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Telephone: Stagg 2-3878

Pasiskaitykite, ar atspėsite, 
kas taip rašė:

“šiuose rinkimuose neabe
jotinai gaus daugiausia balsų 
ir praves daugiausia atstovij 
Socialistų partija, kuriai vado
vauja Leon Blum . . . komu
nistų demagogija šį kartą ne
galės suklaidinti tiek daug 
balsuotojų, kaip prieš trejetą- 
ketvertą savaičių . . . komunis
tams daug pakenkė sovietų 
komisaro Molotovo išsišoki
mai Londono konferencijoje, 

reikalavo, kad 
delegatui būtų

atimtas balsas, svarstant tai
kos sutartis su Balkanų šali
mis.”

Kas gi galėjo taip vaikiš
kai apie Francijos rinkimus 
pranašauti ?

Čikagos menševikų galvo
čius, Pijus Grigaitis! Jis dar 
sykį pasistatė pranašu, skel
biančiu saulės tekėjimą iš va
karų.

Grigaitis tatai parašė Fran- 
cijos rinkimų išvakarėse, ta
rytum jis iš tikrųjų žinotų to 
krašto padėti ir liaudies nu
sistatymą.

Na, ir jo pranašystes nusi
nešė margis ant uodegos, kaip 
sako žmonės.

Francijos komunistų parti
ja išėjo vyriausia laimėtoja, 
didžiausia, tvirčiausia partija! 
(Skaitykit šios dienos Laisvės 
įvedamąjį.)

Nelaimė su p. Grigaičiu yra 
tame, kad jis rašo ne tai, kaip 
gali būti, bet kaip jis norėtų, 
kad būtų!

Atsimename, 1941 m. bir
želio mėnesį, kai tas pats pra
našas pareiškė: Stalino vy
riausybei telemta gyventi ne 
daugiau, kaip keletą savaičių, 
o daugiausiai 
šių. . .

Kur tik tasai 
plike atsimuša

keletą mėne-

vyras eina, ten 
j sieną!

Su mirtimi draugo Vinco 
Jokimo mūsų judėjimas nete
ko dar vieno seno, ištikimo 
darbuotojo.

šį skaudų smūgį pajus ypa
čiai mūsų neskaitlingas būre
lis draugų ir draugių New 
Britaine, Conn., kur velionis 
ilgus metus gyveno ir veikė.

Vincą Jokimą pažinau per 
ilgus metus. Tai buvo malonus 
ir rimtas draugas-veikėjas.

Tebūva jam amžina atmin
tis!

Tolydžio, laisviečių vardu, 
reiškiu velionio šeimai, gimi
nėms ir draugams nuoširdžią 
užuojautą šioje 
landoje!

liūdesio va-

dr.

syki perskai-

Veteranas 
čiūnas rašo:

“Šiandien dar
čiau brošiūrą ‘Artinkime Per
galės Dieną,’ kurioje sudėti 
darbai Lietuvių Suvažiavimo, 
įvykusio 1943 m., gruodžio 
18-19 dd., New Yorke. Krūti
nę ištempiau ir giliai atsidu
sau: Atliktas kilnus, garbin
gas darbas, kuriam nėra ly
gaus.

“Antrasis Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimas, kuris 
įvyks š. m. lapkričio 23-24 
dd.. turėtu būti dar kilnesnis, 
dar našesnis!...”

Taip, šis suvažiavimas pri
valo būti tokiu. Ir jis bus, jei 
visi veikėjai-jos darbuosis, dės 
pastangų jam pasekmingu pa
daryti.

Pittsburgh© Lietuvių Komi
teto Suvažiavimui ruošti narė 
d. Sliekienė prašo jai praneš
ti, kaip galima anksčiau, kiek
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Plieno Darbininkai Reika 
Jauja S2 Priedo; Trustas 
Atmeta bet Kokį Priedą

Murray, CIO Galva, Pareiškė, Jog Korporacija Vien iš 
Dovanojami] Taksu Galėtų Pakelt Darbininkam Algas

Pittsburgh. — CIO Plie-'korporacija jokiu būdu ne- 
no Darbininkų Unija 
apie 1,000,000 narių, 
lauja pridėt po 25 centus; Murray atsakė, jog kor- 
uždarbio valandai, arba $2 poracija gavo ir gauna di- 
dienai, Jungtinių Valstijų, dėlių pelnų. Be to, kongre- 
Plieno Korporacija atmetėtas tariasi griežtai numušti 
reikalavimą. Korporacija taksus nuo 
atsisako bent kiek pakelti vien tiktai iš dovanojamų 
darbininkam algą; kartu ji taksų korporacija galėtų 
reikalauja, kad valdžia lei- pridėti darbininkams po 251 
stų pabrangint plieno kai- centus valandai. Tuo pačiu 
ną 7 doleriais tonui. ‘ 
poracijos vice-prezidentas 
J. A. Stephens pareiškė 
CIO pirmininkui Phillipui 
Murray, jog valdžia yra 
nustačius, girdi, tokias že
mas plienui kainas, kad

viso; galinti didinti darbinin-

viršpelnių, ir

SUŠAUDYTAS 
NORVEGIJOS 
PARDAVIKAS

London, spal. 24. — Tre
čiadienio rytą tapo sušau
dytas norvegų išdavikas 
Vidkunas Kvislingas, kaip, 
pranešta iš Norvegijos sos
tinės Oslo. Jis, tarp kitko, 
padėjo naciams paruošti 
įsiveržimą į Norvegiją 1940 
m. balandžio 9 d. Nusmerk- 
tas mirti, Kvislingas, buvęs 
norvegų armijos majoras, 
davė teismui apeliaciją, ku
ri buvo atmesta.

153 Komunistai Esą
Kai- j centus valančiai. iuo pačiu • 1 • • jpt • 

Kor-'laiku Murray ragino plieno Į rTBIlCllOS
mtas darbininkus nesiskubinti su 1 *

Anglija Reikalauja, 
Kad Varšava Atmo
kėtą Ponišk. Skolas

London. — Buvusioji an
glų premjero Churchillo 
valdžia suskolino londoniš- 
kei lenkų ponų valdžiai 125 
milionus iki 250 milionų do
lerių. Dabartinė Anglijos 
darbiečių valdžia reikalau
ja, kad demokratinė Lenki
jos vyriausybė Varšuvoj 
prisiimtų tas skolas.

(Londoniškiai lenkų val
dininkai naudojo gautas 
paskolas propagandai ir 
kovai prieš tuometinę 
blino-Varšavos lenkų 
džią ir prieš Sovietų 
jungą.)

Liu- 
val-

ITALU SOCIALISTAI
, ATMETĖ VIENYBĘ

Roma. — Italijos Socia
listų Partijos centras atme
tė pasiūlymą suvienyti So
cialistų ir Komunistų Par
tijas.

Philadelphia. — Policija 
kruvinai puolė CKF fabri
ko pikietininkus.

streikais. Dar bus vedamos 
derybos su samdytojais, o 
jeigu neprieis susitarimo, 
tai unijos nariai galės nusi- 
balsuot, ar streikuoti.

Seimą
vė-

KETURIOS VENGRŲ
PARTIJOS DALY

VAUS RINKIMUOSE
London. — Vengrijoj 

įvyks visuotini rinkimai 
lapkričio 4 d. Rinkimuose 
statys savo kandidatus ma
žieji savininkai, socialde
mokratai, komunistai ir 
tautiniai valstiečiai. 

I

Sovietų maršalas Voroši- 
lovas siūlė subendrinti visų 
partijų kandidatus ir jų 
programą. Tam priešinosi 
Amerika ir Anglija. Bet 
vengrai priėmė kitą Voro- 
šilovo patarimą — sudaryt 
po rinkimų bendrą, koalici
nę Vengrijos valdžią.

Paryžius. — Atėjus 
lesnėms rinkimų pasėkoms, 
spalių 23 d., pasirodė, jog į 
Francijos seimą yra išrink
ta bent 153 komunistai at
stovai nuo Francijos ir jos 
kolonijų. O socialistų, pa
gal tos pačios dienos žinias, 
buvo išrinkta 143 atstovai 
ir katalikų 138. Dar negau
ta pilnų rinkimų pasekmių 
iš Francijos kolonijų.

Pagal antradienio apskai
čiavimus, radikalai socialis
tai (liberalai) nupuolė iki 
23 vietų seime, o vidutiniai, 
dešinieji ir nepriklausomie
ji, imant sykiu, pravedė 
seiman 63 savo kandidatus.

Šis seimas, kuris veiks 
kaip steigiamasis, konstitu
cinis seimas, susidės iš 522 
atstovų nuo pačios Franci
jos ir 64 atstovų nuo kolo
nijų.

Korporacijom Siūloma 
Didžiausi Taksy Nu- 
mušimai nuo Pelną

Prezidentas Sako, Jungtines V aisti jos 
Turi ir Toliau Būti Kariniai Galin

giausias Pasaulyje Kraštas
Prez. Trumanas Siūlo Įvesti Visiems Jaunuoliams Verstiną 

Karinį Lavinimą nuo 18 iki 20 Metu Amžiaus
tai mes turime neatlaidžiai 

umanas spalių 23 d., I išlaikyti savo viršenybę 
' : k—...— 'sausumoj, jūrose ir ore.

“Tikriausias užtikrinimas, 
kad jokia šalis nedrįs mus 
vėl užpulti, yra tas, jog 
mes turime būti stiprūs 
vienintele stiprybe, kurią 
užpuolikas supranta — ka
rine galybe.

Prezidento Pasiūlymas
“Aš patariu sudaryti to

kią karinę organizaciją, 
kurioje būtų sekamieji-ele
mentai :

“1. Palyginti maža regu- 
liarė armija, laivynas ir 
marininkų korpusas;

Wa; 
tas rl 
kalbėjo bendroj kongreso 
sesijoj ir ragino įvesti ver
stiną karinį lavinimą per 
vienus metus visiems fizi
niai tinkamiems jaunuo
liams, sulaukusiems 18 iki 
20 metų amžiaus. Preziden
tas sakė, jog tarptautinės 
taikos palaikymui, o pir
miausia pačios Amerikos 
apsigynimui visuomet rei
kia turėti paruoštų jėgų. 
Jis pareiškė:

“Iki mes būsime įtikinti, 
jog mūsų taikos mašineri
ja (Jungtinių Tautų Orga
nizacija) tinkamai veikia,

36,000 LENKŲ KA
REIVIŲ NORI 
GRĮŽTI NAMO

London. — 23^000 lenkų 
kareivių pareiškė, kad jie 
nori iš Anglijos grįžti į 
Lenkiją, kaip, pranešė Be- 
vinas, anglų užsienio reika
lų ministeris. Dar 37,000 
lenkų kareivių Anglijoj ne
pasisakė, ar jie nori namo 
grįžti. Visi jie pirmiau bu
vo komandoj londoniškės 
lenkų valdžios. Bevinas sa
kė, kad ir Italijoj 13,000 
lenkų kareivių prašėsi leis
ti namo.

Anglijos valdžia atsisako 
juos raginti grįžti.

“2. Labai sustiprinta mi
licija ir organizuotas armi
jos, laivyno ir marininkų 
krępuso rezervas (atsargi
niai) ;

“3. Bendrasis rezervas, 
kuris susidėtų iš visų Jung
tinių Valstijų vyriškių pi
liečių, gavusių karinį lavi
nimą.

“Bendruosius rezervistus 
(atsarginius) galima būtų 
greitai sumobilizuoti nepa
prastam reikalui, bet jie ne
turėtų tarnauti kariuome
nėj šiame krašte ar užsie
nyje, jeigu kongresas savo 

i išleistu įstatymu nepašauk
tų ir kol nepašauktų į tokią 

: tarnybą.
“Lavinamieji jaunuoliai 

i būtų civiliai asmenys. Jie 
i nebūtų įrašyti į jokias gin- 
į kluotas jėgas.

“Kadangi jie būtų tiktai 
lavinami, o ne į tikrą kari- 
nę tarnybą įtraukiami, tai 

i neturėtų būti daroma jiem 
jokios išimties, nežiūrint jų 
užsiėmimo, nepaisant, ką jie 
turi užlaikyti ir nežiūrint 
jokių kitų priežasčių, apart 
visiško fizinio netinkamu
mo. Visi. turėtų būti imami 
j lavinimą, vis tiek ar tiktų 
karo veiksmams ar netiki

! tų.
“Aš patariu lavinti per 

vienus metus. Kiekvienas

lavybos

leidimu 
lavini-

Žinojo, kad jie siunčiami 
kariaut prieš < 
respublikiečius.

Hollywood. — Policija vėl 
puolė judamųjų paveikslų 
studijų streikierius ir gynė 
streiklaužius. Sužeista 50 
asmenų.

Spėjama, kad Amerika: 
gal pripažins naująją Ve 
nezuelos valdžią.

Japonų Šeimų Irus
iai Paliekami Jų 

Nuosavybėje
Tokio. — Genrolas Mac- 

Arthuras buvo įsakęs išar
dyti trustus, kuriuos valdo 
japonų kapitalistų šeimos.. 
Bet įsakymas apeinamas, 
kaip rodo didžiojo Mitsui; 
trusto pranešimas ir Japo
nijos laikraščiai. Trustai - 
mol}oPpljj°s pasilieka tų. jaunuolis turėtų įstot į la- 
pacių seimų nuosavybe, tik-.Vy^ nuo metų amžiaus 
tai jų valdyba pervedama į;arba po vidurinės mokyk- 
tam tikrų direktorių ran-pos baigimo, bet šiaip ar 
Kas- | taip pirm 20 metų amžiaus.

! O kas baigia vidurinę mo- 
; kyklą septynioliktais savo 
amžiaus metais, tai jau tu
rėtų būti su tėvų 
priimamas į karinį 
ma.

“Po ištisų metų 
užbaigimo, jaunuolis taptų 
bendrojo rezervo nariu še
šiems metams. Paskui jis 
turėtų būti įskaitytas į an-

GREIČIAU TEIST NA
CIUS KRIMINALISTUS
Maskva. — Sovietų vy

riausybes laikraštis Izvies- 
tija reikalauja, kad anglai 
greičiau teistų nacius kari
nius kriminalistus Luene- 
berge.

General Motors Auto. 
Darbininkai Nubal

savę Streikuoti
Washington. — Senato 

komisija finansiniais klau
simais nutarė numušti kor
poracijoms viso $2,788,000,- 
000 taksų nuo didžiųjų, ne
paprastų pelnų, taip pat su
mažinant pridedamuosius 
taksus. Visiems kitiems 
amerikiečiams senatinė ko
misija siūlo tik $2,648,000,- 
000 palengvinti taksus. Pa-

Fordas, girdi, sutiktų pri
dėt 15 nuošimčių algos sa
vo automobilių darbinin
kams.

Detroit, spal. 24. Prane
šama, kad General Motors 
automobilių korporacijos 
darbininkai, CIO unijistai, 
nubalsavo streikuoti. Strei
kas apimtų visus General 
Motors fabrikus su 350,000 
darbininkų. Nežiūrint nu- 
balsavimų, dar eina dery
bos tarp unijos ir korpora
cijos atstovų.

HOLANDŲ MARININ- 
KAI ATSISAKO KO

VOT PRIEŠ JA- 
VIEČIUS 

Camp Le Jeuee, S. C. — 
Apie 100 holandų mariniu 
kų sustreikavo, kuomet su- įrjnj įezervą.

