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Švedija ir Raketos.
Kur Jos Dingo?
Blofai Apie Partizanus.
Rašo ir Patys Paklysta.
Filipinų

“Nepriklausomybė.”
Vokiečiai i" Sibiras.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Skaitytojai pamena 
turčių spauda prirašė 
“misteriškas raketas,”

apie 
kurios Į 

būk šimtais skrajojo virš šve- 1 
dijos. Turčių spaudoj kaltino i 
Tarybų Sąjungą, būk bolševi
kai jas leidžia iš Sovietų oku
puotos Vokietijos.

Anglijos valdonai skubinosi į 
siųsti į Švediją radaro prietai-i 
sus gaudyti tas raketas, o jų 
atstovybė iš Graikijos buvo i 
pradėjus skelbti, kad būk ir1 
ten jau “misteriškos raketos i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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DAUGUMA STREIKAVUSIŲ MAINIERIŲ SUGRĮŽO DARBAN
Amerika Nešelps Kraštų, 
Įvedančių “Revoliucines” 
Atmainas Ūky j “Pramonėj

Bet dabar nieko 
velniškas raketas 
Kodėl ? Nagi, kaip 
ja, nepaisydama Wall stryto 
protestų, pasirašė su Sovietų 1 

bos sutartį, 
pradingo. j toriaus pavaduotojas Dean

Matote, kas nors rūpinosi: Acheson, kalbėdamas per 
sudaryti tame Europos kampe į radiją. O tai tokios sąlygos: 
provokacijas. Dėjo pastangų, 'T ........... ”
kad tos dvi šalys nesutiktų, i «nlnn kraštai neturi laikvti 
kad Švedija neduotų Sovie
tams paskolos. Manė, kad tas 
atves prie nesusipratimų, tai 
tada galės “užtarti Švediją,” 
kurią būk “misteriškos rake
tos” terorizuoja. Bet iš tų pla
nų nieko neišėjo, tai ir rake
tos dingo.

apie tas 
nesigirdi !

Nebus Amerikinės Pašalpos ir Tom Šalim, Kurios Laiko 
“Per Dideles Armijas” ir Politikai Naudoja Pašalpas

Washington. — Jungtinės 
Valstijos šelps tik tuos kra- 

j štus, kurie patenkins seka- 
Sa junga penkių metu preky-j mas sąlygas, kurias išdėstė 

taip ir‘raketos I Amerikos valstybės sekre- 
ujričtus j 

rūpinosi j Acheson, « 1 "I • • /A
Norintieji amerikinių pa- 

I šalpų kraštai neturi laikyti 
i per didelių armijų.

Negaus pašalpos tokios 
į šalys, kurios vykdo “politi
nę ar ekonominę revoliuci
ją namie; kurios sunaikino 
didesnius ūkius, davė vals
tiečiams mažiau žemės, ne
gu reikia gyvenimui, ir ku
rios revoliuciniais būdais 
perima pramonę į valstybės 
rankas.”

Nors Achesonas neminė
jo jokių kraštų, bet aišku, 
kad jo kalba buvo taikoma 
prieš pašalpas Sovietams, 
Jugoslavijai, čechosloyaki-

jai, Lenkijai, Albanijai, 
Vengrijai, Rumunijai ir 
Bulgarijai. Kai kurios tų 
šalių, beje, neprašo medžia
ginės paramos. Achesonas 
taipgi sakė, nebus pašalpos 
tokiem kraštam, kurie gau
namus pašalpos daiktus ski
ria poltiniams savo valdžiii 
rėmėjams.

Katalikų ir Komunistu 
Būsią Beveik Lygiai 
Francijos Senate

VIEŠBUČIO GAISRE ŽUVO i Nors Lewis Atšaukė Streiką,
BENT 120 ŽMONIŲ 1,.., n.,,. v-;,, • ar ILiicmo! Bet Dar Nežinia, ar Bausmė

Atlanta, Ga. — Winccoff 
viešbučio gaisre žuvo bent 
120 žmonių. Kai kurie kiti 
dar mirsią ųuo pavojingų 
žaizdų. Tas vadinamas “ne
degąs” viešbutis neturėjo 
jokių gaisrinių laiptų, ku
riais būtų buvę galima išsi
gelbėti.

Paprastuose vidujiniuose 
laiptuose nebuvo gaisrinių 
metalinių durų. Jei būtų 
buvusios tokios durys, tai 
jas uždarius būtų buvę ga
lima sulaikyt ugnį ir nuo
dingas dujas bei dūmus nuo 
persimetimo iš vieno aukš
to į kitą. O be durų tie laip
tai veikė kaip milžiniškas 
kaminas traukti ugniai auk
štyn.

Viešbutis išdegė nuo 5-to 
iki 10-to aukšto. Kai kurie 
įnamiai vietoje sudegė bei 
užtroško, kiti šokdami pro

langus užsimušė.
Ši nelaimė įvyko už šešių 

mėnesių po Chicagos La Sa-
Unijai Bus Panaikinta

lie viešbučio gaisro, kur žu- [ewjs įsakė Minkštyjų Anąliakasyklu Mainieriam Dirbt Iki
vo 61 asmuo.

MASKVA PATENKINTA 
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ MI

NISTRŲ DARBAIS
Maskva.— Maskvos spau

da pagyrė Keturių Didžių
jų užsieninių ministrų dar
bus New Yorke dėlei paga
minimo taikos sutarčių su 
buvusiais Hitlerio palydo
vais kare — Italija, Vengri
ja, Rumunija, Bulgarija ir 
Suomija.

Balandžio 1; Aukščiausias Teismas Greitai Spręs Bylą
mininkas, atšaukė streiką 
ir įsakė bent iki balandžio 1 

' d. 1947 m. be sustojimo kas
ti minkštąją anglį. Savo pa
reiškime jisai smerkė val
džios išimtą apskrities teis
mo indžionkšiną - drausmę 
prieš Manierių Uniją. Le- 

šeštadienį popiet John L. wis sakė, kad tuo žygiu val- 
Lewis, Mainier. Unijos pir

Washington. — Pirma
dienį grįžo darban daugu
ma 400,000 mainierių, strei
kavusių minkštosiose ang- 
liakasyklose. Bet dar kelios 
dienos praeis, iki tos kasyk
los iš naujo pradės pilnai 
veikti.

Dabar tiems patiems redak
toriams atsirado Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Albanijos parti
zanai Graikijoj. Tuščias' bio
tas! Graikijoj prieš fašistų re
žimą kovoja tos pat šalies 
liaudis. Lai tik iš ten ištraukia 
Anglijos imperialistų armiją 
ir liaudis apsidirbs su fašistų
režimu. Kas liečia tai, būk jos t _ __ - __ e

“7n:iS:'X“’K“!New York, Boston ir
S i Philadelphia Nori 

kijos fašistu režimas galėtų! _ /i z *
atsilaikyt\ * * Jungt. lauty Centro

Tik stebėtis reikia, kaip j ----------
turčių spaudos kolumnistai > Flushing Meadow, N. Y.- 
nei gėdos neturi. Gyvenimas. New Yorko miesto majoro

kad O’Dwyerio pasiuntiniai at-
1 i si šaukė į Jungt. Tautų ge- 

i neralį sekretorių Trygve 
1 Lie ir kitus vadus, kad pa
laikytų Jungtinių Tautų 

apie centrą New Yorke arba jo 
slap- ribose.

Sen asis Massachusetts 
gubernatorius Maurice J. 
Tobin ir naujai išrinktasis 
Robertas F. Bradfordas at
vyko ir asmeniniai prašė 
Warrena B. Austina, Ame- 
rikos atstovų vadą, patarti 
Bostoną kaip pastovų Jung
tinių Tautų centrą. Phila
delphia taipgi siūlosi į 
Jungt. Tautų buveinę

Ypač Sovietai ir Jugosla
vija pageidauja New Yor
ko kaip centro.

tūkstančius kaitų įrodė, 1 
jų “gudrios išvados” yra tik ■> 
jų klajonė, bet jie rašo ir ra-' 
šo, puldami liaudies laisvę.

Perskaičiau ilgą straipsni 
N. Y. Timese tūlo Mr. James 
Restono. Jis “aiškina” apie 
Mr. Byrnes ir Molotovo “j 
tą” p a sikalbėjimą. Prirašė 
žodžių marias, ir patsai pa
skendo. Išvadas daro: (1) Po 
to pasikalbėjimo Molotovas 
visais klausimais nusileido. 
(2) Bet tas Molotovo nusilei
dimas nieko nereiškia, nes jis 
tik principe nusileido. (3) 
Molotovas nusileido todėl, kad 
Mr. Byrnes buvo labai kietas, 
ir (4) Molotovas apgavo 
Byrnesą, nes Sovietų diploma
tai “visur apgauna demokra
tus.” Na, tai pasimokyk žmo
gus iš tokių išvadų!

Paryžius. — Francijos se
nato kolegijos rinkimuose, 
pagal pirmutines sekmadie
nio balsavimų pasėkas, ka
talikai - respublikiečiai lai
mėję žymiai daugiaus vie
tų, negu komunistai. Bet 
neoficialiai skaičiuojama, 
jog kai bus galutinai suves
tos rinkimų pasėkos iš 
Francijos ir kolonijų, tai 
komunistai senate turėsią 
61 atstovą, katalikai 62, 
socialistai 37, radikalai 25, 
nepriklausomieji respubli
kiečiai 12 ir t.t. Francijos 
senatas, vadinamas respub
likos taryba, neturės spren
džiamojo balso, o tik pata
riamąjį. Sprendžiamasis 
balsas priklauso seimui, kur 
komunistai turi daugiau at
stovų, negu kuri kita pavie
nė

AUTO. DARBININKAI 
REIKALAUJA PRIEDŲ
New York; — CIO Auto

mobilių Darbininkų Unija 
reikalauja pakelt algą, vi
dutiniai gal po $2 dienai.

Anglija Pralaimėjo 
Dviem Klausimais 
Jungtinėse Tautose

džia pasimojo priverst ang
liakasius dirbti pagal užka- 
riamą jiems “rudžio šuns” 
kontraktą. Lewis pabrėžė, 

I kad jis pats vienas atšaukia

partija.

Kearny, N. J.
RožėGruodžio 7 d. mirė 

Burdulienė, gyvenusi po 
86 Chestnut St. Jos kūnas 
pašarvotas B. Saukonin ko
plyčioj, 310 John St., Har- 
risone. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 10 d., 1 vai. dieną. 
Velionė buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja. Plates
nių žinių parašys F. Shim- 
kienė.

Azerbaidžanas Ginasi Franko Fašistų Tmkš- 
Nuo Irano Armijos mas prieš J. Tautas

NUSKENDO BUVĘS
VOKIEČIŲ DIDLAIV1S

iš Filipinų nepri į EIIDADA 
išėjo tik “f i as- LUllvl

tokis atkaklus Mr. 
politikos palaikyto- 

Mr. Wm. 
lapkričio

Net
Byrneso 
jas, kaip, 
Simms, ir tai 
rašo, kad 
klausomybės 
ko.” 

Jis rašo,
Valstijų armija pilnai viešpa-. nuskendo Havre uoste bu- 
taūja toj šalyj, kad Amerikos , VęS keleivinis vokiečių did- 
militarė policija visai nesiskai-. laivis Europa, 50,000’tonų. 
\°_8U.,viet0S vąĮCinkais, kad ■ Raro metu Amerika naudo

jo tą laivą savo kariuome
nei gabenti. Paskui Europa 
buvo atiduota Franci j ai ir 

mes sakėme, kad tai yra tik perkrikštyta į Liberte.
Wall stryto bandymas pri-1 Sakoitia, gal kas tyčia nu
dengti savo viešpatavimą. ■ skandinęs tą laivą; tikimasi 

★ ★ ★ •> jį viršun iškelti.

Philip
30 d.

KANADOS VIEŠBUČIO
GAISRE ŽUVO 11

kad Jungtinių Paryžius.— 'Per audrą

Saskatoon, Kanada. 
Barry viešbučio gaisre 
11 žmonių sudegė, užtroško 
bei užsimušė, šokdami pro 
langus. 18 kitų pavojingai 
sužeista.

čia

Teheran. — Pranešama, 
kad Azerbaidžano milicija 
pasienyje atrėmė centrąli- 
nės Irano valdžios armiją, 
siunčiama, girdi, “rinki
mams prižiūrėti” Azerbai
džane, pusiau-savivaldiškoj, 
šiaurinėje Irano provincijo
je. Demokratinės Azerbai
džano vyriausybės vadai 
sake, žūt-būt ginsią tauti
nes savo krašto teises.

visus

Conn. CIO Nekliudo 
Komunistų

Hartford, Conn. — Con
necticut valstijos CIO su
važiavimas užgyrė
nutarimus nacionalio CIO 
suvažiavimo, neseniai 
kusio Atlantic City, N. J. 
Valstijiniam Conn. CIO su
važiavimui niekas nedavė 
jokio sumanymo prieš ko
munistus bei “raudonuo
sius.”

Automobiįių Darbininkų 
Unija stato savo kandidatą 
Fredą O. Zurellį į valstiji- 
nius CIO pirmininkus. Kai 
kurie delegatai kritikavo 
dabartinį pirmininką Ed- 
war dą Lavery.

įvy-

Shanghai, Chinija.—Kar
tojasi amunicijos sprogimai 
Shanghajaus priemiesčiuo
se. Per tuos sprogimus jau 
užmušta daugiau kaip 100 
chinų.

Ispanijos fa-Madrid.
šistų laikraščiai, radijas ir 
valdžia sušaukė demonstra
ciją prieš Jungtines Tau
tas. Sakoma, 50,000 fašistų 
protestavo prieš Jungtinių 
Tautų sumanymus, atkreip
tus prieš Franko diktatūrą. 
Savo kalboj Franko smar
kavo, kad neįeisiąs Jungt. 
Tautom išplėšt jo laimėji
mą.

Siūloma Mažiaus 
Varto! Veto Teisę

Lake Success, N. Y. —Po
litinis - apsauginis Jungt. 
Tautų seimo komitetas 27 
balsąis prieš 6 priėmė man
dagų Australijos siūlymą, 
kad Penki Didieji Saugumo 
Tarybos nariai mažiau var
totų veto (atmetimo) teisę. 
Iš to pasiūlymo buvo paša
linta kritika, atkreipta 
prieš veto vartojimą iš So
vietų pusės. Prieš jį balsavo 
atstovai Francijos, Sovietų, 
Jugoslavijos ir Lenkijos.

Prieš tūlus pasiūlymo 
posmus pasisakė ir Chinijos 
delegacija.

Lake Success, N. Y. 
Jungt. Tautų komitetas 
savivaldiškiems kraštams 
globoti priėmė Indijos pa
siūlymą — uždraust pri
jungt Pietiniai - Vakarinę 
Afriką prie anglų-holandų 
valdomos Pietų Afrikos. 
Rezoliucija reikalauja j- 
steigt pačių Jungtinių Tau
tų globą Pietiniai-Vakari- 
nei Afrikai.

