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Rūpinasi “Mirusių 
Dūšiomis.”

Ar Jie Suras Nacius? 
Mirė Budelis—Noskė. 
“Pasveikino” Beviną. 
Lietuvių Tarybai— 

“Džiabas”
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

►

V a I s t y bes Departmentas 
kiek laiko atgal turėjo pare, 
i kurią pasikvietė kitų valsty
bių atstovus. Jų tarpe ir na- 
bašniko Smetonos atstovą Po
vilą žadeikį.

Tarybų Sąjungoj spauda at
žymėjo, kad tūli ‘‘valdininkai 
praradę visokią proporcija ir 
padorumo jausmą,” rūpinasi 
“mirusių dūšiomis.” Iš tikro, 
buvęs Lietuvoj fašistų režimas i 
jau septinti metai, kaip likvi
duotas. Bet tūli diplomatai 
vis “arbatėlę geria” su 
tonos “atstovais,” kurie 
daugiau neatstovauja, 
tik Smetonos dūšią.
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CIO PAREMS ANGLIAM i <W JOS BYLA TEISMUOSE
$

Strei-

Sovietai Prieš J. Tautų
yra kitos tautybės i Centrą S. Francisco j 
irfincrns rpnorios. c r

Atskrido

DARBININKŲ PALEIDINEJIMAI DEL ANGLIES STOKOS

kos, jei dar tęsis mainieriu liono’ žmonių neteksią dar* General Electric korporaci- 
streikąs minkštosiose ang- bo visoj automobilių pra- ja Schenectady, N. Y., palei- ORAS.—Būsią šilčiau.

i

Buffalo, N. Y. — Kompa
nija skundžia CIO Plieno 
Darbininkų Uniją už buvusį 
fetreiką; reikalauja $750,000 
atlyginimo už nuostolius.

moneje.
Allegheny - Ludlum plie

no korporacija, Pennsylva- 
nijoj, rengiasi pasiųst na
mo 12,000 savo darbininkų.

do dar 1,200 darbininkų dėl i 
anglies trūkumo." Elizabe- 
the, N. J., Simmons baldų 
kompanija pertraukė darbą 
2,000 darbininkų.

liakasyklose.
Kordo automobilių fabri

kai žada šiomis dienomis 
paleisti 85,000 darbininkų; 
o per kelias dienas puse mi-

kelis 
apva-

Chicago.— Skaičiuojama, 
jog kitą savaitę Jungtinėse 
Valstijose viso bus paleista 
iš darbo pustrečio miliono 
darbininkų dėl anglies sto-

Policijos raiteliai joja j pilnėtus, Philadelphia-Cam
den Newspaper Guild (CIO) narius. Jie streikuoja 
prieš save besivhdinantj liberalu J. David Stern, lei
dėją Camden Post-Courier ir Philadelphia Record. 
Streikieriąi sako, kad policija atsigabenusi mašininius 
šautuvus j miesto salės skiepą Camdene, pastangose 
streikierius bauginti, o gal ir pavartoti prieš streikie- 
rius, kitaip negalint sulaužyti streiko.

Martinsburg, W. Va. — 
Sudegė 4 negrų vaikai už
rakintame name.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

jėgas Berlyne, patsai Hitleris 
dingo. Švedijoj biznieriai bai
gė tą balvoną, bet kur jį da
bar dėti ? Sako, 'kad išleis ant 
varžytinių. Kažin, ar nebūtų 
gerai, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba pasiųstų į Švediją savo 
kupčių, gal jai tektų ta “Die
vo dovana;

Brooklyn. — Nežinia kas 
nušovė taxi-cabe Fr. I. 
Yolmgą ir jo merginą.

---------------- Philadelphia. — CIO Gu-
Washington. — Valdinė mos Darbininkų Unija rei- 

anglies administracija įsake kalauja pridėt po 26 centus 
valstijų gubernatoriams algos darbininkui per va- 
griežčiau taupyt anglį.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Baruchas Prašo, kad Jungi 
fautos he Veto Užgirių 

Atominį Amerikos Planą
Primena, kad Molotovas Sutiko sn Pamatiniais Amerikos 

Plano Dėsniais dėl Atominės Jėgos Kontroles Pasaulyje

Amerikos atstovas Bernar
das Baruchas įteikė atomi
nei Jungtinių Tautų komi
sijai šios šalies planą, kaip 
reikėtų atominę jėgą tarp
tautiniai kontroliuoti. Jis 
prašė Sovietus ir kitas tau
tas užgirti amerikinį planą 

I iki gruodžio 20 d. Baruchas 
tų ! kreipė dėmesį ypač į tai,

Tūla vokietaitė Ingerborg 
Peterson, 22 metų amžiaus, 
Įlindo į amerikoniškų moterų 
karinę uniformą ir per 10 mė
nesių ją amerikiečiai Vokieti
joj laikė už saviškę. Ji sakėsi, 
yra specialia “valdžios agen
tas.” Per 10 mėnesių gavo! 
maistą ir kitas reikmenis.

Sakysiu ir “budrumas” t - -
mūsų komandierių! Ne veltui I kad užsieninis Sovietų mi- 
jie niekaip negali surasti hit-: nistras Molotovas priėmė 
lerininkų, nors jų ten visur' pagrindinius dėsnius atomi- 
knibžda’ Pranešta, kad vien nio Amerikos pasiūlymo, 
iš Sovietų okupuotos zonos Į 
amerikiečių zoną yra 1,000,- 
000 pabėgusių vokiečių, bet 
jie visi “demokratai.”

riamų atominės sutarties 
laužyto iams. Molotovas siū
lė palaikyti Penkių Didžių
jų veto teisę kai dėl baus
mių. *

Baruchas dabar sakė, jog 
atominės jėgos komisija tu
ri būti “įstaiga Jungtinių 
Tautų ribose.” Pirmesniuo- 
se jo pasiūlymuose buvo 
matyt geismas, kad atomi
nė komisija būtų nepriklau
soma nuo Jungt. Tautų.

Hamburge 
— budelis 
Tai jis 1918 
paskandino 
dies revoliuciją 
atsakomingas i

būtent:
Įsteigti tarptautinę kont

rolę,' kuri neleistų niekur 
gamint ir vartot atominių 
bombų, o stengtųsi išvystyt 
atominės jėgos vartojimą 

reikalams.

..............................................................................  ..................V ■■■■■■■'■

Mainięriai Veikia 
Prieš Streiklaužius

i

CIO Pirmininkas Pasmerkia 
Teisėjo Skirtas Bausmes 

Unijai ir Lewisui
Darbo Federacijos Pirmininkas Wm. Green Ragina VHdžą 

Suruošt Derybas tarp Kompanijų ir Mainieriu Unijos
Washington. — (TO uni

jų generalis pirmininkas 
Philip Murray pareiškė 
kad jo organizacija padės 
Manierių Unijai vesti kovr 
teismuose prieš teisėjo T 
A. Goldsborough sprendinį? 
ir prieš jo uždėtas bausmes 
— $3,500,000 iš Mainieriu 
Unijos iždo ir $10,000 iš 
Johno L. Lewiso, unijos pir
mininko. Murray sakė: “To
kios bausmės yra šiurpus

CIO Unijos Pasižada į 
Remt Mainierius

mirė socialistas 
Gustavas Noskė. 
metais kraujuose i kasdieniniams 
Vokietijos liau- ■ Tarptautinė komisija priva-
-•/rai Jls yra lo turėti teisę laisvai ir pil- 

. z. . uz. n.užudyTa ! nai daryti inspekcijas (nėr- 
• tflkstanč.u ge._ kovotojų, žiūrėjimus) bet kokių ato- 

ui KA7DC f n l/uomnin^r u* • • * i 'i t • i *

minių dalykų visuose kraš
tuose, ir jokia šalis negali 

_ i vetuoti (Uždrausti) tarp- 
į tautinės atominės komisijos

jų tarpe Rožės Luksemburg ir 
Karolio Liebknecht’o.

Ta socialistų “pergalė” ne 
vien išgelbėjo Vokietijoj ka
pitalizmo viešpatavimą, !__
pasitarnavo išsivystymui hitle-' veiksmų, 
rizmo, kuris vėliau* pasaulį Amerikos planas taip pat 
paplukdė kraujuose. reikalauja, kad joks veto

TZ j . ... . .. x ’ neturi atmest bausmių, ski-Kada Anglijos ir Wall stry- •_______________________

t \
šalyse, tai Sovietų Sąjungai L1JU& 1 KftMJJSKAb 
viešai skelbia, kiek ji armijos i Paryžius. — Seimas atme- 
paleido, kuri pirmiau 
Vokietijoje, Austrijoje 
tose buvusiose Hitlerio 
ninkėse.

J Maskvą ir kitus didmies
čius tūkstančiais grįžta Sovie
tų kariai iš Vokietijos ir ūmai „
stoja į darbus. Visoj Tarybų Ihdault gavo tik 240 balsų, 
Sąjungoj trūksta darbininkų, 0 reikėjo bent 310.

buvo te Georges Bidaultą, katali 
ir ki - - •* * - ...
talki kų kandidatą naujai tarny

bai į premjerus. Susilaikė 
i 337 atstovai nuo balsavimo 
— komunistai, socialistai 
ir kairieji respublikiečiai.

Nepaisant, kaip turčių spau
da garbina Anglijos valdinin
kus ir jų politiką, bet Ameri
kos liaudis gyvena Jurgio 
Washingtono dvasioj. Papras
tas eilinis amerikietis žino, 
kad mūsų protėviai tik per 
sunkią kovą išgavo laisvę. Jis 
žino, kad britai ,yra pavergę 
virš 500,000,000 kitu tautų 
žmonių — Indijoj, Afrikoj ir 
kitur.

Kada Mr. E. Bevinas, Ang
lijos užsienio ministras, atsi
lankė į futbolės
— Polo Grounds,
— tai rengėjai 
per garsiakalbi 
publikai 
svečio.

Vietoj 
minutes
švilpė... Ne kokis “pasitiki
mas!” Kada Mr. Bevinas at
sikėlė. ir policijos lydimas ėjo 
laukan ię aikštės, tai baubi
mas pasikartojo.

Tsaldario Skundas 
Jamesui Bymesui

pranešti

žaism avietę 
New Yorke, 
pasiskubino 

susirinkusiai 
atvykimą to

plojimo, per penkias 
susirinkę baubė ir

New York.
Graikijos premjeras Tsal- 
daris ir įteikė skundą J. 
Byrnesui,1 Amerikos valsty
bės sekretoriui, prieš Jugo
slaviją, Albaniją ir Bulgari
ją. Jis pasakojo, kad tie 
kraštai remia Graikijos 
partizanus.

Subadytas Čechoslova- 
kų Atstovas Brooklyne

Brooklyn, N. Y. — Keturi 
plėšikai, užpuolė ir peiliais 
sužeidė Josephą Formaną, 
Čechoslovakijos konsulato 
narį, beinant jam namo 
naktį.

Pittsburgh, Pa. — 
kuojančių mainieriu 
tininkai, naudodami 
tuzinus automobilių, 
žinėja ir uždarinėja pavirši
nes minkštosios anglies ka
syklas Pittsburgho .srityje. 
United Press rašo, kad jie 
išverčia iškastąjį anglį iš 
krūvų ir trokų ant kelių. 
Sakoma, kad ir nepatyrę 
darbininkai galį iškrapštyt 
45,000 tonų anglies per die
ną iš tokių kasyklų.-

Tardomas Sen. Bilbo 
Šūkavo prieš CIO ir 
Prieš Negrų Lygybę

Jackson, Miss. — Senato 
komisijos kvočiamas, f asis
tuojąs demokratas senator. 
Theodoras Bilbo sakė, būk 
jis nekurstęs baltuosius 
mušt negrus nuo balsavimo 
vietų. Pačiame tardyme 
Bilbo šaukė “Išvyt CIO or
ganizatorius” ir smerkė ra
štus skelbiančius negrų tau
tos lygybę su baltaisiais.

4 DIDIEJI SUSU/ 
SUTARČIŲ SU Aš:

New York.— Keturiu di- j v
džiųjų talkininkų užsieni
niai ministrai susidarė vi
sais svarbesniais ginčytais 
klausimais dėlei taikos su
tarčių su penkiais buvusiais 
fašistinės Ašies bendradar
biais kare — Italija, Rumu
nija, Vengrija, Bulgarija ir 
Suomija. Dabar lieka tik 
vienas rimtas ginčas — dėl 
Jugoslavijos pageidaujamų 
lengvatų Triesto uostamies
tyje, kur bus įvesta savival-

IRĘ DEL TAIKOS 
IES PALYDOVAIS
dybė talkininkų globoje.

Kariniai Atlyginimai
Keturi Didieji nusprendė, 

kad Italija sumokėtų tokius 
karinių nuostolių atlygini
mus — Jugoslavijai $125,- 
000,000, Graikijai $105,000,- 
000, Ethiopijai $25,000,000 
ir Albanijai $5,000,000; o 
Bulgarija turi sumokėt Ju
goslavijai $25,000,000 ir 
Graikijai $45,000,000.

Susitarta ir dėl įvairių 
kraštų teisių Dunojuje.

CIO Elektrininkų Unija i 
su 600,000 narių, CIO Meta-! 
listų Unija su 150,000 na- ! 
rių, CIO Tabako Darbinin
kų Unija, galingoji CIO Au
tomobilių Darbininkų Unija 
ir Geležinkeliečių Brolijos 
pasmerkė valdžios indžionk- 
šiną ir teismo sprendimą 
prieš Darbo Federacijos 
Mainieriu Uniją ir prieš jos 
pirmininką Lewisa. Visos 
tos CIO unijos ir geležinke
liečiai pasižadėjo remt mai- 
nierius.

Trumanas Žada Kovot 
Prieš Religinius ir 
Tautinius Užpuolikus

bandymas priversti Ameri- 
'os piliečius dirbti prieš jų 
'alią ir per ekonominę prie
vartą.”

Amerikos Darbo Federa- 
'ijos pirmininkas William 
Green prašė valdžią negai- 
'uojant surengt derybas 
'arp angliakasyklų savinin
kų ir Mainieriu Uniios. 
Greenas užreiškė: “Jėga, 
bausmės ir užkerimas dar
bininkams vergijos nesutin
ka su teisybės ir demokra
tijos principais.” Tokie žy
giai neiškas nė vieno tono 
anglies, pridūrė Greenas.

CIO galva Murray tvirti
no, kad teisėjo Goldsbo
rough indžionkšinas -draus
mė laužo Norris-La Guardi- 
jos aktą, kuris uždraudžia 
indžionkšinus streikuose. 
Kartu Murray pastebėjo: 
‘Kuomet taip žiauriai bau
džiami angliakasiai, tai tei
sinai, iš antros pusės, rodo 
nepaprasta švelnumą sam
dytojams,” 1 a u ž antiems 
urieš-trustinius įstatymus.

Valdžia ragino Aukščiau
siąjį Teismą jau sekančią 
savaitę svarstyti Mainieriu 
Unijos aueliaciją prieš tei
sėjo Goldsborough sprendi
mą.

Prez. Trumanas sekma
dienį per radiją šauks mai
nierius grįžt darban.

AREŠTAVO 30 PONIŠKŲ 
PROSTITUČIŲ PARYŽIUJE

I GAMTINĖS DUJOS NEW 
i YORKUI IR PHILAI

CHRYSLERIO AUTOMOBILIŲ 
DARBININKAI REIKALAUJA 
DAUGIAU ALGOS

Detroit, Mich. —Chrysle- 
rio automobilių korporaci
jos darbininkų, CIO ųnijis- 
tų vadai, laiko konferenci
ją; svarsto algos pakėlimą 
ir kitus reikalus.

