
Padirbėkite Laisvei.
Jų Spauda Šališka.
Francijoj Nusiminimas.
Stalinui 67 Metai.
Ar Pasimokys Vengrija?

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Dienraščio Laisvės vajus ei- Į No. 285
na |prie pabaigos. Dar dauge- j. __
lio kolonijų draugai nepasiro- į
dė jame. Reikalinga paskuti- į Amerikiečiai Leidžia Hitlerio 
mis dienomis smarkiau pad ir-; n-.» n„.,„ •• „
būti. Reikia dėti pastangų ' AfjentU. Dilti B3V3fij0S 
gauti naujų skaitytojų ir at- , Prezidentu 
naujinti senų prenumeratas.
Padirbėkime!

Kiekvienam turi būti aišku, 
kad jis nežinos, kas pasaulyje 
dedasi, jeigu neskaitys dien
raščio Laisvės. Mūsų dienraš
tis^ patiekia teisingas žinias ir 
permatančiai nurodo politi
nius Įvykius. Jeigu skaitytojai 
prisimins, kaip mes rašėme 
tuo ar kitu klausimu ir kaip, čionys seime turi daugumų, 
gyvenime tas pasitvirtino, tai 
jie supras, kaip jiems 
skriauda, 
Laisvės.

Prie Hitlerio Dr. Mueller 
būtu tarnavo slaptojoje nacių po- 

jpigu jie neskaitytų į Rcijoje. Tai šitaip mūsų o- 
kupacinė valdžia “kovoja 

r„ v. ***.,, ! prieš nacizmą.”Turčių spauda visada buvo . . _____ ‘______
šališka, visada gynė išnaudo- v • n. i . • n *i i 
tojų klasės reikalus. Dabarti-1 Venerai Studentai Keikalau- 
niu laiku ji yra galutinai nu-1 ja jj Kaviniu ParafflOS 
stojus bent kokio bešališku-1 ‘
mo” ne vien klasių kovos rei- i 
kainose, bet ir tarptautinėje 
politikoje.

Turčių laikraščiai atvirai 
veda propagandą prieš darbi
ninkų klasę, darbo unijas, jų 
vadus, tuos Įstatymus, kurie 
gina demokratinę tvarką. Ją 
seka lietuvių kalboj klerikalų, 
smetonininkų ir socialistų ga- 
zietos.

★ * ★
Turčių spaudos vienpusišku

mą numaskavo Molotovas. Jis, 
baigiantis Keturių Didžiųjų 
Konferencijai, pareiškė, kad 
Amerikos spauda neteisingai 
dalykus aprašė, klaidino skai
tytojus, nei karto teisingai ne- 
padavS Sovietų Sąjungos dele-1 
legacijos nusistatymą. Jis tik i 
nusijuokė, kada tokia spauda i 
dangstosi “spaudos laisve,” o 
tarnauja tik kapitalo reika- ■ užilgo Anglija paskirs mi

lams. ! nistrą Vokietijai. Juo esą
★ ★ ★ 1 numatomas Sir Harthley

Francijoj spauda nusiminu-. Shawcross, britų atsovas
šiai rašo dėl Anglijos ir Ame- Jungtinėms Tautoms, 
rikos apvienijimo zonų oku- j
puotoj Vokietijoj. Francūzai 
numato, kad ta politika yra 
tokia pat, kaip buvo Anglijos 
po Pirmo pasaulinio karo — 
atgaivinti Vokietijos imperia
listų militarę galią. Po ekono
minio apvienijimo seks politi
nis.

Bet blogumas yra ne tame, 
jog apvienytos tos zonos, o 
tame, kad ten nevedama ko
va prieš hitlerininkus, bet pa
taikaujama jiems. Socialisto 
Schumakerio šūkavimai, kad 
“vokiečiai negali išsitekti da
bartinėje Vokietijoje,” kad 
jiems reikia Silezijos, Pama
rio, Austrijos, tai yra Hitlerio 
užkariavimo obalsiai.

★ ★ ★
Iš Maskvos praneša, kad 

laukia maršalo Stalino grįž
tant iš vakacijų. Gruodžio 21 
dieną sukanka Stalinui 67 me
tyli amžiaus. Manoma, kad jis 
savo sukaktį švęs Maskvoj.

Kaip matome, turčių spau
da vėl jį marina. Yra pasau
lyje žmonių, kurie laukia jo 
mirties. Jie jau net “vainą” 
kelia tarpe Sovietų vadų, ku
rie būk visi veržtųsi į Stalino 
vyriausybės pozicijas. Jie ir 
galą gaus, o nepajėgs supras
ti ką reiškia tarybinė tvarka, 
ką reiškia Komunistų Partijos 
rolė.

★ ★ ★
Norvegija pasirašė su So

vietų Sąjunga laikiną preky
bos sutartį. Manoma, kad ta 
sutartis greitai bus praplėsta.

Iš Budapešto, Vengrijos 
praneša, kad vengrų preziden
tas Zoltan Tildy važiuos į 
Maskvą tartis. Kaip žinome, 
Vengrija šoka pagal anglų- 
saksų bloko komandą, ragus 
stato prieš savo kaimyną — 
Sovietų Sąjungą. Gyvenime 
jai tas nieko gero nesiūlo. Ro
dosi, kad ji jau turėjo pasi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c

Munich, Vokietija. — A- 
menkos okupacine valdžia 
sutiko, kad Krikščionių So
cialistinės Unijos, galva Dr. 
Mueller gali būti išrinktas 
Bavarijos prezidentu. 0 
kad jis bus išrinktas, tai 
netenka abejoti, nes krikš-

Budapeštas. — Vengrų 
studentų Sąjungą pareika
lavo, kad tos kavinės, ku- 

i riose studentai praleidžia 
; daug laiko sėdėdami, ger- 
' darni kavą ir “kitus gėri
mus”. dalį pelno paaukotų 
studentų reikalams, ka
dangi jos, kavinės, iš stu
dentų padaro daug pelnų.

Tačiau kavinių savininkai 
atšauna: “dabar ne tie lai
kai, kai kavinės būdavo 
aukso kasyklomis.” Kitais 
žodžiais, kavinių savininkai 
šiuo metu tiek pelnų nepa
daro, kaip prieš karą.

MINISTRAS VOKIE
TIJAI.

London. — Sakoma, ne

Mirė Jonas
i Juodzevičius

Brooklyn, N. Y. — Stai- 
į ga mirė Jonas Juodzevičius, 
gyvenęs po 265 So. 2nd St., 

i Brooklyne. žinią apie mirtį 
į pranešė jo draugas Urbo- 
; nas. Sako, kad pirmadienio 
I ryte Juodzevičius nesikėlė, 
į tad apie 7 vai. jis priėjo 
prie jo pakelti, bet rado ne-

I gyvą.
Juodzevičius buvo dienra

ščio Laisvės skaitytojas ir 
uolus rėmėjas darbininkiš
ko judėjimo. Daugiau apie 

į šermenis ir velionį bus pra- 
į nešta kitose laidose. 
Į .----------------
Mirė Jonas Paserpskis

i Jersey City, N. J. — Sek- 
' madienį, gruodžio 15 d., mi
re Jonas Paserpskis, gyve
nęs po 26 Cator Avė., Jer-

i sey City, N. J. Mirė Jersey 
City Medical Center. Kūnas 
bus pašarvotas namuose, po 

! viršminėtu antrašu. Laido- 
: tuvės įvyks gruodžio 18 d., 
' 2 vai. dieną, Bayview Kapi
nėse, Jersey City. Velionis 
buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir savo laikais 
daug padirbėdavo vajuose, 
šią žinią pranešė £raborius 
Matthew A. Buyauskas, iš 
Newark, N. J., kuris ir rū
pinasi laidotuvių pareigo
mis.
mokyti iš finų provokacijų, 
kurie per eilę metų šoko par 
gal užsienio imperialistų ko
mandą ir tik žalos1 pasidarė.
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Sako, Bevinas Rezignuosiąs iš Užsienio 
Reikalą Ministro Vietos

Jungtinių Tautų Generalinis 
Seimas Baigė Savo 'Sesijų

Seimo Prezidentas Spaak ir Jungtiniu Tautų Generalinis sekretorius Lie Pasakė Gražias, 
Karštas Prakalbas; Antroji Seimo Sesija Įvyks 1947 Metų Rugsėjo Mėnesio Pabaigoje; 
Pabėgėlių Globos Organizacijai Priimta Konstitucija; Tarybinės Ukrainos Atstovas Griež

tai Išstojo prieš Šelpimą ir Globojimą Karo Kriminalistų ir Fašistų
(Mūsų specialiu korespondento)

New York City, Flushing 
Meadow. — Tai jau baigė 
savo darbą ir posėdžius 
Jungt. Tautų Generalinis 
Seimas. Paskutinis posėdis 
Įvyko gruodžio 15 d., sek
madienį ir užsitęsė iki po 
dvyliktos valandos naktį. 
Tai buvo be galo svarbus ir 
įspūdingas posėdis. Tame 
posėdyje buvo išspręsti du 
klausimai, kuriais buvo iš
kilę nemažai gana smarkių 
diskusijų. Pirmas klausimas 
buvo pabėgėlių reikalai. 
Kalbėjo įvairios delegacijos. 
Ilgiausia ir išsamiausią 
prakalbą pasakė Tarybinės 
Ukrainos delegacijos atsto
vas. Jis kalbėjo karštai ir 
labai įtikinančiai. Jis prie
šinosi Seimo komisijos siū
lomai konstitucijai dėl pa
bėgėlių organizacijos. Jis 
sakė, kad toji konstitucija 
faktinai priglaudžia ir glo- 
bon paima karo kriminalis
tus ir fašistus. Jis nurodė 
faktais, kad dabar pabėgė
lių kempėse darbuojasi ka
ro kurstytojai ir fašistai. 
Jis nurodė skaitlinėmis iš 
tų kempių, kurios jau buvo 
ištirtos, jog jose surasta 
aukštas nuošimtis karo kri
minalistų. Jis sakė, kad ko
misijoj buvo pasiūlyta su
daryti plačią bešališką ko
misiją, kuri nuvykus tas 
kempes ištirtų. Bet komisi
joje dauguma tąjį pasiūly
mą atmetė.

Prieš Seimo komisijos pa
siūlymus kalbėjo Jugoslavi
jos atstovas. Jis irgi smer
kė karo kriminalistų ir fa
šistų globotojus.

Vienok Seimo dauguma 
komisijos pasiūlymą priė
mė.

Paskutinis šio posėdžio 
pasidalinimų ir ginčų, 
punktas, tai buvo pasiūly
mas būsimąją seimo sesiją,

Jungtinių Tautų Seime Pasaulines 
Federacijos Klausimas

Flushing Meadow. — Pe
reitą sekmadienį popieti
niam Jungt. Tautų Genera
linio Seimo susirinkime bu
vo svarstoma svarbus klau
simas. Tai buvo Seimo ko
misijos pasiūlymas dėl 
Jungtinių Tautų Ekonomi
nės ir Socialinės Tarybos 
santykių su Pasauline Dar
bo Unijų Federacija ir Ta
ly bų Sąjungos pątaisymas 
prie komisijos pasiūlymo. 
Kaip jau žinoma, Federaci
ja atstovauja septyniasde
šimt milionų organizuotų 
darbininkų. Federacija rei
kalavo, kad būtų jai suteik
ta teisė Ekonominėje ir So
cialinėje Taryboje dalyvauti 
su patariamu balsu ir dary
ti pasiūlymus bei įnešimus 
ir kad tie įnešimai būtų už
dėti ant Tarybos dienotvar* 
kio. Seimo komisija pasiūlė, 

Ukrainos delegacija. Jos at
stovas plačiai nurodinėjo 
reikalą būsimąją sesiją lai
kyti Europoje. Prieš pasiū
lymą plačiai kalbėjo Angli
jos delegacijos atstovas. Jo 
vyriausias a r g u m e ntas 
prieš Europą buvo, kad čio
nai jau yra paruošti visi į- 
rengimai ir parankumai 
dėl susirinkimo. Europoje 
vėl viskas iš naujo reikėtų 
ruošti.

Laike balsavimo buvo 
juoko ir nustebimo, kai už 
Europą balsavo Jungt. Val
stijų delegacija. Nežiūrint 
kuri bus antroji sesija, lai-

Amerikiečiai Globoją Karo 
Kriminalistą

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų Partijos or
ganas “Borba” paskelbė, 
kad garsusis kroatų kvislin- 
gas ir išdavikas Pavelitch 
randasi globoje Amerikųs 
okupacinės valdžios Austri
joje.' Pasirodo, kad Pave
litch buvo Romoje, iš ten 
lėktuvu atlėkė į Vieną, čio
nai jį gražiai.pasitiko Jung. 
Valstijų karininkai, o pas
kui Pavelitch turėjo pasi
kalbėjimą su spauda.

Persergsti prieš Reakciją 
Lenkijoje

Maskva. — Dienraštyje 
“Pravdoj” rašo Kovalskis 
apie padėtį Lenkijoje. Jis 
nurodo, kad užsienio jėgų 
palaikoma ir finansuojama 
Lenkijoje reakcija kelia 
galvą. Jai vadovauja Miko- 
laičikas. Į jojo valstiečių 
partiją susispietė visi fašis
tai ir karo kriminalistai.

■* __________________ ♦—

Alberta, Canada. — Šioje 
provincijoje miškuose privi
so tiek daug vilkų, jog jie 
baigia naikinti naudingus 
žvėriukus.

kad Federacijai tiktai būtų, 
suteikta teisė patiekti pa
siūlymus dėl uždėjimo ant 
dienotvarkio. Taryb. Sąjun
ga davė pataisymą, kad 
Federacijai būtų leista Ta
ryboje dalyvauti, turėti bal
są, ginti savo pasiūlymus.

Prieš šitą Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą karštai kal
bėjo Anglijos darbiečių val
džios atstovas ir Amerikos 
delegacijos atstovė ponia 
Douglas. Abudu jie sakė e- 
są nepriešingi organizuo
tiems darbininkams, • gyrė 
darbininkų patriotizmą lai
ke karo, bet abudu griežtai 
pasisakė prieš suteikimą 
70,000,000 organizuotų dar
bininkų tikro balso Ekono
minėje ir Socialinėje Tary
boje.

Balsavimo pasekmės buvo 
tokios, kadi Tarybą Sąjun

kyti kur nors Europoje. Pa
siūlymą padarė Tarybinės 
to, dauguma pasisakė už 
antrąją sesiją čia pat New 
Yorke. Kaip žinoma, antro
ji sesija įvyks 1947 metų 
rugsėjo mėnesį.

Seimo darbams pasibai
gus, kalbėjo Jungt. Valstijų 
delegacijos galva, buvęs se
nato nūs Austin. Jis karštai 
sveikino Seimo darbus, auk
štai pagyrė Seimo preziden
tą Spaak ir Jungt. Tautų 
generalinį sekretorių Lie. 
Jo prakalbą Seimo nariai ir 
publika pasitiko karštais 
aplodismentais.

