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na mirusio prezidento, kalbė
dama su korespondentais, 
reiškė nepasitenkinimą dėl ne
pavykusios užsieniu mimsteriu 
konferencijos Londone. Ji sa
kė, kad Mr. James F. Byrnes 
turėjo eiti tuo keliu, kuriuomi 
ėjo prezidentas F. D. Roose- 
veltas, bet jis nėjo. Kalbėda
ma apie santykius su Sovietu 
Sąjunga, ji sakė, kad velionis 
Rooseveltas juos buvo gerai 
pastatęs, bet Byrnes, eidamas 
išvien su Mr. Bevin, anglų so
cialistu, kuris neapkenčia ko
munistų, tuos santykius pasta
tė j kritišką padėti.

★ ★ ★
Nepaisant lenkų šlėktų 

bjaurios propagandos ir šūka
vimo, būk lenkai kareiviai, bu
vę Anglijoj ir kitur, negrįš j 
dabartinę Lenkiją, jie tūks
tančiais grįžta.

Iš Anglijos, kur buvo. 60,- 
000 lenkų kareivių, jau grįž
ta į Lenkiją 23,000. Iš Itali
jos grįžta 13,000. Grįš ir kiti 
darbininkų ir valstiečių vai
kai, kaip tik jie sužinos tei
sybę.

★ ★ ★
Mr. Henry Morgenthau, bu

vęs Jungt. Valstijų finansų se
kretorius (ministeris), pareiš
kė, kad generolas D. Eisen
hower apstatytas visokiais 
“patarėjais” iš vokiečių ban- 
kierių ir nepildoma sutartis 
su Sovietų Sąjunga.

Pagal Potsdamo sutartį į 
Sovietų Sąjungą turėjo būti 
išvežta 25 nuošimčiai fabrikų 
ir mašinerijos iš tos Vokieti
jos dalies, kuri yra amerikie
čių kontrolėje. Bet neišvežta 
dar nei viena mašina, nes tie 
vokiški “patarėjai,” supranta- i 
ma, didžiumoje hitlerininkai Į 
ir reakciniai elementai, tam 
priešinasi. O tas, žinoma, lau
žo sutartį ir blogina santy
kius.

★ ★ ★
Sovietų Sąjungos žurnalas 

“Naujas Laikas” smarkiai kri
tikuoja Amerikos poziciją 
Azijoj, kaip bendradarbiavi
mą su Japonais imperialistais, 
taip naudojimą japonų armi
jos smaugimui tautinio judė
jimo už žmonių laisvę. Jis ra
šo, kad tai stebėtinai žalinga 
politika ir nieko gero demo
kratijai nesiūlanti.

★ ★ ★
Kiek čia buvo triukšmo, kad 

Sovietų Sąjunga, padarydama 
su Vengrija prekybos sutartį, 
būk sulaužė Jaltos sutartį. 
Šaukė, būk Amerika ir Angli
ja protestavo, kam su jomis 
nesitaria.

Bet vėliau pradėjo aiškinti, 
kad “protesto” nebuvo, kad 
padarytas tik “minties išreiš
kimas.” Dar daugiau, iš Wa
shington© paskelbė: “Valsty
bės Departmentas buvo infor
muotas, kad Sovietų Sąjunga 
ir Vengrija daro ekonominę 
sutartį.” Tai kam tas visas 
triukšmas? Ar tam, kad blo7 
ginti santykius, kad kenkti pa
čiai Amerikai? Ar tam, kad 
tik neteisingai rašyti apie So
vietų Sąjungą, kuri visą pa
saulį išgelbėjo nuo hitlerinin
kų pavergimo ?

Anglija karo laiku, tai tar
tum armijos ir neturėjo. Ka
da amerikiečių penkios armi
jos laikė vakarų Vokietijoj 
frontą, tai anglai buvo sulin
dę ant vienos saliukės Holan- 
dijoj. Bet dabar, sakoma, An
glija turi 4,000,000 armiją ir 
laiko. Net Mr. Churchill ir tai 
pareiškė pasipiktinimą tokia 
“socialistų” taikos poljtika.

Kapitalistinė spauda sekma
dienį ir pirmadienį sumušė 
komunistus Francijoj, šaukė, 
rėkė, kad komunistai “pralai
mėjo.” Bet kada viskas paaiš-
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H olandam ir Anglam Leidžiama 
Amerikiniais Ginklais Slopint 
Sukilusius Indonezijos Žmones

JUNGT. TAUTU CARTE- 
RIS OFICIALIAI 

ĮĖJO GALION
Washington. — Lenkija, 

Sovietų Rusija ir Sovietinės 
Ukrainos ir Baltarusijos 
Respublikos užgyrė Jungti
nių Tautų čarterį, kuris bu
vo priimtas San Francisco 
konferencijoj birželio 26 d. 
Tuo būdu čarteris užgintas 
jau 29 Jungtinių Tautų. 
Amerikos valstybės sekre
torius James F. Byrnes, 
tuoj po naujausių užgynimų! 
spalių 24 d. pasirašė proto-; 
kolą ir paskelbė, jog čarte
ris dabar jau yra “tautų į- 
statymo dalis... tai atminti
na diena mylintiems taiką 
žmonėms visose tautose.”

Jungtinių Tautų organi

GENERAL MOTORS
DARBININKAI NU

TARĖ STREIKUOTI
Detroit, spal. 25. — Ge

neral Motors automobilių 
darbininkai milžiniška bal
sų dauguma nutarė eit strei- 
kan, jei fabrikantai nepri
dės jiems 30 nuošimčių al
gos. Streikas apimtų apie 
350,000 darbininkų, CIO 
unijos narių. Šiuo tarpu te
beina derybos tarp samdy
tojų ir unijos atstovų.

Spalių 25 d. Chryslerio 
automobilių fabrikų darbi
ninkai balsavo streiko klau
simą dėl to paties reikala
vimo. Fordo auto, darbinin
kai balsuos lapkričio 7 d. 
Tai valdžios atstovų prižiū
rimi balsavimai.

Plačiai Skleidžiasi 
Lėktuvų Mechani

ką Streikas
Detroite, St. Louise taip 

pat sustreikavo lėktuvų 
stočių mechanikai. Dėl 
streiko nustojo veikti Ame
rican oro linijos tarp New 
Yorko, Chicagos ir kitų 
miestų. Jie streikuoja iš es
mės dėl to, kad samdytojai 
laužo sutartį su CIO unija.

Valstybiną čechoslovakijos 
Pramones

Čechoslovakijos preziden
tas Benes neužilgo pasira
šys seimo nutarimą perimti 
į valstybės rankas visas 
svarbiąsias pramones, ka
syklas, bankus, apdraudos 
kompanijas ir k t.

Anglijoj streikuoja 43,- 
000 laivakrovių; reikalauja 
po $5 algos dienai.

250,000 NEWYORKIECIU ŠAUKĖ LEIST LAISVAI ŽYDUS J PALESTINĄ.
---------------- 0

New. York. — Apie 250 
tūkstančių žydų ir kitų 
newyorkiečių trečiadienį po 
piet susirinko į Madison 
Square Parką ir demons
truodami protestavo prieš 
Angliją. Nes Anglijos val
džia uždarė žydams duris 
į Palestiną. Demonstrantai 
griausmingais šauksmais 
užgyrė perskaitytą pareiš

zacijoj viso yra 51 kraštas.
Jungtinių Tautų čarteris 

sako:
“Šis čarteris įeis į galią, 

kada jį užgirs Chinijos Res
publika, Francija, Sovietų 
Sąjunga, Didžiosios Brita
nijos ir Šiaurinės Airijos 
Karalija, Amerikos Jungti
nės Valstijos ir dauguma 
kitų pasirašiusių valstybių. 
Tada užgyrimų protokolą 
pagamins Jungtinių Valsti
jų valdžia ir įteiks jo kopi
jas visoms pasirašiusioms 
valstybėms.”

MacArthur liepė įvesti ra
dijo laisvę Japonijoj.

