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KRISLAI
Ko Nori Laivakroviai?

* Ryan’as ir Amerikonizmas. 
Delegatai su Sveikinimu. 
Amerikos Reakcijos 

Dukterys.
Rašo R. MIZARA

New Yorko uosto laivakro
viai tebestreikuoja. Jie kovoja 
ne tik dėl geresnių darbo są
lygų, bet ir dėl to, kad jų 
unijos (1LA) “amžinasis pre
zidentas,” karalius Ryan pa
sitrauktų iš vietos.

Laivakroviai kovoja prieš 
biurokratą, imantį $20,000 
metams ir unijoje šeiminin
kaujantį, tarytum ji būtų jo 
nuosavybė.

Ir jie pasiryžę streiką tęs
ti, iki samdytojai nepripažins 
jų, eilinių darbininkų išrink
tojo komiteto ir su juo nepa
darys sutarties!

★ ★ ★
Joe Ryan’as skelbia:
— Prieš mane streikuoja ko

munistai . . .
llearsto spauda jam prita

ria :
—Streikuoją 1 a i v a kroviai 

siekiasi įvesti Amerikoje “ru- 
* siškąjį komunizmą;” Ryan’as 

yra geras amerikietis.
Meluoja p. Ryan’as, meluo

ja Hearsto spauda. Jiems tai 
įprasta.

Net ir Čikagos klerikalų 
Draugas drebtelia:

“Komunistai kalti už strei
ką/’

Ką jis žino apie tai, kas da
rosi New Yorko uoste?!

★ ★ ★
Reakcininkas biurokratas 

Ryan’as skelbiasi “tikruoju 
amerikiečiu,” o tūkstančius 
streikierių, kovojančių už sa
vo teises, jis apšaukia komu
nistais.

Išeina taip: kas tik sava
naudis, bjaurus, — “geras 

'•amerikietis”; kas padorus ir 
kovoja už savo teises ir už 
Amerikos liaudies reikalus,— 
“rusiškas komunistas.”

Šitokis žmonių skirstymas 
nejučiomis keičia darbininko 
galvoseną, — net ir to, kuris 
dar tik vakar tokius Ryan’us 
palaikė.

Kas turi kiek tiek doros ir 
r žino ligšiolinę laivakrovių pa

dėtį, sako: New Yorko laiva
kroviai turi pilniausią mora
lę ir juridinę teisę streiką tęs
ti, iki p. Ryan’as bus išvytas 
laukan ir patiems laivakro- 
viams bus leista laisvai savo 
reikalus tvarkyti.

Atvykusis iš Kalifornijos 
Harry Bridges, be abejo, strei- 
kieriams suteiks gerų patari
mų.

★ ★ ★
Wilmerdingietis F. Vilkas 

praneša: LDS 37 kuopa iš
rinko Antrąjin Demokratinių 
Lietuvių Suvažiaviman du de
legatus ir nutarė pasveikinti 
Suvažiavimą su $25.

Tai pavyzdys kitoms drau
gijoms ir organizacijų kuo
poms.

Kadaise Eleanora Roosevel- 
tienė (mirusiojo prezidento 
žmona) pasitraukė iš t. v. 

•4 | “Amerikos Revoliucijos Duk
terų” organizacijos dėl to, 
kad ši atsisakė išnuomuoti sa
vo salę (Washingtone) juod- 
veidei dainininkei, Marianai 
Andersoniutei.

“Revoliucijos Dukterys” nė
ra jokios revoliucijos dukteri
mis. Tinkamesnis joms vardas 
būtų: Amerikos Reakcijos
Dukterys.

Prieš porą savaičių ši pati 
organizacija atsisakė išnuo
muoti savo salę kitai negrei 
dainininkei - pianistei, Hazel 
Scott.

Buvo manyta, kad ir dabar
tinio prez. žmona, p-nia Tru- 
manienė, “tars joms žodį.” 
Deja, p-nia Trumanienė atsi
sakė eiti Rooseveltienės pėdo
mis: ji sutiko dalyvauti reak
cijos dukterų suruoštame po
kylyje !

Tai buvo, kaip anglai sako, 
Ml “slap in the face” tiems, ku

rie kovoja ne tik prieš “reak
cijos dukteris,” bet ir bend-
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Prezidentas Siūle
Leist PortorUdečiani 

Apsispręsti
Washington. — Prezid. 

Trumanas spalių 16 d. įtei
kė kongresui paraginimą 
išleisti įstatymą, kad Porto 
Riko salos gyventojai galė
tų per savo balsavimus pa
sirinkti tokį politinį stovį, 
kokio jie nori.

(Jungtinių Valstijų val
doma Porto Riko sala turi 
3,435 ketvirtainių mylių 
ploto ir apie pusantro mi- 
liono gyventojų. Portorikie- 
čiai iki šiol neturėjo ameri
kinės pilietybės teisių.)

Savo pareiškime kongre
sui prezidentas sakė, tarp 
pačių Porto Riko žmonių y-j 
ra skirtingų pageidavimų 
kas liečia tos salo savival
dybę ar nepriklausomybę. 
Trumanas, todėl, siūlė kon
gresui apsvarstyti šiuos pa
siūlymus :

1. Duoti portorikiečiams

teisę patiem išsirinkti gu
bernatorių ir turėti plates
nę vietinę savivaldybę.

2. Priimti Porto Riko 
kaip vieną iš Jungtinių Val
stijų.

3. Suteikti Porto Rikai 
visišką nepriklausomybę.

4. Duoti Porto Rikai do
minijos stovį. — Dominijo
mis yra vadinami kraštai 
su tokia plačia savivaldybe, 
kaip Kanados, Australijos 
ir kitų Anglijos imperijos 
kraštų.

Bet Porto Riko žmonėms/ 
turėtų būti duota pilna lai
svė pasirinkti politinio gy
venimo formą, ir Jungtinių 
Valstijų kongresas turėtų 
išleist tokį įstatymą, ku- 
riuom užtikrintų, jog por- 
torikiečių nusitarimas bus 
įvykdytas, kaip sakė prezid. 
Trumanas.

CHINŲ KOMUNISTŲ PRO
TESTAI SULAIKĘ JANKIUS
NUO IŠLIPIMO Į CHEFOO

New York. — Karinis A- 
merikos laivas naikintuvas 
spalių 4 d. norėjo išlaipinti 
savo marininkus į chinų ko
munistų valdomą Chefoo, 
pusės miliono gyventojų 
miestą ir uostą. Prieš tą 
amerikonų intenciją užpro
testavo chinų komunistų 
armijų vadas generolas 
Chu Teh iš savo sostinės 
Yenano. Amerikonų pulki - 
ninkas Ivan Yeaton nenorė
jo susikirtimo su chinų ko
munistų kariuomene, todėl 
ir nelaipino jankių mari- 
ninkų į Chefoo, sako naujas 
New Yorke gautas prane
šimas apie tą įvykį.

Chinai komunistai atėmė 
Chefoo iš japonų rugpjūčio 
24 d. ir visus priešus-nu
ginklavo.

Spalių 1 d. amerikonų ko- 
mandieriai prašė komunis
tinės Chefoo vyriausybės, 
kad leistų jiems tik apžiū
rėti amerikonų nuosavybes 
tame mieste; jie taip pat 
prašė leist Amerikos karei
viam naudot artimąją 
Kungtung salą, kaip poilsio

ir pasilinksminimo vietą.
Chinai komunistai sutiko 

ir sveikino jankius kaip 
svečius. Bet kada jie paty
rė, jog amerikonai planuoja 
užimt Chefoo miestą, tai 
užprotestavo, reikalaudami, 
kad Amerika nesikištų į vi
dujinius chinų reikalus.

Maskva Užtikrina, kad 
Sovietai Netrukus Ap

leis Mandžuriją
Maskva, spal. 17. — So

vietų vyriausybe pranešė 
Chinijos valdžiai, kad iki 
lapkričio pabaigos visa so
vietinė kariuomenė bus ga
lutinai atšaukta iš Mandžu
rijos.

LEWIS ATŠAUKIA MAI- 
NIERIŲ STREIKĄ

Washington.— Mainierių 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis atšaukė minkštųjų 
angliakasyklų darbininkų 
streiką ir Įsakė jiem grįžti 
darban pirmadienį.

CIO - Unijos Reikalauja Numušt 
$6,675,000,000 Taksų Asmenim

Washington. — CIO uni
jų centras per savo teisių 
atstovą Clifford McAvoy 
reikalavo ir toliau imti tuos 
pačius taksus iš korporaci
jų už jų viršpelnius ir re
guliarius pelnus. Kalbėda
mas senatorių komitetui fi
nansiniais reikalais, Mc
Avoy kartu ragino paliuo- 
suot mažai uždirbančius as
menis nuo taksų. Jis smer
kė kongreso atstovų • rūmo

rai prieš reakciją.
Atsiminkim tai: atsisaky

mas išnuomuoti dainininkei 
salę tik dėl to, kad ji yra 
juodveidžių rasės duktė, yra 
niekas kitas, kaip hitlerinio 
“mokslo” vyriausio dėsnio gy- 
veniman vykdymas! ,

priimtą sumanymą, kuris 
siūlo numušt dar bilionus 
dolerių nuo didžiųjų pelnų1 
taksų, bet palieka sunkią, 
taksų naštą ant eilinių žmo
nių.

CIO siūlė panaikint visus 
“normalius” 3 nuošimčių 
taksus asmenims; neimt 
taksų iš pavienių, uždirban
čių per metus iki $1,000; 
paliuosuot nuo taksų vedu
sius, gaunančius iki $2,000 
įplaukų per metus; be to, 
palikt netaksuojamus po 

v$500 nuo kiekvieno kūdikio.
Jeigu šie pasiūlymai būtų 

priimti kaipo įstatymas, tai 
asmenims būtų sutaupyta 
$6,675,000,000 • taksų per 
metus. i

BULGARŲ DEŠ1-
NIEJI ATMETA 
. RINKIMUS ,J 4

Sofija. — Bulgarijos sei
mo ir pastovios valdžios 
rinkimai įvyks lapkričio 18 
d. Vadinami agrarai, demo
kratai ir Socialdemokratų 
Partija skelbia, kad jie boi
kotuos šiuos rinkimus, ne
dalyvaus juose, nes girdi, 
trūkstą laisvės. . Tėvynės 
Frontas, menama, atsto
vauja didžiumą Bulgarijos 
žmonių, kurie dalyvaus rin
kimuose. Šis frontas susida
ro iš darbininkų,, valstiečių 
ir komunistų partijų ir pro
fesionalų grupių. Dabartinė 
laikinoji premjero Georgje- 
ffo valdžia taip pat atsto
vauja Tėvynės Frontą. Jo 
priešininkai jaučiasi mažu
moj. 

____ t_____

Vengrija Įvedė Karo 
Stovį prieš žmogžu

džius ir Plėšikus
London.— Vengrijos val

džia per Budapešto radiją 
pranešė, kad spalių 16 d. 
ji įvedė karinį apgulos sto
vį. Tai todėl, jog po visą ša
lį plintą plėšimai ir žmog
žudystės. Karo teismas 
smerks mirti kiekvieną, ku
ris bus atrastas kaltu už 
žmogžudystę ar apiplėšimą 
arba už bandymą nužudyt 
ar apiplėšt.

London, spal. 17. — Ang
lijos užsienio reikalų mini
sterija dar negavo oficialių 
žinių apie karo stovio įvedi
mą Vengrijoj ir nieko dėl 
to nesakė. Jei Vengrijoj de
dasi taip, kaip skelbė Bu
dapešto radijas, tatai blo
gai atsiliepsią į busimąjį 
Vengrijos valdžios pripa
žinimą iš Anglijos pusės.

Trūksta ’ gyvenimo reik
menų ir vengrų pinigai taip 
nupuolė, kad už dolerį duo
da 20 tūkstančių 'pengų. 
Pirm karo pengas buvo 17 
amerikinių centų.

Amerikos Trustai Užgniaužę 
Angly Siūlymą Duot Sovie

tam Atomines Žinias
London. — Kapitonas 

Raymond Blackburn, dar- 
bietis Anglijos seimo atsto
vas, pranešė, jog Anglijos 
mokslininkai jau 1943 me
tais siūlė pranešt Sovietą 
Sąjungai, kokius atradimus 
anglai-amerikiečiai padarė 
savo tyrinėjimuose linkui 
atominės bombos išradimo. 
Kap. Blackburn tvirtino', 
jog trustiniai Amerik. biz
niai paveikė savo valdžia, 
kad laikytu atomini žinoji
mą slaptybėje nuo Sovietų 
Sąjungos. Jis sakė, tie trus
tai patys siekia monopoli
niai išnaudoti atominę jė
gą.

Sovietai sugrąžino Rumu
nijai dalį laivų, kuriuos bu
vo paėmę į karinių atlygini
mų sąskaitą.

įžiūrima Žingsniai 
Amerikos - Sovietę 
Santykiam Gerinti

Washington. — Andrius 
A. Gromyko, Sovietų amba
sadorius Jungtinėms, Valsti
joms, spalių 15 d. atskrido 
iš Londono į Washingtoną; 
suprantama, jog pasikalbė
jo su prezidentu Trumanu, 
ir spalių 16 d. Amerikos 
armijos lėktų yųišlėkė į Ma
skvą. Dar nė. vienas diplo
matas iki šiol neatliko to
kios greitos kelionės abiem 
pusėm, kaip Gromyko.

Ambasadorius Gromyko 
įteikęs prezidentui asmeni
nį laišką nuo premjero Sta
lino, kaip neoficialiai pra
nešama. Visame tame įžiū
rima ėjimas į santykių ge
rinimą tarp Sovietų ir Ame
rikos. Esą norima išlyginti 
prieštaravimai, kurie pasi
reiškė nevykusioje užsieni

nių ministerių konferenci
joje Londone.

Dar nėra žinios, ar Sovie
tų Sąjunga atsiųs savo at
stovą, kad ir patį Gromyko, 
į konferenciją, kurią prez. 
Trumanas šaukia kitai sa
vaitei Washingtone. Šios 
konferencijos tikslas — su
daryti patariamąją • talki
ninkų komisiją dėlei Japo
nijos. Užsienin. Sovietų ko
misaras Molotovas Londono 
konferencijoj reikalavo į- 
steigti karinę didžiųjų tal
kininkų kontrolės komisiją 
Japonijos sostinėje Tokio. 
Molotovas sakė, jog siūlo
moje kontrolės komisijoje 
Sovietai* ir kiti didieji tal-
kininkai privalo turėti lygų 
balsą, kaip ir gen. MacAr- 
thuras. Amerikos valstybės 
sekretorius Byrnes tada at-
metė Molotovo sumanymą.

INDONEZIJOS SEIMAS
ĮSTEIGĖ LAIKINĄJĄ.

