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Durni Politikieriai ir 
Mainieriai.

Teismas Yra, bet Anglies 
Nėra.
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Be Tiesos Toli Nenuvažiuos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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[■/, keleto metų žmonės1 
skaitys šių laikų istoriją ir ne
tikės, kad mūsų aukštų parei
gūnų krėsluose sėdėjo tiek 
daug tokių kvailų politikierių. į 
Truman’as, Krug’as ir kiti įsi- 
klampojo patys ir įklampino 
kraštą didžiausion bėdon. At
rodo, kad jie yra pasamdyti . 
demoralizuoti ir griauti de- • 
mokratų partiją.

Kaip kitaip galima žiūrėti , 
i jų užsipuolimą ant mainie
rių? I • • •

Reakciniai republikonai, aiš- Andiakasiy Unija Jteikė Apeliaciją Aukščiausiam Jungtinių 
ku, nesitveria džiaugsmu. Tru- į Valstijų Teismui prieš Apskrities Teismo Sprendžia 
manas ir Krugas sušilę dirba ' 
jų naudai. Jie visiškai nebe- i 
abejoja apie 1948 m. prezi- ! 
dentinių rinkimų rezultatus.

MAINIERIAI APELIUOJA PUIK S3,5 00,000 BAUSMĘ
APART $10,000 BAUDOS LEWISUI, VAL

DŽIA GRŪMOJA JI ĮKALINTI, JEI 
LEWIS DAR NEATŠAUKS STREIKO

Washington, gruod. 5. — 
i Mainierių Unijos advoka
tai davė apeliaciją Aukš- 

Prezidentas turi didelį teis- į čiausiam Jungtinių Valstijų 
mą, bet kraštas neturi ang-; Teismui, kad panaikintų fe- 
lies. Nors su truputėliu “horse ! deralio apskrities teisėjo 
sense” politikierius, sėdėda- Goldsborough sprendimą 
mas Baltajame Name, būtų : prieš uniją ir jos pirminin- 
galėjęs numatyti, kad mainie- i Rą Johną L. Lewisą.
rių nepriversi revolverio pa-. Teisėjas Goldsborough su- 
galba kasti anglies. Praėjo tie : r.ldn jr nnim knl-
laikai, 
rimto 
ninku eilės pakrikdavo.

Dabar mainieriai galvoja:
Neduosite kontrakto, nesitar- ^ngliakasyklų

■ ■ . streiką. Už tokį, girdi, tei-
Ir tegul armija apsupa smo paniekinimą” jis pritei-

Teisėjas Goldsborough su- 
v' , i rado Lewisą ir uniją Rai

kai būdavo užtenka ta|s ”e neįVy^ė
pagazd.n.mo darb-: t() teisgjo indžionksinO) ku.

I ris liepė atšaukt minkštųjų 
m ainieriu

kalausią po $250,000 baudos 
iš Mani erių Unijos už kiek
vieną streiko dieną po tei
sėjo Goldsborough nuos
prendžio; o patį Lewisa jie 
planuoja pasiųst į kalėjimą 
neribotam laikui.

Prez. Trumanas ketina 
už keleto dienų per radiją 
atsišaukti tiesiog į mainie- 
rius, kad grįžtų darban, ne
paisant savo vadų.

CRIMINAL
Hi

John L. Lewis, Unjtecl Mine Workers (AFL) prezi
dentas įeiną į teismabutį Washingtone, kur ji pašaukė 
teisti kaltinimu paniekinus teismą, kam jis nesuvaro 
mainierių aįtgal i kasyklas be pakėlimo algų. Visi or
ganizuoti darbininkai pasmerkė traukimą Lewiso j 
teismą ir pastangas drausmėmis, varu subrukti mainie- 
rius i kasyklas. Tačiau Federalis Teismas nusprendė 
Lewisą ir kitus mainierių viršininkus esant kaltais su
laužyme valdžios drausmės (injunction).

SOVIETAI NE VETUOS NUSIGINKLAVI
MO IR GINKLU INSPEKCIJOS KOMISIJŲ 

DARBŲ PAREIŠKĖ MOLOTOVAS

site su mumis, nekasime ang
lies. 1 
kiekvieną 
bus, kol 
mainierių

kasyklą, anglies ne
nebus 
unija !

sė $3,500,000 bausmės iš u-

Franko Gabena Ispanijos 
Sidabrą j New Yorką 
Ir į Angliją

susitarta su nijos iždo, o pačiam Lewisui
uždėjo $10,000 baudos.

Valdžios advokatai ruo-
O šio konflikto nereikėjo. į naują bylą prieš Mainie-

Jo buvo galima gražiai is- Uniją ir Lewisą. Jie rei
ve n gt i. Tiktai reikėjo, vietoj Į _________________________
Trumano ir Krugo, žmonių su!nillI . Tricnffao iTnunn 
šaltu protu. Mainierių reika-1PHILA. TEISMAS ATRADO 
Javiniai teisingi. Reikėjo juos NEKALTAIS 14 ELEKTROS 
Ztertis 1 irsu 'a'8tuo’ STREIKO PIKIETIN1NKŲ

Dabar pati valdžia išsipro- 
vokavo konfliktą! Lewisas pa
sidarė kankiniu. Vietoj 
prestižui pakenkti, ji aukštai 
iškėlė.

Nėra žioplesnio sutvėrimo 
už žioplą politikierių.

Kasdiena šimtai žmonių iš
• * vienos partijos pereina kiton

partijom Tūkstančiai tikinČių-
• jų meta tikėjimą ir tampa 

bedieviais. Daugybė darbinin
kų ir inteligentų apgalvoja sa
vo padėti 
tais.

Atrodo, 
jo, nieko

♦ dėlei to nealasavoja ir tvoro
mis nesikarsto.

Philadelphia, Pa. — Teis- 
jo mas pripažino nekaltais 14 

CIO elektrininkų streiko pi- 
kietininku, kurie buvo areš- 
tuoti vasario mėnesį ir kal
tinami kaip “riaušininkai.” 
Teisme buvo įrodyta, kaip 
žiauriai policija puolė strei- 
kierius, susirinkusius pro- 
testuot prieš indžionkšiną.

Toulouse, Franc. — Ispa
nijos Franko fašistų val
džia neseniai laivu pasiuntė 
5,000 dėžių sidabrinių pini
gų National City Bankui, 
New Yorke, kaip rodė ad
resas ant tų dėžių. Kiekvie
na dėžė svėrė po 77 svarus.

Pirmiau Franko persiun
tė apie 70 tomj sidabro į 
Angliją. Nežinia, ar preky
bai ar savo ateičiai užsie
nyje jis išsiuntė tą sidabrą.

Rodoma Senatoriam 
Bilbo Teroras prieš 
Negrus Piliečius

ir tampa komunis-

jog čia nieko nau- 
stebūklinga. Niekas

ir pasitaiko, 
meta komu- 
prie savo se-

GRAIKIJOS FAŠISTŲ 
SKUNDAS

Lake Success, N. Y. — 
Graikijos monarchistų val
džia įteikė Jungt. Tautom 
skundą, girdi, prieš Albani
jos, Jugoslavijos ir Bulgari
jos ■ paramą kovojantiems 
graikų partizanams - res- 
publikiečiams.

Francijos Komunistai Neis 
f Valdžią, jei Klerikalas 

Taps Jos Premjeru
Francūzų Socialistai Nutarė Nedalyvauti Tokiame Ministrą 

Kabinete, nuo Kurio Būtu Komunistai Atšalint!

Bet štai ima 
kad vienas kitas 
nistus ir sugrįžta 
nosios politinės vieros. Vaje,
sviete tu mano, • kiek čia 
triukšmo ir džiaugsmo!

Juokinga, ar ne? Bet taip 
yra. Silpnais turi jaustis tie, 
kurie tiek jėg'u eikvoja 
džiaugsmui vienu kitu pablū- 
dėliu bei renegatu. Tik keista, 
kad jie tos savo silpnybės ne
supranta ir nemato.

Jackson, Miss.— Daugiau 
kaip 50 žmonių, jų tarpe 
negrų katalikų kunigas, liu
dijo tyrinėjančiai senatorių 
komisijai, kad (fašistinio) 
demokrato senatoriaus Th. 
Bilbo baltieji agentai mušė, 
kruvino ir į kalėjimus grū
do negrus piliečius, ban
džiusius balsuoti. Taip Bil
bo ir vėl išrinktas senato
rium.

Paryžius, gruod. 5. — 
Francūzų Komunistų Parti
jos vadai pareiškė, kad jie 
nedalyvaus valdžioje, jeigu 
katalikas r e s p ų blikietis 
taps Francijos premjeru. 
Francūzų Socialistų Parti
jos taryba nusprendė nepri
sidėti prie tokio ministrų 
kabineto, nuo kurio komu
nistai būtų atšalinti.

Komunistai turi daugiau 
savo atstovų seime, negu 
bet kuri pavienė partija. Po

jų seka katalikai respubli- 
kiečiai.

Socialistų centras buvo 
nutaręs remti komunistų 
vadą Maurice Thorezą į 
premjerus. Seime yra 101 
socialistų atstovas, bet bal
suojant 24 socialistai susi
laikė, laužydami savo parti
jos nutarimą. Thorez gavo 
259 balsus, bet stokavo 51 
balso, kad jis galėtų tapti 
premjeru. 318 atstovų įme
tė tuščias balsavimo korte
les.

Molotovas Pamatiniai Sutinta su Amerikos Planu dėlei 
Ginkhj Kontroliavimo, bet Siūlo Kai Kuriuos Pataisymus
Lake Success, N. Y. —So- i valstvbių turės teisę Saugu- 

vietų užsienio reikalų mini-' mo Taryboje vetuoti nepa- 
stras Molotovas atsiėmė at- ’tinkamus sau pasiūlymus, 
gal sovietinį pasiūlymą dė- Bet kuomet Saugumo Tarv- 
lei nusiginklavimo bei gink- Į ba sutartinai priims nusi- 
lų sumažinmo. Jis iš esmės | ginklavimo planus ir įparei- 
priėmė Amerikos sumany-i gos komisijas veikti, tai jau 
mą dėl tarptautinės nusi-' niekas neturės teisės vetuo- 
ginklavimo, kontrolės bei. ti tų komisijų veiksmų. Ir 
inspekcijų komisijos. Tik-! tik viename atsitikime tun
tai gaminant planus, kiek-; met galėtų būti naudojama 
viena iš penkių didžiųjų į veto teisė, — kada komisi- 

------------------------------------ ja skiria tam tikrą bausmę 
Platėja Partizanu Veiksmai bet k«riai iš didžiųjų talki- 
Graikijoje; Anglija Žada . "‘įta SkeSs žo- 
Gausiau Remt Monarchistus džiais išreikšti vieną Ame- 

---------rikos plano paragrafą ir su- 
Athenai. — Vidurinėje ir daryti dvi nusiginklavimo 

pietinėje Graikijoje taipgi komisijas — vieną dėlei ato- 
išsivystė platūs partizanų , minių pabūklų, o kitą dėl į- 

i žygiai prieš monarchistų 
i kariuomene ir policiją. Mo- 
narchistai, vartodami ang
liškus lėktuvus, iš oro ap
šaudo ir bombarduoja res- 
publikiečius partizanus. Ge- 
neralis Graikijos štabas ii-, 
gai tarėsi su anglų feldmar-1 siūlo palaikyti atskirą ato- 
šalu Montgomery apie būsi- i minę komisiją.
mąją platesnę karinę Angli- .Sovietai, pamatiniai pri
jos paramą graiku valdžiai, imdami Amerikos planą, 

_____ L_ padarė svarbią nuolaidą; už 
zy v I 1 n • tai JuOs sveikino Amerikos,Oakhndo Vynausy- Anglijos ir kitų tautų dele- 

be Priversta Prizą

ninku, sakė Molotovas.
Jisai siūlė aiškesniais žo-

vairių masinio žudymo gin
klų apskritai. Svarbusis so
vietinis pataisymas čia yra 
tas, kad norima įsteigti ir 
atominių ginklų kontrolės 
komisiją Saugumo Tarybos 
žinyboje, kuomet Amerika

Jungt. Tautų seimo poli- 
i tinis - apsauginis komitetas 

dėt Nelaužyt Streikas
_____  reikalais. J antrinį komite- 

atstovai nuo šių

Žymūs Piliečiai Ragina 
Prezidentą Atšaukti 
Jankius iš Chinijos

New York. — Užsieninis 
Anglijos ministras Ernest 
Bevinas ketina išplaukt na
mo gruod. 14 d.

NUSMERKTA MIRTI 14 
DEMOKRATINIŲ GRAIKŲ

Athenai. — Karinis Grai
kijos monarchistų teismas 
nusmerkė mirtin dar 14 
žmonių už tai, kad jie pri
tarė respublikiečiams parti
zanams. 22 kiti tapo dėl to 
nuteisti kalėjiman iki gyvos 
galvos.

NUSIFOTOGRAFAVO PASI
KORUSIO IR PASIKORĖ

Redondo Beach, Calif. — 
Vidurinės mokyklos moky
tojas Vernal Julian Frye, 
40 metų, pirma nusifotog
rafavo, kaip jis atrodytų 
pakartas, o paskui iš tikrų
jų pasikorė ant vielos po 
balkiu savo kambaryje.

Oakland, Cal., gruod. 5.— j tą jema 
Po derybų tarp Darbo Fe- i ralstybiųj 
deracijos vadu ir šio miesto i .. .
vyriausybės, tapo atšauktas; vleW Sąjunga, Didžioji Bri- 
visuotinas streikas. Miesto . tanŲa\. / ianci<la’. 
valdininkai pasižadėjo ne
varto t daugiau policijos 
streikam laužyt, i 
kilo dėl to, kad policija ly
dėjo streiklaužius į užstrei-; 
knotas krautuves.

Jungtinės Valstijos, So-

Nepri-

Ką gi mano atsiekti toii 
spauda, kuri dabar melu kal
nus verčia ant Tarybų Lietu
vos ? i

Tiesa, jai sekasi savo pase
kėjams akis apdumti ir jų ki- 
šenius apkraustvti “Lietuvos 
laisvinimui.” Bet kokia atei
tis? Ko susilaukė tie. kurie po 
1917 metų revoliucijos iš Ru
sijos paspruko užsienin ir bol
ševikus ’plūdo ?

New York.
klausomasis Pilietinis Mok
slininkų, Artistų ir Profe- 
sionalų komitetas 
pasiuntė prezidentui Tru- 
manui atsišaukimą, kad iš
trauktų Amerikos kariuo
menę ir marininkus iš Chi
nijos; sako, jog amerikonų 
talka Chinijos valdovui Chi
ang Kąi-shekui ilgina ten 
pilietinį karą tarp tautinin
kų ir komunistų.

I

1

New York. —Dėl anglies 
stokos suspenduota 190 ke
leivinių traukinių veikimas 
šioj apylinkėj;

Pittsburgh. — Plieno fab
rikai žada paleist 200,000 
darbininkų.

Ohio valstijoj 100,000 
žmonių netenką darbo del 
anglies stokos.