Fabrikantai Tikrai 
Galėtų Pakelti 
Darbo Algas

Washington. — Prezi
dentas Trumanas kalbėjosi 
su patariamąja komisija 
dėlei pramonės persitvarky
mo iš karinių darbų į civi
lių reikmenų gamybą. Val
diniai ūkio-ekonomijos ži
novai apskaičiavo, jog fab
rikantai galėtų pridėti dar
bininkams bent po 24 nuo
šimčius algos, ir dėl to ne
reikėtų kelti fabrikų dirbi
nių kainas. Nes samdyto
jams liktų gana pelno, pa
laikant tik dabartines kai
nas, kaip pripažino minimo
ji valdinė komisija.

Fabrikantam numušama 
didelės sumos taksų; dabar 
nereikia tiek už viršvalan
džius mokėti darbininkams; 
yra ir įvairių kitų paleng
vinimų fabrikantams po ka
ro.

Dėl Francijos Pramonių 
Suvalstybinimo

Paryžius. — Komisija, 
susidedanti iš komunistų, 
socialistų, radikalų socialis
tų ir Generalės Darbo Uni
jų Sąjungos atstovų ketina 
paskelbt savo planus šį šeš
tadienį, kaip į valdžios nuo
savybę perimt metalų pra
mones, važiuotę - transpor
tą, bankus ir kt..

DE GAULLE TARIASI 
SU PARTIJŲ VADAIS
Laikinasis Francijos pre

zidentas gen. de Gaulle pra
deda pasitarimus su vadais 
partijų, kurios rinkimuose 
laimėjo daugiausia vietų 
seime.

Galinga Minia Smerkė Anglijos ' “Veidmainystę” dėl Palestinos
Virš didžio susirinkimo 

mirgėjo iškabos su obal- 
siais: “Amerika neturi rem
ti angliškosios išdavystės;” 
“Nemainykite žydų kraujo 
ant arabų žibalo;” “Baltasis 
popieris — Anglijos gėda,” 
ir t.t. i

kimą: “Mes pasižadam ko
voti už Palestinos durų ati
darymą laisvam žydų įva
žiavimui ir Palestinos at
statymui kaip žydų valsty
bės.”

“Mes išėjome į galingą 
demonstraciją,” sako susi

Washington. — Jungtin. 
Valstijos prašė, kad h olan
dai ir anglai nuimtų ame
rikinius ženklus nuo apieri- 
kinių tankų ir kitų pabūk
lų, kuriais jie slopina Javos 
ir kitų Indonezijos ?salų 
žmonių sukilimą prieš Ho- 
landijos valdžios grįžimą,— 
sakė Amerikos valstybės 
sekretorius Byrnes.

Anglai ir holandai yra 
tuos ginklus gavę iš Ame
rikos Lend-Lease (karinių 
paskolų) fondo. Jungtinės

SOVIETAI NESIKIŠA Į 
LENKIJĄ, PAREIŠKĖ 

JOS MINISTERIS
New York. — Čia atvyko 

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Wincenty Rzy- 
mowski. New Yorko Times 
atsiuntė savo reporterį pa
sikalbėt su ministeriu. Mat, 
paskutiniu laiku Times ko
respondentas Gladwin Hill 
iš Lenkijos savo praneši
muose pasakojo, kad Lenki
ja esanti raudonųjų prislėg
ta, kad Varšavos valdžia, 
girdi, einanti po,- Maskvos 
komanda, kad Lenkijoj ne
są spaudos laisvės ir tt.

Užsieninis lenkų ministe
ris užginčijo tokius pasako
jimus ir užreiškė, jog Len
kijos valdžia yra demokrati
niai laisva, Sovietai nesiki
ša į vidujinius jos reikalus

Francijos Seimo Rinkimų 
Naujas Skaičiavimas

Paryžius. — Francijos vi
daus reikalų ministerija 
spalių 24 d. paskelbė, kad 
“galutinai” s u s k aičiuota, 
jog Francijoj, jos saloj 
Korsikoj ir afrikinėj kolo
nijoj Alžyrijoj yra išrinkta 
į seimą 152 komunistai at
stovai ir 151 socialistų ir 
ėjusių su jais grupių atsto

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
Punktai

A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth...................... 1436
K. Žukauskienė, Newark ......................................  1380
M. Svinkunienė, Waterbury ................................. 1129
P. Pilėnas, Philadelphia ......................................... 1056
A. Balčiūnas, Brooklyn................... 929
J. Bakšys, Worcester .............................................. 728
V. J. Stankus, Easton ....................................  604
P. Bečis—F. Klaston, Gręat Neck ..........   567
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .........................  390
P. Šlajus, Chester, .. ..........................  338

(Tąsa 5-tam pusi.)

rinkimo priimta rezoliucija 
Palestinos žydams, “renj- 
dami didvyrišką jūsų kovą, 
kur jūs stengiatės atsteigti 
tautinį žydų tautos gyveni
mą ir sugrąžinti vertybę ir 
garbę sulaužytiems Euro
pos žydų likučiams.

Valstijos nereikalauja, kad 
Anglija ir Holandija sugrą
žintų gautus iš Amerikos 
tankus, lėktuvus ir kitus 
pabūklus. Į klausimą, kodėl 
Amerika to nereikalauja, 
Byrnes atsakė, kad jis neži
no, kokiomis sąlygomis tie 
ginklai duoti holandam ir 
anglam.

Pasirodo, kad ir Francija 
vartoja amerikinius gink
lus malšinti ^gyventojų su
kilimams jos kolonijose.

ir Lenkija neina į sovietiz
mą. Lenkų valdžia nori iš
laikyt draugiškumą su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
Anglija, lygiai kaip ir su 
Sovietų Sąjunga. O kas lie
čia spaudą, tai tik fašistų 
laikraščiai varžomi, sakė 
ministeris Rzymowski.

Times korespondentas 
Hill, tarp kitko, buvo pa
skelbęs, kad jo vertėjas Al. 
Mierzejewski Lenkijoj bu
vęs nubaustas, -kažin kur 
nudėtas. Ministeris čia tuo
jau perstatė Times reporte
riui konsulate Mierzejews- 
kį; sako, štai jis — ne tik 
nenubaustas, bet aš jį pasi
rinkau kaip savo sekreto
rių...

vas. Katalikų1 partija, vadi
namas Liaudiškų Respubli- 
kiečių Judėjimas (MRP), 
pravedė seiman 138 savo 
žmones.

Trūksta žinių dar apie 28 
atstovus į seimą, kuris 
veiks kaip konstitucinis, 
steigiamasis Francijos sei
mas.

“Mes neleisime, kad iš
daužyti Europos žydai tap
tų aukomis naujos anglų 
valdžios apgavystės ir 
veidmainystes po to, kai tie 
žydai, lyg kokiu stebuklu, 
ištrūko iš nacių bestijos na
gų.”

SENATAS SIŪLO DAR 
DAUGIAU TAKSU NU- 
MUŠT KORPORACIJOM

Washington. — Senatas ■ 
nutarė dar 300 milijonų do-! 
lerių daugiau taksų numuš-. 
ti kompanijoms bei korpo
racijoms,. negu reikalauja 
kongreso atstovų rūmo ta
rimas. Senatoriai nubalsavo 
panaikint taksus nuo pama
tinių kapitalo turtų, at
šauki beveik visus taksus 
nuo nepaprastai didelių 
pelnų; numušt 3 nuošimčius 
vadinamų pridedamųjų tak
sų ir t.t.

Senatas nubalsavo atleisti 
korporacijoms viso 2 bilio- 
nus 934 milionus dolerių 
taksų, o visiems kitiems a- 
merikiečiams sumažint tak

Kas Yra Betancourt, NAUJA VENEZUELOS
Namas Venezuelos i VALDŽIA ™CIA naujas venezuelos, JANKĮy KAPiTALA

Prezidentas; i —
Venezuelos laikraštinin- ■ 

kas Juan Peną, dabar esąs: 
Jungtinėse Valstijose, sa- I 
ko, jog naujasis Venezuelos! 
prezidentas Romulo Betan
court “labai atsiduoda troc- 
kizmu.”

