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Amerikos liaudis nuošir
džiai sveikins šešiolika visuo
menininku — profesorių Wil
liam Draper Levvisa, prezid. 
Mass. Technologijos Instituto ’ 
Karlą T.. Comptoną, Phil i pą ! 
Murray, CIO unijų preziden-j 
tą, William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentą Į 
ir kitus, kurie Įteikė savo me
morandumą prezidentui Tru- 
manui, Anglijos ir Sovietų Są
jungos ambasadoriams, kad ; 
viskas būtų daroma nusjgin- 1 
Įdavimui ir pasaulyj išlaiky
mui taikos. Jie pagrindai! ima 
Sovietų Sąjungos delegacijos i generalis pirmininkas Phi- 
pasiūlymą mažinti apsiginkla
vimą ir, vadovystėj Jungtinių 
Tautų organizacijos, eiti 
visiško nusiginklavimo.

CIO PLIENO DARBININKU UNIJA 
REIKALAUJA ALGOS PRIEDU IR 
UŽTIKRINTO METINIO UŽDARBIO

\Unijos Galva Murray N urodo, kad 
Tikroji Alga Žymiai Nupuolė

Pittsburgh. — CIO unijų

prie

Molotovas sako, kad 
dis neilgai tylomis galės 

kurią ant jos 
valdžia, vy- 
apsiginklavi-

liau- 
nešti

Tūli An^lū,krykiu SOVIETAI RAGINA IŠLAIKYTI RENKU)
Pageidauja Derybų su Unija, 
O Kiti Laukia Bausmės Unijai

per metus, tai daugiau, ne
gu bet kada Amerikos isto
rijoj. Taigi samdytojai ga
li pridėt algos be kainų pa
kėlimo.

Šį antradienį prasideda 
derybos dėl algų pakėlimo 
aliumino darbininkam. Uni
ja taipgi reikalauja užtik- 
rint metinį uždarbį, apmo
kėt už sugaištamą laiką 
nuo įėjimo pro fabriko var- 

........... . -o . tus iki išėjimo, pagerint na. jie .ss.kovojo po 18 .r; darbininkamJ atostobei 
pusę centų priedo per va- mokesrl, jas> ^tikrint 

pilną unijos pripažinimą ir 
įsteigt unijinį gerovės ir 

i apdraudos fondą darbinin- 
Murray kreipia dėmesį į kam.

Ši unija turi viso 875,000

lip Murray reikalauja žy-

no Darbininkų Unijos na
riams. Šiai unijai priklau
so ir aliumino darbininkai. 
Murray nurodo, kad tikro
ji plieno darbininkų alga 
dėl augančios brangenybės 
nupuolė 13 dolerių per sa
vaitę nuo to laiko, kai per

Washington, gruod. 2. — 
Numatoma, jog teismas 
prieš Mainierių Unijos pir
mininką ir pačią uniją už
truks kokią savaitę. Jie 
teisiami už tai, kad neįvyk
dė teisėjo Goldsborough 
į s a k ymo-indžionkšino, lie
pusio atšaukti streiką.

Pietinių valstijų anglia
kasy klų sąjungos pirminin
kas Edward R. Burke buvo 
pasiūlęs kompanijoms tai
kytis su Lewisu per tiesio
gines derybas. Bet kai ku
rios kompanijos jam prieši
nasi. Pirmiau buvo linkę 
derėtis su Lewisu savinin-

kai kasyklų Pittsburgho-1 
Clevelando srityje. O da- i 
bar ir žymi dalis jų nesutin
ka tartis tiesiogiai su uni
jos vadais.

Kompanijos, nenorinčios i 
derybų su Lewisu, tikisi,

DIDŽIŲJŲ VIENYBĘ JUNGTINIU 
TAUTU SAUGUMO TARYBOJE

Amerikos Atstovas Sako, Norim 
Santaikos su Anglija ir Rusija
Lake Success, N. Y.—Au-Į teise kiekvienam didžiajam

kad teismui būsią lengviau stralijos ir Kubos delegatai! talkininkui.
nuteist ir nubaust Lewisą j politiniame ir apsauginiame į Jungtinių Valstijų dele- 
bei pačią uniją, jeigu kasyk- ! Jungtinių Tautų seimo ko-jgatas, senatorius Tom Con- 
lų savininkai nedarys 
tarties su Lewisu.

Skaičiuojama, kad 
mink štųjų angliakasyklų 
streikas užtruks dar savai
tę, tai ir 600,000 kitų dar
bininkų neteks darbo dėl 
anglies stokos.

tą taksų naštą, 
pečių užkrauna 
kindama didelę 
mo programą.

Amerikos žmonės jaučia tą 
naštą, nes šiemet apsiginkla
vimo reikalams vyriausybe iš
leidžia net 8O'/< visų valdišką 
Įplaukų. Daugiau ginkluojasi, 
daugiau reikia pinigų, dides
ni darosi taksai, mažiau pilie- didžiuosius pramonės pel- f’ 
čiai gali gauti savo gyvenimui nūs — 15 bilionų dolerių narių, 
reikalingų dalykų. ____________________________ L

landą. Tikrąja alga yra 
skaitoma, kiek reikmenų ga
lima už ją nusipirkti.

ĮSAKYTA ŠAUDYTI 
DEMONSTRANTUS 
SHANGHAJUJE

NAUJA BOMBŲ IR 
ŠOVINIU AUDRA 
JERUZALĖJE

Po to, kai Mr. James Byrnes Graikijos Lėktuvai 
pasitarė su Molotovu, tai “ste-lir ■ *01 • 1—
trūkiai” atsitiko — susitarta į ^3^0(11131 3^3106 
visa eile klausimų Keturių i
Didžiųjų” konferencijoj Rlllaoriia
Jungtinių Tautų seime. " IM'lljUl 1J(|

Bet kada Mr. Byrnes “ge-i ...
ria arbatėlę” su Anglijos ‘‘so-i Sofija, Bulgarija. — Bul- 
cialistu” Bevinu, o jie ją “ge-: garų užsienio reikalų minis- 
ria” labai dažnai, tai po kiek- terija paskelbė, jog lėktuvai 
vieno tokio jų susitikimo tik iš Graikijos septynis kartus 
n a uji skandalai prasideda, skraidė virš Bulgarijos per 
Gal jų “kukorka” vietoj arba-j 10 paskutinių dienų. Bul- 
tos jiems kitką pakiša? , garų valdžia sakė: “Graiki-

* * * ja paskutiniu laiku pasmar-
“Pravda” rašo, kad Anglį-‘kino kurstymus prieš Bul-

jos komandieriai okupuotoj gariją. Graikų valdžia su 
Vokietijos dalyj laiko virš pu- savo propaganda stengiasi 
sę miliono Hitlerio armijos, pakenkti Bulgarijos reika- 
Dienraštis sako, kad tam yra ]ams Jungtinėse Tautose ir 
užtektinai Įrodymų, kad anglų j keturių Didžiųjų užsieniniu 
pare.sk.ma. būk j.e, nac.ų ar- j • t ‘ taryboje. Ramumą 
miją paleido, neatitinka tei- . . i J
įyb'i pasienyje ardo vien tik

* * * ! Graikija, ir niekas
' giau.” 

Buvęs gražusis francūzų__________
laivas ^“Normandie” nuvežtas EKSPEDICIJA I 
j Newarko prieplaukų, kur jis ^NTARKTIKĄ 
bus sudaužytas. To laivo isto- 
rija mūsų šalyj nedaro garbės 
nei laivyno viršininkams, nei 
technikams.

I*irmiausiai ‘‘N o rmandie 
užsidegė, gal naciai padegė. jįcjjaį vadovauja admirolas 
Pasku. apvirto daug p.n.gų Rich ,d B d B §k 
kainavo atversti ir vandeni is- . J , r
pumpuoti. Po to paskelbta,! ??a ^mtos turtų toj 
kad ‘‘didžioj slaptybėj” laivas* ‘ .

2 Nacių Generolai 
Nusmelkti Mirt 
Kaip Žmogžudžiai

me jie skaudžiai sumušė Fžan- A1?K''t0® at®tovai karinėje
ciją.

ir

tik 
dau-

išvakarėse, Rumunijos ka
ralius Michailas viešėjo pas 
Sovietų maršalą Feodorą I. 
Tolbuchiną. Amerikos ir

Norfolk, Va. — Išplaukė 
13 Amerikos karinių laivų į 

, Antarktiką, esą, moksli
niams tyrinėjimams. Ekspe-

New York. — CIO Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unijoj 
yra 2,200 žmonių po 70 me
tų amžiaus ar daugiau.

I am- 
žiemos srity j, di- 

Įrengiamas j karinį transpor- džiuliuose plotuose aplink 
tą, tikrumoje, jis riogsojo, pietinį žemės ašigalį (po- 
Brooklyno prieplaukoj. O pa- lių). Kartu bus jieškoma 
galiau, negaudami su juo ro- ir karui naudingų patyri- 
dos, pardavė sudaužymui į mų.
metalą. -------------------

P ..**.* A KARALIUS MICHAILAS PASPrancija pareikalavo Anglį- niTrinv *
jos, Jungtinių Valstijų ir So- MARŠALĄ IuLdUUIINĄ 
vietų Sąjungos, kad Berlyne; ---- —
būtų nugriauta ‘‘Pergalės Ko-1 Bucharest, Rumunija. — 
lona,” kuri stovi prie Siege-' Naujojo seimo atidarymo 
šalie.

Tai augštas paminklas, kurį 
vokiečiai pastatė atžymėjimui 
1870-1871 metų karo, kuria-

Jau liko tik vienas mėnesis 
iki Naujų Metų. Kaip jaučiasi 
tie Lietuvių’ Literatūros Drau
gijos nariai, kurie dar už 1946 
metus nepamokėjo savo duok
les? • '

Draugai, pasimokėkite už 
bausmę dabar už 1946 ir 1947 
metus.

Roma. — Karinis anglų 
teismas čia nusmerkė su
šaudyt vokiečių generolus 
Eberhardą von Mackense- 
ną ir Kurtą Maelzerį, kaip 
žmogžudžius. Jųdviejų įsa
kymu, naciai 1944 m. kovo 
24 d. sušaudė Ardeatine ur
vuose 336 civilius italus 
įkaitus. Juos vokiečiai nu
žudė todėl, kad kas kitas iš
sprogdino bombą, kuri už
mušė 32 nacius kariniame 
vokiečių centre Romoje.

Jėzuitų kunigas Himmer 
liudijo teismui apie “gerą” 
generolo Maelzerio charak
terį.

42 Nuošimčiai Amerikonų 
Sako, Laikraščiai Neteisin
gai Rašo apie Sovietus

Denver, Colo. — 42 ame
rikonai iš kiekvieno šimto 
sako, jog laikraščiai šioje 
šalyje blogiau rašo apie Ru
siją, negu iš tikrųjų yra. 
Tokią nuomonę apie ameri
kinius laikraščius surado 
Denverio Universiteto tyri
nėjimų centras, kuris ap- 
klausinėjo daug unijinių 
darbi ninku, profesionalų, 
biznierių ir kitu žmonių, v v

talkininkų kontrolės tary
boje tuo tarpu šalinosi ka
raliaus ir kitų Rumunijos 
valdininkų, sako United 
Press.

Bavarijos seimelio rinki
muose krikščionys demo
kratai gavo 218,687 balsus, 
socialdemokratai 90,102 
komunistai 16,931.

Shanghai, Chinija. — Šio 
miesto majoras Wu paskel
bė karo stovį ir įsakė poli
cijai be jokio klausimo šau
dyti visus demonstrantus. 
Per dvi dienas Shanghajuj 
nušauta bent du žmonės ir 
sužeista 120.

Savaitės pabaigoj de
monstravo prieš policijos 
stotį 5,000 smulkiųjų biznie- 
rėlių ir jų giminių. Jie pro
testavo dėl to, kad miesto 
valdyba uždraudė daiktų 
pardavinėjimą, nuo stalų 
ant šaligatvių. Amerikonų 
vyriausybė liepė savo ka
reiviams ir jūreiviams lai
kytis savo patalpose ir ne
sirodyti Shanghajaus 
vėse.

Tariasi Apšhibinti
Darbinį Įstatymą

gat-

Washington. — Republi- 
konai ir dešinieji demokra
tai kongresmanai ir senato
riai gamina pasiūlymus 
kongresui prieš Wagnerio 
Darbo Santykių Įstatymą. 
Jie siekia aprėžti unijų ir 
streiko teises, kurias davė 
šis įstatymas.

Amerikos Laivynas Reiškia 
“Gerą Valią’’ Lebanui ‘

Beirut. — Atplaukė gru
pė karinių Amerikos laivų į 
Beirutą, Lebano sostamies- 
tį; sako, jie atsilankė pa
reikšti “gerą valią” Leba
nui. Lebanas neturi kari
nio laivyno.

Angora, Minn. — Susidū
rus dviem traukiniam už
mušta 5 žmones.

su-! mite te smerkė veto (atme-1 nally, kalbėdamas po Vi- 
' timo) teisę, kuria Penki Di-! šiliškio, ragino Penkis Di
dieji talkininkai naudojasi! džiuosius mažiau vartot ve- 
Saugumo Taryboje, pagal Į to, bet Connally priešinosi 
Jungtinių Tautų carter j. | bet kokiam Jungtinių Tau- 
Anglijos atstovas Hartley i tų čarterio keitimui kai dėl 
Shawcross taipgi siūlė ap- tos teisės. Connally taipgi 
rėžti veto teisę. Sovietų1 priešinosi nupeikti Penkis 
delegatas Andrius Višins- į Didžiuosius už veto teisės 
kis ragino išlaikyti Penkių i naudojimą iki šiol. Kalbė- 
Didžiųjų vienybę Saugumo ; damas po Višinskio, jis rė- 
Taryboje, taip kad sprendi-1 mė visų penkių sutartinės 
mai būtų daromi pagal 
vienbalsį visų sutikimą. Jis 
priminė, kad velionis pre
zidentas Rooseveltas pats 
siūlė tokią vienybę su veto

jei
i

J

V

Jeruzalė. — Bombų spro
gimai drebino Jeruzalę; 
tratėjo kulkosvaidžių šūviai 
ir staugė gaisrinės mašinos.

Žydai mėtė rankines gra
natas į anglų policijos sto
tį ir sprogdino minas ke
liuose, kuriais' važiavo kari
niai anglų automobiliai bei 
sunkvežimiai. Anglų ka
riuomenė apšaudė nužiūri
mus žydų teroristus bei jų 
lizdus penkiose Jeruzalės 
dalyse. Žydai panaujino 
veiksmus prieš anglus to
dėl, kad anglai deportavo į 
belaisvių stovyklas Cyprus 
saloj dar 4,000 suimtų žydų, 
slaptai įplaukusių į Palesti
na, u

Anglija Duoda 10,000 
Ginklų Graikijai

Athenai. — Anglijos val
džia pasižadėjo atsiųsti mo
narchinei (fašistinei) Grai
kijos valdžiai dar 10,000 
įvairių ginklų kovai prieš 
respublikiečius - partizanus. 
Anglija taip pat leidžia pa
didinti Graikijos armiją.

Demokratinis Jaunimas Pra
šo Veikt prieš Franko

Paryžius. — Pasaulio De
mokratinio Jaunimo Sąjun
ga atsišaukė Į Jungtinių 
Tautų seimą, kad sutrauky
tų diplomatinius ryšius su 
Franko fašistų diktatūra 
Ispanijoje.

reikalą ir sakė: “Tai gyvy
bės ar mirties klausimas. 
Mano šalis nori santaikos 
su kiekviena tauta pasauly
je—su Didžiąja Britanija iš 
dešinės ir su Sovietų Sąjun
ga iš kairės.”