Holandija, Lenkija, Meksi- 
Jka, Egiptas, Brazilija, Ka- • 

Streikas i n a a’ A ,u.s 1 V U a ’ 
(Norvegija, Cechoslova- 
i kija, Indija, Colombija, Bel
gija, Syrija, Argentina ir 
Sovietų Ukraina.

PAKARTI DAR 2 NACIAI j
Frankfurtu Vokietija. • 

Pakarti civiliai naciai H.1 
Endress ir R, Drauz už nu
kritusių amerikonų lakūnų 
žudymą karo metu.

Maskvos spauda kritikuo
ja gen. MacArthuro vyriau
sybę Japonijoj

—ĮSu Protestu Pasitraukė 
Valdinis Pareigūnas 
Dėl Namų Veteranam

Komunistų Partija Smerkia Teismo Sprendimą Prieš 
Angliakasius; Šaukia Atremt Indžionkšinų Pavojų

Lietuva gyvuos. Lietuva at
sistos ant kojų. Tai. žinoma, 
nelengva. Tam ims laiko ir jė
gų. Bet Lietuvos ateitimi ne
tenka abejoti.

Kur savo akis dės tie. kurie 
dabar klauso šimučio ir Gri
gaičio ir aukoja į jų “$250,- 
000 fondą?” Juk jie atvirai 
įsirašo į Tarybų Lietuvos prie
šų eiles. Jie aukoja tam, kad

ORAS.—Būsią šilčiau.
prieš Lietuvą kovoti, jai kenk
ti, jos pastangoms trukdyti.

Gerai, kad nedidelis skai
čius tai apgavystei aukoja. 
Bet gaila tų, kurie įstoja į tą 
Lietuvos priešų armiją. Vieni 
jų nežino, ką jie daro. Kiti 
žino, kad dirba piktą darbą.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos Nacio- 
nalis Komitetas griežtai už
protestavo, kad valdžia var
toja teismo indžionkšiną- 
drausmę prieš Mainierių 
Uniją.

Kompartija smerkia teis
mo sprendimą, kuris atrado 
kaltu J. L. Lewisą, unijos 
prezidentą, ir “uždėjo tiro
nišką pusketvirto miliono 
dolerių pabaudą unijai.”

Partijos išleistas pareiš
kimas, su parašais jos pir-

rųininko Wm. Z. Fosterio ir 
sekretoriaus Eugene Denni- 
so, sako:

“Angliakasyklų savinin
kai, valdžia ir teismai sten
giasi priverst mainierius 
dirbti ilgą savaitę pavojin
game darbe ir žemomis al
gomis, kurių vertę dar kas
dien mažina infliacija 
(brangenybė). Jie taipgi 
stengiasi nusilpninti, jeigu’ 
dar ne visai sunaikinti, Mai- 
nierių Uniją.

“Iš indžionkšinų naudoji-

mo prieš darbininkus Pitts- 
burghe, West Allise ir Hol- 
lywoode matyti, kad jie pa
siryžę valdiniais indžiokši- 
nais ir teisminėmis baus
mėmis vėl plačiai laužyti 
streikus ir naikinti unijas 
dirbyklose.

“Tai yra aršus laužymas 
konstitucinių laisvių ir dar
bininkų pamatinių teisių.

“Visi darbininkai ir vi
sos demokratinės jėgos ša
lyje turėtų stipriai ir išvien 
protestuoti prieš puolimus,

Washington. — Pasitrau
kė iš valdžios Wilsonas W. 
Wyatt, greitesnio vetera
nams namų statymo rūpin
tojas. Wyatt ne kartą pro
testavo, kad valdžia neski
ria lėšų daugmeniškam gy
venamųjų namų statymui,

kurie daromi prieš mainie-! Wyatt du sykiu per dvi sa- 
rius. Amerikos Darbo Fede-’ vaites lankėsi pas preziden- 
racija, CIO ir Geležinkelie- tą su savo siūlymais. Tra
čių Brolijos taipgi turėtų e- manas juos atmetė, 
nergingai veikti. * ----------------

“Amerikos darbininkai ir ANGLIAKASIAI SIUN- 
šiaip žmonės neturi leisti ir 1 ČIA LEWISUI ČEKIUS 
neleis, kad pasisektų dabar-i Pittsburgh. — Turintieji 

pinigų mainieriaitinės pavojingos atakos banke
prieš darbininkų judėjimą, j siunčia Johnui L. Lewisui 
prieš žmonių gerovę ir pi-’čekius be pažymėjimo pini- 
liečių teises.” ' |gų sumos; leidžia jam pa-

------ - čiam įrašyt čekiuose, kiek 
Baltimore.— Namie sušalo pinigų reikia kovai už uni-

Gertrude Krichton,90 metų, j jos teises.

MwlNiMwi
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Kas Kaltas Už Mainierių Streiką?
Federalis teisėjas T. A. Goldsborough paskelbė, kad 

už m a i n i e r i ų stapičių yra kaltas United 
Mine Workers unijos prezidentas John Lewis. Supran
tama, kad yra metama kaltė ne vien John Lewisui, bet 
kartu visiems 400,000 mainierių, kurie atsisakė be kon
trakto dirbti. Kartu tai yra pasimojimas ant visų Ame
rikos darbo unijų ir darbininkų teisių.

Kas gi kaltas už mainierių streiką? Faktas yra, kad 
mainierių darbo diena vis skaitosi 54 valandos per savai
tę. Tokiifilgų valandų dabar jokioj civilizuotoj šalyj mai
nieriai nedirba. Kitas faktas, kad mainierių alga nėra 
sulyginta su pragyvenimo brangumu. Mainieriai statė 
dar visą eilę kitų būtinų reikalavimų, kad pagerinti dar
bo sąlygas mainose, kad geriau apsaugoti jų sveikatą.

Anglies baronai, kurie darosi didelius pelnus, atsi
sakė tuos mainierių reikalavimus išpildyti. Pereitą pa
vasarį prasidėjo streikas. Veik po dviejų mėnesių strei
ko Mr. Trumano administracija paskelbė, kad ji išris 
mainierių ir kompanijų ginčą ir paėmė mainas į savo ran
kas. Gegužės 29 d., 1946 m., valdžios atstovas ir mainie
rių unijos atstovai pasirašė laikiną sutartį, pagal kurią 
mainieriai grįžo atgal į darbą ir laukė, kada jų reikala
vimui bus patenkinti.

Kontraktas baigėsi 20 d. lapkričio. Per šešis mėne
sius Mr. Trumano administracija neišrišo to klausimo. 
Prasidėjo naujas mainierių streikas ir dalykas atsidūrė 
teisme. Teisėjas, kaip ir buvo Jaukta, atrado kaltu John 
Levvisą ir mainierių uniją, o kartu ir mainierius. Aišku, 
kad tai metimas pirštinės ne vien mainieriams, bet visai 
Amerikos Darbo Federacijai, kurios vice-prezidentu yra 
John Lewisas, CTO unijoms ir apsilenkimas su Clayton 
Aktu, Norris-La Guardia Aktu, ir su mūsų šalies Kons
titucija, kuri garantuoja piliečių laisvę organizuotis, 
veikti ir pasirinkti darbą.

Tokis atsinešimas linkui mainierių gali iššaukti dar 
aštresnę kovą tarpe darbo ir kapitalo. Amerikos darbo 
liaudis, kuri taip didvyriškai kovojo už pergalę prieš 
hitlerizmą, nesutiks, kad jos teisės ir laisvės būtų min
džiojamos.

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ...... 
K. Žukauskiene, Newark .............................
A. Stripeika, Elizabeth.......................... ....
P. Pilėnas, Philadelphia...................'.............
M. Svinkūnienė,, Water bury............. ...........
Hartford, Vajininkai, Conn............................
LLD 2 kp. So. Boston.............................
J. J. Bakšys, Worrcester ..........   ..
V. Ramanauskas, Minersville ........................
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, Lawrence .

i G. Shimaitis, Brockton ............ 960
' L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 844 
1LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 842
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 806 
S. Kuzmickas, Shenandoah ....
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ..........................
P. Šlekaitis, Scranton ...........
P. J. Anderson, Rochester ......
LLD 25 kp., Baltimore 
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton .........................
Pruseika, Chicago ..............
Šlajus, Chester ...................... 590
O. Valukas, Wilkes-Barre . .. 584

C. K. Urban, Hudson ................  520
M. Janulis, Detroit .................... 496
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 478 
S. K. Mazan, Cleveland ............. 442
J. Simutis, Nashua ................... 438
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 
J. Rudman, New Haven ............. 338
J. Bimba, Paterson .................. 390

P. Dambrauskas, Haverhill 286
J. Valaitis, New Britain ...... 286

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $621.30 
Brooklynas ............. 568.59
Hartford, Conn........ 232.00
Elizabeth, N. J........ 136.50
Waterbury, Conn. .. 114.30 
Rochester, N. Y........ 90.50
Detroit, Mich............
Baltimore, M d..........
Newark, N. J..........
Paterson, N. J.........
Scranton, Pa............
Binghamton, N. Y. . 
Haverhill, Mass........
Shenandoah, Pa. ... 
Chicago, Ill..............
Bridgeport, Conn. ...
Harrison—

Kearny, N. J..........
Hudson, Mass............
So. Boston, Mass. ... 
Chester, Pa................
Pittston, Pa...............
Stamford, Conn. 
Cleveland, Ohio ..... 
Jewett City, Conn. .. 
Rumford, Me. .........

Trečiadienį, Laisvės įstair 
go j lankėsi geras dienraščio 
rėmėjas ir veikėjas, P. Pi
lėnas, iš Philadelphia, Pa. 
Jis pridavė pinigų už pre
numeratas, aukų ir Šerų. 
Viso $112.50. Jo bendra
darbiai, per laiškus taipgi 
gražiai pasidarbavo. S. Rei- 
kauskas prisiuntė naują 
skaitytoją ir atnaujinimų, 
taipgi P. Walant prisiuntė 
pluoštą atnaujinimu. Dabar 
philadelphiečiai stdVi aukš
čiau už hartfordiečius ir 
waterburiecius.

Brooklynui pasidarbavo 
A. Mureika ir Geo. Kurai
tis. Nuo įvykusių paskaitų 
(sureng. Sveikatos Kultū
ros Kl.) pridavė pinigų 
$64.02,’ .taipgi ir už prenu
meratas. Kuraitis irgi pri
davė pinigų už Šerus ir au
kas.

H. Tamašauskienė pasi- 
d a r b a v o bostonie
čiams (2-rai kuopai) pri
siųsdama naują prenumera
tą ir pluoštą atnaujinimų. 
Viso $65.

V. Ramanauskas, Miners
ville, Pa., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir pluoštą 
atnaujinimų. Jis rašo, kad 
minersvillietis Paukštaitis

806

762
742
696
626

626
614

p. 
v.

A.

. 60.50

. 59.00 
. 53.00 
. 50.50 
. 56.00
. 47.50 
. 43.50 
. 40.00 
. 37.00

33.00

26.00

23.50
23.50 
22.00 
20.00
20.00

Kazimieras Wasiliauskas, 
Phila., Pa.,; du š,, $10.,

Joseph Kulis, Rochester,

t
S. Sharkey,; Easton
A. Gudzin, Schenectady
M. Smitrevičienė, Detroit
A. Navickas, Haverhill ............. 208
J. Blažonis, Lowell .................. 202
V. Padgalskas, Mexico ..............  192
LLD 77 kp., Cliffside ................  182
F. Wilkas, Wilmerding ..............  182
S. Tvari jonas, Hamtramck ....... 182
P. Sprindis, Kenosha ................  156
H. žukienč, Binghamton ........... 132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 130
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 130
S. Puidokas, Rumford ............. 121
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 106 
Adam Kupstas, E. St. Louis ....
LLD 75 kp., Miami ....................
A. Levaniene, Los Angeles .......
M. Klikniene, Springfield ..........
A. Valinčius, Pittston ................
M. Šleiniene, Gardner .................
P. J. Martin, Pittsburgh ............
C. Stashinsky, New Kensington 
J. Adams, Grand Rapids .............

104
104

78
78
72
52
52
52

. 48

J. Morkūnas, Detroit, 
MiŽh., du š., $10.

Prašom pasiskaityti gra
žų laiškelį: “Gerbiamieji — 
kadaise tūlas draugas čia 
skaitydavo dienraštį Lais
vę, bet jo daugiau nėra. 
Tad, aš dabar paėmiau. Aš 
myliu skaityti dienraštį 
Laisvę, bet kadangi esu 
sergantis ir nežinau, kaip 
ilgai tęsis liga, prašau vis- 
vien siuntinėti man Laisvę, 
čia randate $30 kaipo auką. 
Su geriausiais linkėjimais, 
Chas. Dean, County Home, 
Mayview, Pa.”

Draugas Stripeika prida
vė aukų nuo sekamų asme
nų:

Geo.
den, N. J., $2. Po $1: P. 
Savičius, Elizabeth, N. J. ir 
K. Saksinskas,' Perth Am
boy, N. J. A. Kursman, 
Linden, N. J., 50c.

Iš Haverhill, Mass., A. P. 
Dambrauskas prisiuntė au
kų $3 nuo saves ir po $1 
nuo: B. Gumauskas, J. Šalt
ienas, S. Uždavinį s, J. Ma- 
sevičius, J. Stančikas, A. 
Večkis, P. Avens.

M. Svinkūnienė, iš Water- 
I būrio prisiuntė sekamai : J. 
| Monkus, Union City, Conn., 
|$2. J. Smith, Bethlehem,

Kardauskas, Lin-

19.50
19.00
16.50
15.25
15.00
15.00
15.00
14.00
12.00'
11.50 I
lo.ooI;, ... QA Q1.q r01 Conn., $1.80, Geo. Ski

’ i Bristol, Conn., 50c.
Anksčiau buvo pažymėta

S. Mizara $5 Waterbury,
5 00 Conn., turėjo būti Torring- 

: ton, Conn.
Alex Sherbin, Pittsburgh,

7.50
7.00
6.50

5.00
5.00

3.50
3.50
3.50
2.00
1.50
1.50

New Haven, Conn. .. 
Brockton, Mass. ..... 
Worcester, Mass........
Scottville, Mich.........
Portland, Oregon ... 
Great Neck, N. Y. ... 
New Britain, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa..........
E. St. Loius, Ill.........
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Mexico, Me.................
Seattle, Wash. .........
Lawrence, Mass.........
Rockford, Ill..............
Norwood, Mass..........
Dickson City, Pa. ... 
Saginaw, Mich...........
Minersville, Pa.........
Oakland, Calif............
Cliffside, N. J............
Luther, Mich.............
Springfield, 111...........
Miami, Fla. .......
Easton, Pa................
Washington, Pa.........
Plymouth, Pa............
užrašė savo broliui dienra
štį Laisvę, — gyvenančiam 
Williamsporte,1 —kaipo do
vaną. Tai gražu!

Naujų skaitytojų ir at
naujinimų prisiuntė: A. P. 
Dambrauskas, Haverhill, 
Mass., J. J. Bakšys, Wor
cester, Mass.

Hartfordiečiams padirbė
jo J. Kazlauskas, (Wether
sfield). Jis prisiuntė prenu
meratą ir $28 dienrašč. biu
džeto sustiprinimui. Šie pi
nigai tai pelnas nuo leidimo 
žąsies. Žąsį aukojo R. ir K. 
Gailiūnai.

