griovimo mo
tyvai, tol jokia tauta ne
gali tikėtis susilaukti lais
vės. Taigi kova turi eiti 
toliau.”

Fašistai savo laikraštyje 
ant pirmo puslapio cituoja 
kokio ten portugalo Dr. 
Pimentą pareiškimą. Girdi, 
Pimentą rašo:

“Iš visų pusių paleistos 
bestijos prieš vokiečių tau
tą. Prieš Vokietiją pastaty
ti visų kalibrų ir įvairiausių 
išradimų ginklai. Viso to 
milžiniško sutelkimo tikslas ♦ 
yra visiškas ir galutinas vo
kiečių kultūros ir visos vo
kiečių tautos sunaikinimas. 
Tad vokiečių tautai nebelie
ka jokių iliuzijų. Tik klau
simas, ar tie kanibališki Vo
kietijos priešų siekimai bus 
įgyvendinti. Vokietija ran
dasi savo gynybos padėtyje 
— lygiai panašioje būklėje, iš Amerikos lietuvių, kurių 
kaip kad vieną žmogų už- ne vienas sūnus kovoje su 
pultų visas būrys plėšikų, hitlerininkais paguldė gal- 
gerai ginkluotų ir siektų jį vą, prašo paramos ir pini- 
nužudyti. Taip užpultasis gų! A. B.

Kas Ką Rašo ir Sako
LAIMĖTOJU IŠĖJO 
PATS CIO.

Pasibaigus CIO suvažia
vimui (jis įvyko praeitą sa
vaitę Atlantic City, N. J.), 
dabar apie jį visaip rašoma 
ir kalbama. Tūli laikrašti
ninkai teigia, būk tame su
važiavime buvęs užduotas 
komunistams smūgis, o tū
li sako priešingai: 
komunistai ten išėjo 
tojais!

Mums atrodo, jog 
vieni, taip ir kiti perdeda 
(tūli tai daro tyčia, kiti 
per savo žioplumą). CIO 
suvažiavime laimėjo ne kas 
kitas, kaip tik pats CIO, 
nes pranašautoji kova tarp 
komunistų ir jų priešų neį
vyko. Priešai tikėjosi, būk 
suvažiavime įvyksiąs aštrus 
tarp kairesniųjų ir dešinių
jų delegatų susikirtimas, 
vedąs CIO prie sušiskaldy- 
mo. To buvo išvengta. O ka
dangi to išvengta, CIO pa
siliko čiela, sąlydi organiza
cija, tai čia ir glūdi darbi
ninkų laimėjimas.

Komunistai ir jiems pri
tarėjai CIO suvažiavime dė
jo pastangas, kad jis, suva
žiavimas, būtų vieningas, 
nes šiandien prieš. organi

zuotų darbininkų akis stovi 
milžiniški uždaviniai, prieš 
kuriuos visos frakcijos pri
valo nusilenkti.

laimė-

ARMIJA IR STREIKŲ 
LAUŽYMAS

New Yorko Herald Tri
bune bendradarbis, George 
Fielding Eliot, rašo tame 
laikraštyje (pirmadienį), į- 
spėdamas Amerikos vyriau
sybę, kad ji nesipultų tuo
jau imtis už kariuomenės 
streikams laužyti. Jis ma
no — teisingai — kad armi
ja organizuojama ir palai
koma ne streikams laužyti, 
bet kraštui saugoti, jį ginti, 
jei priešas siektųsi užpulti.

Naudojimas kariuomenės 
darbininkų streikams lau
žyti įneštų demoralizaciją 
pačiuose kariuose ir sukel
tų didelę neapykantą (ar
mija) pačiuose Amerikos 
žmonėse.

Mūsų nuomone, klaidin
gai p. Trumanas pasielgė, 
pasiųsdamas armijos būrius 
į apstreikuotas anglių ka
syklų sritis. Kareiviai .juk 
anglies nekas, o jų ten bu
vimas žemina pačią armiją 
irt aišku, puldo jos morąlą.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Pagerbs Ilgametę Lietuvių 
Darbininkų Veikėją

Vilnies, Chicagoje išei
nančio lietuvių liaudies 
dienraščio moterų skyriuje, 
už lapkričio 12-tą, praneša, 
kad ten rengiamas bankie- 
tas pagerbti Alice Jonikie
nę. Kartu, žinoma, bus pa
garba toms organizacijoms 
ir tiems darbams, kuriuos 
dirbdama jinai užsipelnė tos 
pagarbos.

Pranešime, po antrašte 
“Pagerbkime ilgametę vi
suomenės veikėją ir ištiki
mą liaudies dukrą,” rašo:

“Amerikos lietuvių pa
žangiame judėjime ir abel- 
nai darbininkų judėjime y- 
ra plačiai žinomas Alice 
Jonikienės vardas, nes ji 
jau per 35 metus jame vei
kia. Ji stojo į pažangų judė
jimą dar visai jauna būda
ma ir iš jo nei dienai ne
atsitraukė. Ji daug įdėjo 
laiko ir energijos kovodama 
už visų darbo žmonių gyve
nimo sąlygų pagerinimą.

“Jos gyvenime buvo sun
kių ir skaudžių gyvenimo 
valandų, ypač reakcijos lai
kais buvo persekiojama, ir 
teko sunki bedarbės našta 
panešti. Bet ji nesiskundė 
savo asmeniniais sunku
mais, vis ragino ir kvietė 
daugiau veikti ir stoti j Ko
munistų Partiją, kuri kovo
ja už visų darbo žmonių gy
venimo sąlygų pagerinimą.

“Apie Alice nuveiktus 
darbus būtų galima labai

daug, daug parašyti. Ir nė
ra abejonės, kad teks apie 
tai daugiau kas nors para
šyti. Tačiau šį kartą noriu 
tiek pasakyti, kąd tūlos pa
žangios organizacijos nusi
tarė surengti jos pagerbi
mui bankietą už jos nenuil
stanti veiklumą.”

Alice J o n i k i e nė savo 
darbais daugeliui iš mūsų 
pažįstama ir rytinėse vals
tijose. Jinai dalyvavus ne 
viename svarbiame suvažia
vime. Taipgi anais metais 
lankėsi Brooklyne su apy
linkėmis ir Naujojoj Angli
joje su paskaitų - prakalbų 
maršrutu.

Amerikoje augusi ir šei
mą išauklėjusi moteris, ta
čiau jinai dar energingai te
besidarbuoja savo susiedi-* 
jos ir lietuvių organizacijo
se, taipgi kalba ir rašo abie- 
jomis — lietuvių ir anglų 
kalbomis. Tad visai nepri- 
puolama, kad jinai buvo 
pirmoji moteris dirbti dien
raščio Vilnies redakcijoje, 
kur ir dabar dirba. Yra 
dirbusi keliuose dienraščio 
skyriuose.
’Jonikienei pagerbti ban- 

kietas ruošiamas gruodžio 
15-tą, Lietuvių Auditorijoje, 
tam specialiai susidariusio 
komiteto. Mes, rytietės, vei
kiausia, asmeniškai ten ne
galėsime nuvykti, tačiau 
rašytu žodžiu galėsime pa
sveikinti ir iš toliau.

Rytiete.

v
Nešinos plakatais, informuojančiais visuomenę, jog 

“Coronet Nedraugiškas Viršelių Merginoms,” šios gra
žuolės Models Protective League narės, kurių paveiks
lai dabina viršelius daugelio žurnalų, išėjo pikietuoti 
jas samdančios įstaigos raštinę New Yorke. Iš kairės: 
Carroll Brooks, Betty Underwood, Pat Barnett, Jean 
-Trent i" Dottie McEven. Sakoma, kad gražuolėms mo
terims nieką* nieko neatsako. Bet kada eina klausimas 
žmoniškos algos, gražuolėms taip pat prisieina kovoti 
arba negyventi žmogaus gyvenimu.

Iš Lietuvių Meno Sąjungos 
Festivalio ir Rankdarbių 

Parodos
Rašo K. Petrikeinė.

(Pabaiga) jai ten tuomi įsitikino.
Pirmiau rašiau apie pas- Dabar statykim klausi- 

kirus eksponatus parodoje, mą, ar būt galėjęs tokis 
Reikėtų plačiau parašyti a- sąskridis įvykti be stiprios

Suraminkite Raudančius 
Dėl Kompanijų 44Vargo”

Minčių Žiežirbos

BROOKLYNO ŽINIOS
Iš Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo Susirinkimo 
Lapkričio 21-mą

Susirinkimą turėjome tik
rai gražų, didelis būrys drau
gių atėjo. Kelios vėl atėjo ne
šinos dideliais pundais ir pun
deliais mezginių, siuvinių ir 
dėvėtų drabužių bei čeverykų 
Lietuvos žmonėms.

Drg. Petrikienė raportavo, 
kad iš parengimo, atsibuvusio 
spalių 19 d., Laisvės popieros 
fondui, liko pelno 146 dole
riai su centais. Taipgi praneš
ta, kas dovanojo daiktais ir 
kiek už juos pelnyta.

Pasveikinkim Jugoslaviją
Skaitytas nuo Jugoslavijai 

Pagalbos Komiteto kvietimas 
atvykti pasveikinti Jugoslavia 
jos žmones per tos šalies de
legaciją Jungtinėse Tautose, 
dalyvaujant delegacijos išleis
tuvėse. Jos įvyks gruodžio 12- 
tos vakarą, Manhattan Cen
ter. Kliubas išrinko į savo de
legaciją Wilson, Reinhardt’- 
ienę ir Augutienę. Kitos-kiti 
norintieji vykti kartu su mo
terų delegacija gali iš anks
to užsisakyti tikietus pas kliu- 
bietes.

Buvo pranešta žodžiu,. kad 
tos pat 12-tos dienos pietų lai
ku įvyks pokiliukas 
eon) susitikti-išleisti 
Sąjungos delegaciją, 
čios išlikti nuo savo
dienos metu tūlos draugės nu
vyks ir tenai.

Taip pat narės svarstė ir 
pritarė reikalingumui lietuviu 
kalbos mokyklėlės, kuri greitu
laiku atsidarys. Pasiraginta -suaugusiems drabužių 
dalyvauti ir nutarė užmokėti 
lėšas toms narėms, kurioms 
dėl mažų išteklių būtų pa
čioms per sunku užsimokėti. 
Pirmos pamokos įvyks šešta
dienį, lapkričio 30-tą, 2 vai., 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Dar nusitarta turėti sekan
čiuose susirinkimuose paskai- kad šis, jau baigiamas ruošti

tėles iš mūsų kasdieninio gy
venimo Įvykių arba skaityti iš 
žurnalų naudingus aprašy
mus ir paskui diskusijų for
moje juos aptarti.