Indija davė skundą prieš 
indėnų skriaudas ir perse
kiojimus Pietų Afrikoj. 
Jungt. Tautų seimas ntita- 
rė kad Indija tartųsi su 
Pietų Afrikos valdžia ir 

} 1(947 metais apie tai rapor- 
’tuotų seimui. Anglija ir A- 
merika priešinosi šiam pa
siūlymui. Jos reikalavo per- 
vest klausimą Tarptauti
niam Teismui.

ne-

jis išreiškė pasiti- 
kad šalies Aukš- 
Teismas panaikins 

apskrities teismo indžionk- 
šiną ir $3,500,000 bausmę 
unijai ir $10,000 baudą jam 
pačiam. Suprantama, kad 
Aukščiaus. Teismas grei
tai padarys sprendimą. Bet 
dar nėra užtikrinimo, kad 
jis panaikintų žemesniojo 
teismo sprendimą.

Sudužo 800 Žydų Laivas
Jeruzalė. — Sudužo į po- 

jūrines uolas laivas, ku- 
riuom 800 benamių Europos 
žydų slaptai plaukė į Pale
stiną. 8 keleiviai nuskendę. 
Kiti išsigelbėjo į mažiukę 
Cyreno salą. Anglijos lėktu
vai numetė jiems maisto ir 
kitų reikmenų.

Anglai, suprantama, nu
gabens juos į koncentraci
jos žardį Cyprus saloj.

Kartu 
kėjimą, 
čiausias

I. Tautų Komitetas 
Nutarė Sutraukyt 
Ryšius su Franko

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimo poli
tinio - apsauginio komiteto 
antrinis komitetas 11 balsų 
prieš 6 pasmerkė Franko 
fašistų valdžią Ispanijoj ir 
ragino visas Jungtines Tau
tas sutraukyti diplomati
nius ryšius su Franko.

Amerikos ir Anglijos at
stovai smarkiai priešinosi 
ryšių su traukymui su fašis
tine Ispanija. Už santykių 
sutraukymą su Franko bal
savo delegatai Francijos, 
Čilės, Lenkijos, Guatema- 
los, Meksikos, Norvegijos, . 
Sovietų Sąjungos, Baltaru- 

| sijos, Panamos, Venezuelos 
; ir Jugoslavijos.
. Tą klausimą dar spręs vi
sas Jungt.. Tautų politinis-

TŪKSTANČIAI BERLYNIEČIŲ iapsauginis komitetas' 
IŠPURTĘ NUO BADOIŠVYTAS EGIPTO

VALDOVAS SIDKY
Kairo. — Egipto pabijo

tų riaušes ir demonstracijos 
privertė jo premjerą Sidky 
pasitraukt iš valdžios. Jisai 
rėmė Anglijos viešpatavi
mą.

Berlin. — Vien tik Ber
lyno ligoninėse suguldyta 
2,5707 išputusių nuo bado 
žmonių. Šiaip mieste esą 
kur kas daugiau tokių bado 
ligonių.

SOVIETAI NESUTINKA 
PARODYT NAMINĘ 
SAVO ARMIJA

N. J. CIO Suvažiavimas Smerkė “Komunistų Kišimąsiw.

vežė į Sibi- 
darbams.” Darėsi įspūdis,
(Tąsa 5-tam puslp.)

Kiek tai buvo prirašyta apie 
“vargšus vokiečius,” kuriuos 
būk Sovietų viršininkai tūks
tančiais gaudė ir 
rą

Amerikos armija elgiasi taip, ; 
kaip “okupuotoj šalyj.”

Kada buvo neva paskelbta
Filipinų “nepriklausomybė,”

------------  o

Newark, N. J. — Metinis 
New Jersey valstijos CIO 
tarybos suvažiavimas gruo
džio 8 d., priėmė rezoliuciją 
prieš “komunistų kišimąsi į 
CIO reikalus.” Suvažiavi
mas, tačiau, paneigė ragini
mus uždraust komunistams 
užimti viršininkų vietas u-

Bet Išrinko Pareigūną, Kuris Priešinosi Raudonbaubiam

New Delhi, Indija. —At
sidarė tautinis indėnų sei
mas, bet Indijos mahometo- nijose. Ir nors James Me
nai nedalyvauja: Leish, CIO Elektrininkų U-

nijos apskrities pirminin
kas, uoliausiai šaukė at
mest rezoliuciją prieš “ko
munistų kišimąsi”, jis vėl 
tapo išrinktas valstijinės 
CIO organizacijos vice-pir- 
ninku. Ta rezoliucija vadina 
komunizmą “svetimąja filo
sofija” ir žada “demokrati-

niais žingsniais kovot prieš 
tokios filosofijos užkorimą 
CIO organizacijai.”

Suvažiavimas taipgi pri
ėmė rezoliuciją prieš siūly
mus kongresui aprėžti dar
bo unijų teises. Kitos pri
imt. rezoliucijos, reikalauja 
stiprint Politinio Veikimo

Komitetus (PAC); palaiky
ti valdinę rendų (namų) 
kontrolę, išlaikyti teisingos 
samdos įstatymą, statyti 
gyvenamuosius namus su 
valdžios parama, organi
zuoti darbininkus į CIO u- 
nijas pietinėse valstijose ir

Lake Success, N. Y. —So
vietų vyriausybė pranešė, 
kad ji nesutiks leisti Jungt. 
Tautų nusiginklavimo bei 
kontrolės komisijoms skai
čiuoti namie laikomą sovie
tinę kariuomenę. Iš pirmes- 
nio Sovietų delegacijos pa
reiškimo buvo suprasta, 
kad Sovietai sutiksią ir na
minę armiją parodyti.

Keturių

ORAS.—Būsią lietaus.

New York.
Didžiųjų užsieniai minist
rai pradedą svarstyt planus 
del taikos sutarties su Vo
kietija.
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Wilson Wyatt (kairėj), vyriausybinės namų statybai 
paskubinti Įstaigos viršininkas reikalauja, kad RFC 
teiktų paskolas naujiems namų projektams. Bet Recon
struction Finance Corporation direktorius George E. 
Allen priešinasi tokioms paskoloms, būk jos esančios 
rizikingos. Allen’ą remia stambieji namų savininkai, 
financieriai ir biznieriai. Gruod. 4 d. Wyatt rezignavo 
iš minėtosios Įstaigos.

Angliakasių Streikas

<.»•

SS ■■■■

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Anglijos Darbiečiai Reikalauja Paaiškinimo
Jau pirmiau buvo rašyta, kad Anglijos parlamente 

kairesni darbiečiai iškėlė viešumon, kad jiems yra žino
ma, jog Anglijos ir Amerikos karo štabai daro planus ka
rui prieš Sovietų Sąjunga.

Dabar jie pareiškė, kad reikalaus iš Anglijos val
džios pasiaiškinti šiais klausimais: (1) Kaip galėjo Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų generaliai štabai susitarti 
bendram apsiginklavimui ir bendram karo veikimui, kad 
tai griežtai prieštarauja Jungtinių Tautų taisyklių 26- 
tam paragrafui? (2) Kaip tą karinį prisirengimą sude
rinti su Jungtinių Tautų organizacijoj sakomomis kal
bomis ir derybomis nusiginklavimo reikale?,ir (3) Kaip 
Anglijos valdžia galėjo daryti tokį žygį prieš Sovietų Są-

Kaip Jie Švaisto Amerikos Lietuvių Aukas
BALFO ATSKAITA SU
KELIA DAUG ABEJONIŲ 

BALFO pirmininkas kun. 
J. B. Končius skelbia savo 

x___ _____ v fondo atskaitą, kuri sukelia
jungą, kada Anglijos ir Sovietų Sąjungos draugiškumo ! nemažai abejonių apie tą 
sutartis iš 7 d. liepos, 1942 metų, draudžia vienai šaliai i šelpimą, kad ir Lietuvos 
daryti bent kokį karinį suokalbį prieš kitą? i kvislingų, ir kuri rodo labai

. j.----- —---- ;------- j .. . I dideli pinigu eikvojimą.
Nacionalizacija Jugoslavijoj ! 1945 metų atskaitose štai

Jugoslavijos Federatyvės Respublikos parlamentas > ką randame:
vienbalsiai nutarė sunacionalizuoti visas gamybos ir pa-! Administraciniams reika- 
skirstymo šakas. Tas paliečia 42 industrijas ir pramo-; lams išleista $30.330.70.
nes, kaip tai, žemės turtus, metalurgiją, maisto, gamybos I Administraciniai reikalai 
fabrikus, transportą, oro ir jūrų susisiekimo priemones I apima užlaikymą ofiso, ap- 
ir t.t. ! mokėjimą jame dirban-

Jugoslavijos parlamentas nutarė buvusiems tų įmo- tiems, taipgi vedimą agita- 
nių privatiniams savininkams atsiteisti valstybiniais bo- cijos, ir abelnai išlaidas ry- 
nais. Žinoma, Jugoslavijoj neperdaugiausiai liko tokių, šium su rinkimu aukų tam 
kuriems reikės atsiteisti, nes didelėj didžiumoj buvę fab-1 fondui.
nikų ir dirbtuvių savininkai susidėjo su naciais ir kada! Reikia pastebėti, kad už 
hitlerininkai bėgo iš Jugoslavijos, taHr Jie kartu išsineš-1 $30,000 galima išleist bent 2 

savaitinius laikraščius, už
laikant jiems buveines ir 
apmokant darbininkams.) , 

Kaip galėjo BALFo vedė
jai tiek daug pinigų išleisti 
administraciniams reika

---- ------ 
dino. Dabar jie gyvena Austrijoj ir Vokietijoj ir “demok-: 
ratiją gelbsti.”

Jugoslavijos liaudis dideliais žingsniais eina pirmyn 
atstatyme šalies, užgydyme karo žaizdų ir kūryme naujo, 
laimingo gyvenimo, kur nebus žmogus išnaudojamas kito 
žmogaus.

Ką Reiškia Mr. Lewiso Pasielgimas?
Trurnano administracija sulaužymui mainierių strei

ko panaudojo indžionkšiną, bausmes, ir jėgą, kaip ir prieš 
Gelzkeliečių Brolijas. Mr. John Ėewis, kuris pirmiau ne
sutiko priimti Trurnano reikalavimo atidėti streiką ant 
60 dienų, jį atšaukė, kada mainieriai 100 nuošimčių bu
vo kovos lauke, ir atidėjo virš 100 dienų — iki kovo 31 
dienos, 1947 m. Ką gi tai reiškia?

Kodėl Mr. Lewisas pirma nesutiko streiką atidėti ant j 
60 dienų, o vėliau, kada mainieriai taip solidariai streika
vo, besąlyginiai kapituliavo ? Kodėl Mr. Lewisas pasidavė 
tada, kada CIO prezidentas Mr. Philip Murray parašė 
laišką Amerikos Darbo Federacijai ir Gelžkeliečių Broli
joms, šaukdamas visus darbininkus į vienybę, kad apgy
nus Amerikos liaudies konstitucines teises? Kas Mr. Le- 
wisą labiau nugąsdino, ar federalio teisėjo paskirta jam 
bausmė $10,000 už nepriėminųą Mr. Trurnano sąlygų, ar 
Mr. Murray šaukimas visų darbininkų ir visos liaudies 
ginti Teisių Bilių ir tuos įstatymus, kurie gina darbinin- 
Kų ir unijų teises?

Šie klausimai teks vėliau atsakyti. Faktas yra, kad 
laike balsavimų Mr. Lewisas rėmė Republikonų Partiją 
ir 'ta partija laimėjo didžiumą kongresmanų ir senato
rių. Republikonai ir reakcininkai demokratai ruošia anti- 
unijinius, anti-demokratinius ir priešdarbininkišk. įsta
tymus. Kongresas ir senatas susirinks pę Naujų Metų. 
Jau dabar yra suplanuota visa eilė bilių prieš darbo liau
dį. Reakcija naudos mainierių streiką tų bilių pravary- 
mui. Kokia yra rolė Mr. John Lewiso visoj šioj kampani- 
joj? -

Jis prisidėjo prie to, kad laike balsavimų laimėtų re
publikonai. Jis atsakomingas už mainierių iššaukimą į 
streiką. Ir jis kapituliavo tada, kada mainieriai solida
riai streikavo ir kitos unijos stovėjo už mainierius, o fe
deralio teisęjo sprendimas atsidūrė Aukščiausiame Teis
me. Turčiai ir reakcija, kurie dar vakar puolė Mr. Eewi- 
są, jau šiandien jį giria.

Tas parodo, kad ne vien prieš United Mine Workers 
narius stojasi uždavinys kovoti už demokratinę unijos 
vadovybę, kad vadovybė reikštų narių valią, kad ji ne
būtų vien vieno Mr. John Lewiso rankose, bet stojasi už
davinys prieš visą Amerikos darbininkų klasę kovoti 
prieš reakciją ir ginti mūsų šalies konstitucines teises.

.Okupacinė Politika
/ Vilnis rašo:

Amerikos okupacinės valdžios nevien Vokietijoj,’bet 
ir Japonijoj, smarkiai kritikuojamos. Vokietijoj kriti
kuojamas ir armijos poelgis, ir nesistengimas nunacinti 
vokiečius. Naciai kartais gauną padrąsinimo, o demokra
tiniai vokiečiai kaip tik priešingai.

Japonijoje, Korėjoje 'gen. MacArthur irgi palaikąs re
akcinius elementus. Ekopominė vietos žmonių būklė taip
jau esanti labai prasta.

tūkstančių dolerių?
1946 metų atskaita, 

rugsėjo 30 dienai, irgi 
naši. Kuomet Švedijon 
pilta mažiau, kitosna šalys-
na daug daugiau. Štai keli

iki 
pa- 
su-

Lietuv. Francuzijoj $52,450 
Lietuviams Italijoj. $34,000 
Lietuv. Šveicarijoj $24,000

Čia jau pridėta ir Belgi-, 
ja ir Luksemburgas, nors 
niekas nežino, kad ten būtu 
bent pustuzinis lietuvių.

Kiek tai liečia Francūzi-

Kaip ir buvo numatyta, 
šis angliakasių streikas, ku
rį išprovokavo bosai ir val
džia, yra ne vien streikas 
už algos pakėlimą ir pageri
nimą darbo sąlygų, bet ir 
kova už unijų gyvavimą ir 
streikavimo teises.

Ekonominė streiko pusė 
iš pat pradžių tapo bosų ir 
valdžios nustumta į užpaka
lį. Apie tai visai nekalba.

Visas valdžios legalistinis 
aparatas, visa reakcinė ma
šina pakinkyta ir atsukta 
prieš angliakasius su
triuškinimui jų unijos. Kad 
taip yra, jau matome iš 
pranešimų, ateinančių iš 
Washingtono, kuriuose 
skaitome štai ką: teisėjas 
Goldsborough uždėjo baus
mę ne tik Lewisui $10,000, 
bet nubaudė UMW uniją 
ant $3,500,000; o magary
čioms dar žada nubausti 
kiekvieną streikuojantį an
gliakasį po 1 ar 2 dolerius

Ši kovinga angliakasių 
dvasia ir pasiryžimas, tas 
pareikštas solidarumas ki
tų unijų ir organizacijų, 
verčia valdžią rimtai susi
rūpinti. Nors dar vis daro 
grąsinimus, kad tą ir kitą! 
darys, idant privertus strei
kierius grįžti darban, ta
čiaus šen ir ten jau girdisi 
pavieniai balsai {feelers) su 
pasiūlymais sudaryti arbit- 
racinę komisiją, kuri ban
dytų sutaikyti - išrišti ne
susipratimą. Kiti reikalau
ja paties prez. Trurnano 
paimti reikalą į savo ran
kas. Kitais žodžiais, ieško
ma skylės, per kurią galima 
būtų išlysti ir atgauti pra
rastą valdžios prestižą pub
likos akyse, nes pamatė, jog 
toji reakcinė kietakaktiška 
politika gali padaryti daug 
žalos visai šaliai.