Javos salos Atonune Bomba ir Kariuo
menės Reikalas

“Atominė bomba būtų 
bergždžias mums dalykas, 
jeigu mes nebūtume išvys
tę stiprią armiją, laivyną ir 
oro jėgas,” užreiškė prezi- 

! dentas.
a..........................—................... " ----------- —•

MAISTO IR KITŲ REIKMENŲ GAMYBA LIETUVOJ IR PRAMONIŲ ATKŪRIMAS

Anglų valdžia siūlo pu
siau nuimt taksus viršpel
niam.

matinis palengvinimas būtų 
toks, kad paliktų be taksų 
po $500 nuo kiekvieno pri
klausomo šeimos nario. •

Rašo I. Vaišnoras:
Vokiečių okupacija ma

žiau nupuldė maisto gamy
bą, negu kitas -pramones 
Lietuvoje; ir maisto dabar 
apskritai pagaminama 75 
iki 80 nuošimčių to kiekio, 
kaip prieš karą? Šalia kitų 
maisto produktų, per 9 mė
nesius šiemet buvo pagamin
ta 1,744,000 svarų saldainių 
ir pyragaičių, o Tarybinės 
Lietuvos planas reikalauja 
ištisiems metams 2,000,000

’ x- • u ' * . ’ tz i svarų.Suvažiavime bus atstovų. Ko-_____ L
mitetas, mat, rūpinasi atsto
vams nakvynes surasti.

Tuo būdu prašau visas drau
gijų, kliubų ir organizacijų 
kuopų valdybas prisiųsti mums 
mandatus tuojau, kai tik de
legatai esti išrinkti. Juos tu-

rėdami, mes žinosime, kaip 
dalykai stovi.

Iš korespondencijų patirta, 
kad jau nemažai atstovų 
važiaviman 
čiau ne visų 
vome.

yra išrinkta, 
mandatus mes

Šu
tą-' 
ga-

Bet mėsos ir pieno gamy
boj kur kas blogiau. Galvijų 
skaičių vokiečiai sumažino 
50 nuošimčių, o melžiamųjų 
karvių 52 nuošimčiais. Pie
no gavimas sumažėjo 40 
nuošimčių.

Planas mėsos gamybai 
šiuo laiku yra įvykdomas ir 
gyventojam užtikrintas ati
tinkamas jos kiekis.

Muilo per 9 mėnesius pa
gaminta 600 tonų, o pirm 
karo buvo pagaminama 8 
iki 12 šimtų tonų per metus.

Tarybinės Lietuvos gy
ventojai pilnai aprūpinti ci- 
garetais. Metinis planas nu
statė 400 milionų cigaretų, 
o per 9 mėsenius pagamin
ta jau 357 milionai. Pirm 
karo buvo pagaminama 800

milionų cigaretų per metus. 
Suprantama, jog šiemet bus 
pasiektas tas skaičius.

Medžio pramonėje planas 
taip pat įvykdomas.

Metalų apdirbimo pramo
nė Lietuvoj skaudžiausiai 
nukentėjo nuo vokiečių. Jie 
sunaikino 85 nuošimčius vi
sos šios pramonės. Dau
giausia metalinių fabrikų 
buvo Kaune, ir vokiečiai 
sistematiškai juos suardė. 
Taip ’antai, fabrikas vardu 
Metalas pirm karo paga
mindavo iki 70 nuošimčių 
visų metalinių produktų 
Lietuvos Respublikoje; ir 
vokiečiai visiškai jį sunai
kino. Todėl pirma tenka at
steigti fabrikus, ir tik tada 
galima dirbinius gaminti.

Lietuvai reikia 800 tonų 
vinių per metus. Metinis 
planas numatė 500 tonų vi- 
rlių, ir per 9 mėnesius šie
met buvo pagaminta 300 to
nų. Šis skaitmuo reikšmin
gas ypač todėl, kad įran
kiai vinių fabrikui buvo pa
dirbti iš laužų, atkastų iš 
griuvėsių, ir daug dar įren
gimų reikėjo pridėti.

žemdirbystės Įrankiai .
Fabrikai, kurie liko nesu

naikinti, ir tie, kurie buvo 
atsteigti, jau pagamino 3,- 
000 plūgų, gana daug akė
čių, 60,000 kibirų (viedrų), 
11,000 kirvių ir kastuvų. 
Jie taip pat stato paprastą
sias lauko ūkio mašinas.
Reikia pastebėti, jog pirm 

karo Lietuvoj nebuvo fab-

rikų mašininiams įrankiams 
gaminti.

Naminių baldų planas vy
ksta ir davė dirbinių už 300 
milionų rublių.

Daug reikmenų, supran
tama, turėjo būti gauta iš 
kitur. Pavyzdžiui, Maskvos 
fabrikai teikė Lietuvai au
dimų treciojoj metų ketvir- 
tyj. Žaliųjų medžiagų taip 
pat reikėjo įsigabenti iš ki
tų Tarybinių Respublikų.

Po Pirmojo Pasaulinio 
Karo ir Dabar

Po 1914-1918 metų karo 
pirmas namas Lietuvoj bu
vo pastatytas tik 1923 me
tais. Beveik visi tuomet bu
vusieji Lietuvoj fabrikai iš
liko sveiki, bet jie tada pra
dėjo dirbti tiktai už pustre-

čių iki trejų metų po taikos 
padarymo.

Dabartinis karas taip 
daug visko sunaikino, kad 
negali būti jokio palygini
mo su anuo karu kas liečia 
sunaikinimus.

Bet dabar varomas Lie
tuvoj darbas tikrai milži
niškas. Jo plotis ir greitis 
dar niekuomet nematytas 
Lietuvoje. Ir nors visi 11945 
metai iš esmės buvo atsta
tymo metai, tačiau pagami
namų reikmenų kiekiai di
dėja kas ketvirtis metų. 
Gamyba paauga po 25 nuo
šimčius iki 30 nuošimčių; o 
treciojoj šių metų ketvir- 
tyj buvo 34 nuošimčiais 
daugiau produktų paga
minta, negu pirmojoj.
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Prancūzai Tare: “Atsisakom

žiuje Derek Kartun rašo: “Beveik visa 
darbininkų klasė ir geroka dalis viduri
nės klasės balsavo už komunistus. Jie 
sudarė daugiau kaip 32 nuoš. balsų ir 
laimėjo 28 nuoš. visų seimo atstovų.”

Antras, ryšium su šiais rinkimais, 
svarbus reiškinys: Tarybų Sąjungos už
sieninė politika ir kitų kraštų komunis- 

*tai-
Tūli žiopli pranašai (vienas tokių bu

vo p. Naujienų redaktorius) šitaip gal
vojo ir skelbė: Tarybų Sąjungos atsto
vas Londono konferencijoj atsisakė pri
pažinti teisę Franci j ai kištis į taikos su- 

• tarčių sudarymą su Balkanų kraštais;
tatai, girdi, atsilieps ir į Franci jos rinki
mus: Franci jos darbininkai atsisakysią 
balsuoti už komunistus, — tuos “Mask
vos agentus”!

Tarybų Sąjungos vyriausybė jau ne 
sykį “užmynė de Gaullo valdžiai ant 
korno” ir visokį komunistų priešai skel
bė, būk tai atstums Franci jos balsuotoją 
nuo komunistų.

■ A

Kas Verčia Darbinio
kus Streikuoti?

Nuo Senojo Svieto!.
Istoriniai rinkimai, įvykę spalių 21 d., 

be kitko, atliko sekamus tris istorinius 
žygius:

Palaidojo trečiąją Franci jos respubli
ką ir pradėjo dėti pagrindus ketvirtajai.

Visiškai sužlugdė, sugniuždė reakci
nes partijas, kurios begėdiškai sumindė 
froncūzų tautos garbę ir sužalojo jos 
kūną, eidamas per Munichą ir per Vichy.

Pavedą Franci jos ateitį spręsti liau
džiai, vyriausiai, darbininkų klasei, pa
statydami dinamišką, masinę Francijos 
Komunistų Partiją pačiame priešakyj,— 
vadovaujančia partija.

Įpratę visur tiesiogiai rišti Maskvą su 
komunistais, šitie politiniai ablavukai ri
šo ją ir su Prancūzais komunistais.

Ką gi šitie rinkimai parodė?
Jie parodė, jog Francijos liaudis ne tik 

nuo komunistų nenusigrįžo, bet juos šil
tai parėmė. Ir juos parėmė dėl to, kad 
jie turi aiškią, blaivią ir gerą programą 
tiek Francijos naminiams reikalams 
spręsti, tiek užsieniniams!

Iš kurios pusės neimsi, šitie Francijos 
rinkimai uždavė žiaurų smūgį ne tik 
Francijos reakcininkams, bet ir viso pa
saulio anti-komunistiniams rėksniams!

1936 m. rinkimuose į Francijos parla
mentą komunistai buvo išrinkę 72 atsto-

ir galimybes pasidaryti ge
rą pelną, priimant unijos 
reikalavimą. Ir užtai ji iš
šaukė korporaciją įrodyti 
kitaip. Korporacijos atsto
vai nieko konkretiško neat
sakė.

Bet General Motors Kor
poracijos prezid. Charles 
E. Wilson išstojo su savo 
planu. Kada korporacijos 
atstovai tarėsi su unija, tą 
pačią dieną ponas Wilson 
turėjo pasikalbėjimą su 
prezidentu Trumanu ir po 
to jis pareiškė sekamą kor
poracijos pasiūlymą algų 
“išrišimo” klausimu: kor
poracija sutinka pakelti al
gas nuo 5 iki 8 nuošimčių, 
bet darbininkai turi dirbti 
nuo 45 iki 48 valandų į sa-

žesnes įplaukas, o stambu
sis biznis turės dar dides
nius pelnus. Stambios kor
poracijos 1946 metais turės 
$6,500,000,000 pelno, palygi
nus su $5,000,000,000 pelnu 
1944 m. ir palyginus su vi
dutiniu $2,100,000,000 pelnu 
1936 metais iki 1939 metų.

Taigi, tokiai padėčiai e- 
sant, organizuoti Amerikos 
darbininkai turės vesti ko
vą už didesnes algas, ‘už 
trumpesnes darbo valandas. 
Turės kovoti už pravedimą 
visoj šalyj geresnio, praban
gesnio ekonominio gyveni
mo, kuris jiems buvo žadė
tas laike karo. J. S.

JOSEPH E. DAVIES 
pirmininkaus Amerikos - So
vietų draugingumo masiniame 
mitinge, lapkričio 14-tą, Gar- 
dene.

CHICAGOS ŽINIOS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Darbai Ir Socialistai

Naujasis seimas, Steigiamasis Seimas, 
sudarys na&ją konstituciją, patieks nau
jus pagrindus ketvirtajai Francijos res
publikai. Naujoji konstitucija bus užgir- 
ta visuotinu žmonių balsavimu (referen-
durnu). Tai turės įvykti bėgyje sekamų

vus; šiandien jie turi 152 atstovus.
Tais pačiais metais Francijos socialis

tai buvo išrinkę 184 atstovus, o šiandien 
—142. (Viso Steigiamąjame Seime Fran- 
cija turės 580 atstovų.)

Tai parodo, į kurią pusę Franci joje ve-

milžiniška

balsuotojai 
jiems gali

septynių mėnesių.
Po to nauja Franci j a tvarkysis pagal 

naujas gaires, gyvens naujame pastate.
Dešiniosios partijos buvo įsikibusios į 

senąją konstituciją, pagal kurią 200 
stambių kapitalistų šeimų valdė Franci ją 
ir vedė ją link pražūties. Šiuose rinki
muose Francijos liaudis be ceremonijų 
pastūmė jas šalin; ne tik pastūmė šalin,, 
bet ir pasimojo 200 kapitalistinių šeimų 
sparnus apkarpyti taip, kad jie niekad 
negalėtų ateityj vaidinti tokios bjaurios 
rolės, kokią vaidino praeityj!

Pirmu sykiu Francijos istorijoj balsa
vo moterys. Jos netik balsavo, bet ir 
kandidatavo į Steigiamąjį Seimą. Išrink
ta viso 32, iš kurių 16-ka yra komunis
tės! Tai dar viena gėlė Francijos liau
dies skrybėlėn!

Už naująją Franci ją, už ketvirtąją 
Francijos respubliką stojo visos trys di
džiosios partijos, kairiosios partijos, ir 
šis klausimas buvo užgirtas 
balsų dauguma.

Viename dalyke Francijos 
nėjo su komunistais, dėl ko 
tekti gailėtis.

Komunistų partija siūlė, kad tuojau, 
kai tik Steigiamasis Seimas susirinks, 
jis imtų savo rankosna sudarymą laiki
nosios vyriausybės, kuri būtų jo pilnoje 
kontrolėje, iki naujas parlamentas, pa
gal naują konstituciją bus išrinktas. 
Šiuo klausimu balsuotojų dauguma, de
ja, virš 65 nuoš. jų, pasisakė prieš, pa
likdami de Gaullo valdžią veikti lyg ir 
nepriklausomai nuo Steigiamojo Seimo. 
Ši valdžia valdys per septynius mėnesius 
ir per tą laiką ji gali, be griežtos seimo 
kontrolės, padaryti nemažai žalos visam 
kraštui, • kadangi de Gaulle, kaip paste
bėta, pradėjo krypti dešinyn, vesti krei
vą užsieninę Francijos politiką, žadančią 
tam kraštui negerą.

Tiesa, spėjama, kad bus sudaryta 
nauja laikinoji vyriausybė, kurioje tu
rės daugiau svorio komunistai. Kita, spė
jama, kad ir pats de Gaulle, pasimokęs 
iš šių rinkimų, pirmiau gerai pagalvos, 
negu žengs žingsnį priešingon nuo liau
dies pareikštų norų linkmėn.

Rinkimai Be Raudonosios Armijos
Iki šiol amerikoniškoj spaudoj buvo 

įprasta rašyti: tik ten, kur viešpatauja 
Raudonoji Armija, komunistai gali išei
ti laimėtojais rinkimuose.

Bet Francijoje Raud. Armijos divizijų 
nėra. Francijoje gali būti britų ir 
amerikiečių karių; Francijoje veikia 
francūzų kariuomenė, kuri nėra komu
nistinė, tačiau Francijos komunistų par
tija išėjo pergalėtoja. Pirmu sykiu to 
krašto istorijoje komunistų partija pasi
rodė didžiausia, stambiausia, įtakingiau
sia partija.

Daily Workerio korespondentas Pary

jąs pučia!
Mouvement Republicain Populaire

Šiuose rinkimuose didele jėga pasirodė 
t. v. Mouvement Republicain Populaire 
(Lietuviškai, atsieit, bus: Liaudiškų Re- 
publikonų Sanjudis) partija.

Kas do gyvūnas ši MRP?
Tai de Gaullo partija, kurią sudaro su

klaidinti katalikai darbininkai, buržuazi
ja ir visokį dešinieji elementai. MRP y- 
ra, sako žurnalistas Derek Kartun’as, 
“apgavikiškiausias Francijos reakcijos 
ginklas.”

Norėdami nutraukti balsus nuo komu
nistų, šios partijos bosai paskelbė neblo
gai skambančią programą, pagražintą 
socialistinėmis frazėmis ir šūkiais. Tai 
ne daug kuo besiskirianti programa nuo 
socialistų. MRP nuo socialistų skiria tik 
tas faktas, kad ji, kaipo klerikalų va
dovaujama, reikalauja, kad valstybė fi
nansuotų katalikiškas mokyklas.

