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KRISLAI
Spėlioj’iirno Liga.
Piktavalių Melagių

Klausyt Negalima.
Dzinguliukai Surūdijo, o

Viltis Žlugo.
Meilė už Doleri.

Rašo SVEČIAS
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Vėl amerikinėje spaudoje 
pasileido darban spėliojimo 
liežuviai. Ką darys Tarybų Są
junga? Ar kariaus prieš Japo
niją? Ką reiškia Stalino pri
skaitymas Japonijos prie agre
sorių ?

Naudos iš tų spėliojimų la
bai mažai, o žalos labai daug. 
Jie tik duoda japonams progą 
apsidairyti ir prisirengti.

’ )

V
THE LITHUANIAN DAILY■SSSV,

No. 265

1
J

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVĖS XNTKAld?phoi” stLmMERm8TREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Lapkričio-Nov. 10, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI

j

Tegul tuo reikalu rūpinasi 
didžioji Amerikos talkininkė. 
Ji žino, ką ji daro, ir darys 
taip, kaip bus geriausia, kai 
bus reikalas.

Nei Stalinas, nei Tarybų Są
jungos spauda niekada neglos
tė Japonijos. Lš karto buvo 
alasavota, kodėl Tarybų Są-

DEMOKRATAI LAIMĖJO ŽYMIA DAUGUMA KONGRESE
Užtikrinta Demokratams 

Gana Didelė Dauguma Kon 
gresmanų ir Senatorių

Pagal dar nepilnus skait
menis, dabar tapo išrinkta 
241 demokratas kongresma- 

junga nepaskelbia karo japo- Jias, tai 27 daugiau, _negu 
nams. Bet dabar visi sutinka, j jų buvo kongreso atstovų 
kad jos susiniovimas su japo- rūme pirm šių rinkimų, 
nais būtų tiktai pakenkęs 
Jungtinių Tautų reikalui.

Klerikalų Darbininkas džiau
giasi: “žinios apie bolševikų 
žiaurumus prasiveržė aikštėn 
ir pasiekė platų pasaulį.”

Bet ne žinios, o juodašimtiš
ki hitleriniai melai. Jie pasiekė 
pasaulį, bet jiems tiki tiktai 
Darbininko sumu) kinti parapi- 
jonai.

Paskui, prisiminęs senųjų 
amžių karų barbariškumą, 
Darbininkas vėl seilėja:

“Sunku įsivaizduoti, kad 
dvidešimtam šimtmetyj būtų 
sugrįžę anų tamsių amžių pa
pročiai. Deja, taip yra — bol-

Republikonai, kurie pirm 
rinkimti turėjo 212 kong- 
resmanų, dabar prakišo 35 
iki 50 vietų kongreso at
stovų rūme. Ketvirtadienį 
prieš piet paskelbti skait
menys rodo, kad ateinan
čioje kongreso sesijoje re
publikonai teturės tik 162 
iki 177 kongresmanų.

Į Jungtinių Valstijų se
natą tikrai išrinkta, šiuos 
žodžius rašant, 19 demokra- 

iy ____ i’,-,___tų ir 11 republikonų. Tuo 
tarpu dar nebuvo tikrai 
nustatyta, katra partija lai
mėjo kitų penkių senatorių 
vietas.

Dabar demokratai tikrai 
turės 55 vietas senate, o 
republikonai — 35 vietas. 
Tai bus gana gera daugu
ma demokratų senatorių į- 
statymiškiem tarimam da
ryti.

Tarp prakišusių republi
konų kandidatų į senatą yra 
senatorius Gerald Nye, ku
ris darbavosi, kad Vokieti
ja nebūtų galutinai sumuš
ta, ir Nye’o sėbrai senato
riai John Danaher ir James 
J. Davis, fašistinės Ašies 
glostytojai.

Tapo išrinkta demokratai 
gubernatoriai 11-j e valstijų 
ir republikonai 8-se valsti
jose. Dar nepaskelbtos ga
lutinos gubernatorių rinki
mų pasėkos 12-je kitų vals
tijų.

ROOSEVELTAS LAIMĖJO Jungi. Valstijų Kariuomenė 
BENT 413 RINKIKE Šluoja Nacius Metzo Fronte;
PRIEŠ DEWEY’O 118 Gręsia Jiem Replėmis

I

Šitaip nusimelavęs nuo ko
to, Darbininko redaktorius 
klausia: “Ar jie, paklausys ci
vilizuotų žmonių reikalavimų, 
jei tie reikalavimai, iš viso, bus 
jiems pastatyti?” (Darb. lap
kričio 7).

Visai nesunku į šį klausimą 
atsakyti ir tą kryžioką užtik
rinti : niekas iš civilizuotų žmo
nių tų reikalavimų nestatys ir. 
niekas jų nepaklausys.

Šis “bolševikų teroras” yra 
piktavalių melagių išmislas. 
Tai taipgi išmislas hitlerinių 
šarlatanų ir kriminalistų.

Kas kita su agitatoriais už 
Rooseveltą. Daugumoje jie bu
vo darbininkai. Darbavosi iš 
širdies.

tą
ir

Lenkijoj vokiečių komandie- 
rius buvo įsakęs, 1941 metais, 
vokiečiams ir lenkams: Pasi
ruoškite celebruoti Maskvos 
paėmimą. Kai išgirsite 
linksmą žinią, maršuokite 
barškinkite dzinguliukais!

Ir laukė naciai Maskvos 
puolimo. Buvo prisirengę dide
lėms iškilmėms.

Dabar žinome, kas atsitiko: 
tie dzinguliukai surūdijo, o 
hitlerinių šarančių viltys tapo 
amžinai palaidotos. Gi Mask
va pasiliko Maskva: laisva 
laisvos Tarybų Sąjungos sostL 
nė. Hitlerinis žvėris jon kojos 
neįkėlė.

Vienas dalykas man krito 
akin laike šių rinkimų. Daugu
ma republikonų agitatorių bu
vo pasamdyti žmonės loti už 
juos. Retas kuris darbavosi už 
Dewey iš meilės, iš įsitikinimo.

Kartą man pasitaikė būti 
New Yorke ant Nassau Street, 
netoli Wall Street. Ant kam
pų stovėjo gražios, grakščios 
jaunos merginos ir dalino pla
katus už Dewey.

Iš vienos imdamas plakatą, 
smarkiai paspaudžiau ranką ir 
sakau: “You are beautiful, but 
I am going to vote for Roose
velt.”

“So am I,” atsakė gražuolė.
Kas nors, matyt, užmokėjo 

merginai dešimtinę ir jinai pla
katus padalino. Bet pati tiems 
plakatams netikėjo.

Užsakyta dar 1,000 
Didžiausią Lekian

čiąją Tvirtumą
Seattle, Wash. — Jungti

nių Valstijų karo depart- 
mentas užsakė, kad Boeing 
orlaivių kompanija pastaty
tų dar 1,000 didžiausių ir 
galingiausių skraidančiųjų 
tvirtumu, vadinamu B-29. 
O jau neseniai pirmiau bu
vo tai kompanijai duota 
užsakymas dėlei 700 tokių 
kariniu oro milžinu. K. 4.

Dauguma tų lekiančiųjų 
tvirtumų bus naudojama 
“minkštint” japonams įvai
riose salose ir pačioje Ja
ponijoje pirma, negu Jung
inių Valstijų kariuomenė 
darys įsiveržimą į Japoni-

CHURCHILL TIKISI 
GREIT SUEIT STALI

NĄ IR ROOSEVELTĄ
London, lapkr. i9. — Ang

lijos premjeras Churchillas, 
kalbėdamas bankiete, sakė, 
kad reikėtų vėl greitu laiku 
sueit jam, Stalinui ir Roo- 
seveltui pasitarti kariniai- 
politin. klausimais. Chur
chillas pareiškė pasitenki
nimą, kad Rooseveltas vėl 
išrinktas prezidentu; todėl, 
girdi, tikimasi greičiau su- 
ruošt sueigą tarp Anglijos 
premjero, Roosevelto ir Sta
lino.

Raud. Armija Perėjo 
Dunojų Arti Vengrijos
London, lapkr. 9. — So

vietų kariuomene Jugosla-
Mūšiai Prie Pat Budapešto 2 £** ’''„°“”-

London. — Eina mūšiai 
tarp Raudonosios Armijos 
ir vengrų-vokiečių prie pat 
Budapešto, Vengrijos sosta
miesčio. Fašistai atsišaukė 
į gyventojus, kad “nepersi- 
gąstų, kuomet pamato vie
ną kitą Sovietų tanką prie
miesčiuose.”

jaus upę už 15 mylių nuo 
pietinio Vengrijos rube
žiaus.

Berlyno radijas kartojo, 
kad greitai prasidėsiąs 
naujas milžiniškas Sovietų 
ofensyvas prieš Vokietiją.

Šimtai anglų lėktuvų 
bombardavo Vokietiją.

Irane Areštuoti Unijistai 
Už Ruošimąsi Minėt Socialis

tinę Rusų Revoliuciją
London. — Irano sosta- 

miestyje Teherane unijiniai 
darbininkai ruošė masinį 
susirinkimą paminėti 27- 
metinei sukakčiai nuo socia
listinės rusų revoliucijos. Į- 
sakius Irano premjerui Mo- 
hammedui Saidui, kariuo
menė ir policija užėmė Te
herano darbo unijų centrą 
ir areštavo visus jame ras
tus unijistų ir socialių or
ganizacijų atstovus vei vei
kėjus, kaip pranešė Mask

vos radijas. Keli Irano sei
mo atstovai iš anksto suži
nojo, ką valdžia planuoja 
daryti, ir užprotestavo, rei
kalaudami, kad nekliudytų 
unijistų. Bet valdžia nepai
sė protestų ir reikalavimų.

Paskutinėmis dienomis 
tuzinai tūkstančių darbinin
kų demonstravo įvairiuose 
Irano mieštuose, protestuo
dami prieš nedraugiškus 
valdžios žingsnius linkui 
Sovietų.

Iki ketvirtadienio priš- 
piečio buvo oficialiai su- 
skaiyta 23,600,000 balsų 
Rooseveltui ir apie 20,500,- 
000 republikonų kandidatui 
Dewey. Pagal tuos skait
menis, Rooseveltas laimėjo 
rinkimus 35-se valstijose ir 
gavo 413 prezidentinių rin
kikų - elektorių.

Tik vienuolikoje f armė
niškų valstijų Dewey ėmė 
Sviršų, gaudamas ten 118 
rinkikų. Didesnė pusė bal
suotojų pasisakė už Dewey 
Indianoj, Coloradoj, lowoj, 
Kansas, Maine, Michigan, 
Nebraska, North Dakota, 
Ohio, South Dakota, Ver
mont, Wisconsin ir Wyo

nuo

galutinai 
bus prezi- 
rinkiko už- 
prezidentą 
Rooseveltas

ming valstijose.
Rinkikų kolegijon 

visų valstijų išrenkama 531 
rinkikas. Jie 
sprendžia, kas 
dentas. 261-no 
tenka oficialiai 
išrinkti. Taigi
turi jau 152 rinkikais dau
giau, negu būtinai reikia.!

New Yorko valstijos lai
mėjimas su 47-niais rinki
kais yra laikomas vienu iš 
didžiausių Roosevelto pasi
sekimų. Pastebima, kad 
1940 metų rinkimuose Roo
seveltas laimėjo 38 valstijas 
su 449 rinkikais prieš tuo
metinį republikonų kandi
datą Wendellj Willkie.

Philadelphijoj Persikrikštiję į Republikonus Pro- 
Naciai Lietuviai Sukėlė Publiką prieš Save;

Žmonės Išbaubė Lauk Jų Kalbėtojus
Lapkričio 5 d., republi- 

koniški lietuviai pasinau
dodami S.L.A. jaunuolių 
kuopos vardu surengė ban
kietą, Lietuvių Muzi kalio 
Kliubo Svetainėje, 2715 E. 
Allegheny Ave., Phila., Pa., 
būk tai 'pagerbimui SLA 
“aukščiausio” prezidento 
Laukaičio.

Bankieto tikietas buvo 
nustatytas $2.50. Vakarie
nė buvo pagaminta skani.

Ją pagamino ir aptarnavo 
negrai žemutinė j svetainėj.

Į bankietą daugiausiai 
buvo apsilalnkę lietuviai bi
znieriai ir šiaip pasiturinti, 
kurie sekmadieniais linkę 
pasilinksminti. Po vakarie
nei publikai patarė eit į 
viršutinę svetainę progra
mos išklausyti. Pirminin
kas Paschall atidarė pro
gramą ir pakvietė Dainos 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

VENGRŲ VADAS KAROLYI ŠAUKIA JUOS 
SUKILT IR IŠŠLUOT NACIUS

London. — Grafas Myko- 
kolas Karolyi, seniaus bu
vęs Vengrijos prezidentas, 
o dabar demokratinių ven
grų vadas, atsišaukė per 
radiją į Vengrijos gyvento
jus, kad jie visi kaipo tauta 
sukiltų, nušluotų vokiečius 
ir vengriškus jų pastumdė
lius. “Vengrija turi kovoti 
petys petin su talkininkais 
ir su laisvinančiąja Raudo
nąja Armija”, sako grafo 
Karolyi atsišaukimas.

Kreipdamasis į demokra
tines vengrų jėgas užsie
niuose, Karolyi pareiškė:

“Turi būti greitai suda
ryta tautinė valdžia, ry
manti ant socialdemokratų, 
mažųjįj savininkų partijos,

Komunistų partijos, Taikos 
partijos, pažangios buržua
zijos ir ant visų liaudies jė-

“Mūsų tikslas yra užtik- 
rint vengrams demokrati
nes teises, pašalint visus 
fašistinius ir reakcinius 
gaivalus iš valstybės val
džios ir iš kitų visuomeni
nių įstaigų, paleist politi-į 
nius kalinius, kovojusius 
prieš fašistus; nubaust vi
sus karinius kriminalistus, 
atsakingus už dabartines 
mūsų krašto nelaimes; pa
dalint dvarų žemes tarp be
žemių ir mažažemių ir įvest 
naują bendravimo dvasią su 
mūsų kaimynais, sukietėju
siais per bendrą kovą prieš 
vokiečius ir fašist. priešus.”

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth ....
Svinkūnienė, Waterbury ................

P. P. Pilėnas, Philadelphia ........................
A. Balčiūnas, Brooklyn ........................
ALDLD 2 kp., So. Boston ..........................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester..................
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne ...........
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
S. Penkauskas, P. Tamašauskas,

V. Vitkauskas, Lawrence-Nashua
V. J. Stankus, E&ston.................................

(Tąsa 5 puslapy j)

M.
3135
2346
2031
1642
993
908
738
730

720
716

Franci j a, lapkr. 9. —Tre
čioji Amerikos armija, ko
manduojama generolo Pat- 
tono, kirto vokiečiams stai
gius smūgius į šiaurius ir 
pietus nuo Metzo, Franci jos 
tvirtoviško miesto, stovinčio 
arti Vokietijos rubežiaus.