Bravo, draugės! Aš irgi 
pritariu, kad mokintis niekad 
nepervėlu, kad savęs gerini- 
mas-lavinimas visuomet atne
ša naudos sau ir visuomenei.

Rūpesčiu dd. Wilsonienės ir 
E. Kasmočienės buvo parūpin
ta užkandžių priėmimui de
legačių, grįžusių iš LMS Fes
tivalio, Įvykusio Chicagoje. 
Delegatės prie arbatėlės, pa
šnekesio formoje, papasakojo 
ir išsireiškė savo nuomones iš 
to gražaus ir vertingo suva
žiavimo.

Mūsų pirmininkė d. Wilson 
Įgaliota veikti kliubo vardu 
subway fėro klausimu.

Puikūs Kalėdaičiai
Jau minėjau, kad draugės 

atėjo su pundeliais.
K. Petlitzkienė pridavė 

mezginių: 3 sveterius. 3 dre- 
siukes. 2 poras pirštinių. Ir 1 
porą čeverykų. Tai jau 
baigtuvės, daugiau vilnų 
galime gauti. Toji draugė 
bai daug vra numezgus, 
anie tai kitą svkį.

Viktorija Balkus vėl atne
šė didelį pundą prisiuvusi 
naiviu vilnonių sijonų.
tu didelėms ir mažoms mote-.lų, kur dalyvius skirtų aka- 
rims-mergaitėms.

Rožė Laukaitienė — didelį Ras> nebuvo. Visų tikslas — 
pundą dėvėtų drabužių.

Košt. Karpavičienė 4 po
ras čeverykų.

Anna Dobilienė kūdikiui ir 
ir če-

pa- 
ne- 
la-
bet

(lunch- 
Tarybu 
Galin- 

pareigu

žake-

verykų.
E. Yumplot didelį pundą 

drabužiu. Ir nesužinota, kuri 
atnešė dar vieną pundą.

Mūsų kliubietės, kurios pir
mosios čia Brooklyne pradėjo 
pagalbos nuo karo nukentėju
siai Lietuvai darbą, Stengiasi,

Lapkričio 15-tą, greta 
daugelio kitų, sekamos fir
mos paskelbė išmokesčius 
dividendų (pelnus už įdėtus 
pinigus) savo šėrininkams:

Pure Oil dividendai šie
met pakilo iki $1.25 ant Še
ro, pernai buvo 75 centai.

Angostura— Wupperman 
pernai mokėjo 25 centus 
per šėrą, šiemet 40c.

Sharon Steel pernai mo
kėjo $1, šiemet $1.30.

Ashland Oil pernai mokė
jo 40c, o šiemet mokės 60c.

Glenn L. Martin, Balti
more), šiemet jau ketvirtu 
kartu išmokės po 75 centus 
ant šėro, bėgiu metų $3 
(neskelbiama, kiek pernai 
mokėjo).

Bayuk Cigars, Inc., šie
met mokėjo po 25c. ant šėro 
kas trys mėnesiai ir pridėjo 
po 50 centų ant šėro ekstra 
visiems metams.

Federal Water & Gas 
Corp, pernai mokėjo po $1, 
šiemet po $1.10.

Iš tų kelių pavyzdžių ma
tome, kad firmų pelnai au
ga. Tačiau ne kartą ir ne 
du esame girdėję vargšą 
žmogelį, kuris pats vos galą 
su galu suveda, papugiškai 
kartojant savo boso šauks
mą: '

, “Brangsta viskas dėlto, 
kad algos pakilo.”

Tuos pat žmonelius, su 
tokiomis pat raudomis už 
industrines kompanijas ir 
perkupčių monopolius gir

dėjome rugojant ir prieš 
kainų kontrolę. Pasekmes 
jau žinome.,

Jlaudantieji už kompani
jų ir ponų “vargus” darbo 
žmonės tai kaladės ant ko
jų norintiems žengti pir
myn ir išmanantiems, kaip 
to siekti. Jie atsisako nuo 
žinojimo ir gal vosenos. 
Kaip ponas pasakė, taip jie 
kartos be perleidimo per 
savo smegenų sietą, be pa
tikrinimo.

Nelaimė su jais, tankiau
sia, būna ta, kad jie užsi
miršo darbininkais esą. Jie 
tik galvoja, kad pirmas mi- 
lionas dolerių suspausti 
sunkiausia. Kad jie vistiek 
kada nors dasikas patys į 
milionierius. Kas atsimena 
darbininku esąs, tas niekad 
netaps papūga fabrikantui, 
perkupčiui ar Lietuvos dar
bo žmonių priešui.

Barbutė.

Iš SENO — į NAUJĄ

Perdirbimas - persiu vimas iš 
senų medžiagų yra svarbus 
ekonomijos atžvilgiu. Taip 
svarbus, kad vyriausybė mato 
reikalą išleisti tam tinkamų 
patarimų. Tarpe kitų, išleista 
lapelis, kaip persiūti odų, kai
lių ir veltinių drabužius (Ma
ke-overs from leather, fur and 
felt). Gaunamas nemokamai 
parašius į Office of Informa
tion, U. S. Department of Ag
riculture, Washington 25, D. 
C.

Žiūrėk j saulutę, ji vi
siems šviečia.

.•*< -T ±

Nusistatyk idealą aukštai 
ir neatlaidžiai ženk prie jo.

❖ * *

Prisidėk su triusu prie 
visuomeninio darbo.

* * *

Eik prie visokių žmonių 
su žodžiu išminties ir teisy
bes.

* * $

Triuškink imperializmą. 
$ * $

Nesiguosk, kad sunki kla
sių kova.

••s * ♦

Nedejuok pakliuvęs be
laisvėm

* $ ❖

Kovok už savas teises vi
sada, visur.

***

Neužmiršk auklėti jau
nuolius darbininkiškų su
pratimų. 

s*t sjc *

Saugok sveikatą savo ir 
draugijos.

ijc Z*C

P rasi trink akis ir žiūrėk 
į gyvenimą.

:J< * $

Išsikrapštyk ausis ir 
klausyk, ką tavo priešas 
kalba.

* * *

Nusiplauk liežuvį, kad be 
reikalo nebarškėtų.

***

Apkarpyk nagus, kad ne
priliptų smalos.

Johanna.

pie vaizduojamąjį meną- 
paišybą, tapybą, kurių fes
tivalyje matėsi apsčiai ir 
gražių. Sprendžiu, gal kas 
iš toje srityje daugiau, kom- 
petentiškų asmenų tai pa- zacijų stiprinimas padarė į- 
darys.

Apie paties festivalio sėk
mingumą jau plačiai buvo 
rašyta mūsų spaudoje. Pa
tys rengėjai nesitikėjo to
kių pasekmių: — sutraukti 
atstovus, dainininkus, mu
zikus, vaidintojus ir kitus iš 
visu Amerikos ir Kanados 
dalių yra dideliu pasiseki
mu, ypač atvykimas iš toli
mų kolonijų didelėmis gru- pasikeitė, veikla teks dau- 
pėmis chorų bei vaidintojų. 
Kaip pajėgta įvykinti tokis 
didžiulis pasimojimas? Nie
ko panašaus tarpe lietuvių 
išeivijos dar nėra buvę.

Atydžiai tėmijau festiva
lio eigą sesijose ir progra
mų pildyme. Dalyvių sąsta
tas matės gan įvairus; dau
gumoje darbo žmonės, se
nesnioji karta, iš Lietuvos 
atvykusi, bet didesnė daly
vių pusė buvo Amerikoje ir 
Kanadoje augęs jaunimas. . .
Dalyvių tarpe radosi profe-c^_oro bei vaidintojų gru- 
sijonalų, baigusių kolegijas, Pė.s> pradėt neatidėliojant 
universitetus vienoje bei ki- ^ai organizuoti. Komitetas 
toje mokslo šakoje, — visi a^ls į pagelbą. Taigi, festi- 
jie jautėsi artimi— mieli vab° pasisekimas lai nelie-

- ka vien tik sekmihgu Chi
cagoje įvykiu, — “pasenu- 
sieji” ir jaunesnieji imki
mės darbo. Ypač mūs spau
dos stiprinimas privalo būt 
pirmoje vietoje, be jos mes 
būtumėm nebyliais ir nere
giais. Spaudoje tiktai tikro
jo gyvenimo atspindys; kož- 
noje kolonijoje choras, vai
dintojų grupė ir kitokios 
organizacijos privalėtų imti 

a_____  ___________ _ už būtiną pareigą suruošti
i-------------------------- -- 12L. kas metas bent po vieną
12-tas Siuntinys išeitų, didelis pramogą spaudos paudai. 
ir naudingas. Darbininkiška spauda išlai-

Kiiubietė. koma tiktai pačių darbmiib

spaudos, be centralinių or
ganizacijų? Atsakymas bus 
lengvutis — tai ilgų metų 
darbo vaisius — išdava: 
spaudos auklėjimas, organi-

Šeimininkėms

draugai; jokių garbės sta-

demijos ar kišeniaus sai-

auginti ir plėsti lietuvių tar
pe meną, kultūrą, parodyt 
pasauliui, jog mūs tauta 
taip pat gali išauklėt įžy
mybių muzikos, paišybos, 
tapybos ir kitose meno ša
kose, tiktai reikia žmonėms 
duoti progą, galimybę tai 
pasiekti. Parodos lankyto-

vykį tokiu. Moterų kliubai 
mūs judėjime lošia svarbų 
vaidmenį. Neperdėsiu pasa
kius tai, daugumoj atvejų 
chorų palaikyme moterys 
ima pirmenybę; laikraščių 
vajuose jos taip pat atlieka nyčios poką. 
nepavaduojamą rolę. Mote
rų kliubai karo metu pasi
žymėjo dideliuose darbuose, 
dabar toji padėtis dalinai

kurį kitą 
nuplauti

Šventiškasis Kalakutas
Kalakutą reikia prirengti 

taip, kaip ir bile 
paukšti. Nuvalytą 
karštu, paskui šaltu vandeniu.
Nušluostyti sausai, ištrinti 
druska ir kvapsniais pipirais 
ir taip palaikyti per kelias 
valandas, kad prarastų višti-

arba vaškuotąja

pa-

po-

kepimo ar virimo vi- 
reikia skaityti nuo

atlikę: kailiukai
Iš atlikusios, nudėvėto ploš- 

čiaus kailinės apykaklės jūs 
galite pasidaryti jeigu ne ki-# 
tą apykaklę, tai nors kepurę 
ar apvadus (trim in gus) at
naujinti kito ploščiaus apdėvė
tiems kraštams. Su kailiukais 
kepurės ir skrybėlės šiemet 
labai madoje.

giau koncentruoti vietos 
darbui. Jaunimo klausimas 
labai opus, gi katroje kolo
nijoje yra stiprios organi
zacijos, ten ir jaunimo dau
giau įtraukta į judėjimą.