Tai pasalingas klerikalų pasimojimas 
grąžinti Franci j on viduramžius! Ko ne
galėjo padaryti senosios dešinėsės, re
akcinės partijos, tai mojasi padaryti ši 
nauja klerikalų vadovaujama partija!

Šiuose rinkimuose MRP išrinko tiek 
atstovų, kiek ir socialistai — 194 (Gal, 
kai šitie žodžiai skaitytojo bus skaitomi, 
kai kurių partijų atstovų skaičius bus 
padidėjęs, nes tuomet jau bus gauti bal
savimų daviniai iš Morokos ir kitų Fran
cijos kolonijų).

Netenka abejoti, kad šitoje partijoje 
bus nemažai demagogų, besisiekiančių 
socialistiniais šūkiais pagauti ne vieną 
darbininką į savo bučių. Su ja Francijos 
darbininkams teks ne sykį “pasivajavo- 
ti.”

Kas Toliau?
Kai kurie spėja, kad Francijos socia

listų partijoje neužilgo gali įvykti skili
mas: dešinieji eis su MRP, o kairieji — 
su komunistais.

Kaip ten toliau bebus,—pagyvensime, 
pamatysime.

Šiuo tarpu tenka tiek pasakyti: Fran
cijos rinkimai turės didžiulės reikšmės 
kitų Europos kraštų žmonėms: Italijos, 
Čechoslovakijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Austrijos, Vengrijos, Lenkijos, ir k t.

Šitie rinkimai turės reikšmės ir Di
džiojo New Yorko gyventojams, kurie 
š. m. lapkričio 6 d. rinks savo miesto 
valdybą ir tarybą.

šitie Francijos rinkiniai dar sykį pa
rodo, kad liaudis atsisako gyventi senu 
gyvenimu, kad ji j ieško naujų kelių, nau
jų perspektyvų!

Jie privalo atidaryti akis visiems, ku
rie dar vis mojasi Europą pastatyti ton 
vieton, kurioje ji stovėjo prieš antrąjį 
pasaulinį karą.

Mes tariame: ponai, žiūrėkit, ką sako 
Francijos liaudis!

J • ji ‘

Spalių 19 d. įvyko Detroi
te labai svarbus pasitari
mas tarp Automobilių Dar
bininkų Unijos ir General 
Motors Corporation atstovų 
dėl unijos iškelto reikala
vimo, kad algos būtų pakel
tos 30 nuošimčių.

Stambiausia unija visoj 
šaly išstatė savo reikalavi
mus stambiausiai korpora
cijai.

Galima sakyt kad šio 
klausimo išsprendimas pa
lies visą šalį: ar darbinin
kai turės streikų priemonė
mis priversti įvairias kor
poracijas padidinti algas, 
ar, iš kitos pusės, korpora
cijos sutiks geruoju biskį 
sumažinti savo milžiniškus 
pelnus, pakelti algas, nepa-
keliant kainų ant gaminių, vaitę per sekančius tris ar 
ir tuo būdu vesti šalį į ge- penkis metus. Jis nori, kad 

viršlaikis būtų mokamas tik 
po 45 valandų išdirbimo sa

kaitėj, vietoj po 40 valandų, 
kaip dabar. Ir jis siūlo, kad 
dėl to būtų pakeistas 40 va
landų darbo savaites fede- 
ralis įstatymas.

Reiškia, stambioji korpo
racija siūlo griežtai prie
šingą planą, negu 
Tas planas pailginti darbo 
savaitę nesudarys daugiau 
darbų, bet, priešingai, su
mažins darbų skaičių. Te
kis algų pakėlimas yra tik 
pajuokimas darbininkų. Tas 
planas neveda prie to, kad 
duoti progą visiems Ameri
kos žmonėms turėti dides
nius išteklius pirktis dau
giau visokių reikmenų.

Kaip unija nurodo, Gene
ral Motors ir kitų korpora
cijų toks nusistatymas ve
da šalį prie 19,000,000 be
darbių greitoj ateity, o ne 
prie gerbūvio.

Siūlant tokį planą, ponas 
Wilson sako, jog tą planą 
priėmus korporacija nerei
kalautų didesnių kainų už 
automobilius. O, girdi, pri
ėmus unijos planą, būtinai 
reiktų kainas pakelti.

Bet ponas Wilson visai 
nutyli tą faktą: laike karo 
gamybos technika tiek pa
tobulinta, kad dabar su žy
miai . mažesniu skaičium 
darbininkų galima paga
minti didesnį skaičių auto
mobilių, negu buvo pagami
nama pirma karo. Jau tas 
vienas faktas pasako, kad 
dėl to dabar galima pigiau 
automobilius pagaminti ir 
pigiau parduoti.

Dabartinis stambių kor
poracijų nusistatymas krau
tis dar didesnius pelnus, ne
paisant kas atsitiks su mi- 
lionais darbininkų, yra ža
lingas kraštui.

Unija nurodo, kad sekan
čiais metais visi turės ma-

resnę ekonominę padėtį.
Iš visko atrodo, kad ko\ 

porącijos pasiryžusios aklai 
ginti savo interesus, neat
sižvelgiant į tai, prie kokios 
ekonominės padėties prieis 
kraštas.

Šalis pokariniam periode 
randasi tokioj padėty: rei
kalinga automobilių, radio, 
skalbimo mašinų, šaldytuvų 
ir daugybė kitokių dalykų. 
Tų daiktų kainos neturi iš
kilti aukščiau kainų, ką bu
vo 1940 metais. Tiktai pa
laikant normališkas kainas, 
masės žmonių galės tuos 
produktus pirkti, ir tuo bū
du bus kuoplačiausia rinka 
įvairiems gaminiams. Juo 
didesnė rinka gaminiams, 
tuo daugiau darbų. Šian
dien ir yra vienas iš svar
biausių klaūšimų, tai kaip 
parūpinti kuodaugiausia 
darbų, kaip užtikrinti dar
bą visiems, kurie nori ir ga
li dirbti. Bet šis klausimas 
vyriausia priguli nuo darb
davių, o ypatingai nuo 
stambiųjų korporacijų.

Dar karui besitęsiant e- 
konomistai aprokavo, kad 
mūsų šalis turi visas gali
mybes parūpinti 60,000,000 
darbų. Tiek darbų parūpin
ti, reiškia veik visai neturė
ti bedarbės.

Parūpinti tiek darbų, rei
škia pagaminti daugiau vi
sokių reikmenų ir sudaryti 
ekonomines galimybes, kad 
gyventojai galėtų daug dau
giau įvairių produktų su
naudoti, negu pirm karo. 
Kitai žodžiais, pakelti gyve
nimo normą ant daug auk
štesnio laipsnio.

Automobilių Darbininkų 
Unija nurodo, kad bėgy ka
ro periodo gamybos jėgos 
tiek išsiplėtė, kad dabar su 
mažesniu skaičiumi darbo 
pajėgų galima daugiau pa
gaminti, negu pirm karo. 
Krašto ekonomija tiek išsi
plėtė, kad daiktų sunaudoji
mas turi padidėti ant 50 
nuošimčių, palyginus su 
prieškariniu periodu. Jeigu 
tas nebus atsiekta, tai ša
ly bus ekonominis krizis, 
bus didelė bedarbė.

Unija padarė ekonominį 
apskaičiavimą ir nurodo 
General Motors Korporaci
jai, kad ji užtektinai pasi
darytų pelno pakeldama 
algas iki 30 nuošimčių ir 
palaikydama tas pačias kai
nas ant automobilių, kokios 
buvo 1940 metais. Unija sa
ko, jeigu korporacija fak
tais įrodys, kad negali pa
kankamai padaryti pelno 
priimant unijos reikalavi
mą, tai unija sutiks priimti 
mažesnį algų pakėlimą. U- 
nija labai gerai išstudijavo 
korporacijos gamybos jėgas

imi ja.

jie 
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mokratija. Jos skyriai neturi 
jokios progos nominacijose 
dalyvauti. Tai yra autokrati
ja paskutiniausios rūšies.

Kairys pranešė, kad jie nu
tarė aukoti į Karo ir
ruomenės fondą $75. Ant 
tos suaukojo $38,. Tad 
duos fondui viršaus šimto 
lerių.

Asciliūtė paskaitė tūlą
respondenciją apie tarybinin- 
ku šaukiamą kongresą Chica- 
goj gruodžio pradžioj. K. Kai
rys jau turėjo kišeniuj sąrašą, 
kas turėtų būti kandidatai. Jis 
dvylikos tokių kandidatų pa
skaitė pavardes. Kadangi jiem 
trūko kandidatų ir prašė sa
vanorių, ^)ai F. Abekas apsiė
mė liuosnoriu į kongresą.

“Viešpatie brangiausias”, 
I kiek'baimės kilo grigaitinių 
I kavalierių krūtinėse. Keliasi 
; viens po kito iš krėslų ir dre- 
įbia purvus nuo savo nešvarių 
į liežuvių. Jų leksikonas kas
dieninės menševikų geltonla- 
pio laidos.

Dideliais demokratais sta- 
kiek. Tačiau pabrėžė, kad bū- I°s^- Kalba apie laisvę. Į kru
na labai daug sužeidimų. Jis Jmes mušasi ir bažijasi norį 
pridėjo, kad sužeistiem ligo-: visiem duoti 
niam teko išmokėti per tris1 veiRšti ir 
bertainius apie $8,000. Au
gustas raportavo apie draugi
jos iždo stovį. Nurodė, kad 
per pastaruosius du bertainius 
buvo nedakteklių, bet prad
žioj metų nariai labai daug 
sumoka. Jis tikisi, kad drau
gijai bus geri metai ir turtas 
gali pakilti virš $10,000 per 
metus.

Paklausius pranešimų apie 
draugijos biznį, kaip sakė 
Milleris, paskelbė valdybon 
kandidatų nominavimą. Čepu- 
kas ir dar vienas nominuotų, 
kurie gavo apie po 16-18 bal
su, atsisakė kandidatuoti. Mat 
mašina taip ištepta ir užšriu- 
buota, kad neapsimoka kandi
datuoti.

Pasiliko nominuota 7 pa-|roie-
vardes, tie patys kavalieriai, i Ausys raudo iš gėdos gn- 
Keista, kam dar nominuoti ir'giltinių gramafonų, bet daiė, 
rinkti. Kągi nariai gali pasi-p<a*P komandierio Pijušo įsa- 
rinkti. Septynios pavardės iri^y^-
septyni išrinkti. Viskas, kas Tai taip praėjo Chicagos 
galima daryti, tai balsuoti už Lietuvių Draugijos tiečio bei- 
arba prieš, pasirinkimo nėra, jtainio mitingas. Kitas mitin- 
Tokia jau grigaitinio tipo so- &as ^us sausio mėnesį, 1946 
cialistų demokratija. I metais.

Chicagos Lietuvių Draugi
joj senai atsisveikinta su de-

susi

Iš Draugijos Bertaininio 
Susirinkimo

Atvirai kalbant, yra įžeidi
mas vadinti socialistais tokius 
žmones, kurie vadovaujamą 
rolę lošia Chicagos Lietuvių 
Draugijoj, bet kadangi 
save tokiais vadina, tai 
padarysi.

Draugijos bertaininis
rinkimas įvyko pereitą penk
tadienį, West Hali, 
North ir Western 
dalyvavo nedaug, 
tas būrelis, kuris 
draugijos darbani.

Kostantas Kairis draugijos 
pirmininkas, atidarydamas su- j 
sirinkimą pažymėjo, kad bus Į 
nominacijos į valdybą, taipgi1 
paskaitė mirusiųjų narių pa-' 
vardes. Isįtiesų mirtingumas 
didelis. Per šių metų pirmuti
nius devynis mėnesius numirė i 
68 draugijos nariai. Dikčiai j 
būta ir ligonių, bet finansų se- j 
kretorius Milleris nepasakė

kampas 
avė. Narių 
Susiėjo tik 
vadovauja

nuomones pa- 
atstovybes turėti.

i Bet kai tik pasirodo su kito
kia nuomone, su kitokia idėja 
žmogus, tai grigaitiniam ka
put. Jie pagatavi sprogti iš 
baimės. Na, ir tos baimės ap
imti rėkė ir, žinoma, atmetė 
F. Abeko apsiėmimą būti 
draugijos delegatu. f

Labai teisingai jiem, gelto- 
I nosios autokratijos šalinin
kam, pastebėjo A. Yūris:

“Jūs kalbate apie laisvę, 
kaip kalbėdavo Smetona. Jam 
ir jo šalininkam laisvė, o ki
tiem burnos uždarymas. Hit
leris irgi kalbėjo ap.ie laisvę, 
b*et kas nesutiko su nacišku 
žmonių persekiojimu, tai tiem . 
buvo vietos tik koncentracijos 
stovyklose. Panašiai ir jūs da

ta irote.”

Aukštaitis

I A

Nacių žiaurumų istorijai nėra galo. Paveiksle paro
doma naujai' atrastas masinis kapas Vokietijoj. Čion 
šimtai karo kalinių, iš visokių tautų, buvo sušaudyti 
ir viename bendrame kape užkasti, po atvarymo iš 
žiaurumu kempės Belsen.

Waterbury, Conn
Laisvės 246 numeryj tilpo 

korespondencija, kur rašoma, 
'kad rugsėjo 30 įvyko pikni- 
i kas naudai dienraščio Laisvės. 
' Po korespondencija pasirašo 
I komisija. Aš labai nustebau iš 
to, nes aš taipgi buvau komi
sijoj ir turiu pranešti, jog virš 
’minėtas piknikas buvo sureng
tas bendrai Lietuvių Parko 

: Bendrovės ir ALDLD 28 kuo- 
’pos ir likęs pelnas padalintas 
tarpe šių draugijų. Ten rašo, 
kad pelno liko $150 ir būk 
laikraščiui bus gera parama.

Man yra nesuprantama, 
kodėl taip rašo ir paduoda 
neteisinga žinia. Aš norėčiau, 
kad . ateityje vengtų tokių da
lykų, kad skelbiat žinias, tai 
reikia vengti klaidų.

S. Meison, 
Komisijos narys.
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Amerikos Lietuvių Tarybai Atsakymas
(Feljetonas)

Labai aukštai gerbiami 
ponai, priimkite nuo mūsų 
įstaigos nuoširdžią padėką 
už suteiktą mums ’unarą, 
kreipiantis į mus su Ame
rikos Lietuvių Tarybos pro
testu už leidimą Antanui 
Bimbai važiuoti į Lietuvą.

Pirmiau negu pradėsime 
aiškintis dėlei suteikimo po
nui Bimbai leidimo važiuo
ti Lietuvon, norime pareik
šti, kokį nepaprastai jaudi
nantį įspūdį jūsų Tarybos 
protestas sekretoriaus de- 
partmente sukėlė. Tokios į- 
takingos ir taip išgarsėju
sios nepasekmingais žy
giais įstaigos, kokia yra 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
valstybės sekretorius nesi
jautė kompetentišku pats 
vienas daryti sprendimą 
tokiu neapsakomai svarbiu 
reikalu, kokis yra išreikš
tas proteste. Kad nepada
ryt klaidos ir neužsitraukti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nepalankumo ir nepasitikė
jimo sekretoriaus ypatai 
sekretorius matė reikalą 
sušaukti departmento gene- 
ralę sesiją ir, sujungus vi
su protus ir patyrimus, be 
klaidos išspręst proteste iš
kelta neapsakomai svarbų 
klausimą.