Chryslerio korp. šiemet 
gavo jau $10,292,645 pelno, 
o neseniai tiek pabrangino 
automobilius, kad gaus dar 
$30,000,0000 metinio pelno.

Paryžius. — Policija už
klupo ir areštavo 30 gražių, 
puošniii prostitučių Cafe de 
la Paix, madingoje valgyk
loje - gertuvėje. Kada val
džia uždarė paleistuvystės 
namus, tokios panelės per
simetė į įvairias užeigas; 
mokėjo po kelis dolerius pa
tarnautojams už leidimą 
“pasėdėti”, o pačios, gaudy
damos svečius, pelnė iki ke
lių tuzinų dolerių per die
na, k- .

Washington. — Po dienos 
kitos pradės plaukti gam
tinės žibinamosios dujos 
Big Inch vamzdžiu iš pieti
nių valstijų į New Yorko ir 
Philadelphijos apylinkes. 
Tuom vamzdžiu per dieną 
atplauks 155,000,000 kubi
nių pėdų dujų, o jos bus 
vartojamos kurui įstaigose, 
turinčiose reikalinguos įren
gimus. Bet tos dujos pava
duos tiktai 6,000 tonų ang
lies.

Washington. — Preziden
tas Trumanas įsteigė pilie
tinių teisių komitetą, kad 
kovotų prieš tokias “orga
nizuotas grupes, kurios 
kursto religinę ir tautinę 
neapykantą ir kartais žudo 
net karo veteranus, vyrus 
ir.moteris dėl to, kad šie 
žmonės ;
arba skirtingos religijos.

Reikalauja Veiksmų, o ne 
žodžių prieš Franko

Lake Success, N. Y. — 
Franci jos delegatas Jungt 
Tautų seimui, Leonas Jou- 
haux reikalavo veiksmų, ne
tik žodžių prieš Franko fa
šistų diktatūrą Ispanijoj.

“NUSIMINIMAS. NEDARBAS,; 
NUSIVYLIMAS TARP 14 
MILIONŲ VETERANŲ”

balvoną. Bet 
ištaškė nacių

HOOVER DIRBA GRAI
KŲ MONARCHISTAM 
New York. — Buvęs pre

zidentas Herbertas Hoove- 
ris apsiėmė į pirmininkus 
vajaus surinkti $12,000,000 
pašalpos “žmonėms” Grai
kijoj (fašistams - monar- 
cnistams);

Washington. — Tarp 14 
milionų karo veteranų pa
plitęs “nusiminimas, nusi
vylimas, nedarbas arba ne
gana darbo”, kaip raporta
vo karo departmentas. Sa
ko, jog valdžia turi paga
mini planus greit veteranų 
būklei gerinti.

Lake Success, N. Y. —So- 
>; vietų atstovas Georgas Sak- 

’ sinas reikalavo palaikyt 
Jungt. Tautų centrą New 
Yorko apylinkėj. Jisai sakė, 
jei J. Tautų centras būtų 
perkeltas į San Francisco, 
tai Sovietų delegatai ten ne
važiuotų.

; Gumos Darbininkai 
Reikalauja Priedų

Švedija z vis negauna rodos 
su Hitlerio paminklu. Hitleris, 
pasitikėdamas, ka& jis užka
riaus pasaulį, užsal\ Švedijoj, 
kad $2,000,000 vertės pada
rytų jo stovylą iš geriausio 
marmuro.

Na, žinoma, švedai ir nu
kalė marmurinį 
Sovietų armija

landą. Prasideda derybos 
į tarp unijos ir kompanijų.

London. — Vienas aukš
tas anglų valdininkas pa
tvirtino, kad Anglija susita
rė su Jungtinėmis Valstijo
mis apginkluoti savo ka
riuomenę tokiais pat gink
lais, kokius Amerikos armi
ja naudoja.
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Hitlerio Karo Specialistai Dirba Amerikoje
Associated Press žinių agentūra pranešė iš Fort 

Bliss, Texas, kad ten dirba grupė buvusių karo specialis
tų ir jų tarpe baronas Warnher von Braun. Jis yra išra
dėjas nacių skrajojančių bombų “V-2”, kuriomis jie bom
bardavo Londoną ir kitus Anglijos miestus. Jis Amerikoj 
tobulina “V-2”, kad jomis “bombarduoti mėnulį.”

United Press žinių agentūra praneša iš Dayton, 
Ohio, kad ten dirba net 86 buvę Hitlerio karo specialistai: 
Dr. Alexander Lippisch, išradėjas mūšio lėktuvų “Mes
serschmitt” Me-163; DU Rudolf Hermann, buvęs nacių 
karinių išradimų direktorius Peenemunde; Otto Steut- 
zer, buvęs nacių direktorius radaro srityj; Dr. Theodore 
W. Zobal, buvęs Herman Goeringo karinio instituto di
rektorius ir kiti.

Daily News įdėjo kelis paveikslus, kur vaizduoja, 
kaip buvę Hitlerio karo specialistai dirba Amerikoje che
miškose laboratorijose, karo orlaivių ir radaro gamyboj, 
raketinių bombų fabrikuose ir kitur. Dienraštis rašo, 
kad Amerikoj jau yra 270 buvę aukšti Hitlerio karo spe
cialistai, kurie dirba tobulinime įvairių ginklų. Jie visi 
savo liuosa valia atvyko į mūsų šalį. Taipgi rašo, kad iš 
Bremeno išplaukė dar 730 aukštų nacių karo technikų, 
kurie atvyksta į mūsų šalį.

Iš Washingtono praneša, jog kada buvo sumušti hit
lerininkai, tai į Amerikos rankas pateko 500,000 visokių 
vokiečių planų ir dokumentų, liečiančių karinius ir ki
tokius išradimus, ir 5,000 tonų techniškų įrengimų.

Minimų žinių agentūrų korespondentai rašo, kad 
Washingtone generolai ir politikai labai daug svarbos 
deda i pagalbą tų nacių technikų. Bet, mūsų supratimu, 
pamiršta du dalykus: (1) Kiek šių nacių technikų turėtų 
būti pastatyti prieš tarptautinį teismą, kaipo karo krimi
nalistai, nes tai jų pagalba buvo paruošta Hitlerio armi
ja? (2) Tie, kurie mano, kad Hitlerio karo technikai yra 
gabiausi pasaulyj, labai apsirinka. Šių technikų paruošti 
ginklai negalėjo prieš Jungtinių Tautų, ypač So v. Sąjun
gos technikų paruoštus ginklus atsilaikyti.

Dar Apie Pabėgėlius
Jungtinių Tautų organizacijoj jau seniai eina gin

čai dėl to, kaip užbaigti reikalą su taip vadinamais “dis
placed persons” — pabėgėliais ir išvietintais, — kurie 
vis dar sudaro Amerikai nemažą naštą okupuoto j Vokie-

Kaip žinome, hitlerininkai buvo po prievarta suvarę 
į Vokietiją daug milionų kitų tautų žmonių sunkiems 
darbams. Vien Sovietų Sąjunga jų išlaisvino ir į namus 
pasiuntė virš 5,000,000 įvairių tautų žmonių. Jos atsto
vas Andrius Višinskis sako, kad, jeigu ne hitlerinis te
roras išvietintų kempėse, tai tos problemos nebūtų. Ir 
tai yra faktas, nes Sovietų Sąjunga neturi tos problemos 
— jos okupuoto j Vokietijos dalyje visi tie žmonės su 
džiaugsmu grįžo į savo tėvų šalis.

Bet kitaip yra Amerikos, Anglijos ir Franeijos zo
nose. Ten dar vis yra apie pustrečio miliono pabėgėlių 
ir išvietintų. Kas gi jie per vienį?

Mūsų šalies Senato War Investigation Committee bu
vo pasiuntęs specialę komisiją, kuri važinėjo po išvietin
tų kempes ir tyrinėjo. Dabar to komiteto advokatas Ge
orge Meader paskelbė tūlus faktus.

Jis sako, kad Franeijos zonoj yra tik apie 35,000 
išvietintų ir jie povaliai mažėja, nes francūzai nerodo 
jiems didelio prielankumo. Anglijos zonoj dar yra apie 
300,000, bet ir iš ten nemažai kraustosi į amerikiečių zo
ną.

Kas liečia Amerikos zoną, ten yra virš 1,000,000 vo
kiečių, kurie pabėgo iš savo namų, kada Sovietų Armija 
įsiveržė į Vokietiją. Kas jie per vienijau nesunku supras
ti — didžiumoj atviri naciai, kurie buvo viršininkais Hit- 

, lerio okupuotoj Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, Baltrusijoj, 
Ukrainoje Jugoslavijoj, Bulgarijoj. Jie bėgo, kad nebū
tų pašaukti atsakomybėn. Daug vokiečių, kurie buvo pa
bėgę nuo karo baisenybių, jau grįžo į Sovietų okupuotą 
zoną, bet šie to nq)adarė.

Amerikos zonoj dar yra apie 1,200,000 bėglių iš Pa
baltijy, Baltrusijos, Ukrainos, Bulgarijos, Jugoslavijos 
ir Lenkijos. Šie didžiumoj yra nacių bendrai; jie bėgo 
iš savo šalių todėl, kad bijojo liaudies bausmės/žinoma, 
kempėse yra dar dalis ir gerų žmonių, kuriuose naciai 
po prievarta į Vokietiją atvarė, bet hitleriški elementai 
terorizuoja tuos žmones ii' neleidžia jiems grįžti į tėvynę.

Toliau advokatas G. Meader sako, kad išvietinti tin
gi dirbti. Jie nenori net savo namų sutvarkyti. Barben- 
hausen stovykloj namams aptaisyti iš 3,000 bėglių tik 400 
sutiko dirbti ir tai tik tada, kada jiems davė priedinį kie
kį cigaretų, drabužių ir kitokių dalykų.

rinka ir linkę prie kitų piktadarysčių. Pagal Amerikos 
armijos davinius, vien per pusę metų užrekorduota 4,116

PASIKALBĖJIMAS SU TERORIZUO JAMAIS NEGRAIS
mo Gladys Stephensonienės 
ir jos sūnaus veterano Ja
mes ir nulinčiavimui už tai, 
kad James Stephenson ap
gindamas savo motiną, už
gavo baltą mušeiką. Blair 
visu greitumu nuvažiavęs 
pas kalėjimą, išėmė abu Ste- 
phensonus ant parankos ir 
nuvežęs į saugią vietą, pali
ko juos. Grįžęs į negrų biz
nio sekciją, Blair perspėjo 
visus, kad būtų prisirengę 
gintis, jeigu kukluksai juos 
užpuls už išgelbėjimą Ste- 
phensonų nuo jų pasikėsini
mo nulinčiuoti.

Kai tik spėję negrai pri
sirengti apsigynimui, Ku 
Klux Klano organizuota 
gauja užplūdo visą negrų 
biznio ^atvę. Tarpe negrų 
buvę apie 13 karo veteranų, 
kurie prirengę visą apsigy
nimą sulyg karinės strate
gijos ir pasekmėj to, jie nu
vijo tuos baltuosius užpuoli
kus. Bet negrai negalėję pą- 
silikti ramūs, nes jie nu
jautė, kad jtios gali užpulti 
dar didesnės baltųjų šovi
nistų gaujos nakčia ir todėl 
jie savo apsigynimą dar 
drūčiau suorganizavo. Apie 
vidurnaktį K.K.K. užpuolė 
juos su dar didesne spėka, 
kuriai vadovavo Columbia 
miesto policija. Negrai gy
nėsi iš visų pajėgų, visu į- 
nirtimu. Šautuvai buvę var
tojami iš abiejų pusių ir 
tarpe sužeistųjų buvę keli 

antru 
Po

nu-

Columbia, Tenn. — Va
žiuodami į St..- Petersburgą 
vėl užsukome į šį miestą, 
kad atlankyti nuskriaustus 
ir dar tebeterorizuojamus 
negrus ir patirti apie jų ap
sigynimo eigą teisme. Šį 
kartą neteko sueiti laidotu
vių direktoriaus James E. 
Morton, kuris pereitą pava
sarį man daug’papasakojo 
apie pasibaisėtinas skriau
das, padarytas jam ir ki
tiems jo rasės žmonėms už 
tai, kad jie gynėsi nuo Ku 
Klux Klanų, kada pastarie
ji buvo pasikėsinę juos lin
čiuoti masiniai. O KKK tas 
pasikėsinimas 1 buvo už tai, 
kad negrai išgelbėjo du sa
vo rasės žmones nuo jų lin- 
čiaus. Šį kartą Morton buvo 
užimtas su laidotuvėmis, 
taip pat ir kiti žymesni biz
nieriai buvo išvažiavę į tas 
laidotuves.

Tuo kartu mėginau už-, 
kalbinti vieną kitą iš meg- 
rų, kuriuos patikau ant gat
vės, kad patyrus ką, bet iš 
jų nieko negalėjau patirti, 
nes matosi, kad nekurie iš 
jų neapkenčia ir nepasitiki, 
nepažįstamais baltais žmo
nėmis. Tik vienas iš jų pa
rodė man į praeinantį senu
ką ir patarė pasiteiraut pas 
jį. Tik man tas senukas at
rodė daugiau panašus į ven
grų tautos žmogų su dide
liais pakirptais žilais ūsais 
ir ilgais žilais pFaukais. Bet 
nurodytojas mane įtikino, 
kad jis yra negrų rasės 
žmogus.

Jo pravardė Huston, dar 
tvirtas senukas, apie virš 
70 metų. Į tą kovos sūkurį 
jis nebuvęs įsitraukęs tie
sioginiai, tik jo namukas, 
kurį buvo išrendavęs barz
daskučiui ir kitam kokiam 
bizneriui, buvęs dikčiai su
žalotas, kad atremontavi- j 
mui tik medžiaga, apart1 
darbo, kainavus ? 
l$as sako, tos gatvės namų! 
savininkams ir biznių įstai
goms abelnai padaryta nuo
stolių apie už šimtą tūks
tančių dolerių. Jie mėginę 
skųsti valstiją už jiems pa
darytus nuostolius, bet teis
mas jiems .“išaiškinęs”, kad 
valstijos ginkluotoms jie- 
goms buvusi pareiga tą įvy
kinti. Vėliaus, senukas sa
ko, buvęs paduotas skundas 
Tennessee gubernatoriui už 
tuos padarytus nuostolius. 
Bet gubernatorius jiems pa
reiškęs kad valstijos saugos 
komisijonierius su savo gin
kluotais vyrais atlikęs gerą 
darbą. Tai vietoj gauti at
lyginimą už jiems padary
tas skriaudas, susilaukę į- 
žeidimo ir pašaipos iš savo 
valstijos pareigūnų.

Tebesikalbant su senuku, 
parvažiavo iš laidotuvių ki
ti du vyrai, kurių vardai 
nuo seniau man buvo žino
mi iš laikraščių', nes jie nuo
latos stovi kovų priešakyje 
prieš jų rasės skriaudikus, 
tai 76 mėtų amžiaus, bet 
dar gerai atrodantis, Julius 
Blair ir jo sūnus, karo vete
ranas, Sol. Tėvas turi vais
tinę, o sūnus kitose duryse 
trijų kėdžių barzdaskutyk- 
lą. Tas namas irgi jų nuo>- 
sayybė. Abu malonūs ir ge
rai susipratę vyrai, pasiry
žę vesti kovą prieš jų rasės žmonės tik gynėsi nuo 
diskriminaciją ir teroriza
vimą iki pergalės.