Meno Centras perkelta į 
Chicagą. Komiteto sąstatas 
rinktinis: visi gerai atsižy
mėję visuomenininkai, bet 
Komitetas vienas visko ne
atliks, reikalinga kolonijom 
susidomėti ir kur nesiranda

pės, pradėt neatidėliojant

Visuomet gerai apžiūrėti vi
dų, kad neliktų įstrigę kuku
rūzų (komų).

Svarbu Pritaikyti Karštis ir 
Laikas

Galima kepti smarkiau, ga
lima kepti lėčiau. Nuo nusta
tymo karščio, dalinai, priklau
sys kepimo ilgis. Bet tik dali
nai. Kepimo ilgis taipgi pri
klausys nuo paukščio dydžio 
ir kietumo.

Vidutiniu karščiu skaitomas 
nuo 325 iki 350 laipsnių F. 
šiuo karščiu kepant rokuoja 
laiką po 25 iki 30 minučių 
per svarą ne per daug kie
tos kalakutienos.

Karštu — nuo 400 laipsnių 
F ir aukščiau, šiuo 
kepant užtenka 13 iki 
minučių per svarą.

Ne visada patartina 
ti. Smarkiai kepamas labiau 
išdžiūsta, reikia tankiau lais
tyti, o tas savaime biskį su
trukdo kepimą. Tačiau ir pa- 
laisčius, smarkiai keptas, ypa
tingai mažas paukštis, gali iš
eiti perdaug susitraukęs, su
kietėjęs. Tik patys didžiausi, 
sultingiausi 
smarkų kepimą neperdžiūvę.

Prilaikymui nuo perdžiūvi-

TRUMANO MOTINA — 
94 METŲ AMŽIAUS

karščiu 
apie 15

skubin-

gerai atlaiko

kų. Nei jokia grupė negali 
izoliuoti savo veiklą atski
rai, nuo mūs abelno judėji
mo, tad pirmoje vietoje sta
tykime patį pagrindinį 
klausimą — spaudą, o pas
kui plėskime veiklą kitose 
srityse.

labai 
atski-

1 ma-

mo ir apdegimo, uždengia 
sviestuotu “cheese cloth” 
merliumi 
p i era.

Laikas 
suomet
pradėjimo kopti - virti, no nuo 
Įdėjimo į pečių.

Kimštas ima kiek ilgiau 
perkopti, bet jeigu šiaip taip 
išgalima suspėti, geriau tą vie
tą viduje pavartoti kamšalui 
kepti, nors didiesiems, vie
šiems pokiliams dabar 
priimta kamšalą kepti 
rai blėtosę.

Kepįmas atskirai įėjo
dą vyriausia dėl to, kad re
tai kur rasi vienoje vietoje pe
čius su pakankamai karščio 
kalakutams ir‘dar kamšalui 
iškepti. Tankiausia, gaspadi- 
nės kepa paukščius vienoje 
vietoje, o kamšalą visai kito
je. Prie atskirai kepto kam- 
šalo populiarumo prisidėjo ir 
jo pyragiškai graži išvaizda. 
Tačiau atskirai keptasis nėra 
taip sultingas, kaip keptasis 
paukščio viduje. Taigi, abieji 
turi savo gerąsias puses.

Kamšalo Kiekis - Rūšis
Kamšaių darosi visokių. Pa

matinis bus toks:
8 puodukai duonos trupinių 

(vidutiniam
Puodukas 

ba buljono.
Puodukas

paukščiui).
ir pusė pieno ar-

vienų 
malta

pagal

sviesto ar kitų iš
tirpytų ’riebalų. Nesant 
nei kitų, galima vartoti 
riebi dešrinė mėsa.

Svogūnas.
Kiaušinis.

Druskos ir pipirų 
skonį.

Persijot trupinius, kad ne
būtų šmočiukų. į bert priesko
nius. Įpilti riebaluose pašutin
tą svogūną, sumaišyti, dapilti 
skystį,. paskiausia įmaišyti 
kiaušinį. ’

Kai kurios praktikuoja duo-

Washington.—Prez. Tru- 
manas sekmadienį nuskrido 
aplankyt savo motiną 
Grandview, Mo., belaukiant 
jai 94-tojo gimtadienio.

nos trupinius pirmiausia už
plikyti karštu pienu ar buljo
nu (o nesant pieno nei buljo
no — vandeniu). Neturint 
maltos duonos, vartojant rie
kelėmis ar gabalais kitaip ir 
negalima, kaip tik pirma už
plikyti ir palaikyti, kad galė
tum išminkyti nepalikus čmo- 
čiukų.

Supjaustymas Kalakuto

Savoje šeimoje, tai nėra 
problema. Vienas su kitu ap
sikeičia gabalais arba pasida
lina. Pjaustymas pokiliui, 
jeigu norima, kad visi gautų 
Įvairumo ir kad atrodytų gra
žiai, yra savo rūšies menas. 
Sunku vien žodžiais perstaty
ti.

Pamatinė taisyklė yra: 
pjauti baltąjį krūtinės rau
menį, o taip pat ir rausvąjį 
šlaunų raumenį nei visai išil-# 
gai, nei visai skersai, bet biskį 
Įstrižai.

Atpjautas plonas riekeles 
raumens sudeda gulsčiai 
— vienas vienu kraštu lėkš
tės, kitas kitu. O jeigu suda
roma porcijos kiekvienam ga
tavai, tada guldo po riekelę 
baltos ir tamsios mėsos ant 
apačioje pailgai padėto kam
šalo porcijos. Dadeda daržo
ves ir paduoda.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Keliones Įspūdžiai)

skyrių, naftos — žibalo(Tąsa)

Įsižiūrėjom, nutarėm, kad 
antradienio vakare, liepos 
30 d. gal bus geriausia: Le
opoldo Stokovskio orkest
ras išpildys Bethoveno sep
tintąją simfoniją, greta dar 
kitokių kompozicijų.

Tai ir nuvažiavom į tą 
milžinišką Holivudo du
benį. Mums bežiūrinėjant 
kioske atvirukus su vaizde
liais, draugas Pupis parūpi
no bilietus. Na, tai dabar 
gražiai pasiūliosim. Leo
poldas Stokovskis — vienas 
gabiausių orkestro vedėjų. 
O Bethovenas — simfoniš- 
kos muzikos genijus.

Pažiūrėsim, kaip tie mu
zikos šedevrai skardės po 
šito didžiulio “dubenio” 
skliautus.

Važiuodami Vilšairo bul
varu, stabtelėjom ties re
ceptų vaistine. Įbėgęs, nusi
pirkau vitaminų ir kojų 
gyslėms taisyt sutraukia
mojo skiedinio, švirkštą su 
adata ir taip ką jau turėjau 
pasiėmęs i š v ažiuodamas. 
Mat, aną vakarą, po vaka
rienei pas Bernotus, Baltu- 
lionytė prašė išnaikint jai 
porą gyslučių ant blauzdu- 
čių. Tuo tikslu ir paprašiau 
Pupį užusukt pas , Berno
tus, nes su jais tuomet ža
dėjo būt Baltulionytė.

Netrukus pribuvom. Visa 
kas atlikta, kaip pridera. 
Tai dabar maunam į valsti
jos muziejų. Jau pirma ma
tėm muziejaus gėlių parką. 
O dabar eisim į patį muzie
jų. Štai ir privažiavom. 
Pats vidudienis. Vely eime 
pirma pietų pavalgysim. 
Dėkui, draugai. Išsirinkom 
gražią parko pievelę. Drau
gė Pupienė vaišingai iš
kraustė savo gamintus pa
tiekalus. Kaip ir koks pri
vatus piknikėlis. Gražiai 
pasistiprinę, įžengiam į Ka
lifornijos valstijos muziejų. 
Mudu einam kartu su Ru
piu; jis jau čia savas, daž
nai buvęs ir žinąs visus už- 
ukaborius. Moteraitės veli
jo vėl .eiti abi, kur ir kada 
jom geriau patinka: “free 
country” — laisvas kraš
tas...

Žiūrinėdami Kalifornijos 
valstijos maisto eksponatus, 
stebėjomės įvairių vaisių 
rūšių gausa ir gražumu. Y- 
patingai mane domino; kad 
jie taip nepaprastai gražiai 
atrodo didžiuliuose cilind
ruose skystime. Taip žavė
tinai jie sukonservuoti. At
rodo, kaip beaugą ant šakų. 
Pilnučiai, blizgūs, natūra
lios spalvos — ir patys vai
siai ir lapai ir šakelės ir 
pumpurai ir žiedai — taip 
išsikėtę ir stovi skystime. 
Kas čia do skystimas toks? 
Kokia jo cheminė sudėtis? 
Kokių chemikalų tirpinys, 
kad jis nė kiek nepakeičia 
nei spalvos, nei išvaizdos? 
Ir stovi mirksta jame tie 
visokie vaisiai, uogos, gėlės, 
šakos. Ir netrupa, negen
da, nepelėja, nesudžiųsta, 
nesusitraukia, savo natū
ralios išvaizdos nepakeičia. 
Stačiai stebėtinas prezer- 
vatas — šitas tyras, kaip 
šaltinio vanduo, skystimas. 
\ Draugas Pupis čia man 
paaiškino, kad čia mūsų 

į tautiečio Nikūno darbas. 
-Nikūnas esąs savo rūšies 
' menininkas, mokslininkas, 
amatninkas, išsišakojęs ir į 
meno ir į mokslo įvairias 
puses. Nikūnas šito muzie
jaus nepavaduojamas spe
cialistas, vieniritėlis savo 
rūšies gamtos talentais ap
dovanotas, uolus, kruopštus 
darbuotojas. Tas prezer- 

vuojamasis skystimas —tai 
Nikūno išradimas. Muzie
jininkas Nikūnas — daug- 
meningų gabumų žmogus.

Jau ir pirma buvau skai
tęs “Vilny” prieš keletą me
tų aprašymus apie tą talen
tingąjį Nikūną. O dabar jo 
asmenybė gyvai sudomino 
mane.

Pupis nusivedęs viršun, 
ant galerijos parodė kelias 
diaramas, Nikūno pagamin
tas muziejui. Esu matęs vi
sokių diaramų — ir pasau
linėj Niū Jorko parodoj ir 
šiaip muziejuose. Bet čia 
kitokios diaramos. Tokios 
artistiškos miniatiūros, kad 
atsigrožėt žmogus negali. 
Aliai mažiausia smulkme
nėlė, su visu gamtiniu kolo
ritu. Štai rūpestingai po 
stiklais apvožtas stovi Vil
niaus Gedimino kalno vaiz
das. Stebėtina diarama, .su
laikanti jūsų akį savo artis
tišku tobulumu. Parašo nėr 
padėta, nei kas čia do vaiz
das nei kas jį sukūrė. Drau
gas Pupis aiškina, kad tai 
daugelio mėnesių Nikūno 
darbas. Stovi čia muziejaus 
kampe. Laukia progos, ka
da bus galima saugiai jis 
nuvešti į Lietuvos muziejų 
Vilniun.