Kaip bus toliau ir kaip 
užsibaigs ši sunki angliaka
sių kova šiuo tarpu nėra

ją ir Italiją, apie lietuvius | M} angliakasių uniją, o tą 
ten irgi nieko nežinia, iš- ! atsiekus, vėliau daryti ge- 
skyrus, kad klerikalų laik- jnęraĮ§ ataką ant viso uniji- 
raščiai turi porą bendra- n10 judėjimo ir kitų prog- 
darbių. Su Italija tas pats. I resYvlU organizacijų.
Šveicarijoj gal yra šimtas i Bosai” kalba apie sulau- 
kitas, pastaruoju laiku iš! žymą kontrakto, bet iš to 
Vokietijos ten persikėlę. | paties teismo procedūros, 

Daugiausia lietuvių yra į sulig Lewiso nurodymų, pa- 
Vokietijoj, bet ten nepasių- l aiški, jog . United Mine 
sta aukų. . ' Workers unija 21 d. spalio

Kaip matote, iš Amerikos j reikalavo konferencijos su

už kiekvieną streiko dieną, lengva numatyti. Vienas 
Už ka? Nagi už “nesČ * valdžia ™akcionV 

skaitymą su valdžia”, ne-! rlal darys įleidimus tik | 
atšaukima streiko ir t.t.
Valdžia teisėjo Goldsbo
rough lūpomis kaltina uniją 
ir Lewisa už sulaužymą 
kontrakto taipgi, tačiaus iš 
teismo procedūros paaiški, 
kad tai tik priedanga, ku
ria bandoma paslėpti ang
lies baronų ir visos reakci
jos tikrąjį tikslą —sudras-

lams, ypač kada tam fondui i lietuvių kaulijama aukos; | valdžia išsprendimui algų 
pritarianti spauda veltui I jiems sakoma, kad bus šel-; pakėlimo klausimo ir 54 va- 
deda agitaciją už aukas? ! piami Lietuvos žmones, bet I landų požeminio darbo. Pa- 

Atrodo, kad BALFo bu
veinė perpildyta apmoka
mais darbininkais, kurie ta
čiaus neturi daug darbo.

Toliau randame štai ka: / v
j Lietuviams Švedijoj $62,000 
Lietuv. Francūzijoj $41,000 
Lietuv. Šveicarijoj $32,000 
Lietuv. Pietų Amer. $10,000 
Lietuviams Italijoj $21,000 _ 
Lietuviams Ispanijoj $4,500 ga> įr purįame veltui agita- 
Lietuv. Portugalijoj $3,350 b

. Čia reikia štai kas paste
bėti:

Švedijoj lietuvių yra visai 
mažai, bet jiems duota net 
62 tūkstančiai dolerių.

Francūzijoj visai mažas 
būrelis lietuvių, o ten duo
ta 41 tūkstantis doleriu.

Šveicarijoj taipgi yra var
giai keli šimtai lietuvių.

Ispanijoj ir Portugalijoje 
pirmiaus lietuvių visai ne
buvo ir dabar vargiai yra 
daugiau, kaip keliolika kle
rikalų ar minykų, o ir ten 
pasiųsta tūkstančiai dole
rių.'

Kyla klausimas, ką BĄL-
F’as šelpia tose šalyse, kuo
met lietuvių nėra, ar visai 
mažai yra ?

Kam supilama dešimtys-
i

tos aukos pilama kur 'lietu-1 skiau taipgi buvo pranešta 
vių skaičius tiek mažas, kad! ministrui Krugui, jog kont- 
visai nežinomas. ' raktas pasibaigia su 20 d.

Verta pastebėti, kad 1946! lapkričio mėn.
metų, iki rugsėjo 30, admi-' Kaip matome, unija iš 
nistracinjų išlaidų padary-1 anksto darė žingsnius at

naujinimui kontrakto ir iš
vengimui streiko, norėjo 
derybomis išrišti angliaka
sių reikalus. Tą padaryti 
buvo ištisas mėnuo laiko, 
tačiaus, bosai ir valdžia tą 
viską ignoravo, ne tik ig
noravo, bet ruošė valdišką 
aparatą atakai, išanksto 
grasindami unijai visokio
mis bausmėmis, jei strei
kuos. Šiam planui šalies gal
va Trumanas ne tik nesi- 
priešino', bet uždėjo OK ir 
išvyko Floridon maudytis. 
Valdžios buvo manyta, jog 
pakaks to bauginimo.

Vienok, pasirodė, kad nė
ra taip lengva įbauginti an
gliakasius, tuos sunkaus 
darbo ir kovos užgrūdintus 
unijistus. Angliakasiai ži
no? jog jų reikalavimai tei
sėti, jie taipgi žino, kad ne 
jie sulaužė kontraktą. Ap
art to, jie žino ir tą, jog jų 
kova yra tuo pačiu sykiu 
kova už unijų gyvybę ir, rei
kalui esant kitos unijos ir 
abelnai progresyvė visuo- 

Vienas Washington kolumnistas, Drew Pearson, ra- menė juos parems.
šo, kad gen. MacArthur neįleidžiąs Japonijon nevien; 
Daily Workerio, kuris jo politiką kritikuoja, bet taipgi 
Chicago Sun, New York Herald-Tribune, San Francisco 
Chronicle ir Boston Christian Science Monitor. Pastara
sis yra religinės sektos leidžiamas.

Filipinuose gen. MacArthur kaltinamas palaikyme 
Roxas, kuris bendradarbiavęs japonams, taipgi' ir palai
kyme kitų reakcinių elementų prieš demokratinius filipi- 
piniečius. Apie tai net vienas rašytojas savo knygoje ra
šo. •

Nors karas ėjo už demokratiją, prieš fašizmą, mūsų 
okupacinė politika tačiaus vedama kitaip. Už tai, supran
tama, atsako nevien militariniui autoritetai, vykdanti tą 
politiką, bet ir pats Valstybės Departmentas. Juk jis 
turi savo politinius patarėjus prie militarimų valdžių.

ta $27,769.81.
Tai neleistinai per dide

lės išlaidos fondui, kuris 
jau kelinti metai gyvuoja ir 
agitacijos mažiau reikalin-

ciją deda keletas laikraš
čiu, v

Pasiskaitę šias atskaitas 
aukotojai nebus patenkinti. 
Jie negali būti*patenkinti. 
Ju aukos duodamos nežinia

U '"K*kam. Desėtkas kitas lietu
vių gauna dešimtis tūkstan
čių dolerių, kaip atskaita 
rodo.

Amerikos lietuviai dabar 
juo geriau persitikrins tuo, 
kas buvo apie fondą sakyta 
progresyvės lietuvių spau
dos Amerikoj.

Būreliui Lietuvos pabėgė
lių supilama dešimtys tūks
tančiu doleriu. Ir dar blo- c
giau, kai tas aukas gauna 
Lietuvos priešai, kurių 
daugelis dirbo naciams lai
ke okupacijos, dėlto turėjo 
bėgti iš Lietuvos. B—as.

Ir dabar, kuomet streikas 
tęsiasi ir valdžia vykina gy- 
veniman savo planą,'anglia
kasiai, nepaisant didžiausio 
spaudimo ir bausmių, ne
paisant bandymų reakcinės 
propagandos per spaudą ir 
radiją nustatyti viešąją o- 
piniją prieš streikierius, 
angliakasiai laikosi, kaip 
mūras. Susilaukė moralio 
pastiprinimo iš CIO, AFL 
ir kitų organizacijų. Jau ir 
medžiaginė .parama prade
da įsisiūbuoti; ’

įvairiais būdais. Tą padary
ti galima sekamai: iškeliant 
angliakasių reikalą savo u- 
nijos lokaluose, kliubuose, 
kuopose, prakalbose ir t.t.; 
priimant tam atatinkamas 
rezoliucijas ir pasiunčiant 
jas ministrui Krugui ir 
UMW unijai.

Yra gana aišku, kur glū
di kaltė šiame streike. Rei
kia suprasti, kad, jei ang
liakasiai laimės, tuo pačiu 
sykiu laimėsime ir mes visi 
kiti darbininkai. Lamėjimas 
bus toks: bus išlaikyta teisė 
streikuoti ir laisvė unijų 
veikimo ir organizavimosi. 
O tai yra vyriausieji gink
lai darbininkų rankose ko
voje už ekonominį buities 
pagerinimą. Be šio ginklo 
darbininkai taptų bejėgiais, 
pilnai priklausytų nuo darb
davių malonės. Tą ginklą 
bosai valdžios pagelba ban
do iš mus atimti užpulda
mi ant angliakasių. Darbi
ninkų pareiga tą ir kitus 
kapitalistų puolimus atrem
ti.

Patinka kam ar ne, bet 
čia yra ne kas kitas, o kla- 

i siu kova. Kapitalistų* klasė 
pradėjo generalį ofensyvą 
— metė darbininkams ko
vos pirštinę. Angliakasiai y- 
ra pirmieji, kurie paėmė tą 
pirštinę ir stojo į apsigyni
mą. Kitų darbininkų reika- 

j las tas pats — stoti talkon

Barbintas.
Redakc. Pastaba. — Šis 

straipsnis jau buvo surink
tas, kąi manierių streikas 
baigėsi.

tada, kada susilauks visuo
menės spaudimą skaitytis 
su angliakasių reikalavi
mais — atnaujinti kontrak
tą su gvarantija žmoniškų 
darbo sąlygų ir algos, kuri Į 
atitiktų šių dienų gyvenimo I broliams,
reikalams.

Svarbu, tad, visiems dar-1 
bininkams organizuotai pa
reikšti savo solidarumą 
streikuojantiems angliaka
siams. Padrąsinti, paremti

Lietuvos Vietine
Pramonė

Gladutis
išsivystys siuvyklų, avaly
nės, mechaninių dirbtuvių, 
kalvių ir kitokių buities pa
skirties tinklas miesto ir 
kaimo gyventojams aptar
nauti.

Taip pat nepasilieka šaly-

Rašo A.
Lietuvos TSR Aukščiau

sios Tarybos VI-os sesijos 
neseniai patvirtintas penk
mečio planas vietinei pra
monei ir verslovinei koope
racijai atkurti ir išvystyti, 
past’atė didelius uždavinius
prieš tų sistemų darbuoto- je rūpestis dėl respublikos 
jus — galimai daugiau pa- mokyklų bei moksleivijos, 
gaminti Lietuvos respubli- Mokslo reikmenų ir spurto 
kos gyventojams plataus inventorius gamyba padidės 
vartojimo prekių, padidinti' beveik 5 kart, palyginus su 
jų asortimentą. ■ šiais metais.

Tam tikslui, be esamųjų' Didesnė ateitis atsisklei- 
apskričių miestuose pramo- džia Klaipėdos ir Palangos 
ninių įmonių, dar bus į- gintaro pakrantėms. Lietu- 
steigtos dirbtuvės ir arte-1 viško aukso rinkimas ir jo 
lės ne tik valsčių centruo- ; apdirbimas pasieks nebūto 
se, bet ir stambesniuose gy- i aukščio. Klaipėdoje nese- 
venamuose punktuose. Tos j niai įsteigtas meniškų dir- 
įmonės iš vietinės žaliavos binių kombinatas kasdien 
gamins kalkes, čerpes, pa- plečia savo skyrius. Čia dir- 
kinktus, vežimus, roges ir ba geriausieji Lietuvos gin- 
žemės ūkiui inventorių, me- ; taro, metalo ir akmens ap- 
talo dirbinius ir t.t. įdirbimo meistrai, puikūs

Verslovinės kooperacijos 
sistemoj ypatinga vieta ski
riama miško cheminei pra
monei išvystyti. Penkmečio 
pabaigoje Lietuvoje bus ga
minama dervos, terpentino1 
ir medžio anglies kelis kar
tus daugiau, negu prieš ka- ■ 
lą. Taip pat žymiai padidės n-s ^apavos ištekliu bazėse 
baldų gamyba.

Penkmečio planas užtik- daržovių, vaisių, 
rina plačią statybinių me
džiagų gamybą, naudojant 
tam tikslui vietinę žaliąvą, 
kaip pavyzdžiui, molį, kal
kes ir kitokius žemės gel
mių turtins. Apskrityse ir 
valsčiuose bus atstatytos vi
sos čerpių ir plytų dirbtu
vės bei ’ kalkių gamyklos. 
1950 metais mūsų respubli
koje vien tik vietinė*pramo- 
nė gamins apie 40 milijonų 
štukų plytų, iki 5 milijonų 
čerpių, 13 tūkstančių tonų 
kalkių, 93 tūkstančius kub. 
metrų piautos miško me
džiagos, daug baldų ir tolio.

Penkmečio bėgyje mies
tuose ir apskrityse plačiai

1 dirbimo 
medžio raižinių specialistai. 
Jų išleidžiami gaminiai išsi- 

1 skiria aukšta kokybe ir įgy- 
i ja visuotiną teigiamą atsį- 
• liepimą.

.Žymią vietą vietinei pra
monei ir verslovinei koope
racijai vystyti užima mais- 

j to produktų gamyba. Vieti-
1 

j jau dabar organizuojama 
uogų ir 

grybų paruošimas, sūdy
mas, džiovinimas ir konser
vavimas. Sekančiais metais 
bus gaminami nemaži kie
kiai vąisių vyno, siropo ir 
bealkoholinių gėrimų. Be
veik visuose miestuose ir 
valsčių centruose ruošiama
si konditerijos g išdirbinių 
gamybai. Miestuose ir vals
čiuose bus įsteigti maisto 
kombinatai su stambiais pa
galbiniais ūkiais.

Mūsų respublikoje yra 
tūkstančiai malūnų. Didelė 
jų dalis sugriauta ir sude
ginta. Artimiausiais 
jie bus atstatyti ir 
pastatyti.

metais 
naujai

-
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Žaizdrai Liepsnoja

geros rusies oran

Skalskis

duodame

Įsu Jugoslavija

Darbo pėdsakai žymus

keliolika 
barzdas,

Išeini 
metalo

gruvėsiai — stovi nauji pa
statai. Kur buvo vokiečių 

dabar

valstybinio 
fabriko 
Lauke,

pasakoja fabriko direkto
rius Maželis, ;— jei nebūtų 
to patriotinio darbininkų 
užsidegimo, jei neįkvėptų 
mums penkmečio idėja. Tik 
dėl jos mes nugalėjome sun
kumus. O dabar ir dirbame 
ir plečiamės, statydami nau
jus skyrius.

Fabrikas pradedant dirb
ti neturėjo energijos. Dar
bininkai surado, tarp laužo 
3 senus traktorius, skubiai 
suremontavo juos, paleido 
ir transmisijos pradėjo suk-

Reikėjo paleisti straigtų 
cechą. Keturi žmonės: Kap- 
leraitis, Pūkas, Bagočiū- 
nas, .Balčiūnas atliko milži- 
nišką darbą. Jie sutvarkė ir 
paleido savo ilgąsias? prece- 
zines stakles. Dabar be pa
liovos iš jų byra gatavi ma
ži ir dideli varžtai...