Amerikiečiai 40 mylių 
frontu, nuo šiaurinių Metzo 
apylinkių iki Nancy srities, 
nubloškė nacius iki septy
nių mylių atgal ir užėmė 
Cheminot ir 20 kitų mieste
lių bei kaimų. Dabartiniais 
savo veiksmais jie gręsia 
suimt į reples vokiečius Me- 
tze ir apylinkėje.

Berlyno radijas su išgąs
čiu pranešė, kad generolas 
Patton subūręs 1,000 tankų 
ir pusę miliono pėstininkų 
šturmuot nacius Metze.

Amerikos kariuomenė bu-

JAPONAI PYKSTA, KAD 
STALINAS VADINA 
JUOS UŽPUOLIKAIS
Japonijos sostamiesčio 

Tokio radijas sielojosi, kad 
Stalinas paskutinėje savo 
kalboje pavadino Japoniją 
užpuolike. Tuomi, esą, Sta
linas “nustebinęs ir įžeidęs 
japonus.”

Berlynas sake, kad naciai 
jau laido didžiąsias naują
sias savo robotbombas į 
Londoną. Jos vadinamos V- 
2.

Apie 500,000 Darbiečių 
Balsy Rooseveltui

Jankiai Atgriebia Pozicijas 
Aacheno Srityje

vo priversta pasitraukt iš 
Kommerscheidto, tarp Vos- 
senacko ir Schmidto, kelio
lika mylių į pietų rytus nuo 
Aacheno. Bet amerikiečiai 
jau atgriebė nuo priešų di
desnę pusę Vossenacko ir 
Iper žiaurias kautynes pa
laipsniui atgauna pozicijas 
Huertgen 
kėje, nors 
peratiškai

miške ir apylin- 
hitlerininkai des- 
priešinasi.

Pietiniai - vakarinėje Ho- 
landijoje anglų - amerikie
čių kariuomenė su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
užėmė Moerdijk miestą ir 
sutriuškino paskutinę vo
kiečių poziciją “kišeniuje” į 
pietus nuo Meuse upės.

Tūkstančiai Ameri
kos Bomberiu Pleš
kins Japon. Kasdien

Washington. — Artinasi ’ 
laikas, kad tūkstančiai A- 
merikos bombanešių kas
dien pleškins Tokio ir kitus 
Japonijos miestus, kaip sa
kė gen. Henry H., Arnold, 
Jungtinių Valstijų armijos 
oro jėgų galva.

Japonijos valdžia pradėjo 
varu kraustyti “nereikalin
gus” civilius gyventojus iš 
sostamiesčio Tokio, iš Osa
kos, Yokohamos ir 8 kitų 
didmiesčių. Bijo masinių 
Amerikos bombanešių žygių 
greitoje ateityje.
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Pagal dar nepilnus aps
kaičiavimus, 317,500 pilie
čių New Yorko mieste bal
savo už Rooseveltą vardu 
Amerikos Darbo Partijos. 
Valstijinis jos sekretorius 
Hyman Blumberg lemia, 
kad viso New Yorko valsti
joje bus paduota iki pusės 
miliono darbiečių balsų už 
Rooseveltą.

Liberalų Partija, dubins- 
kinė Darbo Partijos atska
la, sudarė Rooseveltui 300,-j te.

Rytiniame Italijos Fronte 
Anglai Šiek Tiek Laimi

Roma. — Aštuntosios an
glų armijos daliniai ir su 
jais veikią lenkai kertasi 
su vokiečiais prie Forli lėk
tuvų aikštės, rytiniame 
Ii jos fronte, Adriatiko 
ros ruože. Jie atėmė iš 
kiečių Casaluda kalną 
San Rufillo kaimą.

Ita- 
Jū- 
vo- 
ir

i

000 balsu New Yorko mies- 4.

Prūsuose Tebeina Artilerijos 
Dvikova; Naciai Numato 

Naują Didi Sovietų Ofensyvą
London, lapkr. 9. — Ry

tinėje Prūsijoje Sovietų ka
riuomenė vedė artilerijos ir 
kulkosvaidžių dvikovą su 
vokiečiais.

Ties Tilže motorinės vo
kiečių valtys mėgino pa
siekti Raudonosios Armi
jos užimtus šiaurinius Ne
muno krantus. Dvi nacių 
valtys tapo nuskandintos. 
Kitose Prūsų fronto dalyse 
sovietiniai kariai darė žval
gybos žygius ir naikino vo-

kiečių šaudomuosius punk
tus.

Sovietai Rytinėje Prūsi
joje yra užėmę pozicijas už 
7 iki 20 mylių nuo Lietu
vos rubežiaus.

Berlyno radijo komenta
torius von Olbergas įspėjo 
vokiečius, kad Sovietai ruo
šiasi didžiam žiemos ofen- 
syvui prieš Rytų Prūsiją; 
sako, gal tik po keleto die
nų rusai pradės šturmuoti 
nacius šiame fronte.

I

I



Antras puslapis Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily Penktad., Lapkričio 10, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878
President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ....................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Canada and Brazil, per year ................  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879.

Po Baimes ir Klapatų Audros
Rooseveltas laimėjo. Rooseveltas vėl 

išrinktas prezidentu!
Bet tai nėra tik didžiojo prezidento 

asmeniškas triumfas. Visų pirma ir 
svarbiausia tai triumfas Amerikos žmo
nių, milžiniška pergalė demokratijos ir 
pažangos ant reakcijos ir tamsybės jė
gų. Tai pergalė viso pasaulio laisvę my
linčių tautų ir žmonių.

Prasidėjus rinkimų kampanijai, gal 
dar buvo galima kam nors abejoti, ar 
šiuose rinkimuose yra pamatinių skirtu
mų, ar būtų didelės bėdos, jeigu Thomas 
Dewey susikraustytų į Baltąjį Namą. 
Atrodė, kad rinkimai gali būti tiktai 
šiaip rinkimai, tiktai amerikoniškos de
mokratijos prabanga — liuksusas didžio
jo karo metu. Iš partijų platformų ga
lėjo matyti prarają tarpe partijų ir kan
didatų tiktai skrupulingiausi gyvenimo 
ir įvykių stebėtojai.

Bet juo toliau, tuo aiškesnis darėsi 
pasidalinimas ir atsiskyrimas. Visos tos 
spėkos, kurios kituose kraštuose savo 
laikais pagimdė juodąjį arba rudąjį fa
šizmą, po visokiais vardais ir visokiomis 
skraistėmis, susimetė aplinkui Dewey 
kandidatūrą. Patsai Dewey, tartum prieš 
galą, tartum didžiausion desperacijon 
patekęs, panaudojo Hitlerio mylimiausią 
metodą laimėjimui rinkimų. Jis buvo 
pasimojęs “komunistiniu baubu” išgąs
dinti Ameriką ir laimėti rinkimus. Jo 
bostoniškė prakalba beveik žodis žodin 
buvo paimta iš Goebbelso propagandos 
biuro svietan leidžiamų melų. Komu
nistai, girdi, pasiėmė Piliečių Politinį 
'Veiklos Komitetą, tas komitetai užka
riavo demokratų partiją, o Rooseveltas 
beveik visiškai tapo komunizmo auka. 
Šaukė Dewey, kad Amerikai iš tiesų 
grūmojąs komunizmo pavojus!

O Dewey kolega ponas Bricker, re- 
publikonų kandidatas į vice-prezidentus, 
tiesiog specializavosi gąsdinimu žmonių 
“raudonuoju baubu”. Jis visoje kampa
nijoje nepasakė nei vienos prakalbos (o 
jis jų pasakė desėtkus), kurioje jis ne
būtų grūmojęs komunizmu. Komunizmo 
pavojus buvo Dewey, Bricker ir visos 
republikonų vadovybės tūzas ir jie juo- 
mi kirto iš peties.

Ir negalima sakyti, kad tas jų triksas 
neturėjo jokio pasisekimo. Milionai žmo
nių tapo apglušyti ir apgauti. Tai bus 
viena iš priežasčių, kodėl tiek daug mi- 
lionų balsavo už Dewey ir kodėl tik mi- 
liono kito balsų dauguma laimėjo Roose
veltas.

Šie rinkimai buvo istoriniai iš visų at
žvilgių. Jie parodė Amerikos pasitikėji
mu savo prezidento vadovybe. Jie parodė 
Amerikos žmonių troškimą karą laimėti 
trumpiausiu laiku. Jie parodė jų pasi
ryžimą po šio karo matyti pasaulyje pa
stovią taiką ateinančioms gentkartėms.

Ypatingą šiuose rinkimuose vaidmenį 
. sulošė Amerikos organizuoti darbinin

kai. Už tai didžiausias kreditas priklau
so CIO ir jo suorganizuotam Politinės 
Veiklos Komitetui. Niekada pirmiau or
ganizuoti darbininkai nebuvo taip susi
rūpinę rinkimais, niekada pirmiau jie 
taip aktyviai tuose rinkimuose nebuvo 
dalyvavę. Su šiais rinkimais darbininkų 
klasė išeina į krašto gyvenimo areną kai
po politinė jėga, su kuria ateityje kiek
viena partija turės rimtai skaitytis. 
Rooseveltas laimėjo todėl, kad organi
zuoti darbininkai rėmė jo kandidatūrą. 
Gaila, kad to paties negalima pasakyti 
apie Amerikos farmerius. Rinkimų re
zultatai parodo, kad daugybėje valstijų 
farmerių sluogsniai daugumoje rėmė re- 
publikonus.

Rinkimai praėjo. Abejojimai ir spėlio
jimai pasibaigė. Ar rinkimų kampanija

pakenkė, ar pagelbėjo karo pastangoms, 
dabar ne laikas ginčytis. Prieš Ameriką 
šiandien tebestovi pats didžiausias klau
simas: laimėti karą trumpiausiu laiku. 
Jo nelaimės vienas prezidentas. Jis tik ■ 
suteikia mūsų pastangoms vadovybę. 
Karo laimėjimui reikalingos pastangos 
visos Amerikos, ir suvienytos Amerikos.

Milionai žmonių, kurie balsavo už De
wey, jaučiasi nusivylusiais. Tai aišku. 
Bet būtų nelaimė, jeigu jie tą nusivylimą 
perneštų į gyvenimą po rinkimų. Jų pa
reiga “pamiršti” rinkimus ir suglausti 
savo eiles apie Roosevelto vadovybę. 
Dauguma tarė žodį, kad taip turi būti, 
kad taip reikia.

Karo nuvilkinimas viena diena kaštuo
ja tūkstančius brangiausių gyvybių. Su- 
šlubavimas naminiame fronte dabar, kai 
pergalė taip arti, būtų didžiausias pra
sižengimas prieš milionus mūsų sūnų, 
kurie ginklu rankoje neša mums perga
lę.

Mes kalbame į lietuvius, kurie, suve
džioti smetonininkų ir klerikalų spau
dos, balsavo už Dewey. Jiems buvo įkal
bėta, kad Rooseveltas “išsižadėjo Lietu
vos”, o Dewey sugrąžintų Lietuvą sme- ’ 
toniniams viešpačiams. Todėl jie balsa
vo už republikonų kandidatą.

Dabar jiems reikia atsipeikėti. Roose
veltas neišsižadėjo Lietuvos, nes nerei
kėjo išsižadėti. Lietuva yra Lietuvos 
žmonių reikalas. Tie žmonės pasirinko 
sau kelią ir joks Amerikos prezidentas 
nebegalės juos nuo to kelio nukreipti. 
Lai tą įsideda giliai į galvą kiekvienas 
Amerikos lietuvis.

Lietuva išlaisvinta ir Lietuva laisva 
ir nepriklausoma. Mūsų prezidentiniai 
rinkimai negalėjo pakeisti ir nepakeitė 
jos padėties.

Tik dabar reikia linkėti, kad Roose
veltas tą padėtį pripažintų ir užmegstų 
tiesioginius diplomatinius ryšius su lais
va Lietuva. Tai išeitų ant naudos abiems 
kraštams. Greičiau susinormalizuotų 
santykiai ir mums, Amerikos lietuviams, 
pasidarytų lengviau ir parankiau susi
siekti su Lietuva ir jai pagelbėti atsistot 
iš naujo ant kojų.

Amerikos- lietuviai, mūsų supratimu, 
labai gražiai galėtų tarti savo žodį tuo 
reikalu. Reikia raginti prezidentą, kad 
jis išduotų vilko bilietą Žadeikiui be jo
kio atidėliojimo. Reikia, kad Amerika 
nepadarytų tos klaidos, kurią jinai pa
darė po pereito karo, nepripažindama di
džiosios Sovietų Sąjungos tik todėl, kad 
ten viešpatauja darbininkai ir valstie
čiai.* Darbininkų ir valstiečių Lietuva 
daug geresnis draugas demokratinės 
Amerikos, negu kruvinojo Smetonos ir 
ponijos kamuojama ir kankinama Lie
tuva.

Kas Ką Rašo ir Sako
NAUJA MELŲ METODĄ

Hitlerinių Informacijų 
Centro pranešime skaitom:

“Okupacine sovietų ka
riuomene šaudo be jokios 
atodairos visus civilinės ad
ministracijos tarnautojus ir 
policininkus.

“Užmuštųjų skaičius jau 
siekia kelių tūkstančių, jų 
tarpe yra keli tikybinin- 
kai.” (N., lapkr. 6).

Čia kalba eina, žinoma, 
apie išlaisvintus Pabaltijo 
kraštus — Estiją, Lietuvą, 
Latviją. Tokios žinios pa
siekusios iš Estijos per pa
bėgėlius Suomijoj.

Visai nauja melų metodą. 
Nereikia nei vardų, nieko. 
Ot, šaudo visus be atodai
ros! Paminėsi “sušaudytų
jų” vardus, dar prikibs, nes 
galės parodyti, kad jie te
bėra gyvi ir sveiki,

Lietuviški kryžiokai pa
darė klaidą, kai jie paminė
jo keletą vyskupų. Daug 
geriau būtų padarę, jeigu 
būtų pasakę: Sovietų ka
riuomenė be atidairos šau
do tikybininkus. Tada kaip 
gi tu įrodysi, būdamas A- 
merikoje, kad tie “tikybi- 
ninkai” nesušaudyti.

Estai melagiai gudresni. 
Jie nemini vardų. Jiems 
daug saugiau kvailus žmo
nes gąsdinti “tūkstan
čiais.”

Sėdžiu Automobilyje Be Ratų ir Verkiu
(Feljetonas)

Iranas ir Tarybų Sąjunga
Gal amerikinei spaudai jau atsibodo 

alasavoti dėl Lenkijos, tai dabar bando 
sukelti skandalą dėl Irano. O tai kenkia 
karo pastangoms ir sucementavimui di
džiosios koalicijos prieš Vokietiją ir Ja
poniją.