RESPUBLIKOS VALDŽIĄ
Batavia, Java. — Laiki

noji Indonezijos Respubli
kos vyriausybė pareikalavo 
atšaukt iš Javos salos ho
landų kariuomenę ir civilius 
jų valdininkus, kaip prane
šė laikinasis Indonezijos 
vice-prezidentas , dr. Moha
mmed Hatta. Jisai sakė, jog 
atitinkamų valstybių -atsto-

Japonai Šaukė Išmest 
Hirohito; Reikalavo

Maisto Žmonėms
Tokio. — Keli šjrfltai ja- 

ponų darbiečių demonstra
vo ties generolo MącArthu- 
ro buveine, reikąlaudami 
pavaryt imperatorių Hiro
hito. Naujosios Darbo Par
tijos delegatai prašė Mac- 
Arthurą leist Japonijai įsi- 
gabent gana maisto iš sve
tur, kad apsaugot gyvento
jus nuo bado ateinančią žie
mą. '

Buenos Aires, spal. 17.— 
Generate Argentinos Darbo 
Konfederacija paskelbė vi
suotiną 24 valandų streiką.

vai turėtų spręsti Indonezi
jos nepriklausomybės klau
simą.— Indonezija apima 
vadinamas Rytinės Holan
dų Indijos salas, Javą, Su
matrą, Borneo ir daugelį 
kitų..

Laikinasis Indonezijos 
respublikos seimas 197 bal
sais prieš 3 nutarė per 6 
mėnesius suruošt visuotinus 
balsavimus, kurie išrinktų 
reguliarį seimą ir pastovią 
valdžią.

Indonezijos p a t r i jotai 
kreipėsi į anglų generolą 
Christisoną, vyriaus, talki
ninkų komandierių toje sri
tyje; prašė uždrausti ho
landų kariuomenės gabeni
mą į Javą. Po to buvo at
siųsta 6,500 Holandijos ka
rių. Tik laivakrovių strei
kas sulaikė dar kelių šimtų 
holandų atsiuntimą iš Lon
dono.

Laikinasis Indonezijos 
Respublikos prezidentas dr. 
Achmed Soekarno pakvietė 
visos Indijos Kongreso Par
tijos vadą Pandit ą Jawa
harlal Nehrų atsilankyti į 
Javos salą. Nehru sutiko.

Mokslininkai Sako, Pavest Atom- 
Bombų Sekretą Jung. Tautom
Washington. — Prof. R. 

J. Oppenheimer ir dr. Ro
bert R. Wilson šią savaitę 
nurodinės kongreso komite
tui kariniais reikalais, kodėl 
Amerika privalo atidengti 
vadinamąjį atominės bom
bos sekretą Jungtinėms 
Tautoms. Prof. Oppenhei
mer buvo vyriausias atomi
nės bombos gaminimo va- 
'das. Jis ir prof. Wilsonas 
kalbės Los Alamos (New 
Mexico) Mokslininkų Są
jungos. Ši jų organizacija 
jau praeitą savaitę išleido 
pareiškimą prieš bandymą 
išlaikyti atąm-bombų slap
tybę, kuri kitų kraštų mok- 
slinirikams jau nėra jokia

slaptybė. Los Alamos mok
slininkai įspėjo, kad jgigu 
Amerika (taip pat Anglija 
ir Kanada) bent keletą mė
nesių pavėluos pasidalinti 
žiniomis apie atomines 
bombas su kitomis Jungti
nėmis Tautomis, “tai ruoš 
pasaulį tokiam sunaikini
mui, kokio jis dar nebuvo 
patyręs.”

Prieš atom-bombų laiky
mą slaptybėje liudys kong
resinėms komisijoms ir pro
fesorius Howard Curtis, a- 
tominių Oak Ridge Moksli
ninkų Sąjungos atstovas.

Japonų caras Hirohito 
šaukėsi tautos vienybės.

HOLANDIJA ŽADA
SAVIVALDYBE
INDONEZIJAI

Amsterdam. — Holandija 
sutiktų dupti Indonezijos 
saloms savivaldybę, kaip 
sakė h olandų užjūrių mini- 
steris Logemannas savo sei
liui. — Tai būtų panaši sa
vivaldybė, kaip kad turi 
Kanada; Australija ir kitos 
anglų dominijos. — Rolan
dai tartųsi su “tinkamais” 
indoneziečių vadais, bet, gir
di, Holandija niekuomet ne
ves derybų su Achmedu So- 
ekarno, laikinuoju Indone
zijos Respublikos preziden
tu, kaip užreiškė holandų 
ministeris Logemannas. 
Kartu jis peikė anglus už 
tai, kad jie negana slopiną 
Javos gyventojų sukilimą.

Kas Pamatiniai Blo-
gino Santykius tarp 
Amerikos ir Sovietų

Chungking. — Chiang 
Kai-shekas, vidurinės Chi
nijos valdovas, pripažino, 
kad jis negalėtų be Ameri
kos pagalbos atgriebti-šiau
rinius Chinijos plotus nuo 
chinų komunistų kariuome
nės. Jis laukia, iki ameriko
nai užims tas vietas; tuo
met Chiang Kai-shekas at
siųs ten savo kariuomenę.

Sovietų Sąjunga ruošėsi 
ištraukt savo kariuomenę iš 
Mandžurijos iki lapkričio 1 
d. ir pervest ją Chinijai. 
Bet kad Amerika siunčia 
savo karines jėgas į šiauri
nę Chiniją, Mandžurijos pa
šonę, tai nežinia, ar Raudo
noji Armija pasitrauks iš 
Mandžurijos iki minimos 
dienos.

Politiniai stebėtojai yra 
tos nuomonės, kad šiauri
nės Chinijos - Mandžurijos 
klausimas labiausiai blogi
no santykius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos.

Hirohito Paliuosuoja Milioną 
Japonų Kalinių

Tokio, spal. 17. — Japo
nijos imperatorius Hirohito 
paskelbė amnestiją —baus
mės dovanojimą milionui 
įkalintų japonų už įvairius 
nusikaltimus.

Japonų ministerių kabi
netas atšaukė įstatymą, 
kuriuo buvo religija kont
roliuojama karo metu.

WALLACE Už DARBO 
MOKESNIO PAKĖLIMĄ
Washington/— Prekybos 

sekretorius Henry A. Wal
lace ragino kongresą nu
statyt ne mažiau kaip 65 
centus valandinės algos 
darbininkui.

Rolandai skelbia, kad 
Javos pabijotai - indone
ziečiai, girdi, užpuldfnėją 
europiečius abelnai.

Eisenhower sako, jankiai 
gerai užlaiko žydus.
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Kai Žmonės Nesuvaldo Savo 
T roškimų

Čikagos klerikalų Draugas džiaugiasi, 
kad “Rusijos diktatorius rimtai sergąs”. 
Skaitytojas supras, jog Draugo redakto
rius čia turi galvoje Staliną. 0 jeigu 
taip, tai, pagal Draugą, “esą galimumų, 
kad jis atsistatydinsiąs, o gal net ir mir
siąs.”

Kur čia dabar logika? Jeigu mirsiąs, 
tai sykiu ir atsistatydinsiąs, — aišku. _O 
kad Stalinas kada nors mirs, tai turbūt 
niekas neužginčija; jis pats tai geriau
siai žino.

Na, ir Draugas, semdamas išmintį iš 
Chicagos Tribūno, šitaip posmuoja: “Jau 
dabar Rusijoj einanti kova dėl diktato
riaus Stalino ‘sosto’. Svarbiausiais kan
didatais esą Molotovas ir gen. Žukovas. 
Pirmąjį remianti komunistų partija, o 
antrąjį — raudonoji armija...” (D-gas 
spal. 12 d.).

Nei čia senso, nei čia logikos. Bet 
Draugo redaktoriui visa tai galima, nes 
tai jo didžiausias troškimas. Ir tai ne 
tik jo vieno toks troškimas, — tai troš
kimas visų Tarybų Sąjungos priešų: 
kad tik gręjčiau Stalinas numirtų!... Jie 
mano: jei Stalinas numirtų, tai su juo 
žlugtų ir Tarybų Sąjunga, o tuomet, aiš
ku, nebeliktų ir tarybinės Lietuvos, tuo
met ten galėtų laisvai viešpatauti Drau
go pamylėtasis fašizmas.

Buvo laikai, prieš 1924 m., kai pana
šiai galvojo ir spėliojo tūli “pranašai,” 
panašūs Draugo redaktoriui. Tuomet, 
kai Leninas sirguliavo, jie tvirtino; jei 
tik Leninas numirs, — žlugs Tarybų Są
junga. Jie apsigavo tuomet, apsigaus ir 
vėl, kai Stalinas kada nors pasitrauks iš 
gyvųjų tarpo.

Tarybų Sąjunga nesiremia vienu ar 
dviem ar keliais asmenimis, nepaisant 
koki tie asmenys dideli ir liaudžiai bran
gūs. Tarybų Sąjunga remiasi tarybiniais 
organais, partija, raudonąja armija, 
darbo žmonėmis, — milijonais ir milijo
nais jų.

Stalinas, kaipo Lenino mokslo plėtė- 
jas ir vykdytojas, suvaidino ir tebevai
dina milžinišką vaidmenį savo patari
mais, savo nepalaužiama valia, savo ge- 
nijališkais gabumais. Bet Stalinas nėra 
jokis diktatorius ir pats vienas jokių 
tarimų nedarė ir nedaro. Viskas atlie
kama kolektyviškai, per tarybiškus (val
stybiškus) atitinkamus komunistų parti
jos organus.

Su Stalino mirtimi juk tie organai ne
mirs.

Amerikos komercinė spauda skelbia, 
būk Stalinas rimtai susirgęs. Mes neži
nome, ar taip yra. Vieną žinome: karo 
metu Stalinas nebuvo pasitraukęs iš sa
vo posto, iš savo pareigų. Neturėjo jis 
.atostoąų, neturėjo jis užpelnyto poilsio.

Dabar Stalinas išvyko atostogų ir, tiek 
Tarybų Sąjungos, tiek viso pasaulio dar
bo žmonės linki, kad jis pasilsėtų, su
tvirtintų savo sveikatą ir dar ilgai, ilgai 
gyventų (nepaisydamas Draugo redak
toriaus troškimų)!

Jie Nori Savo Atstovą Siųsti, 
Bet Nežino, Kur

Kunigo Urbonavičiaus Darbininkas la
bai įtūžo dėl to, kodėl Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pirmininkas A. Bim
ba išvyko į Lietuvą. Girdi, “Maskva pa
reikalavo, kad Antanas Bimba atvyktų 
į Maskvą,” na, tai Antanas ir nuvyko!... 
Matot, kaip klerikalai lengvai klausimą 
išsprendžia.

Kadaise toji pati Maskva, kaip rašė 
klerikalai, “pareikalavo,” kad preziden
tas Rooseveltas atvyktų į Teheraną, jis 
ten ir nuvyko: Maskva “pareikalavo,” 
kad prez. Rooseveltas atvyktų į Krymą, 
jis ten ir nuvyko!... Šitaip samprotauja 
kunigas Urbonavičius, Darbininko re
daktorius. Kažin kaip būtų, jei kurią 
nors gražią dieną ta pati Maskva parei
kalautų jį, kun. Urbonavičių, atvykti į 
Maskvą?!

Na, o kai dėl Bimbos vykimo, tai Ur
bonavičių “stebina tik tas, kad mūsų val
stybės departmentas davė leidimą komu
nistui...”

Toliau: '
“Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos 

Fondas (trumpai: BALF’as) yra vienin
telis Lietuvos žmonių šelpimui fondas... 
Kodėl Bendro Amerikos Lietuvių Šelpi
mo Fondo atstovas negali gauti leidimo 
vykti į Lietuvą?” (D-kas, spal. 16 d.).

Mes paklausime: o ką tas atstovas, 
nuvykęs į Lietuvą, ten veiktų? Juk 
BALF’as įkurtas ne nuo karo nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms šelpti, bet 
lietuviškiems pabėgėliams, fašistams, 
naciams šelpti.

Mes dar sykį paduosime vieno Ameri
kos karininko nuomonę apie tuos, ku
riuos BALF’as šelpia:

“Jie yra tikrų tikriausi naciai... Jie 
stovyklose suorganizavo slaptąją savo 
policiją, kuri veikia taip, kaip nacių Ges
tapo, ir ši policija puola tuos Pabaltijo 
kraštų žmones, kurie tikrai norėtų na
mo grįžti...” (New York Times, spal. 15 
d.)

Štai, kokius paukščiu BALF’as re
mia iškaulintomis iš visuomenės auko
mis. Kun. Urbonavičiaus ginamas fon
das remia pabėgėlius, lietuvių tautos 
priešus, o Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas remia Lietuvos liaudį, skau
džiai nuo karo nukentėjusią, nacių iš
vargintą.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto 
pirmininkas, taigi, nuvykęs į Lietuvą, 
susipažins su gyvybiniais to krašto 
žmonių reikalais ir, sugrįžęs, pateiks A- 
merikos lietuviams pranešimą apie tik
rąją Lietuvos liaudies padėtį.

Gi BALF’o atstovui vykti Lietuvon 
nėra mažiausio reikalo ir tai, matyt, 
valstybės departmentas žino, o žinoda
mas, neduoda jam leidimo ten važiuoti!

Fašistų, klerikalų ir socialistų lyde
riai dūksta dėl to, kam A. Bimba išvyko 
į Lietuvą. Bet jie dūksta ir dėl to, kam 
Amerikos lietuviai remia Lietuvos liau
dį. Įmanytų, jie visą tarybinę Lietuvą 
šaukšte vandens paskandintų.

Tačiau gyvenimas eina savo keliu ir 
tiek!....

Ir jis eis!

Dėl Padėtieš Chinijoj Laiškai iš Lietuvos

CIO Delegacija Tarybų 
Sąjungoje

CIO delegacijos apsilankymas Tarybų 
Sąjungoje turi didžiulės reikšmės tiek 
šių kraštų darbininkams, tiek viso' pa
saulio profesiniam darb. judėjimui. Va
dovaujama Joseph Cūrrano, vieno CIO 
vice-pirmininku, delegacija aplankė ir 
aplankys eilę Tarybų Sąjungos miestų, 
fabrikų, kasyklų, farmų, susipažins su 
Tarybų Sąjungos profesiniu darbininkų 
judėjimu ir, grįžusi, raportuos Amerikos 
darbininkams, trokštantiems žinių apie 
socialistinį kraštą.

Be to, mūsiškė delegacija, būdama Ta
rybų Sąjungoje, nemažai žinių pateiks 
to krašto darbo žmonėms apie Ameri
ką.

Tas viskas eis naudbn abiejų kraštų 
darbo žmonėms ir dar labiau suartins 
šių kraštų unijistinius judėjimus.

Mūsų nuomone, siūlymas sudaryti A- ♦ 
merikos - Tarybų Sąjungos darbo unijis- 
tų komitetą yra gražus, geras žygis ir 
jis turėtų būti realizuotas.

Z. Stasiulis, Elizabeth, N. 
J., aplaikė sekamą laišką iš 
Lietuvos:

Birželio 10, 1945
Mūsų Brangieji!
Labai ilgas laikas praėjo, 

kaip mes bebuvome gavę 
nuo jūsų laišką. Laukėm 
laiškų, nors iš anksto žino
jom, kad jūs esate sveiki ir 
gyvi, nes karo audra jūsų 
nepalietė.