To Gediminkalnio diara
ma pavaizduota savo pir
ui y k š t ė j gražybėj, taip 
kaip ta istorinė vieta galė
jo atrodyt prieš keletą 
šimtmečių, kada ją Gedimi
nas įruošė. Čia ir pats kal
nas natūralioj proporcijoj 
ir žinyčia viršuj kalno, gra
žiai tvorele aptverta, su 
bokšteliais, su gonkeliais, 
su tautiškais senybės orna
mentais. Paliai visą kalno 
apačią irgi eina tvora, su 
vartais, su palaipais, su ta
kais, su iškapotais laiptais. 
Ir visa tokio dydžio diara
ma, kad kaip tiktai išties
tom rankom galėtum pa
siekt, stov? didžiulėj stikli
nėj dėžėj, kevirtuotoj, kam
puotoj. Ilgai žiūrėjau ir at
sižiūrėt negalėjau tokia ne
įkainuojama meniška ir is
toriškai tautiška brangeny
be.

Nikūnas pats kitados sa
kęs Pupiui ir daug kam čia 
lietuvių, kad jis tik laukia 
progos, kada jis galės šitą 
savo kūrinį padovanot savo 
tėviškei Lietuvai. Kaip pui
ku! Kaip garbinga! Ir aš 
dar labiau panorau sueit tą 
įdomų tautietį ir su juo pa
sikalbėt.

Ant tos pačios galerijos 
visų nuostabai stovi kitas 
Nikūno daugmeningų gabu
mų ir talentų padaras. As
tronomiškas pasaulin, laik- 

l rodis. Žiūrėjau, žiūrėjau, 
; akis išpūtęs, skaičiau para- 
išų parašus, strėlėmis suve
džiotus, su skaičiuotėmis, 
miestų vardais, visur, ap
link visą mūsų žemės ka
muolį... Sakysim, Los Ange
les mieste pats vidudienis, 
dvylikta valanda. Kitur 
kur, į rytus ar į vakarus 
tuo patim momentu — kito
kia valanda. Ar jūros, ar 
salos, žemynai, miestai, val
stybės — visur pažymėta, 
nuostabiu pritiklumu lai
kas, kelinta kur valanda. 
Tokį kūrinį žmogus turė
tum išstudijuot atsidėjęs. 
Mes taip ilgai ties vienu 
daiktu apsistot negalėjom: 
tiek tų įvairiausių muzieji- 
škų įdomybių didingai žiūri 
į tave. Tik spėk sveikas 
suktis ir stebėt.

Apibėgiojom kelig * kam
barius eksponatų, mĮ&ani- 
kos, mašinų, inžinierijos

aliejaus pramonės pabūklų. 
Dailės, meno — piešinių, 
skulptūrų, braižinių, tapi
mų skyrių. Net tau akyse 
mirguliuoja.

Taukšim akmeniniais 
laiptais žemyn, į patį apa
tinį aukštą. Ir koks netikė
tas supuolimas, kokia reta 
staigmena! Einu, žiūriu į 
kokiuos ten iškasenų daly
kus. Gi štai Pūkis prabilo 
ir gyvai kalbasi su kokiuo 
žmogum. Dirstelėjau: kres
nas, tvirtas viduramžis vy
ras, apsisiautęs kokiuo gel
svu siautalu, kaip ir nuo 
lietaus, su armulka ar kaš- 
kietu ant galvos, su aki- 
naiis... Maniau sau, gal koks 
sargas ar tarnautojas pa- 
šluot, pašluostyt, švariai 
viską užlaikyk

Apsigrįžęs ir vėl žiūriu 
eksponatus, bet Pūkis vis 
dar tebesikalba. Čia kas jau 
tokio nepaprasto. Ir iš tik
ro nepaprasto! Tuoj jis ma
ne šuktelėjo: štai susipa
žinkite su Nikūnu. Su Ni- 
kūnu?... Aš ko ne apstul
bau. Taigi proga! Greitųjų 
prieinu, pagarbiai spau
džiu pratiestą ranką, o Ni
kūnas plačia burna šypso
si.

— Tai vely užeikim į ma
no laboratoriją, — tvirtu, 
skardžiu balsu pakvietė 
mokslininkas. Nuėjom per 
kelis mažesnius šalutinius 
kambarius, per kelias duris. 
Nikūnas atrakino sunkias 
masiškas duris ir įsivedė 
mudu į savo šventyklą. La
boratorija. M u z i ejininko 
laboratorija. Nespėja akys 

i lakstyt po lentynas, lenty
nėles, po sukraustytus ten 
dalykėlius, po atvaizdus, 
piešinius, diagramas ant 
sienų. Saulė skiausčiai lei
džia savo spindulius per du 
didžiulius langus.,

Nikūnas karštai aiškina 
tai tą, tai kitą savo kuria
mą padarą. ’Įtimpusiu dė
mesiu gaudau archeologiš
kus, paleontologiškus, che
miškus, architektiškus duo
menis ir stebiuos šito žmo- 

j gaus daugiariopu išsilavi- 
i nimu ir apsukrumu.

Smailiai į jus žiūri pro
tingos pilkos akys. Platus 
ketvirtuotas raumeningas 
veidas, sunkūs lygūs ančia- 
kiai, šviesūs plaukai, prade
dą balsti smilkiniuose. Jis 
greičiau panėši į fizinio 
darbo darbininką, nekaip į 
aukštai specializuoto labo
ratorijos darbo mokslinin
ką. Toks jis raumeningas, 
tvirtakrūtinis, plačiadelnis. 
Sveikas tipiškas nesugadin
tas kaimietis. Ir dargi nuo 
“mūsų krašto”. Kalba lietu
viškai liuosai, lengvu pane- 
muniečių - svedasiškių -ku
piškėnų pokalbiu.

Įdomus, be galo įdomus 
individas. Padavė man ke
lias raudonmedžio šakeles: 
— Laikyk jas tamsta. Žiū
rėk, ar jos kada pradės 
džiūt ir .byrėt. Tada man 
atgal grąžink, o aš tamstą 
apdovanosiu...

Čiupinėju: šakelės mink
štutės, gražutės, švarios, 
lyg butų tik kad nuo, me
džio nulaužtos. Žebeliai gel
svi, žalsvi, gludučiai, švel
nučiai. Jokio ženklo chemi
kalo, kur juos padarytų kie
tus ir trapius. Jokio riebu
mo ar nepaprasto lipnumo.

Ant plataus iš lentų su
dėstyto stalo stovi dalis di
aramos. Tai vaizdas, kaip 
atrodė mūsų žemės dalis 
prieš daugelį tūkstančių 
metų, dar prieš žmogaus at
siradimą. Medeliai lyg ko

kio balų augalai. Čiupteli— 
minkšti, gyvi, lankstūs, sul
tingi. O jie turės tokie išbū
ti per metų metus. Vis tai 
būdingas prezervavimo bū
das.

Nikūnas greit šokinėja 
nuo dalyko į dalyką, supai
nioja daugybę mokslo šakų. 
Tik spėk sveikas kakton dė
tis. Dirstelėjau ant sienos, 
— tarpe mišrių sukabinėtų 
atvaizdų ir braižinių lyg 
kokiais aigypto ieroglifais 
nuraizgytas p o p i ergalis. 
Nikūnas suprato mano nu
sistebėjimą. — Taip, tai 
mano parašyta.

— Ar tamsta aigyptolo- 
gas? — paklausiau nuste
bęs.

— ^Nebūtinai. Tai jau 
perdaug saviškas mokslas. 
Tačiau kiek nusimanau, 
kaip išskaityt, kas parašy
ta ant kokiu iškasenų. Dir
bi muziejui. Tave su eks
kursija nusiunčia kad ir į 
Aigyptą. Pasiseka tau iš
kast kokią senybės tobly- 
čią su keistais parašais. 
Reikia mokėt tuoj paskai
tyt.

— O kas čia tokio ant 
šio popieriaus parašyta?— 
stačiokiškai u ž k 1 a usiau 
mokslininko.

Nusišypsojo geraširdis-1 
kai:—Čia slapta formula, | 
man pačiam žinot. Slaptais! 
ženklais, sužymėta, kad bet i 
kas nesusektų. Tai reikalin
ga. Atminkit, kad laike ka
ro valdžiai gaminau diara
mas karo vietovių, kokių 
salų, kad pilotai iš viršaus 
lengviau galėtų nutaikyti 
mėtyt bombas. Šiaip fotog
rafijos suklaidina, nes jose 
veikia šešėliai, perspekty
vos. Reikia pilotui - lakūnui 
tikriausiai žinot, kas ir 
kaip yra. Šitokias diaramas i 
valdžia saugo, kaip akį.| 
Priešui būtų pravartu su- j 
sekt, kaip čia prezervuota, I 
koks cheminis mišinys var
tota. Ir netik priešui. Net 
ir mūsų šitas muziejus turi 
^aviškas prezervavimo me
todas ir nenori bet kam jų 
nurodyt.

Mane knietė, kad taip ė- 
mus ir paklausus, tai iš ko 
gi padaryta tas slėpiningas 
prezervatas. Bet susival
džiau: gal būtų stačiokiška 
ir ne vietoj.

Nikūnas paėmė lankstų, 
bet stangrų metalinį ploną 
gabalėlį. Ant vieno galo pri
tvirtintas medinis plaktukė
lis. Jis aiškina, kad čia tu
rės būt muzikai gamint in
strumentėlis. Lyg kad var
pelių skambėjimas, susilie
damas, darys melodijas — 
“chimes”. Jis jau turįs na
mie, savo būstinėj, pagami
nęs didoką “Santa Catali
na” salos diaramą. Ponas 
Riglis iš Čikagos (“Wrig
ley”), kramtomojo gurno 
didžiūnas, padarė jam užsa
kymą pagamint tą diaramą. 
Diarama jau esanti užbaig
ta, vaisius kelerių metų 
darbo. Bet Nikūnas taipgi 
ir ambicingas muzikas. Jis 
nori, kad iš tos salos dia
ramos sklistų minkšta slė
pininga muzika, sanlydžiai 
ir proporcingai diaramos 
dydžiui. ,

Tokią varpelių muziką 
jis jau turėjęs įtaisytą, bet 
muzika išėjusi bent tris
kart skurdesnė, negu rei
kėtų geram tikroviškam e- 
fektui. Tai dabar jis laužo 
galvą, daro bandymus, ant 
kiek sumažinus tas metali
nes pieneles ir tuos medi
nius plaktukėlius...

