
,wnr^n*T-/*»'^.iiKT.’ *r^<ww<*->*-4»v».n- ”>»• -v 

w/r*y^wvqw

................ . ............... ■■—■■■—ii

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Melams
Užsieniuose $9.00
Brooklyn© $8.00

Kopija 5c
Kiauros Feodalinės Plytos.
Wallace ir Churchill.
Dėl Prezidento.
Rytoj Matysimės!

Rašo R. MIZARA

“Nežiūrint i tai, kas ir kaip 
bus veikiama (Chinijoj), vie
nas pagrindinis elementas pri-
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valo būti žinomas: feudaliz- 
mas Azijoj silpnas ir kur tik 
jis atsistos lygiomis prieš ko
munizmą, pastarasis ji vei
kiausia nugalės.

“Nėra vilties Chinijos reak
cionierius remti, manant, būk 
jie sulaikysią raudonuosius. 
Chinijoj, kaip ir visame pa
saulyje, Jungtinės Valstijos 
privalo kovoti už demokratiją 
ir nebandyti statyti prieš ko
munizmą tvenkinio kiauromis, 
nudėvėtomis 
tomis.“

feodalinėmis ply-

sako? “Daily
Koks nors kitas

Amerika Reikalauja 
Pirmiausiai Užgiri 

Jos Planą

AMERIKA PASIUNTĖ NAUJAI 
ĮSPĖJIMU LENKIJAI DĖL 

“RINKIMU LAISVĖS”
pra-1

Gromyko Įtaria, kad Amerika 
Nori Atidėt Nusiginklavimą

Kas tai]) 
Worker is”? 
komunistą laikraštis?

Ne! Taip sako republikonu 
organas, Now York “Herald- 
Tribunc,“ 
laidoje.

Kitais 
neprivalo 
vadovaujamo feudalistu ir 
bankininką bei kitokią senie
ną, siūlančią Chinijos liau
džiai neišbrendamą skurdą ir 
vargą.

Chinijos feudalistai tos ša
lies išgelbėti negali, nes tai ne 
ją siekimas.

Liaudis Kuomintango neap
kenčia, juo šlykštisi. Kas re
mia Kuomintangą, tas statosi 
save Chinijos liaudies priešu!

Chinijos liaudis remia to 
krašto komunistus, nes šie turi , 
aiškią programą, sulyg kuria 
liaudies gyvenimas bus pakel
tas, chiną tauta apvienyta ir 
sumodernizuota, — pastatyta 
kultūringąją pasaulio tautą 
šeimon.

Pasirodo, jog republikonu 
dienraštis tai numėklina.

sausio mėnesio 8 d.

žodžiais: Amerika 
remti Kuomintango, 

feudalistu

Henry A. Wallace’as ragina 
demokratinio nusiteikimo Bri
tanijos ir Amerikos žmones 
kovoti prieš Churchillo žalin
gą politiką, besisiekiančią tre
čiojo pasaulinio karo. Jis sa
ko :

“Churchillas nekalba nei 
britų liaudies neigi britu val
džios vardu. Aš taipgi nekal
bu neigi Amerikos liaudies nei 
amerikinės valdžios vardu. 
Churchillas tačiau kalba už 
pasaulinio karo frontą. Ti
kiuosi, kad aš kalbu už pa
saulinės taikos frontą.”

Wallace’as gali būti tikras, 
kad šiuo klausimu tiek Ameri
kos, 'tiek Anglijos, tiek viso 
pasaulio žmonės jį palaikys.

Washington, t— Jungtinės! VVashingtono valdžia į...
^Valstijos pasiuntė Lenkijos i eitą savaitę siūlė Sovietų 
valdžiai jau trečią įspėjimą,; Sąjungai ir Anglijai, kad ir 
kad nustotų, girdi, “varžius i 
ir gąsdinus” Mikolaič ko 

ragino . paga-1 “valstiečių” partiją ir kitus 
mint nusiginklavimo planą | priešingus valdžiai elemen- 

seimo i tus dabartiniarųe ' rinkimu

i Lake Success, N. Y. — myko dabar
■ Amerikos delegatas Hers-11 *
chel Johnsonas reikalavo, ‘ pagal Jungt. Tautų seimo į tus dabartinianje rinkimu 
kad Jungtinių Tautų Sau- į rezoliuciją. ,0 Amerikos at- vajuje. Amerika sako, (kad 
gurno Taryba pirmiausiai Į stovo H. Johnsono siūlymas tokie varžymai “laužo (Jal- 
užgirtų amerikinį Barucho atro.dė taip, kad jeigu ato- tos - Krymo ir 
planą dėl atominės jėgos minis Barucho planas nebus sutartis” tarp trijų 
sužiūrėjimo ir tvarkymo priimtas, tai Amerika nesu- jų talkininkų.
pasaulyje. Johnsonas sakė, i tiks svarstyti Jungt. Tautų 
tik po to galima būtų svar- ! seimo nutarimo dėlei bend-' 
styti Jungtinių Tautų sei- ■ ro nusiginklavimo.
mo vienbalsį nutarimą kas 
liečia ginklų aprėžimą. j

Jungt. Tautų seimo nuta-j 
rimas gruodžio 14 d. pernai i 
šaukė bendrai mažinti gin- i 
klavimąsi ir armijas, taipgi 
uždrausti vartot atominę 
bombą ir kitus daugmeniško ; 
žudymo ginklus.

Sovietų delegatas A. Gro- i

v </ <7? • O j

' jos pasiųstų Lenkijai pana-1 
i šius įspėjimus, bet “negavo1 
tinkamų atsakymų iš tų 
dviejų kraštų; todėl Jungt.

Case Bilius Siūlo 
Uždrausti Pilną 

Unijų Pripažinimą
Jis Siūlo Vartot Indžionkšinus 

Prieš Didesnius Streikus
Washington. — Republi- nutartus streikus per 60 iki

155 dienu.*
Kartu Case reikalauja,

Valstijos atskirai daro tą ikonas Francis J. Case įne- 
žingsnį”, kaip sako ši Ame- j šė sumanymą uždraust pil

ną unijos pripažinimą dar-, kad unijos kas metai duotų 
valdžiai raportus apie savo 
iždus, apie narių skaičių, 
kad vardais pažymėtų savo 
viršininkus ir pristatytų 
savo sutartis su samdyto-

rikos nota.
Lenkijos valdžia nedavė 

Potsdamo i atsakymo nei į dabartinį nei 
žiu-! į pirmesni Amerikos įspėji- 

! ma. v

bavietėse. duot fabrikan
tam teisę samdyt neliniji
nius darbininkus ir neside- 
rėt su unija, apimančia bet 
kurią ištisą didelę pramonę.

Lenkija Užtikriiia "Valstiečių” Partijai i federalių teismų mdžionkši-
Gromyko todėl kaltino į i • i • V* m A i •v* ! nūs - drausmes prieš strei-

Ameriką, kad jinai siekia ! KinKimil LaiSVC .VlSlIL 303^ 10 ApSKnCIU J tokiose didžiose
“tolyn. atidėti bei atmesti e j e m* • i ^(nėse, kaip anghakasyklos.
praktinius bendram misi- Klinnc.Lqvn FOCIcfluTamrictll IcalrvmQ ■ Be to, Case.bilius perša; 
ginklavimui žingsnius, jeigu lldVu liųSlSlŲ 16 GilSlŲ ĮboKyUla : Užgint unijoms remti rin-
nebus priimti amerikiniai i 
pasiūlymai dėl atominės jė 
gos kontrolės.”

Austrąlijos delegtas Ma-, 
kin siūlė kartu svarstyti ir! 
Amerikos ir Sovietų planus.'

kaltino■

Nuogy ir Prisidengusių Jei Senatas Atmes 
Modelių Reikalavimai

Varšava. — Lenkijos vai- čiai apskričių. .
i džia leido Mikolaičikp neva Lenkijos policija, suėmus 
' valstiečių partijai dalyvauti vieną fašistinių teroristų !
! sausio 19 d. rinkimuose 52-.
lse balsavimų apskrityse, į įsakymu “valstiečių” parti-

1 bet uždraudė tiem “(valstie-.i jai nedalyvaut rinkimuose. Į 
čiam” statyti savo kandida-'

1 tus 10-je kitų apskričių. Nes i no
/» V • i • 1 *1*1* • v •

mus; baust unijas už daly- 
t vavimą pritarimo - simpati- 

Ljos streikuose; leist samdy- 
j vadą, rado pas ji^ laišką su I tojams agituot prieš unijas; 

valdiškai šaldyt - sulaikyt

BILIUS PRIEŠ RENDŲ 
KONTROLĘ

Demokratas senator. W. 
Lee O’Daniel įteikė, pasiūly
mą panaikint bet kokią gy
venamųjų namų rendų kon
trole nuo vasario 1 d. šie
met. Šį sumanymą tuojau 
parėmė republikonai sena
toriai Wherry, Moore ir 
Bush field.

San Francisco. — Profe
sionalių Modelių Sąjunga 
savo suvažiavime reikalau
ja dolerio valandai, jeigu 
modelis mergina ar moteris 
prisidengus rūbais pozuoja 
piešėjui arba skulptoriui, ir 
pusantro dolerio valandai, 
jeigu ji visai nuoga pozuo
ja. Modelių Sąjungos suva
žiavimas taipgi spręs, ar : arba 
urie CIO prisidėt ar prie 
Darbo Federacijos.

DEMOKRATAS PERŠA 
FAKTINAI UŽDARYT 
ATEIVIAM’DURIS

Bilbo, tai Guberna 
torius Paskirs Ji

Lenki jos valdžia užtikri-1 
i Mikolaičiko “valstie- j 

fašistai - teroristai [pirmiau i čiams” pilną rinkimų laisvę 
i įsakė “valstiečių” [partijai! 52-se apskrityse ir pasiža-1 
boikotuot rinkimus! ir ta- < dėjo priimti juos, į balsavi- 

; riamųjų valstiečių vadai: mų tėmytojus ir balsų skai- 
perleidę įsakymą tąi' dešim-! tytojus.

Anglai per Šerengą Sako, Uždraus Kapitalo 
Varė ir Buožėmis Sąjungas Vokietijoje
Mušė Žydus

t-

Jackson, Miss. — Missis
sippi valstijos gubernato-' 
rius Wright sakė, kad jis 
paskirs Theodora Bilbo lai
kinuoju senatorium Wash- 
ingtonui, jeigu senatas at
mes Bilbo, kaipo kyšininką 
___ neteisėtai išrinkta. 
Tyrinėjančios senatorių ko
misijos atrado, kad Bilbo 
ėmė kyšius iš kontraktorių 
už karinių įsakymų išgavi
mą jiems iš valdžios ir kad 
jis šaukė neleist negrams 
balsuoti.

BLUM APLEIS PREMJE
RO VIEJĄ

Paryžius. — Laikinasis 
Francijos premjeras, sočia-1

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Stephen 
Pace davė pasiūlymą kon
gresui faktinai neįleist jo- i lietas Leonas Blumas parei- 

’kių ateivių j Jungtines Vai- i škė, jog jis ateinantį ket- 
stijas. Jisai sako, jeigu šio- ■ ’ " . A . C
je 'šalyje bus bet kada dau- vietą ir nesutiks toliau būti 
giau negu 100 bedarbių, tai! nei premjeru nei preziden- 

' nepriimt nei vieno ateivio. tu- Blum yra 75 metų am- 
O bedarbius skaičiuos Dar-džiaus ir silpnos sveikatos, 
binių Statistikų Biuras Wa- Jeruzolimas. — Jei Pales- 
shmgtone. , įįna i,us perskelta pusiau, 

-------- į arabaj pradės^prieš žy- 
Jersey City, N. J.— Gaiš-i dus partizanišką karą ir Į

ras prieplaukoje num; 3 ir 4 niekad neduos jiems ramy- likonai atmesi prez. Truma- 
i padare $6,000,000 nuosto-' bęs. — pareiškė vienas ara- no reikalavimą dar nema- 

, bu viršyki. žint taksų nuo pajamų, kaip
i pareiškė republikonas kon- 

’ gresmanas Knutson, kong
reso lėšų komiteto pirmi- 

• ninkas. Jie remia senato- 
■ riau Tafto sumanymą bend
rai numušt taksus 20 nuo- 

' šimčių iki $300.000 metinių 
r mažiau.9 

taksų numušimas 
sutaupytų turčiui keliolika 

' tūkstančiu (dolerių per me
tus, o

Kai tik Marshallas buvo pa
skirtas valstybės sekretoriaus 
pareigom eitY tuojau tūli ra- s^a”s7jisai1sako? jeigu, šio- virtadieni apleis premjero 

bus kandidatu prezidento vie
tai 1948 metu rinkimuose.

Dar beveik dveji metai iki 
rinkimą, o jau tūla spauda 
nuolat ir nuolat plepa apie 
kandidatus prezidento vietai.

Per dvejus metus daug kas 
dar ^gali pasikeisti.

Vienas, tačiau, yra aišku: 
Marshallas gali būti šalies 
prezidentu, jei dėl kokios ne
laimes Trumanas numirtą.

Mat, pagal mūsą konstitu
ciją, nesant vięe-prezidento, 
valstybės sekretorius užima i 
prezidento vietą, šiam mirus.

lių.

■Dešinieji Italijos Socialistai 
Mėgina Suskaidyt Partiją; Ko 

munistai Linki Jai Vienybės

Italija Gauna iš Amerikos 
Kviečių ir Pinigų

Washington, —j Kada į, ga. Stoka maisto, anglies,! 
Ameriką atvyko. Italijos žalių medžiagų. Daug fab-! 
premjeras Alcideide Gaspe-1 rikų negali dirbti, 
ri, tąi buvo aišku, kad jis i 
nori gauti pagalbos. Italijoj * 
padėtis sunki. I ______
valdžia nenori eiti komuni- ■ 
stų ir kairių socialistų siū- ( 
lomu keliu:-Italija dar nėra : 
pasirašiusi taikos su Jung- ■ 

itinėmis Tautomis, t__. ,
j stovi Anglijos ir Amerikos į 
(armijos; faktinai ; 1
viešpatauja. Tas prisideda ! pasitraukimo i 

! prie to, kad šalis negali at-! sekretoriaus vietos,

Premjeras A leidę de Gas- 
alcuiįuj ipei.j nor| gelbėti kapitalisti- 

Koancine Ita]ija;Jis prašo Ameri- 
■- ikos ;

- - - taipgi laivų, kviečių, ang- 
j lių ir kitų reikmenų, ki-! 

ten'daritaip’ sako’ ltal'j°j bus ko’ 
•• , ■ munizmas.

anglai i Mr. James Byrnes pirm 
' ' ' ’ ' » iš valstybės

, sutiko 
i karo smūgių.' duoti Italijai iš Export-Im- 

nepąsitenkinimas ; port Banko valstybės pini
gų iki $100,000,000 paskolą.

piniginės . paskolos, padaryti

New York. — Čionaitinis 
republikonu dienraštis He
rald Tribune pranešė, kad 
anglų kariuomenė Tel Aviv

• mieste, Palestinoj, varė per 
! šerengą 60 iki 70 žydų, . ir 
i varomuosius mušė šautuvų 
buožėmis iš abiejų pusių.

Amerikos Žydų Konferen- 
; cija prašo Jungt. Valstijų 
valstybės departmentą iš
tirti tą anglų žiaurumą ir 

i tinkamus žings-

Berlynas, Vokietija. — 
Jungtinių Valstijų okupuo
to j Vokietijos dalyj yra 
I draudžiamos vokiečių kapi
talistų sąjungos (karte
liai). Po to, kai įvyko ap- 
vienijimas Anglijos ir Ame
rikos okupuotų Vokietijos 
dalių, tai, sako, kad ir ang
lai planuoja uždrausti to
kias kapitalistų sąjungas.