Betancourtui vadovau
jant, buvo nuversta prezi
dento Medinos Angaritos 
valdžia. Perversmas pada
rytas su jaunųjų oficierių 
pagalba. Betancourt niekuo
met nepasitikėjo darbinin
kais. Jis sakė, kad proleta
riatas, girdi, tamsus ir ne
tinka į atsakomingas val
džios vietas. Betancourt rė
mėsi vidurinės klasės žmo
nėmis. Jis visuomet kalbėjo 
prieš Sovietų Sąjungą ir! 
niekino Staliną. Dabar jis j 
gerinasi stambiajam kapi-i 
talui.

Audra Prinešė Miny į 
Anglijos Krantus

London. — Audra jūroj 
siautė sui 100 mylių smar
kumu per valandą ir priblo
škė likusių po karo minų- 
sproginių į Anglijos kran
tus. Kelios minos eksploda- 
vo ir sudrebino Abbotsbury 
ir Brightono miestus; bet 
nuostolių mažai tepadarė. 
Audroj žuvo 3 asmenys.
SCHWELLENBACH RE
MIA BŪTINĄ 65 CENTŲ 

ALGĄ VALANDAI
Washington. — Darbo de

partment© galva Schwellen- 
bach remia sumanymą, kad 
kongresas nustatytų mokėt 
ne mažiau kaip 65 centus už 
darbo valandą.

sus 2 bilionais 644,000,000 
dolerių.

Kaij) senatorių, taip ir 
kongresmanų priimtas su
manymas siūlo palikti po 
$500 n eta ksu o j amų įplaukų 
nuo taksų mokėtojo ir nuo 
kiekvieno užlaikomo šeimos 
nario. Senato nutarimas 
dar kalba apie taksų suma
žinimą 5 nuošimčiais vi
siems asmenims.

Senatorių ir kongresma
nų atstovai dabar sueidami 
svarsto, kaip suvienodinti 
senato ir kongreso pa
darytus tarimus dėlei taksų 
numušimų.

Caracas, Venezuela. —•
Naujas, laikinasis Venezue
los prezidentas Romulo Be
tancourt pareiškė Jungti
nėms Valstijoms draugišku
mą ir kvietė jų kapitalistus 
dėti pinigus į Venezuelos 
pramones. Pasikalbėjime su 
amerikonų spaudos atsto^ 
vais Betancourt sakė, jog 
jis nieko daugiau nereika
lauja, tik kad Jungtinių 
Valstijų kapitalas leistų ly
giomis veikti ir pačios Ve
nezuelos kapitalistams.

Manoma, jog Kuba pir
mutinė pripažins naująją 
Venezuelos valdžią.

Holandai Užmušė Dar 
30 Javos Žmonių, Kovo

tojų už Respubliką
Batavia, Java. — Per 

naujus susikirtimus tarp 
holandų ir Javos salos gy
ventojų, holandai nukovė 
dar 30 javiečių.

- Javos, kaip ir kitų-Indo
nezijos salų, gyventojai yra 
paskelbę savo respubliką. 
Holandai ir anglų kariuo
menė puola žmones; sten
giasi sugrąžint Holandijai 
tas gamtiniai turtingas sa
las.

(Anglijos užsienio reika
lų ministeris Bevinas pra
nešė savo seimui, kad ang
lai siunčia daugiau kariuo
menės į Javos salas.)
JANKIAI VEŽA CHINUS 

MANDŽURIJON
Amerikos laivai gabena 

Chiang Kai-sheko central!- 
nes Chinijos kariuomenę į 
Mandžuriją.

(Anglija savo “baltuoju” 
pareiškimu faktinai uždarė 
benamiams žydams duris į 
Palestiną.)

Rabinas Israel Goldstein, 
Amerikos žydų Sionistų Or
ganizacijos pirmininkas, 
pasmerkė Anglijos dvivei- 
džiavimą. Jis sakė:

“Anglija reikalauja žo- 
(Tąsa 5-me pusi.)
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Dėl Prezidento Trumano Siūlymų
Prezidentas Trumanas Jungt. Valsti

jų kongresui patiekė pranešimą (asme
niškai), reikalaudamas, kad kongresas 
pravestų įstatymą dėl verstino Ameri
kos jaunimui militarinio apmokymo. 
Jauni vyrai, tarp 17-20 metų amžiaus, 
nurodė prezidentas, privalo, jei tik svei
kata leidžia, būti pašauktais vieneriems 
metams militariniam apmokymui. Jie 
nesiskaitys kariuomenės dalimi, o tik ci
viliniais, militariškai apmokytais pilie
čiais, ir bus rezerve,; iš kurio, reikalui 
prisiėjus, jie bus šaukiami kariuomenėn 
ir į karą.

Prez. Trumanas siekiasi padaryti 
Jungtines Valstijas militariškai tvir
čiausia valstybe visame pasaulyj; jis 
siekiasi taikos palaikymą pasaulyj rem
ti ne Jungtinėmis Tautomis, ne tarpval
stybiniu susitarimu, bet vyriausiai mili- 
tarine pajėga.

Prieš tokį prez. Trumano pasireiški
mą jau išstojo visa eilė paskirių indivi
dualų ir laikraščių. Prieš šį prez. Tru
mano siūlymą stos, be abejo, ir organi
zuoti darbininkai ir visi toliau numatą 
žmonės.

Dalykas tame: jei mūsų užsieninė po
litika šlubuos, kaip ji šlubuoja dabar, jei 
mes viską remsime militarine galybe, tai 
taikos pasaulyj nebus, — karas bus ne
išvengiamas.

Prez. Trumanas kalba apie busimąjį 
agresorių. Kas gi agresorium gali būti? 
Anglija? Chinija? Tarybų Sąjunga? 
Franci ja?

Neprisileidžiame nei minties, kad bent 
kuri iš tų valstybių galėtų Ameriką pul
ti, sakysime, bėgyj ateinančių kelių de
šimtų metų. Na, o buvusis agresorius: 
fašistinė ašis, jau sugniuždytas.

Jeigu mes norime taiką pasaulyj pa
laikyti, tai turime pagerinti, pataisyti 
dikčiai šlubuojančią savo užsieninę poli
tiką; privalome vykinti gyveniman Pots
damo nutarimus; privalome visiškai (fi
ziškai ir ideologiškai) nuginkluoti Vo
kietiją ir Japoniją, kad jos niekad nepa
jėgtų būti agresoriais. Tai galima pada
ryti, tai turi būti padaryta. Vokietija 
ir Japonija privalo būti visiškai nugin
kluotos ir sudemokratintos. Tuomet jos 
nebus pavojumi taikai.

Tarpe trijų didžiųjų privalo būti pil
nas susitarimas atsteigtas, vykdant Jal
tos ir Potsdamo nutarimus. Fašizmui 
privalo būti užduotas smūgis Ispanijoje, 
Portugalijoj, Argentinoj ir kitur, kur 
tik jis pakelia savo galvą. . Jungtinių 
Tautų organizacija privalo būti sutvir
tinta, pagyvinta.

Kas iš to, jei mes turėsime didžiausią 
ir tvirčiausią pasaulyj kariuomenę, ka
ro laivyną, karinę aviaciją ir, baryšiams, 
atominę bombą, bet jei mūsų užsieninė 
politika šlubuos?

Šitie tai klausimai pirmiausiai puolė 
mums galvon, perskaičius prez. Truma
no sakytą kongrese kalbą.

Radikalų Socialistų Susmukimas
Per ilgus ilgus metus Francijoje radi

kalų socialistų partija vaidino didelį 
vaidmenį politikoje. Tačiau šios parti
jos pavadinimas (kaip ir daugelyj kitų 
kraštų panašių partijų pavadinimai, 
ypačiai Pietų Amerikos respublikose) 
buvo ir yra apgavikiškas. “Radikalai so
cialistai” turėtų būti, rodosi, radikališ- 
kesni ir už socialistus arba social-demo- 
kratus. Deja, taip nebuvo ir nėra. Tai 
buržuazijos partija. Tai vidurinės kla
sės partija, kuriai priklausė daug stam
biosios buržuazijos.