O dalykas visai aiškus ir paprastas. 
Iranas yra Tarybų Sąjungos kaimyniška 
šalis. Abiejų kraštų rubežiai susisiekia 
per šimtus mylių. Šiaurinėje dalyje Ira
no yra dideli žibalo šaltiniai. Jie neati
daryti ir neišvystyti. Pats Iranas neturi 
nei jėgų nei įrankių tų šaltinių išvysty
mui. O Tarybų Sąjungai reikia žibalo 
aprūpinti juomi tuos kraštus, kurie guli 
arti prie Irano. Todėl jinai pasiūlė Ira
no vyriausybei, kad jai, Tarybų Sąjun
gai, suteiktų koncesijas. Siūlomos sąly
gos labai prielankios. Abiems kraštams 
būtų didelė nauda. z

Bet Irano vyriausybė, f asistuojančio 
premjero Said vadovaujama, atmetė Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą. Kodėl atme
tė? Kas pasidarė? Kituose Irano kam
puose turi žibalo koncesijas Anglija. Ar 
Said planuoja ir siaurinius žibalo laukus 
pavesti užsienio’ kapitalistams eksploa
tuoti ir jų interesus pakišti tiesiog prie 
Tarybų Sąjungos rubežiaus?

Kiekvienam aišku, kad šis Irano vy
riausybės žygis neparodo josios drau
gingumo linkui Tarybų Sąjungos, kad 
jis yra padarytas su užsienio jėgų pagal
ba pakenkti geriems santykiams tarpe 
Irano ir Tarybų Sąjungos.

Štai dėlko kilo ginčas tarpe Irano ir 
Tarybų Sąjungos. Kaip dabar matome, 
tai Irano žmonės griežtai priešingi savo 
vyriausybės nusistatymui ir laukiama 
tos vyriausybės pasitraukimo.

Dabar jau vienas dalykas turėtų būti 
aiškus visiems, būtent, Tarybų Sąjunga

VELTUI JIE KRAUNA 
IR TAUPO TUOS TUR

TUS
Overseas News Agentūra 

paduoda įdomią žinią iš 
Santiago, Čili. Korespon
dentas Schroeder rašo apie 
nacių vadų didelius turtus 
Argentinoje. Tai esą ati
dengę talkininkų ekonomių, 
karo tyrinėtojai. Surasta 
esą sekami dalykai:

Hitlerio p r o p agandos 
ministeris Joseph Goebbels 
turi grynais Jungtinių Val
stijų pinigais $1,850,000 pa
sidėjęs vokiečių kontroliuo
jamam banke Argentin. so
stinėje Buenos Aires. Pini
gai esą padėti vieno Goeb
belso draugo vardu.

Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Joachim 
von Ribbentrop turi dideles 
sumas pasidėjęs vardu gi

minaičio Martin. Tasai 
Martin tik neseniai gavo 
grynais pinigais $500,000 iš 
Šveicarijos banko dėl Rib- 
bentropo.

Vokietijos laivyno galva 
admirolas Kari Doenitz tu
ri didelę sumą vienam Ar- 
igentinos banke. Pinigai 
taipgi padėti vardu gimi
naičio Edmundo Wagenk- 
necht. O tas Wagenknecht 
yra savininkas vienos labai 
stambios vokiečių importo 
ir eksporto firmos.

Nacių darbo fronto virši
ninkas Robert Ley neseniai 

| nusipirko labai didelį ūkį 
i prie Bahia Blanca, Argen
tinoj; Ūkis nupirktas vardu 
Franz Borsemann, kuris y- 
ra labai ištikimas nacių | 
draugas.

Abelnai naciu investmen- 
jtai ir depozitai Argentinoje 
'siekia šimtus milionu dole
rių. Sako Schroeder, tie in- 
vestmentai labai pakilo ka
ro metu. Vokiečių kapitalas 
plaukė Argentinon per 
Šveicariją ir Ispaniją.

Labai įdomus paminėji
mas Šveicarijos. Pasirodo, 
kad, apart abelnų simpatijų 
naciams, Šveicarijos vyriau
sybė dar padėjo nacių va
dams pergabenti savo tur
tus Argentinon. Tai dar 
vienas įrodymas teisingumo 
apkaltinimo prieš Šveicari
ją, kurį neseniai padarė Ta
rybų vyriausybė.

Kaip ten nebūtų, šitie na
cių vadų išgabenti turtai 
užsienin parodo du dalyku. 
Vieną, kad jie jau seniai ne
sitiki karą laimėti. Kitą, 
kad jie tikisi laimingai pa
sprukt užsienin ir ten baig
ti savo pikto gyvenimo die
nas didžiausiuose turtuose.

Tačiau abejotina, ar tos 
jų viltys išsipildys. Ameri
ka, Anglija ir Tarybų Są
junga yra susitarusios hit
lerinius kriminalistus sura
sti, kad ir pačiam krašte 
svieto ir tinkamai nubausti. 
O. Goebbels, Ribbentrop, 
Doenitz ir kiti Hitlerio re
žimo šulai yra patys stam
biausi karo kriminalistai. 
Tie jų išgabenti kapitalai 
turės palikti kam nors ki
tam.

Ponai ir ponios, ką gi jūs 
mislijate? Aš andai sakiau, 
kad mano padėtis yra be 
galo kritiška. Prie mano se
no automobilio, pastatyto 
ant kulbučių, yra prikabin
tas termometras ir jis rodo, 
kad kiekvieną dieną tempe
ratūra krinta žemyn. Aš 
andai reikalavau skubiai iš 
jūs Nacijonalio Pagalbos 
Fondo kuo greičiausiai 
man prisiųsti bent 12 tūks
tančių dolerių. Prabėgo jau 
kiek laiko ir tų pinigų dar 
nėra. Atrodo, kad jūs, ponai 
ir ponios, vietoje gelbėti 
mus, pabėgėlius nuo “rusiš
ko debesio” ir nuo šalčio, 
tai jūs patys pradėjote dan
timis griežti prieš viens ki
ta.

Kadangi aš turiu iš pa
čios Vokietijos čia atsiga
benęs nepaprastą radijo 
priimtuvą, su kuriuo gali
ma girdėt net už 100 kilo
metrų atstumo paprastas 
balsas, be jokių garsiakal
bių, tad ve ir teko nugirsti 
tokie prajovai:

Balsas (moteriškas) : pa
gautas iš Pittsburgh©, kad 
kokia tai panelė Kižytė la
bai pažemino poną genijų 
pijanistą Vytautą Bacevi
čių. Gal būt panelė įsižeidė, 
kad pastarasis viename 
laikraštyje rašė, sakyda
mas: “kreipiuosi”... “prašy
damas”... (žiūrėk Vienybėj, 
Nr. 43).

Kitas balsas pagautas tai 
ponios Lapienės iš Long 
Islando. Ji sako:
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“Įsikarščiavo (koks ten 
varliukių gaudytojas). Ko 
nedarau, sudraust negaliu. 
— Prispyrė mane prie sie
nos.*

Ponas Bajoras nuolat ir 
nuolat bando užsiginti to, 
kas jam per žioplystę iš
trūksta iš jo lūpų. Na, ir šį 
kartą ponia Tysliavienė pa
sigavo jį už uodegos. Todėl 
ji pasismaginus jam ir ker
ta:

“P. Bajoras jau ne pirmą 
kartą išsigina tai, ką jis 
viešuose susirinkimuose pa
sako. Jo pastabas dėl In
formacijos centro girdėjau 
ne tik aš, bet ir visi susirin
kime dalyvavę. Turėdama 
tai mintyj, nesivaržydama 
pakartojau p. Bajoro žo

džius, iš anksto žinodama, 
kad jis, kaip paprastai, vė
liau bandys teisintis.”

Biskį atsidusus ponia Ty
sliavienė toliau sako:

“V. Jankauskas, pavyz
džiui, pareiškė, kad nei Jur- 
gėla, nei kiti nemoką gerai 
angliškai rašyti ir todėl ne
galima tikėtis, kad Ameri
kos laikraščiai dėtų jų ga
minamas žinias.” (Tai yra, 
“žinias”, prisiųstas lietuvi
škų mūsų ponų - kvislingų 
iš Švedijos ir pačios Vokie
tijos.)

Geriausias dalykas, tai 
turėti savo privatišką radi- 
jušą, kaip ponas Ginkus 
kad turi. Vartot savotišką 
kalbą, kad niekas nesupras
tų, tad niekas nedarys jo
kių priekaištų. O nuo pono 
Goebbelso vistiek nuopelnas 
bus už platinimą pronaciš- 
kos propagandos.

Na, o kodėl ponas Gin
kus negalėtų duoti ponui 
Jurgėlai pamokų kas liečia 
anglų kalbą ir rašybą — 
taipgi ir lietuviškai? Tada 
negalėtų niekas pofiui Jur
gėlai užmetimų padaryti.

Aš kasdien poterius kalbu, 
kad Dievas ponui Ginkui 
kojas ištaisytų, tad jis vėl 
galėtų uoliai veikti fašisti
nės kultūros ugdyme.

Tai matot, ponai, kuomet 
aš, sėdėdamas senam auto
mobilyje, verkiu, dantimis 
kalenu, kentėdamas šaltį, ir 
kuomet mano artimi bičiu
liai Švedijoj, Vokietijoj, 
Meksikoj, Japonijoj ir kito
se pasaulio šalyse laukiame 
ištiesiant jūsų duosnią ran
ką, — tad jūs pradėjote už 
tuos pinigus kramtyt ausis 
vieni kitiemsį prie sienos 
spaudytis.

Paklausykite, ką sako Jo 
Ekcelencijos, Tautos Vado, 
sūnus, Smetonukas. Jis ve 
kaip šūktelia vienam Vie
nybės numeryj: ...“bolševi
kų pralietas lietuvių krau
jas šaukiasi į dangų kerš
to.” Jis veikiausiai turi 
mintyje kraują, kurį lietu
viai bolševikai suaukauja 
Raudonajam Kryžiui čia, 
Amerikoje.

Taipgi nepamirškite man 
prisiųsti pinigų, kaipo pro- 
naciui pabėgėliui!

Su guodone,
Ponas Bankrūtas

Šis paveikslas, vienas iš rečiausia pasitaikančių iš bile kurio karo fronto, ilgai 
nebus užmirštas. Jame matome civilinius bėgant iš mūšių zonos prie miesto Boxtel, 
Hollandijoj. Jie jieškojo užvėjos ten, kur ją rado. Ši motina su kūdikiu^rado slėp
tuvę šešėlyje Anglijos šautuvų. (U.S. Signal Corps radiophoto per Federated Pic
tures ).

negali toleruoti jokioj kaimyninėje šaly
je neprietelingos vyriausybės. Praėjo ga
dynė tarpe' Pirmojo ir Antrojo pasauli
nių karų. Dabar kitaip.

Žiūrėkime, kaip mūsų vyriausybė ne
toleruoja neprietelingos vyriausybės Ar

gentinoj, nors Argentina už kelių tūks
tančių mylių ir josios rubežiai nesusiei
na su Jungtinių Valstijų rubežiais. Ir 
kas gi už tai smerkia Rooseveltą arba 
sekretorių Hull? Ogi tiktai fašistai ir jų 
pakalikai.

KRIENIŠKOS
PASTABOS

Šveicarija, Ispanija ir Ar
gentina remia nacius bepu- 
siškai. Šiandien tik toks ne
utralumas ir yra galimas.

Eini sykiu, arba prieš.— 
Kito pasirinkimo šiame žūt
būt kare nėra.

Kas bijosi būti matomas, 
tas dar labiau turėtų bijot’ 
•būti girdžiamas.

“Aš matau!” — sušuko 
aklas. “Aš girdžiu!” — su
riko kurčias. “Meluojat!”— 
tarė nebilys. Kadaise tai 
būtų buvęs stebuklas, o da
bar beveik realybė.

Pigiau pašaukti daktarą, 
negu graborių.

Prof. Krienas

Redakcijos Atsakymai
Kai kurias korespondenci

jas nesuspėjome Įtalpinti pirm 
rinkimų. Eilė draugų parašė, 
agituodami už Rooseveltą ir 
kitus kandidatus, bet jos buvo 
taip vėlai gautos, kad negalė

jome suspėti jas patalpinti.
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Urugvajaus Lietuviai Masiniam Mitinge Pasisakė už Taryb. Lie
tuvą ir už Urugvajaus Demokratinę Dr. Amezagos Vyriausybę
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Ateneo de Montevideo lietuviu konferencijos, Įvykusios spalių 14 d., 1944 m., publikos 
viena dalis.

go tikslas buvo: paminėjimas 
Lietuvos išvadavimo iš po vo- 

! kiškųjų barbami okupacijos, 
pasisakymas už tarybinės san- 

ir išreiški-
prisidėjimo ir padėkos 

m. spalių i Urugvajaus demokratinei d)'.

(Specialiai Laisvei, Rašo
A. Vaivuskas)

MONTEVIDEO. — Pirmą 
kartą Urugvajaus lietuvių gy
venime įvyko masinis politinis ! tvarkos sugrįžimą 
mitingas Ateneo de Montevi- mas 
deo rūmų salėje
14 d., suruoštas Urugv. Lietu-j Amezagos vyriausybei, šio po
vių Kultūros ir Meno Kliubo, i būdžio mitingas susilaukė to- 
laikraščio Darbas ir Paramos i kių pasekmių, jog lieka isto- 
Komiteto pastangomis. Mitin-jriniu įvykiu tiek lietuvių išei-

vijos gyvenime, tiek šio kraš
to viešajame politiniame gyve
nime. Kad turėti šio mitingo 
pilną vaizdą, reikia pasakyti 
štai ką: Mitingui prestižą ir 
pritarimą suteikė du Urugva
jaus vyriausybės autoritetai — 
Respublikos vice-prezidentas 
daktaras Alberto Guani ir Že
mės Ūkio ministeris inžinierius- 
agronomas Arturo Gonzalez

Vidart; mitingo kalbėtojais su
tiko būti: Urugvajaus parla
mento pirmininkas ir Badžės 
partijos vienas iš vadų—Luis 
Batlle Berres, Accion Antinazi 
generalinis sekretorius inžinie
rius Jose L. Massera ir stam
biosios Nacionalistu Independi- 
ente (Nepriklausomųjų Tau
tininkų) partijos lyderis ir 
parlamento atstovas dr. Hec
tor Paysee Reyes. Mitingo pro
grama buvo transliuojama per 
tris valstybines radijo stotis: 
CX 38,1CX G ir CX A 10 ilgųjų 
ir trumpųjų bangų.

Įspūdingiausi ir puošniausi 
šio mitingo efektą sudarė že
mės Ūkio ministerio atsilanky
mas, kuris savo kalba, vardu 
Urugvajaus vyriausybės užda
rė šį nepaprastą susirinkimą.