Kaip žinoma, vokiečių ka
pitalistų sąjungos rėmė vi
sus Hitlerio planus pasaulio 
užkariavimui, jį finansavo 
ir jo armiją apginklavo.

n i us.

sigauti nuo
Žmonių i
prieš dešiniųjij partijas au-

kOCKEFELLERIŲ KOR
PORACIJA BRAZILIJAI

New York. — Nelsonas 
A. Rockefeller ir keturi ki
ti Rockefelleriai Įsteigė $3,- 
000,000 korporaciją, kuri 
stengsis pagerint žemdir-

PAŠALINTA ŠIMTAI 
VALDININKU KAIP 
“NEIŠTIKIMU”

Republikonai Pasiryžę Sovietai NesutinkaKepublikonai rasiryzę sovietai nesuniiK 
Daugiausia Turčiams Kaltinimais prieš 

' zx . m ■ T ■ ir 1 IV’

Sutaupyti Taksų
Washington. —

Lenkijos Valdžią

su

Maskva.— Pasitikimi

1 Prancūzai Pasiliuosavo iš 
Hanoi Apgūlos

Paryžius.

Washington. — Valdiško
ji Civilinės Tarnybos Komi
sija raportavo, kad per tre
jus metus ji nusprendė pa
šalint iš tarnybos federalės 
valdžios įstaigose 317 komu
nistų arba jų rėmėjų ir 263

Francūžai pro-fašistus, pro - nacius, 
skelbia, kad jų kariuomene pro-japonus ir kilus, kurių 
ištrūkus iš apgūlos Hanoi, “ištikimybė Amerikai buvo 

šal<Viet Nam sostinėje, ‘Indo- abejotina.”
tiniai suteikė žinių, kad So- Chinoje. Jie. ten pėr tris sa- 
vietų vyriausybė nesutinka , vaites buvo 
su Jungtinių Valstijų ap
kaltinimais demokrat. Len
kijos vyriausybei, būk ta 
vyriausybė persekioja kitas 
demokratines partijas.

Sovietų žiniomis, Lenki-j

Viet-namiečiuv

ORAS.—Būsią šilčiau.4.

Jungt. Valstijų Valdžia Atmetė 
Franci jos Protestą dėl Žibalo

Na, o sekmadien’ visi Brook
lyn© ir apylinkės lietuviai i

Hali salėje, kur ivyks koncer- Roma. — Vyksta Italijos j suvažiavimo jinai taptų pajamų ai 
tas ir prakalba pirmos lietu- Socialistų Partijos suvažia- i stipresne, vieningesne ir są- 
vių kalboje knysros 400 me-! vimas su 400 delegatų. DeŠi-pydes^* ...
ty sukakčiai paminėti. ! -..L. mnanmo nnhno'n ir Italijos Socialistų 1 artlja, muiu mažuma paoego ir at- -v . TZ . . n ..Tai bus istorinis Brooklyn© ■ .‘. Y . 1 . .-. . | išvien su Komunistų Parti-
lietuvią visuomenės sanbūrys i‘alko atskilą susiimkimą. ( ja demokratinė-
istoriniam įvykiui atžyitiėti. , Suvažiavimo pirmininkas O. mis partijomis ieina į sudė-

 ' Vernoechi pareiškė, jog ka- tinę Italijos valdžią. Be to, 
New York. —-Henry A. pitalistų klasė džiaugiasi iš Socialistų Partija yra susi-

Wallace savo savaitraštyje tokių skaldytojų. Komunis-! tarus bendrai veikt su ko- 
“New Republic” reikalauja, tų Partijos sekretorius Pal- Į munistais daugeliu klausi- 
kad Amerika atmestų miro Togliatti atsiuntė pa-i mų. O dešinieji socialistai 

, Churchillo puolimus prieš reiškimą, kuriame linki So-' 
Tarybų Sąjungą. cialistų Partijai, kad po Šio

. O dešinieji socialistai 
ypač priešinasi bendradar
biavimui su komunistais.

Toks

ninkui apie $10.

Francija
Metų | Jaunuolius

jos vyriausybe veda kovą Teisių Paveržimo Saudi Arabijoj 
ne prieš demokratines par- c J J
tijas, bet prieš fašistų gau
jas, kurios iš pasalų veikia 
prieš Lenk, liaudies tvarką. 
SPAUSTUVININKŲ i 
STREIKAS UŽDARE ŲA- ’ 
RYŽIAUS LAIKRAŠČIUS H

Paryžius. — Snaustuvi-

Francija sako, jog tai 
biužvmas 1928 metu sutar- 4

Washington. — Francija šimčių žibalo versmių Sau- 
užprotestavo Jungtim Vals
tijoms ir Anglijai, kad ame
rikonų ir anglų žibalo kom
panijos bando užkirst kelią ties tarp Amerikos, Angli-
Francijaį taipgi naudoti ios ir Francijos kompanijų. 
Sąudi Arabijos žibalo vers- ši sutartis sakė, jeigu bet 

streikas - lokautas I mes. Amerikos valstybės kuri iš tų trijų šalių gaus 
• naujų žibalo teisių, tai turi 

pripažinti tokių pat teisių 
ameuikonu susi- ir kitom dviem. 
Londone pernai 

gruodžio 26 d. skyrė ameri- ’ ja dėl to užvedė 
kinėm kompanijom 40 nuo- j done teismuose

(ekrutuoja 18-19 i i ai
ninku

Paryžius! — Francija re- uždarė Paryžiaus laikraš-' departmįntas atmetė Fran- 
krutuoja ąrmijon jau 18 iričius, apart komunistų L’-i cijos protestą.
19 metų jaunuolius. Mano-1 Humanite ir Figaro, kurie ! Anglų; - 
ma, kad ir jie bus naudoja- ! spausdinami lapų formoje. I tarimas mi Irnvni i  11 _• • _ _• „ _ I t y ?mi karui prieš Viet Nam' Streikieriai reikalauja pa- 
respublikąį Indo-Chinoj. i kelt algą 25 nuošimčiai^.

Francijos žibalo kompani- 
bvla Lon- * *■

i

t s
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S. Rostovas z į , . i

Kodėl Lenkijos liaudis Nustebusi
Sausio 19 dieną Lenkijoj | kad ji drįsta reikalauti,! kuri, bijodama lenkų liau-i 

įvyksta seimo rinkimai, lai kad balsavimų taisyklės bū-! dies iieškotu užtarimo naši 
pirmu kartu Lenkijos isto-į tų įteiktos jos. ambasado- užsienio imperialistus irto-! 
fijoj yra padėtis, kada nėra | riaus užgyrimui! Jėl jų rankose būtų įrankis.’
jokio mažumų tautų paver- ; Visa į Lenkijos spauda Argi ne tam tikslui užsie- 

j gimo, kada Lenkiją sudaro ; griežtai išstojo, prieš tokį | nyj laikomos karinės lenkų! 
I savos tautos žmones, kada ; anglų-amerikiečių valdžių i jėgos, kurios yra priešingos 
įjos istorinės žemėms yra ap- kišimąsi į Lenkijos vidaus' Lenkijos liaudies tvarkai? 
Įjungtos po liaudies vėliava, reikalų tvarką 
i kada darbininkai, valstie- 
| čiai, inteligentija ir visi są-1 
i žinįški piliečiai
■ žūri į ateitį, kada tikroji de-1 grynai tos valstybės vidaus I valdžios 
i mokratija ima viršų; kada j reikalas. ’ 
valstietis, kuris žemę dirba • nėra atsitikimo, kad nepri-1 lenkus į naują katastrofą. 
— turi teisę naudotis savo klausima valstybė savo į-, Kaip mąsto, kaip jaučiasi 

i prakaito vaisiais; kada dar-1 statymų projektus siųstų ' Lenkijos liaudis, tą pukiai 
bininkas žino, kad jis yra i kitoms užsienio valstybėms i neseniai i rodė referenda- 
lygiateisis pilietis. Tai yh- j juos: tvirtinti, išskiriant tik | ma«. kartu Liaudis,
mu kartu įvyksta Lenkijos | kolonijas. Lenkija gi yra naudodamosi demokratijos 

1 istorijoj. _ To nebuvo nei | nepriklausoma _ v a 1 s^ybė. | laisvėmis, milžiniškoj cli- 
i pirm 1795, nei pirm 1939 m. I Mes tą nepriklausomybę I džiumoj užgyrė dabartinės

Laikraštis
“Robofnik” rašo/.

“Įstatymdavystė 
su v i Ičia i klausomo j

Bet laisvę mylinti Lenki-, 
įjos liaudis, vadovaujamai 

nepri- j nuoširdžių jos vadų-demok- 
valstybej yra ratų, niekados neatiduos 

; vairo reakcinin- 
eikalas. Niekur pasaulyje ■ kams, kurie vėl įtrauktų' Jungtinėms Tautoms atsikrausčius j Jungtines Valstijas 

kovo mėnesį, pirmąjį saugumo tarybos ‘posėdį sveikino 
gub. Dewey ir valstybės sekretorius Byrnes. Tarp jų stovi 
tarybos pirmininkas Dr. Quo.Ne Tuo Keliu CIO Vadai Eina -

Kada šalyj auga reakcija, kurios smūgiai yra nu
taikyti ir prieš CIO unijas, tai CIO Centralinė Taryba 
daro tarimus kovai “prieš komunistus”. Kas gi šiandien ; Į 
reakcijos akyse yra komunistas ? Visi CIO unijų va", pirm 1795, nei pirm 1939 m.| Mes ta nepriklausomybę I džiumo i užgyrė dabartinės
riai! Visi, kurie tik nesutinka su raudonbaubių isterija!! Bet Lenkijos pilietis sta-! č ’ v. vV - i vyriausybes, kaip namų,

Prieš ką mes vedėme sunkų karą - prieš reakciją, to klausimą: ko nuo manęs.
ar komunistus? Kas gi buvo Italijos fašistai ir Vokieti-; ir mano tėvynes nori Angį'-. ' - vakt-vhei kplpbimp' ^endun?as llode>kad ieakci
jos hitlerininkai, ar ne aršiausi reakcininkai? Po kokia i ja? Ir tam yra priežasčių/ ° va | ^sauna stam-
J ’ - ■ - .............. ; Įap^ Londone klstls 1 musų vidaus reika-! bios paramos is užsienio,

lūs.” ' 'neturi jokios vilties laimėti
įenkijos vyriausybė at- ■ būsimuose parlamento rin- ( mu. Mat, Lietuvą vaduoti, I 

! mete Anglijos notą ir pa- j kiniuose, kurie bus demok- tai ne liepos karnas lupti!
. - - | ratiškiausi ir.laisviausi, ko- ir-vyžas penti. Čia be galo

j tokias gaus, tai daugiau į iki kada. nol's pirmiau buvo • sunkus ir sudėtingas dar- 
jas nei neatsakinės. Lenki- ijer’k'i°j.- . . ..... baS-

- - - ■ Reakcionierių pralaimėji- JJetuvai vaduQti komite_.
mas yia ais us. ° e tas gavo nuo išvietintų mu- ’ 

I globotojai uzsienyj ivairio- gu -u b j ia žinz Jįe 
i mis notomis, net pačiomis " % c .. 1j . . ’ . \ . • pranese, kad įuos įau verčiai negudriausiomis, stengiasi u-t-i • i a •- i y .... . . ’ . .,c dirbti, lai baisu! Ar ius ga-palaikyti juos ir sukelti ne-1 J &

Notų autoriai kišimąsi į i rimą Lenkijoj.
.j reikalus! Lenkijos demokratija, 
būk jiems! sunkiai dirbdama atstaty

mui po karo šalies industri-1 
jos ir kitų įmonių, tuo pat 
kartu , yra priversta yesti 
kovą prieš fašistinius re
akcininkus, veikiančius te
roro priemonėmis. Jeigu ne 
užsienio reakcijos pagalba 
fašistams, tai jie, neturėda
mi jokio liaudies pritarimo,, 
jau seniai būtų išnaikinti, i nias, mes sunkiai ątsiduso- 
Laikraštis “Robotnik” ra-1 nie, ašaras nuo akių nu- 

Silp- šo: įbraukėme ir visi vienu bal-
, “Jeigu teroristai negautų j su sušukome: Lietuvą atva- 

i bus dar aiškesnis, nes Kry- į pagalbos iš užsienio kovoj | duosime, musų didvyriai ne- 
! mo ir Potsdamo konferenci-; prieš liaudies demokratinę i sikankins!
jų tarimai yra padaryti tri-, tvarką, tai jie į trumpą lai- 

Ir ištikro, ar nemano au- jų valstybių, o protestus ke-'ką būtų išnaikinti.” , I

Lietuva Atvaduota
(Feljetonėlis)

Atleiskite, gerbiamieji, Jungtinėse Valstijose, Lie- 
kad aš taip ilgai svietui nie-1 tuvos valdžią. Čia randasi 
ko nepranešiau iš mūsų ambasada, konsulatai ir net 
trejų - devynerių veiklos | sosto įpėdinis Smetoniukas. 

i Lietuvos vadavimo klausi-1 T i2) Į čia atvyksta musų
- - j didvyriai, kurie pirmiau

valdė Lietuvą, gaudė ir šau
dė bolševikus.

3) Kad sustiprinti šioje 
i šalyje mūsų Lietuvos val
džią, tuojaus turime parsi
kviesti žymiuosius 
didvyrius, generalio štabo 
viršininką Kubiliūną, pul-

| kininką Škirpą, pulk. Ple- 
i chavičių, gen. Glovacką, Sa- 
ladžiu ir kitus. Su Kubiliū
nu atvyks jo adjutantai: 
baronas von Rojipas, advo
katas Požėla, Šeinigas, Za-

■ višas, Siratavičius, Gaščiu- 
nas, Ivanauskas, Dambrau-

. skas, Laurykaitis, Jurgaitis 
ir kiti. Jiems pribuvus, Lie
tuvos valdžia šimtu nuo
šimčių sustiprės.

4) Apart to, jau mes čia 
turime daugeli atvykusių 
mūsų išvietintų didvyrių, •

■ kurie išsiblaškę po visą ša
lį. Kuo greičiausiai juos vi-

' sus surinkti vienon vieton 
; ir sugrupuoti pagal specia- 

Čia tuojau išrinkome tris. lybes. Matėme iš spaudos, 
JVO ICUIOUU Vį. X <A*XUC4.O J X C4,, XXCVVX XXXX XX V X7CXX . . . . 1 * r o I 1 * ' 4’1 A J’’ ’’ . T ‘ M 7 C i 4- ’ . ’ ’’ IF^^JBS, kUHC 11' ICldOSl, kaiPjkad Spi’lllg Valkty, Ill., 1^11"
sios dienos, ta spauda niekino velionį Rooseveltą už teiki- tonai tų notų, kad su laisva I ha tik Anglija ir Jungtines j Nuo pat susiorganizavo : j-ryS karaiiai, Lietuvą ' jasj atvykęs vienas mūsų 

nepriklausoma Lenkija | Valstijos, kurios sayaip j mo dabartinė Lenkijos liau-. gelbėti. Ar tie trys karaliai, | didvyris būtent Budginas, 
i .... ..... . !........... užsirioglinę ant ver- ■ kuris ten kalbėjo 14 d. gruo-
. mų n užsienio politikos to-; bliudų, jojo i Betliejų, buvo džio pereitu 'metu ir viešai 
I kine Irnvi araok-n Innkii tini. I i ' v v *- . v

a r- • t 4.- • \r i i ’ - 4. 4. 4. 9 tzo 14. mį r. • ’ 4 i-----------vy nu — nežinau, pareiškė, kad reikia susau-Anglijos ir Jungtinių Vai- .siunčia tuos protestus! Ko-. tos reikalams. Žinoma, to-( bet mūsų paslaij tai tikrai dvtkvisūs komunistus ir iu 
nu nntnc rniktido I ,on ki insi rlnl fnc vd Idivhna nnnnrm is- I km mlnm noni'jH'Jiicnnina i i .... , ' •' —L _ _  . ‘>'1;al.11/.)lc ne antj pritarėjas

skraiste jie užgrobė galią tose šalyse ir pradėjo karą i Anglija ilgai 
pasaulio pavergimui, ar ne užmaskuota kova “prieš ko-1 “Lenkijos valdžią”, kuri ne-1 
munistus”? Ir kas vaidino vyriausią vaidmenį išgelbėji
mu pasaulio nuo nacių ir fašistų pavergimo, jeigu ne 
Sovietų Sąjunga, vadovaujama komunistų?

