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Antra, aplinkui Draugą su-Į singUS pranešimus.
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Amerikos 
ja remia 
geresnę būklę. C. I. O. savo ' 
konvencija tain pat pasmerkė 
valdžios indžionkšiną prieš 
mainierius. j

Vadinas. visi organizuoti ' 
darbininkai pasisako už mai
nierius šiame susikirtime.

Tai didelė veidmainystė. 
Jeigu mainieriams galima rei
kalauti iš kompanijų geresnių 
sąlygų, tai kodėl negalima 
reikalauti iš valdžios?

! Istanbul, Turkija. — Tar
nuos. _ ; ki jos valdžia įsakė patik-
vyriausybė tuo- , rjnti armijos įgulas ir ka- 
mainieriams ai- į rjnįus įrengimus prie Dar- 

................... I danelhj sąsiaurio, vandens

Bet Chicagos kunigų Drau
gas i 
plūsta mainierius. Girdi, jų . (Daroma ten ir 
“žygis aiškiai siekia pažeisti jankių pratimai.) 
ir Jungtinių Valstybių vyriau- •-----------------
svbės autoritetą.” (Draugas, n •* H* 1 • •
lapk. 22 <1.) Rumunijos Rinkimai

Mainieriai, girdi, turėjo po- i Į:
ra mėnesiu palaukti, kol kon-1 AtldarilzQl
traktas pasibaigs ir kol kasy nCpdUlliMl nlllCl iAdl 
klos išeis iš valdžios 
lės. Tada būtų buvę 
mainieriams persiimti 
panijomis.

Darbo Federaci- j 
mainierių kovą už į

Washington. — Amerikos 
valstybės departmehtas įta
rė, kad Rumunijos valdžia 
persekiojus savo priešinin
kus (dešiniuosius socialde
mokratus ir kt.) rinkimuo
se. Rumunijos atstovas sa-

• kč, Amerika naudoja netei-

Dany Protestas prieš 
Jankius Greenlandijoj

Copenhagen, Danija. — 
- Danų laikraščiai protestuo- 
Į ja, kad amerikonai statosi 
, naujas karines bazes bei di- 
1 dina senąsias Greenlandi- 

iš peties ir visa gerkle joj, šiaurinėj Danijos saloj, 
kariniai

sispietę kunigėliai pamiršta, 
. kas atsitiko po to, kai val

džios su mainieriais kontrak
tas buvo pasirašytas. Tuojau 
OPA buvo likviduotas, tuojau ' 
kainų lubos buvo nuimtos, 
tuojau pragyvenimas pašoko ’ 
mažiausia 25

Tai kodėl 
jau nepakėlė 
gų tokiu pat nuošimčiu? Ne-i 
būtų reikėję pyktis, bartis iri^^JU“^ A v.1 kelio tarp Juodosios Jurostąsytis po teismus. ; . ., J . T_. * . Į ir Viduržemio Juros.

Prastai sekasi su fašistu va- į ~ 7 ZZ į
jumi dėl ketvirtadalio miliono Jauna Mergina Nuskandino 
dolerių, štai Pittsburghe kai- 
bėjęs Budginas ir verkęs už 
aukas. Mitingas buvęs didelis, 
bet aukų tesudėję 164 dole
rius. Grand Rapidso susirin
kime tiek mažai surinko, jog 
nė skelbte neskelbia sumos, 
sarmatinasi.

Chicagoje, Roselando susi
rinkime, kalbėjo bėgliai, Dr. 
Gudauskas, Savaitis ir kun. 
Martišiūnas. Džiaugiasi suko- 
lektavę $359. Visų tų aukų 
neužteks tų hitlerininkų pra
gyvenimui.

Kad Lietuvos fašistiniams 
banditams vadovauja Hitlerio 
specialiai paruošti agentai ir 
palikti Lietuvoje, tai vis daž
niau ir dažniau patvirtina pa
tys banditų užtarytojai.

Štai Chicagos Drauge (lapk. 
23 d.) tūlas V. Beleckis rašo, 
kad jau 1943-4 metais buvo 
aišku, jog vokiečių okupacijai 
ir hitlerininkų viešpatavimui 
ateina galas. Beleckis ir to pa
ties plauko fašistai pamatė, 
kad ir jų siautėjimui Lietuvo
je dienos jau suskaitytos.

Tai, girdi, tuojau buvo im
tasi už darbo slaptai ir atsar
giai organizuotis, kad pasilik
ti Lietuvoje ir vesti kovą prieš 
tarybinę vyriausybę.

Tai buvo Hitlerio finansuo
jamas ruošimasis. Apie tą pa
tį laiką Vokietijoje buvo pa
skelbtas suorganizavimas te
roristinio hitlerininkų “Wer
wolf” (Vilko) “rytuose ir va
karuose,” kurio tikslas buvo 
parūpinti vadus fašistams tose 
vietose, iš kur vokiečių armi
jai teks pasitraukti.

V u

Italijos Socialistų Partijos 
pirmininkas Nėrini vėl nukal
bėjo gražiai ir teisingai. Jis 
sako, kad Italijoje reikia dar
bininkams eiti prie užkariavi
mo galios. O tatai galėsią pa
daryti tik išvien veikdami ko
munistai ir socialistai.

Kelias geras ir teisinga^. 
Tos dvi didžiulės darbo žmo
nių partijos, veikdamos išvien, 
galėtų sudaryti valdžią ir

(Tąsa 5-tam puslp.)
pa-

Turkai Patikrina Savo 
Karines Pozicijas

Kansas City. — Suimta 
Frances Wanstreet, 17 me
tų mergaitė, kuri nuskandi
no upėje 8 metų berniuką 
Ross Key. Jinai nužudė 
vaikutį be jokios priežas
ties ir pati pasisakė polici
jai. Iš pradžios niekas ne- 

: norėjo jai tikėti.

BOLIVIJOS VALDŽIA 
ĮSAKĖ PRIDĖT MAINIE- 
RIAM ALGOS

Pietų Amerikos respubli
kos Bolivijos valdžia liepė, 
kad Hochschild cinos ka
syklų kompanija pakeltų 
mainieriams algą 30 nuo
šimčių, kaip nuspręsta tre
čiųjų teismo. Mainieriai ža
da užgrobt kasyklas, jei ne
bus pakelta* alga.

Prekybos Sutartis tarp Šve
dijos ir Sovietų

London. — Maskvos radi
jas pranešė, kad jau pasi
rašyta plati prekybos sutar
tis tarp Sovietų Sąjungos ir 
Švedijos.

Pranešama, kad Chinijos 
tautininkai ruošiasi mar- 
šuot prieš durių komunistų 
sostinę Yenaną.

Klerikalų Riaušės prieš 
Kalbą apie Sovietus

Dublin. — Airiai katali
kai sukėlė riaušes, demons
truodami prieš episkopalo 
kunigo Hewleito Johnsono 
prakalbą apie tai, “Ką Aš 
Mačiau* Rusijoj.” Riaušėse 
sužeista keli žmonės. 50 po
licininkų, pagaliaus, išblaš
kė trukšmadarius. Kun H. 
Johnson yra Canterbury 
katedros dekanas.

PRANEŠT IR APIE ATOM- 
BOMBAS, NE TIK APIE 

ARMIJĄ, SAKO MOLOTOV
Anglijos ir Amerikos Atstovai 
Nesutinka su Sovietą Siūlymu

Užsieninis Sovietų komisa
ras Molotovas atmetė An
glijos - Amerikos pasiūly
mą, kad visos Jungtinės 
Tautos greitu laiku parody
tų, kiek kariuomenės kiek
viena turi namie. Anglai- 
amerikonai pirmiau atmetė 
Molotovo siūlymą, kad An
glija, Amerika ir kitos ša
lys praneštų, kiek jų armi
jos laikoma s vetimuose 
kraštuose.

Ant r a d ienį Molotovas, 
kalbėdamas Jungtinių Tau
tų seimo politiniame ir ap
sauginiame komitete, sakė: 
Sovietų Sąjunga parodys 
namines savo armijas tuo 
laiku, kada prasidės pasita-

Egipto Policija Nušovė 
Tris Patrijotinius 
Demonstrantus

darbiniu-

Kairo, Egiptas. — Polici
ja šaudė egiptėnus demons
travusius prieš Angliją ir 
prieš Egipto premjero Ts- 
mailo Sidky’o siūlomą su
tartį su anglais. Demons
tracijose nušauta du stu
dentai ir vienas 
kas; sužeista 100’darbinin
kų ir studentų, taipgi apie 
50 policininkų.

Tuo tarpu seimas užgyrė 
Sidky’o - Anglijos sutarties 
planą ir pareiškė Sydky’ui 
pasitikėjimą. 50 seimo narių 
dėl to pasipiktinę apleido 
seimą.

Jugoslavai Saugo Savo 
Rubežiu su Graikija

London. — Pranešama, 
kad daugiau jugoslavų ka
riuomenės siunčiama į ruož
tą rubežiaus su Graikija. 
Jugoslavija sako, vis dau
giau Graikijos gyventojų 
p e-r s i m e tą į Jugoslaviją, 
kaip pabėgėliai.

Sovietų spauda sako, “va
karinių valstybių reakcija 
skverbiasi į Balkanus.”

Egipto studentai 
riaušes prieš Angliją.

tęsia

Argentinos Studen
tai Streikuoja prieš 
Prezid. Peroną

Buenos Aires. — Argen
tinos La Plata Universite
to studentai nutarė strei
kuoti neribotą laiką prieš 
prezidentą Peroną. Tai to
dėl, kad Perono valdžia įve
dė savotiškas taisykles uni
versitetams ir per trejetą 
mėnesių išmetė apie 350 
profesorių. Studentai tatai 
vadina fašistiniais žygiais. 

rimai dėl tarptautinio nusi
ginklavimo. liet tada įvai
rios Jungtinės Tautos turės 
pranešt, nė tik apie savo 
kariuomenės skaičių, ale ir 
apie atominių bombų sandė
lius ir jų gaminimą, apie 
švirkščiamuosius - rakieti- 
nius (jet) lėktuvus ir kitus 
svarbiuosius pabūklus.

“Kareiviai juk ne tuščio
mis rankomis kovoja,” pa
stebėjo Molotovas.

Anglijos delegatas Noel- 
Baker ir Amerikos atstovas 
sen. Connally nesutiko su 
Molotovo siūlymu, kad sy
kiu su kariuomenės skai
čium būtų atidengta ir ato
miniai bei kiti slepiamieji 
karo įrankiai.

Kodėl Egiptiečiai 
Kelia Riaušes prieš 
Angliją ir Sidky

Kairo. — Egipto studen
tai ir kiti patrijotai dėl se
kamų priežasčių smerkia 
Anglijos užsieninio minist
ro Bevino ir Egipto prem
jero Sidky’o planą sutarčiai 
tarp tų dviejų šalių:

Sutartis siūlo dar 3 me
tus laikyti anglų armiją 
Egipte; žadama karinė 
Egipto parama Anglijai, 
bet slepiama, kokia bus ta 
parama; Anglijos valdžia 
neužtikrina, kad Egiptinis 
Sudanas bus pavestas Egip
tui. '

DINGO DU IŠNACINIMO 
TEISĖJAI

nu-
nu-

Berlin. — Nežinia kur 
dingo du vokiečiai išnarini
mo teismų viršininkai. Me
nama, kad naciai juos 
žudę arba nežinia kur 
dėję.

BYRNES PAVAIŠINO TRIS 
KITUS MINISTRUS

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes suruošė vaišes už
sieniniam Sovietų ministrui 
Molotovui, Anglijos užsie
nio reikalų ministrui Bevi- 
nui ir Francijos užsieninio 
ministro pavaduotojui M. 
G. de Murville. Pokilis bu
vo draugiškas.

Siūloma net $10 už Karinį 
Didlaivį Oklahoma

Di- 
lai-džiulis Amerikos karo 

vas Oklahoma dabar 
džiamas pardavimui 
varžytines. Vienas žmogus 
pasiūlė už laivą $10; kiti 
dasivarė iki $46,127. Okla
homa buvo japonų, nuskan
dinta Perlų Uoste. Paskui 
amerikonai iškėlė viršun tą 
karo didlaivį ir pataisė.

per

Lewis Sako, Valdžia 
Sulaužius Sutartį

—Washington. — Mainie
rių Unijos pirmininko Le- 
wiso advokatai teisme tvir
tina, kad valdžia laužius 
savo sutartį su minkštųjų 
kasyklų mainieriais; todėl 
Lewis turėjęs teisę panai
kint sutartį.

Kariniai Pratimai 
Bus ir Antarktikoj

Washington. — Su admi
rolo Byrdo ekspedicija į 
Antarktiką (amžinosios žie
mos sritį apie pietinį žemės 
ašigalį) plauks ir didelis 
Amerikos lėktuvlaivis. Bus 
nugabenta ir kariniai - 
kietiniai lėktuvai, kurie 
darys pratimus.

Ne-Amerikinis Komite
tas Tyrinės Aktorius

Washington. — Kongres- 
manų komitetas su Kanki
nu-Woodu priekyje, tyrinė
jąs neva ne-amerikinius ju
dėjimus, ketina kvosti ir 
Hollywoodo judamųjų pa
veikslų aktorius, kaip nu
žiūrimus' “komunistus.”

Valdžia Skelbia, kad 659 
Kasyklos Streiklaužiauja

Washington. — Valdžia 
skelbia, kad dar esą dirba
ma 659-se minkštosiose an- 
gliakasyklose ir pagamina
ma po 310,000 tonų anglies 
per dieną; tai apie septin- 
tadalis to, kiek buvo iškasa
ma m i n k š t o s i os anglies 
pirm streiko.

BULGARIJOS MINISTRŲ 
KABINETAS

Sofija, Bulgarija. — Ko
munistas Bulgarijos prem
jeras Georgas Dimitrovas 
paskyrė į savo ministrų ka
binetą 10 komunisįų, 5 vals
tiečių partijos žmones, 2 so
cialistus, 2 Zveno partijos 
narius ir vieną nepartijinį.

Skerdyklų Darbininkai Ta
riasi apie Streiką

Chicago. — Skerdyklų 
darbininkai, CIO unijos na
riai, svarstė, ar skelbt 
streiką. Kompanijos kol kas 
sutiko pakelt jiem algą tik 
apie 11 centų per valandą. 
Darbininkai reikalavo 20 iki 
29 centų valandinio priedo.

2 Žydai Užmušti, 21 
Anglas Sužeistas 
Raitoj, Palestinoj

Haifa, Palestina. — Be
namiai* žydai atbėgeliai iš 
Europos priešinosi, kuomet 
anglų kareiviai varė juos į 
laivus, plukdyti į belaisvių 
žardžius Cyprus saloj. Per 
atkaklią kovą anglai vieto
je užmušė vieną žydą, o ki
tą mirtinai sužeidė, žydai 
sužeidė 21 anglą, o vienas 
anglas, sakoma, nuskendęs.