Gana ilgas, gražias, en
tuziastiškas prakalbas pa
sakė Spaak ir Lie. Pirmiau
sia kalbėjo Lie. Jis nurodė, 
kad šis Seimo susirinkimas 
puikiausia įrodė pasaulio 
troškimą taikos ir ramybės 
ir kad tatai bus galima at
siekti. Penkiasdešimt ketu
rios tautos surado bendrą 
kalbą ir susitarė ne tik pra
šalinti karus, bet ir pakelti 
visam pasaulyje progresą i- 
ki pirmiau negirdėto laips
nio.

Panašios dvasioje išsirei
škė ir Spaak. Jis irgi džiau
gėsi Seimo sesijos darbais 
ir laimėjimais. Jis irgi svei
kina šią daugiatautę orga
nizaciją. Jis irgi mano, kad 
tautos išmoko veikti išvien 
ir palaikyti pasaulyje taiką.

Abiejų šių pareigūnų kal
bas publika karštai sveiki
no.
, Reikia pabrėžti tas svar
bus faktas, kad abu šie vy
rai užsilaikė labai bešališ
kai visuose klausimuose. 
Niekas nedarė jiems užme
timo, kad jie būtų bandę 
susirinkimų eigą pakreipti 
vienon kurion pusėn klausi
mais, kuriais buvo rimtų 
pasidalinimų ir ginčų.

gos pataisymas buvo atme
stas, o komisijos rezoliucija 
priimta. Negalima sakyti, 
kad Federacija visiškai pra
laimėjo. Jinai laimėjo, bet 
tiktai dalinai. Netenka abe
joti, kad Darbo Unijų Fe
deracija ateinančių metų 
Seimo sesijoje vėl iškels tą 
patį reikalavimą.

Kaip kituose punktuose, 
taip šiame darbo žmonių 
reikalus karštai apgynė Ta
rybų Sąjungos delegacija.

Lėktuvu Tiesiai i Havaną
Newark, N. J. — Natio

nal Airlines paskelbė, kad 
jau atidarytas lėktuvų ke
lias tiesiai į Kubos sostinę, 
Havaną. Kasdien lėks po 
vieną lėktuvą iš čia į Ku
bą, ir iš Kubos į Newarką.

Londonas. — Overseas i Davbiečiai vis labiau ne- 
News Agency koresponden-| pasitenkinę ta politika ir jie 
tas, Mr. Schoenbrun, skel-|t:ū pareiškė viešai ir šlap
ina, jog jis esąs patyręs,. tuose pokalbiuose, 
kad britų užsienio reikalų i Sakoma, šiandien Darbo 
ministras, Ernest Bevin ne-' Partijoje Anglijoje yra du 
užilgo pasitrauksiąs iš savo , “tvii U vyrai”, — Morriso- 
vietos. Tai būsią padaryta Įnas ir Bevinas. Attlee, ku- 
bėgyj poros mėnesių, skel-Į rįs eina premjero pareigas, 
bia-korespondentas. >ra silpnokas, bet-jis buvo

. v • • i j nustatytas dėl to, kad Mor-Bevinas sako-; su Bevjnu al<ijo
ma, pasitrauksiąs del slip-1 R t- ir pats vienas ku.
nos savo sveikatos 1 lesa, jo | ta vfet k,imti
sveikata nėra tvirta ft- gy- ^atar Mormonas
dytojai jam pataria ieškot., k-..s^s darbiečius pulti Re. 
ramesnio užtemimo, ne vįna - greį£įau 
tiek reikalaujančio nervų l" ■ i.arimės jo vietos pašalinus, 
tempimo. , 0 tll0,net Mormonui tektų

Bet neoficialiai Bevinas i jo arba gal net ir Attlee’o 
pasitrauksiąs dėl to, kad Į viet a.
pačioje jo partijoje (Darboj £iuo metu Morrisonas ei- 
Partijoje) reiškiasi didelis i na pareigas “parlamento 
nepasitenkinimas jo užsie- ‘ lyderio”, — tai svarbi vieta 
nine politika, kuri yra nie- savaime, tačiau užsienio 
kas daugiau, kaip torių, ar- i reikalo ministro ir ministrų 
šiaušių anglų imperialistų j pirmininko vietos yra vis 
politika. tik svarbesnės.

Indija Išeisianti iš Britanijos Imperijos 
Ir Tapsianti Nepriklausoma

Benares, Indija. — Gruo-, rijos, visai neatsiklausdama 
džio 15 dieną čionai kalbėjo . Anglijos. Nehru^ pareiškė, 
šimto tūkstančių miniai - Indija neprašys Angli- 
Pandit Jawaharlal Nehru, -!os Parlamento uzgirti nau- 
T ,.. . jąją konstituciją. Indija, ki-
Indijos laikinosios valdžios i tais žodžiaiS; busianti ne- 
galva ir vadas Indusų Kon-; priklausoma valstybė!
greso. Jis pareiškė, kad In- Nehru pasmerkė Musul- 
dijo's Steigiamasis Seimas manų Lygą, kuri atstovauja 
pagamins kraštui konstitu-' 100,000,000 musulmanų. To-
ciją ir už keleto dienų Indi- ji Lyga esąs Anglijos impe-
ja išeis iš Britanijos Impe- i rialistų įrankis.

Pasiūlymas Taikingais Būdais Spręsti 
Darbo ir Kapitalo Ginčus

Washingtonas. — United 
States Conciliation Service 
komisija paskelbė savo pla
ną dėl sprendimo ateityje 
ginčų tarpe darbininkų ir 
samdytojų. Komisija mano, 
kad galima išvengti streikų 
ir kad nereikia jokių prieš- 
darbininkiškų įstatymų.

Komisija siūlo sekamus 
keturius būdus:

Panaudot specialius dar
bininkų ir samdytojų taiky
tojus.

Indijos Delegatė Skundžiasi, 
Kad Ją Anglai Persekioją

Karachi, Indija. — Su 
grįžus iš New Yorko indu 
sų veikėja ir Indijos dele 
gatė Jungt. Tautų Generali 
niame Seime, Pandit, parei 

i škė, kad anglai labai neno 
i rėjo jos susipažinimo su r u 
j sais. Anglai taipgi buvo pa 
' statę savo agentus sekioti 
josios žygius New Yorke.

/

■ Nauji Stambūs Kreditai
• Čechoslovakijai

Londonas. — Anglijos 
valdžia sutiko duoti Čecho
slovakijai $10,000,000 vertės 
kreditų dėl nusipirkimo An
glijoj reikalingų pramoni
nių įrengimų.

Sudaryti komisiją iš tri
jų (vienas nuo darbininkų, 
kitas nuo samdytojų, tre
čias nuo valžios) dėl iš
sprendimo iškilusių ginčų.

Panaudoti s a vanorišką 
arbitraciją.

Sudaryti speciales tary- 
i bas ginčų sprendimui.

Jeigu ne viena, tai kita 
• iš tų įstaigų iškilusius gin- 
:čus paimtų išspręsti. Komi- 
i sija teigia, kad šiuo keliu 
|būtų galima išvengti strei
ku, v

i Gen. Franco Gina Savo 
Armiją

Saragossa. — Čionai kal
bėdamas Ispanijos diktato
rius gyrė savo armiją ir pa
reiškė, kad ’’Ispanijos prie
šai” ruošia karą prieš Ispa
niją. Jis nieko neprisiminė 
apie Jungtinių Tautų Gene
ralinio Seimo nutarimą, kad 
valstybės turi ištraukti sa
vo ambasadorius iš Ispani
jos.

Sukilėliai Spąstuose
Saracas, Venezuela. — 

Valdžia skelbia, kad sukilė
liai visiškai apsupti ir jiems 
grūmoja sunaikinimas, jei
gu jie nepasiduos. Viso la
bo sukilėlių esą tiktai trys 
šimtai.
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Mikolaičikas ir Popiežius
Pasaulio akys nukreiptos į Lenkiją. Sausio 19 d., 

1947 metais ten įvyks pirmieji parlamento rinkimai. 
Lenkijoj buvo referendumas, kurio laiku liaudis didele 
didžiuma balsų nubalsavo, kad dabartinė demokratinė vy
riausybė gerai padarė atimdama nuo ponų dvarus ir že
mę ir atiduodama tiems, kas ją apdirba. Taip pat nubal
savo, kad reikia nacionalizuoti stambius fabrikus, dirb
tuves ir kitas gamybos priemones. Pasisakė už Lenkijos 
sieną išilgai Odros ir Neisse upių, tai yra, kad Lenki
jai turi priklausyti jos senos žemėj; — Silezija, Pamarys 
ir Poznanius. Nubalsavo panaikinti senatą, kuris buvo 
senoviška bajorų liekana, ir nutarė įvesti šalyj vieną įsta- 

z tymdavystę — parlamentą.
Tie dalykai nepatinka ne vien Lenkijoj dvarponiams, 

kapitalistams ir nuolatiniams jų pagelbininkams vysku
pams, kunigams, bet ir užsienyj jų broliams. Nereikia nei 
kalbėti, kad tas nepatinka Anglijos ir Amerikos multi- 
milionieriams, jų diplomatams ir politikams.

Dabartinė, Lenkijos vyriausybė, tai penkių partijų 
demokratinio bloko vyriausybė. Iš Londono importuotas 
ponas Stanislaw Mikolaičik dėjo visas pastangas, kad 
suskaldyti tą bloką. Jam nepavyko. Lenkijos Socialistų 
Partija apsivalo nuo išdavikų ir eina išvien su komunis
tais ir demokratais. Valstiečių Partija suskilo, — darbo 
valstiečiai eina išvien su valdžia. Demokratų Partija lai
kosi bloke. Kita valstiečių grupė Now^i Zyzwolene' (Nau
jas Išsilaisvinimas) laikosi bloke.

Liko vienas Mikolaičikas, kaip kokis sirata, su dvar
poniais ir reakcininkais. Aplink jo “Valstiečių Partiją” 
.susijungė ir miestų buržuazija, ir buvę aršiausi fašistai— 
Vilniaus, Baltrusijos ir Ukrainos pavergėjai ir nacių 
bendradarbiai.

Bet jie žino, kad jiems vilties nėra rinkimus laimėti. 
Nepaisant kiek jie šaukia apie “demokratiją”, kiek gauna 
iš užsienio reakcijos pagalbos, juos Lenkijos darbininkai
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Centralinėje Architektinių Planu Raštinėje Vilniuje: Architektai daro planus dėl Lietuvos sosti
nės atstatymo i“ pagražinimo. Lietuvos architektams padeda Maskvos i’* Leningrado architektai. 
Už keleto metu Tarybų Lietuvos sostinė Vilnius bus vienas iš gražiausių miestų Europoje.

PASTABOS

Žinios iš Lietuvos

UžŲAVI-

26. -4- Vi- 
apsk rities 
apylinkėse

VILNIEČIAI GARBINGAI 
PRADĖJO VYKDYTI DE
ŠIMTADIENIO 

NIUS 
Vilnių, spalių 

suose Vilniaus 
valsčiuose ir
darbo valstiečiai gyvai ap
svarstė Lietuvos ĘP(b) 
Centro Komiteto nutarimą 
dėl dešimtadienio organiza
vimo grūdų ir pieno paruo
šoms užbaigti.

Į paruošų punktus su žy
miai padidėjusiu intensy
vumu plaukia grūdai vir
šum plano.

Riešės valsčiaus naujaku
riai ir kiti darbo valstiečiai 
vieni pirmųjų karštai atši

ls: vie tima.. Ir valstiečiai pažįsta, kaip vilkus avies kailyj! Vienatinė h?Pe į partijos 
jų viltis, tai kunigija. Lenkijos žmonės religiniai. Popie- Pirmąją dešimtadienio die- 
žius nesigaili pinigų. Kunigai sakyklas pavertė į prakeiki- 150 _ vežimų _ raudonoji
mo valdžios tribūną. Bet mes manome, kad reakcija vis 
vien pralaimės. ‘

gurguolė iš Riešės patraukė 
Vilniaus link.

Lindiniškių apylink. nau
jakurys Želtkovas, pirma-

/ Keturi Reakcijos “Musketieriai”
* Visada imperialistai, atsiekimui savo tikslų, naudo

jo ne vien savo jėgą, bet dažnai kitas jiems paklusnus 
valstybes. Anglijos valdonai tam reikalui plačiai naudo
ja savo “domini j onus” — kolonijas — Australiją, Kana
dą, Apvienytą Pietų Afriką, Indiją, Naują Zelandiją ir

* pusiau kolonijas — Iraką, Egiptą ir kitas. Wall stryto |
turčiai tam reikalui plačiai naudoja Pietų ir Centralinės no dovana Spalio šventei. ‘ 
Amerikos valstybes, net Pan-American organizacija su- Po jo prie elevatoriaus 
daryta. privažiavo Bukiškių apylin-

ARCHITEKTŪRIN. PRO
JEKTŲ PARODA

 Vilnius. — Prieš kurį lai- 
grūdu, Vaitkevičienė — 100 M Architektūros Reikalų 
kg, Gurnevičius— 50 kg ir Valdyba prie LTSR Mmjs-

Bereikalingai, mano su
pratimu, skaitytojai ginči- 
nasi dėl kelionių įspūdžių. 
Juk laikraštis turi būti įvai
rus. Man daug geriau pa
tinka skaityti apysakas ir 
kelionių įspūdžius, negu ko
kius sausus straipsnius. Į- 
domu, kada aprašo apie ki- 

i tas valstijas, kaip ten svie- 
i tas gyvena, nupiešia gam- 
I tos vaizdus. Dar geriau, 
Į kuomet kai kurie rašėjai į- 
I deda įvairių lietuviškų žo- 
! džių, kurių mes nevartoja
mo, ir gražių terminų. Iš to 
irgi gauni daug žinojimo.

i
Kiek aš patėmijau tuos 

I kritikus, kurie priešingi a- 
pysako-m ir kelionių įspū
džiams, tai jiems kaip tfk 
ir reikėtų mokintis iš Kaš- 
kaičio įspūdžių, mokytis lie
tuviškumo, daug žodžių ir 
tarmių. Bėda su mumis, kad 
mes mylime kitus bombar
duoti, o savęs nematome.

Bažnyčia ir ateizmas
Kunigija susirūpinusi pli

timu ateizmo. Mat, žmonės 
vis daugiau šalinasi nuo 
bažnyčios ir linksta dau
giau prie radikalizmo. Ku
nigija turėtų atsiminti Die
vo prisakymą, kad be jo va
lios niekas nepasidaro. Tai
gi, jei šiandien turime viso
kių valdžių, sovietiškų, ko
munistišku, tai viskas pri-

Kas Ką Rašo ir Sako 
PADARĖ GĖDĄ KANA
DOS ŽMONĖMS

Kanadiečių Liaudies Bal
sas rašo:

Svarstant Jungtinių Tautų 
atstovų susirinkime, 
atstovas 
k i spaudimą į 

Franko valdžią. Jis 
tik prieš sumanymą

trų Tarybos paskelbė kon-
Į elevatoriaus kiemą, pro kursą valsčiaus ir apylinkės 

pat valstiečių vežimus, įrie- vykdomųjų komitetų pasta- 
da ūždamas sunkvežimis, tų planams sudaryti. Kon

kurso tikslas — tipinio ta- 
i rybinės valdžios įstaigos pa
stato projekto ■ sudarymas, 
nenutolstant nuo lietuvių 
liaudies statybos.