Tiesiog sunku suprasti tūlus “demokratus” ir CIO va
dus! Jeigu Hitlerio ir Mussolinio razbaininkai būtų sa
vo atsiekę, tai šiandien jie ir jų pasekėjai pultų komunis
tus, darbo unijas ir demokratus, — visus laisvę mylin
čius žmones, vadindami “komunistais.” Ar gi ne taip bu
vo Italijoj, Vokietijoj ir smetoniškoj Lietuvoj? Ten fa
šistai, paėmę viršų, pavarę komunistų judėjimą pagrin-» 000,000. 
din, puolė socialistus, darbo unijas, visas demokratines viešpatauti Indijoj, Afrikoj, į 
organizacijas, o vėliau ir sporto ir religinius susivieni
jimus!

Bet kada Jungtinės Tautos laimėjo karą, kada tame 
laimėjime svarbiausią rolę suvaidino Sovietų Sąjunga, 
kada kitų šalių ir Amerikos komunistai kariavo ir dėjo 
visas pastangas karo laimėjimui, kada Europoj, Azijoj 
ir Pietų-Centralinėj Amerikoje komunistų įtaka, kaipo 
kovotojų už žmonių laisvę, auga, tai tiesiog nesupranta
ma tūlų CIO unijų viršininkų elgęsis, kodėl jie prisideda 
prie kovos “prieš komunistus”!

Kad siunta Hearstas, visa reakcinė spauda, fabri
kantų susivienijimas, tai pilnai aišku. Hitlerio ir Musso- tyųę savo įstatymus, kad ir 
linio režimų netekimu jie neteko savo vilties amžinai, reikale balsavimu, 
žmones išnaudoti. Aišku, kad reakcijos jėgos, kaip pas, Ritoms valstybėms užgirti? 
mus, taip Anglijoj ir kitur, nenorėjo, kad hitlerizmas| Ar nepaklydo ponai, siusda- 
ir fašizmas būtų sumuštas. Priešingai, norėjo jų laimė- į mį tas notas ir per klaidą 
jimo. Faktas yra, kad Hearsto ir kita reakcine spauda Į ne ten pasiuntė?” 
net iki pat Perlų Uosto japonų užpuolimo teisino Japoni-1 
jos imperialistų karą. Faktas yra, kad iki pat tok bai-

I buvo jokia Lenkijos valdžia, 
kuri pati tokia buvo pasis
kelbusi be liaudies valios. | reiškė, kad, jeigu ateityje Į 
Anglija ir dabar laiko apie 
200,000 “lenkų armiją”, ku
rios vadai nori prieš Lenki-' jos atstovas Jungtim Vals- 
ją karo. Anglija užgrobė I tijose užprotestavo Ameri-; 
Lenkijos valstybinį auksą, kos valdžiai prieš bandymus i 
kuris yra vertas virš $16,- kiątis į Lenkijos vidaus rei-1 

priprato kalus.

kitose kolonijose, tai žiuri . ... .•' j Lenkijos vidaus
! bando teisinti, I
i Krymo ir Potsdamo konfe- 

un/r , i . . i rerici ju tarimai tai leidžia.Mes su nuostabumu tri-į o . v i- • r i 
name akis, — rašo dienias- ... . | u konferenci.

i tis “Glos Ludu” (Liaudies KlaWįn?’ nes lų K0/Icl.e1/1 o t \ i -4. j • ‘ ]U tarimuose nėra jokiųi Balsas), — skaitydami ang- J . . . . „, . ... v/ )]V? punktų, kurie nurodytų,i.glų ir amerikiečiu valdžių i! « T i •• ,f . , . , “.i , - kad Lenkijos parlamentari-pnsiųstas notas reikale, mu- . . . / .i1 . \ . TZ -ii- nius rinkimus kontroliuos,gų balsavimų Kur ir kokia icnb valst b5 arba kad 
pilnai nepriklausoma vals- Į Lenkija Į)asiųsti rjnkj.

, -1 mu taisykles užsienio vals- siunte LI tyliems
į n u m a s tų pasiteisinimų ,

Joniją.

lite įsivaizduoti jų padėtį?! 
Lietuvoj buvo ponai, muži
kus valdė, nepaklusnius i 
kalė j i m u s k i m š o 
š a u d ė , korė, ir vi 
sa tai darė dėl Lietuvos ge- i 
rovės, dėl žmonijos labo, o 
dabar, kuomet atsidūrė a- 
merikiečių, anglų ir kitų 
globoje, verčia sykiu su tais 
mužikais dirbti!

mūsų ’

mą Sovietams pagalbos. Ir, kad tie elementai ir dabar j11’ 
dūksta, tai yra pilnai natūralu ir aišku. -f

Bet kaip išaiškinti tūlų CIO unijų vadu elgesį, kada ! 
jie dedasi prie to paties reakcijos koncerto, ypatingai ta
da, kada juos pačius “komunistais” vadina? Ypatingai 
tada, kada Amerikoj reikalinga vienybė visų pažangiųjų 
jėgų kovai prieš reakciją, kad išgelbėjus ne vien politi
nes laisves, bet ir darbo žmonių teises organizuotis j uni- ... _ ., ., ,.jas, kada reikalinga visų pažangiųjų vienybė, kad apgin-Į Vldaus relkUas'
ti Amerikos liaudies teises, kurios yra paskelbtos Nepri- es n? P**PU0 amal a a" 
klausomybės Deklaracijoj, Teisių Diliuje, ir per sunkias me t1’10 dvi.9J’tas . kar u; 
kovas buvo laimėtos nuo Amerikos Revoliucijos dienu? {°? ,alt PandSĮ0S viena u-

Mums atrodo, kad tūlų'CIO unijų vadų garsūs šū-1 tal’ kad .n^ah butlabeU’ 
kavimai prieš “komunistus”, kada komunistai jokios ža-i nes:/°g gamino is <a no 
los toms unijoms ir kovoms nedaro, tai yra labai nelai- Į U91taU', Ds 'lotos lsak?.’ 
ku. Tokis jū šūkavimas tik daugiau padrąsins reakciją i kaU Lenk,Ja .turl .Pavesti 
ne vien prieš komunistus, bet ir pačias CIO unijas, prieš Į?al f.men al.ia/ls imamus, 
demokratines Amerikbs žmonių teises. Tai reikėtų tiems j 1Ja Pasle e 0 alPsmo, 
vadams matyti ir matyti tuojau, kol dar nėra vėlu.

•” nepriklausoma Lenkija j Valstijos, kurios 
i galima taip pat elgtis, kaip į bando išaiškinti tų konfe- i dies vyriausybė laikosi na-! kurie, užsirioglinę ant ver-
Įsu Indija, kur viešpatauja rencijų tarimus. j—; ....... ...................~~k4.:k„„ 4.^ i ’
janglų gubernatorius? Į Kokiais i š r o k avimais i kios, kuri atsako lenkų tau- j mokyti vvrai _

stijų notos reikale Lenkijoj į dėl tos valstybės bendrai iš-1 kia pilnai nepriklausomos j mokyti vy
parlamentinių rinkimų yrd i stoja prieš liaudies Lenki- Lenkijos politika negalėjo j verb*liūdų jodinėjo, bet au- 
neginčijamas bandymas kiš-į ją? Yra žinoma, kad reak-Į patikti užsienyj tiems, kuL tomobiliais važinėjo

ciniai rateliai anglo-saksų, rie organizuoja įvairius kongresmanus, senator, ir 
kurie tiek daug nerimo ką-1 blokus. i neį pa^j prezidentą pasiekė
lia? kalbėdami apie naują! Ir Įtik todėl visos lenkų Tai buvo sunkus ir labai ri- 
karą, norėtų Lenkijos vai- Į vyriausybės pastangos už- zikingas darbas, bet jie vis- 

| mėgsti draugiškus santikius jca atliko
i su Anglija ir , Jungtinėmis Kada pasiekė Baltąjį Na- 
Valstijomis, nuoširdžiai ma b. dasigavo prie prezi- 

į bendradarbiauti — nuolatos I de‘ntOj tai išdėstė mūsų did- 
I susidūrė su.kliūtimis. Ir pa-1 vyrių visa padėtį,‘ nurodė 
I cios didžiausios kliūtys, tai kad juos jau verčia dirbti ii 
i yra tos, kad Anglija* ir. pareikalavo, kad Jungtinės 
Jungtinės Valstijos neišpil-1 Valstijos Lietuva tuč-tuo- 
dė savo pasižadėjimų kas , 
liečia Lenkijos žmones. Vie-1 

į nas iš tų didžių prasikalti-; 
| mų, tai tas, kad ir po šiai1 
j dienai Anglija laiko fašistų,1 
I teroristų organizaciją gene-
j rolo Anderso, kuri apgaudi-1 pakauši pasikasė ir griežtai 
! nėja lenkus kareivius ir ne-1 pareiškė, kad Jungtinės 
Į leidžia jiems grįžti į savo Valstijos Lietuvos klausimu 
tėvynę. Kita, tai tas, kad Į laikosi tos pačios politikos, 
Anglija užgrobė 7 
auksą, kuris taip labai rei
kalingas šalies atstatymo

džioj turėti ne demokrati
nės liaudies atstovus, ku
riuos remia plačiosios ma
sės, bet “valdžią”, suside
dančią iš reakcininkų, už
sienio imperializmo agentų,

kuris ten kalbėjo 14 d. gruo- 
ir viešai

ų Tai be galo 
svarbus ir mūsų valdžiai 

' naudingas vyras. Jį reikia 
skirti prie generalio štabo, 
nes matosi iš jo pareiškimo, 
kad jis turi iš Lietuvos ge
rą patyrimą komunistų ir 

: jų pritarėjų šaudyme. Atsi
ras ir daugiau vietos Lietu
vos valdžiai naudingų, gera 

I praktika, vyrų. Juk ne vie
nas Plechavičius mokėjo iš- 
rykiuoti 24 kareivius ir juos 
visus sušaudyti; yra ir dau
giau tokių didvyrių, tik juos 
reikia sumobilizuoti.

Taip, Lietuvos valdžia 
mūsų rankose — Lietuva 
atvaduota. Bet, gerbiamie
ji, atsiminkite, kad tą vai? 
džią reikia užlaikyti. O kas 
ją užlaikys? Kas ją mai
tins? Dvasia šventa ji ne
galės laikytis. rlodėl visi, 
kuriems tik apeina mūsų 
valdžios gerovė, turite tuo- 
jaus, be atidėliojimo, siųsti 
į Lietuvos išgelbėjimo fon
dą pinigėlius, o šis fondas 

•_ užlaikys mūsų šalyje Lietu
vos valdžią.^

Lai gyvuoja Lietuvos iš
gelbėjimo fondas ir lai so
tinas! Ėš to fondo mūsų iš- 
vietinta, bet Lietuvą turin
ti valdžia!

Lai gausiai plaukia aukos 
į išgelbėjimo fondą, o tuo
met viskas eis, kaip sviestu 
tepta!

Policistai pagelbsti Philadelphia Record niušeikoms ata
koje ant streikierių, CIO narių. Jau kelintas mėnuo jie 
streikuoja, daug kartų buvo užpulti, šiame pikiete virš 12 
buvo sužeistų, kada mušeikos su sunkvežimiais Įvažiavę 
tiesiai į pikietų liniją.

jau atvaduotų ir mūsų iš- 
vietintus didvyrius vėl įvie- 
tintu. i

Ponas prezidentas, iš
klausęs mūsų paslų memo
randumo, sunkiai atsiduso,

Egipto Žmonių Sąjūdis
Praeityje visos imperijos, kurios susidėjo iš daugy

bės tautų ir tautelių, kur viena tauta viešpatavo ant ki
tų — pakriko. Silpnumą tokių valstybių parodė ir buvusi 
Lenkija, kuri buvo kalėjimas lietuviams, ukrainiečiams, 
baltrusiams, čekams ir patiems lenkų darbininkams ir 
valstiečiams. Nuo kelių nacių armijos smūgių ji subyrėjo. 
Ką kitą parodė Sovietų Sąjunga, kurioj tautos yra lygios 
ir laisvos.

Anglijos imperija braška, nepaisant, kiek rūpintųsi 
jos išlaikymu čielybėje imperialistas Churchill — torių 
vadas, ir “socialistas” Bevinas. Ji eina silpnyn ir ją išlai
ko tik Amerikos sanvičiai.

Didelis nepasitenkinimas yra Indijoj, nemažesnis 
tarpe arabų Artimuose Rytuose — Egipte, Trans-Jorda- 
ne, Palestinoj, Irake, Lebanone, Yemene ir Saudi-Arabi- 
joj. ... • - '

Anglai imasi ten visokių kombinacijų — kursto tautą 
prieš tautą, palaiko žmones tamsybėj, organizuoja Arabų 
Lygas, daro tų valstybių sąjungas, gąsdina komunistais, 
bet žmonės bruzda, juda, nerimas kunkuliuoja, kaip ver
dančiame katile.

Ypatingai smarkus sąjūdis Egipte. Ir pasirodo, kad 
Egipto žmonės sujudo ne vien prieš anglus, bet ir Jung
tinių Valstijų politiką.,

Galimas daiktas, kad anglai sudarys dar ten vieną 
arabų-anglų-turkų bloką prieš Sovietų Sąjungą. Bet tai

Lenkijos i Rajp įr pirrmau. Kitaip sa- 
1 kant — Lietuvą mums ati
duoda, palaiko šioj 

darbuose. Tat, jeigu Lenki- i mūsų ambasadorių, 
jos santikiai su Anglija ir j konsulatus ir t.t. 
Amerika nėra toki, koki rei-1 Rasiai,, gavę tokį 
kalingi, tai už tai Lenkija! dento pareiškimą, tuojąus 

sušaukė mūsų tarybos ger
biamus narius, viską jiems 
išvirozijo ir pridūrė, kad 
jau Lietuva atvaduota. Mes 
sustojome ir užtraukėme: 
“Linksmą dieną apturėjom,' 
kurios senai norėjome”... 
Paskui ve ką nutarėme:

1) Lietuvos žemę valdo 
bojševikai ir lai jie sau vaL 
do, bet mes turime pas save.

šalyj 
mūsų c

prezi-

neima atsakomybės.
• Lenkijos vyriausybė, pa- 
ląikoma liaudies masių, da
ro viską, kad. užtikrinti len
kų tautai tikrai demokrati
nį ir laisvą, pilnai nepri
klausomą nuo užsienio gy
venimą. Ir jokis spaudimas 
iš užsienio nepasuks ją nuo 
šio teisingo kelio.

Vertė D. M. š. švenčioniškis
V <,,4..

1 bus blokas ne tų šalių žmonių, o tik valdonų, kurie yra 
anglų imperialistinės lėlės. Jų blokas, gyvenime nebus 
galingas, > nes tų šalių žmonės kovoja prieš anglų vieš
patavimą. ' f *
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Kaleidoskopas Lietuvių Teatro Amerikoje
Rašo P. A. Jatul

1942 m. sausio 17 d. rašiau Laisvėje, 
pabrėždamas mūsų teatrališko meno vei
kėjams, kad, kas jau nuveikta, kad ne- 
pasimirštų, nežūtų; kad tai galėtume 
perduoti iš kartos kartai; kad palikti 
ženklai rodytų, jog buvom nusistatę kul
tūros darbą dirbti.