VETERANAI MAINIERIAI 
STREIKE NEGAUSIĄ 
BEDARBIU PENSIJOS

Prasidėjo Byla prieš Lewisą; 
Einą Pokalbiai su Kompanijom

Washington. — Federa-1 prieš Lewisą.
liame apskričio teisme tre- Uždraustaesąmokėtine- 
čiadienį prasidėjo byla prieš į darbo apdraudos pensijas 
Johną L. Lewisą, Mainierių ; š e š iasdešimčiai tūkstančių 
Unijos pirmininką. Jis tei-1 streikuojančių jaunų mai- 
siamas už tai, jog neatšau-' nierių-karo veteranų. Kran
kė minkštųjų angliakasyklų tuvininkai West Virginijoj 
darbininkų streiką, kaip ir tūlose kitose valstijose 
kad jam liepė teisėjas Gold- ; pradėsią neduot bargan 
sborough, duodamas 
džionkšiną prieš Lewisą ir j mainieriams.
uniją. Lewisą gina žymiausi kai gąsdinami tuom, kad 
Darbo Federacijos advoka- S m i t h-Connally įstatymas 
tai. ' , uždraudžia remti streikie-

Pranešama, jog valdinin- rius tokiose pramonėse, ku
kai stengiasi tiesioginiai! rias valdžia yra užėmus.kai
taikyti mainierių vadus su Biznieriai, girdi, biją užsi- 
tūlomis anglies kompani- traukt bausmę pagal tą 
joms; dėl to, girdi, jau ei-1 įstatymą.
ną slapti pasitarimai. Jeigu , Dėl mainierių streiko ne- 
taip susitaikytų, tai valdžia, tekę darbo jau 70,000 žmo- 
turbūt, panaikintų bylą nių kitose pramonėse.

Kesselring Prisipa^ Peršama Traukt Gamti- 
žino Davęs įsakymą i "e_s ^,"aiJias

■ ’ * J Kurui j Rytus

i Roma. — Kariniame ang
lų teisme prisipažino vokie
čių feldmaršalas Albertas 
Kesselring, kad jis davė 
įsakymą sušaudyt 335 ita
lus įkaitus. Jie buvo 1944 
m. kovo mėnesį sušaudyti 
Ardeatine urvuose už tai, 
kad tūtas kitas italas metė 
bombą į nacių centrą Romio
je ir taip užmušė 32 vokie- 
čius.

Kesselringas sakė,
Hitleris liepęs jam žiauriau 
elgtis su italais. /

Anglai teisia eilę nacių, ITV n *• n i 
tos žudynės dalyvių. ; ĮjZ P3C10S dUdfigUlimą 

Kiek Buvo Iškasama Minkš- Įkalintas 25 Metams
tosios Anglies

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų mainieriai 
pirm streiko pagamindavo 
daugiau kaip 2 milionu to
nų anglies per dieną.

GRAIKŲ FAŠISTAI SAKOSI 
NUKOVĘ 160 PARTIZANŲ ,

Athenai, Graikija. — Fa
šistai - monarchistai sako, 
kad jų kariuomenė nukovus 
160 respublikiečių partiza
nų Pindus ir Flamburi kal
nuose per tris paskutines 
dienas. Kartu skelbiama, 
kad “raudonieji” partizanai 
tebeturį savo rankose 100 
kaimų toj srity j.

0Vokietės Smagino Jankius, 
Vokiečiai Vogė Jų “Cesą”

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokietės merginos “links
mindavo” savo kambariuose 
amerikonus kareivius, kuo
met merginų sėbrai ištuš
tindavo gazoliną iš ameri
konų automobilių. Tas ga
zolinas buvo pardavinėja
mas juodojoj rinkoj. Ame
rikonų vyriausybė dabar už 
tai suėmė 20 vokiečių.

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-3878

Washington. — Siūloma 
varyt gamtines žibinamą
sias dujas Big ir Little Inch 
vamzdžiais iš pietiniai-vaka 
rinių valstijų į New Yorko 
ir Philadelphijos apylinkes, 
bent kol tęsis minkštųjų 

: a n g 1 i a k asyklų mainierių 
streikas. Tais vamzdžiais 
galima būtų atvaryt kokius . 
75 milionus kubinių pėdų 
“geso” per dieną; tai būtų 

; tiek kuro, kaip iš 6,000 to- 
kad nų an&lies- — Gamtinis ži

binamasis gesas savaime 
veržiasi iš žemės.

I

•1Į

Nashville, Tenn. — Nu
teistas 25 metus kalėti D. 
O. Carman, 62 metų am
žiaus. Jisai sudegino savo 
žmoną, 61 metų, kad galėtų . 
be kliūčių mylėtis su šešioli- 

! kine mergina Bobby Anna 
I Keith.

z

New York.— Kai keturių 
Didžiųjų užsieniniai minis
trai ims svarstyt sutartį su 
Vokietija, bus priimta ir 
mažųjų talkininkų atstovai, 
kaipo klausovai. a

Karas tarp Indusu 
Ir Mahometonų

London. — Anglijos val
dovai sakosi biją, kad nekil
tų platus plietinis karas In
dijoj tarp stabmeldiškų in- 
dusų ir Indijos mahometo
nų. Anglų valdžia šaukia 
Londonan lordą Wavellį, 
Anglijos karaliaus pava
duotoją Indijoj, ir po du in- 
dusų ir mahometonų vadus, 
kad susitartų ir išvengtų 
naminio karo.
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Kur Link Eina Iranas?
Prieš kiek laiko Anglija sutraukė 50,000 armiją į 

pietinę Irano pašonę. Tuojau pietų Irane prasidėjo su
kilimai prieš esamą premjero Ahmed Ghavam valdžią. 
Irano valdžia viešai sakė, kad už sukilimus kalta yra 
Anglija, kuri apginklavo tam tikrus elementus.

Bet tas sukilimas baigėsi susitaikymu. Sukilėliai rei
kalavo, kad būtų neliečiama dvarų žemė, kad Ghavam 
valdžia “apsivalytų nuo komunistų.” Ghavam tuojau 
pradėjo persekioti darbininkų, valstiečių ir kairiosios in
teligentijos vadus.

Tarpe centralinės Irano valdžios ir Azerbaidžano 
provincijos yra padaryta sutartis, kad centralinė valdžia 
nesikiš į vidujinę Azerbaidžano provincijos tvarką. Toj 
provincijoj įvesta demokratinė tvarka, panaikinta bau- 
džiavizmas, žemė atiduota valstiečiams ir padaryta kitos 
progresyvės reformos. 1

Bet štai, Ghavamo valdžia užėmė Zenjan miestą, ku
rį pirmiau valdė azerbaidžaniečiai ir tuojau pradėjo 
skerdynes. Žudo komunistus ir progresyvius žmones! 
Jau kelios dienos mieste eina žudynės!

Dar to negana. Ghavamo valdžia jau ruošiasi siųsti 
armiją giliau į Azerbaidžano provinciją, neva būsimų 
balsavimų prižiūrėti. Azerbaidžano liaudis priešakyj su 
savo vadu Jar Pishevari numato, kad Ghavam, po prie
danga “prižiūrėjimo balsavimų,” nori prigrūsti armijos 
ir amerikiečių išlavintų žandarų, o paskui panaikinti 

'demokratinę tvarką. Azerbaidžano liaudies vadai sako, 
kad, jeigu Ghavam veršis į jų provinciją, tai jie iki pas
kutinio žmogaus gins savo laisvę.

Kaip žinome, Chinijoj reakcija veda karą prieš liau
dį, nes gen. Chiang Kai-shekas gauna nuo Wall stryto 
imperialistų didelę karinę pagalbą. Matyti, kad britai 
imperialistai nori išprovokuoti ir Irane naminį karą, ką 
jie atsiekė Graikijoj. Tokia jų politika yra pavojinga 
pasaulinei taikai, kurios visų šalių darbo liaudis ir de
mokratija trokšta.

žode-

tūks- 
tūks-
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Štai kitas laiškas, rašytas 
iš Vokietijos (anglų zonos), 
iš Lebenstedt, tūlo Mečio, 
kuris, kaip ir V. D. bėgo 
iš Lietuvos nuo “raudonojo 
maro”. Abu laiškai labai 
panašūs. Bjaurio j a rusus 
kiek įmanydami, o apie na
cius nei vieno prasto 
lio, jis rašo:

“...tokių atvykome 
t a n č i a i (vis tie 
tančiai — D.). Kodėl
darėme — tai buvo gelbėji
mas gyvybės’ ar ištrėmimas 
Sibiran.” Žodis žodin toji 
pati maldelė. Kiek toliau 
vėl aimanuoja: “tkurie netu
rėjo progos ar nesuspėjo 
pabėgti, jau yra žuvę ar už 
laisvę kovodami ar už tie
sos žodžio pasakymą ir už 
tai, kad buvo kokie valdi
ninkai. Kodėl dabar nenoriu 
grįžti ?' Prie dabartinių są
lygų negalime. Mes gerai 
žinome, jei ir grįžtume; lai 
Lietuvos n e b ematytume. 
Čia yra tūkstančiai lietuvių, 
o su kitom tautom sudaro 
milionai ir visi tos pačios 
nuomonės. Mūsų visų su
grįžimas rusų programos 
nepakeis, nes jų yra žymiai 
daugiau.”

Šis nacių bernas, matote, 
kalba apie kovą “už lais
vę”. Kokią “lajsvę” ir kam, 
aišku, naciam iri,jų. pakali
kam. Pasakyta gana aiškiai 
ir atvirai, jog kariavo sykiu 
su naciais ir bėgo sykiu 
su jais nuo Raudonosios 
Armijos. Visai nesigaili tą 
daro, o didžiuojasi, tik de
juoja, kad dabar nieko ne
gali padaryti, tai yra “pa
keisti rusų programos, nes 
jų yra žymiai daugiau”. Ka
da taip, tai dabar ėda dykai 
duoną ir sell ėja prieš ru
sus.

Toliau ašaroja:
“Dabar mus globoja pa

saulinė organizacija UNR- 
RA ir anglai. Maistą gau
name veltui. Kiekvienas la
geris turi savo lietuvišką 
komitetą... Žinoma, toki 
nuoširdi globa baigsis, tą 
mes gerai žinome. Todėl vi
si su nekantrumu laukiame 
pasaulio ‘politikos išsiritu- 
liojimo. Tam tikra komisija 
tremtinių klausime dar 
sprendimo nepadarė, ką da
rys su jais. Laimingas tas- 
kuris turi Amerikoje gimP $173.00 už prenumeratas, į- $26 už prenumeratas, 
nių ir juos atsiima. Jei kitos 
išeities nebus,, tai esame nu
tarę pasiduoti likimui. Kur 
Anglijos ir Amerikos val
džios mus veš, ten ir va
žiuosime....”

Baigdamas, prašo savo 
brolio, kad atsiimtų jį Ame
rikon, kitaip ateina juodos 
dienos ir t.t., ir tp.

Kiek žinau, brolis ne tik 
nežada atsiimti jį Ameri
kon, bet parašė jam tinka
mą laišką storai pabrėžda
mas grįžti Lietuvon ir atsi
skaityti su Lietuvos liau
dim. Taip ir ręikia.

Ištraukos iš šių dviejų 
laiškų parodo, jog pabėgė
liai (be abejo ne visi) jokiu 
būdu nenori grįžt Lietuvon, 
važiuos bile kur, tik ne Lie
tuvon. Visą svietą gązdina 
rusais ir bolševikais. O tai 
yra niekas kitas, kaip tik 
bandymas pridengti savo 
nešvarius darbus, atliktus 
Lietuvoje. -

Šiuomi noriu atkreipti 
skaitytojų ir visų Amerikos prenumeratas ir $1 aukų, 
lietuvių atydą, kad jei kuris i ‘ "
gauna panašius laiškus su -----------------------------------
prašymais atsiimti Ajneri- tuvosxsykiu su naciais vi- 
kon, būtų atsargūs. Dyka- sas dykaduonių luomas, o 
duonių Amerikoje ir be jų ne darbo žmonės. Buvo lai- 
yra perviršius. Lai grįžta kai, kuomet t darbo žmonės 
Lietuvon dirbti naudingą 
darbą. Su švaria sąžine lie
tuvis nebijos grįžti savo tė
vynėn, o jei kuomi prasi
kalto irgi privalo grįžti ir 

4 ” bet kur laimi liaudies blokas—masės, tai stoti prieš liaudies teismą.

Henry A. Wallace, išėstas iš komercijos sekretorys- 
tčs už kritikavimą kara kurstančios “kietumo su Rusi
ja” politikos, peržvelgia kopiją New Republic, kurį jis 
dabar redaguoja.

Lietuviai Pabėgėliai
Panikoje

Graikų Ministras Prisipažino
Kada Jungtinių Tautų konferencijoj buvo iškeltas 

apkaltinimas, kad už naminį karą atsako Anglija, kuri 
Graikijoj laiko 50,000 savo armiją, kuri kišasi į tos šalies 
vidaus reikalus, palaiko reakciją prieš demokratiją, tai 
britai sakė, kad tie apkaltinimai yra neteisingi.

Bet štai, lapkričio 25 d., iš Athenų, Graikijos sosti
nės, praneša pačių anglų žinių agentūra “Reuters,” kad 
Graikijos karo ministras P. Dragoumis pareiškė:

“Graikijos armija gaus padrūtinimų ir ginklų iš tai- bičiuliams buvo 
kininkų (Anglijos ir Amerikos) karo vedimui prieš par- gerbūvis”, nors tiesioginiai 
tizanus.... Paryžiuje aš kalbėjausi su Amerikos genero- ir vengia tatai pasakyti. Vi
lu ir jis man sakė: ‘Jungtinių Valstijų rubežiai yra tie sai kit. giesmė, kuomet eina 

kalba apie rusus ir visus 
tuos, kurie gelbėjo rusams 
sumušti nacius. Štai pavyz- 
dis:

“Kada 
pradėjo 
frontas

patys, kaip ir Graikijos’.”
Tas pareiškimas nepatiko Londono politikams. Mat, 

šie nori pusiau viešai remti Graikijoj reakciją, o graikų 
ministras atvirai viską išplepėjo.

Egipto Liaudis ir “Jos” Atstovai
Kada turčių spauda rašo apie “demokratiją” ir tūlų 

tautų “laisvę,” tai užtenka pažvelgti į padėtį Anglijos 
kolonijose. Indijos “atstovas” visur vienodai balsuoja su 
Anglijos atstovais, o Indijoj anglų kanuolės į kavalkus 
drasko., žmones, kurie nori laisvės. Anglų’ kulkosvaidžiai 
ir lėktuvai šimtais žudo indusus! .

Panašiai yra su Palestina, su Egiptu ir daugeliu kitų 
šalių. Jungtinių Tautų organizacijoj visur Egipto “at
stovas” remia Anglijos politiką, o tuo pat kartu Egipte 
yra 150,000 anglų armijos, kuri areštuoja žmones, rei
kalaujančius anglų pasitraukimo iš Egipto, šaudo ir žudo 
demonstracijų dalyvius. Kairo (Cairo) mieste trata anglų 
kulkosvaidžiai'ir egiptėnai krinta kraujo klane!

Ar gali būti didesnė apgavystė, kada turčių spauda 
tokį britų brutalį viešpatavimą kolonijose bando persta
tyti, kaipo tų šalių “nepriklausomybę” ir “demokratinę 
tvarką?”
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S. Sharkey, Easton
A. Gudzin, Schenectady ..........
J. Bimba, Paterson ..................
A. Navickas, Haverhill ............
J. Blažonis, Lowell ..................
V. Padgalskas, Mexico ..............
LLD 77 kp„ Cliffside ...............
F. Wilkas, Wilmerding .........—
M. Smitrevičienė, Detroit .......
P. Sprindis, Kenosha ...............
H. Žukienč, Binghamton ...........
LLD 145 kp., Los Angeles ........
J. Kalvelis, Bridgewater .........
S. Puidokas, Rumford ............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ... 
Adam Kupstas, E. St. Louis ....