Roma. — Italija pasiuntė 
specialį savo atstovą tartis

sion turi paskirt vieniems 
metams

“Oversupplies of Florida 
oranges to auctions, parti
cularly to New York, which 
is the barometer for the 
rest of the nation, is one of 
the biggest factors in the 
price slump which has hit 
the industry.”

Taip darbo diena slenka 
Pergalėje”, o kartu plečia- 
i, užkariauja griūvėsiu PASKAITOS MOKSLEI

VIAMS IR ŠVIETIMO 
DARBUOTOJAMS

Kupiškis. — Įdomią pas
kaitą tema “Tarybinis 

RYTUI, prašvitus Brazili- mokslas ir jo suklestėjimas” 
Jais-! skaitė vietos moksleiviams 

LKP (b) CK lektorius Gud- 
iurgis. Atsilankęs-į Kupiš
ki prelegentas padarė taip 

ta, pat pranešimą vietos švieti
mo darbuotojams.

Prieš praūžusį karą, RY
TAS buvo stipriausia narių 
skaičiumi Brazilijos lietu
vių kolonijoje organizacija. 
Leidot mėnesinį žurnalą, tu
rėjo literatūros lavinimosi 
kuopele, sporto sekciją ir k.

Tačiau, prasidėjo 
dėka reakcinei valdžios po- 
litikai, prireikus RYTUI 
nacionalizuotis ir atsilaiky
ti prieš visokius reakcionie
rių spaudimus, organizacija 
—be abejo —turėjo susilp
nėti. Užsibaigus karui ir 
pradėjus Brazilijoje Myk
čioti demokratiškiems spin- 

RYTAS, a^a'cZ'eiro0 do'Žinios iš Lietuvos

Dalelis Orančiu Derlius-Industrialistams | 
D^r Didesnis Galvosūkis

Nariai CIO United Office & 
Professional Workers Lokalų 
109 ir 114 maršuoja po New 
Yorko Times Square, raginda
mi visus rašyti OPA prašymus 
išlaikyti rendų kontrolę, da
bar išstatomą pavojun stam
biųjų nuosavybių interesų.

sienų spinduliuoja tik vie 
na, baltai gelsva šviesa, iš 
siliejusi, baisi, viską už' 
dengusi nepakeliamu karš 
ciu.

šaltkalvyje ir mašinų 
tuotojų judesiuose.

— Po penkių metų mūsų 
“Pergalė”, — sako vietinio 
komiteto pirmininkas Bra- 
ševičius, — bus nepažįsta
ma. Tai bus, čia Nemuno 
kranto didžiulė tarybinė į- 
monė. Visi šie šeši kaminai 
rūks...

Ir tai ne tušti žodžiai. Iki 
šiol atlikti darbai “Pergalė
je”, diena iš dienos didėjan
ti gamyba veikiančiuose 
skyriuose, o taip pat nesi
liaujantis naujų cechų at
statymas rodo, kad tarybi
niai darbininkai savo at
liks. Šiais metais šiame fa
brike turi būti pastatytas 
korpusas A. Tam vyriausy
bė paskyrė 1,5 milijonų rub-

Sao Paulo pažangieji lie
tuviai turi legalę ir užregis
truotą valdžios Įstaigose 
vienintelę kultūrinę organi- 
zaci j ą—nacion alizuo tą ‘ ‘ 11 y - 
ta”, kuris dabar vadinasi v 7
Cruzeiro do Sul. Tai orga- 

kuriai š*. m. lap-

Fabriko Projektavimas
Kaunas.—Mažeikių, Šiau

lių ir Joniškio apskričių* 
sandūroje, keletas kilomet
rų nuo Akmenės miestelio, 
esama turtingų kalkių vie
tovių. Akmenės kalkynų re
sursai apskaičiuojami 60 
milijonų tonų.

Penkmečio planu numa 
tomą šių kalkynų bazėje pa 
stayti pirmąjį Lietuvoje ce
mento fabriką, kuris 1950 
metais ture išleisti 100,000 
tonų portlando cemento. 
Fabriko projektui sudaryti 
į Vilnių atvyko Leningrado 
Instituto “Giprocement” in
žinierių grupė.

Ištyrę žaliavų bazės vie
tovę ir technikines bei eko
nomines sąlygas, inžinieriai 
pra.dėjo sudaryti projektą.

Statybinius darbus numa-? 
tomą pradėti sekančiais me
tais. ' ,.J

prieš patalpas, kuriose per- 
galiečiai uoliai vykdo savo 
penkmečio planą, baltuoja 
statybinio miško krūvos, 
dulka pilamas betonas? O 
šalia švita naujųjų korpusų 
rūmų sienos. Mūrininkai 
jau dirba antrajame aukš
te. Rankos sparčiai deda 
plytas, ir siena auga į auk
štį, tęsiasi į tolį.

Gaminti ir statyti! —toks 
šiandieninis “Pergalės” šū
kis. Ir jis jaučiamas mūri
ninko plaktuko stuksėjime,

— Pasagos vinis kaime 
tiek pat verta šiandien, kaip 

! aukso gabaliukas, — taip 
j buvo kalbėta fabriko gamy-, 
I biniame susirinkime. — Ką
■ mes galime šioje srityje pa- 
Į daryti?

Nedidelis, smulkaus su- 
• dėjimo meisteris Litvaitis 
i atsistojo ir kukliai ištarė.

— Pabandykime sutvar
kyti ir paleisti pasagvinių 
stakles.

Jis ėmėsi darbo su savo 
' padėjėju. Ilgai ir atkakliai 
galvojo, tyrinėjo darbo pro
cesą, mašina. Šiandien šios 
staklės jau beveik sutvar
kytos. Už dienos kitos jos 
pradės suktis ir duos šim
tus kilogramų šio gaminio.

Gerai ir sparčiai dirba 
emaliuotu indu cechas. In
dus vaikų darželiams, ligo
ninėms, valgykloms, koope
ratyvų krautuvėms tūks
tančiais išleidžia šitas sky
rius. Gavus iš brolišku res
publikų didelius kiekius a- 
liuminijaus — išsivystė ir 

i antroji gamybinė šaka -r-
■ aliumin. indų, bidonų, kep
tuvių gaminimas.

— Visas pastangas už 
penkmečio pergalę! — taip 
pradeda pergaliečiai kiek
viena savo darbo diena.

“Pergalėje” iki šiol veikė 
varžtu, sraigtų, aliuminių, 
indų skyrius, emaliuotų in
dų gamyba Ir deginimas. 
Bet šis balansas kasdien di-

Po to, kai mūsų fabriko 
FGA mokykla už savaitės 
surinks mokin. laidą, kalba 
meister. Guzevičius, — mes 
gausime taip trūkstamus 
pagelbininkus. Tada mūsų 
indų produkcija žymiai pa
kils.

Jautrus buvo ir emalio 
virimo klausimas. Vokiečiai 
sugadino ne tik vienintelę 
šio tipo mašiną Lietuvoje, 
bet sunaikino ir šios maši
nos brėžinius. O paleisti šį 
aparatą reiškė 35 nuošim
čiais padidinti indų gamy
bą ir taip pat žymiai page
rinti jų rūšį.

Keturius mėnesius dirbo 
neatsitraukdamas meisteris 
Dimša prie emalio virimo 
agregato. Jis iš atminties 
atkūrė sudėtingą mašiną.

Tad dar viena kliūtis nu
galėta, vykdant penkmečio 
įstatymą.

Stapteli ir nustebęs dai
rais. Didelė, erdvi patalpa. 
Joje beveik visiškai tylu. Ir 
iš visų pusių į tave žvelgia 
lentynos, pilnos spalvuotų 
indų. Šimtai čia jų. Rausvos 
ir plieniniai pilkos spalvos, 
tamsiai mėlyni ir kaviniai, 
maži ir dideli, jie išrikiuoti 
begalinėse lentynose, kiek
vienas atskirai, padėtas į 
savo vietą, lyg milžiniška 
kareivių armija, vienodose 
uniformose, pagal savuo
sius dalinius... Ir tik prie 
sienos, šalia juodų geležinių varžtų staklių ūžime, presų 
durų stovi du žmonės. Vie- i skyriuje, d i r e k t o r iuje, 
nas jų atraitytomis Lanko- i šaltkalvyje ir mašinų ,mon- 
vėmis, su pakreipta berete 
ant galvos, o šalia moteris, 
su tamsiai mėlyna prijuoste 
ir geležinėmis replėmis ran
kose.

Vyriškis pakelia ranką ir 
paliečia kabančią svirtį. Be 
triukšmo geležinės durys 
pakyla. Dabar, pirmą kar
tą čia esančio, akys užsi
merkia. Balta liepsna * ir 
kaitra šauna iš angos sie
noje. Vidaus negali įžiūrė-

į

W. C. Pedersen, prezi-. 
dentas Waverly Grovers 
Cooperative ir pirmininkas 
Shippers Advisory Commit
tee, sako:

“It is going to take hard 
work and clever thinking to 
dispose of the crop in a 
profitable manner”. (“Or
lando Morning sentinel”). 
— (Ims sunkaus darbo ir 
gudraus apmąstymo šį der
lių pelningai išleisti.)

ugnys, sudundės metalą 
pjaudamos staklės, švysčios 
sunkiasvoriai presai.

“Pergalę” vokiečiai su
naikino 90 nuošimčių, o ta
rybiniai žmonės negyvas 
mašinas privertė vėl paju
dėti. Buvo griuvėsiai, o 
šiandien čia jau kelia nau
jus stogus. Žaizdrai 
liepsnoja šiame fabrike. O 
prie jų jungsis kiti, mūsų 
rankų įžiebti, neužgesinami 
ir didingi, tokie pat, kaip 
tarybinių žmonių kū
rybinė mintis, kaip ketvir
tojo penkmečio žodis.

joje demokratiškoms 
vėms, stinga gyvumo, sun
ku pasakyti. Spėliojimų yra 
daug. Bet gal viena iš svar
biausių priežasčių bus 
kad RYTO reikalai pasida
rė antraeiliais reikalais 
Daug aktingų organizacijos i Prasidėjo Cemento 
veikėjų pasitraukė iš orga
nizacijos aktyvo, įsiveldami 
į kitokius pažangius Brazi
lijos lietuvių tarpe judėji
mus. Antra ir labai svarbi 
priežastis, kad tarp Sao 
Paulo lietuvių pažangiųjų 
nėra darnumo, koks turėtu 7 4.
būti bendros idėjos draugų 
tarpe.

Kaip ten ^bebūtų, organi
zacijos valdyba š. m. lapkri
čio 15 d. sušaukė platų pa
žangių Sao Paulo lietuvių 
susirinkimą. Į minimą susi
rinkimą buvo pakviesti ir 
ne organizacijos nariai; vie
nu žodžiu — visi, kam tik 
rūpi pažangus Sao Paulo 
lietuvių veikimas, — kad 
pasitarti, kaip suakstinti 
RYTO veikimą, ar kaip ten 
kitaip pasakius.

Susirinko žmonės “žila
galviai”, visi po 
metų skutanti

IŠTEISINTA MERGAITĖ, 
NORS PRISIPAŽINO 

, NUŽUDŽIUS VAIKĄ
Kansas City. — 17 metų 

mergaitė Katherine Wans- 
treet prisipažino nuskandi
nus 8 Ine tų vaiką Ross Key. 
Bet teismas atrado, kad ji
nai negalėjus to vaiko nu
žudyti; taip Katherine ir iš
teisinta.

Washington. — Teigiama, 
kad del mainierių streiko 
netekę darbo ir apie 500,000 
kitų darbininkų.

Kalbėdamas CIO konvencijoje, nepriklausomos Bro
therhood of Trainmen prez identas A. F. Whitney šiltai 
sveikino CIO prezidentą Philip Murray ir jo vadovau
jamas unijas, žadėdamas gelžkeliečių kooperaciją su 
CIO ateinančiose kovose už darbininku teises. Bet jis 
kritikavo prez. Trumaną. Jis sakė, kad “gelžkeliečiai 
nedaugiau gerbia ji, kaip Pendergast balą, iš kurios jis 
gavo politini pripažinimą.”

***
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apdirbimo
Pergalė” cecho.

(Per pilnas suteikimas 
Floridos orančiu viešam 
pardavimui, ypatingai New 
Yorkui, kuris yra baromet
ras dėl visos šalies, yra vie
nas iš didžiausių faktorių, 
dėlei kainų nuklimpimo, ku
ris užgavo industriją.)

Visa nelaimė šių industri- 
alistų, kad jie dabar negali, 
dėl aukštos kainos išlaiky
mo, verst orančius į jūres 
arba apkast į žemę, kaip — 
atsimenat — anais metais 
darė kiti industrialistai su 
gyvuliais, kava, kiaušiniais 
ir kitais produktais.

Bet visgi reikia jieškot 
kokios nors išeities, kad ne
nustojus didelio pelno. Štai 
The Florida Citrus Com
mission svarsto Murray 
Breese, seniausios maisto 
apgarsinimų agentūros na
rio, pasiūlymą. M. Breese 
pasiūlo šitokią propoziciją: 
The Flor. Citrus Commis-

$150,000 garsini
mams. Tų garsinimų prog
rama turėtų būt atkreipta 
prieš išdirbėjus (manufac
turers) syntetiškų vitami
nų, ypač vitaminas C. (Syn-| 
teti.ški-— reiškia: ne tikri J 
dirbti, artificiališki.) Toki i 
syntetiški vitaminai esą1 
priešingi gamtiškam vita
minui C, kurio daugiausia 
randasi orančiu sunkoje 
(juice). Bet, anot Mr. Bree
se, tokių syntetiškų vitami
nų C, sudėjus į’krūvą, yra 
parduodama per metus už 
apie 35 milionus doler. Ir 
iš tų ne mažiau kaip už 25 
milionus doler. parduodama 
per atkreiptus žmonėm gar
sinimus. Taigi, anot BLeese, 
reikia ne mažiau kaip $150,- 
000 praleist orančiu ir or- 
ančių sunkos garsinimams 
ir užvedimui dvikovos su 
syntetiškų vitaminų C iš- 
dirbėjais. Toki garsinimai, 
girdi, turėtų būt medikų ir 
biochemistų autorizuoti. 
Jie turi, pirmoj vietoj, tilpti 
The Journal of the Ameri
can Medical Ass’n ir kituo
se medikališkuose ir dentis- 
te rijos žurnaluose.

Matot, didelis orančiu už- 
derėjimas kokias dideles 
problemas ir rūpesčius su
kėlė industrialistams.

Kas link < aiškinimų apie 
syntetiškų vitaminų C ne
tikslumą, be abejo, yra 
daug teisybės.- Bet reikėtų, 
kad kas nors susirūpintų ir 
nepribrendusių orančiu iš
tyrimu. Klausimas, kiek to
ki orančiai turi gamtiško 
tikrumo (genuine quality) 
dėl vitamino C? O tokiais 
orančiais industrialistai, ti
kėdami aukštų kainų, jau a- 
pie mėnuo atgal užgrūdo 

‘ mar ketus.
Dabar planuojama apie 

Kalėdas ar po jų, padaryt: 
“10 day shipping holiday on 
oranges.” Tai yra, per de
šimts dienų sustabdyt oran- 
čių skynimą, -pakavimą ir 
išsiuntimą, šis planas daro
mas todėl, kad išparduotų 
pirmiaus išsiųstus netiku
sius, o tik tuomet pristatyt 
rinkoms 
čius.

