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N. Y. Bilius Reikalauja 
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Vietas Valdžioje

Stockholm 
parbloškė daug švedų

su Japonija gali 
iki 1,948 metu.
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UŽKLUPO ŽANDARUS
Madrid,

zanai

darbininkų vadams tuoj at
saukt streiką, todėl jis ir at
šauktas. . '

Darbininkai reikalavo pa
kelt algas; parūpint maisto 
ir pripažint darbo unijoms 
pilietines teises.

Žuvo bei Dingo 88,93!) 
Laivyno Nariai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Pally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn O, N. V.

Telephone: Stagg 2-3R78

Larkinas buvo anūkas ai
rių patrijoto, kurį anglai už 
tai pakorė. Gimęs Manches- 
teryj, Larkinas nuo jaunų 
metų dirbo kaip laivakro- 
vis.

tais.
Darbo žmonės visa tai mato 

ir dėl to nelabai, jie duodasi 
už nosies vadžiojami.

14 BUS NUMARINTA 
ELEKTROS KEDĖJE
Ossining, N. Y. — Sin^ 

Sing kalėjime yra 14 nu 
smerktų žmogžudžių. Ji< 
neužilgo bus numarinti ei 
ektros kedėje.

PALESTINOS KOMUNIS
TŲ DIENRAŠTIS

Jeruzalė.—Palestinos Ko
munistų Partija iki šiol lei^- 
do savaitraštį Kol Haam, o 
dabar nuo vasario 1 d. Kol 
Haam, tapo komunistiniu 
dienraščiu. »

Washington. — Jungti n. 
Valstijos pardavė ir 3,933 
laivus, kaip atliekamus nuo 
karo dalykus. Laivai lėšavo 
313 milionų dolerių, o val
džia už juos gavo 52 milio- 
nus.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Marshall pra
nešė, kad Amerika už $1,- 
800,000,000 pardavė atlieka
mus nuo karo reikmenis už
sieniuose.. Tie dalykai lėšavo 
$7,600,000,000, taigi už dole
rio vertę Amerika gavo tik 
apie 24 centus. Dar lieką už
sieniuose parduotinų kari
nių Ąmerikos daiktų, lėša- 
vusių $3,365,000,000.

Graužinis Be Da*bo. 
Molotovas Pasirašė. 
Kas Po Mikolaičiko? 
Reakcininkų Ramstis.

Rašo R. MIZARA

Washington. — Jones and 
Laughlin Plieno kompanija 
kreipėsi į valdžią, kad už
draustų darbvedžių - forma- 
nų uniją/' Juos kompanija 
laiko tik savo agentais.

Albany, N. Y. — Republi- 
konai New Yorko valstijos 
seirrielio nariai C. T. Corey 
ir George Archinal davė su
manymą uždraust komunis
tams'užimt bet kokią val
dišką vietą. Tokį įstatymą 
prieš komunistus siūlė A- 
merikonų Legiono (vetera
nų) vadai. Panašus suma
nymas jau pernai buvo sei
meliui įteiktas, bet tada jis 
nepavyko.

das... stebėtinai gabus kai 
bėtojas, su verdančia airiš 
ka energija... jis darė ste
buklus, organizuodamas ne 
lavintus darbininkus“ i ūni

Sugrąžintą Larkiną pasi 
tiko didžios airių darbiniu 
kų minios ir ant pečių ne 
šiojo sostinės Dublino gat 
vėmis.

Larkinas buvo Airių Dar
bininku Sąjungos pirminiu 
kas ir Darbo Partijos atsto
vas Airijos seime.

Leninas apie Larkiną sa
kė; “Tai talentingas va-

Detroit. — Federalis aps- 
skrities teismas svarsto Mt. 
Clemens puodų darbininkų 
reikalavimą atlyginti už su
gaištą laiką nuo įėjimo pro 
fabriko vartus iki vartų at-

Chian go Armijom

Tokio, saus. 31 
trečio miliono valdinių Ja
ponijos darbininkų-tarnau- 
tojų buvo pasiruošę penkta
dienį išeit į visuotiną strei
ką. Bet generolas MacAr- 
thuras gręsmingai įsakė

Dublin, Airija.-r- Mirė di
dis darbininkų vadas James 
Larkin, 70 metų amžiaus. 
Pirmiausiai jis išgarsėjo 
1913 m., vadovaudamas vi
suotinam airių darbininkų 
streikui.

1914 m. Larkinas atvyko 
į Jungtines Valstijas; įsto
jo į Sociali s tų Partiją, ėjo 
sų kairiuoju socialistų spar
nu, o 1919 metais, įsikūrus

Anglą Moterys ir Vaikai 
Bėga iš Palestinos

rios apima istisą pramonę, 
kaip kad Mainierių Unija; 
užgint unijai vesti derybas 
dėl sutarties su bet kuria 
ištisine pramone; uždraust 
fabrikantams pilnai pripa
žint uniją (“uždarą šapą”) 
ir leist tiktai atskiroms vie
tinėms unijoms derėtis su 
tais samdytojais, kuriems

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX

Jeruzalė. — Ang^ij 
kė anglų moterims i 
kams apleisti Palestiną; bi
jo naujo žydų teroro, grū
moja karihiais žygiais. Jau 
iškraustyta 3,000 anglų mo
terų ir vaiku.

Amerikos Komunistų Parti
jai, Larkinas tuoj tapo jos 
nariu. Tais pat metais, per 
ablavas prieš komunistus, 
jis buvo areštuotas New 
Yorke, ir politiniai nuteistas 
5 iki 10 metų kalėti. Gu
bernatorius Alfred Smithas 
1923 metais dovanojo Lar- 
kinui liekamąją dalį baus
mės; užtat Larkinas tapo 
deportuotas į Airiją.

Nurnberg. — Vokietys 
teismo prokuroras Bern- 
hard Mueller, unijistas me
talo darbininkas, reikalavo 
pasiųst dešimčiai metų į ka
lėjimą Hansą Fritzschę, vy
riausią Hitlerio radijo pro
pagandistą. Buvęs tarptau
tinis talkininkų teismas pa
leido Fritzschę be jokios 
bausmės. Dabar jį tardo vo
kiškas nunacinimo teismas, 
ir teigiama, kad čia Hans 
Fritzsche tikrai taps nu
baustas.

9 METAI KALĖJIMO!
Naujausia žinia sako, kad 

Fritzsche nuteistas 9 metus 
kalėti.

London. — Jugoslavijos 
atstovas reikalavo, kad Ke
turių Didžių užsieninių mi
nistrų pavaduotojų konfe
rencija atmestų H. Pieschą, 
Austrijos delegatą. Jugosla
vas parodė dokumentus, 
kad Piekchas buvo nacis, 
Hitlerio ’paskirtas kaip gu
bernatorius Karinthijo^, 
Austrijos provincijos. Jugo
slavija reikalauja sau tos 
slaviškos provincijos.

faktinai tik vienas senato
rius Cl. Pepper, pažangus 
demokratas, gina unijų reb- 
kalus. 1 •

Republikonas senatorius 
Taftas vėl apšaukė unijas, 
“monopolijomis.”London.— Jungtinės Val

stijos reikalaus sugrąžinti 
Vokietijai tūlus Branden
burgo, Pomeranijos ir šiau
rinės Silezijos plotus/ ku
riuos Potsdamo Konferenci
ja pripažino Lenkijai. N. Y. 
Times korespondentai ta
tai patyrė iš amerikonų di
plomatų. Jis primena, kad 
ir buvęs Amerikos valsty
bės sekretorius James Byr
nes pareiškė praeitą vasarą 
Stuttgarte, Vokietijoj, jog 
Amerika pasilaiko sau teisę 
reikalaut vokiečių naudai 
pakeist rubežių tarp Vokie
tijos ir Lenkijos.

ORAS. — Būsią šalčiau

Chicago. — Per šėlusius 
viesulus Alabamoj, Tennes
see, Georgijoj, Arkansase 
ir Missouri žuvo ' bent 20 
žmonių, sužeista 100 ir su- 
naikinta bei apgriauta šim
tai namų. Penkiose kitose 
vidurvakarinėse valstijose 
šalčiai ir pūgos numarino 
dar penketą žmonių. (Tuo 
tarpu New Yorke buvo pa
vasariškai šiltas oras.)

Milwaukee, Wis., prisnigo 
16 colių. Chicagoj krito ru
das sniegas, sakoma, nuo dul
kių ore. Indianoj ir Ohio 
valstijoj lijo su leidais ii* 
žaibavo.

Washington. — Pietinių 
Valstijų angliakasyklų sa
vininkai ragino ir maldavo 
kongresą priimt senatoriaus 
Joseph’o Ball’o sumanymą 
prieš darbo unijas.

Tas sumanymas reikalau
ja ypač 2-3 dalykų: už
draust didžiąsias unijas, ku

zio men. 
Argentinos valdžia 
ilgiau pripažinti 
Lietuvos atstovu, 
kaip žinoma, buvo 
valdžios atstovas ir 

privirė nema
ni ozo j <5 p ii- 

ii ('tu viii

MacArthur Privertė Atsaukt 
Generalį Japonų Valdžios 

Darbininkų Streiką

Washington. — Karo ve
teranų CIO automobilių 
darbininku konferencija pri
ėmė rezoliuciją, grūmodami 
šaukt įnamių streikus, jei 
bus keliamos rendos. 200 
delegatų iš įvairių valstijų 
reikalavo išlaikyt rendų 
kontrolę.

Ihsien miestus su angliaka
syklų centrais.

Komunistai teigia, kad 
smunka tautininkų armijos 
ūpas, ir 300,000 tautinįnkų 
kariuomenės per pusmetį 
pasidavė komunistams; kita 
tiek tautininkų ’ buvo nu
kauta bei sunkiai sužeista.

Mąskvos Pravda rašo, 
kad Amerika statydinasi 
karines bazes Chinijoj.

Italija Prašosi į Taikos Da
rymą su Vokietija

Roma. — Italijos valdžia 
prašo, kad Keturi Didieji 
priimtų ją į darymą taikos 
sutarties su Vokietija. Ita
lija kariavo išvien su na-

prideda:
dabar Argentinos pa- 
lietuviai lengviau at- 
Graitžinis, be diplo- 
teisiu mažiau žalos 

organi- 
nuo da-

Washington. — Karinio 
vokiečių laivyno jūreiviai 
jau 1943 metais t______
nuo mūšių su Anglijos lai
vynu atvirose jūrose; todėl 
Hitleris sustabdė savo karo 
laivus, kaip liudija ameriko
nų sučiupti ‘ nacių doku
mentai. Nuo to laiko naciai 
vartojo padirbtus medinius 
karo laivų pavidalus (“do
mes”), kad atgrąsint talki
ninkų laivynus nuo vokiečių 
valdomų pajūrių.

ponas Miko- 
skaudžiai 
spėjama.

Anglijos di
li. Mikolaiči- 
J is, jiems jau 

nebebus Teikalingas. Neturįs 
jokios masėse įtakos politikas 
juk niekam nėra malonus.

Tūli mano. Jot dabar ang
lai ir amerikiečiai, kuriems rū
pi ne liaudies laisvė, bet fa
brikantą ir ponu interesai, 
siekais “globoti” Lenkijos so
cialistus. kad juos sukėlus 
prieš komunistus.

Bet atrodo, kad Lenkijos 
socialistai šiun metu yra griež
tai nusistatę už naują Lenkiją. 
Jeigu jie to nusistatymo lai
kysis ilgiau, tai vargiai ’begu 
musu Vandenbergams ir Dul- 
lesams pavyks lenku socialistų 
rankomis žarstyti žarijas.

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų komunistai ginklais pri
vers Chiang Kai-sheko val
džia įvykdyt demokratinius 
jų reikalavimus, pareiškė 
komunistų vadas Wang 
Ping-nan. Komunistai juo 
greičiau laimės, jeigu Ame
rika iš tikrųjų atšauks savo 
kariuomenę iš Chinijos, a- 
part vieno kito tūkstančio, 
kaip kad žadėjo valstybės 
departmentas Washingtone.

Chinų komunistų kariuo
mene užėmė šimtą mylių ge
ležinkelio tarp Peipingo ir 
Tientsin uosto; tuo būdu jie 
užkirto kelia išvažiuot ir 
jankių kareiviams iš Pei
pingo į Tientsiną, jeigu tie 
kareiviai būtų sunčiami na
mo.

Komunistu kariuomenė ir 
partizanai taip pat užėmė 
Linghsien miestą ir užvaldė 
dar 50 mylių geležinkelio. O 
strateginiame. Shantungo 
pussalyje jie atgriebė nuo 
tautininkų Tsaochuang ir

Senato Komisijoj tik Vienas 
Sen. Pepper Kovoja už Unija

Ispanų parti- 
užpuolė fašistų žan

darų centrą miestelyje arti 
Valencijos, kaip pranešė 
patys fašistai.

Laimėjusios streiką, japonė? merginos maršuoja sos
tinėje Tokio. Jos dirba judamųjų paveikslų studijos 
valgykloje. Japonijos darbininkai tęsia kovą už. unijų 
pripažinimą deryboms su samdytojais.

dar pasiliks
Japoni-

.London. — Tokie skaudins 
šalčiai prispaudė Londoną, 
kokių Jar nieks neatsime
na. Panašūs šalčiai slegia? ir 
vakarinę Europą. Anglų 
valdžia, taupydama anglį, 
griežtai aprėžė ir elektros 
ir geso vartojimą. Sutruko 
vamzdžiai - paipos nuo šal- 

užsidarė . mokyklos, 
peršalusių žmonių 

gatvėse.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

aina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopi ja 5c
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“Darbas” 
pareiškia 
valdžios žygiu paseks ir kitos 
valstybės, ligi šiol dar vis pri
pažįstančios smetoninius atsto
vus Lietuvos atstovais.

Nors Uruguajaus respubli
ka buvo pripažinusi smetoninį 
režimą Lietuvoje, tačiau su 
smetonine Lietuva Uruguajus 
niekad nebuvo apsikeitęs di
plomatais, — Uruguajus atlik- 
(1 i n ėjo kai kuriuos

šiuo meto, kai 
laičikas Lenkijoje 
prakišo rinkimus, 
būk Amerikos 
nlomatai išmes 
ka. “už tvoros.’

Dėl Austrijos ir 
šiuo metu tariamasi 
—keturių didžiųjų specialistai 
dirba projektus taikos sutari 
t ims. ■

Kovo 10 d. Maskvoje ivyks 
1-riu didžiųjų užsienio reikalų 
ministrų l<onfe/enci ja — ten 
bus daug kas/atlikta dėl tai
kos sutarčių sudarymo su tom 
dviem šalim/ 
-^TaLkos_>utarties sudarymas 

nusitęsti net

Pietinių anglakasyklų at- 
I stovas Jame.s D. Francis 
! piršo nepripažint ir vietinių 
unijėlių; jisai sakė, “geriau
siai būtų, jei kiekvienas 
darbininkas ąsmeniškai de
rėtasi su savo darbdaviu.” 
Tačiau Francis pripažino, 
kad darbininkai su “plačia, 
visašališka unija išgauna 
geresnes algas, negu jie ki
taip galėtų gauti.”