Imant atvdon dabartinę 
padėtį, kokia yra susida
rius nasekmėie atsiradimo 
atominės bombos, depart
mento nariai šaukimą gene- 
ralės sesijos motyvavo tuo- 
miT kad visai netikėtai ir 
nelauktai susidarė baisus 
navoins šalies saugumui. 
Šitokiai nuotaikai esant, de
partmento nariai rinkosi 
sesiion su stačiais Plaukais 
ant erdvu, būdami įsitikinę, 
kad jiems teks spręsti pasi
rinkimas tarp gyvybės ir 
mirties.

Prasi denis sesijai ir per
skaičius Amerikos Lietuvių 
Tarvbos protestą, adresuo
ta “valstybės sekretoriui 
Washin p-tone.” dėlei to. 
kam valstybės sekretorius 
davė Antanui Bimbai leidi
mą važiuoti į Lietuvą, de- 
nartmento nariu įtempimas 
iki tam tikro laipsnio at

SOUTH BOSTON, MASS.

KONCERTAS
Sušelpimui Karo Našlaičių Lietuvoje

Rengia Lietuvių Moterų Sąryšis

IGNAS KUBILIŪNAS

KONCERTO PROGRAMĄ PILDYS:
Gertrude Uliskas, iš V/aterbury, Conn.
Barbara RauluŠaičiutė ir Vincent Motiejaitis,

iš Worcester, Mass.
Latvių Choras Ignas Kubiliūnas
Ekvilia Siauriutė Dzūkas, Zanavykas ir (?)
Harmonijos Grupes Vyrų Kvartetas ir ikti.

Draugės ir Draugai: Atsilankydami į šį gražų 
koncertą, ne tik kad linksmai praleisite laiką, klausy
damiesi gražių dainelių, bet taipgi padėsite ne vienam 
Lietuvos našlaičiui nubraukti nuo veido ašarėlę.

Kviečia RENGĖJOS.

slūgo. Bet, svarstant, kaip 
reaguoti į tokį baisiai reik
šmingą protestą, depart
mento nariuose pasireiškė, 
taip sakant, “kas galva, tai 
razumas.” Vieni nurodinėjo, 
kad sekretorius padarė 
“baisią klaidą” , kad Bim
bos lankymasis Lietuvoje 
atneš neapsakomą nelaimę 
Vakarų Demokratijom, nu- 
muš demokratijų prestyžą 
iki žemiausio laipsnio visų 
fašistuojančių elementų a- 
kyse ir užkirs kelią Ameri
kos Lietuvių Tarybos pasi
ryžimui grąžinti Lietuvon 
fašistinį kontinuiteta. Tuo- 
mi motyvuodami reikalavo, 
kad laivas, kuriuomi iš
plaukė A. Bimba, tuojau 
būtų grąžinamas atgal ir 
Bimba atiduotas Amerikos 
Lietuviu Tarybos teismui. 
Kiti prisispyrusiai nurodi
nėjo. kad sveikam kūne jo
kiu būdu negali rastis tiek 
drąsos, kiek jos rodo Ame
rikos Lietuvių Taryba. Kad 
grąžinimas laivo ir baudi
mas Bimbos pastatytų A- 
merika žmonėm ant paino
kos. Visos šalys sakytu, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba 
su vienu bolševiku labiau 
išgąsdino Ameriką, negu 
Amerika bolševikus su ato
mine bomba.

Nuomonėms besikertant, 
laikas bėgo, departmento 
nariai išvargo, vieni ki
tiem įsipyko, ir atrodė, kad 
venerate sesija baigsis to
kiom pasekmėm, kokiom 
baigėsi užsieniniu ministe- 
riu konferencija Londone.

Ant laimės, išgelbėjimas 
atėjo visai iš netikėtos pu
sės: Vyriausias Washingto- 
no dženitorius, belaukda
mas uždaryti susirinkimo 
patalpas, galutinai išsikrau
stė iš kantrybės. Sukaupęs 
visa savo drąsos pajėgumą, 
pasiprašo balso ir ' padaro 
sekantį pareiškimą:

“Gerbiami ponai, jei man 
pavėlintumėte savo nuomo
nę pareikšti jūsų diskusuo- 
iamu klausimu, užtikrinu, 
kad išvesčiau jumis iš šios 
varginančios painiavos. Rei
kia jum. gerbiami ponai, ži
noti. kad Amerikos Lietu
viu Tarybos smegenimis ir 
nugarkauliu yra Tarybos

Sekmadienį,

Lapkričio
11

November
MUNICIPAL AUDITORIUM

East Broadway
(tarp G ir H gatvių)

Pradžia 3 vai. dieną

Įžanga $1.50 ir $1.25, 

sekretorius dr. Grigaitis. 
Tai tas pats asmuo, kuris 
už visus garsiausiai be per- 
stojimo gieda demokratines 
psalmes. Vienok, nežiūrint 
dr. Grigačio demokratišku
mo, jis yra tikras spe
cialistas vaikščioti kojomis 
j priekį, o galvą į užpaka
lį. Turint reikalą su dr. 
Grigaičiu ir būti tikriem, 
kad jis jūsų neapkirstų, bū
tina sąlyga pažinti jį iki 
pat panagių. Jeigu jūs, ger
biami ponai, skaitytume! 
Naujienas, tai šitas Ameri
kos Lietuvių Tarybos pro
testas, už kurį jūs čia be
reikalingai kamuojatės, jau 
senai ilsėtųsi gurbe. Ka
dangi per visus šiuos nera
mius laikus, kuriuose viso
kio plauko pro-naciai nepa
prastu smarkumu zilioja, o 
man, kaipo vyriausiam Wa- 
shingtono dženitoriui, dau- 
giausiąi tenka su jais vesti 
reikalus, tai, palengvinimui 
suprasti, su kuom turiu rei
kalus, pradėjau skaityti šių 
visų grupių organus. Ka
dangi dr. Grigaitis yra vy
riausiu Naujienų redakto
rium, tai, kad prieiti teisin
gos išvados, būtinai reika
linga palyginti protesto tu
rinį su dr. Grigaičio demo
kratija, kaip jis ją supran
ta. Jūs atydžiai tėmykite. 
gerbiami ponai, o aš paskai
tysiu trupumte ištrauką iš 
Naujienų birželio 29 dienos, 
1945 m., editorialo, kuriame 
dr. Grigaitis komentuoja a- 
pie žmogaus teises. “Viso
kios laisvės pagrindas yra 
laisvas asmuo. Jeigu žmo
gus negali laisvai galvoti ir 
dalintis savo mintimis su 
kitais žmonėmis, žodžiu ar
ba raštu; jeigu jisai negali 
laisvai judėti savo šalyje ir 
keliauti i svetimas šalis ar
ba susitikti su žmonėmis iš 
svetimų šalių; jeigu jisai 
negali dėtis su savo vien
minčiais į draugiją arba da
lyvauti susirinkimuose be 
policijos leidimo...”

Dabar palyginkite, ger
biami ponai, šitą dr. Gri
gaičio deklaraciją apie as
mens laisvę ir žmogaus tei
ses laisvai judėti su Ame
rikos Lietuvių Tarybos pro
testu, kuris kėsinasi atimti 
ponui Bimbai laisvą judėji
mą ir uždrausti aplankyti 
savo tėvų žemę. Kadangi 
ponas Bimba yra Amerikos 
pilietis ir neprasižengęs 
prieš šalies įstatymus ir iš
važiuoti leidimą gavo prisi
laikant valdiškų patvarky
mų, tai mūsų valdžia, baus
dama poną Bimbą už jo ke
lionę Lietuvon, pasiliktų 
pro-nacinės Tarybos bjau
riai apgauta. Nubaustų sa
vo pilietį už tai, kad jam 
pavėlino veikti. O dr. Gri
gaitis, pasinaudodamas tuo- 
mi, kada jam nepasiseks už
tupdyti ant Lietuvos žmo
nių sprando fašistinio re
žimo, keiks Ameriką, kaipo 
despotišką valstybę, var
žančią savo piliečių laisvę.”

Po šios vyriaus, dženito- 
riaus kalbos, departmento 
nariai atsikvėpė pilna krū
tine. Stovėjęs prieš juos 
milžiniškas kriukis išsitiesė, 
kaip tiesiausia strūna. Kaip 
matai, tuojau vienas padarė 
įnešimą, kits parėmė, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
protesto galutinis sprendi
mas būtų pavesta atlikti vy
riausiam dženitdriui. Bal
savimas baigėsi be jokio 
konflikto. Įnešimas tapo už- 
girtas vienbalsiai. Generate 
sesija, pradžioje taip kan
kinusi jos dalyvius be pasi
gailėjimo, baigėsi visiems 
netikėtu pasisekimu.

Generates sesijos daly

viai dideliu pasitenkinimu 
grūdo vyriausiam dženito
riui cigarus į kišenius ir 
traukė savais keliais, o vy- 

į riausias dženitorius, paten
kintas pasisekimu išspren
dime keblaus uždavinio ir 
gautais cigarais, labai ra
mia sąžine šlavė Amerikos 
Lietuvių Tarybos protestą į 
visiškai naujutėlį gurbą.

Magaryčioms pridedamas 
tokis “gostinčius”: 
Bėgo t, rėkė t, prakaitavo t, 
Visa gerkle protestavot. 
Už tą sunkų jūsų triūsą: 
Į panosę dūlią gavot.

Paulius.

Laiškasjš Lietuvos
Jonas Urbonas, Pittsburgh, 

Pa., kuris turi du brolius — 
Stanislovą ir Izidorių, Phila- 
delphijoj, gavo nuo savo bro
lio Juozo sekamo turinio laiš
ką :

Birželio 9, 1945 m. 
Brangus Broli:—

Didžiai nušvito mūsų akys, 
kada sulaukėme nuo jūsų laiš
ką ! Taip ilgus metus nieko 
nežinojome vienas apie kitą. 
Vai, broli, broli, aš tau dabar 
negaliu nei aprašyti apie bai
senybes, kokias mes praleido-’ 
me 1944 metais.

Rugpjūčio 6 traukėsi Hitle
rio gaujos, o juos vijosi Rau
donoji Armija, triuškindama 
vokiečius. Frontas sustojo mū
sų apylinkėje, Raseinių ir Kal
nujų, kur išbuvo devynias sa
vaites. Buvo baisiausia karo 
audra, neliko nieko. Nepažin
tum, broli, savo gimtojo kraš
to ! Neliko Raseinių ir Kalnujų 
nei pamatų. Ir visoj apylin
kėj nuo gyventojų vokiečių 
gaujos atėmė visokį turtą: gy
vulius, arklius, karves, kiau
les; sudegino trobesius, su
sprogdino geresnius pastatus, 
malūnus, fabrikus, atėmė dra
bužius ir avalinę. Paliko jie 
mūsų krašto gyventojus uba
gais. Varė žmones ir pastatė 
mašinas valyti javus nuo lau
kų — kūlė ir vežė į Vokieti
ją. Paliko mus bėdoj ir vargą 
kentėti. Onikė degė du kar
tus. 1941 metais ir buvo apsL 
stoję frontas, o dabar ir vėl 
vokiečiai sudegino, šiaip pali
kome gyvi. Aksavara išliko 
nenukentėjus.

Brangus broli, kaip susira
šysime, tai parašysiu daugiau? 
Sveikiname tave ir kitus bro
lius ir lauksime nuo tavęs laiš
ko. Aš neturiu nei tiek popie- 
ros, kad aprašyti savo vargus 
ir bėdas. Taigi, sudiev, lau
kiam. laiško.

Juozas Urbonas, 
Kalnujų paštas, 
Pašaltono kaimas.

Kenosha, Wis.
Trumpos Žinutes iš Kenosha

Pirmadienį, spalių 29 d., 
Vogue teatre, 52nd St., bus 
rodomas įdomus sovietinis ju- 
dis “Last Hill” (mūšiai prie 
Sevastopolio). Pradžia 6:30 
vai. vakare. Įžanga, įskaitant 
taksus, 50 centų ypataj. Visi, 
kuriems laikas pavėlina, atsi
lankykite ir pamatykite šį so
vietinį judį.

Sekmadienį, gruodžio 2 d., 
German-American svet., įvyks1 
gražus parengimas, kurį ren
gia LDS 65 kuopa. Programą 
išpildys didysis L.K.M. Cho
ras iš Chicagos, vadovystėje 
J. Kenstavičienės.

Pelnas skiriamas pagelbai 
Lietuvos žmonių. Todėl, ger
biami lietuviai Kenosha ir ki
tų artimų miestų, pasižymė
kite į savo kalendorių 2 die
ną gruodžio, kad visi galėtu
mėt atvykti į virš paminėtą 
parengimą.

Jau daug prabėgo laiko, 
kaip mus kenoshiečius L. K. 
M. Choras linksmino, gal ir 
vėl tokios progos greit netu
rėsime. Kenoshietis.

Paveiksle matosi eiliniai laivakroviai, susirinkę balsuoti streiko klausimą. 
Kairėj matosi Sal Barone ir William E. Warren, Ryano buvę pasodinti tarp 
eilinių nariu “paukšteliai,” sprogdinti eilinių narių judėjimą iš vidaus, Įlindus 
to judėjimo vadovybėn. Dešinėj: patsai Ryanas raportuoja spaudai apie sa
vo “gerybę” laivakroviams, kurie ji vadina karaliumi, kadangi jis su savo 
klapčiukų pagalba yra išsirinkdinęs save “prezidentu visam amžiui,” su $20,- 
000 algos metams.

Worcester, Mass.
Aido Choras Vyks Kitur Vai
dint “Kada Kaimas Nemiega”

Aido Choras labai daug nu
veikia, o visi žinome, kad me
no srityje veikiant, tai dau
giausiai laiko reikia įdėti. Ir 
vasaros laiku turėjo 14 išstoji
mų, o tai vis reikalavo pasi
ruošimo. Ir tik du buvo paties 
choro naudai, gi kiti kitoms 
mūsų organizacijoms. Ir cho
ras patarnavo visur veltui. 
Dabar choriečiai ir chorietės 
vėl mokosi, lavinasi savo ga
bios mokytojos drg. Karsokie- 
nės vadovybėj.

Aido Choras susimokė ope
retę “Kada Kaimas Nemiega” 
ir ne vien pas mus suvaidi
no, bet vaidina ir kitose ko
lonijose. Spalių 28 d. vyksta 
vaidinti į Montello, tą seną 
lietuvių koloniją. Ten mūsų 
choriečiai suvaidins tą gra
žiąją operetę — “Kada Kai
mas Nemiega.” Nuo parengi
mo pelnas skiriamas pagalbai 
Lietuvos žmonių. Mes pasiti
kime, kad ne vien Montello- 
Brockton lietuviai susirinks ją 
pamatyti, bet susirinks iš pla
čios apylinkės.

Lapkričio 4 d. Aido Choras 
vyksta vaidinti operetę į 
Lawrence lietuvių koloniją. 
Lawrence taipgi yra didelė ir 
daug, nuveikus praeityje lie
tuvių 1 kolonija, garsi vaidini
mais ir audėjų streikais. Nuo 
parengimo pelnas taip pat 
skiriamas pagalbai Lietuvoj 
karo nuvargintų žmonių.

BROCKTON, MASS

Kada Kaimas Nemiega
Graži Trijų Veiksmu Operetė 

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovybėje Josefinos Karsokienės

3
3
3

J. SABALIAUSKAS, 
Petro rolėje.

3

3

Rengia Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto vietinis skyrius, sušelpimui nuo karo 
nukentėjusių Lietuvos žmonių.