Čia Sovietų atstovas Vi- 
! šinskis paėmė senatoriaus 

o ranką ir nuošir- 
. džiai ją paspaudė, o publika 
-galerijoj karštai delnais pa- 
j plojo senątoriui ir Višins- 
■ kiui...

—,. ------ ------ ; Politinis - saugumo komi-
meitų Rūbsiuvių Unijos pir- tetas, pagaliaus, 33 balsais 
mininkas Jacob S. Potofsky ! prieš 8 pavedė antriniam 
ir Drabužių Fabrikantų Są- į komitetui pagaminti rezo- 
jungos pirmininkas R. H. i liuciją dėl veto vartojimo.' 
Reiss kartu paskelbė, kadį------------------

Karalius Nori 
penijį SInSfi Glaudžiu Santykių su 
KTWM ’S Sovietais ir Amerika 
bus pridėta iš unijos-fabri- 
kantų -fondo, į kurį samdy
tojai mokės 3 nuošimčius

Žadama Padvigubin-
• •O ■ - n •• IsinsKis p;

h Senatvės Pensiją i “ly-
. c ! dziai la i)

Amalgameitams
New York. — Amalga-

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų karalius Michailas

nuo algų. Žmogus turėą sekmadienį atidarė naujai 
būti išdirbęs 20 metų šioj ■ 
pramonėj, kad galėtų gauti Į boję jis pareiškė: 
tokią pensiją.

būti išdirbęs 20 metų šioj

Naujasis Meksikos Prezi
dentas Pasižada Būti 
Geru Kaimynu Amerikai

Mexico City. — Sekma
dienį buvo iškilmingai pri
saikdintas naujasis Meksi
kos prezidentas Miguel Ale
man Valdes. Savo kalboj 
jis pareiškė “gerojo kaimy
no” politiką Jungtinėms 
Valstijoms ir kitoms ameri
kinio žemyno šalims. Tarp 
svečių toje iškilmėje buvo 
Amerikos ir Sovietų amba
sadoriai ir 28 kitų tautų at-

Maskva. — Sovietų vy- stovai.
riausybe savo penkmečio' -------------------
plane skiria 7 bilionus rub- Ir Argentinoj esą atomi- 
lių gyvenamiem naman. 1 nes urano medžiagos.

išrinktąjį seimą. Savo kal- 
: “Viena 

svarbiausių mums pareigų 
, yra vis plačiau išvystyti pil- 
• no draugiškumo ir bendra
darbiavimo santykius su So
vietų Sąjunga,” o taipgi su- 
megsti glaudesnius “politi
nius, ūkio ir kultūros ryšius 
su Jungtinėmis Valstijomis, 
Anglija ir kitais taiką my
linčiais kraštais.”

Karalius išreiškė nuomo
nę demokratinių partijų są
jungos, kuri laimėjo seimo 
rinkimus. Rumunijos prem-, 
įerų pasilieka tas pats Pet
ras Groza.

4

4

i
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PENKI ASMENYS ŽUVO 
AUTOMOBILIŲ NELAIMĖJE

SOVIETŲ SPAUDA PEIKIA AMERIKĄ UŽ TAI, KAD JI 
VIS PRIPAŽĮSTA ŽADEIKIUS “LIETUVOS ATSTOVAIS”

Maskva. — Sovietų spau
da kritikavo Amerikos val
stybės departmentą už tai, 
kad jis pakvietė Povilą Ža- 
deikį, neva Lietuvos amba
sadorių, į diplomatinį ban- 
kietą, kurį valstybės de- 
partmentas suruošė įvairių 
šalių atstovams lapkričio 26 
d. . s

Pravda Kritikuoja Washington© Valdžią už Pakvietimą į 
Diplomatinį Pokylį Tokių “Mirusių Dūšių,” Kaip Žadeikis

3-

Sovietų komunistų laik
raštis Pravda įtalpino savo 
korespondento pranešimą iš 
New Yorko apie tas vaišes. 
Amerikos valstybės depart- 
me(nto valdininkai vis dar 
turi “pasalingą” prijautimą

tokioms “mirusioms dū
šioms,” rašę Pravdos ko
respondentas. Jis sako, tie 
Amerikos valdininkai yra 
“praradę visokią proporci
ją ir padorumo f jausmą,” 
kad jie tebelaiko' “Lietuvos

fašistinės valdžios atsto
vus pripažįstamų diploma
tų , sąrašuose.” Korespon
dentas priminė Amerikai, 
kad jau seniai nėra Lietuvoj 
fašistinės valdžios.

Englewood, N. J. — Ant 
plento num. 4 susikūlė trys 
automobiliai vienas į kitą, 
ir visi trys užsidegė. Ne
laimėje žuvo 5 žmonės ir su- 
žėista 7.

Tarp užmuštųjų nematyt 
lietuviškų vardų. Sudužę 
i,r degdami, automobiliai 
trims valandoms užblokavo 
num. 4 plentą ties Broad 
Avenue.

■ ••2

M.1!Jį' G?TA

West Groton, N. Y. - 
Gaisre sudege John Dew 
iene su 6 vaikais.

•y«į

Kaujasi Chinijos tauti
ninkai su chinų komunistais 
Mandžūrijoj. 

--
ORAS. — Bus šalta*
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“Mėlynasis” Dunojus ir Laivai 1
Kada Raudonoji Armija mušė hitlerininkus Rumuni

joj, Bulgarijoj, Vengrijoj ir Austrijoj, tai hitlerininkai1 
plukdė laivus ir jais vežė ką tik galėjo į aukštutinę Duno-1 
jaus dalį — Bavariją, — kad jie nepatektų į Sovi’etų ran- l 
kas.

Tai buvo laivai Rumunijos, Bulgarijos, Jugoslavijos, 
Vengrijos, Austrijos ir dalis Sovietų Sąjungos, kuriuos' 
buvo naciai užgrobę. Apie 800 laivų pateko į Raudono-; 
sios Armijos rankas. Sovietai tuojau, kai tik buvo įrody
ta, kam jie pirmiau priklausė, juos grąžino — jugosla
vams, bulgarams, rumunams ir tie laivai daug prisidėjo i 
aprūpinimui žmonių reikmenimis. i

Kitaip pasielgė Jungtinių Valstijų vyriausybė. Pra-; 
džioj laivus laikė ir ant jų 7,000 jūrininkų, kaipo “neiš
aiškintą” dalyką. Bet gegužės 21 dieną juos paėmė į 
savo rankas. Jack Raymond ir kiti rašė, kad Amerika PROTESTUOJA PRIEŠ 
pasiėmė laivus, kaipo įrankį, kad Sovietų Sąjungą pri- TUOS, KURIE ŠELPIA 
versti “nacionalizuoti Dunojaus upę.” Ed. Hatrich rašė: LIETUVIŠKUS 
“Amerikos armija užgrobė virš 700 laivų ant Dunojaus... FAŠISTUS 
Amerikos generolas pasakė: ‘Rusai kontroliuoja Duno
jaus upę, o mes turime laivus.’ ”

Aišku, kad tų laivų laikymas per metus ir pusę laiko ! 
amerikiečių rankose buvo didelis smūgis Bulgarijai, Ru
munijai, Vengrijai, Jugoslavijai ir Austrijai. Gelžkeliai 
tų šalių karo laiku labai nukentėjo. Dunojaus upė gale- ’ 
jo geriausiai pasitaranauti pervežimui maisto ir kitų : 
reikmenų. Raudonosios Armijos inžinieriai išvalė Duno- i 
jaus upę nuo minų ir laužo per 1,200 mylių ir laivai ga- Į 
Įėjo plaukioti. Bet, kaip matome, jie, išrokavimais, kad j 
išsiderėti Dunojaus upės “nacionalizaciją”, stovėjo, pu
vo ir gedo.

Prieš tokią padėtį protestavo tos šalys, kurioms tie 
laivai priklauso. Lapkričio 21 d. Mr. James Byrnes įsakė 
Amerikos komandai Vokietijoj grąžinti toms šalims lai
vus. Vengrija jau atgavo 184 laivus, Jugoslavija atgaus 
161, kitos šalys po mažiau. Yra ir ginčų dėl to, kam tūli 
laivai priklauso, nes naciai juos buvo užgrobę nuo kitų 
šalių ir veik visus pavadino kitais vardais.

Kaip matome, aiškus klausimas buvo paverstas gana 
painiu ir Balkanų šalys nemažai dėl to nukentėjo. Dabar 
jos atgauna laivus, bet jau negalės naudoti iki pavasario, 
nes Dunojus dengiasi ledu.

*1
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CIO prezidentas Philip Murray kalba 8-tos konvencijos atidaromojo] sesijo
je. Jis pareiškė, kad korporacijų 15-kos bilionu pelnai 1946 metais “graso mūsų 
šalies ekonomijai ir išlaikymui ‘free enterprise’ Jungtinėse Valstijose.” Infliaci
nis pragyvenimo brangumas verčia konvenciją pirm visko formuluoti naujus al
gų reikalavimus, sakė Murray.

! jaučiasi laisvi suskalbianti i
i n tik prieš Tarybų Sąjungą,
Į bet taipgi ir prieš Italijos 
demokratiją. Drauge su bu- > 

ustašais ir kitais i 
; fašistais, jie j 

(lietuviai pabėgėliai) užsi-1

. ni ——!« —— m —-1V —— Ml _ I

r-

Ką Ruošia Graikai Fašistai?
Kad Graikijos liaudis veda karą prieš fašistinį reži

mą, tai jau visiems žinoma. Pirmiau fašistinė valdžia 
gyrėsi, kad jai “sekasi naikinti komunistus ir partiza
nus.” Bet dabar jau dažniau jie patys pripažįsta, kad 
tie “pasisekimai” ne kokie. Lapkr. 27 d. Assoociated 
Press žinių agentūra pranešė, kad “Raudonieji graikai 
kontroliuoja vakarinę Makedoniją,” didelę Graikijos da-

New Yorko mieste išeidi-! vusiais 
i nėja progresyvus italų sa- Jugoslavijos 
vaitraštis, “LTinita del Po- ( .
polo”, kuriame (lapkričio imdineja juodosios rinkos Į 
23 d. laidoje) telpa įdomus prekyba ir kitais banditiz- i 
editorialas, nukreiptas prieš 
tuos, kurie šelpia lietuvis- j žmonės, kuriais italai reakc 
kus fašistus Italijoje. | cininkai remiasi užpuldinė- 

n , • -v . -lo jime darbininkų, socialistų iPasirodo, log pries tūlą •: . . . . ;. . T z ■
laika knn Končius nasiunte lr komllnlstlJ įstaigų. Jų 
1 a n i k nuliai' chuliganizmą tegali pralcn-1padėka American .Keliel . .. . . L .. L. ..5 . .į. T. . 1,,, -^ikti tik lenkan-lasistmiai a-lor Italv komitetui, kurio, ... . . . . . ... i •, , . » vantimstai, kurie, pagaliau,prezidentu yra teisėjas Ju- . v r .. J. N 1 j P. . T) L, I buvo pasalinti is Italijos, venai Marchisio. Padėką --j 1
už ką? Už tai, kad teisėjo ■ “Betgi teisėjas Juvenal 
Marchisio įsakymu buvo | Marchisio gelbsti juos iš tų 1 
šelpiami lietuviški pabėgę- fondų ir to maisto, kuri su-"' 
liai Italijoje — 
italų sudėtų aukų! I trokštą pagelbėti savo gi-1

“Kas yra tie išvietintieji minoms Italijoj, bet ne savo 
lietuviai, kuriems teisėjas i priešams — demokratijos 
Marchisio teikė pašalpą, su- ir taikos priešams.” 
dėtą, broliams italams?”h. ;
klausia laikraštis.. Jie yra; savaitraštis kritikuoja Am. i 

i tie elementai, kurie, nepai- i ji
i sant jų (Lietuvos) vyriau
sybes raginimų, atsisako 

i grįžti į savo gimtąjį kraštą 
ir pasilieka Italijoj, kur jie

mo darbeliais. šitie tai yra 1

šelpiami iš aukojo italai - amerikiečiai,

t

w;

1:

SKAITYTOJI] 
BALSAI

Aš buvau nudžiugęs, kad 
mūsų dienraštyje jau nebe
liko mokinimų, ką rašyti į 
laikraštį. Bet lapkričio 25 
dieną vėl žiūriu, kad eina 
pamokinimas, kaip ir ką ra
šyti.. Nors tas nieko blogo, 
bet taip pat nieko nėra ir 
gero, tik pasigarsinimas, 
kad aš suprantu geriau, ne
gu kas kitas. Minėtasis ra
šytojas net žada rašyti apie 
žvirblius, gyvates. Bet už-

Dabar Graikijos valdžia sako, būk Albanija, Bulga
rija ir Jugoslavija ginkluoja sukilėlius, ir net savo dali
nius siunčia karui prieš Graikijos dabartinę valdžią, ži
noma, tai yra provokacija. Albanija, Jugoslavija ir Bul
garija griežtai tą nuginčijo. Jos nuolatos skundžiasi 
prieš Graikijos fašistų įsiveržimus į tas šalis, prieš karo 
lėktuvų skrajojimą virš jų žemių.

Yra gauta žinių, kad Graikijos valdžios premjeras 
Tsaldaris atskrenda į Jungtinių Tautų organizacijos po
sėdžius. Tarybų Sąjungos spauda ir radijo komentato
riai nurodo, jog, kada New Yorke yra padaryta nemažai 
progreso linkui siftvirtinimo taikos reikalų, tai-Anglijoj 
naujo karo organizatorius W. Churchill ir jo karinė šai- 
ka susirūpino. Matyti, jie Graikijos vardu ką nors nau- tikrinu, kad pats neaprašy- 
jo ruošia, kad kenkti taikos reikalams.

p

si taip, kaip aprašo Jonas 
Kaškaitis.

Gerbiami skaitytojai ir 
’ rašytojai, kvitinkime vieni 
■ kitus mokinti. Kvitinkime 
nesvarbias nuomones 
ti. Tada rašykime 
nuomones, kada esti 
svarbus atsitikimas, 

i dienraštis paprašys 
i nuomonės tuo ar kitu klau
simu. ( Pradėkime duoti 
dienraščiui daugiau žinių ir 
nereikalingos, nesvarbios a- 
pysakaitės pačios išnyks.

Britai “Išsikraustė” iš Indonezijos
Iš Batavia, Indonezijos sostinės, praneša, būk pas

kutinė Anglijos armijos dalis iš ten jau iškelta. Sako, 
anglų ten buvo 92,000. Jie atsikraustė į Indoneziją rug
sėjo 15 d., Ii945 metais, kaęl smaugti vietos gyventojų su- 

L kilimą.
Indonezija užima 735,160 kevirtainių mylių ir turi 

apie 75,000,000 gyventojų. Tas milžiniškas kraštas, kurį 
sudaro daugybė salų, yra Holandijos kolonija. Holandi- 
ja, kuri prieš Indoneziją yra tik nykštukas, pasikvietė 
britus, kad laikyti Indoneziją kolonijos padėtyj.