Galų gale karas baigtas. 
Nors gal dar ne visur, bet 
pas mus aprimo žemės dre
bėjimas nuo kanuolių šau
dymo. Retkarčiais girdime 
sprogimą minos, užsiliku- 
sios lig šiol.

Turime pasakyti, kad, 
išskyrus Beniušienės Juo
zuką, kuris tarnauja ka
riuomenėj kaž kur tolimoje 
Rusijoj, visi esame kartu, 
visi sveiki.

Karo audra per mūsų už
kampį tarsi šokte perioko. 
Vieni bėgo, kiti vijosi, ir 
susiremti mūsų kampely ne
pasitaikė. Todėl mūsų so
dybos ir mes patys laimin
gai išlikom nepaliesti, nors 
frontas nuo mūsų buvo už 
20 kilometrų. Tačiau svie
dinių pas mus neatskrido ir 
jokios masinės žalos nėra 
padaryta.

Negalėjome sųsirašihėti 
_____  __ ____ i niekas 

kad 
mirė Juozas Beniušis (tė
vas) ir duktė Stefanė. Bet 
jie mirė iš priežasties ligos. 

• Laišką rašau aš tamstai 
Genovaitė Stapinskienė. O 
vyras yra visai sergąs 
skrandžio liga. Guli lovoje. 
Kažin ar bepasimatysi kada 
nors. Esu baisiai nusiminu
si. Daktarų yra, bet vaistų 
labai mažai bėra. Dar nėra 
sutvarkyta.

Dabar neturime arklio. 
Šiaip taip pasisėjom, ir lau
kiam padėties susitvarkant. 
Dėl tokio nukentėjimo dar 
galime gyventi. Praeis me
tai, nei žymės nepaliks. Kad 
tik būtume sveiki. Marty
nas irgi vargsta: senatvė, 
darbininkų mažai. Arklį 
šiokį tokį dar turi. Taip ir 
gyvena, žodžiu sakant, kas 
nuo ligos dar nemirė, visi 
yra gyvi ir sveiki. Nuo karo 
palyginamai mūsų užkam
pis nedaug tenukentėjo. Kol 
gavom nuo jūsų laišką, ir 
karas pasibaigė. Jūsų laiš
kas rašytas 29 d. kovo mė
nesio šių metų, o mes ga
vom pradžioj birželio.

Šiuo tarpu daugiau nau
jienų neturime. Pavasaris 
gražus. Dažnai palyja. Gal 
bus ir neblogiausi meteliai, 
jei kokių audrų nebeužplus.

Perduokite širdingiausius

Iš Chungkingo išvyko at- iškelti armiją Chefoo prie
plaukoj ir tą miestą per
duoti generolui Chiang Kai- 
shekui. Bet Amerikos ad
mirolas ir generolas išlipo, 
apžvelgė padėtį mieste, ku
ris užimtas komunistinės* 
Aštunto Kelio Armijos, kur 
yra gera tvarka ir atsisakė 
kištis į Chinijos vidaus rei
kalus. Šis jų žygis yra įspė
jimu generolui Chiang Kai- 
shekui, kad ne visi Ameri
kos ginkluotų jėgų vadai 
padės jam jo užmanymuo
se.

(7) Kada gen. Chiang 
Kai-shekas ir Chinijos ko
munistai atsiekė dalinu su
sitarimų, ruošėsi juos pas
kelbti, tai karininkas Ti 
En-kaifo (fašistas) nušovė 
chinų komunistų vadą Li 
Shao-shiną. Velionis buvo 
labai panašus į komunistų 
generolą Chau E’n-lai. Ma
noma, kad ši provokacija 
buvo atlikta tikslu, kad su
ardyti tą daliną susitarimą, 
kuris yra atsiektas tarpe 
gen. Chiang Kai-sheko ir 
Chinijos komunistų.
\ Tokia tai yra dabar Chi
nijoj padėtis. Amerikos ir 
Anglijos atviras kišimasis į 
vidaus reikalus, pagalba 
generolui Chiang Kai-she- laiškais ir ' rodosi 
kui daug jį sutvirtino, bet tamstoms nepranešė, 
tas nepakirto Chinijos liau
dies pasiryžimą padaryti 
galą jo diktatoriškam ir re
akciniam režimui. Ir ant 
kiek amerikiečių ginkluotos 
jėgos bus daugiau naudoja
mos tvirtinimui generolo 
Chiang Kai-sheko pozicijos, 
ant kiek tas daugiau suda
rys Chinijoj karo pavojų.

Jungt. Valstijų kongres- 
manas Michail Mansfield, 
demokratas iš Montana val
stijos, . kuris pereitais me
tais lankėsi Chinijoj ir žino 
padėtį, reikalauja, kad A- 
merika ištrauktų savo gin
kluotas jėgas iš Chinijos ir 
nesikištų į vidaus reikalus. 
Jis sako, kad dabartinis A- 
merikos ginkluotų jėgų el
gęsis Chinijoj, tai tarnauja 
uždegimui naminio karo. 
Tarpe kitko jis sako:

“Amerika daro didelę 
klaidą/ laikydamasi dabarti
nės kanuolių politikos Chi
nijoj.” Jis toliau sako, kad 
jeigu dabartinė kanuolinė 
politika iššauks naminį ka
rą Chinijoj, tai tas įtrauks 
Ameriką į aktyvų karą 
Chinijoj ir į keblią padėtį 
su Sovietų Sąjunga. Todėl, 
jo supratimu, Amerikai rei
kėtų griežtai atsisakyti da
bartinės politikos Chinijoj.

D. M. š.

gal Chinijos Komunistų 
Partijos ir sovietinio ploto 
vadas Mao Tze-tung. Jis ten 
tarėsi su generolu Chiang 
Kai-sheku apie šešias sa
vaites laiko. Mr. Henry R. 
Lieberman praneša, kad 
atsiekta tarpe generolo 
Chiang Kai-sheko ir Chini
jos komunistų apribotas su
sitarimas. Kol kas to susi
tarimo dėsnių neturim, bet, 
atrodo, kad nedaug padėtis

linkėjimus savo šeimynai 
ir visiems mūsų giminėms. 
Pasakykit, kad mes dar gy
vi.

Sudiev, likite sveiki.
Stapiftskiai,

Vaičaičių kaimas, 
Mažeikių apskr.

Kas gi įvyko Chinijoje po 
nugalėjimo Japonijos im
perialistų? Vyriausi faktai 
yra šie:

(1) Chinijos ir pasaulinė 
reakcija daro viską, kad iš
šaukus Chinijoj piliečių ka
rą ir mano, kad tas uždegs 
iš naujo Trečią PasaulihĮ 
karą.

(2) Kada Japonijos impe
rialistai pasidavė Jungti
nėms Tautoms, tai Chinijoj 
prasidėjo lenktynės. Gene
rolas Chiang Kai-shekas su 
pagalba Amerikos ir Angli
jos armijų, Japonijos armi
jos ir kvislingų dėjo pas
tangas užimti kuo dides
nius plotus, nuginkluoti kuo 
daugiau Japonijos armijos, 
kad tuo būdu jis būtų stra
teginiai geresnėj pozicijoje 
ir daugiau ginkluotas, kaip 
Chinijos komunistai ir ko
munistinės armijos.

(3) 1 Chinijos Komunistų 
Partija ir sovietinio ruožto 
vyriausybė reikalavo iš ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
susitarimo, kad išvengus 
piliečių karo, kad suteikus 
Chinijos liaudžiai demokra
tines teises. Generolas 
Chiang Kai-shekas sutiko 
eiti įderybas, bet jas tiks
liai vilkino, tuo gi kartu jo 
armijos vis daugiau dėjo 
pastangų įsidrūtinti, vieto
mis net užpuolimus darė 
ant komunistinių armijų, 
vietomis amerikiečiai užėmė 
miestus ir paskui juos per
davė generolo Chiang Kai- 
sheko armijai. Japonijos ar
mijos dar ir dabar kariau
ja prieš Chinijos komunis
tus ir partizanus, o tuo pat 
kartu su ukvata užleidžia 
miestus generolo Chiang 
Kai-sheko armijai.

(4) Nepaisant šių visų 
žygių Chinijos komunistai 
yra galingi ir generplas 
Chiang Kai-shekas yra pri
verstas skaitytis. Komuni
stų vadai sako, kad jie savo 
plote turi 1,200,000 gerai 
organizuotos ir ginkluotos 
armijos. Shanghai miestą 
nors ir užėmė generolas 
Chiang Kai-shekas su pa
galba Amerikos lėktuvų ir 
Japonijos armijos, bet &jis 
yra faktiškai apsuptas 400,- 
000 komunistinės armijos. 
Shantungo provincijoj pa
tys japonai pripažįsta, kad 
komunistinių partizanų yra 
nuo 300,000 iki 500,000 ar
mija. Komunistams pritari
mas yra didelis, nes jie rei
kalauja demokratinių lais
vių Chinijos liaudžiai.

(5) Visi pažangūs ameri
kiečiai, kurie tik buvo Chi
nijoj, pripažįsta?kad iki šiol 
bVvusi generolo Chiang 
KM-shėko tvarka yra reak
cinė, kad jis smaugia bent 
kokius demokratijos požy
mius. Tuo gi kartu Chinijos 
Komunistų Partija ir so
vietinis ruožtas jungia ap
linkui savęs demokratinius 
sluogsnius, reikalauja de
mokratinių rinkimų, suda
rymo vyriausybės pasire
miant demokratijos pama
tais, laisvės organizuotis, 
žodžio ir spaudos.

(6) Amerkiečiai norėjo

Gis IN TOKYO LIFT A STEIN SONG

W. Diamond, So. Boston, 
Mass., aplaikė sekamą laiš
ką iš Lietuvos:

Liepos mėn., 1945 
Siunčiam tau antrą laiške

lį ir sveikinam visi: tėvelis, 
brolienė ir dukrelės, Ona, 
Julė ir Jadvyga. Onytei jau 
apie 12 metų, Jadvygai 7 
metai. Julė apie 18 metų ir 
jau ženota.

Nuo karo labai nukentė
jom. Sudegino vokiečiai 
daržinę, kūtę ir klėtį. Nuo 
laukų nupjovė visus javus, 
iškūlė ir grūdus išsivežė. O 
šiaudus .sudegino. O mus 
tuo laiku išvarė iš namų. 
Paliko tik trobą ir kiauli
ninką nesudeginę.

Švogerėli mielas, dabar 
gyvenam visi, tėvelis, aš ir 
dvi dukrelės, pas savo bro
lius.

Juliaus mes ligi šiol neži
nom, ar jis yra pas motinė
lę nuvažiavęs, ar parva
žiuos pas mus.

Mielas švogerėli, vargstu 
po karo su dviem dukrelėm. 
Tas karas pridarė mums 
daug nuostolių. Savo mies
telio nebepažintum parva
žiavęs. Nebepažintum ir 
kaimo. Ką pridarė vokie
čiai: paliko tik griuvėsių 
krūvas ir juodą žemelę, duo
bėtą nuo kanuolių šovinių 
ir lėktuvų bombų. Ačiū Die
vui augščiausiajam visaga
liui. Ačiū galingai rusų tau
tai. Ačiū Raudonajai Armi
jai, kurie išlaisvino mūsų 
tėvynę - Lietuvą.

Su džiaugsmu skaitėme 
tavo laiškelį iš tolimos ša
lies. Senutis yra silpnos 
sveikatos. Skauda kojas. 
Kai perskaitėm tavo laišką, 
jis gailiai apsiverkė, saky
damas: “Kur. mano Julius? 
Kur mano Vincelis, kad aš 
jo negaliu savo akimis re
gėti. Oi, skauda man širdį!”

Baigdama rašyti, švoge
rėli, sakau sudiev. Lauksi
me tavo atsakymo.

Julė Deimontiene, 
Vyčių kaimas, 
Mažeikių apskr.

So. Boston, Mass
įvyksta Vakarienė

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto So. .Bostono skyrius 
rengia vakarienę, kuri įvyks 
šeštadienį, spalių 20 d., 8 vai. 
vakare, 318 W. Broadway, 
So. Boston.

Turėsime įvairiausio maisto, 
dešrų, kumpių ir kitokio. Vi
sus ir visas prašome atsilan
kyti. Pelnas skiriamas pagal
bai Lietuvoj vaikučių — nu
pirkimui jiems kalėdinių do
vanų.

Kviečia Rengėjai.

Redakcijos Atsakymai
Frank Vilkui, Wilmerding, 

I Pa. — Dėkuojame už kores
pondenciją. Suvažiavimui pa- 

- ; sveikinimą su auka geriausia 
! bus įteikti pačiam Suvažiavi- 
j mui. Sveikinimą patys parašy
site.

Jonui Karsonui, Lowell, 
Mass. — Dėl prenumeratos 
laiškas perduotas administra
cijai, kuri sutvarkys pagal jū
sų pageidavimą.

F. Lipskiui, Mexico, Me. —- 
Dėkuojame už iškarpą.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.
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LOWELL, MASS. VICTORY PORTRAIT OF BATTLE-SCARRED VETERAN
«

Mes Siusime Delegatus j 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimą
Mūsų kolonija vėl pilname 

judėjime. Susidarė tiek dar
bų, kad nebežinome, kartais, 
ką pirmiau griebtis. Prasidėjo 
mūsų mylimų dienraščių Lais
vės ir Vilnies naujų skaityto
jų vajus, čia vėl yra rengiami 
du labai gražūs parengimai 
ir abu jie mūsų koloniją lie
čia. Tai yra, Lawrence drau
gai traukia Aido Chorą, ku
ris perstatys, vadovybėj drau
gės Karsokienės, puikiąją ope
retę “Kada Kaimas Nemie
ga,” lapkričio 4 dieną, šių 
1945 metų, 1:30 valandą po 
pietų, LYRA HALL, 41 Berk
ley St., Lawrence, Mass. Tai 
nepaprastai puiki operetė. To
dėl tenka daug darbuotis, kad 
ir iš Lowellio kuo daugiausia 
lietuvių galėtų ją pamatyti ir 
pasigrožėti tuo šauniu dailės 
kūriniu.

Gi už savaitės vėliau, tai 
yra, lapkričio 11-tą dieną, yra 
rengiamas didelis ir labai dai
lus koncertas, So. Bostone, 
kurio visas pelnas, kaip ir 
lawrenciškių operetės, bus 
skiriamas sušelpimui Lietuvos 
našlaičių. Geriau sakant, su
pirkimui Lietuvos vaikučiams 
kalėdinių dovanų.

Koncertas Įvyks Municipal 
Auditoriume, puošnioj svetai
nėj, prasidės 3 :30 valandą po 
pietų. Taigi, turint mintyje 
lapkričio vienuoliktą, tenka ir 
tam daug veikti ir platinti 
tikietus su labai puikiomis do
vanomis ir labai svarbiam 
tikslui.

Tą koncertą rengia Naujo
sios Anglijos Moterų Sąryšis. 
Tą parengimą remia visos ko
lonijos. Platiname tikietus vi
somis pajėgomis ir rengiamės 
gausiai dalyvauti ten.