-Pasibaigus Operetei, bus draugiška vakarienė, Lietuvių Tautiško Namo Salėje.
Jau seniai Montellos ir apylinkės lietuviai turėjo progą matyti perstatant kokį 

nors žymesnį scenišką veikalą su muzika. Dabar visi turės puikią progą pamatyti 
gražią operetę, kurioje atvaizduoja Lietuvos kaimiečių gyvenimą, šioje operetė
je telpa daug gražių liaudies dainų, taipgi yra nemažai ir originališkų. Worces- 
terio Aido Choro nariai yra gerai išsilavinę jas išdainuoti. Tad nepraleiskite pro
gos! Pamatykite gražią operetę! RENGĖJAI

Spalių 14 d. Aido Choras 
surengė gražų bankietą pa
gerbimui savo ilgamečio bu
vusio dainininko drg. Tuma
ms, kuris veikė nuo pat cho
ro susiorganizavimo, kaip vai
dinime, taip ir dainavime. Jo' 
pasitraukimas iš choro pali
ko didelę spragą, o pasitrauk
ti privertė liga. Aidiečiai ir 
svečiai savo dalyvumu pager
bė tą veikėją ir pagelbėjo 
Lietuvoj vaikučiams aukomis. 
Aukavo sekamai:

V. Kiela ir M. Sukackienė 
po $5.

J. Skliutas $2.
Po $1 aukavo: L. A. Ause- 

jienė, E. Davidonienė, J. Kru- 
konis, J. Lietuvnikas, J. Kie
la, A. Pilkauskas, J. Norvai
ša, J. Motėjaitis, M. Stankū
nienė, A. Vilčauskas, J. Kar- 
sokas, J.' F. Skelčiai, Draugė, 
F. Mačiulis. Viso suaukavo 
$27.25. Visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū!

Programos išpildyme daly
vavo J. Sabaliauskas, V. šums- 
kaitė, N. čiaponaitė ir Aido 
Choras. Tai buvo nė didelis, 
bet gražus parengimėlis.

Nuo parengimo bus ir pel
no. Maisto aukavo: B. Jakai- 
tięne, K. šalaviejienė, N. Bal
čiūnienė, D. Mačiulienė, J. 
Karsokienė, M. Sukackienė, 
M. Kudurauskienė, P. Bakšie- 
nė, Lietuvnikienė, A. Staliu- 
lionienė. Ačiū aukotojams ir 
parengime dirbusioms — O. 
Stankienei, M. Deksnienei, 
A. Vasilienei, H. Gurskienei, 
M. Navikienei, J. Sabaliaus
kui, J. šiupenui, J. Karsokui, 
A. Čeponiui ir mokytojai J.

Sekmadienį,
Spalių

October
Pythian Temple

Salėje
47 West Elm Street
Pradžia 2:30 v. dieną 

|žanga $1.00 
(Taksai įskaityti)

Milwaukee, Wis.
Naujas Kapitalistu Skymas

Furnace Co., 1005 W. Okla
homa avė., patraukė į teismą 
CIO—-UAW 409 lokalą už 
streiką. Kaltinime ieškoma 
$205,000 iš unijos. Kaltina
mųjų sąraše sužymėta keli 
unijų vadai. Pats kaltinimo 
pamatas, tai kad streikas dis
kredituoja kompanijos biznį 
ir vardą.

Visai nėra ko stebėtis, kad 
kompanijos už viską kaltina 
darbininkus. Jie nori, kad 
darbininkai pusdykiai dirbtų, 
o jei kurie išdrįsta pareika
lauti žmoniškesnio mokesties, 
tai tuos inkriminuoja prasi
kaltime. Kiek toli ši byla eis, 
sunku pasakyti. Tačiau žino
ma, kad bosai ieško įvairių 
skymų išgąsdinti streikierius 
ii- apiplėšti unijas.

Minėta byla užvesta spalio 
13 d. Reikia manyti, kad apie 
šią “bylą”- sužinos visos Ša
lies darbininkai ir smarkiai 
ką nors pasakys Furnace Co.

Hankow, Chinija. — Ja
ponai gyvus sudegino tris 
suimtus Amerikos lakūnus.

Į Javos salą atvyko Ame
rikos generolas Robin Pape 
kaip stebėtojas. Javiečiai 
kovoja už nepriklausomybę.

Karsokienei, taipgi pianistei 
Rūtai šalavėjutei.

Korespondentas.

<

h.

M. SUKACKIENE, 
Katrės rolėje.

te
C?

g



ttnaten Ditty fteivirtadieti., Spalių 25, 1945’Ketvirtas puslapis tatarS—DBerty, 1

būt platinama ir pardavinė
jama ir prie bažnyčios durų, 
ir prie labdaringų įstaigų.MIRUSIŲJŲ LAIVAS
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(Tąsa)
—Tačiau juk aš nieko apie tai nežino

jau, — kalbėjo Stanislovas. — Kai jūro
je plauktoji ir turi prakeiktai sunkų dar
bą, tai nėra žmogui laiko galvoti apie to
kius kvailus dalykus.

—Ar tamstai kapitonas ničnieko apie 
tai nesakė?

—Aš plaukiau danų laivu.
Vieną valandėlę valdininkas galvojo, 

o po to tarė:
—Tai nėra ko daugiau norėti. Ar tu

rite turto? Turite kokį ūkį arba namus 
mieste.

—Ne, esu jūrininkas.
—Taigi, kaip jau sakiau, tai nėra ko 

daugiau norėti. Visi terminai, net gi ir 
pražiopsojimo terminas jau senai yra 
praėjęs. Ir tamsta negalite apeliuoti, net 
gi pasiremdamas, kad tamstai kokia nors 
aukštesnė jėga sukliudžiusi optuoti. Juk 
tamstos laivo nė viename krašte neištiko 
katastrofa, kur tamsta būtum atsidūręs 
toli nuo susisiekimo kelių. Kiekvienu me
tu tamsta galėjote aplan
kyti Vokietijos konsulą, 
arba ir kurios kitos valstybės konsulą, 
kuris mūsų valstybei ten atstovavo. Pa
raginimas optuoti visam pasauly buvo 
paskelbtas ir tai dar pakartotinai.

—Mes neturėjom progų skaityti laik
raščius. Vokiečių laikraščių ten niekur 
nematyti, o kitų kraštų laikraščių nega
lima suprasti. O jei kartais ištikrųjų ir 
pasitaikydavo kokį numerį gauti, tai ne
teko niekur pastebėti tokio skelbimo, juk 
gal ne kiekviename numery jis buvo skel
biamas.

—Aš nieko negaliu padaryti, Kozlovs
kį. Man ištikrųjų gaila. Norėčiau Tams
tai padėti. Tačiau aš neturiu teisės. 
Tamsta dar galite kreiptis į ministeriją. 
Bet tai ilgai užtruks, ir ar ką laimėsite, 
tai didelis klausimas. Lenkai visiškai 
nenori mums padėti. Tuomet kam gi 
mums jų kambarius valyti. Gal būt, net 
bus nueita taip toli, kad jūs visi, kurie 
optavote už Vokietiją, būsite iš Lenkijos 
ištremti ir tuomet mes, žinoma, turėsim 
tą pat daryti.

Visur kur, užuot rimtai padėję varg
šui Stanislovui, pasakojo tiktai politines 
nuomones. Jei koks nors valdininkas ne
nori padėti, tai visumet jis sako, jog jis 
mielai norėtų padėti, bet jis neturįs jo
kios galios ir jokių įgaliojimų. Tačiau, 
jei- garsiai su valdininku pakalbėsi ir į jį 
rimtai pažvelgsi, tai pakliūsi dar į kalė
jimą už valstybės valdininko įžeidimą ir 
už pasipriešinimą valstybei. Tuomet 
staiga jis pasidaro pačia valstybe, apsi
šarvavęs visais įgaliojimais ir visomis 
galiomis, paskelbia savo broliui sprendi
mą, o kitą savo brolį uždaro dar j celę 
arba kerta net vėzdu per pakaušį. Ko gi 
ištikrųjų verta valstybė, jei tau atsidū
rus varge, ji negali padėti.

—Aš galiu tamstai, Kozlovskį, duoti 
tiktai vieną patarimą, — tarė valdinin
kas, pasisukdamas su kėde, — eikite pas 
Lenkijos konsulą. Tamsta esate lenkas. 
Lenkijos konsulas privalo išduoti tams
tai lenkišką pasą. Tą padaryti jis yra į- 
pareigotas. Tamsta esate gimęs Pozna
nėj. O kai turėsite lenkišką pasą, tuomet 
mes galėsime padaryti išimtį ir tamstai, 
kadangi čia gyvenate ir jau anksčiau e- 
sate gyvenęs, išduosime vokišką jūrinin
ko knygutę. Tai viskas, ką aš tamstai 
galiu patarti.

Kitą dieną Stanislovas nuėjo pas Len
kijos konsulą.

—Tamsta gimėte Poznanėj?
—Taip. Mano tėvai ir dabar tenai te

begyvena.
—Ar tamsta gyvenote Poznanėj arba 

kurioj kitoj provincijoj tuo metu, kai tos 
provincijos buvo atskiriamos nuo Vokie
tijos, Rusijos arba Austrijos.

—Ne.
—Ir taip pat negyvenot tarp tūkstan

tis devyni šimtai dvyliktųjų ir tos die
nos, kurią tos provincijos buvo atskirtos.

—Ne. Aš plaukiojau jūrose.
— Ką tamsta veikėte ir kur tamsta 

plaukiojot, dabar aš dar nenoriu žinot.
—Stanislove, tai buvo pats tinkamiau

sias laikas pabrėžti per jo valgomąją.
—Aš tai žinojau, Pipipai, bet juk aš 

norėjau pirmiau dar gauti pasą, o po to 
jau aš jam būčiau vieną švarų ant no
sies užsodinęs, paskutinę valandą, kol 
dar mano laivas neišplaukė.

—Ar tamsta kurioj nors lenkiškoj r įs-

taigoj pačioj Lenkijos teritorijoj, kurios 
tuo reikalu buvo įpareigotos, per nusta
tytą laiką asmeniškai esate pareiškę no
rą užprotokoluoti, kad norite pasilikti 
lenku? — paklausė konsulas.

—Tačiau juk aš tamstai jau sakiau, 
kad per paskutinius metus aš nebuvau 
nei Poznanėj, nei Vakarinėj Prūsijoj.

—Tai nėra atsakymas į aiškų mano 
klausima. Taip arba ne?

—Ne/
—Ar esate kur nors užsieny pas tei

sėtai paskirtą konsulą, kuris turėjo rei
kiamus įgaliojimus, 
kai užprotokolavę, 
Lenkijos pilietis.

■ —Ne.
—Tai ko tamsta 

esate vokietis. Kreipkitės į vokiečių įs
taigas ir negaišinkite mums laiko.

Visa tai Stanislovas pasakojo be pyk
čio ir pagiežos, bet labai liūdnai, nes jis 
dėl kitokios rūšies priežasčių negalėjo 
pasakyti konsului savo nuomonės taip 
kaip jūrininkas galėtų.

—Iš to galima matyti, — tariau aš,— 
ką tos naujos valstybės sau išsigalvoja. 
Tai jau perdaug. Ir atrodo, dar gali būti 
blogiau. Tau reikėtų pamatyti, kaip toli 
ir Amerika tokiu keliu jau nuėjo ir kaip 
ten stengiamasi dar toliau bristi, kad 
viršytų suplėkusias ir apdulkėjusias prū- 
sikai imperatoriškas valdininko sme
genėles savo supelėjimu ir siaurumu. Nu
vyk į Vokietiją, arba į Lenkiją, arba į 
Angliją, arba į Ameriką ir pabandyk pa
dėti savo Elei raudonuoju vynu ir cina
monu ir gvazdikais iš obuolių padažo, 
tai tuojau užsidirbsi metus, kad net ne
spėsi apsižiūrėti. Valstybė neprivalo pra
rasti nė vieno savo piliečio. Bet jei tu esi 
užaugęs, tuomet tu esi niekam nereika
lingas. Tu neturi jokio turto, jokio ūkio, 
jokių namų. O tuo tarpu valstybės išlei
džia milijonus dolerių, skaito tūkstan- 

• čius paskaitų, gamina filmas ir spaus
dina knygas, kad tiktai jaunuoliai neitų 
į svetimšalių legijoną. Tačiau jei toks 
jaunuolis ateina ir neturi paso, tai jie 
jam trenkia koja į užpakalį. Tuomet jis 
turi -stoti į svetimšalių legijoną ar, kas 
dar blogiau, į mirusiųjų laivą. Tauta, 
kuri pirmoji panaikins pasus ir vėl įves 
tokią padėtį, kokia buvo prieš laisvės 
karą, ir kuri niekam nekenkė, o visiems 
palengvino gyvenimą, ta tauta, kuri pir
moji atliks tą darbą, grąžins gyvenimui 
mirusiųjų laivų negyvėlius ir mirusiųjų 
laivų savininkams sugadins visą fokusą.

—Gali būti, — tarė Stanislovas. —■ 
Tačiau nuo “Jori kės” niekas nebenulips. 
Taip, kaip šiandien yra, ne. Jis turi tik
tai vieną galimybę, jei ji paskęsta, o jis 
išsigelbėja. Bet tai nėra tikras dalykas, 
nes galima nutūpti ant kitos tokios uJo
rikės”.

Stanislovas tuomet vėl nuėjo į polici
jos valdybą, pilietybės skyrių.

—Lenkijos konsulas manęs nepriima.
—To ir buvo galima laukti. Ką mes 

dabar darysime, Kozlovskį? Tačiau tams
ta būtinai turite gauti dokumentus, nes 
kitaip negausite jokio laivo.

—Aiškus dalykas, ponas komisare.
—Gerai, aš duosiu tamstai pažymėji

mą ir tuomet ryt anksti dešimtą valandą 
nueikite su juo į pasų įstaigą. Ji čia pat, 
trys šimtai trisdešimt ketvirtas kamba
rys. Tenai tamsta gausite pasą. O turė
damas pasą, gausi ir jūrininko knygelę.

Stanislovas buvo linksmas. Jis nuėjo j 
pasų įstaigą, padavė savo pažymėjimą ir 
savo fotografijas, pasirašė, gražiam savo 
pase, sumokėjo keturiasdešimt trilijonų 
markių ir gavo sau naują pasą.

Pase viskas tiko. Tai buvo geras po- 
pieris. Stanislovas per visą savo gyveni
mą niekumet nebuvo, turėjęs tokio gero 
popierio. Su tokiu popierių jis galėjo 
plaukti tiesiog į Niu Jorką, toks jis buvo 
geras. Jam net nebūtų reikėję užkliūti 
Elis saloj.

Viskas tiko, pavardė, gimimo data, 
profesija, gimimo vieta. O ką tai reiškia: 
“Be pilietybės”? Tačiau tai nieko nereiš
kia, nes jam jos nereikia. Gauti tiktai jū
rininko knygutę. O čia, ką tai reiškia: 
“Tinka tiktai užsieniui”? Greičiausiai, 
tie valdininkai galvoja, kad ir Liuneber- 
gerio šiluose galima plaukioti garlaiviu, 
arba kad jis norįs plaukioti Elbės pa
krantėmis.

Vėl dar viena diena, ir Stanislovas at
siduria jūros valdyboj.

(Datfglau bus)

savo valią 
jog norite

čia norite.

asmenis- 
pasilikti

Tamsta

Binghamton, N. Y. So. Boston, Mass.
Atydai Dainų Ir Muzikos 

Mylėtojams
Komitetas Medikalės Pagal

bos Teikimo Sovietų Ukrainai, 
rengia puikų koncertą sekma
dienį, spalių 28, 3 vai. po pie
tų, Daniel S. Dickinson School, 
Starr Ave., Binghamton, N.Y.