Anglai, atvykę j Indoneziją, žiauriai nuslopino žmo
nių sukilimą. Jie sau į talką buvo pasikinkę net Japoni- įžėdnoj kolonijoj yra me- 
jos imperialistų armiją. Dabar jau sukilimas nuslopin-.
tas. Holandija sutraukė ten savo jėgų, tai anglai “išva
žiavo.” Bet, tikrumoj, dešimtys tūkstančių jįj tėn pasi
liko, kaip įvairūs holandų “patarėjai”, “specialistai”, 
“pirkliai” ir po kitokiomis priedangomis.

iŠ

rasy- 
savo 

kokis 
kada 
mūsų

džiagos, tik reikia surinkti 
ir pasiųsti į laikraštį. Už 
tai dar 'gausime širdingą 
ačiū. ; .

Frank Lipskie
d’
v

Sovietų Taikos Pasiūlymai 
ir Liaudies Nusistatymas

Aišku, kad kiekvienas į yra pavojinga civiliams 
i žmogus, trokštantis savo ir žmonėms. Tas, suprantama, 
i kitoms tautoms laisvės, ku- ' nepatinka tiems, kurie ga
ris neturi tikslų kitas tau- mina atomines bombas, 
tas pavergti, nori taikos.: krauna į sandėlius, o tą da- 
Karas, tai įrankis kitų tau- ro juk ne taikos sumeti- 

i tų pavergimui. Karas, tai mais. Molotovas sako, kad 
baisus naikintojas žmonių 20 metų atgal pasaulyje 

Į ir kultūrinių įstaigų! —. ,__ _ __  ...
į ras, ■ 
i laimė!

Sovietų Sąjungos delega-jnes karo laimėjimui. Tas 
cija jau kelis kartus Jung- uždraudimas s u m a ž i no 
tinių Tautų organizacijos; žmonių aukas laike Antro 

I susirinkimuose ir Keturių. pasaulinio karo, tas turi bū- 
i Didžiųjų (Jungtinių Valsti- i ti padaryta ir su atominė- 
jų, Sovietų Sąjungos, An-j mis bombbmis.
glijos ir Francijos) užsie- Jo argumentai stiprūs. 
nio_ministrų konferencijose Aiški išvada; jeigu viena 
iškėlė klausima, kad reikia gajįs mano prisigaminti at- 
m a z i n t i apsiginklavimą, ominių bombų ir jas naudo-

M.. ”“1? tį karo išlaimėjimui, tai tą 
............... darys ir kitos. Jeigu ki

tos šalys neturės atominių

Ka- buvo susitarta ir uždrausta
— baisi žmonijos ne- naudoti nuodingas dujas ir 

| bakterijų skleidimo priemo-

žingsnių, kad pasaulyj išlai
kyti taiką.

Molotovas atžymėjo tai bombų,’tai jos gamins nuo- 
faktą, kad dabar eina iš- dingas dujas, bakterijas ir 
naujo didelis apsiginklavi- kitus žiaurius būdus nau- 
mas ir apsiginklavime lenk-, dos savo karo laimėjimui, 
tyniavimas. Jis sakė, kad jeigU vienos šalies valdžia 
tas grūmoja taikai, kad tai i mano, kad jai teistiną žudy- 
nieko gero pasauliui nešiu-: ti žmones ir naikinti mies
te. Molotovas sakė, kad,. tus pagalba atominių bom-s 
jeigu pasaulis nepasimoki-į bų> tai suprantama, kitų ša- 
no iš Pirmo pasaulinio karo ; Įįų valdžios pateisins savo 
1914-1918 metų, tai jis tu-, žiauriausius įrankius tam 
retų pasimokinti iš Antro- ’ pačiam tikslui. O tas gresia 
jo pasaulinio karo — 1939- • vjSų sunaikinimu, gręsia iš-

lime daug atsiekti savo

D. M. š.

mas eina labai lėtai.
Kad žmonės nori taikos,

Nereikia nei norėti, kad 
tuojau visos kitos didelės 
šalys sutiktų su Sovietų pa
siūlymais. Sovietai reika-

1945 metų, kuris buvo daug: naihjnjmu miestų, kultūros 
lauke, mes atsidursi- didesnis,, žiauresnis ir dau

giau gyvasčių prarijo, ne
gu pirmasis. Aišku, kad 
jeigu kiltų vėl pasaulinis 
karas, tai reikštų dar dides
nį sunaikinimą ir visų pra-

se, sako jis, yra Įspėjimas vi
siems darbininkams.

“Jeigu mes nesusivienysi
me,” tęsė jis toliau, “politi
niame
me tokioj padėtyj, kokia bu
vo nuo 1929 iki 1939 metų.”

“Jau dabar spaudei vedan
ti kampanijų, kad suversti 
bėdą ant organizuotu darbi
ninku už pasireiškiančius 
trūkumus ir- kainų kilimus. 
Tai yra dalis plačios kampa
nijos prieš unijas.

“Ši Alosherio pareiškimą, 
be abejonės, pasitiks su pa
sitenkinimu 
darbininkai.
unijų yra ne tik reikalinga, Į mijos kitose šalyse. Tas ne
bot ii- praktiška. Kooperaci- patinka Amerikos ir Ang- 
ja tarp abiejų unijų pasta- j lijOs atstovams, nes šios dvi 
raišiais metais buvo labai!
graži. Susijungus po vienu 
centru, susidarytų didesnė 
jėga ir išnyktų varžytinės, 
kurios trukdo sėkmingam or
ganizavimui dar neorgani
zuotu darbininku.” L *-

dsi K a nados] lauja, kad paskelbtų didžio- 
Vienybė tarpi sios šalys, kiek jos turi ar-

ir civilizacijos! Vienas išėji
mas, tai — susitarti, už
drausti ne vien naudojimą 
nuodingų dujų, bakterijų, 
atominių bombų, bet ma
žinti apsiginklavimą, eiti 
prie visų susitarimo, prie 

į ginčijamų klausimų išriši- 
i mo taikos keliu.

Aišku, kad liaudis neno
ri karo, Jp nenori Amerikos 
liaudis, jo nenori ir Sovietų 
žmonės, jo nenori Chinijos 
liaudis, kaip ir bile kurios 
kitos šalies. Kad žmonės vi
sur nori taikos, tai tą paliu
dija tas faktas, kaip jie su 
nekantrumu laukia susita- 

• tos armiios ku- rimo’ kaip jie nerimauJa 
nnrvUzi Moi 'matydami, kad tas susitari-

Daugiausiai ž m o n ėms į

šalys turi savo ginkluotų 
jėgų visame pasaulyj. Jos 
reikalauja, kad būtų pa
skelbta ir
rios yra namie. Mat, Sovie
tų Sąjunga laiko savo armi
ją tik savo šalyj ir buvusio
se priešo šalyse. Į tą parodo ir tas, kad šešio-

Molotovas sutinka su šiuo liką žymių Amerikos visuo-
: profesor. Wil-
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erican Relief for Italy «ir- skauda galvą nuo rūpesčio; pasiūlymu, bet jis reikalau- menininkų: 
ČininL'im 11V fni ktim iin l‘O_ ii. rJirlzilin onoi innJinimn I • i n • • !•_____ TVšininkus už tai, kam jie re- ir dideliu susijaudinimų.

• n v • j. • • i • i • v i Imia fašistinius lietuviškus 
pabėgėlius, užsi i m di nė j an -

sios rinkos bizniu.
Netenka rlei aiškinti, kad 

šis italų amerikiečių žodis 
pasieks ir Italiją 
kraštus, 
žmones 
dalykai vyksta, kad 
amerikiečių sudėtos aukos Į 
ir maistas eina ne Italijos 
žmonėms, bet visokiems 
liaudies pviešiitesj

ir kitus!
Skaitydami tai, 

stebėsis, kad toki;
1 italu-1

Canadian

Už KANADOS ' ■ " " -
UNIJŲ. VIENYBŲ. L- 

Liaudies Balsas rašo:
“K a Lbėdamas Saskatche

wan Labor Federacijos meti
nėj konvencijoj-,
Congress of Labor preziden
tas A. R. Mosher pareiškė, 
kad reikia' suvienyti unijų 
centrus ■— .Canadian Con
gress of Labor ir Trades and 
Labor Congress of Canada.

“Jis sako, kad būtų geriau, 
jeigli visos Kanados darbi
ninkų unijos .priklausytų vie- 
naift centrui.11

“Aš turiu -viltį,” sakė jis, 
“kad mums pavyks susivie
nyti. Jeigu mes negalėsime 
prašalinti plyšio mūsų eilė
se, mes susilauksime- daug 
sunkumų.”

“Reakcinės jėgos, 
jis, palaikomos finansinių in
teresų, rengiasi kampanijai 
prieš darbininkus.

“Kampaniją prieš mainie- 
rių unijos prezidentą John 

.L. Lewis Jungtinėse Valstijo-

A

ja paskelbti ne vien vyrų liam Draper Lewis, Philip 
i skaičių, bet ir apsiginklavi- ! Murray — CIO unijų prezi- 

' ; William Green — 
daržovėm ir1 ti vartojimą barbariško gin- į Amerikos Darbo’ Federaci- 

klo atominės bombos, kuri į jos prezidentas ir visa eilė 
i mokslininkų ir veikėjų įtei
kė prezidentui Trumanui, 
Sovietų Sąjungos ir Angli- 

ijos ambasadoriams pareiš- 
! kimą, kuriame reikalauja 
uždrausti naudojimus tTar- 

t . . i . . x . . ! barišku ginklu. Jie reika-
Stokime į darbą rimtai n iauja> įad Jungtinės Valsti-

Medžio ir anglies suodys mą. Jis reikalauja uždraus-1 dentas; 
gerina žemę < 
kitiem augalam.

Laisves Vajus Nebus

Vajininkai, Katrina Žu-
kauskiene, iš Newark, N. pei gi uodžio mėnesį į dar ga- jos Sovietu Sąjungą ir An- 
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J. ir A. M. Dambrauskienė, 
iš So. Boston, Mass., prašė ' dienraščiui. Ruoškime pra- 
Administracijos vajų prail
ginti. Tas klausimas buvo 
perduotas Laisvės bendro
ves direktorių tarybai, ku
ri vienbalsiai nutarė vajų 
baigti lygiai su Naujais Me
tais.

Vajui iš karto buvo pas
kirtas gana ilgas laikas, iš
tisi trys mėnesiai. Per tą 
laiką galėjo būti gražiai ap
eitos, kad ir didelės koloni
jos. Jei kur pasivėlinta, tai 
dabar dar yra ištisas mėnuo 
laiko ir dar galima atlikti 
daug darbo. Aišku reikia 
talkos. Vajininkams turi 
padėti visi geri Laisvės pa
iri j o tai.

Praktika 
! "o mėnuo 
sėkmingas, 
žmonės piniginiai gerokai 
išsieikvoja ir bent per .porą 
savaičių po švenčių nuo iš
laidų susilaiko. Todėl nėra 
prasmės vajų prailginti.

mogas, rūpinkimės šėn 
pardavimu ir aukų rinkim’ 
skubiai ir su Naujais Me 
tais garbingai baigkime tf 
darbą savo dienraščio bu 
davojimui.

Kurie dar nenusipirkotf 
Laisvės bendrovės serų, pa 
siskubinkite. Daugelis geri, 
dienraščio rėmėjų dar ne 
prisidėjo prie biudžeto 'su
kėlimo 1947 
reikalas irgi 
mintyje ir 
prieš Naujus

i glija susitartų, kad būtų 
Įvykinamas nusiginklavi
mas, o kada šios didžiosios 
šalys susitars, tai taika 

i bus užtikrinta, nes jas pa
seks ir mažesnės — silpnes
nės šalys. Tai taip dabar 
stovi nusiginklavimo ir tai
kos reikalai.

įrodė, kad sau- 
vajams nėra 

nes per šventes

metams. Šis 
reikia turėt: 
reikia atlikt 
Metus.

Leiskite priminti dar kar
tą, kad iš kiekvieno esame 
dienraščio Laisvės prenu
meratoriaus laukiame nors 
po vieną naują skaitytoją. 
Būkite taip geri, atlikti šį 
puikų reikalą prieš Naujus 
Metus. Prisidėkime kiekvie
nas prie sustiprinimo savo 
dienraščio finansiniai se
kantiems metams.

P. Buknys.

DĖKA VONIŲ DIENOS 
ĮSTEIGĖJA

Thanksgiving (Dėkų Die
nos) šventės įsteigimui per 
11 metų kovojo ir darbavosi 
Sai;ah J. Hale, senesnių 
laikų Amerikos veikėja, pa- 
trijotėj ikį, pagaliaus prez. 
Lincoln’as išleido užginan
čią proklamaciją 1863 m., 
paskelbiant tą dieną nacio- 
naliu šventadieniu.

Sarah J. Hale, beje, yra 
autorė populiar'aus Ameri
koje mažamečiuose eilėraš
čio —“Mary Had a Little 
Lamb.”
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Lietuvių Literatūros Dr-jos Suvažiavimas 
ir Knygos Keturių Šimtų Melų 

Sukakties Minėjimas
Pranešimas Draugijos

Ateinančiais metais sukaks lygiai ke
turi šimtai metų nuo pasirodymo pirmo
sios lietuviškos knygos pasaulyje. Tai la
bai svarbus lietuvių tautos gyvenime is
torinis įvykis. Jis labai plačiai bus at
žymėtas visoje Tarybų Lietuvoje. Mes, 
Amerikos lietuviai, taip pat neprivalome 
praleisti šį įvykį be rimto dėmesio. Mes 
irgi ruoškimės jį atitinkamai atžymėti.

Natūralu, kad šios sukakties atžymė- 
jime vadovaujantį vaidmenį pasiimtų 
mūsų didžioji kultūros ir apšvietos orga
nizacija—Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija. Mes dideliu 
džiaugsmu pasiimame tą garbingą par
eigą. Netenka abejoti, jog į šį sąjūdį 
įsitrauks visa Amerikos lietuvių pažan
gioji, demokratiškoji visuomenė.

Platesniam, įžymesniam knygos su
kakties atžymėjimui ir geresniam apdis- 
kusavimui savo organizacinių reikalų Li
teratūros Draugijos Centralinis Komite
tas nutarėme šaukti ateinančiais metais 
visuotiną Draugijos atstovų suvažiavi
mą. Suvažiavimas įvyks 1947 metų ko
vo menesio 28 ir 29 dienomis Brooklyn, 
N. Y. šiuom raginame kuopas ir narius 
tuojau pradėt ruoštis prie suvažiavimo. 
Norime turėti didelį, gerą suvažiavimą. 
Norime, kad neliktų tokios kuopos, kuri - 
neprisiųstų į suvažiavimą savo atstovy
bės. Kadangi delegatų kaštus padengia 
pačios kuopos, tai aišku, jog ypač toli
mesnių kolonijų kuopos turi turėti laiko 
pasirūpinti finansų. Todėl taip anksti iš
leidžiame ir suvažiavimo šaukimą.

Antra, kad padaryti suvažiavimą kon- 
struktyvišku ir naudingu, reikia gerų, 
plačių diskusijų. Todėl raginame kuo
pas ir narius nuo dabar įvykstančiuose

Kuopoms ir Nariams
l 

savo susirinkimuose diskusuoti mūsų or
ganizacijos reikalus su tikslu jos visą 
veiklą pagerinti, tiekti suvažiavimui 
Draugijai naudingus pasiūlymus bei su
manymus. Diskusijas galima vesti ii' 
spaudoje. Tikimės, kad dienraščiai Lais
vė ir Vilnis ir kanadiečių Liaudies Bal- 

• sas mūsų diskusijoms vietos suteiks. Dis
kusiniai straipsniai privalo būti trumpi 
ir konkretūs. Jų tikslas iškelti praeities 
trūkumus bei silpnybes ir nurodyti prie
mones, kaip Draugiją organizaciniai su
stiprinti ir jos veiklą pagerinti.