Senatorių komisijoj, svar-

gali būti išmes- 
kaimvninės vals- 
nepa geidaujamas

visur stoja už glaudų bendra 
darbiavimą su komunistais, < 
dešinieji eina išvien su fašis

• Washington. — Laivyno 
departmentas galutinai pa
skelbė, jog Antrajame pa
sauliniame kare žuvo ir be 
žinios dingo -88,939 jūrei
viai, marininkai ir kiti lai
vyno nariai.

žinios skelbia, kad ir Molo
tovas jau pasirašė po taikos 
sutartimis su buvusiais Hitle
rio satelitais.

Prieš kiek laiko tą patį pa
darė p. Byrnes’as.

Taigi vasario JO d. Paryžiu
je bus tik pasirašymo ceremo
nijos atliktos.

Priešu eilėse
Austrija/ Vokietija

Darbas
“Nuo 

žangieji 
sikvėps. 
matinių 
atneš demokratinėms 
zacijoms; Graužinis 
bar nebegalės duoti įsakymų 
Argentinos oaštui sunaikinti 
antifašistinę lietuvių spaudą, 
kontroliuoti laiškus ir 1.1. Ar
gentinos lietuviams subūrus 
jėgas ir atsikreipus į vyriausy
bę, Graužinis 
tas iš mūsų 
lybės kaip i 
asmuo.”

Matote 
graužė Argentinos lietuvius

Varšava. — Anglija at
šaukė savo ambasadorių 
Cavendish - Bentincką; ža
da duoti jam aukštesnę tar
nybą. Lenkija reikalavo at
siimt jį kaip šnipą. Caven
dish - Bentinck vadovavo 
fašistams, šnipinėj usiems 
prieš Lenkijos valdžią.

Dabar jau vienas aišku : vi
so pasaulio reakcininkai ko
voje prieš komunizmo pavojų 
temato vienintele priemonę: 
remti dešiniuosius socialistus.

Jie juos ir remia. Teikia 
jiems pinigų, juos garbįna ko
mercinėje spaudoje, piršdami 
darbininkams už prietelius ir 
vadus.

yra socialistų ir ’’sočia- 
Kairesnieji socialistai

Praeitų metų gruod 
pradžioje 
atsisakė 
Graužini 
Graužinis, 
smetoninės 
jis Argentinoje 
žai smalos, kuria 
z augiąją A rge n t i n os 
visuomenę.

įvykio uruguajiečių 
(19 16 m. gr. 14 d.) 
jog šiuo Argentinos

paseks 
iol dai
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Kas Bus Chinijoj?
Naujasis mūsų valstybės sekretorius Marsball’as 

. praeitą trečiadienį paskelbė, kad mūsų kraštas nutraukia 
tarpininkavimo ryšius Chinijoj dėl sutaikymo Chiang 
kai-šeko ir komunistų valdžių, dėl Chinijos apvienijimo.

'• Kaip žinia, gen. Marshall praleido Chinijoj daugiau 
negu vienerius metus tam, kad suradus kelią, kuriuo ga
lėtų žygiuoti apvienyta Chinija. Tam tikslui buvo paskir
ta. specialė pačių chiniečių komisija, tam tikslui buvo 
daug kas motasi daryti, tačiau nieko neišėjo. Chiang kai- 
šeko klika, kurioje didžiulės įtakos turi feodalistiniai re
akcininkai, pasirįžo nesitaikyti su Yenan’o valdžia, vadi
nama komunistine. Chiang kai-šeko klika, beje, pasimo- 
jo iškepti naują Chinijai konstituciją, nepaisydama to, 
kad tai konstitucijai priešinasi Yenano valdžia ir ben
drai demokratiškai nusistatę Chinijos piliečiai.

Ryšium su tuo, skelbiama, kad Amerika ištrauksian
tį iš Chinijos visas ginkluotąsias pajėgas, —-^marininkus, 

kurių skaičius nėra žinomas, bet ktirių Buvimas Chi
nijoj erzino to krašto gyventojus.

• Dar visai neseniai didžiuosiuose Chinijos miestuose 
įvyko stambios žmonių demonstracijos, nukreiptos prieš 
Amerikos marininkus. Šimtai tūkstančių studentų ir ki
tų Chinijos piliečių gatvėse, masiniai, reikalavo ištraukt 
amerikonus marininkus, palikti Chinijos ateitį spręsti jos 
pačios žmonėms.

t
Juo ilgiau musų marininkai ten buvo laikomi, tuo 

labiau buvo kiršinami chiniečiai, tuo žemiau puolė Chi- 
lujos liaudies .akyse amerikonų vardas.

Taigi, jei mūsų marininkai bus iš ten ištraukti, — 
bus atliktas geras darbas, nors jis ir pavėluotai bus at
liktas.

Tačiau,-tenka nepamiršti tai, kad šie mūsų valstybės 
departmento žygiai civilinio karo nesulaikys Chinijoj. 
Ligi Čiang ka!-šekas turės savo rankose ginklų, ligi jis 
nebus Chinijos liaudies supliektas, tol jis bandys kariau
ti prieš savo krašto liaudį.

•
Na, o Čiang kai-šekas dar tvirtas — įtvirtino jį Ame

rika. Sakoma, jog nuo karo su Japonija pabaigos mūsų 
kraštas suteikė Čiang kai-šekui apie 4 bilionų dolerių ver-' 
tęs ginklų ir kitokių daiktų. J. V. karininkai ištreiniravo 
apie 40 Kuomintango divizijų, paruošiant jas civiliniam 
karui na, o kariauti su japonais Kuomintangas teturė
jo. tik 20 treiniruotų divizijų. Be to, mes dąug padėjome 
Kuomintangui važiuotėje, — mūsų lėktuvai, laivai ir 
sunkvežimiai išvežiojo Kuomintango kariuomenę į visas 
strategines pozicija^.

Vadinasi, Čiang kai-šeko armijos dar tvirtos, nes 
mūsų kraštas jas ginklavo ir treiniravo. Jos dar galės 
daug nelaimių atnešti Chinijos liaudžiai. Neveizint to, 

■ Yenano vyriausybė (komunistai) yra pasiryžę kariauti 
— kariauti, kol Čiang kai-šeko reakcinės pajėgos bus su
muštos, kol Chinijos liaudis bus išlaisvinta.

* *
Chinijoj laukiama aštrių susirėmimų, aštrių kovų.
Mūsų nuomone, tik Amerikos ir Tarybų Sąjungos- 

vyriausybių bendras žygis*, bendras žodis tegalėtų įnešti 
daug teigiamų dalykų Chirtijoj, padedant jai atsistoti į- 
kelią, vedan.tį ne į civilinį karą, o į taiką ir gerbūvį. Ko
dėl gi mūsų valstybės departmentas negalėtų tučtuojau 
imtis žygių tokiems pasitariman^Tsu Tarybų Sąjunga re- 

, alizuoti ?

-Allied Labor News Žinių 
agentūra paduoda sekamų 
žinių iš darbo unijų judėji
mo įvairiose šalyse:

— Generalinis Pasauli
nės Darbo Unijų Federaci
jos sekretorius, Louis Seil- 
lant, taipgi Francijos Dar
bo Konfederacijos sekreto
rius, Leon Johanu, nuvyko 
į Vokietiją patirti tenaitinę 
darbo unijų ir bendrą vo
kiečių darbo žmonių buitį.

— Francijos Darbo Uni
jų Konfederacija reikalau
ja, kad vyriausybė imtųsi 
žygių svarstyti tuojautinį 
pakėlimą darbininkų algų, 
nustatant, jų minimumą.

— Tarybų Sąjungos Dar
bo Unijų leidžiamas žurna
las “Naujieji Laikai” neuž
ilgo bus pradėtas leisti sy
kį per savaitę, vietoj dvie
jų sykių per mėnesį, kaip 
ėjo ligi šiol. Šis žurnalas 
vaidina svarbų, vaidmenį ne 
tik Tarybų Sąjungoje, bet 
visame pasaulyje.'Jame tel
pa straipsniai atkreipia dė
mesio viso pasaulio politikų. 
Beje, “Naujieji Laikai” iš
eina tuo pačiu kartu 4-iose 
kalbose: rusų, anglų, fran- 
cūzų ir vokiečių. Jis skaito
mas visame plačiame pašau- 
iyj.

—r Palestinos Žydų Darbo 
Federacija aštriai kritikuo
ja to krašto teroristines or
ganizacijas, Irgun Z vai Le
umi ir Stern Grupę. > Kaip 
žinoma, šitos pagrindinės 
organizacijos veda aštrų 
terorą prieš britus, many
damos, kad jos tuo būdu iš
laisvins Palestiną. Žydų 
Federacija, pasmerkusi te
roristus, reikalauja į Pale
stiną įleisti nevaržomą žy
dų kiekį, taipgi reikalauja, 
kad britai imperialistai ne
sikištų j krašto reikalus, bet 
leistų Palestinos gyvento
jams apsispręsti savo kraš-

----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. a. Jonas Liaūdanskas

B . Taip Neleistina!
80-tąjame Jungt. Valstijų kongrese reakcininkai ima 

viršų kiekviename žingsnyj. Turėdami atstbvų daugu
mą, jie — tiek republikonai, tiek demokratai, — atvirai 
žemina tuos kongresmanus, kurie pažangesni ir atvirai 
stoja už organizuotus darbininkus.

Imkim kongresmano Vito* Marčantonio dalyką. Ei
nant t. v. reorganizaciniu aktu, kiekvienas kongresmanas 
turi būti paskirtas vienai ar kitai kongresinei komisijai, 
kurių yra daug. Deja, Marcantonio ligi šiol nebuvo pa
skirtas nei vienai tų -komisijų !

Kodėl? Todėl, kad jis, kaip sakėme, yra griežtas ko
votojas už liaudies interesus. Todėl, kad jis yra pažangus 
politikas - veikėjas! Todėl, l^ad jis remia organizuotų 
darbininkų judėjimą ir kovoja.prieš visokius rasistus!

Mūsų nuomone, CIO vadovybė gerai padarė, pasiųs
dama kongreso Vadams protestą dėl Marcantonio ignora
vimo, dėl nepaskyrimo jo nei į vieną kongresinę komi-
siją. Pilnai sutinkame, kad tpkis kongreso darbas yra 
užgavimas ne tiek paties Marcantonio, kiek viso organi
zuoto Amerikos darbininkų judėjimo I

(Tąsa)

Netoli Anykščių yra di
delis ežeras, o vidury ežero 
didoka sala, apaugusi miš
ku. Ant tos salos įvyksta 
susivažiavimas žymesniųjų 
veikėjų nuo visų apylinkių, 
Kupiškio, Kovarsko, Troš
kūnų ir net nuo‘Rokiškio, 
Svėdasų ir 1.1. Nuo Kupiš
kio dalyvauja Juozas Me
deikis (dar gyveno. Lietu
voje), Jonas Liaūdanskas, 
na, žinoma ir Justinas Bal
tuška — rodųsi buvo inicia
torius ir rengėjas to suva
žiavimo. Nuo Troškūnų 
garsioji Kotrina Janulytė, 
nuo Kovarsko broliai Di
džiuliai, studentai (dabar 
Lietuvoje viršūnėse val
džios), Augustinas Sriubas 
ir kiti... Kur dabar po virš 
40 metų visus atminsi! Per 
visą naktį prie didelio ug- 
niakurio eina draugų pasi
kalbėjimas, iškeliami kovos- 

/obalsiai ir nustatoma gairės 
platesniam veikimui. Tas 
viskas, atsitinka čia pat po 
pristavo nosimi ir niekas 
nežino. Tik kai auštant ry
tui dalyviai laivukais išva
žinėjo — pasklido gandai, 
labai išpūsti— būk ten da
lyvavo tūkstančiai, mokino
si karo muštro, ir t.t. Tas 
susivažiavimas Any kščių 
pristavui buvo netekimas 
darbo... Tuojau po to susi
važiavimo t po visas apylin
kės kiekviename kaime pa
sklydo tūkstančiai lapelių— 
nemokėt valdžiai mokesčių

to likimą.' <
— Šiuo metu Austrijos 

turi 700,000 darbininkų. Tik 
per 1946 m. j on įstojo 200,- 
000 asmenų.

4— Tarybų Sąjungos dar
bo unijos atsišaukia į to 
krašto darbo. žmones, dar
bininkiškas šeimas, kad jos 
paimtų auginti ir globoti 
bent po vieną kąro našlaitį, 
— tokių karo, našlaičių: yra, 
aišku, šimtai tūkstančių. 
Daugelis jų sutalpinti į 
speciales sanatorijas bei 
auklėtuves. <

— Britų, darbo, unijos rei
kalauja, kad valdžia apribo
tų samdytojų pelnus, jeigu 
ji reikalauja darbininkus 
dirbti už tas. pačias algas, 
kokias gavo ligi šiol,

— Tunisijoje, — Fran
cijos. kolonijoje, Afrikoje— 
pradėjo darbininkai organi
zuotis į savo darbo unijas. 
Prieš karą Tunisijos darbi- 
ninkai-unijistai priklausė 
Generalinei Francijos Dar
bo Konfederacijai, bet po 
karo tunisiečiams leistą tu
rėti' savo darbo uhijas, ne
priklausomas nuo Franci
jos.

NUTRAUKS DAINA VU 
MĄ — SAKYS* KALBAS

Pasauliniai ;garsus daini
ninkas ir aktorius, Paul 
Robeson, aną ; dieną pareiš
kė St. Louis, (Mo.) mieste: 
“...atrodo, kad aš, turėsiu 
pakelti savo balsą, bet jį tu
rėsiu pakelti ne gražių dai
nelių dainavimu,, o kalbo
mis.”

Paul Robeson yra negras 
ir jis ligi šiol ryžtingai ko
vojo už nęgrų teiseSj —ko
vojo prieš rasistus, .nuodi
jančius Amerikos visuome
nę, ir prieš visus, kurie Len
kia negrams ir kitoms per
sekiojamoms ' tau tin, gru
pėms turėti lygias teises a- 
merikiniame. gyvenime.

Paul Robeson, taigi, nu-

Rašo Simonas Janulis.
už žemę ir kitų mokesčių, o 
jei aprašytų turtą ant par
davimo už mokesčius, kad 
neatsirastų nei vieno pir- 
kiko. Jei kas, išdrįs pirkti 
kokį nors daiktą iš valstybi
nių varžytinių— bus aštriai 
nubaustas. Čia tai Jonas 
Liaūdanskas metėsi darban, 
Ėjo per kaimus ir dienomis 
ir naktimis skleisdamas, tą 
idėją. Ir pasekmės buvo 
stebėtinai geros. Man taip 
pat pasidarė daug darbo. 
Valdžia spiria mokėti, nie
kas nemoka. Valdžia liepia 
surašyti jų turtą ir parduo
ti. Važinėju* su viršaičiu 
Šlapeliu ir aprašinėjame jų 
karves, arklius, pakinktus 
ir t.t. Žmonės, vietoje de
juoti ar pykti — mus vai
sina, o viršaitis tik šypsosi... 
Ant galo paskelbiame ,vię- 
šas varžytines. Seniau, kur 
tik paskelbtos varžytinės, 
susirinkdavo žmonių, 
ypač iš miestukų žydai, ir 
•perka. Dabar nuvažiuojame* 
paskirtą dieną ir valandą ir 
ųei vieųo “Lupčiaūs,”' Bet 
Jonas Liaūdanskas jau čia 
yra su pora draugų. Klau
sia /viršaitis: “gal ką nors 
pirksite?” Atsako Jonas: 
“tamista apsirikai — aš .at
ėjau prižiūrėti, kad pirkikų 
nebūtų...” ; •

Padarome prie liudininkų 
ątatitikamus raštus, kad 
pirkikų' ųesirado ir grįžtam 

grašio.į valsčių 'be jokio gr 
Rašau raportą valdžiai 
sakymas -*

trauks savo dainavimą ir 
vaidinimą bė.nt porai metų;

Kūne kiek nors žino šį 
garsųjį daininįnką, žino tai, 
kad yra gerai politiniai ap
sišvietęs ir gali puikiai kal
bėt ir organizuoti žmones 
jų kovai už savo teises. Be 
to, Robeson yra neišsemia
mos energijos vyras.

