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Būdamas Lietuvoje plačiai 
kalbėjausi su dr. Girdzijaus- a v »rr| « <
ku ir kitais gydytojais. Jie pa- J HI N Al K r I | A 
šakojo man, kaip dar n e pa- , 111 VI* lli-iLiin
kankamai jų yra. Reikėtų, sa- DIAIT0l?C DDII?Č 
ko, dveja tiek Lietuvai gydy- I\1/1UuL<U 1 IVILu 
tojų, kaip šiandien turime. ; .

Todėl man buvo be Balo ' AMERIKONUS 
džiugu, kai pamačiau “Tieso- BHlLilUllVlWlJ 
je” sekamą pranešimą : j

“Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto medicinos fakultetas 
išleido antrąją pokarinę gydy
tojų laidą.

“Valstybinių egzaminų me-

gerą pasirengimą.
“Iš 50-ties absolventu 12

Sveikiname Naujais Metais į SUSIJUNGĖ PAŽANGIŲJŲ DEMOKRATŲ
< —a t- mu-—, -iii —» * ■■ ■ ■ -■ »-www-v

Laisves Skaitytojus, Jos 
Rėmėjus ir Platintojus

ORGANIZACIJOS KOVAI UŽ PREZID.
ROOSEVELTO TIKSLŲ ĮVYKDYMU

Tai Todėl, kad 
Jankiai Išžagę 

Chinietę

dar-

Peiping, grd. 30. — Verda

Laisvės administracija, redakcija ir spaustuvės 
bininkai nuoširdžiai sveikina visus šio dienraščio skaity
tojus, platintojus, rėmėjus ir bendrai pažangius Ameri
kos lietuvius!

Dėkojame Jums už dvasinę ir medžiaginę paramą 
Laisvei 1946 metais. Linkime, kad naujieji 1947 metai 
būtų jums sveiki, laimingi ir gražiais darbais naudingi.

(Naujųjų metų dieną Laisvė neišeina.)
gavo diplomus su labai gerais chinų studentų ir darbinin- 
pažymiais, dauguma baigė te- demonstracijos prieš a- 
orini kursą su pažymiu “ge- merikonų kariuomenę Pei- 
rab” i pinge, Tientsine, Shangha-

“Baigusiųjų tarpe 22 gydy- j juj ir kituose Chinijos mies- 
tojai — stomatologai. į tuose. Tai todėl, kad du

“Dabar naujieji specialise' Amerikos marinai išžagę 
tai paskirstomi darbui Tarybų i chinietę studentę per pokilj 
Lietuvos kaimų ir miestų me- kūčių vakare Jaunuju Vyrų 
dicinos įstaigose.” į Krikščionių Sąjungos (YM-

C A) patalpoje Peipinge. 
Chinų protest, demonstraci
jos tokios skaitlingos ir 
trukšmingos, kad tūli radi-

Apie Lietuvos vyriausybės ir Į j ° į1' spaudos pranešimai 
medicinos darbuotojų planus vadina jas riaušėmis prieš 
pakelti Lietuvos žmonių svei
katingumo lygį rasite ištisą 
skyrių knygoje 
Lietuva.”

Beje, knyga baigiama spaus- šaukt visa Amerikos ka
riuomenę iš Chinijos, viešai 
teist ir nubaust chinietės 
žagintojus ir atlygint už 
panašius chiniečių merginų mais, su karinių žaizdų užgydymais. 
išniekinimus.

Lietuvos Prezidentas Justas 
Paleckis Sveikina Amerikos 
Lietuvius Naujų Metų Proga

žąnau, kad Kauno Universi- 
„Ąeio medicinos fakultetas taip 

pat ruošiasi išleisti gana skait
lingą gydytojų laidą.

vadina jas riaušėmis prieš 
jankius.

Tūkstančiai demonstran- 
Prisikėlusi. tų Peipinge priėmė rezoliu

ciją, kurioj reikalauja ai

Dėkoja Amerikiečiams už Paramą Lietuvos Žmonėms
Tarybinės Lietuvos Aukščiausios Tarybos preziden- 

tas Justas Paleckis atsiuntė sekamą sveikinimų kablegra- 
mą Amerikos lietuviams naujųjų metų proga:

Vilnius, Gruod. 28
Siunčiu nuoširdžius naujametinius sveikinimus 

savo broliams ir seserims, Amerikos lietuviams.
1946 m. buvo įvykdyta pirmųjų Stalininio Penkme

čio metų programa tautiniam mūsų ūkiui atkurti ir iš
vystyti. Lietuvos žmonės tais metais parodė didį patri- 
jotizmą ir pasišventimą, nugalėdami pokarinius sunku
mus ir atlikdami tuojautinius savo uždavinius.

Prie haujų metų mes artėjame su žymiais atsieki-

stracijoms, amerikonų ko-

Jis buvęs

a

/ Kita graži žinia. Gavome iš 
Lietuvos fotostatą (nuotrau-

Boston.— Čia darbam dar 
naudojama 3,000 arklių.

dinti ir Literatūros Draugijos 
nariai ją gaus dar sausio mė
nesį.

ANGLAI PADEGĘ 2 ŽYDU BAŽNYČIAS

Sovietų vyriausybe pake
le Andrių Gromyko į užsie
nio reikalų ministro pava
duotojus.

GROMYKO — MINISTRO 
PAVADUOTOJAS

Tarybinės Sąjungos Aukščiausios Tarybos rinki
muose Lietuvos žmonės įrodė nepaklibinamą vienybę ir 
ištikimybę Tarybų valstybei.

IjlVl/UVVo 1 11U VU et U- | .v*

ką) pirmosios lietuviškos kny-! Besiaučiant chinų demon- 
gos pasaulyje, kuri buvo iš- i
leista lygiai prieš keturis šim- i manda uždraudė jiems išeiti 
tus metų. K at bus lietuviškų i į gatvę. Du kaltinami mari- 
knygų parodos didmiesčiuose, • ninkai tapo areštuoti, 
pamatysite, kaip atrodė 
pirmoji knyga.

toji! ------------------

j Vokiečiai Socialde- 
Dsi i mokratai Ragina

Apkarpyti Lenkiją
Komercinė spauda yra 

šiai piktas sutvėrimas, 
įvykių Chinijos uoste Dairen , 
sukėlė tokią peklą, jog atro-' 
dė, kad turėsime eiti karan su 
Tarybų Sąjunga. O dabar pa-i New York _ Vokiečiu 
a.Sk. kad ten n.eko barnaus ;aldemokratu grupg AZ
nebūta. Sovietu viršininkai, ., . -r i i j 
pasirodo, elgėsi' tiesotai. Ta-į menkoje pareikalavo kad 
tai pripažįsta mūsų valstybės! Jungtines Valstijos vėl pri- 
j _ j I nnvinbi Ų 7 r, bn c, Ei i m tioVarimdepartmentas. ; pažintų Vokietijai vakarinį 

‘ Lenkijos ruožtą, kuris pas
kirtas Lenkijai, pagal Pots
damo sutartį. Šiai vokiečių 
grupei vadovauja dešinieji 
socialdemokratai, jų tarpe 
ir buvusieji Vokietijos sei
mo (Reichstago) nariai. Jie 
taipgi reikalauja priimt jų 
atstovus į busimąją Keturių 
Didžiųjų konferenciją Mas-

Su korespondentais ir repor
teriais irgi gyva bėda. Jie vi
sur lenda, stengiasi būti pir
mutiniais. Bet ne visur jie įlei
džiami. Komercinė spauda 
skundžiasi, pav., kad jos po
rai korespondentų nebuvo leis
ta mandravoti po Daireną.

Bfet štai “Pravdoje” aprašo 
savo bėdas Sovietų korespon
dentas Kurganov.
nuvykęs į Japoniją, kurią val
do gen. McArthur. Jį ten 
stumdę nuo vieno viršylos pas 
kitą, iš vienos į^taj^os į kitą, 
neleidę beveik niekur pasiju
dinti, visai uždraudę imti nuo
traukas. Ame'Hkiečių valdžios 
elgėsis buvęs visiškai nepatei
sinamas.

Bet, aišku, mūsų komercinė 
spauda dėl to> peklos nekelia. 
Kas kita, jeigu kurios kitos ša
lies viršininkai Amerikos ko
respondentų nepaglosto.

Naujienos ir Draugas! stai
ga “įsimylėjo” į žydus. Nega
li atsidžiaugti, kad suradę du 
pabėgėlius žydus, kurie taip 
pat, kaip Grigaitis ir šimutis, 
plūstą Tarybų Lietuvą.

Naujienos pasigavo kokį ten 
“žydą kauniškį,” kuris nese
niai pasprukęs iš Leituvos. Jis 
girdi, “dabar yra Vokietijoje” 
ir, suprantama, pasakoja apie 
Lietuvą “baisių dalykų.”

Draugo redaktorius džiau
giasi dar stambesne žydiška 
fiše. Tai esąs koks ten dr. Ru- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Jei Demokratų Partija Eis su 
Reakcija, tai Gal Reikės Steigt 

Trečią Politinę Partiją

I liečiu priimta platforma sa-

Tie socialdemokratai prie
šinasi kariniams atlygini
mams iš Vokietijos ir šau
kia Ameriką, kad duotų 
daugiau paramos ūkiui ir 
pramonei atkurti Vokieti
joje.

1946 metais mes pasiekėme naujų laimėjimų savo 
tautinio ūkio ir kultūros išvystyme. Šauniojoj Lietu
vių Dainos šventėje dalyvavo 12,000 dainininkų ir vai
dintojų — tai ryškus įrodymas, kaip atgyja tautinis 
mūsų menas po baisiųjų kankynių, kurias Lietuvos 
žmonės iškentėjo vokiečių okupacijos metu. Mes ne 
vien tikimės, bet dėsime visas pastangas, kad 1947 me
tai duotų naujų pasisekimų Tarybinei Lietuvai atsteig- 
ti.

Aš linkiu Amerikos lietuviams naujų pavykimu gy
venime ir darbe. Lai 1947 metai priveda prie dar dides
nio jūsų pažangiųjų jėgų sutelkimo, prie darbo žmonių 
vienybės ir pasaulinės taikos sustiprinimo! Lai Tarybų 
Lietuvos pažangiausios idėjos tarnauja jums, kaip įkvė
pimas ir pavyzdys!

Priimkite nuoširdžią mano padėką, broliai ir sese
rys anapus vandenyno, už dvasinę ir medžiaginę pagal
bą, kurią jūs davėte ir tebedundate brangiesiems savo 
tautiečiams senojoje tėvynėje Lietuvoje!

Justas Paleckis.

London, grd. 30 d.—Tapo 
padegtos dvi žydų bažny
čios Londone. Suprantama, 
jog tūli anglai tuom kerši
jo Palestinos žydams.

Slaptoji žydų teroristui 
ornizacija Irgun Zvai Leu
mi Palestinoje suėmė ir nu
plakė vieną anglų armijos 
majorą ir 3 saržentus. Jie 
atkeršijo anglams už tai, 
kad anglai nuteisė ir nupla
kė vieną žydą jaunuoli, ku
ris dalyvavęs banko plėši-

me. Nuplaktus anglų karius 
žydai paleido.

Anglai Palestinoje už
draudė žydams pasirodyti 
bet kur arti anglų kariuo
menės centru. I

“Mes norime pažangūnų 
vienybės. Mes stengiamės 
sutelkti milionus žmonių, 
kad jie per ištisus metus 
veiktų dėlei visos šalies, 
valstijų ir savo vietų reika-

— Per šuva- jos pirmininkais \ išrinkta 
pa- profesorius Frank Kingdon 

žmonių atstovų iš 21- ir garsus skulptorius - to
lsti jos čia sekmadienį pyto jas Jo Davidson. Taip 

tapo įsteigta galinga nepri-; pat išrinkta 30 vice-pirmi- 
klausomųjų piliečių orga- ninku, jų tarpe La Guardia, 
nizacija, kuri vadinsis Pro-1 buvęs New Yorko .miesto jinai negražiai susitepus re
gresyviais Amerikos Pilie- --majoras; 
čia i s.

New York.
žiavima demokratiniai 
žang. 
nos v “Demokratų Partija pra

eityje kartotinai tarnavo 
pažangos idėjai, bet dattAr

Philip Murray, 
Šiame suvažiavime CIO unijų generalis pirmi- 

Commodore viešbutyje da-įninkąs; A. F. Whitney, Ge
ly va vo 300 delegatų ir buvo 
galutinai sujungtas Nacio- 
nalis Piliečiu Politinio Vei
kimo Komitetas su Nepri
klausomuoju Pilietiniu Me
nininku, Mokslininku ir 
Profesionalu Komitetu.

Naujosios Progresyvių A-į 
merikos Piliečių organizaci-1

akcinėmis dėmėmis.
TREČIA PARTIJA 

“Jeigu demokratų partija 
išdavinės žmonių reikalus, 
(ai ji mirs ir užsitarnaus 
mirti. Mes, todėl, negalime 

astronomijos 1 atmes( ga|imybes steigt nau
ją politinę partiją, kurios 

i ištikimybe mūsų tikslams • »»

ležinkelių Traukinių Broli-; jj 
jos pirmininkas; dr. Har-i 
low Shapley, Harvardo i 
Universiteto ;
profesorius; vyskupas R. R. 
Wright. R

Roosevėltinė Platforma
k.

Progresyvių Amerik. Pi-’

i

MAISTO KAINOS PER METUS PAKILO 34 
NUOŠIMČIAIS, SAKO VALDŽIOS BIURAS

PROGRAMA
Progresyviai Amerik. Pi- 

i liečiai priėmė plačią reika- 
| lavimų programą darbi-
'ninkams, farmeriams, biz

niui, pilietinėms teisėms,
- . | gyvenamiems namams,svei-

i pakilo |Įaįaį> apšvietai, jaunuo-
sako ta vai- ijarns> veteranams ir taikai.

Tarptautiniais klausimais 
ši piliečių organizacija rei-

Washington. — Maistas ! šeimynoms bendrai pa 
vartotojams pabrango 34 18 nuošimčių, : 
nuošimčiais per 12 mėnesių džios įstaiga, 
nuo 1945 m. gruodžio iki 7' ‘ ‘ _ ___ _______
1946 m. gruodžio, kaip ra-; šoko aukštyn, kada išsibai- ekonominių ir dip-

Kainos smarkiausiai pa-

Administracijos iomatiniu veiksmų prieš Is*portuoja Jungtinių Valstijų j gė Kainų
darbo department© statisti- įstatymas, birželio 30 iki panjjos jį. Argentinos fašis- 
kų biuras. Tuo tarpu kainos liepos Yū-d. Paskui kongre- įjnes valdžias;* palengvint 
visų gyvenimo reikmenų ' sas atsteigė jau labai ap- eurOpjn< benamiams priėmi-

i šlubintą kainų kontrolę.: (Tąsa 5-me pusi.)

pan i jos ir Argentinos f ašis-

Aštrus Kongresmany 
Pareiškimas prieš 
Sovietu Sąjungą

Washington. — Kongres- 
manų komitetas pokariniais 
Liejos klausimais davė, 
nepaprastai aštrų raportą

i šlubintą kainų kontrolę.
' Lapkričio 10 d., pagaliaus, •

“S- A. Gromyko Atmetė
'»""? Amerikinį Pianą dėl

1 *" 1**1 << .* s Atominės Kontrolėsj buvo pelmmnkams rugia
pjūtė.”

Gyvenimo reikmenų pa
brangimas taip pralenkė al
gų priedus darbininkams,

prieš Sovietų politiką. Tas'jog algos vėl turėtų būti pa- 
komitetas, pirmininkauja-'1 
mas demokrato Wm. M. 
Colmerio. tvirtina, kad So
vietai smarkiai ginkluojasi, 
girdi, naudodami karinę 
vokiečių mašineriją; o jeigu 
taip, tai reikią reikalaut, 
kad rusai visai pasitrauktų 
iš Vokietijos.