Artistai yra iš Sovietų Uk
rainos, Maria Sokil, solistė ir 
Anton Rudnitsky, pianistas— 
kompozitorius. Maria Sokil, 
lyriškas sopranas, dainavo 
Charkovo ir Kijevo operose. 
Sovietų valdžia siuntė Marią 
Sokil su kitais artistais kon
certuoti po Europą: Maskvo
je, Pragoj, Vienoj, Varšuvoj 
ir kitur. 1938 metais Maria 
Sokil su Anton Rudnitsky at
vyko į Kanadą, kur turėjo di
delius pasisekimus su koncer
tais. Vėliau koncertavo Jung
tinėse Valstijose: Detroit, Chi- 
cagoj, Cleveland, New York 
ir kitur.

Anton Rudnitsky mokinos 
muzikos su pasauliniai žy
miais artistais: Egon • Petri, 
Arthur Schnabel ir Franz 
Schrcner. Rudnitsky .yra žy
mus Ukrainą tautos kompozi
torius ir autorius operos “Dov- 
bush—The Carpathian Moun
taineer” ir baleto ‘‘Storm in 
the West”, taipgi keletos sim
fonijų. Anton Rudnitsky buvo 
Charkovo ir Kijevo operų di
rektorium ir Kijevo Philhar
monic Orkestrus direktorius. 
1937 metais jis laimėjo pirmą 
prizą tarptautinėje muzikos 
k o mp etic i j o j, V arša vo j.

Visi norėdami girdėti pave
jančios muzikos Rimsky-Kor- 
sakoff, Gluck, Massenet, 
Moussorgsky, Revutsky, Vasy- 
lenko, Rudnitsky ir kitų kom
pozitorių, atsilankykime virš 
minėtą dieną. Įžanga tiktai 
75 centai. Muzikos Mylėtoja

Delei Delegatu Važiavimo Į 
Suvažiavima

Bostoniečiai pažangaus ju
dėjimo veikėjai spalių 13 d. 
vienoje sueigoje nusitarė pa
siteirauti ir pasirandavoti bu- 
są nuvežimui Massachusetts 
delegatų į A. L. D. Suvažiavi
mą Pittsburgh, Pa.

Norėta pasitarnauti, kad pi
giau delegatai galėtų nuva
žiuoti ir visi sykiu iš šios apy
linkės. Dabar sužinota, kad 
specialį busą imant negalima 
pigiau nuvažiuoti, bet gali 
prisieiti brangiau, jei reikia
mo skaitliaus važiuotojų ne
būtų, nes buso pasamdymas 
kainuoja 90 c. į mylią, su vi
sais taksais viso $678.30 iš 
Bostono į Pittsburgh.

Tai buso ėmimas palieka
ma ramybėj ir kiekvienas de
legatas lai pasirenka važiavi
mą, kaip jam geriau patinka: 
traukiniu $25.42 į abi puses, 
Greyhound busu $20.53, aero
planu $26.63 tik į vieną pusę 
(tai yra iš Bostono).

Bostoniečiai pradeda apsi
žiūrėti automobilius ir mano 
taip bus geriausia važiuoti. 
Nepaisant to, rytiečiai turime 
skaitlingai važiuoti, nors tai 
šis Suvažiavimas tolokai nuo 
mūs nukeltas, turėdami min
tyje, kad sekamo birželio mė
nesį vidurinių valstijų delega
tai turės skaitlingai atvažiuo
ti į LDS Septintą Seimą į Bos
toną.

J. Burba padarė savo prane
šimą spalių 20 d. vakarienėj, 
kad jis nors su menka sveika
ta, bet stoja Laisvės vajaus 
darban. Tenka jį pasveikinti 
už tokį pasiryžimą, nes jei ne 
Laisvė, tai mes panašių vaka
rienių neturėtume. Laisvė, 
kaip ir bile laikraštis, gali

r"? v’TWW?!-

Tai Stoties P-I-E-N-A-S, Don Wilson,” 
sake Elsie, Borden Karvė, populiariam radio pranešėjui, 
“BORDEN’S HOMOGENIZED PIENAS — o kadangi jis 
homogenized, tai gaunate Smetonos kiekviename Vitaminu D tu
riningame gurkšnyje. Išgerkite skanų jo stiklą. Ir ačiū už puikų 
jūsų pasirodymą Borden Radio Programoj.” WABC, Penktadienį, 
7:30 P. M. Borden Co.
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NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Singeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite; iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Julia Rainardienė sėkmin
gai pasidarbavo dėl Lietuvos 
vaikučių kalėdinių dovanėlių 
suteikdama užkandžius veltui, 
spalių 20 d. L. P. T. K. pa
talpose, kur padaryta pelno 
virš $50. Tiesa, ji turėjo pa
dėjėjų.

Valerija Vaškienė iš Quin
cy, Mass., atsinaujindama Lais 
vės prenumeratą aukojo $1.50 
Laisvės reikalams, vardan at
minties savo vyro mirties Juo
zo Vaškio, kuris mirė metai 
laiko atgal. Valerija jau virš 
70 metų amžiaus, bet vis dar 
dalyvauja prakilniose lietu
vių sueigose ir pramogose.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.

TEL. MARKET 2-5172

VALANDOS:

Reikia Muilo ir 
Muilo Skutenų?

Panaudoti riebalai reikalingi 
dirbt muilui... taip pat šaldy
tuvams, nylonams ir daugeliui 
kitų stokuojančių dalykų.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABO RIUS-UNDERT ARE R 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA 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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, K Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HOH

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA R RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LiūdSsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

i ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Japonijos Spauda Ne
klauso Įsakymų

Tokio, spal. 24. — Japo
nijos laikraščiai, nežiūrint 
gen. MacArthuro įsakymų, 
užgniaužia demokratines 
žmonių mintis, netalpina 
pranešimų apie karinius 
kriminalistus ar bylas prieš 
juos ir neleidžia diskusuoti 
pageidaujamų permainų. 
MacArthuro komanda, to
dėl, įspėjo Japonijos laik
raščius, kad jeigu jie nepa
sitaisys, tai bus pavartotos 
tam tikros priemonės pada
ryti japonų spaudai laisva 
ir demokratine.

smerkti visam amžiui kalėji
mo ir jau išgabenti į Waunum 
kalėjimą. Jie prie kaltės pri
sipažino.

Gaila kario, kad grįžusiam 
iš karo lauko teko prarasti 
gyvybę nuo niekšiškų plėšikų 
rankos.

Rep.

Protestuoja prieš Aus- 
tralų Siuntimą Javon
Sydney. — Australijos 

Marininkų Unija užprotes
tavo prieš valdžios sumany
mą siųsti australų kariuo
menę slopinti Javos ir kitų 
Indonezijos salų gyventojų 
sukilimą prieš Holandiją.

Penkias puslapto

Los Angeles, Cal.

Racine, Wis. Čeverykai Būsią Be Štampų, 
0 Sviestui 8 Punktai

Plėšikai Nudūrė Kareivi
Spalio 13 dieną Corp. 

Charles De Luca, 24 metų, 
kuris dar nesenai sugrįžo iš 
užjūrio, išvažiavo pasivažinė
ti su Miss. Charlotte Nelson, 
21 metų. Jie sustojo prie Mi
chigan ežero pakrančio. Stai
ga privažiavo automobilis ir 
iššoko du vyrai, kurie reika
lavo, kad Charles išmestų sa
vo piniginę su pinigais. Jam 
to nedarius, piktadariai vie
nas užgniaužė merginai bur
ną, antras peiliu pervėrė ka
rį, pasigriebė pinigus ir nu
važiavo Chicagos link.

Suimti du negrai, kurie pri
pažinti kalti užmušime ir pa-

Washington. — Menama, 
kad sekamąją savaitę jau 
nereikės racionavimo štam
pų perkant čeverykus.

Teigiama, jog kitą savai
tę svarui sviesto reikės tik 
8 raudonųjų punktų.

New Yorko viešbučiai skel
biasi dabar turį vietų ir civili
niams svečiams. Mat, laivynas 
savo įguloms nakvoti pavartojo 
laivus, nereikėjo jūrininkams 
masiniai išeiti gyventi mieste.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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

)

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės serų.

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

Siųsdami už Šerus 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.

-------------------------------------------------------------------------- a

Stokite į Kontestą Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

’ » Laisvės 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 jums 
visos informacijos ir vajui reikalinga medžiaga.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

-------------- --------------------------------------- —_____(į

Los Angeles Žydintis Miestas
II ■

Pietinės Kalifornijos pu
siau tropiškas klimatas sutei
kia galimybę vienokioms bei 
kitokioms gėlėms apvalius me
tus žydėti. Vakar mane vienas 
pasadenietis lietuvis užkvietė 
ir pabrėžė, kad nepamirščiau 
atvykti į Pasadeną per Nau
jus Metus, nes ten esti kas 
metai tradicinis gėlių-rožių 
festivalis, į kurį suvažiuoja 
apie milionas žmonių pažiūrė
ti to gėlių festivalio. Kada 
per Naujus Metus šiaurinės 
dalys Jungtinių Valstijų su
kaustytos ledais ir apklotos 
baltu sniegu, tai Los Angeles 
su savo priemiesčiais grožisi 
žydinčiomis rožėmis.

Kalbant apie žydintį mies
tą aš visai ne apie gėles noriu 
rašyti. Per šio baisaus pasau
linio karo 3 ir pusę metų lai
kotarpį Los Angeles miestas 
paaugo 600,000 gyventojų. 
Bet miesto ekonominiai ir sta
tybos ekspertai mano, kad 
Los Angeles artimoj ateity 
pasieks 3,500,000 gyventojų 
skaičių. Taip sparčiai augan
čiam miestui namų statymo 
firmos mano pastatyti į še
šių mėnesių laikotarpį kas 
metai po 50,000 gyvenamų 
namų. O vietos plėstis Los 
Angeles miestui nestokuoja, 
nes yra dideli plotai neapgy
ventos žemės, šiuo la^u Wa
shingtone yra svarstomas 
klausimas paskirti 25,000,000 
dolerių Los Angeles miestui 
ir jo priemiesčiams pastaty
mui federalės valdžios namų, 
kaip pašto ir kitokių pastatų.

Nurpato Pramonės Kilimą
Praėjusio karo laiku vaka

rinėse valstijose tapo išvysty
ta metalo gamybos pramonė, 
kaip tai plieno, vario, alumi- 
numo ir kitų. Plienas ir kiti 
metalai yra pagrindinė me
džiaga mašinų pramonei plės
tis. Užtai apie 30 firmų, ku
rios turi savo fabrikus rytinė
se ir vidurvakarinėse valsti
jose, dairosi po Los Angeles 
miestą pirkti lotus dėl staty
mo savo fabrikų skyrių. Ge
neral Motors kompanija j an 
užpirko žemės plotą Burbank 
(L. A. priemiestis) ir greitu 
laiku pradės statybą automo
bilių fabriko, kuriame dirbs 
apie 5,000 darbininkų. For
das, prie jau esamo fabriko, 
statys kitą, kad išplėsti “for- 
dukų” gamybą Kalifornijoj. 
O gi garsusis Pacifiko pakraš
čių industrialistas Henry Kai
ser irgi mano statyti savo nu
matytų automobilių “freize- 
rių” sustatymo fabriką kur 
nors Los Angeles ar San Die
go. Čia sužymėta tik “big 
fish”, o mažesnieji irgi ruo
šiasi savo gamybą plėsti, nes 
kitaip iš kur gi bus galima 
surasti tuos 60,000,000 darbų 
Amerikos darbininkams.

Kiek viską ant vietos teko 
patirti, tai atrodo vienas iš 
praktiškiausių / dalykų paėsti 
visokią ganjybą Kalifornijoj, 
nes čia oras palankus — žie
mą nėra šalta, o vasarą ne- 
perdaug karšta, nors šilta, 
bet sausa ir ta šiluma pakenk 
čiama. Be to, darbininkams 
namų , nereikia statyti/ kad 
būtų storos sienos, kad nuo1 
šalčio apsigintų, taipgi nerei
kalinga visokio sunkaus ap
sirengimo, ir tame yra nema
žai sutaupų ant rūbų ir kuro. 
Aplinkui tinkamas klimatas 
augti daržovėms ir vaisiams, 
kaip vienam iš sveikiausių 
maistų žmogaus kūno ir ener
gijos budavojimui.
Los Angeles—

Pasaulio Madų Centras
Los Angeles rūbų siuvimo 

pramonė smarkiai plečiasi, 
buvusios siuvyklos . didina sa
vo gamybą, taipgi viena po 
kitos steigiamos naujos siu
vyklos. Rūbų siuvimo pramo
nės asociacijos pastangomis, 
bus atidarytas keturių metų 
madų “dezainerių” kursas 
Kalifornijos Universitete, Los 
Angeles mieste. Tai bus pir
mutinė aukščiausia dezainie-

rių mokykla visose Jungtinėse 
Valstijose. Yra ruošiama pa
daryti Los Angeles pasaulio 
madų centru, vietoj Pary
žiaus.

Judžių Gamyba
Tas didelis kultūros, ap- 

švietos ir pasiliksminimo pą- 
bųklas — judžiai. žmonių 
ekonominiam gerbūviui ky
lant, vis rasis daugiau palin
kimo ir materialių galimybių 
lankyti judžių teatrus. Ir aiš
ku, yra dideli prospektai ju
džių gamybai kilti,’ o toji ga
myba susispietus Los Angeles 
apylinkėj, tai yra Hollywoode. 
Ir tai viską trumpai suėmus,1 
dar ką kalba miesto valdžios 
autoritetai, numatoma grei
tas ir didelis Los Angeles 
miesto augimas. Tai gali būti 
vienintelis Jungtinėse Valsti
jose miestas, gyvenantis tokį 
spartų žydėjimo laikotarpį.

Lietuviai
Los Angeles lietuviai taip 

plačiai išsimėtę po miestą gy
vena, kad niekur nesudaro 
lietuvių daugiau gyvenančio 
distrikto. Apie gyvenančių lie
tuvių skaičių čia tarpe lietu
vių yra dvi nuomonės. Vienas 
draugas pasakojo, kad, jo 
nuomone, Los Angeles gyvena 
apie tūkstantis lietuvių, bet 
kitas draugas tvirtino, kad 
jis patikrino miesto rekordus, 
kuriuose rodoma, kad gyvena 
du tūkstančiai lietuvių, šiuo 
laiku ta skaitlinė yra daug 
pasikeitus, nes pastaruoju lai
ku daug lietuvių atvažiuoja 
iš rytinių valstijų į Los Ange
les apsigyventi.

Spalio 7 d. Los Angeles 
Lietuvių Moterų Kliubas su
rengė šaunų parengimą šva
rioj North Star Auditorijoj. Į 
parengimą, kurs buvo rengia
mas kilniam tikslui — nupir
kti pieno dėl Lietuvos vaiku
čių, susirinko apie du šimtai 
Los Angeles lietuvių. Nuo 4 
vai. po piet iki 10 vai. vakaro 
linksminosi prie geros orkes- 
tros. Vienas dalykas man me
tėsi į akis, tai kad losangelie- 
čiai lietuviai smarkūs šokėjai, 
visi šoka, seni, jauni ir maži, 
kokio “zbitrumo” pas chica- 
giečius nesimato. Gal būt Ka
lifornijos oras suteikia dau
giau energijos. Nuo šio paren
gimo, rengėjai tikisi turėt apie 
šimtinę belpo suteikimui pa
ramos karo sąlygų nukankin
tiems Lietuvos našlaičiams.