Paskelbtasis konkursas 
rado gyvą atgarsį lietuvių 
architektų tarpe. Jury ko
misijai pristatyti 55 valsčių 
ir apylinkių vykdomųjų ko
mitetų pastatų projektai.

Architektūros Reikalų 
Valdyba taip pat paskelbė 
baldų eskizų konkursą, ku
rio tikslas parinkti gražių, 
pritaikintų pokariniam lai
kotarpiui baldų pavyzdį. 
Baldų konkurso projektų 
parodoje, kuri įvyks arti
miausiu laiku, dalyvaus ne 
vien projektų autoriai, bet 
ir baldų dirbtuvės su savo

Raudondvario MTS, padė
jusi Riešės apylinkės vals- 

i tiečiams apsėti žemę, šian
dien padeda jiems ir grūdus 
atvežti. Iškrautas sunkveži
mis greit dingsta. Šiandien 
Riešės apylinkės valstie
čiams reikia padėti atvežti 
apie 8 tonus grūdų viršum 
plano, todėl delsti nėra ka
da. Tuoj po jo kieme vėl pa
sirodo sunkvežimis šu grū
dais iš Verkių ir Gulbinų a- 
pylinkių. Šiose apylinkėse 
gerai padirbėjo komjaunuo
liai. Komjaunuoliai pasikal
bėjo su kiekvienu apylinkės 
valstiečiu, išaiškino jiems 
priešlaikinio duonos prista
tymo reikšmę. Jie pasirūpi
no gauti iš popieriaus kom-

Į sis elevatoriuje padėjęs ant binato sunkvežimį ir pade-
svarstyklių pilnus grūdų 
maišus, pareiškė:

— Aš jau anksčiau vals
tybei papildomai atvežiau 
100 kg grūdų. Šiandien duo
du dar 350 kg, tai bus ma-

jo valstiečiams sukrauti ir 
atvežti grūdus. Abi apylin
kės šiandien užbaigė vykdy
ti metinį grūdų pristatymų 
planą ii1 atvežė keliolika 
centnerių viršaus.

Vienas paskui kitą vals
tiečiai pila auksinius grū
dus į valstybinius aruodus. 
Iš viso spalio 25 d. RiešėsBet anglų imperialistų blokui to nepakanka. Pasta- kės dešimtkiemio įgaliotinis ,v

.. •:_ «---- 1,^:Matarevičius. Jo dešimtkie-1 valsčiaus valstiečiai atvežė
mis šiandien pilnai atidavė valstybei 3,11-1 pūdų grudų.

- ruoju laiku jie plačiai naudoja, tai keturis “musketierius" 
— Graikijos, Turkijos, Irano ir Chinijos reakcinius val
donus. .

Graikijoj viešpatauja fašistai, didžiumoj tie patys, 
kurie ten buvo valdovais laike Hitlerio ir Mussolinio oku
pacijos. Jie reikalauja nuo Anglijos daugiau armijos, 
tiek, kiek Hitleris turėjo. Jų “demokratiją” pagražino 
.parvežtas iš Anglijos karalius Jurgis. Graikijos fašistai 
sudaro taikai pavojų Balkanų pussalyj.

Turkijos reakcija tarnaus ir velniui, kad tik kenkti 
slavų valstybėms. Kol Anglijos ir Francijos imperializ
mas jiems rodėsi galingas, tai turkai jiems tarnavo ir 
provokavo karą prieš Sovietus. Kada Hitleris parbloškė 
Franciją, o anglus suvijo ant jų salos, tai turkai persi
metė į Hitlerio glėbį. Dabar jie ne vien provokuoja išsto
jimus prieš Sovietų Sąjungą, laiko pavergę Armėnijos ir 
Gruzijos didelius plotus, žiauriai persekioja tas tautas, 
bet net graikus partizanus padeda fašistams žudyti.

Irane viešpatauja baudžiava. Tos šalies valstiečiai ir 
darbininkai baisiai persekiojami. Tik Azerbaidžano pro
vincijoj, kur karo laiku stovėjo Raud. Armija, liaudis 
įsteigė demokratinę tvarką ir ponų dvarus pasidalino. 
Irano valdžia, remiama angliško bloko, pasiuntė savo ar
miją į Azerbaidžano provinciją, neva parlamento narių 
rinkimams prižiūrėti. Tikrumoj, kad ten grąžinti bau
džiavą. Gėda Amerikai, kada mūsų politikai ir diploma
tai prisideda prie tokio demokratijos smaugimo!

Chinijoj yra aiški Amerikos politikos rolė. Jeigu ne 
Amerikos ginklai, marinai, bilionų dolerių vertės pagalba 
Chiang Kai-shekui, tai ten būtų susidariusi koalicinė 

į vyriausybė, kuri būtų prravedus demokratinius rinki
mus. Taip buvo sutarta Mr. Byrnes, Molotovo ir Bevi- 
no Maskvoj.

Bet Amerikos intervencija pagimdė naminį karą. 
Kaš mano, kad galės pavergti Chinijos darbo liaudį, kuri 
nori laisvės, tas labai apsirinka. Chinija turi apie 500 mi- 
Jionų gyventojų, tai vienas ketvirtadalis viso pasaulio

Kanados; > inuuisusnų, tai visnas pri-
as išėjo pries bent ko-j |<}auso nuo paties Dievo va-

generolo 
išėjo ne 
pa reik a-

lios.
Kartojasi Istorija

Jauti iš generolo Franko, kad ■ Po pirmojo pasaulinio ka- 
jis pasitrauktu, bet ir prieš j ro, kada iškilo bedarbė, ka- 
bent kokias ekonomines sau- pralįstai iškėlė obalsį: Ke
kei jas ar nutraukimą diplo- tūrių dešimtų metų "darbi- 
matinių rysiu. Ji.s pasipriesi-; nįnRas jau per senas dirbti 
no.”77: Jul^‘"lų ,Valstl7 i ir turi eiti laukan. Dabar

i tą patį jau praktikuoja. Jei 
senesnis darbininkas nespė- 

Ija apie mašinas bėgioti, bo
sas jam sako: Gali eiti na- 

.r- v imo!Vienu žodžiu sakant, Ka- j ______
nados atstovas išėjo prieš
viską, ką tik kitos tautos įne-1 šiais laikais po visus mie
šė prieš fašistinę Ispanijos j stus plinta kriminalystės, 
valdžią. Kanados atstovas, į apiplėšimai. Nėra tos die- 
priešindamasis pries rezoliu-• nos, ^a(| fo^tų neapiplėšta 
ciją, reikalaujančią nepriim- j R0Rįa nors įstaiga, arba ne- 
ti Ispanuos 1 Jungtines Tau- užmuštas žmogUS. Tad ai
tas. faktinai pasjsake uz pn-, u Amerika didžiuotis šios 

atstovas, kuriuomi yra Dana j sistemos tyrumu? .
Wilgress, Kanados ambasa-1 GliaustilUS.
dorins Sovietų Sąjungai, pa-1  
sirodė geriausiu generolo I

KTaJbTi Pasidarbavo dėlLabai apgailėtina, kad Ka-1
mula per savo atstovų buvo j LietllVOS ŽmOIUŲ 
pastatyta tokion padėtim w*..^**^
Kanados žmonės niekad ne-; 
sutiks su tokia savo atstovo ■ 
pozicija. Tai gėda Kanados1 
žmonėms.

I- ! i-lr rankas su savo pasekė
jais sukilo prieš demokratinę ] 
valdžią. Jis pasisamdė ar tai-1 
kon pasiėmė Hitlerio ir Mus- ■ 
solinio armijas. Jis laimėjo ■ 
dėka Hitlerio ir Mussolinio ■

rezoliucijos vietai, kur rei-1 
kalaujama, kad Ispanija ne-, 
būtų priimta į Jungtines 
Tautas, kol Franko valdžia

Kėdainiečiai Vieningai Pa
laiko Dešimtadienio Orga

nizavimą
Kėdainiai. — Pirmaujan

čio apskrityje Kėdainių val
sčiaus apylinkėse vyko gatv 
sūs darbo valstiečių susi
rinkimai, kuriuose buvo ap
svarstytas LKP (b) Centro 
Komiteto nutarimas dėl 
organizavimo dešimtadienio 
užbaigti grūdų paruošoms. 
Valsčiaus valstiečiai pasiža
dėjo paspartinti grūdų pri
statymo tempus, kad iki 
lapkričio 5 d. pilnutinai 
baigtų grūdų prievolių vyk
dymą.

Tokie pat valstiečių su
sirinkimai įvyko Dotnuvos, 
Baisogalos, Beinoravos, Žei
mių ir kituose apskrities 
valsčiuose. Darbo valstie
čiai, apsvarstę LKP (b) C. 
K-to nutarimą, vieningai 
pritarė išvystyti didesnius 
grūdų pristatymo tempus, 
kad per dešimtadienį pilnu
tinai užbaigtų valstybines 
grūdų paruošas.

Jungtinių Valstijų sosti
nėj, Washington, D. C., vie
nas geras Lietuvos žmonių 
rėmėjas, Steponas Raubic- 
kas, prisiuntė blanką su 
$51. Jis rašo, kadangi ma
žai lietuvių apsigyvenę Wa
shington, D. C., tai jis vis- 

. .. .j vien gavo finansinės pagal--pagalbai. Laike karo ps vi- , T • a. * -u-,.! • • • bos Lietuvos žmonėms nuo suomet linkėjo Hitleriui ir, ,. , svetimtaučių.
Aukavo sekamai: Po $5; 

Stephen Rowbitzky, Alex
ander M. Lapkoff.

Po $3: S. Weinbaum, L. 
L. Lavin.

Po $2: Victor Schery, Ch. 
Harris, Dr. A. Rosenblum, 
Edward Sachs, Mr. Shul
man, M. Shoock, Charles 
Shoock, H. Gurewitz, Her
man Deutsch.

Po $1: Harry Rinis, J. 
Manset, Samuel Handler, 
H. Fishbein, H. Speyer, 1. 
Alper, S. Holtzman, Paul 
Stein, Joseph Einhorn, J. 
Teitelbaum, Bernard S. 
Herzig, Sam Gotkin, Max 
Mayer, L. Gorin, J. Brier, 
Phil Bloom, I. Studenberg.

Širdingai dėkojam už au
kas. Prašome atleisti, ‘ jei 
nekuriu pavardės neteisin-

300 KILNOJAMŲ 
BIBLIOTEKŲ

Vilnius, spalių 26. — Vi- 
liarumą kaime įgyja kilno- 
jamosios, bibliotekos, aptar
naujančios darbo valstie
čius, MTS, tarybin. ūkius.

Pastaruoju metu respub- 
suorganizuota 300 

naujų kilnojamų bibliotekų. 
Jas sudaro politinės ir gro
žinės literatūros leidiniai. 
Bibliotekoms skirtųjų kny
gų tarpe, yra Stalino veika
lai “Apie nacionalinį klausi
mą”, “Apie dialektinį ir is
torinį materializmą”, Fur- 
manovo' “Čapąjevas”, V. 
Grosmano “Liaudis nemir
tinga” ir kiti. Didelio pa
reikalavimo susilaukia “VK 
P(b) istorijos trumpasis 
kursas.”"

Kilnojamos x bibliotekos 
bus nuolat papildomos nau
jais leidiniais.

likoje 
man

grūdus valstybei ir atvežė 
300 kg grūdų viršum plano. 
Valstietis Matarevičius pa
rodė pavyzdį visiems savo 
dešimtkiemio valstiečiams. 
Nors jo šeima susideda iš 
12 asmenų, tačiau atlieka
mus grūdus — 200 kg — jis 
atvežė valstybei viršum pla
no.

— Tarybų valdžia
davė 12,000 rublių paskolą 
vokiečių sudegintiems tro
besiams atstatyti, — pa
reiškė jis, — šiandien, aš 

’jai atsidėkodamas, prista- 
taus atliekamus grūdus.

Privažiuoja vežimai su 
grūdais iš pirmaujančios 
valsčiuje Švedų apylinkės. 
Šiandien šios apylinkės dar
bo valstiečiai užbaigė vyk
dyti įsipareigojimą — duoti 
valstybei 10 tonų grūdų vir
šum plano. 70 metų valstie
tis Kavaliauskas davė vals
tybei papildomai 200 kg

Mussoliniui laimėti. Ne tik I 
tas. Jis padėjo jiems, kiek 
jis galėjo. Jis davė Hitleriui 
diviziją. Dabar Ispanijoje 
yra nemažai naciu, atbėgu-■ 
siu iš Vokietijos.

Ispanijos liaudis kenčia 
didele priespaudą. Ispanijoj • 
nėra rinkimu. Fašistai ne-! 
duoda žmonėms pareikšti sa- i 
vo norus. Demokratinė šalis 
negali rodyti tokiai valdžiai i 
jokio draugiškumo.

žmonių. Kas*fnano, kad palaikant ten naminį karą, tar- 
naujama taikai, tas nieko ųesupranta.

Štai keturi reakcijos “musketierįai”, ant kurių Lon
dono bankiniai ir Wall štryto mufti-milionieriai deda 
viltį, būk jie išgelbės kapitalistinį išnaudojimo surėdy
mą. Jų viltys šakėmis ant vandens užrašytos; .Iš to nieko 
neišeis! . • -t- ■ . '

CUKRAUS FABRIKAS 
I PARENGTAS SEZONUI 

Cukraus 
■fabrike įvyko agregatų 'ti
krinimas.

Patikrihimui vadovavęs 
inžinierius Dilys pareiškė:

—Fabrikas pilnai pareng
tas darbui. Įmonės kolekty
vas pasiryžęs greičiau pra
dėti cukraus gamybos sezo
ną, padidinti produkcijos

Vakarinė Partine Mokykla j Panevėžys.. — 
Klaipėdoj

Klaiįičda. — Čia atidary
ta dviejų metų vakarinė 
partinė, mokykla.

Paskaitas lanko <38 žmo
nės iš miesto partinio bei 
tarybinio aktyvo tarpo. 
Pirmosiomis dienomis klau
sytojams buvo skaitomos 
paskaitos VKP(b) istorijos 
ir TSRS tautų istorijos te- 
męmis.

kiekį ir prieš terminą įvyk- gai pažymėtos, nes buvo 
dyti nustatytąjį gamybos, sunku įskaityt.
planą. L.P.T. Kom.
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Teisingumas Visiem
Kąrtais teisingumo klau

simas Amerikos piliečiams, 
diskriminaciją nukenteiu- 
siems, dėlei rasės, tikybos 
arba tautinės kilmės pa
virsta tautiniu klausimu. 
Dabartiniu metu daug dė
mesio kreipiama į negrų 
1< knisima. Praeita ' 
Mississippi valstijoje
nearti buvo sulaikyti nuo

hitiju... teisingumo del Ame-į

daug

kaltina už sulaikvmą daug 
negru nuo balsavimo vietų.