KODĖL JIE TYLI?
Laisvėje jau buvo minėta, 

kad Elliott Rooseveltas (ve- 
lionies prezidento Roose- 
velto sūnus) paskelbė žur
nale “Look” savo pasikalbė
jimą su Stalinu, — pasikal
bėjimą, kuris labai įdomus 
ir politiniai svarbus.

Stalinas ten, be kitko, iš
kėlė vieną svarbų dalyką, 
būtent: jis norėtų, kad tri
jų didžiųjų valstybių galvos 
— Stalinas, prez. Trumanas 
ir Anglijos ministrų pirm. 
Attlee — suvažiuotų daž
niau ir bendrai pasitartų 
svarbiaisiais tarptautiniais 
klausimais.. Tai padėtų iš
spręsti nesusipratimus tarp 
trijų didžiųjų, tai eitų nau- 
don visam taikos palaikymo 
reikalui.

Tuo klausimu Daily Wor- 
keryj rašo kolumnistas, Jo
seph Starobin. Jis primena 
tą faktą, kad, stambioji 
spauda ir net mūsų krašto 
valstybės vairuotojai' šį 
svarbų Stalino iškeltą klau
simą užtyli, ignoruoja. Ko
dėl? Sunku ątsakyti.

Vienas dalykas dabar pa
aiškėjo: ligi šiol buvo ma
nyta, kad Stalinas nenori 
trijų didžiųjų pasitarimų. 
Tai buvo klaida. Pasirodo, 
kad jis stoja už dažnus pa
sitarimus, bet, jų,> matyt,- 
vengia (nežinia kuriais su
metimais); Amerikos įr An
glijos^ vyriausybių galvos.

Dėl to monopolistinio ka
pitalo kontroliuojama spau
da apie tai nemato reikalo 
net plačiau rašyti!

naujo ir plačiai skelbti, y- 
pač apylinkės miesteliuose 
ir parduoti nors už žemiau
siai apkainuotą kainą. Ap- 
rašinėjame ir skelbiame. 

‘Miškonių kaime, • Šimonių 
valsčiuje, turtingas ūkinin
kas, Baleišys, pribūna ant 
varžytinių ir nuperka vieną 
arklį — vertės apie 80 rub
lių už žemiausiai aprašytą 
kąiną, — 20 rublių; kitų pir- 
Idkų; nebuvo...

Tai buvo vidudieny. O at
einančią naktį jo namas pa
liko laužas... Buvo išdaužyti 
visi langai su* rėmais, išver
stos durys, sulaužyti bal
dai, net ir girnos sudaužy
tos. Ant rytojaus jis pats 
atvedė arklį pas gaspado- 
rių, kuriam arklys priklau
sė, o 20 jo rublių, žinoma, 
pasiliko valdžiai. Nuo* tos 
dienos daugiau “kupęių” ne
buvo. Ir pradžioje 1906 m. 
visi mokesčiai už žemę val
džios buvo panaikinti ir ku
rie neužmokėjo už 1904 ir 
1905 m., pasiliko nemokėti 
— žmonių kišenėje .

Pabaigoje balandžio 1904 
m, nelauktai ir netikėtai at
gauta teisė spausdinti lietu
viškas knygas ir laikraščius 
Lietuvoje. Kiek tai džiaug
smo buvo... Susipažinau su 
pagarsėjusi Jonu Liaudan- 
sku, prie nepaprastų aplin
kybių. Jau tada,, dai/ tik 
pradžioje 1905 m.,jau jis 
buvo valdžios gaudbmas už• Į • J » • V* • 1*

Iki pirmo pasaulinio ka
ro, visą pasauį valdė turčių 
klasė. Jos stipriausiu rams
čiu buvo kariuomenė ekono- 

Tas

jau

mimuose reikaluose, ir reli
gija— dvasiniuose reikaluo
se.

Žmonijos kovos už egzis
tenciją netik tęsėsi, bet vis 
ėjo smarkyn. O valdančioji 
klasė, su .tikėjimų pagal
ba, pritaikydavo būdus su
laikymui darbininkų kovų. 
Kovų priešaky esanti as
menys turėdavo pakelti gy
venime sunkumu ir labiau
siai nukentėti.

Didžiausia darbo žmoni
jos nelaimė buvo, yra ir 
bus — karas. Darbo žmo
nių sūnūs turi žūti juose dėl 
turčių reikalų. Ir jie žūsta 
dešimtimis milijonų, 
jau mums yra aišku. Nes 
mūsų gyyenimo laiku, 
du karai įvyko. Pirmas pa
saulinis karas palietė dau
giausiai tik Europą. O. ant
ras karas palietė net .ketu
ris penktadalius žemės ka
muolio.

Kadangi tiek daug gyvy
bių buvo prarasta pirmame 
pasauliniame kare, tiek 
daug žmonių kraujo pralie
ta, tai skaudžiausiai palie
stoj šalyj — Rusijoj, —dar
bo žmonės paėmė valdžios 
galę į savo rankas, atimda
mi iš turčių ne tik valdymo 
galę, bet ir jų turtus. Tas 
baisiai sukrėtė ne tik val
dančiąją klasę, bet daugiau
siai Romos katalikų bažny
čią; į -

Ir vėl visoki budai sekė 
sulaikymui revoliucin. dar
bo žmonių judėjimo.

Vos dvidešimt metų pra
ėjo ir vėl antrą pasaulinį 
karą surengė. Vėl bilijonai 
vertės turtų sunaikinta; de
šimtys milijonų jaunų vyrų 
išžudyta; upeliai upelių 
kraujo pralieta. Žuvę jau
nuoliai yra buvę darbo žmo
nių sūnūs.

Kas daroma po šio karo? 
Vėl bandoma grąžinti ar tai 
buvę ‘valdonai ar jų pase
kėjai į jų vietas.

Romos katalikų bažnyčios 
galvos piestu stoja už tuos 
buvusius valdytojus. Viso
kiomis priemonėmis bando 
sukurstyti naują karą, kad 
tokiu būdu neprileidus dar
bo žmonėms vykdyt geres
nį gyvenimą, kuriame būtų 

pat ir Juozas Medeikis, bet 
jie vaikščiojo po Kupiškį 
viešai, sutikdami ir uredni- 
ką ir žandarą,z kurie nedrįs
davo'jų areštuoti, ypač ket
virtadienį, kai būdavo tur
gaus diena. Retkarčiais, 
naktimis, aplankydavo jų 
namus pristavas, žinoma, su 
kareiviais, tankiausiai rai
tais dragūnais, bet jų nėra-, 
sdąvo.

Vieną ketvirtadienį.aš at
važiavau į Kupiškį, kaip pa
prastai į paštą išsiųsti val
diškus raštus ir priimti to
kius pat dėlei valsčiaus ir 
kaimiečiams laiškus, net ir 
jau pasirodžiusius pirmus 
laikraščius. Mano vežikas 
apsistojo Stadaloje, kur bu
vo buvusi karčiama ir bu
vo pora kambarių, kad rei
kale galėtum pernakvoti. 
Aš sėdžiu viename iš tų 
kambarių ir peržiūrinėju 
laikraščius ir visokius pa
liepimus ir cirkuliarus. Ki
tam dideliam kambary dė
lei visų, girdžiu karštai kal
ba žmogus, agituodamas, 
kad' nemokėtų mokesčių val
džiai. Jų buvo keturi žmo
nės. Vienas priešinasi. Sa
ko, “nagi, tai tik viena mo
kestis, ką ihes mokame.” O 
Vokietijoje, sako, už kiek
vieną paršą, ne tik kiaulę, 

(Bus daugiau)
ius

galima išvengti karų.
Kaip dabar dalykai yra 

susidėję, tai saugiausia vie
ta viso pasaulio išnaudoto* 
jams darbo žmonių yra lik 
Jungtinės Valstijos. Mat, 
ši šalis seniau gelbėjo poli
tinius pabėgėlius, asmenis 
iš tų šalių, kuriose jie buvo 
persekiojami valdančiosios 
klasės.

Bet dabar jau pradėjo 
gelbėsi tuos, pabėgėlius, ku
rie valdė darbo žmones.

Mat, karo laiku dalykai 
visai nukrypo į kitą pusę. 
Šalyse, kurios buvo ‘ įveltos 
į karą, o ypatingai, kur bu
vo milžiniškų armijų susi
rėmimai, iš jų netik jų val
donai išbėgiojo, bet ir stam
bieji turčiai. Karui pasibai
gus netik buvę valdonai, bet 
ir visi buvę turčiai nori vėl 
grįžti į savo vietas. Tų šalių 
žmonės jų daugiau nebeno
ri. Jie patys bando susi
tvarkyti.

Tas baisiai nepatinka 
tiems valdonams ir buvu
siems turčiams.

Jie ieško užtarėjų. Pir
miausiai jiems į pagalbą at
eina Rojuos katalikų baž
nyčios galva — popiežius.

Jie taipgi susiranda pri
tarėjų pas stambaus kapita
lo savininkus šioj šaly. O 
kadangi mūs šaly stambaus 
kapitalo politinė partija yra' 
republikonų partija, tai jų 
vienintelė išeitis ir likimas 
yra republikonų partijos ly
derių rankose.

Kadangi Europos ir stip
rių valstybių politinė ir ęko- 
nominė padėtis eina kairyn, 
Azijoj ir Afrikoj pavergtų
jų tautų kovos tęsiasi, o tas 
daug atsiliepia ir į mūsų 
valdančiosios klasės reika
lus, .todėl- čionai, dėl atsar
gumo, irgi yra daromos 
greitos ir netikėtos permai
nos.

Kadangi kapitalizmas ap
saugoja netik mūs, bet net 
kitų pasaulio kampų privi
legijuotus- elementus, tai 
mūs turčių klasė, nežiūrint, 
ar jos nariai būtų demokra
tų partijos ar republikonų, 
eina “saugesniu keliu.”

Pirmiausiai, prašalinta 
visi liberališkesni elementai 
iš valstybės departmento. 
Dabar jau prašalinama ir 
partijų lyderiai, kurie užė
mė svarbiausias vietas val
džioje.

Partijų politikieriams pe
štis yra laikas tik saugiu 
laiku, o ne dabar. Todėl į 
svarbiausias valdžios vietas 
yra sudedami karininkai: 
generolai, admirolai ir kiti 
karininkai.

Dar yra labai svarbi vie
ta, kurioj nėra karininko, 
tai prezidento , vieta. Bet 
republikonų partijos šulai, 
jau seniai norėjo draftuoti 
,‘Tke ar Mike” (MacArthur) 
i kandidatus prezidento vie-. 
tai. Bet dabai' dar geresnę 
:šeitį susirado, paskirdami 
generolą Marshallą valsty
bės sekretoriumi.

Daleiskime, kurią dieną 
prezidentas gumbo ar šir
dies liga numirtų, generolas 
Marshallas užimtų jo vietą. 
Na, o jeigu Marshallas pa
sirodytų per kairus, tai ir 
vėl išeitis yra prirengta: 
senatorius Vandenberg da
bar'yra senato pifmininku, , 
i nebūnant vice-pirmininko, 
jis užimtų jo vietą. Tada 
i’epublikonai, turėdami di
džiumą kongrese atstovų, 
išrinktų Vandenbergą pre
zidento vietai.

Stambusis kapitalas savę 
apsisaugoja ir bando iš
vengti tų įvykių, kokie jau 
ištiko Europos, Afrikos ir A • • _ 1 _ ? _ 1 _ j i* \
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mierns retesniems žodžiams paaiškinti 
žodynėlis, — žodžiams, kutių keblu iš
vengti rašant moksliniais klausimais.

Pačioje knygos pradžioje telpa Tarybų 
Lietuvos žemėlapis, o pabaigoje — visos 
Tarybų Sąjungos žemėlapis. '

Knygos gale, beje, St. Jasilionis para
šė truinpą Juozo Klekūno biografija — 
Klekūno, kuris mirdamas paliko $1,000 
ALDLD, vadinasi, gausiai prisidėjo prie 
šios knygos išleidimo.

‘Prisikėlusi Lietuva,’ — Naujas LLD Leidinys
Pagaliau, išėjo iš spaudos ilgai lauk

ta Ant: Bimbos knyga apie Lietuvą — 
“Prisikėlusi Lietuvai Nors knyga buvo 
parašyta prieš virš pusę metų, tačiau dėl 
stokos popieriaus ir dėl technikinių spau
stuvėje susitrukdymų ji tepasirodė tik 
prieš savaitę.

A. Bimba, kaip žinia, prieš metus lai
ko buvo Tarybų Lietuvoj, kur jis pralei
do apie tris mėnesius laiko, stebėdamas 
pokarinę Lietuvos žmonių būseną ir kal
bėdamasis su Lietuvos ūkio priešakyj 
stovinčiais atsakingais asmenimis apie 
tai, ką jie veikia ir veiks karo sugriau
tam kraštui atstatyti, ekonominiam ir 
kultūriniam žmonių gyvenimui pakelti.

Grįžęs iš Lietuvos, A. B. parašė mūsų 
dienraščiams, Laisvei ir Vilniai, plačius 
savo įspūdžius, kuriuose buvo užfiksuota 
visa tai, kur jis ėjo ar važiavo,’ su kuo 
kalbėjosi, ką matė. Bet tai buvo daugiau 
mažiau paviršutiniški įspūdžiai, lyg ir 
turisto įspūdžiai, kuriuose gilesniems 
klausimams nagrinėti buvo ne vieta.

zas Žiugžda supažindina amerikiečius su 
Lietuvos žmonių švietimu, su mokyklo
mis, mokiniais, jų skaičiumi, etc.

IX: Tarybų Lietuvos Mokslų Akademi
jos’ pirmininkas, prof. Juozas Matulis, 
pasakoja apie Lietuvos mokslo įstaigas, 
mokslininkus ir jų programą krašto ger
būviui kelti.

X: Dr. V. Girdzijauskas, ' Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmininkai, patei
kia svarbių davinių apie sveikatingumą 
Lietuvoje, apie Lietuvos gydytojų būseną 
ir pareigas; apie žmonių gydymo priemo
nes ir sąlygas. '

XI: Menininkai Juozas Banaitis ir 
Augustinas Gricius suteikė A. B. plačių 
žinių iš Lietuvos meno ir menininkų kū
rybinės darbuotės ir jos perspektyvas.

Šitoks, trumpai suėmus, knygos turi
nys.. Kiekvienas skyrius rūpestingai pa
ruoštas ir suteikia skaitytojui ryškų 
vaizdą viso to, kas yra ir kas bus Tary
bų Lietuvoje.

Knygos gale yra įdėtas nesupranta-

Knygos viršelis gražus, spauda ryški; 
knyga turi 222 puslapius.’