(Bus daugiau)

Bęlgrad. — Pranešama, 
kad albanų teismas mirčia 
nubaudė 5 sabotažninkus, 
kurie sprogdino didį valdinį 
nusausinimo darbų pro
jektą Malik srity j, Albani
joj.

’OP Man River’
Mississippi upė, tuom 

viršminėtu vardu, pagarsė
jusi Amerikos dainose, tik
rai yra visų Vandenų Tėvu, 
ir lošė labai svarbią rolę 
istorijoj šios šalies. Iš kiek
vieno kampelio pasaulyje 
vyrai atvyko į krantus tos 
upės, ieškodami aukso ar 
ko kito. Nuo Conquistador 
De Soto, ispanų išradėjo, i- 
ki italų spekulianto Beltra
mi, šie pionieriai — ispa
nai, prancūzai, portugalai, 
anglai, švedai ir italai —ko
vojo upės apylinkėse. Upė 
elgėsi brutališkai praeityje, 
išnaikindama tūkstančius 
namų ir išvaikydama tūk
stančius gyventojų rasti 
gyvenimo vietas kitur, bet 
šiandien žmogaus ranka ją 
suvaldo.

Mississippi Upė yra 2,- 
450 mylių ilgio ir sudaro 
rubežių dešimties valstijų. 
Ji bėga iš Itasca, Minneso
ta valstijoj, iki Mexico Į- 
lankos. Ant jos krantų sto
vi milžiniški miestai su di
džiuliais fabrikais — Saint 
Paul, La Crosse, Dubuque, 
Rock Island, Hannibal, 
Memphis, Natchez, Baton 
Rouge — ir tarp tų miestų 
yra turtingos ir vaisingos 
ūkės.

Upės istorija yra viena iš 
dramatiškiausių. Prieš De 
So to išstatymą Ispanijos 
vėliavos ant jos kranto ir 
beveik šimtmetį prieš pilg- 
rimų atvykimą į Ameriką, 
du išradėjai, Pineda ir Nar- 
vez pasiekė upės krantą, vi-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mestis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

į 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 & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. ;

Tel. ST. 2-8342
( .i * Į*.*,,**,*. <*»»

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampu* Broadway ir Stone At*.
®rl« Chauncey St., Broadway Lin*

Tel. GLenmore 8-6191 

siškai nustebinti žiūrėjo į 
vandenyno milžiniškumą. 
Ispanai, nebijodami mirties, 
prakirto kelius upės apylin
kėse šimtmetį ir pusę prieš 
francūzų atvykimą.

Švedas Radisson, kartu 
su savo draugu franciu 
Groseilliers, keliavo Upe 
net keturis kartus. Radis- 
son’o dienynas aprašė tų 
dienų gyventojus — “mums 
papasakojo apie žmones, 
kurie gyveno anapus tos u- 
pės. Milžiniški vyrai... . jie 
valgė kornus ir arbųžūs, 
milžiniško didumo... vaMai 
auga ant medžių... geria to
kį gėrimą, kad per dienas 
jie siunta.” Tai buvo 1650 
m.

Penkiolika metu vėliau, 
francūzai — Marquette, Jo
liet, La Salle — su Pran
cūzijos karaliaus paveliji
mu, pradėjo įsteigti eilę 
tvirtovių, buvo pirmas le
miamas žygis milžiniškoj 
kovoj tarp Prancūzijos ir

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

I —• ■ — M — ’ M—■ —■» M —— ■ —■ — M_*i _ M n n *|«

į GREEN STAR BAR & GRILL į 
į LIETUVIŠKAS KABARETAS J 
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina | 
į pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. I 
1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS.
| Geriausias Alus Brooklyne

Į PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
1
■
Į 459 Grand Street, Brooklyn, N.
I (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 1
i i

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St.

©

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)

Laidotuvių 
Direktorius

Anglijos dėl Naujo Pasau
lio. ' Prancūzai negaišino 

Į laiko ieškodami aukso. Jie
prakirto seniausią vago
nams kelią Missouri valsti
joj. Pirmas vagonas nešė 
šviną. Revoliucijos Karo 
Amerikos kareiviai vartojo 
ši šviną.C v

Su laiku, visoki laivai 
plaukė Mississippi upe. A- 
merikos garsusis humoris
tas Mark Twain puikiai ap- 

' rašė devyniolikto šimtmečio 
garinių laivų dienas. Milži
niška Mississippi upės klo
nis yra turtingiausia visa
me pasaulyje, užima suvirš 

į du milijonu kvad. mylių, 
: daugiau kaip du trečdaliu 
! Su v. Valstijų.

Šiandien Senoji Upė ra- 
; miai teka pro ramias, tur
tingas ukes, milžiniškus 
i miestus. Mokslas atakavo ir 
i įveikė jos vandenio įsiutimą 
■ ir pakilimai sulaiko jos sti- 
įprias sroves. Gelžkeliai atė
mė jos prekybą. Garsioji 
daina sako — “01’ Man Ri
ver jes’ keeps on rollin’ 
along...”

FLIS.

Hicksville, L. I., N. Y.

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir ųcainomii o 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Popl&r 4110 e



Trečiadienis, Lapkr. 27, IFT6

Žinios iš Lietuvos
ROKIŠKIO IR PANEMU
NĖLIO MTS LENK
TYNIAUJA

Rokiškis. — Rokiškio M 
TS dirbančiųjų kolektyvas, 
aptaręs kūlimo ir rudens 
lauko darbų spartesnį atli
kimą, nutarė įsijungti į 
tarpusavio socialistines 
lenktynes su Panemunėlio 
MTS dirbančiaisiais. Pane- 
m u n ė 1 i e č iai įvykusiame 
bendrame darbuotojų ga
mybiniame pasitarime ap
svarstę Rokiškio MTS iš
kvietimą soclenktynėms, įsi
pareigojimą priėmė. Jie pa
sižadėjo kūlimo ir rudens 
lauko darbų planą iki Di
džiosios Spalio Socialistinės 
Revoliucijos metinių išva
karių įvykdyti 150 nuoš.

PADEDA DARBO 
VALSTIEČIAMS

Vilnius. — Dabar 
respublikoje vyksta spartūs 
naujojo derliaus kūlimo 
darbai. Kūlimo metu nau
jakuriams ir vargingie
siems darbo valstiečiams di
delę paramą teikia MTS bei 
MANP-tai. Kūlimo darbuo
se pirmaujančios Pasvalio, 
Utenos, Baisogalos, Kelmės. 
Kėdainių ir Viduklės MTS 
jau iškūlė naujakurių ir 
vargingųjų darbo valstiečių
ūkiuose daugiau kaip 1,230 jimas pasiektas glaudžiai' 
tonų grūdų. bendra darbiaujant vieti-:

visoje

Plukdymo plano įvykdy
mas Biržų plukdymo ruože i 
yra anaiptol ne atsitiktinis i 
reiškinys: šis darbo laimė-:

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

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

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

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

svarų 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 j 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 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
61648—"Metro Sta., Dept. C, Lo* Angeles 55, Calif.

niams partiniams ir tarybi
niams organams su plukdy
tojais.

6000 KILOGRAMŲ GRŪ
DŲ TĖVYNĖS FONDAN

Varėna. — Varėnos aps
krities Rudnės valsčiaus 
naujakuriai pristatė į grū
dų paruošų punktą daugiau 
kaip 6000 kilogramų grūdų 
Tėvynės fondan.

Rudnės valsčiuje intensy
viai dirba politinį masinį 
aiškinamąjį darbą LLKJS 
Varėnos apskrities komite
to komjaunimo brigada, va
dovaujama sekretoriaus d. 
Paulausko. Tame valsčiuje 
surengta su naujakuriais 7 Utenos apskrities komite- 
susirinkimai, kuriuose da
lyvavo viršum 200 naujaku- 
rių* ' ATSTATYTAS KLAIPĖ

DOS MUILO FABRIKAS
Klaipėda.— Šiomis dieno

mis Klaipėdos Muilo Fabri
ko kolektyvas atšventė savo 

i įtemptojo darbo vaisius. 
Į Fabrikas paleistas eksploa
tacijon. Jau išleista pirmoji 
produkcija — pirmosios dvi 
tonos ūkinio ir tualetinio 
muilo.

Prie fabriko atstatymo 
darbo

Valsčiai Lektyniauja
UTENA. — Skiemonių ir 

Anykščių valsčių valstiečiai 
(Utenos apskr.) veda aršią 
kovą su buožėmis sabotuo
tojais, kovoja dėl grūdų pa
ruošų metinio grafiko įvyk
dymo. Tai du Utenos aps
krities pirmaujantieji vals
čiai, išpildę metinę grūdų 
prievolių normą 50 nuošim
čių. Vyksta aktyvios socia
listinės lenktynės dėl pir
maujančios vietos, kurias 
organizuoja komjaunimo

tas.

i UŽDUOTIS ATLIKTA
Biržai. — Pirmas visoje 

Tarybų Lietuvoje įvykdė se-‘ 
zoninę plukdymo užduotį, f 
Biržų pulkdymo ruožas, j 
Šiame ruože jau iki rugsė-i 
jo 1 dienos buvo surista į 
vandenį, supinta į sielius ir 
priplukdyta į paskyrimo 
vietas 17,200 kubinių met
rų miško medžiagos. Tuo 
būdu buvo prieš terminą! aktyviai prisidėjo 
atlikta plukdymo užduotis jaunimas, kuris stengėsi ne- 
101.2 nuoš. į atsilikti nuo senųjų specia

listų. Įsijungdami į socialis
tines lenktynes dvidešimt 
devintųjų Spalio socialisti- 

! nes revoliucijos metinių 
garbei, darbininkai ir tar
nautojai įsipareigojo iki 

! metų pabaigos įvykdyti me- 
, tinį gamybos planą 150%.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Te!. EVergreen 4-8003

VEIKLUS ŽEMĖS ŪKIO 
KOOPERACIJOS 
RATELIS

Biržai. — Gerai Saločių 
valsčiaus, Biržų apskrities, 
naujakuriams žinomas že
mės ūkio kooperacijos rate
lis, kuriam vadovauja kom
jaunuolis Kruopis. Jau nuo 
1944 metų naujakuriai ir 
mažažemiai gauna iš čia pa
siskolinti lauko darbams 
įvairius žemės ūkio įran
kius. Dabar ratelis gavo 
daugiau inventoriaus, pri
siųsto iš broliškųjų respub
likų. Viso gauta 11 dviva
gių plūgų, 5 zigzaginės akė
čios, 1 sėjamoji ir 1 plauna
moji mašina. Ratelio veikla 
galės dar labiau pagyvėti.