Lapkričio menesį istaty-

ma valstijoj. pagal kuri bal- 
suntoiai “nrivalo suprasti ir

stituciia” ir mokslumo kvo
timai buvo panaikinti. Su
prantama, kad šis įstaty
mas pravestas sulaikyti ne
gru užsiregistravimą. Bet 
jeigu žmonės būtu privers
ti užlaikyti ši istatvmą, tae 
sulaikytu baltuosius nuo 
balsavimo taipgi. Net Suv. 
Valstiiu Aukščiausio Teis-; 
mo teisdami kartais negali' 
išaiškinti Konstitucijos pa
rūpi n imu.

Kitas atsitikimas Įvyko 
Atlanta, Georgia, kada na
rys The Columbians ataka
vo i auna negrą. Si organi
zacija yra vienakis naujau-Į 
siu neapykantos organizaci
ni. • ■ 4

Oliver Harrington, negras i 
laikraštininkas ir buvęs ka- ■ 
ro korespondentas, šian
dien kalba prieš tokius an- > 
ti - demokratiškus žygius. į 
Army Air Corps atsake jo 
aplikaciją, nes neturėjo la
vinimo parankumų neg
rams. Kada jau negrai ga
lėjo įstoti, Harrington buvo 
per senas. Praeitais metais 
jis tapo viešu santikiu pa
tarėjas dėl National Asso
ciation for the Advance
ment of the Colored People.

Neseniai, reikalaudamas 
“Justice for all”, jis kalbė
jo New Yorku.

Jis sakė: “Apie 15,000,000 
amerikiečių negrų tiki, kad 
teisingumas Amerikoj reiš
kia teisingumą baltiems... 
mes gi mylime Ameriką ly
giai, kaip visi amerikie
čiai...”

“Beveik milijonas neoru 
tarnavo šios šalies ginkluo
tose jėgose antrame kare... 
daugiau negu 600.000 darbo 
šakose. Mus prašė tarnauti, 
paskiau pasakė, kad mes 
nesame gana geri kovoti... 
Kitais žodžiais, nedavė pro
gos aukoti savo kraują iš
gelbėti kitų gyvybes, net ir 
baltųjų... Amerikiečių karo 
nusistatymas buvo “nepa- 
velinti negrams tarnauti 
fronti linijose”, pakol 92-as 
pulkas galutinai pasiekė 
Europą.

“Kareiviai grįžo. Daug 
Veteranų nepatenkinti to
dėl, kad jie negali rasti bu
tų, darbų, apsaugos, 
negrų - veteranų 
yra spalva.

•Iš 97 veteranų 
šiuom
negrų - veteranų 
trėmė emergency” atsitiki
muose. 3,000 negrų vetera
nų Georgia ir Mississippi 
valstijose neturi nei vienos 
lovos ligoninėse. USES ofi
se Birmingham (Alabama) 
tik vienas negras
nas, kolegiją baigęs, 
džianitoriaus darbą. 
V-J Dienos daugiau 
9 negrai veteranai 
nulinčiuoti ir nei
žmogžudys nesuimtas.

“Kalbama apie teisingu
mą... teisingumą negrams- 
veteranams 
mą 
Aš

metu, 17

Bet 
problema

vine Bass, ('assino, Anzio, ■ 
Normandy, Berlin, Iwo Ji-' 
ma ir Tokio, kad čia mūsų į 
^autoje turime širdį ir iran-i 
kius suformuoti naują pa 
šaulį. Įrankiai tautos su 
tvertųjų — idealai. Jie i ra 
šė tuos idealus į mūsų Kon 
stituciją — visiems gerbt 
ir ginti.

Dėl tų įvykių pietinėse 
valstijose, nors partijos rei
kalai privertė tyrinėjimą 
Bilbo kvalifikacijų del vie-

Laisvė—-Liberty, Lithuanian foaily

milijonais negru, kuriu ha-i

Scena iš United Hatters Cap & Millinery Workers, 
A FL filmos apie pastangas suorganizuoti tos industrijos 
darbininkus atsako beveik kiekvienos unijos organiza
vimo sąlygoms.

o 
o

Trečias Puslapis

: y

LOWELL, MASS
Trumpmenos

Minkštosios anglies kasė
jams paskelbus streiką už ge
resnį subalansavimą savo pra
gyvenimo. vietinė komercinė 
spauda visu Įniršimu griebėsi 
smerkti anglių kasėjus. Ta
čiau, kai]) ji neteisino kasyklų 
savininkus, kaip ji nesmerkė 
kasėjų ir visos unijos, visgi 
reakcijoniškai spaudai 'nepa
vyko sumulkinti visų skaityto
jų. Daug žmonių pasiliko to
kiu supratimu, jog darbdaviai 
mojasi sudaužyti unijas, pa
versti unijas niekais ir tuomi 
suardyti darbininkų vieningu
mą, kurį jie atsiekė preziden
tui Rooseveltui administrato- 
riaujant šią šalį per 14

tai nusiteikę, — fašistiniai.

metų.

Chicago, III

Liug amerikiečių tiki, kad 
Lokį tvrinėiimą jau seniai 
•eikėio vesti. ? 
uos balsuotojai 
’tatymą, kuris 
Tivaržys negrų 
oje valstijoje,

pravedė Į-

baisa v ima 
buvo daug 

pozicijos. Alabamos demo- 
ratiškas gubernatorius, 

irkaip ir kitos liberalų 
darbo grupės, smerkė tą 
statymą.

Kada laikraščiai rašė
pie The Columbians, gal sti
priausius

įt

žodžius apie tą i- 
Ralph McGill, re-

BALTIMORE, MD

daktorius atsakomingo ir į- 
tekmingo “Atlanta Consti
tution.” Jo editorialai smer
kė Columbian vadus Atlan
ta mieste ir prisidėjo ]).rie 
diskreditavimo šių jaunų 
piktadarių.

Kaip Atlantos redakto
rius rašo apie neteisingu-, Comp(msation 
mus negrams, kiti re 1 
riai ir vadai visur,
Amerikos geriausias tradi-lbų 
cijąs gindami
grupes, tikybines grupes ir'

Gal Kiek Duos Ramybės

Čia tiek spauda, tiek radijo 
rūke, kai už liežuvių pakarti. 
Rūkė visi vienu balsu ant 
Lewiso, Dabar gal kiek nu
rims, kaip Lewisas atšaukė 
streiką, žinoma, buvo ko rėkt, 
nes darbininkai pakrutino sa
vo galingą pirštą po kapitalo 
nosimi. Parode, kad tik maža 
dalis darbininkų sustojo dir- 

kraštas maž ko ne
suparalyžiuotas. Todėl 

alas ant toliau privalo 
būti atsargesnis, su kuo turi 
reikalą.

Pas Mus Yra Du Toki

bę ir jau 
buvo

LHio-Į (-,ja net Unemployment 
i Board btlvo 

ikto- j baisiai nusigandęs. Sakė: 
seks j “Masinis paleidimas nuo dar- 

i ištuštins bedarbių iždą, 
svetimšalių I Bot tai tik baimės paimti po- 

.__ , __ v____  . .... ’ nai propagandą varė. Mary-
kita mažumu elementą, ka-jhtnd Unemployment Compęn- 
da kiti abejos apie tai ; 
ba nesupras jų pi'oblemų.

vare.

Gruodžio 7 dieną čionai įvy
ko gražus muzikos studentų 
koncertas. Koncertas buvo P. 
• Kinderio vadovybėje.

Geriausiai pasižymėjo Lil- 
'ian ir Leonardas Janušiai, tik 
!O motų dvynukai, iš Dorches- 
erio. Lillian griežė smuiką, 

kaip suaugusi mergina! O Be
rnardas su gitara jai pritarė, 
taipgi sudainavo labai gra
žiai “Molio Uzbonėlį” ir 
“Moon Over

Koncertas 
nenuobodus, 
pamiršime.

žmonių irgi buvo daug.
' M. Zamonas.

j sation ižde yra 115,000,000 
dolerių. Tai yra milžiniška 
suma pinigų.

Bet kam reikia nusigąsti be
darbės dėl mainierių streiko? 

' čia .jau bedarbė pasirodė ir 
jau seniai bedarbiams- moka
ma kompensacija. Juk pra- 

• džioj praeito mėnesio, dar 
streikas nebuvo pa
jau Baltimorės dar- 
skaičiuje 9,731, jau 
bedarbės kompensa-

Skaitydamas Laisvėje kris
lus, pastebėjau draugo šo- 
lomsko parašyta, kad Hitle
rio stovylos Švedijoj, kuri kai
nuoja $2,000,000, neturi kur 
padėti, šolomskas sako: “Kas 
žin, ar nebūtų gerai, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba pa
siųstų į Švediją savo kupčių, 
gal jai tektų ta ‘Dievo dova
na.’ ’’ Kodėl ne? Pas mus yra 
du toki “kupčiai,” kurie su 
mielu noru važiuotų, nes jie 
visu)- kitur važiavo su Lietu
vių Tarybos reikalais. Na, mū
sų du lietuviai advokatai, ku
rie taip labai Hitlerį įsimylė
jo, galėtų parsigabenti tą Hit
lerio balvoną, nugabenti į An- 
napolį ir pastatyti šalia lie
tuviško ąžuolo, kurį lietuviai 
fašistai pasodino. Na, ar ne
būtų unaras lietuviams fašis
tams Amerikoje?
Dar Vieno Draugo

Lapkričio 27 d. 
ratūros Draugijos
Vaitiekūnas, Apie velionį daug 
nerašysiu, nes kito korespon
dento apie jį buvo jau rašy
ta. Tik tiek pridursiu, kad ki
tas korespondentas, gal iš 
priežasties nepilno sužinoji
mo, neteisingai apie mirusį pa-

Netekome

mirė Lite- 
narys P.

Rolėj 
labai 
OPA,

■ m ai n i erių 
skelbtas,

; bininkai, 
,gaudavo

sudainavo labai
Molio Uzbonėlį

My Shoulder.” 
buvo gražus irį

Mes ilgai jo ne-!

žinoma, bedarbės kompen
sacijos priešai rėkia, būk 
darbininkai, gaudami “kom
pensaciją,” nenori eiti dirbti. 
Bet tai tik propaganda. Tuo 
klausimu tūlas laikas atgal 
Howard M. Norton, rašė Bal
timorės Sun straipsnius. 
Įrodymais negalėjo niekas

'dyti, kad bedarbiai gauna 
teisėtai mokėti.

Bet 
jro- 
nc-

Tilpusioj korespondencijoj 
į rašė sekamai: “...Buvo ne
vedęs, neturėjo nei šeimynos, 
rodos, nei giminių. . . Nežinia, 
kiek jis turto turėjo,.bet kiek 
buvo, tai viskas liks val-

Ne. Netaip buvo. Povilas 
Vaitiekūnas, prieš mirtį turėjo 
aprašęs $500 ant unijos virši
ninko vardo. Kiti pinigai, tai 

šešiolika šimtų dolerių, 
dvi 
kai 
jos 
pa-

yra
yra banke. Velionis paliko 
pusseseres, jos sakė, kad 
jos gaus tuos pinigus, tai 
pastatys ant velionio kapo 
minki a.

yra, kad turėtų savo 
pažangesnių laikraš-

K artais n et ik ė- 
žmogų, puikiai 

paminę po-

Nežinau, 
žmonių 
kalboje 
čių, bot yra.
tai susitinki 
suprantanti no tik 
liti ką, bet ir pasauli no plotme 
imant dalykus.

Tuomet jau gali suprasti, 
kad jis ką nors daug vertes
nio skaito, negu komercinių 
popierių gniūžtė. Kalbu apie 
Lowell Į.

Kai]) mes esame laimingi, 
turėdami tokius brangius 
dienraščius, kaip Laisvė ir 
Vilnis. Keli numeriai ateina 
į Lowell i ir Liaudies Balso iš 
Kanados. Labai puikus savait
raštis, jis visuomet mus at-

j

Dvasiškija Streiklaužiu
Visiems turėtų būti 

aišku, jog panaikinus 
kainoms ant įvairių produktų 
nebesu lai k omai kylant, ką ki
tą darbo žmonės beturi dary
ti, jei nekovoti už didesnes al
gas, kad galą su galu suvesti? 
Betgi kunigija (ypatingai ka
talikų kunigai) bažnyčiose ne 
tik dangaus, bet ir viso praga
ro pajėgomis kalė savo para- 
pijonams į galvas, jog šis an
gliakasių štreikas, tai yra vel
nio ir komunistų padaras.

Kunigai, nustatydami para
pijom] tokią priešstreikišką 
opiniją, — prieš jų pačių bro
lių, tėvų ir sūnų vienatinį bū
dą kovoje už palaikyma savo 
g y v y b ė s, pasirodo tikrais 
streiklaužiais.

Kunigų, luomas veik visas. T 
yra nusistatęs prieš darbo L J a vU°f>a- 
žmones, iš kurių triūso ir pra
kaito jie gyvena. Ir dar kaip 
gyvena ?!

Kitus mokina švento rašto, | žiūrėti, 
bot patys duoną valgo ne iš i augtų i 
savo prakaito. Patys būdami j kant, šiemet liko visi vajai ap 
tokiais, visuomet palaiko iš
naudotojus.

Reakcinės Spaudos 
Kolumnistai

Reakcinės spaudos kolum
nistai irgi kiekvienas turi sa
votišką išvedimą linkui ką 
tik pasibaigusio minkštųjų 
anglių streiko. Pavyzdįn, ko- 
lumnistas Drew Pęarson sako: 
John L. Lewis, išvesdamas 
400,000 mainierių į streiką, 
tik komunizmui pasitarnauja, 
vesdamas prie komunizmo.

Tuomet kitas kolumnistas, 
Thomas L. Stokes, matyt, kiek 
geriau dalykų stovį apsvars
tęs, pastebi pirmajam : Jei Le
wis, išvesdamas mainierius į 
streiką, veda juos link komu
nizmo, tai paliekant juos be 
kovų tokioj sunkioj gyvenimo 
padėtyj, kokioje mainieriai 
randasi šiadieną, neišvengia
mai stumtų žmones arčiau 
prie komunizmo.

Reiškia, ir taip blogai ir 
taip negerai, — gausi mušti 
vistiek, ar tu eisi per dvarą, 
ar ne!

Išvada tokia: žmonės, ma
tydami ir jausdami nežmoniš
ką išnaudojimą, eina į kovą 
ir kovoja už geresnį' gyveni
mą. O kuomet demokratiškoji 
s a n t v a rka “demokratiškai“ 
pradeda laužyti ir tremti po 
kojų didžiumos žmonių tei
ses, tuomet žmonės pradeda 
ieškoti geresnės išeities, kad 
ir komunizme.

Logiškai imant, ’ komuniz
mas neišvengiamas kapitaliz
mo šalyse, kur viešpatauja di
delis žmonių išnaudojimas. 
Nebent įgudę - gobėtus pelna- 
grobiai atsisakytų viską žerti 
į savo niekad nepripildomus 
maišus.

Bet tas įvyktų tik tada, kuo
met visi plėšrieji vilkai ir tig
rai ganytųsi vienoje pievoje 
kartu su ėriukais ir atsisakytų 
juos kliudyti.

Taigi, kada taip bus?