Perskaičius knygą, pavarčius jos pus
lapius, vienas klausimas veržiasi: kodėl 
jon nebuvo sudėta kiek tiek nuotraukų, 
■kurių tiek apsčiai A. B. parsivežė iš Lie
tuvos? Kodėl nesudėta fotografijos net 
nei tų asmenų, kurie suteikė A. B. išsa
mių žinių?

Jei tai būtų padalyta, knyga būtų 
įvairesnė, ne taip kimštinai prikimšta 
raštu, kad ir labai įdomiu.

Trūkumai, atseit, įvyko per neapsi
žiūrėjimą ir dėl to, kad męs, bendrai per
nelyg esame taupūs, skaitomės su centu. 
Tačiau, tam tikrais atsitikimais turėtu
me pamiršti tai, kad doleris kitas lėšuos 
daugiau, — turėtume daugiau kreipti 
dėmesio į grožį, į tobulumą, į moderniz
mą.

“Prisikėlusi Lietuva” — 53 - čiasis 
ALDLD leidinys. Mano pataripias kiek
vienam ir kiekvienai: atidžiai perskaity
kit ją, pastųdijuokit ir turėkit nuolat po 
ranka, kad ji padėtų jums suprasti, kaip 
prisikėlusi Lietuva žygiuoja pirmyn.

R. M.

Gilesnius raštus apie Lietuvą jis pali
ko knygai, kurią ALDLD pasiryžo išleis
ti savo nariams. “Gilesniais” raštais A. N. OSTROVSKIS
skaitome lokius, kurie tenka ne tik skai
tyti, bet ir studijuoti, — pakartotinai 
juos skaityti, kad įgijus pilnesnį paveik
slą tų žygių, kuriuos Lietuvos liaudis yra 
pasimojusi atlikti greitu laiku. .

A. Bimba kalbėjosi su visa eile žymių 
Tarybų Lietuvos pareigūnų apie įvairias 
gyvenimo sritis, jiems pavestas ar tai va
dovauti ar tai “pridaboti.” Kiekvienas 
tų asmenų yra savo srityje specialistas ir 
žino, ką jis kalba, ką jis daro. Tuo būdu 
A. B. čia pateikė savo pasikalbėjimus,— 
išsamius pasikalbėjimus su paskyriais 
pareigūnais apie krašto atstatymą.

Dar vienas dalykas, žinotinas kiekvie
nam: Tarybų Lietuva yra viena 16-kos 
tarybinių respublikų, sudarančių Tary
bų Sąjungą. Tarybų Sąjungoje, gi viskas 
daroma sulyg p’lanu, viskas veikiama or
ganizuotai, planingai, ne kaip kapitalis
tiniuose kraštuos.

Štai, Tarybų Sąjunga po antrojo pa
saulinio karo nusitarė per sekamus pen
kerius metus (iki 1950 m. pabaigos) pa
kelti visą šalies ūkį iki tam tikro lygio 
— konkrečiai: ne tik atstatyti karo su
griautą ūkį, bet ir pažengti gerokai pir
myn, negu Tarybų Sąjunga buvo1 prieš 
karą, 1941 m.

Tarybų Lietuva, taipgi viską planin
gai praveda. Ji taipgi turi nusibrėžusi 
savo penkmetinį planą, kurį įvykdžius, 
su 1950 m. pabaiga Lietuva ne tik bus 
atstatyta, bet visas jos ūkis (ūkis čia rei
kia suprasti plačia prasme) stovės aukš
čiau, negu stovėjo 1941 metų pradžioje.

Taigi “Prisikėlusioje Lietuvoje” skai-

Praeitais metais visa Tarybų šalis mi-» 
nėjo didžiojo rusų rašytojo, rusų drama
turgijos pasididžiavimo, Aleksandro Ni- 
kolajevičiaus Ostrovskio 60 metų mirties 
sukaktį. Į rusų literatūros istoriją Os
trovskis yra įėjęs kaip drąsus nacionali
nės dramos novatorius ir kūrėjas, sukū
ręs tikrai liaudinę visuomeniškai-buiti- 
nių ir socialiniai - psichologinių charak
terių dramaturgiją.

Ostrovskis pradėjo rašyti pereito šimt
mečio 40-taisiais metais. Tų metij teatro 
scena buvo užpildoma tuščiom, daugiau
sia verstiem pjesėm, kurios neturėdavo 
bet kokios gilesnės vadovaujamos idėjos 
ir kuriose pagrindinę vietą užimdavo 

, flirtas, farsinės scenos, - anekdotai, per
sirenginėjimas etc. Carinė ‘/vyriausybė, 
norėdama atitraukti žiūrovu? nuo socia
linių tikrovės prieštaravimų, kliudė de
maskuojamų pjesių pasirodymą ir visaip 
protegavo caro absoliutizmą saugojan- 

. čias romantines dramas, melodramas ir 
pramoginius vodevilius. ’ Cenzūra laiką 
toli nuo masinio žiūrovo tokius veikalus, 
kaip Fonvizino “Neūžauga,” Gribojedovo' 
“Vargas dėl proto”, Puškino “Borisas 
Godunovas,” Gogolio “Revizorius,” ku- 

’ riuose su jaučiamu ryškumu pasireiškė 
tautinis savitumas, idėjinio skambėjimo 
galia ir formos skaidrumas.

Ir štai šitokiose ano meto teatro idėji
nio merdėjimo sąlygose pasirodo pirmoji 
Ostrovskio aktuali turiniu ir puiki for
ma pjesė “Savi žmonės' — susiskaičiuosi
me.” Pažangioji rusų visuomenė su dide-

Ostrovskis buvo ne tik aktualios ir pla
čios tematikos, bet ir pažangios to laiko 
ideologijos rašytojas. Kaip tikras patrio
tas, jis karštai troško pašalinti gyvenimo 
trūkumus ir netobulumus, kurie kliudė 
pasireikšti geriausiems rusiško charak
terio bruožams, įvykti liaudies laisvės 
siekimams. Į rusų literatūros istoriją jis 
įėjo, kaip gilaus demokratizmo ir tikro 
liaudiškumo menininkas. Plakdamas 
“tamsios karalijos” z atstovus^ didysis 
dramaturgas rodė ko didžiausią nuošir
dumą darbo inteligentijai, paprastiems 
žmonėms.

Per visą savo kūrybinio kelio laiką, ne
paisant labai sunkių asmeninių ir visuo.- 
meninių sąlygų, Ostrovskis pasiliko opti
mistas ir išlaikė įgimtą jąm tikėjimą į 
gėrio ir tiesos triumfą. Piešdamas tam
sius grubių egoistų, grobuonių, “samodu- 
rų,” kyšininkų, šykštuolių ir veltėdžių 
paveikslus, jis nesiliovė kurti šviesius 
moralinio grožio paveikslus, kaip Marija 
Andrejevna “Beturtėj sužadėtinėj,” Ka
terina “Audroj,”. Larisa “Bekraitėj nuo
takoj,” Meluzovas “Talentuos ir gerbė
juos,” Kručininas “Be kaltės kaltuos.” 
Tatai — karštos širdies, doros sielos, 
tvirtos valios ir dorovinio tyrumo žmo
nės.

Ostrovskis mokėjo panaudoti, savo vei
kaluose visą rusų kalbos turtingumą, ir 
pirmąkart rusų dramos istorijoje pa
grindiniai jo pjesių herojai pradėjo kal
bėti pilnakrauje liaudies kalba. Valdinin
kas ir Valstietis, pirklys ir inteligentas,

tytojas suras ne tik tai, kaip Lietuva sto
vėjo 1946 m., bet ir tai, kaip ji atrodys 
1950 metais.

Knygą sudaro, XI skyrių, iš kurių pa
ties autoriaus nuomonė ir požiūriai su
dėti viename skyriuje (pirmajame), o 
kituose visuose skyriuose byloja patys 
Lietuvos žmonės savo pareigūnų lūpomis.

Štai skyrius II: “Lietuva Ties Bedug
ne.” Juozas Jurginis pasakoja apie tai, 
kaip naciai sugriovė Lietuvą, apie jų 
piktadarybes ir žvėriškumus, atliktus 
mūsų tėvų krašte.

III: Justas Paleckis, tarybinės Lietu
vos prezidentas, nupiešia vaizdingą vals
tybinės Lietuvos santvarkos paveikslą.

IV: Taiybų Lietuvos teisingumo mi
nistras K. Domaševičiuj dėsto tai, kaip 
veikia Lietuvoje teismai, kuo remiasi ta- 
rvbinis teisėtumas, ir tt.

V: Vladas Niunka, Lietuvos ministrų

Ii u džiaugsmu sutiko šią Ostrovskio ko
mediją. Ji teisingai pamatė naujojo vei
kalo autoriaus asmenyje žymią litera
tūrinę jėgą. Ir Ostrovskis neapvylė pa
žangiųjų Rusijos žmonių vilčių. Jis ėmė
si tęsti Fonvizino, Girbojedovo, Gogolio 
geriausias tradicijas. Su jo pjesių pasi
rodymu rusų teatre ėmė stipriai įsitvir
tinti realizmas. Gyvas gyvenimas, pilna
kraujis, su niūriom ir šviesiom savo pu
sėm nesulaikomai įsiveržė į sceną.

Rašytojo kūrybinio žygio didybė yra 
ta, jog jis be baimės stojo į kovą prieš 
<?tam^iąją karaliją,” viešpatavusią tuo
met1 rusų gyvenime. Savo pjesėse jis ryž
tingai ir griežtai kėlė visuotinės reikš
mės klausimus: prieštaravimus tarp tur
to ir neturto (“Beturtė sužadėtinė”), ko
va prieš valdininkų kyšininkavimą 
(“Pelninga vieta”), ekonominis ii; mora
linis dvarininkijos susmukimas (“Pašėlę

artistas ir smulkus miestietis — kiek
vienas aiškinasi savo kalba, ir todėl jo 
veikalų kalba gausi liaudiškais posakiais, 
taikli, raiški.

Ostrovskio dramaturgija veiksmingai 
tvirtino realistinio sceniško meno moky
klą ir ruošė visišką realizmo principų 
pergalę. Pats autorius nuo'40-tųjų metų 
pabaigos tampa artistinių realiai-buiti- 
nės krypties jėgų centru ir rūpestingu 
naujos teatrinės mokyklos aktorių auklė
toju.

Galingas Ostrovskio genijus nulėmė 
visą tolesnį rusų dramos plėtojimąsi. Iš 
jo mokėsi Tolstojus, Čechovas, Gorkis. 
Giliai teisus buvo I. A. Gončarovas, ra
šęs 1889 m. Ostrovskiui: “Tamsta pada
rei viską, kas derėjo padaryti didžiam 
talentui. Tamsta padovanojai literatūrai 
ištisą meniniu veikalų biblioteką, o sce
nai sukūrei savo ypatingą pasaulį. Tam-

Daina Jeriomuškai |
Stok, vežėjau! Nebegalima!... ■
Kas per pekliška kaitra!
O laukuos juk šieną valoma.
Nieko kaime nebėra.
Tik prie vartų atsirėmusi, 
Sėdi auklė su vaiku.
Užmigdyt mažytį ėmusi, 
Vos beištveria miegu.
Ir su snauduliu kovodama, 
Migdo vjiiką dainele.
Aš taip pat klausau rymodamas, 
Prisigretinęs šalia..
“Kaip smilgelė pabarėlyje, 
Lenk žemai galvelę*tu.
Tai ir vargo sielvartėlyje 
Bus kentėt ne taip skaudu.
“Blaško mus galia — laimėtoja.
Nusilenki jai greičiau.
Kad Jeriomuškai padėtų ji .
Žmonėse pakilt aukščiau.

I
“Jei nebūsi tu nevykėlis,
Sieksi poniškos garbės, 
Gražuolėlės ir išdykėlės 
Tau linksmai gyvent padės.
“Ech, tai bus buitis — gyvenimas!
Skriesi — krykštausi ratan ...” 
Na, daina gi! Na, ir manymas!. . .
—■ Aukle, duoki vaiką man.
“O iš kur tu toks užklydėlis?”
— Aš keleivis, nebijok. —
“Na, tai imk. Jis dar nedidelis.
Supk ir dainą paniūniuok.”
— Paniūniuosiu, mano mieloji, 
Bet kitoniška ji bus.
Tu mažyčių nesisieloji...
“Čiūčia - liūlia, mik, brangus!
— Snaudulirigoj tinginystėje, 
Ženkle niekšiškos buities, 
Žūki, pūvantis kvailystėje 
Žodi glušų išminties!
— Mūs pastogėje gimtinėje 
Grūdas žmoniškos brandos
Grynu pasėliu krūtinėje
Dar nedygo niekados. 1
— Tu pralenk mus! Galią didelę
Tu,jaunų, taurių dienų 
Nebelydink į pavidalą .
Atgyvenusių sapnų.
— Sielos išlaisvio ieškojimams 
Būk akylas ir klusnus.
Prigimties kilniems plasnojimams 
Tu plačiai išskleisk sparnus.
—Šitų polėkių aukštybėje 
Tau krūtinė suliepsnos.
Laisvėje,,Tiesoj, Brolybėje ♦ 
Sieksi saulės amžinos.

> •
— Tu pamilki jų žavėjimą, 
Kiek širdis tilt ištesės !-
Nėr gražesnio tau linkėjimo, 
Nėr karūnos skaidresnės.
— Tavo pavyzdžiu bus žavima 
Žemės tėviškės savos.
Jai ne vargo pataikavimą 
Tavo polėkiai aukos.
— Gaivalinį, nenumaldomą 
Pyktį niekšiškiems melams 
Ir didžių siekimų valdomą 
Meilę prakilniems darbams.
— Rūsčio apmaudo teisingąja * 
Ir tikėjimu šventu
Trenksi prievartą klastingąją, 
Kaip dangaus liepsnų žaibu.
— Ir tada...” Bet štai raudodamas, 
Vaikas sujuda staiga.
Auklė tildo jį, žegnodama 
Pamaldžia, sena ranka.
Papenėjo jį glaustydama.
“Čiūčia-liūlia ... vai, dalia ...”
Ir sūpuoja, užmigdydama 
Vėl senąja dainele.

Išvertė V. Mykolaitis-Putinas.
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Našlių Draugiško Kliubo 

Veikla
Našlių Draugiško Kliubo 

metinis susirinkimas įvyko 
sausio 3 d. Senas pirmininkas 
Peter Butkus atidarė susirin-J 
kimą ir pranešė, kad gruodžio 
mėnesį mirė dvi kliubo narės: 
Uršulė Dočkus ir Monika Ya- 
ras. Išreiškimui liūdėsio pir
mininkas paprašė visus atsi
stoti.

Kas link Uršulės Dočkus, — 
įvyko netiksli klaida. Pirmi
ninkui viena kliubo narė pra
nešė, kad velionės sūnus ir 
duktė kam tai sakė, kad prie 
mirusios karsto nebus gėlių, 
tiktai galima mišias užpirkti 
arba pinigais atiduoti. Bet Nu
vykus Į šermenis pamatėm 
daugybę gėlių ir vainikų. Pa
sišnekėjus su velionės sūnum 
ir dukteria apie minėtus pa
skalos, ji.e sakė, kad tur būt 
kieno nors išmislas; jie tokių 
dalykų niekam nesakę.

