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Kam Pamiršti Kitus?
Kaip Kur Yra?
Netiki į Taiką.
Anglai Skandalina.
Prieš Galą Zylioja .

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Man atrodo, kad tūli drau
gai, rašydami apie mūsų j 
dienrašty] telpamas raštus, I 
ypatingai kelionių įspūdžius, • 
pamiršo, kad, apari jų, dar ( 
yra tūkstančiai kitų skaityto-' 
jų. Jeigu jam nepatiko kokis 
raštas, tai jis užmiršta net pa- ( 
čia etiką, bet šaudo į autorių : , 
“Sustok rašyti!” (

Eilė skaitytojų gerai atsi-'

K Lok;Xėt îpLdarytiKtel-. Primena Brangenybę 
singą išvadą, kad dienraštis 
Laisvė ne jam vienam leidžia-' 
mas, kad gal būti jam tas ar 
kitas raštas nepatinka, bet yra 
skaitytojų, kurie tuos raštus 
skaito, iš jų šviečiasi — moki
nasi kalbos, arba plačiau su
sipažįsta su mūsų šalimi .

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Auto. Darbininkai
Reikalauja Pakelt

New York. — CIO Auto
mobilių Darbininkų .Unija 
reikalauja pakelt jiem algą 
bent 23 ir puse cento per 
valandą. Unijos pirminin
kas Walter Reuther sakė, 
toks priedas tiktai prilygtų 
gyvenimo reikmenų pa
brangimui. Sykiu jis primi
nė, jog kompanijų pelnai 

negu

Tūli “demokratai” sako, 
kad už tai, jog Austrijoj ir 
Vokietijoj dar yra daug lais
vų hitlerininkų, tai kalta So- dabar daug didesni 
vietų Sąjunga, nes ji nesutin- bet kada istorijoj.
ka su Anglijos ir Amerikos ' Jau prasideda derybos SU 
planais. . Chrysler, Packard, Hudson

Bet užtenka pažvelgti į So-, ir Kaiser-Frazer automobi- 
vietų okupuotą Vokietijos ir Hų kompan. dėl algų 
Austrijos dalį: ar ten hitleri- ■ kėlimo, 
ninkai laisvi? Užtenka prisi-

• minti, kad Sovietų Sąjungoj ' 
Hitlerio generolus* nuteisė; į 
dvi-tris dienas ir pasiuntė ant 
kartuvių, o Nurnberge, kur 
“demokratų” buvo didžiuma, 
teisė dešimt mėnesių ir tai to
kius nacių tūzus, kaip F. von <! 
Pappen išteisino.

Aišku, kas kaltas, kad ang
lai augina naują Hitlerį, tūlą 
Kurt Schumacherį, kuris šau
kia, kad vokiečiams “reikia 
daugiau vietos po saule,” kad 
pusė Lenkijos ir visą Austrija 
turi prigulėti Vokietijai.

Anglas Veikė su 
Lenku Fašistais

Mūsų šalis karo reikalams 
išleidžia arti 20 bilionų dole
rių j metus, net 80 nuoš. visų 
valdžios įplaukų! Bet genero
lai, jų tarpe gen. Ira Eaker, 
karo orlaivyno komandierius, 
ir admirolas W. H. Standley 
reikalauja dar didesnio apsi
ginklavimo. Jiems pritaria ir 
ginklų gamintojai.

Tokiomis demonstracijomis pasižymėjo Oaklandas laike 2 dienu generalio strei
ko, AFL unijų iššaukto ir CIO unijų remiamo protestui prieš policijos pasimoji- 
mą vesti skebus per AFL pikietus, užstrei kavusius dvi departmentines krautuves.

FRANCIJOS KOMUNISTAI IR KATALIKAI
BALSAVO UŽ BLUM4 Į PREMJERUS

pa-

Varšava. — Buvęs ang- 
■ lų laikraščių koresponden
tas I^enkijoj Derek Selby 
dalyvavo slaptuose lenkų 
fašistų - teroristų susirinki
muose ir ragino juos smar
kiau veikt prieš esamąją 
valdžią. Apie tai pranešė 
slaptosios lenkų policijos 
vadas pulk. Romkovski. Sel
by apleido Lenkiją spalių 
mėnesį.

Mansfield, Ohio. — Sudu
žus keleiviniam traukiniui j 
prekinį, užmušta 15 žmonių 
ir sužeista 50.

Amerikonai Planuoja
anglai atvežė savo ambasado’- 99 KannPC Rs7AQ
iMiii vnlorin ir o-Srimu Ta ntlv_ lYdl lIlvO DflZvu

Į Varšavą, Lenkijos sostinę,

riui valgių ir gėrimų. Tą atly
dėjo keli desėtkai jų kareivių. 
Britai pratę pasaulyj viešpa
tauti, tai ir Varšavoj pradėjo 
mušti žmones, besanti, kaip 
Indijoj arba Egipte.

Lenkijos policija bandė su
laikyti tą, virš 20 britų puolė 
ir policiją. Vieną policininką 
ant vietos nušovė. Septyni an
glai sulaikyti. Naujas tarp
tautinis skandalas.

Filipinų Salose
Washington. — Jungti

nės Valstijos stengiasi iš
gauti iš Filipinų strategines 
vietas, kur galėtų įsisteigti 
12 didelių bazių ameriki
niam laivynui ir kariniams 
lėktuvams; be to, Amerika 
nori poros desėtkų mažes
nių karinių bazių Filipinuo
se. Jungtinės Valstijos pri- 

įmena, jog duodant Filipi-
Šių metų pradžioje į Kro- 

kavą atvežė iš Vokietijos Die
vo Motinos “stebuklingą” pa- i 
veikslą, kuri naciai buvo iš-1 nam nepriklausomybę, abu- w ,, . , i v l i__ _______i_________ivežę iš čenstakavos bažny
čios.

Tą “stebuklingąją” atlydė
jo Amerikos kareiviai. Kroka- 
voj lenkai fašistai suruošė 
priešdemokratines demonstra
cijas. J jų eiles įtraukta buvo 
ir keli amerikiečiai kareiviai. 
Fašistai išprovokavo riaušes, 
kuriose keli žmonės žuvo. Po 
to tie amerikiečiai kareiviai 
buvo sulaikyti.

Kada tas incidentas buvo iš
aiškintas, tai pasirodė, kad 
pono Mikolaičiko partijos jis 
buvo paruoštas. Gal būti jo 
vyrai pasirūpino paruošti nau
ją incidentą Varšavoj, nes jis 
nori pakenkti būsimiems par
lamento rinkimams, kurie 
Lenkijoj įvyks 19 d. sausio.

Amerikoj Lietuvos liaudies 
priešai zylioja. Jie važiuoja 
tai į Washingtoną, tai į Mi- 
chiganą pas Vandenbergą, tai 
Krupavičius arba Vinikas 
siunčia reikalavimus Jungtinių 
Tautų organizacijos sekreto
riui. Vis “gelbėja” Lietuvą,

iri.' . >,

Jungft* Tautos Nutarė 
Atsaukt Atstovus iš 

Franko Ispanijos

du šie kraštai sutiko bend
romis jėgomis gintis atei
tyje.

Filipinų valdžia nesutin
ka su tūlais Amerikos pa
siūlymais dėl karinių bazių. 
(Daugelis filipiniečių pa
geidauja, kad amerikonai 
išsikraustytų.)

Paryžius. — Francūzų 
seimas beveik vienbalsiai 
išrinko socialistų vadą Leo
ną Blumą laikinuoju Fran- 
cijos premjeru. Už ji balsa
vo 575 atstovai iš viso ju 
590 skaičiaus. Blumą rėmė 
komunistai, socialistai, ka
talikai respublikiečiai ir 
dauguma mažesniųjų parti
jų atstovu.

Blumas yra 74 metų am
žiaus. Jis jau kartą pir-

miau buvo premjeras, 1936- 
1937 metais. Tada Blumas 
buvo liaudies fronto minis
trų kabineto galva. Tuo 
laiku jis atsisakė paremt 
Ispanijos respublikiečių ko
vą prieš Franko, Hitlerį ir 
Mussolinį. Blumas skelbė 
“nesikišimą” į kito krašto 
reikalus.

Dabar Francijos Komuni
stų Partijos sekretorius Ja
cques Duclos, pažadėdamas 
Blumui komunistų paramą,

reikalavo paskirt tinkamą 
skaičių komunistu ministrų. 
Duclos priminė, jog komu
nistai stipriausia partija 
Franci jo j.

Pranešama, kad Blumas 
mėginsiąs sudaryt sudėtinį 
ministrų kabinetą bent iš 
komunistų, katalikų res- 
publikiečių ir Herrioto ra
dikalų. Blumo kabinetas 
veiks, iki bus išrinktas 
Francijos prezidentas 1947 
m. sausyje.

Lake Success, N. Y. —Lzoliucija: Jeigu Franko re- 
Jungtinių Tautų seimas 34 žimas nebus pašalintas po 
balsais prieš 6 priėmė rezo-! “neperilgo laiko”, jeigu ne- 
liuciją, kuri ragina visas j bus įseigta atstovinga žmo- 
Jungt. Tautas atšaukt savo i nių valdžia, tai Jungtinių 
ambasadorius ir kitus poli-į Tautų Saugumo Taryba tu
rinius atstovus iš Franko i retų svarstyti, kokius žing- 
fašistų valdomos Ispanijos.! snius toliau daryti prieš 
Prieš atstovų ; ’ * "
balsavo Argentina, Costa ( 
Rica, Dominican Respubli- (Jouhaux 
ka, Ecuador, El Salvador ir 
Peru. Trylikos kraštų dele
gatai susilaikė nuo balsavi
mo. (W

Bet negana diplomatinių 
atstovų atšaukimo, sako re

atšaukimą į Franko.
Francijos delegatas Leon 

t__ ___ : pareiškė, j o g
Franko valdžia yra hitleriz- 
mo tąsa. Anglijos atstovas 
priešinosi tiems, kurie rei
kalavo sutraukyti prekybos 
ryšius su fašistine Ispani
ja.

Grūmojama Nužudyti Įsiveržimai iš Grai- 
Liūdytojuspneš Bilba Į.Įjos j Bulgariją

Washington.— Edwardas | --------
P. Terry, buvęs fašistuo-' Sofija. — Bulgarijos už- 
jančio senatoriaus Theodo-i sienio reikalų ministras Ki
ro G. Bilbo sekretorius, i monas Georgievas seime už- 
slapstosi, vengdamas ofici-i ginčijo Graikijos monarchi- 
alio pašaukimo (summons),Įstų pasakojimus, būk Bul- 
kaipo liudytojas prieš Bil- garija savo žemėje leidžia

JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMITETAS PRIĖMĖ 
REZOLIUCIJĄ PRIEŠ ATOM ■ BOMBAS IR 

KITUS MASINIO ŽUDYMO GINKLUS
Lake Success, N. Y. — 

Politinio - apsauginio Jung
tinių Tautų komiteto ant
rinis komitetas vienbalsiai 
priėmė pasiūlymą uždraust 
vartot atomines bombas ir 
kitus masinio žudymo gink
lus. Nutarimas sako, Jung
tinės Tautos per savo in
spektorius privalo sužiūrėti 
ir kontroliuoti įvairių kraš-

TRUMANAS PALAIKO 
KARINES TEISES 
PRIEŠ STREIKUS

Washington. — Preziden
tas Trumanas sakė, kad jis 
planavo netrukus išleist pa
reiškimą, kuris formaliai 
užbaigtų karą ir panaikin
tų karines prezidento tei
ses. Bet mainierių streikas 
ir kiti neseniai įvykę strei
kai, girdi, pakeitė preziden
to planus; todėl jisai ofici- į 
aliai neatšaukia karo.

Republikonų vadai taipgi

uz

kitur

And- 
kad

tų apsiginklavimu, einant 
prie ginklu sumažinimo.

Ši antrinio komiteto re
zoliucija, tačiaus, nekliudo 
atskiros atominės komisi
jos; ir Amerikos atstovas 
senatorius Connallv sakė 
reporteriams, kad “bus ap
saugota atominė bomba” A- 
merikos žinyboje, kol ato
minė jėga bus visur 
sukontroliuota.

Sovietų delegatas 
rius Višinskis siūlė,
tam tikros komisijos sužiū
rėtų visų Jungtinių x Tautų 
svarbiuosius ginklus, jų 
tarpe atomines bombas, ir 
tuo pačiu laiku suskaičiuo
tų, kiek įvairios tautos turi 
kariuomenės namie ir sveti
muose kraštuose.

Anglijos delegatas Shaw
cross antradienį buvo da
vęs garbės žodį Sovietų at
stovams, kad jis rems šį so
vietinį pasiūlymą. Ketvirta
dienį Shawcross jau sulau-

bo. Senatorių komisija, ty
rinėjančioj! Bilbo, gavo

susiburti graikų partiza
nams - respublikiečiams, o

žė savo žodį. Višinskis 
tai jį išbarė. Bet antrinis 
komitetas 15 balsų prieš 2 
pakeitė Sovietų, pasiūlymą 
ir nutarė tolyn atidėti ka
riuomenės skaičiavimą, ku
ris buvo sujungtas su atom- 
bombų skaičiavimu. Taip 
tai Anglijos delegat. Shaw
cross išėjo iš nesmagios pa
dėties sau ir Amerikai.

DAUGELIS AUSTRU
VALDININKU NENORI
SKRIAUST NACIU

Viena.— Karinė talkinin
kų taryba pagamino eilę 
naujų taisyklių dėl austrų 
nunacinimo. Daugeliui Aus
trijos seimo ir valdžios na
rių nepatinka tos taisyk
lės; jos, girdi, “per aš
trios.” Reikalaujama atimt 
įvairias teises iš buvusių 
nacių ir pašalint naciškus 
profesorius iš universitetų.

• ’ | Jl

Jungtinė CIO Automobi- Amerikonai taryboje siūlo 
ragino Trumaną dar pasi- lių Darbininkų Unija turi
laikyt karines teises. apie milioną narių.

švelniau elgtis su buvusiais 
naciais.

pranešimų, kad Bilbo per tie paskui iš Bulgarijos da- 
savo agentus grūmojo nu- karinius veiksmus prieš 
žudyt Terry, jo žmoną iri Graikijos m o n a rchistus. 
dukterį, jeigu jis liudytų Kaip tik priešingai, sakė 
prieš buvusį savo poną. Georgievas: Graikijos re-

Senato komisija dabar i akcininkai laužo Bulgarijos 
kvočia Bilbo dėl tūkstančių rubežių, ir nuo pernai pava- 
dolerių kyšių, kuriuos jis sario iki šiol jie 94 kartus 
paėmęs iš kontraktorių, kad įsiveržė į Bulgariją ir už-
dolerių kyšių, kuriuos jis

gautų jiem‘karinių darbų 
užsakymus.

Užginama Jungt. Tautų 
Centras New Yorke

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, kad Jungtinių 
Tautų seimas tikrai priims 
“jauniklio” Johno D. Rock- 
efellerio pasisūlymą nupirk
ti už $8,500,000 šešis New 
Yorko vidurmiesčio blokus, 
palei East upę, kaip pasto
vią Jungtinėms Tautoms sė
dybą. New Yorko miesto 
taryba užgyrė majoro O’- 
Dwyerio pasiūlymą dapirk- 
ti už .$2,000,000 kai kurias 
nuosavybes greta to sklypo, 
kad. galima būtų įtaisyt 
šaunus Jungtin. Tautų cen
tras. Suprantama, kad 
Jungtinės Tautos paskui sa
vo lėšomis ten pasistatytų 
tinkamus rūmus.