Šokiuose teko susipažinti su 
nemažai lietuvių. Jie atrodo 
linksmi ir draugiški.

Vienas jaunas lietuviukas, 
sužinojęs, kad aš dar nesenai 
atvykau į Los Angeles, klau
sia manęs: “Kaip tu suradai 
lietuvius Los Angeles ? Kiti čia 
gyvena po 5 metus ir lietuvių 
nesuranda.” Sakau jam, tie 
žmonės, kurie niekur nepri
klauso, nieko neveikia, niekur 
nesusiriša su jokiu visuomeni
niu judėjimu, tie nieko negali 
surasti. Bet aš atvažiuodamas 
į Los Angeles atsivežiau de- 
sėtkus lietuvių antrašų, nors 
jų nei vieno asmeniškai nepa
žinojau, bet vienose organiza
cijose priklausome, ir atvažia
vau kaip pas draugus, o jie 
priėmė kaip giminę, su šypse
na, su džiaugsmu ir draugiš
kumu. Ir štai kaip “suradau” 
lietuvius.

Iš tiesų, kol gyveni ant vie
tos, nepajunti tos organizaci
nės reikšmės, iki patenki į 
nepažįstamą, naują miestą ir 
čia sutinki žmones, kurių nie
kuomet nematei. Kalbi su 
jais, juokauji, rodosi susitikai 
su senai matytais draugais, 
taip viskas pasidaro artima, 
jauku. Ir pajunti, kaip kilniai 
riša lietuvius ne tik kaipo vie
nos tautos žmones, bet kaip 
vįenų siekių, vienos idėjos 
sankeleivius.

Dėl šių ir kitų priežasčių 
yra svarbu prikląusyti lietu
viškoj organizacijoj — tokioj, 
kaip Lietuvių Literatūros 
Draugija.

W. Raila

BIZNIERIAI, SKELBKITES 
, LĄISVEJ
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Anglai Piktuoju ir "Geruo
ju” Eina prieš Javiečius
Batavia, Java. — Susi

kirtime tarp Anglijos indu- 
sų kariuomenės ir Javos 
salos patrijotų tapo užmuš
ta 12 j aviečių ir 2 anglų ka
reiviai. Tuo tarpu anglų 
komandierius pasikvietė 
Javos ir kitų Indonezijos 
salų paskelbtos respublikos 
užsieninį ministerį Soebar- 
djo, užfundino jam užkan
dį ir ragino sustabdyt suki
limą prieš Holandijos val
džios grįžimą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠTAI KAIP, KAIMYNE
Eikite pešti ar lipkite į savo karą ar jūs imkite Bušą 20 nuo Plainfield ir pribūkite 

į mūsų fabriką.
Mūsų fabrike klauskite Doug Simcoe

Doug Simcoe jums pasakys žtnogus-j-žmogų: “Mes nekalbame dailiai ir mes neturime 
dailių darbų—mes nesiinteresuojame tuščiai kalbėti ar laiką gaišinti—bet jei jūs norite 
ir galite atlikti pilnai teisingai nuolatinį darbą su gera ateitimi, mes galime pastatyt 

jus j darbą tuojau.“
ŠTAI YRA KAIP TIK TA PROGA, KOKIOS JCS NORITE— 

BEVEIK TIK UŽ JCSŲ KIEMO

AMERICAN ROCK WOOL CORP.
SOUTH PLAINFIELD, N. J. (254)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

PRANEŠIMAI
a ___________

BROCKTON, MASS.
Spalių 28 d., Pythian Temple salė

je, 47 W. Elm St., įvyks dailės paren
gimas. Worcesterio Aido Choras su
vaidins trijų veiksmų operetę, “Ka
da Kaimas Nemiega.” Programa pra
sidės 2:30 vai. dieną. Pasibaigus 
operetei bus draugiška vakarienė., 
Liet. Taut. Namo salėje. Kom.

(250-251)

WORCESTER, MASS.
Spalių 28 d., Liet, salėje, 29 Endi

cott St., įvyks svarbus bankietas, 
kurį rengia Komunistų Partijos vie
tinis skyrius. Programe dalyvaus 
žymi kalbėtoja, N. P. K. narė, Eliza
beth Gurley Flynn. Pradžia 6 v. v. 
Nepraleiskite progos neišgirdę šią 
kalbėtoją, Amerikos darbo klasės 
veteranę. 1 Kom.

(250-251)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 28 d., 2 vai. dieną, 143 Pierce 
St. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių tarimų ap
svarstyti, kaip A. L. Dem. Suvažia
vimą; 6-to apskr. konferenciją ir 
daugiau. L. T.

(250-251)

ALDLD 4-to APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Pittsburgho ir apylinkės 4-tas ap
skritys ' šaukia konferenciją, 28 d. 
spalių, 2 vai. dieną, 1320 Medley St. 
(LDS 160 Name). Visos kuopos ma
lonėkite prisiųsti delegatus į konfe
renciją, vieną delegatą nuo 10 na
rių. Jeigu kuopa neturi 10 narių, vis- 
tiek gali siųsti vieną delegatą. Pri- 
duokite delegatui naujų sumanymų 
organizacijos labui. S. Orda, Užrašų 
Rašt. (250-251)

LINDEN, N. J.
Lindeno Lietuvių Centralinis Kom. 

rengia balių, spalių 27 d., Liet. Lais
vės Parke, 340 Mitchell Ave. Ba
liaus pelnas skiriamas priėmimui 
mūsų sugrįžusių kareivių. Balius už
varytas “Atviručių” arba “Post 
Card” balius. Taipgi bus ir išlaimėji- 
mas. Scotty Orkestrą gros šokiams. 
Kom. (250-251)

HARTFORD, CONN.
Spalių 28 d., 3:30 vai. dieną, Liet. 

A. P. Kliubas apvaikščios 5 m. su
kaktuves nuo įsigyjimo nuosavo na
mo. Bus ir koncertinė programa, šo
kiai iri prakalbos. Vyriausiu kalbėto- 
jum bus Miesto gaspadorius William 
Mortensen. Dainuos operos daininin
kai: Susana Griska ir Ralph Jusko. 
Šokiams gros Stefan Yanush orkes
trą. Valgių ir gėrimų bus užtekti
nai. Kviečiame visus dalyvauti. Kom.

(250-251)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Pagalbos Teik. Kom .paren

gimo diena permainyta. Buvo pra
nešta, kad įvyks spalių 27 d. Dėl ne 
nuo mūsų priklausančios priežasties, 
tą dieną parengimas negali įvykti. 
Perkelta į sekmadienį, spalių 28 d., 
4 vai. dieną. Visi, kurie turite tikė
tų platinimui, pataisykite ir parduo
dant pasakykite, kad parengimas bus 
spalių 28 d. Kurie įsigijote bilietus 
dėl šeštadienio, bus geri sekmadienį. 
Prašome dalyvauti, bus gera muzika, 
užkandžių ir ištroškusiems atsivėsin
ti. Visas pelnas skiriamas pagalbai 
nukentėjusięms Lietuvoje. Nepa
mirškite dalyvauti, 4 vai. dieną, spa
lių 28 d., White Eagle Hall, 8315 
Kosciusko Ave. LPTK. (250-251)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. spalių, 2 vai. dieną, 211 W. Coal 
St. Prašome visus dalyvauti. P. E., 
sekr. i (250-251)

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

spalių 27 d., 8 v. v., pas V. Bingelio 
82 Keen St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turėsime svarstyti delegato pa
siuntimą į Dem. Liet. Suvažiavimą 
Pittsburghe. Taipgi bus Išduotas ra
portas iš atsibuvusios vakarienės.
J. Bimba, sekr. (250-251)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

spąlių 26 d., 8 v. v., 408 Cpurt St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, yra daug svarbių 
reikalų putąrti. Taip pat bus balsa
vimai ĄLPLD Centro Komiteto 
1946 ir 1947 metams. — C. Andriū- 
nas, Sekr. (249-250)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. spalių, 8 v. v., 318 W. Broad
way. Malonėkite visi dalyvauti, .nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
ti. Taipgi •’ reikės ‘ išrinkti dęlegatą į į 
2-rąjį. Am. \Ę>em. Liet.' Suvažiavimą, 
kuris įvyks Fittsburghe. Dalyvau
kite visi susirinkime. —- A. D.-

MERGINOS!
MOTERYS!

TUOJAU REIKALINGOS

ŠIE DARBAI YRA GERAI 
APMOKAMI SU

PUIKIAUSIA TAIKOS LAIKŲ
ATEIČIA

LENGVOS, ŠVAROS SUSTATYMŲ 
DARBAI

NELAUKITE—UŽSITIKRINKITE 
SAVO ATEITI

KREIPKITĖS DABAR

HATFIELD WIRE
& CABLE CO

346. Bergen Ave. (kamp. Virginia)

Jersey City, N. J.

BERGEN 4-5800

(250)

PRADINĖ—RAŠTININKĖ 
{imant tarp departmentų pasiuntimų ap

tarnavimą. Kreipkitės asmeniškai, 
netelefonuokite.

A. SCHRADER’S SON, / 
470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.

 (255)

MERGINOS prie gręžiamųjų presų 
ir sustatymo darbo.

H. & R. TOOLS DIES &
STAMPING CO.

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

UŽBAIGĖJOS
Patyrusios

Prie Pirštinių Išdirbimo
ARIS GLOVES JNC

118 E. 25TH ST.

MERGINOS
Prie radio dratų įjungimo ir sustatymo.

Kreipkitės 9 iki 5 kasdien.
PAN AMERICAN ELECTRIC CO„ 

132 FRONT ST., N. Y. C.
(250)

More
5W
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1798 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 33 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY
33 Graham

RUBEL & HYMAN RUBEL
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 1613 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 249 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GRENIER W. TURNER 
Ave., Brooklyn, N.249 Sumner

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 1764 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 908 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE HARTIGAN
908 Albany Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2258 Pacific St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.'

ANGELA UNGARELLI
2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2880 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KROGER
2880 Nostrand Ave., Brooklyn,

Reikia patikimų vyrų darbui iš lau 
ko; nuolatinis darbas su pakilimų 
progomis. Kreipkitės asmeniškai 

į Mr. Post.

Perth Amboy Gas Light Co
Linden Street

PERTH AMBOY, N. J
(263)

PLAITYTOJAI 
BUFUOTO J AI—POLIŠIUOTOJAI 
ELEKTRINES PAJĖGOS PRESŲ 

OPERATORIAI 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 
Abel na i Fabriko Darbininkai 

Patyrę—Be patyrimo
GERA PROGA 

NUOLATINIS DARBAS -VIRŠLAIKIAI
Kreipkitės iki 12 Dieną 

ELECTRO CHEMICAL CO. 
1100 BROOK AVE.

(166th St.) BRONX
(252)

REIKIA NAKTINIO 
APVALYTOJO 
Nuolatinis Darbas 

KREIPKITBS Į MR. PATTEN 
F. W. WOOLWOR1TI 
441 — 5TH AVENUĖ 

N. Y. C.
(251)

RANKOM UŽKALĖJAI IR PAGELBININ
KAI PRIE MEDINIŲ DĖŽIŲ. 

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
BAUM & WILLSE, INC., 

154 RAYMOND BLVD. NEWARK, N. J. 
__________________________________________ m

Laikrodininkai
Įsisteigusi Taisymų Krautuvė 

Turi Nuolatinių Darbų 
DEL PATYRUSIŲ VYRŲ 

AUKŠTOS ALGOS 
Uždarbiai Nerubežiuoti 

ARTHUR SMETANA’S SONS
50 Broadway, Passaic, N. J.

(253)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10713 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
427 Wythe 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

427 Wythe
GONZALO 
Ave.,

MOLINA 
Brooklyn, N.

INDŲ MAZGOTOJAI(251)

(251)

the

N.

4

Y.
557
(354)

T.W.A. HANGAR NO. 6 
LA GUARDIA FIELD

MASADŽIUOTOJOS. laisniuotos. Galime da- 
taikyti jums tinkamas valandas, ir arti jūsų 
namų. Rytais, popiečiais, vakarais ar pilną 

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

Miss Polier, LExington 2-6309.

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
<31, {skaitant viršlaikius. * 

INGE, 59 Pine St., New York City.
(X)

OFISŲ DARBININKĖ 
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. <37.25 Matykite M*’. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)

VIRTUVĖS DARBININKAI
Linksmos darbo sąlygos

• t v Airporte
Moderniniai įrengimai 

Pakilimo progos

KREIPKITĖS KASDIEN 9-2 
ŠEŠTADIENĮ A. M.

POLIŠIUOTOJAI IR 
PAGELBININKAI

Patyrę prie aluminum indų 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS 
LIBERTY METAL STAMPING CO. 

98-34 JAMAICA AVE. 
RICHMOND HILL, L. I.

(251)

VYRAI
NAKTIMIS—10 P.M. IKI 6 A.M.

LENGVAS FABRIKO DARBAS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

75c I VALANDĄ
VAKACIJOS. BONAI, ŠVENTES 

KREIPKITĖS TUOJAU
205 WATER ST., BROOKLYN 

6th Ave. Subve York St. Stotis 
Gdtvekariu iki Jay—Sand Gatvių

| _____________________(251)

VYRAI ar BERNIUKAI, prie abelno 
fabriko darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

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

Raštininkės-Merginos
Išsiuntimų Rūmui

5 DIENŲ SAVAITĖ
Didelė Naudotojams Pardavimų Organizaci
ja ; patraukianti aplinkuma ; didelis )x>ilsiq 
kambarys; aprūpinimai užkandžiais ir Muzak.

$100 Į MĖNESI
PRADŽIAI

Dabar Priimamos Aplikacijos 
ALGONQUIN 4-3030

(251)
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NwYorto^/^g^fZinioi Lietuviai Talkininkavo
Rinkliavoj Ispanijai

___ k__
Laisvėje seniau buvo minė-

Mūsų Kvota Pergalės 
Paskolos Vajuje

Iš Karo Fronto j Darbą! 
už Peter Cacchiones

Išrinkimą i

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Brooklyniečiai ir artimų Rekštis, Eleanora Evans, Mrs.

Daugeliui Brooklyn iečių gerai 
pažįstamasis Norman Shrank, 
vos spėjęs sugrįžti iš karo fron
tų Europoje, tuojau stojo dar
buotis išrinkti Peter V. Cacchi- 
one sekamiems keturiems* me
tams į Miesto Tarybą. Peter 
Wallman, kitas veteranas, va
dovauja Veteranų Komitetui 
už Cacchione. L. K. .V.

—

East New York, N. Y.
ALDLD 185 k p. turėjo su

sirinkimą, 17 d. spalių. Iš se
kretoriaus raporto paaiškėjo, 
kad mūsų kuopa turi 58 na
rius ir mūsų kuopa gal pla
čiausią apylinkę užima, negu 
bent kuri kita. Pradedant su ' 
šia, East New Yorko, apylin- Į

apylinkių lietuviai deda dide
les pastangas sudaryti šį De
šimtą Siuntinį dovanų Lietu
von didžiausiu, duosniausiu. 
Kai kurios brooklyniečių šei
mos be pertraukos renka dra
bužius ir čeverykus. Renka ne 
tik tarp lietuvių, bet ir tarp 
kitataučių.