Pilnutėlė Sokol Svetainė Pu
blikos Klausėsi Oneros Daini
ninkės Birutės Ramoškaitės 
Dainy; Nenorėjo Paleisti Dai

nininke nuo Estrados
Nė kiek nopordejo Radijo 

Kliubas, garsindamas, kad sa
vo metinėje iškilmėje turės 
aukštos kokybes programą. 
Nors visą programą atliko vie
na dainininkė Birutė Ramoš
kaite ir rusų Balalaika Revue, 
bet apie dvi valandas publika 
gėrėjosi dainomis ir šokiais.

Visi, veikiausiai,, skaitė ang
liškos spaudos komentarus 
apie* Birutės Ramoškaitės dai
navimą, perspausdintus “Vil
nyje.“ h-, veikiausiai, visi Ra
dijo Kliubo iškilmės dalyviai 
sutiks, kad tie komentarai bu
vo visu Hio nuošimčių teisingi,

lanko Kliubo naujojoj svotai-1 Dar tenka priminti, kad retai 
nėj. Laisves ateina daug, bet į kada tenka girdėti dainininkę 
negana. . ar dainininką dainuojant lie-

šiemet pas mus Laisvės va- tuviškas dainas su tokia pui
kia dikcija, kaip Ramoškaitė.

Birutė išėjo ant estrados 
dviem atvejais, ir abu kartu 
audiencija nenorėjo jos pa
leisti: rodėsi, kad ji norėtu 
bent kelias valandas klausytis 
jos dainavimo. Jai akompana
vo talentingoji pianistė Pearl 
Johanson.

Rusų Balalaika Revue šį ' 
kartą davė daugiau ir pasiro
dė daug gražiau, negu pir
miau dalyvaujant mūsų pro- 

zacija, bet ji naujausia - ve- gramose. Grupė jau pasiekus 
liausią susiorganizavusi orga- Į daug aukštesnį laipsnį. Bale- 
nizacija pas mus, Lowellyj. tas — tikri vijurkai, šį kartą 
Antra didumu seka LDS 110; rusų grupė sužavėjo mūsų au- 
kuopa ii' trečia didumu yra dienciją ne vien šokiais, bet 

gal dar labiau savo jaunu te
noro balso dainininku. Jis dai
navo, dargi pats sau pianu 
akompanuodamas, sunkias 
operines dainas ir dainavo jų 
daug, įsiterpdamas tarp bale
to šokių, suteikdamas progą 
šokėjams pailsėti. Tai tikrai 

, žavėjantis ir gerai išlavintas 
I balsas. “Kokį malonu krūtinės 
'glostymą jauti besiklausant jo 
i dainavimo,“ nugirsta vieno— 
dainos mylėtojo pasigerėjimas 
pertraukos metu.

Radijo Kliubas sugeba kas- 
;met duoti Ką nors tikrai gra- 
Į žaus ir įspūdingo. Todėl ir ne- 
i stebėtina, kad ir šįkart, nepai
sant to, kad pastaruoju laiku 
j koncertai vyko kas sekmadie- 
jiii (ogi seniai čia buvo ištisos 
i savaitės festivalis!), žmonės 
nripildė didžiąją Sokolų sve-?^ 
tainę. *

Programai užsibaigus, visur 
girdėjosi gražių komplimen
tų kaip Birutei, taip ir rusų 
menininkams, na, ir rengė
jams už rūpestingas pastan
gas.

Kadangi programa buvo ne

jus liko neišvystytas taip, kaip 
reikia. Mažai gauta naujų 
skaitytojų. Nedėta pakanka
mai pastangų ! Gal dėl to, kad 
šiais metais mus didžiai ap
sunkino namo taisymas.

Tenka apgailestauti ir pasi
žadėti kitus vajus daug go
riau pravesti. Taipgi reikia 
auginti ii* savo pažangias or
ganizacijas. Lietuvių Piliečių 
Social is Kliubas pas mus skai
tosi didžiausia nariais organ i- 

bet ji naujausia - vė-

didumu yra dienciją 
Abi nema-

Jeigu galima buvo gerokai 
i paauginti kliubą, tai reikia 

kad ir kitos kuopos 
bujotų, žodžiu sa-

leisti. Ir jeigu mes nesigrieb- 
Isime daugiau apšvietos bei 
į kultūrinio darbo, tai mes tu- 
irėsime kūną be pulso.

Dabar stropiai siekiamės 
I prie gražaus atidarymo nuosa
vo namo, kuris įvyks gruodžio 
29 dieną, — prieš pat pabai- 
kad šių senu metų. Tikimės 
kad apie tą laiką jau bus na
mas kaip ir užbaigtas, taigi 
jeigu vienas — kitas ir darytu 
ką nors pilnesniam užbaigi
mui. tai kiti draugai turėtų 
rūpintis kitų organizacijų — 
mūsų brangiausių organizaci
jų reikalais.

Mums reikia laikyti geres
nius kuopų susirinkimus ir 
laikyti juos reguliariai, o ne 
taip, kaip dabar, vis priden
giama tuomi, kad to laiko
“nėra.“ B.etgi jau bus ir laiko. :

Buvo šaukiamas LLD kuo-į ilga, tai liko gražaus laiko pa- 
pos susirinkimas gruodžio 8. 
vienok draugai nesusirinko. 
Dabar, draugai, sueikime kaip 
2 valandą po pietų, gruodžio 
22 dieną, tai atlaikysime kuo
pos susirinkimą pirmiau, ne
gu vakare,
prasidės krutami

sišokimui ir pasivaišinimui. Ir, 
reikia pasakyti, kad Radijo 
Kliubo rėmėjai ūpingai vaiši
nosi.

šokiams grojo du orkestrai: 
Batučio orkestras didžiojoj

Tai tiek, ką aš galėjau 
žinoti apie mirusį draugą, 
gu būna velioniui Vaitiekūnui 

I lengva Amerikos žemelė.

su-

Redakcijos Atsakymai

die-
su-

kaip 6 valanda svetainėj angliškiems šokiams, 
paveikslai o Tėvo ir Sūnaus orkestras že- 

rodytis. Sueikime visi tik su- mutinėj svetainėj lietuviškiems 
sirinkimui. J. M. Karsonas. Rep.šokiams.

TARNYBOS SKYRIUS

271 Washington St., Brooklyn, N. Y,

A GOOD JOB FOB YOU

JtJSŲ REGULIARft ARMIJA TAR
NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI 
KARE IR TAIKOJE.

UŽJŪRIO SRITIS
ypač Japonija ir Korėja. . , - -

ligoninių 
nepriima 
tik “ex

vetera- 
gavo 
Nuo 

negu 
buvo 

vienas

, arba teisingu- 
del 15,000,000 negrų... 
klausiu... ne, aš reika-

į

A. Čekanauskui, Springfield, 
Ill. — Dėkui už koresponden
ciją, bet ji jau pavėluota, 

į Kalbate apie streiką, bet strei
kas juk jau prieš keletą 
nu atšauktas. Negalėsime 
naudoti.

t. b. son, Mississippi Progressive Voters League 
prezidentas (kairėj), liudija senato komitetui, tyrinė
jančiam Theodore G. Bilbo (sėdinčiojo) rinkimų kam
panijos taktiką. Nežiūrint komiteto priešiško atsineši- 
mo i liudininkus, daugelis negru atėjo ir papasakojo, 
kaip juos piktumu ir trukdymais bandė atgrasinti nuo 
balsavimo.

■' JĮ

PAŽADĖTI ANGLAM A- 
MERIKOS AUTOMOBI
LIAI BŪSIMAM KARUI
London. — Anglų dien

raštis News Chronicle ra
šo, kad Jungtines Valstijos 
sutiko pristatyt anglams 
automobilių, jei Anglija įsi
veltų į naują karą.

Susprogdinti keli tiltai 
Graikijoj

Vietinis komercinis laikraš
tis “The Lowell Sun“ labai 
reakcioniškas. Pirmiau vadin
davosi demokratišku, bet jau 
keli metai, kaip visai susiliejęs 
su kraštutiniais dešiniaisiais 
republįkonais. Todėl ir didžiu
ma jo skaitytojų, kurie ne
skaito kitokios spaudos, kiek 
nors pažangesnės, labai pras-

Jūs dar galite rašyti šiuos 
tikietus Reguliarėje Armijoje

Įstodami į naująją Reguliarę Armiją 3 metams, jūs dar tu
rite dvi labai svarbias pirmenybes:

Jūs galite pasirinkti bet kurį tarnybos skyrių, kur kvotos 
dar neužpildytos. Jūs taip pat galite pasirinkti tam tikras 
sritis užjūriuose, kur dar yra vietų.

Nauja aukštesnė alga, apšvieta, lavinimas, patyrimai, 
kelionė vis tai naujoyinės Armijos gyvenimo dalis. Sužino
kite šiuos faktus savo J. V. Ar
mijos Rekrūtavimo Stotyje.

CHOOSE TH IS 
FINE PBOFESStON NOW!



Jona.M KaškaitLM

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

du. Štai jis parodė keletą 
“mažmožėliu” — stebėtinai 
gražučiu dėžučių iš kokio 
iuodmedžio. iš kietmedžio 
ar raudonmedžio. Irgi taip 
įmantriai, taip tobuliai jo 
padaryta, kad ir gabiausias 
dailidė nusistebėtų. Dėžutės 
slaptai užsidaromos. Turi 
visaip sukaliot, galvą
žyt, kol suseki paslaptį. Ke- dos
lėtas dailėdaikčiii ir papuo-; kaktytė, juodos akytės 

paties Į sos gražmenėlių savo mote-1 “Buonita mučača” —

(Tąsa)

Mano vaizduotės akvse 
ir dabar tebestovi Kab’for- 
niios valstiios muziejuj ma- 
tvti tobuli iki smulkmenė
lės kalnų, miestų, miškų, 
laukų vaizdai su žmonėmis, 
su gyvuliais, diaramos ir 
cikloramos, modeliai, mi
niatures... Atrodo, kaip gy
vi gamtiški daiktai.

Pats įstabiausias Nikūno 
išradimas — tai jo į 

išrastas ir ištobulintas pre- riai pasidabint. Ir Nikūnie-i šmakšt jai rankytėn 
zervavimo būdas. Smulk-! nė turi kuo pasididžiuot. i dcrvką.” Mergytė šy;, 
menų, detalių to sudėtingo j ^.„4. ho^iknlharbuni i tina šypt: — “Mučos graci- j ^silinkusĮ, kaip 
proceso jis negarsina, nesą-' 
ko: jis tik paviršium duo-' 'ŪT^lUikATikft-1. 
da tau kai ką sugaudyt.; n,ie _ i O štai krutinę
Vabaliukius, vabzdžius, kir- 
mieliukus ir bet koki au
galinį gyvį Nikūnas sukon- 
servuoja kokiam tai specia- j vu’kraštUir’geA’jūn veli- 
liai pagamintam iš jūros j - - ....
augalų skiediny. Tuo savo 
procesu jisai sukonsen’uoja 
gamtinę išvaizdą, formą, 
spalvą ir minkštumą — ar 
tai kokių žiedų, gėlių, lapų, 

.šakelių, ar visos vabzdžių 
kolekcijos. Sako, gal kokie;dar daug’imgaminęs.’ —... 
500 skirtingi spalvų atšešę-. ya progos, kol nusisto- 
liai esą galima paganunt is; vgs pasaulinė būklė ir kol 
įvairių jūros žolių ir auga-, pasidarys galima tą 
lų rūšių. Savo prezervuoti-! r • • - ■ 1 •
nūs daiktus jis kantriai ir 
taikliai mirko ištisas die
nas kokioj esencijoj, paga
mintoj iš reikalingos jūri-

' nių žolių spalvos.
Nikūnas— įgudęs eksper- į _

tas bet kokiam muziejiniam j ne išlydėjo net pora kvar- 
darbui atlikti. Jis atstatinė-, talu iki pat automobiliui, 
ja seniai dingusiųjų gyvūnų; ]abai nuoširdžiai atsisveiki- 
grupes iš jų kaulų iškasė- nom — įr važiuoju su pilna 
nų. Suknebinėja, sukabinę-! įspūdžių galva. Tik nedidė
ja, sudėstė krūvon kaulus,. Ję jų ęĮaiį ėia sugebėjau at- 
apdėsto, apvelka juos ata- > -vaizduoti. Visam kam rei- 
tinkamomis medžiagomis ir’kėtu parašyt knyga, 
pienėmis, suklijuoja, nuda-; 
žo ir sustatinėja tokioj ap
linkoj, kokioj gyvendavo j 
anų senų gadynių gyvūnai. 
Per pastaruosius 35 metus 
Nikūnas darbavosi Londo
no, Keiptauno ir Leningra
do muziejuse ir visoj eilėje 
muziejų Jungtinėse

Zose.
.. Nikūnas — visų 
technikas, artistas, 
ninkas su moksliniu pagrin-

pusių 
meni-

valandos. Žmonių, kaip 
skruzdėlių. - O dar nėra ir 
astuonių. Krūtinė j kaž kaip 
lengva. Regis, imtum ir ap
sikabintum ir išmyluotum 
visą šitą mielą svietelį.... 
Pro šalį eina kukliai apsirė
džiusi meksikietė. Vedasi 
už rankytės gal kokių pen

iau- keto metukų dukrikę. Juo-
boltufo trek”. Ir tikrai. Važiuojam 

__ i kalnogubrių virš ū n ė m.
_ jr Į Traukinys pradėjo sukt ra- 
kvo-1 Pusiau apskritimu. Kai 

neturi kuo pasididžiuot. ; deruką.” Mergytė šypt, mo-; žiuri, matai visą^ traukini
Į _ ----  .z “

Nekarta, besikalbėdami,H ,, v ,
.užkliuvom Lietuvos klausi- T3 ’ ir tlrstoJ zm°-

I 1 Į “ • j nu-| VILNIAUS JAUNOJI GVARDIJA kaę tolom puo pajūrio, trau- 57 drnn
kiam į kalnus. Kalnąi iš to
lo vis tokie pat rucli, nublu
kę. niūkso sau ramiai ir 
tiek. Tu žiūrėk sau, kad no
ri, ar nežiūrėk. Traukinys 
gana patogus, atvėsinamas 
vėdintuvų, tai sėdėt nieko 
sau.