Daug spėkų mums reikalinga, kad 
mūsų teatras išklestėtų ’i pilną savo gra
žumą, kad galėtum gėrėtis jojo grožiu ir 
kad patrauktume didesnius sluoksnius 
liaudies. Turim dirbt daug ii- organizuo
tai. Lietuviško teatro mylėtojai turėtum 
įdėti tiek triūso, tiek pasišventimo, kiek 
mūsų broliai ir seserys lietuviško teatro 
aktoriai, tuomet mūsų teatras rastųsi 
kitokioje stadijoje.

Turėtum turėti Amerikos lietuvių te
atro Albumą. Turėtum turėti enciklope- 
dišką aprašymą mūsų menininkų ir tuo
met žinotumėm, kas yra kuomi lietuviš
kame teatre. Tokis populiarizavimas bū
tu tiktai mūsų teatrui nauda. To mes 
visi ir siekiame.

Šių žodžių autoriui teko keletą sykių 
per Laisvę tarti žodį kitą lietuviško teat
ro reikalu. Mano rūpesčiu Irvmr surinkti 
kuodaugiausia 1) teatrališkų veikalų; 2) 
vardus teatrališku veikalu, kurie dabar 
yra ir kurie yra buvę; 3) surinkti abel- 
ną medžiagą apie loštus mūsų teatrus 
didmiesčiuose ir provincijoje.

Ar tai man pavyko? Atsakysiu: 
džiaugiuosi, pilnai pavyko!

Gavau naudingų patarimu nuo meni
ninkų ir meno mėgėjų, prie t<o, gausius 
pluoštus gražios medžiagos meno istori-

Lietuvių Liuosybės Dailės Ratelio Is
torinė Peržvalga, skaityta L.L.D. Rate
lio jubiliejiniame parengime paminėjimui 
30 metų sukakties ratelio gyvavimo Lie- 
tuv. Taut. Namo svetainėje, Montello, 
Mass., lapkričio 28 d., 1912 m.

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės, 
Broliai ir Seserys!

Šį vakarą susirinkę šioje svetainėje 
būsite 1 it/dininkais šio istorinio įvykio, 
kurį Liuosybės Dailės Ratelis surengė 
paminėjimui trijų dešimčių metų sukak
tuvių nuo įsteigimo pastovios teatrali- 
ninkų grupės Montellos lietuvių koloni
joj. Verta, pritinka ir iš dalies reikalinga 
daryti generalę peržvalgą paminint šio 
dailės ratelio narių nuveiktus darbus lie
tuvių teatrališkos kultūros dirvoje trijų 
dešimčių metų laikotarpiu.

^Pirmieji mūsų lietuviško teatro Mon
telloj pionieriai buvo: Augustas Baro
nas, Jonas Šidlauskas, Styvis Turskis ir 
Martynas Baronas. Jie matė reikalą ir 
suorganizavo grupę iš keliolikos ypatų 
ir davė jai vardą “Viesulą.” Tai buvo
1911 m. ir jie tais pačiais metais suvai
dino porą trumpų komedijų, nes tais 
laikais stambesni veikalai buvo neįmano
mi dėlei netinkamo steidžiaus ir stokos 
lošėjų. Bet už vienų metų laiko, tai yra
1912 metais, vaidintojų grupė smarkiai 
padidėjo, sustiprėjo ir ratelio konstituci
ja tapo priimta. Nuo 1912-tą metų pra
sidėjo nuolatinis lietuvių teatralinis me
no darbas dailės srityje, kadangi minė
tais metais įstojo dailės ratelin nemažai 
naujų narių, iš kurių pasirodė geri ta
lentai. Pavyzdžiui: Marė Ustupienė ge
rai pasižymėjo kaipo aktorė ir solo dai
nininkė; Pranas Balsys par dė savo ga
bumus kaipo korektorius ’"užduotoms: 
Mykolas Tuinyla pasižymėjo dramat’ško 
aktorium; Kazimieras Usti pas pasižy
mėjo lošdamas komiškas rcl 3 komedijo
se. Jis labai gerai pasirodė tarno rolė
je, • kuomet buvo vaidinam: komedija, 
“Tarnas Įpainiojo.”

Kiti tų laikų ratelio nariai taipri 1 u o 
atsidavę mūsų teatrui, būt at: Vladas 
Daukša, Antanas Strazdas F. Žemaitis 
ir kiti.

1913-tais metais ratelio nariai persta
tė trijų veiksmų komediją, “Gudri Naš
lė.” Vadovaujančią Našlės rolę vaidino 
M. Vinkšnaitienė. Tais pačiais metais 
prasidėjo Lietuvių Tautiško Namo sta
tymas ir per tai dailės darbas buvo su-
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trukdytas, kadangi dailės ratelio nariai 
buvo užimti darytini sceneriju ir dekora
cijų naujam steidžiui. Jonas B. Smelsto- 
rius daug pagelbėjo dekoracijoms pa-

1914 metais pirmas didelis teatralis 
veikalas tapo suvaidintas naujoj Liet. 
Namo svetainėje. Tai buvo keturių aktų 
drama “Blinda”. Tame veikale pasirodė 
du nauji talentai: Magdalena Daržins
kaitė ir Pranas Mockapetris. Vadovau
jančias roles vaidino: Tado Blindos ro
lę — M. Tuinyla; Onos rolę — M. Dar
žinskaitė; Čigono rolę — P. Mockapetris., 
To veikalo režisierium buvo M. Tuinyla. 
Patsai lošimas gerai nusisekė ir nuo to 
laiko Montellos publika pamylėjo teatrą, 
nes po to visados gausiai atsilankydavo į 
mūsų parengimus.

1915 metais taipgi ir 1916 metais bu
vo sulošta trys stambesni veikalai, bū
tent: “Kerštinga Meilė”, “Vagys” ir “Iš 
Meilės”. Veikalas “Iš Meilės” yra vienas 
iš gražiausių ir įdomiausių dramų lietu
vių kalboje. Tą dramą vaidinant, pasiro
dė du nauji talentai: O. Permonienė ir 
Jonas Stočkus. Vadovaujančias roles 
vaizdavo sekančiai: Sorės rolę lošė M. 
Daržinskaitė, Jono rolę — Jonas Stoč-

7 -< C J • / $• : . C.

suvaidinus, Montellos publika ilgai jo ne
užmiršo.

1917 metais vienas iš stambesnių vei
kalų tapo suloštas. Tai buvo penkių aktų 
drama “Alkani Žmonės.” Tame veikale 
Aug. Baronas labai gerai atsižymėjo vai
dindamas vadovaujančią rolę. Iš moterų 
stambesnę rolę turėjo P. Kripaitieįnė.

1918 metais ratelio nariai ęuvūidino 
net tris stambius veikalus, būtent: ‘'‘Kry
žius”, “žmogžudžiai” ir “Paskutinė Ban
ga”. Lošiant minėtus veikalus, pasirodė 

fija Gerybaitė, Ona Pėtruliūtė, Jurgis 
Pakaušis, Mykolas Budrikis, A. Lėkštu
tis ir H. Kriceris.

Lošiant dramą “Kryžius”, vadovąujaiv 
čias roles vaidino: S. Gerybiūtę ir J. Pa
kaušis. Veikale “Paskutinė Banga” va
dovavo J. Pakaušis iri O. Pėtruliūtė.

1919 metais buvo suruošta trys dideli 
veikalai: dvi dramos ir viena komedija. 
Vienas iš jų buvo “Gadynės Žaizdos’.’, ke
turių, aktų drama. Ją lošiant pasirodė 
dar du talentai, būtent: Walter Kelley ir 
Jonas Sireika. Vadovaujančias roles vai
dino šie asmenys: 'P. Balsys, Pakaušis, 
Marė Aleksiūtė ir M. Budrikis.

Kitas tų pačių metų teatralis veikalas 
buvo keturiu veiksmu drama, “Pirmi 
Žingsniai”. Vadovaujančias roles vaidino 
šie asmenys: Stąsys?Baronas, Sofija Ge
rybaitė ir Jurgis Pakaušis.

Trečias tais pačiais metais suloštas 
veikalas buvo trijų veiksmų labai juokin
ga komedija, “Farmazonai”. Toje kome
dijoj gerai atsižymėjo sekanti aktoriai, 
kurie turėjo vadovaujančias roles: J. Si
reika, W. Kelley, J. įStočkus, J. Pakaušis, 
B. Bubliauskienė, 0. Pėtruliūtė, O. Tu
ram Minėto veikalo režisierium buvo J. 
Vireliūnas.

1*920 metais pirmiausia perstatė trijų 
veiksmų komediją, “Medicinos Dakta
ras.” Vadovaujančiose rolėse labai gerai 
•'ts:7' mėio šie asmenys: E. Lipskaitė, B. 
Bubliauskienė ir S. Smitas.

Paskui neužilgo statė scenoje keturiu 
veiksmu dramą “Lizdas Naminio Liūto”. 
Vadovaujančias roles lošė šie asmenis: 
P. Balsys. O. Balsienė, O. Pėtruliūtė, K. 
Ustupas ir J. Neverauskas. Režisierium 
biro Jurgis Pakaušis. p '

Vėliaus, už porįs savaičių, kitą keturiu 
veiksmų dramą, “Gyvenimo Verpetą” 
sulošė ratelio nariai. Vadovaujančius ro
les vaidino sekančiai: J. Gutauskas, M. 
Gutauskienė, M. Daržinskaitė J. Pa
kaušis. Režisierium buvo E. Lipskaitė.

'Paskui prisiartino Naujosios Anglijos 
lietuvių teatralijninkų kontestas Brigh
ton, Mass. Montellos dailininkai nuspren
dė dalyvauti minėtame konteste ir nu
vykę suvaidino trijų < aktų dramą, “K;o-

voje už Laisvę.” Lošimas gerai, nusisekė 
ir niontelliečiai gavo pirmą praisą. Va
dovaujančias roles vaidino sekančiai:. M.

. vo pasiekęs aukščiausią savo išsivy 
' laipsnį netik Montelloj, bet ir visoj

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
e Nervų,
• Nemigio,
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Pabaigoj 1920 metų rateliečiai sulošė 
šešių veiksmu drama “Jonines”. Vado
vaujančias roles vaidino: Jonas Stočkus 
ir M. šemetienė. Ta veikalu buvo nutarė 
sulošti Bostono Opera Housėj. i

1921 metais mūsų lietuviu teatras bu- 
tymo 
šiau

rinėj Amerikoj. Mūsų dailės ratelis per 
i’lutą metą perstatė keletą gerų vaika 

kurių keturi buvo gana žymūs.
Pirmiausia suvaidino “Nepa'siįktas 

Tikslas”, vėliaus — trijų aktų dramą 
“Pavogtas Kūdikis”. Šiame veikale Julia 
Vinkšnaičiūtė vaidino vadovaujamą rolę 
ir parodė savo talentą ir dramatiškus ga
bumus.

Po tam prisiartino laikas vaidinimui 
“Gražios Magelionos”; visų laukiamos 
melodramos penkiose veikmėse. Tas 
veikalas padarė didelį įspūdį Montellos 
publikoj, kadangi patsai veikalas yra 
vienas iš gražiausių ir buvo geriausiai 
suvaidintas. Tame veikale pasirodė nau
ja žvaigždė lietuvių teatro padangėje, 
tai buvo Stephanie Stripiniūtė, kuri vai
dino Magelionos rolę ir Walter Kellev- 
Petvo rolę. Dainoms muziką sutaisė Ed. 
Šugeris, o giesmėms — A. Bačiulis. Re
žisierium buvo S. Baronas.

Tais pačiais metais ratelio nariai su- 
vienytom. jėgomis perstatė didžiausią te- 
atralį veikalą, tai buvo septynių veiksmų 
tragedija “Veidmainystė ir Meilė”, gar
saus poeto Schillerio parašyta. Jos per
statymas ėmė penkias valandas. Vado- 
yaujaučias roles vaidino S. Baronas. (). 
Petruliutė, J. Gutauskas, M. Gutąuskie- 
nė, M. Kundrotienė. Režisierium buvo 
7V. Kelley.

1923 metais ratelio nariai suvaidino 
keturiu veiksmu drama “Motinos Šir
dis”. Vadovaujančias roles lošė: J. Sty
gienė, motinos rolę; W. Kelley, V. Put-

J u Ii ja Stygienė parodė savo talentą. 
Tais pačiais metais tapo sulošta kita 
trijų veiksmų drama, “Trokštu Mirties”.

1924 metais ratelio nariai dėjo visas 
pastangas Jr suvaidino klasišką dramą, 
“Madama X”; minėtam veikale E. Be- 
niuliene ir Jonas Vitys parodė savo 
dramatiškus gabumus. Jie turėjo vado
vaujančias roles, E. Beniulienė vaidino 
Madamą X, J. Vitys Raimonto rolę, IV. 
Kelley taipgi turėjo stambią rolę.

1925 metais suvaidinta istoriškas vei
kalas, “Juozapas ir Zalbora”; vadovau
jančias roles lošė W. Kelley ir -E. Beniu
lienė.

1926 metais dar vienas įdomus veika
las buvo suruoštas, tai buvo keturių ak
tų drama “Valkata”. Vadovaujančias ro
les vaidino šie asmenvsY S. Gutauskaitė 
ir K. Ustupas. Režisierium buvo Julija 
Stygienė.

1927 1,netais ’ Montellos artistai turėjo 
pasiryžimą ir perstatė istorišką tragedi
ją “Romeo ir Julietė”, parašytą garsaus 
pasaulinio dramaturgo W. Shakespearo; 
vadovaujančias roles turėjo Helen Bud- 
rikaitė ir W. Kelley.

Nuo 1927 iki 1935 metų stambesniu 
veikalų jau nebuvo suvaidinta Montelloj. 
Tačiaus, buvo keletas mažesnių dramų ir 
komedijų perstatyta: kaip tai: “Grafas 
Kaimiečio Bernu”, “Meilė Visu Lie-ų Gy
dytoja”, '“Sniegas”, “Priešai”, Moteris 
Gatvele”, “Už Dieva ir Tėvyne” ir kiti.

1935 metais teatrališko ratelio jėgos iš- 
nauio, tapo sustinrintos ir bendromis jė
gomis su Liuosybės Choro nariais suvai
dino penkių aktu melodramą, “Tamyla”, 
paimta iš Šiaurinės Afrikos gyventojų. 
Tas veikalas buvo, suloštas Montelloj, 
Stough tone, Nęrwoode ir So. Bostone.

Su šiuo veikalu Stephanie Gutauskaitė 
nerodė savo dramatiškus gabumus ir ta- 
len^n. Ji vaidino vadovaujančia Tamvlos 
volo. Kiti, kurie turėjo stambesnes roles.

-n- A. Baronūs, E. Beniulienė. F. Če- 
T’e'I'o S. Baronas, A. Sauka, K. Ustupas 
ir l'iti. Režisierium buvo S. Baronas.

1937 metais ratelio nariai sulošė Mon- 
telhi ir vėliaus Norwoode trijų veiksmu 
1 T-r'ipdiją, “Žentai iš Amerikos”. Tame 
veikale labai gražiai pasirodė K^id^s va
rėje Bronė Ambrozienė. Ji savo rolėje 
parodė moderniško vaidintojo stvliaus 
tvpišką charakterį. Kiti to veikalo ak
toriai buvo iš pirmiau žinomi geri lošė
jai. Režisierium buyo W. Ambrose.

1938 metais mūsų dailininkai nuspren
dė antrą sykį suvaidint trijų aktų kome
diją “Medicinos Daktaras”. Su šiuo vei- 

kilo Montellos padangoje — Kazimiera 
Valangevičiene, kuri Onytės rolėje išde- 
monstravo savo dramatiškus gabumus iv 
talentą.

Šio veikalo režisierium buvo S. Baro
nas.

1939 metais musu artistai suvaidino 
Montelloj ir kituose miestuose labai juo-

Salomėja”. K. Ustupas, kuris lošė vado
vaujančią rolę, labai gerai atsižymėjo. 
Režisierium buvo S. Baronas.