Dabar 
pradeda

ant medžių jau 
rodytis labai gra

žūs, geltoni ir gamtiškai 
prinokę orančiai. Bet pla
nuojama jų'žmonėms bei 
visuomenei tol neduot, kol 
nebus išparduoti pirmiaus 
išsiųsti netikę.

Kaip keistai atrodo, kai 
pagalvoji, kad randasi dar 
daug tokių žmonių, kurie 
vis tvirtina, būk kapitalisti
nėj santvarkoj produkcija 
bei gamyba yra tinkamiau
siai vedama.

Prie pabaigos dar grįžki
me prie orančiu šiometinio 
derliaus. Autoritetingai yra 
apskaitliuota, kiek kurioje 
valstijoj ant medžių randa
si orančiu:

Floridos valst. 68,000,000 
baksų,

California ir Arizona 52,- 
i970,000 bak.,

Texas ir Louisiana 5,660,- 
000 bak.

Viso 126,630,000 baksų.
Šiemet orančiu randasi 17 

milionų baksų'daugiau, ne
gu jų buvo pereitais metais. 
Bet sakoma, kad šiemet 
žmonėse pinigų mažiau ran
dasi, negu jų buvo pereitais 
metais. Todėl didelis oran- 
čių derlius industrialistams 
dar didesnis galvosūkis.

J. Vilkelis.

visi pasižymėję aktyviu vei
kimu tarpe Brazilijos lietu
vių, ko-ne visas saopauliš- 
kių pažangiųjų aktyvas. To
kių žmonių susirinkimu bu
vo tikėtasi daug ko gera at
siekti. Tačiau, štai kas pasi- 

nizacija, Kuriai š’. m. lap- rodė. Ko-ne visa susirinki- 
kričio 15 d. sukako vienuo- mo eiga tęsėsi vien tik tar- 
lika metų gyvavimo, šioje pasavimais ginčais, vienas 
organizacijoje išsiauklėjo kito kaltinimų ir p.
ne vienas lietuvis jaunuolis Po geros poros valandų 
pažangiu veikėju, ne vienas peštynių, visgi, galų gale, 
išmoko lietuviškai dainuoti | susirinkimas sutvėrė komi- 
ir daug gabių scenos meno siją iš Filomenos Dulskie- 
mėgėjų ši organizacija iš- nes, Jono Jokubkos, Kosto 

Jonuškos, Stasio Šliktos ir 
Alfonso Marinos, kad per
žiūrėti] Cruzeiro do Sul or
ganizacijos statutus ir kon
statuotų. ar atitinka tie sta
tutėj šiems laikams Brazi-, 
iijos lietuvių kolonijos orga
nizacijai.

Ką šie išrinktieji asme- 
kai-ui, nvs ’suvejks> sunku, kol kas, 

ką nors pasakyti, bet kiek 
tenka girdėti, kas tai tokio 
naujo įvyks. Daugumas spė
lioja, kad nebus dyvų, jei 
organizacija Cruzeiro do 
Sul taps atlietuvinta.

J. Peroba

Be garso iš žėruojančio 
pečiaus išslenka ilgas, siau
ras vagonėlis. Ant jo —in
dai, vienas šalia kito, visiš
kai vienodi, bet praradę nuo i Kur buvo vokiečių palikti 
karščio spalvą ir dabar a 
rodo balti, lyg permatomi

Per keliolika sekundžių i sugadintos staklės 
jie mūsų akyse įgauna jos dirba. Kur buvo išvež- 
griežtus kontūrus, virsta! tos mašinos — pastatytos 
tamsiai rudais ir blizgan-1 naujos, 
čiais. ***

Ona Ongulaitytė, ta pati — Mums nebūtų pavykę 
moteris su replėmis ranko- ■ sutvarkyti savo gamybos,— 
je, be galo greit nurenka 
nuo jos vagonėlių, o jų vie
toje sudeda naujus, iš len
tynų. Ir vėl be garso, žė
ruojantys nasrai praryja 
šią siuntą, o masyvios durys 
užsiveria. Ugnimi alsuojan
tis pečius dabar vėl tampa 
nebylys, didžioje patalpoje 
tuščia ir tylu.

Ir taip kas pusantros mi
nutės, krosnis išmeta ir vėl 
priima į save. Atiduoda ir 
paima.

— Mes per pamainą, — 
kalba svirties valdytojas 

turime išdegint 
šioje krosnyje tūkstantį e- 
maliuotų indų. Bet jau sa
vaitė 
1500.

Protestuodami Allis-Chalmers atsisakymą tartis su 
darbininkais no 7 mėnesiu streiko, 20,000 Milwaukee 
CIO nariu išėjo Į masini nikietą. Streikui ir nikietui va
dovauja CIO United Auto Workers Lokalas 248-tas. 
UAW vice-prezidentas, asmeniškai prižiūri streiką, ne
ša iškaba.

Industrialistams būtų 
daug geriau ir lengviau, 
kad orancAai būtų tik per 
pusę tiek užderėję. Tuomet 
jų kaina būtų nustatyta 
dvigubai aukštesnė. Ir, su
prantama,’ tuomet nereikė
tų tiek rūpintis jų apdirbi
mu, “freightkariais”, gar
sinimais ir kitais dalykais, 
o pelnas būtų vistiek toks 
pat. O kad paprasti, netur
tingi žmonės negalėtų jų 
tuomet nei paragaut, tai 
juk orančiu industrialis
tams nei kiek neapeina. 
Viskas, kas Jiems rūpi, tai 
pelnas! Ir tik tuo, o ne kuo 
kitu jie ir rūpinasi.

Tas pats Floridos orančiu 
industrijos galva, Pedersen, 
sako:

lietuvių tarpe tokio vaid
mens, kokį vaidino prieš
kariniais laikais.

Kodėl nacionalizuotam
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HARTFORD, CONN
Pi-

lai-

unijos priklauso apie
1Royal Darbininkas

kurie nuo 
turi dirbti

į streiką gerai, vieningai, 
kietas gebai sutvarkytas.

Mes nepasiduosime, kol 
mesime savo reikalavimus,
si streikieriai yra raginami 
eiti Į pikietą nors po vieną va
landą j dieną. Neprivalo bū
ti jokio pasiteisinimo. Mes lai
mėsime tiktai per savo vieny
bę.

Taipgi svarbu, kad tie, ku
rie dar nepriklausote prie uni
jos, tuojaus prisirašytumėte. 
Unija yra mūsų vienintelis į- 
rankis išlaimėjimui streiko.

Paprastai šioje dirbtuvėje 
dirba apie 5,000 darbininkų, 
prie 
800.

h- ’’

r

•V'.

Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(T’sa) ' nurimsta,
Koncertas po medžiais I Tiktai ant dangaus 

užsitęsė iki vakarui. Na, ir žvaigždės negęsta...” 
išsidainayo mūsų smarkuo-i Mintinai, be garso, aidi 
liai choristai, išliejo savo. vaizduotėj ilgesinga dainu- 
sielą e tiro ir zefiro lengvo- į savaimingai iškilusi iš 
mis bangomis... Žiūrėk, pasąmonės, primindama il- 
klausyk ir gėrėkis: koncer-1 gą metelių taką nuo anų ža
las visai veltui, dykai. Tr i Hosios jaunatvės dainelių, 
dar taip arti nuo daininin- Rada ji pat pirmą kartą gi- 
kų: gali net ir visai priglu- ]jaį įr neišdildomai įsfbrė- 
dęs stovėt, — dar geriau,1 atminties toblyčioj... 
dar daugiau paakstinimo iri _ K()(įėl taip tylu? Kodėl 
paguodos. Žiba dainorių a- sveikutis nieko nekalbi? 
kys, energingai tamposi, i _ O, taip sau. Vakaro 
virba lūpos, apvaliai išsipu- rimtė gal taip jau rimtai 
čia tai krūtinė, tai pilvas, nuteikia... O juk piknike 
O dainos viena paskui kitą*Uek išsikalbėjom... 
vejasi, sklinda po plynus, 
ūksmingus parko skliautus. 
Ir važiuoliai apstabdo auto
mobilius, pasiklauso, gal
vom palinguoja ir važiuoja 
sau gludžiais parko keliais.

Gerai dainuot, dar geriau 
klausytis ir gėrėtis: visų 
čia aplinkui tokia draugiš-, goninėj buvimo. Ateidavęs 
ka, spindulinga nuotaika.; jį sergantį lankyt stačiati- 
Tačiau — gal jau ir metas kių popas. Nors popas, dva- 
pradėt skirstytis... O skirtis siškis, bet visai praktiškas 
nesinori. Kaip tai magneti- ir doras buvęs žmogus, šir- 
škai taip tave traukte ir dingai nusiteikęs savo tėvų 
traukia dargi ilgėliau pabūt 
čia su* mielom draugėm, su 
mielais draugais. Taip jau 
iškalbingai jos ir jie pr i ro
dė savo tokį jaukų, brangų 
nuoširdumą, kurs visus mus 
sieja arčiau krūvon, — sie
ja tomis stipriomis solida
rumo ir draugiško darnaus 
susiklausimo sijomis...

Susitelkimas išsiskirstė 
bet tai čia tai ten ir vėl su
simetė nedidelės intymesnės 
grupelės. Kaitriau žvilga a- Į 
kys, iškalbingiau, kad ir be 
žodžių, kalba lūpos, skais
čiau dega skruostukai. Kad 
ir droviai, o žiūrėk jau ir 
prigludai arčiau, da ar-1 
čiau... Na, sudieu, iki pasi
matymo!... Tai dar gi kar-i 
tą, paskutinį kartelį pasi-, 
matysime už savaimės. Ir su-; 
limpa pora lūpų, viena, ki
ta, trečia. Savaimingai atsi- j 

.duso krūtinė... 7_ 
vis dar ieško akys, bet —jtinėjau, važinėjau pas dan- 
jau susėdę važiuojam... Tik ■ tistą Arikavą, rašinėjau 
širdis registruoja sąjūdį, | šiuos įspūdžius. Antradie- 
tik tvinkslės stipriai tvinksi. nio vakare, liepos 30 d., 
smilkiniuose, tik šiltos i draugai Julė ir Paulius Pu- 
kraujuko bangutės himnus! piai jau ir čia. Ir su jais 
be žodžių gieda...

Dažnai tų žodžių

apie ką, — įsiterpė d. D rus-■ 
kis. Ir po truputi užsimez
gė pokalbėlis, dienos grei
taisiais, klausimais, susiju
siais su jau pergyventais į- 
vykiais. Ir papasakojo d. 
Druskis epizodėli iš savo li- 

Ateidavęs

šalies naudai. Pats aukojęs 
ir savo parapijiečius ragi
nęs aukot, kas tik kiek kada 
išgali, sa*vo tėviškės šelpi
mui, per Rošian Vor Rely-

O kiek gi mes čia rastu
me tarpe lieuviškųjų kuni
gų, kurie būtų panašiai nu
siteikę savo tėvų šalies nau- 

’ dai? Toli mūsiškiam iki šito 
dvasiškio... Vis tai daugiau
sia “ubagai dvasios.”

Draugas Druskis išlipo 
ant tūlo kampo. Netrukus 
jau ir aš namie. Labai že
mai dėkui, mielieji draugai. 
Tai dabar pasimatysime 
antradienio vakare: vyksi
me i tą didžiulį Holivudo 
dubenį, pasiklausyt Leopol
do Stokovskio. Ot tai vėl 
bus džiaugsmo!

Pirmadienis
Ilgesingai nis praėjo sau ramiai. Skai-

i Išsilaipinę, stybčiojam at- 
! sargiai patamsy, kad kur 
neužkliuvus už sparno, kad

■ nesupaišinus rūbų. O čia iš
. visur taip ir traukia pribu- ; 
vėlių gurguolės. Perėjom 
per tarškių programų par- į 
davėjų eiles. Patikrinta mū- į 
sų bilietai ir nurodyta, ko
kia alėja lipt aukštyn. Da-

: siyrėm iki suolui, lapt ir su-, 
, sėdom visi eilėj. Apdairioji i 
! Pupienė turėjo pasiėmusi 
! porą gūnelių ir apklotų, dėl 
! viso ko. Ir gerai padarė, nes 
; 'vakaras pasitaikė vėsus.
■ Tai mes sau gražiai gūnias į 
! nasiklojom ant suolo: tuoj i 
įšilčiau ir minkščiau. O anti 
i pečių ir visai neprošalį bu-Į
vo užsimetus apklotą.

Sėdim sau, dairomės, kaip '

Vienas iš didžiausių fabri
kų yra Industrial Royal, ra
šomų m a š inėlių išdirbimo. 
Apie astuoni mėnesiai tam at
gal unija pareikalavo pakėli
mo algų po 18 centų į valan
dą. Kompanija pasiūlė 10 
centų ir prašė, kad darbinin
kai palauktų, kada kompanija 
atsigriebs nuo rekonversijos. 
Unija taipgi reikalavo ap- 
draudos ligoje. Tą kompanija 
pripažino, bet darbininkai pa
tys turi mokėti už apdraudą. 
Dabar kompanija ir to pakė
limo nebežada. Tad darbinin
kai, nepakesdami tokio suvi
liojimo, išėjo į streiką.

čia naujas darbininkas te
gauna 65 centus į valandą per 
tris mėnesius. O 
štukų dirba, tai 
kaip “elektra.”

Teko sužinoti, 
Royal d a rbininkai 
nuo 20 centų iki 30 centų ma
žiau per valandą, negu kitų 
panašių kompanijų darbinin
kai.

Streikas prasidėjo lapkričio 
26 dieną. Darbininkai išėjo

ir antradie- J

šiltosI draugai Julė ir Paulius Pu-

kartu įsisėdęs ir dzūkas.
i Kas tas dzūkas? Nagi kas, 0 K) O— ° 7' . 1 kad ne Talandzevičius An-reikia. Žmogaus gyvenime, Tai vadin bug neį 

yra momentų, kada liežuvis; nkį klal’lsovai e’ilėj ant 
esti perdaug jau nepaklus-1 įuojo 
nūs ir perdaug jau stangrus j ° 
prietaisas, kad jis sugebėtų I 
dorai išreikšti tą minčių ir į 
sąjūdžių spiečių, kurs tau ■ 
jaudinte jaudina sąmonę ir | 
vos-vos betilpsta krūtinėj....