Nežiūrint, kad spalių 14 d. 
pavakare pradėjo smarkiai ly
ti, publikos prisirinko pilnutė
lė salė, kurios apskaičiuojama 
apie 800 žmonių, kurių 95%— 
lietuvių. Mitingas prasidėjo 
21:15 (9:15 vai. vakaro) su
Urugvajaus himnu, tuo laiku 
Įeinant prezidiumui, kurį suda
rė lietuviškųjų organizacijų at
stovai, Tarybų Sąjungos atsto
vybės specialis pasiuntinys pil. 
Čiurkin, slavų organizacijos 
atstovas, inžinierius Pučkovas, 
inžinierius J. L. Massera ir,

priešakyje visų, didis lietuvių 
tautos draugas, Urugvajaus 
vyriausybės ministeris Arturo 
Gonzalez Vidart. Antrasis 
himnas buvo Tarybų Sąjungos 
himnas. Po to, lietuvių kolo
nijos vardu, aktą atidarė drg. 
Antanas Vaivuskas 
das) šiais žodžiais:

(Rikar-

aktas; tų 
savo mo-

lietuvių kolonijos, 
su Suvienytomis 
kuri pritaria d r.

vyriausybei, kad

1

Laisvės Jubilieiinis Koncertas
Paminėjimas 25 Mėty Sukakties kai 

Laisve yra Leidžiama Dienraščiu

Įvyks Sekmadienį, 12 Lapkričio ■■ November 12
>W-

pianistė; Nellie Kirkliauskaitė, altas, ir

HARMONIJOS GRUPE Iš SO. BOSTON, MASS.
Pirmoj eilėj sėdinčios: Marie Zavis, sopranas; P. Freimontienė, 

altas; Helen Žukauskaitė, 
Julia Rainard, altas.

Antroj eilėj stovintieji:
Rožė Stripinis, sopranas;
Niaura, tenoras.

Jų tarpe yra puikiais balsais ir gerai lavintų dainininkų- 
solistų. Jie sudainuos gražų rinkinį lietuviškų dainų.

PO PROGRAMOS
BUS ŠOKIAI

Antano Pavidžio
Orkestrą
KONCERTUI

ĮŽANGA 

80c, $1.25 ir $1.50 

Valdžios Taksai
Įskaityta

BIRUTA RAMOŠKAITE
Radio ir operų dainininkė. Da
bar dainuoja per VVABC Ra
dio stotį sekmadienių vaka
rais.

Im®

Nuotrauka padaryta, kuomet Anelė Matulevičiūtė, 
Jadvyga Bartkevičiūtė ir Pranė Vaivuskienė, vardu 
Urugvajaus lietuviu kolonijos, Įteikia ministeriui Gon
zalez Vidart gėlių puokšte. » >•

L. žilaitis, basas; P. švedas, basas; 
Ignas Kubiliūnas, tenoras ir Robertas

ŠOKS LIAUDIES ŠOKIUS

AIDO CHORAS
DIRIGUOJAMAS 

ALDONOS ŽILINSKAITĖS 
ANDERSON

BORIS BORODIN
Bosas, garsus koncertų dai
nininkas iš New Yorko. Jis 
pirmu kartu dalyvauja lietu
vių koncerte.

RUSU ŠOKIKU 
GRUPĖ

BRONĖ L. ŠALINAITE 
KONCERTO PIANISTĖ

Tik Šokiams Įžanga 60c

Harriet Griffith, Smuikininke
Jos rankose smuikas jaudins jumis gražiomis meliodijomis. 
Kur ji pasirodo scenoje su smuiku, visur iššaukia publikos 

entuziastiškų aplodismentų.

LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Ave., BRI 1OKLYN
Skaitlingai dalyvaukite koncerte, išgirskite gražią programą, 
pasveikinkite savo dienraštį Sidabrinio Jubiliejaus proga.

lietuvių, kurie myli 
tiną-tėvynę ir Urugvajų, kaip 
savo antrąją tėvynę, šiame ak
te kalbame vardu Urugvajaus 
lietuvių kolonijos, kuri šian
dieną, Lietuvos išvadavimą iš 
po vokiškųjų okupantų, šau
niosios Raudonosios Armijos 
ginklais, pergyvena džiaugsmo 
ir entuziazmo sujaudinta. Kal
bame vardu 
kuri stovi 
Tautomis ir 
Amezagos
šiandien jai išreiškus nuošir
džiausią padėką ir visišką mū
sų pasisakymą už jos deda
mas pastangas išlaikyti šios ša
lies demokratinę ir pažangią
ją santvarką.”

Kalbėtojas, padaręs tokią 
įžangą, perėjo į Lietuvos se
ną praeitį, iškeldamas viešu
mon lietuvių tautos kovą nuo 
13 amžiaus pradžios iki Žal
girio mūšio laimėjimo. Pažy
mėjo svarbiuosius istorinius 
įvykius kovoje prieš kryžiuo
čius ir kalavijininkus, kurių 
pagrindinė prasmė glūdi ta
me, jog lietuviai nuo pat sa
vo valstybės įkūrimo sugebėjo 
savo laisvę apginti nuo bendro 
priešo, draugystėje kartu su 
rusų, bielorusų, ukrainiečių, 
lenkų ir totorių tautomis. Taip, 
sekdamas mūsų garbingąją is
toriją, d. Vaivuskas atėjo ligi 
vokiečių okupacijos 1914-18 
m., apibudindamas kaizerinin- 
kų siekius išnaikinti visas Pa
baltijo laisvąsias tautas, jų 
kruvinuosius žygdarbius pa
versti Lietuvą vokiečių, grafų 
kolonija, ir apie tai, kokia bu
vo “nepriklausoma” Lietuva 
po pereito pasaulinio karo. 
Stambiais bruožais atpasakojo 
smetonininkų klikos padarytą 
žalą mūsų tautai, jos antipa- 
triotinės ir antitarybinės poli
tikos vaisius ir t.t. Pagaliau, 
1940 m., Raudonosios Armijos 
žygis į Lietuvos žemę ir abso
liutiškas mūsų tautos pasisa
kymas už įstojimą į broliškąją 
Tarybų Sąjungos šeimą. Už 
metų laiko vėl prasidėjo nau
jas Žalgirio mūšis prieš kry
žiuočių palikuonis - hitlerinin
kus.

Kalba buvo dažnai pertrau
kiama nepaprastai griausmin
gų aplodismentų. Baigiant, bu
vo pasakyta, jog šis Žalgirio 
mūšis jau baigiamas laimėti, 
Lietuva jau veik visa laisva, 
dėka Tarybų Sąjungai. Po šių 
žodžių buvo paprašyta publi
kos pagerbti kritusiuosius už 
laisvę, vienos minutės atsisto
jimu, kas tapo atlikta su ne
paprastu susijaudinimu.

O apie Urugvajų kalbėtojas 
taip išsireiškė: “Lietuviai, gy
venantieji šioje šalyje, kurie 
pripažįsta lietuvių tautos su
tikimą įstoti į Tarybų Sąjun
gos šeimą, kaip teisėtą ir bū
tiną žygį dėl jos egzistencijos, 
skaito šį svetingą kraštą — 
Urugvajų — savo antrąja tė
vyne...” Toliau: “...Esame 
su Urugvajaus vyriausybe ir su 
liaudimi, kad jiems padėti tai
kaus gyvenimo progrese ir pa
sižadame būti su jais, jei ra
sis reikalas, ir gynyboje, gin
dami taip, kaip kad gintume 
mūsų Lietuvą!”

Po to, Anelė Matulevičiūtė, 
su ypatingu susikaupimu ir ža
vumu, padeklamavo Salomėjos 
Nėries poemą “Motina.”

Sekantis kalbėtojas buvo in
žinierius Massera. Savo turi
ningoje, nuodugnioje kalboje, 
Massera patiekė gyvų vaizdų 
apie Lietuvos gyventojų kovą, 
apie demokratijos vedamą ka
rą prieš barbarijos jėgas, apie 
tai, kad lietuvių tauta, prisi
dėjusi savo krauju ir vargu už 
šio karo laimėjimą, stovi ir 
stovės garbingoje vietoje de
mokratinių valstybių tarpe. 
Lietuvos laisvė ir valstybingu
mas liko užtikrintas jai įstojus 
į tarybinių tautų šeimą. Prieš

pabaigą savo puikios kalbos, 
Massera priminė, jog Lietuvą 
išvadavus dar kova nebaigta, 
ir kad prie jos dar tenka prisi
dėti visiems patriotams, tiek 
pačioje Lietuvoje, tiek ir čia, 
Urugvajuje, savo moraline bei 
materialine pagalba. Kalbėto
jas pažymėjo, kokią svarbią 
rolę vaidina Urugvajaus lietu
viai, kurie savo jėgas sutelkia 
patriotiniams tikslams, vesda
mi paramos darbą, ko pasėko
je, auga lietuvių-urugvajiečių 
draugiškumas.

Nutilus delnų plojimui, iš 
eilės, vietoje paties kalbėtojo 
L. Patilę Berres, buvo perskai
tytas jo laiškas, kuriame jis 
nurodė priežastis dėl jo nega
lėjimo dalyvauti ir žemiau pa
reikšdamas savo visišką prisi
dėjimą prie šios patriotų lietu
vių konferencijos, pastatė gra
žiausiu pavyzdžiu toki lietuvių 
veiksmą, toki jų savo pareigos 
supratimą ir ištikimybę Uru
gvajaus demokratijai. Laiškas 
baigėsi atsišaukimu į tuos lie
tuvius, kurie rūpinasi ir veikia 
dėl savo senosios tėvynės lais
vės, kad glaudžiai dirbtų su 
šio krašto liaudimi, taipgi už 
Urugvajaus laisvę ir nepri
klausomybę.

Kitas kalbėtojas — d r. Pay- 
see Reyes — mitingo dieną 
buvo priverstas išvykti į pro
vinciją, todėl prisiuntė tele
gramą, kuri tapo publikai per
skaityta. Tuo pačiu laiku buvo 
perskaityti sveikinimai nuo 30 
organizacijų, vietinių ir sve
timšalių, kultūrinių ir para
mos, etc. Reikšmingus sveiki
nimus prisiuntė Užsienio Rei
kalų Ministeris inž. Jose Ser
rato, Francijos ir Belgijos pa
siuntinybių ministerial, Kariš
kių Centras ir kt. Tarybų Są
jungos atstovybė Urugvajuje, 
kaip aukščjau minėta, prisiun
tė savo narį čiurkiną ir raš
tišką sveikinimą. Skaitant tą 
raštą, publika per kelis kartus 
pertraukė savo plojimais, nes 
jame buvo labai gražiai išsi
reiškiamą apie lietuvių tautos 
kovą, apie lietuviškuosius Rau
donosios Armijos dalinius, su
minint' visų lietuvių generolų 
pavardes ir kad Lietuva šį 
kartą lieka galutinai išlaisvin
ta savo brolių ir sesių krau
ju, sykiu su Raud. Armija.

Paskui tarė žodį nuo slavų 
organizacijos, jos pirmininkas, 
inž. Pučkovas, kurio kalba bu
vo kupina broliškumo meilės 
link mūsų tautos.

Mitingo uždarymas įvyko 
taip entuziastiškas, taip did-

simboliškas, jog šiam ak- 
suteikė svarbiausią reikš- 
Tatai išsipildė, kuomet sa-

žiai 
tui 
mę. 
kykloje pasirodė žemės ūkio
ministeris, ir kuomet jam bu
vo dovanota skaisčių gėlių 
puokštė. Ministeris kalbėjo 
trumpai, bet reikšmingai. Pra
dėjo, sakydamas, jog jam gar
binga pasirodyti prieš kultū
ringą, sąmoningą ir vieningą 
lietuvių publiką, susirinkusią 
paminėti savo tėvynės išvada
vimą ir pareikšti savo lojalu
mą Urugvajaus vyriausybei. 
“Sveikinu — tęsė inž. agr. 
Gonzalez Vidart — visus Uru
gvajaus lietuvius, visus čia su
sirinkusiuosius, sveikinu Lietu
vos armiją ir Lietuvos liaudį, 
kuri kovoja šalę Suvienytų 
Tautų, kad atgauti savo laisvę 
ir nepriklausomybę ir kad gy
venti taikų, laisvą ir kūrybin
gą gyvenimą.”

Toliau pridūrė: “Mano di
džiausias džiaugsmas yra, kuo
met jaučiu, jog lietuviai solida
rizuojasi su Urugvajaus vy
riausybe ir pritaria dr. Juan. 
J. Amezagos demokratinei po
litikai. Ir dar kartą sakau, kad 
nuo šiandien dar tampriau so
lidarizuojasi lietuvių-urugva
jiečių draugystė. Mes, urugva
jiečiai, esame labai dėkingi už 
tai, kad lietuviai mus gerbia; 
todėl ir jie yra gerbiami. Ir 
ateityje, pradedant nuo šios 
dienos, lietuviai ir urugvajie
čiai, kovosime broliškai susi
jungę, už vieną ir tą patį idea-

Kilo kurtinanti, nepersto
janti aplodismentai. Ministe
riui, taip einant į tribūną, taip 
baigus kalbą, publika atsisto
jo ant kojų ir delnais ploda
ma, didžiai pagerbė šį aukštą 
svečią.

Po to, trys lietuvaitės, tau
tiškais rūbais apsirėdę, minis
teriui įteikė gražių gėlių dide
lę puokštę, skiriamą nuo lietu
vių kolonijos, šį momentą įvy
ko gilus susijaudinimas. Minis
teris vaizdžiai susijaudinęs, 
surado nuoširdžiausių žodžių 
ir šiai kukliai dovanai pridavė 
simbolinės reikšmės, padėko
damas, vardu Urugvajaus liau
dies, visai “draugingajai lietu
vių tautai.” Truko keliolika 
minučių, kol ši scena baigėsi.

Vėliau, Liaudies Teatro 
Choras, Vlado Svilainio vado
vaujamas, sudainavo porą lie
tuviškų dainų. Su tuo baigėsi 
pirmas ir pasekmingas Uru
gvajaus lietuvių mitingas, įro
dydamas aukštą lietuvių kul- 

(Tąsa 4-me pusi.)
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Ketvirtas puslapis Penkta A. Lapkričio 10, 1944

Jonas Marcinkevičius

Klebonas
į (Tąsa)
< Majoras atsisegė dar plačiau. Kai jis 

kalbėjo, abu geležiniai kryžiai kratėsi ir 
šokinėjo ant jo krūtinės.

— Neseniai pas partizanus perėjo 
nuovados viršininkas, buvęs kadrinis 
karininkas. Tai tikras skandalas! Mes 
nebegalint pasitikėti vietiniais gyvento
jais. Na, bet užteks. Kunigas už mane 
ne mažiau žino.

Smėlingas atsilošė į kėdės atlošą. Jo 
akyse ėmė žybčioti ugneles, bet lūpos 
buvo kietai sučiauptos. Bėgai be kelnių, 

r žinau, — pagalvojo klebonas. Jis nešyp
telėjo. — Tu man per nosį nebraukysi.

— Man nesmagu, kad vokiečių karinė 
vadovybė tokios blogos nuomonės apie 
mano parapiją. Bet argi dėl to aš kal
tas?

; — Nuomonės greit pasikeičia, reikia
tik veikti. Žinoma, delsti taip pat nėra 
bloga, — šyptelėjo majoras, — bet jeigu 
delsiama ilgai, tai reikalas nenukrenta į 
rankas, kaip prinokęs vaisius. Jis supū-

' va...
I Majoras užsirūkė. Jis žaidė dūmų ka

muoliukais, kaip kūdikis žaidžia muilo 
burbulais, bet skersomis atidžiai stebėjo 
kleboną. Morkūną tatai siutino.