1940 metais buvo perstatyta keturių 
aktų drama, “Gadynės Žaizdos”. Tame 
veikale mūsų rateliečiai dar sykį išde- 
monstravo savo dramatiškus gabumus. 
Anastazijos rolę, Montelloj vaidino S. 
Gutauskaitė, oz Norwoode — K. Valan- 
gęvičienė. Abi atliko savo užduotis pa
girtinai. Režisierium buvo S. Baronas.

1941 metais tapo suvaidinta Montelloj 
ir vėliaus Norwoode trijų aktų komedi
ją “Atvažiavo su Kraičiu”, paimtą iš 
mainierių gyvenimo. Šiame veikale la
bai gerai atsižymėjo Bronė Anibrozienė, 
šeimininkės rolėje ir K. Valangevičiene. 
tarnaitės rolėje. Kiti visi aktoriai i r ui 
labai gerai lošė. Režisierium buvo S. 
Baronas.

1942 metais antrąsyk Montelloj suvai
dino dramą “Motinos Širdis”, vadovau
jančią rolę tūrėjo J. Stygienė; kitas 
stambias roles lošė: A. Baronas. M. Gu
tauskienė, K. Valangevičiene ir K. Ustu 
pas. Režisierium buvo S. Baronas.

Apart virš suminėtų teatralių veikalu 
buvo daug sulošta trumpesnių, kaip tai* 
po viena arba po du aktu veikalu, bet do 
lei stokos laiko nėra galima visi suminė
ti. Taip pat dėlei stokos laiko negalima 
visu ratelio nariu paminėti.

Dabar kyla klausimas, kas tie Hot”1 
viai. kūne taip dau,v našvenf'" bmn 
'•°1 \s laiko ir energijos išauklėiimui mū 
sų lietuviško teatro Amerikbj? Tai nėra 
joki profesijonalai aktoriai, bet iš tu 
pačių darbininkų parinktiniai žmonės 
turinti šiek tiek talento ir dramatišku 
gabumų. Tai yra Tikri dailės m vietoj ai/ 
atsidavę lietuvių dramos kultūriniam 
darbui.

Leiskite mums paminėti tuos veikėjus, 
kurie yra daugiausiai pasidarbavę palai
kymui mūsų lietuviško teatro tarpe Mon
tellos lietuviu. Iš tikrųjų iuiu vardai tu
rėtu būt auksinėmis raidėmis užrašyti 
papai rekordus ir mūsų supratimą. Il
giausia laika yra veike ir daugiau loši
muose dalyvavę yra šie asmenys: Julija 
Stvgienė, A. Baronas ir Kazimieras Us
tupas. Kiti ratelio nariai, kurie per 
trumpesni laika labai daug pasidarbavo 
mūsų teatro naudai, yra šio asmenys: iš 
moterų — M. Daržinskaitė. More Tįsto- 
menė. Mikalina Pra žarai te. Ona Račiūtė. 
Elizabeth Lipskaitė (Beniuljenė). M. 
Gutauskienė. Ona Turanienė. Ona Petru
lytė, Marė Baltulioniūtė. Marė Aleksiūtė, 
Petronė Kripaitienė, Stephanie Stripi- 
ninte. Sofiia GArvhMfp. Helena. Yocaitė. 
Ona Permonienė, Kazimiera Valangevi- 
čienė ir Bronė Ambrozienė.

Iš vyrų — Mykolas Tuinyla, Pranas 
Balsvs, Pranas Mockapetris. Stanley 
Smitas, Pranas Urbonas, Andrius Kirci- 
lis, Martynas Baronas, Antanas Straz
das, Antanas Bačiulis, Waltoris Kelley,

(Tąsa 4-mo puik)

Gartioa 
-viri 
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PRIEDO Bandymui Bonkutea 

vinnni nuo leunial iškų ir neuralgiškjl 
"m innskulinio nugarskausmo, sustin- 

ir skaudžiu muskulu, patempimų
• iy kstelėjimų. V

R. PETER’S MAGOI.O — alkalinat — 
palengvina laikinai nekuriiios skausmingu# 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukstie# 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit sj “Special Pasiū
lymo” Kuponą —■ Dabar

F| įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėti, regulerj II uncijų $1.00 • 
vertės bonkq Gomozo Ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Mafolo.

□ C, O. D. (Išlaidos pridėtos).
t

Vardas-- ------------------------- ------

Adresas------------ -----------—------ ———
•

Pašto Ofisas............................... -..........—-

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
%* Dept. 074-32J

2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. > 
256 Stanley St.. Winninea. Man., Can. |

PAGALBA TM RYBŲ 
LIETUVOS MTS

TSRS Žemdirbystės Mini
sterija išskyrė Lietuvos 
TSR MTS 50 traktorių ir 
didelį kiekį plūgų. kultivato
rių/ motorinių kuliamųjų ir 
kitų žemės ūkio mašinų.

Lietuvos MT Stotims su
daroma nuosava remonto 
bazė. Dirbtuvės aprūpina
mos reikalingomis staklė
mis, aparatais ir kt.

Naujosios mašinos, stak
lės ir kiti įrengimai bus 

| išsiųsti į Tarybų Lietuvą 
i ki šių metų pabaigos.

• • .6 zZ%s • •te

* d y
H- ' įį,

' -į

Protestuodami* kad j»e šokdami ant ledo už $30 do
lerių savaitei ir išlaidas turi pridėti savų pinigų, šie 
Sonj<^ Henie aktoriai pareikalavo daugiau pinigų ir pa
reiškė, kad jie steigs aktorių čiuožinėtojų uniją. Si gru
pe vaidino Detroito teatre.

1b
Kt v <. t '
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1-8-47 FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* ★ * (APYSAKA) * * *

■ ■■■ ■' n —.....................-^Parašė Petras Cvirka i ~rji r77~~—
va, atsiliepė suprakaitavęs ir susmirdęs 
jaunikis. Tėvai ir piršlys suprato, kad 

‘Zidorius su jaunąja susiuostė, ir dabar 
viskas gerai eis. :

- — Ot, anglikaiJ tai gudri žmonija, — 
ant šakutės maudamas kumpį pareiškė 
Zidorius, — visokių mašinų išgalvoja. 
Sako, jau išrado tokias roges, kad ore 
važinės, ir ant dę'besų kai kada... Aš ma
nau, — velnio pa.daras. Kai]) tu gali oru 
skraidyt, jeigu pievas be sparnų tave 
i žeme paleido. I '

— ir as manau, ženteli. AtleisKite, juk 
antai mūsų pieijiuo išgalvojo irgi tokią 
masinti. PaMspylrč mm stogo skristi, ir 
nukrito ant piivjo. Kai paklausėm, ko tu 
nelėkei, sako -----inesĮtėjau sumosuot spar-
nais...

štai, verčiau paragaukime,

(Tąsa)

Šyvąją vedė pas drigantą antrą kaitą 
ketvirtą dieną po Sekminių... Krukelis ir
gi laikė kalendorių ir, mokėdamas šiek 
tiek rašto, dažnai sau pagalvodavo: — 
še, kaip gera būti mokytam! Bet visokius 
ūkio reikalus į kalendorių jis brėžė kur 
kas smulkiau, įterpdamas tos dienos ap
linkybes: vedėm karvę prie buliaus tre
čią mėnesį, kai mūsų virė kavos su cuk
rumi... arba: — sumokėjau du auksinus 
bernui algos tą dieną, kai deginom lem
pą.,. Ir Zidorius puikiausiai atsimindavo 
tą dieną, kada tai buvo, — rudenį ar pa
vasarį, Sekminėse, ar po Kalėdų, nes bū
dama pavyzdinga ir taupi jo močiutė 
cukraus du gabalėlius išlaikydavo keletą 
metų, o žibalą degindavo irgi labai retų 
švenčių proga, — jeigu kalėdodavo ku
nigas arba šiaip aukštas svečias užklys
davo.

Tokios išvaizdos buvo vidus po pir
mo apsidairymo, įžengus jaunikiui ir 
piršliui. Nedrąsi Elzė buvo pritempta ir 
pasodinta prie Zidoriaus. Seniokai šir
dis sulaikę žiūrėjo ir stebėjosi iš šitos 
gražios poros. Negalėjo atsistebėti ir at
sidžiaugti, kai Zidorius grauždamas kau
lą, įsikibęs į jį abiem rankom, pradėjo 
kalbėtj:

— O jūs dobilus, ar į vasarojų sėjote, 
ar... ar į žiemkenčius? Beje, sako, kad 
šiemet avižos pabrangs.

— Taigi, sako, — pritarė jaunamartės 
tėvas,—būk karas būsiąs švedo su japo
nu.

— Ne! — atkirto Zidorius guldydamas 
kaulą į lėkštę ir šluostydamas taukuotus 
pirštus į plaukus,— su japonu švedas 
neis. Dabar rusas nori su japonu vėl su- 
siimtj, mat, sako ciecorius ant kažko ten 
baisiai perpyko bektn^uojant.

%

— Ką čia tie švedai... — traukdamas 
bonkelę iš švarko pamušalo įsiterpė Še- 
šiapūdis,
kūmai, — seniai buvom suėję. Aš manau, 
japono kinkos perstriukos muštis su cie- 
corium. Na, fit, — uošveli!

Jaunoji sėdėjo vis taip nulenkusi gal
vą, iškaitusi, nedrąsiai akis įrėmusi į bal
tą sūrį, gražiai supjaustytą ant stalo. 
Tik kai stikliukas būdavo pripiltas, ji ne
drąsiai raginama priimdavo, užversdavo 
galvą ir užsimerkus, kaip višta, nuryda
vo keletą karčių gurkšnių, kurie buvo 
matyt mazgiukais beslenką jos permato
ma gerkle. Negalima buvo bartis, kad 
piršlys buvo nekalbus, ar tokiais atvejais 
jam juokas būtų buvęs svetimas, — ki
taip nebūtų buvęs jis ir piršliu. Kalbos 
šešiapūdžiui niekad netrūko, ir jei tik 

' užgerdavo, tuojau prisegdavo prie savo 
istorijų bajorišką “to” arba vokišką 
“finf minut.” Mėgiamiausia jo istorija 
buvo apie tai, kaip jis išgelbėjo asesoriui 
gyvybę, bemedžiojant karališkose girio
se.

— To, brolau, gerk! Pačią gauni gerą. 
Finf minut, ir baigta, to!

Zidorius suprato savo kaimyno links
mybės priežastį: visa senė bonka stovėjo 
jau tuščia, ir šešiapūdis laižė savo ūsus 
dairydamasis, ar daugiau kas neištrauks.

Tuo pačiu metu, kai jaunoji sušilusi 
palinko prie jo peties, — jis ieškojo po 
stalu nukritusios šakutės, su kuria jokiu 
būdu neišmoko gerai elgtis. Zidorius bu
vo ir pats nemažas šposininkas. Palindęs 
po stalu jis pamatė kur kas geresnį da
lyką, negu karą turkų su ciecorium: ša
kutė buvo nukritusi tarp abiejų Elzės 
kojų. Net viena letena ji dar laikė ją 
primynusL Zidorius ir -šiaip ir taip gal
vojęs paėmė jaunosios leteną ir pakėlė į 
kitą vietą. Mergai, matyt, patiko toks 
žaislas, nors ji ir susigėdo, truputį pa
raudonuodama, bet vis dėlto plačiai pri
mynė Zidoriui ranką.

— Leisk! — tyliai kniūste Zidorius,— 
o dursiu.

— O kur grabalioji taip aukštai! —at- 
e kirto įšilusi merga.
į Nežinia kiek ilgai būtų jaunikis po 
U stalu vedęs flirtą,’ jeigu ne šešiapūdis.

J kuris pasigedo Zidoriaus, pradėjęs ieško
ti ir šaukti jį vardu:

— Finf minut, Zidoriau, kur tu, ar. 
f gerklės kaulelį pametei?

— Štai, aš! — kišdamas iš po stalo 
pirma savo pasturgalį, o paskum ir gal-

i

mDM

Skaitytojų Balsai i Kaleidoskopas Lietuvių Teatro Amerikoje 
“Jnėti šiame jubiliejiniame parengime. Už 

tai jie mums turės atleisti.
Kaip matome, Lietuvių LiuosvbėJ 

Dailės Ratelio istorinė peržvalga mus 
daug ko mokina ir pasako: dirbta su 
giliu pasišventimu, rekordai pavyzdingo
je tvarkoje užlaikyti. Tiesiog pavydėti
na! Sunku būt rasti kolonija lygi mon- 
telliečiams.

. Žinant lietuvių teatro istoriją Ameri
koje nuo 1889 metų iki dabar, teatrališ
kas dramos menas—tai montelliečių Al
ma Matei*!

Montellos Lietuvių Liuosybės Dailės 
Ratelio nariams reiškiu didelį dėkingu
mą už suteikimą man tokios brangios 
medžiagos, kurią čia panaudojau. Taipgi 
dėkoju draugams Gutauskui ir Neve- 
rauskui — jie man atvežė šią medžiagą. 
Išlaikiau apie 4 metus savo archyve,— 
dabar originalą perleidau žinioje draugo 
S. B'arono.

Tokie mano bruožai — tai nežūstanti 
medžiaga Amerikos lietuvių istorijai.

Didelis ačiū Dr. Kaškiaučiui i 
už tokį puiku .jūsų aprašymą ke- : 
lionės įspūdžių “Per Teksu ir 
Californįjos Kraštą.” Mudu su 
vyru laukdavome kasdien Lais-1 
vės. Labai buvo įdomu susipa
žinti "su ta CaĮifornjjos gražią-i 
ja gamta ir sužinoti, kur mūsų 

'geri draugai gyvena'ir kaip ge- 
| rai išrodo, ir dar geriau veikia 
j darbininkiškam judėjime. Ir 
tas mus paskatino prie didesnio 

; veikimo.
Net sarmata darosi, kad kaip į 

kur mūsų draugai nuveikia to-i 
■ kius
tėra 

i mes

(Tąsa nuo 3-čio pus.) ĮĮB
Jonas Sireika, Pranas Čereška, Jonas® 
Gutauskas, Jonas Neverauskas, Jurgis H 
Pakaušis, Aleksandras Lakstutis, Juozas® 
Neverauskas, Stasys Baronas, Mykolas 
Budrikis, Jonas Stočkus, Vladas Dauk-’feS 
ša, Jonas Kasperas, J. Evanauskas, Po
vilas Margis, William Ambrose, Antanas 
Sauka, F. Žemaitis.

Dabar leiskite pažymėti tas ratelio na
res, kurios į trumpą laiką parodė savo 
talentus ir dramatiškus gabumus ir liko 
žvaigždėmis lietuviško teatro. Jomis yra: 
Marė Ustupienė, Magdalena Daržinskai- 
tė, Ona Pęrmonienė, Sofija Gerybaitė, 
Stephanie Stripiniūtė, Julia Vinkšnaičiū- 
tė, Helena Budrikaitė, Stephanie Gutaus
kai tė, Kazimiera Valangevičienė, Bro
nė Ambro^iepė ir J. Stygienė. Dar yra 
nemažai lietuviu ir lietuvaičiu, kurie 
labai trumpą laiką yra buvę ratelio na
riais ir labai mažai teturėjo progos pasi
darbuoti mūsų teatro naudai. Juiu vardu 
dėlei stokos laiko nebuvo galima pami-

v

,ių
grupės, tuo tarpu 

didmiesčiuose, kaip 
taip apsileidę esa-

didelius darbus, nors 
mažos grupės, tuo
čia

minėtų įspūdžių 
su Teksu

: me!
Taipgi 

‘mes susipažinome1 
i kančiomis.