Kongresmanų komitetas 
itaria, kad Sovietai laužą 
Potsdamo sutartį. Kartu 
jis reikalauja nepardavinė
ti Sovietams elektroniškų, 
mechaninių, cheminių ir 
kitų naujų amerikinių išra
dimų ir griežtai aprėžti so
vietinių ir techninių atstovų 
skaičių Jungtinėse Valstijo
se.

keltos 23 nuošimčiais, kad 
jie už savo uždarbi galėtų 
nusipirkt tiek reikmenų, 
kaip 1945 m. sausio mėnesį. 
Taip apskaitliavo ūkinių- 
ekonominių žinovų Įstaiga, 
vadovaujama N a t h a n o. 
Tuos skaitmenis dabar nau
doja CIO unijos, reikalau
damos atitinkamai pakelt 
algas.

Nanking. — Chinijos Chi
ang Kai-sheko valdžios at
stovas sakė, kad Sovietai, 
girdi, neturį teisės laikyti 
savo kariuomenę Dairene, 
Mandžurijoj.

ORAS.—Būsią šalta.

WAULACE PAREIŠKĖ: NEREMSIM DRUNGNŲ EIBERALŲ 1948 M
New York.—H. A. Wallace, 

buvęs Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas kritikavo 
prez. Trumano bloką su re- 
publikonais. Kalbėdamas 
steigiamajame Progresyvių 
Amerikos Piliečių organiza
cijos suvažiavime, Wallace 
sakė, jog Trumanas naiki
na amerikinę dviejų didžių
jų partijų sistemą, pasiduo
damas republikonams.

Wallace ragino demokra
tiniai pažangius piliečius

Progresyviai Turi Stengtis Užvaldyti Politinę Demokratų Mašiną
darbuotis kiekviename ša
lies kampe, kad į savo ran
kas perimtų politinę demo
kratų partijos mašiną, i- 
dant galima būtų sugrąžint 
šią partiją į progreso kelią.

Jis užtikrino, kad trys 
ketvirtadaliai Amerik. žmo
nių sektų Progresyv. Ame
rikos Piliečių politiką, jeigu 
jinai būtų jiem tinkamai iš-

aiškinta.
Progresistai turi aiškiai 

parodyt Trumano valdžiai, 
kad jiems geriau būtų, jei
gu 1948 metų rinkimus lai
mėtų tokie atviri reakcinin
kai, kaip Taftas, o ne 
“drungni liberalai,” nei šil
ti nei šalti žmonės, “kurie 
mėgina sėdėti ne tik ant 
dviejų, bet ir ant trijų kė

džių tuo pačiu laiku.”
Tai žodžiais Wallace įspė

jo, kad jis remtų trečiąją 
partiją 1948 metų rinki
mams, jeigu Trumanas su 
savo “drungnaisiais” nepa
sitaisytų.

Wallace kalbėjo už tarp
tautinį bendradarbiavimą 
taikai ir gerovei palaikyti 
ir kritikavo imperialistinį

/ ,
..... . .  . •. ? no

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko atmetė amerikinį 
Barucho planą ^atominei 
jėgai kontroliuoti pasauly
je. Tai todėl, kad Amerikos 
planas reikalavo atimti iš 
penkių didžiųjų talkininkų 
teisę vetuoti-atmesti baus
mes, kurias atomnė komisi
ja skirs kraštams, peržen
giantiems sutartį dėlei ato
minės jėgos kontrolės. Gro
myko sakė, jog veto panai
kinimas reikštų sudrasky
mą Jungtinių Tautų čarte- 
rio, kuris duoda veto teisę 
kiekvienam didžiajam, pas
toviam Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos nariui.

Veto klausimu Lenkija 
rėmė Sovietų poziciją. Ang
lijos, Franci jos ir Kanados 
atstovai abejojo, ar galima 
būtų panaikint veto teisę.

URANIUM MANDžU-
RIJOJ

Tokio. — Japonai dar ka-
ginklavimąsi. Kartu 
smerkė “i
ir perdidelius “rusų mylėto
jus.” Jisai sakė: “Mes nie-j kurią dabar valdo chinų ko- 
kuomet nesipriešinsime jo- munistai.
kiam dalykui tik todėl, kad ---------------------------------- ,
Rusija už jį stoja. Bet mes nuosius” už tai, kad mes 
taipgi niekuomet nestosime reikalaujame “laisvės nuo 
už dalyką tik todėl, kad ’ m o nopolistų * diktatūros.” 
Rusija remia ji.” Sykiu jis tvirtino, kad ame-

Cia v Wallace pastebėjo, rikonų visuomenei nereikia 
kad išnaudotojai, monopo-■ tokio “svetimo” dokumento., 
listai ir “naujos rūšies faši- sekti, kaip Markso Kapita*. : 
štai puola mus kaip raudo- i las. *

------- jis io metu surado Mandžuri- 
rusų nekentėjus” joj atominės medžiagos ur- 

»- aniumo kasyklas toj srity j,
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Dienraštis Laisvė Su 
Naujais Metais

Tik dabar baigiasi Laisvės vajus gavimui naujų skai
dyto jų. Dar sunku pasakyti galutinos vajaus' pasekmės, 
tačiau bendrai vajus buvo geras.

Su naujais metais dienraščio Laisvės kaina pakils: 
bus $7 metams, $3.75 pusei metų.

Brooklyne, Kanadoje ir Pietų Amerikos respubliko
je, Laisvės kaina $8.00 metams ir $4.25 pusei, metų.

Kainos pakėlimas mums yra labai nemalonus daly
kas. Tą daryti mus privertė nepaprastai pabrangimas 
įvairių reikmenų prie spaustuvės, ir pakilimas popieriaus 

i kainos.
Su naujais metais žmonės daro gerų pažadų, daro 

nusistatymus savo valios sustiprinimui. Vieną pažadą pa
darykime visi: nusistatykime (ir tai vykinkime), kad 
gauti Laisvei kuo daugiausia naujų skaitytojų 1947 me- 

į tais. Laisves Administracija

LAISVĖS JT A JUS.
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:

Punktų 
7226 
7102 
7010 
5817 
5483 
4623 
3718

r

*

“Bėga Mėnesiai ir 
Dienos”

Progoje metu pabaigos, šių 
žodžiu ras v to j as aplaikė 
nuo Seno Vinco ir šeimos 
sekančias kelias eilutes, ku
rios mūsų amžiuje be galo 
reikšmingos:
Be e a mėnesiai ir dienos, 
Sukas metai tekini.
Vieniems tik dejonės

vienos,

Iš Senąją į Naujuosius Metus
1946-tieji metai baigiasi; įžengiame į 1947-tuosius.
Nors trumpai dirstelėkime, ką senieji metai mums 

davė ir ko norėtume turėti busimaisiais metais. Vyriau
siai kalbėsime apie savo kraštą. *

Amerikoje 1946-taisiais metais infliacija iškilo į ligi 
šiol negirdėtas aukštumas: kainos gyvenimo produktams 
pakilo taip, kaip niekad pirmiau, tuo būdu skaudžiai sun- 
kindamos darbo žmonių gyvenimą.

Niekad mūsų krašto istorijoje nepasireiškė toks di- 
1 delis gyvenamųjų namų trukumas, kaip 1946 metais.

Reakcija pradėjo kelti savo galvą, kreipdama, aišku, 
vyriausią savo smūgį prieš organizuotus^ darbininkus, 

i prieš darbo unijas ir šiaip demokratinio nusiteikimo pi
liečius.

Karo ruošėjai, visoki bliovėjai už karą prieš Tarybų 
Sąjungą pašėlusiai dirbo, nors jų užmačios tikslo nepa
siekė. t , ,$ •

1946-tieji metai matė Jungtinėse Valstijose didelių 
darbininkų streikų, — daugumoje atvejų streikieriai lai
mėjo pakėlimą algų, tačiau, infliacijai didėjant, tas lai
mėjimas pasiliko anuliuotas.

Ko Amerikos Darbo žmphės Sieksis 1947 Metais?
Jie norės pakėlimo algų, kad pasivyti vis bekylančias 

pragyvenimo produktų kainas.
Jie kovos už garantuotą, kiekvienam darbininkui me

tinę pagrindinę algą.
Jie kovos už pastatymą nemažiau trim milionam ka

ro veteranų gyvenimui namų, — namų, pastatytų vy
riausybės lėšomis, kuriuose galėtų veteranai prieinames
nėmis nuomomis gyventi.

Jie kovos’ prieš visokius rasistus, už 
» negrams ir kitų rasių bei tautų žmonėms.

Jie kovos už numažinimą darbo žmonėms, 
riams ir smulkięsiems biznieriams taksų ir už 
mą taktų turtingiesiems. T ?

Pažangieji darbininkai griežtai kovos už 
veiksmą visų organizuotų į unijas darbininkų, —
kos Darbo Federacijos, CIO, geležinkeliečių brolijų ir 
nepriklausomųjų unijų. Tik apvienytu ir energingu 
veiksmu Amerikos darbininkai tegalės pasitikti reakci
ninkų pasimojimus, siekiančius užduoti smūgius darbo 
unijoms, demokratinėms liaudies teisėms ir civilinėms lai
svėms.

Kas Ką Rašo ir Sako
“ŠVIESOS” No. 4-TAS

Išėjo iš spaudos ALDLD 
organo “Šviesos” No. 4-tas. 
Kaip žinia, “šviesa” — ber- 
taininis politikos, mokslo, 
meno ir literatūros žurna
las. Šis numeris išėjo pavė
luotai (dėl technikinių prie
žasčių) ir jį nariai tegaus 
tik su naujais metais.

Žurnale telpa straipsniai: 
“Žemutiniame Ekvatoriaus 
Šone” (Rojaus Mizaros), 
“Tarybų Azijos Ateitis” 
(dr. A. Petrikos), “Arabai, 
Žydai ir Palestina” (D. M. 
Šolomsko),“Pirmosios Kny
gos” (J. Jurginio), “Pirmie- 

I ji Amerikos Lietuviai ir Jų ’ , / T A • H /T * _ . \

“Reakcija nenori taikos su 
SSRS. Ji nenori leisti Lenki
jai ir kitoms šalims žengti 
pirmyn. Ji nenori laisvės In
dijai ir kitoms pavergtoms 
tautoms. Ji nori sugrąžinti 
193,9 metus, kada ji galėjo 
gruinoti SSRS ir palaikyti sa
vo kontrolėj viso pasaulio 
tautas.

niaus 
f(Dail. 
“Nuo 
(Jono 

lygias teises |

n-pn I) V1CIIVB,

n?nAiKiti pertekliaus pilni.2420
2066 Kalėdomis džiaugias

žmonės, 
Kuriuos rūbai deng’ šilti,• 
Bet kurio rūbas marškonis, 
Tam tik ašara karti.

Kad daugeliui tik “ašara 
karti”, kada turėtų ir jie 
kailinius nešioti, tai pri
klauso nuo to, kad be galo 
maža mažuma žmonių, tur
tuoliai besočiai, stačiai pa
sigrobę viską savo rankose, 
o begalinės minios turi tik 
“ašarą karčią” ir jau nebe- 
sugraibomą “rūbą marško
ni”. i

Šiandie jau aišku, kad 
tik kolektyvis ekonominis 
gyvenimas tegali atimti kai
linius iš tų, kuriems jų per
daug ir duoti tiems, kurie 
jų neturi. Ar kam patinka, 
ar ne, tokis gyvenimas Var 
dinasi komunistine tvarka. 
Pavyzdžiui, šios dienos ko
mercinėj spaudoj skaitau 
pranešimą iš Chinijos, kur 
sakoma, jog Chinijos komu
nistai pasitraukė iš tūlos 
Chinijos dalies, kur jie ge
rą laiką viešpatavę, ir ją 
užleido Chiang Kai-sheko 
armijai dabartinėj Chinijos 
civilio karo kovoje. Ten 
taipgi praneša, jog kada ko
munistai toj dalyj tvarkda
riais buvo, tai iš visų tur
tuolių - dvarponių žemės 
buvo atimtos ii’ išdalintos 
bežemiams, net ir vienuoly
nų dvarai buvę išdalinti be
žemiams, paliekant kiekvie
nam vienuoliui tik tiek že
mės, kiek ir kiti bežemiai 
gavo.

O kada Chinijos buržua
zinė Chiang Kai-Sheko ar
mija sugrįžo, tai su juo su
grįžo ir visi dvarponiai, ku-^ 
rie netik atsiėmė savo tūk
stančių akrų žemės dvarus, 
ale dar išrinko ir rendas už 
tą laiką, kiek bežemiai že
mę dji’ho po komunistine 
tvarka.

Šis įvykis gali aiškiausiai 
parodyti tiems, kurie neturi 
šilto rūbo ir tik “ašarą kar
sią”, kaip jie gali pasigel- 
bėti sau, remdami tuos, ku
rie jiems viską žada ir duo
da — kolektyvės, komunis
tinės tvarkos steigėjai..,.

A. Gilmanas.

2420

S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 1589
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ............................ 1416
S. Ponkauskas, V. Kralikauskas, 

Lawrence .....................
V. Ramanauskas, Minersville 
F. <1. Anderson, Rochester 
F. Klastow-P. Beeis, Great Neck 

I L. Beke.šiene, Rochester, N. Y. 
LLD 20 k p. ir Moterų Sk.,

Binghamton ............................
L. Pruseika, Chicago .................
J. Simutis, Nashua ......................
S. Puidokas, Rumford .................
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 
P. Šlekaitis, Scranton ....... :.......
LLD 25 kp., Baltimore ...............
P. Šlajus, Chester ........................
S. K. Mazan, Cleveland .............
C. K.1 Urban, Hudson ................
J. Bimba, Paterson .............. .......
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 
J. Blažonis, Lowell ’....................
A. Lcvanienė, Los Angeles .....
M. Janulis, Detroit ......................

1392
1376
1320
1274

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn .. 
A. Stripeika, Elizabeth .........................
K. Žukauskienė, Newark.......................
Hartford Vajininkai, Conn......................
M. Svinkūnienė, Waterbury ..................
P. Pilėnas, Philadelphia ..........................
.1. J. Bakšy s, Worcester...........................
LLD 2 kp. So. Boston . .........................
LLD 4-tas Apskr. Pittsburgh ...’...........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. .......

LLD 136 kp., Harrison-Keamy .. 422 
M. SmitrevičicnG, Detroit ...........
J. Rudman, New Haven ............
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
V. J. Valaitis, New Britain ......
V. Padgalskas, Mexico ...............
LLD 77 kp., Cliffside ...............
J. Kalvelis, Bridgewater ............
A. Gudzin, Schenectady ............
A. Navickas, Haverhill ..............
S. Tvarijonas, Hamtramck .......
F. Wilkas, Wilmerding ...............
A. Valinčius, Pittston ................
P. Sprindis, Kenosha ..................
M. Slefcienė, Gardner ..................
H. Žukienė, Binghamton ...........
J. Adams, Grand Rapids ............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
LLD 75 kp., Miami ......................
C. Stashinsky, New Kensington 
M. Klikniene, Springfield ...........
M. Shlavc, Gardner ......................

395 
338 
338 
338
312 
260 
260
234
208 
208 
182
170
156
156
132
120 
106 
104
104
101
104
104

O

968 
934 
930 
835 
814 
790 
724 
642 
624 
624 
598 
584 
514 
468 
496“Taika, leidimas kitoms 

tautoms apsispręsti ir valdy
tis demokratišku būdu, nega
li patenkinti tu žmonių. Tai
ka ir demokratija susilpnin
tų reakcijos jėgas, pribaigtų 
fašistų ir nacių liekanas. 
Liaudis žengtų pirmyn dar 
spartesniu tempu.

“Reakcionieriai nesudaro 
(Fideliu masių, bet jų ranko
se galingoji spauda, radijas, 
bažnyčia. Katalikų bažnyčia 
šiandien yra pirmutinis re
akcijos ginklas. Tai tribūna 
visų fašizmo ir nacizmo 

kanų.
“Tokių būdu, taikos 

kalas yra visos liaudies 
kalas. Tiktai liaudies ir
žangesnių, taikos trokštan
čių vidutinių sluoksnių ben
dra kova gali sulaikyti reak
cijos ranką ir pastumti Jung
tinių Tautų organizaciją lin
kui taikos.