“Tu mane nori pražudyti arba nu
pirkti, bet palauk”, — pagalvojo klebo
nas ir santūriai pasakė:

— Aš poną majorą puikiai suprantu 
ir matau, kad jūs esat gerai informuo
tas. Atsimenu, kaip neseniai pasakėt, kad 
nors šuo uodegą suvizgintų...

Smėlingas šyptelėjo.
— Bet kuo aš galiu būti jums naudin

gas? Nebuvau nei bolševikas, nei parti
zanas. Esu kunigas ir atlieku savo pa
reigas.

— Apie tai paskiau, — nutraukė jį 
majoras. — Aš viską žinau ir taip pat 
suprantu kunigą .

Majoras vėl atsirėmė į stalą. •
— Mano dėdė buvo pastorius. Aš gy

venau pas jį, būdamas studentu. “Pasi
gailėk artimo ir taip toliau...”

Šiuos žodžius Smėlingas ištarė su pa
šaipa ir garsiai nusijuokė.

Nejaukus šaltis vėl nudiegė klebono 
širdį.

— Pareiga ir meilė drauge nemiega,— 
bėrė suktus posakius majoras, įsitikinęs, 
kad fotele sėdi paprastas užguitas že
maitis kunigas ir dreba prieš jį. — Pa
sigailėjimas — silpnybės žymė. Prieš 
mirtį ir mano dėdė tai suprato. Valdžia, 
kunige, tai puolimas. Valdyti, reiškia už
imti miestus, žudyti, plėšti, naikinti. Jei-

Morkūnas
gu mes, vokiečiai, nedelsim,—laimėsime. 
O laimėjus, — atminkit mano žodį, •— 
visi poetai, rašytojai, muzikai, filosofai 
mus pateisins ir himnus giedos, o kuni
gai prašys dievo mums sveikatos ir lai
mės. Ar ne tiesa?

Smėlingas žiūrėjo į kleboną akis pri
simerkęs, lyg skanėstų prisivalgęs jis 
būtų susnūdęs iš patenkinimo. Klebonui 
užvirė širdis. “Štai kokie bestijos lašina 
mano tautos kraują!”

— Ne visai! — kiek įmanydamas jis 
valdėsi. — Valdyti, žudyti, o paskui 
laukti himnų — reikia turėti bent ma
žiausio moralinio pateisinimo.

— Vokiečiai — kilnioji rasė. Mes iš
mokysiu! pasaulį gyvenimo prasmės! 
Kunigas, be abejo, šitą žinai.

Smėlingas vėl atsilošė. Dabar jo vei
das pasidarė iškilmingai rūstus. Klebo
nas vos nesuprunkštė. Jo šviesios iš po 
žilų antakių akys žiūrėjo į jį graudžia 
užuojauta.

— Jūs, majore, kalbat atvirai, kalbėsiu 
atvirai ir aš.

— Prašau, prašau....
— O kas gi išdavė vokiečiams tokius 

dokumentus, esą tik jie kilnioji rasė? 
Kokia komisija tai sprendė?

—- Įdomus klausimas, — kreivai šypte
lėjo Smėlingas. — Ja! Dokumentus, kaip 
jūs išsireiškė t, mums išdavė laikas. Pa
saulis sensta, kunige, — atsisėdo majo
ras padoriau. — Pasaulio jaunystė nu
vyto. Tad Hitleris nutarė pasaulį atnau
jinti.. Artinasi laiko pakaita. Štai ir visi 
dokumentai.

Abu kurį laiką tylėjo.
— Aš ne budelis, — sužiuro į savo il

gus, riebius pirštus Smėlingas. — Bet... 
mane pašaukė fiureris, didžioji Vokieti
ja... Fiureris man pasakė, kad pasaulį 
valdyti labiau kenkia gerosios žmogaus 
ypatybės negu blogosios. Taip, mielas 
kunige. Aš tik jam, jam vienam tikiu. 
Įsidėkit šitą į galvą!

Majoras pakilo, žvilgterėjo pro langą 
ir vėl atsisėdo. Jo veide šmėkštelėjo su
sierzinimo šešėlis. Vengdamas klebono 
žvilgsnio, jis vėl užsirūkė ir pasiūlė ciga- 
retą klebonui. Morkūnas atsisakė. Jis 
norėjo nutraukti ginčą, bet gyvenimo 
prasmės jieškojimas, amžinas nepasiten
kinimas tuo, ką jis buvo išmokęs kuni
gų seminarijoje ir ką buvo perskaitęs 
knygose, nenuilstamas analizavimas gy
venimo reiškinių, ginčai su pažįstamais 
kunigais, atsieit, ginčų aistra, kaip buvo, 
taip ir liko visiems žinoma klebono Mor
kūno liga.

(Bus daugiau)

ALDLD
Svarbu ALDLD 2-ro Apskričio 

Kuopų Nariams

Visi ALDLD 2-ro Apskričio 
kuopų nariai įsitėmykite gerai, 
jog Antro Apskričio Konfe
rencija įvyks sausio (January) 
14 d., 1945, Laisvės name, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Pageidautina, kad tą dieną 
brooklyniečiai nieko nerengtų, 
nes Antro Apskričio pirma 
kuopa planuoja konferencijos 
progoje surengti parengimą 
Laisvės namo, čia bus proga ir 
visiems brooklyniečiams ir sve
čiams pasilinksminti po kon
ferencijos.

Nors dar yra laiko iki kon
ferencijai, vienok labai patar
tina, idant visos kuopos sekan
čiuose savo susirinkimuose iš
rinktų konferencijai reikalin
gą skaičių delegatų. Duokles 
renkant už ateinančius metus, 
reikia nepamiršti ir penkis cen
tus dėl Apskričio; o delega
tai, važiuodami konferencijon, 
atvež pasimokėjimui į Apskri
tį. Tas labai svarbu, nepamirš
kite!

Kaip jau yra visiems žino
ma, delegatai renkasi vienas 
nuo kiekvienų penkių kuopos 
narių, ir vienas nuo pačios 
kuopos.
Laiškas National War Relief

Daugeliui 2-ro Apskričio na
riams reikalaujant, Apskričio 
Komitetas turėjo šaukti net 
ekstra susirinkimą. Mat, dau
gelis 2-ro Apskričio narių ne
pasitenkinę National Wav Re
lief pasielgimu, kad tokią di
delę sumą pinigų duoda lietu
viškam pro-fašistiniui “Ben
dram Pašalpos Fondui.” To 
fondo žmonės jau ne kelis, ale 
keliolika sykių pareiškė, jog 
jie neduos lietuviams Lietuvo
je šalpos, ale siųs kur ten už
sieniuose kokiems “pabėgė
liams” — kvislingams, kaip 
jau Švedijon tokiems pasiuntę 
kelis tūkstančius dolerių.

Antro' Apskričio nariai rei
kalavo, kad būtų pasiųstas pa
aiškinimas National War Re
lief ir President’s War Relief 
Control Boardui, jog toks jų 
pasielgimas yra tik eikvojimas 
Amerikos žmonių pinigų, ku
rie emit ne mūsų šalies draugų
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Reikalai
gelbėjimui, ale priešui.

Tokia laiškas ir tapo para
šytas minėtoms įstaigoms, kaip 
galint išaiškinant padėtį ir 
prašant dar gerokai pažvelgti 
į tų žmonių sudėtį ir jų dar
bus, kiek tai liečia šelpimą 
lietuvių, nukentėjusių nuo ka- 
*<>• . fili

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro 
Apskričio Pirmin.

Easton, Pa.
Aukos dėl Lietuvos nuo Karo 

Nukentėjusių Žmonių
Leonas Tilvikas, duonkepy- 

klos savininkas, aukavo $50. 
Mrs. X. X., Lietuvos patrijotė, 
$10. Stanley Daniel, užeigos 
savininkas Glendone, $10. Ka
zimiera ir Povilas Pranevičiai, 
ūkininkai iš Coopersburg, $10. 
J. Stu kanas, ukrainas, kailinių 
Įmonės savininkas, $5. Po $1 
aukavo: Z. Gramauskas, W. 
Lingvinas, B. šliageris, V. J. 
Stankus, EI. Stankienė ir Ch. 
Stankus.

Philadelphiečių Aukos
Spalių 29, po ALDLD 6-to 

apskričio konferencijos, Phila- 
.delphijoj, vakare, buvo su- 
vo surengta vakarienė, bankie- 
tas dėl Laisvės pikniko darbi
ninkų ir konferencijos delega
tų. Visi valgė ir gėrė, nieko 
už tai nemokėjo.

Po vakarienės, pirmininkas 
Reikauskas, perstatė pakalbė
ti rašytoją Seną Vincą, A. Pra
naitį, A. J. Smitą; paskutinis 
kalbėjo draugas A. Galkus, jis

prašė aukų, kad dapildžius iki 
tūkstančio dolerių, kur buvo 
surinkta daugiau devynių šim
tų dolerių laike D. M. šoloms- 
ko prakalbų. Mano senas pa
žįstamas, draugas Žilinskas, 
pasiteiravo, ar aš negalėčiau 
pakalbėti. Sutikau. Pirminin
kas su visokiais pagražinimais 
perstatė Inane pakalbėti. Aš 
pasakiau trumpą “spyčių.” Sa
kau: jeigu draugas Galkus 
prašo aukų ir nori pasiekti iki 
tūkstančio dolerių, tai ir aš 
renku aukas tam pačiam tiks
lui ir turiu surinkęs savo mies- 
čiukyje $88, tai jūs, draugai, 
Lietuvos gelbėtojai, gal galė
tumėte sumesti $12, nes aš no
riu sukelti septintam siuntiniui 
iki šimto dolerių. Draugai di
delio miesto, su šypsena ir ran
kų paplojimu, man pritarė. Po 
$1 aukavo: A. J. Pranaitis, M. 
Vogonienė, P. Pi 1 ienas, J. ša- 
pranauskienė, F. Lešinskas, 
John Williams, P. Kodis, M. 
Rainienė, J. Rainys, M. Abrai- 
.tienė, J. Šimkienė, A. žalis, B. 
Lamsargiene, A. J. Smitas ir 
P. Walantiene. Po 50 centų: 
II. Mattes, A. Savickas, F. Wa- 
lantis, buvęs eastonietis. Viso 
$16.50. Pridėjus Eastono au
kas _ $91, tai viso $107.50. 
čekis su blanka pasiųsta Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tui. Visiems aukotojams didis 
ačiū nuo Lietuvos liaudies.

i Trečioji Amerikiečių Armija 
Laimi Francijoje

Franci j a, lapkr. 8. —Tre
čioji Amerikos armija, ko
manduojama generolo Pat- 
tono, pastūmė vokiečius my
lią atgal tarp Metzo ir 

i Nancy miestų. Amerikiečiai 
užėmė keturis miestelius 
bei kaimus.

Hitleris nori, kad talki
ninkai susipeštų, tai jis 
kaulą nusineštų.

Elizabeth, N. J.
Serga

Lapkričio 2 d. pasidavė ope
racijai Anna Kentrienė. Drau
gė jau keletas savaičių kaip 
nesveikavo. Ji yra LDS 33-čios 
kuopos ir Aušros Pašaipinės 
Draugijos narė. Randasi Pres
byterian ligoninėje, 27th ii' 9th 
Sts.., Newarke. Vėlinu, kad 
greitai pasveiktų.

B. Makutčnienė.

FOTOGRAFAS

Aukos Laisvei
Laisvės mašinų pašmeravi- 

mui aukoja po $1 : S. Danici, 
Mrs. X. X., Lietuvos patrijotė, 
EI. Katinienė, W. Lingvinas ir 
V. J. Stankus, viso $5.

Naujai yra pašauktas Į ka
riuomenę jaunuolis phillips- 
burgietis Robert Wilkins-Vil- 
činskas.

V. J. Stankus.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.

Karo darbininkai parodo republikonų apgaulę. Vir
šininkai N nariai United Steelworkers Unijos Lokalo 
2194 (CIO) iš Crucible Steel šapos, Harrison, N. J., 
parodoma viršutiniame paveiksle. Jie čia aiškiai pasa
ko, kad didžiuma jų, 5,500 narių, stoja su Roose^eltu ir 
Trumanu. Gi apatini paveikslą buvo išleidę republiko- 
nai, sakydami, kad lokalas remias Dewey. Kada unija 
tai patyrė ir apsižiūrėjo, pasirodė, kad iš 13-kos asme
nų tame paveiksle 5 yra ncunijistai, o šeštasis pasmer
kė Dewey. (Federated Pictures).

Urugvajaus Lietuviai Pasisa
kė už Tarybinę Lietuvą ir už 
Dem. Amazagos Vyriausybę

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
turą, jų sieloj imąsi savo tėvy
nės likimu, jų džiaugsmą ir pa
garbą tarybinės Lietuvos atsi- 
steigimu ir stovėjimu Urugva
jaus demokratijos sargyboje.

Mitinge tapo vienbalsiai pri
imtos sveikinimo telegramos 
Urugvajaus prezidentui dr. 
Amczagai, Lietuvos preziden
tui Justui Paleckiui, Tarybų 
Sąjungos vadui maršalui Sta
linui, Amerikos Jungtinių 
Valstijų prezidentui Mr. Roo- 
seveltui ir Anglijos ministerių 
pirmininkui Mr. Churchillui.

Šis mitingas taipgi įrodė, 
kartą ant visados, jog Urugva
jaus lietuvių absoliute didžiu
ma eina kartu su Suvienytomis 
Tautomis, karštai pritaria Ta
rybų Lietuvai ir smerkia ne
reikšmingos lietuviškųjų pro- 
nacių grupelės bandymus kal
bėti išeivijos vardu, būk lietu
viai esą priešingi Raudonosios 
Armijos išvaduotai Lietuvai. 
Mitingo atgarsiai liko kuo ge
riausi visoje lietuvių kolonijo
je ir Urugvajaus visuomenėje 
bei valstybinėse sferose.

GRABOROUS-UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

j BROOKLYN
Telephone: E Vergreen 8-9770

AR ŽINAI, KAD?-
Vėbrų iškastieji grioviai 

kartais esti 5 pėdų platu
mo, 3 pėdų gilumo ir kelio
likos sieksnių ilgumo. Vėb
rai griovius kasa bendrai 
ir bendrai jais naudojas.

1831 metais Vilnius buvo 
grynai lietuviškas miestas 
ir visos Lietuvos širdis, tu
rėjo savo universitetą, ku
riame mokslą gavo ir gar- 
susis, mūsų istorikas Sima- 
nas Daukantas.

Suvalkiečiai pirmieji ėmė 
rūpintis dabartine mūsų 
literatūra; suvalkiečių tar
me ir dabar mūsų knygos 
rašomos.

Pigią mėsą šunys ėda.

Žilė galvon, velnias uo
degon.

Eks.