Pilietinis Karas Graikijoj Eina prieš Monarchist^ Valdžią ir Prieš 
Angly Okupantų Kariuomenę, Pareiškė Jugoslavijos

Lake Success, N. Y. — 
Graikijos monarch, prem
jeras Kostas Tsaldaris as-

kuri jų pagalbos neprašo, ar
ba gelbėja hitleriškus pabėgė
lius Vokietijoj. Tas yra todėl, 
kad jie mato artėjahtį galų 
savo politinės veiklos platfor
mai. Jie žino, kad amžinai 
Washingtone, New Yorke ir 
Chicagoje nesėdės Smetonos 
dūšios — “atstovai.” Jų die
nos suskaitytos.

meniškai skundė Jugoslavi
ją, Bulgariją ir Albaniją 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai. Jisai tvirtino, kad 
“banditai” (tai yra, respub- 
likiečiai graikų partizanai) 
susiorganizuoją tuose kraš
tuose, persimetą atgal per 
sieną į Graikiją ir su gink
lais užpuldinėją monarchis
ts. Tsaldaris įtarė, kad 
Bulgarija, Albanija ir Jugo
slavija “tykoja atplėšt” nuo

Graikijos Makedoniją. Jis 
sakė, kad Graikijoj einąs 
nepaskelbtas karas, o to ka
ro “akademija” ir centras 
esą Bulkio mieste, Jugosla
vijoje. Tsaldaris todėl ra
gino Saugumo Tarybą ką 
nors daryti. <

Jugoslavijos Ambasado
riaus Atsakymas

Dr. Sava. KosanoviČius, 
Jugoslavijos ambasadorius 
Amerikai, a t s a k y damas

Tsaldariui, pripažino, kad 
Graikijoje vyksta faktinai 
pilietinis karas. Bet tai pa
čių graikų karas prieš ne
kenčiamą karaliaus ir Tšal- 
dario valdžią. Tai kartu gy
ventojų karas prieš anglų 
kariuomenę Graikijoje, sa
kė KosanoviČius. Jis todėl 
atsišaukė į Saugumo Tary
bą pasiųsti savo atstovus, 
kad ištirtų dabartines sąly
gas Graifdjoje. Kosanovi-

Atstovas
čius užginčijo Tsaldario pa
sakojimą, būk jugoslavai 
planuoją atplėšti Makedoni
ją nuo Graikijos. Kas lie
čia Bulkį, tai ten yra tiktai 
stovykla priglausti bena
mius graikus pabėgėlius, 
sakė KosanoviČius. Bulky j e 
nėra jokios “teroristų mo
kyklos,” kaip kad tvirtino 
Tsaldaris.

ORAS. — Būsią šalta.

sario iki šiol jie 94 kartus

mušė bent vieną bulgarų 
sienos sargą.

4 Didieji Draugiškai 
Baigė Konferenciją 
Dėl Penkių Sutarčių

New York. — Amerikos, 
Francijos, Anglijos ir So
vietu užsieniniai ministrai 
gruod. 11 d. draugiškai už
baigė savo konferenciją dė
lei taikos sutarčių su pen
kiais buvusiais fašistų A- 
šies papėdininkais — Itali
ja, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir Suomija. Seka
moji jų konferencija įvyks 
Maskvoj, pradedant kovo 
10 d. 1947 m., ir svarstys 
taikos sutartis su Vokietija 
ir Austrija.

Paskutinio posėdžio pir
mininkas N. Yorke, Sovietų 
ministras Molotovas dėkojo 
Amerikai ir jos valstybės 
sekretoriui Byrnesui už 
svetingumą ir mandagu- 

i mą.

I GATVEKARIŲ STREI
KAS OKLAHOMOJ

Oklahoma City, Okla. — 
Sustreikavo gatvekarių ir 
auto - busų konduktoriai, 
Darbo Federapijos unijistai. 
Nes jiem pasiūlyta mažiau 
algos, negu jie reikalavo, ir 
nepripažinta unija.

PALESTINOS ARABŲ 
STREIKAS

Jeruzalė. — Palestinos a- 
rabų vadai paskelbė visuoti
ną streiką prįeš žydus tero
ristus.
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Reikia Algas Pakelti, Arba Bus 
Didelis Nedarbas

Pragyvenimo kainos daug pakilo šiais metais, gi dar
bininkų algos pasiliko veik tokios pat, kaip jos ir pirma 
buvo. Mažiau darbininkai gauna algos, mažiau jie ir jų 
šeimos gali nusipirkti gyvenimui reikmenų; mažiau jie 
išperka, daugiau dalykų susikrauna į sandėlius ir to sėk
mėj užsidaro fabrikai.

Tiesa, dabar dar daugelio dalykų darbininkams rei
kia, tūlų dalykų dar neužtektinai yra pagaminta, bet pa
čių reikalingiausių dalykų yra ir jų kiekis sandėliuose 
auga. Krizio metu darbininkai neturi daugelio ir pačių 
reikalingiausių dalykų, nors jų yra sandėliuose, bet jie 
negali jų gauti, nes neturi pinigų.

CIO unijų ekonominis apžvalgininkas Mr. Robert; 
Nathan apskaitliavo, kad, jeigu Amerikos darbininkai 
galėtų suderinti pragyvenimo reikmenų kainas ir algas, 
kad jie galėtų už savo algą tiek pat gyvenimui reikmenų 
nusipirkti, kaip sausio mėnesį, 1945 metais, tai būtinai 
reikia jų algas pakelti 25 nuošimčiais. Turčiai darosi taip 
didelius pelnus, kad jeigu*dabar darbininkų algos ir būtų 
pakeltos 25 nuošimčiais, tai vis^vien kapitalistai dar dau
giau pasidarytų pelnų, negu jie gaudavo 1936-’39 m. lai
kotarpy j. Tokį pat apskaitliavimą pateikė ir Mr. Oscar 
Gass, kitas žymus ekonominių reikalų žinovas.

CIO unijų prezidentas Philip Murray tą patį sako. 
Jeigu darbininkų algos nebus pakeltos bent 25 nuoš., tai

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

John L. Lewis, United Mine Workers prezidentas, su savo advokatais išeina iš 
teismabučio Washingtone. Kairėj Joseph Padway, vyriausias AFL natarėjas; de
šinėj UMW advokatas Welly Hopkins.

Kas Naujo Tarybų Lietuvoj
Visoj Tarybų Sąjungoje 

iškilmingai buvo paminėta
* i Lapkričio Revoliucijos su

kaktis. Prie to energingai
• ruošėsi kiekviena sąjunginė 
respublika, užbaigdama at-

I remontuoti fabrikus, tiltus, 
' elektros gaminimo stotis 
arba naujai atliekant dide
lius darbus. Plačiai apie tai

Į rašė tarybinėj spauda.
I “Pravda” iš lapkričio 1 d.
: daug vietos pašventė Pabal-!
: tijo tarybinėms 
koms — Lietuvai,

ir eilei kitų fabrikų, kurie 
gamins statybai reikmenis. 
Cementinio fabriko staty
bai paskirta 35,000,000 rub-

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė ne vien suteikė beže-

SKAITYTOJU BALSAI
Kad jau Laisvė davė vie

tos išreikšti savo mintis kas 
link kelionės įspūdžių ir a- 
pysakų, tai norėčiau, kad ir 
man suteiktų biskį vietos 
išreikšti savo mintis. Drg. 
Kazlauskas kritikavo, kad 
apysakos ir kelionių įspū
džiai nėra naudingi Laisvė
je. Mano nuomonė 
nuomone nesutinka, 
lauskas turi žinoti, 
Laisvė nėra kokios 
partijos organas, bet liau-

su io

kad 
vienos

kaip žmonės gyvena.
Ir kiek man teko sueiti 

su kitais Laisvės skaityto
jais, tai visi išsireiškė, kad 
jie myli tokius raštus skai
tyti ir visi Laisvę myli ir 
neturi, jokio užmetimo, bet 
tuojau užsimoka prenume
ratą. Dar kitas primena, 
kad jis be Laisvės 
galėtų būti.

Kitas draugas vėl 
kad Laisvės raidės
mažesnės, tai daugiau raš-

ne-

rašo, 
būtų

dies laikraštis, o liaudis y-į tų tilptų. Aš tam priešingas, 
ra labai palša.

Nors mes visi Laisvės 
skaitytojai, bet mintys i“' 
visu vienodos. Vienam toki 
raštai tinka, kitam toki 
Taigi L aisvė ir turi visiems 
įtikti ir Usokių raštų dėti. 
Bet jeigu vienas koks raš
tas vienam nepatinka, jis

džiamų mūšių. Lietuviai da
lyvavo ir sutriuškinime na
cių jų lizde — Berlyne. Lie
tuvis kovūnas, Vytautas 
Dužinskas, dalyvavo ir l 
Reichstago paėmime. »

Po karo pergalės Lietu- l

yra geru raštų iki valios, 
kaip dd. Šolomsko, Bimbos, 
Mizaros ir kitu redaktorių 
ir bendradarbiu, v

Aprašymus iš kelionių ir

; Nes kaip mes jau pabuvę 
: žmonės, tai didesnės raides 
ne taip akis gadina. Po tei- 
sybei, tai visų kitų tautų, 
išskyrus angliškus, laikraš
čių raidės didesnės.

O ant galo štai ko aš nuo
rėčiau: kad kitą metą Lais
vė būtų aštuonių puslapių, 
vietoj šešių. Nes kaip įdeda 
tuos New Yorko biznierių 
apgarsinimus, o ten jų iki 
valios yra, kaip tokiam di
deliam mieste, tai užima pu
sę laikraščio. O jau skaity
mo mažai bebūna. O tokiu

apysakas aš myliu skaityti, garsinimų pasitaiko dažnai, 
nes ten aprašo, koki lau- 

| kai, kalnai, upės, gėlės ir |
Tai tokios mano mintys.

V. Ramanauskas.

miams ir mažažemiams že-ivos liaudis energingai stojo i 
mes, bet jiems davė virš 40,- į darbą atstatymui šalies, i ALDLD Reikalai
000,000 svaru seklu, Z V t. }

arkliu
daug kitokios pagalbos.

ižiai atsistato Klaipė-1 rauna 
prieplauka.respubli- c]os

Latvijai Klaipėdos buvo išvyti

7,000 kuri tiek daug nukentėjo 
17,000 galvijų • ir nuo nacių. Sodžiuj valstietis 

Į yra ta jėga, kuri iš šaknų 
naciu likučius, o 

išl mieste — darbininkas ir in-

Pravda” rašo: Tarybų 
jų ir šeimų ekonominė padėtis darysis vis sunkesnė ir Lietuvoj iki šiol gavo že- 
tas grūmoja sveikatai. Fabrikantai darosi didžiausius i mės 86,000 buvę bežemiai ir 
pelnus, bet jų godumas ii

ciai, ten nerasta nei vieno 
sveiko fabriko

gruodžio dienos, jog drau
gė Sukackienė šaukia LMS an
tros apskrities suvažiavimą 
ant tos pačios dienos, — lo
tos gruodžio i]- po tuo pat nu
meriu, — 318 W. Broadway.

Labai negerai, kad abu 
svarbūs dalykai supuola vie
nu kartu. Tačiau So. Bosto- 

Piliečių Kliubas

nariai, 
jog šį 
15 d., 

318 W.javų suėmimo ir
— miestas pristatymo grudų valstybei 

buvo paverstas į griuvėsius, Altajaus Kraštas iššaukė 
žmonės buvo išbėgioję. Da-

ALDLD 7-tos Apskrities 
Komitetui

Draugai komiteto 
dar kartą pakartoju, 
se k m a d i e n į, gru od ž i o 
11 valandą ryte,
Broadway, So. Boston, Mass., 
yra šaukiamas LLD Septintos 
Apskrities komiteto labai 
svarbus posėdis. Nuo šio po- no Lietuviu 
sėdžio priklausys visas nusta- j turi dvi svetaines ir prašysim 
tymas didžiųjų darbų mūsų 
apskrityje, kaip tai, debatų 
rengimas sulyg konferencijos 
nutarimu, prakalbų maršru
tas, svarstymas mūsų didžių
jų suvažiavimų, kurie įvyks 
kovo menesio pabaigoj, Brook-1 
lyn, N. Y., prisirengimas ap- 
vaikščiojimui 400 metų nuo ] 
pirmos lietuviškos knygos pa-'limas įvyko? Kodėl nepasitei- 
sirodymo ir daugiau klausimų
Todėl, draugai ir draugės, rei- nėra daroma? Dabar jau ki- 
kia būtinai visiems dalyvauti, taip nebepadarysime.

Tai Labai Negerai, Bet 
Vistiek Vykdykime

Pastebėjau Laisvėje už I

Tarybų Lietuvą į lenktynes. 
Tarybų Lietuvos valstiečiai 
priėmė tą pakvietimą, pasi
žadėdami 40,000,000 svarų 
grūdų pristatyti virš ski
riamo kiekio. Ir, kaip žino
me, Tarybų Lietuvos vals- 
tiečiai savo žodį pilnai iš- 

jtesėjo.
Paleckis rašo, kad dar 

; niekados pirmiau Lietuvoje 
T 1 o 'nebuvo tokis liaudies pasi-Ame 7h mokvkla, urimnkystes mo- v. . , , , t .1 m.ou rvzimas prie mokslo, kaipan- kykla, vidutine muzikos: v, . 1 . . , ’ . 1■ i dabar, ir niekados nebuvo

■ tiek daug studentų. Visur 
j auga mokinių skaičius. Za- 
į rasų apskrityj Smetonos 
laikais buvo tik 250 gimna
zistų, o daar jų yra virš 
1,000; Utenoj buvo 300 
gimnaziją lankančių, o da
bar yra 1,200 ir dar 150 mo
kosi suaugusių gimnazijoj.

i Vienuolikoj aukštesnių res- 
1 publikos mokyklų yra virš 
9,000 studentų!

Atsiremontuoja fabrikai, 
gražėja miestai — Vilnius, 
Kaunas, 
jampolė, Šiauliai ir 'kiti. 
Kaune 
niai”, “

.____ o___________ • reakcinė tūlų valdininkų poli-; mažažemiai valstiečiai. Viso bar Klaipėdoj jau dirba 4a 
tika veda prie to, kad jie visaip.priešinasi darbininkų ai- jiems išdalinta 600,000 hek-1 fabrikai, dirbtuvės ir kito-
gų suderinimui su pragyven. kainomis. Tuo pačiu kar- tarų žemės.
tu ta jų politika stumia šalį į ekonominį krizį, kuris bus ; Tarybų Lietuvoj jau atre- 
žalingas, kaip darbininkams, taip .ir daugeliui fabrikam ' montuota ir atstatyta virš 
tų. . 1 1,000 fabrikų, dirbtuvių ir

CIO ir kitos darbininkų unijos ruošia savo reikalavi-: kitų įmonių, kurios nukėli
mus, kurie bus pateikti fabrikantams. Dabartinės algos i tėjo nuo nacių okupacijos. Į 
buvo nustatytos tada, kada dar gyvavo OPA, kuri regu- ■ naują penkmetinį planą 
liavo pragyvenimo reikmenų kainas. Dabar padėtis pasi- j Lietuvoj įdės 1,535,000,000 
keitė, tai ir darbjninkų algų skalė turi būti didesnė.