Mūsų Draugijos Konstitucijos 
riaus “Suvažiavimai” paragrafas 
sako:

sky-

“Kuopos turi teisę siųsti į A. L . D. L. 
D. kuopų atstovų suvažiavimą po vieną 
delegatą nuo kiekvienos kuopos ir po vie
ną delegatą nuo kiekvieno 25 narių skai
čiaus didžiumos.”

Kuopos rinkdamos delegatus ragina
mos prisilaikyti šios tvarkos. Kiekviena 
kuopa privalo stengtis atsiųsti pilną de
legatų skaičių.

Suvažiavimo durys bus plačiai atdaros 
ir ne tik kiekvienas Draugijos narys, bet 
ir kiekvienas lietuvis galės jame dalyvau
ti kaipo svečias. Todėl delegatai, važiuo
dami į suvažiavimą, ne tik gali, bet dar 
yra skatinami atsivešti savo draugus bei 
pažįstamus.

Knygos Sukakties Minėjimo Programa
Mūsų planas yra* knygos sukakties at- 

žymėjimą pravesti masiniai. O tai reiš
kia, kad bent jau didesnėse lietuvių ko
lonijose mūsų kuopos privalo būti inici- 
jatoriais-užmany tojais suruošti didelį, 
masinį lietuvių sąskridį bei susirinkimą, 
kuriame būtų prakalba bei paskaita apie

lietuvišką knygą ir jos keturių šimtų 
metų kelią iki šių dienų ir kuriame taip 
pat būtų duodama galimai geriausia mu
zikos ir dainų programa. Kur paran
kiau ir sėkmingiau, toks paminėjimas 
gali būti formoje bankieto su prakalba

Mūsų žinomasis veikėjas R. Mizara tu
ri parašęs knygos sukakties paminėjimui 
paskaitą. Kur tik bus galima ir sąlygos 
bei paskaita ir programa.
leis, jis sutiks pats atvykti į susirinkimą 
ir paskaitą paskaityti. O kur jis asme
niškai negalės pribūti, bile kas iš vieti
nių veikėjų galės iš Centro paskaitą ga
vęs paskaityti susirinkusiems. Taip pat, 
žinoma, kiti mūsų pažangiosios spaudos 
redaktoriai ir visuomenės veikėjai bei 
veikėjos su mielu noru sutiks tokiuose 
masiniuose sąskrydžiuose patarnauti su 
prakalba. Su jais reikia iš anksto su
sitarti.

Mes prašome kuopas visuose tokiuose 
susirinkimuose bei bankietuose surinktas 
aukas bei likusį pelną skirti pačios Drau
gijos finansiniam sustiprinimui, tai yra, 
Draugijos Knygų Leidimo Programai. 
Nereikia jau nei aiškinti, kaip sunku 
Draugijai išsiversti su tokia maža nari
ne duokle tokiam nesvietiško pabrangi
mo laikotarpyje. Mūsų nariai ir kuopos 
yra tūkstančiais dolerių parėmę visokius 
garbingus reikalus, bet beveik niekados 
mes nesame turėję savo Draugijos finan
sinio sustiprinimo vajaus. Dabar toks 
vajus būtinai reikalingas. Prašome vi
sų kuopų ir narių atkreipti į tai savo 
dėmesį.

Tokie masiniai knygos sukakties pa
minėjimai gali prasidėti tuojau po Naujų 
Metų ir tęstis iki suvažiavimo. Laiko tu
rime ištisus tris mėnesius.

Knygos Paroda
Apart lietuviškų masių, su lietuviškos 

knygos keliais mes norime supažindinti 
ir šiaip Amerikos žmones. O tai galė
sime padaryti pagalba knygų parodos. 
Mes manome, kad didžiosiose lietuvių ko
lonijose, kaip New Yorke - Brooklyne, 
Bostone, Waterburyj, Philadelphijoj,

Pittsburgh e, Detroite, Cleveland, Chica- 
goj ir dar vienoj kitoj vietoj, Ims gali
ma gauti vietą Į<nygu parodai vietiniuo
se viešuosiuose knygynuose. Reikia su
sisiekti su tų knygynų vedėjais ir per
statyti jiems mūsų reikalą.

ko. Mes Centre surinksime knygas, jas 
surūšiuosime, sutvarkysime, padarysime 
anglų kalboje pažymėjimus ir prisiusime. 
Aišku, kad kiekvienai kolonijai atskirai 
nebus galima taip patarnauti, todėl tos 
pačios knygos bus siuntinėjamos iš vieno 
miesto į kitą, taip sakant, bus sudalytas 
knygų parodos maršrutas.

Tuo reikalu rūpintis, kaip ir masinių 
susirinkimų sušaukimo.ir pravedimo rei
kalu, reikia sudaryti plačios komisijos. 
Visur reikia stengtis įtraukti visas vie
tos lietuviškas organizacijas, kurios pri
taria knygos sukakties paminėjimui ir 
nori prisidėti prie to gražaus darbo.

Dar kartą mes raginame mūsų Drau
gijos kuopas ir veikėjus būti inicijato- 
riais ir pirmutiniais tame darbe. Susi
siekite su kitomis organizacijomis bei ki
tų organizacijų kuopomis arba jų veikė
jais, pasitarkite, sudarykite komisijas ir 
ruoškitės.

Jeigu turėsite kokių neaiškumų bei 
norėsite platesnių informacijų, tuojau 
rašykite į Centrą, o Centro sekretorius 
arba pirmininkas jums tas informacijas 
su mielu noru suteiks.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centralinis Komitetas:

A. BIMBA, pirmininkas
D. M. ŠOLOMSKAS, sekretorius 
EVA MIZARIENĖ, iždininkė

S. SASNA
V. TAURAS
Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS 
JURGIS KURAITIS

P. Sv 1947 metų kovo 30 dieną taip 
pat Brooklyne įvyks Amerikos Demokra
tinių Lietuvių 3-čias Suvažiavimas. Tuos 
pačius kuopų delegatus galima įgalioti 
dalyvauti ir tame suvažiavime.

’SUMONTUOTAS
I KROVINIŲ KILNOJIMO *
i KRANAS

Kauno miesto montažinin
kai prieš terminą atidavė eks
ploatacijai keturių tonų pajė
gumo krovinių kilnojimo kra- 

i na. Sumontuotasis įrengimai 
’įgalina pakelti pakrovimo 
j darbų našumą 90 nuošimčių.

RENGIASI PRIE
DIDŽIOJO SPALIO

Kaunas.
meninės

— Kultūros namų 
saviveiklos rateliai 

rengiasi Didžiojo 
Spalio 29 sukaktuvėms. 

f

Mandolinų orkestras ir gru
pė kanklininkų repetuoja ta
rybines i)- lietuvių liaudies dai
nas. Baleto rateliai ir liaudies 
šokėjai rengia šokius “Van
dens lelijos,” “Džigūnas’ft ir
“Lineliai.”

47 dramos ratelio dalyviai 
repetuoja Bičiūno montažą, 
vaizduojantį lietuvių liaudies 
engimą buržuazijos viešpata
vimo ir vokiškosios okupaci
jos metais, o taip pat Tarybų 
I j' et u vos su k 1 estėj imą.

LEDO RITULININKŲ
TRENIRUOTĖS

Kaunas. — Ledo ritulinin
kai pradėjo ruoštis šių metų 
žiemos sporto sezonui. Kandi

datai i LTSR ledo ritulio rink
tinę jau atlieka kondicinj pa
rengimų. Treniruotės vyksta 2 
kartus per savaitę. Joms vado-, 
vauja sportininkai Ganusaus
kas ir Pimpis. Kauno ledo ri
tulininkai, drauge su 11 kitų 
respublikų komandų, daly
vaus šių metų TSRS»pirmeny- 
bėse.

,ODA VIRŠUM PLANO

Brazilijos Lietuviai Kartu su
Brazilijos Liaudimi

jau geras šmotas laiko, reakcionierių taip pat, kaip nigų pilnu garu. Pasklydo 
kai Brazilijos darbininkija braziliečiai ir susilieję ;
kartu su pažangiąja buržu- braziliečiais taip, kad sun-! nai, pakvietimai į į 
azija dirba išsijuosę, kad, ku atskirti, kur svetimtau- piknikus, parengimus; 
sukelti keletą milijonų kru- tis, kur brazilietis darbinin-! sklido ąukų lapai, pasklido 
zeirų įsigijimui pažangios kas.
spaudos. Sao Paulo estado; 
žmonės pasiryžo net ir ra
dijo stotį įsigyti. Tačiau, 
kad saopauliškiai galėtų k-Hm^Uei neJmJiau bet kaip Brazilijos proleta- 
tureti dienrašti ir minimą j kaįp Azijiečiai. Sao Paulo; rai lr Proletar^ vardu- 
laaijo s o į, i i . ap> ii- lietuviai, išskiriant keletą; Tačiau paskutinėmis die-

’UH SUt,G ! °i -v"! lietuvių fašistukų, taipgi vi- nomis prieš baigi<itis mini- 
. . \uzeinJ\ . ie$a’ ai .° si už penkių milijonu kru- mai kampanijai, saopauliš- visai jau mažai beliko ir . J “ 1 J 1

saopauliskiams dar stinga, v 
2,000,000 kruzeirų, bet visa Taigi, prasidėjus penkių Į 
Brazilijos liaudis tikis, kad milijonų kampanijai mūsiš-i 
saopauliškiai savo pasiryži- į kiai lietuviai, veikdami|

Priemiesčiuose, dirbtuvėse! d. spalio š. m. Įvyko milži- 
immJnUn • ‘ H e"'ir . kitur demokratiniuose niškas lietuviu piknikas 

daugybės daiktų, bet pažan- komitetuose, emes darbo uz' gražiam Inglezos parke ne- 
gieji saopauliškiai mažai a-1 sukėlimą minimos sumos pi- ■ pertoliausiai nuo potirščiai 
pie tai ką kalba ir rūpinasi, j 
visi kaip vienas už penkių | 
milijonų kruzeirų sukėlimą. | 
Nėra to sekmadienio, kad 
Sao Paulo apylinkėse nebū
tų keletos piknikų penkiem 
milijonam, nėra to šeštadie
nio, kad Sao Paulo miesto 
galionuose nevyktų keletą ir 
net keliolika parengimų vis. 
tiems penkiems milijonams 
Kodėl? Kaip visa Brazilijos 
liaudis, taip saopauliškiai 
žino, jei sukels penkis mili
jonus kruzeirų, turės save 
radijo stotį, dienraštį... Tu 
rėš kuom numaskūoti juo 
dosios rinkos tubaronus, ir, 
tada atsiras duonos, cuk
raus, mėsos ir visko. Dėl to 
saopauliškiai taip pasiryžę.; 
kas stebina visus. ’

Kas įdomiausia, kad Sao 
Paulo mieste randasi virš 
dvidešimts procentų gyven
tojų svetimtaučiai ir abso
liute dauguma darbininkai. 
Vargsta tą patį vargą, kaip 
ir braziliečiai darbininkai, 
kenčia tuos pačius gyveni
me trūkumus ir mulkinami

su i tarp Sao Paulo lietuvių abo- 
į įvairius 

pa

obalsis — Penki Milijonai!
šie dvidešimts procentų * lie?” ėI??-

Sao Paulo gyvento ų taipgi į S1 dirbt1’ ^ad sukelti penkis 
įsivėlę į penkių milijonų su-™T™vi i bet kaip Brazilijos proleta-

kiai lietuviai įstojo į kam- 
i paniją lietuvių vardu ir pa- 
! sižadėdami sukelti 50,000 
kruzeirų Brazilijos lietuvių 

i kolonijoje. Tam tikslui 27

lietuviais apgyvento prie
miesčio — Vila Anastazijos.

Piknikui diena buvo ide
ali — nei karšta nei lynota. 
Žmonių prisirinko iš visų 
Sao Paulo priemiesčių. Ži
noma, ne visi, bet iš visur. 
Net ir ‘santoandriškiąi, ku
riems kelionėje reikėjo su
gaišti važiuojant skersai 
miestą apie pora valandų.

Gražiam eukaliptų miške
lyje pilnam stalų, besįlinks- 
minančiiį tarpe, lietuviškų 
dainų ir iš toli susitikusių 
šiltų sveikinimusi nestigo. 
Daug žmonių vieni kitus su
sitiko piknike kelis j metus 
nesimatę. Visur pikniko vie
telėse buvo kalbama lietu
viškai ir dainuojama lietu
viškai.

Kas įdomiausia, kad po 
ilgų metų Brazilijoje siau- 
tusios nacistinės reakcijos, 
svetimtaučiams negalėjus 
nei prasižioti sava kalba 
viešoje vietoje, pirmą kar
tą viešai skambėjo eukalip-

WOh 1 

ouv
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tų miškelyje, pilnam lietu
vių, per mikrofonus grie
žiant lietuviškomis plokšte
lėmis.

Stebint, daug ko piknike 
įdomaus matėsi ir daug ko 
įdomaus galima būtų apra
šyti, bet užteks pastebėti tik 
štai ką. Kiekvienam pikni
ke krito akin nepaprastas 
vienos moteries balsas, ro
dos vila belietės lietuvės, 
kuri linksmindamosi ir link
smindama kitus parodė 
kiekvienam, kad gali pra
lenkti pasaulinio masto dai
nininkus, jei taip turėtų iš 
ko savo balsą išmankštinti. 
Šiaip iš visų dainuojančių 
Santo Andre lietuviai gal 
dainavo daugiausiai, atsi
mindami kai Lietuvoje kai
me susirinkę dainuodavo 
subatvakariais. O už vis 
įdomiausia: Vykstant ame
rikoniškoms varžytinėms už 
dailią širdį, padarytą iš 
medžio, lietuviai nesigailė
jo sunkiai uždirbtų centų, 
žinodami, kad viskas, kas 
piknike bus pelnyta, eis pen
kių milijonų kampanijai. 
Šiose varžytinėse smarkiai 
pasižymėjo šimtinėmis drg. 
Januška, laimėjusis varžy
tines, drg. R. Vaišnora ir 
bomretiriečiai drg. J. Gar
nys ir drg. J. Petrauskas.

Kiek piknikas davė pelno 
penkiems milijonams, dar 
neteko sužinoti, bet užten
ka, kad Šao Paulo lietuviai 
pasirodė viešai, nors ir sve
timtaučiai, bet nemažesni 
Brazilijos patrijotai ir už 
braziliečįus. Už ką saopau- 
liškiams lietuviams galima 
sakyti — BRAVO, Sao Pau
lo lietuviai!

J. Peroba.
(Dėl ne nuo mūs priklau

somų priežasčių, šis straips
nis truputėlį suvėluotai 
tampa išspausdintas. — Re
dakcija.^

Žinios iš Lietuvos
“TECHNODEGA” 
ATSTATOMA IR PLEČIAMA

Kaunas. — Pirmąją pro
dukciją naujai atstatytasis 
“Technodegos” fabrikas da
vė šių metų pradžioje. Įmonės 
atstatytojai nepasitenkino pir
mapradžiu jos pajėgumu. At-!](jcL 
statymo 
toliau, 

šiuo 
penkių 
korpusų 
a r timiausiu 
įrengimų montavimo darbai. 
Iš Leningrado į Kauną jau at
siųsta nauja moderniška apa
ratūra. Ji įgalins “Technode
gos” gamybinį pajėgumą pa
kelti daugiau kaip dešimtį 
kartų.

darbai buvo tęsiami

Šiauliai. — Šiaulių odos fa- 
: brikai — respublikos lengvo
sios pramonės pažiba. Per 
spalines socialistines lenkty
nes “Stumbro” ir “Elnio” ko
lektyvai ištesėjo savo duotąjį 
žodį: rugsėjo mėnesio gamy
biniai planai viršyti su didžiu 
kaupu. “Stumbro” odininkai 
rugsėjo mėnesį davė kraštui 
pusantro karto tiek juchto, 

buvo užplanuota. Ben
dras produkcijos planas viršy
tas 15.6 n u oš.

metų jau baigiama 
pagrindinių įmonės 
statyba. Pastatuose 

laiku prasidės ...- - j io juchto gamybos planą 15,- 
7%, o kietos odos — 20,4%. 
Beveik 40% pralenktas ben
drasis mėnesinis produkcijos 
planas.