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
f f

(VALGYKLA IR ALINE)
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Skatins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAlS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną. EV. 4-8698

CHRONIŠKOS LIGOS
(SpWlH ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-I tos Mešlažarnes Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 

garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MED1KALI8 IŠTYRIMAS JZ.

1 DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y. Arti Onion Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

..„„„i,, įrfM

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

j nupieštam pianus.
Darome ir pritaikome altinius kada reikalingi,

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantama.)

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Start Z-8342

NOTARY 
PUBLIC

------  I
TELEPHONE 
STAGG 2-5048 £

K----------------------

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mos. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

^JlfAWAWAWAWAWAHI Ml (AWAW

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Philadelphijoj Persikrikštiję į Republikonus Pro- Dviejų Valstijų Balsavi
mai prieš UnijasNaciai Lietuviai Sukėlė Publiką prieš Save; 

Žmonės Išbaubė Lauk Jy Kalbėtojus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Chorą. Choras sudainavo 
vidutiniai. Pirmininkas 
perstato kalbėti advokatą 
Mr. Horan — amerikoną 
republikoną. Jis pradėjo 
niekinti prez. Rooseveltą ir 
jo Administraciją, būk jis, 
prezidentas, pavogęs nuo 
darbininkų taksų $700,- 
000,000. Agitavo balsuoti 
už Dewey. Bet Phila. lietu
viai perdaug žino apie šio 
advokato nuopelnus ...

Antrą amerikoną repub
likoną perstatė kalbėti Mr. 
Adgar W. Baird, Jr. kokį 
tai Treasure City County 
and School District of 
Phila. Šis ponas pradėjo tą 
pačią litaniją — plūdo pre
zidentą Rooseveltą, sujung
damas jį su Browderiu ir 
Komunistų Partija. Girdi, 
Amerikoje yra daugiau ko
munistų, negu Rusijoj. Pu
blika smarkiai pradėjo plo
ti.

Kalbėtojas susimaišė, nu
stebo, kad ploja komunis
tams. Jis prašo publikos 
balsuoti už jų kandidatą 
Dewey, bet publika pradė
jo baubti, o garbingas sve
čias už kepurės per duris 
lauk...

Pirmininkas Paschall pri
bėgęs prie garsiakalbio 
pradėjo publiką sarmatyti, 
kam tokį “brangų svečią” 
nubaubė. Publika pradėjo 
baubti pirmininką.

Paschall Vos Nesumušė 
Dainininkę Mrs. Jane 
Temple-A rbašauskaitę.

Pirmininkas Paschall per
statė dainininkę Jane Ar- 
bašauskaitę p a d a inuoti. 
Dainininkė priėjus prie 
garsiakalbio sako: “Jie plū
do prezidentą Rooseveltą, 
vadindami jį komunistu ir 
vagiu, o aš kaip tik balsuo
siu už Demokratų Partiją,

LAISVES VAJUS ĮVAIRIOS ŽINIOS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

P. Žirgulis, Rochester ..............
S. Kuzmickas, Shenandoah .....

' w ALDLD 25 kp., Baltimore .....
7 Ig. Urbonas, Great Neck .......

C. K. Urban, Hudson ..............
Geo. Shimaitis, Brockton .....
P. Šlajus, Chester ....................
J. Kazlauskas, Hartford ............
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Simutis, Nashua ....................
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .......
V. J- Blažonis, J. M. Karsonas, 

Lowell ............f A. Matulis, Jersey City ...........
V. Ramanauskas, Minersville ..
W. Yokim, New Britain ...........
J. LingeviČius, Saginaw ...........

704
691
660
560
533
489
468
416
411
278

258

231
222
204
182
182

A Kaip rašėme, kad A. Stripeika lankėsi Brooklyne, tai 
\t dabar pranešam, kad jis ir jo bendradarbis Geo. Kudir

ka įstojo į pirmą vietą. Jie pridavė 6 naujus skaitytojus 
ir suvirs keturiasdešimts atnaujinimų. Puikus pasidar- 

i bavimas!
M. Svinkūnienė prisiuntė naują skaitytoją ir gerokai 

atnaujinimų.
PhiladelphieČių bendradarbis, J. Lukoševičius prisiun

tė atnaujinimų.
t < A. Balčiūnas pridavė atnaujinimų ir gražiai eina aukš- 

Į tyn punktais.
J. Bakšys ir J. Lukas prisiuntė atnaujinimų. Jiedu iš 

pirmiau grąsino, kad prašoks kitus vajininkus, tad tiki
mės iš jų sulaukti surprizų.

P. Baranauskas ir J. Mockaitis pašoko punktais at
naujinimais.

Taip pat pašoko punktais atnaujinimais S. Penkauskas 
ir jo bendradarbiai.

Naujų skaitytojų prisiuntė sekami vajininkai: S. Kuz
mickas, Shenandoah, Pa. (2); G. Šimaitis, Brockton, 

i Mass. (1); P. Šlajus, Chester, Pa. (1); ALDLD 25 kp. 
Baltimore, Md. (per drg. Pasereckį).

i Punktais pašoko su atnaujinimais sekami: P. Šlekai
tis, Scranton, Pa.; ALDLD 25 kp., Baltimore, Md. (per 

\ drg. Paserskį); J. Simutis, Nashua, N. H.; C.S. Kaspa- 
bras, Wilkes-Barre, Pa.

Į vajų įstojo nauji vajininkai: V. Ramanauskas, Mi
nersville, Pa., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų. J. Blažonis, J. M. Karsonas, Lowell, Mass. 1 naują

* prenum. ir atnaujinimų. J. Kalvelis, Bridgewater, Mass., 
if V. Padgalskas, Mexico, Me., prisiuntė atnaujinimų.

Laisves Administracija.
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iruž prezidentą Rooseveltą 
jo pagerbimui padainuo
siu.”

Publika pradėjo smar
kiai ploti ir rėkti valio!
- Pirm. Paschall pribėga 

prie garsiakalbio ir nelei
džia dainininkei dainuoti. 
Dainininkė manė, kad pir
mininkas ją sumuš, tai ji 
nusitvėrus muziką bandė 
apleisti sceną, bet čia ją su
laikė socialistas Jonas Gri
nius. Pradėjo atsiprašyti ir 
aiškinti, kad pirmininkas 
perdaug išsigėręs ir, kad 
panelė neimtų perdaug į 
atydą, o tuo pačiu sykiu 
nusitvėręs už skverno trau
kia nuo scenos Paschallį, 
kaip žalmargę Lietuvoje iš 
balos. Graborius ponas J. 
Kavaliauskas pabėga nuo 
scenos.

Jonui Griniui kaipo Rich- 
mondo lietuvių “diploma
tui” pavyko išgelbėti “lie
tuvišką buržuaziją” nuo 
sarmatos...

Apsiramino ir daininin
kė, sutiko padainuoti pa
gerbimui prezidento Roose- 
velto, o ne Dewey.

Kiek tie lietuviški pro- 
naciai padarė gėdos ir nuo
stolių lietuvių visuomenei. 
Phila. Lietuvių visuomenė 
permato jų sąmokslus, trik- 
sus, pasinaudojančius įvai
riais obalsiais pasipinigau
ti ir remti Lietuvos išga
mas - prohitlerininkus.

Štai, Phila. lietuviai, kas 
jie yra! Remkite Lietuvos 
žmones, remkite karo 
mėjimą, idant greičiau 
silaukti pergalės.

Baigiant rašyti šią 
resp., žinios atėjo, kad prez. 
Rooseveltas laimėjo rinki
mus. Tai dar smūgis lietu
viškiem monelninkams.

Republikonai prakišo! 
Buvus Marytė.

lai-
su-

ko

J. Simutis, Nashua .......   182
J. Rudmanas, New Haven ....... 169
V. Padgalskas, Mexico ............. 168
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 168
A. Gudzin, Schenectady ........... 153
A. Dambrauskas, Haverhill ..... 130
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 130
J. Grybas-Preibis, Norwood .... 120
J. Žilinskas, Lewiston ................  110
A. Valinčius, Pittston .............. 106

I C. K. Bready, Brooklyn .......... 98
. A. Buivid, Dorchester ............. 92
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 90
J. Matačiūnas, Paterson ............. 84
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 61
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26
J. A. Shunski, Amsterdam ........ 23

Kartu su prezidentiniais 
rinkimais buvo leista bal
suoti ir konstitucijos taisy
mai kai kuriose valstijose.

Arkansas ir Floridos val
stijose tapo nubalsuota taip 
“pataisyt” konstituciją, kad 
negalima būtų reikalaut pil
no darbin. unijos pripažini
mo. Californijos valstijoje 
sumuštas toks pataisymas 
prieš unijas.

RAUDON. ARMIJA TURĖJO 
VIETINIU LAIMĖJIMU

vokiečių 
šimtus

į vaka- 
miesto,

Maskva. — Pultusko sri
tyje, tarp pietinio Rytų 
Prūsijos rubežiaus ir Var
šuvos, Raudonoji Armija 
atmušė eilę vokiečių atakų; 
supliekė batalioną 
ir užmušė kelis 
priešų.

Čechoslovakijoj, 
rus nuo Uzhorod
Sovietų kariuomenė suėmė 
daugiau kaip 200 vokiečių 
ir vengrų, užmušė 150 faši
stų ir pagrobė dvi kanuoles, 
septynis minosvaidžius ir 
14 kulkosvaidžių.

Vengrijoj, Baja miesto 
srity j, buvo persimetęs ba
talionas hitlerininkų iš va
karinių Dunojaus krantų į 
rytinius. Sovietų kariai 
greitai nušlavė tuos priešus.

Susprogdinta Didžioji Buda
pešto Gelžkeliu Stotis

Budapešto radijas prane
šė, jog tapo susprogdinta 
didžiausia geležinkelių sto
tis tame mieste, Vengrijos 
sostinėje. Daug žmonių už
mušta ir šimtai sužeista, 
sako šis radijas, bet nenu
rodo, kas susprogdino sto
tį, ar sovietiniai bombane- 
šiai ar vengrai sukilėliai 
prieš nacius ir vengriškus 
jų pastumdėlius.

JAPONAI BeGA Iš 
BERLYNO

Stockholm. — Pranešama, 
kad japonų diplomatai 
nešdinasi iš Berlyno i 
diją.

jau 
šve-

žydų Sionistų vadai Ame
rikoj pasmerkė tuos savo 
tautiečius teroristus, kurie 
gal užmušė Anglijos atsto
vą Egipte, lordą Moyne.

Londone eina gandai, 
kad Hitleris gydosi nuo grę
siančio pamišimo.

Wm. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas, taipgi patenkintas 
Roosevelto išrinkimu.

Nacių robotbombos V-2 
užmušė 5 londoniečius.

Suskaityta apie 3 milio- 
nus daugiau balsų Roose- 
veltui, negu Dewey’ui.

Tebesiaučia mūšiai tarp 
jankių ir japonų Ormoc a- 
py linkę j, Leyte saloj.

Bulgarų kariuomene, ben
dradarbiaujanti su Jugo
slavijos partizanais ir So
vietų kariuomene, užėmė 
Podujevo miestą, į pietų va
karus nuo Nišo.

ka- 
lap-

Maskva. — Sovietų 
riai visuose frontuose 
kričio 7 d. sudaužė bei ap- 
šlubino 14 vokiečių tankų ir 
nušovė šešis jų lėktuvus.

Eafoyg—Daily

DIDŽIOJI DAUGUMA KAREI
VIŲ UŽ ROOSEVELTĄ

Vyrai ir motery s iš Di
džiojo New Yorko, tarnau
dami ginkluotose Amerikos 
jėgose, atidavė prez. Roose- 
veltui apie 73 procentus sa
vo balsų. Jie apie 12 nuo
šimčių daugiau balsavo už 
Rooseveltą, negu civiliai 
piliečiai. Didžioji dauguma 
karių iš kitų valstijų taip 
pat pasisakė už Rooseveltą.

Italijoj Amerikiečiai dar Tru
putį Pastūmė Nacius

Roma. — Penktosios ar
mijos negrai amerikiečiai 
privertė vokiečius pasi
traukt dar šiek tiek atgal 
į pietus nuo Bolognos. Kiti 
amerikiečiai darė smarkius 
žvalgų veįksmus.

Lietūs, purvynai, blogi 
keliai ir kieti vokiečių pasi
priešinimai jau kuris laikas 
suturėjo j amerikiečius ir 
anglus nuo didesnių žygių 
pirmyn šiame Italijos fron
te.

Bridgeport, Conn
Lapkričio 4 d., 10 vai. ry

te, Bridgeporte buvo sustojęs 
kokiam pusvalandžiui mūsų 
šalies prezidentas Rooseveltas. 
Jis pasakė čia prakalbą rinki
mų klausimu. Jis važiavo iš 
Washingtono į Bostoną ir pra
kalbą sake gėlžkelio stotyje 
nuo tam tikros platformos.

Neatsižvelgiant į stebėtinai 
miglotą rytą — minios žmo
nių laukė pasveikinimui prezi
dento. Minia susidarė iš 
virš 12-kos; tūkstančių.

SU

Lapkričio 2 d. čia buvo at
vykęs Suvienytų Valstijų vice
prezidentas Wallace, kuris da
lyvavo Bridgeport© Centrali- 
nio Demokratų: Komiteto su
ruoštose demonstracijose.

Dalyvavo skaitlinga minia 
žmonių. Kalbėtojai pasmerkė 
pro-naciška republikonų agita
ciją, — ypatingai tuo yra pa
sižymėjusi ponia kongreswo- 
man Claire Boothe Luce.

bu- 
ku-

Lapkričio 4 d. lietuviai 
vo suruošę' vakarienę, nuo 
rios pelhaš skiriamas Lietuvos 
nuo karo ųukentė j tįsiems žmo
nėms. Vakarienė visais žvilgs
niais buvo pasekminga. Tik 
gaila, kad daugeliui atsilan
kiusių prisiėjo nuo svetainės 
grįžti namo; nes buvo perma
toma, kad galėsią pritrūkti va- 
karieniautbjamš maisto. Atei
tyje to bus vengiama.

Lietuv. žmon. Pagalbos Tei
kimo Komitetas ruošia prakal
bas ant lapkričio 19 d., 2 vai. 
po piety, Jaunų Vyrų Draugi
jos Salėje. Kalbėtoja bus Ka
terina Petrikienė, iš Brooklyn, 
N. Y. Kviečiami visi lietuviai 
dalyvauti.

Mirė Du Lietuviai
Spalių ' 24 d., š. m., mirė 

Juozapas Simanauskas, tebū
damas 52 metų amžiaus. Si
manauskas priklausė prie 
ALDLD vietinės kuopos, prie 
Junų Vyrų Draugijos ir, be
rods, prie kitų draugysčių.

Spalių 25 d. mirė gerai 
bridgeportiečiams pažįstamas 
g-ėlininkas Blažys. Blažys bu
vo jau senyvas žmogus.