Pateko į mano rankas po- Toliau jis prašo dėdžių 
ra iš skirtingų vietų laiškų nerašyti jo tėvams laiško 
iš Vokietijos; vienas iš U. Lietuvon apie tai, kad jis 
S. zonos, kitas iš anglų, esąs Vokietijoje, bet rašyti 
Laiškai lietuvių pabėgėlių- dėdėms Lietuvoje, sakyda- 
fašistų, kurie ‘ gvoltu sau- mas: “Tame laiške, kurį ra- 
kiasi į savo gimines, kad 
atsiimtų juos Amerikon. 
Rašo, kad iki šiol jiems bu
vo gerai, nes UNRRA juos 
globoja, šeria ir nereikia 
dirbti, tačiaus didžiausioje 
baimėje —kas bus, kai toji kiną jus su išvadavimu nuo 
globa užsibaigs? Grįžti Lie- nacių okupacijos. Jūs dabar 
tuvon bijo, nes “gręsia Si- laisvi ir mums labai gera, 
biras, arba mirtis”, kaip jie kad galite naudotis demo- 
sako, maldauja, tad, “susi
mildami atsiimkite mane- 
mus Amerikon.”

Iš laiškų aiškiai matosi, 
jog*jie yra pridarę daug ža
los Lietuvoje. Kad taip yra, 
parodo ir tas, kad ... tuose 
dviejuose ilguose laiškuose 
keikia ir visaip niekina ru
sus kiekviename sakinyje, o 
nei vieno žodelio nėra prieš 
nacius. Giriasi, kad prie 
nacių jiems buvo lengva 
gauti įvairios vokiškų įstai
gų antspaudos pasidarymui 
pasų ir t.t. Taip rašo tūlas 
V. D. 23 m. amžiaus, buvęs 
universiteto studentas iš 
Bad Mergentheim savo dė
dėms (Phila., Pa.). Reiškia, 
prie nacių jam ir jo plauko 

tvarka ir

šysite į Lietuvą dėdėms, pa
rašykite ir taip:

Tr mano sesers sūnus 
Viciukas siunčia jums ir vi
siems savo giminėms nuo
širdžius linkėjimus ir svei-

kratiškiausiomis pasaulyje 
laisvėmis. Sesers sūnus Vi- 
ciukas grįžo iš kariuomenės 
namo ir sužinojęs, kad ra
šome jums laišką siunčia 
šiuos linkėjimus. Taip pat 
sveikina ir mažąją dukrelę 
Danutę ir žada jai atsiųsti 
dviratuką su trimis ratais 
ir gražią lėlę.

‘Pas mus Amerikoje gy
venimams ne koks. Siaučia 
nedarbas ir .milionai bedar
bių slankioja po miestų gat
ves. Už darbą moka ne
daug, todėl pasitaiko dide
lių streikų. Džiaugiamės, 
kad esate išvaduoti iš tų 
bestijų nacių, kurie taip 
žiauriai apiplėšė Lietuvą ir 
visą Europą. Apie Lietuvos 
atstatymą dažnai rašo pas 
mus laikraščiai Vilnis ir 
Laisvė. Tad sveikinam su 
atvaduota Tarybų Lietu
va!’

“Pradžioje rašykite savo' 
naujienas, per vidurį įrašy
kite tai, ką aš čia parašiau, 
o paskui vėl savo naujienas, 
tik apie mane neprasitarki
te nei puse lūpų. Giminės 
supras iš to, ką aš čia pa
rašiau, kad aš esu sveikas 
ir gyvas.”

O toliau V. D. žada dar 
daugiau ir smulkiau apra
šyti apie “bolševikų žiauru
mus” kitu kartu. Padaviau 
iš jo laiško ilgesnę citatą, 
kad Amerikos lietuviai ma
tytų, kokius triksus pabėgė
liai vartoja toje bjaurioje

rusai vokiečius 
stumti atgal ir 
prisiartino prie 

Lieu vos, žmonės, bijodami 
antru kartu pakliūti po bol
ševikų valdžia, tūkstančiais 
bėgo iš Lietuvos Vokieti
jon... bėgau ir aš nuo to 
raudonojo maro.”

Matote, kalba apie žmo
nes ir tūkstančius. Čia jau 
aišku, apie kokius žmones 
jis kalba, bėgo naciai, bėgo 
ir jų lietuviški tarnai, jų 
tarpe ir V. D. O dabar fašistinėje propagandoje 
verkšlena, kad “kenčiame prieš rusus ir abelnai de- 
netekę Tėvynės ir atrodo, mokratinę liaudį. Tą daro 
kad niekados nebepamaty- patys ir bando įvelti į tą 
sime jos. Dieve, kaip sunku juodą darbą savas gimines 
be namų, be Tėvynės!” Pa- Amerikoje. Kaip matome iš 
rūpo jam Tėvynė’’ dabar, citatos viršuj, V. D. mokina 
bet visai negaila buvo, kada savo dėdes veidmainystės 
naciai ją mindžiojo ir viską būdu prigauti rusus (tik- 
naikino. riau, Lietuvos liaudį).

------------------------------------ —i--------

‘Geri’ ir ‘Blogi' Balsavimai
Visoj eilėj šalių balsavimai—valdininkų ir parlamen

tų narių rinkimai, — jau praėjo, o daųgelyj dar įvyks. 
Vienus iš jų turčių spauda pripažino gerais ir demokra
tiškais,” kitus “blogais ir sufabrikuotais.” . stitucijos užgyrimas. Jie “geri,” nes juos laimėjo taip

Belgijoj rinkimus laimėjo klerikalai, tai balsavimai vadinama Krikščionių Unija, kurią remia buvę nacių va- 
“geri,” bet Franci jo j komunistai gavo daugiausiai balsų, 
tai jie “blogi.” Rumunijoj demokratinis šešių partijų 
blokas gavo 90 nuoš. visų balsavusių balsų, apie 50 Ame
rikos korespondentų pripažino, kad balsavimai buvo tvar
koj ir demokratiški. Bet turčių spaudai jie “blogi”, mat, 
ten kapitalistų ir dvarponių partijos pralaimėjo.

Amerikos okupuoto j Vokietijos daly j—Wuerttem- 
berge-Badene—įvyko balsavimai ir “demokratinės” kon-

dai ir visa reakcija. Bet Tarybų Sąjungos zonoj didžiu
mą balsų gavo demokratinės partijos, tai ten balsavimai 
“negeri.”

Matote, kur kapitalistų^ dvarponių ir reakcijos*kan
didatai laimi, tai ten balsavimai “demokratiški,” “lega
lūs” ir “geri,” bet Kur laimi liaudies blokas—mases, tai stoti pries liaudies teismą, 
tie balsavimai turčių spaudai ir diplomatams “blogi.” Tai Mums amerikiečiams] turė- 
aiškiai parodo, kokia “demokratija” tiems, ponams rūpi! tų būti aišku: bėgo iš Lie-
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Pirmadienį, Laisvės įstai- ton, Mass., prisiuntė $42 už 
goję lankėsi vajininkė K. prenumeratas ir taipgi J. 
'Žukauskienė. Ji pridavė Bimba, iš Paterson, N. J.,

Kitos aukos sustiprini
mui, biudžeto:

A. Verkutis, Woodhaven, 
N. Y., $3.50.

F. Jotautas,. Hillside, N.

siskaito ir viena nauja pre
numerata. Aukų pridavė 
$1.50. '

Kaip matyt, Brooklynas, 
Newarkas ir Elizabethas 
lenktyniuojasi • už pirmą J., $1. 
vietą. Nors punktais pakilo, J. Slavickas, Shenandoah, 
bet pasilieka tose pačiose Pa., $1. \
vietose. Domicėlė Galinauskienė,

A. Stripeika prisiuntė B’klyn, N. Y., $1. (priduota 
naują skaiytoją ir atnauji
nimų už $16.50. Jis taipgi 
prisiuntė $55 aukų biudžeto 
sustiprinimui 1947 metams. 
Iš tų $55 išsiskaito $35 nuo 
parengimo,

per Žukauskienę).
J. Žilinskas, Newark, N. 

L, 50c.
Šiam raštui einant spau- 

don, gavome daug gerų lai- 
parengimo, kurį suruošė škų — pasekmės bus pas- 
Liet. Darb. Progr. KI., lap- kelbta prie progos. Ačiū! 
kričio 16 d., o $20 nuo gero 
dienraščio rėmėjo, Chas. 
Ruck.

Nors oficialiai nedaly
vauja vajuje, bet kiek galė
damas, Geo. Kudirka pade
da Stripeikai. Jis pridavė 
$22 už prenumeratas.

Taipgi S. Kuzmickas, iš 
Shenandoah, Pa. lankėsi 
Brooklyne ir pakilo punk
tais priduodamas $11 už

(ko. Shimaitis, iš Brock-

ŽYDAI MUŠA ANGLUS 
NUO LAIVO "

Haifa, Palestina. — Be
namiai žydai pagaliais ir ki
tais įnagiais atmušė anglų 
karius, kurie lipo į tų žydų 
laivą. Juonį žydai slaptai 
plaukė į Palestiną, bet an
glai užklupo tą laivą jūroj 
ir atsivarė 4 Haifą.

Chinijos Tautininkai Žiau
riai Elgiasi.su Sovietiniais 

Pareigūnais

Sovietų radijas sakė, kad 
Chinijos tautininkų policija 
ir kariuomenė žiauriai per
sekioja, kankina ir areštuo
ja sovietinius geležinkelio 

patapo savo šalies Lietu- p a r e i g ūnus Mandžurijoj. 
vos — Tarybų Lietuvos šei- Tas geležinkelis, pągal su- 
mininkais. , tartį, yra bendra Sovietų ir-

Barbintas. Chinijos nuosavybė.

buvo skurdo ir vargo pri
versti apleisti Lietuvą, tai 
buvo caro ir Smetonos lai
kais, o ne dabar, kuomet

Elgiasi.su


Penktadienis, Lapkr. 29, 1916 Laisve—Liberty, Lithuanian bally Tračias Puslapi*
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Nepaprastas Svečias Brazilijos
Lietuvių Kolonijoje

Rašo J. Peroba.
Brazilijoje gal tik lauki

niai indijonai nežino, kas 
yra Luiz Carlos Prestes. 
Šiaip, nėra Brazilijoje to 
žmogaus, kad nebūtų girdė
jęs šio to apie Luiz Carlos 
Prestą. Vieni jį vadina 
Cvaleiro de Esperanca, ki
ti Brazilijos Leninu, dar ki
ti kitaip, o kai kurie šv. 
Luizu.

Luiz Carlos Prestes yra 
Brazilijos Kompartijos ge
neralinis sekretorius. Yra 
fn y 1 i m i a u sias Brazilijos 
liaudžiai žmogus. Yra di-

tes’o žodis pradėjo nuaidėti šiandien senatorius — my
limiausias Brazilijos 
džiai senatorius.

Ar galėjo bent 
Brazilijos lietuvis 
kad šis, už biednų 
reikalus kankinys, 
sias Pietų Amerikoje revo
liucionierius, mylimiausias 
Brazilijos liaudies žmogus, 
vadas vykstančios Pietų 
Amerikoje socialūs revoliu
cijos, atsilankys kada nors

liau-

tas.
Nuo pat 1922 metų, Luiz 

Carlos Prestes kartu su 
Brazilijos liaudimi grumia
si už krašto išlaisvinimą iš 
po imperialistų jungo ir už 
krašte įvedimą geresnio 
žmonėms gyvenimo. Per 24 
metus Prestes nestojo ko
vojęs ir gynęs Brazilijos 
liaudies reikalų, išaugo ne
paprastu liaudžiai heroju
mi. .

Brazilijos lietuviai Luiz 
Carlos Prestes’u pradėjo 
įdomautis ir jį skaityti 
Brazilijos proteriato vadu, 
maždaug 1934-35 metais, 
kai sužinojo, kad Prestes’as 
Kominterne r e p rezentuoja 
Pietų Amerikos proletaria
tą. Prieš tai Luiz Carlos 
Prestes’as, sąmoningai Bra
zilijos trocki^tų buvo inkri
minuojamas

1935 metai 
žiuoja nelegaliai į Braziliją. 
Pasislėpęs nuo reakcionie
rių palėpėje, sutveria lega- 
lę politinę partiją — Alian- 
ca Nacional Libertadora,— 
kurios garbės prezidentu 

^Brazilijos liaudis išrenka 
•nelegaliai gyvenantį Brazi
lijoje Luiz Carlos Prestes. 
Brazilijos reakcionieriai ir 
p a r s i d a vėliai imperialis
tams, matydami Alianca 
Nacional Libertadoros au
gimą ir pasirįžimą, kad 
Brazilija taptų savarankus 
kraštas išvejant imperialis
tus, pasiunta. Tuo laiku be- 
valdęs Braziliją* Getulio 
Vargas, prašomas ponų im
perialistų ir įtikintas, kad 
ištikrųjų jo ponams gręsia 
pavojus, Alianca National 
Libertadorą uždaro, orga- 
nizacios lyderius sukiša į 
kalėjimų urvus, susiorgani
zavusius žmones išvaiko 
taip, kad neliktų nei ma
žiausio organizacijos liku
čio. Ir, Brazilijoje praside
da siausti pilna ta žodžio 
prasme neapsakoma reakci
ja. Priedan to, iškyla ža- 
liamarškinių — Integliaris- 
tų partija, arba, geriau pa
sakius, Brazilijos Nacių 
Partija. In tegliaristai, 
triumfuodami miestų gat
vėmis, uniformuoti žaliais 
marškiniais, tarytum • nu
vers kalnus, viską sutriuš
kins ir Braziliją padarys to
kią, kokią jau turėjo vokie
čiai naciai Vokietiją pasi
darę ir Italijos juodmarški- 
niai Italiją, nesiliovė gąz- 
dinę Brazilijos liaudies li
kai kam gerai baimės įva
rydami.

Tačiau Luiz Carlos Pres
tes’as visko to neišsi
gąsta ir nenuleidžia rankų. 
Persiorganizavusiai ir pa
lindusiai į palėpę Alianca 
Nacional Libertadorai dar 
sumaniau imasi vadovauti. 
Kova tarp Brazilijos fašis
tų ir pažangios liaudies vis 
labiau ir labiau pradėjo 
aštrėti. Luiz Carlos Prest
es’as vis labiau ir labiau da
rytis populiarus. Tartas iš jimas. Dėka rio-de-žianerie-

stų buvo i 
flrockistu.

ia Prestes atva-

jos reakcionierių policija, 
jausdamos! bejėgė atrasti 
pasislėpusį Prestes’ą ir nu
tildyti, pasikviečia iš Vokie
tijos gestapo specialistus, iš 
Italijos ovriečius ii- net 
Inteligence Servis agentų 
pulką, ir, žūt-būt pasirįžta 
atrasti Prestes’ą ir izoliuo
ti nuo liaudies ar nugala
binti.

Kaip tas ieškojimo proce- pas Brazilijos lietuvius pa
sas vyko, sunku pasakyti, sikalbėti, pasidžiaugti ko- 
Bet tais laikais diena po vos laimėjimais ir pasitar- 
dienos matėsi viena už kitą ti, kas toliau daryti, kad 
s e n s a c ingesnės žinios — iš žmogaus žmogumi iš- 
Prestes’as nužudytas, Pres- naudojimo 
tes’as sugautas, Prestes’as 
pabėgo, Prestes’as nusižudė lietuvis nesitikėjo, kad tas, 
ir dar visokiausių kitokių, kurio nors ir vienas žodis 
Daugumas braziliečių ii’ iš kalėjimo sienų pasprukęs 
taipgi ir Brazilijos lietuviai, į laisvę, buvo Brazilijos 
ypatingai pažangiečiai, p ra- liaudžiai vilties spindulys, 
dėjo net sielotis, kodėl Pres- kad tas žmogus, kuris diri- 
tes’as nebėga į užsienį. Luiz guoja Brazilijos liaudį ko- 
Carlos Prestes’as kovos voje už sotesnį rytojų, atsi- 
fronto vis viena neapleidžia lankys pas Brazilijos lietu- 
ir kaunasi iki paskutinės 
dienos, diriguodamas ir 
aiškindamas Brazilijos liau
džiai, kad Brazilijoje žmo
nėms gyvenimas pagerės 
tik tada, kai išnyks Brazi
lijoje žmogaus žmogumi iš
naudojimo mada.