Atgal mane veža nebe 
Pūkis

Važiuojam visi penki,

Streikui prieš Hollywoodo didžiąsias filmų studijas 
tęsiantis, ne vien tik streikuojantieji AFL Conference 
of Studio Unions nariai, bet ir ju prieteliai-rėmėjai iš
sidirbo i veteranus pikietus. Nors juos Los Angeles po
licija šimtais areštuoja, bet vos tik spėjo ištrūkti iš už 
grotų, jie ir vėl pikiete.

kad čionai 
uždirba

FRANCIJA TAIPGI SU
LAIKO SOVIETINIUS 

PILIEČIUS
Lake Success, N. Y. — 

Sovietų atstovai Jungt. 
Tautų socialėje komisijoje 
sakė, jog ir Francija nelei
džia sovietinių piliečių na
mo grįžti, o verčia juos 
Franci jo j dirbti.

dą.” Pasikalbėjom kiek apie , 
Betchoveną, kokias didin-1 
gas, kokias puikias jis su-' 
kūrė simfonijas, ir bent ke-, 

i lias — jau visiškai apkur
tęs, negirdėdamas nei for- 
tepiono, nei savo griaus- , 
mingų orkestru, nei anų 
griausmingų delnų ploji- 
mų... Tai būta _ tvirtavalio | m6,is pa)yginamai 
genijaus! stačiai stebėtina, i skaitlingas, bet koletas dole- bužiu ir ;
antžmogiška! Pergalėdamas į j-ių liko pelno, kurie bus per-! tęsis toliau ir jeigu kas turite, 
visas netašyto gyvenimo Į duoti dienraščio naudai. Rei-1 ar turėsite dar gerų drabužių 

pastebėti apie mūsų di-!bei apavų, tai malonėkite per- 
i nerangumą: 

nuo 15 iki 20 ateina į susirin
kimus ir vis tik tie patys 
draugai — tas pats ir su pa
rengimais. Nejaugi tų draugų 
didžiuma visuomet turi ko
kius tai specialius išėjimus, 
kuomet įvyksta susirinkimai 
ar parengimai ? Yra žinoma, 
kad taip nėra, jie neturi jokių 
specialių išėjimų, o tik tingi
niauja, arba slankioja pei*- 
daug ten, kur jiems visiškai 
nepritinka, o apleidžia savo 
tikruosius reikalus.

Virš minėto parengimelio 
komisija, B. Kušlienė, O. Ži
linskiene ir V. Žilinskas, lipi
no, kad gal neužsimoka to
kius parengimelius turėti, kuo
met didžiuma juos ignoruoja, 
nes supirkimas valgių ir gė
rimų ir darbas neatneša pa
geidaujamų vaisių. Taip pat 
ir daugiau iš veiklesnių drau
gų mano, kad gal būtų ge
riau, jeigu matosi svarbus rei
kalas piniginiai paremti, tai 
galėtumo sudėti po kelis dole
rius ir pasiųsti ten, 
reikalas ir-Tuomi 
kas ką remia ir kas 
remia.

Iš Veikimo dėl 
Vietines Komisijos 

Žinomi pranešu, kad apie į 
2 paskutinius menesius nuve- 

2 pilnus karus drabužių 
kuriuos suaukojo šie 
švylpai, Lepševičiai, 
Ramoškai ir J. M. 
Newark, N. J.; W. 

Bajoras. A. Kubiliene, Čiurins- 
kiene, S. Varpius, A. B. Kuš- 
liai, Gelčiai, Kairiai ir V. O. 
Žilinskai ir Arlauskienė, Kear
ny, N. J.: O. Labašaųskienė, 
J. Marcinkevičius ir K. Kuz
mickai, llai'rison, N. J.; F. F. 
Shimkai, Arlington, N. J.

Virš minėti geros valios 
žmonės aukojo pusėtinai gerų 
drabužių ir apavų, už kuriuos 
Lietuvos žmonės bus jiems

Hamwn - Umv N 1 ”rakilnus darbas dar turi t«s- x ScWfia IWdallj, H. *L (i>s toliau, nes jeigu Lietuvos
priešai renka drabužius Lietu- 

j vos pabėgėliams - nepriete- 
i lianas, tai kaip mes galime su-

11* 1*1 j. i • Y . . -i i

Šis Tas iš LLD ir LDS 
Kuopų Veikimo

.apkričio 17 d. turėjome | stoti dirbę tokį šventą darbą 
I parengimeli dėl dienraščio I dėl Lietuvos žmonių gerovės? 
! Laisves baudos. Nors parengi- Taigi, iš čepulio pareiški- 

buvo ne- mo aiškiai supratau, kati dra
bužių ir apavų rinkliava d.‘ar

visas
skerspaines, jis kūrė ir kū- i 
re, komponavo blizgančius | džiumos draugų 
mpzikos šedevrus. Iš jojo 
gyvenimo, iš jo galingų 
simfonijų tūkstančiai ir mi- 
lionai sėmė ir semia sau 
įkvėpimą, paguodą ir pa
drąsinimą gyvent, veikt ir j 
kovot, pergalingai žengt vis 
pirmyn ir pirmyn. Aplink 
spalvingą, kunkuliuojantį 
Betchdveno gyvenimą didis 
prancūzų humanistas Ko- 
lanas Romėnas sukūrę savo 
daugiatomią 1 i t era tūrinę 
“simfoniją” — savo epopėją 
“Jonas Kristupas.”

Tai puikų turėsime muzi
kinį patiekalą, vadovybėje 

ivieno.pačių įžymiųjų orkes- 
| tro valdovų — Leopoldo 
Stokovskio. Pats Stokovskis 
irgi didžiulė pasaulinė as
menybė, kaip ir Arturas 
Toskaninis. Abu labai pa
žangūs vyrai, didelio kalib
ro menininkai.

Staiga užgeso vaiskieji 
žiburiai, ir Holivudo dube
nį apdengė pilkas priete
mos šydras. Nurimo publi
kos šurmuliavimai. Visų a- 
kys, ausys ir mintys susitel
kė į skaidriai nušvitusį pa
stolį. Štai is šalutinių 
“kriauklės0 durelių išeina 
statulinga Stokovskio figū-

pasigardžiaudami ra. Spontaniška aplodismen-' Į anksto
nebeužilgo numatomais mu- 

’ zikos šedevrais. Džiaugė
mės atvažiavę už gero pus- 

; programą.

žiau 
ir apavu, 
žmones:

kur yra 
žinotume, 
nieko iie-

LPTK

duoti arba ' pranešti ant šio 
antrašo: V. W. Zclin, 133 
Tappan St., Kearny, N. J.

V. W. Zelin.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-Jcisru

DĖJIMO, RAUMENŲ GLUMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODA
GROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmhj. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte HADE TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lošti jum*. Ne
siųsiu! pinigų, o tiktai savo vardą ir ndro- 
sa, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakulio. Nieko jum* ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PIIARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.
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— tas brangusis ma- valandžio p'rieš 
no bambizas, bet mano ar- kitaip, tokioj įdomioj vi 
timasis Pupis, nes Pupini įoj, visuomet geriau. Gč 

Angeles mieste gyvena, taiI “ susirast

Viskas nutilsta, viskas

timasis Pupis, i 
pakeliui: jis čia pat Los

i?

.mažiau gaišto, mažiau to 
važinėjimo. Kartu dalį ke
lio važiuoja ii’ d. Druskis, 
prisėdęs šalia moterukių.

Jau blandi prietemėlė. Gi
ras toks perregimas dan
gaus žydrynuose. Ryškiai, 
reljefiškai išsiduoda tirštė- 
jančiame oro melsvume a- 
liai smulkiausia sakelytė, a- 
liai Upeliukas, ką laiko 
aukštyn iškėlę galingosios 
eukaliptų šakos. Važiuojam 
parko alėjomis, tarytum 
kokiais žaliais tuneliais. 
Dirsteli viršun ir matai tą 
stebėtiną šakų ir lapų mo
zaiką pilkai melsvam erd
vių fone...
“Malonios, tykios vasaros 

naktys,
Kada ant medžių nejuda

sau žmogus nesiskubinda- 
ouoxxaov savo vietą, 

apsitupėt joj, apsiprasi su 
aplinka, pasiskaityt prog
ramą, pasitart apie progra
mos dalis, nay ir paskui sau 
laisvai laukt pradžios.

Spūstis, susigrūdimas ten 
apie tą didįjį Holivudo 
“bliūdą” dideliausias. Visi 
čia gerai žino, kaip čia la
bai sunku dasimušti su au
tomobiliu ir rast jam pas
tatyt vietą. Tokių vietų ne- 
taip jau daug* tarpe tų kal- 
nogubrių. Dažnam važiuo- 
liui prisieina palikt savo ve
žimą kaž kur toli, toli'-nuo 
pačios vietos. Bet mums 
taip nebuvo, nes, mat, pasi- 
^kubinom. Įgudusi Pupio 
ranka nuvairavo automobi
lį, pro tirštai sustatytas jų 
eilių eiles, ten kur toli, kur 
nurodinėjo tam tyčia vaiki
nai sąrgai.

tų audrelė džiaugsmingai jį 
sutiko ir nulydėjo iki pat 
jo papėdėlės.

Valdingas rankų mostelė
jimas, ir pasklido suderintų 
garsų srovės. Suklutę ausys 
įtimpusiai gaudo melodijos 
bangavimus ir klausiamai 
ieško, bene sugaudys kokių 
girdėtų, pažįstamų skambe
sių... Vargiai. Loc ir girdė
ti, o gal ir ne. Kažkokio 
Argentin. modernisto kom
pozicija. Be abejo, dalykas 
vertingas, bet va į gyslę 
tau nepataj^o. Tai ne Bet- 
chovenas, nei Čaikovskis, 
ne Mendelsonas.

— Kaip patiko? — Nieko 
sau, — šnabždamos tarp- 
savy per trumputę pertrau
kos minutėlę, užgožtą gau
sių delnų plojimų.
/Keli/> baltos ‘' ilgaplaukės 

galvos linktelėjimai, vėl mo
stelėjo judriosios rankos, ir 
vėl skardė j a muzika. Jau 
geriau pažįstama. Cezaro 
Franko s e ntimentalingoji 
“Užburtoji naktis.” Ilgas, 
gana metodiškas kūrinys.

(Bus daugiau)

Dar turiu priminti, kad, 
kaip aš parvežu drabužius, 
tai Ona, mano moteris, visus 
juos peržiūri ir kurie reikalin
ga, sutaiso, susiuvinėja ir iš
skalbia.* Paskutiniu kartu nu- 
vežus drabužių į Centrą, ra
dom ten ir LPTK vice-prezi- 
dentą Vincą Čepulį, beduo
dantį patarimus broliams lat
viams,- kurie čia pakuoja dra
bužius dėl pasiuntimo į Lat- 
viją. Drg. Čepulis nurodo bro
liams latviams, kaip operuoti 
tą didžiulį presą. Prie progos, 
paklausiau drg. Čepulio, ar 
dar tęsis Lietuvai drabužių 
rinkimas, ar jau baigsis šių 
metų, pabaigoj, kaip buvo ma
nyta? Čepulis atsake, kad šis ‘ __ ____ _—«... - ■

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIA1S.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
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.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

r

I

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

paveiks-

Rei- 
esant ir

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <119

Laidotuvių 
Direktorius

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais.
kalui
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaipaa Broadway Ir Slone Ave.
prie Cbąuneey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore ff-6191

54-1
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PITTSBURGH, PA. dar gerai dirba.
O jau vagysčių, užpuolimų, 

apiplėšimų kasdien po keletą 
desėtkų visose miesto dalyse.

D. P. Lekavičius

Lapkričio 30 dieną apsive
dė Teresė Bagdoniūte, slaugė 
Šv. Jono Ligoninėje, su sve
timtaučių.

Pranešimas Pittsburgh© Apy
linkės LDS Aštuntos ■ Apskri

ties visoms kuopoms ir 
simpatikams

Apskritis ■ šaukia 
gruodžio 29 die- 
2 vai. po pietų, 
įvyks LDS 142

i

Įvairios Žinios

Gruodžio 1 dieną pasimirė 
Jonas Monskis, 63 metų am
žiaus, narys Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 160 kuo
pos ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 87 kuopos. Taipgi 
buvo narys SLA. Ilgai sirgo. 
Buvo pamokytas žmogus, pa
ėjo iš Mažosios Lietuvos. Pa
liko nuliūdime žmoną, vieną 
sūnų ir dvi dukteris. Visi jau 
vedę. Palaidotas gruodžio 4 d. 
Charter kapinėse, Carnegie, 
Pa.

Marijona Adomaitytė—Zi- 
delienė labai sunkiai serga 
inkstų ir kraujo užnuodijimu. 
Randasi šv. Jono Ligoninėje. 
Tai dar jauna moteriškę. Ve
lijame greitai- pasveikti.

Besie Urmoniūtė — Pauk
štienė susilaukė sunaus. Jie 
užlaiko saliūną J. Šimkaus 
vietoje.

Lapkričio 26 dieną pasimi
rė O. Kuneikienė, senutė. Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis šv. Kazimiero kapinėse. 
Paliko sūnų, dukterį ir anū
kus. *

Foto kontesto laimėtojas 
geria smetoningesnj pieną

Pittsburghe eina kova bra- 
varų darbininkų tarpe, šiaip 
darbininkai priklauso prie 
CIO, o sunkvežimių vairuoto
jai prie Amerikos Darbo Fe
deracijos. Pikietuoja sandėlį, į 
Jau kelių saliūnų išdaužė lan-: 

•’ gus. Išdaužyta langai ir vieno ! 
i lietuviško saliūno. Nežinia, į 
kada pasibaigs toks bjaurus į 
darbininkų tarpsavinis susi-

■ kirtimas.

LDS 8-ta 
konferenciją 
na. Prasidės 
Konferencija
kuopos name, 3351 W. -Garson 
St.

Konferencija šaukiama dėl 
svarbių reikalų. Reikia, kad 
kuopos išrinktų ir prisiųstų 
kuodaugiausia delegatų. Kuo
pų ^raštininkams buvo praneš
ta apie Tinkimą delegatų. Jei
gu kas buvo neaišku, tėmykf- 
te spaudoje.

8-tos Apskrities sekr.
M. Paulauskas

Čia yra Richard Teran (dešinėje) už 
dviejų metų po laimėjimui kūdikių , 
fotografinio kontesto, kuris buvo su
ruoštas Amerikos karių vaikams An. i 
glijoj.

Jo motina, Mrs. M. T- Teran, 912 l 
N. Broad St., Elizabeth, N. J., regu- ; 
liariai davė jam ir mažam jo broliu
kui Jay ekstra smetoningą Borden’s 
Golden Crest Pieną. Abudu vaikai 
mėgsta šį gardų, maistingesnį pieną. 
Ir kaip jiedu tarpsta nuo jo.

Golden Crest yra
greitesniam suvirškinimui, 
klausias iš viso Borden pierio. O jei 
gu Borden’s, tai TURI būti geras.

Kas liečia angliakasių strei
ką, tai jau pradeda atsiliepti 
r ant žmonių. Jau nebus ga
lima gauti anglies pirkti, už- 

i dėjo embargo ant siuntinių, 
nevalia ekspreso kompanijai 

i daugiau vežti toli kaip 50 sva
rų, tavoriniais traukiniais ne
valia imti daugiau kaip 500 
įvarų. Jau nemažai bedarbių 
randasi mieste, nors fabrikai

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kad būk ten vokiečius gaudo, 
kaip senovėj Amerikos pirk
liai gaudė negrus Afrikoj ir 
vežė pardavimui į Amerikos 
rinkas.

Bet štai United Press gruo
džio 3 d., praneša iš Berlyno, 
kad Sovietų viršininkai, prie
šakyj su Paul Eglovu, atsisa
kė priimti vokiečių liuosnorių 
aplikacijas, kurie nori važiuo
ti dirbti į Sovietų Sąjungos gi
lumą. Ir pasirodo, kad tų apli
kacijų vienas trečdalis yra tų 
vokiečių, kurie gyvena Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
okupuotose Vokietijos zonose. 
Dar vienas turčių spaudos ble
fas sprogo!