Rojaus Mizaros, vieno iš šau
kėjų Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Antrojo Suvažiavi
mo, lapkrčio 23-24 d., š. m., 
Pittsburghe, Pa. Laiškas vien
balsiai priimtas, užgirtas su
važiavimo šaukimas ir išrinkti 
du atstovai: drg. S. Paulenka 
ir drg. J. Blažonis, kurie kar
tu su kitų organizacijų atsto
vais darbuosis, kad iš Lowel
lio pasiųsti bent du delegatu 
Į tą platųjį suvažiavimą. De
legatų siuntimo finansavimo 
klausimas bus tariamas se
kančiame Draugystės susirin
kime, kuris Įvyks lapkričio 18 
dieną. Ne antrą sekmadienį, 
kaip visados būna, bet šį kar
tą bus trečią sekmadienį — 
18 d. lapkričio. Įsitėmykite tą 
gerai. Nes lapkričio 11 dieną 
visi važiuosime Į So. Bostono 
didįjį koncertą. Todėl susirin
kimas atidėtas viena savaitė 
vėliau.

Draugas Franas Greska, 
nors ne su geriausia sveikata 
šiame laike, bet jis daug dar
buojasi prie pataisymo bei su
tvarkymo sudovanotų drabu
žių dėl Lietuvos žmonių.

Kadangi sekmadienį — 
spalių 21 dieną, 3 valandą po 
pietų, Liet. Pil. Kliubo svetai
nėje, 338 Central St., yra ren
giamas kliubo pažmonys (pa
re), tai ir rūbai turi būti su
tvarkyti, sudoroti Į dėžes, už
leidžiant vietą svečiams.

AGAINST THE PICTURESQUE BACKDROP OF FUJIYAMA, Japan’s sacred mountain, the veteran battleship New 
Mexico rides gracefully at anchor’for this “portrait” at the age of 27. Fighting in major campaigns from 
Guadalcanal through Okinawa and playing a large part in the winning of victory, the New Mexico spent 544 
days in combat areas, was “wounded” three times, sustained 307 casualties, and fired some thirteen mil
lion pounds of ammunition—more than any other ship in the history of war. Navy photo. {International)

Gal Kryžiai Išvaduos...
(Feljetoniukštis) Rašo Es-Džei.

Kuomet koncertas rengia
mas po pietų, tai iš ryto tą 
pačią dieną — lapkričio 11, 
10:30 vai. ryte, yra šaukia
ma LLD 7-to apskričio metinė 
konferencija. Ir ji Įvyks Lie
tuvių Piliečių Kliubo naujojoj 
buveinėj, — Įsitėmykite, 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

šioj konferencijoj privalo 
atstovauti kuo plačiausios at
stovybės iš visų kolonijų. Kuo
pų delegatai ir šiaip kolonijų 
veikėjai ir veikėjos be jokių 
ceremonijų dalyvaukite šia
me suvažiavime, nes gi vis tiek 
būsite koncerte, tad susirū
pinkime ir konferencijos svar
biaisiais klausimais ir organi
zacijos reikalais.

Spalių 14 d., Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinė Draugys
tė laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Pasirodė, jog šiame 
laike turime keletą ilgalaikių 
ligonių. Nekurie jau išsveiko 
bei gerėja. Serga draugai: Fe
liksas Arbačauskas, Motiejus 
Andrulionis ir Eva Mikalopie- 
nė. Velinam ligoniams grei
čiau pasveikti!

Draugijos susirinkime buvo 
perskaitytas laiškas draugo

NEW YORK

HTIOOL
WAR FUND

Spalių 28 dieną, 2 valandą 
po pietų, šaukiamas LLD 44- 
tos kuopos labai svarbus su
sirinkimas. Reikės išrinkti de
legatus Į apskričio metinę 
konferenciją ir labai svarbus 
klausimas apie siuntimą dele
gatų iš mūsų kolonijos Į De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą, kuris Įvyks Pittsburghe, 
Pa. Be to, turime ir kuopos 
vidujinių reikalų klausimą.

Dabar mūsų kuopa jau di
delė kuopa, šiame vajaus lai
ke mes paaugome net 15 nau
jais nariais. Tad privalome rū
pintis ir jos, kuopos, geru vei
kimu. Mūsų susirinkimai turi 
būti reguliarūs ir skaitlingi.

Mes turime vis dar gauti 
daugiau naujų narių Į kuopą. 
Mes turime rinkti ir gauti 
Laisvei naujų skaitytojų ir 
tuomi stiprinti kaipo pažangią 
savo koloniją.

Pas mus vajaus reikale dar
buojasi draugas Juozas Bla
žonis ir J. M. Karsonas. Bet 
mes prašome ir visų kitų 
draugų geros paramos šiame 
vajaus reikale.

Atsinaujinkite visi, draugai, 
savo senas prenumeratas, o 
mes pasiųsime į Laisvę tuo- 
jaus ir jūs vėl pasiliksite ge
ro laikraščio skaitytojais. Se
kite pasaulio žinias ir žinias 
iš tėvynės Lietuvos, nes jos 
šiame laike neapsakomai svar
bios.

J.* M. Karsonas.

LLD 12-to Apskričio 
Konferencija ir 

Vakarienė
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 12-to apskričio metinė 
konferencija, kuri atsibuvo 20 
d. gegužės, nutarė šaukti pus
metinę konferenciją Bingham- 
tone.

Ši konferencija įvyks nedė- 
lioj, 28 d. spalių, Lietuvių Sve
tainėj, 315 Clinton St., Bing^ 
hamton, N. Y.

Po konferencijai bus ir va
karienė. Todėl prašome- visas 
kuopas prisiųsti delegatus da
lyvauti. Taipgi prašome Bing- 
hamtono ir apylinkės lietu
vius skaitlingai dalyvauti va
karienėj.

M. Kalauskas,
LLD 12-to Apskr. 
Sekretorius.

-Z------------
Jūs centai ar doleris Lai

svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas!

Ištraukti Lietuvą iš po bol
ševikų globos, arba kitaip sa
kant, išvaduoti ją, — tai yra 
mūsų vienintelis tikslas. Bet 
kur gauti tokią virvę, kurios 
vieną galą galėtume užrišti už 
Lietuvos žemės, o kitą galą 
patys įsikibę laikyti ? Paskui, 
vieną gražią dieną, prie geros 
komandos, mes tą virvę tik 
vienu ypu timptelėtume — ir 
Lietuva išslystų iš po bolševi
kų kojų. Ot, būtų mums 
džiaugsmo! Daug daugiau 
džiaugsmo, negu kad gavus 
vieną kitą pabėgėlį iš Lietu
vos.

Bet, kol mes- nežinome, kur 
gauti tokią virvę, mums pri
sieina rūpintis prieinames- 
niais planais. Aš jums saky
siu, broliai mieli, reikia imti 
mokytų žmonių planą, — pa
vyzdžiui, kad ir planą profe
soriaus Biržiškos.

Atsiminkime, broliai mieli, 
aną prieškarinį laikotarpį, at
siminkime, kokį gražų ir pa
vyzdingą planą profesorius 
Biržiška buvo mūsų tautai pa
tiekęs dėlei išvadavimo mūsų 
sostinės Vilniaus. Jis Vilniui 
Vaduoti Sąjungos žurnale 
“Mūsų Vilnius,” nr. 22, 1936 
metais, rašė, jog mes Vilnių 
atvaduosime naujais būdais. 
O tie nauji būdai — tai kry
žiai.

—Ryžkimės, — jis sakė. — 
Tegu kiekvienas Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius pasiims 
iniciatyvos, o jo pavyzdžiu, be 
abejo, paseks kiti (pavasari
ninkai, šauliai, jaunalietuviai, 
skautai) ir ne tik kiekviename 
kaime bei miestelyje, bet ir 
kiekviename mieste, nė Kauno 
neaplenkdami, pastatys po 
gražų kryžių — Vilniaus kry
žių.

Nežinau, broliai mieli, kiek 
tų kryžių jau buvo pristatyta 
ir kaip tas profesoriaus pla
nas pildėsi, bet aišku, jog tai 
buvo geras sumanymas. Ne 
veltui lenkai jau buvo pradė
ję pykti ir reikalauti Kauno. 
Jų išgąstis buvo dėl lietuvių 
pasiryžimo atsiimti Vilnių ne 
ginklais, o kryžiais. Dėl to jie 
buvo nervus pagavę ir sumišę 
savo sprendimuose: ar čia ati
duoti Vilnių, ar čia grobti 
Kauną ?

Gal sakysite, kad profeso
riaus Biržiškos planą kas nors 
pajuokė, kas nors išniekino? 
O, ne! Tas planas ir Ameri
koj buvo užgirtas. Laikraščio 
Amerikos redaktorius, Lauč- 
ka, gruodžio 4 d. tų pačių me
tų, sakė:

—Prof. Biržiška pasiūlė vi
sai naudingą sumanymą. Lie
tuva gerai žinoma kaipo kry
žių šalis. Ji tokia ir turi pasi
likti, nes Lietuvos kelias — 
kančios ir pergalės kelias.

Aš sakysiu jums, broliai

mieli, jei kryžinis planas buvo 
geras anuo metu dėl vadavimo 
Vilniaus, tai jis geras ir šian
dien, — vadavimui visos Lie
tuvos iš po bolševikų globos. 
Tik kurkime naują fondą, dė
kime... (netyčia išsitariau 
žodį “dėkime,” geriau reikia 
sakyti “rinkime”) aukas ir 
pirkime, statykime kryžius, 
kur tik bus galima. Ir žymė
kime tuos kryžius vardu “Lie
tuvos Kryžiai.” Pamatysime 
tada, kad bolševikai nešdinsis 
iš Lietuvos, kaip tie pasakos 
velniai nuo švęsto vandens.

Jei kas sakytų, kad kryžių

planas turi bent kiek reikšmės 
ir tikslo kryžiavoti Lietuvos 
liaudį, tai tuos tik apšaukime 
išgamomis ir jie susičiaups.

Ant greitųjų, broliai mieli, 
supraskime tik patį svarbiau
si ir pirmiausį reikalą — tai 
įsteigti, fondą ir gauti aukų, 
aukų, aukų! O jau paskui bus 
ir kryžiai, ir bus išvaduota 
Lietuva. Tada galėsime ir mes 
ten grįžti ir pelningą verslą va
ryti. O jei nebus naujo fondo, 
nebus aukų, tai ęebus nei Lie
tuvos, nei pelningo verslo, ži
nokite planą, svarstykite, 
spręskite ir veikite!

WORCESTER, MASS.
Iš Piliečių Kliubo Susirinkimo

Spalių 8 d., Piliečių Kliu- 
bas turėjo susirinkimą. Po ki
tų reikalų Kraučialis raporta
vo iš “Lietuvai Gelbėjimo 
Draugijos,” kiek surinko dra
bužių ir pasiuntė į Lietuvą1 
per Russian War Relief, bet, 
sakė, dar atsakymo negavo, 
ar tuos drabužius ten gavo.

Paskui pradėjo garsinti tą 
savo “visuotina lietuviu suva
žiavimą,” kurį jie šaukia Chi- 
cagoj ir' pasakojo tą seną pa
saką, būk Lietuva, mūsų tė
vynė yra “pavergta kacapų”; 
tą viską pasakojo iš jų atsi
šaukimo. Taip ir paliko, nei 
priėmė, nei delegatų rinko, 
paliko ant toliau.

Sekretorius perskaitė laiš
ką nuo komiteto, šaukiančio 
Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Antrąjį Suvažiavimą. 
Pasipylė visokį pasiūlymai. J. 
Bakšys pasiėmęs balsą kalbė
jo, kad kliubas turėtų mainy
ti taktiką, kad turėtų remti 
tą suvažiavimą, kuris rūpina
si Amerikoj darbo žmonių 
reikalais ir Lietuvoj pagalba 
suvargusiems mūsų broliams 
ir seserims. Jis sakė, kad tas 
“visuotinas seimas,” kuris 
šaukiamas Chicagoje, tai ne
kviečia visas organizacijas, 
net nekviečia didžiulę Wor- 
cesterio Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugiją, gi į Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą vi
si yra kviečiami ir ten galėtų 
vykti ir Kraučialis ir duoti 
gerus sumanymus.

Bėt, žinoma, jie neklausė 
sveikų patarimų, kaip kurie 
pradėjo prikaišioti J. Bakšiui, 
būk jis prie visuomenės pa
reiškė, kad tokį “demokra
tą,” kaip P. Miliauskas, rei
kėtų pakarti.

žinoma, tai prasimanymas. 
Vieną kartą, Olympia Parke, 
J. Bakšys pareiškė, kad jis 
norėtų prigulėti prie Lietuvių 
Demokratų Kliubo, bet ponas 
Miliauskas pareiškė, kad to
kiems, kaip J. Bakšys, tai.ten 
vietos nėra. Tada Bakšys sa

kė, kad, matyti, jog prie tų 
“demokratų” gali prigulėti 
tik toki, kurie keikia Ameri
kos talkininkę — Sovietų Są
jungą, prezidentą Rooseveltą 
ir visą, kas yra demokratiška, 
tai J. Bakšys ir sakė, kad to
kius “demokratus” Lietuvoj ir 
Europoj žmonės karia, nes tai 
yra hitlerininkai.

žinoma, kliubas yra turtin
gas, turi 530 narių, galėtų 
nuoširdžiai paremti Lietuvoj 
žmones ir gerus sumanymus 
Amerikoj, bet kada jis klauso 
tokių, kurie niekina dabarti
nę Lietuvą, šaukia tik apie 
“kacapus,” rūpinasi remti lie
tuvius hitlerininkus, kurie 
kartu su hitlerininkais pabė
go į Vokietiją'.., ir dabar ten 
sėdi ir nori, kad juos ameri
kiečiai šertų, tai ir nenuvei
kia naudingo darbo. Reikėtų, 
kad kliubas pradėtų rūpintis 
visuomenės reikalais, nes ne
darbas prasideda, kuris palies 
ir jo narius.

Kalvis.

Los Angeles, Cal.
Po ilgų vakacijų Liet. Li

teratūros Draugijos 145 kp. 
susirinkimas įvyko 7 d*. spa
lių ir buvo sėkmingas. Narių 
atsilankė pusėtinai ir keli ge
ri tarimai padaryti.

Vienas iš jų, tai išrinkti va- 
jininkai Vilnies ir Laisvės už- 
rašnėjimui. Labai smagu, kad 
apsiėmė drg. A. Levanienė. 
Pereitame vajuje drg. Leva
nienė gerai atžymėjo mūsų 
kuopą ant vajininkų žemla- 
pio. Visi suprantame, kada ši 
draugė apsiėmė, tai su kitų 
pagalba darbas bus atliktas 
gerai. Antras va j įninkąs yra 
drg. J. Druskis. Taigi, jeigu 
mes visi gerai jiems padėsime, 
tai vajaus pasekmės bus ge
ros.

Bendro Komiteto atstovas 
atsišaūkė, kad kuopa pagel
bėtų rinkti aukas kalėdinėms 
dovanoms Lietuvoj vaiku
čiams. Kuopa nutarė paimti 
3 blankas ir pasitikime, kad 
bus surinkta apščiai aukų.