Po kelių mėnesių gesta- 
piečių, ovriečių ir Inteli
gence Servis agentų me
džiojimo, Luiz Carlos Pres
tes’as papuolė į jų nagus, 
kartu su savo žmona Olga 
Benario Prestes’o prieš pat 
gimdymą — sergančia. Kas 
jiems atsitiko papuolus į 
žmogžvėrių nagus, labai ge
rai visiems žinoma: plaki
mas, kaulų lankstymas, ada
toms panagių badymas...

Prestes’o žmoną, Olgą, 
kad nepaspėtų pagimdyti 
Brazilijoje ir paskui nega
lėtu su nieko nekaltu nau
jagimiu braziliuku ar bra- 
ziliuke išdeportuoti, kuo 
greičiausiai ištrėmė į Vo
kietiją (Prestes’o žmona 
buvo vokietė). Olga Vokie
tijos kalėjimuose, nepras
linkus nei savaitei kitai, pa
gimdė dukterį Leokadiją, 
kurią Prestes’o motina, dė
ka Francūzijos pažangie
siems intelektualams, šiaip 
taip iš vokiečių nacių atsi
ėmė ir nusivežė Meksikon 
auginti. Luiz Carlos Pres
tes’ą Brazilijos karo teis
mas, arba, geriau pasakius, 
užsienio imperialistų, nu
teisė virš keturiasdešimčiai 
metų kalėjimo ir uždarė 
vienui vieną kalėjimo urve 
hermetiškai i z o 1 iuodami 
nuo gyvųjų tarpo.

Brazilijoj pasidarė lyg 
tyku. Tačiau, atsimenu kaip 
šiandien, vieną lietuvių gru
pelę,— susirinkę pas vieną 
draugą ir, susėdę už sta
lo, kalbėdaipiesi apie Pres
tes’o likimą, verkė kaip 
maži vaikai, ir prisiekė 
viens kitam, kad nesiliaus 
kovoję tol, kol Prestes’as 
nebus laisvas. Tokių gru
pelių Brazilijoje tada atsi
rado daug, pasirįžusių Pre
stes’ą išlaisvinti. Kova už 
Prestes’o išlaisvinimą pasi
darė kova už Brazilijos sa
varankiškumą, už geresnį 
Brazilijoje žmonėms gyve
nimą.

Šiandieną Luiz Carlos 
Prestes laisvas. Pasiklausyt 
Prestes’o prakalbų renkasi 
šimtatūkstantinės žmonių 
minios. Klausosi Luiz Car
los Prestes prakalbų visa 
Brazilijos liaudis. Luiz Car
los Prestes — Brazilijos 
liaudžiai iš vargo išsigelbė-

žmogumi
i š s ilaisvinus? 

Ne! Nei vienas Brazilijos

kartu su Brazilijos liaudimi 
už sotesnį Brazilijoje žmo
nėms gyvenimą.

Tiesiog, sunku aprašyti, 
kas dėjosi tarp susirinku
sių lietuvių susitikti Luiz 
Carlos Prestes’ą. Nepersto
jami griausmai aplodismen
tų ir šauksmas Prestes! 
Prestes! Prestes!

Pasisveikinus Prestes’ui 
su susirinkusiais lietuviais,

kevičienė — 40 kruz.; V. 
Pilipavičius — 100 kruz.; 
M. Masiunienė— auskarus; 
K. Lukoševičius—50 kruz.; 
J. Žadeikis—100 kr.; J. Am
brazevičienė — šliūb. žiedą; 
P. Steponavičius — 100 
kruz.; P. Baranauskas —50 
kruz.; L Šatas — karo bo
nus; V. Butkienė—50 kruz.; 
A. Valika —20 kruz.; P. 
Galickas — 50 kruz.; V.
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J. Bikauskas — 100
K. Petronas — 50
M. Palinauskienė —

Klausimai ir

Gerb. Redakcija
Laisvėj buvo rašyta, kad 

Chinijoj už vieną Amerikos 
dolerį moka 5,000 Chiang 
Kai-sheko dolerių. Prašau at
sakyti: Ar Chinijos komunis
tai turi savo pinigus jų valdo
moj srity j ir kokis jų pinigų 
kursas, lyginant su 
doleriu ?

kas — 50 kruz.; I. Si n to 
Pel 40 kruz.; I. Virbickas— 
50 kruz.; A. Jonuška — 50 
kruz 
kruz 
kruz
auskarus; L Mąlinauskas— 
lenciugiuką; P. Radzevičius 
— laikrodį.

Čia sužymėti tik tie, ku
rie pasisekė’ paspėti užra
šyti šių žodžių autoriui. Ta
čiau aukotojų buvo kur kas 
daugiau. Ant stalo prikrau
tų vertingų daiktų ir pinigų 
krūva matėsi, ištikrųjų, ne
maža.

Po to visko, Luiz Carlos 
Prestes į lietuvius prabilo:

— Gerbiamieji! Mano pas 
jus atsilankymas primena 
man mano gyvenimo drau-

vienas 
tikėtis, 
žmonių 
gabiau-.susirinkimą atidarė portu- Barkus — karo bonus; J.

Tamoliunas — 100 kruz.; A.
Bečius — 30 kruz.; A. Ra
džiūnas — 100 kruz.; S. 
Bubnienė — 100 kruz.; M. 
Junevičienė — 50 kruz.; J. 
Liudvinavičius — 60 kruz.; 
P. Šūkis — 90 kruz.; M. 
Bočius — laikrodį; S. Kava
liauskas — 30 kruz.; E. 
Markevičius — 50 kruz.;
M. Liutkus — 30 kruz.; M. gę Olgą, kurią nacistai nu- 

kietą. Deportuotų už pažan- Saparauskas — 25 kruz.; žudė. Jos akys buvo tokios 
gų veikimą lietuvių ir liku
sių Brazilijoje jų žmonų ir 
šeimų vardu, Prestes’ą pa
sveikino Albino Kino naš
laitė duktė, įteikdama Pres
tes’ui raudonų kravų bu
kietą. Prestes’as, susijaudi
nęs, apsikabino Kino dukre- lišaitis — 50 kruz.; J^Moc- 
lę ir pabučiavo tėvišku buč
kiu, lydimas griausmingais 
žmonių aplodismentais.

Susirinkę taipgi troško 
kuom nors apdovanoti Luiz 
Carlos Prestes’ą. Staiga iš 
visų saliono kampų pradėjo 
plaukti aukos penkiems mi
lijonams kruzeirų. Pirmu
čiausia J. Sadauskaitė įtei
kė kažkokį objektą, uždary
tą dėžutėje kampanijai pen
kių milijonų kruzeirų. ’ Po 
Sadauskaitės K. Maldūnas 
įteikė savo šliūbinį žiedą 
penkių milijonų kampani
jai. Na, ir pradėjo visi.

Sunku buvo paspėti visus 
užrašyti, bet nekurie pasi
sekė pažymėti. Manau, kad 
skaitytojui bus įdomu, kaip 
Brazilijos lietuviai nesigaili 
nieko kilniems tikslams.

K. Damša — cofrę su pi
nigais; J. Krodela —sidab- geresnes darbo sąlygas, už pralaimėjo 
rin. medalį; J. M. da Silva jų sveikatos apsaugojimą mėjo Sovietai, Lenkija
— aukso špilką; A. Liudvi- darbe, už didesnę algą, kad Albanija. Turčių spauda 
navičius — auks. lenciū- patys darbininkai ir jų šei- bando perstatyti, dalykus 
giuką; K. Šiampas— lenciu- mos žmoniškiau galėtų gy- taip, būk, ot, ten eina kova 
giuką ir laikrodį; J. Marija venti. Jeigu turčių spauda tarpe “Rytų” ir “Vaka-
— šliūbinį žiedą; Kostanci- 
ja Keitarytė — auks. žie
dą; Ana Jokubkienė — žie-

Šefeldas — šliub.
R. Mažei — šliūb. 
D. Damauskas — 

Pieslis — žiedą; J.

galų kalba Alfonsas Mar
ma, padėkodamas Pres
tes’ui už jo paprastumą ir 
kad nepamiršo lietuvių, nors 
ir svetimtaučių, bet kartu 
su visa Brazilijos • liaudimi 
vargstančių tą patį vargą. 
Po to keletas lietuvaičių, 
apsirengusių 1 i e tuviškais 
tautiškais drabužiais, įteikė 
Prestes’ui didelį gėlių bu

vius.
Bet štai: Luiz Carlos 

Preestes, atvažiavęs į, Sao 
Paulą spalio 31 d. š. m. už
daryti penkių milijonų kru
zeirų kampaniją įkūrimui 
populiarūs Sao Paulyje 
spaudos ir pasakęs 300,000 
žmonių susirinkusiems pra
kalbą, paačiuodamas sao- 
pauliškiams už energingu
mą, kad sukėlė penkis mili
jonus kruzeirų, užsuko ir 
pas Sao Paulo lietuvius lap
kričio 3 d. po pietų apie an
trą valandą.

Dalykas štai kame. Senai 
Sao Paulo lietuviai triūsia 
kartu su braziliečiais pen
kių milijonų kruzeirų kam
panijoje. Tačiau vardu Bra
zilijos lietuvių kolonijos įsi
vėlė į tą kampaniją vos 10 
d. spalio, pasižadėdami lig 
užsibaigs kampanija, t. y., 
iki 31 d. spalio, sukelti 50,- 
000 kruzeirų. Kaip pasiro
dė, lietuviams saopauliš- 
kiams tie 50,000 kruzeirų 
sukelti tokiems kilniems 
tikslams, tai tik mažas ka
vos puodukas, kaip brazi- 
liečiai šako.

Luiz Carlos Prestes jau 
ir seniau šį tą girdėjęs apie 
Brazil, lietuvius, bet da
bar, matydamas, kad Bra
zilijos lietuviai ištikrųjų vi
sa širdimi kartu su vargs
tančia Brazilijos liaudimi, 
nesigailėdamas savo bran
gaus laiko, pasirįžo užsukti 
pas Sao Paulo lietuvius su
sipažinti ir pasidžiaugti lai
mėjimais.

Apie Luiz Carlos Prestes 
atvykimą pas Sao Paulo lie
tuvius buvo sužinota vos 
prieš 24 vai. Kadangi šeš
tadienį buvo šventė, nebu
vo galima lietuviams pra
nešti per spaudą, laikraš
čiai tą dieną neišėjo nei 
vienas. Tačiau iš lūpų į lū
pas pasklydo Sao Paulo 
didmiestyje žinia ir neku- 100 kruz 
rie lietuviai suspėjo suži
noti ir į nacionalizuotą Ry: 
to organizacijos bustynę 
susirinko virš 2,000 lietuvių 
pasikalbėti ir pasidžiaugti 
su Luiz Carlos Prestes’u 
laimėjimais.

Ištikrųjų, įvyko nepapra- tis ir jo žmona — šliūbinius 
stas Sao Paulo lietuvių ko- žiedus; N. Bendžius — 50 
lonijoje atsitikimas. Pirmą kruz.; J. Dulskis —auksin.

A. Baranauskas— 25 kruz.; 
V. Tereckas — 100 kruz; M.
Belikis 20 kruz.; ‘Baka- bėjo gerą pusvalandį. Užsi- 
navičienė — auskarus; M. baigus prakalbai, Luiz Car- 
Baldzevičius-—40 kruz.; P. lui Prestes’ui drg. Julieta 
Staronas— 50 kruz.; S. Saglauskaitė įteikė dovaną 
Malikas — 50 kruz.; B. Po- atminčiai nuo Brazilijos lie

tuvių — staltiesę su išsiu
vinėtu Tarybų Lietuvos 
herbu. Ir, griaudžiant aplo
dismentams,- Prestes atsis
veikino su lietuviais.

P. S. — Luiz Carlos Pres- 
tes’so prakalbą, jei gausiu 
nuo takigrafo, išvertęs į 
lietuvių kalbą, skubėsiu pa
siusti Laisvei.

kus — karo bonus; Birutė 
Jokubkaitė — 50 kruz.; V. 
Mockus — 160 kruz.; O. La- 
tvėnaitė — auks. lenciugiu- 
ką; J. Baranauskas — 50 
kruz.; J. Stryga — 5 kr.; B. 
Keiteris — 12 kr.; B. Jasiū- 
nas — 50 kr.; Biliūnas — 
auks. žiedą; J. Mikeliaus-

Blefas Apie ’’Rytus 
ir ’’Vakarus”

Kada darbininkai išeina į Dažnai mes skaitome, kad 
streiką, tai turčių spauda, Jungtinių Tautų organiza- 
gindama milionierių reika- cijoj arba kokioj konferen- 
lus, streikierius apšaukia cijoj “eina kova tarpe rytų 
“raudonais,” “komunistaisu ir vakarų.” Arba rašo: 
ir '“neištikimais.” Ponai re- “Vakarų demokratija lai- 
daktoriai negali rašyti, kad mėjo” — kada laimi anglų 
darbininkai streikuoja už blokas, arba “Slavų rytai 

” — kada pralai- 
ar

žiedą;
žiedą;
žiedą;

A menkos

Rainys.

t

Chinijosarba

pat mėlynos, kaip jūsų....
Luiz Carlos Prestes kal-

ri išlaikyti seną pasaulyj
Aąsa 5-me pusi.)

Kreipkites tuoj aus pas
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Atsakymas

Komunistu 
liaudies valdomuose plotuose 
turi savus pinigus, kaip ir 
kiekviena kita valstybė. Kas 
dėl jų pinigu ir Amerikos do
lerio kurso, tai Amerikos val
džia pripažįsta tik generolo 
Chiang Kai-sheko valdžią ir 
tik jo pinigus pripažįsta. Liau
dies valdomuose plotuose pi
nigai tarnauja tik saviems — 
naminiams reikalams, todėl jų 
ii- nėra kursas nustatytas nei 
su doleriu, nei su kita uzsie- ( 
nio valiuta.

Jūs negalite gauti 
muilo, vilnonų, ta- 
jerių, be riebalų ... 
vis dar trūksta rie-

H balų ir aliejų 
X. visame 

pasaulyje!

Rytų” ir
tą pasakytų, tai kiekvienas rų,” kad būk pasidalinimas, 
pilietis suprastų, kad strei- nesutikimas yra tarpe “Ry- 
kieriai priversti streikuoti, tų” ir “Vakarų.” Tai žino- 
idant žmoniškiau gyventi, ma yra turčių blofas! Tik

rumoj kova eina tarpe tų, 
kurie nori taikos, darbo

Turčiai turi iškraipyti fak
tus ir skelbti išmislus.