STATOMAS KLUBAS—
SKAITYKLA

Ariogala. — Ariogalos 
miestelis kyla iš griuvėsių.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥. 

I

TEL. EVERGREEN &-B770

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

M .

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Eal>v»-CT5erfy, IIHiuanian Daily.________- penKTas Puslapis

ŠYPSENOS IR ANEKDOTAI, 
KAIPO POILSIS PROTUI

Parūpino P. Krienas, 
skautas, — lai būna tai ma-

Valomos gatves, statomi 
namai. Komjaunimo Ario
galos valsčiaus komiteto se
kretoriaus Gorodeckio ini
ciatyva Ariogalos miestely
je pradėtas statyti klubo- 
skaityklos namas. Statybo
je dalyvauja komjaunuoliai, 
pionieriai ir nesąjunginis 
jaunimas.

Geriausiai dirba Milicijos 
komjaunimo pirminės orga
nizacijos sekretoriaus drg. 
Servuto darbo brigada.

Iki 29-jų Spalio revoliuci
jos metinių klubas-skaityk- 
la pradės darbą.

Baltimore, Md.
Širdinga padėka drau

gams Paserskiams, kad su 
savo mašina nuvežė mane 
į Lietuvių Svetainę, kai bu
vo koncertas,- kuriame chi- 
cagiečiai labai maloniai pa
dainavo, savo puikiom dai
nelėm ir meilingais balsais 
visus pradžiugino, o komiš
kosiomis ir prijuokino.

Taip pat dėkui ir kitiems 
draugams ir draugėms, kad 
ir mane sykiu su svečiais ir 
viešniomis paėmė pavaišin
ti, tai ir teko pasikalbėti su 
chicagiečiais, kas man buvo 
labai malonu. Tad dėkoju 
visiems, kurie man parodė 
tokią širdingą meilę.

M. Janoniene.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Pagalbos Teik. Kom. 
vietinis skyr. rengia balių ir šokius 
gruodžio 1 d., Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St. Turėsimo 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 atei
dami į parengimą gaMtc ir atsinešti 
drabužių ir batelių paaukaut. Ba
liaus pradžia 2 vai. dieną. — Komi
sija. (268-269)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 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 po susirinkimų. Būkite šį tą 
pasiruošę. — V. W. Zelin, (268-269)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvai Pagalbos Teik Komitetas, 

viet. skyr. rengia bazarą, lapkr. 30 
d., White Eagle Salėje, 8315 Kos- 
ciuszko Avė., 6:30 v. v. Kviečiame 
visus dalyvauti, prisidėti prie šio ba- 
zaro su auka, paremti Lietuvos žmo
nes. Tikimės, kad linksmai praleisi
te vakarą. — P. B. (268-269)

NEW BRITAIN, CONN.
Kviečiame dienraščio Laisvės skai

tytojus ir rėmėjus dalyvauti sekma
dienį, gruodžio 1 d., LLD 27 kp. su
sirinkime. 53 Church St. Čia bus 
svarstoma dienraščio Laisvės finan
sinis parėmimas. Mos’ 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)

SCRANTON, PA .
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 1 

d. gruodžio pas E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų, taipgi išgirsite raportą iš 
12-to Apskr. konf. ir parengimo,, ku
ris įvyko lapkr. 17 d. — P. Šlekai
tis, Sekr. (269-270)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

kos Dr-jos Lietuvių Darb. Kliubo ir 
Apšvietos Bendrovės balsavimas val
dybos 1947 m. įvyks sekmadienį, 1 
dieną gruodžio, nuo 1 vai. dieną ir 6 
vai. vak. Antradienį, gruodžio 3 d., 
nuo 6 iki 8 v. v. Draugijų nariai,ma
lonėkite visi dalyvauti balsavimuose, 
kad vėliaus nerūgotumėt ant valdy
bos. Kokią išsirinksite, tokią turėsi
te. J. J. Bakšys, prot. sekr.

(269-270)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas parengimas ir praneši

mas raportų iš Meno Sąjungos su
važiavimo įvyks lapkr. 30 d. Liet. 
Taut. Namo Apatinėj salėje, 7:30 
vai. vak. Įžangos nebus. Prašome vi
sus dalyvauti. — —Reng. Kom.

(269-270)

PAJIEŠKOJIMA1
Aš, Kazimieras Augustinas, iš 

Graužiečių kaimo, pajieškau Kazi
miero Augustino iš Vaitkūnų kaimo, 
Pabaicko parapijos, Ukmergės apsk., 
Pašilės valsd? Jis pirmiau gyveno 
Chicago, Ill., o dabar nežinau kur 
gyveną. Jeigu g^vas, 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., Eli?a 
beth, N. J. (268-275)

Ir taip ir taip — 
negerai

Miesto sode ant suolelio 
du nelaimingi nuskurėliai 
kalbasi:

— Aš esu tas asmuo, ku- 
ris iš nieko neėmė patari
mo.

—. O aš esu tas asmuo, 
kuris pildė visų patarimus, 
— atsiliepė antrasis.

Gabus studentas
Profesorius: “Kokius du 

žodžius kolegijos studentai 
daugiausia naudoja.

Studentas: “Aš nežinau.”
Profesorius: “Teisingai.”

Panašumas angelui
— Mano žmona yra ange

las trimis atžvilgiais:
— Būtent, kokiais?
— Pirmas — jinai visuo

met yra aistringame ore, 
arba, kaip anglai sako: “ai- 
ways in the air”; antras — 
visuomet arpuoja — vaidus 
kelia; trečias — pasak jos, 
apsirėdymui niekad netu
rinti jokio žemiško daikto,

Skrybėle su kojomis
Gerai neprimatančiam 

kaimynui smarkus vėjas 
nupūtė nuo galvos juodą 
skrybėlę, kurią jis pasileido 
vytis ir įbėgo į kąiminkos 
kiemą.

— Ką tu čia vaikaisi? — 
sušuko pro langą žiūrėjusi 
kaiminka.

— Savo skrybėlę gaudau.
— Eik, jau eik—tu ne 

skrybėlę gaudai, bet mūsų 
juodą vištą vaikaisi, —įspė
jo nustebinta moteris.

Skauto gudrumas
Berniukas skauto uni

formoj rado pamestus ope
ros tikietus ir grąžino juos 
savininkui, kuris padėkojo 
ir pakišo jam kvoderį ra
dybų.

— Atsiprašau, aš esu

Montello, Mass.
šiais metais St. Roko Pašal- 

pinės Draugystės pirmininku1 
yra jaunas Vincas Gelusevi- 
čia. Užimdamas . pirmininko 
vietą, jis pareiškė, kad jis per 
6 mėnesius prirašys jaunų 
naujų narių 50. Jis savo kvo
tą išpildė su kaupu. Taipgi 
per nominacijas apsiėmė pir- 
mfiiinku ir ant 1947 metų. Su
sirinkimus veda tvarkiai, lie
tuvių kalboje, taipgi gerai 
prižiūri Draugystės biznį, 
Kliubo užeiga.

Pagirtina, kad atsiranda 
jaunuolių, kurie užvaduoja 
savo tėvus ir eina jų pramin
tais keliais. Daugiau tokių 
jaunuolių!

Lietuvių Piliečių Pašalpinis 
Kliubas irgi gavo nemažai 
naujų narių. Ten pirmininkau
ja Antanas Tamulevieh. Jis 
gerai prižiūri Kliubo reika
lus, taipgi apsiėmė ant pirmi
ninko dėl 1947 metų.

Dvi pašalpinės draugystės 
pasilaiko be jokio alaus, tai 
Biručių Draugystė ir Vieny
bės Draugystė. Ten pirminin
kauja J. Stigienė. Tose drau
gijose, ypač pas Birutes, su
sirinkimuose tvarka gera ir 
jos draugiškai sugyvena. Nors 
ten yra skirtingų pažiūrų, bet 
jos užsigauliojimų vengia, ne 
taip, kaip pas vyrus.

Vienybės Draugystės na
riais yra moterys ir vyrai. 
Draugijos stovis neblogas, tik 
bėda, kad finansų raštininkas 
patsai skundžia draugystę 
valdžios inšiurinui, kam drau
gija rengia, po prievarta, me
tinius parengimus.

Žolynas..
P, S. šiuose 2 kliubuose už

prenumeruota Laisvė jau per 
keletą metų. Galima įeiti su 
mūsų parengimų garsinimais.

no geras dienos žygis.
Savininkas jau buvo be

pradedąs kvoderį kišti at
gal į savo kišenę, bet skau
tas tuo tarpu pridūrė;

—- Bet, malonus tamsta, 
mano mažasis broliukas dar 
nėra skautas.

Sriubos vardas, 
Lietaus skonis

Visuomet besididžiuojan
ti savo virimo mokyklos 
nuopelnais, jauna šeiminin
kė laike vakarienės pažvel
gė pro langą ir sako vyrui:

— Atrodo, kaip lietus, 
Jonai, ar ne?

Vyras, tuo tarpu susirau
kusiai žiūrėdamas j padėtą 
ant stalo viralą, atsiliepia:

— Taip, ištikrųjų ir at
rodo, kaip lietus; argi jau 
negalima buvo pagaminti 
bent kiek panašiau į sriu
bą?

Viešbutis per mažas
Pakeleivis: “Kiek kai

nuoja čionai kambarys?”
Klerkas: “Pirmame auk

šte, $10; antrame. — $8; 
trečiame — $6.

Pakeleivis: “Gaila, bet 
jūsų viešbutis man yra per v Mmažas.

Maudyne beprotnamyj
Vienas filantropas dova

noms įtaisė didelę maudynę 
beprotnamyje. Toje maudy
nėje net keliems ant syk 
galima buvo laisvai plaukio
ti/Tai buvo didelis, gražus 
maudymosi prūdas.

— O kaip gi patinka įna
miams manoji dovana? — 
prie progos filantropas už
klausė užveizdos.

— Beprotiškai jiems pa
tinka,—aiškino užveizda, — 
tiesiog negali jų išvaryti iš 
ten; ir dar labiau jiems pa
tinka, kai prileidžiame van
dens.

Belgijos Rinkimus Laimėjo 
Katalikų Partija

Brussels, Belgija. — Bel
gijos miestų tarybų rinki
muose daugiausia- laimėjo 
katalikai, o po jų seka so
cialistai. Komunistams te
kę 10 vietų iš 100, bet komu
nistinių balsų skaičius pa
kilęs, lyginti su rinkimais 
pirm karo.

NAMŲ SAVININKŲ 
STREIKAS

Dallas, Tex.— Parsamdo- 
mų namų savininkai pas
kelbė streiką, reikalaudami 
panaikint rendų kontrolę. 
Jie nepriimsią naujų įna
mių, kol bus nušluota ren
dų kontrolė.