I kios įmonės;. ; gerai veikia 
prieplauka; atstatyta gelž- 
kelio stotis iili dirba galinga 
elektros gaminimo stotis. 
Klaipėdoj yra dramos ir 
muzikos teatrai ir keletas

Anglai Susirado Naują Hitlerį
Po pirmojo pasaulinio karo Anglijos impferialistai iš 

sigando, kad Franci ja buvo stipri valstybė Europoj. Ang 
lai viską darė, kad pastatyti ant kojų Vokietijos impe 
rializmą, kad sudaryt lygsvarą jėgų Europoj. Nėra pa 
slaptis, kaip Anglijos valdonai padėjo vokiečiams likyi-1 plpkj.,,n„ 
duoti Versalės sutarties drausmes ir išauklėjo Hitleriui ’ K ‘ 
ragus. * ... .

Dabar Anglijos imperialistai tą patį daro. Churchillas H.m uvai 
zuja ir organizuoja bloką prieš Sovietų Sąjungą. “Socia
listai” — Attlee ir Bevinas — praveda jo užsieninę poli
tiką. Vokietijoj susirado naują kandidatą į Hitlerio vie
tą, tai socialistą Kurtą Schumacherį, atkaklų darbininkų 
priešą ir nuolatinį Sovietų Sąjungos plūdiką.

Anglai padeda jo partijai laimėti. Neseniai jį buvo 
pasikvietę į Londoną, kur karališkai priėmė. Kurtas 
Schumacheris ten sakė kalbas, reikalaudamas “daugiau 
žemių Vokietijai”... “Vokietija negali išsitekti dabartinia
me plote.” Jis ne vien reikalauja Silezijos ir Pomerani
jos — dabartinės Lenkijos plotų, — bet ir Austrijos. Taip 
elgėsi Hitleris, taip elgiasi naujas i Hitlerio vietą kan
didatas. Nuo Lenkijos ir Austrijos jis eis prie Čechoslo- 
vakijos, Ukrainos, Lietuvos ir kitų naujų žemių reika
lavimų.

| jų institutas ir seminarija, 
i rublių statybai fabrikų ir: atidaryta žvejų _technikinė 
: gerinimui įmonių. .
nuošimčius tos sumos su-Į kykla, vidutine

; teiks Lietuvai iš bendro Ta- mokykla ir kėlėt, kitųsvar-i 
Irybu Są jungos iždo. ' bių technikos mokyklų. Iš-į 

Sekančiais metais Lietu-įeina du laikraščiai, vienas Į
I voj jau bus gaminamos ma- 
I šinos fabrikams, žėmės ū-

ninėms reikmenys, radijo 
ir kitokį dirbi-

, mai.
Tarybų Lietuvos Mokslų 

Akademija turi dešimts in- 
, stitutų (skyrių), jau veikia 
du universitetai, pedagogi
kos institutas, du mokytojų 

1 institutai, dailės akademija, 
’ žemdirbystės akademija, 
dvi konservatorijos ir ne- 

' mažai kitų kultūrinių įstai-

Ir Welles Bijo

i vietos, kur jau neveiktų 
i pradinė arba vidurinė mo- 
' kyl’la.

Šiuos metus Lietuva bai- 
; gia su 58-mis traktorių-ma- 
: ši nu stotimis ir 246 mašinų- .c- v
' arklių punktais, iš kurių 
i valstiečiai gavo gražios pa
galbos žemės ūkio reikaluo
se.

Marijampolio mieste bai
gia atstatyti cukraus gami
nimo fabriką. Yra planai 
statybai cemento fabrikui

lietuviu, kitas rusu kalbo- V z V

mis.
Plečiamas ir partijinių 

bei valstybinių kadrų auklė
jimas; tam tikslui įsteigta 
dviejų metų kurso mokyk
los, į kurias lietuvių jauni
mas noriai stoja. ,

Tame pat dienraščio nu-i 
meryj telpa straipsnys Ta- i 
rybų Lietuvos prezidento i 
Justo Paleckio, kuris rašo, 
kad Šiauliuose atidarytas 
paminklas karžygiams, kri- 
tusiems kovoj prieš hitleri
ninkus. Ten 1944 metais ėjo 
žiaurūs mūšiai, kuriuose ’ rikas “Inkaras” ir kiti, o 
dalyvavo ir Lietuvių Divizi-, didžiausio džiaugsmo daro

Klaipėda, Mari-

atstatyta “Audi- 
Drobė”, gumos fab- 

“Inkaras

kliubo pasidalinti jomis tą 
dieną. Ir abu darbus vykdysi
me gyvenimam

Kitaip neišeis, nes darbus 
reikia nusitarti ir varyti pir- 

I myn, o laikas neleidžia atidė
lioti posėdžio.

Nežinau, kodėl toks supuo-'

rauta, ar kas nors tą dieną

Abu vykdykime gyvenimai). 
Apskrities pirm., 
J. M. Karsonas.

Žinios iš Lietuvos

ja. Naciai buvo sumušti ir 
nugrūsti linkui Tilžės.

Paleckis primena tas sun
kias kovas, kurias vedė lie
tuvių tauta prieš nacius o- 
kupantus ir kaip su dideliu 
džiaugsmu ji sutiko Sovietų 
armiją, laisvinančią Lietu
vą. Į Sovietų armiją dešim
timis tūkstančių įsiliejo 
Lietuvos jaunimas, 
dalyvavo daugelyj

“Sumner Welles, kuris kai kam atrodė progresy
vus, nes (savais sumetimais) kartais kritikuoja Byrneso 
politiką, ima bijoti, kad Amerikoje smarkiai plintąs ko
munizmas.

“Welles ypač pabūgo dėl Čilės rinkimų pasekmių. Jis 
sako:

“Nėra kitos tokios politin. partijos nė vienoj Ameri
kos respublikoj, kuri būtų taip gerai organizuota ir dis
ciplinuota ir užimanti tokią strateginę poziciją, kaip Či
lės Komunistų Partija.”

“Čilės prezidentas yra komunistams artimas žmo-
O Čilė vra ne tik didelė bet ir strateginiai svarbi

etų Amerikos respublika — jos teritorija eina visu Pa-
o pakraščiu pietinio kontinento.
“Byrneso užsienio politika, kaip matoši, nekaip sėk

minga Pietų Amerikoj. Veik visose respublikose po ka
rui vėl pakilo sentimentas “prieš jankių imperializmą.”

“Visos pastangos, ir pataikavimas Argentinos fašis
tiniam režimui, kaip tai nepatraukė savo pusėn pulk. Pe- prielankios Byrneso politikai. O tai rodo pavojų Ameri-

ALAUS GAMINTOJŲ 
ŽODIS

Mažeikiai. — “Lokio” a- 
laus daryklos kolektyvas 
nutarė per savo visuotinį 
susirinkimą įsijungti į spa
lines socialistines lenkty
nes. Alaus gamintojai pasi
žadėjo užbaigti metinį ga
mybos planą ir kuro ruošą 
ik gruodžio 15 d. Taip pat! 
įsipareigota pakelti darbo 
našumą, pagerinti alaus 
kokybę ir tuo būdu numuš
ti jo savikainą 15 nuošim
čių.

“Lokio” alaus daryklos’ 
kolektyvas iškvietė į socia
listines lenktynes Biržų a- 

i lauš daryklos kolektyvą.

mėnesio dekadas Vilniaus 
“Aušros” gamybinė artelė 
įvykdė mėnesinį planą su 
žymiu kaupu. Viršum pla
no pagaminta produkcijos 8 
tūkstančių rublių sumai 
(nekintamomis 1932 metų 
kainomis).

PO PUSANTROS METI
NĖS NORMOS

-Vilniaus garvežių remon- 
tuotojai žymiai pakėlė savo . 
darbo našumą per spalines 
socialistines lenktynes. Au
tomatų cecho kolektyvas 
jau įvykdė Spalio revoliuci
jos metinių garbei beveik 
pusantros metinės normos. 
Katilų cechas per pirmuo
sius 9 mėnesius pasiekė 133 
nuoš. metinės išdirbio nor
mos.

paleidimas darban Petra
šiūnų elektros gaminimo 
stoties, taipgi Vilniaus elek
tros gaminimo stoties.

Tarybinė santvarka Lie
tuvoj, pagalba broliškų ta
rybinių respublikų, į realy
bę pavertė tas “auksabur
nių” kalbas, kurie buržuazi
nėj tvarkoj kalbėjo apie 
tai, kad ji nužengs 100 me
tų pį/myn. Lietuva žengia 
šimtą metų pirmyn, bet ji tą 
atsiekė ne ponų ir kapitalis
tų tvarkoj, o tarybinėj šei
moj.

kuris 
spren-

“AUŠROS” ARTELĖJE.
Per dvi pirmąsias spalio su geresnėmis sąlygomis.

kos kontrolei pietinių respublikų tarptautinėj politikoj.
“Gal tas ir p. Welles baugina ir jis mafo. komunizmo 

plitimą pietiniame kontinente.” .

! darbininkų, Darbo Federa
cijos unijistų, nutarė strei
kuoti dėl naujos sutarties

ron, o Peronas yra Argentinos valdžios galva.
“Pagaliau ir Brazilijos Vargas, sakoma, pakrypęs 

prie Perono.

“Argentina jau senai stengiasi atsistoti vadovybei! 
Pietų Amerikos “/prieš jankių imperializmą.” Bet tarp 
Argentinos ir Brazilijos ėjo varžytinės už pirmenybę. Jei 
dabar Vargas pakrypo prie Perono, tai tos varžytinės 
nyksta.

“Čilė norėjo finansinės paramos iš Amerikos, bet nau
jai, demokratinei valdžiai įsikūrus, tos finansinės para
mos jau negaunanti, nes tuomi norima “kovoti prieš ko
munizmą.” Ekonominiai ir Čilė pakrypus prie Brazilijos 
ir Argentinos. , * . %

“Taigi, trys didžiausios pietinio kontinento šalys ne-

NELEISIĄ ANGLŲ FAšI- 
ŠISTO J UŽSIENĮ

London. — Anglijos val
džia žada neduot leidimo 
angliškų nacių vadui Oswal- 
dui Mosley vykti į užsienį, 
kaip kad jis prašo. Valdžia 
sako, Mosley gali iškirst- 
kokią “kiaulystę” užsieny
je. . v

PER DVI DEKADAS
Naujiems mokslo me

tams Vilniaus “Popieriaus’'’ 
fabrikas išleido šimtus tūk
stančių sąsiuvinių. Dar gra
žesni fabriko kolektyve 
darbo laimėjimai spalio mė
nesį. Per pirmąją mėnesio 
dekadą buvo įvykdyta 49,rt 
nuoš. mėnesinio plano, c 
per antrąją — 53,2 nuošim
čiai. Iš viso per dvi dekadas 
viršytas mėnesinis gamybi
nis uždavinys 2,9%.

Toks produkcijos rodiklis 
pasiektas pakilusio darbo giau kaip 10,000 aliumino 
našumo dėka. U1

ALBANIJOS SUTARTIS 
SU JUGOSLAVIJA

Belgrad. — Jugoslavija ir 
Albanija pasirašė ūkin. ben
dradarbiavimo sutartį, pa
gal kurią bus panaikinti ir* 
muitai tarp tų dviejų šalių.

ALIUMINO DARBININ
KAI STREIKUOS

Louisville, Ky. Dau-



I

I

i

i i
■<

i

šeštadienis, Gruod. 14, 1046 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

LlT€ ratu ra “
^Ift fllcRAS

♦

Karybų Lietuvos

1940 m. rudenį buvo, suorganizuota 
Lietuvos TSR Valstybinė Leidykla. Jos 
tikslas buvo išleisti knygas, brošiūras ir

Prie Tarybinės valdžios Lietuvos dar
bo žmonių kultūros reikalavimai žymiai 
pakilo ii* laikraščių bei knygų pareikala
vimas išaugo kelis kartus. Vietoje išlei
džiamų smetoninėje Lietuvoje mažų ti
ražų (2-3 tūkstančių), knygas ėmė leisti 
25-20 tūkstančių egzempliorių. Per trum
pą laikotarpį nuo 1940 m. rudens iki 1941 
m. vasaros LTSR Valstybinė Leidykla 
išleido daugiau kaip 250 pavadinimų ti
ražu 4 milijonų knygų. Į spaudą buvo 
pasirašyta daugiau kaip 100 knygų.

Sėkmingai besivystantį leidimo darbą 
staiga nutraukė klastingas vokiečių fa
šistų užpuolimas. Išskyrus nedidelio 
rankraščių kiekio, beveik nieko nepavy
ko evakuoti. Valstybinės Leidyklos san
dėliuose liko daugiau kai]) du milijonai 
knygų.

Jau pirmosiomis savo šeimininkavimo 
dienomis hitlerininkai ėmė naikinti lietu
viškas knygas, išleistas prie tarybų val
džios. Gestapo vadovaujant, buvo sukur
ta ypatingoji komisija, kuriai buvo pa
vesta naikinti knygas, išleistas prie ta
rybų valdžios. Tuo būdu žuvo daugiau 
kaip du milijonu knygų, išleistų 1940- 
1941 metais.

Valstybinė Leidykla Tėvynes karo me
tais nenutraukė savo veiklos. 1942 m. 
pabaigoje Valstybinė LTSR Leidykla at
naujino savo veikimą Maskvoj.

Tiesa, darbo apimtis buvo mažesnė. 
Evakuotiems lietuviams, lietuviškajai di
vizijai ir partizanų būriams ji ėmė leisti 
“Tarybų Lietuvos” laikrašti. Buvo taip
gi išleista daugiau kaip 100 įvairių kny
gų ir brošiūrų. Ši veikla truko iki 1944 
m. rugpiūčio mėn., kai pergalingas Rau
donosios Armijos puolimas išvijo vokiš
kuosius grobikus ir grąžino Valst. Lei
dyklą į gimtąjį kraštą, į Lietuvos TSR 
sostinę — Vilnių.

Vokiečių okupantų šeimininkavimas 
smarkiai atsiliepė į visą Lietuvos kultū
ros gyvenimą, o taip pat į leidyklos dar
bą. Autorių ir redaktorių kadrai buvo 
išskaidyti. Poligrafinė bazė Vilniuje ir 
Kaune daugiau kaip 80 nuošimčių buvo 
sunaikinta.

Lietuvos poligrafijos bazės atstatymo 
reikalui teko padėti daug triūso ii* mo
kėjimo.

Jau 1945 m. sausio mėn. išėjo pirmoji 
knyga. Tai buvo “Pergalės” almanachas, 
išleistas 10,000 egzempliorių tiražu. Po 
to buvo išleistos grožinės literatūros 
knygos, vadovėliai.

1945 metų pradžioje, Valstybinė LTSR 
Leidykla buvo perorganizuota — suskir
styta į 4 specialines, valstybines leidyk
las: 1) Politinės literatūros leidykla, 2) 
Pedagoginės literatūros leidykla, 3) 
Grožinės literatūros leidykla ir 4) Enci
klopedijų, Žodynų ir Mokslo literatūros 
leidykla.

Per savo veiklos laiką iki 1946 m. ge
gužės mėn. 1 d. Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla išleido 50 knygų ben
dru tiražu 393,000 egz. Tarp išleistųjų 
knygų matome: M. Šolochovo — “Tyku
sis Donas”, A. Čechovo — 
apysakos”
— “Vaivorykštė”, Furmanovo— “Čepa- 
jevas”, Gorbatovas — “Nenugalėtieji” ir 
kitus rusų klasikų ir naujosios tarybinės 
literatūros vertimus.