1936 m. Francijos parlamento rinki
muose ši partija išrinko 142 atst. Vė
liau ji įėjo valdžion. Tai šitos partijos 
narys, Edvardas Daladier, buvo Fran
cijos premjeru Municho išdavystės lai
kais. Šis gaivalas dalyvavo Muniche ir 
padėjo Hitleriui, Mussoliniui ir Cham- 
berlainui sumėsinėti Čechoslovakijos 
respubliką ir uždegti karo gaisrą pašau- 
iyj-

Na, ir dabar štai kas išėjo: praeito 
sekmadienio rinkimuose ši partija vos 
tesugebėjo išrinkti 19-ką atstovų.

Tai beveik visiškas susmukimas!
Patsai Daladier gavo saktį, — jo ne

išrinko.
Tačiau pažangesnis šios partijos va

das, Herriot, buvo išrinktas. Bet su 
19-ka atstovų mažai ir jis tegalės pasi
rodyti Steigiamajame Seime.

Šitaip miršta atgyvenusios savo die
nas partijos! r-,

Nauja “Bolševizmui Katastrofa”!
Taip, Naujienų redaktorius pranašau- 

jo bolševizmui naują katastrofą, — pra
žūtį, sugriuvimą. Paklausykit: “visoje 
eilėje bolševikų okupuotų šalių gali, ne
žiūrint visij Maskvos ‘skymų,’ įvykti 
maž-daug laisvi rinkimai. Tokiuose at
sitikimuose bolševikzi pralaimėjimas bus 
neišvengiamas.”

O jeigu taip, tai, anot p. Grigaičio, 
bolševizmui bus katastrofa.

Todėl: “Vienintelis būdas bolševikams 
išvengti šitos katastrofos, tai — neduotu 
progos žmonėms laisvai balsuoti” 
(N-nos spal. 22 d.)

Nemanome, kad bolševikai priims p. 
Naujienų redaktoriaus patarimą, nors 
jis ir “labai gerais norais” pagrįstas. 
Mes manome, kad bolševikai yra pasi
ruošę geriau susilaukti katastrofos, ne
gu uždrausti žmonėms laisvai balsuoti.

Turime atsiminti, kad Naujienų re
daktorius negali pasigirti nei savo poli
tine išmintimi, nei savo pranašavimais. 
Tik dviem dienom anksčiau prieš rašant 
editorialą apie “bolševikų katastrofą,” p. 
Grigaitis rašė, kad Francijos komunis
tai rinkimuose susmuks, o socialistai iš
eis vyriausiais laimėtojais. Jeigu Fran
cijos reikalais Grigaitis negarbingai su
smuko, tai kas'gali užginčyti, kad jis ne
susmuks ir “naujos katastrofos” prana
šystėje? !

Tarybų Sąjungai ir komunistiniam 
judėjimui katastrofą p. Grigaitis yra 
pranašavęs tiek daug sykių, kad turbūt 
nei jis pats negalėtų suskaityti. Kiekvie
nu sykiu, tačiau, iš tų pranašysčių iš
ėjo pišš. Išeis panašiai ir dabar. Matysi
me!

Galų gale ir jie susilaukė saugesnes dienos. Tie vai
kai, gyvenę Buchenwald mirties kempėj, gavo pirmuo
sius žaisliukus savo gyvenime, pradeda mokintis žaisti 
ir užmiršti pergyventą karo ir nacių terorą. Vaikai yra 
pirmoji grupė parvežtų iš Vokietijos i Angliją.

Laiškas iš Lietuvos
LAIŠKAS NUO MARCIN

KONIŲ, Iš DZŪKIJOS
J. Gaidis iš Maynard, 

Mass., gavo savo brolio, 
Vinco Gaidžio laišką iš Mu- 
steikos, Marcinkonių pašto, 
Alytaus apskrities. Laiške 
sužymėti barbariški vokie
čių darbeliai, sukrečia šiur
pu skaitytoją. Vincas Gai
dis rašo:

Musteika, 1945 rugp. 8 d. 
Mielas Broli!

Aš pats likau gyvas ir svei
kas. Broli, jeigu gausi ma
no laiškus, tai parašyk man 
apie save ir apie Amerikoje 
gyvenančius pažįstamus, ku
rie neseniai išvykę į Ame
riką. Ar jie gyvi? (Žinoma, 
jeigu apie juos ką nors ži
note.)

Tuo ir baigiu. Linkėjimai 
nuo žmonos, ir dėdės Jono.

Tavo brolis Vincas.

Paduok Velniui
Pirštą...

(Feljetoniukštis)

Koks Pasityčiojimas
Žinių agentūra ONA iš Paryžiaus 

skelbia, kad demobilizuojamiems Franci- 
jos kariams trūksta civilinių rūbų, na, o 
nuogus vyrus negi paleisi. Tai Franci- 
jos karo ministeris sugalvojo tokį “sky- 
mą”: paleistuosius francūzus kareivius 
įvelka į vokiškas karines uniformas!

Kaip matome pasityčiojimas iš žmo
nių baisus!

Sugrįžusieji kariai, tačiau, vieną ma
to: kai jie priversti dėvėti neapkenčia
mas vokiečių kariškas uniformas (dėl 
stokos rūbų), tai tuo pačiu sykiu senieji

Kiekvienas pažangus žmogus-vyras ar 
moteris turi prisidėti prie įsteigimo A- 
merikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Ku
rie dar nesate Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės nariais, tuojau pastokite, 
įsigydami šėrų. Šero kaina $25. Jei fi
nansiniai išgalite, tai pirkite keletą šė
rų. Siųsdami mokestį už šėrus, money 
orderius ar čekius išrašykite: Home For 
Lithuanian Workers ir siųskite, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Nieko svarbesnio dabar nėra mūsų gy
venime, kaip gauti Laisvei naujų skai
tytojų. Dienraštis Laisvė prašo visų e- 
sančiųjų prenumeratorių gauti nors po 
vieną naują skaitytoją. Kiekvienas dien
raštį Laisvę branginantis žmogus mie
lai gali išpildyti šį mūsų prašymą.

Naujas skaitytojas Laisvei yra smūgis 
fašizmui. Kuo daugiau gausime naujų 
skaitytojų, tuo greičiau apvalysime 
Amerikos lietuvius nuo fašistinio niežo.

Nors aš nuo Tavęs laiško 
negavau, bet gavau tik bro
lio Prano vardu ir kadangi 
brolio nėra, tai jaučiu pa
reigą Tau parašyti. Nese
niai jau Tau vieną laišką 
parašiau, bet nežinau, ar jį 
gausi, užtat nepyk, kad ir 
kitą išsiunčiu. Brangusis, 
negaliu Tau aprašyti visų 
karo baisenybių, kurias mes 
pernešėme iki atėjimo Rau
donosios Armijos. Mano 
gimtiniam kaime visai ma
žai liko žmonių. Vienus vo
kiečiai išvežė į Vokietiją, 
kitus išžudė, o kaimą sude
gino.

Iš mūsų giminės netekau 
apie 15-kos žmonių. Brolį 
Vytautą ir pusbrolį Petrą 
vokiečiai nušovė, o kitus 
išvežė į Vokietiją, kurių li
gi šio laiko nežinome, ar jie 
gyvi, ar mirę.

Brolis Pranas išvežtas į 
Vokietiją, nuo kurio jokios 
žinios negavome. Pastatai 
visi irgi sudegė, kuriuos po 
truputėlį atsistatome. Gai
džio Jokūbo (Aleksandro 
brolio) visa šeima išsklai
dyta; pats Jokūbas žuvo, o 
šeima nežinia kur randasi.

WILLIAM S. GAILMOR 
vienas iš žymiausių radio ko
mentatorių, lietuviuose taipgi 
skaitomas vienu iš rimčiausių. 
Bet jis nepatinka reakcinin
kams. Sen. Rankino vadovau
jamas jaunasis Dies komite
tas Įsake Gailmor’ui duoti tam 
komitetui peržiūrėti jo kal
bas. Bet tas komitetas neran
da ko tyrinėti kalbose tų, ku
rie kandžioja darbininkus. 
Gailmor, mat, laikomas už- 
darbininkišku.