“Geidausiu p a v y z d ž i ų 
mums yra Henry Wallace, 
dekanas Johnson ir kiti pro
tingi žmones. Jie ragina pa
žangiuosius nesnausti, nes 
dabar yra laikas. Jeigu da
bar nebus taikos,- tai pasau
lis numarmės į prapultį.”

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ..........   $748.09
Philadelphia, Pa. ... 653.30 
Hartford, Conn. ... 292.50 
Rochester, N. Y. ... 210.50 
Waterbury, Conn. . 170.80 
Elizabeth, N. J........ 168.50
Binghamton, N. Y. . 10^.25 
Detroit, Mich..........
Newark, N. J............
Scranton, Pa.............

>zNew Britain, Conn. .. 
Chicago, Ill.............
Great Neck, N. Y. .. 
Baltimore, Md. ...... 
Paterson, N. J. ..... 
Shenandoah, Pa. ... 
Brockton, Mass.........
San Francisco, Calif.. 
Haverhill, Mass..........
So. Boston, Mass. ... 
Lawrence, Mass........
Bridgeport, Conn. .. 
Harrison—

Kearny, N. J..........
Hudson, Mass. ..... 
Chester, Pa................
Pittsburgh, Pa..........
New Haven, Conn. .. 
Pittston, Pa..............
Artinasi paskutinės dienos 

prie vajaus užbaigimo. Va- 
jininkų punktai stovi, kaip 
matote lentelėse.

Elizabethas nebuvo per- 
daugiausia aukščiau 
Brooklyną, tad atėjo į Ad
ministraciją vajininkas M. 
Klimas, kuris dirba prie 
Brooklyno grupės, pridavė 
pluoštą atnaujinimų. Taipgi 
savo punktus atidavė 
Brooklynui V. J. Stankus, iš 
St. Petersburg, Fla., kartu 
ir brooklynietis T. Klimas.

L. Žemaitienė, iš Hart
ford, Conn., prisiuntė 7 
naujas prenumeratas ir at
naujinimų, taipgi ir aukų.

P. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa., prisiuntė tris naujas 
prenumeratas, jo talkininkė 
J. Šapranauskienė prisiuntė 
pinigų už prenumeratas ir 
kitus reikalus.

J. Urbonas, Pittsburgh, 
Pa., gražiai pasidarbavo 
LLD 4-tam apskr., prisiųs
damas daugelį pinigų už s 
prenumeratas.

P. J. Anderson, Roches
ter, N. Y., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mų.

J. Simutis, Nashua, N. 
H., taipgi pakilo punktais 
prisiųsdamas prenumeratų. 
. L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., į talką atėjo J. Vai-

Stamford, Conn. 
Worcester, Mass. ... 
Cleveland, Ohio.......
Jewett City, Conn. .. 
E. St. Louis, Ill........
Norwood, Mass.........
Portland, Oregon ... 
Scottville, Mich.........
Bridge water, Mass. . 
Wilkes-Barre, Pa. .. < 
LMS 2-ras Apskr.

Mass, valst............
Mexico, Me. ;...........
Cliffside, N. J...........
Seattle, Wash............
Minersville, Pa........
Rockford, Ill..............
Los Angeles, Calif. ... 6.50 
Nashua, N. H........
Dickson City, Pa. . 
Saginaw, Mich. ... 
Oakland, Calif........
Luther, Mich...........
Springfield, Ill........
Miami, Fla..............
New Kensington. P 
Gardner, Mass........
Washington, Pa. .. 
Plymouth, Pa........
Schenectady, N. Y.

“Draugai: Čia 
money-orderį sumoj $60.75. 
Tai bus pelnas nuo įvykusio 
parengimėlio, • gruod. 8 d. 
Surengė LLD 20 kp., Mote
rų skyr. Pinigai skiriami 
Laisvės, biudžeto sustiprini
mui. Draugiškai, M. Kazlau
skienė, Binghamton, N. Y.”

Iš Rochester, N. Y,, P. J. 
Anderson prisiuntė seka
mai :

J. Stanley, įsigijo du L. 
b-vės serus, už $10.

K. Anderson, taipgi nusi
pirko du Šerus už $10.

Draugai Gužauskai, auka
vo $5.

L. Žemaitienė, iš Hart
ford, Conn., prisiuntė aukų 
nuo:

J. Ramoška, Manchester. 
Conn.,’ $1.

J. Bagdonas, Hartford 
Conn., $1.

J. Širvida, Bloomfield 
Conn., 50c.

J. Bujavičius, Manches
ter, Conn., 50c.

J. Šapranauskienė, Phila
delphia, Pa., prisiuntė dide
lę auką nuo LLD 10 kp. — 
$25. Taipgi nuo Petro Za
leckio $1.

Mūsų geri rėmėjai, Jonas 
ir Ona Krutuliai, Plymouth, 
Pa., įsigijo Laisvės b-vės 
šėrų už $10 ir biudžetui au
kavo $1.50.

M. Ramanauskienė, Phi- 
la., Pa. (buvusi minersvil- 
lietė) prisiuntė $5 pagerbi
mui jos sūnaus, kuris mirė

22.50 
22.00 
20.00
18.50

16.50
15.25
13.00
11.50

Spauda” (Rojaus Mizaros), 
“Dramaturgas E. O’Neill” 
(dr. A. Petrikos), “Gorkis 
ir Lietuvių Literatūra” 

K. Korsako), “Vil- 
Dailės Muziejus” 
V. Mackevičiaus), 

Berno iki Generolo” 
Marcinkevičiaus), 

“Retos Knygos” (J. Jurgi
nio), “Per Kovą, Ašaras ir 
Kraują” (Saliečio).

Be to, telpa eilėraščių: V. 
Teofi- 
Giros, 
V acio

farme- 
pakėli- Mykolaičio - Putino,

’ i lio Tilvyčio,
bendrą
Ameri-

Liudo
Stasio Jasilionio ir 
Keimerio.

Kaip matome, 
sos” numeris yra 
turiningas; gaila, 
neišėjo truputėlį anksčiau 
— per šventes skaitytojai 

i būtų turėję gražaus pasi
skaitymo.

ALDLD nariai “Šviesą”

Švie-šis
įvairus,

kad jis

Užsieniniais Klausimais
1946-taisiais metais mūsų užsieninės politikos vairas

buvo nukreiptas tokia linkme: visur padėti reakcijai ko- gauna neųiokamai, už nari- 
voti prieš progresą, prieš liaudies teises. nę mokestį. Ne nariams

Mūsų kraštas padėjo ir (tebepadeda) Chinijos reak-1 žurnalo kaina metams $1, o 
cininkams, vadovaujamiems Chiang Kai-sheko, kovoti i pavienio num. — 25c.
liaudį. i----------------

Mes padėjome ir tebepadedame Graikijos fašistams i TAIKOS REIKALAS — 
smaugti liaudį.

Mūsų bendra politika per šiuos metus buvo: laikytis 
“tough” politikos link Tarybų Sąjungos, nepaisant, net 
to, kokia bus Tarybų Sąjungos politika; mes nuolat jai 
grūmojome atomo bomba.

Visa tai nevedė pasaulio prie taikos: visa tai davė 
vilčių visų kraštų fašistams ir reakcininkams, laukian
tiems karo, laukiantiems tos valandos, kada pasaulis bus 

y draskomas bombų.
Sekamaisiais metais, be abejo, kiekvienas padorus ir 

taiką mylįs Amerikos pilietis norės, kad mūsų užsieninė 
politika būtų tokia, kuri šluotų šalin fašizmo likučius vi
sose šalyse, o tai bus, jei mes remsime demokratinius 
žmonių sluoksnius, jei palaikysime gerus ryšius su Tary- 
bų Sąjunga ir su visais kraštais, kurie turi demokratines 
liaudies valdžias.

Chinijoje mes privalome palikti pačiai to krašto liau
džiai savo reikalus išsispręsti; mes turime ištraukti iš 
ten ginkluotąsias pajėgas ir neduoti ginklų Čiang Kai- 

r" shekui. ,
Kad pasaulis būtų ramesnis, kad jis iš tikrųjų link

tų griežčiau .prie taikaus gyvenimo, tai mes privalome 
, tuč-tuųjau sunaikinti tas atomines bombas, kurias taip 

p skubiai dirbome ir jų daugiau neturėtume dirbti. Užuot 
dirbus atomines bombas, mes privalome išnaudoti atomo 
energiją civiliniam žmonių gyvenimui gerinti.

Sekamaisiais metais pasaulis privalo padaryti rim
tesnių žingsnių taikai sutvirtinti. Ir mes manome, jog 
taip bus, jei. tik mes, Amerikos žmonės, už tai kovosime.

Šie klausimai tiek pat liečia Amerikos lietuvius, kaip 
ir visą ^Amerikos liaudį. Mes esame tos liaudies dalimi

> mes privalome išvien su ja eiti, kovojąnt už laimingesnį
t ir gražesnį gyvenimą savo kraštui ir visam pasauliui.

Visoki lieuviški reakcininkai ir fašistai, einą išvien 
[U kitų tautų reakcininkais, dėjo ligi šiol ir dės ateityje 
iitangų kurstyti pasaulį prie naujo karo; mūsų, demok-

voti prieš progresą, prieš liaudies teises. mokestį. Ne nariams

! LIAUDIES REIKALAS
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
“Jungtiniu Tautų asemblis 

pastaruoju laiku pralaužė 
ledus ir padėjo pamatus dėl 
išbudavojimo taikos. Bet tai 
tik pamatai. Visą ’ ])astatą 
reiks dar pabudavoti. Ir tas 
darbas nebus

“Pasaulyje 
kurios bijo 
dreba prieš

veikia jėgos, 
progreso. Jos 
kiekvieną žmo

nių pirmynžangą. Už pavyz
dį gali būti net tokie daly
kai, kaip moksliniai 
m ai. Istorija žino, 
mokslo žmonės buvo 
kiojami už iškėlimą 
teorijų, šiuo tarpu jiev 
dėl didesnio išradimo.

“Sovietų Sąjunga, apiman
ti šeštą dali pasaulio sausže- 
mio ir 
žmonių 
tybė. r 
veik 
sios socialūs santvarkos pa
matų, pelno sistemos pama
tų. O prie jos, šiandien ton 
linkmen eina visa eilė kitų 
kraštu, v

išradi- 
> kaip 
perse- 
naujų 
dreba

turinti 200,000,000 
.yra visai nauja vais

tai valstybė, kur be- 
nebėra nei žymės seno--

rei- 
rei- 
pa-

Žinios iš Lietuvos
Uteniškiai Baigė Grūdų 

Paruošas
UTENA. — Darbo valstie

čių iniciatyva spalio 31 d. ap
skrityje buvo suorganizuota 
10 raudonųjų gurguolių grū
dų paruošų vykdymui pilnuti
nai užbaigti.

šios uteniškių raudonosios 
gurguolės į valstybinių prie
volių priėmimo punktus pri
statė 108 tonas grūdų. Tuo 
apskrityje metinis grūdų pa
ruošų planas buvo įvykdytas 
100.9 n u oš.

'Gausiausią raudonąją gur
guolę suorganizavo .Anykščių 
valsčiaus darbo valstiečiai, ši 
gurguole, susidėjusi iš 240 ve
žimų, valstybei pristatė 250 
tonas grūdų.

Geriausiai 
organizavime
kių valsčius (vykdomojo7 ko
miteto pirmininkas drg. Rut
kauskas), metinį grūdų paruo
šų planą įvykdęs 106 nuoš.

Daugiau Duonos Valstybei
šVENčIONVs? X, 30 d. — 

Švenčionių valsčiaus darbo 
valstiečiai prieš.terminą įvyk
dę metinį duonos paruošų pla
ną, dabar, dešimtadienio mo
tu, atvežė Tėvynei 120 pūdų 
duonos viršum savo prievolių.

330 pūdų grūdų pristatė 
viršum plano Gražuolių, Ruk
šėnų ir Vidiškių apylinkių 
valstiečiai. j’ ’

grūdu p'aruosu. 
pasirodė Debei-

ratinių lietuvių, pareiga: jungti savo jėg&s ir kovoti už

102.50 
72.00 
$5.00 
65.00 
60.50 
59.21 
59.00 
55.00 
54.50 
50.50 
50.00 
43.50 
40.00 
36.50 
34.50

32.00
26.50
25.00
24.75
24.50
23.50

uz

taiką, pasauliui ir už demokratinių teisių ir civilinių lais- vada, prisiųsdamas atnauji- 
vių apgynimą Amerikos žmonėms. mmų.

Jei taip darysime, tai 1947-tieji metąjį,atneš kur kas Prašome pasiskaityt laiš 
didesnių ir gražesnių vaisių negu atnešę ‘1946-tieji* ( . • ::

10.00
10.00
10.00
9.50 
9.00 
7.00

.. 5.50 

.. 5.00 
. 5.00
.. 4.50
. 3.50

3.50
3.50

. 1.50

. 1.50
. 1.00
rasite

F»

Helsinki, Suomija. —Suo
mių valdžia uždare savait
raštį Mitą Nyt už tai, kad 
jis spausdino priešiškus So
vietam raštus.

K

gruod. 22 d., Chester, Pa.
Kiti geri prieteliai aukojo 

biudžeto fondan sekamai:
Kazys Viltrakis, New

P. Bieliauskas, Richmond, 
Hill, N. Y., $2.50. (per M. 
Klimą).

Teofilė Lapin, Hudson, N. 
H., $2 (per drg. Simutį).

Juozas Yanavage, She
nandoah, Pa., $2.

M. Kalusis, W. Fitchburg, 
Mass., $1.

Tai dar ne viskas, pasku
tiniai rezultatai bus suskai
tyti, kai tik bus viskas su- 
tvarkyta. Sausio ’1 (L, va
jus oficialiai užsibaigia. •<.