V. O. Wall, Wilkes-Bar
re, Pa., pasidarbavo E. Ka- 
sparienė, prisiųsdama pre
numeratų. • O. J. Žilinskas 
pasidarbavo drg. Valaičiui,. 
New Britain, Conn., prisių- 
sdamas prenumeratą ir au- 
ku. c*

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais, prisiųsdami at
naujinimų :

J. Bimba, Paterson, N. J., 
M. J a n u 1 i e n ė, Detroit, 
Mich. LLD 20 kp. ir Mo
terų skyr. (J. Navalinskie- 
nė), Binghamton, N. Y., P. 
J. Anderson, Rochester, N. 
Y.,^ (jis taipgi prisiuntė ir 
serų); S. Kuzmickas, She-

Dr. Praleikienė, Scran
ton, Pa., $4. (anksčiau davė 
$1, atminčiai savo draugo, 
kurio mirties sukaktis buvo 
gruodž. 2 d.).

J. Klimka, Phila., 
$3.50.

Chas. Stašis, 
Pa., $3.50.

J. Morkūnas, 
Mich., $3.50.
, J. Pavilčiūnas,

•?

Perkasie,

Detroit

Anglija ir Amerika Apvienija Savo 
Okupuotą Vokietijos Dalį

Pagal Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Angli
jos susitarimą Krymo ir Potsdamo konferencijose, Jung
tinių Tautų Vokietijos okupacija turėtų būti bendra.
Tiesa, kiekviena iš šių valstybių, ir vėliau priimta Fran
ci ja, turi atskiras zonas, bet ekonominiame šalies tvar
kyme turėtų būti vienodumas ir politiniai reikalai taipgi 
subendrinti.

Bet to nėra, nes tarpe šių valstybių nėra susitarimo. 
Iš Anglijos ir Amerikos okupuotų zonų, kurios yra la
biausiai industrinės, turėjo būti išvežta 25% fabrikų ir 
dirbtuvių i Sovietų Sąjungą ir Lenkiją, kaipo dalinis 
toms šalims atlyginimas už tas skriaudas, kurias joms 
padarė vokiečiai naciai.

Bet tai nėra padaryta — Amerikos ir Anglijos ge
nerolai nepaiso to susitarimo ir neleido fabrikus išvežti. 
Sovietų Sąjunga iš savo pusės atsisakė ekonominiame ša
lies tvarkyme bendradarbiauti, nes Anglija ir Jungtinės 
Valstijos neišpildė Krymo ir Potsdamo konferencijų su
sitarimų. ;

Anglijos ir Jungtinių Valstijų vyriausybės ir okupa
cinės komandos nusprendė įvesti bendrą tvarkymą jų 
okupacinėj Vokietijos dalyj, o Francija ir Sovietų Sąjun
ga, kol kas, savo zonose tvarkosi, kaip jos išmano.

Jungtinės Valstijos ir Anglija yra okupavusios pie
tinę, centralinę ir šiaurinę Vokietijos dalį, kūri užima 
apie 80,000 ketvirtainių mylių ir turi iki 40,000,000 gy
ventojų. Politinė santvarka abiejose zonose yra vienoda, 
vienur ir kitur dedama pastangos, kad neleisti komunis
tams įsigalėti, o tas atveda prie bendravimo su reakcija ir 
buvusiais naciais.

Jungtinėms Valstijoms okupacija per metus atsieina 
apie $200,000,000, tai yra pristatymas reikmenų vokie
čiams gyventojams, o greta to dar kita tiek ar daugiau 
atsieina užlaikymas ten armijos ir kitokių viršininkų. 
Anglijai atsieina panašiai.

Mr. James Byrnes ir Mr. E. Bevinas pasirašė sutar
tį, kad Anglijos ir Amerikos zonos apvienijamos ekono
miniam tvarkymui, gi politinis jau iš seniau buvo suvie
nodintas. Manoma, kad po 1950 metų patys vokiečiai ga
lės ekonominiai verstis ir Amerikai okupacinė našta su
mažės. Bet iki 1950 metų okupacija Amerikai ir Anglijai 
dar kainuos apie bilioną dolerių. Kadangi Anglija “bied- 
na”, tai sako, kad ji reikalaus iš Amerikos “paskolos”, 
idant apmokėti jos išlaidas.

Nors apie šį Amerikos ir Anglijos okupacinių zonų ! ji neturi reikalų šerti vokiečius — jie patys užsidirba sau 
apvienijmą daug rašo, bet mums atrodo, kad jis kažin-j maistą. * 1 - , :

kokių pakaitų lieįneš. Tik tada sumažėtų okupacinės iš
eigos, jeigu visos keturios valstybės susitartų, įvestų 
ne vien vienodą ekonominį tvarkymą, bet ir politinį vo
kiečių atauklėjimą nuo hitlerizmo ir auklėjimą prie liau
dies demokratijos. Ir, pirmoj vietoj, jei sustotų šėrę 
milionus bėglių,' kurie gyvena be jokio darbo.

Tarybų Sąjungos zonoj taip dalykai sutvarkyta, kad

Juozas Pauliukonis,

Antanas Zazas, So. Ash
burnham, Mass., $2.50.

Alf. Maigis, Toronto, Ca
nada, $2..

J. Samuolis, Trumans-

•D. Pocius, Detroit, Mich., 
$1. ! ' •'

Juozas ir Elena Grimai- 
lai, New Britain, Conn., $1.

Jurgis Žilinskas, 
Britain, Corm., $1.

W. Roman, Worcester, 
Mass., $1.

Jonas Ve bef, Williams-

rs ew

John Szusza, Phila., Pa., 
50c. ’

John Plask, Phila., Pa., 
50c.

Širdingai dėkojame vi
siems už aukas ir už įsigiji
mą šėrų, ir vajininkams — 
už gražų pasidarbavimą.

GELEŽINKELININKŲ 
KLUBAS

Kauno mazgo komjaunimo 
ir ncsąjlinginio jaunimo inicia
tyva, Napoleono gatvėje Nr. 
27, įrengtas geležinkelininkų 
klubas. Prie jo yra salė žiūro
vams, techninės literatūros bi
blioteka, erdvi skaitykla, bili
ardo kambarys. Klube dažnai 
demonstruojami kino filmai, 
ruošiami koncertai.

šiuo metu čia organizuoja
mi geležinkelininkų meno sa- 
v i veiklos rateliai: dramos, 
choro, liaudies šokių ir kiti.

1947 m. kovo mėnesio pa
baigoje Brooklyhan suskris 
visos Amerikos demokrati
nių organizaęijų, kliubų ir 
draugijų atstovai į suvažia
vimus. Iš viso įvyks trys ir 
iš jū patsai skaitlingiausias 
bus IlI-čiasis Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suva
žiavimas. *

Kaip šiandien jau yra nu
statyta, suvažiavimai bus 
toki >

Kovo men. 28 d. įvyks 
Moterų Suvažiavimas, ku
riame mūsų draugės ap- 

| svarstys organizacinius ir 
visuomeninius klausimus, 
apimančius daugiausiai mo
teris, bet, žinoma, liečian
čius ir visus darbo žmones, 
jų kovas už gražesnį ryto
jų; juk moterų reikalai — 
visų reikalai; visų reikalai 
— moterų reikalai.

Kovo mėn. 29 d. įvyks A- 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
kuopų atstovų suvažiavi
mas. Ši organizacija vaidi-i 
na didžiulį vaidmenį ypačiai 
švietimo srity j, tiek Jungti
nėse Vasltijose, tiek Kana
doje. Jos suvažiavimas jau 
senai įvyko, gi per tą laiko
tarpį tiek pasaulyj, tiek 
mūsų krašte, daug kas pasi
keitė. Tad visai natūralu, 
kad mūsų Literatui’. Drau
gija savo kuopų atstovų su
važiavime rimtai apsvarsty
tų visus gyvai ją liečiančius 
klausimus ir nustatytų 
naujas gaires ateities dar
bams.

Kovo mėn. 30 dieną įvyks, 
kaip minėjau, IlI-čiasis De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas. Jame 
savo atstovus turės visos 
mūsų demokratinio nusitei

kimo draugijos, kliubai, me
no vienetai ir organizacijų 
centrai, apskritys ir kuo
pos.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime bus svarstyti 
bendrieji Amerikos liaudies 
reikalai, kaip tai: (1) kova 
už didesnes darbininkams 
algas ir žmoniškesnes dar
bo sąlygas; (2) kova prieš 
reakciją — už demokrati
nių teisių ir civilinių laisvių 
išlaikymą; (3) darbas už 
apvienijimą, tikslesnį su- 
konsolidavimą visų demok
ratinių Amerikos lietuvių.

Be to, Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimas sudra- 
matizus atžymėjimą 400 
metų lietuviškos knygos ju
biliejų.

Neužilgo Dem. Liet. Cen
tras paskelbs pilną darbų 
dienotvarkį, siūlomą Suva
žiavimui.

Šiuo metu tegalima tiek 
pasakyti: visi trys suvažia
vimai bus didžiai svarbūs 
ir jau dabar prie jų tenka 
ruoštis, apie juos galvoti ir 
jiems sumanymus siūlyti.

Mūsų spaudos skiltys at
sidaro diskusijoms. Ragina
mi visi mūsų veikėjai ir vei
kėjos tarti savo žodį per 
spaudą.

Mūsų organizacijų, kliu
bų ir kitų draugijų susirin
kimuose tie klausimai taip
gi tenka, gvildenti.

Juo rūpestingiau iš ank
sto prie suvažiavimų pasi
ruošime, tuo bus jie pasek- 
mingesni ir nešą daugiau 
naudos visam reikalui.

Taigi nesivėluokime prie 
j u ruoštis!

ROJUS MIZARA, 
Dcm. Am. Lietuvių Centro 

Pirmininkas.

SKAITYTOJU BALSAI '
Draugai Laisviečiai!
Dienraščio Laisvės Nr. 

266 randu draugo W. Cook 
rašinėlį, kuriame jisai sa
ko, kad jam pritrūko- kant
rybės. Taigi, man, perskai
čius jo minėtą laišką,, irgi 
pritrūko kantrybės. Per tai 
ir rašau šitą laiškelį drau
gui Cookui ir kitiems pana
šiems kritikams.

Pirmučiausia turėtų atsi
mint įspūdžių kritikai tą 
lietuvišką patarlę, kur sa
ko, kad “Genys margas, o 
svietas dar margesnis.” Tu
rint tą patarlę galvoj, rei
kia atsimint, kad mūsų vjsų 
mylimas dienraštis Laisvė 
nėra leidžiamas dėl tamis- 
tos vieno, bet dėl visų savo 
skaitytojų, kuriem netinka 
įspūdžiai, lai jų neskaito, 
tegul skaito tą, kas jiem pa- 

! tinka. Bet nereikia paneigt 
tų įspūdžių rašytojus, ka
dangi kitiems skaitytojams 
gal ir labai įspūdžiai patin
ka.

Turiu prisipažint, kad aš 
laukiu Laisvės su nekantru
mu, labiausiai dėlto, kad 
noriu* skaityt Jono Kaškai- 
čio kelionės įspūdžius “Per 
Teksu ir Kalifornijos Kraš
tą.” Tą perskaitęs dar pa- 
j ieškau kokių įspūdžių. 
Perskaitau korespondenci
jas, Krislus, tada einu prie 
kitų skaitymų.

. Kaip aš, taip ir mano mo
teris labai myli skaityt į- 
spūdžius iš Floridos ir kitų 
kraštų. *

Prie šios progos aš nuo 
savęs prašau visų draugų ir 
draugių, kurie tiktai kur 
važiuojat, visada aprašyki
te savo įspūdžius, o aš jums 
užtikrinu, kad mes, papras
ti darbininkai, skaitome 
juos su pasigėrėjimu.

Taipgi labai

draugams Sliekams, Stan
kui, Svieto Pereigūnui ir ki
tiems, kurie nepatingėjo pa
rašyt savo įspūdžių iš sau
lėtos Floridos ir kitų gam
tos apdovanotų kraštu.

Aš manau, kad iš šito ma
no trumpo laiškelio bus aiš
ku draugui Cook ir kitiems 
kritikams, kad mes, darbi
ninkai, nenorim būt maiti
nami vien tik su apysako
mis. Mes norim įvairumo. 
Aš manau, kad niekas ne
norėtų mokėt $6.50 ant me
tų tik už apysakas.

Su pagarba, W. Patten. 
Camden, N. J.„

ŠYPSENOS, ANEKDOTAI 
— POILSIS PROTUI 

Pr. Krienas.

Tik vieni du
— Taigi, pagaliaus, mie

las Dovydai, mudu čia esą- 
va tik vieni du, — pareiškė 
jauna aristokratiška gra

žuolė savo meilužiui, atėju
siam ją aplankyti. Bet tuo 
tarpu iš abiejų pusių tupėjo 
du , plėšrosios išvaizdos 
buldogai šunys, neatlaidžiai 
vaktuodami kiekvieną sve
čio pasijudinimą.

PUs advokatą
Labai rimtai nusiteikusi 

nuolat perskyras imanti 
klijentė: ‘

— Jau man nusibodo ir 
įkyrėjo tie draugiški divor- 
saį; šį sykį aš pilnai esu 
pikta!

Senatvės siaubas z
Blogiausias senatvės da- 

Jykas yra tame, kad daug 
tuščių ir neįmanomų pamo- 

klausytiskinimų prisieina 
ačiuojam! iš'savo vaikų..



trečiais Puslapi*

BALTIMORE, MD

mol

ten

kruvinas Sme
WATERBURY, CONN

KONC

Gertrude

tieji mūsų broliai, po ilgų 
metų kovos, deda visas pa

ten mūsų bro- 
gyvena geriau

Ulinskaitė, sopranas

kas atsiti- 
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pezų, kokios nebūt dovanos 
nupirkimui Tarybų Lietu
vai. Brazilijos lietuviai pa
sižadėjo prisidėti prie to va
jaus šimtu tūkstanč. kruzei- 
rų. Tai nemaža suma, tu
rint omenyje Brazilijos lie
tuvių biednumą. Tačiau 
prasidėjus tarpe Brazilijos 
lietuvių šimto 
kruzeirų vajui 
kad Brazilijos 
bus tik mažas

' išvežti
i streiko

Sen.
'rietęs.
, closed
išlaidas dėl politikos,
lauti raportu iš unijų

į panaikinti darbininkų
i gijas po National Labo)* Pela

(Laiškas iš Brazilijos)
nustebo, kad jie yra’ tokie 
geraširdžiai, ko iki šiol ne
jautė,. kad tokie yra.