Petras.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. lapkrj, 7:30 y. v., 407 Lafay- 
daly- 
nėra 

naujos knygos, ateikite pasi-
— A Jocis. fin. rašt.

ette St, Meldžiu visus narius 
vauti susirinkime, daug narių 
gavę nr -’------~~
imti. — A. Jocis, fin. rašt.

BROCKTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teik. Kom., 

vietinis skyrius, rengia Turkių va
karienę, lapkr. 11 d., 7 v. v., Liet. 
Taut. Namų salėje,; 8 Vine St. Po 
vakarienės bus šokįai prie geros or- 
kestros. įžanga $1.50. Kviečiame 

(264-265)
kestros. įžanga $1.50. 
visus dalyvąuti. — Kom.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai _ šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Elektrikieriai—Pirmos Klases, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą 

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės į 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(270)

Ft.

MAŠINISTAI
Turret lathe, Engine lathe, Horizontal
Mill, Bullard Vertical Turret Lathe, 

drill, 2 Sustatytojai.
NUOLATINIAI DARBAI.

Walter Motor Truck Co.
1001 IRVING AVE. 

RIDGEWOOD, BROOKLYN.
(267)

STALIORIAI. PILNAI PATYRĘ AUKŠTOS 
KLASES NAMŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ. 

NUOLATINIS DAUBAS ATITINKAMAM
VYRUI. JULES SIEGEL, INC., 

305 E, 47TH ST., PLAZA 9-5640.

Borins 
Radial

LATHE DARBININKAI
MOKINIAI 

TURRET LATHE 
OPERATORIAI

Patyrę.
DIENOM IR NAKTIM DARBAS.

Daug Viršlaikių
NUOLAT. POKARINES PROGOS

STEVENS
MANUFACTURING CO.

22-74 85th ST.,
LONG ISLAND CITY.

(271)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

VISOKIE ĮVAIRŪS ; 
LENGVI FABRIKO DARBAI 

ELEKTROS PAJ&GOS 
• PRESAI

KOJINIAI PRESAI 
KEIBELIŲ PATIKRINIMAS 

SUSTATYMO DARBAS 
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

Nuolat, Išlėto, Lengva.
GERA ALGA. I

EMELOID CO., INC. i
287 LAUREL AVENUE,
ARLINGTON, N. J.

(266)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas i 

įvyks 13 d. lapkr., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos dalyvauti, turime svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (265-266)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 14 d., 7 v. v. 930 E. 79th St. 
Draugai, dalyvaukite šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti, liečiant ir naujų me
tų parengimą.—Valdyba. (265-266)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp, susirinkimas įvyks 

12 d. lapkr., 2 vai. dieną. Pas dd. 
Gluoksnius, . 1256 Diamond Avė. 
Draugai, dalyvaukite, nes turime 
daug reikalų apsvarstyti. Bus ren
kami delegatai į XII Apskr. konfe
renciją, kuri įvyks 19 d. lapkr. 
Meškūno salėje, 134 W. Market 
— P. Šlekaitis. (264-265)

w. 
st.

NEWARK, N. J.
šeštadienį, lapkričio 11 d., 8 vai. 

yakare, Rusų Liaudies Name, 53 
Broom St., rusų organizacijos ruo
šia parodyti sovietinę filmą “Rau
doni Tankai.” Įžanga bus tik 45 
centai ypatai. Tai labai įdomi filmą, 
kuri parodo, kaip Sovietų tankų ko- 
vūnai ir komandieriai supliekia na
cius. Visi lietuviai kviečiąmi ateiti 
ir pamatyti šį judį. — J. Semenovič, 
Sekr. (264-265)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks 12 d. lapkr., 3 vai. dieną, 
735 Fairmount Ave. Visi dalyvauki
te, užsimokėkite duokles už 1944 m. 
Taipgi atsiimkite knygą. Bus išduo
tas ,6-tos Konferencijos raportas. — 
J. Šmitienė, sekr. (264-265)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

12 d. lapkričio, 10:30 vai. ryto, 
29 Endicott St. Draugai visi būkite, 
tarp kitų svarbių dalykų bus rapor
tas iš ALDLD 7-to Apskr. metinės 
konferencijos. — J. M. Lukas, sekr.

(264-265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKYKITĖS
BŪTINO CIVILIO 

GUMO IŠDIRBIMO AMATO
GERA ALGA IR DARBO

SĄLYGOS. 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

KEATON RUBBER CO.
429 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.

(268)

VYRAI 
16 - 50 

KAIPO DAŽYTOJŲ 
PAGELBININKAI 

$30 Pradžiai , 
$32 po 6 savaičių 

40 Valandų—5 Dienų Savaitė 
Viršlaikiai. Pokarinė Ateitis.

DECORATIVE SPECIALTY 
DYEING CORP.

415 E. 58rd St., 5-tos lubos, N.Y.C. 
į (271)

TOOL IR DIE MAKER
TOOL ROOM LATHE 

OPERATORIAI
Patyrę prie 

DIES 
GAUGES IR FIXTURE IR 

ABELNAI TOOL RŪMO DARBUI.
Kreipkitės tik patyrę vyrai. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
FOOTE - PIERSON CO.

125 SUSSEX AVE., 
NEWARK, N. J.

______ ______________________ I___________(270)

VYRAI — STIPRŪS 
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

75c Į VALANDĄ—40 V AL. SAV. 
Laikas ir pusė už viršlaikius, 

CAP SCREW & NUT CO. 
15 DESBROSSES ST.

(Arti Canal) 
Ground Floor, N.Y.C.

(266)

VYRAI
: Pagelbėjimui abelnai priėmimų ir išsiuntimų 

departmente.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

Našūs Darbininkai 
Pokarinės progos. 
BŪTINAS BIZNIS

ROYAL OFFICE SUPPLY 
CORP. |

52 DUANE ST., N. Y. C.
(266)

APVALYTOJAI
Fabrikui. Lengvas darbas. Gera alga.

Daug viršlaikių. Nuolat.
SELCHOW-RIGHTER.

976 KENT AVE., BROOKLYN.

CARTONŲ PAKUOTOJAI 
Gera alga. Daug viršlaikių. 
40 Valandų Savaitė. Nuolat.

SELCHOW-RIGHTER, 
976 KENT AVE., BROOKLYN

(266) 1 
- ------ I 60c

(266) Į

MALIAVOS DARYTOJAI;
REIKALINGI ,

KARINIAI DARBAI i 
POKARINIAI DARBAI
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI
MAIŠYTOJAI '

SPALVŲ NUTAIKYTOJAI 
PILSTYTOJAI 

MEDŽIAGŲ 
PRISTATYTOJAI
Pilno Laiko Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 
Kreipkitės

BETTER FINISHES
& COATINGS, INC.

268 Doremus Ave., Newark, N. J.
(268)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas
Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271) !

APVALYTOJAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas. Geros Sąlygos.
CLUB

3 WEST 51ST ST.
ELDORADO 5-7640

(265)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITfiS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS.,

PHILADELPHIA, PA.
(266)

STOGDENGIAI 
GONTORIAI 

PLOKŠČIŲ METALO DARBININ
KAI IR PAPRASTI DARBININKAI.

1806 128TH ST.
COLLEGE POINT, L. I. 

FLUSHING 9-2419
(265) 1

' Penktas puslapis

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

& •a
REIKIA MOTERŲ

FABRIKO DARBUI 
ARMIJOS REIKMENIMS

GERA ALGA
5 DIENŲ SAVAITE 

Kreipkitės į

B. 1. L. Food Products
416 WEST 14TH ST.

į
$

arba
SKAMBINKIT CHELSEA 3-0780

(267)
<3& ■ i

OPERATORES, VALYTOJOS IR ABELNAM 
DARBUI MERGINOS. 

VALDŽIOS DARBAS. NUOLAT. 
GERA ALGA.

D. & H. MFG. CO.,
570 SUTTER AVE., BROOKLYN.

(267)

i

»

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

$22 PRADŽIAI.
Proga Pakilimui

DUTCH TEXTILE MILL
38 ROSE ST.

(Arti Chambers St.) N. Y. 
______________________________________ (267)

OFISO DARBININKĖS
MOKANČIOS TYPING
40 Valandų per savaitę

ALGA $28
Dėl Pasitarimo Skambinkite

APplegate 7-1617
(267)

i

i

J

J

MERGINOS - MOTERYS
SALDAINIŲ FABRIKUI 

Linksmos aplinkybės 
NUOLAT. GERA ALGA

N. D. Q. SPECIALTY CORP.
2566 ATLANTIC AVE. 

BROOKLYN.
(270)

SALDAINIAI
Pilnam ar daliai laiko darymui ir pakavimui 
saldainių. Patyrusios arba mes išmokinsime; 

gera alga. Geros darbo sąlygos.

HOLBROOKE CANDIES
80 YORK STREET, BROOKLYN.

6th Avenue sub. iki York St.,
8th Ave. sub. iki High St.

(265)

MERGINOS 
PERFUMŲ DIRBTUVEI. 48 VALANDŲ SA

VAITE. $28.64 PRADŽIAI. 
SCHERK, 26 WAVERLY’ PLACE, N.Y.C. 

 (266)

MERGINOS - MOTERYS
VIRŠAUS 21. NEREIKIA PATYRIMO 

Lengvas, švarus kosmetikų fabrikas.
Daliai laiko — Turi būt nedirbančios.

VALANDOS 6 P.M.—10 P.M.
Valančių — Nuolat
W. B. ASSOCIATES

22 E. 49TH ST.. N.Y.C.

J

si
_______________________________________ (265)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas Fabriko Darbai

60c I VALANDĄ
40 VALANDŲ SAVAITE

Laikas ir pusė už viršlaikius.
CAP SCREW & NUT CO.

15 DESBROSSES ST., (arti Canal)
Ground Floor, N.Y.C.

(266)

Virvių 
Verpėjos

BŪTINA KARO PRAMONfi

I

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

i CUPPLES CORDAGE CO., Inc.
386 THIRD AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.

1

I

(267) i

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI i

BERNIUKAI AR VYRAI
Pasiuntiniai ir Išsiuntimų Raštininkai 

Darbai
Bus priimami senesni žmonės.

GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS.
WILSON & CO.

MU. 4-5800

I

(265)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

$30 Už 44 Valandai 

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų

Kreipkitės Ištisą Savaitą

PIERCE LAUNDRY 
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 

Gatvekariais iki Freeman St.)
(270)

I
.»

(į

(267)

VYRAI — BERNIUKAI 
16-45

Kaipo Dažytojų Pagelbininkai. 
40 VALANDŲ SAVAITE 

5 Dienos. Pradžiai $32.
Kreipkitės

SACO DYEING CO.
257 WATER ST. 

BROOKLYN.

J
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NewWtoy/M^^Zinlot
Aukos Nationalism 

Karo Fondui
Per Olga Reinhardt, Moterų 

Apšvietos Kliubo darbuotoją, 
ant blankos aukojo po $1 : M. 
Jesevičius, J. Kalvaitis, G. Rit- 
tmeier, J. Korris, O. Young, M. 
Chesna, B. Demsey, 11. Young. 
Kitos aukos nuo kitataučių jos 
draugų. Viso $10.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos rinkėjas 
Geo. Wareson pridavė $12. 
Aukojo: Geo. Waresonas $10. 
Ch. Thomas ir M. Misevičienė 
po $1.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos darbuotojas 
Leonas Grikštas pridavė $47. 
Aukojo: W. Lukmin $5, M. 
Purvėnus, A. Skirmont, Kaž- 
muskaris (pavardė užsitrynus, 
neaiški) po $2. J. Markauskas, 
Jakštis, Ch. Balumas, M. 
Kraujalis, F. Reinhardt, J. 
Chesna, R. Kisielius, Al. Be
pirštis, A. Linkus, L. Grikštas 
po $1. Kitus surinko nuo kita
taučių savo draugų ir pažįs
tamų.

Moterų Apšvietos Kliubas 
per S. Sasną (ant blankų) 
$50. Aukojo: J. T. (su laivu 
New Yorko prieplaukoj susto
jęs svečias jūrininkas) $5. An
ne Yakštis $3. V. Tauras, S. 
Ūsaitis, L. Nekvedavičius, po 
$2.

Po $1 : E. Granickas, J. Dru- 
sis, J. Guzikas, Ch. Balčiūnas, 
H. Yeskevičiutė, E. Gąsiunie- 
nė, J. Siurba, J. Zablackas, 
P. Pakalniškis, E. Stupurienė, 
J. Grybas, M. žvirblienė.

Po.$l: Anna Zurnis, M. 
Klimas, A. Bimba, J. Weiss, 
P. šolomskas, K. Gagas, A. 
Bepirštis, A. Mureika, E. Si- 
monavičienė, J. Zajankauskas, 
A. Velička, Kaulinienė ir gru
pė. Smulkiomis $2.

Moterų Apšvietos Kliubas 
per O. Depsienę, iždininkę,. iš 
iždo $10. K. Petrikienė aukojo 
$5. Viso $15.

Didžiuma rinkėjų darbuoja
si ir toliau, kadangi mūsų už
duotis dar nebaigta. Originalis 
vajaus laikas baigiasi šį šeš
tadienį, lapkričio 11-tą. Ar va
jus bus prailgintas, kol kas ti
krai nežinome. Jau surinktas 
aukas norime priduoti tuojau. 
Turintieji aukų prašomi jas 
priduoti Lietuvių Komiteto se
kretorei S. Sasnai.

VITO MARCANTONIO 
iš nauoj išrinktas į J. V. Kon
gresą iš New Yorko 18-to dis- 
trikto. Ir šį kartą jis išrinktas 
visų trijų didžiųjų partijų ti- 
kietu — Republikonų, Demo
kratų, Darbo Partijos. Iki šiol 
jis buvo toks vienas. Šiuose 
rinkimuose taip išrinktas kitas 
žymus žmonių draugas, A. 
Clayton Powell, Jr., negras iš 
22-ro distrikto.

Prašome Nakvynių
Laisvės koncerte dainuoti 

atvyksta Harmonijos Grupė iš 
Bostono. Moterys (ir gal tūli 
kiti) atvyks šeštadienį. Joms 
reikės nakvynių, bet viešbu
čiuose niekur negavome. Ga
lintieji suteikti nakvynių sku
biai praneškite Laisvės admi
nistracijai telefonu: STagg 
2-3878.

Kas Laukia Jūsų Laisvės 
Koncerte Sekmadienį

Pirm visko, žinoma, lauks 
jūsų graži programa, kurioje 
jūs girdėsite-matysite:

Harmonijos Grupę iš Bosto
no. Tai mišri vyrų ir moterų, 
puikių dainininkų grupė, va
dovaujama Helen Žukauskai
tės. Iš tos grupės išgirsime 

! daug taip mielų Lietuvos liau
dies dainų.

Aido Chorą, pačių brookly- 
niečių dainos pažibą, vadovau
jamą Aldonos Anderson-Žilins- 
kaitės.

Harriet Griffith, žymią pro
fesionalę smuikininkę, apie 
kurią plačiau jau matėt perei
tose laidose.

Boris Borodin, koncertų ir 
operos dainininką, basso.