Siekia Uždraust Visus Di
delius Streikus
Washington. — Demokra

tas senatorius Wm. Ful
bright siūlo kongresui iš
leist tokį įstatymą, kuris 
uždraustų streikus visose 
didžiosiose pramonėse, kur 
darbo sustojimas greitai 
paliečia visuomenę.

WILKES-BARRE MAI- 
NIERIAI VĖL DIRBĄ

Wilkes-Barre, Pa. — Su
grįžo į kietąsias angliaka- 
syklas dirbti 10,000 mainie- 
rių. Jie trejetą dienų susi
laikė nuo darbo, reikšdami 
pritarimą minkštųjų kasyk
lų streikieriams.

Minneapolis. — Pynaęų 
pardavinėtojas F. Corcor 
ran centais išmokėjo teismo 
skirtą $131.30 pabaudą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

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

(270)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GA2ZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
4ŪI 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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
PATYRUSIOS 
OPERATORES

Prie Vaikų ir Moteriškų Sportswear 
$40 iki $45 j Savaitę 

SKAMBINKITE HOBOKEN 3-0476.

LIPDYTOJOS
IR ABELNAM DARBUI MERGINOS 

PATYRUSIOS 
Pageidaujama tų, kurios gali 

operuoti Singer Siuvamąsias Mašinas
• P. MAGRI & SON

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

RANKINES SlUVftJOS 
dirbti prie dailių handbags. Gera 
Alga. Nuolatinis darbas, CALEM, 
20 E. 49th St., City.

(269)

REIKIA MOTERŲ
Gci'h a)«a ir nuolatinių darbas. Gera proga. 

Rąžykite ar kreipkitės j Misa 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)

i____________________________________________
IŠSIMOKINUSI

Practical Nurse naktiniam darbui
. HOME FOR AGED

LEXINGTON 2-6632 ar 
NEW ROCHELLE 2-2804.

(271)

SLIP SIUVĖJOS
Turi būt patyrusios dirbti dailių 

kaklaraiščių. $1.65 už tuziną.
Kreipkitės per ištisą savaitę.

H. DAVIDOWITZ
15 W. 45th St., New York City.

(271)

New Britain, Conn.
Laisvės skaitytojams

Visi mieli New Britaino 
draugai, susimildami sueikite 
gruodžio 1 dieną, sekmadienį, 
5.3 Church St. Ten bus Lietu
vių Literatūros Draugijos 27 
kuopos susirinkimas, kad pa
remti liaudies dienraštį “Lais- 
svę.” Visi žinome ir supranta
me, kaip šitoj brangenybių 
gadynėje yra sunku mažiem 
laikraščiams, ypatingai pa
žangiems, kokiu yra mūsų 
dienraštis, pasilaikyti. Ne tik 
juos didžiosios ryklės visaįp 
spaudžia — brangina kožną 
dalykėlį, reikalingą laikraš
čiui, bet jau visai nebenori po- 
pieros parduoti.

Didlapių savininkai ir visi 
kapitalistai trokšta, kad toki 
laikraščiai, kaip mūsų, grei
čiau subankrutuotų, užsidary
tų. Tas jiems būtų į sveikatą.

Bet mes, susipratę darbinin-. 
kai, pasakykime: Nesulaukt 
jums to! Pasakykime, kad 
mūsų dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis” ištisus metus turi mus 
lankyti l<as dieną.

Todėl dar kartą: Mieli 
draugai, ateikite patys ir atsi
veskite savo draugus ir pažįs
tamus gruodžio 1 dieną, 2 vai. 
po pietų.

S-kų Jurgis

Washington. — Vetera
nai turi 38 nuošimčius civi
lių darbų.

Tokio. — Gaisras Gosho- 
gawaros mieste, Japonijoj, 
sunaikino 814 namų.
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Gaso Eksplozija Užm- PENKTADIENI SVARBUS VISU KUOPŲ 
še 3 Žmones ir Suardė 
Namą j Laužą

Fero Kėlimą Caccliione 
Pavadino Aptaksavimu 
Biednuomenes

Prakalbos SvarbiuI

I Sveikatos Klausimu
Kalbės Daktaras J. 

Kaškiaučius iš Newark,

Daugelis žmonių 
Įvairiais “šalčiais 
Kiti aimanuoja,

Jsake Pritamsinti 
Miestą

Axa Florstrom, gy- 
to namo, 161-22 

Central Parkway, Ja
il žuodusi gasą anksti

Penktadienį, lapkričio 29 j 
d., 7:30 vai. vakaro, 
svetainėje. 4 19 Lorimer St 
atsibus labai svarbus susirin- i dintos lietuvių 
k imas. Kviečiami visi valdybų 
nariai Lietuvių Literatūros 
Draugijos, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo, Aido Choro 
ir kitų pažangių organizacijų.

Bus svarstoma sekami klau
simai :

(1) Ką mes turime daryli, 
kad neleisti pakelti “forą“ 
nuo 5 centų iki 10 centų?

(2) Kaip Brooklyno lictū- 
Laisvės j viai atžymėsimo 400 metų su- 

' kakti nuo pirmosios atspaus- 
kny-

gi e ms 
turėti per radijo bangas savo

1 i e tu v i ams Broo k 1 y ne

šie ir kiti svarbūs klausi
mai bus aptarti. Visi valdybų 
nariai prašomi laiku atsilan
kyti.

Tik tas biskis gaso skiepe 
ar kur kitur kartais atrodo ne 
kažin kas. Pasipiktinę Queens 
gyventojai sako, kad net kom
panijai atrodė ne kažin kuo. 
Bet jeigu anksčiau būtų at
siųsta pagalba, trys žmonės 
tebebūtų gyvi, kiti sveiki ir 
namas tebestovėtų.

Mrs. 
ventoja 
Grand 
maica,
popietį ir 3:45 pašaukusi Con
solidated Edison Co. Bet jai 
atsakyta, kad pasiuntinys pri
busiąs no greičiau, kaip už 2 
valandų. Susirūpinusi, Mrs. 
Florstrom šaukė antru kartu 
4 :30. Padėčiai atrodant blo
ga, ji rengėsi vėl šaukti už 
keliolikos minučių, bet, paga
liau, pribuvo kompanijos at
siųstas darbininkas Fred Mier- 
se, 39 m., gyvenantis 1745 E. 
37th St., Brooklyne. Tačiau 
jis vos tik spėjo nueiti į skie
pą pažiūrėti, grįždamas su
kniubo vos daėjęs laiptus. 
Mrs. Florstrom jam pagelbė
jo išlipti lauk.

Tada pašaukta policija. Kol 
ta susižinojo su kompanija ir 
pribuvo su gaso kaukėmis, jau 
buvo po 5. Nuėję į skiepą, jie 
rado gasą einantį į skiepą vi
su smarkumu ir nebuvo kuo 
užlaikyti. Jie išėjo lauk. Tuo 
tarpu pribuvo du kompanijos 
darbininkai. Jie patarę užrišti 
atvarą šlapiu audeklu.

Policistai sugrįžo į s*klepą. 
Bet vos spėjus jiems įeiti, 
trenkė eksplozija, plytinis 
dviejų aukštų namas subyrėjo 
ir užgriuvo policistus, griuvė
siai užsiliepsnojo.

žuvo eksplozijoje Francis 
O’Hara, 44 m., gyvenęs 107- 
51 108th St. ir Peter Knudsen, 
41 m., 105-23 92nd St., Ozone 
Park. Trečias, policijos leite-, 
nantas Charles Mitsche, Ne
paprastos Pagalbos Divizijos 
prižiūrėtojas, krito ir ant vie
tos mirė nuo paskubos darbe 
gelbėti užgriūtuosius.

Trečiąjį iš buvusių skiepe y^meLnę 
policistų, saržentą Paul Rosch- 
ke, 45 m., eksplozija atmetusi 
ties pat laiptais, liepsnojan
čiais drabužiais. Jis išliko gy
vas, bet pavojingai sužeistas. 
Taipgi pavojingai sužeisti du 
kompanijos darbininkai Ri
chard Andree, 43 m. ir James nįus. už jas surenkamais pi- 
Comerton, 45 m., abu iš Long nigais duodami žmonėms tie 
Island. į nemokami arba mažai primo-

Sužeisti keli ir iš gretimų kąnt X-Ray krūtinės paveiks- 
bildingų, sakoma, buvę polici-i’a’’J<ur^e Pąr°d° džiovą pirm 
jos patarti išeiti kur toliau, j Paties tos ligos savininko pa-

D. M. Šolomskas.

Scena iš filmos '‘Sister Kenny,” perstatančios paskil- 
busios slaugės pastangas pagelbėti vaikų paralyžiaus 
ištiktiems vaikams. Rodoma Brooklyn© Paramount Te
atre, Flatbush ir DeKalb Avenues.

Miesto tarybos narys Pe
ter V. Cacchione, Brooklyno 
komunistas, pareiškė, kad bu
vusiojo majoro LaG uardijos 
planas dalinai pakelti subway 
ii' kitų važiuotės linijų fėrą 
būtų “tiktai atidaromasis ky- 
lis pakėlimui iki 10 centų.”

Kaunsilmanas tuo klausimu 
pareiškimą išleido tuojau po 
išklausymo buvusio majoro 
prakalbos per radiją. LaGuar
dia savo savaitinėje radio 
programoje pasisakė už 6 ar 7 
centų fėrą. Jis siūlė palaikyti 
penktukinį skubos valando
mis, o 6 ar 7 centų visomis 
kitomis valandomis.

Cacchion e
jeigu “kartą teras bus pakel
tas kokiu nors 
giems real estate ir bankų in
teresams bus atidarytas kelias 
kelti fėra iki 10 centu.

“Dešimties centu foras,
k ė Cacchione, “yra 100 nuo
šimčių klasinis aptaksavimas 
pamatinės prekės — transpor- 
tacijos. Jis smogia biedniau- 

| šiam skaudžiausia. Real es- 
Į tate interesai gana riebėjo per 
j 35 metus su nikeliniu fėru. Į 
Dabar jie turi padėti išlaikyti !

mi-

kad

z

r-

JĮ

ra

Atidarė Metinę X-mas 
Seals Kampaniją

“New Yorko mieste yra 
tūkstančiai žmonių, turinčių 
džiovą, bet to nežinančių. Mū-

Apartmenty Ieškoti
Suėjo 4,000

gal in-

sa-

Jau kelintu kartu pastarai
siais metais iš darbininkų ei
lių buvo išravėti raketieriai, 
kurie buvo lygiai 
paskilbę pažangiųjų 
nėjimu,

negražiai 
už pul di

le ai p kad jie pasi- 
j skelbia raketierizme.

miai slenka žemyn, o įvairių 
vaistų naudojimas negrąžina 
tinkamos sveikatos. Todėl at- į 
eidami Į prakalbas atsinešk i-1 
te i r 
savo 
tas. 
duos 
kaip sustiprinti nudėvėtą svei-) tarptautinėje unijoje atstovas.