Dabar

Nuo stumbriečių neatsilieka 
“Elnio” fabriko kolektyvas. 
Kiniečiai rugsėjo menesį virži-

NAUJAS GYDYTOJŲ IR 
FARMACEPTŲ BŪRYS

Kaunas. — Vytauto Didžio
jo Universiteto medicinos fa
kultetas išleido pirmąjį po ka
ro 102 gydytojų ir farmacep- 
tų būrį. Valstybinių egzaminų 
metu jaunieji specialistai pa
rodė geras žinias. Didelė stu
dentų dalis išlaikė egzaminus 
su pagyrimu. Universitetą bai- 
g u s ieji gydytojai paskirti ’ 
dirbti į Tarybų Lietuvos kai
mo vietoves. Dalis labai gerai i 
išlaikiusių valstybinius egza-į 
minus gydytojų paliekama V. I 
D. Universitete ir LTSR Mok 
siu Akademijos aspirantūro 
j e.

Šiaulių odininkai ko- 
naujų gamybinių lai-
Spalio revoliucijosm ėjimų 

metinių garbei.

“PERGALĖS” ATSTATYTO 
JŲ PASIEKIMAI

Trim streikuojantiems CIO Newspaper Guild nariams pikietuojant Jį 
David Stern’o Courier-Post, Camden, N. J., astuoni policistai, sukiodami 
lazdas ir revolverius “saugo” įėjimą i šapą. Susigėdo savo tos “didybes,” 
policistai atsuko užpakalį, pamatę fotografą.

Maskva. — Po pasirašy
mo sutarties su Švedija, So
vietų spauda lemia, kad bus 
panašių sutarčių ir su ki
tais kraštais.

Kaunas. — “Pergalės” me 
talo apdirbimo fabriko cechų -ton, N. Y. 
darbininkai įsipareigojo ati
dirbti po 10 valandų prie savo 
įmonės atstatymo. Atsidavu- 
sio specialistų darbo dėka 
paskutiniu metu čia atstatytas 
65 sraigtų gamybos, 17 vinių 
ir eilė kitų staklių, 2 presai, 
females malūnas, lydymo agre
gatas ir kita. »

Lygiagrečiai vyksta ir kor
pusų statybos darbai. Greitu 
laiku bus,užbaigti ir perduoti 
montažui 2,000 kvadratinių 
metrų ploto pastatai.

Jurgis Klimas
šiuomi pranešu, kad jau su 

j Hartford, Conn, susitarta ro- 
! dyt Filmas iš Lietuvos. Hart- 
I fordiečiai galės matyti gruo- 
\ džio 29 d.

Easton, Pa., filmos bus ro
domos- sausio (Jan.) 18.

Būtų gerai, kad suruoštų 
Shenandoah, Pa. ir Bingham-

Turiu jau pagaminęs fil
mas iš Lietuvių Meno Sąjun
gos Festivalio, įvykusio Chica- 
goje. Ypatingai gražiai išėjo 
filmą, kur parodoma padėji
mas vainiko ant Broniaus 
Vargšo kapo. Taipgi turiu pa
daręs šį vaizdą paveikslo for
moje, spalvuotas. Norintieji 
turėti namuose tokį paveikslą, 
grali pas mane įsigyti.

GEORGE KLIMAS, 
669 — 6th Avenue, 
Brooklyn 15, N. Y.

«
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
“A revoire!” (a re-vuar)— 
iki pasimatymo. Tai seka
mą trečiadienį vėl pasima
tysime — pas draugus Bu
šus... “Spokojnoj noči” — 
ramią naktį....

Įeinu vidun. Tamsu.
jų dar nėr. Dar nepargrį-; suolo. Už Joną žymiai

dieną, kitą. Ir jis ir jo pora lopyti, nepalyginamai ge- 
draugų: vienas irgi japonu- riau už denįūras. O pirma 
kas dantistas, o kitas ame-i to mūsų Niūvarkiškis dan- 
rikonukas, dirbąs stiklų tįstas kalbino mane išlupt 
pramonėj.

Su Jonu jis gražiai su
teikdavo, ;

kelis dantis ir pridirbi til
tu.

■ teikdavo, artimi bičiuliai, Ir aš pas jį noriai važi- 
Tai susiartinę ant mokyklinio i nėjau. Nueinu tuoj po pus- 

L vy-j ryčiu kelis blokus pėsčias i- 
žo... O jie visi kartu darbesnis, tvirto stambaus su- ki “Santa Monica” bulvaro, 
pirma manęs išvažiavo į dėjimo, kresnas juodaplau- paimu gatvėkarį i 
“Lagūną” pajūrį: abu vai-i kis, su didele galva, plačia- ■ devynios, jau ir ant vietos, 
kai su motina ir dar vaikų > kaktis, skiausčiaakis. Po-į Dvi valandas jis man pa- 
draugė Mardžė. Kiek lukte-i v.Yza k’ mostai santūrus, la-; skirdavo ,o per dvi valandas 
rėjau, paskaičiau, ėmiau bai kuklus ir mandagus. ' daug galima nuve&t. Nėr 
ruošt guolį. Štai užvažiavo' prisipažistu aš buvau!tau_to &’akšto, to dažno va- 
ir namiškiai. Sakėsi ge*'a!' skeptiškas’ savo' ‘dantų lūkur.iavi.mo- lr už
pasivažinėję. Maniške labai dantistu klausime. Iš prity- kelit} dwruj prie i-------;.
bijojusi, vežiojama vingilio- .rimo i/iš daugelio girdėtu ! San Prancišką, rugpiū- 
tais siaurais keliais po sta- j pasakojimų žinojau,* 
cius aukštus kalnus. . Lagu- į užsidėjus su dantistais, daž
na beach esąs labai . toli, naį išeina bėda. Tau jie 
gal 30-40 mylių nuo čia. O dantis išlupinės be didelio 
pajūris gražus, labai sva
rus, ir retai ten publikos es- i 
ti. Jonas visaip išsidovijęs i pristatys burnoj.... 0 paskui , .
po vandeni n' ant smėlio. Jijtas nesvietiškas gaištas, tą .sudėtingą darbą jis pas- 

j net žiūrėt bijojusi: taip jis tPn valnndn« kaitė nepaprastai kuklų at-

ir, kaip

kad * č*() l)ra(^^°b iau v^Sa den-i 
f ’ tisterija buvo puikiai ir!

T-'ii Hp ^ra^aa’ užbaigta. Tai mani 
J j padarė dideli smagumą. Ir 

reikalo, dirbtinius dantis į-Įa* jaučiuosi labai dėkingas 
taisinės, ar ten kokiu tiltupuikiam dantistui,

“ daktarui Arikavai. uz visa

| / net žiūrėt bijojusi: taip jis
smarkiai raitęsis, vai 

! šokinėjęs, plaukiojęs....
jo, girdi, pašaukt iš 

i _ dens, nei persergėt, 
taip labai neperdėtų, 

.paskui kokios ligos negau-
tų...

Šitas pasakojimas man 
^"nemaloniai dilgtelėjo pašir- 

' džiais: kad tik taip ir ne
būtų... Kai įsismagina, kai 
įsijudina tas lankstusis mū
sų jaunuolis, tai ir galo kavą, vis dar tebesijaučiau 
nėr... Pats daug kartų ma- į skeptiškai. Apžiūrėjo jis 
tydavau jį visokią akrobati-' mano dantis. Aš jo papra- 
ką ir atletiką išdarinejant J šiau, kad jis man irgi tik 
ten pat namuose. Stačiai ir; cementu užlopytų skyleles: 
žiūrėt negalėdavau tų visų I nenoriu aš savo burnoj pa-

> j°. išdaigų. O jis sau ra-1 jaryt auksinių daiktų krait
iniai, būdavo, atsakys, kadiĮUVgs# jįs gyažiai logiškai 
jis privaląs laikyt save pri-1 pertikrino mane, kad jau 
tikliai, kad nesurumbėtų., ve|y sidabru užkamšyt sky- 

palaikyt lutes. Ant trejeto sutrum
pėjusių dantų užsodint ge
rai pritaikytus dirbtinius

Nei 
van- 
kad 
kad

Nueisi ten, sėdėsi valandas, 
laukdamas savo eilios. Dan
tistas tau ką pakrapštys, į- 
dės vatos ir keliauk sau at
gal, pribūk už savaitės. Va
žinėji tu pas jį kelias sa
vaites ir kelius nfėnesius, 
prisikenti iki paskutinių, 
koliai tau dantelius kaip 
sutvarkys.

Tai ir dabar, pribuvęs 
pas. dantistą, daktarą Ari-

gPĮV
pi*'
te-
O

■

tikliai,
Miklumą reikią 
nuolatiniu ir uoliu miklini-
mu....

Pirmadienio rytas, liepos I danHs k^°j° plastiko. 
v 4 1 n rvAfl Arai n iv rnvnniioin Iznm

darbo aš dabar turiu arklį-----Ir kaip gi draugė sugebi
nius dantis. Kaip malonu! visa tai ąpeit,
Kaip daug tai reiškia visam Jk tai darbo, darbelio... — 
organizmui, visai sveikatai,! O tai niekis, myliu aš dar- 
visai savijautai. Ir aš laLibą, o tas darbas grynam o- 
kau tą dieną, pirmadienį,! re sveikas.
liepos 15, užsirekordavęs, j Virtuvė j šurum - burum 
kaipo vartelius į sveikatos- pati šeimininkė, o dar čia 
palaikymo sodą. Nuo liepos j jr viešnia Julė Pupienė, 
15 iki rugpjūčio 6 d. pada-|kaip matai prikrovė sklidi- 
rytas visas mišrusis dentis-' nai indus ir indelius. Stip- 
terijos darbas, kuris, pap-• rinkitės, sveteliai!
rastose kasdieninėse apys-1 Draugas Bušas vis dar 
tovose, butų, drąsiai užsitę- tebedirbo (kaipo siuvėjas 
sęs gal ir visus metus.. : vienoj departamentų krau-

, kelia.s dienas, tuvėj). Prieš pat vakarienę
praleidziau sau apie namus, i pribuvo ir jis. Na tai puiku, 
skaitinėdamas, r a š i neda-: prašom dabar visus prie 
mas šių įspūdžių i pradžią. sįalo. Labai gražiai dėkui.

Paskiau sau pusračiu su
sėdę, kalbėjomės, žiūrinė- 
jom nuotraukas, paveiksliu-

skaitinėdamas, ] 
mas šių įspūdžių ■ 
Rašinėdamas laiškus ir at
virukus. Gavau laiškus nuo 
draugės Karosienės ir dar

prižiūrėt?

Draugas Bušas vis dar

šeštadienį, lapkr. 23 d., šių 
metų, Bridgeport© Lietuvių 
Draugijų Bendras Komitetas 
suruošė parengimą, pagerbi
mui lietu vi u veteranų II Pa
saulinio Karo. Apie 150 vyrų 
ir merginų, tarnavusių karinė
se jėgose, dalyvavo kartu su 
savo merginomis, moterimis ir 
draugais. Lietuvių Jaunų Vy
rų Draugijos svetainė nėra 
fhačiusi tiek gražios publikos, 
ypatingai jaunimo.

Komiteto
nes: Meškelienė, 
nė, Eloveckienė, 
Ambrozaitienė ir 
jo daug darbo
bankieto. Tiek dalyvių aptar
sianti, tai darbas nemažas. I 
Gražus “bunčius” jaunų mer
ginų aptarnavo stalus, kaipo 
“veiterkos.” Barą aptarnavo 
V. Žukauskas, K. Rudis ir K. 
Mikuckis. J. Stanislauskas, A. 
Sapiega, J. Kairis ir J. Moc-

narės, gaspadi-
Tamošiunie- 
Nortonienė, 

kitos, padė- 
prirengime

1 kaitis buvo užimti įvairiais 
darbais, surištais su parengi- • 
mu.

Johnnie Gresh, artistas, nu
piešė gražią iškabą per visą 
svetainę: “Welcome Home, 
Boys.” o Al Weaver’s orkes
trą linksmino šokėjus.

Bridgeportiečiai ilgai atsi
mins šį gražu pažmonį, kurį 
minėtas komitetas gražiai iš
pildė.

Lietuviu Draugijų Bendras 
Komitetas susiorganizavo dar 
1942 m. Amerikos Raudonam 
Kryžiui sukėlė $1,000, vėliau 
ruošė parengimus sukelti fon
dą dėl pasiuntimo dovanų lie
tuviams kariams J. V. karinė
se jėgose. Dabar iš atlikusių 
pinigų surengtas šitas pažmo- 
nys.

išvažiavi- nk101k(:11^ draugų. Karosie-i kus< yįsį prielankiai atsilie- 
,pė apie muziejininką Nikū- 
i na. Parodė nuotraukas iš

lyginimą. Atsi teisiau jam 
su priedu, bet vis tebejuntu 
norą dar kaip įrodyt savo 
dėkingumą.

Važinėdamas pas jį, susi
pažinau su jo dviem jaunęs- 
niais broliais ir sesute. Vie
nas brolis tik kad grįžęs iš 
kariuomenės. Jis pats tar
navo kariuomenėj, laike pa
ties to pragarinio karo 
prieš įsiutusi fašizmą. Ėjo 
ir ten dantisto paręigas ir 
dasitarnavo iki kapitono 
laipsnio. Jo sesutė — Kali
fornijos universiteto stu
dentė. Kuklutė mergaitė. 
Pasiteiravo ji apie didokas 
gyslas ant blauzdukės. Tai 
aš jai, per kelis kartus, at- 
važinėdamas savo dąntų 
reikalu, sutaisiau ir tas jos 
gyslukes. Ir kaip ji pradžiu
go, kai aš jai pareiškiau pa
daręs tai jai visai dovanai. 
Nabagutė. Žinau, puikiai 
atamenu savo varganas stu-

nė laiške dėkoja už prisi 
, žadėjimą būt San Francis 
į koj. len draugai rengią pie- neseniaį įvykusios įvairių 
tus ir prakalbas_ant sekma- -tautų parodos. Draugas Bu- 
clienio, 11 rugpiūčio d. Tuoj gas paro(ps savo labai jau 
sėdau ir visiems išpleškinau modemišką, labai įmantrią 
atsakymus. Kai rasai atsa- plunksną, amžinąją plunks- 
kymą tuoj, perskaitęs gau-i na< Tikrai riesta plunksne- 
tąjį laišką, kuomet tebėra;^. Prigrūsta kokios tirštos 
gyvas sąjūdis ir sukeltosios ! H ios rašOmosios medžia- 
mmtys, visuomet tau išeina gos> kad tau jos pakaks ir 
skla n dėsnis raštas. Ir pas-. dvįem metam. Ir rašo bet 

kur, rašo net ir po vande-, 
niu, vandeny. Bušas įmerkė! 
popieriaus skivytą į dubenį: 
su vandeniu ir rašo su tia 
navatnąja plunksna. Rašo 
vis taipo pat, kaip ir ant 
sauso popieriaus. Keistas ĮJ. , 
prietaisas. Draugas Bušas Nangas, 
net pasiūlė, kad as su ta jo I 
plunksna rašyčiau porą sa-, 
vaičių ligi išvažiuočiau. La-! 
bai dėkui, bet... dar galėčiau 
pagadint ar pamest...