Buvo antras atsišaukimas 
nuo Lietuvių Archyvo, kad 
pagelbėti tai svarbiai įstaigai 
pinigiškai. Kuopa nutarė pa
aukuoti iš iždo $5 ir nariai 
ant vietos suaukavo $16, tai 
bendrai pasidarė $21. Tai 
nors nuo mūs kolonijos ir vė
lokai, bet gera parama.

Mano supratimu, būtų ge
rai, kad Lietuvių Archyvo Ko
mitetas paaiškintų per spau
dą, kokios knygos yra reika
lingos ir jam pageidaujamos. 
Taigi, visi galėtume peržiūrę- 
ti savo knygynėlius ir suradę 
tinkamas ir archyvui pagei
daujamas jas pasiųstume.

Daug kalbėta apie šaukia
mą Antrą Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą lapkričio 
23—24 dd. Pittsburghe, bet 
sprendimas nepadaryta, pa
liktas klausimas sekamam 
kuopos susirinkimui. Labai 
būtų gerai, kad ir mes galė
tume pasiųsti atstovą.

Mirė Gilius
Netekome gero draugo — 

mirė drg. Gilius veteranų li
goninėj. Jis ten buvo ir palai
dotas į veteranų kapus. Buvo 
susipratęs žmogus, nors dėl 
silpnos sveikatos ir negalėjo 
daug prisidėti su veikimu, bet 
mūsų judėjimą mylėjo ir pa
dėjo, kiek galėjo.| Jis ypatin
gai daug dirbo Russian War 
Relief skyriuj. Jis veik kas
dien ateidavo kelias valandas 
padirbėti ir žinodamas bat
siuvio amatą, tai daug porų 
batų’ yra pataisęs. Jis buvo 
Pirmo Pasaulinio Karo vete
ranas, byfvo kare sužeistas, 
bet sulaukė 64 metų. Paliko 
nuliūdime moterį ir dukrą 
Bernice. Lai jam būna lengva 
žemelė, o giminėms visi reiš
kiame užuojautą.

Baltimore, Md.
Kova Prieš “Jim Crovizmą”

CIO unijų komitetas kovai 
prieš diskriminacijas pasiry
žo išnaikinti “jim-crow” anti- 
negrinius įstatymus Baltimo
re j ir visoj Mary! an d o valsti
joj.

Komitetą suorganizavo Bal- 
timorės Industrial Union 
Council priešakyj su Albert 
McPherson. Jo sekretorius yra 
Joseph W. Hellinger. Komi
tetas susideda iš virš įvardin
tų ir dar 12 asmenų.

CIO įgaliavo komitetą, kad 
jis imtųsi žygių, koki reika
lingi kovai prieš nepakenčia
mus ir diskriminuojančius įs
tatymus. Bus vedama kova ir 
prieš negrų diskriminacijas 
ant Fayette St., palaikomas 
busų kompanijos, kuri vadi
nasi “Independent Line”, kur 
yra negrai diskriminuojami. 
Taipgi bus reikalaujama pa
naikinti “Jim-Crow” įstatymo 
praktikavimas Lyric Theatre, 
kad jis būtų išnuomuojamas 
bile oranizacijai, kuri tik už
simoka.

Mr. J. W. Hellinger sako, 
kad “Jim-Crow” yra prieš- 
amerikoniškas įstatymas, kad 
tai yra tas patsai, ką Hitleris 
praktikavo prieš kitas tautas/ 
Jis sakė, kad “Hitleris gavo 
galą Europoj, o Amerikoj vis 
dar gyvuoja ‘Jim-Crowizmas’, 
tas amerikoniškas hitleriz- 
mas.” Ir jis sakė, kad Ameri
kos žmonių pareiga jį praša
linti.

Kas liečia lietuvius katali
kus, tai reikia pasakyti, kad 
“Jim-Crowizmas” neturi šak
nų, nes į lietuvių bažnyčią ei
na visokį žmones, balti, juodi 
•ir geltoni. Ten visiems durys 
atdaros. Bet, gelbėk Dieve, 
nepasirodyk negras į Lietuvių 
Svetainę! Jeigu ten per klai
dą negras užeitų, tai lietuviš
ki kryžiokai bėgtų jieškoti 
policijos, kad ji “gelbėtų sve
tainę !”

• • Kodėl taip yra, tai aš ne
žinau. Jie nepajėgia supras
ti, kad tokis atsinešimas, tai 
nėra Amerikoniškas, tai prie
šingas demokratijai. Visų 
tautų ir.rasių žmonės turi bū
ti lygūs, visų srovių ir pažval- 
gų žmonės turi teisę žodžio, 
spaudos ir susirinkimų.

V—kus.

Spalių 7 d. Lietuvių Mote
rų Apšvietos Kliubas turėjo 
balių, žmonių buvo daug, tai 
ir kliubui liks pelno. Mūsų 
draugės labai gerai darbuo
jasi ir jos daug pinigų sukelia 
per savo parengimus, kurie 
būna aukuojami prakilniems 
tikslams. Linkime joms pasi
sekimo ir ateityj. Pasitikime, 
kad ir šį kartą jos parems 
naudingus reikalus,.

R—ka

KONCERTAS
Shenandoah, Pa.

Išrinko 6 Delegatus Į Liet. 
Demokratini Suvažiavimą 
LDS 34 kp. laikė susirinki

mą 14' d. spalių, Miners Hall. 
Tarpe kitų svarbių reikalų, 
mūsų kuopa išrinko net 6 de
legatus į Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Antrąjį Suva
žiavimą, kuris įvyks lapkri
čio 23-24 dd., Pittsburghe.

Tai labai gražus darbas. 
Taipgi nutarė surengti balių 
delegatų išleistuvėms. Balius 
atsibus šeštadienį, 3 d. lapkri- 
čio> 7:30 vai. vakare, West 
End Hall. Visi ir visos daly
vaukite ! Koresp,

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nerp pervelūs darbas;'pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvf!

Jau baigiama sutvarkyti pro
grama ir greit bus paskelbta.

Koncertas Įvyks

Lapkričio-Nov. 11 Dieną
Bus toje pačioje salėje, kur buvo jau per eilę metų

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

Koncerto bilietai jau gatavi, 
prašome tuojau įsigyti.

Įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00 ; Vien tik Šokiams 60c
. (valdžios taksai įskaityti)

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ 
Tuojau po programos bus šokiai.

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiam
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MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 «. PARAŠĖ B. TRAVEN —50—

(Tąsa)
“Jorikė” nevežė jokių tikrų krovinių, 

ji vežė tiktai mirties prekes. Seni sraig
tai, apdrausti, kaip corned beef. Tačiau 
šis prikrovimas ir iškrovimas jūroje ne
galėjo palikti ramybėj mano biznieriško 
jausmo. Čia nebuvo jokie seni sraigtai, 
čia taip pat nebuvo cementas. Aš pažįstu 
marokiečius, jiems visai nereikalingi se- 

- ni sraigtai ir sausas cementas. Be to, aš 
esu pastebėjęs, jog tiktai vienas mūsų 
laivo gelbėjimosi laivelis buvo tinkamas 
plaukti. Aišku, karininkams su kapito
nu, jie juk vertingiausi. Abu karininkai 
turėjo laivelį Nr. 2; jie negalėjo šokti į 
kapitono laivelį Nr. 1, nes tuomet kapi
toną ir karininkus užmuštų, nes būtų pa
aiškėję, kas įvyko. Laivelis Nr. 2 tuo 
būdu buvo paskirtas karininkams. Kiti 
du laiveliai buvo paskirti butsmanui, 
vairininkui, katilinės vyrukams ir vie
nam inžinieriui. Jei antrasis karininkas 
kartu su kapitonu įliptų į laivelį Nr. 1, 
niekam tas dalykas nekristų į akis ir ne
būtų nuostabu, tačiau abu karininkai 
įlipti į laivelį Nr. 1 neturi teisės. Taigi, 
kol laivelis Nr. 2 nebuvo pataisytas, nie
ko blogo “Jorikei” negalėjo atsitikti. Ta
čiau, jei vis dėlto kas nors atsitiktų, jei 
įvyktų tikra nelaimė, tuomet visi galėtų 
lipti į laivelį Nr. 1, o kam nebeliktų vie
tos, tas tiesiog būtų iššvilptas jūron. To
kiais atvejais visos rankos pasilikėlį 
griebia ir murkdo. Tuomet jokio reikalo 
nėra prisaikdinti liudininkus, kadangi 
visi, kurie tik grįš į namus, bus geriausi 
liudininkai, kad laivas visai tikrai ir pa
doriai buvo palaidotas, o dėl draudimo 
jokia pelė negalės skrebinti.

Tai, vadinas, laivelis Nr. 2 buvo sig
nalas mano laidotuvėms. Vadinas, buvo 
tikra, jog “Jorike” vežė ir kitų tikrų 
prekių, ne vien tik mirties prekes. Jei 
tai tebuvo vien tik akių dūmimas, tai aš 
norėjau sužinoti kuo gi ištikrųjų mūsų 
akys yra dumiamos. Mokslas kartais ap
simoka.

Progai pasitaikius, įsmukau aš į kro
vinių patalpas ir apžiūrėjau dėžes.

“Garantuotas tikras švabiškas slyvų 
marmeladas” f

“Garantuoti gryni vaisiai su cukrumi” 
“Be jokių cheminių dažų”
“Pirmasis švabų slyvų marmelado fa

brikas, Akc. b-vė, Obendorfe prie N.” 
Vis dėlto mes esame gražūs asilai. 

Ėdame gryną tepamąjį muilą, kuris va
dinasi margarinu, o čia štai guli gra
žiausias švabiškas slyvų marmeladas, ei
lėmis sukrautas. “O, Stanislovai, tave aš 
laikiau inteligentišku vyruku, bet tu esi 
didžiausias galvijas visame pasaulyje.” 

Tokia buvo mano pirmoji mintis. Sta
nislovas visumet turėjo tokią didelę bur
ną, jis visumet taip išmintingai elgėsi, 
jis visumet viską žinojo, kur “Jorike” 
plaukia 
dėlto to

Dėžes 
tėra tik 
dėžės. Tai bus ryt ėdimo, taip storai užsi
tepus ant karštos duonos. Mano burnon 
pradėjo sunktis seilės. Garantuoti gryni 
vaisiai su cukrumi, čia nėra joks erza
cas iš vokiečių karo laikų, runkelių lai
kų. Gryni vaisiai ir cukrus. Marokiečiai 
žino jau, kas yra geras daiktas, švabiš
kas slyvų marmeladas iš pirmojo slyvų 
marmelado fabriko yra geresnis, negu 
datulės ir razinkos. Kaltu, kuriuo ankš
čiau aš buvau atidaręs dėžes, dabar tuo
jau atidariau vieną skaidinę dėžutę. Pa
siėmęs porą tokių dėžučių, aš nuguri- 
nau į bunkerį, kur nieko nebijodamas ga
lėjau sau laisvai deginti lempą. Čia nie
kas manęs negalėjo užklupti, nes aš nu
traukiau lentą, kuri gulėjo virš dviejų 
pakopų ir kuria reikėjo eiti, norint pa
tekti į bunkerį. Nė vienas inžinierius ta 
lenta nebūtų ėjęs, nes ja eiti reikėjo drą
sos. Ypatingai tvirta ta lenta nebuvo, ir 
taip pat ji nebebuvo naujutelaitė. Niekas 
negalėjo nujausti, ar ji šiandien, ar ryt 
lyž. Ir jei ji lūžtų, arba jei kuris nors, 
ja beeidamas, netikėtai “Jorikei” susvy
ravus, netektų lygsvaros, tai, jei turėtų 
laimės, nušvilptų sau dvidešimts pėdų 
^emyn į katilinę ir pakeliui dar prasi
muštų sau galvą. O jei pasitaikytu nelai- 

. m, tai būtų jau vistiek: ar vieną, ar 
bent dešimtį kartų prasimuštum sau pa
kaušį. Tačiau kas geriau, tai vis dėlto 
yra geriau, galvojau aš, ir dėl to tą len
tą iš nutraukiau. Skardinę dėžutę, kurią

ir kur ji neplaukia. Tačiau vis 
slyvų marmelado jis neatrado, 
atidarinėti, turint praktikos, 

vienas juokas. Puikios didelės

aš buvau atsinešęs, tuojau atidariau. 
Tai nebuvo joks akių dūmimas, prakei
kimas dar kartą. Ištikrųjų Čia buvo ga
rantuotas grynų slyvų marmeladas. Ma
tyt, aš tikėjausi dėžutėj rasti aukso dul
kių, kadangi buvau taip labai nustebęs. 
Aš neprivalėjau taip apie “Jorikę” gal
voti. Ji veža tikras, geras prekes. O aš 
niekšas tą vargšę moterį buvau įtaręs, 
kad visas jos prekių deklaravimas te
buvo vien tik akių dūmimas, kad po ne
kaltų prekių vardu ji vežė visai ką kitą. 
Pasirodo, negalima per daug skubiai nu
teisti, kai turi reikalą su moterimis.

Nereikėtų iš anksto jatf taip teisti, kai 
turima su ...

Ar jis skanus? Visai skanus. Skanus
— na — na — palaukit — atrodo trupu
tį pašvinkęs. Ne, iš skonio panašus į — į
— na, į ką gi, po perkūnų, jis panašus. 
Kiaulės, jie primaišė vario! Primaišė, 
matyt, varinių pinigų, kad slyvos išlai
kytų savo spalvą. Garantuotas, be jokių 
dažų priemaišų. Čia nėra jokie dažai, bet 
iš skonio atrodo, jog tai dažai. Na, dar 
reikia paragauti. Taip, po velnių, atsi
duoda vario žalėsiais, tiesiog misingiu. 
Negaliu jo valgyti užsitepęs ant duonos. 
Iš burnos nepranyksta blogas skonis. 
Ėda liežuvį ir limpa prie gomurio.

. Gal būt, tik iš paviršiaus toks blogas. 
Kiškime pirštus giliau į tą marmeladą. 
Kas gi čia pagaliau yra? Čia štai yra li
kę visai sveiki slyvų kauliukai. Na, tai 
bent marmeladas. Atrodo tikrai švabiš
kas, kad net slyvų kauliukai yra palik
ti.

Na, kas gi čia vėl? Juk tai ypatingai 
slyvos, tikros švabiškos slyvos. Jos turi 
labai misteriškus kauliukus. Kauliukai 
yra iš švino, ištikrųjų iš švino. O kad 
švinas nesugestų, aplink tuos kauliukus 
yra balti plieniniai šarveliai. Ir kiekvie
nas kauliukas kyšo misinginėj tūtelėj. 
Štai iš kur tas misingio skonis. O tūte
lėse?* Kas yra jų viduje? Cukrus. Puikus 
cukrus. Čia turi būti švabiškas cukrus. 
Juodas ir jo skonis sūrokas. Garantuoti 
gryni vaisiai ir cukrus. Gražus akių ap- 
dūmimas. Tačiau nereikia iš anksto “Jo
rikę” teisti. ..

Netrukus aš nuėjau ten antrą kartą. 
Kas čia? Pelių spąstai. Kad marokiečiai 
būtų tokie žiaurūs pelėms, aš netikėjau. 
Dėžėse tikrai buvo pelių spąstai. Tačiau, 
kai aš ir čia pradėjau ieškoti kauliukų, 
tai radau pelių spąstus be pačių spąstų, 
su raide R gale. Mauzeriai!