Pietūs kiek Daivairino ke
lione, tam kartui. Nieko v- 
natingo. Štai konduktorius 
praneša: pravažiuosime pa
sagos keliu — “horsšiu

garbanėlės,

v . iu;i. „ ... ! v/ bLčii iki uliu'- atsilapojęsi nas — nepolitikas ir nesusi- .... i {
I vaiko mišrioj politinėj pai-!’“ sau IT1 “es Pa
iniavoj. Ir noro ir laiko jam! anrns juodukas. Irgi uz
I stinga. Bet jis myli savo te- ™,kyter
l - - ■ -- 1 Tik spokso kukulaimų bal-
Į ja. Rodė savo gimtojo kai-jtimai ant veiduko
I mo atvaizdus, savo mieste-

siuntęs Lietuvos muziejui! ~ 
keliu dešimčių tūkstančiu 
vertės savo kruopščiai pa
gamintų daiktų. Ir turi jų

. Lau-

lobį 
beipristatyt kur Vilniaus 

Kauno muziejum
Jau vėlu — po vienuolik

tai. O, regis, dar norėtum 
čia būt ir stebėtis įdomybė
mis. Reikia sakyt sudieu. 
Nikūnas abu Pupiu ir ma-

Tai ir paskutinė naktele. 
10 mūsų mielasai bičiulis ir 
draugas Paulius Pupis pri
mygtinai pasakė — jis ryt 
rytą, kaip septynios, jau 
pribus čia ir mudu nuga
bens su visais lagaminais į 

: geležinkelio stotį. Na ką gi. 
Nesipriešinu —ir einu sau

Ištikrųjų, ketvirtadienio 
anksti rytelio, vos tik spė
jo apdžiūt, nusiprausus, 
ant veido oda ir plaukai, 
mūsų Pupis jau ir čionai. 
Atsisveikinom su * vaikais 
jau pirma to, kad paskui 

. gaišto nebūtų. Sunešėm, su- 
vilkom lagaminus, susėdom 
— ir sudieu, svajingasai vė- 

’ javaiki ITolivudai, sudieu, 
išmindžioti takeliai, sudieu 
visu šventu angelu mieste- i
Ii! * L ' :

z. ... .. . v- I

O ilgai mes čia pavieše- i
i jom — virš dviejų menesių! į 

šiuomi pranešu, kad .jau su ' Važiuojam rytinės saules' 
keletą kolonijų susitarta 
dyti filmas iš Lietuvos.

/ Haverhill, Mass., bus 
' ma gruodžio 21 d.

Lawrence, Mass., bus 
ma gruodžio 22 d., 2 vai. die
ną.

Lowell, Mass., matysite ;
.gruodžio 22 d., 6 v. v.

Hartford, Conn., gruodžio 
d.

,Easton, Pa., sausio 
L9-tą d.

O 18-tą būtų gerai, 
ruoštų Shenandoah, 
Binghamton, N. Y.

Turiu jau pagaminęs fil- Į 
mas iš Lietuvių Meno Sąjun- i 
gos Festivalio, įvykusio Chica- 

. goję. Ypatingai gražiai išėjo 
filmą, kur parodoma padėji- u 
mas vainiko ant Broniaus salę, prie suolo. Maniškė at- 
Vargšo kapo. Taipgi turiu pa- sisėdo. Aš aplaksčiau, ap- 

•/ daręs šį vaizdą paveikslo for- klausinėjau, iš kuino perono 
..mojo, spalvuotas.,. Norintieji rejkėš sėst traukiniu. Rau-

Jurgis Klimas

ro-

rodo-1

rodo

(Jan.)

kad su-

. moję, spalvuotas, 
turėti namuose tokį paveikslą, 
gali pas mane įsigyti.

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

i r‘patkava.” 
Minutė — ir nebėr. Vėl 
smarkiau pradėjo eit trau
kinys, ir iš tolo vis buvo 
matyt kalnai ir kalneliai.

Vokiečių okupacijos me
tai. Vilniaus berniukų gim
nazijoje baigėsi pamokos: Į 
koridorius pasipylė būriai 
mokinių. Jie dalinosi įspū
džiais, tarėsi,, kaip praleisti 
šeštadienio vakarą.

— Jonai, palauk, eisime 
kartu, — šaukia ilgas, aki
niuotas mokinys skubiai 
vilkdamasis paltą. Jo drau
gas jau pasiruošęs stovėjo 
prie durų. — Aš tuoj.

Jis skubiai sagstė palto 
sagas ir traukė iš kišenės 
pirštines. Iš kišenės iškrito 
kažkoks baltas sulanksty
tas popieris. Mokinys pakė
lė jį, perskaitė ir greit įki
šo atgal į kišenę. Aplinkui 
klegėjo mokiniai ir niekas 
neatkreipė dėmesio.

Išeinant namo, Jonas pa
klausė draugą:

— Ar tu nieko neradai ki
šenėje? Manojoj buvo įdė
tas palėpinis laikraštis.

nose neišdavė savo 
draugų. Prieš pat išlaisvi
nant Lietuvą, gestapo kalė
jimuose žuvo Vilniaus kom
jaunimo sekretorė SoTija 
Madeskervtė. •z

Atėjo 1944 m. vasara. 
Raudonoji Armija sutriuš
kino vokiečius ir išlaisvino 
mūsų sostinę Vilnių.

Ir Vilniaus komjaunuoliai
1 ir jie 
galutinio

Kanarkų gatvėje. Čia galė
jai pamatyti visą Vilniaus H 
miesto aktyvą: Jurgį Gre-! 
čėną, Aleksą Antanėną, K a-: 
rablėką ir kitus jaunuolius, i 
pasiryžusius aukotis dėl sa- į 
vo karščiausio troškimo, — 
pamatyti išlaisvintą Lietu- • 
va. Čia komjaunuoliai gau- i 
davo instrukcijas, spaudą, į gali pasigirti, 

prie
davo instrukcijas
kuri ateidavo iš partizanų i prisidėjo 
štabo, esančio Rūdininkų I priešo sutriuškinimo, 
giriose. Čia jie išgirsdavo j 
Sofijos Madeskerytės pra- ■ 
nešimus apie kovos meto-1 
dus.

Niekas neužgesino neapy-j 
kantos okupantams: nei ne-j 
tikėti draugų suėmimai, nei 
žiaurūs kankinimai gestapo ; 
kalėjimuose.

1943 m. pavasarį vokie-į 
čiai suėmė Nemčenkova, i 
bet šis laikėsi ir baisiose i

A. Mastaitis.

rytinės 
auskaidrintomis gatvėmis. 
Sparčiai rieda “lamabilis”

i gero vairuotojo žinioj. 'Žiū-' 
I nu į šmėšeluojaučius na- i 
mus, tuščius apleistus skly
pus, į darželius, į besiskubi- 

' nančius automobilius, o a- 
ikyse, vaizduotėj mirguliuo
ja giliai galvon įsispaudę į-

susiraitę juodi plaukiukai. 
— “Gud boj” ir šmakšt jam 
rankyte?) pinigą. Berniukas 
tik vepso nustebęs.— “Luji, 
tėl mėn tank ju.” —“Thank 
you”, taria storos lūpytės, 
ir jų jau nebėr Skubotoj 
spūsty...

— “Sautern pesifik Dei- 
lait trėn” — šaižiai skelbia 
garsys. Na, “svithart”, ei
me. Susirandam vagoną. 
Susėdam paskirtoh sėdy
nėm O mūsų čemodanai jau 
čia guli suguldyti.

Dar kelios minutės, ir 
traukinys jau rieda. Astuo
nios ryto. San Frąnciską 
pasieksime kaip šešios va
kare. Tai dabar visą dieną 
galime žiobsot pro langą, 
gėrėtis gamtovaizdžiais ar-1 
ba ką daryti.

Netrukus dingo paskuti
niai Los Angeles pastatai. 
Ir vėl paprasta Kalifornijos 
panorama. Važiuojam iš 
pirmo pajūriu, vis į šiaurę. 
Iš vieno šono blyksi melsva 
jūros ’juosta. Kitam šone — 
apskrudę, saulės išdžiovinti 
kauburėliai. Vis daugiausia 
sausa ir sausa. Spalva ru
da, rudai geltona, tik vieto
mis švysteli žali lopai: tai 
jau bus laistomi, drėkinami | 
daržai. Vaizdai vienalyčiai, 
nuobodūs, tai j aš jau vely 
akių nevarginsiu tuo mo
notonišku mirguliavimu. O 
čia dar tas aštrus akį ba
dąs rytinės saulės atspin
dys. Išsiėmiau iš nešulėlio 
“Laisvių” ir “Vilnių” jluoš-j brangute: kaip gerai, kad 
tą ir pradėjau medžiot apy-1 pribuvo t pasitikti, 
sakas, eiles ir šiaip kai ką. I (Bus daugiau)

Dap. vvėio vaizdai. Tuo i gali 
ivisokvt — pr i važiuojame 
dideli miestą. Eina tirštvn 
trobesiai, eina didvn pasta 
tai. Vėl žalia, eražu, žmo
gaus ranku pridabota. Štai 
iau ir gatvės, visa kas, kaip 
išmiola. Pasidarė tamsiau, 
saulės nebėry-— gal tai-nuo 
iūros ūku. Ciuššš n 
i o. kresteleies, 
Išimom. Dėkui 
kad čemodanus 
išnešė. Štai jau 
raudona kepure.
i uos į ratukus. Šekit jums 
bilietai: bagaža rasite prie 
gatvės pusės. Suskubom eit 
ilgu, ilgu peronu, kartu su; 
ilp’u važiuoliu būriu. Bet 
kaip čia šalta! Staigiai taip 
toks smarkus užėjo vėjas, tarpe yra tam pasišventu- 
kad, tik laikykis sveikas ant jaunuolių.

susto- 
traukįnvs. 
porteriui, 
iš vagono 
kitas, su 

krauna

kojų.
Ar čia visuomet taip šal

ta? Tai jau tau nebe Holi
vudas, nebe Los Angeles. O

1 J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 
_ Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

išsi-;

i
po- į
Jie :

A

- Nagi štai ir jau. Privažia
vo iš užpakalio, kur taksiu
kams vieta. Išlaipino mus, 
išnešdino čemodanus. Su- 

į dieu, mielas, ištikimas bi
čiuli. Atsidėkot dorai nebe
moku. Pasibučiavom lietu
viškai, kaimiškai... Panešė-7 I

jau lagaminą į laukiamąją

Aš aplaksčiau, ap-

donkepuris porteris jau su
dorojo lagaminą ir nuriedė
jo sau su ratukais.

Dar yra kokia ketvirtis

galėtų būti ? .
Abudu draugai užsuko į ■ 

nuošalesnę tarpuvartę, 
traukė‘rastus lapus ir 
dėjo vartyti.

Tai buvo nelegalus 
grindinis' laikraštėlis,
perskaitė' raginimus kovoti! 
prieš okupantus, nesiduoti; 
išvežamiems į Vokietijos, 
katorgą. Čia rašė, kad vo
kiečiai visais frontais trau
kiasi, kad Raudonoji Armi- 

j ja greit išvaduos Lietuvą.
— Tai, matyt, mūsų gim

nazistai platina. Ir mūsų

rudens ITamsi ir
naktis Vilniaus priemiesty
je. Pro aptemdytus langus 
prasiveržia smulkutės švie-

tebesam apsivilkę visai va-jS()S SVovelės. Žmogaus figų-' į 
saviškai. Salta bus, dar ga-,ra graibstosi apie vartelius. į i 
lim, . ko gera, nusisaldyt., matyti, čia ne pirmą į i 
Maniške jau ir visai nebe i karta jr, nors tamsu, nepa-1 į 
juokais raukosi — negeras žįstamasis atrahda 
ženklas, taip naują vietą atidaro vartelius, i_, r.. „ 
pradėt... Štai spūsty dasi- sijnkęS pro darželį, pasibel-

žistamasis atrahda velkę 
ir, p ra.

mušėm iki laukiamosios sa
lės gatvinio krašto. Išeinam 
į gatvės pusę, dairomės, o- giv^x;tv 
gi štai ir tas raudonkepu- baisas*

džia į kieme stovinčio mažo 
namelio langinę. Tyliai pra- 

j siveria durys, ir sušnabžda
ris. Pasiėmėm čemodanpa- 
laikius ir jau galvojam, kur 
ir kaip čia mes juos nusi- 
tempsim. Nagi štai ir mūsų 
labai I
Karosienė! Tuoj ant širdies

— Pranai, ar tu?
— Aš. Žinių turi?
Pranas- dažnai čia 

eina. Jis vieno dalinio par-
HZ-
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tizanas ir palaiko ryšius su 
, ’ savo draugu, ——

atslūgo. Dabai jau bus ge-, Vilniaus geležinkelio stoty-
savo draugu, kuris dirba

RONKONKOMA
8634

rai, neprasmegsim.
— Sveikute, sveikute,

Lewis. išeina išUriited Mine Workers piez. John L.
teismabučio po nuteisimo; Teisėjas Alan T. Goldsbo- 
rough uždėjo unijai baudos, pusketvirto rniliono ($3,- 
500,000) doleriu už iėii, l\ad mainieriai streikavo ir pa
čiam Levvis’ui asmeniškai $10,000. CIO, AFL 
kfeliečiu Brolijos pažadėjo nlainieriams padėti

' ti, bet tada TUojMl Efewis’as streiku atšaukė.

je. Jis gauna traukinių są
rašus, tvarkraščius, sužino, 
kada ir kokia medžiaga pri
krauti ateina ir išeina eša- 
lonai. Ir visa tai perduoda 
partizanų daliniui. , .

— Tai tikrai žinai, kad 
tas sąstatas bus su bombo
mis?

Rytojaus dieną • Vilniaus 
komendantas gauna prane
šimą, kad ešalonas su sun
kiųjų bombų kroviniu nu
leistas nuo bėgių ir visiškai 
sunaikintas.

ir Gelž- 
apsigin-

Tai tik menka dalelė pa
vyzdžių, kaip dirbo Vilniaus 
komjaunuoliai vokiečių o- 
kupacijos metais. Nežiūrint 
į gręsiantį pavojų, nežiū
rint į visus sunkumus, jie 
buvo ištikimi savo priesai
kai. Okupantų žiaurumai 
dar labiau juos cementavo. 
Dieną jie dirbdavo fabri
kuose, įstaigose, mokydavo
si mokyklose, iš jų rankų 
nematomai ir vikriai pas
klisdavo atsišaukimai ir 
laikraščiai, raginą kovoti su 
okupantais, stoti į partiza
nų eiles, nesiduoti išveža
mais į Vokietijos katorgą.

Vakarais, kai baigdavosi 
darbai įstaigose ir mokyk
lose, komjaunuoliai rink
davosi slaptiems susirinki
mams, dažniausiai komjau
nuolio Jono Čerkaso bute.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

ItHpii Broadway Ir Stoną Am.
®rl« Chaaneey St., Broadway Lin*

Tel. GLenmore 5-6191

mnc
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1 ' TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.’ *
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8G98

FIRE HOUSE INN
John Baron. Savininkas

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kit€s prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsą pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

F
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LOS ANGELES, CAL
Puikus ir labai naudingas 

parengimas buvo 8 d. gruo
džio, International Institute. 
Tai jau antras iš eilės toks 
mielaširdingas p a r e n g imas. 
Per gerus ir darbščius mūsų 
pirmeiviškos o r g a n i z acijos 
draugus J. ir A. Petrulius, bu
vo paaukota 200 pietų dėl su- 
šelpimo Lietuvos vaikučių naš
laičių. Pirmus tokius 200 pie
tus aukojo draugė Slesariū- 
nienė, kur likosi $300 dėl Lie
tuvos našlaičių. Nuo šio pa
rengimo irgi bus tiek ar dau
giau pelno. Tai yra labai kil
nus pasiaukavimas tų draugų, 
Slesariūnienės ir Petrulių, pa
gamini ir apmokėt visus iškaš- 
čius ir pelną atiduoti dėl Lie
tuvos vaikučių.