Šių metų vasario 25 d. Ju
lių Blair pasiekusi žinia-, 
kad Ku Klux Klanai orga
nizuoja baltųjų padaužų 
gaujas išveržimui iš kalėji-

policistai. Mūšį ir 
kartu laimėję negrai, 
antros pergalės negrai 
jautė, kad čią kas nors 
lės įvykti nepaprasto, 
nusitarė uždaryti biznius 
ant nekurio laiko ir patys 
išsiskirstyti. .

Ant rytojaus po tų mū
šių, Tennessee valstijos 
saugos komisionierius pri- 

I siuntė 400 ginkluotų su šau- 
I tuvais ir '* kulkosvaidžiais 

$68. Senu-, kurle įžygiavę į Co- 
! lumbia miesto negru biz- ‘ ‘ 1 'v 1 •

jie

1 biz
nio gatvę, be jokio perspė
jimo, pradėję iš kulkosvai
džių ir šautuvų kulkomis 
aižyti biznio namų duris ir 
langus. O kada jau buvę 
viskas valioj, atvira, metė
si į vidų ir pradėjo žaloti 
krautuvių įrengimus ir jose 
esamą turtą, o kas jiems 
patiko, nešėsi su savim. O 
įrodymui, kas taip teroriz
mui vadovavo, ant laidotu
vių įstaigoj rasto karsto iš
tepliojo su balta kvarba 3 
dviejų pėdų dydžio “K” rai
des ir dar karstą sunaiki
no. Žalojimą baigę, ėmėsi 
areštuoti, pirmiausiai biz
nierius, o paskiau bile neg
rą, kur pasigavę, iki užkim
šo kauntės kalėjimą. Kalėji
me du iš areštuotų karo ve
teranus nušovė, o nekuriuos 
ant tiek prikankino, kad 
vienas paleistas iš kalėjimo 
griuvo ant kalėjimo laiptų 
ir mirė. O biznieriai ir žy
mesni negrai buvę laikomi 
per kelias dienas be susisie
kimo su niekuom, su tikslu, 
kad jie negalėtų greitai pa- 
siliuosuoti iš kalėjimo ir 
paskiau gelbėti biednes- 
niems savo rasės žmonėms.

Prasideda Teismai.
Rodos, jau kiekvieno pa

doresnio -žmogaus sąžinė 
turėjo diktuoti, kad tie 

už
puolikų, kurie buvo pasikė
sinę juos linčiuoti, nes neg- 
vole, o ne prasikaltimas. 
Kaltininkais buvo kukluk
sai, kurie suorganizavo lin- 
čininkų gaujas, miesto poli
ciją, kuri vadovavo tphis

vagysčių, 219 žmogžudysčių ir 890 užpuolimų, kurie buvo 
tų bėglių atlikti. Advokatas sako, kad kiekvieno bėglio --------------- __ cmh On __ i...i —

gaujoms ir Tennessee vals
tijos pareigūnai, kurie pri
siuntė tą bausmės ekspedi- 
ją sunaikinimui nekaltų 
negrų nuosavybes ir turto 
— tie turėjo būti patraukti 
atsakomybėn ir teisiami. 
Bet čia taip nebuvo. Tuos 
nekaltus, nuskriaustus neg
rus atidavė “grandžiurei”, 
kuri susidėjo iš tos apielin- 
kės baltųjų žmonių ir ta 
“grandžiurė” įkaitino 30 i 
negrų, pirmo laipsnio pasi
kėsinime žudyti,, kas gręsė 
po 21 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Apsigynimo 25 negrų by
la prasidėjo 29 d. gegužės 
š. m. ir pirmiausis apsigy
nimo advokatų pasiryžimas 
buvęs pralaužti tą barjierą, 
kuri Tennessee valstijoj ne
prileidžia negrų į prisiek
dintus teisėjus, palaikant 
negrus antros klasės pilie
čiais. Apsigynimo adv. 
griežtai reikalavo, kad teis
mas atmestų grandžiurės į- 
kaltinimo 25 negrų aktą, 
remdamiesi tuomi, J<ad čia 
yra kova tik tarpe baltosios 
ir negrų rasių, grandžiurė, 
susidėjusi tik iš baltosios 
rasės, negalėjo išnešti beša
liško nusprendžio prieš neg
rus. Argumentai ir įrody
mai iš apsigynimo pusės tę
sėsi per 5 savaites. Bet tei
sėjas Ingram nuolatos, šim
tu nuošimčiu palaikė vals
tijos advokato Paul Bum
pus argumentą, kad negrai 
buvę sistematiškai neprilei- 
džiami į prisiekdintus tei
sėjus Maury kountėj per 
pastaruosius 50 metų ir 
tuomi pasiremdamas teisė
jas nusprendė, kad ir šis 
vien baltųjų grandžiurės 
nuosprendis esąs legalus. .
Byla Iškelta i Kitą Kaūntę

Byla buvo pradėta Mau
ry (County),^ kurios buvei
nė randasi Columbia, Tenn. 
Bet K. K. K. apsižiūrėjo, 
kad toje apylinkėje dauge
lis iš baltųjų žmonių sim
patizuoja terorizuojamiems 
negrams, paabejojo ar džiū- 
rė, nors ir susidedanti 
vien iš baltosios rasės, nu
teis tuos negrus sulyg jų 
norų. Todėl byla sumanyta 
perkelti į Lawrance kaun- 
tę, kurios buveinė randasi 
Lawranceburge, už 34 my
lių nuo Columbia. Apsigyni
mo advokatai apsižiūrėjo, 
kad Lawranceburgo apylin
kėj yra dar didesnė negrų 
diskriminacija, negu Co
lumbia, darė viską, kad ne- 
daleidus nukelti bylą į Law- 
ranceburgą, siūlė kitą, Wil
liamson ar Davidson kaun- 
tes, kurios randasi pana
šiam atstume nuo Colum
bia, kaip ir Lawranceburg. 
Bet teisėjas Ingram, pastū
męs viską į šalį, sutrumpi
no diskusijų laiką ir pasi
remdamas valstijos parei
kalavimu, perkėlė bylą į 
Lawrance kauntę.

Lawranceburge 25, iš 30- 
ties įkaitintų negrų, tarpe 
kurių buvo tėvas su sūnum 
Blair, kunigas Calvin Lock- 
rige ir kiti, teismas prasi
dėjo rugpjūčio 6-tą ir tęsėsi 
iki spalio 4-tos. Apsigynimo 
advokatų pastangos buvo 
išrinkti, esamose sąlygose, 
geriausius kandidatus į pri
siekdintus teisėjus, džiuri- 
menus ir teisėjus pertikrin
ti apie teisiamųjų nekaltu
mą. To‘pasekmėj, jų dviejų 
mėnesių sunkaus darbo, tei- 
rai iš anksčiau buvo sužino
ję, kad linčininkai zuja po 
krautuves virvių. Gintis 
nuo užpuoliko, kuris , grąsi- 
na mirčia, yra juk kiekvie
no gyvūno instinktu ir prie- O in Lilz' nu
nuteisė po 21 metus prie 
sunkiųjų darbų valstijos ka-
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Paskutinės Savaitės
Jau matėte pranešimą, jog Laisvės vajus nebus 

prailgintas. Jisai baigsis su sausio mėnesio pirma 
diena. Taigi jau paskutinės savaitės Laisvės vajaus. 
Tad, prieteliai, į darbą višom jėgom!

❖ * *

'■ Šios paskutinės savaitės turi būt kuo plačiausia 
išnaudotos. Reikia pereiti kuo daugiausia namų, rei
kia kalbinti kiekvieną lietuviškai kalbantį žmogų, 
kad užsisakytų dienrąštį Laisvę.

* Ct X-.
Daugelyje vietų, kur galima ką nors surengti 

biudžeto sukėlimui, dar nesurengta. Reiktų pasidar- 
• buoti, kad parengimai įvyktų. Kur įvyko, visur bu
vo sėkmingi. Kodėl negalėtų įvykti visur, kur tik yra 
Laisvės skaitytojų?

♦ * =:-• x

Yra daug gerų dienraščio Laisvės patriotų, ku
rie vis dar nėra Laisvės bendrovės šėrininkais. Būti
nai įsigykite šėrų dar prieš Naujus metus. Būkite 
Laisvės leidėjais ir savininkais. Užtikrinkite savo 
dienraščiui ateitį.

Reikia gerokai pasispausti aukų rinkimu Laisvės 
biudžetui 1947 metams. Daug yra gerų žmonių, ku
rie norėtų paaukoti į biudžeto fondą savo dienraščiui, 
bet niekas jų nepakalbina. Visus pakalbinti yra sun
ku, nes per trumpas laikas. Prisiųskite patys savo 
dovaną, tai bus dar gražiau.

Vajaus pasisekimas tai Kalėdų dovana dienraš
čiui Laisvei. Laisvė yra geriausias draugas kiekvie
no apšvietą mylinčio žmogaus. Jei kitiems drau
gams perkate kalėdinę dovaną, tai kodėl nenupirkti 
ir Laisvei? Naujas skaitytojas—tai puikiausia do
vana Laisvei, o jo nereikia, nė pirkti, užtenka prikal
binti. Tačiau pasipirkimas Laisvės bendroVę^šėrų ir 
primetimas doleriuko-kito taipgi būtų labai įvertina
ma dovana. LaisvesiAdministracija.
—-------------—--------------------- ------------- ... ---------------------------------------------------

kad K. K. K., mėgindami 
nubaltinti savo kaičias žmo
nių akyse, stengiasi visais 
jiems galimais būdais su
naikinti tuos jų nuskriaus
tus žmones. O jie tam turi 
visokių galimybių, — jie Čia 
sulindę į visokias valdvic- 
tes, policiją ir teismus. Iš to 
viso galima lengvai įsivaiz
duoti, kad tos kovos teis
muose bus labai sunkios ir t 
iškaštingos.

Labai Dėkingi Mūšų 
Spaudai

Parodžiau aš Blair’ams 
mūsų dienraščius, Laisvę ir 
Vilnį, taos numeri 
riuose Tilpo platus 
mas apie jų ryžtingas kovas 
prieš žvėriškas jų rasės dis
kriminacijas. Tą Vilnies 
num. jiems palikau jų at
minčiai. Juodu labai nudžiu
go, kad ir lietuviai žino ir 
rūpinasi apie jų rasės kovas 
prieš skriaudėjus. Jie ma
nė, kad iš baltųjų rasės tik

ma dovana.

ius, ku-
i aprašy-

Įėjime. Manoma, kad jeigu 
ne teisėjo pastatytos »džiu- 
rei kilpos, būtų buvę ištei
sinti visi. Valstijos advoka
tas Paul Bumpus, įbaugini
mui džiurimenų, sakęs: 
“Jeigu jūs nenubausite tų 
negrų,' tai apsižiūrėsite, ka
da jūsų žmonos taps išpjau
tos.”

Bet kova dar nebaigta. 
Nors gynėjai teismo z nuos
prendžiu buvę pilnai paten
kinti ir labai dėkingi vi
siems, kurie suteikė mate- 
riąlę ir moralę jiems para
mą, bet kova už išgelbėjimą 
visų įkaitintųjų negrų dai 
negreitai bus baigta. Todėl 

| apsigynimo štabas atsišau
kia' į visus teisingumą my
linčius Amerikos žmones 
visuotinos paramos toms 
kovoms, kurios dar stovi 
priešakyje. Tokia parama 
privalėtų susirūpinti kiek
vienas demokratiją mylintis' 
palietis, sako jų atsišauki-
mas- . • langių kalboj pažangusis

Lapkričio pradžioj turėjo į dienraštis “Daily Worker” 
prasidėti teismas Gladys aprašinėjo jų kovas prielan- 
Stephensonienės ir jos sū- kiai. Jiedu sako, kad jiems 
naus, James. Tų, dviejų nu- bus lengvesnė ta kova, kada 
teistųjų apeliacijos į valsti- jie žinos, jog didesnės baltų 
jos aukščiausią teismą, ku- žmonių masės yra su jais, 
ris įvyks Nashville, Tenn.,j Paklausus, kaip dabar tos 
laikas dar nenustatytas.1 apylinkės baltieji žmonės 
Prie tam, dar sufrėmavo atsineša į juos, juodu sako, 
kokiais ten kitais kaltini- kad dabar jie randa dali
niais nekuriuos iš tų, kurie giau simpatijos tarpe bal- 
spalio 4-tą buvo išteisinti.1 tųjų žmonių. Policija irgi 
Jų teismo diena dar nenu- nebeterorizuoja jų taip, 
statyta. 1 ' kaip pirmiau.

Tas viskas aiškiai parodo,! J. N. Simans.

Tie nariai Lumber & Sawmill Workers (AFL) už
stoja kelią Northwestern Pacific traukiniui, prikrautam 
lentomis. Jau arti metai ■— 320 dienų buvo laikė šid 
paveikslo traukimo — kai tie žmonės streikuoja prieš 
medžio monopolistus, kontroliuojančius Kalifornijos 
raudonmedžio industriją.

' & &
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Lietuvių Daile ir Jos Vystymasis
Robertas Feiferis

Paskaita duota Amerikos Lietu viii 
Meno ir Kultūros Suvažiavime, spa
lio 23 dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
Chicago, Ill.

Pirma negu apibudinsiu apie dailės ei
gą Lietuvoje, reikia paminėti visiems jau 
žinoma mūsų dailininką M. K. Čiurlionį, 
kuris buvo žinovas kreidinės tapybos 
(pastel). Jis sukūrė savotiška, naują dai
lės stilių - charakterį. Jo kūriniai visi 
charakteringi misticizmu, nieko bendro 
neturinti su realvbe. Iš jo paveikslu 
pastebima vidujinės kančios — utopiški 
sapnai-siėkiai. Jo kūryboj tai buvo vy
raujančioji tema, bet su giliu filosofiniu 
turiniu.

Čiurlionis, nežiūrint kad jo meno moto 
buvo “menas—menui”, bet jis buvo ir 
yra mūsų dailūs patriarchas. Jis savo 
charakteringa lietuviška dvasia kūryboj 
paliko įtakos į busimuosius dailininkus.

Šimonis. Buračas yra vieni iš jų.
Kas ypatinga bei verta paminėti, tai 

kad Čiurlionis yra vienintelis žinomas 
pasaulyje, kuris bandė sujungti dailę su 
muzika, t. y., sujungti spalvų tonus su 
muzikos tonais, žinomas taip pat kaipo 
kompozitorius, jo atrastos muzikos 
kompozicijos, ištraukos iš jo simfoninės 
poemos “Jūra” yra kaip tik tas bandy
tas junginys su jo prestu 2-se paveiksluo
se “Jūra”, kuriame jis pranašauja savo 
egzistencijos galą. Šis ir daugelis kitų 
jo paveikslų randasi jo vardu sutvertoj 
Čiurlionio galerijoj.

Susitvėrus Lietuvai, pirmieji pionie
riai palaikyme ir vystyme lietuviškosios 
dailės buvo: J. Vienožinskis, Kalpokas, 
Varnas, Žmuidzinavičius, Rimša, škleris, 
Galdikas, kurie sutvėrė 1921 m. Kauno 
miesto Rotušėj meno mokyklą. Sū gana 
primityviškom techninėm priemonėm 
pradėta buvo meno pirmoji vaga. Jau 
geresnėse sąlygose, neišvengiant nuolati
nių kovų, pradėjo veikti meno mokykla 
persikėlus ant Žaliojo Kalno, šalia Čiur
lionio galerijos. Didžiausias nuopelnas 
tenka dailininkui Justinui Vienožinskiui, 
kurio iniciatyvos dėka liko įsteigta meno 
mokykla,, o ne pašto įstaiga, kaip tuolai
kinės valdžios buvo planuota.