Atsidėkoję, atsisveikinę 
su vaišingais draugais, nu- 
dardėjom nameliai.

dienio, 11 rugpiūčio d. Tuoj šas parode savo labai jau
c

kui dargi jauties patenkin
tas atlikęs savo prievolę be 
delsimo.

žvmetina, kad i ši komite- 
tą įeina organizacijos nuo 
Liet. Literatūros Draugijos iki 
po globa Panelės Šv. Draugi
jos, reiškia, visos lietuviu 
draugijos Bridgeporte. Per vi
są laiką komiteto valdyboj bu
vo: pirm. J. J. Mockaitis, vice

v. . ..v. .v. I pirm. M. Tamošiūnienė, iždi-
ZlUOt Į tą milzmiską amfl- njn]<u Ą Sapiega. Raštininkės 
teatrą su busais bei gatve- mainėsi — buvo Victoria Ka
karinis netaip lengva. Tai! 
pasišaukėm taksiuką. Atve
žė laiku, — dar geras pus
valandis ligi koncertas pra
sidės. Žmonių, kaip skruz- 

! dėlių. Ir prasimuš^, sunku. 
I Einam nuo gatvės, kur mu- 
i du išsodino taksiukas. Išsi
rikiavę tvarką prižiūri po- 
licistai ir visokie klapčiukai, j 
Plaukte plauki per žmoni-' 

Čia tau siūlo 
' pakelėj paveiksluotas prog
ramas, čia vėl kokiu saldai- 
į nių ar riešutų, čia ledų 

N j (šaldinio), limonado... tik
ras kermošius.

Dasimušėm per didįjį kie
mą iki pat to “bliūdo” apa
čios. Čia vėl, kaip miške.

(Bus daugiau)

minskas, vėliau Jennie Murei-

Komitetas, atlikęs gražų 
darbą ir sutvarkęs atskaitas, 
jeigu ką kitą naudingą nesu
ras veikti, galės garbingai li
kviduotis. Komitetas parodė, 
kad galima visiems, nežiūrint 
įsitikinimų, vieningai ir bend
rai veikti. Padaryta pradžia 

j bendro darbo istorijos, kuri 
tinkamai atžymėta tam tikro
je knygoje ir ateityj bus gali
ma surasti faktus ir atskaitas 
minėto komiteto.

Prie užbaigos noriu padė
koti visiems draugijų atsto
vams ir geros valios žmonėms, 
kurie remia komiteto darbuo
tę aukomis, darbu ir geru žo
džiu.

Ačiū visiems.
Delegatas.

J. I VLzlClViAVLlį, OVpVJ J. I Vt., 
pagal sutartį, nusivežė mu
du su žmona draugai Ru
piai pas draugus Bušus į 
Tngelvudą į svečius. Mus iš
kėstom rankom įleido pati 
šeimininkė. Aprodė jaukią 
būstinę, gražų darželį, kie
mą. Kaip ii; daugumoj ma
no aplankytų draugų buvei
nių, taip ir draugų Bušų 
buveinėj visa kas švaru, 
gražu, tvarkinga. Prieky 
gerai prižiūrėta pievelė, 
kiemukas, o užpakaly dido
kas daržas, pilnutėlis žoly
nų, gėlių, daržovių ir vais
medžių. Pačiam užpakaly 
net ir vištoms ir gaidžiams 
padaryta būstinė.

Gėlių prisodinta pakraš
čiais ir šen ir tėti. Gėlės, ži
noma, gėlės. Gražumo jos 
gražios, bet jos tik pasižiū
rėt. Valgyt jas retas tik 
kada susipranta, o, tiesą, 
sakius, gėlės yra puiki dar
žovė, turtinga vitaminais ir 
mineralais. Iš daugelio gė
lių juk net ir vaistus žmo
nės daro. Bet užtat daržo
vės ir vaisiai ir uogos tai 
jau tikrai vertingas daik
tas. Ir draugė Bušienė pati

atrodysią ir tarnausią, kaip 
ir savi dantys. Ant poros i dentavimo dienas, ir giliai 
dantų užvoži aukso pieneles atjaučiu kiekvieno neturtin- 
arba kepurėles, ir į ištrauk- į go studento pastangas įlo
tojo danties tarpą įtaisyt > liai siekties mokslo, 
mažytį tiltuką... I T , . , ...

Iš pirmo šiaušiaus ir ne-i. Pas Joną daktai as Ai ika- 
sidaviau įkalbamas. Bet ne- ■ v? #atsilanko i svečius. Jie 
trukus įsitikinau, kad ge- V1S1‘ .^artais’ .Prisėdami 
riau tegul taip ir bus. TikiPral1eidzia.kurl vakarą ant 
ar jis suspės sutaisyt man i 10 Pa2ur^‘ P^kui ilgai 
tą visą muziką, nes jau už? uri kalbos, atsipiindami 
trijų savaičių išvažiuoju ^maloniai praleistą laiką. r
San Franciska Tai niekis-1 as mielai rekomen-1 įsrodinejo didžiulius ponu
lis susnės jis "sutaisys Aš!duoJu šitą puikų, modėrniš-1 dorus kokios tai ypatingos 
atvažinėsiu pas if dukart'k^’ sąžinišką dantistą bet (veislės. Ten po lapais slaps- 
kas savaitė ir jis kas kar-| kam Los Angeles apylinkėj.'*— -....
tas darbuosis po dvi valan- Į ^ai «1° adp>e^as.:1 
das. Puiku. Jeigu jau šitaip, i 
tai pradėk sveikutis. Ir pra-. 
dėjo. Labai miklius ir tvir
tus turi jis pirštus. Švelniai, 
gražiai ir skubiai, sparčiai,! 
žiūrėk, jau tau ir užlopė 
dantį. Pat pirma nuėmė nuo i 
visų dantų bent kelias Rent
geno spindulių nuotraukas:

’ | šaknys tebėra sveikos, tai 
Tai čia kaip tik ir susida- i k &eiaL

rė proga. Jonas, be didelių! Pritikliai įsirengęs savo 
ceremonijų, per telefoną kabinete, turi geras prietai- 
pasakė, savo universiteto sas, mašinas, 
dienų geram draugui dan-1 Ir išmano meistriškai ir ar-

15. Atmintina, svarbi diena. 
Nesigailiu, kad prisiėjo vi
są mėnesį ilgiau užtrukt at
ostogose. Ta viena, šiandie 
pradėta, aplinkybė atsveria 
kitus kokiuos nepritiklu- 
mus. Tai faktas. Jau kelis 
kartus man Jonas primin
davo apie mano dantis. Ka
da tik pavalgęs pradedu aš 
dantis krapštinėti, prie 
jam, jam matant, jis būtinai 
užsimins ir paragins nueit 
pas dantistą. Dantys mano 
visi tebėra, išskiriant vieną, 
ištrauktą be didelio reikalo. 
Bet dantys nudilę, trumpes
ni daugely vietų yra atsira
dusių skylelių. Prieš išva
žiuodamas į atostogas bu
vau kelis kartus pas pažįs
tamą dantistą ir prašiau 
jo, kad bent laikinai jis už
cementuotų skyleles. Taip 
jis ir padarė. Atrodė nieko 
sau, bet po kelių savaičių 
cementas kai kur ištrupėjo 
Reikia 'kas daryt.

James T. Arikawa,
D.D.S., dentist, 

11574 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, 25, Calif. 
Telef.: ARizona 32634.

tosi agurkai, o ten tolėliau 
patvory — arbūzai. Čia tau 
aukščiau galvos šaiposi jau
nutės figos, ten — slyvos, 
vienos kitos rūšies.

Kelios ežios net linksta 
nuo vešlių salotų, kopūstų,

laboratoriją.

Ketvirtadienį, grįždamas 
i'š studijos, Jonas parvežė 
nupirkęs du bilietu to vaka
ro koncertui Holivudo du- j 
beny. Jis būtų mtidu su ma-1 
niške ir nuvežęs savo sko
lintu automobiliu,, bet va
kare buvo užimtas, tai turė
jom važiuot patys. Priva-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri ^Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Egzaminuotam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

i 459 Grand Street,
I (Skersai nuo Republic Teatro)

4.— ----- -— -----

Brooklyn, N. Y. i
Telefonas EV. 4-8698

I—---- -----

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

tistui, kad, taip ir taip, jis 
atsiveš savo tėvą, — tu, 
girdi, jam dantis sutvarkyk. 
Jonas vis dar tebevartojo 
savo kito draugo— advoka
to paliktą jam, visam mė
nesiui, per savo atostogas, 
automobilį.

Sėdom ir važiuojam. Ma
niškė irgi kartu. Tegul dan
tistas patikrins ir jos dan
tis. O tas dantistas yra ir 
mūsų geras pažįstamas. 
Kalifornijoj gimęs japonu- 
kas, labai simpatiškas vy
rukas. Kai jis ėjo kariuo
menės tarnybą ir gaudavo 
atostogų, tai jis pas mus 
užeidavo ir pasisvečiuodavo

tistiškai galą su galu su
vest. Gailėjaus, kad aš ne
paklausiau Jono ir nesusi- 
partau vykt pas tą dantistą 
tuojau po mano čia atvažia
vimo. Ir dabar nebūčiau at
vykęs, jei ne tas naujasai 
planas dar visą mėnesį čia 
pabūt. Vadinas, anas mote
rėlių sąmokslas, Baltuliony- 
tės vadovybėje, vyriausiai 
šičionai pasitarnavo, ir už 
tai aš jaučiuosi joms dėkin
gas.

Šis mano dantistas dar ir 
tuo man labai patiko, kad 
jis visai nepiršo traukt 
dantų. Jis pilnai' sutinka, 
kad j —

Dėka to dantisto puikaus morkvų ir kitokios gerybės..

Po šešių savaičių .streiko, vakarų pajūrio marininkys- 
tės darbininkams pavyko iš laivų kompanijų gauti su
tartį. Iš kairės: Frank Wcnig ir Joe Vincent iš J. V. 
Conciliation Service, vyriausybinės taikytojų įstaigos; 
CIO Int. Longshoremen’s & Warehousemen’s prez. 
Harry Bridges, Unija yra dalimi bendro marininkystės

Drs. Stenger & Stenger
Optometrista

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8MZ *

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus
6 sudarau su ame- 
lįlrikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
II'pad id i nu tokio 
$/ dydžio, kokio pa-
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Krmpm Broadway Ir Stout Av«.
prla Chauncey St., Broadway Line

unijų

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Coplax 4110

Laidotuvių 
Direktorius
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I Juokai, Anekdotai
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAINew Yorkas - Laisvės Stovylos Namai FOODSTUFFS
350

Tautoje, kurios piliečiai pa-1 Nieko panašaus, 
eina iš daug šalių, atsiranda! 
žmonių, kurie mano, kad vi- Į Kada ^ai^s siuntė milijo- 
soki įtempimai Europoje pa- jnus amerikiečių, visokių rūšių, 
- ---- - j karo įstaigas ir į ginkluotas

, nebuvo neapykantos 
tautiniu grupių tarpe, nors ka
ro įstaigose darbininkai susi
grupavo pagal tautas. Vienos 
kilmės darbininkai natūraliai 
draugaus su savo tautos žmo- 

taip -vadinamas tautines gru- j nėmis. Valgio metu arba po
pos čia, ypač New Yorko ilsio metu Jie karštai susigin- 
mieste, kur beveik du trečda- “ cydavo su kitomis grupėmis, 
liai miesto gyventojų yra sve- i Bet niekur neįvyko riaušių, 
timšaliai arba svetimos kil- į niekur produkcija nebuvo 
m^s ! trumpiausiam laikui sustabdy

ta, 
žmonių manė, 
ginčai taip atsi- ^i socialė kontrolė karo nie
kad šios šalies ;tu aiškiai parodė, kad vyrai, ir 
ramiai nesugy- moterys tautinių grupių priė

mė Amerikos gyvenimo būdą 
ir Amerikos socialius stan- 

" | dartus. Nors neišvengiami ne- 
i apykantos įvykiai pasirodė, 
i kartais diskriminavimas prieš 
' Įvairias tikybas ir rasines gru

pes, bet toks diskriminavimas : amerikiečiai. Lenkai ir slavo- 
nebuvo tautinis diskriminavi-i kai vįs perka iš vienos krau- 
mas. Amerikos kareiviai — i tuvės, perka drabužius nuo 
serbų, norvegų ir japonų kil-! žyjįškų pirklių ir valgo grai- 
mės, pasidabino su savo šei-1 ku ir italų restauranuose. žy
mėmis čionai ir užsienyje, | dai šaukia vcngra arba rUsą 

.džiaugsmu rūpesčius, dirbo ir j lytoia Neseniai gaUsinga 
i avnios. kovojo kaipo amen-! pub|i|(a - New york- prital.g 
^ecuu. Ir nors pasaulio jtem-| ukrainiečių chorui,
pimas suastreio, bet šiandien i . . . T/ i r nL v _ , . l kuris dainavo Rockefellerhue žmones gyvena kaipo ame- ~ , . . . . .. .Skiečiai. Kaip amerikiečiai Cenhh(i"P° Tdal‘s tahm0 
savo laikraščiuose ir savųjų I apvaikscojimo Jungtinių Tau-

. . i tu savaitės, tarpe .ne remia arba smerkia: "
, politinius nusistatymus namie ' 
ir užsienyje ir aštriai kriti
kuoja nckurias Amerikos “fo-

lies šios šalies žmonių vienin
gumą. Ir 1939 m., kada ilgai Jėgas, 
laukiamas karas užpuolė Eu- ' '* 
ropą, tie žmonės buvo tikri, 
kad atgarsiai čia bus baisūs. 
Ar įsivėlimas Europos tautų, 
mažų ir didelių, suskaldys

Didžiuma 
kad Europos 
lieps čionai, 
svetimšaliai 
vens.

////j 
f /J 

Raminančioji jo
Šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų. kurie 
prisiekaujH Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarui išbandymai šimtams žmonių 
jrodo. kad jis patarnauja!
• Vartojant šį plasterj. tai lyg nau
doti kaitinamąja paduškaitę pačiame 
jūsų darbe, švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo • užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jj gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

M

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TKE. EVERGREEN 8-B77S 
t

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.
Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

300

MAY AUG.

GENERAL 
AVERAGE

MAY NOV

INDUSTRIAL 
RAW MATERIALS

MAY

Braižinys dar kartą patvirtina tą, ką jau kiekvienas 
vartotojas žino, būtent, kad dolerio perkamoji galia 
labai numažinta. Pakilimo laipsnis paimtas palyginus 
su buvusiomis kainomis rugpjūčio menesi, 1939 metų.

reign policy.” Visi amerikie
čiai, nors nesutinka apie vyk
domą taiką, bet tiki, kad ga
lutinai Amerikos tradicijos ir 
idealai laimės.