Jungtinių Valstijų. darbo sekretorius Lewis B. i 
Schwellehbach priima sveikinimus f nuo generalio pro
kuroro Tom Clark pp to, kai United Mine i Workers 
prez. John L. Lewis < atšaukė 24 dienas užsitraukusį 
angliakasių streiką. Anot unijos viršininko, streikas bu
vęs atšauktas visuomenės gerovei.

Rašo Es-Džei.
Be abejonės, broliai mie

li, jūs girdėjote teisingą ir 
seną lietuvių posakį: “pa
duok velniui pirštą, jis ir 
visą ranką pagriebs.” Jūs 
girdėjote ir kitą posakį: 
“išvaryk velnią per duris, 
jis per kaminą sugrįš.” Jūs 
girdėjote seną ir teisingą 
lietuvių pasargą: “neik su 
velniu obuoliauti.”

Gyvenk, žmogau, šių po
sakių prisilaikydamas, ta- > 
vęs jokios nescėstys ir jo
kie klapatai nekvaršins. Ta
čiau, ar tu gali kiekvienam 
kitam žmogui įsakyti arba 
bent patarti, kad jis tų po
sakių prisilaikytų ? Žino
ma, kad ne. Bepigu žinoti : 
tų posakių vertę mums lie
tuviams. Mūsų protėviai 
draugaudavo su velniūkš
čiais, velniūkščiai ateidavo į 
jų vakaruškas, šokdindavo 
mergas, mainydavo su ber
nais tabakierkomis ir pyp
kėmis, o bemainydami — 
apgaudavo mūsų protė
vius... Iš to mes ir žinome, 
kad su velniais eiti obuo
liauti ar turėti kitokią 
draugystę — neapsimoka. 
Bet bandyk pasakyti tai vi
sa kitiems, kurie tokio pa
tyrimo nei patys, ' nei jų 
protėviai neturėjo, — jie 
tavęs neklausys, o kartais 
dar ir pajuoks tave.

Dabar, broliai mieli, 
žvelgkime mes į Tary
bų Sąjungos vyriausybę. Ji 
elgiasi kaip tik panašiai. 
Kai tik mūsų šalies vyriau
sybė pripažino, jog ant že
mės kamuolio yra Tarybų 
Sąjunga, taip toji Tarybų 
Sąjunga ir pagriebė mūsų 
šalies vyriausybės pirštą. O 
sykį ji turi pirštą — ji turi 
ir visą ranką. Ji mūsų vy
riausybės pareigūnus pra
dėjo tampyti per okeaną 
pas savę, o savo pareigūnus 
blaškyti pas mus. Galų gale 
bendrai buvo susitarta eiti 
obuoliauti. Na, ir matome, 
kas iš to išėjo. Dabar jokiu 
būdu to laimikio negalima 
pasidalinti.

Kai laimikio negalima pa
sidalinti, tai prisiena peštis. 
Bet bandyk tu su velniu 
peštis, — ką tu laimėsi? 
Tik save išsijuoksi veizėto- 
jų akyse.

Ar tai reikėjo mūsų šaliai 
su tokia valstybe broliau
tis? Žinoma, kad ne. Bet 
mūsų patarimo niekas ne
siklausė. Vyriausybės pa
reigūnai padarė neatitaiso
mą klaidą. Dabar dalis jų 
jau praregėjo, — mato, kad 
padaryta klaida. Bet atitai
syk tu ją, ištrauk iš velnio 
nagų savo ranką, jei toks 
gudrus esi. Pervėlu, pervė- 
lu, broliai mieli....

Mūsų šalies vyriausybe ■ 
žmonių opinijos nesiklau- 
sia, o toji Tarybų Są
junga dirba savo. Negana, 
kad ji mūsų šaliai atsiunčia 
visokios rūšies pasiuntinius 
atstovas, bet anuomet (ro
dos tai buvo 1944 m.) ge- 
guž. 23 d. Associated Press 
agentūra paskelbė,’jog ji ir 
meškiuką mūsų vyriausy
bei atsiuntė (Russians send 
bear to U. S. Government).

Atgabeno Amerikon 
trijų mėnesių meškiuką 
vardu Maliu tka. Orinio 
transporto komanda prista
tė meškiuką į New Yorko 
La Guardia Field, pažy
mint, jog tai Raudonosios

Armijos dovana Jungt. 
Valst. vyriausybei, per vi
daus reikalų sekretorių 
Harold L. Ickes.

Žinia atžymi, kad meš
kiukas Maliutka buvo su
sirgęs orlaivyje, bet kaip 
tik nuleido žemėn, davė pie
no ir žalio bifšteiko —taip 
jis ir atsipeikėjo. Jis buvo 
nugabentas į Washingtono 
National Zoo. Gal būt, ten 
ir po šiai dienai tebegyve
na. Žinoma, mes galėtume 
linkėti, kad jis kuogreičiau- 
sia pad... Bet tai ką? Juk 
jie gali pristatyti kitą. 
Sykį piktai dvasiai. įdavei 
pirštą, ji sučiupo ne tik ta
vo ranką, bet ir tave visą į 
glėbį...♦

Šiandien viso to obuolia- 
vimo pasekmės jau aiškios. 
Kunigas Končius neleidžia
mas važiuoti į Lietuvą, o 
Bimba jau išvažiavo. Kaip 
šią padėtį pataisyti— aš jau 
nebežinau, broliai mieli. Te- 
aiškina profesorius Pakštas 
arba informacijų centras.

Redakcijos Atsakymai
Petrui Butkevičiui, Wor

cester, Mass. — Į draugo 
klausimus galima tiek atsa
kyti: (1) Raudonojoj Armi
joj kuriami karininkų kliu- 
bai vadovaujantis ilgų me
tų prityrimais, kad toki 
kliubai sutvirtins pačią ar
miją. Jokia aristokratija 
negali ten išsivystyti dėl to, 
kad patys karininkai, kaip 
ir eiliniai raudonarmiečiai, 
yra darbo žmonių vaikai. 
Kaip greit jie bus iš tarny
bos paleisti, taip greit tu
rės eiti dirbti, kaip dirba 
milijonai kitų Tarybų Są
jungos piliečių. (2) Kodėl 

I tūli žydai “nesiveržia” į " 
i Biro Bidžaną, bet veržiasi 
į Palestiną, sunku pasakyti. 
Matyt, vyriausiai todėl, kad 
jų, žydų, praeitis yra tamp
riai susijusi su Palestina,— 
Palestina buvo ir tebėra 
skaitoma “žydų Žeme”. Į 
Biro-Bidžaną Tarybų vy-

I riausybė, beje, bent kokių 
žydų ir neįsileidžia. (3) Ne
lengva pasakyti, ar Tarybų 
Sąjungos mokslininkai jau 
turi išradę atominę bombą, 
ar dar ne. Jeigu jie ir turi, 

| tai Tarybų vyriausybė ne
bando ta bomba kam nors 
grąsinti, nes atominės bom
bos grąsinimo politika yra 
jėgos politika. Mums rodo
si, jog Tarybų vyriausybė, 
jeigu jos mokslininkam jau 
pavyko “suskaldyti” ato
mas, naudos atomo pajėgą 
ne bomboms daryti, bet 
žmonių gyvenimui lengvin- ?

■ti.
J. Gaidžiui, Maynard, 

Mass. — Dėkui už prisiun- 
timą laiško; išspausdinsime 
prie pirmos progos. Na, o 
kai dėl “to sąrašo”, —mes 
jo neturime. Tačiau, jeigu 
prie progos pavyktų užtik
ti kur nors, tai palyginsime 
su laiške minėtais vardais. 
Laišką grąžinsime.

Drg. A. D., Sparrows Point, 
Md.: Ačiū už prisiųstą laik
raštį ir išreikštą mintį. Jūsų 
nuomonę nesunaudosime laik
raštyje, nes apie tą katalikų 
suvažiavimą rašė taip pat pa
sitikimas draugas. Matote, ku
nigas John F. Cronin galėjo 
vienaip elgtis 1943 metais, o 
1945 metais kitaip. Arba, bū- 
na atsitikimų, kad jie vienu 
klausimu gerai išsireiškia, o 
kitu eina prieš darbininkus.
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PITTSBURGH, PA. LOWELL, MASS.
Dvi Sueigos Viena Diena
Spalių 21 d., LMD svetainė

je atsibuvo šaunus koncertas 
ir vakarienė, naudai Lietuvos 
žmonių. Koncertą surengė vie
tos Moterų Apšvietos Kliubas. 
Programą pildė Cleveland© 
Moterų Choras. Cleveląndietės 
neėmė nei kelionės lėšų. Ma
tui šolomskui trumpai pakal
bėjus ir paprašius aukų Lie
tuvos žmonėms, susirinkusieji 
noriai metė penkines, dvido- 
lerines ir dolerines, smulkiais 
kaip ir nebuvo.