Birutą Ramoškaitę, ameri
kinio teatro dainininkę-aktorę 
ir žvaigždę lietuvių dainos sri
tyje.

Rusų Šokikų Grupę tarybi
nių respublikų tautų šokiuose. 
Bus ir kai ko daugiau.

O po tos gražios programos 
laukia pasimatymai su dauge
liu tolimų svečių ir smagūs šo
kiai prie Pavidžio Radio Or- 
kestros, taipgi linksmi pažmo- 
niai.

Ir dar kas lauks jūsų—tai 
dienraštis Laisvė. Ji mini savo 
Sidabrinį Jubilčjų. Jūs būsite 
tos brangios jai iškilmės sve
čiai. Brangios iškilmės ir jums, 
nes tai vienintelis lietuvių dien
raštis Amerikos rytinėse vals
tijose, kuris stovėjo su jumis 
ir gynė jūsų reikalus, nesirink
damas oro—giedrose ir audro
se. Nepaisydama, kas girs, ar 
kas peiks, ar kas persekios ir 
kryžiavos, Laisvė nešė į jūsų 
namus tiesą kasdien per 25 
metus.

Darbo Partijos Dideli 
Nuopelnai Rinkimuose

Didelėj didžiumoje miesto 
kongresinių distriktų laimėjo 
tie kandidatai, kurie turėjo 
Darbo Partijos paramą. IŠ 26 
rinktų miesto ribose, pralai
mėjo tik du iš turėjusių Dar
bo Partijos paramą. Bet tie 
abu distriktai jau pirmiau bu
vo labai aiškūs republikonų 
distriktai.

Kadangi distriktai pirm šių 
rinkimų buvo naujai perdalin
ti, tad sunku pasakyti, kiek iš- 
tikro tuose distriktuose Darbo 
Partija jiems padėjo daugiau 
šiemet, negu pereituose rinki
muose.

Vienu iš tu distriktų yra 
naujasis Queens distriktas tre
čias. čia laimėjo republikonas 
Henry J. Latham, su 106,994 
balsais. O demokratų-darbie- 
čių kandidatas George Bruns 
gavo 69,785. Iš tų 8,610 už 
Bruns paduoti Darbo Partijos 
tik i etų.

Kita vieta, kur laimėjo re
publikonas prieš suvienytas de- 
mokratų-darbiečių jėgas, buvo 
Staten Island ir pati pavan- 
deninė dalis New Yorko, su
darančios 16-tą kongresinį dis- 
triktą. Čia laimėjo jau esama
sis kongresmanas Ellsworth 
Buck prieš Rae L. Egbert. 
Buck balsų gavo 51,594, Eg
bert — 48,492.

Republikonai dar laimėjo 
trečią vietą 17-me distrikte, 
New Yorko mieste. Bet ten 
darbiečių ir demokratų spė
kos buvo pasidalinusios. Ne
matydami nei vieno iš dviejų 
remtinų, darbiečiai buvo išsta
tę savo kandidatą. Ten išrink
tas esamasis kongresmanas J. 
C. Baldwin su 75,325 balsais. 
Jo oponentai abu kartu turėjo 
68,549 balsus. Daleistina, kad 
tarp abiejų partijų būtų ga
lėję sudaryti tą kelių tūkstan
čių balsų skirtumą, jeigu būtų 
buvęs bendras kandidatas ir 
sutartinas darbas. Vieningumo 
entuziazmas stebėtinai užkre
čia žmones.

Sekamai laimėjo su Darbo 
partijos talka:

QUEENS
Wm. B. Barry, iš 4-to dis

trikto, dem. balsų 62,326 ir 
darbiečių 10,450, viso 72,776 
balsų, o jo oponentas Phillips 

i gavo 64,800 b.
James A. Roe, iš 5-to dist., 

dem. balsų 66,082, darb. 23,- 
372, viso 90,454. Jo oponentas 
Richmond gavo 76,094 b.

Jas. J. Delaney, iš 6-to dis
trikto, gal būtų praėjęs labai 
siaura didžiuma ir be D. P., o 
gal ir ne, jei tos vieningumo 
dvasios nebūtų buvę. Dabar, 
vieningai dirbant, dem. balsų 
jis gavo 70,606, darb. 7,663, 
viso 78,269. Jo oponentas 

i Schuler gavo 66,131 b.

BROOKLYNE
J. Rooney, iš 12-to distr., 

būtų turėjęs pavojingai arti
mas lenktynes. Jis gavo dem. 
balsų 43,053, darb. 7,885, vi
so 50,938. Jo oponentas Noląn 
gavo 41,773 b.

Daniel O’Toole, 13-me dis
trikte, dem. balsų 53,720, dar
biečių 14,864, lib. 12, 971, viso 
81,555. Jo oponentas Archi
bald turėjo 53,836 b.
Demokratų Stiprūs Distriktai

Kituose distriktuose Brook- 
lyne demokratai galėjo sau
giai praeiti ir be oficialių Dar
bo Partijos balsų, bet, didžiu
moje, jie turėjo darbiečių pa
ramą ir tas padidino jų laimė
jimus. Laimėjusiais yra:

J. Delaney, iš 7-to distr., 
(viso balsų iš visų grupių) ga
vo 73,883 b. prieš Richard- 
sono 42,701.

J. L. Pfeifer, iš 8 distr,, ga
vo 55,556 balsus prieš Porcaro 
37,911.

A. L. Somers, 10 dist., gavo 
78,361 b. prieš Kahaner 37,- 
338 b.

J. Heffernan, limo dist., 
gavo 96,205 b. prieš Devery 
49,113 b.

Emmanuel Celler, 15-me dis
trikte, 106,731 b. prieš Paul
son 24,072 b.
Darbiečių Atskiri Kandidatai

9-me ir 14-me Brooklyno 
distriktuose darbiečiai statė at
skirus savo kandidatus, kurie 
gerai pasirodė, nors vis dar 
nedaėjo antros partijos vietos.

9-me laimėjo dem.-lib. kan
didatas Keogh su 62,583 bal
sais, rep. Chiert gavo 34,502, 
darbietis J. A. Salzman 16,- 
387 b.

14-me laimėjo dem.-lib. kan
didatas Rayfiel su 84,050 b., 
rep. Levy gavo 32,921 b., dar
bietis James V. King 29,703 
b.

Jeigu trockistai ir kiti tokio 
plauko “liberalai,” kaip Stilso- 
nas-Strazdas nebūtų suskaldę 
Darbo Partijos pereitą vasarą, 
ji būtų daugelyje vietų išėjusi 
antrąja partija šiuose rinki
muose.

Net ir po suskaldymo ji išė
jo antra Brooklyno pažangia
me 15-me distrikte.
, Apie Darbo Partijos laimė
jimus pačiame New Yorjto 
mieste teks pakalbėti atskirai.

Balsai—Ne Viskas
Atskirų kandidatų gauti 

skaičiai balsų Darbo Partijos 
tikietu pasako daug, bet, 
anaiptol, ne viską? Tūkstančiai 
darbiečių ir su jais kooperuo
jančių kitų unijistų ėjo nuo 
durų prie durų, skambino du
rų varpelius, kalbino žmones 
registruotis ir balsuoti. Išlei
do ir paskleidė milijonus la-

Brooklyno ir Queens 
Išrinktieji

Brooklyno atstovybė įvai
rioms įstaigoms, trumpoj su
traukoj, yra tokia:
Apskričio Teisėju

Carmine J. Marasco

Miesto Teisėju
Charles J. Beckinella 

Atstovai Kongrese 
Dist.

7 -•♦John J. Delaney
8— ’’Joseph L. Pfeifer
9— ♦ Eugene J. Keogh

10 —♦ Andrew L. Somers
11 —"James J. Heffernan
12— "John J. Rooney
13— -*Donald L. O’Toole
14— Leo F. Rayfiel
15— ♦Emanuel Celler

Atstovai Valstijos Senate
Dist.
8— -* James J. Crawford
9— Roy H. Rudd

10— ♦James A. Corcoran
11— Fred G. Moritt
12— •♦Samuel L. :Greenberg
13— "William Kirnan
14— Joseph E. Parisi
15— Ixniis L. Friedman 
10—William Rosenblatt

Atstovai Valstijos Seime 
(Assembly)

Dist.
1 —Max M. Turshen
2— J. Sidney Levine 

’’Mary A. Gillen
4- r* Bernard Austin
5- ’;* John R. Starkey 
6"> ’’Robert J. Crews
7— ̂ *John F. Furey
8— Arthur’ A. Low
9— Frank J. McMullen

10— "Lewis W. Olliffe
11— "Eugene F. Bannigan
12— * James W. Feely
13— -Lawrence P. Murphy
14— "Harry Gittleson
15— "John Smolensk!
16— r-Frank J. Pino 
17 - John J. Walsh
18— "Irwin Steingut
19— Philip J. Schupler
20— rJohn E. Beck
21 -“■"Thomas A. Dwyer
22— - "Anthony J. Travin
23— "Alfred A. Lama
24— Philip Blank

QUEENS 
Atstovai Kongrese

Dist.
3— Henry J. Latham
4 ••"William B. Barry
5 James A. Roe
6 - James J. Delarjev

Atstovai Valstijos Senate
Dist.

4— Seymour Halpern
5— Frederick E. Hammer
6— John V, Downey
7 William N. Conrad

Atstovai Valstijos Seime 
(Assembly)

Dist.
1 — Alexander DelGlorno
2— "William E. Clancy
3— Joseph H. Brinster
4— -Charles J. Dalzell 
5 —Thomas Hurley
fi- "William F. Bowe
7— George Archinal
8 Samuel Rabin
9 ... Fred W. Preller

10— Angelo Graci
11— Thomas Fitzpatrick
12 —"John H. Ferril

žvaigždute pažymėti jau 
esantieji tose įstaigose.

Nubaudė Groserninką
Thomas Roulston, Ine., kom- 

paniškas groserninkas, nubaus
tas pasimokėti $10,525. Prieš 
jo įvairias krautuves buvo 421 
įkaltinimas. Vieni dėl neišsta- 
tymo matomoj vietoj kainų są
rašų, kiti dėl ėmimo virš lubi- 
nių kainų. Teisėjas patvarkė 
mokėti po $25 už kožną prasi
kaltimą ir taip susidėjo ta su
ma. Samdytus krautuvių vedė
jus išteisino.

Teisman firmą patraukė val
dinė Kainų Administracija.

pelių, taipgi platino kitų iš
leistą’ literatūrą, Surengė tūks
tančius mitingų šapose, gatvė
se, kalbėjo apie tai unijų mi
tinguose.

Toji pagelba neatmieruoja- 
ma skaičiumi balsų, bet tai bu
vo rinkimų kampanijos toliau
sia siekiantis naujas įrankis 
prieš hitlerinės propagandos 
naujausius įrankius.

L. K. N.

Stanley Misiūno Pareiškimas 
Laisvės Reporteriui

“Aš įsteigiau pirmą lietuvių 
kabaretą Brooklyne ir tai bu
vo puikiai užlaikomas kabare
tas Aš dabar įsteigiau naujoje 
vietoje PARAMOUNT BAR & 
GRILL, 502 GRAND STREET, 
BROOKLYNE ir galiu drąsiai 
sakyti, jog tai yra puikiausia 
įruošta lietuviška pasilinksmi
nimo įstaiga Brooklyne.”

Tiesa, Misiūno vieta yra ant 
gražaus kampo UNION AVĖ. 
ir GRAND ST. Viskas naujai 
perbudavota, patobulinta, su
moderninta. Jau dabar atdara 
bizniui.

šią savaitę, penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį pas Mi
siūną bus atidarymo ceremo
nijos. Taigi, Mr. ir Mrs. Misiū
nai kviečia visus savo kostu- 
merius ir draugus užeiti lap
kričio (Nov.) 10,11 ir 12 dd. 
pasimatyti ir pasivaišinti.

Misiūnai taipgi nori susipa
žinti su naujais žmonėmis. Jie 
kviečia visus, kurie tik paste
bės šį pranešimą, užeiti atida
rymo dienomis arba bile kada 
laiko turint.

Antrašas, 502 Grand St., 
kampas Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Valdinė Įstaiga Padėjo 
Gauti Kambarius

Pershing aikštėje, New Yor
ke, Civilinių Apsigynimo už
laikomasis Informacijų Cent
ras padėjęs virš tūkstančiui 
kariškių šeimų gauti kamba
rius.

Visgi tinkamų, vidutinėmis 
kainomis gaunamų butų labai 
stokuoja. Įstaiga turinti 400 
aplikantų, kuriems dar nera
do kambarių. Jieškojimas at
liekama liuosnorių per Civ. 
Apsigynimo skyrius .

Priedams prie jau esamo 
centro, sudaroma bendras sep
tynių visuomenei patarnaujan
čių organizacijų komitetas, pa
gelbėti kariškių šeimoms susi
rasti butus. Daugelis tų jaunų 
moterų laukiasi kūdikių ir 
joms skubiai reikalinga pasto
gė.

Pakels Gaso Kainas
Brooklyno G as Company 

gavo leidimą laikinai pakelti 
gaso kainas. Leidimas galios 
nuo gruodžio 1-mos iki atei
nančių metų lapkričio 30-tos. 
Pareisią apie 10 centų daugiau 
per mėnesį.

CHARLES
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas 
Prieinamos Kainos

306 Union Ąvenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN. N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA]

> ■ / 
m—---------------------------------------- n

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: i ?~į2
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
į------------------------------------------------- H

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Paveiksle matome atstovybę iš 189 Sovietų Sąjungos 
tautų ir genčių. Newyorkieciai ir apylinkės gyventojai 
sveikins Sovietų Sąjunga, ta tautų šeima, jos 27 metų 
sukakties masiniame mitinge Madison Square Garde- 
ne lapkričio 16-tos vakarą.

Jie Manė, Kad Jie 
Mylėjo Savo Šunį

Bronxe pereitą trečiadienį 
nugaišo 32-ras šuo nuo pasiu
timo ligos. Keturiems asme
nims, kurie turėjo kontakto su 
šunimi, Sveikatos Departmen- 
tas patarė imti skausmingus 
įčirškimus nuo pasiutimo ligos. 
Jie turės būti rūpestyje per 
pusę metų, kadangi tiek lai
ko ima praeiti pasiutimo pa

vojui. To priežastimi buvo ke
lio kito ir jų pačių palaidas 
šuo.

Primintina, jog užsikrėsti 
galima ne tik nuo įkandimo, 
šunies meilus palaižymas ar 
prisiglaudimas gali būti lygiai 
pavojingas, jeigu tuo tarpu tu
rėsi kūne kokių įdrėskimų, pro 
kuriuos bakterijos dasigauna į 
kūną. Taigi, leidimu šuns pa
laido žmonės stato pavojun ne 
tik savo šunį ir kitus žmones, 
bet ir save.

ILSZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET mm BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

4 K' FORTHOSE
Rff V YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Daimonto $10.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Vyriška* 
žiedas

$19.95 

ii aukštyn

BIRTHSTONE
Žiedai $g,95
Ir aukštyn

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2178.

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