Lietuvių rašytojų veikalai: A. Venclo
vos—“Kur obelis augalota”, L. Gira — 
“Poezija”, poetų Janonio ir vokiečių oku- , 
pantų sušaudytojo poeto Montvilos eilė
raščių rinkiniai ir eilė kitų lietuvių ra
šytojų veikalų. Per 1945 m. buvo išleis
ta 5 žurnalo “Pergalės” numeriai.

Spausdinami: poetės Salomėjos Neries 
—eilėraščių rinkinys, Korsako —“Pauk- 

‘ ščiai grįžta”, Žemaitės — “Rinktiniai 
vaikalai”, Šekspyro—“Hamletas”, Os- 
trovskio — “Kaip grūdinasi plienas”, 
Gorkio—“Motina” ir kiti veikalai, viso

36 knygos 353,000 egz. tiražu.
Valstybinė pedagoginės literatūros 

leidykla aprūpino pirmiausia Lietuvos 
TSR pradžios mokyklas. Pradžios mo
kykloms išleista 17 .vadovėlių 588,000 
egz. Tai gerokai patenkino mūsų pra
džios mokyklos reikalavimus. Vidurinei 
mokyklai buvo išleista 28 vadovėliai 433,- 
000 egz. tiražu. Tarp jų: lietuvių kalbos 
vadovėliai mokykloms, TSRS istorijos 
vadovėlis, senovės, viduramžių ir naujų 
laikų’istorijos vadovėliai ir pan. Viso 
buvo išleista 45 vadovėliai. 1,021,000 
egz. tiražu. Spausdinama 14 vadovėlių 
231,000 egz. tiražu.

Valstybinės enciklopedijų, žodynų ir 
mokslo literatūros leidyklos tikslas yra 
leisti mokslo ir populiariąsias mokslo 
knygas. Šioji leidykla ligi 1946 m. gegu
žės mėn. 1 d. išleido 12 knygų 100,000 
egz. tiražu. Tarp jų profesoriaus Lašo 
veikalas — “Mitybos mokslas”, prof. La
šo ir Doc. Gabrėno — “Vitaminai”, d-ro 
Barono “Motinos ir vaiko higiena.”

Visos valstybinės leidyklos per visą 
laiką yra išleidusios 238 leidinius bendru 

1 3,706,500 egz. tiražu.
Be to spaudoje yra 85 leidiniai 978,000 

egz. tiražu.
Valstybinės leidyklos atliktas darbas 

jau negali patenkinti žymiai išaugusius 
gyventojų kultūros reikalavimus, jų kny
gų paklausas. Daug dar teks padirbėti 
leidykloms, kol jos galės pilnai patenkin
ti gyventojų knygų paklausas.

Leidyklų darbas Lietuvos TSR vysty
sis toliau.

Jei valstybinių leidyklų tematiniai pla
nai numato 1946 m. iš viso išleisti 548 
leidinius bendru tiražu 5,360,000 egz. tai 
tolydžiai didėjamas. 1950 m. leidinių kie
kis siekia 800, iš viso 8,000,000 egz. ben
dru tiražu.

Šitoks leidyklų darbo pagyvėjimas ati
tinka numatomą bendrąjį kultūrinį res
publikos augimą: LTSR pradžios, viduri
nės ir aukštosios mokyklų moksleivių 
skaičiaus augimą, kultūros įstaigų ir 
knygynų, mokyklų, universitetų ir Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos darbo su
klestėjimui. J. Gaška.

Ruduo-Pilis
(Sonetas)

Ruduo — gili, rausva, liūdna pilis, 
Kurioj vien šaltis ir ūkai gyvena.

/Pik retkarčiais dienovidis rusena 
Jos languose. Ir šlama lapkrity s.
Nakčia balta, didžiulė mėnesiena 
Apgaubia ją srovenančiais sapnais. 
Ruduo — pilis, kur vakarais žilais 
Svajonės mano renkasi kasdieną.
Jos visos ten sueina. Tyrų vėjai, 
Pulkais atskridę, daužosi alėjoj, 
Klajūnais žingsniais aidi toluma;
Bet jos negirdi vėtrų siautulingų 
Ir saugoja su nerimu slaptingu, 
Kad nesudužtų mano tyluma.

Emile Verhaeren

Trečias Puslapi

“Rinktinės
“Dauboje”, V. Vasilevskos

Ruduo
Ruduo su vystančiais ir kvepiančiais 

vainikais,
Voratinklių baltų blizgėjimu laukuos, 
Su tylinčiais miškų ir šlaitų 

giesmininkais,
Su žiedu, žydinčiu gražios moters 

plaukuos, —
Myliu aš jį. Alėjos ūkanotų sodų, 
Užmigę tvenkiniai, žalių maurų pilni, 
Ir saulė savo gerą, liūdną veidą rodo 
Nurimusios srovės mieguistam

vandeny...
Myliu laukų ramių bekraštę giedrą 

laimę,
Puotas triukštningas, ilgas kaimo 

vestuves,
Grybavimą miškuos, linkšmas 

pabaigtuves
Ir giesmę, širdyje rusenančią savaime. 
Apmirusių laukų platybėje sustoju 
Ir pajuntu, kaip dygsta žiemkentis 

po kojų.

Vilniaus Lėlių Teatras
M. Krinickaitė

Tarybinės Vyriausybės pastangomis 
Įsteigtas li944 m. rugsėjo 1 d. ir Vilniaus 
lėliu teatras. Šio teatro kolektyvas susi
dedu iš nedidelio būrelio žmonių, kurio 
direktorium yra J. Dudlauskas. Aktorių 
pareigose dirba dvylika žmonių. Teatras 
baigia tik antrąjį savo gyvenimo sezo
ną, bet per šį trumpą laiką jis jau atsie-

kingos, lyriškos, jose glūdi daug gyveni
miškos gilios prasmės. Vaikai net ir sun
kius, sudėtingus pasakų siužetus labai 
gerai supranta. Vaikai teatre gyvena, 
jaudinasi kartu su lėlėmis scenoje. Jie 
dažnai savo turtinga vaizduote sukuria 
patys tai, ko neįstengia-pateikti scena. 
Vaikai myli geruosius personažus ir la-

Ar Kenčiate
NUO
e Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
e Gazų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?kė didelių meno ir technikos laimėjimų.
Lėlių teatro repertuaras remiasi tau

tosaka. Jo repertuare yra: “Eglė — žal
čių karalienė”, lietuvių liaudies pasaka 
M. Krinickaitės susceninta pagal žino
mą S. Neries to paties pavadinimo poe
mą, “Sigutė”; V. Čepulytės ir M. Krinic
kaitės lietuvių liaudies motyvais parašy
tą pasaką, įžymaus mūsų dramaturgo 
B. Sruogos “Aitvaras teisėjas” ir naujai 
ruošiamos Z. Čiurlionienės “Dvylika bro
lių juodvarniais laksčiusių” pasaka. Vil
niaus lėlių teatras turi savo repertuare 
ir du rusų literatūros veikalus: J. Mat- 
vejevo “Užburta klumpė” ir S. Maršako 
“Protingi daiktai.” Teatras stacionarinė 
įstaiga, jis dažnai lanko provinciją ir ten 
ypatingai šiltai ir entuziastingai sutin
kamas. Lankytasi: Kaune, Panevėžyje, 
Utenoje, Anykščiuose, Švenčionyse ir ki
tur. Baigus sezoną Vilniuje numatoma 
aplankyti ir tolimesnius šiaurės Lietu
vos kampelius. Didžiausio žinomo pasi
sekimo ir Vilniuje ir provincijoje turi 
originalios lietuviškos ’ pasakos: “Eglė 
žalčių karalienė” ir “Sigutė.”

Lietuviškos pasakos liūdnos, nuotai-

bai nemėgsta bloguosius. Nuolatiniai 
mūsų teatro lankytojai visada, su didele 
meile laukia pasirodant scenoje taurisie- 
lės mergaitės Sigutės ir jos gerų bičiulių 
karvutės ir kalaitės. Labai dažnai vai
kai ploja, kai grįžęs iš karo Sigutės bro
lis baudžia raganą, liepia jai išeiti iš na
mų, iškeikdamas ją:

“Išeik, pikta moterie! Išeik ir daugiau 
nesugrįžk. Tu būsi benamė, klajūnė. Nei 
viena pastogė tavęs nepriims, nei vienas 
žmogus į tave neprabils.” Vaikai ploja 
ir šaukia: “Gerai, jai gerai, tokiai.”

Labiausia mylima vaikų lėlė — tai 
.Drebulėlė. Jie labai jaudinasi ir net ver
kia, kai Eglė savo mažytę dukrelę pa
verčia medeliu.

Tarybįnė vyriausybė daug padeda jau
nam lėlių teatrui. Tik 1946 metams teat
rui paskirta 120,000 rublių. Penkmečio 
planas numato didelį teatro suklestėji
mą. Į repertuarą įeis 20 naujų pastaty
mų, lietuvių ir kitų autorių. Teatro ko
lektyvas bus žymiai padidintas. Tarybų 
Lietuvoje neliks nė vieno miesto ir mie
stelio, kurių neaplankys lėlių teatras.

Garsios 
•viri 
76 metus

,/*'« irt.

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter. 
Comoro. Daugiau negu liuosuoto- 
ja8 — skilvio toniko vaistai — 
sudėta iš I - 
augmenų. Pradeda nerangias ^rnas 
vei kti. Pagelbsti joms 
užkietėjusias išmatas

Iš Chicagos j Rytus
Sugrįžus delegatams iš Chicagos LMS 

Festivalio ir suvažiavimo, Brooklyne į- 
vyko menininkų, veikėjų susirinkimas. 
Čia delegatai padarė pranešimus iš LMS 
suvažiavimo ir festivalio. Sekė diskusijos 
ir kilo nauji klausimai, ypatingai: (1) 
Festivalio klausimas sekančiais metais 
rytuose ir (2) gaivinimas meno veiklos, 
grupių.

Šie du klausimai vienas su kitu labai 
rišasi. Klaida būtų laukti, kad pradėti 
ką nors didesnio ruošti, organizuoti, kol 
mūsų meno jėgos, grupės jau bus visos 
suorganizuotos ir geriausiam stovyje. 
Organizuot, auklėt meno jėgos taip pat 
nėgeriausiai seksis, jei nebus gero plano, 
tikslo.

Žinoma, mes turime pradėti nuo or
ganizacijos. Tad pirmiausia mes turime 
atsteigti New Yorko apylinkės LMS Ap
skritį. Meno grupių čia yra: Aido Cho
ras, Pirmyn Choras, Sietyno Choras, 
Liet. Liaudies Teatras, Bangos Choras. 
Pastarasis šiuo tarpu neveikia, bet jis 
turi būt atgaivintas. Čia veikia stygų 
orkestras “Vyturėlis” ir Aido Vyrų Cho-

Bet tai dar ne viskas. Šiame pasitari
me buvo sumanyta ir priimta, kad prie 
LMS Apskrities gali priklausyti ir kitos 
kultūrinės organizacijos, kuopos. Meno 
Sąjungoje priklauso keli desėtkai LLD 
ir LDS kuopų. Dargi, visos organizaci
jos, visi jų nariai, visi jų parengimai 
naudoją meną — dainą, vaidybą. Tad 
kodėl neprisidėti laisvais ryšiais prie me
no organizacijos, kuri auklėja meną?

New Yorko apylinkės apskritis turi 
būt didesnė, platesnė. Čia gali priklausy
ti įvairios organizacijos: LLD ir LDS 
kuopos, LDS Jaunimo kuopos, Moterų 
Kultūros Kliubai ir kitos grupės.

Ši New Yorko apylinkės konferencija 
manoma šaukti sausio mėnesį, 1947 me
tais. Sekančiuose kuopų, organizacijų su
sirinkimuose šis klausimas jau galima 
kelti, diskusuoti.

Festivalis Rytų Pakraštyj
Antras klausimas, kuris buvo disku- 

suotas ir užgirtas, tai LMS Festivalis 
Atlantiko pakraštyje — rytuose. Tai ne
bus antras nacionalis festivalis, bet ryti
nių valstijų festivalis. Chicagon cho
rams suvažiuoti iš New Yorko, New Jer
sey, Conn., Mass, valstijų nebuvo gali
ma. Bet kuomet festivalis įvyks vienoje 
iš minėtų valstijų, visi lietuvių chorai ir 
kitos meno grupės gali suvažiuoti.

Kai kam gali atrodyti, kad šis klausi
mas keliamas peranksti. Žinoma, tai ne 
tiesa. Ne tik ne anksti, bet gali būt ir 
pervėlai, jei gerai mes norėsime pasi
puošt festivaliui.

Mes norime iššaukti atsiliepimų šiuo 
reikalu iš Mass., Conn, ir kitu vaistini 
menininkų veikėjų. Dabar jau laikas 
diskusuoti: (1) Laikas ir vieta festiva
liui. (2) Kiek laiko (dienų) bus reikalin
ga festivalio įvykinimui? (3) Kokius 
motyvus meno festivalyj mes norėsime 
iškelti? (4) Kokio pobūdžio dramos vei
kalai reikia ruošti festivaliui? (5) Su 
kokiais kūriniais turi ruoštis chorai, dai
nos grupės? (6) Kaip su‘-meno kūrinių 
paroda ?

Atlantiko pakraščio festivalyje chorų 
gali būt daugiau, negu nacionahame, 
Chicago j. Čia gali ir turi būt daugiau ir 
dramos grupių. Geografinės sąlygos me
no grupėms suvažiuoti rytinėse valstijo
se yra geresnės, negu buvo Chicagos Fe
stivaliui.

Dabar jau reikia diskusuoti iškeltus 
klausimus. Sykiu reikia veiklinti esamos 
meno grupės. Būtinai reikia atgaivinti 
chorai Baltimorėj, Shenandoryj, Wilkes- 
barriuose, Philadelphijoj, Bostone ir ki
tose kolonijose. Man rodos, kad ir Brid- 
geporte, Conn., galėtų egzistuoti choras, 
o jei ne choras, tai bent pastovi dramos 
grupė.

Mes turime veikti, kad LMS suvažia
vimo tarimai, kad visos pažangiosios lie
tuvių visuomenės pageidavimai nepasi
liktų tik ant popieros. V. Bovinas.

So. Boston, Mass
LDS 62-ros Kuopos Pasekmin

gas Metinis Susirinkimas 
Gruodžio 5 d. LDS 62 kp. 

narių susirinko skaitlingai į 
metinį susirinkimą, gerai susi
domėta buvo šaukiama LDS 
Pirmojo Apskričio jaunosios 
kartos konferencija. Susirinki
me dalyvavo du Apskričio ko
miteto nariai, pirm. J. ir sekr. 
S. R., todėl suteikta tikrų in
formacijų dėl beruošiamos 
vien jaunosios kartos konfe
rencijos/ Svetainė jau parau
da vota, tai Brighton o Lietuvių 
didžiulė Lincoln Hall, Brigh
ton, Mass. Suvažiavimui diena 
labai tinkama, Jurgio Wash
ington© gimtadienį, vasario 22Antanas Venclova

18 vaistinių šaknų, žolių ir 

p rašalinti 
— išvaro 

užkietėjimo gaz.us ir išpūtima su
teikia skilviui ta malonų jausmą ra
mumo JT šilumos. Persergėjimą.: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Comoro jūsų apielinkeje arba 
pasiūgite del mūsų specialaus susipa- 
žinimui" pusiūhmo—ir gausite

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT -- 
antiseptikas — kuris suteikia greita 
vinims nuo reumatiskų ir neųralgiMcų 
skausmų, niuskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų U 
nykstelėjimų. •>
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs —s 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu, 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukstie. 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit sį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O įdėtas $1.00. ,Xtsiųsklt man spmo. 
ketą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 
—60<? vertės ■— bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).
I

Vardas-------------- ---------------------—....