Kurie atėjo vėliau — Į va
karienę ir sužinoję, kad buvo 
renkamos aukos, irgi pridėjo 
savo dalį. Viso aukų surinkta' 
$179.

Cleveląndietės programinę 
dalį atliko labai gražiai; jų 
tinkamai parinktos lietuviškos 
liaudies dainos ne vieną iš 
klausovų pabudino — primi
nė jam seną tėvynę ir tas gra
žias daineles, kurias kai kurie 
ir patys dainavo savo jaunys
tėje. O jau apie solistę Ma- 
čionaitę (Mason), tai būtų 
daug kas galima sakyti, ji, 
anot daugelio pittsburghiečių 
nuomonės, tai ne vien daini
ninkė - solistė, bet tikras gie
dantis paukštelis. Plačiau apie 
minimą parengimą parašys ki
ti korespondentai. Aš čia tik 
noriu apsklembimą padaryti, 
kaip čia buvo pas visus pasi
aukojimas, noras kiek nors ir 
kaip nors paremti, pagelbėti 
suvargintiems, nualintiems sa
vo broliams ir sesutėms Lietu
voje. Prie to, visi pasitenki
nę, džiaugėsi lietuviška daina 
— lietuvišku menu, kultūra ir 
1.1, šio parengimo dalyvių gal
vose ir širdyse pasiliko ant il
go plazdenti ta šilta ir jauki 
lietuviška meno ugnelė.

Antras Susirinkimas
Tą pačią dieną, pietinėje 

miesto dalyje — Piliečių sve
tainėje, atsibuvo ALT vietos 
skyriaus konferencija. Gaba- 
liauskas su savo vienminčiais, j 
sakosi, irgi dirbę dėl “Lietu
vos labo,” dėl “Lietuvos žmo
nių.”

Na, tai ką gero, ką ir kaip 
jie rėmė ar veikė dėl Lietuvos 
žmonių ? čia jie tarė ir plana
vo, kaip daugiau pakenkti at
sistatyti Lietuvai ir kaip Lie
tuvos žmonėms nieko neduoti, 
jeigu Lietuvos žmonės atsisa
ko daugiau ponams vergauti ir 
jų ten nenori.

Jie planavo ir skymavo, 
kaip juo daugiau delegatų pa
siųsti į būsimą neva “visuoti
ną” seimą, kuriame jie dar sy
kį prakeiks ir pasmerks da
bartinę Lietuvą ir jos žmones, 
kam anie nebeduoda ponams 
jodinėti ant jų sprando taip, 
kaip prie Smetonos jodinėjo.

Dar kartą jie, Chicagon su
sirinkę, prakeiks rusus, kam 
anie išgrūdo korikus vokie
čius iš Lietuvos ir t.t. Tie lie
tuviški hitlerininkai jieškos ry
šių ir būdų, kaip susisiekti su 
kitų tautų hitlerininkais — 
darbo žmonių korikais, kurie 
taip pat j ieško ryšių su lie
tuviškais hitlerininkais. Jie 
varde visos tautos keiks ir 
dantimis grieš prieš Sovietų 
Sąjungą, tą Hitlerio sunaikin
toją.

Sumušimas Hitlerio yra su
mušimas visų tautų hitlerinin
kų. čia jie rėmė visus hitle
rininkų planus už naują karą, 
už uždegimą pasaulio iš nau
jo, už paskandinimą kraujuo
se Lietuvos! Ar mes to nori
me? Ne, nenorim! O jeigu 
taip, tai tuomet mes negalime 
tokių suvažiavimų remti ir 
siųsti delegatus.

Gabaliauskas pareikalavo, 
kad Piliečių Kliubas atsakytų 
svetainę, kuri yra nurendavo- 
ta dėl Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo ant 23- 
24 dd. lapkričio, 1945.

Ką darys Piliečių Kliubo na
riai, tai klausimas, pagyvensi
me ir pamatysime . . . Bęt aš 
noriu perspėti kliubą prieš 
tai: Svetainė paimta, pinigai 
užmokėti, kvitą išduota ir jei
gu kliubiečiai paklausytų Ga- 

! baliausko ir karčemninko vė- 
traplaukio Radžiukino, tai kliu 
bas būt įtrauktas į bėdą ir su
irutę. Minimo suvažiavimo 
šaukimas jau įėjęs į dideles 
išlaidas ir kliubas turėtų tai 
padengti ir t. t. Antra, įneštų 
pačian kliuban tarpe narių 
nesutikimą ir suirutę. Kam 
būt iš to nauda? Niekam! O 
nuostolių kliubui būtų daug 
ir moraliai ir finansiškai. Ai
to reikia? Ne, nereikia!

Pereitą metą Gabaliauskas 
buvo pasimojęs tokią suirutę 

'įnešti į L. M. D., bet jam ten 
nepavyko tai atsiekti. L. M. D. 

j nariai nepriėmė jo “recepto” 
j ir kliube pasiliko ramu ir 
tvarkinga, visiem yra gana 

: vietos, taip turėtų padaryti ir 
1 piliečių kliubo nariai. Kaip 
L. M. D. taip P. K. priklauso 
visų pažiūrų lietuviai ir vi
siems vietos yra gana. Kas no
ri draugijas ardyti, jų narius 
kiršinti ir vieni kitus neįsileis
ti į svetainę, tas kliubui gero 
nevelina ir tokius gaivalus, 
su jų planais ir patarimais, 

■reikia atmesti.
Taigi, gerbiamieji Pttsbur- 

gho lietuviai, pamąstykite ir 
palyginkite, kad ir šiuos du 
susirinkimus: Progresyviai
žmonės stengiasi ką nors kur
ti, budavoti, padėtį Lietuvos 

■žmonėm, šaukia lietuvius į vie
nybę prie dailės, prie kultūros, 
kur mes susieiname prie dai
nų, muzikos susidraugavimo, 

i džiaugsmo t. t. O smetoninin- 
kai renkasi, planuoja, kaip 
kiršinti vienus lietuvius prieš 

! kitus, skleisti neapykantą ir 
Isuirutes draugijose ir kliubuo- 
se, niekina Lietuvą ir jos žmo- 
nes. Taip daryti gali tiktai 

Įtie, kuriems Lietuva ir lietuvy- 
' bė nerūpi! Tad visi Piliečių 
'Kliubo nariai, eikite į sekamą 
kliubo susirinkimą ir atmes
kite Lietuvos nevidonų planus, 

j jeigu jie ten juos atneš.
Lietuvybei gero vėlinantis

Baltimore, Md.
Socialistų “Rezurekcija”

Baltimorej Socialistų Parti
ja buvo numirus, apie ją nie
ko nebuvo girdėtis, bet dabar 
pradėjo šūkauti.

Panelė Elizabeth’ Gilman, 
yra Socialistų Partijos vadovė, 
kuri pasikvietė į savo namą 
socialistus partijiečius, na ir 
tame mitinge ją nominavo 
kandidatuoti į Valstijos gu
bernatorių.

Panelė Gilman yra 78 me
tų. šita “mergaitė” kandidata
vo į valstijos gubernatorių 
1930 metais; į Jungtinių Val
stijų Senatą 1934 m.; į Balti- 
morės miesto majorą 1935 m. 
ir vėl į J. V. Senatą 1938 m., 
o jau 1942 m. kandidatavo 
tik į Sheriff of Baltimore, 
bet niekur nepraėjo.