Todėl, po karo, kaip ir ka
ro metu, vokiečiai, cechai, ita
lai ir jugoslavai, rusai, finai ir 
chiniečiai, gyvena kaipo geri

Amerikonas - francūzas re
daktorius rašo apie New Yor- 
ka: “Mes dirbame kartu, ei- 
name į ir iš darbo kartu, gal 
ir pasimatome po darbo: 
Šmitai, Lovys, Alvarezes ir 
Wang Lees — esame newyor- 
kiečiai... New Yorka nėra 
vaizbas ‘ghetos,” ir nėra at-i 

T skiros daleles, kur vienos tau-' 
tos žmones gyvena — kalba, | 

; tikyba ir ‘seno krašto’ meile ■ 
nuo kitu atskirtos.' New Yor-i 
kas reprezentuoja didelę šei-j 
ma. . . ” New Yorke visi žmo-! 
nes visų tautų gyvena taiko
je. Net 1683 m. New Yorke 
buvo šaukiamas susirinkimas 
olandų, britų, francūzų, por
tugalų ir suomių, išrinkti nau
ją ir geresnę valdžią.

FLIS — Common Council.

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Scranton, Pa
Gruodžio 2-rą dieną suka

ko metas laiko, kaip progre* 
syvis judėjimas neteko vieno 
savo veikliųjų draugų, tai 
draugo Domininko Proleikos, 
kuris nenuilstančiai darbavosi 
dėl geresnės ateities visos 
žmonijos. Buvo narys LLD 39 
kp. ir visą laiką stovėjo jos 
priekyje, būdamas tai jos se
kretorium, tai korespondentų, 
o organizatorium būdamas ir 
apjeido šį pasaulįi ant visados.

Draugas D. Proleika palai
dotas 6-tą dieną gruodžio, 
1945 m., Abingtono Kalnelio 
kapuose, kur gražus — skait
lingas būrelis idėjos draugų- 
ių atidavė jam paskutinį pa
tarnavimą. Mes, LLD 39 kp., 
nariai, reiškiam gilios užjuo- 
jautos velionio šeimai: jo mo
teriai Juzei Proleikienei, ir 
dukrelėms K. Kačinskienei, 
Adelei, Josephinai ir Eleno- 
rai, taipgi jo anūkei Frances 
Fabijonu k ei.

Draugas D. Proleika buvo 
nuolatinis Laisvės skaitytoas 
ii’ darbininkiškos spaudos rė
mėjas, todėl d-gė J. Proleikie- 
nė, pagerbdama jo idėjas, au- 

; kuoja $5.00 Laisvės budžetui.
Ilsėkis, drauge, ramiai Ab- 

; ingtono Kalnelyj, o mes liku- 
j šieji tęsim tavo darbą tolyn.

’ ” T. D.

Rumford, Me.
Šis

Mirė
lietuvis Joseph Miller (Juo
zas Mockus), Kliubo narys, 
per daugelį metų buvęs Kliu
bo pirmininku. Palaidotas ant 
Lietuvių Laisvų kapinių, lap
kričio 24 d.

Tas iš Mūsų Kolonijos 
ilgametis Rumford o

liūdnas atsitikimas: 
24 dieną Izidoriaus 
anūkas, sūnus An-

Poilsis Protui
Parūpino P. KRIENAS II*

Įsiskolinimo akstinas
Įsiskolinimas dažnai pa

eina nuo praleidimo tų “di
džiųjų uždarbių”, kuriais 
kitiems pasigiriame.

Menas farmerio 
atžvilgiu

Artistas piešė romantiš
kos išvaizdos kaimiečio so
dybą, kai tuo tarpu priėjo 
tos sodybos savininkas, 
farmerys, ir klausia, ką jis 
darys su paveikslu, kuomet 
piešinys bus užbaigtas.

— Išstatysiu parodoj, — 
paaiškino piešėjas.

— xAr daugelis žmonių 
matys jį?

— Tūkstančiai.
— Jeigu taip, — sako 

ūkininkas, — tai, kad los- 
ka, pripiešk prie seklyčios 
užrašiuką: “Išnuomuojama 
vasaros sezonui.”

senas 
savo 
jinai

Mylėt, tai mylės, 
tik bučiuoti negalės

Turtingas, bet jau 
^mergininkas klausė 
jaunos meilužės, ar
mylėtų jį ir tuomet, kai vi
sų savo pinigų nebetektų.

— Žinoma, kad mylėsiu, 
bet kažin kur būsiu tada.

Jau pensijai laikas
Nervuotas kandidatas į 

ženybas, nedrąsiai ir miksė
damas bando pareikšti saver 
reikalą busimajam uošviui:

— Gerbiamasis, aš, mat... 
norėčiau su jūsų dukteria... 
jau penki metai, kai mudu 
vaikštinėjam...

— Tai ką? Gal manai, 
kad aš jau pensiją tau turiu 
mokėti? — užkirto anas, 
nebetekęs kantrumo.

Neišvengtinas dalykas
— Tai tamsta būtinai 

ri mano žentu tapti?
— Noriu, ar nenoriu — 

jeigu aš vesiu jūsų dukterį, 
tai turėsiu juomi būti. •

no

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

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

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

$12.00. Pašto išlaidas mes$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 įvairių 
vių į miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
Iš Veg. Broth . galima

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

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

sveika ir 
ar jauno, 
apskritus melus.
padaryti skanią 

Igreivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 

r kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 
Tvarų 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 į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus' ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Teh SOuth 8-5M9

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9182 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Lapkričio 
Povilaičio 
tano Povilaičio, 14 metų am
žiaus, rodė jam, kaip jis tai
ko į zuikius šauti. Paspaudė 
gaiduką ir paleido šūvį tiesiai 

J į senelį, pataikė į tarpuakį ir 
ant vietos nudėjo.

Izidorius Povilaitis per kiek 
laiko gyveno arti Rumfordo 
ant farmos ir buvo 70 metų 
amžiaus. Jis buvo gimęs Lie
tuvoje 1877 metais. Tragediją 
matė Povilaičio žmona ir Do- 
vido Povilaičiuko brolis ir se
suo. Vaikas policijai pasako
jo, kad jis manęs, kad jo šau
tuvas buvo neužtaisytas.

..- Frank Lipskie.

Waterbury, Conn.

gana pavėluotai, 
tame, kad pakol 
su kalbėtojumi, 
garsinti. Tad da-

Šis bei tas iš mūsų veikimo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa savo mėnesi
niam susirinkime lapkričio 13 
dieną nutarė surengti prakal
bas gruodžio 15 dieną. Taip 
ir bus, prakalbos įvyks. Ra
šau nors ir 
Bet dalykas 
nesusirašai 
nėra patogu
bar visi žinokite, kad prakal
bos įvyks gruodžio 15 dieną, 
lietuvių salėje, 103 Green St., 
prasidės .3 vai. po pietų. Bus 
visiems gera proga išgirsti nu
šviečiant svarbiuosius pasau
linius įvykius. Kalbėtojom bus 
d. D. M. šolomskas.

Niekas nepamirškite 1 šios 
progos. Patys rengiatės daly-' 
vauti ir paraginti kitus, kad 
dalyvautų prakalbose.

Komisijos

MŪRININKAI
Face Brick ir Glazed Tile 

Devynėm Mėnesiam Darbas Tik 
Dabar Pradėtas

Išvidaus ir iš Lauko Darbas 
Pilnai Apsaugotas

53 Valandų į Savaitę, Algos Vokas $118.80 
Nemokamai Važinėjimas Traukiniu į Darbą ir

Atgal Užbaigus Darbą.
Yra Atliekamu Kambarių

THE AUSTIN COMPANY
Norwich, N. Y.

P. O. Box 512 - 
Norwich, N. Y. Phone Norwich 915

(275)

i

— O kiek ta vazė kainuo
ja?

, — Trys šimtai dolerių.
— Tai puiku! — sušuko 

nudžiugęs žmogelis, — da
bar tai bent gavau nuola
tinį darbą!

REIKIA BUFUOTOJŲ
Geri uždarbiai nuo kavalkų. Penkios ir pusG 
dienos, keturios dešiint-aštuonių valandų sa

vaitė. Puikiausios darbo sąlygos.
TŪE S. AND W. METAL PROCESSING CO. 

1380 Dixwcll Ave., Hamden, Conn.
(278)

Reikia matyt, 
o ne klaust.

“Tamsta nori mano kva
lifikacijų? — lyg nustebin
tai pareiškė pusnuogiai iš
rengta gražuolė teatro me- 
nadžeriui. — “Nejaugi tam
sta esi spangas?”

<

Nepakenčiama 
melagyste.

Eidamas pro krautuvę, 
kaimynas išgirdo krautuvės

Kas turi vaktuotis
Senelis (berniukui, 

gančiam obuolį):
—- Valgant obuolį, sūneli,! 

visuomet vaktuokis dėl kir
minų.

— Kai aš valgau obuolį, 
— užreiškė berniukas, —tai 
geriau patys kirminai tegul 
save pasivaktuoja!

vai-

esi 
ge-

Anekdotas apie Mozartą
Jaunas muzikos studen

tas kartą kreipėsi į garsųjį 
kompozitorių Mozartą, pra
šydamas, kad pamokintų jį 
rašyti simfonijas.

Mozartas patarė:
— Kadangi tamsta 

dar toks jaunas, ar ne
riau būtų pradėti su bala- 
dėmis?

Studentas pasiryžusiai 
argumentavo:

— Bet tamsta pats tik 
dešimties metų būdamas 
jau rašei simfonijas.

— Taip, — atsakė muzi
kos genijus, — bet aš pas 
nieką pamokinimų nepra
šiau.

Bedarbio džiaugsmas
, Ilgą laiką buvęs be dar
bo pavargėlis pagaliau tapo 
priimtas dirbti brangiųjų 
Indų krautuvėje. Bet padir
bėjus vos porą dienų, jam 
atsitiko nelaimė —. išslvdo 
iš rankų ir sudužo aukštos 
vertės vazė. Tuojaus tapo 
pašauktas į ofisą, kur me- 
nadžeris pareiškė:

— Gaila, bet mes turėsi
me dalimis išimti kas savai
tę iš jūsų algos, iki nuosto
lis bus pilnai išlygintas.

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LABEL PRISIUVĖJOS
Vyriškiems Drabužiams 

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

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

Cambridge, Mass.
Vietinės LLD kuopos mote* 

rys narės, susimetę ant grei- 
tųjų, surengė pasilinksminimo 

viduje barnišką . armydelį.'vakarėlį su užkandžiais, Cam- 
Bet, įėjęs vidun, rado tiktai | įrjd^iau® Amerikos Lietuvių 
patį vieną savininką, gar- ” ' 
šiai su savim besikalbant.

“Su kuomi jūs čionai taip 
bariatės?” — užklausė kai 
mynas. — “Juk tik pats vie 
nas čia esi.”

“Man labai nusibosta bū-: moterys, tai Cambridgius būtų 
ti vienam, tad pradedu pats [ visada ant pirmo žinių pusla- 
su savim šnekėti, kad būtų i pio. Bet gi vilties nustoti ne
smagiau.” | reikia, o moterims didelis bra-’

“Nieko tokio su savim ivo!
Šnekėti, bet kam tuomet t |sitėmykite Ateičiai: Pagerbi- 
reikia bartis?” mas LDS Karo Veteranų

“Neišvengiamas dalykas, Cambridgiaus -LDS 163 • 
prieteliau, kadangi aš bai-| kuopa, su talka So. Bostono ir 
šiai 
tės.”

i Amerikos Lietuvių 
'Piliečių Kliubo patalpose. Pa- 
' rengimėlis pilnai nusisekė ir 
i rengėjos likusi ‘'pelną — $31— 
i paskyrė perduoti Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui. 
Jeigu Cambridgiaus vyrai bū
tų ant tiek darbštūs, kaip jų

neapkenčiu melagys-' Brightono kuopų, rengia va- 
i karionę pagerbimui LDS na
rių, Antrojo Pasaulinio Karo 
veteranų. Vakarienė įvyks 
sausio 19, 1947 m., Cambri
dgiaus Am. Liet. Piliečių Kliu
bo apatinėje svetainėje.

Rengimo komitetas planuo
ja ir deda pastangas padaryti 
šią vakarienę* viena iš pavyz
dingųjų. Smulkmenos bus pa
skelbtos vėliau. Bet dabar vi
si užsirašykite ant kalendo
riaus sausio 19 d. būti su mū
sų veteranais Cambridgiuje.

Zavis.

Binghamton, N. Y
Aplankėme Bekerienę

Lapkr. 23 d., susitarę būrys 
draugių ir draugų, aplankėme 
Marijoną Bekerienę, kuri pa
staromis keliomis- savaitėmis 
nekaip jaučiasi su sveikata. 
Padarėme jai kaip ir “surpri- 
zo parinkę” ir įteikėme dova
nėlių.

M. Bekerienė buvo gera į 
ruošėja vakarienių Literatūros 
Draugijos mitingų vakaruose. 
Tokių vakarienių jau pasige
dome. Linkime jai sveikatos 
vėl pasirodyti darbuose.

Paulina.

ir

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kp., moterų skyr. susirin
kimas įvyks gruodžio 4 d., Lietuvių 
Salėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
v. v. šis susirinkimas bus svarbus, 
reikės išrinkti naują valdybą 1947 m. 
Tad prašome visas nares dalyvauti. 
Atsiveskite ir naujų narių prirašyti 
į kuopą. — M. K. (272-273)

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

Newark. 4, N. J.
HUmboldt-2-7964 •

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda farma, 138 akrų žemės, 

gerai išdirbta žemo ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Naujas trak
torius, puodai karvėm girdyti ir kiti 
patogumai. Budinkai tik keletos 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) I

PAJIEŠKOJIMA)
Aš, Kazimieras 

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

Augustinas, iŠ 
pajieškau Kaži* 
Vaitkūnų kaimo, 
Ukmergės apsk., 
pirmiau gyveno

Remnatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO. ‘
P. o. Newark 1, N. J.
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NewYorko^/a^ferZlnioi
Keliolikos Valstybių 
Delegacijos Gardeno 
Mitinge

Mažiausia 15-kos valstybių 
delegacijos, d a 1 y v aujančios 
Jungtinių Tautų posėdžiuose, 
buvo pasižadėjusios atvykti į 
masinį mitingą Madison Sq. 
Gardene gruodžio 2-rą. Apie 
valstybių delegacijų sutikimą 
atvykti paskelbė Joseph E. 
Davies, mitingo garbės pirmi
ninkas. mitingo išvakarėse.

^Mitingas, pripuolus Tarybų 
Sąjungos 29 metų sukakties 
laikotarpiu, suruoštas pažy
mėti 13-kos metų sukaktį 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
draugingumo, įsteigto per ve
lionį prezidentą Roose veltą. 
Mitingą surengė National 
Council American - Soviet , 
Friendship, žymių amerikie
čių įstaiga, gyvuojanti išimti
nai tam draugingumui akstin- 
ti. Ji leidžia tuo klausimu li
teratūrą, rašo spaudoje. Di
dieji sukakties mitingai Gar
dene yra viena iš priemonių 
supažindinti visuomenę su tik
rąja padėtimi.

Draugija- skaitoma autorite
tu Tarybų Sąjungos klausi
mais ir turi visuomenėje ge- • 
rą vardą ir įtaką, ką liudija ■ 
jos gavimas ir šiam mitingui i 
pirmininku buvusio Jungtinių ■ 
Valstijų ambasadoriaus Tary- Į 
bų Sąjungai Joseph E. Davies. ' 
Arba gavimas kalbėtojais Ta-

Sąjungos užrubežiams ; 
ministro Andriaus Vi- j 
radio autoriaus ir pro- : 
Norman Corwin, pro- : 
Mudd ir Peny, Kali- i 

prokuroro ‘

KONGRESMANAS CELLER SMERKIA
ATAKAS ANT MARCANTONIO

• \
K o n g r e s m a n a s Celler, 

Brooklyno demokratas, pa
reiškė, kad polltax demokra
tų planai atimti nuo kongres- 
mano Marcantonio jo vietą 
kongrese būtų “atėmimu New 
Yorko piliečiams teisės rink
ti.”