Meno mokykla tai buvo pirmutinė ta 
mokslo įstaiga, dėka kurios mes šiandien 
turime Lietuvoj aukšto stažo dailininkų. <

Charakteringa, kad į meno mokyklą 
nuo pat pradžių gana didelis skaičius as
pirantų - mokinių įstodavo — net būdavo 
skelbiami konkursiniai įkvotimai.

Veik visi jaunuoliai, kurie ianko meno 
mokyklą, buvo gana1 prastose material, 
sąlygose. Tekdavo pusbadžiai maitintis, 
o išlaidos meno reikmenims daug aukš
tesnės būdavo, negu universitetą lan
kant.

Daugumas jaunų dailininkų buvo bied- 
nų tėvų, tad savaime aišku, turėdavo 
pusbadžiai maitintis, o valdžia visiškai 
nesirūpino juos paremti. Smetonos lai
kais stipendijas duodavo pabaigusiems 
bendrąjį lavinimosi skyrių tik tiems, ku
rie buvo prisiplakę prie jų arba aukštų 
valdininkų, poniučių, proteguojami bei 
užrekomenduoti. Pažangesniesiems dai
lininkams stipendijų nebuvo.

Per tikras erškėčių takų virtines teko 
jaunajai meno kartai eiti. Daugelis su- 
klimpo ir griebėsi kitos mokslo šakos ar 
amato, o jei būtų tąja kliūtimi pasirū
pinta, šiandien lietuvių tautoje būtų bu
vę dar stipresnė meno jėga.

Jaunieji tų laikų dailės aspirantai bu
vo priversti ieškoti pragyvenirpo šaltinio, 
kad galėtų tęsti meno mokslą.

Tais laikais .nebuvo lengva jauniems 
dailininkams, nes senieji buvo veik už- 
monopolizavę vietas. Taip, kad ėjo savo 
ruožtu net var(žyb(\s darbų gavimo atve
ju — už duonos kąsnį. Jaunieji skver
bėsi į laikraščius, žurnalus, teatrus ir 
komercines įstaigas su - savo kūriniais. 
Dar jauni dailininkai, bet jau sugebėjo 
pasižymėti ypač grafikoj: Kulakauskas, 
Jonynas, Tarabilda, Šepetys, Ušinskas, • • T • i • T • • v ♦ • • V

Puodžius, Petrulis, ir Mikėnas gana pui
kiai pasižymėjo ir iškilo su savo kūri
niais.

Tapyboj ypatingai pasižymėjo Mikė
nas, Palaima, Norkus ir kiti.

Tapytojams irgi nelengva buvo kurtis 
dėl techninių trūkumų. Turėti savo tapy
bos studiją su visais įtaisymais, tai ne
lengva buvo Smetonos laikais.

Besivystant grožiniam menui Lietuvoj, 
savaime aišku, jame pasireiškė taip kaip 
ir lietuvių tautos literatūroj: vargai, rū
pesčiai, siekiai. Jaunieji darbininkai pra
deda kurti jau ne beprasmiškai, bet jau 
su giliu turiniu ir mintimis. Galima sa
kyti, kad vienas iš didžiausių dailininkų- 
šaržistų bei karikatūrų buvo dailininkas 
Žukas. Jo sveika politinė sąvoka bei ryž
tingas kovingumas prieš tų laikų reži
mą; daug ko atliko jis savo piešiniais- 
karikatūromis: “Vapsvoj”, “Spaktyvoj”, 
“Kuntaplyje” bei pažangesniuose laikra
ščiuose vaizdžiai ir aštriai — be jokio 
glostymo charakterizuodavo smetonišką 
valdymo formą bei lietuvių tautos darbo 
žmonių siekius. Nors ir buvo tąsomas po 
kalėjimus, bet pasiliko nepalaužiamas ir 
ryškus vaizduotojas už darbo žmonių 
reikalus ir liko tokiu iki pat mirties.

Vėliau susidarė dvi grupės grožiniame 
mene: viena už “menas—menui”, kita už 
“menas darbo liaudžiai”. Tas buvo labai 
jaučiama meno mokykloje. Įvyksta strei- 
kas-protestas prieš varžytojus laisvojo 
meno. J. Vienožinskiui vadovaujant, su
sikūrė kita meno mokykla po vardu “J. 
Vienožinskio Tapybos Studija”, į kurią 
įstojo visi žymesni bei pažangūs dailinin
kai tęsti mokslą.

Niekad nepamiršiu tą epizodą streiko • 
išvakarėse, kada dailininkas Žukas tarė 
žodį į susirinkusius sekamai: “Vyrai, 
nuo mūsų šio žygio laimėjimo priklausys 
lietuvių meno ateitis. Kovokim, kad me- 
nas-dailė būtų ginklas kovai už liaudies 
gerovę, o ne parazitų malonumas.” Ir 
išdalinus visiems “ginklų”, susidedančių 
iš supuvusių kiaušinių, karboliaus rūgš
ties bei kitu, nudrožėm į Žaliąjį Kalną— 
meno mokyklon.

Tiesa, po to nors ir buvom tąsomi po 
peticijos nuovadas, bet jis mums įsąmo
nino, kad menas nėra vien tik malonu
mui priemonė, bet ginklas kovai už dąrbo 
liaudies gerovę.

■ Nuo to laiko pažangesniesiems daili
ninkams buvo veik negalima dirbti vie
šai. Jie turėjo pasiduoti tautininkiškiems 
nuostatams arba slaptai veikti. Kiek vė
liau nors ir sukurdavo dailininkai neblo
gų kūrinių, bet motyvai buvo be didelės 
vertės.

Antras pasaulinis karas ištaškė daug 
meniškų jėgų Lietuvoj. Tas pats įvyko 
ir su dailininkais. Nacių viešpatavimo 
metu Lietuvos dailė negalėjo vystytis lie
tuviškoj dvasioj. Keletas iš pažangių dai
lininkų žuvo, jų tarpe ir žinomas skulp
torius Grybas. Jį naciai pakorė.

Nors ir daug ‘ nukentėjo dailininkai, 
bet šiandien galima džiaugtis ir didžiuo
tis, kad Lietuvoj grožinis menas sparčiai 
plėtojasi ir eina gigantiškais žingsniais 
prmyn. Turime Vilniuje Dailės ir Pritai
komojo Meno Institutą. Kaune irgi vei
kia meno mokykla, kuri naujus dailės 
kadrus rengia. Sekančiais 1947 metais 
Maskvoje rengiama visasąjunginė dailės 
paroda Spalio Socialistinės Revoliucijos 
trijų dešimčių metų sukaktuvių proga. 
Šia proga mūsų tarybiniai dailininkai, 
anot dail. B. Bučiaus aprašymo, visu 
smarkumu rengiasi. ‘

Jų kūrybos vyriausia tema yra: Iškelti 
darbo heroizmą, atstatantį iš griuvėsių 
savo tėvynę, atkaklų paprastą darbo 
žmogų - herojų, užsispyrusį iškopti iš 
skurdo, sukurti sau gražų,.šviesų gyveni
mą. • . - , •

Dailininkai: Jonynas, Palaima, Pum 
džius, Tarabilda, Truikys ir kiti, tai tie 
pionieriai, kurie nepalaužiamai kovojo 
per visą laikotarpį už tiktąjį meną, už 
meną, kuris turi būti, yra ir bus ginklas 
prieš darbo-žmonių engėjus, už liaudies

Sveikinimai ir Aukos 
Meno Sąjungai

Kai kurio sveikinimai, aukos buvo 
mums prisiųsta jau po LMS suvažiavimo, 
kitos priduota laike suvažiavimo, liet dar 
nebuvo paskelbta laikraščiuose. Todėl čia 
mes skelbiame aukotojų vardus.

J. Berskys, Bangos Choro (Toronto, 
Kanada) pirmininkas prisiuntė festivalio 
reikalams $25.00. Tai aukos nuo Sūnų ir 
Dukterų R.L.S.P. Draugijos 1-mos kuo
pos ($10.00) ir nuo LLD 162 kp. (15.00).

Dar laike festivalio Chicagoj duokles, 
kaipo pavienės narės, pridavė V. Bullie- 
nė $2.00, Mankienė — $2.00.

LLD 152 kp. (Kanadoj) vardu prisiun
tė LMS festivaliui sveikinimą M. Deedas. 
Varde LLD kuopos Red Lake Ontarijos 
lietuviai sveikino LMS suvažiavimą ir fe- 1 
stivalį su auka $5.00.

Žymus lietuvis veikėjas iš Dearborn, 
Mich., Pr. Jočionis, per R. Mizarą, per
davė LMS, suvažiavimui geriausius lin
kėjimus ir’$10.00. Jonas Smalenskas rašo 
laiškutį, kuriame sako: “Malonėkite pri
imti kaipo pavienio nario mokestį, o kitą 
dalį skirkite gaidų arba veikalu išleidi
mui — $10.00.”

V. Stankevičius, Baltimore, Md., per 
P. Buknį, aukojo $5.00 LMS suvažiavimo 
pasveikinimui. Šis sveikintinas, kaip ir 
kiti, kuomet, artinantis suvažiavimui, jų 
buvo daug —. nesuspėjo tilpti spaudoje.

LDS 6 kp., Binghamton, N. Y., aukojo 
LMS suvažiavimui $2.00.

M. Bushienė, Inglewood, Calif., pri
siuntė čekį LMS reikalams ir suvažiavi
mui $54.75. Tai aukos varde LLD 145 
kp., daugiausia surinkta laike vaidinimo 
“Kada Kaimas Nemiega”, San Francis
co, Calif. Aukavo sekamai: LLD 145 kp. 
$10.00. Caroline Bush—$3.50; Eda Bur
kus — $3.00. Senbernis, Tom Pakšis ir 
Carl Bolasky po $2.00. Po $1 aukojo: A. 
Baronas, A. Shultz, J. K. Chaplik, W. 
Bukeff, J. Baker, F. Avinėlis, V. Sutkie- 
nė, J. Bush, A. Demikis, V. Burda, Mrs. J. 
Bartkus, Anna Kaulaitis, E. Shlaigeris, 
K. Mugenienė, A. F. Anderson, Edna 
Kendrich, A. Melder, J. Radę, E. Samit, 
J. Koblin, F. Strauss, J. Karosas, M. Len- 
dauskienė, S. F. Smith, J. McLunas, P. 
Alikaliunas, Anna Levanas ir N. N. (ku
ri b pavardė neįskaitoma). P. Selavok 
75c. Po 50c: A. Pranich, R. Manu, J. Iva- 
noff, Al. Autor, E. Sulgeisa, Mr. ir Mrs. 
R. Myat, ir P. ^epečka.

Aukotojams, organizacijoms ir pavie
niams, tariame ačiū. Atsiprašome visų, 
kurių aukos suvėluotai spaudoj skelbia
ma. LMS suvažiavime ir po suvažiavimo 
buvo taip daug organizacinių reikalų, 
darbų, kurių dėlei nebuvo galima anks
čiau aukos paskelbti. V." Bovinas.

Ruduo
(Iš Keatso)

Švelnių miglų, Rudens gėrybių dienos, 
Jūs dosniai saulei šnabždate slapta, 
Kaip samanotus obelių kamienus 
Apkrauti vaisių sultinga našta, . 
Kaip šilumos įliet į vynuogyną, 
Pastogėn įsirangiusi aukštai, 
Kaip vešlųjį pasotinti lazdyną, 
Kad nuo sunkumo sprogtų riešutai, 
Ir apsvaigint bites kvapais gėlynų, 
Kad jos manytų, jog visus metus 
Liks vašara ir neišseks medus.
O, kur tavęs neteko man regėti, 
Derlingasai Ruduo! Dažnai matau, 
Kaip didelėj atidarytoj 'klėty 
Vėtyklės vėjas šiaušia plaukus tau, 
Dažnai, pauostęs migdančių aguonų, 
Tu snūduriuoji po dienos tvankios 
Pini vainiką šlamančiuos rugiuos, 
Pasikabinęs piaūtuvą prie šono, 
Arba žengi vingiuotu upeliu,

1 Ar kiauras valandas iš obuolių 
Po lašą spaudi sunką jų geltoną.
Kur tu, Pavasari? Kur tavo dainos?
Dabar kiti garsai girdėt ore: 
Kai driekias debesėlių juostos rainos 
Ir žemė gaubiąs prieblanda giedria, — 
Staiga tenai, kur tylomis plevena 

, • Svyrūno gluosnio šakos tvenkiny, —
Linguojančių uodų balsai liūdni 
Užtraukia choru savo giesmę seną;

• Oriukai bliauja miegančio j kalvoj, 
Vaitoja volungės, žiogai čirpsena, 
Ir čiulba kregždės prietemoj rausvoj.

A. Churginas.

Kultūros Savaite 
Pasibaigė -- Kas Toliau?

Mes norime pasaulyje sukurti naują 
gyvenimą, kokio praeityj dar niekas nė
ra matęs, tačiaus kas tik naujo, augančio 
ir bujojančio — reikalauja nuolatines 
priežiūros ir teisingos vadovybės, kurios 
sprendimais mes galėtumėm naudotis ko
vai prieš išnaudojimą. Mes matom nuo
latinį keitimąsi gyvenimo formų. Valsty
biniame gyvenime valdymosi formos — 
taip pat viena miršta, kita gimsta, auga 
ir bujoja.

Mūsų menas, kaip ir visas mūsų gyve
nimas — pradeda pasireikšti visai nauju 
menu, dar niekad praeityj Amerikos lie
tuvių gyvenime nematytu ir tuo pačiu 
kartu prasideda mūsų nauji uždaviniai, 
su kuriais nei vienoj meno šakoj dar nie
kad mums neprisėjo susidurti.

Tai ką dabar daryti?
Pirmiausiai mums prisieina išvystyti 

Idėjinio meno turinį ir tam darbui orga- 
nizacin. formas; mene reikia mokėti lai
ku pastebėti to naujo meno klestėjimo 
pradžią ir sukurti tokias sąlygas, kad 
tos naujos užuomazgos augtų ir bujotų, 
o senos, trukdančios—pasitrauktų į isto
riją, užleidžiant vietą naujom.

Mums rodosi, kad naujo meno kūryba 
dar tik prasidėjo, ir dar toli atsilikus nuo 
kitų gyvenimo fazių. Mat, mene dar te
bėra gyvos ir labai stiprios tradicijos, 
papročiai ir sena psichologija, kuri vis 
dar kliudo naujiems vaizdams tapti tuom 
faktorium abelno mūsų gyvenimo, kuris 
būtų ta jėga, kuri padėtų kovai už švie
sesnį, laimingesnį gyvenimą.

Mūsų menas daugiausia susideda iš 
chorų, teatrinių grupių.

Paskutiniu laiku pasirodė ir plastinis 
menas, tai yra dar mums mažai pažįsta
ma spėka, kovojanti prieš buržuazinį me
ną: tačiaus mes galime pasekmingai kon
kuruoti, nes buržuazinis menas yra pa
vergtas auksinio maišelio ir todėl jis ne
gali būti tikru menu, kuris pasiliktų am
žinu balsu, šaukiančiu žmoniją pirmyn....

Amerikos buržuazinis teatras, negau
damas valstybės paramos, papuolė į šar
latanų rankas ir pradėjo išsigimti. Ja
me pradėjo užimti vietą, taip sakant, 
lengvi žanrai, be jokio rimtesnio turinio, 
nei kuom nepridengta erotika, kuri tik 
pasotina seno buržuje skonį.