Aukščiau minėtam socialis
tų mitinge — Mr. Keppley 
iškirto didelį “spyčių”, girdi: 
“Dabar yVa laikas Socialistų 
Partijai pakilt, kadangi su
grįžta kareiviai iš Anglijos, 
Franci jos ir Belgijos, jie par
veš žinių iš tų kraštų socia
listinio veikimo . . .”

Ak tu sviete ? ! Mat, Mr. 
Keppley’o supratimu Ameri
kos kareiviai nuvyko į Euro
pą ne kariauti, bet socializmo 
mokytis!

★ ★ ★
Baltimorės lietuviai kryžio

kai taipgi renka drapanas dėl 
karo nukentėjusių lietuvių, 
bet, žinoma, jie nesiųs Lietu
von lietuviams, jie siųs Vo
kietijos, Ispanijos, Argentinos 
lietuviams. Kryžiokai siųs 
tiems lietuviams, kurie Hitle
riui tarnavo ir su Hitleriu pa
bėgo.

The Baltimore SUN laik
raštis dvokia reakcijonierišku 
kvapu. SUN išstoja prieš Mur
ray “Full Employment bill”, 
o užtaria už tokį reakcijonie- 
rių, kai senatorius Taft. SUN 
pilnas straipsnių su dide-

Pasipiktinę teroristinėmis priemonėmis laužymu Hollywood estradų ir kitų 
darbininkų streiko, 2,000 Lockheed darbininkų, Int. Ass’n. of Machinists (AFL) 
Lokalo 728 narių, atėjo filmų studijų darbininkams padėti pikietuoti. Masiniais 
pikietais streikieriai su savo talkininkais beveik visai uždarė studijas.

Montello, Mass:
Spalių 19 d. Lietuvių Pa

galbos Teikimo Komiteto vie
tinio skyriaus nariai susirinko 
Liet. Taut. Namo kambariuo
se ir atliko savo pareigas. 
Pirmiausia sudėjo į baksus 
surinktus drabužius ir čeve- 
rykus. Prikrovė šešius dide
lius baksus dešimtam siunti
niui. Iš viso galėjo būti kele
tas šimtų svarų. Kada siunti
niai buvo pilnai paruošti, na
riai turėjo savo posėdį.

Apart kitų nuolatinių ra
portų, operetės rengimo ko
misija raportavo, kad įžangos 
bilietų iš anksto pardavimas 
eina labai sparčiai. Jau daug 
bilietų yra išparduota ir, jei
gu toliaus bus toks pasiseki
mas, koks buvo iki šiolei, 
tai žmonių prisirinks pilnutė 
svetainė. Matomai, žmonės 
sužinojo, kad yra užkviestas 
jaunasis Motiejaitis, tas ste
bėtinas berniukas, turintis ne
paprastą talentą, kaipo daini
ninkas ir aktorius. Jis savo 
gražiu balsu žavėjo publiką 
Bostone ir kitur.

Vakarienės rengimo komi
sija pranešė, kad šviežio, pir
mos klasės, maisto bus parū
pinta ir prigatavota visiem, 
kurie atsilankys į L. T. Namo 
svetainę pasibaigus operetei.

Kada visi raportai buvo iš
klausyti, tuomet padarė ini
ciatyvą ir likosi nutarta pa
siųsti vieną delegatą nuo LPT 
Komiteto vietinio skyriaus į 
Antrąjį Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris įvyks š. m. lapkr. 23—24 
dd. Pittsburgh ė, Pa. Nutarta 
suruošti specialę vakarienę 
lapkričio 3-čią d., t. y. šeš
tadienio vakarą. To vakaro 
pelnas bus skiriamas išimti
nai suvažiavimo reikalams: 
padengimui delegatų kelionės 
išlaidų ir suvažiavimo pasvei
kinimui.

Moterų Apšvietos Kliubo 
narės energingai darbuojasi 
parūpinimui kalėdinių dova
nų Lietuvos vaikučiams. Jos 
pardavinėja tikietus. Tam tik
slui Naujosios Anglijos Mote
rų Sąryšis rengia didelį kon
certą š. m. lapkr. 11 d. So. 
Bostone.

Liuosybės Choro nariai jau 
pradėjo dainavimo pamokas 
vadovybėje Edwardo Sugerio. 
Taipgi, teko sužinoti, Jog cho
ristai tariasi išrinkti iš savo 
tarpo vieną delegatą, kuris 
atstovaus Liuosybės Chorą ir 
Teatrališką Ratelį, Antrajame 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavime.

Liet. Teatrališko Ratelio 
nariai, šiuomi tarpu mokinasi 
trijų veiksmų /komediją “Mo

liais antgalviais prieš darbi
ninkus streikierius, bet nei 
žodelio neparašo prieš karo 
profitierius.

V-kus 

terims Neišsimeluosi”. ši ko
medija bus suvaidinta šio ru
dens pabaigoje, kada nors 
apie Kalėdas.

Abelnai imant, mūsų kolo
nijos pažangiųjų lietuvių so
cialinis ir dailės judėjimas šį 
rudenį eina daug sparčiau, 
negu pereitą metą. Gal būt, 
dėlto, jog šį metą karas yra 
užbaigtas ir žmonės vėl ruo
šiasi prie civilio gyvenimo.

★ ★ ★
Mūsų jaunuoliai jau pradė

jo grįžti iš militariškos tar
nystės. Broliai Vasariai jau 
sugrįžo ir perėjo į civilį gy
venimą. Sugrįžo ir kiti lietu
viai karininkai. Bet yra ke
letas iš mūsų lietuvių, kurie 
jau niekad nebegrįš. Tie jau
nuoliai padėjo savo gyvastis, 
kovodami už visos žmonijos 
laisvę ir demokratiją. Jųjų 
nuveikti darbai bus apvaini
kuoti.

X. Kareivis

Binghamton, N. Y.
LLD 12 Apskričio Konferen

cija ir Vakarienė
Spalių 28-tą dieną čia mūsų 

mieste įvyks LLD 12 Apskri
čio konferencija,, kuri prasi
dės 1 valandą dienos. Mes lau
kiame ne tik delegatų, kurie 
turės dalyvauti minėtoje kon
ferencijoje, bet taipgi ir sve
čių, kad atvyktumėte sykiu su 
delegatais ir dalyvautumėte 
vakarienėje, ’ kuri prasidės 4 
vai. po pietų.

Rengėjai taipgi kviečiame 
ir vietos lietuvius dalyvauti 
šioje vakarienėje. Viena, tu
rėsime progos praleisti laiką 
ir pasikalbėti su draugais, ku
rie atvyks iš kitų kolonijų, o 
antra, prisidėsime prie padi
dinimo iždų,‘kaip 12 Apskri
čio, taip ir vietinės LLD 20 
kuopos. Tikietų kaina minėtai 
vakarienei $1. Prašome įsigy
ti tikietus iš anksto.

Širdingiausiai užprašome vi
sus dalyvauti. Rengėjai.

‘ USED FAT GOLDMINE! *
It is a rare home that does not 

have one or two finicky eaters, 
whose plates usually bulge with 
picked over food. Table scraps 
are potential fat salvage wealth 
to housewives, and having a 
finicky eater to boot, makes for 
double wealth.

All housewives are urged by 
the Departraeht of Agriculture 
to try out table scraps. Every 
drop of used fat they save this 
way helps fill their fat salvage 
cans, and every pound of kitchen 
grease turned in now brings 
four ration points.

Watch those table scraps. 
They may well be the most fer
tile source today of desperately 

-needed used fat

Bethlehem, Pa.
Bethlehem Steel Workers 

CIO Local 2599 Steel Foun
dry and Chippin Shop spalių 
pirmą dieną išėjo į streiką, 
reikalaudami 25 c. daugiau į 
valandą. Lokalo komitetas sa
kė, kad atsišaukė į visus Beth
lehem Steel Workers lokalus, 
bet pasekmės buvo liūdnos.

Tik keletas šimtų išėjo 
streikai! ir iš tų tūli ateidavo 
ant susirinkimų, išklausydavo 
pranešimų, patvarkymų, dis
kusijų ir eidavo dirbt—ske- 
baut.