Įteikėm jiems $10 pinigais, 
nes gėles pirkti jau buvo per- 
velu. Už tai metiniame susi
rinkime nutarėme ateityje jo
kių plepalų neklausyti; numi
rusiam nariui nupirkti gėlių 
už dešimts dolerių, kaip yra t 
konstitucijoj pažymėta. Prieį 
to, dabar po naujų metų mi- , 
ru^io nario šeimai, apart gėlių*; 
bus suteikiama $25, kad pa
dėjus padengti laidotuvių lė
šas. Verta visiems našliams ir ' 
našliukėms prie mūsą kliubo 
prisirašyti. Tiktai vienas do
leris į metus lėšuoja, o ilgiau 
sergantį narį atlankome ir su
teikiame už du doleriu gėlių 
arba pinigais atiduodame.

Pagal metinio susirinkiiho ( 
nutarimų, ilgiau sergantis i^a-,v 
rys privalo raportuoti kliubui/ 
Jeigu apie narį nebus rapor
tuota ar jo paties ar per kitą, 
tai nebus lankomas ir nebus 
suteikiama jam gėlių. Ligos, 
mirties arba kitokiais kliubo 
reikalais galima kreiptis pas 
k Įkibo kasierių Antaną žilianį, 
1314 So. 49th Ct., Cicero 50,- 
111. Tel. Olympic, 2398-R.

Sulaukimui Naujų Metų tu
rėjome labai smagų balių. Už 
50 centų įžangos svečiai gavo 
lietuviškų kilbasų vakarienę. 
Gaspadinavo ir gardžiai valgį 
pagamino mūsų našl^įukė Ony
tė Vai on is, o svečiai smagiai 
linksminosi veik iki auštant. 
Komitetas pranešė, kad gero
kai liks ir pelno.

Sekantis Našlių Kliubo susi- . 
rinkimas įvyks vasario 7 die
ną, šemeto svetainėje. Kviė-' 
čiame skaitlingai dalyvauti ir ' 
naujų narių atsivesti.

Korespondentas.

Žinios iš Lietuvos

tarybos pirmininko pavaduotojas, nu
šviečia bendruosius penkmečio plano 
braižiniu^ bei metmenis.

VI: Motiejus Sumaus kas, Lietuvos 
valstybinio plano komisijos pirmininkas, 
pateikia plačių davinių apie Lietuvos 
pramonę, jos dabartį ir ateitį.

VII: Mečys Gedvilas, Lietuvos premje
ras, pateikia plačių ir smulkių davinių 
apie Lietuvos žemės ūkį.

.VIII: Lietuvos švietimo ministras Juo-

-V '.-’K- , • * .z-

pinigai,” “Miškas,” “Kiekvienam išmin
čiui užtenka paprastumo”), Žiauri pinigo 
valdžia besiplečiančio kapitalizmo sąly
gose (“Savi žmonės — susiskaičiuosi
me”), turtingų “samodurų” — pakvai
šėlių savavalių grobuoniškumas, smur
tas ir sauvalė (“Pagirips svetimoj puo
toj,” “Auklėtinė,” “Audra,” “Sunkios 
dienos,” “Vilkai ir avys”), nepabaigia
mas nedalios žmonių vargas (“Be kaltės 
kalti”).

'■ '■ i ’l t''

sta vienas baigei statyti pastatą, kurio 
pagrindan buvo padėję kertinius akme
nis Fonvizinas, Gribojedovas, < Gogolis. 
Bet tiktai po Tamstos mes rusai, galime 
su pasididžiavimu pasakyti: “Mes turi
me savo nacionalinį teatrą. Ir jis, pagal 
teisybę, turi vadintis: “Ostrovskio teat
ras’...”

Būdamas lyškiausiu tautiniu rašyto
ju, Ostrovskis aiškiai išsiskiria XIX am
žiaus ąntrosioš pusės pasaulinės drama-

turgijos fone. Idėjingumo aukštumu ir 
realizmo jėga, teisingų ir visuomeniškai 
reikšmingų charakterių gilumu, gyveni
miškuoju tikrumu ir kalbos sceniškumu 
su juo negali lygintis nė vienas to meto 
dramaturgas.

Praėjo šešiasdešimt metų nuo Ostrov
skio mirties ir beveik šimtas pietų nuo jo 
pirmosios pjesės pasirodymo. Bet didžio
jo dramaturgo vaidmuo literatūroje ir 
teatre ne tik nesumažėjo, o, atvirkščiai, 
išaugo. Laiko išbandytos Ostrovskio pje
sės, nukaltos tikros poezijos žaizdre, nu
šlifuotos įžymaus menininko ir persunk
tos gilaus patriotizmo, tebėra žiūrimos 
milijonų žmonių su meile ir pasigėrėji
mu. L. Žiūra.

Įvykdė Metini Žuvies 
Sūdymo Planą

KLAIPĖDA. Konsėrvų fab
riko sūdymo cecho kolektyvas 
įvykdė metinį žuvies sūdymo 
planą. ''

Iki metų pabaigos konservų 
fabrikas pagamins respublikos 
darbo žmonėms apie 25,000 pū
dui žuvies viršum plano.

Knygų Parodos'
Kaunas. — Valstybinėje - bi

bliotekoje atidaryta grožinės ir. 
politinės literatūros paroda. ČiA 
eksponuoti Donelaičio, Montvi
los, Salomėjos Nėries, Liudo 
Giros, žemaitės, Petro Cvirkos 
kūriniai, o taip pat Čechovo, 
Gorkio, šolochovo ir kitų žymių 
rusų literatūros meisterių vei
kalų vertimai į lietuvių kalbą.

Artimiausiu metu biblioteka 
organizuos XVI-^-XVII šimt
mečių retųjų knygų parodą.

TRUMANO VAINIKAS 
ROOSEVELTUI

Hyde Park, N. ¥.— Prez. 
Trumanas atsiuntė gyvų gė
lių vainiką, pagerbdamas 65 
metų sukaktį nuo velionio k 
prezidento Roosevelto gi
mimo. Generolas M. D. Tay
lor, karinės West Pointo A- 
kademijos. superintenden
tas, uždėjo vainiką ant 
Roosevelto kapo.
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(Tąsa)

Giedri, saulėta diena. Didelės stiebų, 
virvių, lynų ir dūminyčių šešėlių girlian
dos plaukė paskum laivą. Maži kirtyj- 
liuoją vypliai, kuriems buvo duotas 
paukščių vardas, lyg metalinės užgesu
sios anglies plėnys gainiojosi viršum ak- 
rūto. išmtai Kolumbų, išblyškę ir nuka
muoti jūrligės, tysojo denio paviršiuje ir

* gaudė priglušintą bangų šniokštimą, 
garlaivio stūgavimą.

Tai buvo žemės kvapas, kurį nešė 
karų vėjai. Tai buvo aidas paliktos 
viškės.

Amerika. Amerika. Amerika. Aristo
kratų ir turtingųjų būriai šilkiniais 
marškiniais, šviesiais paltais, moterys— 
margais apsiaustais, judinamais lengvo 
vėjo, kaip peteliškės išsigrūdo į viršų ki- 

' tame laivo gale. Įsigavo nutildyta muzi
ka, kalbos. Žiūronų tviska stiklai gaudė 
kiekvieną paukštį, kiekvieną toli praslen- 
Jkantį laivą, iškilusią žuvį.

Emigrantas iš trečios klasės matė, 
kaip aukštai aukštai baltame tilte, lyg 
alyvų daržely viena šviesi moteris, kaip 
balandis žydinčios kekės viršūnėje, at
kreipė, savo žiūrono stiklą į tą pusę, kur 
sėdėjo emigrantas ir dešimtys, šimtai jo 
bendrakeleivių, pilkų paukštelių. Emi-‘ 
granto širdis pradėjo smarkiau plakti. 
Ji atkuto tyrame ore, vėsinama vilčių

bei

va-
tė-

biau ir labiau, smaugs jį karštis; klaikio- 
akyse švystelės tolimosios tėviškės vaiz- 

se, beprotybe, noru gyventi, degančiose 
dai, obelimis nusmigti takai, žydinčių pie
vų drignis, skaudžiai baltos žiemos, šil
tų pavasarių laistoma atgijusi vasarojų 
vilnis, viskas suauš gerklėje, širdyje, su 
smelkiančia ironija. Kapas jo bus giliai 
po žemėmis. Vardas —- užmirštas ir ne
paminėtas laikraščiuose, — nežinomo, 
kovojančio del duonos kąsnio kareivio. 
Sekančią dieną, ar daug vėliau, ištrauks 
su kitais suakmenėjusį, persigėrusį žiba
lu ir krauju kūną. Nieks neateis aprau
dot, užbert žemėmis. Ir vardo nebebus,

J ■
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delnu tą vietą, kur turėjo kaboti šilkinis, 
SU gėlelytėmis kaklaryšis ir didelis laik
rodis. -Primerkęs akis ir visai nejaukiai, 
visai ne savas išskleidė šypseną. Pumpu
rėlis, alyvų šakelė pražydo. Moters veide 
šmėkštelėjo juodas brūkšnys ties ta vieta, 
kur turėjo būti lūpos. Vėjas šilko ranko
mis apkabino ją, praskleidė baltą rūbą, 
sidabrinių plaukų kuokštą atmetė i šalį, 
kurie apsivyniojo aplink jos kaklą, ir su- • 
liepsnojo. . *

Juk, gal būt, amerikone! Emigrantas 
girdėjo, kad Amerika—- tai tikra Ame
rika. Milijonierių, turčių dukterys, ku
rioms nuo pertekliaus ir dolerių, maudy
klių ir saulės, brangiu rūbu ir žiedu troš
ku savo žemėje, — plaukioja laivais ste
bėdamos vyrus. Buvo toks atsitikimas 
Kruopių Lebedžiuose: atvažiavo trys 
turtingos amerikonės, patiko vienai iš jų 
jaunas girios piemuo, grobte pagrobė jį, 
išmušė jaunam vaikui dantis,* įstatė auk
sinius, parėdė brangiais rūbais ir susi
tuokusi nusivežė jį į Ameriką.

Šviesiaplaukis Kolumbas, susmaukęs 
rankoves, pataisęs batų apivaras, nusivi
jo moters šešėlį. Aęh, bet Kristupas su
stojo nepriplaukęs išsvajotos salos. Jo 
laivas sudužo į pirmosios klasės barjie- 
rą, kur trečiosios vietos keleiviams buvo 
draudžiama įęiti.

Jis stūmėsi žvilgančiomis laivo lubo
mis, gerai išplautu ir nudažytu stalu, — 
akyse mirgėjo daiktai, žmonės, paukš
čiai. Girdėt buvo muzika, kalbos, juokas; 
kažkas iš šokančiųjų jį užkliudė. Keleivis 
ėjo išdidžiai galvą pakėlęs, akys spindė
jo. Jo nedidelėje, petingoje esybėje, kaip 
mariose, plaukė neįspėjamų minčių laivai 
į vieną neaiškų, bet iš tolo žiburiuojantį 
uostą. Jis buvo laivas, kuris nešė savo 
nugara šimtus gyvenimų, su jų juoku, 
sii jų džiaugsmais, rūpesčiais, vargais, 
ašaromis, viltimis,1 troškimais, su noru ir 
nesugebėjimu, drąsa ir bailumu, ilgesiu 
ir nerūpestingumu. Ne, jis buvo papras
tas šapas, puta iššokusi, suskalauta dvie
jų galingų bangų pasibučiavime. Kai vėl 
saulė patekės, vėjas ar žuvis pašiaus sa
vo uodega, ji mažais lašeliais, purslomis 
subyrės, susilies su savo seserimis, ir 
dings. Nebebus nei garso, nei žinios apie 
jį. Kas apie Jį žino! Jis gali 'nuplauti sū
riu marių vandeniu visas savo dėmes, jis 
gali panaikint savo vardą, — naujoji že
mė jį naujaip pakrikštys... Ten niekas jo 
nepažins, niekas neieškos. Jis paukštis, 
kuris, jausdamas savo kauluose rudenį, 
sprenda su kitais būriais, ieškodamas 
šiltų šalių;t mažas, pilkas paukštelis, pa
klydęs dideliame paukščių okeane; būry-, 
je pionierių, kovotojų, darbininkų, kapi
talistų, apgavikų, busimųjų kalinių, 
smuklininkų, angliakasių, graborių, but- 
legerių... Jis žus kur nors užverstas ang
lies luitų kasyklose, klaikiai šaukdamas 
pagelbos. Vanduo, liepsna vis tvins ,1a-

Amerika, Amerika, Amerika. Kas jį 
ginė? Badas, neturtas, nuotykių šaunių 
pamėgimas, ar noras pralobti? Kas jį 
viliojo ir traukė į vakarus? Bet jam bu
vo vistiek kur plaukti, — į rytus ar va
karus. Jis bėgo. Niekas neturėjo žinoti 
apie jo dingimą, jokia atvirutė, joks žo
dis neturėjo pranešt apie jo kelionę. Iš 
lėto .baimės ir baukštumo mintis nusėdo 
giliai po smegenimis, ir gręžė, gręžė per 
visą kūną. Per daugelį kelionės dienų pa
kankamai jis spėjo pasiklausyti emigran
tų kalbų, ir dabar jį pradėjo užkariaut 
mintis, kad Amerika visų tokių pabėgė
lių šalis. Kad Amerikoj jis suras laimę.

Verkė armonika palubėje tampoma il
go didelio vyro su skaisčiai raudonais 
marškiniais. Tie, žmonės, rodos, valan
dėlę buvo viską užmiršę, jie šoko, jie mu
šė delnais, jie kilnojo kojas ir purtė gal
vas.

Šviesiaplaukio vyruko, atsirėmusio į 
plačią poliruotą lentą, kurioje bu v# nu
brėžtos juodos ir raudonos laivų plaukio
jimo linijos, koja buvo atmesta toli į prie
šakį. Sėdynėje jis taip įsitaisė, kad gale- 
tų viską matyti, ir niekas jam netrukdy
tų su jo mintimis. Praėjo dvi merginos. 
Viena sakė: kai Amerikoj aš būsiu, pirk
siu didelius karolius... — ir ji pridėjo sa
vo plaštaką prie balto kaklo. Armonika 
vis smarkiau rėkė;* oras buvo ramus ir 
vėjas šiltas. Vyrukas užsmaukė ant akių 
kepurę, nes saulė atsistojo tiesiai ties jo 
nosimi ir pašėlusiai svilino. Jo veidas 
buvo apskritas, raudonskruostis, girinio 
obuoliuko pavidalo. Palyginus su kitais, 
jis —‘ vaikas-lėlė. Rankos baltos, ant ku
rių galima buvo maustyti žiedus. Bet 
kiekvienas būtų pasakęs, kad šią valan
dėlę jaunuolis atrodė toks susmukęs, toks 
kvailutis, — kad veršelis į jį žiūrėdamas 
būtų verkęs.

Armoniką lydėjo balsai ir kojų trepsė
jimas. Nieko nebebuvo galvoje, nei ilge
sio, nei baimes, vien didelė, neaprėpia
ma ramybė ir mieguistumas.

Vyrukas su girinio obuoliuko veidu, 
retu šinnų ūsiukų šerkšnu, atitraukė ko
ją. Jam buvo gėda, kad jo batai ne toki 
žvilgą kaip tų ponų, kurie cigariukus rū
kė gražiai paėmę tarp dviejų pirštų.