Širdingai dėkojame vi
siems už aukas ir už šėitB, 
ir už pasidarbavimą.
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Pietų Amerikoje Smarkiai 
Plečiasi Pažangusis 
Lietuvių Judėjimas

lietu- 
vienin- 
Kaipo

KAIP GYVENA ĮVAIRIOSE ŠALYSE 
GELEŽINKELIŲ INŽINIERIAI

lie-Pereitą vasarą Urugvajuje Įvykęs Pietų Amerikos 
tuvių kongresas, matyt, gerai paveikė į lietuvių mases. 
Argentinos “Vienybė” duoda sekamas 
žvalgą to sąjūdžio:

Su nepaprastu pasiseki- j milžiniškos 
mu praėjo “Vienybės” me-1 pritarimu

pastabas ir ap-

organizacijos 
ir parama mes 

tinė sukaktis. Niekas nesiti-! didžiuojamės ir pilnai esa- 
kėjo, kad ji turės tokį mil- me įsitikinę, kad “Vieny- 
žinišką pritarimą, kad Ar- bės” tolimesnis ėjimas yra 
gentinos lietuviai taip karš- užtikrintas.
tai^ pasisakys už savo laik-j Iš Urugvajaus 
raštį, kad jį taip gausiai Urugvajiečiu “Darbo” re- 
sveikins ir, kad tie sveikini- faktorius A. Vaivuskas pra- 
mai bus ne taip sau sveiki- L _ 
nimai, bet paremti darbu,; draugų “ fr 
naujų skaitytojų gavimu ir PrUSeikos, ’ kuriuose jie 
stambiomis sumomis pesų. < džiaugiasi P. P. A. L. Kon-

neša esąs gavęs laiškus nuo 
. Mizaros 

kuriuose

Toks nepaprastas “Vie- j greso pavykimuu Mizara sa- 
nybės” triumfas yra tiesiog vo laiške primejia, kad rei- 
stebėtinas. Stebėtinas žiū- kėsią jiems, į Siaurės Ame- 
rint paviršutiniai, nesigili- riką," pasiųsti šimtas kitas
stebėtinas. I 
rint paviršutiniai, nesigili- '■ j " / . 
nant— negvildenant, kodėl Kongreso leidinio. 
“Vienybei” duodamas toks ■ 
didelis pritarimas.- Pažiūrė
jus giliau į dalyką, iškils į 
viršų, kad tie skaitlingi ir 
reikšmingi sveikinimai yra 
labai logišk. ir pamatuotas I . - . - . ,
įvykis. Argentinos lietuviai i f!ls numeiis^ pasirodys spa-

“Darbas” po įvykusio P. 
j ■ P. A. L. Kongreso jau likęs 
‘ Pietų Amerikos lietuvių lai- 

i kraštis, švenčia vienuolikos 
į metų sukaktį. Jo sukaktųvi-

gresas smarkiai išjudino vi
sus Pietų Amerikos 
vius didesniems ir 
gesniems darbams.
pavyzdį to matome susirū
pinimą visų bendrai pasiųs
ti didelį, $50,000 paramos 
siuntinį į Lietuvą, kartu 
siunčiant ir brolišką, nuo 
visų P. Amerikos lietuvių, 
delegaciją, kad gėriai^ susi
pažinus su dabartine Lietu
va ir mūsų brolius supažin-

Gruodžio 26 d. N. Y. Times 
išspausdino raštą iš aš
tuoniolikos saliu savo kore
spondentų, kurie aprašė 
kiekvienos tų šalių gelžke- 
liečio inžinieriaus darbo są
lygas, algas, padėtį. Mes

dinus su Pietų Amerikos čia paduosime kelių tokių v I 1 1 • • 1 i • 1lietuvių gyvenimu.
Kitas svarbus bendras 

darbas tai rinkimas parašų 
prieš smetonininkų veiklą 
pragaištingą lietuvių tautai 
ir išeivijai. Reikia tikėtis, 
kad anksčiau ar vėliau, bu
vusiems Smetonos atsto
vams P. Amerikos šalyse, 
bus atimtas šio kontinento 
šalių pripažinimas ir čia gy
venanti lietuviai galės Ruo
šiau atsikvėpti, kuomet 
smetonizmo liekanos jų dar
bui jau nekenks ir 
dys.

netruk-

lie tuviu 
Leonas 

mums rašo, 
darbas pas

\ir jų organizacijos sveikina 10. ^ls lsei.s zYmiai4Pa" 
savo laikraštį todėl, kad jis ! f 1 n a s, 1 J1 ’ a 1 P 
pilnai atstovauja jų reika- YJ.S u ° m e į 1 u ° p s" i 
Įlįs, kad iis tnns vipnns 1 clai PaiUOStaS. BllS gi azes-lūs, kad jis per tuos vienus lCl.dl i ’’’
savo gyvavimo metus gvil- ?.1S .^a.r 11 tuo> kad dabai 
Ueno ir rišo jų problemas, lseis spausdintas imde- 
skleidė kilnias idėjas ju tar-: mis su. visais hetuviskais 
pe ir vienijo — junge juos
krūvon, organizavo, kad su- “Darbo” 11 metų sukak- 
tvirtinus mūsų tautos išei- čiai atžymėti parengimas į- 
vijos dvasią, kad suartinus vyksta spalio 27 d. Jis tapo 
labiau, surišus tampresniais nukeltas dėl to, kad U. L. 
ryšiais su mūsų tėviške, iš- Centro patalpose š. m, 19 d. 
liuosuota iš po vokiškojo yra ruošiamas pagerbimas 
jungo. ; inžinieriui Maserra ir rašy-

Taigi, tokie gausūs ir t°jui^isleno Aguin e. Tiki- 
nuoširdūs sveikinimai nėra mey kad į Daibo sukak- 
tik taip sau pasveikinimai JUY'P Rengimą nuvyks 
sukakty, bet mūsų laikraš- ke'e’-as draugu ls Ai gentį- 
čio —jo .vadovybės užsi- no^’ ,. ,v. . ...
tarnautas mūsų kolonijoje ’, Su didžiausiu pasisekimu, 
pasitikėjimas ir pritarimas,: !GiS ^^tndiems, eina trans- 
kuris tvirtina, kad laikraš- !avimas Ptisvalan-
tis nėra vienas, kad jame ! įzl0’ rad1^
skleidžiamos idėjos nėra tik EsPectador kas šeštadieni, 
būrelio jo bendradarbiu, Į nu° ^*-2 va L. r 
bet, kad tas, kas jame raš(S-l Malonu girdėti gražią he
mą yra išraiška siekių visos i kalbą oro ^anSR at‘ 
didžiumos mūsų išeivijos^1 nes.ta J.s anaPas Ea I lat^s 
kad visi dori lietuviai eina \er radlJa kalba. A.

. su “Vienybe”. Tame ir ran-1 vmvuskas, 
dasi didžiausis mūsų laikra- įr.ei inFa 
scio metinės sukakties tri
umfas.

Iš sveikinimų pasirodo, 
kad pažangiosios mūsų or- Iš Brazilijos
ganizacijos mūsų laikraštį Draugas A. Kučinskas 
pasiima sau už organą. Tą mums rašo, kad pas juos y- 
pasako sveikinimai, tą rodo 
ir jų susirūpinimas mate
rialiai paremti mūsų laik

bangų at-

St. Rasikas, 
taipgi jaunuo

liai : A. Matulevičiūtė, S. 
Džiaukštaitė, L. Abračins- 
kas ir kiti.

>

Vienybės sukaktis jai da
vė apie 4,300 pesų paramos. 
Vien sveikinimais gauta ar
ti trijų tūkstančių pesų. Su
kaktuvinis parengimas da
vė 1,600 pesų gryno pelno. 
Tai didžiausis triumfas.

Didžiuojamės ir tuo, kad 
pažangiosios organizacijos 
mus sveikindamos pasisaką, 
jog “Vienybę” jos laiko sa
vo organu.

Mums yra didžiausia gar
bė, kad organizacijos, kaip 
A. L. Sąjunga “Laisvoji Lie
tuva,” kurios narių skaičius 
per trumpą laiką išaugo iki 
1000, “Vienybę”^ skaito ofi
cialiu savo organu. Rimtai 
žiūrint į dalyką, išeina taip: 
Jeigu draugija per trumpą 
laiką išauga į didžiulę orga
nizaciją, didžiausią Pietų 
Amerikos lietuvių tarpe, — 
tai jos tikslas yra geras, kil
nus ir pažangus; ji turi vi
sapusišką pritarimą savo 
tautiečių; ii\ jeigu toji or- 

p/itaria, remia ir
skaito už savo organą laik
raštį ” Vienybę”, tai ir mū
sų laikraščiui pritarimas 
yra lygus jai, o su tokios

ra didelis susirūpinimas, 
kad pravedus į gyvenimą vi
sus P. P. A. L. Kongreso 
nutarimus. Brazilijos lietu
viai, nors ir sunkiose sąly
gose, bet uoliai dirba tauti- 

vo sąlygos jiems atvykti į' 
Kongresą, dar !
yra atlikti kongreso užbrėž
tus darbus, bet esame tikri, 
kad draugai braziliečiai vie- 
aingai dirbdami nugalės vi
sas kliūtis, kad jie nesigai
lės pastangų lietuvybės la
bui.

Kelyje į Sao Paulo, grįž
tant iš Urugvajaus, Kong
reso delegatai buvo sustoję 
Porto Alegre mieste, — taip 
mums praneša draugas Juo
zas L-das, — ten pabuvo 
porą dienų ir kartu su P. 
Alegre delegatais ir kitais 
tos lietuvių kolonijos veikė
jais, turėjo progos padaryti 
keletą pasitarimų dėlei ge
resnio pravedima gyveni
mą visų Kongreso priimtų 
nutarimų.

Nėra abejonės, kad Kon
gresas išjudino didesniems 
darbams ir daugiam suvie- 

-1 nys — subendrins visą bra- 
ziliečių lietuvių pažangųjį

— Urugvajaus 
jaunimo veikėjas, 
Abračinskas, 
kad jaunimo 
juos eina kaip ant ratų, nes
jaunimas pasidarė labai 
darbštus. Jie ruošiasi su
vaidinti yeikalą “Paskolink 

i man savo žmoną”, yra de
damos pastangos sudaryti 
lietuvių jaunimo chorą ir 
dirbama visa 
kuo daugiau 
vių vardą.

— Taipgi, 
Abračinską 
kad Urugvajaus lietuviai 
jaunuoliai smarkiai susirū-- 
pino sportu. Aparti kitų 
sporto šakų, jie lavinasi 
bokso, sako, kad jie nori pa- 
ruošt stiprų boksininką, ku
ris galėtų “supliekti” Ar
gentinos lietuvį' sunkiasvorį 
boksininką Vytautą V. Luk
ša, v

—Jaunuol. Sofija Džiauk
štaitė rašo, kad Cerros jau
nimas suformavo futbolo 
komandą, o Centro jauni
mas, apart jau turimos Ho
ckey, dar ruošiasi sudaryti 
įvairias kitas sportines ko
mandas, deda pastangas į- 
steigti lietuvių kalbos pa
mokas ir didinti bei stiprin
ti artistinę jaunimo grupę.

— Angelita Matulevičiū
tė, grįžusi iš Argentinos ra
do labai daug džiuginančiu 
reiškiniu, ji mums rašo, kad 
urugvajiečių jaunimas labai 
apsidžiaugė, kuomet ji įtei
kė jiems argentiniečių „do
vana atminčiai. Toji begali
ni džiaugsrną jiems suteiku
si dovana tai pergaminas 
su čionykščio jaunimo para
šais. Reikia pastebėti, kad 
Argentinos lietuvių jaunuo

li*
širdžia, kad

per draugą 
turime žinių,

nį mūsiį darbą. Sunkios bu- l’ių atstovai, grįždami iš P.
A. A. L. Kongreso, taip pat 

sunkesnės atsivežė puikias dovanas 
nuo urugvajiečių jaunuolių.

— Taip pat A. Matulevi
čiūtė praneša, kad Urugva
jaus Lietuvių Centro jau
nuoliai menininkai ruošiasi 
perstatyti Florencio San
chez veikalą: “Un buen.ne- 
gocio”. Jį suvaidins ispanų 
kalboje, lapkričio kiėnesyje, 
tuo uždarant žiemos sezo
ną, kad vėliau ruoštis eks
kursijas, piknikus ir t.t.

— Grįžęs iš Argentinos 
“Darbo” redaktorius A. 
Vaivuskas mums rašo, kad 
jis rado puikiai besidarbuo
jantį tenykštį lietuvių jau
nimą, jie tiesiog nustebino 
jį savo darbštumu ir užsi- 
brėžimais. Urugvajaus lie
tuviai jaunuoliai, apart ki
tų svarbių pasimojimų, da
bar reikalauja įsteigti lietu
vių kalbos pamokas. Tai 
girtinas susirūpinimas mo
kintis savo tėvų kalbą. Ir 
mūsų jaunuoliai turėtų tuo 
pavyzdžių pasekti.

• I ■ . ■ u,

veikimą.
IŠ visko matosi, kad Kon-

darbininkų sutrumpintą ap- ; 
rašvmą.

Brazilija — gelžkelietis 
Joao Batista, 25 metu am
žiaus. Į mėnesį jis uždirba 
2,250 kruseirus ($112 Jung. 
Valstijų valiuta). Iš algos 
jam išskaito $10 senatvės 
pensijai į mėnesi. Drabužius, 
dėvi daugiausiai “overalls”. 
Jis patsai apsiavu tik porą 
perka į metus už $15. Jo 
žmonai reikia daugiau pini
gų apsirengimui ir apsiu
vams.

Chinija — Hsia Hung- 
ching 36 inžinierius. Į mėne
sį jis gauna 280.000 chiniš- 
ku doleriu, kas bus Ameri
kos pinigais $45. Vedes, tu
ri du sūnus ir dukrą. Mėsos 
valgo tik kartą į savaitę. 
Sūnus eina i mokykla, tas 
atseina $170 i metusi Ryžių 
maistas jo šeimai atseina a- 
pie $15 į mėnesi. Nieko ne
gali sutaupyti. Kada jo pa
klausė, ar jis pritaria gene
rolo Chiang Kai-sheko ka
rui prieš koriiunistus?

— Karas turi būti sulai
kytas, — atsakė jis.

Francija — gelžkelietis 
Robert Breugnot, vedęs, jo 
savaitinė alga bus $33 ame
rikoniškais pinigais. Socia
listas. Nori susitarimo įvai
rių partijų. Maistui išlei
džia apie pusę visos algos 
16,000 frankų ($133) į mė
nesį, bet gerai pavalgo. Mo
teris jo dirba, tai pragyve
nimu nesiskundžia.

Vokietija— Amerikos zo
noj. Inžinierius Herman 
Milde, 62 mėtų amžiaus. 
Algos gauna 412 Imarkių į 
mėnesį (markė 10 centų 
vertės). Jis turi maisto No. 
1 kortą, kuri pusantro kar
to geresnė, kaip kitos. Jo 
žmona — No. 5, o vedusi 
dukra — No. 2. Žentas, bu
vęs Hitlerio laivyno,w ofic'ie- 
rius, grįžo iš anglų'’belais
vės. Maisto ir drabužių sto
ka. Kurui į mėnesį gauna 
tik 112 svarų anglies.- ...

Anglija — George Prit
chard, 58 m e th amžiaus. In- 
žinierius, išdirbęs 46 metus. 
Alga į savaitę 6 svarai ir 10 
šilingų, arba amerikoniškais 
apie $27. Taksais į savaip 
išskaito $7.40 iki $8. Socia- 
lei apdraudai išskaito $3.40 
į savaitę, randa į savaitę at
sieina $4.50. Apsiavų pora 
atsieina nuo $8 iki $10. Dra
bužiai brangūs.

Indija — gelžkelietis Mu- 
nna, kuris daugiau rūpina
si, kaip įsigyti rūbus ir 
maisto, negu politika, 
mėnesinė alga

Artinasi Nauji Metai. Baig
sis Laisvės ir Vilnies vajai. 
Philadelphijos veikėjai grieb
sis kito svarbaus darbo, kurį 
patys apkalbėjo tarpe savęs 
ir prie kurio iškėlimo prisidė
jo kaisvės redakcija, kuomet 
jinai pareiškė, kad Philadel
phijos senoji tradicija tur 
palaikyta, nežiūrint visų 
niavų.

Jeigu mes imsimės už 
bo, tai pasiseks sutverti 
lės ratelis, iš kurio galės

($39), kaipo patyrusio inži
nieriaus. Tik mažas vaikas 
gali gauti pieno, kitiems ne
ištenka nusipirkti. Kada jo 
paklausė, ar jis valgo vai
sius, tai Murina tik nusijuo
kė, nes toki raškažiai ne 
jam įsigyti. Valgo jis ir jo 
šeima tik du kartus į die
na, v 

Italija — inžinierius Eu-i, .. y , ’ 'L , ■. A . tvtis teatrališka grupe, chorasgenio Lerri, 48 metų, tėvas j jr muzika Bet turi boti vienas 
penkių senuos narių. Jls j centras dėl pasekmingesnio 
dirba apie 200 valandų i mš- veikimOi lu,ris vadovautų ir

būti 
pai-

tas gėrybes ir mane, kad be 
.jų šalis nebegales atsistatyti.

Aš seniau lenkų klausda
vau, ką jie mano apie savo 
šalį. Jie atsakydavo, kad Len
kijos nebėra, tik rusai ten gy
vena! O jau dabar taip nebe
sako.