Tikrai, drauge, .dar rašykite 
kad jūsų visi raštai 
skaityti. Tokie raš-

— Na, ta jų kali... e-e-e-...—pradėjo Zi
dorius, bet tuo tarpu didelis kumpio kąs
nis su kaulu įsirėmė jo burnoje. Jis žiob
telėjo porą kartų, pamėlynlivo, akis iš
vertė. šešiapūdis tuojau susigriebė, pri
šoko, ir kaip jąm užspringus žmona vi
suomet darydavo, pagavo taip jaunikio 
nugarą skalbtų kad galėjo kepenys nuo 
raikščių vargšui atšokti. Tuo metu Zi
dorius iš visos jėgos atsikosėjo. Smul
kūs mėsos gabaliukai su pasiutusiu grei
tumu šovė viršum stalo tiesiai į uošvio 
kaktą ir ūsus. į Nelaimingojo akyse buvo 
matyt ašaros. |

— Geriausias vaistas! — pasakė še
šiapūdis, nuleisdamas kumštį ir sėsda
mas į savo vietą. — Mane jau du kartus 
taip nuo mirties išgelbėjo.

...— Tai, ką aš čia norėjau... Tai tų 
anglų kalba, 4- tarė Zidorius vis dar ne- 
išlygindamas i balso, — tikras nebylių 
murmėjimas. Sako, kad kiekvienas neby
lys su anglu susikalba. Buvo koks ten 
karalius, užpyko ant savo žmonių, kam 
kepurių nenuima jį pamatę, ir liepė vi
siems liežuvius nupjauti. — Zidorius ne
dėjo kaip nors tą nepatogumą išlyginti. 
Negalima būtų tvirtinti, kad jis būtų bu
vęs perdaug rajus, — namie jis šykštėjo 
mėsos ir lašinių, bet į svečius eidamas 
visuomet stengėsi pasivalgyti. Tris die
nas po gerų į vaišių Zidorius atrajodavo.

— Še, ir nupjovė liežuvius, kaip tai ga
lėjo būti!—^stebėjosi dievobaimingas uoš
vis.

— Nupjovė, žinote. Kunigas man pats 
sakė... — krapštydamas pirštu dantį at
sakė Zidūrius, ir pavirto pečiu į jauną
ją. — O! Siį kunigėliu mes kaip lygus su 
lygiu.... Aną dieną pasišaukė į. kleboniją, 
sako, prašom, Zidoriau, prašom — čia 
vištiena, čia veršiena, čia kalakutas su 
čiakuliadu, imkite ko norite 
per petį su ranka — takšt- 
ką čia, kunigėli, — nešinų: 
surasiu... Q: Mes nuo širdies pasikalba- , 
me... Kiti, išpažinties, ve, eina triskart 
per mėnesį', p kunigėlis man sako, — jei . 
du kart paįrduosi ožį per metus, bus ge
rai. Kunigui, pasirodo/irgi du kartus tik 
per metus- išpažinties prie vyskupo va
žiuoja... OI! Mes išgėrėm nesykį su kle
bonu... Meįs/taip sakant, — sava ranka.

— Ką as matau! — sušuko šešiapūdis. 
dar nebaigus pasakot Zidoriui savo my
limiausių i šnekų apie kunigus, užrietęs 
galvą į lubas, — Klerneta!

— Kaipgi, grajinau kitais kartais, pa
šauktas muzikontas buvau.

— Paklausyk, uošvi, tai už supiršimą 
tu man jau nė tos klernetos nenorėtum 
atiduoti?

— Na, kam, kaimyne, tau klerneta, 
kur tu su ja papusi?! Gali imti.

— A, finf minut, papusiu... grajinti jau 
seniai neįrėjau. Štai, jeigu Zidoriui susi
lauks vaiko, — krikštynoms padovano
siu. Vis geriau klerneta, negu nieko... 
Duokš, aš ją išlupsiu!

Įsėdus piršliui ir jaunikiui į ratus, še
šiapūdis1 pirmas paklausė:

— Na, kaip tau, Ignacai, atrodo, to? 
Merga? A?

— M(jrga, žinai... kiaulės,zpiršly, jų tik
rai gerbs. Sako, kad peterburekos. Aš 
maniau, kad jau nebeduos. Kaip jis sakė, 
kada galėtų atvesti? Jeigu dvylika atsi-

patrauklūs
I tai padaro laikraštį įdomiu.

Labai didelis ačiū Laisvei už 
j suteikimą vietos. Už 

1 sveikiname dienraščio 
I bendrovės suvažiavimą
j kiais doleriais, kuyiuos 
seika prisius.

Lujus ir Julib, Caštyo

M. Antanuko parašymu, kur jis 
po gražiai duoda atsakymus tiems . 
>a- draugams, kurie yra priešingi i 

apysakų rašėjams. Paimkim 
Ja, Jono Kaškaičio kelionę per 

rašyt apie Markso mokslą. Jau Teksus į Kaliforniją. Tai graži 
apie Marksą buvo prirašyta vi-; apysaka ir pamokinimas žino- į 
šokių straipsnių, yra išleista vi- nėm, kurie nori ką išmokt, 
šokių

’ ba apysakų rašėjai, nepasirašo į 

nė savo tikro vardo, rašo 
slapyvardžiais. Tai kur čia 
sigarsinimas?

Lietuviškas

LRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

tai mes
Laisvės

pen- 
Prū-

SU 
d.

Atėjo dabar laikai, kad pra
dėjo draugai rašyt apiįe. kelio
nių įspūdžius. Nekurie .draugai, 

' išrodo, barasi, nežinodami nei 
j ko nori iš laikraščio iri laikraš- 
į čių redaktorių. ! =

Vieni sako, kad į vietą kelio
nių įspūdžių arba

, retų tilpt daugiau 
prieš bažnyčias ir 
mą.

Argi laikraščiuįi
pasekmės? Jie, tie šimtai kata
likų, kurie skaito šiandien laik- 

! raštį, pasitrauktų iš skaitytojų 
mūs laikraštis

apysakų, tu- 
raštu, kurie

būti geresnes

ei Ii u, ar tadaC r

būt stipresnis?
Nekurie visai 

sakas ir teigia,

draugės,

Tai aš jam ,

, (Bus Daugiau)

Sovietu Sąjungą, 
kad mes tų raštu

Lietuvą ir 
Man rodos, 
turime mūs

ko pasiskaityt, tik skaitykim, o 
naudos visiem bus. Aš paduodu 
savo dešinę Laisvės redakto- 

visienis apysakų ii is-warns ir 
pėdžių Turėkite, 

rijos, ne-
Mūs •aštis išeidi neja 

mum reikia čiau

di. Paimkim anp 
čius, kaip tai, “I 
‘{Western Wor 
“People’s World.

paniekina apy- 
kad būk įspū

džių rašėjai rašo, tik norėda
mi save pasigarsini. Man rodos, 
kad visai klaidingi Įtie drau
gai supranta. O gal jie visai tų 
įspūdžių neskaito. i

Aš skaitau Laisvę per perei
tus 30 metų ir esu daug para-1 
šęs žinučių iš savo kolonijos ir 
nekurtuos įspūdžius įbuvau pa
rašęs, bet ne dėl pasigarsinimo: 
savo vardo, ale jdėl naudos lai
kraščio ir žmonijos. į Kaip aš, 
taip ir kiti bendradarbiai ar

Peter Kapiskas

ran- A me rik iečiai jau 
grąžino i Japoniją 922,570 
japonų belaisvių, kurie pir- 

ba miau buvo Filipinuose, Ila- 
i-en 1 waii, Korėjoj ir kitur.

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

Newark 4, N. J. 
I-IUmboldt 2-7964

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
ftJASIVT

ir lauki kito numerio, k 
galėtum gaut pasiskaityt.

Aš mielai sutinku su <

Tel. TRObrldge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

* 278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

RONKONKOMA
8GJJC 81’AGG 2-6043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 4-8174

AW |mWĮ ' 
bSTgerįausta duona

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

'J'**' ui anų uucci, uiuviuy u y
^KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

!
VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS

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

1 pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į yisas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuves 

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

W5

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

★ »

Laidotuvių 
Direktorius
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ALDLD 7-tos Ap
skrities Reikalai

Atsibuvusiame 7-tos apskri
ties komiteto posėdyje likosi 
nutarta veiklos kalendorius.

1. Nutarta surengti maršru
tą paminėjimui 400 metu su
kakties nuo pasirodymo pir
mos lietuviškos knygos, šiam 
maršrutui nutarta kviesti , drg. 
Prūseiką. Kaip tik aplaikysite 
jums skii*tą dieną, kuopos val
dybos imkitės už darbo ir 
rengkitės prie prakalbų.

2. Taipgi ALDLD Centras 
yra parūpinęs paskaitą pami
nėjimui 400 metų jubiliejaus. 
Kuopos yra raginamos paskai
tą parsitraukti ir jeigu katros 
kuopos reikalaus prelegento 
dėl skaitymo paskaitos, kreip
kitės prie mūsų org. J. Karso- 
no, 14 Madison St., Lowell, 
Mass. Jis pasižadėjo šiame 
42 kp., Nashua, 53 kp., Gard-

' klausime patarnauti. Į
3. šis posėdis paskyrė vi

soms kuopoms kvotas gavime 
naujų narių. Vajus prasidės su 

* 1-ma diena vasario.
Turėtų gauti po 15 naujų 

j narių sekamos kuopos:
2-ra kp., So. Boston,j 11 vy- 

irų kuopa, Worcester.
Po 13 narių: 6 kp.„ Mon

tello, 155 k p., Worcester, mo
terų.

37 kp., Lawrence 10 nlarių.
Po 8 nar. ? 9 kp., Norwood, 

44 kp., Lowell.
Po 5 nar.: 8 kp.J Camb

ridge, 31 kp., Lewiston-Aub
urn, 34 kp., Rumford-Mexico, 
nei-, 62 kp. Stoughton,,' 71 kp., 

' Bridge water, 85 kp.,; Haver- ’ 
i hill,. 103 kp., Hudson^

Čia skiriamos kvotos nėra * 
didelės. Draugai ir draugės, : 
apskrities valdyba ragina vi-1 

'sus pasidarbuoti išpildyme 
kvotos su kaupu.

D. Lukienė
Apskrities sekretorė.

F.W.Shalins Į
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

“Dabar, kongresui susirinkus, nebėra, ko rūpintis.”

So. Boston, Mass.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto pagarbos vakarėlis 
darbuotojams, puikiai pavyko. 
Vakarėlis atsibuvo ‘ gruodžio 
21 d. Dalyvių prisirinko pilna 
svetainė. Dalyviai pasivalgo

tėvynės Lietuvos.
S. Rainard, finansų raštinin

kas, išdavė raportų, kiek pini
gų ir drabužių buvo surinkta 

■ ir pasiųsta i Lietuvą 'iš Bosto- 
ino ir apylinkės. Apskaičiavom

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-449(F

■■ "■ ■ ■ ■■■■ ............. .... ■■■■■■ >1 ■! ■ .K —
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BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos j

CHARLES V1GŪNAS WM. SKUODIS
284 Scholes Street 564 Wythe Avenue

Brooklyn, N. Y. < Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573 Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS MIKE LEIPUS
(Raudžius) 324 Devoe Street

328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 4-8008

" "T ' ' if,-y- y - , . j" .'.-y

skanių valgių, buvo ir stipri ii 
ir minkštų gėlimų. Turėjome 
trumpą programą. Pirminin
kavo J. Žekonis. Perstatytas 
kalbėti A. Kupstis, kuris nu
švietė tą didelį garbingą dar
bą, atliktą dėl Lietuvos, žmo
nių, ragindamas, kad pasisku
bintų, kas dar turi atliekamų 
drabužii/, nes siuntimas užsi
baigs su sausio pabaiga. Pra
šė, kad paaukotų yalug išga
lės dėl Vilniaus Vėžio Ligos 
Instituto.

Antras kalbėjo B. F. Ku
bilius, nušviesdamas dabarti
nį Lietuvos atbūdavo.] imą iš 
griuvėsių, atiduodamas didelę 
garbe tiems, kurie prisidėjo 
prie atkūrimo mūsų senosios

.'apie $30,000 vertės. Vėliau 
Į paskelbsime pilnas skaitlines.

Kiti kalbėtojai buvo sukau
kti: S. Zavis, A. Barchus, dr. 
j J. Repshis, J. Petruškevičius, 
M. Kazlauskas. Visi kalbėto

jai entuziastiškai išsireiškė, 
Į stebėdamiesi, kad mes pajė
gom tokį didelį darbą atlikti.

II. Tamošauskienė, mezgėjų 
! pirmininkė, iššaukė mezgėjų 
' vardus, kurios pasiaiškino, 
! kiek ir ko yra numezgusius. 
(Publika aplodismentais karš- 
i tai paačiavo.

Danvers, Mass., V. Norbutienė, 
A. Buividas, Girėnas, J. Pet
ruškevičius, M. Kazlauskas, 
dr. J. Repshis, Ivaška, A. Čer
niauskas.

V. Vaškienė, B. Cuberkienė 
po $1.50.

U. Kavoliunienė $1.25.
Viso aukų su smulkiais su

rinkta $120.46.
Visiems širdingai ačiū.
Mūsų nenuilstančios gaspa- 

dinės ne tik pagamino skanius 
valgius, bet didžiuma gamin
tus namuose gardėsius auka
vo, taj H. Simanavičienė, D. 
Rauplenienė, Sabulienė, U. 
Kavoliunienė. M. Volan, F. 
Šapokas. P. 'Z u k a u s k i one, 
Strakauskienė.

Ig. Kubiliunui vadovaujant, 
sudainuota keletas dainelių, 
kurios labai patiko dalyviams.

Rauplėnas nutraukė paveik
slus, kurie pasiliks atminčiai.

Moterų Kliubo susirinkime 
pasitarta dėl Vilniaus Institu
to reikalo. Aukavo sekamai: 

'• P. Žukauskienė, IL Sima: 
naucienė, E. Ciekienė, A- 
Grinkaitienė, Y. Naurienė, .M. 
Krasauskienė, V. Norbutienė, 

j M. štašiene, K. iBarcienė, II. 
! Tamošauskienė, D. Kvietkas. 
j Sudėjo $31.38. širdingai au
kotojams ačiū.

LPTK pirm.,
I

Jonas Žekonis.

Anulijos Valdžia Įsake 
Tretininkams Baigt Streiką

London. — Darbo minis
terija įsakė.. 13,000 trokinin- 

I kų ir kitų važiuotės strei- 
I kierių grįžti darban. Jie iš- 
streikavo 5 dienas, reikalau- 

! darni daugiau algos, geres
nių darbo sąlygų ir dviejų 

; savaičių apmokamų atosto- 
igu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Marijampoliečiai Ištesėjo 
Savo ‘ Žodį

Marijampolės a p s k r i t ies 
darbo valstiečiai, atsiliepdami 
į Altajaus krašto darbo vals
tiečių kreipimąsi, buvo įsipa
reigoję pristatyti valstybei 
virš plano 1.200 tonų grūdų.

Duotą žodį jie seniai ištesė
jo. Marijampoliečiai, soclenk- 
tyniaudami, savo įsipareigoji
mus viršijo. Vietoj 1,200 tonų, 
apskrities darbo valstiečiai 
pristatė į Tėvynės fondą 1,804 
tonas grūdų.

Krasnos valsčių, pristačiusį 
116 tonų grūdų virš plano, ap
lenkė Sasnavos valsčius, pri
statęs 130 tonų viršplaninių 
grūdų. Kazlų Rūdos valsčiaus 
darbo valstiečiai nepasitenki
no ir tokiais rezultatais. Or
ganizuodami raudonąsias gur
guoles, jie atvežė į valstybi
nius aruodus 173 tonas grūdų 
virš plano. Tai buvo jų dova- 

|na brangiajai Tėvynei.
1

j 60,000 Pūdų Viršplaninių 
į Grūdų

UTENA. — Atsiliepdami į 
i altajiečių kreipimąsi, Utenos 
i apskrities darbo valstiečiai 
plačiai išvystė socialistines 

i lenktyn.es\dėl viršplaninių grū- 
'dų pristatymo. /

Apskrities darbo valstiečiai, 
pravesto jų tarpe aiškinamo 

I darbo dėka, gerai įsisąmoni- 
I iiq, kad kuo daugiau bus pri
statyta grūdų, tuo mūsų vals
tybė bus stipresnė, tuo mūsų 
pramonės darbininkai ir mies
to gyventojai bus geriau aprū
pinti maistu, tuo penkmetinis 
planas . bus sėkmingiau įvyk
dytas.