Taip yra ir . pasaulinėj liaudies laisvės ir tų, kurie 
Benžius — laikrodį; B. An- politikoj. Albanija, Lenkija, gąsdina pasaulį atomine 
ži — auskarus; V. Žindulis
— auks. žiedą; A. Prancke- 
vičius — laikrodį; J. Miz- 
gaitienė — šliub. žiedą; 
Mizgaitis — laikrodį; Ba
tu tis ir jo žmona — šliūbi- 
nius žiedus; M. Mankaus- 
kas — šliūb. žiedą; Marija domos, kad jos laikosi “ry- 
Marmienė — šliūb. žiedą; 
P. Sinkevičius — laikrodį;
J. Bikelis — laikrodį; .A. 
Pereckas — šliūb. žiedą; P. 
Sedziavičius — 100 kruzei- 
rų; I. Valaitis — laikrodį; 
V. Sinkevičius— raš. plunk
snakotį; B. Kavaliauskienė
— auskarus; P. Srola —500 
kruzeirų; K. Linkevičius — 
20 kruz.; E. Leščinskas —

.; A. Žadeika —200 
kruz.; B. Remeikis — 500 
kruz.; A. Vaivutskas — 20 
kruz.; Paulina Černauskie- 
nė — auskarus; F. Muralis
— 100 kruz.; J. Mankinas
— 15 kruz.; R. Duonėlaitie- 
nė — 200 kruz.; J. Lenkai-

Čechoslovakija ir Jugosla- bomba, nori naujo karo, no
vija karo laiku buvo mūsų 
talkininkės, bet jų dabar 
nemyli nei Londono, nei 
Wall stryto ponai, nei tur
čių spauda. Kodėl? Todėl, 
kad jos “komunistų” vai

tų” politikos.
Bulgarija ir Rumunija 

buvo Hitlerio pusėj, bet vė
liau tų šalių žmonės sukilo, 
nuvertė fašistų valdžias ir 
stojo Jungtinių Tautų pu
sėn — kariavo prieš Hitlerį, 
mums padėjo laimėti. Bet 
jos dabar nepatinka tur
čiams. Kodėl? Todėl, kad 
jos nacionalizuoja indus
triją, kad dalina valstie
čiams ponų dvarus, kad nu
teisė karo kaltininkus, bu
vusius valdininkus fašistus 
ir sušaudė. Jos “negeros,” 
nes laikosi “rytų” politikos.

Bet Vengrija ir Suomija 
taip pat buvo Hitlerio pu
sėj, šios šalys iki pat karo 
galo išsilaikė su Hitleriu. 
Ten ir dabar dar valdžioj 

kartą Sao Paulo lietuviai špilką ir žiedą; S. Melaitie- yra daug tų pat žmonių, ku- 
viešai dainavo Internacio- nė — auks. žiedą; K. Matu- rie ir karo laiku ten buvo, 
nalą. Pirmą k a r t ą tis — 50 kruzi; P. Pepinis Bet turčių spauda tas šalis 

Brazilijoje papuošė susirin-----auks. žiedą; K. Prans- vadina “demokratiškomis”,
kime garbės stalą Socialis- kūnas — 100 kruz.; I. Bu- Kodėl? Todėl, kad ten kapi- 
tinės Tarybų Lietuvos ve- kas — 50 kruz.; J. Dani- talistai yra savo vietoj — 
liava. Pirmą kartą Brazdi- lauskas 100 kruz.; E. Pran- valdo fabrikus, nuo dvar- 
joje legaliai pasirodė, kad ckevičienė — 50 kruz.; J. ponių žemės taipgi neima, 
pritaria Brazilijos Komuni- Sakalauskas — 50 kruz.; A. ypatingai Suomijoj. Reiš- 
stų Partijai, kad stovi kar- Vištytis — 30 kruz.; M. Le- kia, viskas palieka po seno- 

palėpės Luis Carlos Pres- čiams, Luiz Carlos Prestes tu su Luiz Carlos Prestes’u, kavičius — žiedą; A. Taras- vei. . _
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P r įstatykime kiek
vieną panaudotų 

riebalų lašą... j 
reikalingi šiandien 
labiau, negu bet ka
da pirma. 
TAUPYKITE 
PANAUDOTUS 
RIEBALUS!

MORE 
0 MILEAGE

Other Passenger Ttres
Have Only FOUR Plies

Here't your lolufion to the tire ihorf. 
ege. Everything you get in other tirti 
-PLUS the famous extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac
tory brand S-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money... 
this is if!

The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

TIRES
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Ocala, Florida Binghamton, N. Y

Tai taip, su to

nom, kad sesers čia nebera-

Amelija Žemaitienė

V

Reumatiški Skausmai

—t

visi kiekvieną

g

Vot tai: jai buvo regėt tiek daug | pritinkamą daiktelį, šmakšt I 9

Lietuviškas

i TRAKTYRIUS
459

*

FIRE HOUSE INN I

John Baron Savininkas' , I

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

manta

TELEPHONE
STAGG 2-5048

f

nepa- 
visuo-

ožius ir 
silpnas.

RONKONKOMA
8634

1

Liūdčsio valandoj kreip- • 
kitčs prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
są šermeninė. Mūsą pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

CIO Financial Employes Guild ir Merchants Bank of 
New York viršininkai pasirašo sutarti, užbaigiančią 
pirmą banko darbininku streiką Jungtinių Valstijų dar
bo istorijoje. Banko prez. H. Markei (kairėje) ir uni
jos direktorius P. Hawley pasisveikinimu užtvirtina su
tarti. Užgiriančiais liudininkais yra (sėdintysis) mies- 
tavos darbo santykių komisijos pirmininkas W. Kheel, 
banko advokatas Harold Dublirer ir United Office 
and Professional Workers of America vice-prez. L. 
Berney.

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

Niūvarką, apsistoję Čika- 
Vilnies” pikniką,

ir nusiperkam ir velkam 
mažiau bus

.. _ . __  . - Aš gyvenu viršuje
Nekartą, išėję;— atsake antrasis.

Kur jisai gyvena
Teisėjas į. du areštuotus 

valkatas:
—• Kur tavo namai ?

sunki
Įdomu, kiek ji iš

tas, nieko negalėsiu jums j 
daryti, nes popietyje turiu. 
užpildyt net 18 skylių,” — 
tarė dantistas ir užkabino

Washington. — Karo de- 
| partmentas praneša, kad 
i reikią kas mėnuo gauti po 
40,000 naujų kareivių, o sa
vanorių tik apie pusę tiek 
įstoja į armiją.

1 nimelį išgyvenusiai aklam namo. Vaikam 
kaimo užukampy. Pasisve
čiavo ji keletą mėnesių, ru
deniop jau pradėjo rengtis jie namo pribūva. Su mėsiš- 

• atgal kelionėn. Bet čia kaip kais vis <

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Brooklyn, N. Y.
.Telefonas E V. 4-8698

Trakimui. — Jūsų
I nelis apie “Amerikos 
į ožkas” spaudai per 
■ Vis tiek dėkui už rašinėjimą.

Aš, Amelija Žemaitienė, no
riu širdingai padėkavoti vi
siem draugam ir draugėm, 
kurie mane aplankėte, kai aš 
sirgau. Taipgi dėkavoju vi
siems ir visoms už dovanas ir 
“greito pasveikimo” kortas, 
kurių sirgdama gavau labai 
daug. Atleiskite, kad dėl šu
tą u p.v m o dienraštyje vietos 
čionai visų atskirai nepaminė
siu. >

Dar kartą širdingai ačiū vi-

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Penktadieni. 29

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga- 

i lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
I mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir

— Niekur, jūsų malony- ! pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo-
bg. ' | nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.

i . , • o Nelauk ilgiaus,— O kur gyveni patsai
— teisėjas užklausė antro- kite i dirbtuvę.

J 4-oz. $2.00. I
J0- i 16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 066, Newark 1. N. <J.

ale tuojaus įsigyh , I 
DEKENS OINTMENT, arba rašy- Į 

. Kaina 2-oz $1.00 ? 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė | 1

MA1THEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIA1S.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

' Didelis pasirinkimas
< visokiy vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

. - . . Igaišto, kai randa jau pri-i 
rengta ko užsikąst, kada tik

x.. . , t i i, būdavo Rjoj viena moteris neteko
tik ir blykstelėjo karas. Į- keblumo. Retai kur atran- onnocvimi

Eaiivs—Liberty, EHKuanlan Daily

Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai) •

(Tąsa)

Kalbamės visi trys sus
toję. Kojos prisilakstę po 
muziejaus užukampius, o 
dabar, žiūrėk, jau antrą va
landą varom stati. Kojos 
primena, kad jom reikėtų 
atsileist, suliaunėtp bet aš 
nusistatęs čia būt ir klau
syt to įdomaus, be galo įdo
maus pasakojimo kad ir ki
ta tiek.

Pupis-žvilgtelėjo į laikro
dį: jau po penkių. Eime na
mo, muziejų uždaro kaip 
penkios. Bet Nikūnas sura
mina: jis čia šeimininkas, 
jis gali įeiti ir išeiti: jis čia 
šeimininkas, jis gali įeiti ir 
išeiti, kada jam tinka. Jis 
turi raktus. Dar kiek pasi-|kyt, bet ir visai apsigyvent 
šnekėjom, teisingiau sakius, ir darbuotis Lietuvoj, savo 
paklausėm moksliškų kalbų. 
Atsisveikinom, atsidėkojom 
Nikūnui už tokią vieningą, 
retą progą su juo pasima
tyti, ir dar jo laboratori
joj. Mokslininkas mudu iš
lydėjo iš muziejaus rūmų. 
Žadėjo užsikviest pas save 
į namus ir parodyt ką tokio 
labai įdomaus. Labai įdo
maus, — tą aš jau žinau. 
Ir laukiau tos progos vėl 
susieiti ir paklausyt to įdo
maus, reto, fenomenališko 
žmogaus.

pradžios mokykloj. O ji, nCs dabar be rūpesčių val- 
mano sesuo, padėjo prie na- džia ją namo Lietuvon par- 
mų ruošos. Visiems buvo veš. Išsipildys pagaliau jos 
patogu. Senutė sesuo savo svajonė...
dukteriai ir žentui didelė kia nuotaika mudu su žmo-
paspirtis. Daugiau jiems j na praleidom Kalifornijoj 
atlieka laiko savo prof esi- dar kelias savaites. Vis ma- 
jos reikalams, liuosesnės 
rankos. O sesuo noriai visa sim, kad jau ji bus išvažia- 
ką aplakstė, apžiūri apie vusi. Ir tik savo kelionėj į 
namus, apie mokyklą.

Aš su seseria vis susira- koj, per 
šinėjau. Ji dažnai ir neat- dasižinojom nuo savo pus- 
laidžiai vis kviesdavo mane brolio Igno Kuolo iš India

na Harbor, kad sesuo dar 
tebėra neišvažiavusi. Ji jam 
rašiusi laišką ir prašiusi 
mudviem apie tai pasakyt. 
Tai tokios tokelės su ta 
mūsų sesele. 

v I

O šiai tą dieną ir dar po- 
rą dienų praleidom ramiai,! 
be žymesnių epizodų. Buvo ■

atvažiuot Lietuvon, saviš
kių aplankyt. Atsilankyt į 
gimtąjį kraštą buvo mano 
nuolatinė svajonė nuo pat 
pirmųjų Amerikon pribu
vimo dienų. Netik atsilan-

žmonelių labui, buvo ir da
bar dar tebėr mano svajonė i atsilankę pas mus keletas ■ 
ir troškimas. I draugų ir draugių, sveika- Į

Tačiau čia gyveninio ap-' tos reikalais pasiteirauti.
linkybės kitaip diktavo. | Skaitinėjau laikraščius. Ra- 

i Prisiėjo apsibūt, prisitai- 
kyt, sutramdyti troškimus. 
Juk, jei ir važiuotum, galė
tų tau daug nemalonumų 
padaryt to prarūgusio Sme
tonos fašistinė valdžia. O 
sesuo vis kviečia atvažiuot. 
Tai aš ir sumaniau vely ją 
čia Amerikon atsikviest. 
Tegul atvažiuos, pasidairys, 
Pasaulinės čia parodos pasi
žiūrės.' Bus senukei paguo
da. Paskui, po kelių mė
nesių ir vėl sau galės atgal 
grįšt į Lietuvos kaimą.

Pasitarę su maniške, taip 
ir padariau. Ir atvažiavo 

' čia pas mane sesuo Zofija 
; Giedraitienė 1939 metų lie- 

Parvažiavę'namo, gavom pos mėnesy.. Į piknikus ją 
nemalonų sumizgimą. Ra- tuoj, į išvažiavimus, į juda- 
dom duryse įkištą telegra-; paveikslų teatrus,
mą. Iš Niūvarko, nuo mano Paskiau į Pasaulinę parodą 
sesutės Zofijos Giedraitie- važinėjom visi kiekvieną 
nes. £ako, kad nebegavusi mielą sekmadienį. Svečiavo- 
daugiau prailginimo čia pa- si ji ir pas mus ir pas bro- 

kad ją valdžia de- U Tadą Kaškiaučių čia pat ir varškes.
. Smagu pasivaikščiot, pamatę kokį

Išėję, apsidairę, žiūrim: 
mūsų “ponios” sau ramiai 
pavėsiau j a po medžiais. 
Kodėl taip ilgai užtrukom? 
Pasisakėm, kodėl. Ir visu 
keliu, namo grįždami, vis 
kalbėjom apie tą mūsų že
melės sūnų Nikūną.

silikti, 1 
portuoja, kad turi išvažiuot • Niūyarko mieste. 
9 d. rugpiūčio...
tau... Maniškė susinervino,Į naujanybių, jai, visą gyve- 
sunerimo: siųsk atgal teleg
ramą, kad ten palūkėtų, 
kad jos nedeportuotų be 
mūsų. Kur gi siųsi, kam 
siųsi, kokiuo adresu? Tau 
būtų tuščios pastangos, vel
tui energija. Jei jau J. V. 
valdžia yra paskyrusi net ir 
išdeportavimo dieną, tai 
nelabai čia ką nuveiksi. An
tra vertus, ko čia jau taip 
kiršintis? Sesuo visą šitą 
Amerikoj savo buvimo lai
ką tik ir svajojo ir laukė' 
tos dienelės, kada ji paga
liau gales išvažiuot į savo 
numylėtą gimtąjį kraštelį.

Šiaip taip suraminau 
žmoną, bet tik dalinai. Nuo 
tos telegramos jos nuotaika 
jau nebe tokia. Vis jai rūpi, 
ką dabar ta mano senutė 
sesutė vienai viena ten 
kvakši po mūsų tuščius 
kambarius. Ji ten užsimuš, 
iš galvos išeis besirūpinda
ma, besibaimindama. Kas 
ją su visais jos daiktais, su 
visa susirankiota 
nuveš į laivą...

Ir pačiam man, tiesa, ne
smagu pasidarė. Kaipgi ji 
ten viena susitvarkys, ta 
sesutė vargšelė?* Nuspren
džiau tuoj ryt rytą nupleš- 
kint jai ilgą laišką ir išsiųst 
oro paštu. Tai geriau daly
kai išsiaiškins, negu su ko
kia telegrama.

Atsigulęs, vis dar ilgai 
negalėjau iš galvos išvaikyt 
minčių. Bėda su ja dabar, 
su ta seseria. Ir kam aš ją 
atsjkviečiau į A m e riką? 
Neapmąstytai, viebaniškai, 
lengvabūdiškai. Gyveno Ji 
sau ramiai prie savo duk
ters mokytojos. Duktė ir 
jos vyras abu mokytojavo

lllj

Didelė padėka Mituniečiams 
ir Lawrencieciams

Mes norime išreikšti didelę 
padėką mūsų draugams ir 
draugėms Methueno ir Law
rence .ir apylinkės miestų už 
tokias gražias išleistuves, ku
rias mums surengėt prieš išva-

' žiavimą i Floridą, už jūsų do- 
i vanas ir gerus linkėjimus. 
1 Taip buvo linksma sužinoti, 
! kad mes turime tiek daug ge- !
- rų draugų, iš kitos pusės — | 
labai liūdna buvo palikti to-įsiems ir visoms.

i kins gerus ir linksmus žmones. 1 
Mes to visko niekuomet 
mirsime ir savo mislyse

į met busime su jumis.