Tas pats galima pasakyti ir 
lietuviškiems ponams, Nepa
mirškite, kad ir Lietuva bus, 
atstatyta be ponų pagalbos — 
atstatyta graži ir maloni dėl 
darbo žmonių ir jų šeimynų

dar-! 
d ai- Tysliava 

“Nem unėlis 
nelis ponų 
savo šalvie

skundžiasi, kad 
tyli.” Mat, Nomu- 
nebenori daugiau 
matyti.

rų, kas bus amerikoniškais Būdamas Philadelphijoj ap- 
pinigais apie $20 į savaitę. Į lankiau Richmondą ir centra- 
Jis ir jo šeima nešioja pi-1 line dalį miesto, kalbėjausi su 
ginusius rūbus ir apsiavus. • daugeliu veikėju, taipgi su 
Šalyj viskas brangu ir, kas ■jaunimu ir visi su mielu noru 
blogiausia, — nėra reikme- į Pritaria, 
nu. iv

Japonija — Takao Taka- 
togawa 42 metų amžiaus, 15 
metų dirba ant gelžkelių; 
mėnesine alga 1,000 jenų 
(apie $25 amerikoniškais). 
Randa į mėnesį atseina $7. 
Taksais išskaito 20 nuošim
čių algos. Apsiavai ir rūbai 
brangūs.’Jis bėdavoja, kad 
jo žmona negali žmoniškai 
apsirengti.

Meksika— inžinierius Ar- 
nulfo Coria - Garces, 24 me
tų darbininkas, 43 metų 
amžiaus. Savaitinė alga $40 
už penkias darbo dienas. 
Unijos narys. Turi savo na
mą už $5,000. Apsiavų pora 
kainuoja apie $6. Maistas 
pigesnis, kaip Jungt. Valsti
jose, todėl jis gyvena ge
riau, negu vidutinis Jungti
nių Valstijų darbininkas.

Jugoslavija — inžinierius 
Ivan Filipovič, 28 metų am
žiaus, apsišvietęs, ženotas. 
Mėnesinė alga'$76, bet už 
viršlaikius dar gauna $40. 
Maistas šeimai $2 į dieną, 
bet valgo gerai. Į mėnesį 
drabužiai atsieina apie $6, 
pora apsiavų $3, randa į 
mėnesį atsieina 360 dinarų, 
apie $7.20 amerikonišk. pi
nigais.

Švedija — Anders Johan- 
Malm, 52 metų. Savaitinė 
alga • amerikoniškais bus 
$37.50. Randa nėra augšta. 
Maistas, apsiavai ir rūbai 
brangūs, nes jie brangiai 
atsieina visoj Europoj.

Sovietų Sąjunga — inži
nierius Sergejus P. Zolni- 
kovas, bolševikas. Vedęs, 
turi dukrą ii* sūnų, gyvena 
Maskvoj. Mėnesinė alga yra 
nuo 4,000 iki 4,500 rublių, 
kas amerikoniškais sudaro 
$666 arba $750. Maistas šei
mai į mėnesį kainuoja apie 
1,500 rublių. B^t randa at
sieina tik 8 rublius i mėne
sį. Turi. užtektinai pinigų, 
todėl šeima gerai pavalgius 
ir apsirengus. Zolnikovas y- 
ra 37 metų amžiaus, 
laiku
valdė šarvuotą traukinį, už 
tai jo uniformą puošia atsi- 

ruppes žymėjimo ženklai. Rūbai

Popiežius nori užbovyti ti
kinčiuosius su poteriais, bet 
tai klaida, nes pilvas nori val
gyti, o no poterių.

Kas liečia skundus dėl ap
rašymo ilgu kelioniii, tai tiek 
galima pasakyti: Kelionių ap
rašymai trumpoje formoje yra 
labai naudingas dalykas. Tik i 
reikia rašyti daugiau , apie ki-j 
tus, o mažiau apie savo.

Daugelis mūsų jaunų .entu
ziastų važinėja po Ameriką. 
Jie turėtų pasirūpinti nutrauk
ti paveikslų ir patalpinti į | 
laikraščius. Ypač būtij svarbu 
turėti paveikshi apie Ameri
kos lietuvius farmerius.

Aš tikiu, kad susinormali- 
zuos užsienių reikalai ir už- 
plukdys mus iš Lietuvos svar
bios žinios. Jii labai trokšta
me.) Nuoširdžiai paremiu iš
keltą, klausimą padidinti Lais-į 
vę. \

Senas bėdas, senus vargus 
nusibosta skaityti, tad puoški- 
me laikraštį naujomis žinio-, 
mis.

Francijos liaudis davė pro
gą socialistams išbandyti savo 
planą. Tegul jie dabar pasiro
do, ką jie gali padaryti dėl 
darbo žmonių, nes mes mato
me, kas darosi Anglijoje prie 
socialistų.

Vargo Bitelė.

Lowell, Mass.
Daug Žmonių Pamatė Kruta

mas Paveikslus Iš Tarybų 
Lietuvos 

Gruodžio 22 dieną, 
buvo rodoma filmą iš 
Lietuvos. Kaip buvo 
žiaurieji

Trakimas.

Gruodžio 20 dieną 
Philadelphia Inquirer” 
še iš Lenkijos, kad lenku val
džia davė užsakymą del The 
Baldwin Locomotive Works 
padaryti Lenkijai 40 garinių 
lokomotyvų. Jie, turi būti pa
daryti greitu laiku ir pasiųsti 
Lenkijon. O vėliau visoje 
Amerikoje dar bus padaryta 
šimtas lokomotivų dėl Lenki
jos.

Tai reiškia labai daug dėl 
Lenkijos. Tie milžiniški loko- 
motivai tarnaus kraštui, pa
gerins transportą, nes kiekvie
nas lokomotivaš gali traukti 
net po pusantro šimto vagonų! 
Tai, ką reiškia kraštui darbo 
žmonių valdžia. ,Be ponų pa
galbos atstatys nuteriota šalį. 
Reikia nepamiršti, kad Lenki
ją ne tik Vokietija, užpuolė ir 
Apiplėšė, bet ir savieji ponai, 
bėgdami, išvogė auksą ir ki-

“The 
prane-

vakare, 
Tarybų 
išgrūsti 

okupantai vokiečiai
iš Lietuvos. Paskiau, kaip po 
karui Lietuva atsistato. Kaip 
dirbama Tarybų Lietuvoje au- 
dinyčiose, vorpinyčiose ir kito
kiose pramonėse.

Parodyta, kaip Amerikos 
lietuvių pasiuntinys draugas 
Antanas Bimba atsilanko įvai
riose pramones!, ir apžiūrinė- 

: įa dirbinius, kalbasi su darbi
ninkais ir pramonių vedėjais 

i bei perdėtiniais, su mokiniais 
ir aukščiausiais šalies viršinin-

Taipgi gražūs miestai: Kau
nas ir Vilnius. Ir daug kitokių, 
labai Įdomių, vaizdų. O pa
baigoje parodė komediją 
“Kuprotas Oželis.” Tai dalis 
gražios operetės, kur pamatė
me. apart gražių dainų, lietu
vių tautinius šokius — suktinį. • 
Drįstu sakyti, kad nekurie iš 
lovvelliečių ir kitų atsilankiu
sių dar pirmą kartą pamate* 
mūsų tautinį šokį.

Tą viską 
Piliečių
tainėje, 11 
gis Klimas 
kuris buvo

parodė Lietuvių 
Kliubo naujoje sve- 

Tyler Street, Jur- 
įš Brooklyn, Ns Y., 

pakviestas į šią

naujoji svetainė 
žmonėmis įvairių. 

Todėl rengėjai —

karo
prieš hitlerininkus

Jo

supta perkaibetojais, vertėjais, redaktoriais. O dar to 
liau pirma eilė delegatų. k

Jungtinių Tautų generalio seimo sesija. Matosi pre
zidento pastolis. Žemiau, yra kalbėtojų ambona, ap
supta perkaibetojais,

brangūs. Jis dažnai vyksta 
medžioti ir žvejoti. Tik ką 
grįžo jš Soči miesto, Juodų
jų Jūrų pakraščio, kur tu
rėjo mėnesio vakacijas, pil
nai apmokamas iš valdžios 
ir unijos pusės.

Jungtinės Valstijos — 
George Teese dirbąs ant 
Boston & Albany linijos, 
baigęs Springfield, Mass., 
aukštesnę mokyklą. Jo mė
nesinė alga $600, o kai ka
da ir $650, kupmet jam ten
ka viršlaikiai,, dirbti ir iš
dirba po 16 valandų į dieną. 
Randa už stubą su auto ga- 
radžiumi $55 į mėnesį. Mai
sto ir rūbų kainos žinomos.

Čia mes padavėme trimi

Liet u viii 
persipildė 
pažiūrų.
LLD 44-ta kuopa — labai dė
kinga visiems atsilankiusiems. 
Taipgi buvo geras būrys žmo
nių iš Nashua, N. II . kuriems 
Lowellis arčiausia kaimyninė 
kolonija.

J. M .Kanonas.

BLUMAS ŽADA PIRMA 
NUSLOPINT SUKILĖ
LIUS, TADA DERĖTIS 
Paryžius. — Socialistas 

Franci jos premjeras Leo
nas B lumas sakė savo mi? 
nistrų kabinetui, kad fran- 
cūzai pirma turį karinėmis 
jėgomis nuslopint Viet Na
mo respublikos pat vijotų 
sukilimą, Indo-Chinoj, ir tik 
po to galima būsią tartis su 
Viet-namiečių vadais apie1 
tautinę laisvę jiems.

pai. keleto didesnių šalių MONARCHISTAI SUĖMĖ 
gelžkeliečių inžinierių ai- 55 PARTIZANUS
gas, kainas maisto, rūbų ir 
buto. Iš to, kokias gauna al
gas, kokios pragyvenimo 
kainos, gali kiekvienas pa
daryti savo išvadą. Žinoma, 
čia nėra paprasto juodadar
bio darbininko skalė, o gelž- 
kelio inžinieriaus. Pagal A- 
merikos inžinieriaus $600 
arba $650 į mėnesį algą, ga
li kiekvienas5 padaryti savo

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai skelbia, kad 
jiems “pasidavę0 dar 55 res- 
publikiečiai partizanai. Su
sikirtime arti Sufli, ties 
Turkijos siena, monarchis- 
tai sakosi užmušę 15 parti
zanų, o iš monarchistų pu
sės kritę 4 kareiviai.

Steigiamasis Indijos sei
mas užsidarė iki sausio 20,

/
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Jonas Kaškaltia

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Pabaiga)

Žmonių čia jau šurmu
liuoja gyva galybė! Kiek čia 
teko sueit draugių ir drau
gų, kitų net ir iš labai to
li! O, jei ir iš čia pat, tai 
jau seniai nematytų. Džiu
gu ir malonu artimiau pasi
kalbėt, geriau susipažint. Ir 
stebėtina: regis, jau tiek 
susieita, pasikalbėta, o 
akys vis dar ko ieško ilge
singai. Ir su daugeliu taip 
ir neteko pasimatyt... O 
kaip norėjos!

Dainavo chorai bent keli. 
Čikagoj yra žmonių— oho! 
yra ii’ chorų ir uolių vedėjų. 
Ir yr ko pasiklausyt: sklan
džiai sudrožia. Kalbėjo bent 
keli kalbėtojai, ir publikoje 
galėjai matyt užgyrimą ir 
pasitenkinimą. Garsys pa
dėjo išnešiot žodžius ir po 
tolimesnius užukaborius.

O paskui ir vėl šurmu
liuoja, spaistosi njieloji 
publika. Tai šiur tai tur su
siburia krūvon dainos my
lėtojai ir skardėja širdinga 
lietuviška daina — ir Jįadi- 
na visus 
kui. Jau 
iš toliau 
važiuoja.
draugėn, intymesniu sąglū- 
din labiau įgudę piknikie- 
riai. Nesinori ir skirtis. 
Dargi kiek apsidrauskim, 
pasižmonėkim, paviešėkim... 
Dar kam norėtųs sudieu 
'pasakyt ir,gal dar kai ką....♦

Parvažiavom namo jau 
povėliai, pilni pritvinkę \- 
spūdžių ir įspūdėlių. Na, 
eit gult: rytoj po pusdieniui 
vėl kelionė, šiuokart jau/ir 
visai galan, namo. \

Išaušo panedėlis aprpu- 
kęs, toks markatnas. 
kiūnas, ‘ mūsų svetingasai 
šeimininkas, turėjo iš ryto 
išvažiuot darban. .Sudieu, 
mielas, geras drauge ir ne
tolimas kaimyne. Didelis dė
kui už visa, už visa! Iki kito 
mielo pasimatymo.

Susidėstėm, susikraustėm. 
Štai atvažiuoja ir vėl žaldo- 
kas su Prūseika, kaip ir ža
dėjo iš kalno. Šeimininkė 
visus gausiai, net ir su

apstojusius aplin- 
temsta. Kai kurie 
atvažiavę sėda ir 

Arčiau telkiasi

'ar

kaupu pavaišino. Atsisvei
kinom gražiai ir važiuojam 
su lengva širdžia. Žaldokas 
mus pervežė prašmatnes- 
nėm miesto gatvėm, — tai 
daugiausia, kad maniškė 
gautų paregėt gražėlesnių 
miesto dalių. Kai aš, tai jau 
daug ką esu paregėjęs pir
miau.

Štai ir stotis, surūkusi, 
suniukusi, net kvėpuot troš
ku. Greičiau bent išvažiuot. 
Iki pasimatymo, mieli drau
gai ! O pasimatyt mums teks 
dar ir ne kartą.

Lagaminus į vagoną pa
dėjo susinešti raudonkepu- 
ris, dokui jam sveikam. Tai 
ir vėl važiuojam. Tėmijam 

i vaizdus pro langą. Nieko y- 
■ pMingo. Rūpi, kad tik grei
čiau namo. Grįžtam bent 
keliom? savaitėm vėliau, ne 
kaip išvažiuodamas norė
jau, kad grįžtume. Bet jau 
taip išėjo, ir dabar nebeką 
padarysi. Reikės smarkiai 
pasispaust, pasidarbuot, kol 
bent kiek sugulėsi u atsi
griebt, apsimušt su darbų 
kalnais.

Traukiny sau ramiai sė
dėt ir žiobsot pro langą — 
visai lengvas 
Kai kada 
Visa kas 
kos. Kiek 
silvanijos 
niai patogiausi. Štai kad ir 
dabar. Nors tai ir nėra 
“Twentieth Century Limi
ted”, vis dėlto visai jauki 
vietelė. O vistik dabar, na
mo grįžtant, traukinys į- 
spūdžio beveik nedare. Vi
sai kitaip buvo gegužės 
pradžioj, išvažiuojant į ato
stogas. Tuomet žmogus jau
teis tartum nuo ryšio nu
trūkės, — toks laisvas sau, 
lengvutis, bet kokiems įspū
džiams priimblus. Dabar 
jau kita. Per tą ilgoką ato
stogų ir kelionių laiką, 
daug įspūdžių ir stiprių į- 
spūdžių susigėrė sąmonėn, 
ir taip sau koks menkas 
mažmožėlis taip lengvai tau 
nebesikabina.

Ir $itas traukinys ir mū
siškis vagonas vis tiek pat 
pilnas važiuolių. Su mumis

kartu gal bent tuzinas 
brandžių triukšmingų ka
reiviškų merginų, su uni
formom, su žvaigždelėm, su 
stūgelėm ir su kitokiais 
tarnybos nuopelnų ženkle
liais. Tokios jos smalsios, 
tokios landžios, veržlios ir 
net agresingos, beveik tau 
ant piršto užsistotų, kad tik 
gavus progą susipažint ir 
susigretint. Kad taip buvę 
anuo sykiu, išvažiuojant, 
tai, be abejo būčiau nors 
kiek pasikalbėjęs. O dabar 
va nieko* Maniškė tokia ap- 
sikūlus, apatetiška atrodo, 
o aš irgi nenorėjau įsišokt. 
Tai va t ir apsimeti žmogus 
kokio tai neaiškaus abeju- 
tiškumo skraiste, laikai sau 
nosį neatlaidžiai įbedęs. H 
kokią knygą, besistengda
mas ką suprast ir atsiribo
damas nuo tave siaučiančios

kinis kambarys. Visa asla 
išklostyta eilėmis, — nuo 
pat išvažiavimo dienos iki 
šiai dienai visa paštininko 
atneštoji manta nebyliai ir 
rūsčiai guli suguldyta ant 
suraitytų kilimų, ant sofos, 
ant kėdžių, ant aslos... Klai
ku ir net baisu. Ir pereit ne
lengva. O čia baltagalvė 
sesutė bejėgiškai stovi, ran
kas nuleidusi... Tiek išsiil
gusi, tiek prisilaukusi. Tiek 
buvę telefonų... Ir atsakinė
jusi ir neatsakinėjusi, vi
saip, kaip kada pasitaikę. Ir 
galvelė jai susisukusi....