Adresas----------------—-------------------—

Pašto Ofisas............................. -...........—
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
£ Dept. 674-32D
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j 
256 Stanlev St.. Winnioeo. Man.. Can. |

, —— — — —— — —-■ ——

i visus kuopos valdybai tinka- 
’ mus narius išrinkti, tačiau lai- 
, Re rinkimų net entuzijastiška 
f atmosfera susidarė ir į trum- 
i pą laiką likosi išrinktas pilnas 
kuopos komitetas: pirmininku 
čiuberkis, vice pirm. Matule- 

! vičius. fin. sekr. Olga Graham 
. (šukiū^ė), prot. sekr. J. ŠU- 
j kis, ižd. A. Jankus, iždo fclo- 
bėjai Poškus ir Tamošauskas; 
organ i za toriai net trys išrink- 

; ta, rodos. Poškus, Tamošaus- 
i kas ir J. Petruškevičius. Su- 
I sirinkimas nusitarė -duoti do- 

■ vanų organizatoriams per vi- 
j sus 1947 metus po $1 iš kp. 
| iždo už kiekvieną prirašytą 
i naują narį ir Centre priimtą. 
Daktaru kvotėju išrinktas Dr. 
J. Repšys.

d., 1947 m. Po konferencijos 
bus užkandžiai ir po to šo
kiai prie šaunios orkestros.

A. Vasaris, LDS pirmas vi
ce prezidentas, gamina ang-^ Apskričio kom. narys, 
liškus atsišaukimus į jaunąją 
kartą. Senesniųjų narių šven
ta pareiga tuos atsišaukimus 
įteikti mūsų jaunuoliams ir 
jaunuolėms ir žodžiais paaiš
kinti svarbą šios pirmos to
kios konferencijos.

So. Bostono, Cambridge ir 
Brighton kuopos parūpins už
kandžių, o tolimesnių kolonijų 
suaugusiųjų kuopos turi aprū
pinti kelionės lėšas dėl jau- grama, 
nuolių (kuriems tas freikalin- 
gą) atvykimui į konferenciją, nariai ėjo susirūpinę, ar gaus

Konferencijoje bus, be abe
jo, iš LDS Centro raštinės at
stovas, apart vice prez. A. Va
sario, kuris darbuojasi, kaipo

Taipgi šios kuopos komisi
jos narė F. šapokienė prane
šė, kad Antro Pasaulinio Ka
ro veteranams pagerbti poki- 
lis ruošianjas bendrai susidė
jus su Cambridge ir Brighto- 
no kuopomis. Jis įvyks Sausio 
19 d., 1947 m., L. P. Kliubo 
Svetainėje, Cambridge, Mass. 
Tas pokilis tikrai bus prakil
nus, bus puiki koncertinė pro-

Į šį susirinkimą kaip kurie

Taipgi nusitarta turėti vi
duržiemį, surengiant vakarie
nę kuopos naudai. Išrinkta 
komisija iš trijų narių tuo rei
kalu rūpintis.

Vilnies kalendorių nutarta 
parsitraukti 50 kopijų, Tamo
šauskas ir Jarutis išrinkta juos 
išplatinti. D. J.

P. S. — LDS 1-mo Apskri
čio naujai išrinkto komiteto 
ir jaunosios kartos konferen
cijos šaukimo komisijos bend
ras posėdis įvyks gruodžio 29 
d., 2 vai. po pietų, 318 W, 
Broadway, So. Boston, Mass.

• D. G. J.

k.

KATALIKAS TAPO RO- 
MOS MIESTO MAJORU 
Roma. — Krikščionis de- ’ 

mokratas Salvatore Rebec- j 
chini tapo Romos miesto 
majoru. Nei krikščionys de- 
mokratai nei jokia kita par- • 4 
tija lapkričio rinkimuose 
negavo aiškios daugumos. \ ’ 
Buvo įtarimų, kad krikščio- » 
nys pasisavino ir kitų par- ■ į 
tijų balsų. Dabar gi dar ki- -’ . į 
ti dešiniųjų atstovai pare- 
mė Rebecchinį; tuo būdu ; -.1 
jis ir tapo majoru.



Jonas Raškai lis
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Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Laisvoji Sakykla
(Tąsa)

Bent kelias aš jam įtaisiau Į 
laktas. Skraido jis sau, kaip į 
jam geriau patinka. O sve
timo jis nemėgia: matot, 
kaip šiaušiasi, piestu stoja
si ir vis krunksi.

Aš tuo tarpu akių negaliu ; 
atitraukt nuo tų visokių Į 
dailiškų ir moksliškų daly-i 
kų. Štai ant sienos kabo du į 
didžiuliai aliejiniai paveiks- j 
lai rėmuose. Guli ant sofos Į 
liuonoj pozėj pusnuogė jau-j 
na japonė. Kaip gyva. Sma-■ 
kritiką pasirėmusi ranka, i 
Ir akys jai, ir ančiakiai, ir 
truputį plokščias veidas ir 
rūpestingai sukaupti juodi, 
kaip juodvarnio sparnas, 
plaukai, ir visa rytietiška 
aplinka stačiai tave stebin- 
te stebina tokiuo smulkme- 
ningu artistišku atvaizdavi
mu.

Štai šaligrečiais tokio pat 
dydžio ir kitas aliejais nu
tapytas piešinys. Sėdi ’sau 
laisvai jauna pusnuogė chi
ne. Puikus meniškas kūri
nys. Kieno gi čia tapyba? 
Gi žiūriu, plačiai akis išpū
tęs: kampely apačioj para
šas: A. Niek. — Tai ir čia 
jūsų darbas? — pajaudos 
durstelėtas, paklausiau šei-i 
mininko: — susimildami, 
juk čia aukštai artistiški 
kūriniai.

milžiniškų pliušių ar kokių 
keistų eglių raistas. Ir ten 
kokie keisti didžiuliai gyvū
nai.

— O, tai čia paleontologi- 
škas atvaizdas. Parodo, 
kaip galėjo išsižiūrėt tūla 
žemės paviršiu dalis prieš 
daugelį tūkstančių metų. Aš 
tokių paveikslų štai čia tu
riu pagaminęs visą seriją, 
nuo pat giliausių mūsų že
mės gadynių, net ir nuo jos 
susiformavimo p r a džios. 
Sėskitės, aš jums pa rodysiu 
iš eilės.

Užžiebė dar vieno lempu
tę. Iš didžiulės, siamnlu ap
siaustos spintos išėmė krū
vą vienodo dydžio paveiks
lu, išpildytų ant Kieto storo 
kartono. Susėdom priešais 
visi keturi ir klausom ir 
žiūrim..Žinau, bus vertinga 
pamoka iš paleontologijos.

Nikūnas atnešė prie sie
nai tam tyčia turėklą pa
veikslui pa statyt. Ir pradėjo 
nuo pat pradžios, nuo dau
gelio, daugelio milionų me
tų. Mūsų pasaulinės siste
mos raida, maždaug taip, 
kaip aiškinama astronomų 
Laplaso ir Kanto. Milžiniš
ka migla, “nebula”. Me
džiagų dulkelės susiduria; 
judėdamas ir juda sukasi 
toliau. Ilgainiui traukos jė
ga pritraukia vis daugiau ir

stant cheminių reakcijų 
reakcijoms, susiformuoja 
vandens dugne, paliai kran
tą pirmopradė gyvoji me
džiaga — “protoplazmė”. 
Lyg kokie drebuliai, drebu
čiai. Jos dalelytės atskyla 
ir pradeda daryt iškišuliu- 
kus, lyg ir kojąs. Pradeda 
judėt. Mažytės dalelytės vi
duj sutirštėja protoplazmė 
ir pasidaro branduoliukas— 
“nucleus”. Tokios raidos— 
evoliucijos keliu išsivysto 

: gyvas narvelis, nei tai gy
vulėlis nei tai augalėlis. Tai 
“ameba proteus.”

Laida vyksta tolyn, lėtu, 
laipsnišku procesu, milio- 
nanis metų šliaužiant. Ame-

■ bos skyla perpus, daugina
si. Prielankioms raidos La

ikoms veikiant, pasilieka su- 
j lipę krūvon kelios amebos.
Jau pradeda vystytis orga- 

: nizmas, gyvulinis organiz- 
; mas.
I

Tiek pat savingoms įta- 
' koms veikiant, protoplaz- 
, mės dalelytes vystosi tru
putį kita kryptimi, pasida- 

, i’o augalėliai — vienaceliai, 
o paskiau sudėtingesni dau- 

' giaceliai augalai.
Augaliniai ir gyvuliu, or-

■ ganizmai darosi įvairesni ir 
painesni. Augalai dar tebe-

■ ra pirmykščiai — primity-

Ar‘ Gerai Darytume, Jeigu 
Pultume Religiją?

Tūli draugai siūlo Laisves 
redakcijai talpinti antireligi
nius straipsnius. Net pataria 
perspausdinti “Barborą Ub
rig,” jeigu jau nesuranda ki
tokių raštų. Tų draugų ma
nymu, kuo greičiau ir daugiau 
mes žmonių atsiplėšime nuo 
bažnyčios, tuo greičiau mos 
laimėsime bendrą kovą prieš

63 bažnyčios, 28 mokyklos. 
Arba tokioj Jacksonville!, 293 
bažnyčios, o tik trys aukštes
nes mokyklos. Kas .jas pasta
tė? Aišku, jog kapitalistai, 
nes jie pirmiausia ten apsigy
veno. Taigi, doleris kišenių j e 
niekam nepadeda protauti.

Jeigu paimsime pasauliniai, 
tai pamatysime, jog visur di
desnį nuošimtį bažnyčių pa
statė turčiai; net Lietuvoje,

sas tikėjimas kaltas? Tas', 
Įvyksta visur ii’ net retkar
čiais tarp mūsų pačių.

Jei jau pulti tikėjimų indi
vidualus, tai reikia pirma ap
sidairyti apie save. Šiuos žo
džius rašant, skaitau, kad tū
las JLangeris Kanadoj unijos 
lokalo išeikvojo $18,000. Mi
nėtas* asmuo nėra pirmutinis ir 
paskutinis, jų buvo ir bus. Na, 
o kiek kartų unijų vadai iš
provokavo streikus ir be reika
lo praliejo nekaltų žmonių 
kraują? Ar tai dėl to pačios 
unijos niekam netikę? O ar

savaitė vieną sykį? Tai vais
tai, kurie gydo abelną tamsu
mą sistemačiai. Sveiki esate 
girdėję, kad dabar Tarybinėj 
Lietuvoj yra Įsteigtos stotys, 
kur ūkininkai suvežą javus, 
stotys išvalo kūkalius, varpu- 

I ti ir kitas piktžoles, o ūkinin- 
i kui grąžina pilną mierą gry- 
Inų javų. Taip Laisvėj telpan
tis Įvairumų puslapis, išvalo iš 
j žmogaus tamsumą, prietarus 
: ir abejojimą, o suteikia ap- 
' svietą, pažinimą realybės ir 
! veda ant kelio, kuris vingiuoja 
i i geresnę, tobulesnę, šviesesnę

klioštoriaus viršylų 
tai savo jaunas 

supūdė klioštoriaus 
Tai ir viskas. Ar 

visas tikėjimas taip 
kaip tos mergelės

ka- 
dėl
su- 
gy- 
ge-

kapitalą — tačiau jie klysta.
Kas gi ta “Barbora Ubrig?” 

Tai daili, tamsi ir tikinti, kaip 
kiekviena, katalikė mergaitė, 
tik skirtumas tame, kad ji ne
pasidavė 
užgaidoms, 
dienas 
Įėjime, 
to jau 
puvęs,
venimas? Tikėjime yra ir 
rų dalykų, tik visa bėda, kad 
kunigai jų nepildo, o nepildo 
todėl, kad nepažaboti. Kaip 
tikėjimas neatsirado sy viena 
diena, tai Į) jis ir neišnyks, per
spausdinus kelias antireligi
nes knygeles, 
darbas.

vienas Literatūros Draugijos į ii 
sekretorius prasišalino su kny
gomis ir keliais doleriais, nu- 
skriausdamas kuopas, ai* dėl 
to galima kaltinti pačią drau-

laimingesnę ateiti.
Paskelbę atvirą kovą prieš 

tikybas dabartiniu momentu.

rinkti 
Barbo- 

ir panašią? Ne. Jie 
apie astro-

geologiją ir kitus

Nikūnas plačiai išsišiepė: 
— Taip, čia jau seniai, gal 
kokių dvidešimt metų, kaip 
padariau. O štai ant kitos 
sienos — jaunos anglaitės 
portretas. Įsižiūrėki t, kaip 
mano padalytos akys. Ma
tot? Tai ne -kokios tik juo
dos duobelės, bet tikros a- 
kys, kaii) gyvos: aliai gys
lelė, vyziukas, rainelė, blak
stienos...

Nagi ir iš tikrųjų. Žiūriu, į 
arti prisikišęs: gyvos, o gy
vos akys, net ir žvilga, re-1 
gis, tuoj sumirksės. Ir į 
šiaip, suknelė, kvalbonėliai, 
stūgelės, guzikai — ne bet! 
kaip nutapšonti, bet smulk
meniškai, miniatiūriškai.

— Taip, tai jau mano to-' 
kia technika. Niekur aš ne-j 
simokiau, jokių tapybos' 
kursų neėmiau. Pats iš sa
vęs prasilavinau. Ar žiūrėsi 
iš arti ar iš tolo, vis tau at
rodys, kaip reikia.

Jis teisus. Kiek aš esu 
matęs įgudusių piešėjų, — 
jų paveikslai paprastai ge
riausiai apipavidalinti atro
do iš tolo. Iš arti bruožai 
atrodo šiurkštūs ir neaiš
kūs. Netaip su Nikūno ta- 
pyba. Stebėtina! Įdomu!

Ant sienos prie durų vėl 
įstabus tapybos kūrinys, vis 
tiek pat spalvotai pagamin
tas. Lyg kokios pliuščs,

daugiau medžiagos dalelių. 
Sukasi milžiniškas kamuo
lys. Įkaista nuo vykstančių 
cheminių reakcijų, nuo ra- 
diumo emanacijų.

Iš eilės kitų paveikslų pa
eiliui matai, kaip ima skilti 
ir atskvla įkaitusios me
džiagos sluogsnis, kai]) ir 
kokia stora juosta. Toji juo
sta suskyla į kelis gumulus. 
Ir kiekvienas gumulas vis 
tail) pat ir ta pačia linkme 
besisuka toliau. Nuo tų gu
mulų, savo ruožtu, milio- 
nams metų tyliai slenkant, 
vėl atskyla ištirpusios- me
džiagos luitai. Pamažu ima 
ataušti, susiformuoja mūsų 
Žemė ir kitos planetos — 
Jupiteris, Merkurijus, Nep
tūnas, Uranas, Saturnas, 

I Marsas, Venera, jų palydo- 
i vai — mėnuliai?