Kas dabar bus sekantis iš 
eilės paaukoti 200 pietų dėl 
sukėlimo pagalbos Lietu
vos našlaičiam ? Daugelis čia 
iš mūsų galėtume. Jei tik mes

tamt u retu m e p a kanka m a i
reikalui jausmo savo širdyje.

Pienas su Ekstra 
Pagalba Mergaičių Augimui

Turėjome i)- gražią progra
mą. Didelis surprizas buvo, 
kada pirmininkas iššaukė 
draugę Abokienę, kad su Bru
žiene ir Levaniene sudainuo
tų Amerikos ir Lietuvos him
nus. Visos trys puikios daini
ninkės, gražiai sudainavo, pri
tariant visai publikai. Draugė 
Abekienė buvo pašaukta pasa
kyti ką nors. Jis pasakė labai 
gražią ir rimtą prakalbėlę. Po 
programos girdėjau žmones 
kalbantis ir stebintis, kaip 
draugė Abekienė pajėgia taip 
gražiai dainuoti ir kalbėti ir 
tuo pačiu sykiu vesti savo 
kasdieninį biznį. Tai visgi rei
kia praktikuoti. Nepraktikuo
si, tai, žiūrėk, ir atsilieki.

Mes, pirmeiviai, galime tik 
didžiuotis ir džiaugtis, turėda
mi tokias gabias drauges savo 
tarpe.

dukrelių, į

Apie kitus dalyvius progra
moj nerašysiu, nes vienas 
draugas sakė rašąs ilgą apima

Kada mes, pirmeiviškoji vi-
1 uomenė rengiame parengi
mus, kad sukėlus pinigų dėl

• oaramos mūsų broliams, nu- 
i kentėjtįsiems nuo karo Lietu- 
”oj, tai mūsų atžagareiviai, 
('asistuojanti lietuviai, irgi tu-
• i susirinkimus ir renka aukas 

Lietuvai išvaduoti,” nors jie
• ei vieno cento į Lietuvą ne-

*

Motina dviejų gražių dukrelių, 
Mrs. P. Schonwald, 567 Linden Ave., Į 
Woodbridge. N. J., tiki, jog smelo-!; 
ningesnis Golden Crest Pienas yra! 
stambus sveikatos budavotojas.

Tina, amžiaus 4 m., ir Gail, am
žiaus 1 m., bujoja maitinamos tuomi 
ekstra 
mėgsta taip smarkiai, kad jis "ga 
dina jų smailumą prie ko kito.”

Golden Crest Pienas yra netik rie 
bus — jis yra homogenized . . . grei 
tesniam suvirškinimui ... ir turi prie 
do Vitaminą 
visų Borden 
Borden s, jis

maistingu pienu. Ir jos jj

Vitamin D • Homogenized

pienų. Ir jei jis 
TURI būti geras;

D. Jis yra geriausias iš 
yra

GOLDEN CREST MILK

Raminančioji jo
Šiluma, palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų, kurie 
prisiekauja Johnson's NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant ?į plasterj, tai lyg nau
doti kaitinamųjų paduškaitę 
jūsų darbe. Šveitrūs vaistai
kraujo aplinklakų, ŠILDO jums nu
garų, all luošuoju skausmų ir sustin
gimų. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jj gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė’ ko
kybę per 50 motų. Visose vaistinėse.

siunčia. Jie,, mat, šelpia tuos, 
katrie užpuldinėja ir žudo ne- , 
kaltus Lietuvoj mūsų brolius. 
Jie šelpia pabėgėlius, katrie 
pridarė visokių baisenybių 
Lietuvoj. Kiekvienam yra aiš
ku, kad vokiečiai, atėję į Lie
tuvą, nepažinojo lietuvių kiek
vienoj apylinkėj. Buvo lietu
vių išdavikų, katrie vedžiojo 
vokiečius fašistus po kaimus 
ir nurodinėjo, katrie yra prie
šingi vokiečių barbarizmui. 
Tokiu tik būdu likosi išžudyta 
Lietuvoj daugiau pusės milio- 
no gyventojų. Ir dabar kuni
gų leidžiami laikraščiai, kaip 
Draugas, didžiuojasi ir džiau
giasi, kad dar atsiranda Lie
tuvoj vienas kitas užsilikęs fa
šistas bjaurybe--- lietuvis ar
vokietis, -— kuris nužudo kur 
nors nekaltą žmogų.

Ar katalikai supranta, kam 
jie duoda pinigus? Jeigu jie 
suprastų, tai jie pasibiaurėtų 
tokiais -žmonėmis, katrie ren
ka aukas dėl žudymo jų pačių 
brolių ir giminių Lietuvoj.

Vienas draugas buvo nuėjęs 
čia, Los Angelėj, ant lietuvių 
fašistų parengimo, tai neįsi
leido į vidų. Mat. jie dirba 
biaurų darbą, šelpdami pabė
gėlius, katrie žudė Lietuvos 
gyventojus, sykiu su vokie
čiais, o nei cento neduoda sa
vo broliams, nukentėjusiems 
nuo karo. Vieną sykį man vie
nas parapijonas išsireiškė 
šiaip. Tik tie lietuviais paliko, 
girdi, katrie yra pabėgę iš Lie
tuvos. Pagal jo supratimą, tai 
Lietuvoje lietuvių nebėra. 
Kaip, rodos, užaugęs žmogus 
.galėtų tokiom fašistų pasakom 
tikėti’ Pasirodo, kaip žemai 
lietuviškų fašistų spauda ir 
jų vadai laiko savo pasekėjus.

Mes, susipratę., lietuviai, tu
rime dirbti dar su didesne 
energija, šelpdami Lietuvoj 
savo brolius ir skleisdami tie
są ii
Neims daug laiko, viskas po 
biskį susitvarkys. Mes, nekat- 

parvažiuoti Lic- 
bus malonu

tarpe lietuvių

pačiame 
sužadina

rie, galėsime 
tuvon, mums 
tyti Lietuvą, 
ro griuvėsių, 
gu

ma-

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na-> 
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti*

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

mums bus sma
ll* mes džiaugsimės, kad 

prisidėjome su savo darbu ir 
su auka, pagelbėdami savo 
broliams. O tie, katrie auko
ja ir dirba dėl visokių pabė
gėlių, katrie tiek daug baisy
bių pridarė Lietuvoje, su vo
kiečiais, turės lysti j urvus iš 
gėdos. Jie negalės pasirodyt* 
tarpe lietuvių.

" FfifiKtas

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAISUSTOKITE!

Nežiūrėkite Poliau!Skaitykite Šį!

(281)

JOB SHOP 
MOLDERIAI

“Del ko mes negalėtume pavartoti savąją laisvos 
pramonės sistemą paimti unijas?”

HELP WANTED—M Ai J& 
REIKALINGI VYRAI

Mes turime puikias progas lavintiems 
ir ne lavintiems darbininkams.

Model Makers, Pinuos Klases
Model Makers, Antros Klases

Milling Mašinų Operatoriai, Pirmos Klases
Milling Mašinų Operatoriai, Antros Klases 

Darbininkai Prie Stalų, Pirmos Klases 
Darbininkai Prie Stalų, Antros Klases 

Draftsmanai - Tool Designeriai
Geros Algos — Puikiausios Darbo Sąlygos.

Kreipkitės raštu arba asmeniškai 
Nuo 8 A. M. iki 4 P. M.

7 SPRUCE ST. — ILION, N. Y.
TABULATING MACHINE DIVISION

REMINGTON-RAND, Inc.

HARTFORD, CONN
Žiupsnelis Naujienų

Lietuvių Literatūros Draugi
ja turėjo savo priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 9 d. Kaipo 
tokiam svarbiam susirinkime, 
tai galima sakyti, nedaug na
riu 
rius 
nuo

Organizato- 
serga jau me- 
mitinge nega- 
Mitingą atida- 
Muleranka.

Kas dabar'trečias Los An
gelėj atsiras, 
200 pietų dėl 
čiu ?

kad paaukotų
Lietuvos vaiku-

Aš tikiu,Lauksime.
mes dar turėsime tokius pie
tus. Ąš žinau, kad Los Ange
les yra daug gerų lietuvių.

R-ka.

'j

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 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
Uų i dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

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

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus ir apmokame pašto 
klaidas.

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

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

sveika ii' 
ar jauno, 
apskritus metus, 
padaryti skanią

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists • 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja 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

teatsilankė.
K. Vilkas 
laiko, tai 
dalyvauti,

rė f in. sek r. 13.
Po visų tarimų ir apkalbė

jimų, buvo prieita prie rinki
mo valdybos dėl 1947 metų. 
Išrinkti sekami asmenys: or
ganizatorius J. Kazlauskas, 
protokolų raštin. W. Brazaus
kas, finansų rast. B. Muleran- 
ka, iždininkas F. Repšys, kny
gius Jurgis šilkas. Tikimės, 

i kad šioji valdyba veiks kuo 
geriausiai organizavime dau
giau narių, literatūros platini- 

jme ir abelnai dėl kuopos labo, 
kad mūsų draugija augtų ir 
bujotų ateityje. O kad pada
ryti mūsų kuopą veiklesne ap
švietus skleidime, reikia, kad 
daugiau narių imtųsi už akty
vaus darbo. Reikia gauti dau
giau jaunų narių.

Delegatai iš 3-čios apskri
ties konferencijos išdavė ra
portą ir iš to paaiškėjo, kad 
mūsų apskrityje yra keli 
miestai, kur randasi dikčiai 
progresyvių lietuvių, bet kuo
pų tenai nėra. O priežastis ta
me, kad tose vietose nėra 
veiklaus žmogaus, kuris galė
tų suorganizuoti LDS kuopą. 
Taigi norint atagivihti kai kur 
mirusias kuopas, veikiančios 
kuopos ir apskrities valdyba 
turi tuomi rimtai susirūpinti 
ateinančiuose metuos o.

Royal dirbtuves 3,800 dar
bininkų laimėjo 13 dienų 
streiką. Jiems vadovavo CIO

unija. Kompanijos šeiminin
kai, matydami kietą darbinin
kų vienybę, ilgai nelaukė ir 
pradėjo pasitarimus su uni
jos vadais, o tas ir privedė 
prie susitarimo.

Visi darbininkai gaus algą 
pakelti penkis centus į valan
dą. Kompanija turės mokėti 
pusę darbininkų ligoninės ap- 
draudos duoklių. Devynis cen
tus p’akels nuo kavalkų 
dirbantiems d a r b i n inkams. 
Mažiau mokėti kompanija ne
gales, kaip 85 centus už va
landą. Pirmiau kai 
darbuose mokėdavo 
centus.

Elekrtine Pajėga Press Brake
IR ELEKTRINE PAJĖGA 
ŽIRKLIŲ OPERATORIAI 

Metalinių išdirbinių fabrikui. Patyrę.
TAIPGI

SHEET METAL MECHANIKAI
Patyrė sustatymui lengvų ir sunkių 

metalinių dalių sujungimui, lt.
FALSTROM COMPANY

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

Turi Būt Patyrę
Geros Algos — Nuolatinis Darbas

D. H. P. MFG. CO.
INC. FOUNDRY

(283)

• 31 BEAVER ST.
JOHNSTOWN, N. Y.

t286)

kuriuose

Reikia atžymėti, kad kai 
kurios lietuvės moterys gra
žiai pasirodė veikime streiko 
laiku, kaip tai, Kostancija 
Miller kožną dieną pribūdavo 
pikietuoti ir gerai veikė su ki
tais streikieriais, maistą ren
kant iš krautuvių. Buvo ir 
daugiau, kurios tankiai daly
vavo pikieto linijose. Bet buvo 
ir tokių moterų ii- vyrų, kurie 
sau šiitai namie miegojo po 
patalais, kada kiti streikieriai 
kentėjo šaltį pikieto linijose. Ir 
negaudami pavaduotojų turė
jo ilgas valandas vaikščioti pi- 
kiete. Dabar, kai streikas lai
mėtas,' tai ir šie unijos nepai- 

d ž i a u g i a s i lai m ė j i m osyto.įai 
vaisiais.

mi esto gaspadorius 
Moylan paskyrė .24 
užimti įvairius dar-

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOatb 8-5569

Mūsų 
majoras 
asmenis 
bus, kaipo komisionieriai.
Aviacijos komisionieriai pa
skirti du iš republikonų pu
sės, Henry R. Gerrish ir Ed
ward Ramoška (operos daini
ninkės Birutės Ramoškaitės 
brolis). Tai turbūt bus pirmą 
kartą Hardfordo istorijoj, 
kad lietuvis tapo paskirtas 
prie aviacijos prižiūrėjimo. 
Edwardas dar neseniai sugrį
žo iš karo tarnybos. Jis tarna
vo marinuose prie aviacijos. 
Dar jaunas vyras, tik 34 metų 
amžiaus. Dabartiniu laiku dir
ba kaipo patyręs keltuvų 
(eleveiterių) budavotojas di
deliuose namuose.

Matthew A.
BUJAUSKAS

Laidotuvių 
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
Newark, N. J

Tel. MArket 2-5172

T

/

POLIŠIUOTOJAI LEMPOM STIEBU 
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA 

STADLER & NEU WIRTH 
•10-3(5 22nd Street, Long Island City. 

Queens Plaza Station.
(288)

SIUVĖJŲ
Reikia. 5 Dienų Savaitė 

Nuolatinis Darbas
PUIKIAUSIA ALGA

STAR CLEANERS & DYERS
12-56 150th St. Whitestone, L. I.
Telefonas: FLUSHING 3-5781

(289)

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
Jei Jūs Norite 

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

Valandos 8 A.M. 5 P.M. Kreipkitės ; Mūsų Personnel Department

LEDERLE LABORATORIES DIVISION
AMERICAN CYANAM1D CO., PEARL RIVER, N. Y.

(287)

Baron Blouse & Sportswear Co 
Reikia Operatorių 

PRIE MOTERIŠKU BLAUSIŲ 
. PATYRUSIOS IR MOKINES

Prie Viena Adata Masinu

MUZIKA LAIKE DARBO
2!) EAST JUNIPER STREET 

Hazleton, l’a.
3 Blokai į Pietus nuo Broad, Tarpe Wyoming ir Pine.

(283)

mų parodoma. Jurgis Klimas, 
žymus lietuvis filmininkas, 
veikiausiai parodys naujienas 
ir iš Chicagos Lietuvių Meno 
Festivalio. Filmos bus rodo
mos Lietuvių Kliubo salėje. 
Prasidės 5-tą valandą po pie
tų. Nesivėluokite ateiti.

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

Joseph Garszva

Laisvės Choras šiuom kaitų 
smarkiai mokinasi gražių vei
kalą, trijų veiksmų tragiko
mediją, “Mikšių Svajonė.” Tai 
veikalas apie Mikšių, šeimynos 
svajonę ir jų amerikoną brolį 
veteraną. Apart veikalo, cho
ras duos daug gražių dainų. 
Bus Chicagos kvintetas, jau
nuolių grupė, solistas, smųiko- 
rius ir daugiau gražių ir įvai
rių pamarginimų.

Tas viskas atsibus sausio 19 
diena, Lietuvių Kliubo salėje.