C e 11 e r’ i s, 1 i oose v e 1 to 
jas per daugelį metų, 
kė, kad p as i mojimai 
Rankin’o, ' Mississippi 
krato, “uždėtų savo
legislatyvį lynčo įstatymą ant 
Marcantonio.”

Celler pareiškė viltį, kad 
kongresas atmestų Rankin’o
užmačias. “Rankin atsistojo į Kankinas priešingas.

varikliu to pasimojimo,” sako 
kongresmanas Celler: “dėl to, 
kad Marcantonio vadovavo 
kovai prieš taksus ant balsa
vimo (polltax) ir kad jis ko
vojo už tūlus įstatymus, ku
riems pietinių valstijų rasinių 
neapykantų kurstytojas 
priešingas.

“Kankinas ( nubaustų 
antonio už jo mintis,”

buvo

Marc- 
sakė 

Tai būtų liūdnas ko-

rėmė- 
pareiš- 

John 
demo-
rūsies j mentaras ant mūsų labai pa

šlovintos demokratijos, jeigu
Marcantonio. . . būtu sulaiky
tas nuo užėmimo savo 'vietos 
kongrese už mintis, kuriom

rybų 
deputo 
šinskio, 
duserio 
fesorių
forai jos general io 
Robert Kenny. Arba gavimas 
Westminster Choro. ir Robert Cummings intrigą ir ro-Michele Morgan 

manso filmoje “The Chase,” Globe Teatre, Broadway 
ir 46th Street, New Yorke.Išleistuvės

Praeitą šeštadienį, lapkri
čio 30 d., Jono Lazausko įstai
goj, 337 • St. Nicholas Ave., 
Aido Vyrų Choro nariai buvo 
surengė savo buvusiam moky-1 
tojui Pranui Pakalniškiui, at
einantį penktadienį išvykstan
čiam į Floridą, išleistuvių pa-, 
riukę. Dalyvavo visi tie Vyrų 1 šisto Francd Ispanijos atplau

kusį laivą Maggalanes praei
to penktadienio vakarą.

Laivas sutojo 53-je 
nl aukoj e, North River.

Miesto Tarybos narys Eu
gene P. Connolly, darbietis, 
narsavęs su pikietais, prakal- 
>oje demonstracijoje pareiš-

Šimtą! Zmoniy Pikietavo 
Franco Ispanijos Laivą

Keli šimtai nevvyorkiečių 
protesto pikiete pasitiko iš fa-

Choro nariai, kurie suspėjo 
sužinoti apie parinkę ir tie, 
kurie tą vakarą nebuvo užim
ti kitais interesais. Tarp vy
rų choristų, d ai- buvo ir kitų 
Prano draugų iš Aido Choro 
ir pašaliečių, kaip Petras Ka- 
pickas, kuris užmokėjo bilą 
už gėrimus ir J. Augulis su 
savo švogeriu Al.-Navicku. Pa
starasis užfundijo bonką “ge- 

_ 9 9 ros.
Beje, Jonhs Lazauskas 

lyvius pavaišino skaniais 
kandžiais veltui, o Onytė 
gutienė patarnavo prie stalų. ,

Sykiu su linkėjimais Pranui 
Pakalniškiui geros kloties Flo
ridoj, buvo jam įteikta dova
nėlė — “cigarette-case” su i 
įrašu: 
rų Choras.
Choro mokytojas R. 
įrašą įgraviravo.

Prašymas
Pranas Pakalniškis 

ja, bet jo pradėtas 
bus tęsiamas toliau su nauju 
Vyrų Choro mokytoju Rober-į 
tu Feiferiu. Naujasis mokyto-i 
jas prašė šių žodžių rašytoją!

prie-

“Mes nesame laimėję karo 
Tries fašizmą taip ilgai, kaip

d a- -------------- '■---------------

De- Sukels $53,000
Minsko Ligoninei

Mokytojų Pavaduotojai 
Reikalauja Algos 
Priedo

Švaros Departmento 
Darbininkai Irgi 
Nori Švenčių

CIO Sanitation Workers 
Unijos lokalo prezidentas Ja
mes Griesi pasiuntė telegra
mą švaros komisionieriui Wil
liam J. Powell protestuojant, 
prieš vertimą darbininkų 
dirbti Padėkų Dieną.

švaros
i ninkai taip pat nori švęsti 

.v, v. . ... I šventes, kaip ir visi kiti žmo- icskanciais bile i _ ’ .....nes, sako umjistai.
Komisionieriaus atsisaky

mas leisti darbininkams švęs
it!, sako Griesi telegramoje 
Powell’ui, “dar aršiau nustel
bia, kada atsimeni, jog švaros 
darbininkai negauna švenčių 
nėr visus metus, išskyrus Ka
lėdas ir tas tiktai tada, jeigu 

sniegas.”

šimtas mokytojų pavaduo
tojų (substitutes) užsiregis
travo U. S.“ Employment Ser-J

New 
darbo: veiteriais, raštininkais, 
pardavinėtojais departm eliti
nėse krautuvėse, bankų dar
bininkais. Mokytojai, nariai 
CIO Mokytojų Unijos, užsire
gistravo organizuotai tikslu 
dramatiškai parodyti visuome
nei reikalą pridėti mokytojų 
pavaduotojams prašomus $5 
dienai.

Gruodžio 2-rą mokytojai 
įteikė miesto mokyklų fakul
tetams savo rezoliuciją, reika
laujančią algos priedų.

Šį trečiadienį, gruodžio 4- 
tą, 4-tą valandą, tuojau po 

mokyto- 
švietimo 
Livings-

i mokyklos, virš 1,000 
; jų demonstruos prie 
Tarybos raštinės, 110 
ton St., Brooklyne.

Reguliaria ms m o Rytojams 
pastaruoju laiku buvo nutar
ta pridėti algos po $250 me
tams. Bet pavaduotojams 

'■priedo neduota. Unijos petici
ja, reikalaujanti algos priedo 
ir pavaduotojams, pasirašyta 
tūkstančių miesto gyventojų.

I Unija sako, kad taip vadina
mi pavaduotojai yra pavaduo
tojais tik iš vardo. Jie moky- 

jtoiauja, tik švietimo Taryba 
nėra jiems reguliarių mokyto
ju laipsnio davus. To nepripa
žinimo pasekmėje, jie parsine
ša po $28 iki $30 savaitinės 
algos.

Pavaduotojams mokama tik
tai nuo išdirbtų dienų, ne se- 

; zonais, tad bile koks sutruk- 
| dymas darbo savaitės sumaži- 
Į na jų uždarbį. Pavyzdžiui,

ilgai fašistų daivams leista tur- 
gavoti su Jungtinėmis Valsti- 
• * Mjomis.

P i k i e te, suorganizuotame 
newyorktecio Win The Peace 
organizacijos skyriaus, daly
vavo atstovybės daugelio uni
jų ir kitų organizacijų. Buvo 
skaitlingai atstovautos New 
Yorko ispanų organizacijos.

i Dalyvavo žmonės iš daugelio 
mūsų gyvenimo sričių. Tarpe 
teatrininkų maršavo Judy 
Holliday, žvaigždė veikalo 
“Born Yesterday.”

Ieškosiu Gaso Eksplo
zijos Priežasties

MIRE
Jonas Draugelis, 4 8 m. am- 

4 97 Lincoln 
mirė gruo- 
pašarvotas

Gaisragesiai ir Policija 
Prašys Pakelti Algas

gyveno

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių KomUništų. Kliubo 
rinkimas įvyks šį antradienį, 
džio 3-čią, 7:30 v. vakaro, 419 
mer St. —Valdyba.

susi- 
gruo- 
Lori- 

(272-273)

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMOfAlS,

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 8ta.
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBER1AI

RONKONKOMA
8684

l

Gaisragesiai ir policija šie
met bendrai eis .prašyti ir 
jiems pakelti algas. Infliaci
nei numažinta dolerio perka
moji galia, mat, neskiria, ku
rio darbininko doleris. Nebe- 

j nuperka tiek, kiek nupirkdavo 
i seniau, reikia pakėlimo.

Abiejų departmentų organi
zacijos praeitą ketvirtadienį 
suformavo bendrą komitetą.

! Komitetas su prašymais šį 
_ . . , . pirmadieni eis pas miesto ma-pareigomis rūpinasi graborius . , 4 ., , 1 piro sudarytą algoms persai msk as. ’ . .. . .s v a rstyt i k o mite tą.

šis yra pirmas toks bendras 
atsikreipimas. 1943 metais bu
vo atsikreipta paskyrium, bu
vo prašyta leisti tų depart- 
mentų algų klausimą išspręs
ti referendumu, bet apeliaci
jų teismas tai atmetė.

K Cinas
grab.
(-mj, 
Woodhaven.

84-02 Jamaica
1 .ai d otų vės 

šv. Jono

Ave.,

kapi

nuliūdime
Department., darbi-1 KŪI1U D“-

Velionis

niel ir John, dukteris Helen 
ir Dorothy, taipgi dvi seseris 

Į Oną ir Mildred. Laidotuvių

Rogge Kalbės New 
Yorke Antradienį

calbėjo varde viso 
susirinkimo, įvyku-

nekrinta
Griesi 

ste vardų 
šio praeitą trečiadienį protes
tuoti neleidimą švęsti Padėkų 
Dienos ir reikalauti šventės 
Kalėdomis ir Naujais Metais, 
“jeigu sniegas ar kokia kita 
nepaprasta padėtis” nereika
laus darbo.

Irving Teatras, New Yorke, 
šiomis dienomis pakartoja 
puikiaia Tarybų Sąjungos fil
mą “Chapajev.”

Padėkų šventės savaitę, ne iŠ 
ju priežasties jie nedirbo dvi 
dienas ir už jas buvo išskai
tyta mokestis. O daugelis kitų 
organizuotų darbininkų Padė
kų Dieną jau švenčia gauda
mi už ją mokestį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikif
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOGTAI

Specialės Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų iždirbystė 
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 pirksi te dirbtu
vėje ir už dirbtuves kainą.

TELEPHONE
STAGG 2-0043

463 Darbininkai Atleisti 
Iš OPA Raštiniu

OPA New Yorko distriktas 
uždarė savo distriktų raštines

Buvęs generalio prokuroro 
padėjėjas O. John Rogge, 
pravarytas iš vyriausybinės 
pozicijos už tai, kad jis viešai 
diskusavo susektų profašisti
nių grupių Amerikoje darbe
lius. kalbės New Yorke šį an
tradienį, gruodžio 3-čios vaka
rą.

Prakalbos įvyks Manhattan Į praeitą pirmadienį atleidžiant 
Center, New Yorke. Rengia ir juose dirbusius darbininkus. 
American Jewish Congress. J tą skaičių' 
Bus ir kiti žymūs kalbėtojai.

Rogge raportas, sudarytas 
jo, kaipo specialiai tam dar
bui vyriausybės pasiųsto val
dininko, kergia su fašistine 
veikla 
tureiu

įeina visi penki 
miesto apskričiai, taipgi arti
mieji priemiesčių — Nassau ir 
Suffollr ant Ilgosios Salos,

Putman-Orange 
rytinėje valstijos

Westchester, 
ir Duchess

daug žymių Amerikos i dalyje.
Jie ir jų atstovai vai- i Distrikto

ty-į tiktai dalis ten dirbusio štabo 
Jį užbaigti darbą su' ofiso re- 

jis kordais. Šis, paskiausias, ofi
cialiai užsidarys sausio 31-mą.

norėjo, kad Rogge 
Jis ketino netylėti, 

prašalino iš valdžios, bet 
vistiek kalbės.

lėtų.

Peter Kapiskas

raštinėje palikta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtihes, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS • LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU [WIMU, 

PATČGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141
Yorke, Manhattan 
praeitą sekmadienį

New 
Center, 
^vykusiame masiniame mitin
ge pradėta kampanija įreng
ei Minske kampą ligonines.

Mitinge garbės svečiu kal
bėtoju buvo Baltarusijos už- 
rubežiams ministras Kuzma 
Kiselevas. Jisai pareiškė, kad 
jo šalies žmonės, baisiai nu
kentėję nuo karo, neapkenčia 

'naujo karo kurstytojų.
Kiselevas apsakė, kaip jo 

per Laisvę pranešti, kad Aidoi^a^s’ 1917 metais revoliucijos
■ - J išlaisvinta iš po caristinio jun

go, pasišventusiai ir sėkmin
gai kovojo 
skurdą. Iki 
jis, visiškai 
beraštystė, 
jų ketvirtadalių 
gyventojų.

Atėjęs karas jų darbo vai
sius, pagerintą būvį, nušlavė. 
Karas—vokiečiai išžudė šim
tus tūkstančių žmonių, sunai
kino apie pusę viso šalies tur
to. ■ ' ..Lį; .

“Papasakojau jums, kiek 
mūsų šaliai lėšavo Antrasis 
Pasaulinis Karas,” sakė Kise
levas, “kad jums būtų numa
nu, kiek kainuotų kitas karas 
visiems žmonėms.” J

“cigarette-case 
Atminčiai—Aido Vy-

Būsimasis Vyrų !
Feiferis

išvažiuo- 
darbas

Vyrų Choras turės savo repe- j 
ticijas, kaip ir seniau būdavo, 
kiekvieną trečiadienio vakarą, 
7:30 vai., Laisvės salėje. Ypa
tingai svarbu, kad šį trečia
dienį, gruodžio 4 visi Vyrų 
Choro nariai būtų repeticijo
se, nes, kaip žinia, Vyrų Cho
ras apsiėmė dalyvauti progra
moje, Aido Choro koncerte, 
įvyksiančiame 8 d. gruodžio, 
Schwaben Hali, 474 Knicker
bocker Ave., Brooklyne.

Linkime Pranui Pakalniš
kiui geros kloties Floridoj, o 
jo suorganizuotam Aido Vy
rų Chorui ir toliau augti ir 
tobulėti dainoje, vadovybėje 
drg. Roberto Feiferio!

Falsetas.

prieš tamsą ir 
1940 metų, sakė 

buvo likviduota 
buvusi dalia tri- 

visos šalies

Queens apskrities prokuro
ras Charles P. Sullivan pa
skelbė, kad ateinantį pirma
dienį pradėsią tyrinėti, kas 
privedė prie eksplozijos na
muose, 161-22 Grand Central 
Parkway, Jamaica, praeitą 
pirmadienį.

Eksplozijoj tapo užmušti- 
užgriūti du atsiųsti į pagalbą 
polleistai, o trečias mirė ant 
vietos to pasekmėje. Du ga
so kompanijos* darbininkai, 
atsiųsti pataisoms atlikti, bet 
atsiųsti pervėlai, - pavojingai 
sužeisti. Taipgi vienas policis- 
tas ir du susiedijos gyvento
jai sunkiai sužeisti. Keli kiti 
asmenys nukentėję mažiau.

Kelios šeimos neteko namų. 
Apart subyrėjusio į šipulius 
eksploduoto namo, pavojingai 
apgriauti - sukrėsti ir kiti, 
gretimi namai.

Socony firma pakėlė gasoli- 
nos kainas po 2 centus per ga
lioną pradedant gruodžio 
ra. Paliečia New Yorką 
Naująją Angliją.

ir

•Henry Woop, 38 m., rastas 
uždusęs gasu savo kambaryje, 
310 E. 87th ■>-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVorgreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BULOVĄ!

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8004

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

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