Ir vis dėlto jo pavargusi ranka, kaime 
išaugusi kojiF, toje aplinkumoje iš karto 
užuodė savo padėtį. Jis drovėjosi dėl tų 
žmonių, kurie nešvankiai ir garsiai kal
bėjo, trypė kojomis. Laikėsi jis iškilmin
gai ir laive, kaip savo ūkiškoje karietoje. 
Kiekvienas būtų pasakęs, kad šitam žmo- 

,.gui iš karto , tiktų geri ruimai. Drovus ir 
kuklus dėl savo menko apdaro, jis lindė
jo dabar ir nesikišo visai į šokį. Ten ūžė 
paprasti darbininkai ir mergos, dar mėš
luotomis kojomis ir neįspraustomis ausi
mis, išėję iš kumetynų.

Ne, jis ne iš tų, kurie didžiųjų bangų 
nublokšti paklius į požemius, į kasyklas, 
į geležies liejyklas, prie karštų krosnių, 
kur lašas ištirpinto plieno iš karto persi- 
geria per žmogaus kaulus, nuo pakaušio 
iki kulnų. Kiekvienas pagal savo pasky
rimą! Jaunas vyriokas su girinio obuo
liuko išvaizdos galva/ mažomis judriomis 
akutėmis vienas iš tu, kurie vadinami 
kaimuose Kazimierėliais, Jurgučiukais 
ir už kuriuos gena bandas ir dirba nuo 
tamsos Mataušai, Matauškės, mergos, 
vaikai,- — nespruks į Ameriką, kad tie
siog pakliūtų į balą. ‘

—Kur žadat sustoti, tamstelę? —taip 
laive jį paklausė vienas bendrakeleivis.

— Aš, * matote, vyresniuoju manau... 
bosu manau gauti. - ' /

(Bus daugiau)

LPTK Visu Darbu Raportas »» ~ .
Sausio 19 d. įvyko LPTK 

darbų pabaigtuvių koncertas, 
kuriame komiteto pirminin
kas J. žebrys pateikė seka
mą iš visų komiteto darbų ra
portą :

Lapkričio 10 d., 1941 m. 
susitvėrė šis komitetas, kuris 

( iki šiai dienai rūpinosi teiki
mu vienokios ar kitokios pa
ramos Lietuvos žmonėms.

šio komiteto vyriausiu in
spiratorium buvo drg. F. Abe
kas, o čia ant vietos, dr. J. N. 
Simons, šio draugo pasidar
bavimu buvo sušauktas pieti
nių veikėjų susirinkimas, ku
riame ir tapo suorganizuotas 
šis komitetas. Jo valdybon 
įėjo sekami draugai: pirm. J. 

, N. Simons, pagelbininkas S. 
K. Mažanskas, užrašų rast. P. 
Boika, ižd. A. Gendrėnienė.

Pastarieji du, tai yra, P. 
Boika ir A. Gendrėnienė , iš
buvo valdyboje nuo pirmos 
dienos komiteto susitvėrimo 
iki pat darbo užbaigos. Kiti 
komisijos nariai šiek tiek pa
sikeitė, kiek vėliau clr. Simons 
apleidus Clevelandą, man te
ko užimti tą garbingą ir daug 
darbo žadančią, pirmininko 
vietą, iš kurios irgi neteko pa- 

' siliuosuoti iki šiai dienai.
Visame tame darbe turėjo- 

. me du stambius užsibrėžimus: 
1-mas, užsibrėžėme sukelti 
$2,000 nupirkimui ambulanso 
lietuviams raudonarmiečiams. 
Einant prie šio darbo užbai
gos, paaiškėjo, jog dėlei tam 
tikrų karo restrikcijų, ambu- 
lanso pasiuntimas yra negali
mas, tuomet mes nupirkom^ 
X-Rayzaparatus, o už likusius 
— kas buvo tuom laiku rei
kalingiausia Lietuvos žmo
noms. Tam reikalui sukėlėme 
$2,500. ' „

Antras užsibrėžimas buvo, 
sukelti $2,000 įsteigimui Vėžio 
Ligos ir Medicinos Institutui 
Vilniuje, šiam reikalui sukėli
me $2,250. Sukelti pinigai su
grupuoti maždaug sekamai: 

Ambulansui $2,500; Vilniaus 
Institutui $2,250; Taip aukų 
pasiųsta į centrą' $4,257. Ant 
vietos nupirkta drabužių ir t.t. 
už $764.47. Dar ant rankų 
yra nepasiųstų $115.88. Pa
baigtuvių koncertas davė pel
no $55.09 Viso $9,942.44.

Be to, mes pasižadėjome 
bent $300 sukelti dėlei Rau
donojo Kryžiaus. Sukėlėme 
no $55.09. Viso $9.942.44.

Prie sukėlimo šios gražios 
sumos komitetas išnaudojo vi
sas galimas progas. Jis rengė 
įvairias pramogas —< pikni
kus, 1 loterijas, prakalbas, ba- 
zarus ir visą nuo jų pelną ati
davė Lietuvos žmonių para
mai. Be to, su mumis koope
ravo. visos mūsų vietinės drau
gijos. Jos taipgi rengė įvairias 
pramogas ir save nusiskriaus- 
damos visą pelną skyrė Lietu
vos žmonėms. 1

Iš draugijų daugiausia su
kėlus finansų yra LLD 190 kp. 
Per ją gautą $274. Iš pavie
nių aukotojų, tai daugiausia 
pasižymėjo draugė Julė Wer
ner. Jinai yra viso paaukavus 
$400 ir nemažai drabužių.

• Taipgi su mumis gražiai 
kooperavo ir mūsų artimų ko
lonijų draugai, kaip tai, Akro- 
no, Youngstowno ir mūsų far
mer! ų LLD 51 kuopa. šie 
draugai prisidėjo su savo de
šimtinėmis iš tikro .ir iš pilno.

Drabužių per tą visą laiko
tarpį surinkome ir pasiunte- 
ipe 379 baksus. Abelnai kiek
vieno svoris galėjo būti nema
žiau 50 svarų, tai, sudaro 18,- 
950 svarų, šis didelis darbas: 
drabužių taisymas, valymas, 
skalbimas, siuvimas ir supa- 
k avimas į baksus, bemaž išim
tinai gulė ant mūsų draugių 
moterų pečių. Daugiausia šia
me darbe yra dirbusi .,ir dai
giausia drabužių pasiuvusi, 
tai draugė A. Radžers. Ji pa
siuvo apie 200 kavąlkų. O' 
.daugiausia drabužių surinko 
ir viso to darbo eiga rūpinosi, 
tai draugė K.* Romandienė., 
Taipgi nemažai darbo1' įdėjo
sios yra ir šios ^raugės: Geny 
drėnienėy Vsnslovlen«, Tarno--

šaitienė, Rackaitienė, Mačio- 
nienė, Seimonienė, Karsokie- 
nė, Kruger, Raulusevičienė, 
Young, Palton, Maurutienė ir 
keletas kitų. O draugas Jonas 
Stripeika sutaisė virš 300 po
rų batų, o mes jam nei už vi
nutes neužmokėjome., 

»
Mes, kurie dirbome ir atsie

kėme tokias gražias pasekmes, 
šiandieną džiaugiamės ir šven
čiame“ to viso darbo pabaigtu
ves. O mūsų priešai fašistiniai 
elementai neriasi iš kailio ir 
griebiasi žemiausių priemonių, 
kad mūsų darbui pakenkti. 
Pirmiausia jie skundė mus 
slaptai, policijai — FBI, kai
po komiteto pirm, nekartą bu
vau detektyvų aplankytas ir 
išklausinėtas, 
nūs visą mūsų 
nieko įtariančio nesurado. Pa
staruoju laiku jie pradėjo ata
kas, telefono pagalba: pašau
kia ant telefono, iškolioja, iš- 
bjaurioįa ir uždaro telefoną. 
Pereitą nedėldienį-, tai įtin ga
vau stiprų pagrąsinimą. Pa
šaukęs, kaip paprastai, gerai 
išplūdęs, pareiškė: “juk tu 
žinai, kad dabartinė Lietuvos 
valdžia sušaudė tūkstančius 
Lietuvos žmonių ir jūs, kurie 
remiate tą Lietuvos valdžią, 
laukia toks pat likimas, reišA 
kia, sušaudymas.” Tai buvo 
4-tas panašus vizitas iš eilės. 
Kas toks šaukia, nežinau, o 
ant galo, ir nėča reikalo ži-

jokių vizitorių, nes jie dar 
neturi nei patogumų, nei lai
ko su jais svečiuotis. Tačiau 
užbaigus 5 metų planą, tiki
masi, jog galėsime organi
zuoti net grupes važiavimui 
jos aplankyti. Įsivaizdinkime, 
kaip jausis tie žmonės, kurie 
ne tik niekuomi neprisidėjo 
prje Lietuvai pagalbos teikimo 
darbo, bet dar visokiais bū
dais jam trukdė.

LPTK Pirm., ’ 
J. Žebrys.
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Tačiau, išaiški- 
veikimą, jie

Ar.Kenčiatė
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio, ■
• Gazų ir Išpūtimo-^

is priežastie?
< Veiksminio 

Užkietėjimo?

' noti. Tiek žinati, kad sveiko 
proto žmogus' tokių, kvailys
čių nedasileis, o su bepročiais 
neigi nori kas reikalus turėti.

Užbaigus šį darbą, gali bū
ti tie isterikai nurims, tačiau 
jiems reikia pasakyti, kad mos 
šį darbą užbaigėme ne todėl, 
kad koks ten fašistėlis to nori, 
bet todėl, kad nuo dabar Lie
tuvos žmonės jau patys galės 
reikalingiausiais dalykais apsi
rūpinti.

Nereikia manyti, kad ten 
jokių trūkumų jau nėra, jų
yra, kaip ir kitoser karo nute-, PALESTINOS TERORIS- 
riotose šalyse. Gali būti, kad TAI ĮSPĖJA ANGLUS
dar mes turėsime laikas nuo! T . .. v
laiko jiems dolerį kitą paau- Čiuža C.— alestinos zy- 
koti dėlei atsteigimo .kokios teioustai grūmoja 
būtinos įstaigos ar tam pana-: £T°bti anglų valdininkus, 
šiai. Bet tai bus tik lašas jū- jei tik anglaijiusmerks mir- 
roje, palyginus su šia rinklia- ti bet kurį žydą. O jeigu 
va. F ' žydas bus numarintas, tai

Kiek žinoma, kol kas Lie-teroristėi žudysią pagrob
tu vos valdžia nepageidauja : tus anglus.
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532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ~IR

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

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

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

LWUVISK4
GERIAUSIA DUONA
•.SCHOLES BAKING
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Garsios 
viri 
76 metus
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Gomozo.
jas — --------- . . v . ..
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, zonų ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazUs ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausmą ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pBsiūsKite del titūsu specialaus susipa- 
zinimui" pasiūlimo-—ir gausite— ,

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR, PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir» 
nykstelėjimų. C* |
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

® 7 . , 1
Ne laukitel Bukite sumanūs! Im

kite laikų — išbandyta Dr. Peter’s 
Daugiau negu liuosuoto- 

akilvio toniko vaistai —

•„■n

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj II .uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<5 vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas..

Adresas....—

Pašto Ofisas
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
© Dopt. 674-32F
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. .
256 Stanlov St., Winninea. Man.. Can. |

ft

a---------------------- - -----------
Tol. TRObridge 6380

DR. JOHN' REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ji* 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

^278 Harvard Street 
Jiampf Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS. 
®®

RONKONKOMA 
8634

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar anji Grill,”'nes žino, kad visados bus patenkinti. 
, ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MATTHEW P. BALLAS ft 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pąs.mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
'' . (RAMANAUSKAS)

I

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Laidotuvių 
Direktorius

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.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily ' Penki'”* T’””T.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

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

Tcl. SOuth 8-5589.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite forest Parkway x 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Dėl J. Gasiūno Prakalbų 
Maršruto

Be abejo, visos LDS kuo
pos 1-mos Apskrities ribose 
matė paskelbtą prakalbų 
maršrutą LDS prezidentui 
J. Gasiūnui. Paskelbimas 
tilpo Laisvės 7-tam nume- 
ryj š. m. ir Tiesoj sausio 15 
d. Iki šiol nei vieno priešta
ravimo negavau, tai džiugi
nantis dalykas. t

Su pradžia vasario mėne-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
/

>' ) ........•

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

PITTSBURGH, PA vinią pasiųsti daugiausia de
legatų.

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

šio kuopų susirinkimuose 
būtinai apkalbėkite, kaip 
geriausia jūsų kolonijoje 
surengti prakalbų didelį mi
tingą. Mažesnėse kolonijose, 
patartina daryti draugiš
kas sueigas su užkandžiais 
ir gėrimais, sukviečiant vi
sus lietuvius.

Kadangi kalbėtojo atsi
lankymo iš New Yorko pro
ga padarysime .apvaikščioji- 
mą (paminėjimą) 400 metų 
sukakties nuo pirmos spau
sdintos- lietuviškos knygos 
išėjimo, tai reiškia, kad 
mūsų LDS kuopos bus pir
momis tos garbės nešėjo
mis, todėl pritarimo suei
goms bus, tik reikia ruošti 
jr biskį pasidarbuoti. Pa
sekmės neabejotinos.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Puikus Susirinkimas
Sausio 26 dieną įvyko Pitts

burgho ir apylinkės lietuvių 
veikėjų susirinkimas. ‘ Dalyj 
vavo per 30 ypatų: Susirink ir 
mas prasidėjo 3 vai. po pietų. 
Susirinkimą atidarė LLD 4-tos 
Apskrities pirmininkas Leka
vičius, paaiškindamas susirin
kimo tikslą. Tos dienos tvar
kos vedėju išrinktas Jonas Ur
bonas, raštininkū St. Orda.

Dienotvarkis susidėjo iš ke
turių punktų. Pirmas punktas 
buvo organizavimas Pittsbur
gho ir apylinkės rašytojų-ko- 
respondentų. Išrinkta sekami: 
Iš McKees Rocks Jūozas Mi
liauskas, iš Northsides Jonas 
Mažukna, iš Soho dalies jau
nuolis Al. Mikeska, iš South- 
saidės Antanas Pipiras, iš 
Braddock Jurgis Urbonas, iš 
Wilmerdingo Matakas,«iš Am- 
bridgeaus Ona Avolga, iš 
Washingtono Julė Kubickie- 
nė, iš Muss (?) Saukstienė 
( ?—Red.) Jie apsiėmė’rašinė
ti į Pittsburgho žinių skyrių 
ir rūpinti^ to skyriaus finan
savimu.' '

J. Miliauskas paaiškino apie 
pradėtą darbą. Jis nurodė, kad 
metai atgal dienraštyje Vilny
je pasirodė keliuose nume
riuose Pittsburgho žinios, bet 
vėliau, pasitraukus Sliekui ir 
dėl kitų priežasčių, skyrius 
Vilnyje pasinaikino. Dabar

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST." 2-8342

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. Evergreen 8-9770

Joseph Garszva
Undertaker, & Embalmer

, Manager
JOHN A. PAULEY

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudayyta iš 10-ties'įvairių daržo^ 
vių į 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

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

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

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

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

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

kitus miestus ir apmokame pašto

FOUNDATION
Loa Angeles 55, Calif.