Buvo ne banketas, bet, 
geriau pasakius, typiška 
Brazilijos lietuvių “arbatė
lė”. Ši arbatėlė, įvykusi 17 
d. lapkričio, buvo nepapra
sta: viena iš didžiausiu, ko- 
kių jau yra buvę Sao Paulo 
lietuvių tarpe. 367 vietos už 
apkrautų stalų sausainiais 
ir garuojančios arbatos 
puodukais, apie antrą va- 

žmonėmis 
kaip' užsipildė. Netrukus, sekre

toriaujant Jonui Jokubkai 
ir Jonui Petrauskui, kong
reso ruošimosi komisijos 
pirmininkas Petras Valen
tas trumpais žodžiais atida
rė banketą, įteikdamas žo
dį Juozui Ažuolioniui, ku
ris pasakė trumpą, bet jaus- 

lietu-

Venta Salt
Pradžia 7 valandą vakare

'Programoje Dalyvauj
kuris dalyvavo Chicagoje Meno Sąjungos Festivale ir New Yorko apylinkėje, po 
vad. J. Simelevičiaus. GERTRUDE ULINSKAITĖ, soprano 
bury, Conn., kuri irgi dalyvavo Chicagoje ii 
LIJOS CHORAS, po vadovyste G. Ulinskas 
DOUGLAS LORING.

' Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti šiame Koncerte, ir išgirsti nau
jų dainų ir tuomi paremsite Vilijos Chorą. . —Rengimo Komisija.

Tačiau, gal nėra užsieny
je lietuvių kolonijos, kad 
būtų tokia patrijotiška, 
kaip kad Brazilijoje lietu
vių kolonija. Brazilijos lie
tuviai yra pasirįžę atiduoti 
viską savo tėvynei Tarybų 
Lietuvai; esant reikalui, ne
sigailėtų net ir gyvybės. 
Kiekvienas Tarybų Lietu
vos liaudies laimėjimas — 
džiaugsmas Brazilijos lietu
viams; koks nebūt, nors ir 
visai mažas Tarybų Lietu
vos liaudžiai nepasisekimas 
— skaudus smūgis Brazili
jos lietuviams.

Taigi, Brazilijos lietuviai 
nesigaili nieko Tarybų Lie
tuvai, nesigaili aukot pas
kutinio cento, nekreipdami 
domės, kad sekančią dieną 
reiks kęsti trūkumą, nesi
gaili nusivilkti žipono ir 
vaikščioti vienmarškinis, bi 
tik sušelpus kuom nors sa
vo brolius ir seses, likusius 
Lietuvoje ir kankintus žvė- 
rirško nacizmo.

Pavyzdis: Kaip jau yra 
žinoma, Pietų Amerikos lie
tuvių kongrese buvo nutar
ta, kad Pietų Amerikos lie
tuviai, iki ateinančių metų

“Daugumoje 
skaitydami lietuvišką - de
mokratišką spaudą, džiau
giamės, o kartu ir didžiuo
jamės, kad mūsų tėvynė 
Lietuva pasiliuosavo netik 
nuo smetoniško fašizmo, 
bet jos narsieji sūnūs, susi
būrę į lietuviškas divizijas, 
pagelbėjo viso pasaulio de
mokratams sutriuškinti ir 
tarptautinį fašizmą. •

“Esamuoju laiku Lietu-

sustabdyti dėlei laiko sto
kos į knygą pasirašymo, ce
remoniją, • gal nebūtų buvę 
to žmogaus susirinkime, 
kad nebūtų pasirašęs ir pa
aukojęs jei ne penkis, tai 
kelis šimtus kruzeirų tik- 

I rai. Tačiau yra vilties, kad 
I tie, kurie nespėjo 17 d. lap- 
i kričio pasirašyti, turės pro- 
j gų pasirašymui vėliau.

Be to, reikia paminėti, 
kad žinomas Sao Paulo lie
tuvis katalikas — lyderis 
šv. Juozapo parapijos, — 
Jonas Paukštis, pasakė jau
dinančią susi rinkusiems 

‘ prakalbą, kviesdamas visus 
j Sao Paulo lietuvius viso
kiausių pažiūrų, prisidėti 
prie šio kilnaus pažangie
čių užsimojimo — sukelti 
100,000 kruzeirų, naci-fašis- 
tų nuteriotos Tarybų Lie
tuvos sušelpimui.

— Šimtu tūkstančių kru
zeirų mes neatstatysime su
griautos mūsų tėvynės, bet 
šiuo žestu parodysime sa
vo mielaširdingumą ir mei
lę mūsų tėvynei Tarybų Lie
tuvai.

Bet yra svieto, kurie nebijo 
juodveidžių. Paimkime, kad 
ir muzikos studentę ii’ studen
tę Tow n son Catholic Ilipjh 
School, Miss Muriel Robinson. 
Ji sako: “Aš neturiu mažiau
sio priešingumo' studijuoti su 
kitarasiais studentais...” Miss 
Robinson yra balta mergaite. 
Ji toliau sako: “Faktinai, kaip 
mes galime susipažinti su ki
tarasiais suaugusiais, jeigu 
mes neleidžiame su jais susi
pažinti mokyklos laikais?” 
Tai yra sveikas, įimtas ir atei
ti matantis pareiškimas. O rei
kia žinoti, kad Miss Robinson 
yra tik 15 metų amžiaus, bet, 
jos protas vir.šina suaugusių 
fašistų protus.

ti, kaip pasiseks sukelti tas 
šimtas tūkstančių kruzeirų. 
Tačiau 17 d. lapkričio, sa
vaite vėliau, iškilmingame 
bankete, kuriame buvo ati
daryta Tėvynės Rėmimui ,mas iš mūsų trokštame, vi 
’Knyga, net patys lietuviaisa lietuviška siela, visa do

“Daugumas iš mūsų gal 
vojome, kad ten nieko ne 
trūksta, kad 
liai ir sesės 
negu mes.

“Bet štai:
tonos fašizmas virš dešimts 
metu budeliškai kankino 
mūsų tautą. Negana to, 
1941 metais užpuolė mūsų 
kraštą rudieji kryžuočiai- 
naciai, — šimtmetiniai mū
sų tautos priešai ir beveik 
ištisus 4 metus vedė masi
nį mūsų brolių žudymą, sis
temingą mūsų tautos ardy
mą bei griovimą.

“Pasekmėje to, gražūs ir 
žaliuojanti mūsų krašto lau
kai, pavirto milžinišku ka
pu. Virš.pusė milijono gy
ventojų išžudyta, šimtai 
tūkstančių karo invalidų, 
našlių, ir našlaičių. Šimtai 
tūkstančių gyvenamų na
mų ir dirbtuvių paversta 
pelenais.

“To griovimo laiku mes 
verkėm ir aimanavom, čia 
— uždaryti Brazilijoje; mū
sų broliai likę Lietuvoje 
ginklu1 rankoje gynė kraš
tą, mūsų tautos garbę ir 
nepriklausomybę.

“Jie didvyriai! Didvy
riais buvo ir yra, nes ir da
bar, išgriautoje Lietuvoje, 
neturėdami kur gyventi, ne
turėdami kuo tinkamai pri
sidengti nuo šalčio, didvyri-

Paukštis kalbėjo. Kalbė
jo ne vardu šv. Juozapo pa
rapijos, bet kaipo paprastas 
asmuo — lietuvis katalikas.

Taipgi, tarp pasirašančių 
į knygą, matėsi ir kitas sao- 
pauliškių lietuvių katalikų 
šulas — Petras Šūkis — ir 
daug kitų parapijiečiif.

Nors ir neoficialiai, bet 
Sao Paulo lietuviai katali
kai šį kartą pasisakė, kad 
stoja kartu su pažangiečiais 
už sugriautos Tarybų Lie
tuvos atstatymą. Sao Paulo 
lietuviai katalikai darbinin
kai visuomet buvo ir yra su 
pažangiečiais, bet šį kartą 
pasirodė labai gražiai ir, 
jei baltutėmis' rankomis 
kunigai nepradės tefioti sa
vo parapijonų už šį žestą, 
reikia tikėtis, kad Sao Pau
lo lietuviai visi, pūsdami 
vienon dūdon, daug ko at
sieis lietuvybės išlaikymui 
Brazilijoje.

Po, visko teko patirti, kad 
į knygą pasirašiusieji vien 
tik per minimą popietį su
aukojo Tarybų Lietuvai 63,- 
450 kruzeirų; reiškia, sukė
lė daugiau, kaip pusę su
mos, kiek Brazilijos lietu
viai yra pasirįžę sukelti. Be 
to, dar gauta pajamų už 
lietuviškos spalvos kąspinu- 
kus 1,736 kruzeirai,' už lo
terijos bilietus vienos almo- 
fados 1,581.80 kruz. Viso, 
arbatėlė kampanijai šimto 
tūkstančių kruzeirų davė 
pajamų 66,767.80 kruz.

O kur dar Rio de Janei
ro lietuviai, Porto Alegr'es, 
Guritybos, Mogi das Cruz, 
Santų... ? Kur kita pusė Sao 
Paulo lietuvių? Kaip maty
ti, šią sumą Brazilijos lietu
viai gali net perviršyti.

Bravo, Sao Paulo lietu
viai! J. Peroba.

Daugiau kaip faktas, kad 
Brazilijoje darbo žmogui 
gyvenimas yra kur.kas pra
stesnis, negu bi kurioje A- 
merikos kontinentų šalyje. 
Brazilijoje darbininko už
darbis yra mažesnis ne tik 
už Šiaur. Amerikos darbi
ninko, bet ir už Argentinos, 
Uruguajaus ir k. Jeigu Bra
zilijoje darbinink. uždirba į 
mėnesį virš penkis šimtus 
kruzeirų, skaitosi, kad ima 
gerą algą. Be to, pragyve
nimui reikmenys Brazilijoj, landą po pietų 
nei kiek ne pigesni 
kad kitur; daug daiktų kai
nuoja brangiau, net negu 
Šiaur. Amerikoj. Tau), kad 
Brazil, darbininkas vargs
ta, vos galą su galu suves- 
damas — gyvena pusalka
nis, apdriskęs ir p.

Brazilijos lietuviai bū
dami absoliute dauguma i minga 
juodadarbiais darbininkais, 
vargsta tą patį vargą, kokį 
vargsta, vjsa Brazilijoj dar
bininkija. Dėlei-to, ne kar

timis, duot pilną laisvę kalbėti 
darbdaviams...”

■ Matote. prie kokiu sąlygą 
Amerikos kapitalizmas bando 
nustumti darbininkus, čia Wi
ley kalbėjo apie Lowisą, bet 
jo pasiūlymai pasiektu ne tik 
amatu darbininkus, ne tik uni
jas, bet net ir gatvių šlavikus, 
.lis reikalauja baust darbinin- 

’iką išėjusi po $2 į 
■t ar darbininkas ga
li darbdavį, jeigu jf 
išmeta ?

Perorganizavime teroristą vėl atėmė 
Ku Klux Klano Indiana vals-

, tijoje vadu yra Harold Over- 
ton, 45 metu, apdraiidu bro-

i • • • • • *keris, kuris ginasi turėjęs ry
šius su teroristu grupėmis per 
virš 24 metus.

tūkstančių 
pasirodo, 

lietuviams 
krusterėji- 

mas. Atidarant vajų su iš
kilmingu vakaru 9 d. lap- jškai stato puikų mūsų tau- 
kričio, buvo sunku pasaky-1 tai ateities rūmą, kuriame 

ir mes rengiamės gyventi.
“Gerbiamieji: Šioj vie

toj noriu apsistoti ir pa
gvildenti mūsų privalumus. 
Jei, kaip minėjau, daugu-

meteriai ir vaikui kainuoja • 
$5 ant metu palaikyti Arneri- ' 
kos armijas Vokietijos zono
je. Amerikos zona, man rodo
si, turi tik tris valstijas, apie 
7,000,000 gyventoju.

Na, o lietuviai fašistai ir' 
kitataučiai fašistai rėkia, kad 
Amerika turi “užkariauti Ru
sijos bolševikus.” Tai kas ta
da atsitiktu?' Jūs pakvaišėliai 
fašistai, ai’ jūs nežinote, kad 
Sovietu Sąjungoj yra 200.000.- , 
000 gyventoju? Tai po kieki 
tada Amerikos gyventojams' 
kainuotu palaikyti Sovietus?

Pakrikštino Komunistu
Senatorius Wiley (R., Wis.) i 

pakrikštino Lewisa “komunis
tu.” Wiley sako: “Lewisas ■ 
buvo komunistu priešas, bet 
dabar nuėjo su jais...” Se
natorius Wiley sako: “Mes tu-: 
rėjome padarę kontraktą pri 1 
statyti anglies Italijai, Fran- 
cijai ir Skandinavijos kraš
tams, bot dabar turime kon
traktą sulaužyti. . .” Toliau j 
jis sako: “Nepristatysi anglies; 
i Europą, prasiplės daugiau į 

į komunizmas po visą Euro- 
pa...” čia senatorių spau

džia dvi baimės: viena, kad 
I plečiasi komunizmas Europo- 

, kad neturi ir negali 
anglies j Europą dėl nigas 
priežasties. Dextei
Wiley šaukia net susi-. nuo 
Jis sako: “Panaikint “floras' 
shop, panaikint unija vedami 

pareika- i gatvės, 
finansų, ‘ kunigo 
privile- !u skaitome 

(Tasa

ro patrioto širdimi, apsigy- 
vent tame puikiame mūsų 
tautos rūme, visų pirma tu
rime suprasti, kad iki šiol 
tas rūmas yra statomas ka
ro išvargintų mūsų brolių.

“'Rodei, gerbiamieji, i,r 
mes, sukaupę visus mūsų 
lietuviškus jausmus, uždeg- 
kime mūsų širdyse brolišką 
meilę ir, būdami už plačių 
vandenynų, ištieskime jiem 
pagalbos ranką, atsidėkoda
mi jiems už pralietą krau
ją ant mūsų tautos aukuro 
ir nepaliaujamą jų triūsą.

“Baigdamas turiu pri
minti, kad Pirmajame Pie
tų Amerikos Lietuvių Kon
grese, Brazilijos, Argenti
nos ir Uruguajaus demok
ratiškų organizacijų atsto
vai, atsidėkodami didvyriš
kiems mūsų tautos gynė
jams, nutarė, iki pabaigos 
šių metų visų trijų koloni
jų vardu pasiųsti jiems pa
ramą sumoje 25,000 urugua- 
jiškų pezų, maždaug 300,- 
000 kruzeiru braziliškais 
pinigais. Jei mes brazilie- 
čiaų nenorim atsilikti nuo 
argentiinečių bei uruguajie- 
čių, privalom neatbūtinai 
sukelti tam tikslui 100,000 
kruzeirų.

“Gerb 
primenu 
tiems, kuriė dėl mūsų tau
tos laisvės nesigailėjo savo 
gyvybių.”