Vietoje įsipareigotų 45,000 
pūdų viršplaninių grūdų, dar
bo valstiečiai pristatė Į Tėvy
nės fondą 60 tūkstančių pūdų. 
Viršplaninis grūdų pristaty

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

I ATVIJAI SUKNELIŲ 
OPERATORCMS!

MOKESTIS NUO KAVALKŲ 
LAIKAS IR PUSE 
PO 35 VALANDŲ

PAS
ANDY-TOMMY DRESS COMPANY 

ŠTAI JUMS PROGA 
ĮTAISYMUI

NUOLATINIO APSKRITŲ METŲ DARBO 
LINKSMOJE DARBO ATMOSFEROJE 

SU POILSIO PERIODU 
IR AUKŠTESNĖM AIŽIOM 

KREIPKITĖS TUOJAU
ANDY-TOMMY DRESS COMPANY 

62 FRANKLIN STREET 
NEW HAVEN, CONN.

(10)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
ROD MEN

PRIE 5/16” COPPER ROD t 
Kreipkitės į

INTERNATIONAL 
WIRE MILLS, CORP. 
27 Kentucky Avenue 

Paterson, N. J.
03)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

• Tel. SOuth 8-5589.

Nors buvo spaudoj garsin- 
(ta, kad Lietuvai Pagalbos 
. Teikimo Komiteto darbuoto
jams vakarėlis ir vaišės dova- 

’ nai, bet, matydami didelį rei- 
■ kalą, dalyviai gausiai auka- 
i vo. Aukotojai:

M. Andrilunienė $10. /
Po $5: Karolina Kazlaus- 

i kienė, P. Niukas, A. Kupstis, 
B. F. Kubilius, Rob. Niaura, 
M. Krasauskienė, A. Barchius, 
S. Zavis, L Mastei ka.

F. Ivanauskas $1.
Po $2: G. Likas, Jack Li- 

i kas, N. Grigaliūnienė, S. Pau- 
| ra, K. Fraimantas, S. Einikis, 
! Jr Vaitikauskas. Ig. Kubiliu- 
i nas, J. Mitskevicius, M. Uzu- 
paris, E. Likienė, J. Boreiša iš

f Los Angeles, Cal
W I - W M, «

Prašome draugų įsitėmyti. 
Dienraščio Laisvės prenume
ratos ir aukų reikalais prašo
me kreiptis pas agentę A. Le- 
vanienę. Gavę naują skaityto
ją, praneškite jai telefonu 
Torn wale 6484 arba p risi lįs
kite. Jos antrašas — A. Le- 
vanienė, 224 W. 78th Street. 
Ji mielai patarnaus.

mas vyksta toliau.
Atskiri apskrities valsčiai

pasiekė ypatingai aukštų virš
planinių grūdų pristatymo re
zultatų. Anykščių darbo vals
tiečiai pristatė virš plano 9 
tūkstančius pūdų grūdų. Įsi
jungę į socialistinį lenktynia
vimą, Debeikių valsčiaus vals
tiečiai papildomai valstybei

i atvežė 7,500 pūdų. Vien tik 
į šio mėnesio 11 dieną, suorga- 
(nizayę raudonąją gurguolę, 
jie pristatė valstybei virš pla
no 1,500 pūdų grūdų.

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

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
neralą) susideda iš 12-kos "Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletelių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių daržo
vių i miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per'apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk Vietoje kavos. 5

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

nom, 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 tabletėles i dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

kitus miestus ir apmokame pašto

FOUNDATION 
Los Angelu 55,

Šiandien, kol dar nepervėlu.

į

i

i
i

K. VENCKUS

Pranešimas
SHENANDOAH, PA. 

IR AJYLINKĖJ
Vasario 15 d. (February 15th) 

įvyks gražus balius nuo kurio pelnas 
yra skiriamas dienraščiui Laisvei. 
Visa plačioji Shenandoah apylinke 
privalo dalyvauti šiame baliuje ir 
tuomi paremti savo dienraštį.

Balius bus Mainierių Salėje, kam
pas Main ir Oak Sis. įžanga 50c as
meniui.

Šios apylinkės organizacijų prašo
me tą dieną nieko nerengti, ir jų na
rius kviečiame į šį balių naudai dien
raščio Laisvės. — Rengėjai.

(9-11)

EAST ODŲ PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 12 d., 2 vai. dieną. Liet. Pi
liečių Kliube, 631 Walnut St. Visi 
nariai malonėkite -dalyvauti susirin
kime. — Evelyn Farion, Sekr.

(8-9)

Grąžino Sėklos Paskolą
Valstybei j

VARĖNA. — Varėnos ap
skrities naujakuriai sėjos me-

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus 
16 laidas.

WONDER LIVE
414H0—Metro Su., Dept^C,

. • r ■ ..Air. ■

LIETUVIS PIANO
• TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123
»»■ l'l«|lHl, -I i. >l-.l.. įilUy ..'urn.

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kuopos susi

rinkimas įvyks sausio 13 d., 7:30 v. 
vak., Liet, salėje, 29 Endicott St. 
Malonėkite visos narės dalyvauti ir 
naujų atsivesti. Taipgi reikės aptar
ti šių metų reikalus. —A. W. (8-9)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 8 v. v. Pas J. Bimbą, 
161 E. 16th St. Malonėkite dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
1) Sausio 12 d. įvyks LLD 2-ro 
Apskr. konf. ii’ sausio 26 d., įvyksta 
Laisvės bendrovės šėrininkų suvažia
vimas, tad turėsime delegatus iš
rinkti į abu suvažiavimus. Taipgi, 
reikės ir duokles už 1947 m. užsimo- 
kėtn ♦ J. Bimba, Sekr. (8-9)

KĄ DARYTI D£L SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu ju» kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO^ SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ 
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMA-1! KIEKĮ) l»e jokių lėšų jums. Ne- 
siųskiv pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletčlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ue- 
lėšuos, jei nepatiks-

NORTHWAY FHARMACAL CO. 
439 North Street

BOCIIESTEB 5, N^W YOKE

Tokio. — Sovietai' reika
lauja, kad gen. MacArthu- 

; ras juo greičiau pravestų 
valymą iš visuomeninių Ja- 

; ponijos įstaigų visų fašistų 
ir kitokių liaudies priešų.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18944 lias been issued to tlič undersigned 
to sell beer, wine and li<iuor at retail under

I Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw nt 575-77 Broadway, Borough of

Į Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
' oir the premises.

BROADWAY-LORIMER CAI’ETERIA. INC. 
j 576-77 Broadway, Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
1 RL 18996 has been issued to the undersigned 
’ to sell beer, wine and liquor at retail under 
; Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
‘ Law nt 964 Coney Island Ave., Borough of 
i Brooklyn, County of Kings, to lx- consumed 
I on the premises.

KARL A. PETERSON & 
EDWARD J. SHARKEY 

(Shnrkey’s Tavern)
I 96 1 Coney Island Ave.. Brooklyn, N,. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
; L 5757 has been issued to the undersigned 
■ to sell wine & liquor at retail under Section 
> 107 of the Alcoholic Beverage Control law 
1 at 675 Coney Island Av., Borough of B’klyn. 
| County of Kings, to l>c consumed off the 

premises.
ERANK L. DOH ENY & 
WILLIAM R. DOHENY

(Doheny’s Wines & Liquor Store,
1 675 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE i. la-reLv given that License No. 
į EB 20-17 has been isstteil to the undersigned 
I to sell beer at retail un<l< r S< <•'ion 107 of 
; the Alcoholic Bet erase Control Ixtw at 
I 409 Bushwick Avenue1, Borough of Brooklyn, 
j County of Kings, to be consumed, on the 
i premises.

HARRY GOLDBERG & 
HENRY GOLDSTEIN

409 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

tu buvo gavę iš valstybes 14 
tonų sėklos paskolos.

Įvykdę privalomuosius pri
statymus, jie tuoj pat pradėjo 
likviduoti skolą valstybei.

šiomis dienomis apskrities 
naujakuriai pilnai grąžino 
valstybei paskolintą sėklą.

Skolą valstybei baigia grą
žinti Švenčionių apskrites ta
rybiniai ūkiai, štai, Krikonių 
tarybinis ūkis grąžino valsty
bei 30 tonų sėklos, Arnėnų ta
rybinis ūkis — 14 tonų, ir t.t.

Švenčionių apskrities nauja- 
kuriąi ir darbo valstiečiai jau 
grąžino valstybei daugiau 
kaip 70 nuošimčių sėklos pa- 
sklos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Į 1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn. 
! County of Kings, to be consumed off the 
I premises.

ERANK CIRR1NC1ONE
j 1106 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

‘ NQ'l'lCE is hereby given that License No. 
| GB 12537 has been issued to the undersigned 
| to sell beer at retail under Section 107 <»f 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 
j 59! Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
I Count,y of Kings, to be consumed off the 

premises.
1 JENNIE SERLUCO & MARY M1ONE 

591 Knickerbocker Ave., Brooklyn. N. Y.

Ne Ten Mato Pavojų
Washington. — Kada re

akcija stengiasi pasmaugti 
darbininkų unijas,—irepub- 
likonai jau įnešė bilių, kad 
panaikinti ‘‘closed ^hops”— 
unijines dirbtuves, —tai 
tūli reakciniai elementai 
CIO unijose kelia skandalą 
prieš komunistus. Tokis el
gęsis' yra pavojingas pa
čioms unijoms ir jų gyvavi
mui

Washington. — Tūli re- 
publikonai senatoriai sakė, 
kad jie priešinsis užgyrimui 
Frances Perkins, kurią p rė
ži d. Truman skiria į Civili
nės Tarnybos Komisijos na
rius. Frances Perkins pir
miau buvo darbo depart- 
mento sekretore.

NOTICE is hereby given that License No.
| GB 12122 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn,

I County of Kings, to be consumed off the
I premises.
I CHARLES MANERI & FRANK MANER!
i 262 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

; NOTICE is hereby given that License No. 
J GB 12326 has been issued to the undersigned 
; to sell beer at retail under Section 107 if 
i the Alcoholic Beverage Control Law at
> 715 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
i County of Kings, to be consumed off the 
1 premises.

GUSS1E VIGDEH
I 715 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
j GB 12150 hits been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of- 
the Alcoholic Beverage Control Law at

I 258 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
i County of Kings, to be consumed off the 
, premises.

HARRY TAN ENBA UM
i 258 Kingston Ave.. Brooklyn, N. <Y.

• NOTICE is hereby given that License No.
> GB 12155 has been issuer! to the undersignod 
i to sell beer at retail under Section 107 of
I (he Alcoholic Beverage Control Imw at 

421 Cortelyou Rond, Borough of Brooklyn^
| County of Kings, to be consumed off the
■ prentises.

MAX SPERO 
(D-B-A Mac’s)

, 421 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE is hereby* given that License No. 
GB 12096 has Ixs n issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tile Alcoholic Beverage" Control I^aw at 
712 Fulton Street, Borough of Brooklyn', 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LEON
742 Fulton SI., Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No.
1 (' 510 has been issued to the undersigned to 
I distribute lx>ci’ nt. wl-olesale under Seeth n
i 107 of the Alcoholic Bcverag- Control Law 

at 2233 Utica Av<’.. Borough of Brooklyn.
I County of Kings, to lx- consumed off tire 
I premises.

BERLIN1 BROS.. INC
2233 Utica A'e. N. V.
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Pasveikinkite Pirmąją Lietuvių Knygą! 
Atvykite j Schwaben Hal 1 Sausio 12-tą!

MIR f

Iš L’etnv’ii Kalbos 
Mokyklėlės

Laiminai, Kad Turime
Iki šiol pastoviai lankanti 

mokyklėlę mokiniai bus Įsiste
bėję, kad jie buvo supažindi
nami su lietuvių kalba abel- 
nai, paviršutiniai; taip sakant, 
pamatę, kaip atrodo namas iš 
tolo. Jie buvo supažindinami 
su kai kuriomis kalbos dali
mis: daiktavardžiu ir jo links
niavimu. veiksmažodžiu ii 
asmenavimu, 
asmenavimu 
taipgi buvo 
sudėjus 
“būti”
su d u rti n iai ve iksm a žod ž ia i.

Buvo taipgi susipažinta ir 
su kai kuriomis kitomis kal
bos dalimis — būdvardžiu, 
įvardžiu, prielinksniu, ir 1.1.

Nuo dabar pradedama rim
tai gvildenti lietuviu kalbos 
gramatika teoretiniai ir prak
tiškai.

jo 
dalyviu ir jo 

ir linksniavimu, 
aiškinama, jkaip

kartu veiksmažodį 
ir dalyvį sudaroma

Pamokos įvyksta kiekvieną 
šeštadienį tarp 2 ir 1 vai. po 
pietų ir pirmadieniais, taip 7 
ir 9 vai. vak., Laisvės salėje. 
419 Lorimer St., Brooklyne.

I pamokas gali lankytis vi
si. kurie tik turi liuoso laiko 
•virš minėtomis valandomis 
nori lavintis lietuviu kalbos.

Dalyvis.

Jefferson Mokykloje

Knygą
"LBS Balius Jau Ši 
Šeštadienį

Išgąstis, suima, kada savęs 
paklausi — kas bdtų buvę su 
mumis, jeigu nebūtume turė
ję knygos? O visgi pirm 100 

1 metu mos. mūsų visa tauta ne- 
| turėjome knygos. Kas žino, ar 
! mūsų tauta būtu išsilaikius ir 
. kokiame civilizacijos laipsny- 
! ji' dabar būtų, 
I išlikus, bet neturėjus

m ai, 1,717 apartmeutų. Apgy
vendinsią juose 6,833 žmonių. 
Vidutinė renda būsianti

Atidarė Varžytines
Marcy Projekto

Miestas paskelbė varžytines 
kontraktus s taty b a i

gyvenimui namų 
Williamsburgo, va- 

Marcy Houses, že-

, $27.46 mėnesiui.Jonas Mačys, 75 m. amžiaus 
gyveno 536 Graham Ave., 
Brooklyne, mirė sausio 8 d., 
Kings County ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks sausio 13 d., 10 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdimo 
dukterį ir sūnų.

I ia i d o t u v i ų pareigomis 
nasi grab. J. Garšva.

1 • iįmesi avų

dinam o
! minusia pasiūlyta kaina 
$8,837,000.

buvo

Projektas buvo numatytas 
į jau seniai, bot karas jj atidė

jo iki šių dienu. Pasiruošimo 
statybai darbai pradėti prieš 
keletą mėnesiu.

a

I

(•> M

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos (Wil
liamsburgo) nariai, jos drau
gai ir rėmėjai, taipgi Visi sma
gių pramogų mėgėjai prašomi 
įsitėmyti, kad— > 1

LDS 1-mos kuopos metinis 
balius įvyks jau šio šeštadie
nio vakarą, sausio 11-tą, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

i Union Avė., 
Brooklyne. šokiams gros Jur
gio Kazakevičiaus orkestrą.

aprūpins geromis 
į vaišėmis. įžanga tik 50 cen
tų.

Kuopos narių tarimu, na
riai mokės už tikintą — daly- 

į vaus, ar nedalyvaus baliuje. 
Tad nepamirškite namie sa
vuosius tikintus, kuriuos jau 
seniai esate gavę laiškuose. 
Taipgi prašome atsivesti jūsų 
šeimą, pakviesti kaimynus ir 

i draugus. Visi bendrai pasidar
bavę turėsime dideli, smagų ir 
kuopai naudingą balių.

Komisija.