Buržuazinis teatras čia pasiekęs aug- 
ščiausios technikos dramaturgijos laips
nį, jau nebegali duoti masėms augštesnės 
idėjos. Rimti meno veikalai turi reikšmę 
tik tada, kada jie atkreipti prieš išnau
dojimą. *

Pokariniame laikotarpyje buržuazi
nis teatras strimgalviais bėga žemyn, ir 
jam jau neliko perspektyvų pasikelti į 
praeityje buvusią aukštumą.

Laike meno-kultūros festivalio savai
tės, Chicagoj, buvo suvaidintas “Stu
dent Prine”, kurio negalima priskaityti 
prie tikrojo meno, bet taip sau blizgantis 
vaizdelis. Tai scena vienos buržuazinės 
operetės, kurioj tiek daug gražių talen
tu sueikvota visai be naudos.

“Ant Nemuno Kranto” — yra naujas 
veikaliukas iš dabartinės Lietuvos gyve 
nimo. Matyt, ant greitųjų parašytas, ta
čiau rimtos idėjos. Veikalui trūksta dau
giau kraujo ir ugnies. Jis vertas pataisy
ti, pravedant daugiau kovą prieš fašizmą 
ir prieš dabartiniais laikais esamą kon
trastą “partizanais”, tarp Lietuvos ir 
Amerikos gyventojų. Pagalvokite tiktai! 
Kada dabar Lietuvoj eina kultūrinė re
voliucija, auga nauja liaudiška inteli
gentija, kada į meno veiklą įtraukta 
tūkstančiai žmonių, kas, žinoma, sudaro 
ypatingai aktualę reikšmę ir mums čia 
Amerikoj, mūsų teatras, nors dar silp
nas, bet jau pradeda pergyventi kūdikys
tės periodą. Mūsų žmonės laukia iš jo 
darbų, tikro meno kurinių, kuriais tikrai 
galėtų pasidžiaugti. A. Dagis.

Kam Kentėti
Nuo
e Galvos Skaudėjimo,

Nervą,
• Nemigio,
• Gazą ir Išpūtimo—

iŠ priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
' ♦ 

įsigykite* Dr. Peter’s daug metų 
išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuoto jas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojus, sudarytas iš 18 pa
ėjęs Gamtos gyduolių r kuų žiedų ir 
augmenų. 
giorn 
joms 
Sinti 
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų, 
jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa- /> // 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jiigu jūs negalite nusipirkti savo apylin. 
kėj, siųskit prašymų dėl mūsų ••susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng- 
yiniiuų nuo teumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstclėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

jis taipgi yra 
sudarytas iš

Gomozo c oda neran- 
žarnom veikti ir pagelbsti 
švelniai ir sklandžiai paša- 
užkietėjusias išmatas; pa-

Siųskit Šį ‘'Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

("J įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- 
ketų regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra

• tOę‘ vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo. *

□ C. O, D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas_________________ ___ ______

Adresas__________ ________________

Pašto Ofisas................. _......... .........
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept.
2501 Washington Blvd., Chicago 12. III. >
256 Stanley St.. Wlnnioea. Man.. Con. |

i Juokai, Anekdotai)
i

i — Poilsis Protui i
Parūpino P. KRIENAS J.t

ženyba
Paaiškinimas: Ženyba y- 

ra tokia gyvenimo padėtis, 
kuri išmokina vyrą taupu
mo, punktuališkumo, kant- 
rvbė
dorovių, 
nereikalingos, jeigu 
ženotas.

ir ištisą eilę kitokių 
kurios jam būtų 

nebūtų

“Viena 
yra ta- 
jy *p-

Patyrimas kepykloj
Pirmas kepėjas: 

bėda su riestainiais 
me, kad negalima 
gauti.”

Antrasis: “O kodėl ne?”
Pirmasis: “Juo didesnę 

darai riestainio skylę, juo 
daugiau tešlos reikia dėti 
aplinkui ją.

ntų laikų lietuviškąją spaudą. Tas pats 
vyko su skulptoriais. Grybas, Aulinis,

Baigiant pasiūlyčiau savo mintį, kad 
daryt ateityje žygius, kad suteikti gali
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mybių Lietuvoj esantiems žymesniesiems 
dailininkams surengti savo kūrinių paro
dą mūsų pažangiųjų lietuvių kolonijose 
sekančiame L. M. S. suvažiavime, kad iš
kelti daugiau Tarybinės Lietuvos meną 

reikšmę nevien lietuvių, bet ir a-

Spalis
Tegu vėjai rudenį staugia, 
Te lietus purkšnoją lašeliais! 
Mūsų tautos spaly išaugo 
Ir pavasario saulėn kelias. 
Daug tautų Tarybiniuos plotuos 
Ir jos bendrą kalbą suranda. 
Mūsų kelias nėra miglotas, 
Tuo keliu mes į saulę skrendam! 
Jeigu kliūtys ant kelio, — pašalint! 
Jeigu piktžolės želia —' išrauti! 
Už laimingą ir gražią šalį 
Kilo spalių mėnesį tautos. 
Nežiūrėkim žemyn, į bedugnę, 
Jos ne mums, jos ropuoliams skirtos! 
Šviečia mums Revoliucijos ugnys, 
Veda liaudies žodis tvirtas!

Kas mus daro 
skeptikais

Štai viską žinantis indu- 
sas, kuris Į kristalini ritulį 
žiūrėdamas visiems viską 
už pinigus išpranašauja, '• 
tačiau telefonuoja į vakza- 
lą, prašydamas, kad jam iš 
ten pasakytų, kada sekantis 
traukinys išeis — kuomet 
priseina kur išvažiuoti. O 
kristalo ritulys tuo tarpu 
arti prie jo stovi, ir - galva 
jo tebebūna indusišku tur
banu apvyniota.

Taisyklė kalbančiajam
Apgalvok du sykius pir

miau, negu kalbėsi, ir tik 
tuomet kalbėkis pats su sa
vim.

, Parūpino P. Krienas.

Washington.— Prez. Tru- 
manas siūlo nesvarštyt kon
gresines komisijos skundų 
prieš Amerik. armijos pra- 
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Ketvtrfr-j Tn Laloa—Ufarty, Offiuanlan Daily, Šeštadienis.
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man. Tai dar pirmas to 

' krašto istorijoj žydas mi- 
I nistras.

Rumunų ministrų kabi-

i

z-A

f

lonas Kaškaitis

Per Teksu,ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Čia pat bestovįs draugas 

Korniovas pristato mane ir 
suveda į pažintį su Tarybų 
subkonsulu Tumancevu. Ko
kia didelė prievolė jus pa
žinti !... Subkonsulas gražus, 
žvitrus, mėlynakis, išmonin
go veido jaunikis. O va čia 
greta jo ir priplaiki juoda-

Tai si sekamą trečiadienį, 
pirma visko, ir nuvežė mu
du d. Pupiai į geležinkelių 
stotį. Išstovėjau prieš ka
sos langą, ilgoj eilėj, visą 
mielą prakaituotą valandą. 
Maniškė irgi čia pat eilėj, o 
Pupiai laukia' ant suolo.

Koliai man priėjo čerga, |

Hartford, Conn. • X Žydas Ministraskandidatuojant ant guberna
toriaus, 
vo.

labai mažai balsu ga-Sustreikavo Visi Royal 
Dirbtuves Darbininkai

Lapkričio 26 cjieną sustrei
kavo apie 4 tūkstančiai Royal1 
dirbtuves darbininku.
įlinkai beveik visi priguli prie ' 
CIO unijos. Taigi ir streikas' 
eina šimtu nuošimčiu.

Vyriausia darbininku reika-, 
lavimas, ■ tai algų pakėlimas' 
visiems darbininkams po 10 i 
centų į valandą.

Buvo vedamos derybos su 
kompanijos savininkais per 
tam tikrą laiką, bet neprieita 
prie susitarimo. Atrodo, kad 
kompanija nenori ne cento 
daugiau algos mokėti.

Darbininkų kasdienines iš
laidos vis didėja, beveik kas 
savaite pragyvenimo kainos 

) pakyla, o tuo pačiu laiku dar-j 
Ibininkas daugiau’uždirbti ne-' 

Tai tiek tam kai*-! gali, nes fabriku savininkai at- 
dabar traukiam į įsisuko jam pakelti jo uždarbį, 
į apskrities muzie- 

Jvažiavom Į muziejaus
: parką, gerai užkandom. Pu- 
■ pienės patiekalų ir maunam 
| į vidų. Pat pirma geologi-

Bucharest. — Naujojoj neįas susidaro iš demokra- 
Rumunijis ministerijoj yra tinio fronto partijų 
ir žydas Leopoldas Filder- nių.

zmo-
kios nedakeptos kitatau
tės...

Na, štai ir mano čerga. 
Bilietų agentas paaiškino, 
kad bilietui ta pati kaina į 
Niūvarką, ar iš Los Ange
les ar iš San Francisco. Jei 
čia pirksi, gausi dykai nu- 

i važiuot į San Franciską. 
! Tai mudu ir nutarėm bilie- 

' tai ’• jau 
giau ir neberūpės tas 

! dalykas. Pinigų tiek su sa- 
1 vim neturėjom: mat, ma- 
Ulėm įsigyt bilietus tik iki 

cla!San Pranciškai. Tai žadė- 
! jom pribūt rytoj apie tą pa-

akė keltakrūtinė jo draugė. In-leky1 manęs"1 9,s čia nusiPirkt> ’
I±2Cl’0ji- S Pačioj virtai g3-: 'daUgl 

nabage atgal į Mišigano j 
valstiją, į “Ann Har 
miestą, šešias savaites
ii su vyru prasivožojo, pra- /- ’
sišlaistė, o nieko nepešė. ;• , a ■i • • 11 - - • ti laika.Gal u1 gerai, kad nepese.; v 
Laimė dar, kad, išvažiuoda-1
mi į Kaliforniją, nepardavė . crt.al. 
savo namo, o namas esąs'. UL . . 1 į muziejų 

! jų i 
taip, kaų6 čia Kalifornijos į 
titės, lėlių namukai...

Važiavę čia, kad nusipir-1 jos ir paleontologijos sky- 
kus namą ir čia apsigyve- ’ ■* i-i--n-- 
nūs, darbą susiradus. Kaip 
ten su darbais, ji pasakyt 
tikrai negalinti, bet kai jau 
su tais prakeiktais, butais 
(taip ir pasakė — “proklia- 
tyje domy”), tai tegul jie 
čia visi su jais pasikaria... 
Moteriškė apmaudo paimta. 
Girdi, išlandžioję, išklausi
nėję, išvažinėję: namo nusi- 
oirkt nėr ir nėr, nors tu 
čia sau ir galą gauk. Gerai 
dar, kad juodu tam tarpui 
nriglaudęs koks tai jų pa
žįstamas žemietis, gal už 
kokių 20 — 25 mylių nuo 
Los Angeles.

Už namuką, tokio dydžio, 
kaip geras garažas porai 
automobilių pastatyt, ' pra
šą 12 ir 15 tūkstančių!... 
Namukas gal ir 2 tūkstan
čių nevertas, senesniąja 
vertybe. O dabar, girdi, 
oniai artyn neprisileidžia be 
12, be 15 tūkstančių. Ir bū
ta, girdi, namo: geras vy
ras tik pastūmėtų į sąsparą 
ar į sieną ir nuverstų, nu
griautų tą lėlių titę. Nei 
šildytuvų, nei rūsio, nei taip 
kokių priemonių nuo šal
čio... Et, girdi, tik pinigų 
daug praleidom be reikalo, 
tik prisivarginom ir dabar 
grįžtam atgal. Niekad dau
giau jie čia mano ir kojos 
nematys. Visi, girdi, tik: 
viauksi, tik sapalioja apsa-’

škų žmonių atstovus!
Skubu ir sėdu ties Pupiu. 

Jau prasideda programa.
♦ Lagunienč prabilo angliš
kai, nes maišyta publika. 
Dėkojo už priejautą, už 
bendradarbiavimą. Ragino 
ir toliau darbuotis ir šelpti 
senosios tėviškės brolius.

• -, * - * i pamataigas, tvirtas, su sinuo juodųjų gaujų n- savojluma> su visais galais; ne

ir elektrikos kompa- 
jos pelnas už 1944

i • ■ Gaso Darbi-1 ... i m.j a —
r. įmetus buvo $8,000,000, o per- 

, eitais metais $2,500,000 turė
jo virš 1944 metu pelno* čia 
tik kalbu apie gryną, likusį 
kompanijai pelną.

P. II. Dorsey, .žmonių advo
katas, reikalavo Public Serv- 

l ice Commission, kad numažin- 
! tų kainą ant gaso ir elektri- 
įkos. Bylinėjimas tęsėsi per du 
įmetus ir kompanija išėjo lai- 
I mėtoja. Gaso ir elektros kom- 
* pan i jos 
už 100

I elektros kylo-vatuf
I Bet kompanijai
! buvo paskelbta, kad nori pa
kelti kainas ant gaso ir elek
trikos.

kainos už gasą ūį/gc 
kubiškų pėdu, 4;{/j.c 

valandai, 
neužtenka,

LRLW4

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duona valgydami sutaupysite 

pinigų, ncslrgsite, nereikės išmokėti gydytojui. <9
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

(STklflUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

Suprantama, fabrikų savi-į c |
įlinkai (o šiame atsitikime Ro-j Lapkričio 27 dieną mirė Li-| 
yal fabriko),' nieko nepaiso, į teratūros Draugijos 25 kuo-■ 
nes per karą jie sau prisišie-1 pos narys P. Vaitiekūnas, su- , 
navo milijonus dolerių pelno, i laukęs gana gero amžiaus, 78 i 
todėl savo samdinių reika.lavi-1 metų. Nors prigulėjo kuopai į 
mų visai nenori nė girdėti. | per ilgus metus, bet gyvenimai

Bet kadangi visi darbiniu- vedė nežymų. Buvo nevedęs, j 
kai išėjo į streiką, tai per sa-Į neturėjo nei šeimynos, rodos, 
vo tokią vienybę streiką gali nei giminių.'Nežinia, kiek jis! 
laimėti. Be to, unijos vadai: turto turėjo, bet kiek buvo,! 
pareiškė, kad kurie darbiniu- tai viskas liks valdžiai, 
kai nori, tai gali eiti susirasti 
sau darbus kitose dirbtuvėse. 
E>abar dirbtuvės darbininkų 
reikalauja.

Streikieriai pikiętuoja visus 
fabriko vartus kiekvieną rytą.

Pirmadienį, gruodžio 2 die
ną, unija iššaukė masinį dar- ’ 
bininkų pikietavimą nuo pat vendamas 
ankstybo ryto. Darbininkai į 
tai gerai atsiliepė. Labai šal-' 
tame ore tą rytą suėjo 
tūkstantis Vyrų ir moterų ir 
tuomi pasidarė pikietas masi
nis. Nė vienas 
nedrįso eiti per pikieto liniją.

žinoma, kompanijai tokis 
streikas irgi atneša nepagei
daujamų rezultatų. Gera vi- j 
su streikierių vienybė gali 
duoti gerų pasekmių.

Pikieto linijose ir kitur ge-1 
rai pasižymi veikimu jauni • 
karo veteranai. Royal dirbtu- j 
vėje dirba žymus skaičius ir' 
lietuvių. Taigi bus įdomu ma
tyti, kaip kiti lietuviški kores
pondentai aprašys šitą didžiu
lį mūsų mieste streiką.

Reporteris.