O ten štai buvo dėžės su vaikų žaislais. 
“Skardiniai automobiliukai su laikro
džių motorėliais.” Čia aš jau nebeieško
jau kauliukų ir neeikvojau tuščiai pas
tangų, kadangi tie “skardiniai automo
biliukai su laikrodžių mechanizmo moto
rėliais” buvo kilę iš “Vyresniojo Sulerio 
žaislų fabriko.” Bet vis dėlto Anglija 
čia buvo daug geriau ir padoriau atsto
vaujama negu Belgija ir kiti jos kaimy
niniai kraštai. Belgija buvo prikrovusi 
cukrinių prekių, o Anglija aliumininių 
keptuvių. Marokiečiai buvo visai teisūs. 
Ispanija ispanams, Prancūzija prancū- 
šams ir Kinija kiniečiams. Mes neįsilei- 
sime nė vieno kiniečio. Bet jei jie mus 
neįsileis, tuomet mūsų raudonai — bal
ta — mėlyna — ūra-ūra-ūra, dėmėta, 
supurvinta, suteršta ir ji privalo būti 
nuvalyta kraujo muilu, yes, sir. #

Ė, kapitone, manimi tu gali pasitikė
ti! Tu darai biznį, ir man tai patinka.

_ Stanislovai, na, pasakyk man, kodėl 
tu taip storai ėdi tą margariną. Ar tu 
gi neturi gėdos?

— Tai ką man veikti, Pipipai. Pirma, 
aš esu alkanas, o antra, iš savo skarmalų 
aš nieko negaliu išvirti, juk pabandyk, 
kad esi toks gudrus, padaryti iš jų košę 
ir po to kaip marmeladą tepti ją ant duo
nos. Nieko gi daugiau kaip duona aš ne
turiu. O visumet ryti tiktai sausą duoną, 
žmogau, tau nuo jos gali pasidąryti vi
sai šleikštu. Pilve tau susidarys betoni
nis fundamentas.

— O vis dėlto tu esi gražiai kvailas,— 
dabar aš pasakiau jam. — Ar tu žinai, 
kad mes vežamės ir marmelado?

— Žinoma, žinau, — atsakė Stanislo
vas, ramiai sau , toliau kumžlodamas 
duoną.

—Tai kodėl neatsidarei nė vienos dė
žės? — paklausiau aš.

(Daugiau bus)

Buvo plačiai diskusuojama 
klausimas rengimo prakalbų, 
nes reikia plačiau išaiškinti 
darbo unijų klausimas, Lie
tuvos reikalai ir bendrai pa
sauliniai klausimai. Pageidau
jamas D. M. šolomskas, jei
gu jam laikas pavėlins. Į ko
misiją išrinkta M. Ciplijaus
kas, P. Bokas ir S. Meisonas. 
Mitingas baigėsi gražioj nuo
taikoj.

Stasys

narius, 
knygų 
kurias 
Kana-

Pittsburgh, Pa

Iš ALDLD 28 Kp. 
Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kp. susirinkimas įvy
ko 10 d. spalių. Nariais nebu
vo skaitlingas, bet buvo gy
vas. Finansų raštininkas ra
portavo, kad mūsų kuopos 
jau visi nariai \ pasimokė j o 
duokles už 1945 metus ir dar 
gavome 14 naujų narių, tai 
dabar kuopa turi 74 
Raportavo, kad 30 
“Saulėtoj Ispanijoj“, 
buvome parsitraukę iš
dos, tai išplatinome. Kaip ži
nome, tai yra parašyta drg. 
D. iZdanausko atsiminimai iš 
kovų prieš fašistus Ispanijoj. 
Kada visos knygos bus išpla
tintos per leidėjus ir padeng
tos išlaidos jų išleidime, tai 
likęs pelnas bus atiduotas 
drg. iZdanausko paramai, nes 
jo sveikata yra susilpnėjus.

Raportavo, kad dienraščio 
Laisvės naudai piknikas buvo 
pasekmingas ir jis davė $237 
pelno. Taipgi tame pat pikni
ke buvo surinkta aukų Lie
tuvos liaudies paramai $67.77.

Kuopa pasiryžus, kad se
kamais metais piknikas būtų 
įvykintas viso Liet. Literatū
ros Draugijos 3-čio apskričio 
pastangomis, nes bus laisves
nė transportacija. Taigi, kuo
pos delegatai į 3-čio apskri- 

įvyks 
103 

klau-

Lais
va j u s. 

mūsų vajinin- 
Svinkunienė ir 

Svinkunienė

Svarbus Pranešimas

Pranešame visoms Lietuvių 
Literatūros Draugijos 4-to 
Apskričio kuopoms, kad šau
kiama metinė konferencija 
nečĮėlioj, spalių 28 d., 2 vai. 
po pietų, LDS 160 kp. name, 
1320 Medley St., N. S. Pitts
burgh. .

Draugai, kuopų sekretoriai 
ir kuopų nariai, kurie esate 
delegatais, tai atsiminkite ir 
laiku pribūkite į konferenci
ją. Turime labai daug dalykų 
aptarti. Reikia suorganizuoti 
mūsų dienraščio vajaus veikė
jai ir atlikti kiti svarbūs rei
kalai.

Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Antrasis Suvažiavi
mas šaukiamas Pittsburghe, 
jis įvyks lapkričio 23—24 dd., 
Lietuvių Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 1721 Jene St. Turime 
rūpintis, kad visos organiza
cijos dalyvautų ir padėti su
važiavusiems delegatams, šis 
suvažiavimas svarstys mūsų 
būtiniausius reikalus Ameri-

Sekmadienį, spalių 21 d., 2 
vai. po pietų, Lietuvių Moks
lo Draugijos Svetainėj, 142 
Orr St., įvyksta labai svarbus 
koncertas ir vakarienė. Kon
certinėj programoj dalyvauja 
clevelandiečių moterų choras, 
Krasnickas ir kitos geros jė
gos. Kalbės Matas šolomskas 
iš Brooklyno. Pelnas skiria
mas pagalbai Lietuvos žmo
nių.

Taigi, visus ir visas kvie
čiame atsilankyti į šį paren
gimą.

Komitetas

PHILADELPHIA, PA.
Kur eisite ir ką veiksite šeštadie

nio vakare, spalių 20 d.? LDS 5 kp. 
gaspadinės nori pranešti tiems, ku
rie nori išeiti ir linksmai- praleisti 
laiką, bet nežino kur, kad ateitų j 
Lietuvių Muzikali Kliubą, 2715 E. 
Allegheny Ave., 7:30 v. v. jos turės 
priruošę skanių valgių, šalto alučio, 
saldaus midučio ir kitokių stipres
nių gėrimų. Taipgi bus gera orkes
trą šokiams. Tad nepamirškite atei
ti. — Gaspadinės. (243-244)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia išleistuvių 

pare dd. J. Paukštaičiams, kurie iš
važiuoja iš Ncwarko, bus išvykę per 
visą žiemą. Todėl prašome visų cho
ro narių ir draugų susirinkti spa
lių 19 d., 7 v. v. šv. Jurgio salėje, 
180 New York Avė. — Paul Casper.

“Štai tikra sutartinė, Ginny Simms,”
sakė Elsie Borden Karvė. '“Sutartinė maistingumo ir sveikatos— 
BORDEN’S HOMOGENIZED PIENAS. Smetona per visą ištisai— 
ir pilnas Saulinio Vitamino D. Jis taip puikus, kaip tamstos dainos 
Borden Radio Programoj per WABC kas Penktadienį 7:30 P. M.”

Borden Co.

kviečian- 
į Ameri- 
Lietuvių 
kuris į- 

lapkričio, 
diskusuo-

NĖRA MUILO
Apatiniams?

Panaudoti riebalai reikalingi 
muilui dirbt. .. taip pat nylo- 
nams, elektriniams prosams ir 
kitiems jūsų pageidaujamiems 
dalykams.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: g__g Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

čio konferenciją, kuri 
nedėlioj, 28 d. spalių, 
Green St., Waterbury, šį 
sinią privalo iškelti.

Aptartas dienraščio 
ves naujų skaitytojų 
Kaip žinome, 
kės buvo M.
M. Meisonienė. 
pasiryžus ir dabar dirbti, bet 
jai reikalinga mūsų visų pa
galba. Kaip žinome, ir finan
sinių išlaidų pasidaro. Buvo 
diskusuota, tad vajaus metų' 
surengti kokią pramogą ir pa
daryti finansų.

Skaitytas laiškas, 
tis rinkti delegatus 
kos Demokratinių 
Antrą Suvažiavimą, 
vyks" 23—24 dd. 
Pittsburgh. Plačiai
tas klausimas ir nutarta, kad 
jis būtų diskusuojamas 3-čio 
apskričio konferencijoj, spa
lių 28 d., nes ten bus surasta 
būdai, kaip bendrai iš Conn, 
valstijos pasiųsti skaitlingesnę 
delegaciją.

Skaitytas laiškas ALDLD 
3-čio apskričio sekr. F. J. 
Repšio, kviečiant išrinkti de
legatus į konferenciją. Nutar
ta išrinkti 7 delegatai ir iš
rinkti ant vietos.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

NAMŲ SAVININKAI!
Paęimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei- c r
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per — 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- 
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingcUavlmo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemų yra 
• sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas E Ver green 7*1661
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GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and GrPV nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698V. . .  . . -. . . . . .
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CHARLES J. ROMAN
’ (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St

t
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Kongresmanas Rankin Gyrė 
Ponias, kad Neparsamdė 
Svetainės Negrei Artistei 
Washington. — “Demok

ratas” kongresmanas John 
E. Rankin nuo kongreso pa
grindų sveikino Amerikinės 
Revoliucijos Dukterų orga
nizaciją už tai, kad jos at
sisakė parsamdyt savo sve
tainę negrei artistei Kaze
lei Scott Powell koncertuo
ti. Rankinas krimstelėjo ir 
žydams. Už tai Rankiną 
smerkė demokratai kong- 
resmanai McCormack, Em. 
Celler, J. M. Coffee ir 
Hugh de Lacy.

Rankinas yra vadas kon
gresinio komiteto tyrinėji
mams prieš “raudonuo
sius”. Kongresmanas de La
cy jam taip užkepė:

“Hitlerio balsas dar gar
siai skamba Amerikoj. Di
džiausias Hitlerio ginklas 
prieš demokratiją namie 
buvo pjudymas prieš raudo
nuosius ir prieš žydus; jo 
aidai tebeskamba čia net 
kongreso rūme.”

Fabrikantai Ragina Panai
kint Viršpelnių Taksus
Washington, spal. 17. — 

Nacionalė Fabrikantų Są
junga reikalavo, kad kong
resas visai panaikintų tak
sus nuo nepaprastai aukštų 
pelnų. Fabrikantai taip pat 
siūlė penktadaliu numuši 
taksus visiem asmenim.

Raudonoji Armija Traukiasi 
Iš Mandžurijos

London, spal. 17.—Pra
nešama, jog Raudonosios 
Armijos junginiai pradėjo 
trauktis iš Mandžurijos. 
Teigiama, kad iki sekančio 
mėnesio pabaigos bus at
šaukta visa Sovietų kariuo
menė iš to krašto. Tuomet 
Mandžurija pereis į pačių 
chinų žinybą.

Buenos Aires. — Kelia 
riaušes buvusio Argentinos 
vice - prezidento diktato
riaus Perono sekėjai.

MonteHo, Mass: Chicago, M. HELP WANTED—FEMALĘ 
, REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Tokio, spal. 17. — Japo
nijos ministerių kabinetas 
nusprendė paleisti pusę v; 
dininkų bei valdžios tai 
nautojų. Kartu jis uždarė 
valdinį tarnybos biurą, ku
ris karo metu verstinai sių
sdavo japonus į paskirtus 
jiem darbus.

Pittsburgh. — Laikinai 
paleista 20,000 plieno darbi
ninkų; trūkstą fabrikam

M- anglies del minkštųjų ang
ai- liakasyklų streiko.

Batavia. — Skaičiuojama, 
kad Javos patrijotai laiko 
koncentracijos stovyklose i- 
ki 10,000 holandų.

ra- ra

Stokite į Kontestą Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo 
su 1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki 1 dienos gruodžio- 
December 1945.

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS SEKAMOS 
DOVANOS

Pirma Dovana $100—Victory Bond
Pinigais sekamos dovanos:

2-ra $50. 3-čia $30. 4-ta $25. 5-ta $20. 6-ta $17.50.
7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10 ir 10-ta $5.

Laisvės prenumerata $6.50 metams ir $3.50 pusei 
metų. Brooklyne ir Kanadoje $7 metams ir $3.75,pusei 
metų. Lietuvoje ir kitur užsieniuose $8.00 metams.

Norintieji dalyvauti vajuje, malonėkite tuojau kreip- 
tis į Laisvės Administraciją ir tuojau bus suteiktos Turns 
visos informacijos ir vajui reikalinga medžiaga.

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y

Pirkite Tuojau
Ar norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautų kaip kultūros Centras?

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės Šerų.

Šero Kaina $25
Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų šėrų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

Siųsdami už serus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

Rugsėjo 28 d. Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubas turėjo 
susirinkimą L. T. N, mažoj 
svetainėj. Draugių dalyvavo 
nemažas būrelis. Apart kitų 
reikalų, delegatės išdavė ra
portą iš atsibuvusio suvažiavi
mo Bostone, kuris įvyko 9 d. 
rugsėjo. Suvažiavimas nutarė 
skelbti vajų, kad sukėlus pi
nigų, kalėdinėms dovanoms' 
vaikučiams Lietuvoje.

Mūsų kliubas aukavo $25 
tam tikslui ir sekamos drau
gės aukavo tam reikalui po* 
$1: P. Mineikienė, B. Saulė- 
nienė, U. Zaleckaitė, M. Ta- 
mulevičienė, O. Klimienė, ir 
drg. T. Geveniauskienė auka
vo laikroduką, kuris buvo iš
leistas ant tikietukų ir gauta 
pelno $8.10. Viso tą vakarą 
su aukomis susidarė $38.10.

Taipgi kliubas aukavo $25 
į kareivių fondą ir $5^ į Com
munity fondą. Nutarė aplan
kyti dvi ligones su dovanomis,- 
sergančios yra R. Kazlauskie
nė ir O. Yuodeikienė. Pasta
roji randasi ligoninėje.

Plačiai buvo aptarta Ame
rikos Demokratinių Lietuvių 
Antrasis Suvažiavimas. Kliu
bas suvažiavimo šaukimą už- 
gyrė ir išrinko delegatę da
lyvauti suvažiavime.

Rugsėjo 29 d., vakare, L. T. 
N. apatinėj svetainėj įvyko 
parengimėlis. žmonių nedaug 
atsilankė. Sužirinkę linksmi
nosi ir buvo sumanyta parink
ti aukų pagalbai Lietuvos 
vaikučių, kad pasiuntus jiems 
kalėdinių dovanų.