— Dar vis čia pat? Dar 
neišvažiavai Lietuvon?

— Egi kad vis dar neveža 
ir neveža...

Tai tuoj čia pat ir prasi
dėjo darbymetė. A trinki- 
net, surūšiuot, sukraustyt 
kaip nors ir kur nors tą vi
sa literatūra ir “literatū
rą”... net tau akyse mirgu
liuoja. Ot tau dabar —ir tu
ri atsiteist už tas prailgin
tas atostogas... Ir atsikvėpt 
dabar tau neduos... Krutėk, 
Jonuk, nepasiduok, krutėk. 
Reikia krutėt.

MIAMI, FLORIDA
Jau ir iŠ Californijos Čia 

Važiuoja

Atvažiavo viena lietuvių šei
myna čia iš Californijos ir la
bai džiaugiasi, kad Čia, Mia- 
mėj, labai jiem patinka, girdi, 
toj Cal i foru i joj vos nesuša- 
lom : lyja, drėgna ir t.t.. Ot, 
čia, tai kas kita — pasakoja 
tie californiečiai. Na, o dr. 
Kaškiaučius savo įspūdžiuose 
Calif, be galo i)‘ kraštų giria 
ii- garbina, net nebežinai žmo-

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Gruodžio 19 dieną pasimirė 
M. B. Bartkus. Buvo apie 60 
metų amžiaus. Gyveno North 
Saidėje. Ilgai sirgo gerklės li
ga, bet vis dirbdavo. Buvo 
našlys. Paskutiniais trimis mė
nesiais buvo labai sumenkėjęs 
ir jau nebegalėjo dirbti. Lie
tuvoje paėjo iš Užvenčio para
pijos. Paliko keturias dukte
ris, visas vedusias su svetim
taučiais, vieną sūnų ir 11 anū- 
klK Palaidotas gruodžio 23

gus nei kam betikėti. Tai jau di^ią su bažnytinėmis apeigų

till;] 
rei- 
gali

užsičniimas. 
net ir malonus, 

priklauso nuotai- 
teko patirt, Pen- 
gelžkelių trauki-

Ir taip sau abuojai pras- 
nopsojom tą visą dieną. Ant 
rytojau^ nuotaika kiek išsi- 
gaTOTno. Gal padėjo kiek ir 
giedras oras. O tai vakar 
buvo taip apniukę, kaip 
maišu aptraukta. Rytas iš- 
brėško toks ružavas, links
mas, kaip vaiko veidelis. 
Kur tik pažiūri pro langą, 
taip net mėlynai žalia visur. 
Traukte" tave ten traukia, 
vilioja, žavėja. Tie medžiai 
išsišakoję, krūmai, tirštai 
krūvon susimetę, net pasi
šokėdami, pasistiebę tiesiasi 
į saulę, j šviesą. Upokšnis 
visas apaugęs ajerais, viks
vom, blikstelėjo, išsirangęs 
tarp vešlių medžių, tarp so
drių žolių. Štai kašarka, ge
ležinkelio sargo būdelė, ir 
jis atsistojęs išsišiepęs mo
juoja traukiniui vėliavėle. 
Gerabūdis atrodo toks.

— Mus sveikina parva
žiuojant... Mat, kaip čia ža
lia, šviežia, gražu! O ten 
vis būdavo nupleškėję, iš
džiuvę, parudavę, kur tik 
nelaistyta... Ė, mūsų 
Džiorzė graži...

Maniškė vis dėlto atrodė 
apsiblausus ir nekalbi. Spė
liojau, kad ji nenorom grįž
ta nuo vaikų, iš saulėtos 
Kalifornijos, kur gavo pa
tirt naujų malonumų.

Taigi štai ir mūsų Niū- 
varkas. Pažįstamos gatvės, 
skersgatviai, namai. Apie 
dešimtą valandą ryto. Pa
lindom aukštos palėpės pa
vėniu. Peronas, stoties mū
rai... Eime. Porteris priete- 
liškai stovi prie lagaminų 
krūvelės. Dėkui, dėkui. *

Taksiukas netruko mudu 
pristatyt ir išlaipint ties 
pažįstama sodybėle. Atsira- 
kinom, susinešėm vidun, o 
čia, broliuk tu mano balta
sai! Kiek čia bus darbo, 
darbelio!... Laikraščių, laiš
kų, knygelių, knygų užvers
tas už kraustytas visas prie-

So. Boston. Mass

Tai šiemet žmonių nėra taip 
daug, kaip buvo pereitomis 
pora žiemų. Tiesa, pats susi
grūdimas būna, kaip žmonės 
pasakoja, tuoj po Kalėdų ir 
Naujų Metų, bet viskas rodo, 
kad jau tokio susikimšimo šią 
žiemą vis tiek nebus, nes kam
barių parūpinimo agentūros 
jau dejuoja, kad šiemet, kol 
kas, biznis prastas. Esą, perei
tais metais tuo laiku žmonės 
buvo desperacijoj, nes tuščių 
kambarių nebuvo* galima ras
ti, nors tu užsimušk, o šiemet 
jau, girdi,v yra daug kamba
rių tuščių.

Taip, šiemet, kol kas, 
ir lietuviai čia kai kurie 
biskį tuščios vietos, esant 
kalui kam nakvynės, tad
ir mūs broliai lietuviai nesibi
joti čia atvažiuoti, kam būti
nai reikia. Neprapulsite, čia 
gyvenanti lietuviai suras dar 
keliems prieglaudą.

Miames Lietuviams Reikia 
Svetaines*

i 

Laisvėje jau buvo rašyta 
kelis kartus apie reikalingumą 
lietuviams svetainės. Gruodžio j 

i 17 d. atsibuvo vietos Lietuvių j 
i Piliečių Kliubo susirinkimas, 
kur irgi buvo pageidauta, kad 
įsteigti vietos lietuviams sve
tainę ir t.t£ Suprantama, kad 
vietos lietuviams būtinai rei
kia turėti savo kokį nors cen
trą, kuriame mes visi, galėtu- 

i me susieiti, daugiau susipažin- 
i, apkalbėti savus reikalus,-ir 

tarpe! t.t. Minimas kliubas turi tiks- 
nedy-1 lą suburti visus vietos lietu

kas jąjvius, be skirtumo pažiūrų, ži- 
vietos lietuviai

So. Bostono Lietuvių Piliečių
Draugijos Turtą, $90,000, 

Valdys Naujas Žmogus
Kaip žinoma, So. Bostono • 

Lietuvių Piliečių Draugija yra 1 ti 
viena iš turtingiausių, 
čionaitinių lietuvių ir 
va, kad yra svarbu, 
valdo. Per daugelį metų ją|nOma, jeigu 
valdė taip vadinami sandarie- j bursts į vieną būrį, o nesiskirs- 
čiai, kurie didžiumoje suside- tys į partijas, tai toks centras 
da iš fašistų. Jiems bevaldant, į bus galima įsteigti ir palaiky-

Niū

LAISVES
BANKIETAS

Prašome Įsitėmyti, kad Laisvės Bendroves Dalinin
ką Suvažiavimas ir Koncertas įvyks

' D U U

Sausio - January 26-tą

Bus toje pačioje salėje, kur anksčiau būdavo:

turbūt mes — žmonės, per 
daug išprašome, anot to senų 
žmonių posakio.

Mes, tie išprusėliai, taip ir 
liekam niekuo nebepatenkinti, 
vieni bėgam į Calif., ten ne
gerai. kiti į Floridą ,ir ten ne
gerai! O pasilikę kur esam, 
paskaičius keno nors kelionės 
įspūdžius, irgi negerai. Kiti
net skundžiasi nervu suįrimu' 4' Pora savaičių atgal pasimi- 
dėlei to ir t.t. Ot, išdykom r- jy.j Jurgaitienė, pirmiau bu
mus, Lietuvos artojai, išdyko- Vus LDS 160 kuopos narė, iš- 
me... Isikėlusi į West Carson kuopą.

(Tąsa 5-me pusi.)

mis, šv. Kazimiero kapinėse.

Gruodžio 20 dieną pasimirė 
saliūno savininkas Juozas Vit
kauskas. Buvo gimęs ir augęs 
McKees Rocks. Paliko moterį 
Oną, du sūnus, vieną dukterį 
ir du broliu. Palaidotas gruo
džio 24 dieną su bažnytinėmis 
apeigomis.

Išdykęs Vaikas.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE

STAGG 2-5043

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., B’klyn, N. Y.

GERA TURKEY-INDIKŲ VAKARIENE

Kama $3.00 Asmeniui

Bilietai jau gatavi, prašome išBilietai jau gatavi, prašome is anksto įsigyti juos, 
nes iš anksto turime žinoti ant kiek publikos gaminti 
Vakarienę.

Pavidis Radio Orkestrą
Šokiams gros garsioji Pavidis Radio Orkestrą. 

Vien tik šokiams įžanga 60c.

'*

Draugija pergyveno merdėji
mo laikotarpį ir tik pastaruo
ju laiku pradeda nuo jų apsi
valyti. Gruodžio 18 d. buvo 
balsavimai naujos valdybos 
dėl ateinančių metų ir vietoj 
buv. dešiniojo iždininko Na- 
maksy, išrinktas pažangus, in
teligentiškas jaunuolis Petras 
Durnas.

Kas gi čia tokio nuostabaus? 
Rodosi, ■ turėtume tik pasi
džiaugti, kad mus jaunuoliai 
pavaduoja! Bet kas tau. Jš 
fašistų kampo pasipylė baisus 
lermas ir purvų 
ant šio jaunuolio, 
brikantas 
paskendęs 
muose” ir 
voti apie 
leido gandus, kad Petras Du
mas yra komunistas ir Drau
gijai gręsia pavojus!

Kas gi yra tas Petras Du
rnas? Durnas daugelį metų 
dirbo chemikalų dirbtuvėje ir 
buvo pirmaeilis darbininkas. 
Keliais atvejais jam buvo pa-' 
siūlyta foremano vieta, bet jis 
atsisakė, o vietoj to, jis suor
ganizavo uniją ir darbininkus 
išvedė į streiką. Būdamas lo
kalu prezidentu ir turėdamas 
didelę įtaką darbininkuose, 
streiką laimėjo. Streiką lai
mėjęs, jis pasileido organizuo
ti Bostono vaistininkus, kurie 
apgailėtinai skurdo, dirbdami 
po 18 valandų į dieną ir gau
dami apie $18 dolerių į sa
vaitę. Vaistininkai taip slap-

ti.
Susirinkimas vienbalsiai už- 

gyrč komiteto pasiūlymą su
rengti šaunų balių 22 d. sau
sio, 1947 metais, lenkų svetai
nėje, N. E. 2nd. Avė.

Patartina visiems vietos 'lie
tuviams iš kalno rengtis prie 
minimo baliaus ir agituoti sa
vo draugus ten būti. Tai bus 
pirmas toks vietos lietuvių su
sirinkimas šį sezoną.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
ina

drabstymas 
Adatų fa- 

Kuzmauskas, kuris 
įvairiuose “žinoji- 

neturi laiko pagal- 
savo reikalus, pa-

tai susiorganizavo į CIO, kad 
užklupo savininkus visai neti
kėtai, kurie išpildė darbinin
ku reikalavimus visai be strei
ko. CIO centras Durną siuntė 
į kitas dirbtuves, kad vado

 

vautų organ'izayhhe lokalų ir 

 

visur jis pasižymėjo, o vėliau 

 

centras buvo |Dumui pasiūlęs, 

 

kad jis būtų n\iolatinis šios or
ganizacijos 
Durno sveikata ^pašlijo 
taras paliepė rateliai 
kyli bent kelis metii^

Tačiau Durnas nei 
naujokas šiai Draugijai.\Vienu 

 

atveju jis buvo išrinkus fi

 

nansų raštininku ir išbuv\ tris 
metus. Antru atveju du lė
tus. Reiškia, Draugijos narihi 
puikiai žinojo, už ką balsavo. 
Taigi, toki fašistų sapaliojimai 
ant padoraus žmogaus, tik pa
rodo jų pačių naivumą.

(Beje, Petras Dumas yra 
Jaunučio auklėtinis-posūnis.

SBLPD Narys.

koks

Deja, 
ir d ak
li žsilai-

atstovas.

a

r

M

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

uris duos jums snapso, yypdGr^alaus. Prie to, čia yra 

kanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

rra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

95 !

iKVERAG
\ All MANUFACTURING

WEEKLY EARNING*

A U * O IN D J
1945

MUKI IUAIAU W LAMA M ATIHKS

Šis braižinys, paruostas .CIO unijoms nepriklausomo žymaus ekonomisto Robert 
R. Nathan’o, parodo jau visiems žinomą faktą, kad kainų kilimas žymiai suma
žino uždirbamojo dolerio verte. Braižinys parodo, kad reikia 21 nuošimčiais pa
kelti algas, kad uždarbis atpildytų pakeltomis kainomis padarytą nuostolį 
kad šiandieniinės algos perkamoji vertė prilygtų 1945 metų sausio mėnesi gautų 
algų vertei, j

C'*-

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

' 1113 MtVernon St 
PHILADELPHIA, P

Telefonas iyipliir 4110

—



Antradienis, (Iruti. "I, T9 IC Laisve—Liberty, ĮitKuaniah Daily PenH- - T’ :sT.

Urugvajaus Lietuvių Jauni 
mas Sporte ir Scenoje

Sportas ne vien žaislas laiko 
praleidimui, bet turi svarbą so
cialiam gyvenime; sveikas fizi
nis kūnas stiprina nervus ir 
protą. Pradžioje šių metų 
C-tro jaunuoliu buvęs pirminin
kas Algirdas Bakšys neapsiri
ko pasakydamas, kad Montevi- 
dejaus dienraščiai daug turės 
ką komentuoti apie Centro lie
tuvių jaunuolių sporto gabu
mus. Taip ir įvyko. Pavyzdžiui, 
“EI Diario,” “Ei Dia” ir “La 
Razon” su didelėmis antraštė
mis aprašo apie Centro jaunuo
liu “Hockey” sporto komandą. 
Ir kaip nerašys, ir kas gali pa
neigti jų pasiryžimus? Čiūžų 
arba “hockey” sportas yra iš 
sunkiausių ir pavojingiausių.

don savanoriai geriausi koloni
jos jaunuoliai, kaip A. Sausys, 
K. Maslhiauskas, V. Kaušas, M. 
Ambrozaitis, F. Čepulionis, J. 
ščebeda ir J. Džiaukšta. Jie ne
turėjo pačiūžų, lazdų nei uni
formos, nes tas viskas brangiai 
kainuoja; pav., pora pačiūžų 
$25, 1 lazda $15, ir tas ekipas 
greitai sulūžta, susidėvi, bet pa- 
siryžusieji ncapsistojo prie tų 
sunkumų: rinko pinigus, darė 
parengimus dėl įsigijimo tų 
įrankių ir kostiumų, šiandien

tinėse muzikos mokyklose, tai 
jiems trūksta lietuviškos dva
sios, lietuviškų d\inų, bet ir tas 
kliūtis nugalesim, kadJ gausim 
iš tėvynės reikalingos medžia
gos.

Šiemet labai pagyvėjo mūsų 
klube mažamečių veikla. Tai at
silankymas mūsų tautietės šo
kių prof. Paulės Jarmalavičiū- 
tės, prie kurios mokinasi nema
ža grupė lietuvaičių klasinius

jau priklauso oficialiai Monte-1 ()()Q naujų knygų. Scenos veiki- 
videjaus Sporto Lygai, ir lietu
vių vardas skamba po Urugva
jaus dienraščius.