šalį ir visą pasaulį. .
Pristato akrobatišką šo

kikę Tina Lorenzo. Veikiau
sia meksikietė. Plaukai juo
di, kai}) juodvarnio sparnai. 
Judri, lanksti, regis išnarin
tų kaulų. Pašoko keletą la
bai įmantrių vaizdingų šo
kių. Paskui skambiai žemu 
bosu padainavo kelias rusiš
kas liaudies ir Raudonosios 
armijos dainas Akimovas. 
Dainininkas dar iš cariš
kųjų laikų, iš senojo Peter
burgo - Petrapilio. Jau pa
gyvenęs, žilas, bet turi jau
no garo ir sveiko jumoro.

Pirmininkė paprašė su- 
mest aukų šelpimo darbui. ( 
Kiek sumesta iš viso, nete-’ 
ko dažinot. Vienas kailinių 
kratuvininkas Zanukas pa
klojo pusšimtinę. Pasak Pu- 
pio, jis aukoja dosniai ir 
dažnai. Yra, sako, ir kitu 
prielankių biznierių. Taip ir < 
reikia.

Po programai salėj prasi
dėjo šokiai. Mūsiškių būre
liai išgužėjo į kiemą. Rei
kia pasivaišint, pasiganyt. 
Ir taip sėdinėjom, stovinė- 
jom, vaikštinėjom net iki 
sutemai. Susipažinom dar 
su keliolika draugių ir 
draugų. Su drauge Pupiene 
ir Levišąuskiene išėjom pa- 
sivaikštinėt po parką. Esa
ma labai gražaus parkiuko. 
Patogi būtų vieta ir mūsiš
kiams susirinkimams laiky
ti. Draugės abi tarėsi pa
darysią pasiūlymą organi
zacijose, ar nebūtų geriau 
šičionai pasidaryt buveinę.

Sužibo žiburiai. Publika 
pradėjo skirstytis. Salė net 
ūžia nuo trepsėjimo, nuo 
šokių, nuo muzikos. Na, vy
ručiai, gal ir mes važiuo
kim. Važiuokim, jau metas. 
Atsisveikinom maloniai. Iki 
kito gražaus pasimatymo! 
O toks šviesus, toks puikus 
buvo pažmonys, pasižmonė- 
jimasL..

Ant rytojaus gaunu laiš
ką iš Čikagos, nuo draugo 
Prūseikos. Skaitęs praneši
mą, kad būsime San Pran
ciškoj. Tai būtinai rašo už- 
važiuot ir Čikagon, be išsi
sukinėjimų, be pasiteisini
mų. Prūseika visuomet 
toks. Ką rašo, tai stačiai į 
tašką -ir labai sklandžiai ir 
daiktingai, konkrečiai. La
bai praktiškas draugas, ne
pavaduojamas mūsų pažan
giajam judėjime. Tuoj jam 
ir atsaką išpleškinau: gerai, 
užvažiuosime, net trejetui 
dienų, teks kaip tik būt ir 
Vilnies piknike.

O laikas vis šliaužia ar
tyn prie krašto. Norom-ne- 
norom, o išvažiuot jau rei
kia rengtis. Reikia iš anks
to apsirūpint kelionės bilie
tais net iki pačiam Niūvar- 
kui.z Pasivėlinsi — traukiny 
vietos tau nebus. Traukiniai 
juk užsikimšę keleiviais.

rius — labai įspūdingas. Čia 
gražiai sudėstyti, sukabinė
ti seniai dingusių gyvūnų 
grobiai. Tie grobiai visi iš
kasinėti iš anų “Rancho La 
Brea” parko žemių dervos 
bei naftos versmių, iš anų 
ir po šiai dienai tebesamų 
puškuliuojančių akivarų. 
Gurkso milžiniški mamutai, 
dabartinių dramblių pirm
takai. Betgi nežmoniškas il- 
gumelis ir didumėlis tų jų

Visokių 
stumbrų - zubrų pirmykš
čių, jau nebesamų rūšių, 
meškų, kupranugarių, anti- 
lopų ir 1.1. Vis tai iškasenos 
iš pleistocenes geologiškos 
epochos, prieš daugelį tūk
stančių metų.

Skubiai aplakstėm ir ki
tokius muziejaus skyrius. 
Įdomu buvo pamatyt juda
mųjų paveikslų istorijos pa
vyzdžius. Kokių seniaTi bū
ta fotografinių aparatų. 
Kokie padargai buvo varto
ta, kaip visa tai ėjo tobu- 
lyn. Pavaizduota daugybė 
fotografinių nuo traukų, 
nuo senesnių iki vėlesnių- 
laikų.

Indėnų gyvenimo laiko
tarpiai, jų darbų ir kultū
ros likučiai. Draugas Pupis 
parodė ir tą kambarį, kur 

i prieš keletą metų buvo lie
tuvių kultūros ir meno pa- 

, Tr TZ . i rodą. Vietos draugai - buvo
lę: Kalifornija, Kaliform- įen SUga})enę saVo daile- 

durniai,ne nezi- daikčių, ir muziejininkas 
ncb kad cm pustynes, dyku- ^įkūnas dane čia I 
mos. lik tu neliek nuolat, 
to vandenio, ii1 visa kas tau 
išdžius, kaip ragas...

Moteriškė kalbėjo įniršti-' 
šiai, net dvi raukšlės grės-' 
mingai tysojo virš tankių’ 
suglaustų ančiakių. Ir tai 
čiaYlar ne visa kas. Girdi 
ir ji ir jos vyras gerai išsi
kalbėję su patyrusiais, 
praktiškais žmonėmis. O 
jie saką: nevažiuokit Kali- 
fornijon be pilno maišelio 
pinigų: be kelių desėtkų 
tūkstančių, jeigu norite čia 
prigyt. Kokią 15 tūkstančių 
pabersite už namiūkštį. Ir 
paskui kukuokite sau, dar
bo ieškodami, kol ji kada 
susirasite. Girdi, turėkite 
gatavų pinigų bent viene- 
riem metam. Gal tada ir 
darbą kokį susigriebsite. Ir 
taip jai sakęs ne vienas. 
Narštvi moteris. Bet jau ji 
čia gavo ir išsiveža brangią 
pamoką. Būsianti praktiš
kesnė ir n e k lausysianti 
daugiau kokių miglotų sa
paliojimų apie Kalifornijos 
rojų...

Kai aš persakiau saviškei 
šitą epizodėlį, ji tik nosyte 
kriptelėjo. Tai ką, girdi, tu 
nori geresnio išgirst iš ko

ilčių (“tusks”)!

buvęs •
1 • • I

Kitokios tau ti
kinės grupės irgi turėję savo' 

kambarius.
Ant rytojaus, ketvirta-- 

dieni mudu su žmona stotin 
i atvežė Joųas, su paskolin-; 
tuoju automobiliu. Paskuii 
jis nuvažiavo savais keliais, 
o mudu ir vėl taip, kaip ir 
vakar, išstovejom vėl gerą 
valandą ilgoj eilėj, kol dasi- 
mušėm iki bilietų pardavy
klos. Agentas pasitaikė 
koks lengvabūdis seniokas. 
Pardavė du bilietus. Pasa
kė, kad tuoj, kaip tik pri
busime į San Franciską, nu
vyktame’ į tam tikrą stotį 
ir pasakytume agentui, ko
kią dieną išvažiuojame iš 
San Francisko. Jis užtikri
no, vietą gausime greituoju 
traukiniu, kurs nuveš į Či
kagą per dvi- naktis. Apsi
džiaugėm, kad tokia greita 
bus kelionė. Ir neperdaug 
tie bilietai atsiėjo. Mes net 
stebėjomės, kad taip pigiai. 
Na, ir dabar jau, rodos, vi- 

' sa kas aprūpinta. Bet-^-taip 
tik rodės. Paskiau paty- 

. rėm ką kita, kai pasiekėm 
tą švento Pranciškaus did

miestį... > x
(Bus dauginu)

Taigi, draugas dirbo visą 
savo amžių,, neva dar pritarė 
progresyviškam judėjimui, bet 
mirdamas turteli paliko ne 
ten, kur pritarė — padarė | 
kaip tik priešingai.

Negerai, •' kad 
netu ri

1; sistatymo. Rodos, 
, v i kitiems pamoka, virs |

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

unijos priešas ; ra-

žmogus 
aiškaus 
turėtu €

gy
li U- 

buti

J. Balsys.
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(BIELIAUSKAS)

■ Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

❖ 

i 
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Klaidos Pataisymas
Lapkričio 14 dienos Laisvė

je tilpo raportas iš spaudos 
parengimo, įvykusio spalių 27 
dieną. Ten įsiskverbė pora > 
klaidų. Pasakyta, kad penkis) 
dolerius aukojo M. Yuškienė, 
o turėjo būti M? Z. Yuškai.

i Taipgi pasakyta, kad žąsį au- 
įkojo Ii. ir K. Gailiūnai, o tu- 
i re j o būti R. J. Gailiūnai.

Komisijos Narys.

Baltimore, Md.
Taksy Mokėtojų Trukšmingas 

Susirinkimas
Lapkričio 28 dieną Poly

technic auditoriume buvo su
šauktas susirinkimas protes
tui prieš rąiesto valdžios nu
statytą budžetą 1947 metams.’ 
šitą susirinkimą šaukė “Tax
payers 
kėtūri 
taksą 
gana
savo protestą miesto valdinin
kams.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas H. E. Karr, kaip 8:10 
vai. vakare. Nors pirmininkas’, 
a t i d a r y damas susirinkimą, 
prašė, kad mitingas 
damas anglo-saksų 
bet taip nebuvo.

Šiame susirinkime
miesto kaunsilmanai, sumany- 
toja'i aukšto bmĮžeto. Jiems 
buvo labai karšta ir smuko gi
liau į krėslus nuo baubimo iš 
publikos. Net keli balsai bu
vo, girdėti:
(hang them!)

lUpublikonas miesto majo
ras McKeldin, su savo reak- 

|cijoniška taktika, taip misišpi-

War Council.” Virš 
tūkstančiai Baltimorės 
mokėtojų susirinko ir 
triukšmingai pareiškė

būtų, Ne
dvasioj,

radosi ii‘

“Pakart' juos!

-ft

Tol. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 ilci 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Juozas Zeidat
Savininkas

HI Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS .

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

A

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y. Į
Telefonas EV. 4-8698 '

*

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

r
Yra vieta automobiliam pasipąrkyti ir svetaine pokilims.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, atokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kmbpm Brondway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel* GLenmore S-6191
* ■ • - ' • - - • X

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dien$ J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką .patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis * 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 411* T

ET.’.,.. - ’ ■ ę q| 
SLf/:f " ... „ .

Laidotuvių 
Direktorius
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LOWELL, MASS
Pamatysime Gražius Paveiks
lus iŠ Naujosios Tarybinės Lie

tuvos ir Kiti Pas Mus 
Parengimai

Kaip jau buvo pranešta, 
kad Lietuvių Literatūros Drau
gijos 44-ta kuopa rengia lie
tuviškus krutamus paveikslus, 
tai paveikslai įvyks, bet ne 15 
dieną, o 22 dieną gruodžio, 
6 valandą vakare, Lietuvių Pi- 
liečiu Kliubo svetainėje, 14 Į 
Tyler Street.

Bus rodomi labai įdomūs 
vaizdai iš pokarinės Lietuvos c|yfoa 1947 metams su 
ir gražus lietuviškas persta
tymas krutamuose paveiksluo
se “Kuprotas Oželis.Lowel- 
lio lietuviai dar pirmą kartą 
pamatys krutamus paveikslus 
lietuvių kalboje. Juos rodys 
Jurgis Klimas iš Brooklyn, N.

J. Daugir- 
LDS 1-mos 
konferenci- 
š. m., So.

iškilmėje, 
2 vai. po 
siekiamasi 

dainų ir 
progra-

A. L. D. L. D. REIKALAI
Peul'Tas PuxTirpiS

......... ................ ■..............-r. , i -t, .................. .......................................-■

HELP WANTED—male help wanted—male
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

li O-tos kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo išduotas geras 
raportas delegato 
dos iš atsibuvusios 
apskrities metinės 
jos, lapkričio 17,
Boston, Mass. Svarbus punk
tas buvo tas,* kur sakoma, jog 
yra nutarta šaukti jaunimo 
konferenciją, nors laikas tam 
dar nepaskirtas. Mes tą klau- 

! mą svarstysime sausio mėne- 
i šio susirinkime.

džiojo parengimo komisija 
raportavo, jog iki šiol prisi
rengimas einasi puikiai, tai 
lyg ir atsikvėpta lengviau.

’ Namo atidarymo 
gruodžio 29 dieną, 
piet, 14 Tyler St., 
turėti labai dailių
kiltingų išsireiškimų ' 
ma. įmatoma turėti .šiuos dai
nininkus: “Bevardis Kvarte
tas” (jame dainuoja: Stasys 
Paura, Robertas Niaura, Pet
ras švedas ir Leo Zelsonas).

Solistė F. B.'/po tėvais — 
Kurgoniutė).

Solistas Ig. Kubiliūnas. 
Duetistas Petras Shimonis.

Jie visi iš didžiojo Bostono. Ir 
Ruth Gittzus iš Bedford, 
Mass. Tikimasi, kad šie pui
kūs dainininkai sutiks mus pa
linksminti savo puikiu daina
vimu ir tuomi pakelti mūsų 

i sielą, kuri sunkiose pastango- 
gana pakrypus, pa-

Atminkime, kad padovano
ję tik 50c už įžanginį bilietu
ką, pamatysime paveiksluose 
labai įdomių dalykų ir susipa
žinsime su pokariniu Lietuvos 
stoviu.

Patariu visiems suprantan
tiems lietuvių kalbą, sunaudo
ti minėtą laiką niekam kitam, 
kaip 
visk u 
r i uos 
savo 
kada

tik pasižiūrėjimui lietu- 
krutamų. paveikslų, ku

rt ar pirmą kart matysite 
gyvenime. Ar teks dar 
pamatyti ?

Iš Dviejų Metinių Susirinkimų
Gruodžio 1-mą dieną, po

pietiniu laiku, pas mus įvyko 
dviejų organizacijų svarbūs! 
metiniai susirinkimai. LDS1

P. Sprindis, ir F. Beržanskas 
po $2; Ch. Jutis ir A. Jūris 
po $1.50, ir A. Lastauskas 
$1,21; Ch. Kiselis, J. žilis, K. 
Pakšienė ir J. Markevičius po 
$1; J. Baltutis ir M. Demen- 
tienė po 50 centų.

Aukų sudėta $13.21, pridė
jus prie to $10 iš iždo, pasi
darė $23.21.

Padalinus abiem streikuo- 
jantiem vienetam UAW (CIO) 
Local 180, Racine, ir UAW 
(GIO) Local z248 West Allis, 
teko po $11.50 ir 21 centas 
už perlaidas. Pinigai pasiųsti 
virš minėtom įstaigom.

Iš LLD 8-tos Apskrities 
Konferencijos

Lapkričio 24 d., 1946 m., 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
8-tos Apskrities metine kon
ferencija įvyko po< antrašu 
4912 — 24th Ave., Kenosha, 
Wis.

Konferenciją atidarė pirmi
ninkas J. Markevičius ir per
skaitė dienotvarkę ir paskyrė 
mandatų komisiją. . Kol su
tvarkė mandatų komisija savo 
raportą, pirmininkas pakvie
tė pakalbėti draugą A. Jūrį iš 
Chicago's, kuris buvo broliškas 
delegatas iš LLD 1-mos Ap-

PATYRĘ VYRAI
Reikalingi

SEKAMIEMS DARBAMS
DIENOM

MOLDERIAI
KAFETERIJA FABRIKE, VAKACIJOM APMOKĖJIMO 

PLANAS, GRUPINĖ APDRAUDA.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

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

Važiuokite Roosevelt Ave. Bušu iki pabaigai linijos
(280)

Išrinkta kuopos nauja val- 
i vienu 

pakeitimu, būtent, dėlei ne vi
sai geros sveikatos draugo S. 
Paulenkos, seno kuopos rašti
ninko, dabar išrinktas drau
gas Alekas Rutkauskas nauju 

Į f in. raštininku. Kiti visi pasi- 
■ liko valdyboj tie patys.