Reiškiame didžiausią 
ką Maple Parko kliubiečiams 
už suteikimą salės ir drau- i 
gams Karn ii i am, Rudžiam
Penkauskam ir kitiems už to 

i kį gražų visko surengimą, 
i ,

Mūsų dukterys, kurios čio 
Inai gyvena, taip pat nori vi
■ siems draugams širdingai pa-I
■ dėkavoti.
I

Jonas ir Marijona

Grinkevičiai.

! Redakcijos Atsakymaipade- Į J J

šiau, kada prišokdamas, 
šių įspūdžių pradžią. Sė
džiu, būdavo, kiemuky prie 
seno metalinio išklypusio 
stalo ir rašau, jei kas ne
sutrukdo. Kiek suspėju, 
tuoj po pusryčių iki vaikai 
atsikelia. Tada jau reikia 
kur nušaliau prisišlieti. 
Vaikai paprastai sukelia 
šurmulį, motinai pasakoja 
savo prietykius. Visa tai 
gerai; bet rašyt kliudo.

Paskiau, papusryčiavę, 
jau apie pusdienį, vaikai 
kur išsivadėja savais reika
lais. Tada ir vėl galiu kiek 
prišokęs parašyt. Mudviem 
pas vaikus bebūnant, tek
davo dažniausia ir namu 
apyvokos reikalais kiek 
pasirūpint: maisto parsi
nešt, pieną priimt, kai jį at
veža vežimas, užsakyt ki
tom dviem dienom, kiek jo 
reikėtų, taipgi ir kiaušinių

Šypsenos ir Anekdotai - Poilsis Protui
..—......... Parūpino P. Krienas.

Dentistų darbymetis i — Manau, kad ir mudu 
“Labai gaila, tamsta, bet į-susispausime čionai, — sa- 

šiandien aš labai esu užim-; ko vyrukas savo meilužei.
— Gal būtų geriau pa- 
kti iki parvažiuosime 

į namo, — prakuždėjo visiš- 
telefoną. Pats gi tuojausp^ kitos minties apimta j 
pačiupo maišą su lazdomis mergiote, 
ir išdūmė į golfo lauką.

Baisiai įdomi 
naujiena

— Ką tu taip įsigilinusiai
skaitai laikraštyje, Jonai?

— Baisiai įdomią naujie
ną, Juozai. Štai, sako, Ang-

siutęs Hitleris tuoj šoko ant; di šviežios mėsos. Tenka 
Lenkijos ir per porą savai-! imt bet kokį preparatą, 
čių žaibiškai ją suniokojo. į Kartą, ejdami pasivaikščiot 
Karo liepsnos x veikiai per- į po “La Cienega” gatvę va- 
simetė ir kitur. Važiuot ne-1 kare pro langus pamatėm 
begalima. Tai taip nabagė- kokių dešrų ir sūrių. Esa- 
lė sesuo ir turėjo čia neno- ma italų krautuvėlės. Įei- 
rom apsibūti. O va dabar, nam į vidų. Pasidairom: po 
po septynių metų J. V. vai-: stiklais įstaminta itališkos 
džia ant galo atsisakė ant į rūšies dešrų.
ilgiau jai pratęst leidimą 
čia gyvent. Nes ji, mat, čia 
atvažiavo tiktai, kaipo vieš
nia, tik apribotam laikui.

Tuoj ant rytojaus, liepos 
11 d. nupleškinau seseriai 
laišką ir išsiuųčiau oro paš
tu. Rašiau, kąd be reikalo 
nesikiršintų. Valdžia jau 
žiūrės, kad ją pristačius 
laiku į laivą. Deportacija 
tai deportacija. Jei valdžia 
deportuoja, tai valdžia su
ras ir būdus, kad seserį su 
jos daiktais į laivą atga
beni, o su laivu pristatys ją 
į vietą. Antra vertus, vis 
kas atsiras ir ten pat Ni'ū- 
varke, kad, ir be valdžios, 
savo laisva valia ir noru, 
nuveš seserį į laivą. O kai 
dėl mūsų, tai dabar namo 
grįšt dar negalima, nes jau 
taip susitarta iš anksto. Į 
Niūvarką galėtume pribūt 
gal už savaitės, kitos po se
sers išvažiavimo...

Taip aš jai rašiau. Už 
kelių dienų vėl iš jos gavau 
laišką, irgi oro paštų, Vėl 
aš jai nurašiau, kad rami 
būtų, kad net džiaugtųsi,

— “Datemi un poco di 
questo quį,” — Duokit man 
truputį šito — tariau jau
nam bernaičiui už pertva
ros. Tam tuoj nušvito akys, 
suspindėjo judrus veidas:

“Voi parlate italiano? 
Siete italiano? Benissimo, 
mio paesano, voi piace que- 
sta salame?”— Jūs kalbate 
itališkai? x Ar jūs italas? 
Puikiausiai, mano žemieti, 
jums patinka šita dešra? Ir 
taip kalbėjom itališkai. Iš
klausinėjo, kaip ir kas. Jam, 
matyt, daugiau buvo sma
gumo, kad" va kažkoks litu- 
anas, o kalba itališkai. Dau
giau iš tos kalbos smagu
mo, negu iš progos kai ką 
parduot. .

O maniškė tuo tarpu an
gliškai kalbėjosi su to ber
naičio vyresniuoju draugu. 
Visa tai labai maloniai nu
teikė mūsų naujus pažįsta
mus. Išsinešėm gerą svarą 
storos itališkos dešros, dar 
kokio tai itališkai gaminto 
sūrio, duonutės. Siūlė ir vy
no, bet — dėkui — ne da
bar: gal kada kitą kartą.

(Bus daugiau)

■M

— Ištikrųjų, tai 
moteris.
viso svarų galėjo sverti, be 
tų, jau prarastųjų, — suko 
galvą kolega. matomai ne
žinodamas, kad Anglijoje 
pinigai vadinami svarais ir 
apie pinigus čionai dalykas 
eina.

Silpnybė ir bejėgy be
“Stiklinę silpnos arba

tos”, — paprašė valgykloje 
kostumeris. Bet kuomet pa
tarnautojas padavė arbatą, 
kostumeris pažvelgė labai 
susiraukusiai.

“O kas blogo, — juk pra
šėte silpnos, ar ne?” — tei
ravosi tarnas.

“Silpnos, taip, bet ne vi
siškai bejėgės.”

šakutės ne tam 
tikslui

— Kaip jums patinka tie 
chiniški nugaros- kasyklai, 
kuriuos jums atsiunčiau 
kaipo prezentą?

—■' Argi tie padarėliai yra 
nugaroms kasyti? — stebė
josi prezento savininkas,— 
o mudu su žmona prie salo
tų valgymo juos naudoja
me. - i

į _______
Šarmatly va panelė

Jauna, labai įsimylėjusi 
porelė, labai sarmatlyva, 
laujiė autobuso važiuoti na
mo. Autobusas atėjo kimš- 
tinai prisikimšęs žmonių.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

..

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kampai Broadway ir Stena Avi.
pria Chauncey St., Broadway Line 

Tol. GLenmore S-6101
----------------------r.......................... -■

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4119

Laidotuvių 
Direktorius
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BLOFAS APIE “RYTUS" IR “VAKARUS”
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) | dalyj, bet tiems “demokra- 

tvarką, kur turčiams - ka- i tartis” ji jau nepatinka, nes 
- - • ’“j-jten Komunistų Partija turi

geriausią vardą piliečių
pitalistams ir ponams būtų 
gerai gyventi, ir kur darbi
ninkai ir valstiečiai būtų— 
darbo jėga.

Bet to turčių spauda ne
gali pasakyti. Ji negali 
viešai kaltinti Lenkijos liau
dies valdžią todėl, kad Len-. 
kijoj fabrikai ir dirbtuvės 
jau nėra kapitalistų, nuosa
vybė, bet liaudies. Fabri
kų pelnas eina ne atskirų 
kapitalistų naudai, bet vi
sos darbo liaudies naudai. 
Ji negali pasakyti, kad ten 
ponų dvarai padalinti vals-; 
tiečiams. Pyksta Lenkijos-1 
kapitalistai, netekę dirbtu
vių, fabrikų ir pelnų, pyks
ta dvarponiai, netekę dva-’ 
rų, pyksta saumyliški ver
telgos,. pyksta jų “pusbro
liai” Londone ir New Yor
ke! Visi jie kaltina “Ry
tus.”

Taigi, kova ir pasidalini- i 
mas yra ne tarpe “Rytų” ir 
“Vakarų,” ne todėl, kad vie
ni gyvena rytuose, o kiti 
vakaruose, bet tarpe dviejų j 
pažvalgų. Jų vadinami “Ry
tai,” tai nori taikos, nori i 
liaudžiai laisvės, gi vadina
mi “Vakarai” — grūmoja 
atomine bomba, kalba apie 
trečią pasaulinį kąrą, nori 
išlaikyti seną kapitalistinę 
išnaudojimo tvarką, 
viešai liaudžiai bijo

čius nori kuomažiau mokė
ti darbininkui algos, nepai
sant, kad tas darbininkas 
su savo šeimyna baudautų, 
nes mažiau mokant, tai tur
čiui yra daugiau pelno. Dar
bininkas yra priverstas ko
voti už didesnį duonos kąs
nį, kad jis ir jo šeimyna ba
du nemirtų.

Štai, kur yra tas pasida
linimas, kurį turčių spau
da nori paslėpti po “Rytai” 
ir “Vakarai”, arba “Vaka
rų demokratija” ir “Rytų 
slavai.”

Scranton, Pa 3

D. M.

Lynn, Mass
bet to
pasa-

dalina 
Elbos, 
Uralu,

Šiandien pasaulį 
ne koki rubežiai ant 
Oderio, Volgos ar 
bet tie rubežiai yra visur, 
kur tik yra kova tarpe liau
dies iš vienos pusės, ir tur
čių iš kitos. Tas pasidalini-

širdin- 
gražų 
ruošia 
Order i

Lapkričio 17 d., tai buvo di
deliu iškilmių diena Scranto
ne. Greit po 12-tai vai. dieną 
jau rinkosi svečiai į Wl. Meš
kinio svetainę, kur 12 apskri
čio pribuvę delegatai sveikino
si ir kalbėjosi įvairiais klau
simais. Tarp svečių matėsi ir 
Centro sek)-, drg. D. M. šo- 
1 omskas su savo drauge.

Kaip pusė po vienai, org. 
R. Jenušaitis atidarė konfe
renciją, paskirdamas manda
tų komisijon Ig. Klevinską, F. 
M. Indriulį ir K. Genį. Iki 
mandatus sutvarkė, tai D. M. 
Šolomskas pasakė trumpą, 
bet gražią prakalbą.

Konferencijos pirmininku li
kosi išrinktas K. Genis, kuris 
labai pavyzdingai vedė posė-

Nepaparsta programa penkių atsižy
mėjusių Rūsy, Baltarusių ir Ukraina 

dainininkų ir muzikų:
NADINE RAY, Soprano
ZINAIDA ALVERS, Mezzo-Soprano
ILYA TAMARIN, Tenoras
STEFAN KOZAKEVICH, Baritonas
ANTIN RUDNITSKY, Pianistas Kompozitorius

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

GAZ ZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J.
Hammonton 722

(272)

Bet gi pasidalinimas nė
ra geografinis. Chinija yiT 
pačiuose Tolimuose Rytuo 
se, bet Londono ir New 
Yorko turčiams patinka 
Chinijos reakcija, nepai
sant, kad geografiniai chi- 
niečiai yra rytiečiai. Turki
ja yra Artimuose Rytuose, 
bet jos fašistinė tvarka pa
tinka Londono ir New Yor
ko “demokratams.” Franci-
ja yra gi vakarų Europos,1 ;ai bloga arbininkui. Tur-

LYNN, MASS, 
šeštadienį Lapkr. 30, 1946, 7:30 P. M. 
LYNN CLASSICAL HIGH SCHOOL AUDITORIUM 

North Common Street.
Tikietai: $1.80, $1,20 (taksai iškaityti). 
Rengia Lynn ir Peabody A-RFS I.W.O. 

r * * *
BOSTON, MASS.

Sekmadienį, Gruodžio 1, 1946, 2:30 P. M.
JORDAN HALL, Huntington Avenue (arti Massachusetts Ave.)

upholstery foreman
Ėmimui atsakomybės pilnam vedi
mui leatherette department. Gera 
Alga. Nuolatinis darbas. Gera proga. 
Rašykite ar kreipkitės j
MARCH & BROWNBACK CO. INC.

POTTSTOWN, PA.
' (271)Lynno lietuviai yra 

gai kviečiami į labai 
muzikalį koncertą, kurį 
International Workers 
rusu kuopa 3031. įvyks šį šeš-i . ,v . ... ,‘ sais atžvilgiais, tik gaila, kad

didžiausia šiame apskrityje 
Binghamtono 20-ta kuopa ne- 
prisiunfė delegatų, čia nera
šysiu daug apie konferencijos 
tarimus, ‘ nes tą aprašys kon
ferencijos sekretorius J. V. 
Stankevičius ir pagarsins Lais
vėje, kur kiekvienas Laisvės 
skaitytojas galės matyti. Kon
ferencijai užsibaigus 4-tą vai., 
kuopos sekretorius P. Šlekai
tis, kuris buvo išrinktas to va
karo pirmininku, pašaukė pu
bliką susėsti, nes prasidės pra
kalbos. Publikai aprimus, pir
mininkas paaiškino šios orga
nizacijos tikslą ir 
Jinčius prisirašyti 
nes LLD 39 kp.

Kalbėtojas D. 
kas labai nuodugniai išgvilde
no dienos klausimus, taip, kad 
publika labai atydžiai klausė
si.

Prakalbai užsibaigus, pir
mininkas pranešė, kad bus ga
lima duoti klausimai, jei kas 
kam neaišku. Bet pirm to, pa
prašė, kad publika dėl lėšų 
padengimo pagal išgalę pa
aukotų. Aukas rinkti ir užra
šinėti pakvietė 1. Klevincką ir 
Navickienę, ir Genį su In- 
driuliene. Vardai buvo užra

šinėjami tų, kurie davė ne 
mažiau 25c. Aukų surinkta vi
so $14.55. Kadangi šių pinigų 
nereikėjo imti dėl padengimo 
lėšų, tai visos tapo 
dėl Laisvės budžeto.

Dabar eisime prie 
nes. Kadangi mūsų 
nės stropiai darbavosi, 
tuoj po prakalbų būtų paval
gydinti svečiai, tai čia pirmi
ninkas vėl publikai pranešė, 
kad jau prasidės vakarienė. 
Bet paprašė, kad pavalgę dar 
neišeitų, nes yra paimta gera 
muzika, kuri publiką smagiai 
palinksmins. Ir teisybė, nesu- 
vylė. Net buvo gražu žiūrėti, 
kaip įsismagino net jau ir pu
sėtinai pavargusios moteriu
kės, kurios jau save net se
nomis vadindavo, o prie šios 
muzikos,-kad šoko, tai šoko! 
žinoma, ir muzikantai buvo 
parinkti, — vienas barberys, 
kitas gydytojas, na ir mergi
na su didele armonika, lietu
vaitė Ann Paško. Linksmino
si visi iki vėlumos nakties, ir 
komisija (rengėjai) . buvo 
linksmi“ nes jų triūsas nenu
ėjo veltui. Vakarienė davė 
gryno pelno viršaus $100.