Po prakalbos, 
Varžai spikiriuojant per 
garsiakalbį, tapo iškilmin
gai atidaryta Tėvynės Rė
mimui Knyga ir pakviesti 
daugiau pasiturinti lietu
viai pakonkuruoti už pasi
rašymą pirmose knygoje 
vietose. Kadangi nedaug 
buvo liekamo laiko, konku
rentai už pirmąją vietą' il
gai negalėjo varžytis. Pa
sirašyti pirmajam į knygą 
atiteko žinomam saopauliš- 
kiams lietuviams biznieriui 
Dominikui Korsakui, kuris 
laimėjo vietą, pasižadėda
mas paaukoti šimto tūks
tanč. kampanijai 2,800 kru
zeirų. Dominikas Korsakas, 
pakviestas prie garbės sta
lo pirmasis . pasirašyti į 
knygą, jausdamas neatbūti
ną reikalą paremti Tarybų 
Lietuvą, griausmingų aplo
dismentų lydimas, į knygą 
pasirąšė virš normos, pridė
damas dar 1.200 kruzeirų, 
t. y. 4.000 kruzeirų, ką su
sirinkusieji pasitiko nepa
prastu džiaugsmu. Antrą 
vietą laimėjo Edvardas Jo- 
kubka, paaukodamas 2,500 
kurzeirų, kuri publika taip
gi pasitiko su džiaugsmu; 
trečią vieta atiteko žino
mam saopauliškiams pa- 
žangiečiui Juozui Ažuolio
niui (Matusevičiui), kuris 
paaukojo 2.000 kruizerų;

; ketvirta, Onai Bislytei (Jo- 
kubkienei), kuri paaukojo 
1.600 kruzeirų; penkta, A- 
polinarui Kulniui už 1.5.00 
kruzeirų; šešta, Jonui Ta- 
moliunui už 1.050 kruzeirų; 
septinta, Jonui Petrauskui 
už 1.000 kruzeirų; aštunta, 
Antanui Praanskevičiui už 
700 kruzeirų; devinta, Onai 
Žadeikienei už 1.500 kruzei
rų; dešimta Jonui Stasiuke- 
vičiui už 1.000 kruzeirų.

Užsibaigus už šias pirmą
sias dešimts vietų rungty
nėms, pradėjo formubtis 
žmonių eilės, 'kad pasirašy
ti į knygą. Aukojo žmonės 
ne po šimtą ir ne po du 
šimtu kruzeirų. Daug kas 
aukojo po 1,000 ir net po 
2,000 kruzeirų. Po penkis 
šimtus aukotojai vienas pa
skui kitą rašėsi ir rašėsi į 
knygą gerą valandą laiko. 
Ir, jei taip nebūtų reikėję

Duos, Bet ir Atims
Geso ir Floktrikos kompani

ja pakėlė algas savo darbi
ninkams. Kurio darbininkai 
dirba nuo valandų, gaus pa
kelti septynis centus ir puse 
į valandą, o katrie gauna mė
nesinę algą, gaus 
šimtą nuošimt). 
apskaitliuoja, kad 
algą jai kainuos a 
000 per .metus. Bet iš kitos pu
sės: kompanija reikalauja pas 
“Public Service Commission,” 
kad ji pavėlintą kompanijai 
pakelti ant geso, kuris siek
tu $2,650,000 ant metu.

Tai matote, čia davė, bet ir 
Davė vieną dolerį, 

o atėmė du. Bet kada darbi
ninkai pareikalauja didesnės 
algos, kad nors kiek pasivijus 
kainas, tai matote 
ko su mainieriais 
tinę spauda rėkia 
Lewisą į kalėjimą 
rius su armijos durtuvą pa
galba suvaryti i mainas.”

Baisu, kad Neišbegiotų
700 W. Lombard St. atsida

rė muzikos institutas, kur mo
kinsis trijų rasią studentai: 
balti, juodveidžiai ir chinai. 
šita sekcija yra lietuviu tirš
tai apgyventa. Lietuviai fašis
tai, pamatę juodveidžius savo 
susiedijoje, sakys gal’ tą pati, 
ką sakė, kai pamatė juodvei
džius lietuvių svetainėje: bė- 
go policijos ieškoti, kad išvy
tu juodveidžius!

Bet fašistėliai, nenusigąski
te ir neišbėgiokite niekui', nes 
tas institutas čia ilgai nebus. 
Kaip greit pabaigs būdavoję 
konservatoriją, .kuri kainuos 
$150,000, tai jie iš ten išsi
kraustys.

čia > ra kitas dalvkas: ka- 
oita lizinas yra susirišęs, kai 
voro tinklas. Jeigu viena in
dustrija tano paliesta* strei
kais, tai kita industrija bėga 
lai j pagalba formoje paleidi-, 
mu darbininkų iš darbo ir to
kiu būdu kapitalas supjudo 
darbininkus vienos industrijos 
prieš darbininkus kitos indus
trijos. Nes mažiau susipratęs 
darbininkas mano, kad anas 
darbininkas streikuoja, tai ši
tas netenka darbo. Bet tai 
klaidinga taip manyti. Reikia 
žinoti, kad kapitalas yra daug 
drūčiau susirišęs, negu, darbi
ninkai. Tokiu būdu dabar jau 
atėjo laikas, kad darbininkai 
turės parodyti, ant kiek jie 
drūti ir galingi atsilaikyti 
prieš reakcijos užpuolikus.

Kunigas Užsikraustė ant 
Stogo

Baltimore Sun tilpo pa
ts. kur matome, kad ku- 
William Hains worth, iš 
•, Mich., kalba į žmones 

stogo. Namas turi du 
aukščio, žmones, sto- 
ant šaligatvių ir ant 
klausosi galvas iškėlę 
pamokslo. Po paveiks

ima d kunigas va
tam nuslp.)

RENGIA VILIJOS CHORAS
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Išmetė Dali Darbininkų
Baltimore ir Ohio geležin

kelio kompanija paleido dalį 
savo darbininkų iš M t. Clare 
šapu. Paleidimas nuo darbo 
m'a';kus, nežinoma priežastis. 
Nckurie kaltina Lewisa ir 
mainieriu streiką ir čia. Bet 
man atrodo, kad ne taip jau 
yra. Jeigu paleistų dėl anglių 
st(d<os priežasties, tai turėtų

Bet jeigu palei- 
li, tai jau kitas 
i a šapos yra la
ir kožnoj šapoj 
s šimtus darbinin- 
jeigu paleido ke- 

kur dirbo keli 
šapo j, 
vis ta 
turės

Yra ir seną muzikos s 
dentu. štai Mrs. C. Hari: 
jau sulaukus 60 metų amž. 
yra metodistu lamigo.žrno

Daug Gl’s lanko šią mo 
klą. Tai yra pirma šios 

mokosi ‘

vaims, prakalbėlę:
“Gerbiamieji: Nors trum

pais žodžiais, noriu apibū
dinti šio susirinkimo reikš- 

tą jau teko matyti demo- mę, svarbumą ir jo tikslą, 
kratiškoj pasaulio lietuvių; “Daugumoje, mes visi 
spaudoje, kad Brazilijos lie
tuvių kolonija biedniausia 
už visas užsienio lietuvių 
kolonijas. Ištikrųjų, taip ir 
yra. Daug lietuvių Brazili
joje dar tebegyvena did
miesčių triobų rūsiuose. 
Daug Brazilijoje lietuviukų, 
pasistatę ant gatvių kampų 
dėžutes, blizgina praei
viams batus, kad pelnyti 
centą kitą duonos šmotui.
Daug Brazilijoje lietuvių voje verda smarkus atsta 
vos pramokina savo vaikus tymo darbas. Ten gyvenan 
pasirašyti vardą ir pavar
dę, ir jau leidžia į dirbtuves 
už vieną kitą kruizerą di r b-įstangas, kad kaip greičiau 
ti. atstatyti nacių sugriautą

mūsų tėviškę.
“Paskelbtas penkmetinis 

planas, kurio pasekmėj mū
sų Tėvynė Lietuva pramo
nėje, žemės ūkyje, kultūroj 
ir abelnai visose srityse, 
žymiu nuošimčiu pralenks 
prieškarinės Lietuvos našu-

- Nugirdau iš Berlyno
Radijo komentatorius pra

neša, kad Vok’ietijoje randasi 
dar 620,000 pabėgėlių. Jis sa
ko: “Jie taip tankiai į buvei
nes sukišti, bet dar reikės 
tankiau sukišti, nes trumpa 
namų, maisto ir drabužių...”

Komentatorius nurodinėja, 
kad Vokietijoje ir patys vo
kiečiai turi labai mažai mais
to, kad ką tik gyvastį gali pa
laikyti, o sveikatai gresia di
delis pavojus. Jis toliau nuro
dinėja, kad Amerikos vyrui,
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Pusamže, tverti iš tokių draugų, kajp a

kių. Susipažįstam, tarster J sl<aičių įeitų ii is clear-

Si manai, 
Stan kai,

kitam, iš 
užpakalio.

bandysiu at- 
prenumeratas 
lėšų atlygini- 
darbo neišlie

jo

su- 
ana- 

ko-

kitą, 
rusų 
pasi-

Tikra teisybė, kad mūsų va
jus eina lėtai, bet negalima 
sutikti su tuo, kai jūs sakote, 
kad patvarkymas netikęs. Aš 
gi sakau, kad toks patvarky
mas yra labai geras. Sakote,

ABLAVOS PRIEŠ EGIP
TO PATRIJOTUS

RONKONKOMA
8634

žaismaviečių.
apsiausta orindžių

minįtono uostan. Mūsų lie
tuviu vietinių draugų gar-

mūsų visų pagalba. Jei- 
gerai atmenu, tai mes 
net šeši jo pagelbinin-

karščio, žestų, mimi-' 
Ir dikcija jo tokia to- 
ir akcentas, kaip gim- 
italo! O kai ims vokiš-

Tašaliai, Pociai,
Natalija Lanigienė.

V. ■■ ' ‘ z \

Dėl Laisves Vajaus
Norėtųsi ir man tarti žodis 

kitas dėl lapkričio 25 d. tūpu
sios korespondencijos dienraš
čio Laisvės vajaus reikalais. 
Korespondenciją pasirašo A.

: Tikiu gauti, kol vajus baigsis.
1 Turiu pasakyti, kad visi senie- 

su mielu noru 
atsinaujina, iš

lio, gal už 35 mylių nuo Phi- 
ladephijos. Ačiū jiems už au
ką. .

Kas liečia padengimą lėšų, 
tai aš pati jau aplankiau ke
letą farmerių ir dar atlanky
siu jų daugiau, 
naujinti jiems 
ir nereikalausiu 
mo. Juk mes iš
kame, darbuojamės savo apy
linkėse nuliekamu laiku.

Tiktai darbuokimės, drau
gai, o ne stenėkime ir viskas 
bus gerai ir pasekmės bus ge
ros. Vėlinu visiems geriausių 
pasisekimų.

P. Walantiene.

vieno šono ir iš 
Tų kambarių I

rankdarbelių 
dailėdaikčių 
žmones:

šelpkite savo brolius
pus vandenyno. Gerai,
dėl ne. štai iš spalvotos o- 
dos gabalėlių padaryta ka-

* Apie Moterų Kliubą
Lapkričio 22 dieną tilpo 

korespondencija iš Philadel- 
phijos apie įvykusį lapkričio 
9 dieną koncertą. Ir ten, pa
vyzdžiui, pasakyta, kad Mo- Į 
terų Kliubas: “rodos, net ne
žino, ką mitinge kalbėti, ką 
tarti. Ar jis negalėtų imtis ini-
cijatyvos įsteigimui choro ar | ablavas 
muzikos grupės?* Po korės-1 studentus i 
pondencija pasirašo M. S.

Šio pikniko į džiuma jų katalikiško nusista; 
draugė LagU- tymo, bet visi draugiški ir su

kalbami. Kuopa galėti! susi-

cijas kelia mylimajam dai- i 
niui.

-

Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Mūsų skambusis solistas 
dar sudrožė keletą dainų ir 
arijų, ir vis taip gyvai, taip 
žvitriai, kad žmogus atsigė
rėt negali. Kai dainuoja ita
liškai, tai nesakytum, kad 
tai ne italas. Tiek jis įdeda 
to lotyniško temperamento, 
tiek 
kos! 
bu Ii 
tojo 
kai dainuot, tai tikras vo
kietis iš Vienos! Prancūziš
kai vėl. O jau angliškai, tai 
ir kalbos nėr. Lankstus iš 
jo lingvistas, puikus teno
ras ir puikus artistas. Ir su

plačiai demokratiškai nusi
teikęs. Garbingas žydų tau
tybės sūnus.

Sudrožė, jau regis, pasku
tinę dainą. Publika nuošir
džiai ploja. Gera jos dalis 
iš tolimesniųjų suolų pakilo 
ir iš lengvo žengia alėjomis 
žemyn. Bet štai dar kartą 
išeina Pyrsas ir dar kokią 
smarkią sudainuoja dainą. 
Publika apsistoja ėjusi, iš
klauso, ploja ir vėl traukia 
žemyn, artyn į didžiuosius 
vartus. Gi štai ir dar vienas 

' gausus priedas — vėl pas
klinda skardūs dainos ai
dai. Vėl apsistoja publika, 
susigrūda arti pastolio, ova- i

bei turiu pareikšti, kad ir 
jų nuoširdus būrelis nema
žai pridėjo savo laiko ir e- 
nergijos šitam prakilniam 
darbui.

Apie trečią valandą po 
pietų mes visi keturi ir ter- 
škiam į tą atmintiną pikni
ką, “7377 Santa Monica 
Blvd., Plummer Park.” Vis 
čia piknikai parke ir parke, 
kad ne tam, tai kitam. Kaip 
kiti, taip ir šitas parkas, 
Los Angeles apskrities pri
žiūrimas ir užlaikomas. Bi
le kokia labdaringa organi
zacija gauna iš apskrities 
valdžios leįdimą atvykti ’čia 
ir darbuotis: ar tai pikniką | zokčlis ir mergai tukė: gali- 
laikyt, ar šiaip eilinius mi-ima prie krūtinės prisisegt. 
tingus, prakalbas ar kito-l“Daiiemnieetuštučku,po- 
kius parengimus. Reikią tik | žaluista. Vot vam celko- 
truputį primokėt, keletą | vyj.” — “Spasibo serdečno-| 
dolerių. |je”. — “Duokit man šitą|

; dalykėlį, jei jūs’ malonė 
irkoLštai jums rublinė”. —

sienos sudaro kaip ir koidą 
nuolatinę užtvarą, ir viduj 
išeina jaukus kiemas, su 
stalais, su suolais, su kėdė
mis. Čia pikniko publika ga
li sau liuesai sėdėt, kąsnot 
ką, girkšriot arbatėlę su cit
riną, sodę ar alų, kai svetai
nėj pasidaro peršilta.

Gretimam kambary keli 
stalai, ’ prikrauti visokių 
mažmožėliu, 
paveikslėlių, 
Pirkite, geri

Štai ir į važiuojam. P t
ir esama... Koks čia patogu-1 kui širdingai.”
mas! Kaip čia gražu, šva-j patenkintai šypsosi, siūlo 
ru, maloniu! Buvęs čia ka
daise kokio piniguočio pali
varkas ir sodas ir parkas. 
Atitekęs visuomenės nau
dai, apskrities globai. Pla
tus įvažiavimas nuo šven
tos Mojiikos bulvaro, irgi 
kaip ir koks bulvaras,' ap
sodintas medžiais ir krū
mais. Atokiai nuo gatvės — 
autombiliams statyt aikštė,

j nors tu čia ir kadrilių šok. 
O aplinkui tą aikštę susime-

Tai ir po visam, šventiš- tę krūmai, gyvatvorės, nie
kai nusiteikusi, daugiatūks- ■ deliai. Pasidaro tartum ko- 
tantinė publika užtvenkė vi
sus takus ir alėjas. Koliai 
prasimušėm žemyn ir pa
siekėm privažiavimo vietą, 
teko mikliai palaviruot. O. 
kas dabar? Kokį gatvė karį 
ar busą? Publika stačiai 
šturmuote šturmuoja busus 
ir gatvėkarius. Ten jau ne- 
dasimuši... Bet stebuklingu . nledžiai, alėjos, 
supuolimu pataikom į dar. i;aį( gėlėmis apsodinti.