žemė atrodo, nelyginant, 
kaip dabar Saulė, kunku
liuojanti, garuojanti me

džiagų masė*. Palaipsniui 
garai aušta, atvėsta ir pra
deda nusisėsti, kaipo ver
dantis vanduo. Vanduo auš
ta, aušta ir šiaip žemės pa- 
viršis. .Aušta, traukiasi, 
raukšlėjasi. Ima iškilti kau
burėliai, kalnai. Vanduo su
sidaro į slėsnesnes vietas ir 
vis labiau aušta.

Nepaprastose apystovose, 
į veikiant elementams ir vyk-

vūs, vis daugiausia lyg ko
kios pliušės, (“horsetail”), 
nors jos ir labai didžiulės 
išaugę. Gyvūnai Tuo tarpu 
jau spėja pereit keletą rai
dos stadijų. Iš pirmo buvo 
vandeniniai. P a s- 
k i a u i š s i v y s t ė am
fibijos, ką galėjo būt ir 
vandeny ir ore — varlės, 
driežlai. Ilgainiui jų uode
gos ėjo trumpyn, kojos il
gyn, išsiraidojo paukštės.

Seniau driežlų buvo viso
kių, buvo ir labai didelių, 
daug didesnių už dabartinį 
dramblį. Tie driežlai “dino- 
z a u rai”, “ichthiozaurai,” 
“brontozaurai”, “pterigo- 
zaurai” ropinėjo po drėg
nus raistus, mito didžiuliais 
sultingais pliušių augalais. 
Nuo tos tolimos gadynės y- 
ra žemės guoliuose užsili
kusių suakmenėjusių liku
čių (“fossils”). Gamtos is
torijos muziejuose (“Muse
um of Natural History”) y- 
ra .tų milžiniškų gyvūnų 
grobiai. 0 dabar iškasamo
ji akmeninė anglis yra anie 
suakmenėję, suanglėję pir
mykščiai augalai — plušės.

įBus daugiau)

F ra ne i jos gyventojų skai
čius sumažėjo nuo 41,900,- 
000 1936 metais iki 40,500,- 
000 dabar.

Oaklando, Kalifornijoj, policijai pabandžius pravesti skebus per Retail Clerks’ ' 
Int. P-otectivc Assn. (AFL) pikieto lini jas, visos to miesto AFL unijos paskelbė 
“darbo šventę,” o visos Alameda apskrities CIO unijos parėmė streiką, atsisakė 
eiti i darbą per pikietus. Generalia streikas buvo greitai laimėtas.

tume turčių klasei, kuri pasi- 
I mojus sudaužyti darbininkų 
unijas j trupučius. Tokiais mo
mentais, kuomet ęina kova už 
būvį, mes turime taikytis, kuo 
švelniausiai sugyventi su visa 
dirbančia liaudimi, neatsižvcl-

■ giant i jų Įsitikinimus.
Jaunutis.

Visa bėda su tūlais mūsų 
draugais, kad vieni Laisvėje 
nemato marksizmo, o antri 
antireligizmo. Ar gi buvo nors 
vienas atsitikimas, kad Laisvė 
būtų užtarus blogus kunigų 
elgesiui? Kiekvieną kunigo iš
stojimą laisvės koresponden
tai, bendradarbiai ir editoria- 

į lai sudraudžia ir nurodo jų 
i vietas. I

Antra, kas gi yra tas įvai-1
į rūmų puslapis, kuris telpa kasiny anglies per dieną.

didesnės bažnyčios yra pasta
tyta Įvairių kunigaikščių. O 
paimkime palikimus - testa
mentus, ai* ne didžiuma yra 
paliekama bažnyčioms ?

Tie draugai, kurie nori, kad 
Laisvėje būtų paskelbta griež
ta kova prieš tikybas, turėtų 
pažvelgti i dabartinę Lietuvos 
vyriausybę, kaip ji pasimojo 
kovoti su religijomis. Gal ma
note, kad jie ruošiasi 
tokią medžiagą, kaip ‘ 
ra Ubrig
ruošia vadovėlius 
nomij ą, 

į mokslus. Reiškia, Lietuvos vy 
, riausybė
duoti, o ne atimti, ir tai tokiu L' brangenybių, kurias pas mus 

: tik universitetų auklėtiniai 
at_ ■ gauna.

arkla o ju ' G kaip su Sovietų Sąjunga, 
neduotume i ^en su v*su smarkumu yra; 

pasiliktu be-' gvmunamos bažnyčios ir ant . 
Taip pasiel-! ’<aro sugriautų bažnyčių ark-

i lydės stato? Tiesa, neseniai, 
“garbės konsulas” Antanas ' 
Shalna taip nuplepėjo ir ištie-i 
su jie ii* norėtų, kad taip bū-

I tų. Tas jiems duotų medžia- 
I gos lengviau apmulkinti kata-, 
Į likus*ir daugiau gautų pinigų ■ 
iš jų. Bet taip nėra. Tenai su-

I griautos bažnyčios yra atsta- 
j tomos ir Sovietų vyriausybė

Tai gentkarčių

kas iš to išei- 
iš arto j aus
ii*

pasimojo tikintiems
Ruhr krašto mainieriai 

vokiečiai iškasa 200,000 (o-

Daleiskime, 
tų, jeigu mes 
imtume arklį 
vietoje nieko
jam? Aišku, jis 
darbis - valkata, 
ge anais laikais kunigas Moc-! 
kus ir kiti laisvamaniai.. Turi-! 
me pripažinti, kad jie gana 
didėlį skaičių lietuvių atplėšė 
nuo bažnyčios ir subūrė j Lais
vamanių Sąjungą. O kur da
bar jų ta Sąjunga? Gal sa
kysite, jog jie atėjo pas mus. 
Gal ir atėjo vienas kitas, bet i . . . . ' v v . ,

I

teikia visą statybos medžiagą 
i nemokamai ir vietomis net fi- 
I nansiniai prigelbsti.

Tai į ką būtų panašu, jeigu 
Į mes pasirodytume su tokiu 
| šiukšlynu, kaip tūli draugai

tai labai mažas nuošimtis, bet 
didžiuma pasiliko šaltanosiais 
ir tokiais bus iki 
juos pasišauks..

Beje, ogi mūsų 
yrą laisvamaniai, 
nauda -iš jų? Stumdo juos ir|siūi0? Pulti ant viso tikėjimo 
išnaudoja, kas tik nori. G atė
jus streikui, didžiausia bėda 
su jais. žodžiu sakant, šie 
žmonės gyvena be jokio tiks
lo, nes prieš jų gyvenimą nėra 
pastatyto jokio idealo, kuris 
.juos viliotų ir skatintų Į ateitį. 
Tai žmones, kurie gyvena ant 
ledo ir bijosi pavasario.

Mes turime ne desėtkus, bet 
šimtus draugų, kurie mano, 
jog turčiai visai netiki ir ku
nigai jų nemulkina, kaip pa
prastą “mužiką.” Netiesa. Re
ligijos klausime jų yra dides
nių fanatikų, negu iš papras
tų žmonių. Kuomet jis skriau

Abraomas

tautininkai
bet kam

kad vienuolė pateko kalėji
mai!, kunigas prasikalto mo
rališkai, apsivogė ir net pa
pildė kriminalystę, tai jau vi-

Ė

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

t.'

a

A*I 4

RONKONKOMA
8631

N
M ■ ___

H
TELEPHONE
STAGG 2-5013

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 GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklync

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

džia liaudį, tai jis mano, jog 
jam Dievas padeda tai daryti. 
Kad atsidėkavoti Dievui už 
tai, tai jie riebiau kunigams 
šmeruoja. Pavyzdžiui, paim
kime Floridos valstiją, kuri 
vadinama turčių lopšyne. Tik 
dabai-, kuomet “proletarai” 
pradėjo plūsti'Į Floridą, tur
čiai nešdinasi Į Ramiojo Van
denyno salas orgijas kelti.

Dabar paimkime miestus ir 
matysime jų paveikslą. St.

I Petersburg, 60,812 gyventojų, 
70 bažnyčių, o tik 27 mokyk
los. Miami, 193 bažnyčios, 74 
mokyklos. Tampa, 191 bažny
čia, 44 mokyklos. Pensacola,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

512 Marion St., Brooklyn, 
Kaatpa* Broadwny ir Stena Av«. 

prie Chauncey St., Broadway Lina 
Tel. GLenmore 5-6191

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.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

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

■ f . • S. : . •. ę ■

. I ii*
■ ----------..............................u. L. 'i

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitSs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai * 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsą pa- ® 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St Z
PHILADELPHIA, PA. J

Telefoną. Poplar 4110 -J
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Montello, Mass.
Susirgimai ir Susirinkimai
Liuosybės Choras laikė su

sirinkimą gruodžio 6 d., Lietu
vių Tautiško Namo kamba
riuose. Gavę žinoti, kad mo
kytojas E. Sugar nepribus, 
nes serga šalčiu, laikė ilgesnį 
susirinkimą. Nutarta rengti 
“Cabaret Dance,” tam darbui 
išrinktas komitetas. Gauta už- 
kvietimai nuo Stoughtono ir 
Norwoodo, dalyvauti jų pa
rengimų programose. Nutarta 
dalyvauti. Po to choro narės 
nuėjo aplankyti Anna Kelley, 
Walto Kelley žmoną. Ji, kaip 
sveika buvo, nuo pat jaunų 
dienų mylėjo dailę—dainavo 
Liuosybės Chore. Paskui mo
terų grupė.) dalyvavo ir scenos 
veikaluose. Paskutiniais metais 
ėmė skųstis savo nesveikumu. 
Dabar jau atsigulė visai j lo
vą. Ją kankina kokis tai są

narių įdegimas, negali gerai 
vaikščioti, nė su rankomis nie
ko paimti, arba apsirengti.

Spalių menesį turėjo sunkią 
operaciją ant apendiko Jean 
Brown (Zmuidin.) Dabar jau 
pradėjo vaikščioti ir žada ne- 

i užilgo ateiti į chorą dainuoti.
Choras apsiėmė dainuoti 

j Liet. Taut. Namo Naujų Metų 
I pasitikimo parengime, kuris 
i įvyks gruodžio 31 d.

Toniko “Crystal” išdirbė- 
l.jas, Jonas Sidaras, buvo sun- 
I kiai susirgęs širdies liga. Da- 
! bar jau pasveiko, bet nieko 
' negali dirbti. Pardavė toniko 
! išdirbystę ir su savo šeimyna 
i rengiasi važiuoti į Floridą, pas 
I savo dukterį Aldoną.

Žolynas.
Chinijos tautininkai pra

dėję pult chinų komunistus 
linkui Charbino.

Franci j a prašo 200,000 to
nų anglies iš Amerikos.

MIAMI, FLORIDA Lietuviai Nauji Biznieriai
Joe Griciunas & Jacob lai

ko savo valgyklą ant 7th

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Didelis dėl savo amžiaus- 
geria smetoningesnį pieną

Stephen Portugal dar nėra nė pus
trečių metų — bet jis nepaprastai 
aukštas ir stiprus dėl savo amžiaus.

Jo motina. Mrs. J. Portugal, 9148 
88th Rd.. Woodhaven. N. Y., tiki, 
kad Borden’s Golden Crest Pienas 
suvaidino svarbų vaidmenį, padėda
mas jam taip gerai augti. Nes šis 
skanus pienas yra nepaprastai sme- 
toningas ir maistingas. Homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Peršvies
tas Vitamino D spinduliais.

Golden Crest yra puikiausias iš 
viso Borden pieno. O jeigu Borden’s, 
tai TURI būti geras!

! PAJIEŠKOJIMA)
j Noriu pirkti Beer Garden arba j 
i Restauraciją už prieinamą kainą, j 

i Pageidaujama, kad restauracija tu-1 
i etų leidimą alų pardavinėti). Gali 
j būti bile kur, Brooklyne, Long Is- 
: l inde ar kad ir New Jersey valsti- : 

joj. Kas turi tokį biznį ir nori par
joti, prašau rašyti į W. Smith, 

5122 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn, N. Y. Pageidauja-! 
na, kad agentai nerašytų. (278-283) i

— - — — • — ——— -»■- ■

Pajieškodimas savųjų, kreipiuosi į 
Pietų Amerikos lietuvius. Pajieškau 
pusbrolį Joną Mikailą. Dėdė Ignas 
mirė, paliko tau dalį turto. Atsišauk. 
Taipgi jaunų dienų gerus draugus—1 
Antaną šiupšynską ir Aleksių Abla- 

!'ynską. Visi paeina nuo Stakliškių, 
.’.lytaus Apskr. Visi atvyko į Uru- 
;;uajų 1928 met. Prašau atsišaukti, 

Į • rba kas žino apie juos, malonėkite 
pranešti, už ką iš anksto tariu ačiū.

Jonas Mikaila, 2721 Cruger Ave., 
Bronx 67, N. Y. (281-283)

Biskis Žinių '
LLD 75-tos kp. susirinkimas 

atsibuvo 1-mą d. gruodžio, 
drg. Paukštaičių kambariuose. 
I susirinkimą atsilankė nariu 
ne perdaug, bet kurie daly
vavo, visi ėmė dalyvumą ir 
pareiškė nuomonę, kaip au
ginti organizaciją, kad išaug
tu į didelę stiprią ir veiklią 
kuopą. Į 75-tą kp. persikėlė 
drg. S. Mason iš New Haven, 
Conn, kuopos. Taipgi prisira
šė prie kp. ir A. Mason. Da
bar k u opoj'e turime 23 narius, 
visi gerame stovyje.

Linksmas Gimtadienis
Draugės moterys, LLD ir 

I.DS narės, surengė drg. Ma
rijonai Paukštaitienei gimta
dienio pare. Pare įvyko Pauk
štaičių - Liaudanskienes patal
pose - kambariuose, šeštadie
nio vakarą, gruodžio 7 d. 
Draugai Joe ir Mary Paukš- 
taičiai labai draugiški žmonės, 
abudu Laisvės skaitytojai ir 
organizacijų veikėjai, tad mo
terys ir surengė pagerbti M. 
Paukštaitienei parę, nors ir ji j 
pati radosi rengėjų tarpe ir 
visos drauges (joms padė
jo ir vyrai) sunkiai ir rūpes
tingai ruošėsi prie minėtos pa- J 
rėš. Dalvviu buvo daug, pter 
du kartus reikėjo sodinti prie 
stalų. Iš viso galėjo būti ko
kie 80 žmonės. Tai tos rūšies 
pirmas toks Miameje parengi
mas pas lietuvius. Stalai bu
vo apkrauti įvairiausiais val
giais.

O kas daugiausia man pati
ko, tai papuošimas stalų gyvo-

Tšordens
GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

ff===========^^
IĮ

į Joseph Garszva
^Undertaker & Embalmei Į
)
J Manager >
; JOHN A. PAULEY
I Licensed Undertaker h

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

mis gėlėmis, kurios buvo dau
giausiai suneštos/ iš drg. L. 
Pultono sodno. Ar ne gražu
mas gamtos, kad gruodžio 7 
d. stalai papuošti gyvomis gė
lėmis! Dar ii* moterys pačios 
buvo už kasų prisisegusios po 
žydinčią raudoną tropišką gė
lę - kvietkelę.