Sportą išvystyti tinkamoj 
aukštumoj duoda daug darbo ir 

bet mūsų jaunuoliai sutiko su išlaidų, bet geriausias įrankis 
energingo Juozo Matulevičiaus j— turėti stiprią jaunuolių or- 
pasiūlymu i)' įstojo ton koman- ganizaciją. Jaunuolių valdyba

_____________ .—'yra užsibrėžus PPAL Kong.re-

nebuvo atsitolinęs nuo pažan
gaus judėjimo. Pav., prisiminus 
Stefaniją Trinskytę su dabarti
niu jaunuolių pirmininku Jonu 
Džiaukšta, arba Augeli ją Matu
levičiūtę, Birutę ZaĮganevičiūtę, 
Janę Samuolytę, Julę Gindre- 
naitę, B. Bajaruncaitę, V. Ma
žeikaitę ir kt., tai pirmosios 
pionierės kultūrinėje veikloje, 
žinoma, kada sustiprėjo jau
nuolių sekcijos, tai ir darbas 
geriau sutvarkytas. Valdybos i ir tautiškus šokius. Įdomu, kad 
posėdžiai įvyksta kas savaitę'jau nuo 4 metų amžiaus prati- 
reguliariai; knygynas turi kelis'naši dalyvauti scenoje ir greitu 
šimtus knygų (daugiausia ispa
nų kalboje) rūpestingai sutvar
kytas knygininkių J. Bartkevi
čiūtės ir Z. Džiaukštaitės, ir vis 
dar tęsiama kampanija už 1,-

Sako, Smetoningesnis Pienas 4 • J V 1 *
’ • • vigog cnnvrn c-alrao ciu

Padeda Vaikams Tarpti

Bor- 
jiem

Ant. Bumb- 
direktoriais 
česna ir J.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERY^ 

... .......... -------  ---

Laudanskas ir 
liauskas, kliubo 
V. Cutela, Al. 
Bumbliauskas .

Ši draugija turi apie 170 
narių ir turto už apie 50 tūks
tančių dol. Moka pašalpą ir 
pomirtinės $250.

Gruodžio 20 dieną, naktį, 
vagišiai įsibriovė ir pavogė du 
keisti degtinės, daug cigarętų, 
ir $40. ,.Viską išverto, ieškojo 
pinigų, bet tą vakarą gaspa- 
dorius pinigus pasiėmė su sa
vimi, išskyrus smulkius. Tai 
antru kartu į du metus šį kliu-

PAGELB1NĖ KEPĖJA
PATYRUSI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

UNIFORMOS IŠSKALBIAMA 
Proga algos pakilimui.

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS
(D

j visas sporto šakas suorganizuo- 
! ti. Jau kas antradienį daromi 
bokso pratimai po vadovybe A.

I Sausio, kuriuose, dalyvauja virš 
i desėtkas jaunuolių, o norintieji 
! dar gali įsirašyti. Taip pat yra 
I suorganizuota krepšiasvidžio 
komanda, kuriai vadovauja pri
tyrę lošikai S. Sadauskas ir A. 
Kanopa, ir šie jaunuoliai: A. 
Mikalajūnas, A. Savickas, I. 
Ivanauskas ir kt. O Cerroje, kur 
daugiausia yra lietuvių jauni- 

' mo, tai ir futbolo komanda su- 
■ sitvėrė. Pirmyn, jaunuoliai, už 
taurės išlošimą!

Kultūrinė ir Meno Veikla.
Lietuvių jaunimas niekuomet

IŠ savo patyrimų, kaip trijų vaikų 
motina, Mrs. Adolph Lund, 595 West 
End Ave., New York City, yrą 
kinus, jog ekstra-smetoningas 
den’s Golden Crest labai daug 
gero padarė.

Kada jos daktaras patarė homo- ! 
jgenized pieną pirmajam jos kūdikiui 
Danny’ui, Mrs. Lund pasirinko Gol
den Crest. Paskui ji taip pat davė • 
Tommy’ui ir Nancy’ei šį maistinges- 
nj. greičiau suvirškinamą pieną. Da? 
bar visi trys vaikučiai tarpsta nuo 
Je— ir mėgsta jį gerti.

Golden Crest Pienas yra puikiau
sias iš viso Borden pieno. O jeigu 
Borden’s, tai TURI būti geras! ■

F.W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
• Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel VirginiaT-4499 '

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties Įvairių daržo
vių j miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
Iš Veg. Broth galima

sveika ir skani 
ar jauno, taipg 
apskritus metus, 
padaryti skanią 

greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

^varų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prjsiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletelčs 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 tabletclės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Ii laidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
61MB—Metro St«., Dept. C, ' Lo» Angelei 55, Calif

me jaunuoliai šiemet taip pat 
nemažai pasidarbavo, ypač lie
tuvių kalboje, kaip E. Mažeika, kį “Noriu miego. 
A. Sausys, J. Dambrauskas, A. 
Matulevičiūtė, B. Skripkiūnai- 
tė, Z. Džiaukštaitė, V. .Mažei
kaitė ir kt.; o ispanų kalboje: 
G. LapaitytjfrM. Kacytė, O. Ta- 
parauskaitė,j 
V. Kaušas," 
Anilionis, 
Džiaukšta, J. Matulevičius ir kt.

Greitoj ateity galėsime turė
ti scenos labai gerų lošėjų, jei
gu jiems rimtai padėsime ir aiš
kinsime apie būtiną reikalą 
kiekvienam išmokti lietuvių 
kalbą. Nors jau prasidėjo lietu
vių kalbos kursai, bet reikalin
ga, kad patys tėvai ragintų, aiš
kintų apie reikalingumą išmok
ti tėvų gimtąją kalbą, kad išė
jus į sceną sulošti lietuvišką 
veikalą arba radijo stoty galė
tume džiaugtis jaunuolių pro
gresu.

Tiesa, taip pat prisideda ne
mažai mūsų scenoje dainų ir 
muzikos studentai, kaip Onytė 
Mockutė, Irene Mikolajunaitė, 
Mirutė Zaganevičiūtė, O. Bliu- 
vaitė ir O. Bartnikaitytė. Tik 
žinoma, kada jie mokinasi vie-

Ambrozaitis, 
Vanagaitis, O. 
Čepulionis, J.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Traupiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš semi padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame-! 
rikoniškais. RciJ 
kalui esant irį 
padidinu toki o® 
dydžio, kokio pa-'H 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLemnore 5-6191

paveiks- - 
kra ja vus/fe

ir Stone A ve. 
Broadway Lino

laiku teks pamatyti ta grupe iš 
12 gražių lietuvaičių. Antra 
grupė šokikų, kuri dalyvavo 
tarptautiniam “Victoria Hali” 
vakarėly spalių 12 d., Cerros ir 
(Centro priaugančios mergaitės, 
po iniciatyva B. Skripkiūnaitės, 
labai puikiai išmoko tautinį šo- 

O dabar, su
pilna energija, užsibriežė įvyk
dyti įvairių sporto ir gimnasti
kos numerių su Jane Samuoly
te priešaky.

Vienu žodžiu, jaunuoliai tu
ri stiprios vadovybės, kaip 
Cerroje L. Abračinskas, A. če- 
plikaitė, Z. Maskvytaitė, arba 
mieste, J. Džiaukšta, A. Jūre
lė, B. Vanagaitis, A. Matulevi
čiūtė ir Z. Džiaukštaitė, tai ga
lim laukti didelio progreso lie
tuvių kolonijoje. ’ll. L-ėius.

(“Darbas.”)

Ligoninėn tapo išvežtas An
tanas Gariza. Jis jau seniai 
sirguliuoja viduriais, būk tu
rįs tumerį pilve, tai darysią 
operaciją. Gariza yra geras 
draugas, daug prisidėjęs prie 
šelpimo Lietuvos žmonių. Vė
linu jam greitai pasveikti.

IssiunciamXseptynis baksus 
drapanų<^everykų ir knygų į 
Brodklyną. Surinkta per J. 
Kazimer, Ant. Grigaitį, M. 
Velionę ir D. P. Lekavičių. 
Tai gal bus paskutinis mūsų 
siuntinys.

D. P. Lekavičius.

Montello, Mass
Pittsburgh, Pa

(Tąsa nuo 4-to pust)
Tenai ii' pasimirė. Paliko duk
terį Veroniką, kuri ir rūpinosi 
jos palaidojimu.

Gruodžio 15 dieną buvo mi
tingas Sūnų Draugystes Kliu- 
bo. Išrinko viršininkus 1947 
.metams. Pirmininku išrinktas 
Jonas Babarčius, pagelbin. J. 
J. žvirblis, finansų raštin. A. 
Gailius, protokolų rast. B. 
Vainauskas, iždininku Jonas 
Noreika, gaspadorium Anta
nas Venis, maršalka K. Ado
maitis, ligonių lankytojais K.

Gruodžio Mėnesį Mirę 
Lietuviai

Mikolas Bcrnotavičius ras
tas negyvas namuose, ar kur 
nors apie namus. Prigulėjo šv. 
Roko- Pašaipinėj Draugystėj
ir Kazimierinej. Palaidotas re
liginiai. Paliko /nuliūdime 
myną, gimines i[r draugus.

sei

ne-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Girszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius
fe-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

) I -fli

L VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

) TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArkct-2-5172 ‘

PAGELBINE KEPĖJA
PATYRUSI

30 VALANDŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTĖSE NEDIRBAMA. 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
PROGA ALGOS PAKILIMUI

New Jersey Bell Telephone C ompany
540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS
(D

KEPĖJOS
PATYRUSIOS

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTĖSE NEDIRBAMA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
PROGA ALGOS PAKILIMUI *

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS
(D

George Kaiziūną rado 
gyvą iš nakties jo ruime'. Nors 
skundėsi nesveikumu, bet 
vaikščiojo, rūpinosi kasdieni
niais reikalais. Pripažinta, 
kad mirė širdies liga. Velio
nis per 12 metų vargo su aki
mis, matė tik kaip per tirštas 
miglas. Nežiūrint to, jis apsi
rūpindavo apie save ir daug 
gero yra padaręs dėl Liet. 
Tautiško Namo parko. Visuo
met, paprašytas, pagelbėdavo 
kelio pataisyme ir kitokiose 
talkose, kur nors prie suny 
kaus darbo, šermenys buvo jo 
namuose, po vadovyste jo 
dviejų sūnų ir dukters. Nors 
buvo dirbama *d iena, bet į ka
pus palydėjo apie 30 automo
bilių. šermenyse buvo daug 
žmonių ir gelių vainikų. Pa
laidotas miesto kapuose. Pali
ko nuliūdime savo 
tai yra, 2 sūnus 
torį, visi ženoti. 
minos — marčią 
ne ir jos sūnų; 
ir draugus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

binsteinas. Jis irgi pasprukęs 
ir šiurpulingai vaizduojąs Ta
rybų Lietuvą.

★ ★ ★
Bet tie laikraščiai patys sa

ve nuplaka. Juk jie visuomet 
skleisdavo tokią nuomonę, 
kad Leituvą užvaldė ^ydai,

SLIP SIUVĖJOS
Vyriškiems Ksklaraiščiams 

Vien Tik Pirmos Klasės Darbininkės
Aukšta Alga

AS A CRAVATS
4 West 22nd Street, N.Y.C.

(296)

Amerikonai Nužudę 
Chiną Darbininką

šeimyną, 
ir vieną duk- 
Paliko ir gi- 
M. Kaiziunie- 
kitus gimines

žmona, buvo apsirengus eiti j 
darbą. Staiga susirgo. Vakare 
mirė. Palaidota religiniai. Pa
liko nuliūdime šeimyną, gimi
nes ir draugus.

Žolynas.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gruodžio 31-mą, Gedemino Drau
gyste rengia Naujų Metų pasitikimo 
balių. Bus skanių valgių ir saldžių 
gėrimų. Turėsime gerą muziką. Šir
dingai prašome visus rochesteriečius 
ir iš apylinkių atsilankyti į mūsų 
balių, 575 Joseph Ave. — Komitetas.

(295-296)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 31 d., Aido Choras ruo

šia užbaigtuves 1946 m. ir sutikti 
naujus 1947 m. Liet. Salėje, 29 En
dicott St. Bus muzikos, dainų, už
kandžių. Aidiečiai kviečia visus da
lyvauti, nes žinote, kad su aidiečiais 
galima linksmai praleisti laiką.

(295-296)

. BINGHAMTON, N. Y.
ALt>LD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks 1 d. sausio, Liet. Sa
lėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. Drau
ges, visos dalyvaukime, nes susirin
kimas bus svarbus. Kadangi pripuola 
susirinkti, su pirma diena naujų me
tų ,tad reikia gerai veikti, atsives
kite ir naujų narių. — M. K.

(295-296)

Angiai Palestinoj daro 
ablavas, ieškodami, kas nu-| 
plake keturis anglus.

New York. — Wall St 
Šerai vėl pą&nuko žemyn.

pasivadinę rusais. Tiktai tiems 
“rusams” ten rojus teesąs.

Kas per vieni tie Naujienų 
“kauniškis” ir Draugo Rubin
stein, mums nesvarbu. Mela
gių randasi kiekvienoje gru
pėje. Tegul tais dviem^jDabė- 
liais Naujienos ir Draugas 
džiaugiasi.

Faktas yra, kad keletas 
tūkstančių žydų, kurių vokiš
ki ir lietuviški žmogėdros no- 
išžudė okupacijos metu, nuo
širdžiai ir ištikimai padeda*' 
Lietuvą prikelti iš karo griu
vėsių. Būdamas Lietuvoje su 
visa eile jų susitikau, kalbė- | 
jausi ir susipažinau. Kaip mes 
smerkiame lietuviškuosius iš
sigimėlius, taip jie atmeta žy- 
diškuosius nenaudėlius. d

Susijungė Pažangieji ;
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mą į Amerika, atidaryt l’a-l 
lestiną žydams pabėgėliam;! 
ūkiniai bendradarbiaut su 
kitais kraštais; sudaryt 
tarptautinę pašalpų orga- 
nizaęijų, “paremtų žmoniš
kumo pagrindais”; tauti
niai vienyt Chiniją be spau
dimo iš svetimųjų pusės;! 
išlaikyt penkių didžiųjų tal
kininkų vienybę; tuojau pa
naikint nepaprastą karinę 
šios šalies valdžios galią; 
uždraust atomines bombas 
gaminti, taipgi sunaikint 
jau gatavų atom-bombų 
sandelius.

Verstino karinio lavinimo 
klausimas tapo pavestas or
ganizacijos direktorių tary
bai tiksliai apsvarstyti ir 
spręsti. :

Nutarta. sukelti $225,000 
pinigų politiniam veikimui 
1947 metais. Traukiniu 
Brolijos D. pirminink. A. F. 
Whitney pasižadėjo prašyt, 
kad Brolijos centras paskir
tų $10,000 tam reikalui. Bu
vo ir kitų stambių aukų, 
bei pasižadėjimų tokiam po
litiniam fondui.

Peiping. — Pranešama, 
jog kalėdų išvakarėse Ame
rikos kariai ne tik išžagę 
chinietę studentę, bet užmu
šė ir viena china darbinin
ką. Taigi dėl abiejų priežas
čių banguoja chinų demons
tracijos su šauksmais, kad 
Amerika ištrauktų savo ka
riuomenę iš Chinijos.

Viet-Namiečiai Puolą i 
Prancūzu Kariuomenę

Paryžius.— Franci jos ge- 
neralis štabas praneša, kad 
Viet Kam respublikos pat
riotai, Indo-Chinoj, apsupo 
ir šturmuoja Prancūzus so
stinėje Hanoi ir Namdinh- 
mieste.

Argeiūinos valdžia laikys 
savo ambasadorių fašistinė
je Isnani.icje. nors Jungi
nes Tautos nutarė atšaukti 
iš ten ambasadorius.

London, t— Anglijos karo 
štabo galva, feldmaršalas 
Montgomery vyks į Sovietų 
Sąjungą. Jį pakvietė prem
jeras Stalinas.