P. Pūkelis aukavo maisto, 
kuris išleistas ant tikietukų ir 
padaryta $11.75. M. Gutaus- 
kienė aukavo sūrį, kuris taip 
pat buvo išleistas ir padaryta 
$5.50. Pinigais aukavo seka
mai :

J. ir M. Gutauskai $10.
J. Valaitis ir A. Oręntas po 

$6.
Gęo. Šimaitis, K. Beniulis ir 

S. Kleinauskas aukavo po $5.
Po $2 aukavo: A. čerkasas, 

V. Sinkevičia, P. čęreška ir 
P. Beržinis.

Po $1 aukavo: P. Kmaras, 
A. Mihalut, M. Tamulevičie- 
nė, T. Kristupavičia, J. Ka
minskas, D. Vitkauskas, S. 
Baronas, B. Navickienė, T. 
Geveniauskienė, A. Mickevi
čienė, M. Benevičienė, B. Gut- 
kauskienė, J. 
kelienė, M. 
Kondrotienė, 
Orentienė, J.
Lapinskas, K. čereškienė, O. 
Vitkauskienė, A. Rendzevičie- 

Potsienė ir J. Kukai-

Renka Delegatus į Chicagos 
Konferenciją

Dr. Andrius Graičūnas, ge
rai žinomas visuomenės veikė
jas, informuoja Chicagos Lie
tuvių Konferencijos sekreto
rių V. Andrulį, kad jis įr kiti 
du Waukegano LLD kuopos 
viršininkai dalyvaus Chicagos 
ir apylinkės lietuvių organiza
cijų konferencijoj, lapkričio 
4, Lietuvių Auditorijoj.

Veiklus ir skaitlingas Cice
ros Našlių Kliubas taip jau iš
rinko 5 delegatus į minėtą 
konferenciją.

Roselando Moterų Kliubas 
išrinko dvi ar tris delegates.

Delegatus jau išrinko de
šimtys kitų organizacijų.

Kurios dar nerinkę, mel
džiame išrinkti. Kurios orga
nizacijos neturės mitingų, val
dybas prašome dalyvauti kon
ferencijoj.

Ši konferencija bus labai 
svarbi. Joję susikoncentruosi
me juo geriau prisidėti prie 
prezidento Trumano progra
mos pravedimo.

Kitas svarbus punktas bus 
Lietuvos žmonių pagalba.

Padiskusuasime ir kultūri
nį darbą Amerikos lietuviuo
se, lietuvių organizacijų san
tykius ir kooperavimą.

Prašome visus pasižymėti: 
konferencija įvyks lapkričio 

dieną, Lietuvių. Auditorijoj.
CLK Valdyba.

4

Bridgeport, Conn

Stigienė, E. Pu- 
žaliukienė, 'Z. 

D. Bartkienė, P. 
Vaitiekūnas, V.

nė, M. 
tis.

Viso 
$91.25. 
tariame
nuoširdumą.

K. Čereškiene.

tą vakarą susidarė 
Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū už jų

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

J. GARŠVA
graboRius-undertaker 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam* 
+

231 Bedford Avė. 
HROOMtN

Telephone: EVergreen 8-B77O ’

MERGINOS
Patyrusios, kočiojlmul ir užbaigimui;

gera alga, '
Barry Hand Laundry,

77-42 Vleigh Place, Flushing, L. I.
JAmaica 3-8110 1

. • (247)

MASADŽIUOTOJOS, laisnluotos. Galime da- 
tuikyti jums tinkamas valandas, ir arti JŪSŲ 
namų. Rytais, popiečiais, vakarais ar pilną" 

laiką. Kreipkltbs
MacLevy Salon, 122 East 42nd St., Room 304, 

Miss Polier, LExington 2-6309.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS—VYRAI 
Prie Skalbyklos Darbo 

5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga

THRIFT LAUNDRY 
68-14 62nd STREET 

RIDGEWOOD, BROOKLYN 
(244,

MAŠINŲ OPERATORIAI 
Prie maišų taisymo ar UNION SPECIAL 
MACHINE. Geros algos, linksmos aplinkybės. 

Viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
L. SCHWARTZ & CO., . 

199 NORTH 8TB ST.; BROOKLYN, N. Y.
(248)

“gražiais . pažadais.” Na, o 
tuom tarpu kai kurių papras
tų darbininkų algos 
šiuo tarpu esant 
kainoms ant įvairių 
—negali pragyventi 
tinėmis algomis.

mažos, ir 
aukštoms 
reikmenų 
su dabar-

PHILIP CAREY MFC. CO.

REIKALAUJA DAUGIAU VYRŲ
JŪS galite padėti apsaugoti taiką, kurią mūsų 
ginkluotos pajėgos mums suteikė... JEIGU 
JŪS DABAR PADĖSITE gaminti daiktus, kurie 
taip gyvybiniai reikalingi naujai prieš mus sto
vinčiai konstrukcijai.

GERA ALGA—GEROS VALANDOS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GREITA IR LENGVA TRANSPORTACIJA

Matykite mūsų personnel departmentą 
del smulkmenų ir kitokiom progom.

PHILIP CAREY MFC. CO
571 Smith St

■

1 I Į■

Pasidairius po Miestą
Šiuo tarpu eina smarkios 

agitacijos už majorus į Brid
geporto miestą. Republikonai 
stato savo kandidatą, demo
kratai savo, socialistai stato 
tą patį (dabar majoraujantį) 
McLevy. Pastarosios partijos 
leidžia glėbius dolerių agita
cijai, kad išrinkus savo parti
jos majorą.

Komunistai stato savo kan
didatą į majorus. Pas juos 
moderniški pabūklai agitaci
jai nevartojama. Jie daro 
praktiškai — agitacija iš lū
pų į lūpas ir lapeliai. Komu
nistų, kandidatas į majorus 
yra Andrew Onda, 41 metų 
amžiaus, gimęs Pittsburghe; 
kilmės — slovakas. Jis yra 
nepaprastai daug pasižymėjęs 
unijiniame veikime.

Dar vis Bridgeporte yra di
delis trūkumas gyvenamų na
mų. Dirbtuvėje galima dažnai 
matyti skelbimėlis: “Jeigu 
kas mįn prirodys gyvenamus 
kambarius — apšildomus ar 
neapšildomus — nežiūrint ko
kia rezidencija, gaus $25 do
vanų”... Naujų hamų pakol 
kas dar nebestatoma. Tačiaus 
labai apgailėtina, kad čia di
delis procentas gyventojų, gy
vena — dviese žmonės užoku- 
pavę 20 kambarių — ant viso 
“bloko” dviejų asmenų gyveJ 
namas namas, o kitos šeimos 
gyvena’ po 10 asmenų vienam 
nedideliam kambaryj. Vieni 
žmonėš ir kiti taip pat žmo
nės. ’★ ★ ★
' Bridgeporto dirbtuvėse 'CIO 
unija lošia svarbią rolę. Did
žiumoje dirbtuvių, kuriose 
yra susitvėrusi unija (CIO), 
darbininkai jau gavo daugiau 
ar mažiau algų pakėlimus; 
Tačiau, kuriose dirbtuvėse nė
ra visai jokios unijos, ten 
darbininkai raminami bosų

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Ląfayette Street 
NEWARK, N. J.

TEL. MARKET 2-5172

Neseniai Bridgeporto mies
to teisėju yra paskirtas Albert 
Coles, buvęs ilgokai valstijos 
advokatu. Asmeniškai kal
bantis su juo, yra mandagus 
ir, atrodo, švelnus žmogus. 
Tačiau nusikaltėlius skaudžiai 
baudžia. Pereitomis dienomis 
turėjo dideles pabaudas užsi
mokėti didelių baldų krautu
vių savininkai, kuomet buvo 
įrodyta, kad jie pardavinėja 
vartotus daiktus, vietoje nau
jų. Albert Coles yra dar jau
nas vyras. Petras.

Perth Amboy, N. J

Tiesiog prie kampo Smith Street 
ir Convery Blvd, (arti Victory Bridge).

GONTORIAI
Patyrę prie brick sidings.
Mokėsime iki §20 j dieną.
Acme Heat & Power, Inc.,
318 Ten Eyck St., Brooklyn.

EVergreen 8-2500.
(247)

PRANEŠIMAI

Rengia
Moterų Apšvietos Kliubas,

Spalių 21 d., 2 vai. dieną.

PITTSBURGH, PA.
Koncertas ir Vakarienė. 

Liet.
N. S.
L. M. D. Salėje, 142 Orr St. Kon
certas bus nepaprastai įdomus ir dar 
pirmu kartu Pittsburghe. Progrąme 
dalyvauja Moterų Choras iš Cleve
land, Ohio, vad. M. Mačionienės. 
V. Cipiūtė suteiks keletą dainelių, 
akompanuojant Alice Mačionaitei; 
tikimės gauti ir Krasnicką iš Cleve- 
lando. Į koncertą įžanga 50c. Vaka
rienė $1. Visas pelnas bus skiriamas 
Lietuvos žmonėms, nukentėjusiems 
nuo karo ir nacių teroro. Tad kvie
čiame visus dalyvauti. — Rengimo 
Kom. (244-245)

PITTSTON-WYOMING, PA.
12-tos kp. susirinkimas įvyks 21 

d. spalių, paprastoj vietoj ir papras
tu laiku. Rinksime delegatus į 12-to 
Apskr. pusmetinę 
Taipgi bus kalbama 
Liet. Suvaž. Visi
M. Kalauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškų Org. Veikiančio 

Kom. susirinkimas įvyks spalių 21 
d., 7 vai. vak., Liaudies 
Fairmount Ave. Šiame 
ateikite ir organizacijų 
bus išduota raportas iš
Laisvės pikniko, -r- P. Puodis, sekr.

(244-245)

konferenciją, 
apie/ Am. Dem. 
dalyvaukite. — 

(244-245)

Name, 735 
susirinkime 
nariai, nes 
atsibuvusio

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 21 d., 11 vai. ryto., 
3014 Yemans. Visi nariai būkitč lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — Sekr. (244-245)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 21 d., 2 vai. dieną. Draugijų 
Salėje, 4097 Porter St. Draugai, at
eikite visi,- pasiimkite knygą—Ber
nardo Gavelio Klaida. Taipgi yra 
prisiųsta iš Centro Balsavimo blan- 
kos, išrinkimui Centro viršininkų 
1946-47 metais. Kurie nepasimokė- 
jote duoklių, prašome užsimokėti. 
Taipgi reikės išrinkti delegatus į 
Dem.. Am. Lietuvių 2-rą suvažiavi
mą, kuris įvyks Pittsburge, lapkr. 
mėn. — N. Astrauskienė, sekr.

(244-245)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas Įvyks 

spalių 21 d., 2 yal. dieną. Maple 
Parke. Susirinkite visi draugai, nes 
bus svarbus susirinkimas, kuriame 
reikės išrinkti delegatus j 7-to 
Apskr. konferenciją. Po susirinkimo, 
įvyks Lietuvos Pagalbos Teikifno 
Kom. susirinkimas.—Kom. (244-245)

WORCESTER, MASS
Spalių 18 d., ,7:30 v. v. Liet. Salė

je, 29 Endicott St. įvyks visų pa
žangiųjų organizacijų susirinkimas, 

pasitarimui Ž-rojo Am. Dem. Liet. 
Suvažiavimo reikalu. Prašome visus 
LDS ir ALDLD kp. narius, Aido 
Choro narius ir Laisvėj skaitytojus 
dalyvauti susirinkime.

Penktadienį; spalių 19 d1., prasi
dės Vaikų Draugijėlės pamokos, 
Lietuvių kalbos ir rašybos. Liet. Sa
lėje, 29 Endicott St. PTašoiYi tėvus, 
turinčius jaunuolių, atvesti į mokyk
lėlę, taipgi paraginkite kitus. Mo
kyklėle LDS kp. globoj. (243-244)'

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!
MOTERYS!

TUOJAU REIKALINGOS

ŠIE DARBAI YRA GERAI 
APMOKAMI SU

PUIKIAUSIA TAIKOS LAIKŲ
ATEIČIA

LENGVOS, ŠVARŪS SUSTATYMŲ
DARBAI

NELAUKITE—UŽSITIKRINKITE 
SAVO ATEITĮ

KREIPKITĖS DABAR

HATFIELD WIRE
& CABLE CO

346 Bergen Ave. (kamp. Virginia) 

Jersey City, N. J.

BERGEN 4-5800

(250)

MERGINOS prie gręžiamųjų presų 
ir sustatymo darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

Route 29, Greenfield, N. J.
' MILLBURN 6-0043

FILE TVARKYTOJOS
(250)

Žemiau 30
PROGA.

$20 PRADŽIAI 
Gera Ateitis

PARENTS MAGAZINE
52 VANDERBILT AVE. 

NEW YORK CITY
  (244,

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdlrbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Ino.
642 WEST BOTH ST., NEW YORK

, .. . (X)
OFISU darBininkb

4 valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 
baigiant penktadieniu. Gera Alga.

Gerai žinoma firma.
•' Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557

’ (£472

MERGINA PRIE BUFETO
Patyrusi. Nuolatinis darbas.

BERTHOLD’S BAKERY, 
410 BROADWAY, BROOKLYN.

(M?)
VALYTOJOS, Oflsinių Namų. Nuolat, 

$81, įskaitant' vlrBlalkiUa.
INGE, 59 Pihe St., New York City.

(X)

te ■mmBMum! HMI

I

(244.

BRASS FOUNDRY VYRAI

Taipgi Mašinom Moulderių

METAL HOSE 4 TUBING CO.
DOVER, N. J.

\

Telefonas Dover 1050

(246)

I

Liejimui Brass iŠ Numerio 60 
Tirpinimo Katilų ant 

Monorail Grandinų Keltuvų.

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj ii didžiausių muilo iždlrbyaUje
JOHN T. STANLEY ('O., Ine.

642 WEST BOTH ST., NEW YORK
. ’ ' . (X)

APVALYTOJAI, Ofisų Bddinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis; $87.26 Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)

STALIORIAI 
darbas prie stalų m mašinų 

$1.35 Į VALANDĄ 
NUOLAT — DAUG VIRŠLAIKIŲ 

MODERN REFRIGERATION 
& STORE FIXTURE CO. 

29-31 DIVISION ST.. JERSEY CITY, N. J. _ <244.

VYRAI ar BERNIUKAI, prie abelno 
fabriko darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

Route 29, Greenfield, N. J.
MILLBURN 6-0043

_ ______________________________________ (250)

REIKIA CHAUFFEUIRHO
Nuolatinis darbas. 

PAGEIDAUJAMA GYVENANČIO 
BROOKLYNE

Kreipkitės
MR. KULOK

89 ELDRIDGE STREET, N. Y. C.
* (245)

ŠALTO METALO
ROLIUOTOJAI 

IR PAGELBININKAI 
Vyrai su štek-tlek patyrimo 

TAIPGI PAGELBININKAI 
IR MOKINIAI

Senai įsteigtoje pramonėje 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
’ YROGA. PAKILIMAMS

H. A. WILSON CO.
97 CHESTNUT STREET 

NEWARK, N. J.
_________________ i__________ <££>

BERNIUKAI—JAUNI VYRAI 
Išsiuntimų departmental. Pageidaujama pa

tyrusių, tačiau nebūtinai. Gera proga. 
Nuolatinis darbas.