$7.75, Qt. $12.75.
Vitaminus siunčiame paštu | visus 

Išlaidas.
WONDER LIVE

6164B—Metro Sta., Dept. C,

Sausio 19 dieną buvo laiky
tas posėdis Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto Pittsburgho 
skyriaus. Dalyvavo pirminin
kas J. Urbonas, pagelb. J. Ma
žeika, .raštininkas Orda ir iž
dininkas D. P. Lekavičius. Pa
sirodo, kad apmokėjus drapa
nų pasiuntimo ir čeverykų pa
taisymo lėšas, ižde lieka 10 
dolerių. Nutarta surengti 
vo mėn. 16 d. vakarienę 
siems, kurie darbavosi, dėl
teikimo Lietuvai pagalbos. Ten 
bus išduotas plakus raportas 
iš trijų metų veikimo. Tai bus 
užbaigtuvės mūsų darbo. Pra
šomi visų kolonijų draugai ir 
draugės skaitlingai dalyvauti 
ir pasidžiaugti savo darbu.'

dienraštyje'Laisvėje jau ant
ras skyriaus numeris išeina. 
Labai pageidautina, kad, Pitts
burgho žinios Laisvėje gražiai 
gyvuotų.

Johas Mažukna paaiškino, 
kaip mums reikalinga Pitts
burgho žinių atmušimui tary- 
bininkų melų. Kaip žinoma, 
tarybįninkai sušilę skleidžia 
visokius prasimanymus kliu- 
buose ir draugijose, viliodami, 
iš jų pinigus “dėl Lietuvos iš
pirkimo.” Reikia taipgi atmuš
ti pabėgėlių iš Vokietijos bur
nojimus prieš Lietuvą. Taipgi 
jis išreiškė pageidavimą, kad 
Pittsburgho žiniose biznieriai 
pasigarsintų sykį per mėnesį. 
Tas padės mums Pittsburgho 
žinias palaikyti.

i
Reikia pabrėžti, kad pas 

^usirinkusius matėsi noras pra
dėti veikti. Dauguma dalyva
vo diskusijose.

Antras dienotvarkio punk
tas buvo, tai menas ir radijo 
pusvalandis. Tgomi rūpintis 
palikta LDS 4-tai apskričiai. 
Taipgi plačiai diskusuota apie 
demokratinių lietuvių suvažia
vimą, kuris įvyks Brooklyne 
pabaigoje kovo mėnesio. Kal
bėta, kaip daugiausia delegatų 
pasiųsti.

Po tam kalbėta apie pami
nėjimą lietuviškos knygos 400 
metų sukakties. Nusitarta su
rengti vieną didelį Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvių parengi
mą su paskaita apie knygą. 
Tai bus vakarienė ir pamargi- 
nimai. Taipgi nutarta rengtis 
prie knygos parodos Pittsbur- 
ghe. Bus tuo reikalu susisiek
ta su Dr. Baltrušaitiene ir 
Pittsburgho Universitete lietu
vių kambariu.

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IKI 40

Nuolatiniai, Pilnam Laikui Darbai

ko- 
.vi- 
su-

Pittsburghe jau daug dar
bininkų atleidinėja iš darbo. 
Pereitą savaitę Press Steel pa
leido apie šešis šimtus darbi
ninkų. Taipgi Northern Foun
dry atleido daug darbininkų.

D. P. Lekavičius.

Bridgeport, Conn.

ATDARI DU ŠIKTAI
QJENINIS ŠIFTAS: 7:30 A.M. — 5:15 P.M.

NAKTINIS ŠIFTAS: 3:15 P.M. — 11:45 P.M.

Gera Alga - Švarus Darbas

KREIPKITĖS 9:30 A.M. — 3 P.M.

•C. F. MUELLER CO.
180 Baldwin Ave. Jersey City, N. J.

PATOGIAI. PASIEKIAMA IKWOURNAL SQUARE
[ (27)

t

REIKALINGOS 
Siuvamųjų Mašinų Operatorės 

TAIPGI
Pakuotojos ir Lankstytojos
SU ARBA BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas VakacijosiSu Alga
Lengvus Išdirbiniai Linksmu Aplinkuma

Tik Dieninis Darbas 
Kreipkitės

DU-RAY MILLS, INC.
MICHELIN BUILDING, MILLTOWN, N. J.

’ (33)

“Mikšių svajones” 
Bridg^porte

šeštadienį, vasario 8 d., 
Liet. Jaunų Vyrų Dr-tės Salė
je, 407 Lafayette St., Bridge
port, Conn.’ bus suvaidinta 
nepaprastai graži tragiška 
komedija “Mikšių Svajonės.”

Svetainės durys atdaros 7 
vai. vakare. Vaidinimas pra
sidės lygiai . 7:30 vai. Įžanga 
50 centų asmeniui. Scenoje 
stato vietinė ALDLD 63-čia 
kuopa.

Seniai jau bridgeportiečiai 
yra bematę gražią komediją. 
Todėl šiuom kartu ne tik vie- 
tiniai, bet ir aplinkinių mies
tų lietuviai turės progą pa
matyti neseniai iš spaudos iš
ėjusią, juokingą trijų veiks
mų tragišką komediją—“Mik
šių Svajones,” kuri yra A. 
Supte vičienės sudfamatizuota 
iš apysakos “Amerikos Karei
vis.”

Ateikite visi — seni ir jau
ni — dideli .ir maži! Pamatę 
šią komediją — nesigailėsite, 
šioje komedijoje perstatoma 
Lietuvos kaimiečių viena šei
ma, nepaprastai gobši į pini
gus.

Komedijoje dalyvauja seka
mi Bridgeport© lietuviai vai- 
dylos:

A. Gečienė, A. Marozas, M. 
Bakūnas, E. Baranauskienė, 
Ch. Bend,ėraitis, B. Bartkevi
čius, J. Butnoris ir P. Bara
nauskas.

Apart vietinių — mes tiki
mės svečių iš Brooklyno. ir 
Waterburio; taipgi iš kitų ar
timų miestų.

1

Po vaidinimui bus galima 
smagiai pasišokti. Taipgi bus 
.patiekiama įvairūs užkandžiai 
ir gėrimai. Pasinaudokite pro
ga!

PATYRUSIOS
Marškinių operatorės
Patyrusios prie visų sekcijų 

Ateikite ir išklausykite mūsų 
mokestį

Kiekvieną vakarą ū P.M. iki 8 P.M.
Taipgi

PATYRUSI FORELADY
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

į /

Matthew A. . 
BUYAUSKAS

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

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėles 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra,” 

VALETAI 
Vertės $5,00, Tik $1.50

Pas
Melody Lane Co.

465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

ir pavienių.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau

■ naujus paveiks
lus ir k ra javu s
sudarau su ame-fU’

; rikoniškais. Rei-^ 
! kalui esant ir 
: padidinu tokio' 
J dydžio, kokio pa-\g
■ geidaujama. Tai- 
; pogi atmaliavoju
įvairiom spalvom. '

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lino

: , JONAS STOKES
' 512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191

di

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

► TUNERISV
Perbūdavo j a pianus iš

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

L L PIANO TUNING &
! REPAIRING CO.
i 9152 GOLD STREET, 

OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

>IM— «e»
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Po tam laikytas posėdis 
LDS apskrities komiteto. Ko
miteto nariai pasiskirstė pa
reigomis sekamai: Pirmininku 
A. Mikeska, pagelbininke Ona 
Avolga, turto rašininku A. Pi
piras, užrašų rašt. M. Povi- 

.lauskas, iždininku J. Urbonas, 
iždo prižiūrėtojais D. P. Ler 
kavičius ir J. D. Lekavičius. 
Buvusios konferenęijos proto
kolas tilps Tiesoje.

VALDŽIAI TAIPGI 
TRŪKSTA POPIEROS*
Washington. — Valdžios 

spaustuvei ’taip pat stokuo- 
ja popieros; del to gal turės 
sušlubuot kasdieninis leidi
mas Kongreso Recordo, Fe- 
deralio Registerio' ir dauge
lio kitų valdinių spausdinių.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

\ ARTHRITIS
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAŲ-

GERA MOKESTIS

M. & H. SHIRT CO, INC.
FACTORY NO. 2

161 NO. BROADWAY
SOUTH AMBOY, N. J.

Tel. ,South Amboy 1-1023
(27)

buvoSausio 26 cl. faipgi 
susirink. LLD 4-tos Apskrities 
Komiteto. Nutarta apskrities 
konferenciją laikyti paskutinį 
sekmadienį vasario mėnesio 
LDS 142 kuopos name ant 
West Carson. Raštininkas tu
ri išsiuntinėti pakvietimus. 
Taipgi bus rinkimas delegatų 
iš kuopų. į demokratinių lietu
vių ■ suvažiavimą ir bus prisi
rengimas prie apvaikščiojimo 
400 metų lietuviškos knygos 
sukakties. Ūpas yra į su važia-

Jeigu
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ 
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne- 
siųskiv pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes (jums tuoj pasiųsimo tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lešuos, jei nepatiks,

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

'NOTICE is hereby Riven that Licence No. 
C 480 has been issued to the undersigned to 

distribute beer at wholesale under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7706 — 1,3th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings to 
premises.

JOSEPH C.
CLARA LEONARDO

be consumed off the

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI, SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU,

• PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES V1GŪNAS
284 Scholes Street

Brooklyn, N. Y.
i •

Telephone EVergreen 4-8573
—.——-—-— ----- - —-——-—>—-

ANTHONY ROGERS
\ (Raudžius)

328 Union Avcntię 
Brooklyn^ N. Y.

•r

f

T 4

REIKALINGOS
Moteriškės

ELEVATOR OPERATORĖS

44 Valandų Savaitė. Gera Alga 
Sekmadieniais Nedirbama

Duodama uniformos ir bliuskutės 
Nemokamai apdrauda po 3 mėnesių 

Ir daug kitų Šalpų

KREIPKITĖS
BUILDING

SUPERINTENDENT
886 MAIN ST.

WM. SKUODIS 
564 Wytlue Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tęl. EVergreea 4-8054

MIKĘ LEIPUS 
324^Pey<>e Street 
Brooklyn, Nt. Yv

Tel. BVenreen <-8003

LEONARDO
& JOHN M.ONGELLI 

Shore Road Beverage Distributors
' 7706 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 12408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107, of 
the Alcoholic Beverage Control Lrw at 
1750 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SOLOMON L. SIMMONS
1750 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N<^ 
GB 12687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 'Section 107 of

. the Alcoholic, Bęverage Control I^rw at 
: 292U — Avenue I, Borough of Brooklyn, 

County of Kings , to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN LIPSCHITZ & 
ARTHUR PEPPER 

(L. & S. Dairy)
2926 — Ave. I, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12401 has l>cen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
576 Grand Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings to be consumed off the 
premises.
\ LENA KAPNER
576 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
1918-20 Nostrand Ave., Borough qf Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed of€ the 
premises.

BEATRICE ENSLER
1918-20 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.___________ . t
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12746 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1119-21 Washington Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ABRAHAM SEMP & JOSEPH SCHA'l’l’EN 
1119-21 Washington Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License, No. 
GB 12672' hae been issued to the undersigned 
to still beer at retail under. Section 107 of 
the , Alcoholic Beverage Control law at 
334 Knickerbocker Ave,, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1SIDOR MANN
334 Knickerbocker. Ave., Brooklyn.

BRIDGEPORT, CONN.
(33)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BAČKŲ DARYTOJAI
I

Patyrę

5 DIENŲ SAVAITĖ

NUOLATINIS DARBAS

SCHOGK, GUSMER 
&C0.

816 Clinton Street

Hoboken, N i J,

Kreipkitės į
MR. HELLER

PRANEŠIMAI

N. Y

(2»)

MONTELLO, MASS. •
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks va

sario 3 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. Na- ‘ 
mo kambariuose. Visi nariai, kurie 
neužsimokėjote už duokles, pasimo- 
kėkite šiame susirinkime už 1947 m. 
Taipgi manau, kad gausite naują 
knygą už 1946 m. — G. Shimaitis, 
Fin. rašt. ‘ (26-27)
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CIO Prašė Neatleisti Bfooklyniečiai Jau Ga
Rendų Kontrolės

Užgyrė Pakėlimą Algą I Brooklyn© Progresyvių Apie Rendy Kontrolę
Švietimo Taryba praeitą 

ketvirtadieni užgyrė įstatym- 
davystės pasiūlytą laikinąjį 
pakėlimą algų mokytojams. 
Pridedama po $300 metams ir 
priedas išmokama ir už praei
tą mėnesį — nuo sausio 1- 
mos.

Vaikai Sugebėjo 
Gelbėtis iš Gaisro

Vidurnaktį iškilus gaisrui i 
namuose, 69-49 Ingram St., ' 
Forest Hill, Linda Altman, 9 
metų išsilaikė užsidariusi dra
bužių šėpoje. Jos broliukas 
Peter, 12 metų, iššoko nuo 
antro 'aukšto per langą ir pas
kui atvedė gaisragesius ją iš
gelbėti. Ją rado pridususią 
dūmais, bet paskui atgaivino.

Nelaimės metu tėvai buvę 
išvažiavę į teatrą, o vaikai ir 
tarnaitė jau buvę*sumigę.

Ėmė Bonus už Davimą 
Aparhnento

Johannsen 
jai norint 

iš buvusio

Mrs. Katherine 
teisme liudijo, kad 
gauti apartmentą 
Lenkijos grafo De Porceri, jis 
pareikalavęs $9,500 už davi
mą buto ir $1,900 rendos už 
metus iŠ anksto. Jinai sutikusi 
mokėti, bet atiduodant kyšį 
bute turėjus paslėptą detek
tyvą ir OPA agentą. De Por
ceri ir jo bendrą William 
Bialek areštavo su gaviniu.

Mrs. Johannson susikraustė šyvių. Jos šaukėjuose, be kitų 
į butą, 935 Park Ave. ir nuo 
spalių gyveno visai nemokėda-! 
ma rendos, kadangi jos pini- , 
gai ir Čekis buvo vyriausybės į 
laikomi parodymui teisme 
prieš butą išrend unjančiiis 
agentus.

Konferencija
8-tą, Hotel StVasario 

George, šaukiama visų Brook- 
lyno progresyvių organizacijų 
konferencija.
KONFERENCIJOS

Apie tai" šaukėjų 
m as sako:

“Su atsidarymu 
greso prasidėjo i 
tas vajus prieš Amerikos liau
dies ekonominį saugumą ir 
demokratines laisves. Kad 
progreso laikrodis nebūtu at
stumtas atgal bent dvidešimt
mečiu, liaudies pasipriešini
mas turi prasidėti dabar:

“Konferencija siekia sujung
ti visus progresyvius piliečius 
visų rasių, tikybų ’*• politinių 
pažvalgų • koalicija apginti 

Į atsiektus įstatymus, laimėtus 
po Franklin D. Roosevelto va
dovybe. Tikslas šios konferen
cijos vra išdirbti veiklos pro
gramą atmušimui tų atakų ant 
mūsų taikos ir gerovės ir pa- 

' siūlyti liaudiškus įstatymus 
Brooklyn© žmonėms ir po vi-

■ są šąli.”