Tūlos šeimynos yra jau su
rinkusios po kelias dešimt ir 
po kelis šimtus svarų drabu
žių. Gaila, kad stoka laikraš
tyje vietos neleidžia kreditus 
paskelbti pagal nuopelnus, tu
rime tenkintis paminėjimu tik 
vardo.

Drabužių ir čeverykų paka
vime Drabužių Centre, 417 
Lorimer St., dirbama per sa
vaitę tris vakarus — pirma
dieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais. Prašome tais vaka-

ke ir pasiekiant Coney Island 
ir Huntington, L. I.

Drg. J. Vinikaitis išdavė 
raportą iš Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto lokalinio 
skyriaus darbo rinkime dra
bužių ir pinigų šioje apylinkė
je. Labai daug drabužių su
rinko draugės Linkienė ir Še
rienė, eidamos per stubas. 
Taipgi daug pasidarbavo 
draugai Mažilis, Juodzevičius, 
Rainys ir Brusokas. O drau
gas Vinikaitis tuos visus dra
bužius su automobiliu prista
tė į drabužių krautuvę.

Priėjus prie aptarimo apie 
pasiuntimą delegato i Antrą
jį Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą, delega
te apsiėmė draugė S. Vinikai- 
tienė ir kuopa paskyrė aukų 
$5 pasveikinimui.

East New Yorko kuopos 
rengia savo metinę vakarie
nę, gruodžio (Dec.) 8 d., su- 
batos vakare, Andersono sve
tainėje (buvusi Daukanto). 
Kurie norite dalyvauti mūsų 
vakarienėje, įsigykite
iš kalno, užsitikrinsite sau vie-

tikietus kai,

rais atnešti dovanas, kviečia
me padėti dirbti. Darbo yra 
labai daug. ,

Drabužių Aukojo Šie:
John Krumin, H. Kanapo- 

rienė, J. Babeskas, Zaleckas, 
Cepkauskienė, J. Stankaitie- 
nė, U. Sinkevičienė, Petras 
Satkus, Petras Pakalnis, M. ir 
O. Dobiniai, taipgi O. Dobi- 
nienė surinko nuo Fay Rach- 
lis, Mrs. Ferrara, Tanya R. 
Levy, Mrs. M. Plaut, Rochelle 
B. Miller, Rose Digilio ir Mrs.

IT. Sloan.
J. Tamsonas, F. Reinhardt, 

1 J. Rušinskas, Sprigulevičius, 
I Magdalena Aleksiejus, E. Kos- 
mach, Anna Vigunas, F. Čer- 

: nevičius, W. Bajtrušaitis, K. 
Pavalkis. Draugės Šerienė ir 
Linkuviene surinko nuo: Bu- 
kavičius, K. Raibunas, L 
Kriksčiunas, A. Bozaras, A. 
Kvedarauskas, ir A. Linkus.

J. Kunigonis, A. Misevičie
nė, Ona Shunka, J. Diržis, 
Gladys Vinikaičiutė, Malinaus-

S. Wort, M. Klimas, Ka
rolis Rutkus, S. Vinikaitienė.

Vitkus, Walter Keršulis, J. 
Užupis, A. Bieliauskas, T. 
Repšys, J. Aurinskas, J. Mur- 
mokas, E. Morkus, D. Mažilis, 
S. Jackson ir Frances Cana- 
wick.

Iš New Jersey: Joseph J. 
Matušaitis, Z. Stasiulis, M. 
Burkauskas, K. Žukauskienė, 
V. Žilinskas, Lilian Yuškienė, 
Geo. Stasiukaitis, Mažeikienė, 
J. Stanelis, A. Stripeika.

Dėkojame už dovanas ir 
pasidarbavimą. Taip pat pra
šome visomis išgalėmis dar
buotis ir toliau.

Dešimtą Siuntinį norime pa
baigti tuojau ir išsiųsti Lietu
von pirmomis dienomis lap
kričio, kad pasiektų Lietuvą 
pirm žiemos speigų. Ir trokš
tame, kad tas siuntinys būtų 
toks didelis, jog kiekvienas 
reikalingas priedangos žmo
gus gautų nors po vieną dra
bužį nuo savo brolių ir sese
rų iš Amerikos. ,

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas

tą vakarieniauti ir palengvin-Į Catherine Viglione, A. Lidei- 
site komisijai darbą. kienė, J. Urbonas, A. Punic-

M. Klimas. j kienė, P. Bečis.
-------- * | Bronė Rušinskaitė, K. Ru- 

Long Island gelžkelio inži-j šinskienė, Mr. ir Mrs. Eddie 
nui nušokus nuo bėgių prie Benson, A. Kalvaitienė, Aug. 
Sunnyside, traukiniai 'sutruko: Pud imas.
apie 10 minučių. Iš keleiviui Juodzevičius ir D. Mažilis 
niekas nenukentėjo. Isurinko nuo: A. Karušaitis, V.

Dvasiškiai Pikiete 
Prieš Daily News

Pereitą pirmadienį ir antra
dienį būrys veteranų pikieta- 
vo laikraščio Daily News lei
dyklą, New Yorke. Veteranai 
reikalavo prašalinti iš redak
cinio štabo John O’Donnell už 
jo antisemitizmą.

O’Donnell, kaip žinia, ta
me laikraštyje rašė, kad įta
kingi Amerikos žydai pa
diktavę prašalinti iš okupaci
nės armijos vadovybės gen. 
Pattoną už palaikymą Bava-j 
rijos valdžioje nacių. Kilusi 
prieš Daily News visuomenės! 
masiniams protestams, organi
zacijoms pradėjus skelbti tam 
laikraščiui boikotą, keliolikai 
žymių Įstaigų ištraukus garsi
nimus, O’Donnell už virš po
ros savaičių neva atšaukė tą 
savo prasimanymą. Tačiau ve
teranai sako, jog tas nepakei
čia padėties. Tas iš nacių pro
pagandos pedlioriaus nepada
ro demokrato, galimo patikėti 
darbui visuomenę informuoti 
pasinešėjusioje įstaigoje.

Veteranai sako, kad jeigu

Lietuvių Piliečių Komitetas kviečia jus išgirsti vėliausias ži
nias mūsvJ miesto, šalies ir pasauliniais reikalais. Ateikit į 
L A. Piliečių Kliubo salę, 280 Union Avė., Brooklyne. Kalbės 
D. M. Šolomskas ir Miesto Tarybos narys Peter C. Cacchione

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
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
jMMMMMMMMMaeMMMMMWWVWMmfVWWWWWVMAMWWWVVVVWVVVWVWWWVWWVVVWV

Daily News laikraščio leidėjai 
nenori laikyti tą laikraštį pri
pažintu nacių propagandos or
ganu, jie turi tą raštą atšauk
ti savo redakciniame, pa
smerkti antisemitizmą ir pra
varyti O’Donnellį.

Trečiadienį prie pikieto pri
sidėjo dvasiškiai, kooperuo
jantieji su žurnalu The Pro
testant.

Mūsų Šalies su Taryby 
Sąjunga Draugingumo

Sukakties Vakaras
Ketvirtas metinis glaudes

niems ryšiams su Tarybų Są
junga plėtoti masinis susirin
kimas įvyks didžiajame Ma
dison Square Gardene lapkri
čio 14-tos vakarą, trečiadienį. 
Apie tai praneša Edwin S. 
Smith, direktorius National 
Council of American-Soviet 
Friendship, kuri organizacija 
rengia tą mitingą.

Tema šio mitingo, sako Mr. 
Smith, bus: “Jungtinės Vals
tijos su Tarybų Sąjunga Tal
kininkės Taikoje.” ,0 tai be 
galo svarbi tema pasaulio is
torijoj šiuo momentu. Ėmė il
gą, širdį veriantį karą mums 
parodyti, kad mes turime daug 
ko pasiūlyti vieni kitiems, kad 
joks priešas negali pasiprie
šinti tokiam vieningumui, ko
ki mes parodėme.

“Dabar mes trokštame pa
švęsti visas savo pastangas 
taikos gyvenimui. Kaip kad 
rusai turi galimybę daug ko 
nuo mūsų pasimokinti, mums 
taip pat bus labai naudinga 
aukščiausia kooperacija ir 
apsikeitimas mintimis su Ta
rybų Sąjunga. Senas priežodis 
sako: ‘žmogaus nepažinsi, kol 
su juo ne pagyvensi.’ Dar kitas 
priežodis sako, kad tik ‘drau
gai gali gyventi vienuose na- 

Imuose.’ Jeigu mes norime' gy
venti taikoje ‘viename pasau
lyje,’ apie kurį velionis Wen
dell Willkie rašė, mes turime 
tapti glaudesniais, artimes
niais draugais su savo pasau
liniais kaimynais.”

Mr. Smith kviečia lietuvius 
būti dalyviais to svarbaus su
sirinkimo lapkričio 14-tą. Pra
šo iš anksto įsigyti bilietus. .

Vienas jūrininkas mirė, 5 
kiti sunkiai sergą nuo apsinuo
dijimo maistu Flushing Bara

kuose, Flushing ir Vanderbilt 
Avės., Brooklyne.

Sing Sing kalėjimo įnamių 
skaičius per dvi savaites paau
gęs 35-kiais. Viso ten esą 1,- 
637 gyventojai (be prižiūrė
to j ų).

PAJIEŠKO.IIMAI
Pajieškau savo žmonos, Emilijos 

Trepenaitienės (Karasevičiūtė). Ži
nau, kad jos paskutinis antrašas 
buvo 14 Stagg St., Brooklyne. Nesu 
girdėjęs nuo jos jau suvirs 15 metų. 
Prašau jos atsišaukti, arba kas ži
no jos dabartinį antrašą, kad pra
neštų man, už ką būsiu labai dė
kingas. John Trepenaitis-Trepen, 
229 Stockton St., Brooklyn, N. Y.

ta, kad lietuvių organizacijos 
darbavosi viso miesto rinklia
voje Ispanijos liaudiečių, ko
votojų prieš fašizmą paramai.

Šiomis dienomis Spanish Re
fugee Appeal atsiuntė Jonui 
Gasiunui, LDS sekretoriui, 
laišką, kuriame praneša apie 
tos rinkliavos pasekmes:

“Ispanijai Laisvinti rinklia
vos dienos didžiai pavyko... 
surinkta $1 (),()()() ir siunčiami 
tiesiog paramai Ispanijos res- 
publikiečių, ištremtų Franci- 
jon. Dėkojame jūsų organiza
cijai už prisidėjimą darbu 
rinkliavos sekmingumiui.

“Jūsų organizacijos surin
ko $53.85. Tai yra tiesioginė 
materiale parama didvyriš
kiems pirmiesiems kovotojams 
prieš fašizmą. Be to, rinkda
mi aukas, jūsų nariai padėjo 
supažindinti newyorkiecius su 
didžiąja Ispanijos žmonių ko
va. Tas taip pat yra tiesiogi
ne ir neįkainuojama parama 
laisvės siekiančiai Ispanijai.

“Džiaugiamės galėdami ti
kėtis jūsų aktyvės paramos Is
panijos respublikiečiams jų 
kovoje už demokratiją.

“Draugiškai,
Elaine Ross.”

★ ★ ★
Rinkliavoje pasidarbavo: J. 

Gasiūnas, S. Petkienė, V. ši- 
beikienė, O. Reinhardt’ienė, J. 
Gužas, S. Sasna, G. Kuraitis, 
A. Kalvaitienė, E. Granickie- 
nė, A. Depsienė, M. Wilson. 
K. Petrikienė, negalėjusi tuo 
laiku padėti darbu, aukojo $2. 
Kitų stambiosios aukos buvo 
skelbtos seniau. S.

šimtas veteranų ir unijistų 
pikietavo Ispanijos fašisto 
Franco konsulatą New Yorke 
pereitą pirmadienį. Pikietas 
buvo protestui prieš fašistinės 
valdžios pasikėsinimą nužudyti 
respublikiečius Santiago Alva
rez ir Seb. Zapirain.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8.842

WAR CRIMINAL . . . Nazi Hans 
Ritz is placed under the noose 
following his conviction as a war 
criminal by the famed .Kharkov 
trials in Russia. This is a scene in 
“We Accuse,’’ film produced by 
Irvin Shapiro.

—Sovfoto Artktno

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.

V-; . ■ • - ■ ...............

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

. kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampn« Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Filmą “We Accuse’’ pradė
ta rodyti Stanley Teatre, 7th 
Ave. ir 42nd St., New Yorke, 
spalių 24-tą.

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y. %

Šį pirmadienį prasidės Per
galės Paskolos bonų pardavi
mas. Organizacijos pasiruošia 
jame dalyvauti.

Didžiojo New Yorko kvota 
šiame vajuje nustatyta virš 
trys bilionai ($3,045,550,000) 
iš visai valstijai skirtos kvotos 
$3,535,000,000. Visos šalies 
kvota yra 11 bilionų ($11,- 
000,000,000).

Roosevelto Bonas
E bonų serijose, skirtose iš

pirkti atskiriems asmenims, 
eiliniams žmonėms, pirmu 
kartu išleistas $200 vertės bo- 
nas su velionio prezidento 
Roosevelto paveikslu. To bo- 
no perkamoji kaina bus $150.

Roosevelto bonas jau bus 
gaunamas pradedant pirma
dieniu, spalių 29-ta. Kampa
nija tęsis iki gruodžio (Dec.) 
8-tos.

Dienraščio Laisvės raštinė, 
tikimasi, patarnaus jums įsi
gyti Pergalės Bonus, kaip kad 
patarnaudavo pirkime Karo 
Bonų.

Kam Dar Reikalingi Tie- 
Bonai ?

New Yorko teatrininkai bu
vo viena iš žymiausių grupių- 
pardavime karo bonų. Ji pa
kviesta darbuotis ir pardavi
me pergalės bonų. Kampani
jos atidarymo arbatėlėj pas 
teatrininkus lankėsi generolas. 
Wainwright. Tai tas pats, ku
ris su sauja eilinių karių buvo 
pasilikęs ant Corregidor ka
riauti iki paskutinė amunici
ja išsibaigė ir su likusiais bu
vo paimtas japonų belaisvėm

Wainwright sakė, kad,

apart parvežimo karo artnijtį 
ir joms išmokesčių, dar bent 
per pusmetį, reikės nuolat pa
laikyti mažiausia 200,000 vy
rų Vokietijos ir Japonijos sar
gyboje - okupacijoj. Tas vis
kas turės būti apmokėta Per
galės Paskolos bonais.

BILLY HOLIDAY
Jeigu jūs gyvenate didžiaja
me New Yorke ar kur nors 
netoli jo; jeigu jūs turite liuo- 
są dieną šį sekmadienį, 28*tą, 
jūs galite matyti ją ir daug 
kitų teatro įžymybių žvaigž
džių už Benjamin J. Davis 
programoj, Golden Gate Ball
room, 142nd St. ir Lenox Ave., 
New Yorke. Tikietai nuo $1.20 
iki $2.40. Pradžia 3 vai. po 
pietų.

NEWARK OPERA HOUSE 
Washington ir Court St., 

NEWARK, N. J. 
Tik 3 Dienas! • ------

Spalio 25, 26, 27
Nuolatinis Rodymas Ketvir. ir Penktad. 

nuo 6:30 v. v. šcštad. nuo 1:30 p. p.

Pirmas Rodymas Newarke

“MERGINA NO. 217”
: ..........——................■ ........................

DANTŲ GYDYTOJAS .

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS1 rytevalais. į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Mau jer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

belaukiant, 
laikrodžių

Persodinant Deimantus jums 
Turime ekspertus taisymui 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St.
TeL ST. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