Sekantis LDS 110-tos kuo-į se buvo 
I pos susirinkimas įvyks pirmą ; vargus ! 
į sekmadieni sausio mėn., sau-! Mes, LowolUo lietuviai, pra- 
sio 5, 1947, 14 lyler St. • some jų šios be galo vertingos 

pagalbos ir paramos mūsų is
torinėje iškilmėje. Taipgi mes 
prašome plačiai žinomos 
akompanistės Mrs. Emmog 
Chuladienės patarnauti šiai 
k oil c erti n e i-, programai. Mes 
prašome jus!

Mes kviečiame ir prašome iš 
visur gerus kaimynus būti 
garbingais svečiais ir liūdyto- 
jąis šios istorinės iškilmės.

Stfsirinkime buvo išreikšta 
gilių jausmų padėka drau
gėms Yvonne Niaurienei ir 
Marie Krasow už labai didelę 
dovaną mūsų naujai svetainei 
papuošti, būtent, jos paaauko- 
jo puikias 
dėl svetainės langų, 
nutarė parašyti joms 
padėkos laiškelį.

Kadangi svetainėje 
jauku joje pabuvoti, 
žmonių joje niekad netrūks
ta. Ir parengimai seka vienas 
po kitam: jeigu gruodžio 22 
turėsime krutamus paveikslus, 
tai 29 dieną namo atidarymo 
bankietas, o 31 dieną turėsime 
vėl parengimą. Tai bus senų 
metų užbaigimas ir Naujų 
Metų pasitikimas.

Vietiniai lietuviai turėtų su- 
siinteresuoti pažangiųjų lietu
vių judėjimu, čia jaukiau ir 
naudingiau galima laiką pra
leisti, negu kur kitur.

J. M. Karsonas.

Kitas, irgi svarbus susirin- i 
kimas įvyko, tai Lietuvių Pi- j 
liečiu Kliubo. Buvo metinis su
sirinkimas. Kliubas dabar turi1 
naujai įsisteigęs nuosavą lia
ną ir puikią svetainėlę susi
rinkimams ir parengimams 
>avo reikalams.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas dalyviais. Matėsi didelis 
rūpestingumas, kaip išgalėti 
irivesti prie užbaigos namo 
'idujinio įrengimo darbą. Pa
augo draugai! Tiek darbo, 
nergijos ir pinigo įdėta! Bet 
ruomet namo atidarymo di

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos ___.....L . ___  ' .

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street

Brooklyn, N. Y. i
Telephone EVergreen 4-8573 '

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
et 

Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

; MIKE LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8005

Venecian blinds”
Kliubas 

gražų

nauja, 
tai ir

84-02 Jamaica Aveiiue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

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

TeL SOuth 8-KM9

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

F. W. Shalins
(Shalinskas) 

*
Funeral Home

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

2. Balanced 
atsibodo jums

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi

sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties Įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir z po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
8164B—Metro Sta., Dept. C, Lo» Angeles 55, Calif.

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

skridęs. Pirmiausia A. Jūris 
pridavė sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus nuo Pirmos 
Apskrities valdybos. Toliau 
savo kalboje pažymėjo, ką 
svarbiausią ta konferencija 
turėtų atsiekti ir kokius tari
mus padaryti.

Iš mandatų komisijos ra
porto sužinojome, kad dele
gatų iš kuopų prisiųsta tik 7, 
o 4 delegatai išrinkti ne pribu
vo konferencijoje. Nežinia, 
kokia priežastis juos sulaikė. 
Sheboygano kuopa neprisiun- 
tė nei delegatų, nei raporto.

Konf erenci j os pirmininku 
tapo išrinktas drg. F. Beržans
kas, kuris užėmęs savo vietą 
pasižadėjo vesti tvarką pagal 
savo išgalę geriausia. Sekreto
rium išrinktas J. Baltutis.

Iš karto buvo nužiūrima, 
kad tiek mažai delegatų da
lyvaujant konferencija heat- 
sieks savo pasibrėžto tikslo. 
Bet mandatų komisijai davus 
pasiūlymą, kad suteikti spren
džiamą balsą Apskrities Ko
miteto nariams, kurie neturi 
mandatų iš kuopų kaip dele
gatai ir broliškiems delega
tams nuo Pirmos Apskrities, 
tas pasiūlymas užgirtas vien
balsiai.

Pagal maho supratimą, ši 
konferencija nuveikė gerus 
darbus, ką matysite iš pasi- 
brėžtos veikimo rezoliucijos, 
kuri buvo vienbalsiai priimta.

Reikia nepamiršti ir Keno- 
shos draugų nuoširdaus sve
tingumo. Didelis ačiū drau
gėms moterims, kaip tai: K. 
Pakšienei, M. Dementienei ir 
S. Lastauskienei, kurios taip 
gardžiai pagamino pietus, kad 
retai kur pasitaiko tokius pie
tus valgyti. Kaip jos sako: 
“šie pietūs pagaminti pagal 
Vilnies Moterų Skyriaus ve
damus receptus valgių gamini
me.”

Streikierių paramai finan
sinės pagalbos iš LLD 8-tos 
Apskrities iždo auka $10 ir 
delegatai suaukavo sekančiai:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 1 
Brooklyn 11, N.

TEL. EVERGREEN 8-9779

Delegatas, Ch. Kiselis.

Rezoliucija LLD 8-tos Apskr. 
Veikimo Reikale

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 8-tos Apskrities konfe
rencija, įvykusi lapkričio 24 
d., 1946 m., 4912 — 24th 
Ave., Kenosha, Wis., nutarė:

1. Auklėti mūsų organiza
ciją, aktyviai pravedant būsi
mą vajų už naujų narių ga
vimą, kad kiekviena kuopa 
turėtų užsidėti sau kvotą ir 
bandyti ją išpildyti.

2. Atydžiai rūpintis palai- 
kymu esamų narių, rūpestin
gai pravedant duoklių išrinki
mą. Bandyti kuopų susirinki
mus laikyti reguliariai ir su
sirinkimus padaryti įdomes
niais, keliant einamas darbi
ninkų kovas tbs kuopos apy
linkėje. Taipgi aktyviai daly
vauti vedamose .politinėse 
kampanijose, kaip tai: CIO, 
PAC ir kitose pąaiašiose orga
nizacijose. Taipgi ,po susirin
kimo turėti draugiškus pasi
kalbėjimus ir vaišes, kad pa
traukus rečiau lankančius į 
susirinkimus narius.

3. Ruoštis prie atžymėjimo
400 metų sukakties lietuvių 
kalboje pirmos knygos išleidi
mo, suruošiant įvairius kultū
rinius vakarus, kviečiant vi
sas kitas vietines draugijas 
prie to bendro kultūrinio dar
bo. *

4. Konferencija atsišaukė į 
kuopas ir narius, turinčius se
nas knygas, laikraščius ir gy
vavusių bei gyvuojančių drau
gijų pirmas protokolų knygas, 
pasiųsti į mūsų Centro Komi
tetą, kuris juos padės į 
įsteigtą archyvą.

5. Kviečiame kuopas ir na
rius labiausia susirūpinti pa
laikymu ir platinimu spaudos. 
Ypač dabar vedamuose Vil
nies ir Laisvės vajuose dau
giau dirbti. Taipgi duoti dau
giau žinių minėtiems dienraš
čiams iš kolonijų.

6. konferencija atsišaukė į 
visus lietuvius, o ypač į LLD 
kuopas ir narius, kad gelbėtų 
visais galimais būdais, me
džiaginiai ir moraliai ir tiesio
giniai dalyvauti pkieto linijo
se Allis-Chalmers Co., West 
Allis, Wis., ir J. I. Case kom
panijos streikuojantiems dar
bininkams jų sunkioje ir le
miančioje kovoje.

Virš minėtos kompanijos 
daro pirmus bandymus strei
ko ir unijų laužymo.

Rezoliucija vienbalsiai pri
imta konferencijoje.

Rezoliucijų Komisija:
A. Jūris, 
Ch. Kisėlis, 
Al. Lastauskas.

New Britain, Conn.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
630 Summer AVėnuė, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A* 
BUJAUSKAS 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

M

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Washington. — Mažes
niųjų laikraščių atstovų ko
mitetas atsiuntė prez. Tru- 
manui pt-ašymų, kad vėl į- 
vestų laikraštinės popieros 
kainų kontrolę.

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda farma, 138 akrų žemes, 

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

(270-281)

Pažangūs žmonės sumanė, 
padarė, suruošė popietį dėl 
savo spaudos, dienraščio Lais
vės. Buvo ruoštasi prie nedi
delio parengimo, pokilio, ku
ris atsibuvo gruodžio 1 d. Tik-' 
rai buvo malonus, draugiškas 
ir duosnus. Moterys susinešė 
užkandžių, o vyriškiai suėjo 
tuos skanumynus suvalgyti 
padėti.

Pagal užkvietimą ne tiek 
suėjo, kiek tikėtasi, bet, ant 
laimės, mus aplankė svečiai 
waterburieciai, S t r i ž auskai, 
Meisonai, Bokas ir keletas ki
tų. Iš Middletown, Conn., da
lyvavo P. Žilinskas ir dar vie
nas iš Hartford.

Prasidėjus parengimui, at
kiūtino J. Mažeikos draugutė. 
Ji išsitarė, kad jos draugas 
negalėsiąs dalyvautų nes ne
sijaučiąs gerai. Ji irgi turinti 
eiti namo pas jį, nes vienas 
negalima palikti namie, šie du 
žmonės turi po gerą krūvelę 
metų at savo pečių ir seniai 
niekuom negali užsiimti, nes 
nepajėgia‘jokius darbus dirb
ti. Bet d. Mažeikienė pasišau
kė vieną iš rengėjų ir įteikė 
keturis dolerius dėl dienraščio 
Laisvės. Buvo paspausta jos 
ranka. Matot, kaip žmonės 
pamylėję demokratinę spau
dą, kad nors ir neturi turtu, 
bet paremia kiek išgiali.

Parėmė ir kiti žmonės šį 
parengimą, sykiu ir dienraštį, 
štai grupė moterų, kurios at
sinešė sutaisiusios skanių už
kandžių ir vaišino dalyvius: 
Malinauskienė, š č e b c dienė, 
Pvemeitienė, šuopienė, Ger- 
dauskienė, Jokimienė, Žilins
kienė, Valley ir Jurkūnas. Be
je, P. Bokas ir A. Bakevičia 
aukojo po 1 dol.

U ž k a n džius “.naikinant,” 
dalyviai padiskusavo bėga
mus reikalus ir pasiteiškė, ku
riems koki raštai dienraštyje 
patinka, o kuriems ne. Ta
čiau pripažinta, kad Laisvė lo
šia svarbią rolę lietuvių dar
bo žmonių reikaluose. Kaip 
kurie pasistengsią gauti po 
naują skaitytoją.

Rengimo šeimininkės, ap- 
skaitliavusios, pareiškė, jog 
liksią pelno virš $40. Jūsų re
porteriui įstrigo Į mintį, kaip 
yra malonu matyti grupelę 
gerai nusiteikusių, demokrati
nių žmonių, kurie iš Širdies re
mia pažangą ir rodo kitiems 
pavyzdį, kaip reikia gyventi. 
Reiktų visiems sekti šį drau
giškumo payyždį ir neįnešti 
drumsto vandens į tarpą 
draugų, kad išlaikius organi
zacijas čielybėje ir praplėtus 
judėjimą už taiką ir kovą 
prieš reakciją.

Aną dieną pas O. Visockie- 
nę nuvykę susėdom į mašiną 
ir aplankėme Vinco Visockio 
kapą. Vinco kapą puošia gra
žus akmens paminklas, ši 
apylinkė yra netekus dviejų 
choro mokytojų: Vinco Vi
sockio ir Petro Bružausko.*

Reporteris.

Philadelphia. — TeUtrų 
savininkas Goldfinę pasiūlė 
benamiams karo veteranam 
nemokamai gyventi jo laive, 
tnmčiamė 27 kamWrelhis.

>

Jautienos Kaulų 
Išėmėjai
PATYRĘ

GERA ALGA
REGAL PACKING CO. 

66 Stockton St.
Newark, N. J. 
Market 3-3555 

(280)

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

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

1380 Dixwcll Ave., Hamden, Uonn.
(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)

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.
<2W>

AUTOMATIŠKŲ

STAKLIŲ TASYTOJAI

VERPĖJAI

MAŠININIAI SUSUKĖJAI

Vien tik Patyrę Tesikreipkite

TEX-RAY FABRICS, INC, 
89 Church St., Port Jervis, N. Y.

(282)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MES TURIME VIETŲ " J
Išsilavinusioms Siuvamųjų Mašinų ' 

Operatorėms
Taipgi Nelavintoms Abclnam 

Darbui Merginoms.
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 

GERA ALGA. NUOLAT.

THE JORAC, INC.
350 Rector St., • Perth Amboy, Js. J.

(280) .I
I

vj

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS |
Jeigu jū« kenčiate nuo NUGAROS SKAU- • ja 
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS. PODA
GROS ir t.t.. PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte HADE TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne- 
siųskit. pinigų, o tiktai savo vardą Ir adre
są, tad mes jumk tuoj pasiųsime tabletėlių.
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums na- 
lėžuos, jei .nepatiks.

NORTHWAY H’HARM AC AL OO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK



šeštadienis, Gruodžio .7, 1946šeštas Puslapis

i n ui i

SUSIRINKIMAI
LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT

World Tourists, Inc
((steigta nuo 1927 tn.)

PeteiSuparalyžiavo Adomą nuo

KAPISKAS
BAR & GRILLkaip ir visuomet

MES taip pat chemiką

praeitos savaitės lan
3. MES turim Įrengimus ge Tel. ĘVergreen 4-8174

Peter Kapiskasriausiai jums patarnauti

JONAS LAZAUSKASWORLD TOURISTS, INC
18 W. 23 St’Jokiu žemiška

Tel. Orchard 4-4660

Kampas Palmetto St

AMERIKINĖ PREMJERA PRASIDEDANTI GRUODŽIO 7 D

THE TARAS
i LOVAI

FAMILY

Valandos
STANLEY 7th Avė. tarpe 42 ir 41 St

■ .’Z

E. New York ir Richmond 
Hill Vakarienės Reikalu

drabužius
Sveikatos

Tyrone 
Payne

Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

puiki saliuke su atskiru įėjimu, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

sunkiai 
n amu o-

PASIKALBĖJUS SU 
BROOKLYNO VEIKĖJAIS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

GRAŽIOJE DAINŲ-MUZ1 
KOS PROGRAMOJE:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Vis PERSIUNČIA 
PUNDELIUS naujų, se 
nu drabužiu ir kitu daik

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVęrgreen 7-6868 
221 South 4th Street

lais išrūkome

LDS 13 ir Lie. Draugijos 
185 kuopų vakarienė įvyks 14 
d. gruodžio, buvusioj Buzelio 
patalpoj, kampas Crescent St. 
ir Atlantic Avė. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

Tai gražus pavyzdis. Ir, jei
gu mes tuo pavyzdžiu pasek
sime, tai vish būsime su Aido 
Choru pasidžiaugti jo gražią
ja metine meno švente šį sek
madienį, Schwaben Hali.

gra
Ch. Nečiunskas.