JOSEPH CURRAN NE
NORI MARININKŲ 

VIENYBĖS
New York. — CIO Mari- 

ninkų Unijos pirmininkas 
rytiniame Amerikos pakra
štyje, Joseph Curran atsi
metė nuo CIO Marininkų 
Vienybės Komiteto. Šis ko
mitetas siekia apvienyti 
marininkų - 1 a i v a k rovių 
veiksmus dėlei sąlygų page
rinimo rytuose ir vakaruo
se. Curran sako, ‘"perdaug 
yra kairių j uitame komite
te.”

New York. — Užsimušė • 
gaisragesis Daniel Krauss, 
nukrisdamas nuo savo ma
šinos.

Chinų komunistai pareiš
kė, kad jie laimės galutinąją Bari, Italija. — Alkani 
pergalę prieš Chiang Kai- žmonės statės barikadas ir 
slieko tautininkus. gynėsi nuo policijos.
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Brooklynietis Lietuvai 
Pagalbos Skyrius Pasi 
ruošia Koncertui

Jaunuos Metuos Pasveikinsim
Senelę Lietuvos Knygą

Darbiečiy Išrinktieji
Pasiruošia Pareigom
Jstatymdavystėje

buvo

Visa tarybinė Lietuva, ku
ri taip brangina lietuvišką 
knygą ir abelnai apšvietą. iš
kilmingai, masiniai minės lie
tuviškos knygos 400 metų su
kaktį. Amerikiečiai lietuviai, 
ta dalis lietuvių tautos išeivi
jos, kuri apšvietą myli, taipgi 
džiaugsmingai minės tą 
lietuvių tautos gyvenime įvy-

Iš Komiteto Susirinkimo
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Brooklyno Skyriaus 
susirinkimas, įvykęs gruodžio 
26-tą, buvo trumpas ir sėk
mingas. Svarbiausias klausi
mas buvo, kaip tinkamai pri
sirengti prie ateinančio kon
certo ir baliaus.

Trumpai pasitarus,
renkami koncerto ir baliaus 
darbininkai. Pirmininkaus J. 
W. Thomsonas, Įžangos tikie- 
tus prie durų pardavinės F. 
Reinhardt, surinks įžangos ti- 
kietus S. Oriškus, barcekius 
tvarkys P. Babarskas.

Gaspadinės: J. Augutiene, 
K. Rušinskienė, M. Wilson ir 
M. Yakštienė.

Koncerto programą išpildys 
gabios meno jėgos: Aido Cho
ras, vadovaujamas Jurgio Ka
zakevičiaus; Aido Vyrų Cho
ras, vadovaujamas Roberto 
Feiferio; Lillian Bastytė, so
listė, iš Hartford, Conn. Bus 
ir daugiau dainininkų ir mu
zikos kavalkų. Koncertas bus 
vienas iš puikiausių pradedant 
1947 metus.

Koncertas-balius įvyks sek
madienį, sausio 19-tą, 1947 
m., Ukrainian National Home, 
216 Grand St., Brooklyne. 
Prasidės 4 valandą po pietų, 
įžanga 75c.

LPTK Brooklyno 
skyriaus sek r., 
A. Mureika.

Amerikoje gyvenančių lie
tuvių demokratinis judėjimas, 
kuris yra išleidęs daugiau li
teratūros, negu visos kitos sro
vės sudėjus kartu, darbavosi 
pagal geriausią išgalę tautos 
švietimo, mokslinimo - kultū
rinimo srityje. Tačiau tas, kas 
dedasi Lietuvoje, teikia vi
siems naujo įkvėpimo ryžčiau, 
daugiau dirbti.
Knyga Dabartinėje Lietuvoje

Darbo žmonių valdomoje 
Lietuvoje labai aukštai pasta
tyta apšvieta, knygos. Pirmais 
po karo metais Lietuvoje iš-

leista daug knygų, išleista 
daugtūkstantiniais s k a i č iais 
kopijų. O tai buvo sunkūs me
tai, karo sudaryto nedatek- 
Tiaus metai. Reiškia, pragyve
nusi 400 metų skurde, perse
kiojime, Lietuvos knyga prisi
kėlusioje Lietuvoje bujoja 
niekad negirdėtais tempais.

Tad ir mes, minėdami Lietu
vos knygos 400 metų sukaktį, 
peržvelgsimo ne vien tik 
tai, ką mes jau esame Ameri
koje nudirbę, bet taip pat pa
žvelgsime į Lietuvos knygos 
praeitį ir dabartį.

Didysis ir gal pirmas lietu
vių knygos sukakties minėji
mas įvyks jau tik už poros sa
vaičių, sausio 12-tą, Schwaben 
Hali, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne - Ridgewoode. Pra
džia lygiai 4 vai. po pietų. 
Greta istorinės informacijos, 
bus nepaprasta kocertinė pro
grama. Įžanga nemokama.

R.

Praeitą penktadienį Brook
lyno vyriausio teismo teisėjas 
Meier Stembrink prisiekdino 
naujai išrinktus darbiečius 
įstatymų leidėjus, kurie su 
pradžia rrietų pradės valstijos 
įstatymų leidėjų pareigas. Al
bane j.

Prisiekdintieji d a r b i e čiai 
yra: senatorius Kenneth Sher- 
bell iš 10-to senatorinio dis 
teikto ir ašsemblymanas 
mue'l Kaplan iš 2'Į 
Taipgi prisiekdinti 
biečių parama išriij 
seph M. Soviero.

Anastasia Gabalis, 
gruodžio 29 d., ųamuose. 
Ocean Parkway, Brooklyne. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Laidotuvės įvyks sausio 2 d., 
šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko 
vyrą Antaną, sūnų

Laidotuvių
grab. J. Garšva, 
Avė., Brooklyne,

Piliečių Kliubas Bankie 
te Sutiks Naujus Melus

Filmos—Teatrai

ARTIMI TŪLU ATŽVILGIU

n v* *
Svečiai

Iš AIDO CHORO DRAUGIŠKOS SUEIGOS
Penktadienį, gruodžio 27 d., 

Laisvės svetainėje, įvyko Aido 
Choro draugiška-socialė suei
ga. Čia buvo užkandžių ir vie
no kavalko “orkestrą” — Al
bertas Augulis su savo piano 
akordionu pagrojo lietuviškų 
šokiu kavalkus.

Sueigon atsilankė kai ku
rie rėmėjai ar chorui darbuo
tojai, “Vyturėlio” nariai ir Ai
do Vyrų Choro nariai.

šios sueigos surengime dar
bavosi komisija: P. Venta, K. 
Rušinskienė, H. Feiferienė ir 
N. Ventienė. Salė buvo šven
tiškai papuošta. Buvo ir Ka
lėdinė Eglaitė.

Materialiai prisidėjo prie 
šios parės: Petras Kapickas su 
2 bonkorh degtinės, Rušinskas 
—1 bonka, S. Sasna—dėžute 
saldainių, Kaz. Viltrakis—$2.

Choro pirmininkė E. Miza-

respondentas už tai'yra labai 
dėkingas chorui. Tačiau vien 
padėka nemano chorui už tai 
atsilyginti. Kiek aplinkybės 
leis, mano ir toliau toj srityj 
chorui tarnauti.

teris.
rūpinasi
Bedford

n uliūdime 
ir dvi duk- 
pareigonris

Prusaitienė, mirė 
?) d., namuose, 107-

St., Richmond

Brooklynietis^ Lietuvių Ame
rikos Piliečių f^Ttubas sutiks 
Naujus Metus, kaip jau ke
linti metai kad sutinka, su 
bankietu ir šokiais savose sa
lėse, 280 Uhion Avė., Brook
lyne. Pradžią 8 vai., antradie
nio vakarą.

Apatinėje salėje vakarie
niaus tiktai turintieji iš anks
to tikietus (po 4 dol.), o vir
šutinėje galės užėltf į šokius 
visi, kas tik norės-<ir kiek 
tilps. Vien šokiams įžanga 60 
centų. Gros Joc Thpmas or
kestrą.

Radio City Music Hall 
Speciales Programos

Teatro šventiškoji progra
ma pradėjo ketvirtą savaitę 
praeitą ketvirtadienį, švenčių 
savaitę programų laikas buvo 
prailgintas, 28-tą teatras taip
gi atsidaro nuo 7 :30.

Rodo filmą “Till the Clouds 
Roll By,” o scenoje vaidina
ma religiniais motyvais pa
remtas spektaklis “The Nati
vity” ir svietiškio linksmavimo 
vaizdas “Good Ship llolli- 
dav.”

Sa-
A. D. 

su dar- 
asis Jo-

šeštadienio rytą laisviečius

Anna 
gruodžio 
60 — 115th 
Hill, N. Y. 'Kūnas pašarvotas
grab. šalinsko-Shalins koply
čioje. 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Laidotuvės 
įvyks sausio 2 d., Šv. Jono ka
pinėse. ?

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Peter, sūnus Edward, 
Peter ir Daniel, brolį Joseph 
Akelaitį, seserį Eva Gorman 
ir du anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Šulinskas.

iš Arlington, Mass., jaunesnės 
gentkartės lietuvis, veteranas. 
Tamošiūnas ištarnavęs 3 ir 
pusę metų J. V. Orlaivyne. 
švenčių proga atvykęs pasidai
ryti po didmiestį, užėjo ir paš^ 
mus. Svečias dovanojo dien
raščio reikalams penkinę.

Ledijantis lietus ir 
praeitą sekmadienį sulaikė 
245 skridimus iš LaGuardia ‘ 

• lėktuvu stoties ir į stotį.
Į ‘ —-----

War Assets Administracija 
parduosianti 10,000 nevartotų 
armijos ir laivyno laikrodžių, 
bet ne po mažiau 200 vienam 
turinčiam teisę juos pirkti.

Notico is hereby given that Amea 
Oil Co., /of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark^Cara Don
na” with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

ūkanos Embassy Newsreel Teatruose
Rodo ištraukas pastaruoju 

dešimtmečiu rodytų žiniŠkų 
filmų. Taipgi dabartinių Ži
nių bruožai: skridinimas pir
mo amerikinio rakietų lėktuvo 
po virš 550 mylių per valan
dą; Maskvoje aviacijos diena 
ir kitos.

Vagys žino ir prieina ne 
tiktai mūsų kaimyną Kapicką.

Moss Hart, vienas autorių 
“You Can’t Tako lt With 
You,” taipgi jo dainininkė 
žmona Kitty Carlisle iš po Ka
lėdų apsižiūrėjo, kad jų apart- 
mente, 4 E. 65th St., New 
Yorke, būta vagių. Jie išnešę 
jo ir žmonos drabužių 25 
tūkstančių sumai. 
A šeima buvusi išvykusi į į
Pennsylvania šventėms. Sugrį-1 rienė vadovavo trumpai pro- 
žę rado viską išgrioztą.

Nuo dabar autorius esąs įsi
tikinęs, kad kai kas, kai kada 
galima “su savimi paimti,” 
nors pas Abraomą ir nenusi
neš!.

Kramelei, kuri susidėjo iš Al. 
Veličkos kalbos ir Aido Cho
ro korespondentui įteikimo 
s’ontaninės plunksnos už gerą 

'choro naudai rašymą praeity.
Plunksna rašo gerai ir ko-

'Zjzz? r.wnrrfrn nr j .t •> ? rirrriJmrim.' : 'U\

sveikinami: ir linkime

Malonu ir džiugu pr veikinti visus kostume- 
rius ir draugus didžiu j j švenčių — Kalėdii ir 
Naujų Metų proga.

Linkime savo kostum riams ir draugams lai
mingesnių 1947 metų, linkime žemesnių kainų 
ir linksmesnio gyvenimo.

K, ŠIMANSKAS'ir K. MIKSAS

QUALITY MEAT & POULTRY 
MARKET 

I

BROKLYN, N. Y.
Telefonas EVergreen 8-4608

378 GRAND ST

Linkiu Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Draugams, Kostumeriams ir visiems geriems žmonėms

ANTANAS BALČIŪNAS
Varpo Kepyklos Savininkas

36-40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y
Ž '• Tel. STagg 2-5938

JMU

spaudoje

dar šiais 
choristais

Gruodžio 27-tą laisviečius 
atlankė ilgametė dienraščio 
skaitytoja ir rėmėja Agota 
Bloznelienė. iš Catskill, atvy
kusi čionai šventėmis atlanky
ti Maspethe ir New Yorke gy
venančius du sūnus su jų šei
momis. Taipgi biskelį atosto
gauti. Vasaromis, kada visi 
atostogauja, jų vasarvietėje - 
farmoje jiems didžiausia dar
by metė.

'SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. metinis susirinkimas 
I įvyks sausio 2 d., 7:30 V. v. Laisves 
salėje, 419 Lorimer St. Šiame susi
rinkime bus daug svarbių reikalų 
aptarimui, taipgi bus renkama kuo
pos valdyba, kas buvo atidėta iš 
araeito susirinkimo. Visų narių pa
reiga dalyvauti. Kp; Valdyba.

Sykiu korespondentas jau
čia, kad chore buvo, yra ir. 
bus daug jo naudai dirbusių, 
kurie-kurios užsitarnavo ne- 
mažesnio įvertinimo. Jų visų 
išvardinti net negalima, o vie
nus minint ir kitus aplei
džiant, visuomet įvyksta nesu
sipratimų, pavydo ir frikcijos, 
ko reikia kiek galint vengti. 
Kartas npo karto korespon
dentas. su kitų choristų ko
operacija, tikisi daugiau cho
rui užsitarnavusius 
atžymėti.

Beje, norintieji 
metais su choru ir
pasimatyti, būkite Aido Cho
ro Naujų Metų sutikimo pa- 
rėj, antradienį, gruodžio 31- 
mą, šapolo-Vaiginio salėj, 147 
Thames St., Brooklyne. Pra
džia 8 vai. vak. Įžanga 60c. 
Choristams įžanga veltui.

Geo. Kazakevičiaus orkes- 
v.

tra gros šokiams.
Aido Choro vardu, kores

pondentas linki visiems cho
ro rėmėjams, darbuotojams ir 
abelnai visuomenei Laimingų 
Naujų Metų. O pačiam chorui- 
linki augti, ir tobulėti ir dar 
ilgai savo dainomis linksmin
ti Brooklyno ir apylinkės vi
suomenę.

Maspethiečiai Nori Būti 
Su Jumis Visus Metus

Maspetho Piliečių Kliubas 
norėtų visus-visas matyti pas 
save visus šiuos metus. O ka
da išbusite iki galo metų, jie 
tikri, kad pas juos jums pa
tiks ir pasiliksite kitiems me
tams — bent pradžiai kitų 
metų. Atviriau pasakius:

Maspetho Piliečių Kliubas 
kviečia į senų metų išleistuves 
ir į Naujų Metų sutiktuves šio 
antradienio vakarą, gruodžio 
31-mą, 60-39 56th Drive, Mas- 
pethe. 
vakaro 
'Juocis 
tikti su
vaišėmis.

Ypatingai kviečiamos mer- 
ginos-moterys. Mat, kliubo na
riais yra tik vieni vyrai, 
mitingauti vienems, nieko 
go, bet Naujų Metų laukti 
niAis būtų ne kas, sako 
biečiai. Sėsiančioms prie
lo kainuos $2.50, kitiems įžan* 
ga nemokama. \

Kliubo veikėjai ir to 
gaspadoriai Grigas ir 
pasiruošę visus pasi- 
iškilmei pritinkamomis

Pa- 
blo- 
yie- 
diu- 
sta-

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 pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuves kainą.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: įį 1— 8 vakaro
Penktadieniais Uždaryta

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI ’GRUPĖMS PASILINKSMINTI

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

<

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas ,
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629 3 \

KONČIAUS MEDUS
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. /

LAISVĖS ADM

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVprgreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, nJ Y.
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

‘ 337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
7 ■

Kiekvieną dieną yi!a didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 . • $2475

CAMBRIDGE

17 . . $2471

LIPTON, Jeweler
t Brooklyn, N.

Acdm(Arti

f