>  •>

Gruodžio 29 dieną, LPTK 
ruošia krutamu paveikslų va
karą. Bus rodoma filmą iš Ta
rybų Lietuvos, .neseniai par
vežta per. A. Bimbą. Taipgi 
byy ir daugiau lietuviškų fil-

iŠL

Gruodžio 22 dieną Moterų 
Kliubas rengia smagų paren
gimą Laisvės Choro svetainėj. 
Mūsų moterys daug veikia 
mūsų progresyvėse organiza
cijose, taigi jų parengimas tu
ri susilaukti mūsų visų para
mos. Atsilankykime į jų pa
rengimą !

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A, PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Reporteris. Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-S776

F. W. Shaliiis
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virsima 7-4499

aįęjyęrį's: ^=-===yg-g=swa*

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimą* 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savjiiinkas

411 Grand St. Brooklyn
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New nltff Z
Mes Norėtume Gauti 
Vieną iš Tu Dovanu

Pradžioj šio mėnesio Brook- 
lyno komunistai pradėjo vajų 
gauti Brooklyno dešimtį tūks
tančių skaitytojų angliškam 
darbininkų savaitraščiui “The 
Worker." Komunistai sako, 
kad žmonės, kurie išrinko pir
mąjį komunistą New Yorko 
Miesto Tarybos narį ir paskui 
vėl iš naujo išrinko kelis kar
tus, tikrai supras svarbą gau
ti ir sugebės gauti 10.000 nau
jų skaitytojų darbininkų sa
vaitraščiui.

Tačiau vien ant to neatsidė
ta, bet pradėta vajus patrauk
liai ir moderniškai. Paskirta 
puikios dovanos. .

Pirma dovana visos šalies I 
čampionui bus kelionė į Pary-1 
žiu ir atgal.

Višinskis apie Pabėgėlius ir Išvirintuosius
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Brooklyno skyrius 
nutarė surengti darbininkams 
pasilinksminimo v a k a r ė 1 į. 
įvyks gruodžio (Dec.) 21-mą, 
šeštadienio vakare, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Prasidės 
7 valandą.

Visi darbininkai - darbinin
kės, dirbę dienomis ar vaka
rais Lietuvos žmonėms pa
galbos teikime, ateikite į šį 
vakarą. Tai paliečia visus bi
le kada, bile kurį darbą dir
busius:

Mezgėjas
Siuvėjus
Taisytojus
Drabužių ir čeverykų supa

kuoto jus

Adresuoto jus
Sekretorius ir visus narius 

abiejų — nacionalio ir vieti
nio Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetų. Esate kviečiami 
visi, kurie savo bent kokiu 
darbu esate prisidėję tam tiks
lui, kaip viršuje paminėta.

Bus užkandžių ir “minkštų" 
gėrimų. Taipgi bus traukiami 
visų darbininkų ir abieju ko
mitetų paveikslai.

Parengimo darbininkai J. 
Babarskas, K. Songaila, gas- 
padinės K. Rušinskienė, M. 
Wilson, J. Augutienė yra pa
sirengę visus gražiai ir vai
šingai priimti.

I.PTK Brooklyno, Sk.
Sekr. A. Mureika.

Rengia Marcantoniui
Pagerbti Pokilj

Hon. Eugene P. Connolly, 
New Yorko Miesto Tarybos 
narys, yra rengėju komiteto 
pirmininku. Tad visi užsaky
mai bankiete vietų reikia sius
ti ar asmeniškai įteikti .jo var
du. Adresas: 28 Greenwich 
Ave., New York 14, N. Y.

Filmos-Teatrai
Žmonės Nori Atsiminti

įvykusiame tarp- 
filmų festivale,

Neseniai 
tautiniame 
Europoj, dovanos-prizai įteik
ti francūzų filmai “Battle of 
the Rails," rusų “Turning 
Point." italų “Open City," 
šveicaru “Last Chance." Tai 
vis filrhos, parodančios žmo- 

į nių kovas už išsilaisvinimą

Antra dovana — kelionė į 
Kaliforniją.

Trečia — 60 gabalų sidab-. 
rinis stalavas setas.

Ketvirta—radi.) as.
Penkta—knygos tu rėkliai, 
šešta—knygos, albumai ir!

t.t.
Vietine Williamsburgo sek

cija, iš savo pusės, gavu
siems ne mažiau 10 prenume
ratų, duos knygą ir gavusieji
ne mėžiau 3 prenumeratų bus i nuo fašizmo, 
pakviesti į vajininkams ren- > 
giamą bankietą gruodžio 29- ‘ jį prieš 
tą, Laisvės salėje.

Geriausia pasirodžiusioms 
ir laiku attikusiems savo pa
reigą kliubams taipgi duos do
vanas. 
Kliubas turi nusistatęs kvotą 
gauti 50 skaitytojų. Aišku, 
kliubas irgi norėtų būti vienu 
iš tų garbingųjų — išpildžiu- Į 
siu savo užduotį ir išpildžiu- 1 
siu laiku. Taigi, visi, kurie ke- Į 
tinate užsisakyti ar atsinaujin- j 
ti The Worker, esate prašomi 
tai padaryti dabar ir padary
ti per lietuvius kliubiečius.

Metinė savaitinio The Wor-Į 
ker prenumerata yra $2.50 
metams. Ateina į namus paš
tu penktadienį, ar vėliausia, 
šeštadienį. Tai viena iš pui
kiausių dovanų angliškai skai- J 
tančiam draugui ai’ giminei, 
o taip pat ir sau.

Tarybų Sąjungoje kovoju- 
fa.šizmą labiausia 

. įvertinami visokeriopai. Filmos 
: anaiptol neatsilieka tame Įvor- 
i tinime — parodyme žmonėms

Newarkiete Mus Pasta- 
I tė į Pralaimėjimo 
j Pavoju

j tų kovotojų nuopelnų 
| Niekas ten nesako, kad 
į filmos nusibodo." Jie 
kad karas baisiai nusibodo, 
tad jie ypatingai nori pama
tyti, žinoti, kas ii' kaip prisi
dėjo priartinti laimingą karo 
užbaigą, kas ir kaip prisidėjo 
karui laimėti.

Pasekmėje tokio mintijimo 
yra Tarybų Sąjungos naujau
sia filmą apie nacių okupuotą 
Ukrainos kaimą ii* jo žmones, 
“The Taras Family." Filmą 
Tarybų Sąjungoje buvo viena 
iš vyriausia lankomų ir kriti
kų pripažinta esant greta tų 
nuostabiųjų, kaip “No Greater 
Love," “Zoya," “The Rain
bow." Filmą parodo žmonių 
nepaprasta drąsą i)' ryžtingu
mą pergalėti, sunaikinti jų ša
lies užpuoliką.

Filmą jau antra savaitė ro- j

“karo 
sako,

Balsai už Komunistus 
Padaugėjo ir Kitur

Katrina Žukauskienė

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad komunistų balsai padau
gėjo New Yorko mieste. Da
bar, oficialėmis rinkimų tary
bos statistikomis pranešama, 
kad komunistai gavę 
“upstate" apskrityse.

Tai taip pat aukščiausiai: 
komunistams balsų rekordas. 
Pirmesnis aukščiausias skai
čius balsų komunistams už
New Yorko miesto ribų buvo . 
5,531, paduoti už Israel Am- . visUvajininkai žinokite, 

vajus baigsis lygiai su 
sausio, 1917 m. Aišku, 
visi stengiatėsi paskutinį 
šauti stipriausia. Tad nepasi- 

; vėlinkite iššpvimą. Tikrai už- 
I baigkite su sausio 1 diena.

Laisvės Administracija.

8,653*

Vito Marcantonio

PasilikHe Liuosa
Lenino Diena

Organizacijos yra kviečia
mos dalyvauti kongresmanui 
Vito Marcantonio pagerbti po- 

Į kylyje. Įvyks sausio 10-tą, Ho- 
; tel Commodore, New Yorke, 
j Kviečiama ir šiaip publika, 
nors didžiumai mūsiškės pu
blikos bus perbrangu — po

skirai tiek išgali, kad ir geram 
tikslui. Išgalintiems, žinoma, 
verta nuvykti.

Tačiau organizacijoms be
veik kiekvienai išgalima pa
siųsti bent po vien atstovą. Ir 
svarbu pasiusti. Tai bus pro
gresyvių ir darbininkų judėji
mo vakaras pasidžiaugti di
džiu laimėjimu, kokiu yra iš
rinkimas iš, naujo Marcanto
nio prieš visos šalies reakcijos 
pastangas pastoti kelią jo iš- 

į rinkimui.

’ į doma Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Ga
minta direkcijoj Mark’o Don
skoy — to paties, kurio direk
cijoje buvo pagaminta mums 
jau žinomoji “The Rainbow." 

Filmą esanti taip arti tik
rojo, pergyvento naciu okupa
cijoje gyvenimo, kad Kijevo 
gyventojai, nuėię pažiūrėti fil- 

. mos, iš jos pažinę savo arba 
savo kaimynų tikruosius per
gyvenimus.

S ę k m i n g a s. atstovingas 
ban kietas taip pat bus ant
ausiu visiems tiems šmeiži
kams, kurie nori atimti nuo 
kongresmano Vito' Marcanto
nio vietą, prašalinti iš kongre
so tą stipriausią priešfašisti- 
nį balsą, balsą už žmonių tei
ses ir taiką. Tai bus dar kartą 
pademonstravimas ž m o n i ų 
vieningumo už liaudies kon- 
gresmaną ir už jo prodarbi- 
n in kišką - progresyvę progra
ma! kongreso.

KONČIAUS MEDUS

naujų

gavo

Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 
medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.

YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE
Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži

nome kiek ilgai jo užteks.

New Yorko Valstijos Ko
munistu Partija rengia masinį 
paminėjimą didžio.jo pasauli
nės darbo klasės vado Leninu 
mirties.

Mitingas, su įspūdinga kal
bu ir meno programa, įvyks 
sausio (Jan.) 22-rą, trečiadie
nį, didžiajame Madison Square 
Gardene. Tikietai nuo 60c iki 
$2.40, gaunami darbininkų 
knygynuose ir pas Lietuvių 
Komunistų Kliubo narius. Lie
tuviai turime, tikietų po 60c, 
$1 ir $1.20. Jei kas norėtų 
skirtingomis kainomis, dar ga
lėtume užsakyti.

Tikintus reikia įsigyti iš 
anksto, kadangi turėsime pini
gus už parduotus ir grąžinti 
neparduotus ne vėliau 15-tos 
d. sausio.

Liet. K. Kliubas.

Mašina Užmušė Miesto 
i Darbininką 4L-

Michael Paraseandola, 10 
■metų, tėvas dviejų dar mažų 
j dukrelių, tapo mirtinai su
triuškintas apvirtus didžiam 
! “buldozeriui,” v a r t o jamam 
prie užpylimo seklumos—Lef
ferts Laud Eil), Lefferts Blvd, 
ir Sunrise Highway, Queens.

Mašinos, sako darbininkai, 
ne kartą apvirsta, klimpdamos 

jį naują pylimą.
Darbininkas buvo narys 

[CIO Sanitation Workers l.o- 
i kalo 333-čio.

linijos organizatorius Ja
mes Griūsi sako, kad vienin
telis būdas išvengti tokių tra
gedijų ateityje, yra duoti de- 
partmentui daugiau darbinin
kų ir įrankių, švaros Depart
mental, sako .jis, dirba su, 2,- 
500 asmenimis mažiau, negu 
turėjo prieš šešis metus. Gi 
tuo tąrpu miestas didėja ir

sensta, visa tai reiškiau dau
giau ir sunkesnio darbo ir pa
skubos.

Unija sako, kad švaros De- 
partmento darbininkų nelai
mės darbo viršija policijos ir 
gaisragesybos departmentus 
sudėjus kartu. O abioji skai- 
tosi-yra pavojingų darbų skai
čiuje.

Mrs. Martha McDermott, 42 
m., nušokus iš savo apartmen- 
to 5-me aukšte, 435 E. 52nd 
St., New Yorke, išliko gyva, 
šeima sako, kad ji serganti 
nervų pakrikimu. Gyvena pa
siturinčiai.

Mrs. Boso Grotoau, 33 me
tų, graži moteris, motina 8 
vaikų, rasta apipjaustyta gal
va ir pasmaugta prie stubos, 
53 Smith St., Bay Shore, L. 
1. Oliver J. Rice, 22 metų, pri
sipažino ją nužudęs po įsigė
rimo kartu, paskui susibarus.

f

Dvi moterys ir 1 vyras nu
vežti į ligoninę dviem, maši
nom susidūrus New Yorke prie 
Avenue D ii’ 10th Avė. Vienos 
mašinos vairuotojas išliko ne
sužeistas.

ANDRIUS PURICKIS T
I 

Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai
i 48 Gold Street, Brooklyn, N. Y,
j Telefonas Cumberland 0-8629
e—------------------------------------------------------- --------- ----- -------- —e

PR A NFS)M M
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugijos me
tinis balius įvyks vasario-Feb. 8 d., 
8 vai. vak. Įžanga 60c asmeniui. 
Grand Paradise Salėje, <318 Grand 
St. Prašome kitų draugijų, nieko ne
rengti tą dieną ir kviečiame daly-1 
vauti mūsų parengime. (285-287)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais U Mary ta
Valandos:TONY’S 

UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Kyck Ir Maujer St«.
< BROOKLYN «, N. T. 

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
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. EVergreen 1-9612

LAISVES adm.

Y

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141
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JONAS LAZAUSKAS
Smarkiai sumušė Balčiūną 

r Kuraitį Laisvės vajaus kon- 
teste. Ji taipgi pasisakė, kad 
dar gausianti mažiausia dešim
tį naujų skaitytojų iki 
metu, c

Žukauskiene pernai
pirmą dovaną už pasižymėji
mą Laisvės vajuje. Ar šiemet 
ji baigs vajų pirmoje vietoje, 
dar nežinia. Antanas Stripei- 
ka sakosi dar turįs perspek- 

' tyvų pakilti iki pirmos vietos. |
Kas ką nemanytumėte, bet į 

jog

DUbARRY 
17 lewoil

expentlen bracelet 

*175°°

ter, kada jisai kandidatavo Į 
kongresmanus-at-large (nuo į 
visos valstijos), 1938 metais.

Taigi, visoje valstijoje už 
Benjamin J.* Davis, kandidatą 
į prokurorus, balsų paduota 
95,787, už Robert Thompson, 
kandidata i kontrolierius, 85,- 
088.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialės Kainos Po: 

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

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

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

žinokite, jog Čia pirkaite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

j

kad
V •» • su v į

Užstreikavo Safeway
Krautuves

Virš tūkstantis ir du šimtai 
bučerii/ ir kitų darbininkų už- 
streikavo 170 Safeway krau
tuvių didžiajame New Yorke 
ir artimose apylinkėse. Strei
kas beliko vienatine išeitimi 
po nepavykusių derybų. Dar
bininkai po pirmojo streiko 
sugrįžo dirbti be kontrakto, 
bet per du mėnesius prie su
tarties nedaėjo.

BROOKLYNO LIETUVIŲf
Valgių ir Gėrimų Įstaigos ,

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-8034

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y
(Arti Graham Ave.)

Tel. ST. 2-217Š. ATDARA VAKARAIS