Trečiadienį lankėsi Petras 
Pilėnas, dienraščio vajininkas 
iš Philadelphijos, kaip jam 
priprasta, vežinas dienraščiui 
prenumeratomis 
gerai 
pats ir 
na jam

New Yorkas4' jau turįs pa
kankamai eglaičių šventėms 
net jei, dėl streiko daugiau ne
bebūtų galima atvežti.

Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystč 
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. 7-5350-1-2

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

Neužmirštama drama Ukrainą 
kovos prieš Nacius.

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

Violet čypas, graži ir dai 
ninga Clevelando laikina do 
vana Brooklynui. Jinai čia at

Degtines, Vynai ir Alus 
R H EIN G O L D

BEER & ALES

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
ŠVEICARIJA—Matyk dramatinius judžius, rodančius iėgelhėjiiną 12 asmenų, kurie su 
armijos transportu nukrito į Alpių ledyną! ITALIJA—Matyk Nacius teisiamus už 335 
italų nužudymą karo metu! Matyk darbo pradžią atstatymui garsiojo Mt. Cassino vie
nuolyno! Matyk Tiber upės potvinį, apsemiantį Komos miestą! Matyk italus kolonistus iš 
Libijos sugrįžtant namo į Neapolį! CECHGSLOVAKI JA—Matyk ambasadorių Steinhardą 
atidarant įdomią amerikinių knygų parodą! PARYŽIUS—Matyk naujausių lėktuvų parodą 
ore! Matyk įdomią prietikių filmą, “Cradle of Liberty“ ir naujausias žinias iš plačiojo 
pasaulio!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 Street.

Aido Choras, vadovybėje 
Jurgio Kazakevičiaus, per virš 
30 metų pažįstamas ir vis 
karštai tebemylimas visų, kam 
miela lietuviu daina.

Ona Nečiunskienė su duk
teria Adele sugrįžo iš Los 
Angeles. Ten pas seserį Anto- 
sę Cvirkienę išbuvo penkias 
savaites. Sako

PARUOŠĖ
MARK DONSKOY 
"Rainbow” Direktorius.

Nors tai nemalonu ‘praneš
ti, bet esame priversti tą. da
ryti dėl vietos stokos: kurie 
neturite iš anksto tikietų nu
sipirkę, malonėkite nevažiuoti, 
nes vietos neturime ir prie du
rų tikietų nepardavinėsime.

Vaikio rengėjų,

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. ’
'Tel. ĘVergreen 4-9612

CAMBRIDGE - 
U|«w*h . . . I2975,

Pirmadienį, gruodžio 2 d., 
P. Zorlando , dirbtuvėje, prie 
darbo staigiai apsirgo ir tapo 
paralyžiuotas Adomas Zails- 
kis. Tapo išvestas į St. Mary’s 
ligoninę, Buffalo ir St. Marks 
Avės.

Lankymo valandos 
iki 4 vai. po pietų; 
vai. vakarais.

Zailskis yra jau 
žmogus, viršaus 70 
žiau's, turi suaugusius 
dukterį 
gyveno

Svečią pas mus palydėjo 
maspeth ietis F. Budronis. 
Morkūnai buvo pažįstami su 
Verute Budroniene (Mikutai- 
tyte) nuo seniau, tad pas juos 
ir apsistojo čia atvykę.

Morkūnai 
ronė ir 
Aldona 
gimines 
Barre, Pa

Du gaisragesiai ir vienas 
gyventojas apduso dūmais, o 
vienas ir apdegė gaisre 
apartmento, 617 W. 14 3rd St., 
New Yorke.

Now 
sokreto-

Sužinota, kad jau egzistuo
ja Brooklyne lietuvių kalbos 
rpokyklėlė. Vienas iš mokinių 
sakė, kad praeitose pamoko
se lankėsi 17 asmenų.

—Tai labai mažai, — pa
reiškė jūsų reporteris.

—Tai gana didelis skaičius, 
palyginus su mokinių skaičiu
mi seniau turėtose tokiose mo
kyklėlėse

Schwaben Hali, 474 Knick
erbocker Ave., kampo Myrtle 
Ave., tai Ridge wood o širdyje, 
Brooklyno Aido Choras laikys 
savo metinį koncertą, gruo
džio 8 d., 4 valandą po pietų.

Ridgewoodieciai, kurie ne
būtumėt tarne koncerte, tai 
nesiteisinkit, kad, ve, gatveka- 
ris “į sniegą” įstrigo, nes 
ridgewoodieciams gatvekario 
naudoti nereikia — visiems 
arti.

Gruodžio 6 d. sukako dovy 
ni metai, kai mirė Amalgamei 
tų Siuvėjų linijos lietuvių 54 
to Skyriaus uolus darbuotoja; 
Jonas Zubavičius. Jonas Zu 
bavičius mirė gruodžio 6 d 
1937 m.

Gale
kėši ne taip jau iš tolimo kraš
to, bet iš labai gero Laisvės 
reikalams krašto mūsų dien
raščio vajininkai Antanas Stri- 
peika iš Elizabeth ir Katrina 
Žukauskienė iš Newark, abu 
su prenumeratų lobiu. Drg. 
Stripeika dar atgabeno ir dra
bužių Lietuvos žmonėms.

Drg. Pilėnas 
nusiteikęs. Darbuojasi 
labai įvertina kiekvie- 
talkinančio pastangą.

BfATUCt 
4* .... I297*

SALUTE
SPANISH REPUBLICANS
MADISON SQ GARDEN

MONDAY

Pasimatysime su Aido Choru šį Sekmadienį, 
Schwaben Hall!

New Yorke areštavo 4 jau 
nūs vyrus, pagautus apiplėši 
me asmens koridoriuje namo 
216 E. 46th St., New Yorke.

Juozas - Pet- 
mažametė duktė 

- taipgi atlankė savo 
Tamaqua, ir Wilkes-

Gale praeitos savaitės mus 
atlankė Juozas Morkūnas iš 
Toronto, Canada. Svečias ap
žiūrėjo, kaip veikia Laisvės 
spaust.uvė ir visa įstaiga, taip
gi lankėsi LDS Centre. Dien
raštį Laisvę svečias apdovano
jo su penkine.

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Gold Street, Brookl
Telefonas Cumberland 6-8628.

PATRICIA
17 |«w«!i . . •

Smagus klasikas prietikių. Atviroj jūroj 
siaučia Judyje su žavinčia didybe 

Alan Ladd * Brian Don Levy 
William Bendlx, Barry Fitzgerald

'Two Years 
Before the Mast” 
Dar ir Romantiška Komediją 

“FAITHFUL IN MY FASHION” 
su Tom Drake * Donna Reed

BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir DeKalb Aves.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

“DAUG GIRDĖJAU DAINŲ,” 
BET TO NEGIRDĖJOM 
Aidas yra susimokinęs savo 

gyvenime galybę dainų ii- jas 
mums sudainavęs, bet vieno 
žodžio niekad neišmoko. Nie
kad nėra pasakęs “nedainuo
siu.” Kada tiktai turi liuosą 
dieną, nėra atsisakęs nuo pa
tarnavimo visuomenei.

GREAT NECK, N. Y.
' ALDLD 72 kp. priešmetinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 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, nes bus svarbus susirinkimas. — 
P. B., Pirm. (276-277)

PROGRAMA:
Bishop Arthur W. Moulton, Chairman ;

Julio Alvarez Del Vayo: 
Vineent Lombardo Toledano;

Jacob Potofsky ; Paul Robeson : 
Paul Draper.

JUNGT. TAUTŲ GARBftS SVEČIAI:
Alexandre Parodi, Erzncljos: 

Osear Lange, I^nkijoa;
Dr. Jan Masaryk, Čechoslovakijos;

Stanoje Simlch. Jugoslavijos;
Dr. Carlos Stolk, Venezuelos;

Alberto Ulloa, Peru; 
ir kiti

Sėdynės rezervuotos: 60c, 85c,
$1.80, 12.40, $3.60

Gaunama: Book Shops, Darbo 
raktinėse 
APPEAL.

Naw York

CIO Remia Policistam ir 
Gaisragesiam Algų 
Pakėlimą

Taryba kooperuos su komi
tetu paskleidime literatūros 
informuoti miesto CIO 600,- 
000 narių apie policistų-gais- 
ragesių reikalą.

Aido Choro šaunusis kon
certas įvyks jau šį sekmadienį, 
gruodžio (Dec.) 8-tą, 4 vai. 
po pietų, gražioje ir patogioje 
Schwaben Hall. 474 Knicker
bocker Ave., Brookl/ne (Rid- 
gewoode). Knickerbocker Ave. 
stotis ant BMT Myrtle Ave. li
nijos prie pat salės ■— pato
giausia pasiekti bile ore.

Brooklyno Aido Choras sa
vo gražiomis dainomis mus 
linksmino per trisdešimt metų, 
tai kodėl mes galėtume ap
leisti jo parengimą tik todėl, 
kad kainuos 1 doleris? Aš ma
nau, kad didžiojo New Yorko, 
New Jersey ir jų apylinkės vi-, 
suomenė norės išgirsti Aido 
Choro gražių dainų ir abęjnai 
gražios koncertinės progra
mos ir pamatyti, kokias gra- 

į žias svetaines Ridgewoodas 
turi.

Saul Mills, didžiojo
York o CIO ’tarybos 
rius, telegramoje majorui O’
Dwyer pareiškė, kad taryba 
rems Bendro Policistų ir Gais- 
ragesių Komiteto prašymą pa
kelti algas. Pakėlimai reika
lingi,- kad atpildyti pabrangu
siu •pragyvenimu padarytus 
nedateklius.

Kurie esate paėmę tikietų 
platinimui, malonėkite jų pla
tinimą sustabdyti, nes jau už
tektinai turime išparduotų.

Unijų 
ir SPANISH REFUGEE 

, 192 Lexington Avenue, 
16, N.Y. LExlngton 2-3134

A, TONY’S
J&i&f UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 6, N. T.

GERAI PĄTYRĘ BARBERIAI

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28.75 ir $33.50

meilė negalėjo patenkint 
troškimų I”

>!« Gene Tierney ‘-k John
Baxter * Clifton Webh

. BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

r
SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Jau antra savaite 
ligos suspaustas, savo 
se guli Petras Mikai aus. Ligo
ni rūpestingai slaugo jo žmo
na.

Petras ir Albina Mikniaus, 
kol stipresni sveikatoj buvo, 
labai daug yra prisiuvę drabu
žių Lietuvos vaikams; jų rū
pesčiu aprengta desėtkai ber
niukų ir mergyčių Lietuvoje, 
šalę dovanotų rūbų, Vilniuje 
įrengimui Medikalio Instituto 
abudu Mikniaus taipgi su žy
mia pinigine parama yra pri
sidėję. Labai gaila, kad sun
ki liga mūsų nuoširdų draugą 
vargina. Skundžiasi draugas, 
kad negalės dalyvauti aidie- 
čių ruošiamame koncerte, gal 
ir kitą kokią pramogą teks 
apleisti, pakol sveikatai page
rės.

Mikniaus gyvena — 558 
Ridgewood Ave., Brooklyne.

vykusi New Yqrke studijuoti 
aukštosios muzikos-dainos sri
tyje.

“Vyturėlis,” styginis ansam
blis, su .švelniomis muzikos 
melodijomis, vadovybėje Ro
jau Židžiuno.

Lillian Bastys, pačiame mū
sų Aide auganti jaunuolė dai
nių ink ė-solistė, dainuos brook- 
lyniečių publikai pirmu kartu.

Florence Kazakevičiūtė ir
Albert Augulis, jaunučiai 

akordionistai, suteiks mums 
gerai pažįstamų ir mėgiamų 
liaudies muzikos motyvų., «

Aido Choro Šokikų Grupė 
išstos su Šokiais.

Aido Vyrų Choras, dar jau
nas, bet jau pamylėtas, pirmu 
kartu dainuos su savo naujuo
ju mokytoju Robertu Feiferiu.

O po viso to — smagūs pa- 
ž.moniai ir šokiai prie Pavi- 
dis Radio Orkestros. Ir visa 
tai tiktai už $1 įžangos. Vien 
šokiams 65c.

senyvas 
m. am
simų ir 

Pastaruoju laiku jis 
pas dukterį.

Daugiau negu Sujaudinančių 
Veiksmų Saga! Virpinanti Filmą!

JOHN FORD’S

“MY DARLING
CLEMENTINE”

žvaigždžiuoja
HENRY * LINDA ♦ VICTOR
FONDA DARNELL MATURE

DABAR RODOMA
RIVOLI Broadway ir 49th St.

2. MES sumažinome savo

ir gauname
Tarybos liudijimą

Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! šauniausia muzikalė 
Extravaganza... pilna komedijos, romansų ir muzikos, su mylimomis 
daipomis, kurios ir senos ir naujos! Tai panašiausias į dangų dalvkas .. .

IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FRED ASTAIRE 

JOHN CAULFIELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN

. . , TECHNI SPALVOMIS
♦ Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

STAN KENTON ir Jo Orkestras
Dean Murphy * The Lane Brothers ir Extra: The King Cole Trio 

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

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

DEAN
15 (•watt . . . $2475

Įvykis Judžių istorijoj... 
Nepaprastai jdomi ir begaliniai 
smagi filmą! I džiaugsmo ir ro
mansų žemės į "Juoko Vietą” 
jūsų širdyje!

WALT DISNEY’S 

“Song of the South”
Pirmoji gyvojo veiksmo 

muzikalė drama!
TECHNI - SPALVOMIS 

tąip pat {gyvintos Uncle Romus 
apysakos su RUTH WARRICK, 
LUCILE WATSON, HATTIE 
McDANIEL ir 6 nluniuotinos ir 
švilpautinos dainos!
RKO
PALACE' Broadway ir 47 St.

NUOLATI RODYMAI.
Vidunaktj Rodoma' Kas Naktį

Visas Sovietu Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais

Power
> A»ne 

Herbert Marshall
SOMERSET MAUGHAN'S

"THE RAZOR’S EDGE”
Seniai ladRtas judžių įvykis, kuriam pa
ruošti reikėjo dviejų metų . . . Dalyvauja 

136 aktmiai ir 10,000 vaidintojų I
Dar ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj

ROSARIO IR ANTONIO
BOB HANNON * EMMA OTERO 
Extra! SENOR WENCES.

ROXY 7th Ave. ir 50th Street.

Beje, sekamos lietuvių kai 
bos pamokos įvyks šeštadic 
nio popietį (gruod. 7), 2-rt 
vai., o sekama po to bus pir 
madienio vakare (gruod. !U 
7 vai..

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Utdaryta

TEATRINĖ TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER 
Migiynas žvaigždžių ii>. dainų puikiame muzikaliame romanse iš 

Jerome Kern's gyvenimo ... j '
TECHNLSPALVOM1S ’

“TILL THE CLOUDS ROLL BY”
June Allyson Lucille Bremer ❖ Judy Garland 5k Kathryn Grayson * Van 

Heflin =k Lena Horne :k Van Johnson * Angela Lansbury sk Tony Martin 
Virginia O’Brien s>< Dinah Shore * Frank Sinatra * Robert Walker 

METRO-GOLDWYN-MAYER JUDIS
DIDIS KALĖDINIS MUSIC HALL’S VAIDINIMAS SCENOJE 

"THE NATIVITY" -Plačiai-išgnrsėję. reginiai. . . ir "Good Ship Holiday”— 
Iškilmingas Kalėdinis vaidinimas . . . Pagamintas Ix-onidoff'o, scenerijos Bruno 

Maine. Simfonijos Orkestras, diriguojamas Charles Previn.
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