38 
dai

Laisvi—tiKerly,' LitkUaniian

į®®

pava-

m

“. . . o Roger’is rekomenduoja, kad drausmės 
duotų kolektyves derybas visuose nuotykiuose.”

CHICAGOS ZINIQS
page-

PRANEŠIMAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

(282)

W. Yurkevich 
Montello St.

mų, užgavo jį 
tapo nuvežtas į
žeidimas nepavojingas.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 11 d., 7:30 v. v., 103 čreen 
St. Draugai, malonėkite dalyvauti, 
nes šis bus metinis susirinkimas, ku
riame rinksime valdybą 1947 me
tams, taipgi pasiruošti sėkmingai 
darbuotis gavime naujų narių, tad 
prašome dalyvauti susirinkime. F. 
Rast. (278-279)

NAMŲ DARBININKĖ
Fornišiuota patalpa gyvenimui Jr 

privatinė maudynė. Daktaro na
muose. Kaip apmokėjimas už pa
tarnavimą namuose. Taipgi alga. Pa
geidaujama poros.

BUckminster 2-3303.
(281)

SEKAMIEMS DARBAMS
DIENOM

MOLDERIAI

JAUNI VYRAI

HECHT’S

(282)

AUTOMATIŠKŲ

STAKLIŲ TASYTOJA1

VERPĖJAI

MAŠININIAI SUSUKĖJAI

Vien tik Patyrę Tesikreipkite

Val-

350

Ligoninės

3..

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ėjo skersai 
netoli jo na- 
automobilius, 
ligoninę. Su-

renktudienį
& CO.

J. ■
(2341,

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

Važiuokite Roosevelt Ave. Bušu iki pabaigai linijos
(280)

STAKLIŲ TAISYTOJAI
Patyrę prie 4X4 Gem, Intermediate,

Dobby Crompton & Knowles Staklės.
Puikiausias Darbas. Kreipkitės

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

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

ROCHESTER, N. Y.
,LLD 50 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 12 d., 8:30 v. v., 575 Joseph 
Ave. Visi kuopos nariai prašomi da
lyvauti šiame susirinkime. Turėsime 
svarbių dalykų aptarti. Bus renkama 
nauja valdyvba. — J. Stanley.

(279-280)

< ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. metinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 11 d., 8 v. v., LDP 
Kliubg, 408 Court St. Draugai, bū
tinai dalyvaukite šiame suvirinkime, 
nes bus rinkimas naujos valdybos 
1947 m. Taipgi turite užsimokėti 
duokles už 1946 m. —V. K. Shcra- 
lis. (278-279)

MES TURIME VIETŲ
Išsilavinusioms Siuvamųjų Mašinų 

Operatorėms
Taipgi Nelavintoms Abclnam

Darbui Merginoms.
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė

GERA AUGA. NUOLAT.

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

z (280)

PATYRĘ VYRAI 
REIKALINGI

Vnc’T?m!|i

KAFETERIJA FABRIKE, VAKACIJOM APMOKĖJIMO 
PLANAS, GRUPINĖ APDRAUDA. 

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

Jautienos Kaulų 
Išėmėjai
PATYRĘ

GERA ALGA
REGAL PACKING CO

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

(280)

Stoughtonietė Marijona 
Stulgaitė, kiek laiko atgal bu
vo Montello ligoninėje; pada
rė operaciją ant apendiko, bu
vo viskas gerai. Bet vėliau ga
vo kraujo sukrekėjimą. Ge
rai, kad’jai pasitaikė į koją, 
tai išliko gyva. Daugiausia ją 
ligoninėje aplankė jos draugė 
Marijona Nevirauskytė (Bart- 
kevičienė).

Julia Stigienė irgi) buvo su
sirgus. Jau manė, kad turės 
gulti ant operacijos stalo, bet 
dabar daktarai ją paliko ant 
“probeišino.”

Visiems linkėtina laimingo, 
greito pasveikimo.

Žolynas.

mo kainom, ir už tūlus 
rinimus darbo sąlygų.
• šį kartą, kaip sakoma rezo
liucijoj, visos gelžkeliečių uni
jos turi tvirtai susivienyti ir 
veikti su lyg unijų atstovų su
daryto nacionalio programo.

pasmerkė Valdžios, Draus
mę Prieš Mainierius

Savo susirinkime Midland 
viešbutyje 38 Chicagos gelž- 
keHečiiji unijų vadai pasmer
kė vąjdžios drausmę prieš 
a n gliakasius ir pasižadėjo 
remti angliakasių kovą.

“Angliakasių kova yra vi
so darbo judėjimo kova, kar
tu ir AFL, CIO ir Gelžkelie
čių Brolijos,” pareiškė 
keliečių vadai.

“Varde mūsų pačių 
lavimų didesnių algų
resnių sąlygų, mes atsišaukia
me dėlei vienybes tarp AFL; 
CIO ir Gelžkeliečių Brolijos, 
stoti petis petin šioje kovoje,” 

Prisimindami, kodėl gelžke
liečiai pralaimėjo savo pasku
tinį pas imojimą išsikovoti 
daugiau mokesties ir kitus rei
kalavimus, gelžkeliečių vadai 
priėmė dviejų punktų progra
ma, kuriame atsišaukia:

Mokytojai PRIĖMIMŲ 
IŠSIUNTIMŲ 

RAŠTININKAI

SkelbtiRengiasi
Streiką

mokyklų 
rengiasi

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

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

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Lietuviškas

PRAKTYRUJS

gelž

reika- 
ir ge-

vyrai 
skelbti

r

TeL SOuth 8-8569

Los Angelea 55, Calif
j******1***

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

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

sveika ir 
ar jauno, 
apskritus metus, 
padaryti skanią

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

J. J. KAŠKIAUČUIS, M. D
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti. 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 

' ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

Suteikiam garbingas laidotuves

#J50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyke miesto.
TeL Virginia 7-449B

homogenized
Tai pui- |

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenix-d

Montello, Mass

į ligoninę,

klausimo 
atstovai 

Visu or- 
išskyrus 
didesnes

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Laisvės Skaitytojų ir Darbi 
ninkiško Judėjimo rėmėjų 

Susirgimai ir Nelaimingi 
Atsitikimai

Juozas Zeidat
Savininkas

€11 Grand St. Brooklyn

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĘ 

PUIKIAUSIOS
DARBO SĄLYGOS 

KREIPKITĖS
EMPLOYMENT OFISĄ

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

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

I 

Telefonas EVergreen 7-1661

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš. 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė

. lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
IŠ Veg. Broth galima 
greive prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink $ įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

wąrų 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 
protavlnpą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
>miaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B*-Metro Sta., Dept. C,

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Patkway

' WOODHAVEN, N. Y.

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERTS 4
Perbūdavo ja pianus iš di

desnių j mažesniu^, 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

1. Pradėti vieningą kampa
niją visom (21) gelžkeliečių 
unijom dėlei didesnių algų, 
trumpesnių darbo valandų ir 
kitu reikalavimu.

4- 4-

2. Įsteigti suvienytą gelžke
liečių reikalavimų programą 
taip, kad visos (21) unijos 
vienu kartu įteiktų gelžkelių 
kompanijom reikalavimus ir 
kartu' vestų derybas, atsiklau
sus visų unijų narių, ir jei pri
sieitų šaukti streiką, kad vi
sos tai padarytų kartu po . to, 
kada visi nariai pritars.

Panaikinus kainų kontro
lę, gelžkeliečių laimėjimas 
18(4 centų dabar nieko ne
reiškia,' sako gelžkeliečiai sa
vo rezoliucijoj. Rezoliucijoj 
taipgi pažymima, kad neišeis 
keli mėnesiai kaip milionas ir 
pusė gelžkelio darbininkų iš
vystys gigantišką kampaniją 
už algų pakėlimą, kad suly
ginus su pakeltom pragyveni-

Matthew A. 
BUJAUSKAS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172 i

ar
vy- 

prie 
tik-

5-TOS LUBOS
53 WEST 14TH ST.

Chicagos 
m o k y to jai 
streiką jei nebus išpildyta jų 
reikalavimas pakelti algas ant 
30%. Pirmadienį įvyko Mo
kyklų Tarybos specialio komi
teto, paskirto rišti mokytojų 
algų klausimą, mitingas. Chi
cagos Vyrų Mokytojų Kliubo 
prezidentas Herschel N. Scott, 
Lane Technical High School 
instruktorius, pareiškė komi
tetui, kad vyrai mokytojai 
rengiasi apleisti savo vietas, 
jei nebus pakeltos algos.

Reporteriui užklausus 
tai galima suprasti, kad 
rai mokytojai rengiasi 
streiko,. Scott atsakė, kad
rai galima. Nors dar kliubas 
nenubalsavęs . streikuoti, bet 
tikrai mano eiti prie balsavi
mo.

Chicagos Vyrų Mokytojų 
Kliube priklauso 800 iš 1,500 
C h i c agos vyrų mokytojų. 
Scott pareiškė, kad jis mano, 
kad ir 700 nepriklausančių 
prie kliubo dėsis prie streikuo
jančių, Jeigu streikas bus pa
skelbtas.

Moterys mokytojos taipgi 
kalba apie streiką. Chicagos 
Vyrų Mokytojų Kliubas ne- 
priešingas, kad ir moterim pa
keltų algas, sakė Scott, bet 
vyrų mokytojų algos turinčios 
būti pakeltos, jei norima pa
laikyti vyrus toje profesijoje.

Mokytojų algų 
'diskusijose dalyvavo 
nuo 11 organizacijų, 
ganizacijų atstovai, 
vienos, pasisakė už 
algas mokytojam.

Busas, kuriame važiavo 
Petras Klimas, susidūrė su 
automobilium. To ' pasekmėj, 
KJjma sunkiai sužeidė. Buvo 
nuvestas į ligoninę, darė ope
raciją. Dabar jau sveiksta na
muose.

Domicė Bartkienė, T. Bart-, 
kaus žmona, sunkiai susirgo, 
tapo nuvesta į ligoninę, pasi
davė po operacija.

B. Navickienės jaunesnioji 
duktė susirgo apendiku, ant 
greitųjų nuvesta 
padarė operacija.

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-ros kp., moterų metinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 12 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite. — 
dyba. (279-280)

HARTfORDTcONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruod. 12 d., Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerfard St., 7:30 v. v. Bus 
renkama valdyba 1947 m. Visi nariai 
dalyvaukite, kurie nedalyvaus, turės 
pasimokėti pabaudį. Taipgi ir Lais
vės skaitytojai bandykite šiame su
sirinkime dalyvauti. — J. Kazlaus
kas, prot. sekr. (279-280)

PAJIEŠKOJIMA1
Noriu pirktiBeer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą. 
(Pageidaujama, kad restauracija tu
rėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti bile kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valsti
joj. Kas turi tokį biznį ir nori par
duoti, prašau rašyti į W. Smith, 
5422 —• 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Storą), Brooklyn, N. Y. Pageidauja
ma, kad agentai nerašytų. (278-283)

NAUDOKITĖS PROGA
Pars'iduoda farma, 138 akrų žemės, 

gerai išdirbta žemė ir nepaprastai 
įlerlinga. Modemiškai įrengta fsulyg 
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)

VYRAI - MOTERYS*
NereikalinzKs Specialus išsilavinimas.

45 Valandų Darbo Savaitė 
Laikas ir Pusė Alga Viršaus 40 Valandų.

Uždarlds Pradžiai $33 J Savaitę 
Pažangūs Pakėlimai Vėliaus 
Dieniniai ir Naktiniai Šiitai 

10</į Su Bonais 
Pasinaudokite Šiomis Pilnai Apmokamomis 

Pašalpomis Group Insurance (Accident.
Ligoje, Chirogija, Gyvybėje ir 

Aprūpinimas) 
Vakncljos 7 Šventės 
Ligoje Paliuosavimai 

Kreipkitės Tarp 
« A.M. ir 6 J*. M.

Pradedant Pirmadienį Baigiant
BECTON, DICKINSON
Stanley St., East Rutherford, „N
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Marijona Vižlianskienė, 72 
m. amžiaus, gyveno 1477 E. 
49th*St., Brooklyne, mirė šeš
tadienį, gruodžio 7 d. Kūnas 
pašarvotas grab. Shalin- Ja
linsko koplyčioj, 84-02 Ja
maica Ave.. Woodhavene. Lai
dotuvės įvyks gruodž. 10-tą, 2 
vai. dieną, Mt. Olivet kapinė
se.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Teofilių, sūnų Joseph ir 
dukterį Oną.

Laidotuvių reikalais rūpina- i 
si grab. Jalinskas.

paiso — nariai išsirenka j val
dybą tokius žmones, kurie dir
ba kliubo ir visuomenės gero
vei.,

Kliubo pirmininkas K. Krei
vėnas 
įsigytų 
kuris 
Kliubo 
Avė., 
tu.

Moteriškė, Mirtinai
Pašauta Gatvėje,
Negavo Pagalbos

Klinbn Valdyba ir
Bankietas

paagitavo narius, kad 
tikintus j ban kietą, 

įvyks gruodžio 31 d., 
Svetainėje, 280 Union 

pasilikimui Nauju Me-

Lietuviai Darbuojasi Gauti |Paštas Praneša
Brooklyno pašto viršinin

kas Edward J. Quigley prašo 
visus vartojančius paštą šven
tiškiems siuntiniams, siųsti 
DABAR. Taipgi atsargiai su
vynioti ir surišti pundelius, 
aiškiai užadresuoti. Daug 
greičiau ir geriau bus. jeigu 
įdėsite ir zonos numerį.

Didžiuma miestų ir jų sek
cijų dabar turi zonų nume
rius. Be zonos numerio adre
sas skaitosi nepilnu.

Anksti išsiuntimas* sako vir
šininkas, reikalingas ne vien 
tik dėl to, kad pašto' darbinin
kai negali keliomis 
peržiūrėti keleriopai 
jusius siuntinius, 
Daugelyje šalies 
sezonu galima tikėtis didelių 
sniegų, kurio po kelias die
nas sutrukdo, o kartais ir vi
sai sulaiko 
vežimius.

Skaitytoj ų Savaitraščiui
Brooklyno darbininkų orga- 

inizacijos yra pasišovusios gau
ti darbininkų savaitraščiui The 
Worker dešimtį tūkstančių 
naujų skaitytojų per šį mėne
sį laiko — nuo gruodžio 1- 

j mos iki 31-mos .
Savaitraščio kampanija lie

tuvių organizacijose pirmiau
sia susidomėjo Lietuvių Komu- 

i nistų Kliubas. Paskiausiame 
| susirinkime nuodugniai disku- 
■suota tas klausimas. Visi bu
vusieji susirinkime sutiko, kad 

65 m i savaitraštis yra nepavaduoja- 
24!/, Ten Imas kiekvieno darbininko ar 

tikrai 
taiką

Isidore Frankaitis, 
amžiaus, gyveno . . . .
Eyck St., mirė staigiai prie dai bininkams aitimoje, 
darbo, gruodžio 6 d. Kūnas; domoki atiškoje šeimoje, 

- - • • • J mylinčioje šeimoje.
i —Kas gi būtų be

Laidotuvės i Worker ir jo sekmadieninės
10 vai. I laidos, The Worker? — statė 

i sau klausimą draugai. Kainos 
keliama, uždarbiai nebenuper- 
ka pragyvenimo mažiau ap- 

dukteris^ Mary mo]<amiems darbininkams, o 
I ir daugiau uždirbančiųjų iŠ- 
; tekliai nebe tie, nes visų do
leris prarado didelę dali savo 

; vertės. Darbininkai pasike- 
rup!-1 rjamc saVo reikalus ginti, bet 

prieš mus atkreipta teismai ir 
■ drausmės (injunctions).