• tuščią taksiuko vežimą. Ko
kia laimė! Tai netrukus bū
sime ir namie. Ir netrukom. 
Parvažiavom pilni to paki
laus koncertinio ūpo! Jonas 
ir Lucilė klausia, kaip kon
certas. Nors paviršium at
pasakoję, skubinomės gult. 
Jau metas, jau vėlu!...

Pora dienų praėjo be ko
kių ypatingų prietykių, ir 
štai jau sekmadienis, liepos 
21 d. Iš anksto buvom susi
tarę su draugais Rupiais 
dalyvauti rusų ir ukrainų 
piknike. Tą pikniką rengia 
Tarptautinio Darbininkų 
Ordino*vietinės rusų ir uk- 
rainų kuopos. Jos sudaro 
čia patį tą pamatą anai di
džiausios svarbos šelpimo 
organizacijai — Rošian Re- 
lyfui. Čia jau keli metai 
stropiai veikia vietinis to 
Relyfo skyrius “Los Ange
les sheepskin coat commit
tee for Soviet Union” — 
“Los Angeles kailinių komi
tetas Tarybų Sąjungai.”

Nuo Pupio ir kitų mūsiš-1 
kių darbuotojų dasižinojau, 
kad nuo pat tų nuožmiųjų 
laikų, kuomet rudieji nacių 
barbarai įsiveržė į Darbi
ninkų Tėvynę, nuo pat įsi
kūrimo tai Tėvynei šelpti 
organizacijos, įsikūrė ir čia 
tos organizacijos skyrius. 
Ir uoliai, kruopščiai, neat- 
laidžiai darbuojasi tie pasi
šventėliai didžiausiam hu- 

anitariniam tikslui. Dar
buojasi daugmeningai, kada 
ir kaip aplinkybės nusako. 
Surankiotus kailinius, ru

mbus ir kitokius reikmenis, 
savo skyriaus patalpoj, su- 
krausto į didžiulius ryšu
lius — pundus ir nuveža

kie rėmai aplink didelį ket- 
: virtuotą saulėj blizgantį 
' meksfalto atvaizdą.

Einam visi keturi susiri- 
I kiavę toliau, žiūrinėjam, 
kame gi čia bus tas pikni- 

ikas. Ir turėjom gerokai pa- 
i siėjėt ir pasidairyt. Me- 
| džiai, didžiuliai išsišakoję 

;. keliai, ta-
• Tai 

šen tai ten patupdyta kokia i 
trobelė. Čia stalų ir suolų 
eilės išsirikiavę. Būreliais i 
sėdinėja, pavėsiauja po me-1 
džiais’ iš kur pribuvę pilie
čiai. Gal čia ir piknikas? 
Ne. Čia tik taip sau priva
čiai atėję parkan, su savo 
šeimomis ir draugais, kokie 
džentelmenai. ,

Moklinam dar gi toliau, 
vingiuota sodo alėja. Na gi 
štai čia, tur būt, ir bus toji 
sale. Jos ir esama. Tai pro 
tas tai pro tas duris išeidi-1 
nė j a ir įeidinčja vienaplair-! 
kiai, krūtines atsilapoję vy-! 
rukai ir lengvutėm sukne-1 
lėm užsimetę moterukės. i 
Įeinam. Priemenėj ties du-1 
rim prie stalo draugiškos 
išvaizdos juodbruvys vyras* 
ir šmikšti besišypsanti blon
dinė, su bilietais. Pupis at-1 
silygino. Einam koridorium 
giliau. Veidai nepažįstami, 
tai iš sykio nei šio nei to, 
lyg ir nedrąsu. Įėjom pa- * 

i čion svetainėn, ir tuoj drą-1 
siau pasidarė. Nagi čia jau 
stoviniuoja keletas mūsiš
kių lietuvių, pirma mūsų 
čia pribuvusių. Gyvi sveiki, 
draugės ir draugai!

Susitinkam vieną, 
trečia iš ukrainu bei 
draugų. Susipažįstam, 
sveikinam, pasikalbam. Jau; 
kur kas jaukiau. Toliau ko-' 
ridoriuj ant ilgų stalų pri-i 
krauta eilės tortų, bapkų, 
pyragų. Kelios vaišingos 
moteraitės klausiamai į jus 
žiūri, gal norėtumėt kuo 
pasivaišinti. Ne dar, dėkui, 
dar kiek luktersim.

Salė nemaža, oringa, ’ su 
pastoliu prieky. Iš salės ei- 

stačiai į Tarybų laivą Vii- na eilė kambarių, vienas po

kalbėti, o tai reiškia, kad tos 
moterys neišmano, tai kam gi 
joms dar skiriate tokį svarbų 
darbą, kaip tai, organizavimą 
choro? Juk toks darbas yra 
labai atsakingas.

Todėl aš nuo savęs patar
čiau jums imtis už darbo ir 
organizuoti chorą ar ką nors 
kitą, o aš manau, kad Moterų 
Kliubas jums pagelbės.

Moterų 'Kliubas dabar gerai 
tvarkosi ir kliubietės gana 
skaitlingai lanko susirinkimus. 
Jos lapkričio 21 dienos susi
rinkime nusitarė turėti paren
gimą, gruodžio 26 dieną, sek
madienį. Tad visi ir visos 
kviečiami dalyvauti. Užtikri
name, kad visi laiką smagiai 
praleisite.

Miestas už 20 mylių nuo St.
Petersburg, Fla. Clearwater 
labai švarus miestas, pilnas vi
sokių žaliuojančių palmių ir 
raudonai žydinčių gėlių; turi 
kelių mylių pločio bizniavą 
gatvę ir 15 tūkstančių gyven
tojų. Sezono laiku pašoksta į 
dvigubai su svečiais turistais i 
iš šiaurės (nortų). Čia randasi 
keli viešbučiai, rendavojimui 
namai su daug ir mažai kam
barių ; šaunūs pasimaudymui 
byčiai ir puikūs bulvarai su j

Visa k^d nusiskundė draugai Pilė
nas ir Lukoševičius, kad d. P. 
Puodis nuskyrė jiems atlan- 

i kyti senus skaitytojus ir at- 
;naujinti prenumeratas jų apy- 
i linkėjo. Jie neturėtų bėdavoti 
1 dėl gauto mažo skaitytojų lis- 
I to. Jie turi tirštai lietuviais 
apgyventas apylinkes. Ten jie 
turi daug draugų ii’ pažįsta
mų. Atnaujinkite senas pre
numeratas ir gaukite naujų ir 
viskas bus gerai. Taip pat, 
kaip yra nusitarta, reikia gau
ti dienraščio budžetui aukų 
arba parduoti serų. )

Kada taip buvo kalbama 
susirinkime, tai d. Pilėnas su
tiko su viskuo ir apsiėmė būti ' 
pirmuoju vajininku ir darbuo
tis, su 
g u aš 
esame 
kai.

Aš jau atnaujinau apie 10 
prenumeratų čionai, mano 
apylinkėje, Mayfair. Kol kas

daugybe 
apylinkė 
grovais - sodais.

Mieste yra orindžių 
bimui ir supekiavimui įmonės, f 
chemikalų fabrikai ir daug, 
kitokių mažesnių šapukių, | 
dirbtuvėlių. Darbų užtenka ne 
tiktai vietiniams, bet ir atva
žiuojantiems darbininkams iš 
šiaurės.

Clearwater, miestas stovi 
aukščiau jūrų lygumos už ki
tus Floridos miestus. Labai 
patogus sveikatos atžvilgiu.

Clearwater yra apsigyvenę- 
. I apsipirks nuolatiniai dvi lie- 

IVieigaite į §eimos> įaį yra brookly-
niečiai, Adelė ir Frank Pakal
niškiai su dukra Frances ir tė
vai Zablackai, buvę Aido Cho
ro veikėjai - dainininkai; 
Ypač Adelė daug veikusi-dai- 
navusi chore ir linksminusi

jau, i Brooklyno publiką.
Lapkričio 24 d. mes iš St.

Petersburg ir vėl juos aplan-; naujų skąitytojų gauti dar no
kėme, kartu su Jonu Gužu ir i pavyko, bet vilties nenustoju, 
jo broliu, kurie buvo atvažia- i Tikiu gauti, kol vajus baigsis, 
vę iš Brooklyno į St. Peters
burg. Važiavome su mano “li- 
mozinu.” Adelė Pakalniškie- 

, su savo tėveliais Zablac- 
tau j kais, mus draugiškai priėmė

gal.ir dar šitą raudonrožę.
O kaip gi! Prašom. Rožę ji 
pati tuoj prisega man prie 
žipončlio. Tuoj va kitaip! 
Šventadieniškai atrodo ir 
piknikiškai! Atrodai, 
kaip savo žmogus.

Eit, prisegt maniškei prie 
krūtinės šitą šaunią kazo
kėlių porelę. O salė jau ar
ti pilnio. Ten, anam šone, su 
keliomis mūsiškėmis sėdi 
ir maniškė. Tuoj lop, lop, j nė? 
apėjau aplinkui: še i 
siurpriziukas, žmonele. Pa-į ir traktavo j o su orindžių sun- 

I ka nuo savo ipedžių. Po tam 
pagamino užkandžių ir kavos 
jaunoji 11 metų šeimininkė 
Francene Pakalniškiutė. Va- 
kąre toji pati lelijėlė mus vi
sus nustebino, nes ji šauniai 

j mums paskambino pianu. Mu- 
Į zikai ir dainininkai tėvai, jų 
j pėdom eina ir 11 metų duktė.

D a b a r k y 1 a s u m any m as s u -1 
nes St.

daugiau,

ti prisisegė, šaiposi: tai ge
ras ženklas. Bėgu vėl atgal 
ir sėdu greta Pupio. Pro 
šalį praeiną paliai sieną jau 
pagyvenusi pora. Draugas 
Pupis supažindino juos su 
manim: tai nuoširdūs visuo- į 
menininkai, draugai Kor- 
niovai. Jau žilučiai, pagyve- 
nę, bet vis prie plačios veik-j tv6rt ALDLD kuop.t; 
los vairo. I Petersburge yra

Kaip malonu! Kaip gra-įkaip 10 šeimynų lietuvių. Di- 
žu! Štai eina L 
pirmininkė,

i nienė, ukrainietė, pramoku
si ir rusiškai.
juodbruvė, augalota, riesta- 
liemenė ir gyvų, gražių a-

lim po keltą sakinių. O va 
susipažinkit su kruopščiu 
darbuotoju— draugu Dra
gūnu. Labai malonu jus pa
žinti. Pasikratom dešinei.*

(Bus daugiau)

WITH A MORE 
0 MILEAGE

PLY

Other Passenger Tires 

Have Only FOUR Plies

Nore'* your solution to fho tiro short- 
age. Everything you get in other tires 

-PLUS the famous extra fifth ply, 

exclusive with Norwalk-the only fac
tory brand 5-ply tire. This ęxtra pro
tection insures 25% more miloage- 

- safety-longer wear. Nowadays you 
want tho most tire for your money ... 
this is itl

•- The Greatest Value Your Ute Ration Certificate can buy

TIRES
Kreipkitės tuoj aus pas

ACME TIRE WORKS 
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7JĮ548

Kairo. — Policija darė 
prieš egiptėnus 

ir darbininkus 
j dėl to, kad jie priešinasi 

Drauge M. S., jeigu jums: Anglijai ir reikalauja pasa
kas nors sakė taip, kad Mote- j lint anglų armiją iš Egip- 
rų Kliubo mitingai nežino, ką i to.
T".... . .........................................................

TELEPHONE
STAGG 2-5043

ji skaitytojai 
p re n u m e ratas 
visų aplankytų nesuradau nei 
vieno, kuris stenėtų ir nenorė
tų atsinaujinti. Per mane at
sinaujino prenumeratą d. Sta
sys visiems metams ir dar pa
aukojo Laisvei $3.50. Stašiai 
gyvena.ant ūkės prie gero’ke-

bu ir visokių progų ir visokių 
biznių, o ir gera vieta sveika
tai pataisyti saulės ultra-vio- 
letjniuose spinduliuose. Sutin
ku bile kam duoti atsakymą 
ir informacijas. Mano antra
šas toks: V. Stankus, 2534— 
2nd Ave. So., St. Petersburg, 
Fla. V. J. Stankus.

’water dvi šeimos, Pakalniš
kiai s ii Zablackais,. nes tie du 
miestai yra kaimyniški ir ne
toli vienas nuo kito. Bet rei
kalinga, kad čia atvažiuotų 
daugiau lietuvių iš šiaurės 
(north). Čia yra visokių dar- Juozas ZeidaJ

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės,

Geri Užkandžiai

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Ketatpaa Broadway Ir fltone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeniuore ff-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rėk 
esant ir

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y.
KMB

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIA1S.
Geriausias Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-8G98

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

<9

© 
©

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sy šermeninė. Mūšy pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar ill*



HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAIBaltimore, Mi f- _ _

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

I žinės nuo miesto į miestą ir vis
i kalbės nuo stogu. Kunigas
j planuoja nuo stogų kalbėti,
| kad pasigavus religijon tuos,

kurie taip nerangiai bažnyčias 
lanko.

Aš patarčiau kunigams ne 
ant stogo pamokslus laikyti, 
bet j medį įsilipus. Mat, kai 
medyje kunigas tupėtų ir pa
mokslą sakytų, tai būtų geres
nė rezultacija, nes žmonės ga
lėtų klausytis kunigo iš visų 
keturių kampų, o ant gatvės 
tik iš vienos.pusės tegali klau-

ną puodą, po mašiną į kož- 
ną garadžių, o dabar jau gir
dėjau komenteitorių Drew 
Pearson sakant, kad hūveris- 
tai jau siūlys po dvi veteranų 
šeimynas į vieną garadžių, 
nes namų trūksta ir .juos sta
tyti trukdo. V-s.

Chicago, Ill.
KOMUNISTŲ PARTIJA PA

LAIKO ANGLIAKASIŲ 
STREIKĄ

Išleido lapelius ir laikraščiuo
se skelbimais streiką remia.

Illinojaus Valstijos Komu-

WAGES RISE WITHOUT INCREASING UNIT LABOR COST 
6

Šis AFL Monthly Survey tilpęs braižinys parodo, kad algų pakėlimai nepakelia
prekių gamintojo lėšų. Pagreitintas darbas, pagerinti įrankiai didiha darbo na
šumą ir pigina produkcijai pamatinius iškaščius.

NACIONALIAI ŽINOMAS IŠDIRBĖJAS ♦
ELEKTRINIAMS LAIKRODŽIAMS MOTORŲ IR LAIKO , 

NUSTATYMUI PRIETAISŲ PRASIPLEČIA
IR REIKALAUJA

PATYRUSIŲ
Brown ir Sharpe Automatic Screw Machine Operatorių

Ir Nustatymui Vyrų Akuratnam Darbui
Geros Algos — Linksmos Darbo Sąlygos.