O Laisvės budžetui suauko
ta viso $23.50. Aukavo sekan
ti asmenys:

F. Mankauskas $5.
Po $2: P. Pėstininkas ir B. 

Tuškevičius.
Po $1 : A. Petruškevičius, F. 

xM. Indriulis, Wm. Mazurke- 
vičiusx Z. Vilčinskas ir A. Ru- 
seckas. '

Po 50c: Chas. Jenušaitis, V. 
Ragaišis, J. Grinevičius, St. 
Rauduve, R. Jervis, I. Klcvins-' 
kas, K. Genis, P. Slaveckis ir 
P. Šlekaitis.

Po 25c: M. Bagužinckas, 
VI. Medelis, M. Vinckas, J. V. 
Stankevičius, O. Pacenkienė, 
M. Yestromskienė, P. Sadauc- 
kienė, Geo. Kavaliauskas, M. 
Ravinskicnė, M. Losatienė, J. 
Navickas, J. Radzevičius, B. 
Navickas, J. Krutulis, G. Lie
pa, D. Elinckiehė, K. Spudier 
nė, Mrs. Bernotienė, A. Smalc- 
kis ir J.

Reikia

tadienį, lapkričio 30 d., 7:30 
vai. vakare. Programą išpil
dys žymiausi rusų operos ar- 
tistai-dainininkai, būtent, Na
dine Bay, sopranas, Zinaida 
Alvers, kontraltas, Ilya Pama

nas yra Varšavoj, Londo- tenoras ir Stefan Kaza- 
Paryžiuj, New Yorke, Ikev,ch: baritollas; Jle damuoste, 

Amerikos anglies kasyklose 
r plieno fabrikuose, audi- 
lyčiose ir pietų valstijose 
nedvilnės plantacijose, mo
kyklose ir balsavimų vieto-

Kapitalistinėj tvarkoj vi
suomenė dalinasi į dvi kla
ses—turčių ir darbo žmo
nų klasė. Kas gera turčiui,

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

L/'
i

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N, Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

2. Balanced 
atsibodo jums 
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji' 
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties jvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra del 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 arbą neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi-

Broth 
daržo- 
skani

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, CaliL

Konferencija buvo gyva vi-
RENGĖJAI: Jungtine Rusų Organizacija Didžiajame Bostone: 

Rusų Pravoslavų Šv. Trejybės Parapija, 
Rusų “Znanie” Draugija iš Cambridge, 
Amerikos Rusų Broliškoji Draugija—I.W.O.

Bostono ir Chelsea kuopos.
Tikietal: $1.80, $1.50, $1.00 (taksai įskaityti)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

senas ir naujas dainas.
Koncertas įvyks Lynn Clas

sical High School Auditoriu- 
me. Rep.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 

laipsniui gražiai iŠ visur išva
lyti kapitalo viešpatavimą.

Bet kaip žinoma, Italijos 
Socialistų Partijoje yra deši
nysis “sparnas,” kuris griežtai 
nusistatęs prieš bendradarbia
vimą su komunistais. Partija 
galinti skilti.

Būtinai visur turi buržuazi
ja paimti viršų ir kapitalas 
įsiviešpatauti. Taip nori mūsų 
ir Anglijos vyriausybės. Ir 
štai, kai Rumunijoj, Bulgari
joj ar kur kitur balsavimai 
neina taip; kaip jos norėtų, 
tuojau alasas ir protestai.

Kodėl tų kraštų darbo žmo
nės būtinai turėtų garbinti ka
pitalizmą? Ką gero jiems tas 
kapitalizmas davė per pasku
tinius keletą šimtų metų ?

Gal jie norėtų išbandyti 
tą gyvenimo kelią?

Planuojama Verstinas 
Streikų Taikymas

Washington. — Republi- 
konai ir reakciniai demo
kratai kongresmanai gami
na sumanymą įstatymo, ku
ris uždraustų streikuot ir 
verstinai taikytų darbinin
kus su samdytojais.

ki-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 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. ¥.

TEL. EVERGREEN

■HBN

kvietė ga- 
prie vieti-

M. šoloms-

paskiftos

vakarie- 
gaspadi- 

kad

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172 Buiku’s.
duoti didelis kredi-

♦

tas draugei E. Geležauckienei, 
kuri gerai gaspadiniavo (bu
vo gaspadinių pirmininke); 
taip pat prisidėjo su aukomis 
(gamintu valgiu) draugės E. 
Geležauckienė, J. Gluosnienė, 
J. Proleikienė, P. Indriulienė,
O. Medelienė ir M. Truikienė. 
Prie stalų dirbo draugės J. 
Klevinckienė, D. Gecukė, I. 
Gluosniukė ir E. Meiknoriukė 
(tai velionės M. Kupstienės 
anūkė). Pasirodo, kad velio
nės M. Kupstienės triūsas ne
nuėjo veltui, nes jos dukrelė 
Josephina eina motinos už
brėžtu keliu ir savo dukrelę 
prie to veda.

Taigi, parengimas pasisekė 
visais atžvilgiais.

Tikietų pardavinėjime pasi
darbavo daugiausia: E. Gele
žauckienė — pardavė 30, Ge
nis ir Indriulis, abudu — 30,
P. Šlekaitis — 28 ir M. Trui
kienė 22. Kiti pardavė po 
mažiau.

Varde komisijos, visiems 
kuo nors pVisidėjusiems prie 
šio parengimo tariu didelį 
ačiū.

Korespondentas.

Nashua. N. H.
Širdinga Padėka

Širdingai dėkuojam visiem 
Nashua’s, Lowello, Lawren
ces, Bostono ir Worcesterio 
draugėm ir draugam, kaimy
nam ir prieteliam velionio 
Klemenso Zalansko už iš
reikštą užuojautą liūdesio va
landoj, už skaitlingą atsilan
kymą į šermenis, už gražius ir 
brangius gėlių vainikus, už 
palydėjimą į kapines. Dėkuo
jam dr-gui J. Karsonui iš Lo
well, Mass, už pasakyrųą jaus
mingos prakalbėlės prie ve
lionio kapo. Taipgi dėkojam 
laidotuvių direktoriui ponui 
Albert A. Davis už mandagų 
ir draugišką patarnavimą. Jū
sų draugiškumo niekad nepa
miršim.

Velionio moteris,
Mortą Zalanskas i 

Sūnus, Wheellar, 
Duktė, Aldona Hinton, 
Sesuo, Teklė Norvaišienė.

West Frankfort, III.
Kuomet buvo paskelbta va

jus įrengimui Vilniaus Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio Li
gos Instituto, tai mūsų Lietu
vių Piliečių Kliubas ir pagel
bėjo šiame reikale, paauko
damas $25. Pinigus pasiuntė 
į Centrą Jonas šiaulis. Paskel
biame, kad matytų visi Kliu- 
bo nariai. •

J. š.

Haga. — Holandijos ar
mijos ir laivyno vadai grą- 
sina pasitraukt iš vietos del 
to, kad valdžia pripažino 
Indonezijai “perdaug lais
ves.”

New York. — Automobi
lių nelaimėse čia praeitų sa
vaitę žuvo 5 žmones.

Cleveland, Ohioa
Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Veikimo
Praėjusis LPTK susirinki

mas nebuvo taip skaitlingas, 
kaip pirmesnieji. Priežastis 
gal bus ta, kad jau einame 
prie pabaigos. Kiek teko pa
tilti, tai su Naujais Metais 
LPTK veikimas tuom laiku 
baigsis.

Vėlesniuoju laiku agitacija 
teikimui Lietuvai pagalbos su
mažėjo, bet geros valios žmo
nės nenustoja aukavę, ypač 
drapanų. Drapanų komisijos 
narė K. Tamošaitienė nusi
skundė, kad pastaruoju laiku 
jai niekas nepadeda tvarkyti 
drapanų. Drapanų surišta 8 
pundai ir daug yra dar ne
peržiūrėtų. Komitetas prašo i 
visų, katrie turi laiko, padėti į 
Tamošaitienei.

Geros valios žmonės, kurie 
drapanom bei pinigais aukavo 
ir katrie manote aukoti, pasi
skubinkite. Drapanos bus pri
imamos toj pačioj vietoj ir pas ' 
komiteto narius iki lapkričio 
30 d., tai yra iki LPTK pa
rengimo su bazaru.
LPTK Parengimas Su Bazaru

Laisvės skaitytojams žino
ma, kad LPTK buvo pasižadė
jęs nupirkti tam tikrus instru
mentus ligų tyrimui Vilniaus 
Medikaliam Institutui. Tą su
mą Amerikos lietuviai sukėlė. 
Nuo to laiko, kada tas paža
das buvo duotas, viskas dvi
gubai ar daugiau pabrango. 
Kad išpildyti duotą pažadą, 
dar trūksta lėšų. LPTK Cle- 
velando skyrius tam tikslui 
rengia gražų pažmonį su ba
zaru, kad dasivaryti šimtą 
nuošimčių iki pažadui.

Lietuvos draugai ir priete- 
liai, nedarykite jokių pažadų 
niekur kitur, dalyvaukite šia
me parengime. Jūsų dalyvavi
mas bus parama Lietuvai.

Parengimas bus nenuobo
dus, nes jame bus daug įvai
rumų. Katrie būsite giliukin- 
gi, galėsite laimėti įvairių da
lykėlių, mažesnių ir gerai ver
tingų. Taipgi bus ir šokiai prie 
geros muzikos. Parengimas 
bus subatoj, lapkričio (No
vember) 30 d., White Eagle 
svetainėje, 8315 Kosciuszko 
Avė. Pradžia 5 vai. vakare.

D. Petrauskas.

Elizabeth, N. J.
Šiuomi pranešame elizabe- 

thiečiams ir iš apylinkės, kad 
gerai žinoma P. & K. Bakery, 
(lietuvių duonkepykla) 131 
Inslee PI., pereina į naujas 
rankas. Buvęs savininkas V. 
Kaminskas pardavė kepyklą 
B. Nausėdai ir Geo. Kudirkai.

Naujieji savininkai kviečia 
lietuvius, vietinius ir iš apy
linkės užeiti susipažinti su 
jais, užtikrina, kad patarnavi
mas bus jiems geras. Kaip ir 
anksčiau, galėsite šioje keptu
vė* įsigyti geros lietuviškos 
duonos ir kitų skanių tortų.

Linkime B. Nausėdai ir G. 
Kudirkai laimingo pasiseki
mo, kaipo naujiems savinin
kams. iRejp.

UPHOLSTERERS '
dirbti prie dailių rakandų.

NUOLATINIS DARBAS. GERA* ALGA 

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

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

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)

LABEL PRISIUVĖJOS
Vyriškiems Drabužiams 

Nuolatinis Darbas. Puiki aplinkuma. \ 
WM P. GOLDMAN & BROS. INC.

12 East 14th St., N. Y. C.

PAJIEŠKOJIMA1
Aš, Kazimieras Augustinas, iš 

Graužiečių kaimo, pajieškau Kazi
miero Augustino iš Vaitkūnų kaimo, 
Pabaicko parapijos, Ukmergės apsk., 
Pašilės valsč. Jis pirmiau gyveno 
Chicago, Ill., o dabar nežinau kur 
gyvena. Jeigu gyvas, prašau jo atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą. Ar
ba kas žinote kur jis gyvena, pra
neškite man, būsiu dėkingas. Char
les Augustinas, 221 Bond St., Eliza
beth, N. J. (268-275)

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA .

LLD 39 kp. susirinkimas jvyks 1 
d. gruodžio pas E. Gelcžauskienę, 
1210 Blair Avė., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų, taipgi išgirsite raportą iš 
12-to Apskr. konf. ir parengimo, ku
ris jvyko 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. jvyks sekmadienį, 1 
dieną gruodžio, nuo 1 vai. dieną ir 6 
vai. vak. Antradieni, 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 Mono Sąjungos su
važiavimo jvyks lapkr. 30 d. Liet. 
Taut. Namo Apatinėj salėje, 7:30 
vai. vak. įžangos nebus. Prašome vi
sus dalyvauti. — - Reng. Kom.

(269-270)

montello, mass. .
LLD 6 kp. šių metų paskutinis 

mėnesinis susirinkimas jvyks pir
madieni, gruodžio 1 d. Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 7:30 v. v. Pra
šome visus narius dalyvauti, nes yra 
labai svarbių reikalų apsvarstyti 
ateinantiem 1947 metam. — G. Shi- 
maitis, fin. sekr. (279-271)

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda farma, 138 akrų žemės, 

gerai išdirbta žemė ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Naujas trak
torius, puodai karvėm girdyti ir kiti 
patogumai. Budinkai tik kcletos me
tų senumo, randasi prie didelio kelio 
(Main Highway). Butas įrengtas su 
garo apšildymu, įvestas vanduo ir. 
yra telefonas. Apžiūrėjimui galite 
kreiptis kada tik norite ir aš malo
niai suteiksiu visas informacijas ko
kių tik jūs norėsite. Kainą pasakysiu 
kaip pamatysite. Pardavimo priežas
tis vėlybas amžius, silpnėja sveika
ta. Telefonas: Hardwick 3397. Arba 
rašykite: Leon Žalimas, Furnace 
Road, Hardwick, Mass.

(270-281)

BIZNIERIAI, SKELBKITĖS
LAISVĖJ
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Aido Choras Suteiks Mums

Gražų Meno Popietį
Gera Proga, Liuosa Diena 
Pasirūpinti apie Sveikatą

Lotynų Amerikos Unijų
Vadas Atvyks Kalbėti
Madison Sq. Gardene

stovų Jungtinėse Tautose.
Tikintai, nuo 60c iki $3.60 

—šešių skritingų k a imi—gau
nami darbininkų knygynuose 
ir mitingą rengiančios įstaigos 
raštinėje: Spanish Refugee 
Appeal, 192 Lexington Ave.,

pasi-Aido Choras, kuris visuo-lkuo geidausiu bendrai, 
met suruošia meno atžvilgiu i rodys ir jo grupės: 
gražius ir malonius koncertus, I šokikai, 
šiemetinėje savo ] 
turės dar daugiau 
įvairumo.

Aido metinis 
Įvyks jau tik už 
gruodžio 8-tą. O kad 
koncertų lankytojų šeima žy
miai padaugėjo, tad šiam kon
certui paimta didžiulė Schwa- 
ben Hali, 474 Knickerbocker 
Ave. Tai ta pati, Į kurią Aido 
Choro koncerto svečiai kartą 
iš netyčių pateko, kada kon
certo išvakarėse Aidas sužino-; Smagūs, nes su Aidu visuomet i 
jo, jog Labor Lyceum’e Aido būna daug jaunimo, o kur! 
diena per klaidą atiduota ki- jaunimas, ten — daug grožės ' 
tiems. *

programoje 
naujovių ir

koncertas 
savaitės, 

Aido

Aido Programoje:
Turtingoje įvairumais 

gramoje Aidas panaudos 
jaunas meniškąsias spėkas, o
taip pat turės ir svečių. Pat
sai choras pasirodys su visu

pre
savo

šokikai,

Albert Augulis ir
F 1 o r e n c e Kazakevičiūtė 

j jaunučiai accordion solistai.
Svečiais menininkais

Aidą girdėsime:
“Vyturėlį,” taip 

i pračiulbėjusį pirmu
Laisvės koncerte ir

Violet čypiūtę, jaunuolę 
gražiabalsę dainos solistę.