AMER-SWISS, 561 5TH AVE.
(244)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiais 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 5-kių 
Dienų savaite.. Alga $125 | mėnesį pra
džiai. Kreipkltes nuo 2 iki 3 vai. po pietų, 
ant 3-čių lubų. 41 Broad Street, N. Y. C.

(246)
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

26-je prieplauko- 
plauks i Provid-

pragyve- 
Nesan-

17 die-

Parplaukė laivas Huddles
ton su 572 kariškiais ligoniais.

Yorkan 
su U,-- 
10,608

liberališko de- 
reikš milžiniš-

j majorus, 
pareiškime ra-

siundoma ant 
kad priversti juos

Tai
Ko-
su-

į tuos 
atsakinės 
apdraudu 
Mr. Paul

ar telegrafuoti ma
li ž giri ate jo planą, 

priėmė, bet

Spalių 16-tą New 
atplaukė Queen Mary 
475 keleiviais, iš kurių 
buvo vyrai ir moterys kariš
kiai.

L Y. Shipping 
80 Broad St., 
pravesti majoro 

pasiūlymą leisti

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

mobilizacija prieš
yra signalas vi

la imė j imo
skubiai burtis užJ

Kas galima da-

partijai. O’Dwyer

Ifrs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Ta puiki operetė ir tie
Ii sveteliai teks, pamatyti jau 
šį sekmadienį, spalių 21-mą, 
Labor Lyeum salėj, Brookly- 
ne.

Iš Easton, Pa., tikrai atva 
žiuos V. Stankai, L. Tilvikai 
o gal dar ir daugiau, 
eastoniečiai.

O’Dwyer,
tačiau nepasisakė

VALANDOS: j ’Js Skare

Penktadieniais uždaryta

Segtas puslapis LaisvS—Liberty^ Lithuanian Daily Ketvirtadienis, Spalių 18, 1945

Nihv Yoil(k^zWž'#i 7i niro
Iš Bridgeport, Conn., dien

raščiui Laisvei atskrido toks 
trumpas, bet stiprus praneši-

‘ ■ i U < U' Į
Diktas bunčius bridgepbrJ 

{iečių žada atvažiuoti pama
tyti brook lyniečių statomą 
“Kada Kaimas Nemiega.” Jo
ciai, Baranauskai ir kiti net ir 
kamašus nušvaksavę čėdina 
dėl brooklyniečių pramogos.

Juozas M.

Norintiems Žinoti, Kas, 
Kada Galima Gauti iš 

Social Security
Tą viską aiškins, 

klausimus publikai 
sociali© saugumo 
sistemos žinovas
Orr, padėjėjas vyriausios So
cial Security Board įstaigos 
vedėjo,. Brooklyne.

Mr. Orr sutiko tais klausi
mais kalbėti Moterų Kliubo 
narėms ir visiems, kurie įdo
maus. Jį girdėsime šio ketvir
tadienio vakarą, spalių 18-tą, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visi kviečiami. Įžanga 
karna.

Kalbos pradžia api» 
Kliubietės prašomos 
anksti, kad spėtume atlikti kai 
kuriuos skubius savo darbus 
pirm prelekcijos.

Kliubas.

Laivakroviam Reikia 
Masių Paramos

Cacchionei Išrinkti Pi 
liečiu Komiteto Radio 

Programos

Kai Aš Vesiu, Tai ir 
Šliūbo Neimsiu

Masinis Pikietas NubloškėI i j i

S trei įdaužiu Planus
■ j ’■ '.’ ’d—P' ■ V'-"'--------------; Ryano mašiha pereitą^ ai\- prisidėjo pagal 

tradieni buvo’ stipriai Ipasihide niuojantieji 
ju$; laužyti ląiV'ąkroVjųbirujIpjbų, 
dokininkų.,streiką. Taęi^ų įąį7 
vaVroViai ’ taip ’ pat įnaginiai1'jrf 
galingai ’tani’rįiastrijd k^Sią. V.

Laivakroviai susimobilizavo 
1.000 vyrų pikietą, kuris mar
gavo per dieną nuo doko prie 
doko visu North River pavan
deniu, nuo South St. iki 23rd 
St., New Yorke. Ten buvo pa- 
siniota laužyti streiką pirmiau
sia.

Prie originali© tūkstančio 
vyrų pikieto daugelyje vietų

dokus stovi- 
kiti streikieriai. 

Kol nuo 23-čfos gatvės damar- 
šavo, susidarė kelių tūkstąp- 
čių Vyrų maršavimas;

Streikuoja 60,000.
skelbė, būk 6,000 sugrįžę 
dirbti. Tačiau net policija pri- 
rokavo grįžusių tFk 2,500, o 
streikuojančių eilinių narių 
vadas Warren sakė, kad pa
tys laivakroviai priskaitė tik 
apie tūkstantį grįžusių.

Laivakroviai yra nusistatę 
negrįžti be laimėjimo.

Joe Louis Pasisakė 
Už Ben Davis

Unijistai Ragino Mest 
Laikraštį

Laikraštis PM pereitą an
tradienį pasisakė remsiąs Wil
liam F. O’Dwyer 
Laikraštis savo 
šo:

‘‘Laimėjimas 
mokrato mieste
ką pirmynžangą link laimėji
mo liberališkų demokratų

Pasisakant 
laikraštis 
šalininku vienai ar kitai jį re
miančiai
yra ant Darbo Partijos ir ant 
Demokratų Partijos tikietų. 
Įvairios pažangiosios grupės, 
neišstačiusios specialių savo 
tikietų, be abejo, rems O’Dwy
eri darbiečių tikietų.

Joe Louis, pasaulio sunkia
svoris kumštynių čampionas, 
priėmė garbės pirmininko vie
tą Veteranų Komitete Davis’- 
ui Išrinkti ir pareiškė :

“Kaipo veteranas ii* kaipo 
negras, aš atsišaukiu Į visus 
mano draugus pasiskirti Ben 
Davis No. 1 parinktuoju pa
siųsti į Miesto Tarybą. Kada 
vaikinai daužė hitlerizmą už
jūryje, Ben Davis be paliovos 
smogė prieš hitlerizmą ir 

ijimcrow namie. Jo programa 
I veteranams, už darbus ir tei
sėtumą visiems yra tuomi, už 
ką šis karas buvo kariautas. 
Mes dabar privalome ‘pun-1 
čiuoti’ už Ben Davis ir pasiųs
ti jį atgal į Miesto Tarybą.”

Taip, už Ben Davis turčių 
pabalsuvti No. 1 visi gyve 
liautieji Manhattan, ties jis is 
leu kandidatuoja. U brookly 
ui', c i ai turi lygiai lokį pal 
šaunų vytą asmenyje i’» let ' 
Cacchione.

Pereitą savaitę Amerikos 
žydų Kongreso viršininkas 
dr. Stephen Wise atsišaukė į 
žmones boikotuoti New Yor- 
ko komercinį laikrašti Daily 
News. Boikoto, sakė jis, tas 
laikraštis užsipelnė, talpinda
mas John O’Donnell ko- 
lumną spalių 3-čios laidoje, 
kur prašai inim as Pattotio iš 
Bavarijos tvarkytojo pareigų 
primetamas žydams.

Daktaro Wise atsišaukimą 
užgyrė Darbo Unijų Komite
tas per savo pirmininką Max 
Perlow.

Kas liečia to laikraščio atsi- 
nešimą Į darbininkus, jis toks 
pat nešvarus. Galima tikėtis, 
jog kada nors ir darbininkams 
nusibos spjaudomiems i akis. 
Jie išmoks skaityti tą spaudą, 
kuri juos gina.

Sveturgimig Reikalais 
Svarbi Konferencija 

Šį Šeštadienį
Nacionalė American 

mittee for Protection of For
eign Born konferencija įvyks 
šį šeštadienį ir sekmadienį,' 
spalių 20 ir 21-mą, Hotel New 
Yorker, 8th Ave. ir 34th St., 
New Yorko mieste.

šeštadienį prasidės 
tęsis iki 5:30.

Sekmadienį — 10 
12:30. Pertrauka iki

ryto iki 
2. Pas

kutinės sesijos nuo 2 iki 6.
Delegato ar svečio mokes

tis $2.
New Yorko ir apylinkių lie

tuvių organizacijoms reikėtų 
pasinaudoti šia proga. Jeigu 
kiti žmonės važiuos iš už šim
tų ir tūkstančių mylių,* apsi
mokės kelionę, tai mums kon
ferencija, kaip dovanota. Pa
simokinti čia galima daug, nes 
konferencijos visom sesijom 
raportuoja įstatymų eksper
tai. Privatiškai klausinėjant 
pas teisininkus už tiek infor
macijų išmokėtum šimtus do
lerių. Tai ta pati organizaci
ja, kuri apgydė Harry Brid
ges ir daug kitų žmonių.

Tikimasi, kad bus lietuvių 
delegatų-svečių ir iš kitų mies- 
tų. . G-s.

Laivakroviai jau 
no 17 streiko dienų, 
tiems streiko kovose 
nu yra labai trumpas laiko
tarpis. Streikieriams buvo iD 
gų, karštų argumentų, rūpes
čių, pikietų laikotarpis.

O jis dar nesibaigė, kova 
aštrėja. Iš’ karto kompanijos 
ir joms pataikaujantis Ryanas 
manė: “Pašumys dieną kitą, 
pavargs ir nusileis.”

Dabar pamatė, kad taip ne
bus. Darbininkams streikas 
nėra žertai. Jeigu išėjo, tai iš
ėjo turėdami svarbius reika
lavimus ir negrįš be laimėji
mo.

Del to dabar visa juodžiau
sioj i reakcija 
laivakrovių, 
pralaimėti.

Reakcijos 
streikierius 
įsiems darbininkų 
šalininkams 
streikierius. 
ryti ?

Parašyti
Association, 
reikalaujant 
LaGuardijos 
ILA nariams nubalsuoti, kas 
turi juos 
su bosais.

Parašyti 
j oru i, kad 
kurį streikieriai 
bosai ir Ryanas.atmetė.

Pareikalauti vietos laikraš
čių, kad jie liautųsi skelbę 
melus ir provokacijas prieš 
streikierius, o rašytų tiesą.

Paraginti savo uniją ar or
ganizaciją finansiniai paremti 
streikierių Rank and File (ei
linių narių) Komiteto darbą. 
Reikia žinoti, kad šis komite
tas negauna nei cento iš uni
jos iždo, nes tas iždas yra Ry- 
ano kontrolėje ir yra atsuktas 
prieš streikierius.

Veteranas, šeimininkė ir 
darbininkų vadas diskusuos 
svarbias šių rinkimų proble
mas radio programoj iš sto
ties WMCA šį pirmadienį, 
spalių 22-rą, 6:45 vakaro, 
būsianti pirmoji Piliečių 
miteto Cacchionei Išrinkti 
ruošta radio programa.

Patsai Cacchione radio pra
kalbų nesakysiąs, bet jis pa
reiškė džiaugsmą, kad jo ra
dio laiku kiti piliečiai galės 
su visuomene pasidalinti min
timis rinkimų klausimu. Vie
toj jo, kalbės Ben Scher iš 
Filmų Operatorių Unijos, 
Mrs. Lee Maran iš Vartoto
jų Tarybos, saržentas Robert 
Thompson iš Komunistų Par
tijos.

Kaimas
Choras
21 d.,spalių

salėje.
taip kalba Ju- 
Poškus).

Antanu-

Būrys jaunų žvaigždžių City Center Opera Company dabar statomose sce- 
non operose miestavame teatre—City Center, 131 W. 55th St., New Yorke. 
Teatro tikslas—duoti viską geriausio muzikoje, dainoje ir vaidyboje, už žmo
nėms prieinamą kainą. Geriausios sėdynės ne daugiau $2.40. Kitos $1.20, 
$1.50, $1.80. Popietiniai vaidinimai šeštadieniais ir sekmadieniais 2:15, vaka
riniai—8:15, išskyrus pirmadienį ir antradieni, karią būna koncertinės pro
gramos. Paveiksle iš kairės (viršuje): Dorothy Sarnoff, Laszlo Halasz, Lillian 
Fawcett; (antroje) Rosemarie Brancato, Todd Duncan, Helen George, Nadine 
Ray; (trečioje) John Dudley Winifred Heidt, Gordon Dilworth

Registracija-Apygere
4

Miesto Rinkimų Taryba 
skelbia, kad paskutinė pilie
čių registracijos diena, šešta
dienį, buvo gana gausi regis- 
trantais. Esą užsiregistravę 
daugiau, negu tikėta, bet apie 
260,000 mažiau, negu buvo 
užsiregistravę p a’s k i a usiais 
majoro rinkimais, įvykusiais 
1941 m.

Viso registruotų * balsavi
mams piliečių mieste yra 2,- 
190,666. Čia neįskaityta regis
tracija kariškių, kurių spėja
ma būsiant apie 80,000. Kariš
kiai, kaip žinia, turėjo patys 
pareikalauti r e g i s t r a c ijai 
lakštų iš anksto, o juk ne vi
si apie rinkimus girdėjo ar at
siminė.

Pradeda Grupuotis 
Laivai Porte

Laukiama šį trečiadienį pri
busiant ties Battery Park prie
plaukomis trijų didžiulių lėk
tuvnešių laivų. Tai Enterpri
se, Monterey, Bataan. Pirmie
ji du sustos 
je, o Pataan 
ence.

Taipgi jau
vai - naikintuvai, kovūnas lai
vas New York, skraiduolis 
Boise, taipgi kiti.

Visi jie grupuojasi pajūrio 
portuose būsiančioms Laivyno 
Dienos iškilmėms gale šios sa
vaitės.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planu#Darome ir Pritaikome Akinius.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Kai kuriems tokis išsireiš
kimas gal atrodyti keistas. 
Kai kurios merginos gali pa
manyti : “Kas už tavęs eis be 
šliūbo?”

Realiame gyvenime tokių 
dalykų gali atsitikti ar neatsi
tikti: Bet svarbu, kad tas atsi
tinka Vlado Railos parašyto
je operetėje “Kada 
Nemiega,” kurią Aido 
stato scenon 
Labor Lyceum

Operetėje 
liūs (Antanas

Antanas Poškus brooklynie- 
čiams dar mažai pažįstamas, 
nes jis čia gyvena dar tik apie 
kelinti metai. Jis čia su žmo
na Onute ir sūneliu
k u atvyko, rodos, iš Bostono 
ar jo artimos apylinkės.

Atvykęs čia, tuoj įstojo į 
Aido Chorą ir dabar yra ge
ras choro narys, kaip ir ge
ras dainininkas (tenoras).

, Kaip žinia, operetėje yra 
daugelis visokių dainų-daine- 

|lių, tai ir Antaną Poškų, kar
tu su kitais aktoriais-mėgė- 
jais, teks girdėti dainuojant.

Pasimatysim Labor Lyceu- 
me.

Juliaus Draugas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičiuB su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

A CHARLES |
Z UP-TO-DATE

BARBER SHOP 111
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

lZaT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

t SAVININKAS

Puikiausia Lietuviu Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

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