PATRAUKIANTI VIETA
KREIPKITĖS AR RAŠYKITE Į

TELECHRON INCORPORATED
Ashland, Mass.
* (276)

nistų‘Partija išleido pareiški
mą, kuriame štai ką sako apie 
angliakasių streiką:

t
‘Prezidentas Trumanas atsi

lakė panaudoti federalės val- 
ižios galią paėmimui industri- 
as kada stambus biznis išvien 

•>u nacionale republikonų va- 
lovybe sabotažavo gamybą,

sytis.
Na, gerai. Paimkime sau, 

kad dabar imtų, užsiliptų ko
munistas ant stogo ir nuo ten 
pradėtų prakalbą sakyti. Kas 
tada atsitiktų? Visi žinome, 
kas atsitiktų. Tuojau būtų su
areštuotas, kaipo iš proto iš
ėjęs žmogus. Bet kunigams
valia kad ir beprotiškus dar- kad tuo būdu kainų kontrolę i 
bus atlikti. Kodėl ? Todėl, kad 
ką kunigai daro, tas viskas ei
na ant gero kapitalui. O ka
pitalas juos užlaiko ir jiems 
policijos protekciją duoda.

Kapitalas ir kunigai mato, 
kad jų darbininkai neklauso. 
Neigi jie gali juos suvaryti į 
mainas po prievarta, neigi jie 
gali juos suvaryti į bažnyčias. 
Na, tai ką gi turi daryti? Tai 
jie sumano ką tokio navat- 
niau, kad tik kaip nors juos 
apgauti. Pirma h ūve ristai ap
gaudinėjo darbininkus, siūly
dami jiems po vištą Į kiekvie-

So. Bend, Ind
jei 
su- 
ant

siams kovoti prieš pasimojimą 
jiems algas mažinti, taipgi 
prieš stambaus biznio pasimo
jimą prieš darbo unijas; 
angliakasių streikas būtų 
laužytas, prasidėtų atakos 
kitų unijų.

panaikinus. Bet Trumanas ne- Pareiškimas baigiamas ape- 
abejoja anie savo galios pa- liavimu į visus žmones, siųsti 
naudojimą prieš angliakasius, j prezidentui Trumanui telegra- 
kuomet jie stoja priešintis pa- mas, kad angliakasiai gautų 
nmojimui jiems algas numa-i žmonišką už savo darbą atly
dinti, kuomet kainos nesvietis-1 ginimą, o neslopinti juos in
kai kyla.” J džionkšinais ir valdžios jėga.

Pareiškimas toliau sakoj CIO ir ADF unijos taipjau 
kad angliakasių kova yra vi-į pasisakė už rėmimą angliaka- 
m darbo žmonių kova prieš i šių kovos prieš indžionkšinus. 
ndžionkšinus, kuriais norimai 
liktuoti darbo unijoms.

Komunistų pareiškimas at- 
išaukia Į darbininkus, profe- 
ionalus ir smulkiuosius ver- 
e 1 gas pagelbėti angliaka-

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVcrgrccn 4-8578 ’

ANTHONY ROGERS !
(Raudžius)

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
z 1

Tol. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ĘįVergreen 4-8003

Norintieji streikui pakenk- 
i ti, bando perstatyti Levvisą vi
so kaltininku, bet streikas juk 
yra ne*Lowiso reikalas, tai vi
sų angliakasių reikalas. Prieš 
Lewis kurstymu norima pa
neigti ii- pats streikas, pačių 
an g 1 i a k as i ų re i k a 1 a i.

Rep.

išsireiškė, kad 
laiku vėl tokį

Cicero ir Rose- 
trys automobi-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TKJL. EVKBGRKKN &-977S

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 r-

F. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

^150
Koplyčias suteikiam nemokama! 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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 tablete 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletelių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame. z « / •

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

’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 Vitamir^E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz, bonką (pint), tik 
$L75, Qt. $12.75.

vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus ir apmokame pašto

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tol. SOuth 8-6589

South Bend lietuviai ilgai atsi
mins šį parengimą

Lapkričio 23 d., grupė me
nininkų iš Chicagos, Cicero ir 
Roselandu nuvyko į South 
Bend, Ind., pildyti LDS 44 
kuopos parengimo programą. 
Sprendžiant iš publikos atsi- 
nešimo laike programos, ir 
pasikalbėjimo laike šokių, 
tenka pasakyti, kad meninin
kai publiką pilnai patenkino, 
nes daugelis 
norėtų greitu 
vakarą turėti.

Iš Chicagos, 
lando važiavo
liai. Apart pačių menininkų 
'dar važiavo G. Montvilas ir 
S. Kanapė. Su jais važiavo A. 
Jonikienė ir A. Kanapienė. Iš 
Rose land o važiavo Ne d varas 
ir Misevičius. Drg. Blaškis nu
vežė grupę dainininkų. Kana
pini irgi vežė menininkus ir 
tuom tikslu tik važiavo. Tuo- 
mi Blaškis ir Kanapiai gražiai 
pasitarnavo rengėjams.

Publikos prisirinko pilnutė
le svetainė. Kadangi prie, pa
rengimo prisidėjo ir Rusų- 
Ukrainų, 1WO kuopa (Inter
national Workers Order), tai 
publiką sudarė rusai, Ukrainai 
ir lietuviai. Nors dainos buvo 
visos lietuviškos, išskyrus pir
mąjį liumerį (Amerikos Hym- 
nas), vienok ir rusai ir Ukrai
nai buvo dideliai patenkinti ir 
nekurie pareiškė pageidavimą 
greitu laiku tuos pačius daini
ninkus vėl girdėti.

Apie aštuntą valandą vieti
nis draugas Urbonas atidarė 
programą ir pervedė chica- 
giečiams. Sulyg susitarimo pir
mininkauti teko. A. Jonikienei, 
kadangi nusitarta, kad persta
tyti tokiai maišytai publikai 
reikia anglų kalboje.

D. Judzcntavičienei akom- 
p a nuojant pirmiausiai visi 
dainininkai (ir šokikės) pa- 
d a inavo Amerikos Hymną. 
Paskui Povilas Dauderis pra
dėjo su solo, sudainuodamas 
rodos tris dainas. Po to paei
liui dainavo C. Stanevičienė ir 
A. Dočkicnė ir P. Dauderis ir 
L. Jonikas ir šokikės M. Či- 
piūtė ir W. žalis iš Roselando 
šoko lietuviškus šokius. Nancy 
Roman sudainavo labai vyku
siai keletą dainų ir jau pro
grama būtų pasibaigus, bet 
pirmininkei užklausus publi
kos ar norėtų dar girdėti dai
nininkus, pasigirdo iš visų- 
svetainės kraštų reikalavimas 
daugįau dainų. Tada vėl iš- 
naujo pradėjo duetai ir solis
tai. Publika visiėms karštai 
plojo.

S u dainavus antru kartu 
abiem duetam ir Nancy Ronia- 
nienei, eita prie pabaigos. Visi

dainininkai susirinko "ant es
trados ir L. Jonikui vadovau
jant (dainuojant solo) užtrau
kė kartu “Nelaukime Broliai, 
Kad Kas Mums Padėtų.”

Visiems numeriams akom
panavo D. Judzentavičienė. 
Vienu tarpu trumpai apie Lt)S J 
reikalus pakalbėjo G. Mon
tvilas, LDS 2-ros Apskrities 
pirmininkas.

Programai užsibaigus gas- 
pądinės pakvietė visus svečius 
prie puikiai pagamintos vaka
rienės. čia vėl visi svečiai už
traukia lietuviškas dainuškas. 
Vietiniai apstoja ir klausosi. 
Bartenderys, užprašytas vieti
nių, visus vaišina gėrimais net 
po keletą kartų. Nejcurie iš 
vietinių neskūpėjo ant viso 
stalo užsakyti gėrimų. Ir visą 
vakarą vietiniai po grupę chi- 
cagiečių pasiėmę, vaišino ir 
draugiškai kalbėjosi, vis pri
simindami, jog norėtų vėl 
greit tokią programą matyti.

Tenka pasakyti, kad visi 
programos dalyviai labai pui
kiai atliko savo užduotis ir už
tai taip karštai visus sveikino 
patenkinta publika.

Parengime parduota nema
žai literatūros ir gauta “Vil
niai” 
jams

kiek paramos. Rengč- 
liks 'nemažai pelno.

Waterbury, Conn
Vilijos Choras rengia puikų 

koncertą šį sekmadienį, gruo
džio 8 dieną, 103 Green 
Street, Venta Hali. Prasidės 
7 vai. vakare.

Koncerto programa bus 
graži ir visiems patiks. Tiesa, 
mūsų choras tebėra nedidelis, 
nes tik po karo buvo atgaivin
tas, bet turi gerų dainininkų ir 
pasirodys gerai.

Svarbiausia programos da
lis, tai bus Sietyno Choro Vy
rų Oktetas, net iš Newark, N. 
J., kuris dalyvavo Chicago je 
Meno Sąjungos festivale ir 
puikiai atsižymėjo. Jam vado
vauja J. Simelevičius ir Okte
tas jau yra gražiai pasirodęs 
•visoje New Yorko apylinkėje.

Toliau programoje dalyvaus 
waterburiete Gertrude Ulins- 
kaitė, kuri taip pat dalyvavo 
Meno Sąjungos festivalio pro
gramoje. Dainuos Lillian Su- 
mel, mezzo-soprano, iš New
ark, N. J.

Mūsų Vilijos Chorui vado
vaują G. Ulinskas, o koncer
tui pianu 'akompanuos 
Douglas Young.

Gerbiami lietuviai nr lietu
vaitės! Kviečiame dalyvauti 
šiame koncerte. Ne tiktai pa
tys gražiai ir smagiai laiką 
praleisite, bet ir paremsite Vi
lijos Chorą, kad jis galėtų ir 
toliau gyvuoti, augti ir links
minti Waterburio ir apylinkės 
lietuvius.

Kviečiame į koncertą taip 
pat lietuvius iš visų apylinkių.

Rengimo Komisija. '

Mrs.

Klaidas
WONDER LIVE FOUNDATION w 

8164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif,

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DUtEKTOHIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark,* N. J.

Tel. MArket 2-5172

KĄ DARYTU DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu xjū# kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB- 
LETS dčl gerų pasekmių, Mes norike, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėių Juma. Ne- 
siųskit. pinigų, o tiktai savo vardą ir adre- 
ną, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėllų. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
Ičžuoa, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL OO.
489 North Street

BOŲJHSSTEB 5, NEW YOBE »

PATYRĘ VYRAI 
REIKALINGI

SEKAMIEMS DARBAMS

• DIENOM
MOLDERIAI

KAFETERIJA FABRIKE, VAKACIJOM APMOKĖJIMO 
PLANAS, GRUPINĖ APDRAUDA.

KREIPKITĖS I PERSONNEL OFISĄ

H. & B. AMERICAN MACHINE CO.
PAWTUCKET, R. L 

Važiuokite Roosevelt Ave. Bušu iki pabaigai linijos 
(280)

PRANEŠIMAI

HARTFORD, CONN.

*
Jautienos Kaulų 

Išėmėjai
ALDLD priešmetinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 9 d., 155 Hungerford 
St., 8 vai. vak. Visi nariai ir narės 
privalo dalyvauti. Bus renkama val
dyba 1947 metams. Kviečiame na- ■ 
rius dalyvauti. (275-276)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks j 

8 d. gruodžio, 7 v. v., 735 Fairmount ! 
Ave, Dalyvaukite skaitlingai, nes bus I 
išduotas raportas iš 6-to Apskr. kon- , 
ferencijos. — J. S. sekr. (275-276)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 8 d. Liet. Salėjo, 29 En

dicott St., įvyks bankietas su gražia 
muzikale programa. Rengia Lietu
vai Pagalbos Teik. Kom., viet. skyr. 1 
Tai bus šių metų paskutinis parengi
mas Lietuvos žmonių naudai. Kvie
čiame visus Lietuvos prietelius daly
vauti. Programoje dalyvaus svečias, 
dainininkas Ig. Kubiliūnas iš Bosto
no. Pradžia 5 vai. vak. —Rengėjai.

(275-276)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 8 

d. gruodžio, 29 Endicott St. Pradžia 
10:30 vai. ryto. Prašau visų dalyvau
ti. —J. M. Lukas, sekr. T275-276)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 8 d. Liet. Piliečių Kliube, 
631 Walnut gatv., 2 vai. dieną. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti. — Eve
lyn Farion, sekr. (275-276)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks gruodžio 9 d., 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos susirinkti ir naujų narių 
atsiveskite. Taipgi yra svarbių daly
kų aptarti, ir išrinkti sekantiems 
metams valdybą. — A. W. (275-276)

PRAŠOME ISITĖMYTI
Šiuomi pranešame, kad dabar gali- 

lima pirkti malkų ir lentų. Ypač 
kreipiama atyda norwoodiečių ir 
bostoniečių. Prašome kreiptis prie: 
A. Waitkevicius, 72 Campbell St., 
Norfolk, Mass. (274-276)

NAUDOKITĖS PROGA

PATYRĘ
GERA ALGA

REGAL PACKING CO 
66 Stockton St.
Newark, N*. J.
Market 3-3555

(280)

REIKIA BUFUOTOJŲ
Geri uždarbiai nuo kavalkų. Penkios ir pusė 
dienos, Jtcturios dešiint-aštuonių valandų (sa

vaitė. Puikiausios daria) sąlygos.
| THE S. AND W. METAI. PROCESSING CO. 

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

STAKLIŲ TAISYTOJAI
Patyrę prie 4X4 Gem. Intermediate, & 

Dobby Crompton & Knowles Staklės. « 
Puikiausias Darbas. Kreipkitės

MAXWELL SILK MILL
L. HYMAN CO., INC., DIV..

827 N. 4th Street; Allentown, Pa.
(281)

Parsiduoda farma, 138 akrų žemes, 
gerai išdirbta žemė ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Nadjas 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- 1 
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)

IŠSINUOMUOJA FARMA
Aut Koopcratyvių Pamatų 
Hunterdon County, N. J.

ICO :ikrų farina, tinkama, javų auginimui ar 
pienu veratih farmai. Gyvenimui trobos ir ki
ti reikalingi budinkai. Pirkėjas turi būti pa
tyręs farmerys ir privalo turėU savo matU. 
neriją. Gera propozicija tinkamam abinęnlui.

Rašykite į Clover Crest,
38 East 32nd Street, N. Y. C.

TELEFONAS MURRAY HILL 5-1746
» , • (27*)

PRIĖMIMŲ
IŠSIUNTIMŲ 

RAŠTININKAI

JAUNI VYRAI
5 DIENŲ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIOS 

DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS

EMPLOYMENT OFISĄ

HECHT’S
5-TOS LUBOS

53 WEST 14TH ST.
(282)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MES TURIME VIETŲ
Išsilavinusioms Siuvamųjų Mašinų 

Operatorėms
Taingi Nelavintoms Abelnam

Darbui Merginoms.
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė

GERA ALGA. NUOLAT.