SIŪLOMA SVARSTYTI

i Amerikos gyvenimo standar- 
• d as ir gerovė:

Susiedijų 
Veteranų 
Darbininkų ir šalies.

l Demokratija ir lygybė.
I KONFERENCIJOS ŠAUKĖJAI

ši konferencija nebfts vienų 
darbininkų, bet visų progre-

TIKSLAS
pareiški-

80-to kon- 
dar negirdė-

Pavojingiausias Žmogus Pasaulyj! _ 
. . . Gręsmingiausiu istorijoje adresu! Ma
tyk Rreitai-judančių,. veiksmų pilnų dramų 

šnipavimo ir nnti-šaipavimo . . . 
iš tikrovės ir laiku! 
JAMES CAGNEY >

“13 RUE MADELEINE”

The Worker Rašo 
Apie Lietuvius

Annabella !'s Richard Conte ;
Frank La t i more

Ir puikus asmenų vaidinimas jenoje * 
Pirmų syk teatre pasirodanti Gracie Fields 

The Debonair* >!< Beatrice Seckler
Extra: ARTHUR BLAKE

ir 50th Street.ROXY

Angliško darbininkų savait- \ 
raŠčio The Worker vasario 2- ‘ 
ros laidoje plačiai rašoma apie 
Michigano valstijos sen. Van- 
denbėrgo santykius su lietu
viais fašizmo garbintojais.

Jvyki.M Judžiu Istorijoj! Nepapi'hstni šauni 
ir begaliniai smagi filmai Pirma gyvojo 
veiksmo drama, taip pat ir Walt Disney’s 

įgyventos Uncle Remus pasakos

PRAŠOME PASIIMTI 
LAIŠKUS

Laisvės administracijoj 
laiškų sekamiems asmenims:

Mrs. J. August.
Mr. & Mrs. S. Adomaitis.
M. Horanth.
Walter Kubilius
T. Kapočius.
W. Keršulis.
Geo. Klimas.
Francis Noris.
Peter Satkus.
Prašome ateiti pasiimti, ne- į 

siuntinėsime.
L. Adm-cija.

‘SONG OF THE SOUTH‘
Techiii-Spalvomis hu dainomis, kur norisi 

niūniuoti ir švilpauti! Ir dar

“The Falcon’s Adventure”

yra i
Brooklyn PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb Avės.

Brooklyne praeitą antradie- j 
n j areštuoti 4 jauni vyrai, 19,1 
20, 22 ir 31 metų, kaltinami ; 
buvus dalyviais apiplėšimo 
krautuvės, 2835 ITarway Ave., • 
sausio 25-tą. . * I

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpanti scenos veikalą!

CAROUSEL
bu garsiausiais pasaulio aktoriais
• dainininkais, šokikais ir Šauniu

7 orkestru.
Tikietai dabar po $1.20 ir daugiau 

Vakare 8:30,
Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30 

MAJESTIC THEA.
44th Street, West of B’yvay.

Pamatyk Sėkmingiausi Muzikai) 
Veikalą ant Broadway!, 
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikletai po $1.20 ir daugiau. 
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadienį ir šeštadienį.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B’way

yra šios Brook lyno organiza
cijos :

Amerikos Darbo Partija
Amerikos žydų Kongreso

| moterų divizija
Vartotojų -ir Rendauninkų

Civilių Teisių Kongresas
Amerikos Moterų Kongre

sas
CIO Taryba

Fraternal is
Ordinas ,

Progresyviai Amerikos Pi
liečiai (į šią susivienijo 8 žy
mios pilietinės organizacijos, 
įskaitant mokslininkų, meni
ninkų ir profesionalų)

Nacionalis Negrų Kongre
sas

Taikai Laimėti Komitetas. 
Ir daugelis kitų vietinių drau
gijų ir kliu bu.

KONFERENCIJOJE 
DALYVAUTI SĄLYGOS

Delegato ar svečio mokestis 
$1. Draugijos delegatų gali 
siųsti, kiek nori. Tačiau prašo- 

i ma, kad norinčios būti gerai 
' informuotomis apie visą kon
ferencijos eigą, norinčios pri- 

I sidėti visoje eigoje draugijos 
atsiųstų ne mažiau 6 delega
tus. Konferencija veiks atski
romis sesijomis. Paskui iš tų 
sesijų trumpai raportuos ben
droje sesijoje h’ priims rezo
liucijas.

New Yorko miestui trūksta 
mažiausia 150,000 apartmen- 
tų ir rendų kontrolė reikalin
ga dar bent porai metų ar gal 
ir penkioms, pareiškė sena
tui Edmond B. Butler, butams 
autoriteto viršininkas, nuvykęs 
į' Washingtoną.

------------------- - \

New Yorko 'CIO praeitą ant
radienį telegrafavo maj. gene
rolui Philip B. Fleming, laiki
nosios rendų kontrolės viršinin
kui. Telegramoje prašė “ener
gingai remti išlaikymą rendų 
kontrolės dabartiniame lygyje.”

“Darbininkai neišgali mokė
ti aukštesnes rendas/7 pareiškė 
Saul Mills, miešto Cl6 sekreto- 
riusr savo telegramoje genero
lui Fleming.

Armijai Reikia ' 
Spaudos Žmonių

Jungtinių Valstijų Armijon 
verbavimo stotis, 246 Graham 
Ave., Brooklyn^, skelbia no
rinti gauti visokių spaudos 
darbininkų, rašytojų ir artistų 
tarnauti liuosnoriais trejus 
metus rekrutą vimo garsinimų 
biure.

Aplikacijos norinčių įstoti 
'priimamos čia, bet galutinas 
priėmimo nuosprendis pri
klausys nuo karinės vyriausy
bės Washingtone.

Newyorkiete Dolores Porter, 
23 m., įšokus į North River 
prie W. 42nd St., bet čia pat 
laukę pervažos trys new ark ie
čiai vyrai ją išžvejojo iš šalto 
vandens. Ji atsisakė paduoti 
priežastį bandymo žudytis.

vo 9,100 Prenumeratą 
The Workeriui

Brooklynieeiai komunistai ir 
jų draugai per pastarąsias ke
lias savaites užraše 9,100 ang
liško darbininkų savaitraščio 
prenumeratas. Tai didžiausis 
atsiekimas, kokį kada brook- 
lyniečiai turėjo toje srityje.

Tačiau buvo nusistatyta 
gauti 10,000 per du mėnesiu, 
baigiant su sausio 31-ma.
Ii komunistų kliubai jau 
niau savo kvotas užbaigė, 
sistatė naujas kvotas iv 
perpildė. Kiti atsiliko.

A

Tarp Lietuvių
Tarpe gana gerai pasiro

džiusių, bet kvotos neužbaigu
sių yra ir Lietuvių Komunistų 
Kliubas. Kvotą turėjome 50, 
gavome 37, dar trūksta 13-

Tū- 
se- 
n li
tas

Baudžia Uniją už 
Streiką

Konferencijai r e g i stvacija mokyti
prasidės 12 vai. dieną, baig
sis 6 vai. vakaro.

WARNER BROS, nauja puiki dramai 
Ida laipino :!< Robert Aida 

. Andrea King ❖ Bruce Bennett.

“THE MAN I LOVE”
•* !r šaunus ašmenų vaidinimas scenoje * 

Charlie Barnet ir Jo Orkestras 
Dar ir Ray English ir Coles ir Atkins

STRAND Broadway ,ir 47th St.

Piirnmount's Tobula- 2 už I Programa!
Tobula naminė komedija! . . . Smagiausia 

moterystė ... Gyviausia meilė . . .
Garsiausias juokas!

Loretta David
Young Niven

‘■'The Perfect Marriage”
su

* Eddie Albert Charlie Ruggles ❖
Zasu Pitts

* Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoj
The Mills Brothers * Olga. San Jnan 

Tim Herbert ir EXTRA:
Elliot Lawrence ir jo Orkestras.

Vidunaktį rodoma kas naktį.

PARAMOUNT Broadway ir 13 St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMA’S!
Matyk sensacingu* judžius iš karo liulo-Chinoje! Matyk žiaurias kautynes Hanoi! 
Matyk francūzus bombarduojant sukilėiiii užimtus miestus! Matyk pirmuosius pa
veikslus iš Yenano provincijos, chinų komunistų sostinės! Matyk tūkstančius žmonių 
išhombarduotų iš namų ir gyvenančių urvuose! Matyk policijos centro susprogdi
nimų Haifoj, Palestinoj! Matyk Graikijos laivą užplaukusį ant minos Aegcjaus Jūroje, 
kur žuvo 400 žmonių! Matyk Haile Selassie peržvelgiant savo kovūnų legionus! Matyk 
Generolo Marshall prisaikdinimų kaip valstybės sekretoriaus! Matyk < svarbių 
“Dawn over Cyrenaica,” miesto atstatymų po Mussolinio okupacijas!

I EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. 
3 <• .

filmų

ISTORIJA AVANTIŪRŲ IR VIRPANČIO ROMANSO, SLAPTINGŲJŲ RYTŲ Al». 
LINK ŪMOJ! SUJAUDINIMAI... VEIKSMAI... NUOSTABUMAI... REGINIAI...

Douglas Fairbanks, Jr. 
Maureen O’Hara * Walter Slezak 

“SINEAD THE SAILOR”
Puikiomis Techni-Spalvomig \

mi Anthony Quinn • George Tobias
• Nuolat Rodoma. >3 Vidunaktį kas Naktį

O I»AI BROADWAY ir 47th ST.

“Spalvos yra natūralės ic tikrovinės . . . visuomet turi didį pa
trauklumų savo vaizdingumu . . —N. Y. HERALD TRIBUNE

povflna .v gttsij°s-
\ersVato

* f’'”' ’

6 ta Savaitė
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International Brotherhood 
of Teamsters Lokalui 807-tam 
neva bešališkasis pirminin
kas Hugh E. Sheridan įsakė 
sumokėti Motor Haulage fir
mai, 130 Clinton St., Brookly
ne, $4,151. Esą, tiek firma 
nustoj>usi praeitą balandį bu
vusiame prieš tą firrrią strei
ke*

Sheridan sakėsi noris “pa- 
uni j as. atsakomybės.”

/fų “mokytoju’*1'dabar atsi
rado visokių — kongrese, vals
tijų seimeliuose, miestų val
džiose, tačiau atrodo, kad dar- 

ibininkai vis labiau išmoksta 
Į vieningumo. Vargiai jie leisis 
i “numokomi” ikį(to, kad nepa
sipriešintų per dideliam išnau
dojimui ar panęigimui jų tei
siu.

Muzikos Mokykla Kaipo 
Gydymo Priemonė

Brooklyn o Muzikos Mokyk
la, 126 Felix St., sakoma, pir
moji įvedė gydymą — veikli- 
nimą pažeistų muskulų ir są
narių — praktikavimusi groti 
kokiu nors instrumentu. Jau 
seniau buvo žinomas tūlų ner
vų ligų gydymas klausymosi 
muzikos.

Pirmutinė tą metodą pasiū
liusi mokykloj muzikos vedė
ja Miss Edith Otis, prieš apie 
porą metų. Jos mintis pasiro
džiusi priimtina ir nutarta iš
bandyti platesne skale, sako 
Miss Irene E. Golden, mokyk
los viršininkė. Daktaras nusta- 

dalis reika-to, kuri sąnario 
linga atitinkamos mankštos, o 
mokykla pataria, 
trumentą vartoti.

‘ Toks gydymas yra trejopai 
naudingas, sako mokyklos ve
dėjos — padeda atbudayoti 
muskulus, stiprina moraliai ir 
įteikia vertingo žinojimo, kas 
teikia smagumo ir pasveiku
siam.

Mokykla kol Kas veikia tik
tai tiek, kiek ji tam gauna pa
ramos iš Socidl, Service Biuro. 
Pernai bandymus gydyti su 
muzika pravedė su 1,395 stu
dentais, tam ir panašiem tiks
lam .......  ‘

kokį ins-

leidžiant $52,733.

sen'-

AUTOMOBILISTAMS 
' v * ’ .

I /

Dar keliose gat^fese 
miestyje (down town) apri
bojama mašinoms pasistatyti 
laikas ir vieta, Paliečia sritis 
nuo Broadway į rytus iki 
South St., į pietus iki White-' 
hall ir State Sįts., į šiaurius iki 
Fulton St., išskiriant Pearl ir 
William Sts. tūlus blolais. .Se
niau padėtos po drausme tūlos 
kitos gatvės, tad norint pasi
statyti magina reikia gerai ap- 4

World Tourists, Inc.
(įsteigta nuo 1927 rn.) 

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nų drabužių ir kitų daik
tui
Visas Sovietu Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais 
kaip ir visuomet

1. MES taip pat chemiką* 
lais išrūkome drabužius 
ir gauname Sveikatos 
Tarybos liudijimą.

2. ’ MES sumažinome savo
lėšas.

3. MES turitn įrengimus ge

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefopuokito arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.
18 W- 23 S<-» N- V- 

\myvW/ Tel. Orchard 4-4060

Kliubiečiąi 
n ant į kliubo 
sari o 4-tą, šio 
karą atsinešti 
Mūsų gerieji rėmėjai prašomi
per mus užsirašyti.

Kliubietė.

prašomi, atei- 
susirinkima va- 
antradienio va- 
ir prenumeratų.

Serga
Jauniausias laisvietis, Ed- 

wardas Sidney (židžiūnas) 
pastarąsias kelias dienas ser
ga. Menama, kad.orvalkas ar 
šiaip sunkus “šaltis” prispau
dė prie lovos. Randasi namie, 
tėvų ir sesutės priežiūroje.

' PARSIDUODA NAMAS 
949 GRAND STREET 

' BROOKLYN,. N. Y.
C šeimų namas, 2 apartmentai tušti. 

Didelė krautuvei patalpa, nėra lense. ffifiOO. 
SAUKITE PRIES 5 P. M.

, STAGG 2-2318

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužiu ir MAISTO c

į Sovietų Sąjungą
ir visas kitas šalis, taigi ir j 
L e n k i j ą, Czechoslovak] ją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti
ją, Franciją, Belgiją, Itali
ją, Rumuniją, Jugoslaviją.
SIŲSKITE MAHLER BŪDU
Greitam Pristatymui 
Pigiausiomis lėšomis

Visos Smulkmenos 
Sutvarkomos

Siuntiniai įkainuojami
Užsieniniai muitai

išrenkami
Padėvėti drabužiai

Cheminiai išrūkomi
Apdraudžiami pilnai vertei
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS

Maisto Pundelis No. 1, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus in 
patarnavimo lėšas $12.50

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY D. MAHLER, INC. 
fcronx-500 East 164 th St. 
Važiuot. 3rd Avė. “L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 351 h Streets

Tel. MOTT IIAVEN 9-5300.

BIZNIERIAI, SKELRKITfcS 
LAISVĖJ

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių. Koncertų, Bankietq, 
Veatnvių, Susirinkimų ir 1.1. Pniku* 

ateičių* su naujausiai* {taisymai*.
KETUknj BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. BTagg 2-S842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

1 Penktadieniais Uždaryta

MMHMI

VYRIŠKI TOPKOOTAI 
IR OVERKOUTAI 

n

Specifies Kainos Po:

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

Good Grado Clothes, Ine.
109 South 5th -Strteet, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie ‘Williamsburg Tilto)' 
Telefonas EV. 7-C3S0-1-2

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEGIONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
gerai patyrę BARBERIAI

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
• ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9613

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |*w*li . . . $24rs

/ CAMMJDGI

17 |*w«h

MATIKI

■■■
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. »-«17». (Arti GrtOuuu Aire.I VaJUmi*.

sižiūrėti.

.................