Po peticija prašymui pakel-, Reakcija grąso patiems dė
ti algas, policistas Thorpe pri-1 mokratijos pamatams, sunkio- 
pildęs 14 pėdų ilgio blanką, mis kovomis įsteigtiems mūsų 
su 758 parašais. • šalies prabočių ir pastiprin-

pašarvotas grab. S. Aromiskio 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. L. 
įvyks gruodžio 10 d. 
lyto, Holy Trinity kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, f
Zugas, Kaitė Zelanus, Marcei-' 
la; sūnus Anthony, Charles 
Peter, ir tris posūnius, Adolph 
Walter, John.

Laidotuvių pareigomis 
nasi grab. Aromiskis.

Filmos-Teatrai

tiems laike velionius Roosevel- 
to prezidentystės. Grąsc pra
žudyti tą viską, ką mūsų jau
nimas savo gyvastimis ir krau
ju gynė praeitame kare.

—Mes gi kovojame ir dir
bame apginti demokratiją. 
Tačiau, kokia jau čia bebūtų 
demokratija, jeigu didelė di
džiuma žmonijai naudingų, 
jau suaugusių Amerikos gy
ventojų, darbininkai, taptų iš 
naujo prirakinti prie darbo, 
kaip vergai ar koks sargybinis 
šuo. 
mis 
nuo 
jais
tų su jais tartis.

Komercinė spauda remia 
reakciją. The Worker romia 
darbininkus. Tadgi lietuviai 
komunistai nusitarė remti The 
Worker—

Jeigu jiems po drausmė- 
bus įsakyta nepasitraukti 
darbo, nors tame darbe 
“artų ir akėtų,” atsisaky-

dienomis 
padange-.
išnešioti.

vietų tuo

traukinius, sunk-

Sudarymas

kaip ii- laiškai, 
Niekas 

prastai su- 
išsi laikymo

Saugus

Nusitarė per šį mėnesį gau-'. Siuntiniai, 
ti 50 naujų skaitytojų ir at-j yra vežami maišuose, 
naujinimų.
vių ir ta»-n kitu žmonių.

Prašome Taikos
Lietuviai, didžiumoje, taip

gi perka kokį nors anglišką 
laikraštį, bent jau sekmadie
niais. Tai dėl ko nepirkti sau 
naudingą ir nepaprastai dabar !reikia

Stanley Teatre Nauja Filmą filmoje vaizduojamos pasakos
Į Stanley Teatrą, 7th Ave. I apie žvėris ir paukščius, — 

prie 42nd St., New Yorke, j Pasakos, kurias-pasakoja se- 
atėio nauia Tarybų Sąjungos ! nas negras, Uncle Remus (Dė-Įuž

Family.” i Remus) jaunam baltvei- 
džiui berniukui.

Veikale vaidina Ruth War
rick, Lucile Watson, Hattie

Mark’o 
direktoriaus

Mrs. Josephine Marra 
m., persisamdanti namų valy
toja, praeita antradienį tapo 
mirtinai pašauta einant iš 
darbo. .Jinai valiusi stubą pas 
Mrs. Richardson, 421 Greene 
Ave., Brooklyne. Iš ten išėju
si, ji išgirdusi keistą garsą ir 
tuo pat laiku pajutusi keistą 
skausmą vid uriuose, bet ne
žinojusi. esant pašauta. Kiek 
paėjusi,* pavirtusi ant šaligat
vio.

Praeivis pakėlęs Mrs. Mar
ra ir nuvedęs pas daktarą 
Wade skersai gatvę turintį 
ligoninę. Daktaras neegzami
navęs, liepęs laukti. Ji skun
dėsi, kad jai perdaug skauda, 
negalinti laukti, išėjo neap
žiūrėta, parėjo 9 blokus na
mo, 517 DeKalb Ave., užėjo 
ant antro aukšto ir atsigulė.

Už apie pusantros valandos 
susirūpinę namiškiai pašaukė 
kaimyną daktarą Casesa. Tas 
pažiūrėjęs ir nuėjęs šaukti 
ambulanso. Ėmė arti dvi 
landas ambulansą gauti, 
paguldžius ant operacijų 
lo, rado peršautą. Tuojau
daryta operacija, bet vaikš
čiojimo su kulka viduriuose 
nuo apie 3 :30 po piet iki apie 
8 valandos vakaro buvo per
daug, moteriškė už 12-kos va
landų ligoninėje mirė.

Sakoma, kad ją pašovęs 16 
metų vaikinė!is, taip sau be
tiksliai praktikuodamasis šau
dymo nuo stogo į lempas ir 
kitus daiktus su tikromis kul
komis.

Į Lietuvių Amerikos Piliečių 
29 j Kliubo įvyko priešmetinis su

sirinkimas. Nariai buvo šauk
ti atvirutėmis, nes buvo ren
kama pusė valdybos.

Valdybą perrenkant, veik 
visi pasiliko tie patys: Kazys 
Kreivėnas — pirmininkas, 
Adomas Čepulis — finansų se
kretorius, advokatas Antanas 
Vižlianskas (Weslan) — poli
tinis lyderis, Vilčinskas — ka- 
sierius, Alekas Velička — biz
nio pirmininkas; Brazaitis — 
maršalka, Antanas Balčiūnas 
ir Karaktinas — direktoriai ir 
Vaitukaitis—direktorių sekre
torius.

Susirinkimas buvo geras, tik 
kiek jo nuotaiką gadino, tai 
tie “socialistai,” kurie nori iš 
visų organizacijų vadovybės 
išmesti pažangius žmones. 
Bet kliubo nariai nelabai jų

I kliuba nemažai įsirašo 
naujų narių, ypatingai jau
nesnių amžiumi. Tai geras da
lykas. Reikia papildyti kliubo 
eiles
senesniųjų 
skiria

naujais nariais, nes iš 
jau nemažai išsi- 

iš gyvųjų tarpo. Taip 
yra pas mus, taip yra ir kito
se lietuvių organizacijose, nes 
dar prieš pirmą pasaulinį ka
rą lietuviai atvykę į Ameriką, 
jau gyvename šeštą dešimtį 
metų.

Senas Narys.

Mrs. Caroline Peabody, vai
ruotoja t a k s i k o Valley 
Stream, L. 1., vežamo plėšiko 

| sumušta ir apiplėšta.
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filmą “The Taras 
gaminta direkcijoje 
Donskoy, 
mirštamosios jau seniau
matytos filmos “The 
bow.” Atsukta prieš 
neapykantą.

Sekamose laidose matysime 
daugiau apie šią svarbią fil
mą.

neuz- 
mums
Rain- McDaniel, James Baskett, Lu- 

rasinę ana Patten, Bobby Driscoll ir 
kiti. Be abejo, patsai vaidini
mas geras; muzika taipgi pri
taikyta' prie veikalo; techni
ka traukia akį.

Deja, suėmus visą turinį, iš-; 
vada plaukia neigiama: neg
rai čia statomi vergo padėtyj 
(kur, anot baltųjų šovinistų, 
;ie ir turį būti); propaganda, 
<al ir ne tiksli, bet ji už neg- 
o pažeminimą. Negro kalba 

’škraipoma, tuo pačiu sykiu 
baltveidžiai kiekvienas kalba 
gražiai, korektiškai, tarytum 

Paip būtų pačiame gyvenime.
Sakoma, jog pietinių vaiš

ijų (kur negrai žeminami ir 
linčiuojami) spauda entuzias- 

» iškai užgiria šią filmą, staty
dami ją greta “Gone with the 

'.” Bet kiekvienam yra 
nį, pakartojamą kalėdinių ' ;rišku, jog ir pastaroji filmą 
švenčių sezonu jau keliolikti ,>uvo 'aiškiai pro-vtergiška, at- 

- ( virai anti-negriška. Taigi, jei 
spėk-1 Pietinių valstijų žemvaldžių 

spauda didžiuojasi šia filmą, 
tai ja negali didžiuotis tie, ku- 

Embassy Newsreel Teatruose I :'iems rQP' kova Prieš rasistinę 
propagandą. • Ndr.

Žiniški vaizdai iš gelbėjimo 
lėktuvų nelaimės ištiktų Švei
carijoj ; iš nacių teismo Itali
joj ; atakos ant streikierių prie 
Allis-Chalmers šapų ir kiti.

Radio Citv Music Hall Nauja 
Programa

Didysis, teatras, esąs Rocke
feller Center, New Yorke, 

♦praeitą ketvirtadienį pradėjo 
rodyti “Till the Clouds Roll 
By,” spalvinę muzikališka 
Metro-Gold wyn-Mayer filmą, 
su Judy Garland, Van John
son. June Allyson, Robert 
Walker ir būriu kitų žvaigž
džių aktorių.

Scenoje taipgi pradėjo vai
dinti kalėdinį spektaklį “The 
Nativity,” krikščioniškai-reli- 
giškoje temoje menišką kūri | 
nį, pakartojamą 1

metai. Taipgi yra svietiškojo 
šventiško linksmavimo : 
taklis ‘‘Good Ship Holiday.”

Brooklyno Paramount

Prie Flatbush ir DeKalb 
Ave., rodo “Two Years Be
fore the Mast,” su Alan Ladd, 
William Bendix, Brian Don- 
levy, Barry Fitzgerald. Prie- 

8 dinė filmą rodoma “Faithful 
in My Fashion.”

New Yorko Paramount
Aštuntai savaitei palikta Ir

ving Berlin’o filmą “Blue 
Skies.” Scenoje taip pat tebe- 
pasilieka Stan Kenton su savo 
orkestrą ir kiti tos programos 
dalyviai.

Gauti tarp lietu- ' negali užtikrinti 
į daryto pundelio 
j arba pundelyje sudėtų trapių 
daiktų nuo subyrėjimo-suduži- 

I mo. Trapūs daiktai reikia at- 
! sargiai 'Supakuoti. 
I 

j , Ir kiekviename pundelyje 
įdėti tą patį adresą, 

įdomų The Worker. O per-Į kuris užrašytas ant pundelio, 
kant juk kur kas geriau gau-į Jeigu ant pundelio antrašas 
ti penktadienį ar šeštadienį > nusitrina, pašte atidarius at- 
tiesiai į namus, be ėjimo ry- i’fts, ką daryti su tuo punde- 
tą atsikėlus ieškoti. Ir geriau 
gauti už pusę kainos, kiek iš
mokama perkant nuo standų.

Metinės prenumeratos kai
na $2.50. Ant standų perkant 

52 -numerius išmokame 
$5.20, po 10c kopiją.

Taigi, prašome užsirašyti 
sau. Užrašyti jau dabar savo 
vaikams ar. draugams kalėdi
nei dovanai. Užrašyti per mū
sų kliubą, priduodant bile ku
riam jums žinomam kbmunis- 
tui arba atsiunčiant į mūsų 
buveinę: 419 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y., kur įvyks
ta mūsų susiriksimai. '

Ima apie savaitė iki, poros, 
kol gauni. Tad 
kalėdinei dovanai 
rašyti jau dabar, 
prašomi užrašyti

Kitų miestų gyventojai 
galėtų užsirašyti, siunčiamas 
po visą šalį.

L. KI. Narys.

užrašantieji
prašomi
Ir visi 

dabar.

uz- 
kiti

irgi

va- 
Tik 
sta- 
pa-

RESTAURANT

liu. Kitaip pundelis eina į taip 
vadinamąjį Mirusių Laiškų 
skyrių.I

Milionai Mirusių Laiškų

Į tą Division of Dead Let
ters skyrių kas metai-suplau
kia 20 milionų laiškų. O ne
surandamuose kam pasiųsti 
pundeliuose rasti vertingi 
daiktai išparduųdami kartą ar 
porą per metus kiekviename 
mieste.

Taipgi paštas prašo nesiųsti 
per smulkių atviručių — bent j 
ne mažesnes 2 ir % per 4 
liūs. Permažos ilgiau ima 
štampuoti pašte, stampa 
telpa neužantspaudavus 
adreso, tad adresas pasilieka 
neaiškus, taipgi kelyj greičiau 
pasimeta.

William Garrick, marinin- 
kas, patyrė, kad mieste vaikš
čioti pavojingiau, negu ant 
jūrų. Jis tapo sukeistas 
mobilio netoli namų, 
mond Hill.

auto-
Rich-

Tyrone Power, Gene Tierney ir Anne Baxter filmoje 
“The Razor’s Edge.” Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., 
New Yorke.

U

“SONG OF THE SOUTH,” 
Walt Disnio technispalvinė fil

mą, rodoma RKO Palace 
teatre, New Yorke.

Pietinėse valstijose, kaip ir 
kitur, žmonės turi daug pa
sakų, padavimų ir mytų. šioje

u#.’
M3

SUSIRINKIMAI

co- 
su- 
ne- 
ant

BROOKLYN, N. Y.
Ekstra susirinkimas Lietuvai Pa

galbos Komiteto Brooklyno skyriaus 
įvyks šio trečiadienio vakarą, gruo
džio 11-tą, 419 Lorimer St. Visi or
ganizacijų delegatai ateikite. Turėsi
me aptarti du parengimus ir išsi
rinkti darbininkus. Darbininkų pa
gerbimo bankietas įvyks gruodžio 
21, Laisvės svetainėj. Bus? vaišės ir 
traukiami visų darbininkų ir abiejų 
komitetų paveikslai. O koncertas ir 
balius 
rainų 
Sekr.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

w

TONY’S 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAB, 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck !r Maujer Stu. x 
BROOKLYN «. N. T. 

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. ' BROOKLYN, N. Y
Tol. EVergreen 1-9612

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174

Peter
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI'

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

k

Valandos:

0

įvyks sausio 18, 1947 m., Uk- 
svetainėj, 218 Grand St. —

A. Mureika. (279-280)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Helen Schadt, 4 metų, stai
ga nuo šaligatvio užbėgo ant 
gatvės ir tapo užmušta sunk
vežimio priešais namus, 56 
Florence Ave., Brooklyne. j 9—12 ryte

/ 1— 8 vakare
Penktadieninio Uždaryta

PATRICIA
*2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
i- 
k 
F

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugijos 1 

kp. susirinkimas - įvyks gruodžio 12 
d., Laisvės Salėje, 419 Lorimer St., 
7:30 v. v. Visi nariai ateikite, bus 
svarbus susirinkimas. Rinksime val
dybą 1947 metami. — Valdyba.

(279-280)

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Goki Street, * Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

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

WM. SKUODIS 
564 JVythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

T * • į., ' •

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

is j«w«u . . . $2975

R vKSSE □į

DEAN
15 |ewel» . . . $247;

h,-

ii u
 i Aja

• i

% CAMBRIDGE

MATIKI

■lllffilIBHlBIlH
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. HT. MUI (Ard Graham Ana* Auiara Vakarai*.