THE JORAC, INC.
350 Rector St., Perth Amboy, N. J.

(280)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisv£je«

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
B80 Summer Aveuue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Moteriškė su Vaikais 
Vaikščiojo Gatvėmis 
Per Dieną Šaltyje

Margaret Hughes ir jos trys 
maži vaikai vaikščiojo ir 
vaikščiojo po gatves to žiau
raus vėjo stumdomi ir šalda
mi „praeitą pirmadienį, nes jie 
neturėjo -kur kitur pasidėti. 
Pagaliau, išvargę, drebėdami 
nuo šalčio vaikai pradėjo rau
doti. Moteriškė užėjo į polici
jos totį prašyti pagalbos.

Išsiaiškino, kad Mrs. Hugh
es su 5, 4 ir 2 metų amžiaus 
vaikais, gyvena viename kam
baryje su Mrs. Hughes moti
na Mrs.
52nd St., New 
Emerv dirba naktimis West
ern Union įstaigoje. Dieną ji j me. Dar neseniai užsibaigė tas 
turi pamiegoti. Kol oras buvo : 
.šiltas, Mrs. Hughes šiaip taip 
pravaikščiodavo su vaikais, 
prastoviniuodavo šian ten, bet 
užėjęs 15 laipsnių speigas su 
vėju, padarė padėtį nebenu- 
galima. ,

Sveikatos Kultūros Draugija Minėjo 20 
Mėty Sukaktį su Dr. Kaškiaučiaus 

Prakalba ir Parama Laisvei
Savo 20 motų sukaktuvių 

proga, gruodžio 1-mą, Lietu
vių Sveikatos Kultūros Drau
gija suruošė daktarui J. J. 
Kaškiaučiui labai sėkmingas 
prakalbas, žmonių prisirinko 
pilnutėlė Laisvės svetainė. Pri
trūkus krėslų, daug turėjo 
stovėti, o nenorėjusieji stovėti 
išėjo neišgirdę prakalbos. La
bai apgailėtina.

Mūsų žmonės, lietuviai,
Alice Emery, 43 W. 1 Amerikoje pagyvenę jau eilę 

Yorke. Mrs. metų, praleidę labai daug ne
smagumų darbuose ir gvveni-

nplemtas pasaulinis karas, ku
ris nemažai graužė, naikino 
darbo žmonių sveikatą. Bot 
darbo žmonės, vieni kariauda
mi, kiti darbu, tiems k iro 
gundmtojams nusuko spran
dą. Tačiau visi tie pergyveni-

— Kad nors keliems mėne-’mni verčia susirūpinti svoika- 
siams, nors keliems gautume ta. 
butą, maldavo Mrs. Hughes. į 
Jos vyras, veteranas, turįs ( 
darb ąsų 50 dol. uždarbiu sa
vaitei. šeimai jis atiduodąs f 
$30, likusiais užsimokąs už 
savo guolio vietą ir maistą kur 
nors kitur ir dar po $5 kas 
savaitę dedąs į “prefabrica-> 
teki” namelio fondą, kurį se
niai esą užsisakę, bet vis ne
gauną.

'Policija, susisiekusi su mies- 
‘’tava butams komisija, gavo 
jiems laikiną 4 kambarių bu-1 
tą projekte. Kada moteriškei' 

' pasakė, jog ją nuveš į' nuosa-! 
vą butą, ilgą laiką kantriai į 
nešusią tą taitum nepajiešamą fjaromi iš visokių liekanų.

' žmogus juos gerdamas greit 
važiuoja pas Abraomą. Dar 
.jaunuose metuose, atrodo rau
donas ir diktas, bet pamatysi 
kad jo jau nėra.

O su rūkoriais dar bėd’iau 
i— jie nuodina patys* save ir 
kitus. Pareini iš kokios suei
gos net su drapanomis pasmir- 
dusiomis tabaku. Taigi, pijo- 

« kas nuodina pats save, o rū
korius ir kitus. Todėl dr. Kaš- 

Majoras O’Dwyer paskelbė kiančius patarė pirm susirin- 
“Shelter Homes for Children • kimų nusitarti nerūkyti, taip 
Week.” Jos tikslas — gauti bus visiems smagiau ir svei- 
nors laikinus namus bena- kiau. O jeigu katras negalės 
miams vaikams, kurių tėvai į iškentėti, tegul išeina už du- 
laikinai arba ir visiškai nega-1 rų parūkyti.
Ii ju auklėti. •

Vaikai dabar būna perpil
dytose prieglaudose. Nors tas 
juos apsaugo nuo visuotino al- 
lyo ir suskurdimo, tačiau visi 
vaikai ilgisi namų.

Miestavas labdarybės de- 
partmentas per tą savaitę siun- 

5 tinėja 500 savo inspektorių po 
namus bandyti gauti tiems 
vaikams tinkamų prieglaudų 
privatiškuose namuose, šeimo-

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
labai turtingai kalba ir daug 
pasako, nenuobodu klausyto
jams.. .Nauji ir nauji skaniai ir

■ naudingi gydytojaus patari
mai darė nepaprastą įspūdį.

Daktaro kalbą negi aprašy
si. pažymiu tik kelis iš dau- 

i gelio patarimų.
Visoki komerciniai pyragai- 

čiai-biyneliai ir kitoks mais
tas yra kepamas ant labai 

; prastų riebalų, kurie ųevorti
■ valgyti. Tokį maistą valgant 
sugadina vidurius, padaro tik
ru ligoniu.

Alkoholiniai gėralai dabar

naštą, ši netikėta laimė-nuo- > 
staba moterį pribloškė, čia 
pat sukniubusi isteriškai pra
virko. O vaikučiai, traukdami 
už rankovių klausinėjo, — ko 
mama verkia?

Miestas Paskelbė 
Vaiku Savaitę

i cJI In r© Koncertas
poison ivy lapus. Daktaras at
sakė, kad mažomis dozėmis 
pradedant, paimti į vidų la
pai tam tikrame nuošimtyje 
žmonių gali pagelbėti kūne iš
vystyti atsparumą prieš tą 
nuodą. Jis patarė mažo jauno 
lapelio, labai mažą dalelę, 
smulkiai sukapotą, sumaišyti 
su salotomis ir suvalgyti, o to
liau, kitomis dienomis, po bis- 
kelį dadedant, jau- galima su
valgyti ir visą lapą.

žmonės buvo labai pasiten
kinę d-ro Kąškiaučiaus pra
kalba, jie pageidauja ir dau
giau tokių prakalbų. Moterys 
ypatingai dėkojo ir sakėsi, 
kad jos jaučiasi daug links
miau po išaiškinimo įvairių 
sirgimų. Būtų naudinga, kad 
ir kitų kolonijų draugai su
rengtu dr. J. J. Kaškiaučiui 
prakalbas.

Prakalbų rengėjai priminė 
susirinkusiems, kad dabar yra 
vedama 
dienraščiui
o taip pat ir aukų laikraščio 
stiprinimo fondui, kad kaip 
geras maistas yra būtinas kū
no sveikatai, taip gera spau
da yra reikalinga minties svei
katai. P u b 1 i k a suaukojo 
$73.10. Atmokėjus prakalbų 
surengimo lėšas, visi likusieji 
pinigai bus atiduoti Laisvės 
fondui.

Gauta naujų narių į LSK 
Draugiją.

Aukojo Laisvės Fondui
Per S. Thomson ienę ir 

Milčių $21.75. Aukojo:
W. Skuodis $5.
Po $1 : F. Mažylienė, E. La-' 

maitis, A. Gudienė, K. šo- i

kampanija gauti 
Laisvei skaitytojų,

V.

’ lomskienė, V. Lanski, A. Pran 
kaitis, J. M. Juška, V. Čepu

Maisto pervirimas, jį nuga
lina. o kai kurių produktų ir 
mažai virimas sumažina mais
tingumą. Reikia valgyti vaisių 
ir daržovių, kurios nereikalau
ja virimo. Jos turi įvairių vi- 

* aminų, kurie gelbsti atsibu- 
•lavoti apdėvėtoms kūno da
lims.

Pienas, kiaušiniai — geras 
maistas. Jis pažymėjo, kad 

r se. kiekvienas žmogus turi pieno
Suinteresuoti vaikų globa ; sunaudoti nors vieną kvortą ir 

gali kreiptis į labdarybės de- 
partmentą arba į bile kurį iŠ 
artimiausių prieglaudos sky
rių. Viena tokia laikina vaikų 
prieglauda randasi 130 Boe- Lokis geras,

.ipie du kiaušinius į dieną. 
Kiaušiniai turi proteino. To 
žmogaus kūnui reikia. Pasteu
rized - šildytas pienas nėra 

kaip tiesiog iš 
rum St., Williamsburge. Jie karvės, nešildytas, bet ir pas- 
suteiktų informacijų. .teurizuotas yra neblogas mais-

Miestas damoka už globo- i ’ as, reikia vartoti. Taipgi grie- 
jimą-užlaikymą benamių vai- ■ tinę - smetona labai naudinga, 
kų ir prižiūri, kad jie iš tikro j Raugintas pienas irgi labai 
būtų užlaikomi žmoniškai, i naudingas. Suraugint) pa- 
kąd begėdiški asmenys po gelbsti įdęjus rūgščios smeto- 
labdarybės priedanga jų gy-. nos ar įspaudus citrinos rūgš- 
venimą nepablogintų, vieton | čių.
pagerinti.

Pašauta Buvusi 
Teatrininke

Mrs. Virginia Harris, 35 m., 
~ buvusi teatralinėje srityje ži

noma po vardu Ginger Royce, 
I rasta pašauta jos apartmente, 

41-12 41st St., Sunnyside, 
Queens. Greta jos rastas re
volveris, priklausąs jos vyrui. 
Tačiau kraujuoti abrūsai ir 
kitkas kambaryje rodą, kad ji 
kovojus su žudytojais.

Prie Mrs. Harris lovos ligo
ninėje pastatyti detektyvai, 

\ viltyje, kad gal j P nors minu-’ 
\ tei atgausianti sąmonę ir pa- 

‘ sakysianti ką nors apie užpuo- 
E likus.

neiŠ-
Dr.

Kalifornija ir Florida 
gelbsti nuo nesveikatų. 
KaškiauČius sakė, kad jis va
žinėdamas matė tuos naujus 
gyventojus, bet ir jie nesvei- 
kuoja. Jis sako, kad žmogui 
sveikiau gyventi ten, kur oras 
mainosi, kad vien šiltame kli
mate gyventi ne labai gerai.

Buvo daktarui daug raštiš
kų klausimų, į visus tinkamai 
atsakė. Tarpe kitų, buvo 
klausta, kaip apsisaugoti nuo 
nuodingosios vijoklės (poison 
ivy). Klausėjas sakė, kad jam 
kitas žmogus pataręs valgyti

Čepu-1 
lis, A. Skirmont. C. Poška, A. | 
Zaikauskas, V. Milčius.

Per Mary Gražienę ir 
len Kanaporienę $15.50. 
ko jo:

Po $1 : Višniauskienč, 
Baltrušaitis, 
Bunkus, Matulevičius, K. ML 
lenkevičius, A. Jackson, Gus
taitis, J. Vengris, Mary Petro
nis.

Po 50c: žvirblienė, N. Ven-! 
tienė.

Per Mureiką ir Aleknienę 
$19. Aukojo:

K. Žemaitienė $5.
Po $1: V. Venskunaitė, N. 

Nagulevičiūtė, Venskunas, V. 
Michelsonas, K. Bučienė, F. 
Krunglys, V. Jasulaitis, G. 
Waresonas, P. A. Alekna, 
Briedis, J. Gailiunas, K. Dep- 
sas.

Sungailienė 50c.
Per G. Kuraitį ir Verą Bun- 

kienę $14.85. Aukojo :
Zaruba $1.10.
Po $1 : Benderis, Pakėnie

nė, Gedrelienė, Simon, Miku- 
lėnas, šolomskas, A. Balčiū
nas, Kuraitis, J. Lelulonis, J. 
W. Thomsonas.

Po 50c: Yumplotienė, Svier- 
ka, Rušinskienė. X

Smulkesnes 50c aukos ne
buvo užrašinėjamos. Viso su 

■ smulkesnėmis surinkta $73.10. 
Va rde LSK Draugijos, vi
siems aukautojams nuoširdus 
ačiū. Mes nesitikėjom tiek su
rinkti, bet mūsų draugai ir 
ir draugės labai atjaučia mū
sų dienraštį Laisvę, tad duos- 
niai aukavo.

A. Mureika.

lie-’
Au- j

w.
Bepirštis, Valis
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Aido Choras, diriguojamas George Kazakevičiaus, turės savo metini Koncertą.

SCHWABEN HALL

4

474 Knickerbocker Avenue Brooklyn, N. Y.
Programoje dalyvauja: Violet Čypas, sopranas, Styginis Ansamblis “Vyturėlis”, Vyrų Choras, di

riguojamas Roberto Feiferio ir pats Aido Choras, laipgi bus ir Akordian duetas.

KONCERTAS PRASIDĖS 4-TĄ VAL. DIENĄ. PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI.
PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

Įžanga i Koncertą $1. Vieni ik šokiams 65c.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu- 
' vėje ir už dirbtuvės kainą.

5 CARTONS

SKELBKITĖS LAISVĖJE’

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Bt«. 
BROOKLYN C. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: j

Penktadieniais Utdaryta

Antradienį temperatūra bu
vo nupuolusi iki 17.5, bet jau
tėsi daug šilčiau, negu pirma
dienį, kadangi vėjas buvo nu
stojęs.

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

, ALDLD 72 kp. priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadieni, gruod. 9, 
A. J. Kasmočių salėje, 91 Steamboat 
Rd., 7:30 v. v. Šiame susirinkime bus 
rinkimas valdybos ir kiti organizaci
jos ir mūsų spaudos svarbūs reika
lai aptarti, tad visi nariai dalyvauki
te, ries bus svarbus susirinkimas. — 
P. B., Pirm. (276-277)

ANDRIUS PURICKIS
Linksma UŽMga ♦ Deras Alus ir Užkandžiai

48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8628.

Jūs Dabar Galite Siusti

PHILIP MORRIS
C1GARETUS

Ginilncnis ir Draugams į

EUROPĄ
(Išskiriant Vokietiją ir Italiją)

10 CARTONS ------- J 29
$09

Užsienyje bus taksuojami.
J Kainas Įskaitytas ir 

Persiuntimas.
Išsiuntimas ir Apdrauda. 

GREITAS PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

Siųskite čekį ar money-orderį 
j Dcpt. P.

Wide-World Distributors
22 W. 48th St., N. Y. 19, BR. 9-2879

JONAS LAZAUSKAS

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
R H E I N G O L D

BEER & ALES .

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI ,

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN E 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. ^BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0012

Už/aifto Va/gitĮ ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKe su ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

17 |«w.l» . . . $2475

MATIKI

DEAN
’ 15 |«w«ls . . . $2475

CAMBRIDGE
. 12975

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St... Brooklyn, N. Y. 
Tel. MT. 2-Ž17B. (Art! Graham Are.) Atdara VsfraralB,

i.