Projektas apifns 28 
plotą tarp Flushing, 
Nostrand ir Myrtle Avenues. į 

._ Jame bus 27 šešių aukštų na- !

akru
Marcy, APDRAUSTAS 

PRISTATYMAS 
NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ 

^DRABUŽIŲ IR VISŲ 
DAIKTŲ 

j Sovietų Sąjungą

pagarbos sąskridį yra kviečia
mi visi lietuviai, nes tai yra 
visps lietuvių tautos šventė. O 
kad nei 'vienas, nors sunkiau
siose sąlygose gyvenąs lietu
vis nebūtų atstumtas, 
nemokama.

Tai lietuvių tautos 
jeigu būtų ir i pagerbti taipgi ;

didelė grupė iš geriausių mū-. 
su meniškųjų pajėgų, nes juk 
ir menas negyvuoju,
be knygos, be spausdinto žo
džio. Programoje dalyvaus:

Lillian Bastytė, soliste 
Aido Choras
Aido Vyrų Choras
Aido Merginų Sekstetas 
Newarko Sietyno Choras 
Styginis Ansamblis Vyture-

jzanga

knygai
yra suburta bo saieje, 280

savo
1 knygos ?

Mos išgyvenome, mes pri- 
! lygstame kitiems civilizuoji 
tiems žmonėms, mūsų jauni-, 
mas gali iškilti moksle, ama- . 
tuose ir viskame dėka tam, 
kad mūsų tauta turėjo knygą.

Visą tai atsiminus, mos įgy- 
Ijame didžią pagarbą pirma
jai knygai ir jos gimdytojams, 
i Mes įgyjame pagarbą visiems 
isunkiais kryžiaus keliais atve- 
j dusioms mūsų knygą į naują, , 
skaisčią mūsų knygai gadynę, i 

ai pagarbai pareikšti ir 
rengiamas masinis mitin
si sekmadienį, sausio 12- 

4 vai. po pietų, Schwab- 
Hall, 474 Knickerbocker

yra 
gas

e n
Avė., Brooklyne. Į tą knygai

ir

Jęffprson Mokvkla. gvvuo- 
janti jau eilė metu, turi įve- i 
dusi virš 120 kursu įvairiau- : 
siems mokslams ir sociabams 
klausimams studi juoti, įskai- ■ 
tant veik visas šakas meno iri 
menn technikos.

Svarbiausios šios 
yoatvbės. skirtingos 
gelio kitu mokyki” 
vra teikimas 
progų pasimokinti. Tos pro- į 
gos teikiamos dvejopai:

Pamokos įvyksta vakarais ir 
šeštadieniais, darbi ninkams Į 
liuosomis nuo darbo valandoj '’8 
mis. Yra ir dieniniu, naktimis 'rimo, 
dirbantiems arba visai nedir
bantiems.

Ima mažiausią mokesti, tik 
po $4 už 8 pamoku kursą j 
Duoda tik no namok-> kartp ! 
per savaite, kas duoda progą 
net labiausia užsiėmnsiems 
žmonėms imti nors vieną kur-' 
są ir prisiruošti pamokoms, iš-! 
pildvti namie studijavimo už- į 
davinius. .

rūpi-

, ncbujoja Komisija

lis
Rojus Mizara kalbės apie 

pirmąją lietuvišką knygą.
Ir visi, kam brangi lietuviš

ka knyga, dalyvaus Schwaben 
Hall šio sekmadienio popietį.

Rengia ir kviečia visus —
Brooklyno Demokratinių 
Lietuvių Organizacijų 
Komitetas.

klausimus, nuo kurių supra 
timo priklauso šalies gerbūvis, triškas 
demokratiios išlaikymas ir 
ankl'iimas. pasaulio taika—*- 
yra ’domu ir svarbu žinoti.

Taigi, atskiriems asmeninis 
t ir organizacijoms reikėtų pa-[ 
jsinaudoti ta prie pat namų 
i atėjusia proga pasimokinti. į 
: Organizacijoms reikėtų 
! riuose paakstinti 
pasiunčiant mokslą

! narius į mokyklą su 
m u jų kurso.

Sausio 9-tą išbandyta elek
tra u k inys tarp New 
ir Babylon, L. L, ’lei- 
jį po 70 myliu per va- 
Reguliariai leidžiami

York o 
džiaut 
landą, 
tik po 55 mylias per valanda.
Išbandomuoju važiavę tik jo 
išbandytojai.

mokyklos 1 
nuo dau- 
vpatybiii 1 Lock 

darbininkams1 griauta

ALDU) 2-ros Apskrities 
Konferencija

šį nedėldienį, rytoj, sausio 
12 d., įvyks ALDLD 2-ros 
Apskrities metinė > konferenci
ja. Laisvės name, 419 Lorimer 

Pradžia

n a- 
savi.švietą 
mylinčius 
apmok e j i-

K.

per metus nu- 
apleisti, pavojingi 

įamai. O toji sritis yra nau
jesnė už daugelį kitų . prie
miesčių ii’ miesto dalių. Di
džiojo New York o didelė da- 

roikalinga greito atnauji-

. p.!. -■ ■ ;
WARNER BROS. DRAMATIŠKA FILMĄ 
’’AGAL FANNIE HURST’S 
GARSIĄ APYSAKĄ! 

uiaudinanti ... Dramatiška . . . 
onn John

CRAWFORD GARFIELD
Oscar LEVANT 

“HUMORESQUE” 
; ė šauni filmą!

HOLLYWOOD Broadway Ir 51 St. 
.......... " .... ............. . ■■■■

Keturių linijų gatvekariai 
i buvo sutrukdyti praeito ket- 
j virtadienio rytą vienam nušo- ' 
kus nuo relių prie Flatbush ir Į 
Atlantic Avės., Brooklyne.

Tyyone 
Pavne

iwer Gone Tierney. Jo^n 
Anne Baxter Clifton Webb 

Herbert Marshall
W. SOMERSET MAUGHAN‘S 

f‘THE RAZOR’S EDGE” • 
Dar ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj

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

ROXY' 7th Ave. ir 50th Street.

Warner’s Nauju, Puiki Filmą Į ■
Dennis Jack
MORGAN CARSON

“THE TIME, THE PLACE . 
AND THE GIRL”

Teehni-spnlvomis
«= Ir nsme.ną vaidinimas scenoje 

Vaughn Monroe 
ir jo Orkestras

Dar ir šaunus vaidinimas Scenoj
STRAND Broadway ir 47 St.

šapos ar ofiso! 
unijos ar kitos! 

organizacijos na- j

Greta tu patogiu saivgu. į 
įsteigta skvriai miesto sekci
jose. Tai patiems pamatiniams . 

. kursams, reikalingiems žinoti i 
kiekvienam 
darbininkui, 
darbininku
riui. o ypatingai šanos pirmi- į 
Pinkui ar unijos viršininkui.

Tarpe vėliausia įsteigtu yra 
Williamsburgo skyrius, 13 i 
Graham Ave. Registracija 13- 
tą iki 24-tos. Skyrius pradės 
veikti sausio 20-ta, su pen
kiais pamatiniais kursais. Pa- 

. vyzdžiui, kas kuriuose 
juojama. paimkime tik 
kurso kelis klausimus:

Kas yra preke?
Kaip nustatoma prekės ver- 

t tybė ?
Kas yra pinigas?
Iš kur gaunasi pelnas?
Koki ryšiai tarp algų, kai

nų ir pelno? z
Kokia organizuotu darbi

ninku role tuose ryšiuose?
Bile kam. vnač viršininkui 

H nr nors nariui darbininku uni
joje ar bile.organizacijoje su 

i; tokiais klausimais tenka susi- 
durti. Jeigu duosite 
moksliško 

jį švietimas
čiam pagarba. Duosi 
sies, 
kymą, nebus 
gerą žmogų, 
suvedžiosi.

Pagaliau,
pinoti svarbius visuomeniškus

'uoklngiausias komedinis romansas . . , 
’rnogžudystės slaptybė ... ir linksmas 

mhzikalis veikalas . . . sykiu sudaro 
puikaus juoko pilną filmą!

BETTY HUTTON * SONNY TUFTS 
* MICHAEL CHEKHOV «

“CROSS MY HEART”
Tr dar Šaunus Asmenų. Vaidinimas Scenoje 
THE ANDREW SISTERS * LES PAUL 
ir Jo Trio >!: MACK AND DESMOND 
THE MARTIN BROS. « ir EXTRA: 

TONY PASTOR ir Jo Orkestras.
PARAMOUNT Broadway ir 48 St.

Šauni Filmų Pro«rairui!
Binjr Fred
CROSBY >;s ASTAIRE

Joan CAULFIELD
Irvin.tr Berlin’s muz.ikalčje 

romanso e.vlravatranzojo

“BLUE SKIES”
'I'cehni-spalvomis

Dar ir Kay FRANCIS

“WIFE WANTED’’
Brooklyn PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb Aves.

•v—

stu di
vie no

teisinga.
— busatsakvma 

darbininku ir pa- 
nuo au- 

mokslu neparemtą atga
nau dos, gal dar 
ieškantį teisybės,

net patiems sau

i MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk pajūrinį žemės drebėjime. sukreėiant Japoniją! Matyk įsisiūbavusias bangas 

| po drebėjimo ir plintantį sunaikinimą per 60,001) ketvirtainių mylių! Matyk Fran- 
* cijos judžių pramonę vėl pradedant pilnai veikti! Matyk Stiasbcrgą, Vokietijoj, mi- 
Į nint savo išlaisvinimo dieną! Matyk didžiulį keleivinį lėktuvą sudūžtant arti Shannon 
i lėktuvų stovyklos Airijoje! Matyk J. V. prekinį laivą^prisvylant • prie seklumos per 
' ūkaną Anglijos Kanale! Matyk žinišką, įdomių filmą '‘Adventure in South America” 
| ir visas naujausias žinias iš plačiojo pasaulio.
Į EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 4G Street.
•t*~ I—*i——I*—W—_.n«—-M—— Wf —-I

U
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New Yorke areštuotas jau
nas vyrukas jam atėjus pas 
auksorių užstatyti brangias, 
deimantais išsagstytas puoš
menas. Auksoriui pašaukus 
policiją, sakoma, suradę pa’s 
jį apie $50,000 vertės voįgtų 
gražmenų. Jis sakėsi esąs 
John Chornachowicz, iš Pas
saic.

10-ta valandą ryto..
Visi ALDLD 2-ros 

ties kuopų išrinkti delegatai 
būkite konferencijoj ir būkite 
paskirtu laiku, nes konferen
cija turi baigtis 4-tą valandą 
po pietų.

Taipgi nepamirškite pasi
imti reikalingą sumą pinigų 
pasimokejimui duoklių (kuo
pos) į apskritį. Sykiu nepa
mirškite sumanymų ir rezoliu
cijų,

Apskri-

V

I

I 
■—4

“Viena iš puikiausiu filmu, 
ką yra pagaminta.” * * * * Chicago Times

' Švente’11 
Dovana » RtlS; jos!

k.
Wį

i

Trečia Savaitė

STANLEY
mJ • * •:<7v rici ityw-wtwWW

7th AVL bet.
42 & 41 STS.

Notice is hereby given that. Betty 
Lou Underwear Company, Tnc., of ! 
Brooklyn, N. Y., has registered its i 
trade-mark “Betty Lou” with the Į 
Secretary of State of New York, to 1 
bo used on clothing. >

Notice 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.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų narnas. 

7 kambariai, 3 kambariai apačioj, du 
viduriniai porčiai. 4 kambariai vir
šuje ir maudynė. Privatinis kelias 
automobiliui įvažiuoti j garad/ių 
(vienam automobiliui). Randasi visi 
vėliausi įtaisymai, šiluma iš aliejinio 
pečiaus. Prašomo telef. Michigan 
2-0880 arba kreiptis asmeniškai po 
8818 — ,76th St., Woodhaven, N. 
(arti 88th Avė.),(7-12)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

•JALfiS dčl Bnlių. Koncertų, Bankietų 
VettUvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* su naujausiais {taisymais.
■ Keturių bolių alleys

Kainos Prieinamos'

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

jeigu kas turite.
A. Gilinamas, 
ALDLD 2-ros
Apskr. pirmininkas. į

Včl Kilo Kalbos Apie 
Kėlimą Fėro ■

irMiesto didžiųjų finansų 
nuosavybių interesai, jų spau
da, labai garsiai prabilo apie 
reikalą pakelti subway ir ki
tų važiuotus linijų fėrą iki de
šimties centų vieton dabar' 
mokamų penkių.

Atrodo, kad vartotojai- va
žiuotojai, biednuomenė, turės 
energingai subrusti arba ne 
už ilgo pasijusime, kad turin
čiam važiuoti į darbą ar mo
kyklą kiekvienam asmeniui 
prisidėjo apie $27 iki 30 do
leriu iškaščių metams.

Darbininkų atstovai miesto 
taryboje jau seniau yra nuro
dę, kad yra kiti būdai sukelti 
reikiamas sumas išlaikymui li
nijų. Reikia numažinti mokes- j 
tis buvusioms savininkėms Į 
kompanijoms, bankams, sako 
jie.

Fėro kėlimo priešai taipgi 
siūlo uždėti daugiau taksų 
stambaus , biznio įstaigoms ir 
nuosavybėms. Juk, jeigu dar
bo žmogus turi naudos iš va
žiavimo į tas įstaigas, tai anos 
turi naudos iš jo atvažiavimo. 
Kitaip juk nekviestų, uždary
tų duris, — aiškina fėro kė
limo priešai.

Atrodo, kad tokios išvados 
yra logiškos.

Penki asmenys buvo pri- 
svaiginti anglies gasūi iš pe
čiaus įsismelkus į kambarius 
ppartmontiniame name, 19 
Fisks Place, Brooklyne.

Lillian Stang, 23 m„ 173-27 
103rd Rd., Jamaica, sulaikyta 
po $500 kaucijos kvotimui 
kam nors aludėje pamačius ją 
nešioiantis su savim pištaliė- 
ta. kuriam jinai neturėjo lei
dimo.

World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, senu drabužiu ir kitu daik-

* v

Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais 
kaip ir visuomet

1. MES taip pat chemika

lais išrūkome drabužius 
ir gauname Sveikatos 
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo

HENRY D. MAHLER, INC.
Turi leidimų visokiom pundeliam 

siųsti i Sovietų Sąjungą.
Visi Pundeliai yra:

Apkainuojami
Sovietiniai muitai 
išrenkami

3. Cheminiai išrūkomi 
(padėvėti drabužiai)

4. Persiunčiami nepermer
kiamuose pakuose

5. Apdraudžiami pilnai 
vertei
(jsknilunt muitus, patarnavimo

1.
2.

t

I

lėšas.

3. MES turim Įrengimus ge

riausiai jums patarnauti.

4. MES apdraudžiamė siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC

Atsiųsti' Mjihlcr’iui pundeliai bus apkai- 
nuoti ir pasiųsta visų lėšų sąskaita. Po 
ąpmokėjimo, jūsų pundelis išsiunčiamas.

t
SPECIALUS KAINOS ORGANIZACIJOM

HENRY D. MAHLER, 
INC.

Bronx-500 East 164th St.
Važiuot 3rd Avc. “L.’’ iki 161 SI.

Manhattan —
637 Second Ave.

Tarp 34th ir 351 h Streets
Tol. MO’IT HAVEN 9-5300.

CLEVELAND —
DAVID TOBACMAN
452 Woodland Ave.

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialčs Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI 
VertosJ^.OO, Tik $1.50

Pas ■

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

Tel. Orchard 4-4660

18 W. 28 St., N. Y.

JONAS LAZAUSKAS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

ryte 
vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAT

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVI V RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel,. EVcrgreen 4-9612

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

U|iw«ii . . . I2975

DEAN
15

patrjcia
i» . . . $2475

BtATUCl

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL MT. z-m*. \Arti Grakuuta Ave.1 Auura Vakarai*.

Irvin.tr