Dalyviams susėdus prie sta
lų, tos pares vedėja drg. E. 
Sliekienė pakvietė kai kuriuos 
dalyvius tarti žodį jųŲilie.jan- 
tės antrašu. Kurie kalbėjo, vi
si linkėjo drg. Paukštaitienei 
sulaukti daug tokių linksmų 
gimtadienių. Kadangi buvo 
įžanga, tai likusį pelną (jei
gu liks) rengėjos, su pritari
mu Paukštaitienes, perduos 
LLD 75-tai kuopai. Buvo įduo
ta ir dovana M. Paukštaitie
nci, kuri priėmus dovaną, pa- 
ačiavo širdingai draugėms mo
terims už ją.

Reikalinga Svetaine

Reikia ieškoti parengimams 
svetainės, Paukštaičių - Liau
danskienės kambariai per ma
ži dėl Miami lietuvių. Jeigu 
susirastume svetainę, turėtu
me tankiai surengti parengi
mus ir dar ką daugiau. Mia- 
me.je yra dabai’ daug lietuvių, 
o lietuviai parengimus lanko 
noriai, myli, čia gyvuoja LLD 
75 kp., LDS 54-ta kp., Lietu
vių Kliubaę (tikro vardo ne
teko sužinoti), reikia pasirū
pinti susirasti svetainę, susi
rinksime ir sueisime į didesnę 
pažintį, nes dabar mes čia 
suvažiavę iš daug skirtingų 
valstijų, kurie pirmiau viens 
kito nepažinome. Dabar rei
kia susieiti, susipažinti ir pra
dėti veikti tarpe savęs lietu
viškai. Pagalvokite, miamie- 
čiai, kurie mano nuomonę 
perskaitysite.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D
630 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Drs. Stenger & Stenger231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N, Y.

I TEL. EVERGREEN 8-077*

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

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 
/ Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

z X

Šateikiam garbingas laidotuves

$150

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas E Vergreen 7-1661

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

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš JL2-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletelių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

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. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties Įvairių daržo
vių j miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama ^ra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth * galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink Įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

■'varų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletčlės 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 1 dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

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

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

Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. .

Tel. ST. 2-8842

‘ .................. " ■ ■ ■ ■ ‘

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

M
426 LAFAYETTE STR., 

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Ave., tarpe 13-tos ir 14-tos 
gatvės. Frank Cvirka įėjo į 
partnerius pas Jolly Jack’s 
Luncheonette, 7503 N. W. 7th 
Ave., kampas 75th St. Abie
jose aukščiau paminėtose val
gyklose yra ir išsigerti alaus 
ir sodės. Abieji biznieriai pri
klauso prie mūsų darbininkiš
kų organizacijų.

Prielankus Oras

Dabartiniu laiku labai čia 
malonus oras. Nekaršta, jau 
atvėso, galima vaikščioti vien
marškiniam, kad ir apsivelka 
kas žiponu, tai kaip tik gerai, 
prakaituot neprisieina, taip ir 
drebėt nuo šalčio nėra reika
lo. šiuos žodžius .rašau gruo
džio 8 d., 9:30 vai. iš ryto, o 
turime stuboj šilumos 72. Sau
le šviečia kasdiena, nors kar
tais ir ne ištisą dieną. Todėl 
žmonės ir-atvažiuoja čia, ku
rie bijosi, negali pakelti šal
čio, arba myli saulės šviesą. 
Gal per tai ir daug Laisvės 
skaitytojų ir pyksta ant tų, 
kurie parašo ką tokio savo 
įspūdžiuose apie važiavimą į 
Floridą arba čionaitinį gamtos 
gražumą, m a 1 o n u m ą.

Įsivaizduoja Šaltį

Gruodžio 3 d. einu Miamės 
gatve ir pastebėjau keistą re
ginį. Būtent, dirba 3 negrai 
vyrai, kasa grabę ir vienas iš 
trijų užsimovęs žieminę kepu
rę ir kepurės antausius užsi- 
leidęs ant ausų. Toliau paėjus, 
žiūriu antras toks pats žmo
gus sėdi palei stubą ant suo
liuko ir dar daugiau apsisau
gojęs nuo šalčio už pirmąjį. 
Užsimovęs ant galvos vilnonę 
megstinę kepurę ir da*r ant tos 
vilnones užsidėjęs skrybėlę. 
Tas man teko matyti anksti iš 
ryto, apie 10 vai.

Priėjęs pasižiūrėjau į gra- 
dusninką, rodo šilumos 74J/>. 
Aš pats vaikščioju vienmarš
kinis, be kepurės ir man la
bai toks oras buvo malonus, 
bet padariau sau išvadą, kad 
šitie vyrai žino, kad dabar 
yr gruodžio men. Na ir yra 
kur nors šalta, tai ir jie pade
da kam nors šaltį kęsti, nors 
jiems patiems ir nešalta.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

: visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

! Juozas Zeidat j
> Savininkas

: 411 Grand St. Brooklyn j

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

TeL Virginia 7-4498

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
Jei Jūs Norite 

Švaraus Darbo—Lengvo Darbo—Linksmos Aplinkumos, 
Kafetcrijoj—Duodama Uniformos—Proga

Valandos 8 A.M. iki 5 P.M.—Kreipkitės į Mūsų Personnel Department

LEDERLE LABORATORIES DIVISION
AMERICAN CYANAMID CO., PEARL RIVER, N. Y.

(287)

Baron Blouse & Sportswear Co.
Reikia Operatorių

PRIE MOTERIŠKŲ BLAUSIŲ 
PATYRUSIOS IR MOKINĖS

Prie Viena Adata Mašinų 
i

MUZIKA LAIKE DARBO

29 EAST JUNIPER STREET 
Hazleton, Pa.

3 Blokai į Pietus nuo Broad, Tarpe Wyoming ir Pine.

Drebina Orą Orlaivių 
Burzgimas

Virš Miami miesto skraido 
orlaivių daugybė. Ir kadangi 
Čia aukštų bildingų - pastatų 
nėra, tai skraido visai žemai. 
O jau jų tie motorai ūžia, 
burzgia, kad net nervus žmo
nėms ardo, kartais kalbiesi su 
kuom, tai turi pertraukti pa
sikalbėjimą, nes sudaro tokį 
garsą, kad negirdi viens ant
ro. čia yra tų orlaivių apsčiai, 
iš viso koki'13-14 aerodromų- 
aikščių. Skraido dienomis ir 
naktimis, prižadina kartais 
net ir miegantį.

M. Antanuk.

VYRAI - MOTERYS
Nereikalingas Specialus Išsilavinimas.

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

Uždarbis Pradžiai $33 J Savaitę 
Pažangūs Pakėlimai Vėliaus 
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai 

10*% Su Bonais 
Pasinaudokite Šiomis Pilnai Apmokamomis 

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

Aprūpinimas)* 
Vakacijos 7 šventės 
Ligoje Paliuosavimai 

Kreipkitės Tarp
8 A.M. ir G P.M. 

Pradedant I'iimadienj Baigiant Penktadieni 
BECTON, DICKINSON & CO. 
Stanley St., East Rutherford, N. J.

<284,

GRAIKŲ PATRIJ0TA1
KALTINA ANGLUS

Athenai. — Tautos Lais-

REIKALINGA
Apvalymui moterys. Valandos nuo 5. P.M. iki 
!» P.M. Nuolat.. 65c j valandų. 24 valandų sa
vaitė. Kreipkitės ; JOHNSTON BUILDING, 

1170 Broadway, K'tom 207.
(281)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Jautienos Kaulų 
Išėmėjai

vinimo Fronto (EAM)—: 
partizanų slaptas laikraštis! 
rašo, kad anglų karininkai i 
Graikijoje siunčia fašistų! 
šaikas daryti sabotažo žy
gius BulgdYijoj, Jugoslavi-! 
joj ir Albanijoj.

PATYRĘ
GERA ALGA

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

SIAMAS PRIIMAMAS I 
JUNGTINES TAUTAS

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Lake Success, N. Y. — 
Saugumo Taryba vienbal
siai priėmė Siamo aplikaci
ją į Jungtines Tautas. Su
prantama, jog ir Jungt. 
Tautų seimas nutars jį pri
imti. Tai bus jau 55 kraštai 
Jungt. Tautų organizacijoj.

šlubuoja Francijos Pramo
ne del Anglies Stokos

Paryžius. — Francijos 
valdžia dėl anglies stokos 
uždarė kai kuriuos fabri
kus, praretino traukinių 
važinėjimą ir aprėžė elekt
ros vartojimą; laukia ang
lies iš Jungtinių Valstijų.

Belgrad. — Skaičiuojama, 
kad naciai Serbijoj per karą 
išžudė 34,000 žydų.

Elekrtine Pajėga Press Brake 
IR ELEKTRINE PAJĖGA 
ŽIRKLIŲ OPERATORIAI

; Metalinių išdirbinių fabrikui. Patyrę.
TAIPGI /

SHEET METAL MECHANIKAI
Patyrę sustatymui lengvų ir sunkių 

metalinių dalių sujungimui, tt.
FALSTROM COMPANY

Arti kampo Main & Brook Avenues 
PASSAIC, N. J.
PASSAIC 3-0013

(285)

POLIŠIUOTOJAI LEMPOM STIEBŲ 
NUOLATINIS DARBAS GERA ALGA 

STADLER & NEU WIRTH 
10-36 22nd Street, Long Island City. 

Queens Plaza Station.
(288)

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Tel. SOuth 8-5369 |
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K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS ; 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergrecn 4-8573 '

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

LICENSES 
Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE ip hereby given thiit License No. 
GB 12242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3615 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN WEINER & LEON WEINER 
Royal Dairy

3615 — Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NEU1TELD
7.87 St. Johns PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2034 has been issued to the undersigned 
t.o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law Ht 
1412 ... 86th Street. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SAMUELS
1412 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2004 has been issiuxl to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ’ Law at 
116 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERBERT KAPLAN 
(Kaplan’s Delicatessen)

115 Grubaiu Ave., Brwklvn M Y

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS

Gruodįjp 14 d., įvyks skani vaka
rienė, po 318 Broadway (Kliube). 
Kviečiame visus dalyvauti, jaunus 
ir suaugusius, vakariene būsite pa
tenkinti. — Sbapokas. (282-283)

bayonneTn? j.
LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 17 d., 7:30 v. v., 2 W. 22nd 
St. Draugai, susirinkimas bus pasku
tinis š. m., ir labai svarbus. Reikės 
tinkamai prisirengti prie LLD 2-ros 
Apskr. konferencijos, o vienas iš 
svarbiausių klausimų, tai ALDLD 
suvažiavimas. Dalyvaukite visi .su
sirinkime. — P. Janiūnas, sekr.

(283-284)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., viet. 

skyr. rengia pabaigtuvių vakarienę 
ir sykiu Kūčių. įvyks gruodžio 21 d., 
8 v. v. 318 Broadway. Kviečiame vi
sus dalyvauti — Kom.

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 22 d., Liet. Salėje. 29 En

dicott St., 5 v. v. įvyks draugiška 
vakarienė. Rengia Kom. Partijos lie
tuvių kuopa. Svečiai galės skaniai 
ir ganėtinai pasivalgyt i ir draugiškai 
galėsime pasidalinti mintimis apie 
komunistė partijos uždavinius ir tt. 
Geros gaspadinės gamina valgius, 
tai bus gera vakarienė. Tad skaitlin
gai dalyvaukime. Parti jiet is.

AthenaR — Atsirado du 
amerikonai koiespondentai, 
kuriuos Gririkijos valdžia 
skelbė “dingusius”, girdi, 
tarp “banditų*’, kaip kad ji 

j vadina resnubl»kiečius par- 
1 tizanus.



Šešias Puslapis
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Prisiminus Praną 
Mulerčih

šeštadienis, Gruod. 14, 1946

Bronx Rendauninkai
Reikalaus Veiklos
Iš Visu Partijų

Bronx rendauninkai mobili
zuojąs! paspausti j visų parti
jų išrinktus valstijos ir šalies 
Įstatymų leidėjus, kad jie 
veiktų išlaikymui rendų kon
trolės.

Įvykusioje susi ėdi jos orga
nizacijų konferencijoje, Bronx 
Winter Gardene, praeitą an
tradienį, pasisakyta išlaikyti 
rendų kontrolę ir vendas nuo 
kėlimo. Dalyvavo 400 delega
tų, nuo 150 organizacijų, 
Įstaigų, bažnyčių.

Pasiųsta rezoliucijos prez.
Trumanui, taipgi didžiumos įi
ma ž u mos 
informuojant juos apie susie- 
dijos nusistatymą.

Kalbėjo Miesto Tarybos 
narys Michael J. Quill. Jis pa
žymėjo reikalą rendauninkų 
vieningumo. Namų savininkės 
firmos, sakė jis. rendų klausi
me diskriminacijos nepripažįs
ta — yra bešališkos ir atlie
ka laiku.

vadams kongrese,

senato

Aido Choras Suteikė Gražų 
Dainos ir Muzikos Popietį

Aido Choras iš tikro atrodo 
pasišovęs išaugti Į šimtinį — 
šimto balsų chorą. Bent taip 
galima spręsti, tokių, vilčių tu
rėti girdėjus - mačius Aido 

į Chorą ir jo atskiras grupes 
i patios A«ldo Choro koncerte, 
I įvykusiame gruodžio 8-tą, 
iSehwabon Hall, Ridgewoode.

Aidas atrodė įspūdimrai. 
Paaugęs skaičiumi dainininkų. 
Merginos - moterys pasipuošu
sios uniforma. Susiformavę 

ne
O susitik i- 

veidą su publi- 
uždeda atsako- 

dainuoti. Ir dai-

Berniukai Vandalai 
Esą Pamate Tos 
Baisios Tragedijos

(20 melų jo tragiškos mirties 
sukakties proga).

1926 metų gruodžio 14 d. 
Minersvillėje, Pa., tragiškai 
žuvo Pranas Mulerčikas. Jis 
buvo užmuštas angliakasyklo-

bartinė Krungliene, ir dukre
les Alberta Urbaitienč ir Al
dona Kalis aukoja $20. ir pra
šo juos paskaidinti taip: $5 
Laisvei. $5 Vilniai, $5 Daily 

KomunistųWorkerini 
Parti jai.

116-17
Ozone, N.

Ja- 
pa-

Garš-

.ši kukli suma aukojama 
toms įstaigoms, kurias atsida
vusiai velionis Mulerčikas nuo
lat remdavo ii- kurias ji būtų 
rėmf’s, jei šiandien gyventi/ ..

Marijona Krunglienė, 
Alberta Urbaitienė, 
Aldona Kalis.

Kūnas

Lawrence Gustaitis, 58 
amžiaus, gyveno 
127 th Street, So.

j Y., mirė gruodžio 
Imaica ligoninėje.
1 šarvotas ’graboriaus J.
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave.. Rrooklyne.
įvyks gruodžio 17 

’no kapinėse.

Aido Vyrų Choras dainavo 
gyvai ir stipriai, su pasitikė
jimu savimi ir naujuoju moky
toju Robertu Feiferiu, kaip 
kad jis jausdavosi drąsus ir su 
savo “tėvu,” Pranu Pakalniš
kiu. Laimė chorui ir mums 
gavus išvyk tįsio mokytojaus 
pavaduotoją Feiferį. Linkime 
ir tikimės, kad vyrai nepaliaus 
dainavę, bet gyvuos ir augs 
toliau. «

Vienoje dainoje, beje, Ale- 
kas Velička sėkmingai išsta
tytas solistu.