Eiliniai malioriai jau seniai 
kovojo prieš jį ir jo kliką, bot 
teismai ir bosai j j palaikė.

Wellner kaltinamas paėmęs 
iš Try-Us Textile Kompanijos, 
Brooklyne, $3,500 už prasi-' 
lenkimą su unijos taisyklėmis,

nupuolimus - 
D r. J. J.
tinkamus

Paskiausiu laiku areštuotas 
mus apie | ir po $10,060 kaucija padėtas 
nesveika-1 Jake (The Bum) Wellner, 

Kaškiaučius Brooklyno maliorių tarybos, 
patarimus, | diktatoriškas prezidentas ir

Now Yorko miesto majoras 
O’Dwyer praeito sekmadie
nio vakarą išleido įsakymą 
pritamsinti miestą tikslu tau
pyti anglį. Minkštoji anglis 
yra vartojama gaminime Švie
sos ir pajėgos.

įsakyta vartoti tik būtiniau
sias šviesas miestavuose bil- 

! dinguose. Bot privatiŠkięms 
bildingams kol kas palikta 
elgtis pagal nuožiūrą, nors iš
reiškė pageidavimą, kad liuos- 
noriai taupytų.

Naudingi patarimai yra ge
resni už vaistus.

Prakalbos įvyks sekmadie
nį, gruodžio (Dec.) 1-mą, 2 
valandą po pietų. Laisvės sve
tainėje, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

ls rengia Lietuvių 
Kultūros Draugija,

sistemą, kuri .jiems atnešė 
lion us.”

Gardene Girdėsime 
Višinskio Kalbą

ir rūpinasi.

j Sveikatos
kuri vien tik apie užlaikymą 
sveikatos
dabar yra puiki proga įsira
šyti i LSKD, tapti jos nariu, 
per ją sužinoti, kokie valgiai 
yra
gyti dėl palaikymo normalios
sveikatos.

tinkamiausi žmogui vai-

Komisijos Narys, 
A. Mureika.

Komi-

leidžiant atlikti darbą purkš- 
timu, vieton permaliavoti. Tas 
tik yra vienas iš eilės kaltini
mų. Sakoma, raketas vestas 
per ilgą laiką, bet tik susipy- 
kus tarpusavyje raketo daly
viams su savo leitenantais vis
kas iškilo aikštėn.

P&RE------------
Pavaišinimui draugų ir gerų 

$ kostumerių krikštynų proga.
Duos JUOZAS LUGAUSKAS

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 30 November
HAPPY DAYS BAR & GRILL

426 South 5th Street, Brooklyn, N. Y

f

Paskelbus aplikacijas gavi- 
. mui apartmentų naujame pi- 
| giomis romiomis namų pro

sų užduotis yra juos surasti irljekte, pirm aušros lapkričio 
padėti po atitinkama mediką- i 25-tos rytą susiformavo eilės 
liška priežiūra.” Taip pareis-j žmonių prie Hudson Guild 
kė New Yorko miesto sveika- Neighborhood House, W. 27tb 
tos komisionierius daktaras Is
rael Weinstein atidarydamas 

; Christmas Seals 
(stampučių) pardavimo kam-

> pan i ją.
Tos stamputės išstatytos 

pardavimui įvairiose krautu
vėse ir įstaigose mieste pra
dedant lapkričio 25-ta. Jomis 
pagražina kalėdinius siunti-

bet nepaklausę. Jie stoviniavę 1 sijutimo sergančiu, kol clakta-
priešais pavojingąjį namą ir 
sužeisti lakstančių gabalų ar
ba buvę prie gretimų namų.

Kritiškai sužaistais skaitomi 
Robert Langelier ir Richard 
Berson, abu 14 metų. Sunkiai 
sužeistas James Price, buvęs 
pas kaimynus Olsonus, padė
jęs gelbėti kitus. Abu Olsonai, 
August ir Frank ir Gordon 
Larson sužeisti lengviau.

Susiedijos gyventojai gar- į 
šiai kalba apie reikalavimą 
pravesti tyrinėjimą ir nubaus
ti kaltininkus nepaisymo gy
ventojų ir darbininkų gyvas
ties. R.

ERROLL FLYNN • ELEANOR PARKER 
Warner Bros. Smagi Komedija 

“NEVER SAY GOODBYE” 
S. Z. Šakalį • Patti Brady

• Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 
RAY McKINLEY ir Jo Orkestras 

Dar ir Miguelito Valdes 
STRAND Broadway ir 47 St.

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS. CLAUDE RAINS. 
PAUL HENREID 

“DECEPTION”
WARNER ATST2YMCJIMASI 

Dnryi AUidaro 10:30 A. M. 
VIDUNAKČIO FI LMA

BWAY. Ir 51 St. NUOLAT

HBHBbmI

ras be tos mašinos negalėtų 
Įžiūrėti ligos.

Džiova yra pagydoma, 
gu laiku atrandama.

Nežiūrint tų pastangų, 
Weinstein sako, liga dar 
tebėra vyriausia mirtingumo 
priežastimi asmenų tarp 15 
ir 24 metų amžiaus ir tiktai 
antra po širdies liga mirčių 
tarp asmenų 25 iki 44 metų 
amžiaus. Kad tuos susergan
čius surasti, kol dar nėra vė
lu, bėgiu šių metų nutraukta 

i krūtinės paveikslai 
| atrodančių sveikais asmenų, 
i Tarpe tų “sveikų
nuošimčių, tai yra, po 1 ar du 
iš šimto atrandami jau reika
lingais gydymo.

Tikriausis būdas išvengti 
džiovos, tai kas metai egza- 
minuotis X-spinduliais. Per 
metus laiko susiduriame gat
vėje, subvėse, bažnyčiose, te
atruose- ir kitur su tūkstan- 
čiais žmonių, kurie gali turė
ti džiovą. New Yorke, apro- 
kuojama, tokių nežinomų nei 
savęs nežinančių ligos skleidė
jų esą 21,000. Stamputės pa
deda ligą nukovoti.

.iei

dr. 
vis

655,000

1 iki 2

St., New Yorke. Visi stengėsi i 
būti pirmiausiais prie vieno iš 
būsimų 608 butų.

Iki vakaro raštinę buvo per
ėję arti 4,000 aplikantų.

Pirmieji to Elliott Homes 
projekte butai bus gatavi apie 
sausio 1-mą. Randasi tarp 
25th ir 27th Sts. ir 9th ir 
JOth Avės., viso keturi bildin- 
gai, 11 ir 12 aukštų, su apart- 
mentais nuo 1 iki 6 kamba
rių.

Ne 
tą ne 
buvo 
dėl to, kad gavėjai buto bus 
parenkami ne tiktai pagal rei
kalą ir pirmenybę užsiregis- 

! truoti, bet ir pagal uždarbį.
Pavyzdžiui, du kambariu 

gauti šeima turi uždirbti ne 
i daugiau $1,600 metams, po 
į apie $30.77 savaitei. Daugiau 
■ uždirbantieji skaitomi ištek
lingais gauti tiek kambarių ki- 

1 km. T/G/MII Vt/GIGn 1 1 4* 1 O Ir

Ateinantį pirmadienį, gruo
džio 2-rą Įvyksiančiame Madi- 
! son Square Gardene masinia- 
i me mitinge (Get Together 
i With Russia rally), garbės 
i svečiu kalbėtoju bus Andrius 
Y. Višinskis, Tarybų Sąjungos’ 

I užrubežių reikalams vice-mi- 
{nistras ir delegatas Jungtinė- 
{se Tautose.

Mitingą rengia National 
Council for American - Soviet 
Friendship, jau daug metų 
gyvuojanti Įstaiga vyriausiai 
vienam tikslui—-akstinti drau
gingumą tarp Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvai Pagalbos Teikimo
teto Brooklyn© skyriaus susirinki
mas įvyks lapkričio 28-tą, 7:30 vai. 
vakaro, 419 Lorimer St. Darbai: mo
bilizacija daug vietinių ir apylinkės 
spėkų užbaigimui 12-to Siuntinio: 
darbninkų bankietas gruodžio 21 
koncertas ir balius sausio 19-tą. - 
LPTK Skyriaus seki’. A. Mureika.

(269-270)

Prašome užeiti pasimatyti ir gražiai praleisti laiką.

vis iaplikantai gaus bu- 
vicn dėl to, kad jie ne- 
pirmaisiais eilėje, bet ir

Tikintai 60c ir iki $3.60, 
gaunami iš anksto darbininkų 
knygynuose.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas apšildomas kambarys 
vienai merginai Wililamsburgh arba 
East New Yorko srityse, prašau laiš
ku pranešti šiuom antrašu: H. P., 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(269-272)

tur. Jeigu reikia buto iš ke
turių kambarių, priims už
dirbančius ne daugiau $1,900 
metams, po apie $36 per sa
vaitę. šešių kambarių gavėjų 
Įplaukos užleidžiamą iki $2,- Į 
100 metams, apie $40 savai- ! 
tei.

Nebuvimo buto sunkumų1 
spaudžiami, tačiau, ne vienas 
uždirbęs dolerį, kitą daugiau 
bevelytų būti 
žiau ir gauti 
lį švariame, 
negu gyventi 
niu uždarbiu 
liams šeimoms kokiame seno 
namo bute.

Rendos mėnesiui, įskaitant 
už gasą ir elektrą, naujaja
me projekte bus už vieną 
kambarį $15.50 iki $20, du— 
$23.20 iki $25.60, trys—$28,- 
70, keturi - 
$35.25, šeši

M

uždirbančiu ma- 
nuosavą kampe- 
naujame name, 

kad ir su dides- 
susibrukus ke-

$.32.10, pęnki — 
- $37.10.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir t.t. Puiku! 

ateičiui bu naujausiai! įtaisymai!.
. ( KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos ,

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

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

JI

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

Tel. SOuth 8-5569
i

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LE IM O N AS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyelt !r Matter Bta. 
BROOKLYN I, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais UMnryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergTeen 7-6868
221 South 4th Street

KAPISKAS

Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU JfiJIMU, 
PA'f'OGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

VYRIŠKI T0PK0UTA1 
IR OVERKOUTAI

ir aukočiau
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
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 pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins Z 
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!

DEAN 
19 . $2475

CAMBRIDGE
Uj»w»b . . . I2979

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

4

MATIKI

Šateikiam rarblng&s laldotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-44»»

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel 8T. 2-2178. (Am Graham Ave.) Atdara Vakarai*.