O po programos, kaip vi
suomet, bus smagūs šokiai.

gražiai
kartu

Šį sekmadienį brooklynie-1 Atsineškite rašytus 
čiai turėsime auksinę progą Į mus, nors bus galima 
asmeniškai išgirsti daktaro J. I ir žodžiu. Daktaras 
J. Kaškiaučiaus patarimus į kiekvieną klausimą, 
apie sveikatą. Tai bus pasi- i Dr. Kaškiaučius, 
rinkimas viso glėbio Įrankių Į-vių sveikatos tėvas, 
apsaugai savo kūno ir namų

Pas I nuo daugelio nesveikatų ir be- 
žiema 

yra pa^
dų ateinančią žiemą, 
kaip žinia, visuomet 
vo j i n gesn ė s ve i k at ai.

D r. Kask jaučius

k lau si
lt Įausti 

atsakys

I prirašęs Laisvėje,

tai lietu- 
Kiek jis 
Vilnyje,

i Liaudies Balse, Tiesoje ir kny-
I gose lietuviams patarimų svei- 
ikatos klausimais, tų raštų rai- 
i domis būtų galima nutiesti ke- 

kalbės'liai tarp lietuvių kolonijų. Vi-
Brooklyne gruodžio (Dec.) 1- 
mą, šį sekmadieni, 2 vai. po 
pietų, Laisves salėje, 4 19 Lo
rimer St. Lietuvių Sveikatos 
Kultūros Draugija kviečia vi
sus, įžanga nemokama.

įsi esamo tais patarimais pasi- 
į naudoję. Tačiau joks raštas 
! neužvaduoja gero prieteliaus 
patarimų aiškiausiu visiems 
gyvu žodžiu. Tad visi būkime

i Laisvės salėje sekmadienį. Vincente Lombardo

Vaikai "Krikštytojai”
Bėgiu poros pastarųjų sa

vaičių Brooklyn© Prospect 
Parke ii' New Yorko Central 

t 

[ Parko pravesta vaikų balsavi- 
j mas parinkti vardus naujiems 
į tų parkų žvėrinčiuose Įna
miams, • atgabentiems iš toliau.

Balsavimuose dalyvavo 2,- 
1400 vaikų, žvėrinčius atlan- 
' kiusių tuo laikotarpiu. Teisė- 
I jai balotus peržiūrėjo ii’ pri
ėmė 16 vardų'. O oficialėse 
žvėreliams vardų davimo ce- 

ircmonijose (krikštynose), šio 
i šeštadienio popiet}, vaikai lai- 
l mėtojai gaus po medali.

Ką Darysime su Fėru, 
Lietuvišku Radijo ir 
Knygos Jubilėjumi?

Penktadienį, lapkričio 29 
i d., 7:30 vai. vakare, Laisvės 
■ svetainėje, 419 Lorimer St., 
atsibus labai svarbus susirm- 

; Rimas. Kviečiami visi valdybų 
nariai LLD, LDS, Aido Choro* 
ir kitų pažangių organizacijų.

Bus svarstoma sekami klau
simai :

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

(2) Kaip Brooklyn© lietu
viai atžymėsime 400 metu su
kaktį 
d intos 
gos?

nuo pirmosios atspaus-
lietuvių kalboj kny-

Ai- reikalinga pazan- 
lietuviams Brooklyne 

per radijo bangas savo
’ giems
į turėti
[valandą? D. M. Šolomskas.

*

Toledano

IPflLRE .....
Pavaišinimui draugų ir gerų

4- kostumerių krikštynų proga.

Amerikos !
Vincente" 

atskris iš ’
Madison j 

pirmadienį, '

11 Ta'gTjaiTjiabar apsi. ūpin-j Vedybines Sukakties IŽiurkes Apkramtė 
kimo tikietais, kad vikriausia | . U* o •
būtume su Aidu jo gražioje ii’ | f UOlH • i VIS3. 0611113
linksmoje metinėje šventėje 
gi’uodžio (Dec.) 8-tą.

C. H.
Mr. & Mrs. John Rimšai i 

! minėjo savo vedybinio gyveni- i 
• mo 25 metų sukaktį, lapkričio į 
:23-čią, su šauniu pokiliu, kurį j 
i suruošė jų artimieji, tarpe tų ; 
ir Rimšos sandarbininkai, Z or-i 

. lando-Y. P. sapos kriauciai. i 

Svotu buvo Charles Kun- 1 
į drota. Svečių-viešnių pilna ša-1 
! palo-Vaiginio sale, tarpe tų ir 

Mūsų gyvenamam distrikte' Aaron Schneider. CIO Uni-!Laisvės rep. Grojo Stuko mu- 
yra žymiai plečiama Sveika- ted Office and Professional 
tos Departmento veikla. Cen- ' Workers of America direkto

rius šioje apylinkėje, pasmer
kė “tūlų New Yorko laikraš
čių šmeižtų kampaniją” prieš 
kongresmaną Vito Marcanto
nio. Schneider taipgi atsišau
kė Į distrikto prokurorą “aiš
kiai parodyti publikai, kad 
nėra Įrodymų” paskaityti 
Scottoriggio 
vus papildyta 
metimais.

Iš Williamsburg© ir 
Greenpoint Sveikatos 
Dep-to Veiklos

Profesionalu Unijos 
Vadas Pasmerkė

I

Marcantonio Šmeižikus

įkyrėjus su žiurkėmis kovo
ti ii’ negauti nuo namo savi
ninko reikiamų pataisų, gy
ventojai namo, 229 W. 115th 
St., New Yorke, kreipėsi Į 
Sveikatos Departmentą ir Į

žymus lotyniškų 
įšaliu unijų vadas 
(Lombardo Toledano 
I Meksikos kalbėti 
I Square Gardene
I gruodžio 16-tą. Mitingas ren- 
i giamas pasveikinti Ispanijos 
j respublikiečius, paremti jų 
i kovas išlaisvinti Ispaniją iš fa- 
I šisti n ės n ri es p a u d os.

Duos JUOZAS LUGAUSKAS

tras randasi — 151 Maujer 
St., netoli Graham Ave. Ap
gailėtina, kaip mažai lietu
viai naudojasi šia taip labai 
svarbia įstaiga.

Įstaigą išlaiko miestas, Svei
katos Department© jurisdikci
joje. Vietoje visuomet randa
si daktaras ir registruotos 
slaugės, kurie teikia patarna
vimą veltui arbą už mažą at
lyginimą. Pačią! Įstaigą tvar
ko šių dviejų* apylinkių visuo
meninių įstaigų, kaip tai — 
bažnyčių, darbo unijų ir viso
kių organizacijų atstovai. 
Nuo lietuvių dalyvauja tiktai 
Moterų Apšvietos Kliubo at
stovė, o buvo kreiptasi, kad 
imtų dalyvumą visų lietuvių 
draugijų ir bažnyčių atstovy
bės.

■ zikantų grupė.
Vakaro programos

'Frank Milas-Milašauskas bu- Į 
vo iškvietęs

'Janušką, Mr.
čių delegatą

i Baltus, šapos
Rėją F. Reinhardt’ą, J 
bosiu, Mrs. šašis, Mrs. 
mantienę, svotą Ch.

, Mrs.'

sveikintojais P 
Z ori an d ą, kriau- i 
Buivydą, 

pirmininką - vei- 
Ka- 

Skir- 
Kundro- 

užmušėjystę bu- ! tą, Mrs. Laucius, jubilėjatų 
politiniais su- : sūnų Joną, puikų vyrą, jau su

spėjusį praaugti tėvus.
Paskiausia iškviesti patys 

jubilėjatai trumpai išreiškė 
padėką už suteiktą jiems pa
garbą.

Po programos tęsėsi asme
niški sveikinimai ir linkėjimai. 
Mes taipgi linkime Jonui ir 

i Mrs. liimšams dar daug svei- 
|kų ir laimingų metų.

Rep.

Savininkas namo teisme 
i bandė aiškintis, būk blogumų 
name nesą. Bet kada gyven
tojams liūdininku stojo iny 
spektorius Fitzpatrick, savif 

! ninkas pripažino, kad blogu-' 
■ mai yra, bet, girdi, gyvento
jai .jam nieko nesakę, jis to 

' I nežinojęs.
! Teigėjas Rothenburg pa- 

M1S'į tvarkė, kad dabai-, “sužino- 
!jęs,” savininkas turi tuos blo- 
j gurnus prašalinti bėgiu savai- 
i tės laiko arba bus baudžia-

Greta Toledano, kalbės Ju
lio Alvarez del Vayo, buvusios 
Ispanijos respublikos užrube- 
žiams ministras, Amalgameitų 
Unijos prez. Jacob Potofsky, 
garsusis teatro, filmų, kon
certu artistas Paul Robeson ir 
Paul Draper. Pirmininkaus 
vyskupas Arthur W. Moulton 
iš Utah valstijos.

Taipgi bus sveikinimai nuo 
daugelio valstybių žymių, at-

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 30 November
HAPPY DAYS BAR & GRILL

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

Prašome užeiti pasimatyti ir gražiai praleisti laiką.

yra didelis 
mokyklinio

kad nuo 
Marcantonio 

kongrese, 
mirtinai primuši-
Scottoriggio rin- 
jie veda piktą

Pirmadienio vakarą, suge
dus elektros laidams, tūkstan- 

Numatoma I žmonių išsėdėjo tamsiuo
se, sustojusiuose gatvekariuo- 
se pyo pusvalandį.

— pirmininkai: Wil- 
Miller, vietos YMCA i 
ir jauna daktarė — 

F. Bajorska, vietoje 
pirmininko Dr. P. A.

prie
sake 
18-to 
teises 
kon- 
būtų 
Pasi-

Atstovų susirinkime, lapkri 
čio 26 d., išrinkta nauja va 
dovybė 

/ liam C. 
vedėjas 
Sabina 
buvusio 
Byrne, kurį susirinkimo daly
viai išrinko garbės pirminin
ku už jo ilgų metų rūpestin
gą veiklą šiame distrikte.

Spalių mėnesį, Laisvėje bu
vo plačiai raginama visiems 
nusitraukti, nemokamai, X- 
ray krūtinės nuotrauką. Pada
ryta nuotraukos netoli 7,000 
ypatų, iš kurių rasta 175 ser
ganti. Be abejo, tarpe lietuvių

X-ray nuo- •

“Laikraščiai,” sako Schnei
der, “veda savo kampaniją 
prieš Marcantonio visai neat
sižvelgdami i tai, kad nėra 
atrasta nei šipulio įrodymų, 
jog sumušimas būtų turėjęs 
nors koki ryši su politika. Tę
sia tą kampanija, nors Šimtai 
policistų, dirbančių ant tos by
los, neatrado nei šipulėlio pa
rodymų, kurie jungtų tą su- j gpų šiame kare apakintų 
mušimą su Marcantonio.” -veteranų išleisti iš ligoninių Į

Schneider nurodė, kad j© j civilinį gyvenimą, 
unijos daugelis narių, gyve
nančių 18-me kongresiniame 
listrikte, balsavo už Marcan
tonio ir darbavosi už jo su
grąžinimą Į kongresą, “re
miantis rekordu jo tarnybos 
visuomenei ir žinodami, kad 
jisai ir ateityje atstovaus juos 
kongrese ištikimai ir sekmin- 
gai.

“Padedami darbininkų 
. šų, tūli laikraščiai,” 
, Schneider, “nori atimti 
distrikto balsuotojams 
sugestijomis, 
gresmano
atimta vieta 
naudodami 
mu Joseph’o 
kimų diena,
šmeižtų kampaniją prieš kon- 
gresmana Marcantonio ir, ne
tiesioginiai, prieš visus tuos, 
kurie rėmė jo kandidatūrą.”

bus vėl pakartota 
traukų ėmimas.

Mūsų distrikte 
trūkumas pirm
amžiaus kūdikiams auklėtuvių 
(nurseries). Kol kas, ant Gra
ham Ave. auklėtuvėje vietos 
yra tiktai dėl 15 kūdikių, o 
surasta net 86 motinos, kurių 
vaikams būtinas reikalas to-1 
kių auklėtuvių. ----------------,
jog greitoj ateityje įstaiga bus 
padidinta dėl 30 kūdikių iki 
pietų ir tiek pat po pietų. Bus 
dedama pastangų įsteigimui 
pakankamai didelės auklėtu
os.

Iš suminėtų faktų skaityto
jas supras, kaip yra svarbu 
tokio sveikatos centro išlaiky
mas. Vietos organizacijos ir 
pavieniai privalėtų daugiau 
susidomėti pačia įstaiga ir jai 

į 

kiek galint pagelbėti, o pa- i 
gelbėti gali kožnas, nes nemo
kančius vieno bei kito darbo, • 
ten pamokinama. Pagalba rei- 
kalinga visuomet.

I mas.
Trys namo gyventojos liū- 

i dijo, kad name yra sugedę 
šaldytuvai, skylės lubose, 

Įžiurkiir urvai, varvančios van- 
I dens Įvados i)’ rynos. žiurkės 

i ateinančios taip didelės ii’ pik- 
' tos, kad visa Ringgoldų šei
ma, jiedu patys ir du vaikai, 

‘ apkandžioti. RJnggoldieno ;te- 
: b e vaikšto 
: perkąstą 
Į rūpešties, 
kramtytų

Mergina, Adam Hat krau
tuvėse ^skrybėlių pardavinėto
ja, nuima senąjį lubinių kainų 
sąrašą, o uždeda naują. Nau
jame, kaip sako pirmas skel
bimas, kainos numušamos iki 
44 nuošimčių. Firma norinti 
pirmauti atsteigime žemesnių 
kainų.

“SUSITART SU RUSIJA” MITINGAS
Pirmadienį, Gruod. 2-7:30 P. M.

MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue Ir 50th Street

KALBĖTOJAI: Andrius Y. Višinskis, Sovietų užsieninio ministro pa
vaduotojas; *Dr. Stewart Mudd, Fa. Universiteto Bakteriologijos Pro
fesorius; Norman Corwin, garsus radijo autorius, vaidinimų ruošėjas, 

neseniai sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos.
IŠGIRSK WESTMINSTER CHORĄ 200 BALSŲ.

Gerb. Pirmininkas — Joseph E. Davies, buvęs J. V. Ambasadorius 
Sovietų Sąjungai.

Tikietai dabar: $3.60. $2.40. $1.80. $1.20. 60c, taksai įskaityti.
WORKERS BOOKSHOP—50 E. 13 St.; Leblang>-1476 Broadway. 
MUSIC ROOM—129 W. 44 St.; BOOKFAIR—133 W. 44 Street.
I. w. O. — 80 Fifth Ave.;
Tikietai parsiduoda visą dieną Šešt. ir J&km., 114 E, 32 St., Room 804 

Rengia: Nadonalė Amerikos - Sovietų Draugiškumo Taryba.
114 East 32nd St., New York 16, N. Y. MU 3-2080.

Į ligoninę gydyti 
lūpą ir nervinga iš 
kad žiurkės neap- 
5 mėnesių kūdikį.

Alfred E. Norris, brokeris, 
83 m., mirdamas palikęs jį 
slaugiusiai Wilmai Deppe 
$17,000. “už gerą priežiūrą 
pastaraisiais trim metais.”

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialės Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbate 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck tr Maujer Bta. BROOKLYN <. N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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)

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Brooklyn©" skyriaus susirinki
mas įvyks lapkričio 28-tą, 7:30-va), 
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 sekr. A. Mureika. - 

(269-270)
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES
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32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888 

221 South 4th Street

i 9—12 ryte 
Į. 1— 8 vakare

Penktadieniais UMaryta
Valandos:

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Sutefklam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

risote dalyse miesto.
TeL Vlrfflnla 7-44BB

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

. PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!

CAMBRIDGE
M>w*b . . . *29™

rATRlOA 
ir |«w«t« . . . I247*

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
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ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. T-8178. (Arti Graham Ave.) AUUrt Vakaiata.