Protarpy.į e d a in ų-mu z i kos,
Pranas Buknys, Laisvės gas- 
padorius, pasakė trumpą kal
ba, kredituodamas Aido Cho- 
ra, kviesdamas jį auginti, rem
ti. Ir taip pat kvietė visoke
riopai remti dienraštį Laisvę 
šiame vajuje. O Aido ir 
programos pirmininkė 
Mizarienė teikėsi gražiai 
nešti, jog čia randasi ir
liško darbininkų savaitraščio 
The Worker pavyzdinių kopi
jų ir užrašinėtojai. To praneši
mo pasekmėje, po programos, 
užrašinėtojai sakėsi gavę 7 
prenumeratas.

šokiams smagiai grojo An
tano Pavidžio Radio Orkestrą. 
Ir šokių mėgėjo-jaunimo bu
vo daug. Visa publika atrodė 
atjaunėjusi. Daug čia radosi 
buvusių choristų, kai kurie jau 
su busimaisiais choristais už 
rankutės vedini. Daugelis čia 
buvo pirmu kartu po keturių 
ar penkių metų nebuvimo Ai
do koncertuose — pirmu kar
tu po sugrįžimo iš karo fron
tų, iš karinių darbų, iš armi
jos kempių.

žodžiu 
vieną
giausių popiečių.

Tyrinėtojai ledaunėj gaisro 
ir gyvenamo namo Įgriuvimo 
priežasčių, sako, kad ugnį pa
stogėje užkūrė vandalai, be 
priežiūroj paleisti berniukai. 
Ne mažiukai, beveik vyrukai 
—11 iki 13 metų amžiaus.

Berniukai įsigavo i bildin- 
gą per ventiliatorių ant stogo. 
Radę sausų pagalių, nuspren
dę, kad esą galima užkurti 
“pragarišką ugnį.” Na, ir už
kure ant viršutinių lubų, po 
stogu. Padegus balkiams, sun
kus cemento stogas griuvo ir1 
trenkė j gretimą, žmonėmis 
p er p i 1 d y tą ap a rtm e n tą.

laidotuvės 
d., šv. Jo-

1926 m. gruodžio 
vose M i n ersv i 11ės 
pinėse, kur ilsisi daug kitų j 
rų draugu ir draugių.

Velionis Pranas Mulerčikas 
gimė 1890 m., P;
me, Alytaus apskrityje, Lietu
voje. Amerikoje gyvendamas, 
jis visą laiką buvo ištikimas 
darbininkų klasės narys, taip
gi kovotojas dėl šviesesnio sau 

’ ir visiems darbo žmonėms ry- 
|tojaus. Jis priklausė Komunis
tų Partijai; buvo nariu Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos; taipgi bu- 

!vo ir kitų progresyvių organi- 
Įzacijų nariu.
unijistas. Mėgo 
Laisvę ir Vilnį ir 
savo išgalę rėmė.

žodžiu, Pranas 
buvo kovingas 
darbininkas, taipgi pavyzdin
gas vyras ir tėvas.

Minint jo 20 metų mirties 
sukaktį, buvusioji jo žmona, 
Marijona Mulerčikienė, da-

lietuvių k a-

anemunės kai- iC • 
iloitvie. Lietu. jVCtM.i

K o t v i rt a dieni, I .aisvūs 
gojo lankėsi Ona Gustaitienė j

nuliūdime 
sūnų Alph-

Velionis paliko 
i žmoną Elizabeth, 

‘ionse, dukterį Marcella ir bro
li Joseph.

įsi al
Laidotuvių pareigomis rūpi- .

dienraščio Laisvės, Skaitytoja i 
ir rėmėja. Drg. Gustaitienė at-1 
vyko i Brook lyną pagyventi i 
tūlam laikui. Neseniai ji note- I 

k u- i 
re- į 
.1 u- i

ko savo gyvenimo draugo, 
ris taipgi buvo nuoširdus

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Be to, jis buvo, mojas pažangiojo lietuvių 
dėjimo.

Viešnią palydėjo į Laisvės' 
įstaigą jos graži šeima, duktė ' 
Irene Yuodviršienė, sūnus Er
nest Gustaitis, marti Mary, 
anūkas Gerald ir anūkė Ann.

Speciales Kainos Po;

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir ovorkoutų 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.

dienraščius 
juos pagal

taip, kad ir vyrai matėsi, 
vien tik girdėjosi.

! m as veidas j 
k a savaime 
mybę geriau 
nos sekėsi.

tavame koncerte Aidas dai
navo sėkmingai — harmonin
gai, drąsiai ir gana stipriai 
(ar gal šios salės struktūra 
stiprumui padeda, neišleidžia 

! balso per kaminus, bet ati
duoda publikai). Pradėjo su 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Po to, pirmoje dalyje progra
mos pridėjo tris dainas ir ga
le programos dar kelias kitas. 
Ir užbaigė vis dar tebepra- 
šomas daugiau.

Aidui dirigavo' jo mokyto
jas Jurgis Kazakevičius.

Akompanistėmis, pasivaduo- 
damos, buvo Sylvia Pužaus- 

i kaitė ir Alice Stasiūnaitė.
Jauna aidietė Florence Ka- 

, zakevičiūtė išstojo soliste su 
: armonika (accordion). Aug- 

' jaunuolė vis gražiau groja, 
i Jos grojamos liaudies melodi
jos šį kartą turėjo žymiai dau
giau dainingumo ir jausmo už 

, tas pačias grojant seniau. At
rodo, kad jos muzikališkosios 
dienos nesibaigs

Pirmu kartu 
i čiams pasirodė 
d iečių sekstetas 
siunaite prie piano. Mergaitės 
jau susidainavusios apyšvel- 
• niai. Linkėtina gyvuoti ir vis 
I augti. Gal susilauksime die- 
i nos, kada juomi džiaugsimės | 
ir didžiuosimės ne vien tik na
mie, bet ir kitataučiuose. Ka
daise mes tokį pagarsėjusį 
mergaičių sekstetą turėjome.

Sekstetą sudaro Lillian ir 
Eleanor B r e d e s, Gladys 
White, Frances Mažylis, Cath
erine Norris, Florence Kaza- 

. kevich.
Pirmu kartu taip pat čia 

girdėjome solo dainuojant Lil
lian Bastys, muzikos- dainos 
studentę iš Hartfordo, studi
juojančią New Yorke ir liuos- 
laikiais dainuojančią Aide. 
Jos balsas glostančiai meilus.

Grupė choristų šokėjų, Flo
rence Kazakevičiūtei grojant 
jiems armonika, gyvai pašoko 

i porą liaudies šokių ir buvo 
i taip stipriai reikalauti dau
giau, jog pirmininkė Eva Mi- 

| zarienė išsitarė, kad “jie ži- 
: nos sekamam koncertui susi- 
i mokinti daugiau.“ (Kas tie šo
kėjai?)

Antroje dalyje programos 
girdėjome “Vyturėlį,“ stygi
nį ansamblį, vadovaujamą 
Rojaus židžiūno (ne visai sty
ginį, jame dar skambinama 
pianu ir groja armonistė). 
Gražiai čiulba “Vyturėlis.“ 
Linkėtina jam amžino pava
sario mūsų* scenoje.

Jaunutis choristas Albert 
Augulis grojo armonika, dar 
vis ne daug mažesne už sa
ve. Bet ir jo akordai jau pra
deda įgauti daugiau spalvotu
mo. Mažąjį armonistą publi
ka atitinkamai įvertino.

Violet Čypas, viešnia dai- 
nos-muzikos studentė iš Cle
veland©, dainavo brooklynie- 
čiams jau antru kartu. Dai
nuoja gražiai, dainos reikšmę 
įsigyvena - pareiškia. Jai 
akompanavo Miriam Gottlieb, i

Aidas vertas didžio kredito 
už sugebėjimą aplink save su
telkti talentingą jaunimą ir jį

I auginti, teikti jam progos pa
sireikšti.

Vietiniai valstijos
riai ir assemblymanai pasiža
dėjo veikti už rendų kontro
lę ir konferencijos įgaliotas 
komitetas prižiūrės, kad jie 
savo pažadus išpildytų. O kad 
jie tikrai išpildytų, konferen
cija nutarė:

Surinkti 50,000 parašų už
rendų kontiolę, piieš kėlimą. . fįarna vįs arįjau į merginas 

Užgyrė Wagner - Ellender-
Taft bilių už statybą žemo
mis ir vidutinėmis rendomis 
namų.

Reikalauti iš valstijos iždo 
$20,000.000 paskyrų namų 
statybai.

Nusitarė pasilikti pastovia 
organizacija. Dr. Helen Harris 
apsiėmė pirmininke.

Naujų ir Naudotų Drabužių 
Ir Kitokius Daiktus

Važiuokite Third Avenue “El” 
iki 161st Stoties.

MOTT HAVEN 9-5300.

iš mokyklos kaipo 
nukniaukime egza- 

dok umentų trim 
pirm egzaminų.

HENRY D. MAHLER, INC
500 EAST 164th STREET, 

NEW YORK 56, N. Y.

Jfj

Nereikia laukti. Apkainavimai at
liekami greit, atlyginimai imami 
kuo mažiausi. Jei jūs siunčiate 
paką pas Mahler, jūs aplaikysite 
sąskaitą už muitą ir aprokavimą. 
Po apmokėjimo, jūsų pakas yra 
išsiunčiamas.

Keturi šimtai Curtis High 
School, S. 1., studentų demons
travo praeito trečiadienio 
priešpietį, reikalaujant sugrą
žinti 3 studentus. Jie buvę su
spenduoti 
nužiūrėti 
minacijos 
dienomis

MES APDRAUDŽ1AM 
PERSIUNTIMĄ PAKŲ

jūsų šeimai, esančiai
U.S.S.R.

Atneškite ar* prisiųskite savo pa
ką pas Henry D. Mahler, Inc; 
Mahier turi valdžios leidimus 
(license) pasiuntimui naujų ir 
naudotų drabužių ir kitokių daik
tų į visas dalis Sovietų Sąjungos.

Pakai pasiųsti per Mahler yra: 
apdrausti pasiuntimui 

apkainuoti stilyg tikros 
vertybės 
pasiunčiami nuo sudrėkimo 
apsaugotuose pakuose 

Sovietų muitai apmokami 
naudoti drabužiai išrūkomi 
ir išduodama certifikatai.

su vaikyste.
brooklynie- 

jaunuoliu, ai- 
su Alice Sta-

•-r - .

šios
Eva, I 
pra- ’ 
ang

Unija Paragino Mūsą 
Delegaciją Išstoti 
Prieš Franco

M ui ereik as 
ir susipratęs

su Aidu 
iš gražiausių

"Jokia

Tyrone 
Payne

žemiška

turėjome
ir sma-

meilė negalėjo patenkint, 
troškimų !"

Gene Tieiney :!« John
Baxter & Clifton Webb

Power 
: Aline 

Herbert Marshall
W. SOMERSET MAUGHAN’S

“THE RAZOR’S EDGE”
Seniai lauktas judžių įvykis, kuriam pa
ruošti reikėjo dviejų metu . . . Dalyvauja 

)3t> aktoiiai ir 10,000 vaidintųjų 1
Dur ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj

ROSARIO IR ANTONIO
BOB HANNON * EMMA OTERO

Extra! SENOR WENCES.
ROXY 7th Ave. ir 50th Street.

CIO American Communica
tions Association praeitą tre
čiadienį pasiuntė mūsų šalies 
delegacijai Jungtinėse Tauto- 
tose paraginimą laikytis už 
“visuotiną nutraukimą diplo
matinių ir ekonominių ryšių su 
Franco Ispanija.”

Drg.' Gustaitienė pridavė 
drabužių Lietuvos žmonėms ir 
paaukavo $1 dienraščio Lais
vės reikalams.

World Tourists, Inc
(Įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA

L. K.

P •&

Sinajus klasikas prietikių. Atviroj jūroj 
siaučia Judyje su žavinčia didybe 

Alan Ladd * Brian Don Levy 
William Bend lx, Barry Fitzgerald 

“TWO YEARS 
BEFORE THE MAST’’ 
Dar ir Romantiška Komedija 

‘FAITH Fl ’L IN MY FASHION” 
su Tom Drake * Donna Reed 

BROOKLYN 
PARAMOUNT 

Flatbush ir DeKalb Aves.

PUNDELIUS naujų, senu drabužiu ir kitu daik- V V Ktu i c c
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais

1.

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * (teras Alus ir Užkandžiai

48 Gok! Street, Brooklyn, N. Y.
1 Telefonas Cumberland 6-8629

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

įvykis Judžių istorijoj .. . 
Nepaprastai įdomi ir 1 
smagi filmą! 
mansų žemės 
jūsų širdyje! 

W A L T

“Song of the South
Pirmoji gyvojo veiksmo

I ‘ muzikalė drama!
TECHNI - SPALVOMIS 

taip pat jgyvintos Uncle Remus 
apysakos su RUTH WARRICK, 
LUCILE 
McDaniel 
švilpauti nos 
RKO ' 
PALACE

NUOLATI RODYMAI.
Vidunaktį Rodoma Kas Naktį

kaip ir visuomet
MES taip pat

lais išrūkome 
ir gauname
Tarybos liudijimą.

chemika-

drabužius
Sveikatos

begaliniai 
1 džiaugsmo ir ro- 
j “Juoko Vietą”

lį i s N E 'Y ’ S
n

WATSON, HA'TTIE 
ir 6 niuniuotinos ir 

dainos!

Broadway Ir 47 St.

Paramount’s puikiausia programa per 20 metų! Šauniausia muzikalė 
Extravaganza ... pilna komedijos, romansų ir muzikos, su mylimomis 
dainomis, kurios ir senos ir naujos! Tai panašiausias j dangų dalykas .. .

, IRVING BERLIN’S

“BLUE SKIES”
žvaigždžiuoja BING CROSBY * FRED ASTAIRE 

JOHN CAULFIELD
BILLY DE WOLFE * OLGA SAN JUAN 

TECHNI SPALVOMIS
* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

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

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

,4.
i MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! į 
J Matyk huinaus Atlantos viešbučio gaisro judžius! Matyk vėl veikiantį didį Vokietijos į 
■ tvenkinį, suprogdintą karo metu! Matyk J. V. karinę policija užklumpant juodąją Italų Į 
| rinką! Matyk 300 žydų pabėgėlių sugrįžimą j Šventąją Žemę, kaip teisėtų ateivių! Matyk* 
■žydus pabėgėlius laive Haifoj kovojant su anglų policija! Matyk kriz.į Ixmdono konfe- I 
į rencijoj, kur nesusitaiko indusai su mahometonais! Matyk speciulę filmą |

! “Operation Underground” j
| iš tikrų įvykių, kur pirmą kartą parodoma, kaip francūzai slaptai kovojo prieš nacius— * 
Į pačių kovotojų nufotografuotą! Puikiausi judžiai mieste. ! I
I EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 Street. i

"THE TARAS
FAMILY”
Neužmirštama drama Ukrainu i

kovos prieš Nacius. ,

2. MES sumažinome savo

lėšas.

3. MES turim Įrengimus ge-

piausiai jums patarnauti.
v,

4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 1-9612

WORLD TOURISTS, INC

Valandos:

CAMBR1DGE 
u l»w«u . . . $297*

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
Tel. Orchard 4-4660

Peter Kapiskas

DEAN 
is hwoi* . . . $2475

BEER & ALES

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

STANLEY 7th Ave. tarpe 42 ir 41 St

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck ir Mnujer Bta. BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

PARUOŠĖ

MARK DONSKOY 
“Rainbow” Direktorius.

UATMCt

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. £-2178. (Aril Graham Amu Atdara Vakarai*.