Iš CIO Centro atėjo prane
šimas, 11 dieną spalių, kad 
šis streikas necentralizuotas. 
Mes ateičiai turime susimobi- 
lizuoti ir tada išeiti į kovos 
lauką prieš mūsų išnaudoto
jus disciplinuotai, kaip Dėdės 
Šamo sūnūs prieš išnaudoto
jus, kaip ir mūsų broliai ir 
sesės užjūryj.

Išstreikavus dvi savaites, 15 
dieną spalių, be pasekmių, 
grįžom į darbą. Kalbama, kad 
37 darbininkai negrįžę dirbti, 
dabar neįleidžiami. Mano nuo
mone, CIO turėtų juos užsto
ti, jeigu jie pilni CIO uniojs 
nariai.

18 d. spalių gasas užmušė 
6 darbininkus ant vietos, o 5 
gal mirs.

Ar ilgai, mieli broliai, mes 
nešime šitą kryžių už 80c į 
valandą ?

Trečią dieną spalių po tri
jų ir pusės metų žiaurios ko
vos su japonišku fašizmu, ga
vęs 95 punktus, sugrįžo svei
kas Vincentas Matonis.

LDS 64 kuopos mėnesinis 
susirinkimas atsibus 10 vai. 
prieš piet, Jokūbo Matonies 
stuboje, 1728 E. 3rd. St., 
Bethlehem, Pa.

Vienu šūviu nušautume 3 
kiškius. Atliktume mūsų or
ganizacijos reikalus, atlanky
tume mūsų mylimą karį, Vin
centą Matonį ir apkalbėtume, 
kuom mes galėtume prisidėti 
prie Antro Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo Pittsburgh, 
kuris atsibus lapkričio 23—24 
dd. šių metų.

Draugai ir draugės, kelki
mės iš letargo miego!

Darsūniškio Vijūnas

Boston, Mass.
Masinis Mitingas

Nedėlioj, spalių 28 d., 8 va
landą vakare, New England 
Mutual Hall, įvyksta masinis 
mitingas atžymėjimui Komu
nistų Partijos 26-šių metų įsi
kūrimo sukakties.

Bus labai geri kalbėtojai. 
Kalbės Irving Potash, CIO 
unijų veikėjas, William Har
rison, Otis A. Hood ir kiti ko
munistų ir organizacijų veikė
jai bei kandidatai į valdiškas 
vietas būsimuose rinkimuose. 
Bus gera ir muzikalė progra
ma. Visus kviečiame dalyvau
ti. Rengėjai.

Streikų Judėsis ir Pas Mus 
Prasidėjo

Tik ką pasibaigė anglių iš- 
vežiotojų trumpas streikas. 
Trokų valdytojai ir anglių ne
šiotojai mažą ką laimėję grį
žo darban.

Jeigu būtų geriau organi
zuoti, būtų laimėję geriau. Bet 
be stiprios unijos gero neat
sieksi. Kaip gaila, kad darbo 
žmonės tame dar vis nepersi
tikrina !

Visas miestas tapo supara- 
ližiuotas, kuomet Eastern 
Mass, kompanijos busų vai
ruotojai sustreikavo, reikalau
dami didesnių algų.

Kunigai, tur būt nemažiau 
nusigando to streiko, negu pa
ti kompanija. Nes dvasiški 
“tėveliai,” kurie dvasia ir vien 
maldomis gyventi negali, pra
dėjo šaukti per spaudą, spa
lių 12-tos dienos laidoj, kad, 
kurie turi mašinas, paimtų 
tuos, kurie neturi ir atvežtų' 
juos į bažnyčias sekmadienį, 
nes žmonės, esą, kitaip nega
lėtų pribūti į bažnyčią. Ve, 
kur skaudi vieta!

O, o.— kiek tai petragrašių 
netektų tėveliai tą dieną ? 
Įspėkite, ko “tėveliai” nusi
gando, ar kad tą sekmadienį 
mažiau poterių būtų, ar kad 
mažiau skambučių sumesta?

Busų vairuotojai po kelių 
dienų streiko grįžo prie dar
bų nelaimėję algų pakėlimo, 
o tik šiemet jiems bonusus 
duos. Gi kitais metais, visai ki
tas klausimas. Vadinasi, pats 
tikslas neatsiektas, dėl ko bu
vo sustreikavę.

Pokarinis gyvenimas darosi 
sunkus, kuomet darbai suma
žėjo ir algos per mažos, suly
ginus su pragyvenimo brangu
mu. Pasaulinį karą laimėjus, 
teks žmonėms dar nemažai pa
kariauti ir už kasdienines 
įplaukas, 'kad kaip nors gali
ma būtų galą su galu suvesti. 
Kitaip, didelis skurdas laukia.

Čia streikuoja ir Merrimack 
Mfg. Co. darbininkai. Visi au
dėjai ir kiti, kas rišasi su med
vilnės audinyčių išdirbystėmis.

Rodosi, kad darbininkai jau 
išėjo iš kantrybės ir visi vien
balsiai pasisakė už kovos lai-

San Francisco, Calif.
Spalių 10 d. mirė draugė 

Razalija Michel, po tėvais 
Viskontaitė. Iš Lietuvos — 
Plungės parap., Luknėnų kai
mo. Buvo pašarvota grabo- 
riaus Lasswell koplyčioje. Ve
lionė buvo linksmo būdo ir 
draugiška moteris. Prigulėjb 
prie SLA ir LDS kuopų ir 
prie Moterų Mezgėjų kliubo.

Todėl žmonės, atjausdami 
ją, —paskutinį kartą apdova
nojo puikiausiomis gėlėmis, 
kurių buvo nepaprastai daug: 
nuo giminių, draugių-gų ir 
pažįstamų; spalių 13 d. pa
laidojome Olivett kapinėse. 
Lydėjo gana didelis būrys 
žmonių

Prie kapo M. Paukštienė, 
pasakė atsisveikinimo prakal- 
bėlę, po to draugas Michel 
(velionės vyras) kvietė visus 
į jo namus, kur puikiausiai 
vaišino palydovus.

Velionė paliko nuliūdime 
mylimą vyrą, sūnų, dukterį ir 
seserį.

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė, o jos artimiems 
nuoširdi užuojauta!

Apie porą metų atgal, pa
laidojęs savo mylimą gyveni
mo draugę, Omahojė, Neb., 
Antanas Poškus atvyko į San 
Francisco pas savo dukrelę 
Eleanorą, kuri čia pirmiaus 
atvyko valdžios reikalais. Ji 
užima aukštą ir atsakomingą 
vietą valdžios darbe.

Šiomis dienomis Antano 
Poškaus abu sūnai sugrįžo iš 
kariuomenės iš užjūrio: Ed
mondas ir Bronius. Edmondas 
išbuvo tarnyboje tris metus, 

mėjimą. Bet čia darbininkai 
jau ne kaitą streikavo ir kiek
vieną kartą pasidavė viso
kioms apgavystėms, tad šį sy
kį būtų didelis darbininkų lai
mėjimas, ne tik medžiaginis 
(algų pakėlimas), bet ir mo
ralia laimėjimas būtų. Tiesiog 
būtų istorinis laimėjimas. O 
kad streiką laimėti, reikia su
siorganizuoti gerai — plieno 
tvirtumu į CIO uniją.

Lowell mieste yra keletas 
desėtkų “The Worker” skai
tytojų. Ir dabar to darbinin-' 
kiško laikraščio skaitytojų gru
pė arba kliubas, kaip jie va
dinasi, rengia prakalbas pla
tesniam paaiškinimui, kokią 
rolę lošia “The Worker” da
bar, pokariniame laike, kaipo 
tikras gynėjas darbo žmonių 
ir gynėjas taikos ir demokra
tijos.

Tos prakalbos įvyks lapkri
čio 18 dieną, 7 valandą vaka
re, Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, 338 Central St., 
Lowell, Mass. Prakalbos bus 
su pramoga ir užkandžiais; 
Manoma turėti dainininkę ir 
pijanistę: seseris Gicevičiutes.

Bus geras kalbėtojas iš Bos
ton, Mass. Pageidautina, kad 
ir lietuviai skaitlingai daly
vautų tose prakalbose ir kar
tu pramogoje. Juk šiandieną 
visi jau suprantame anglų 
kalbą, tad pasinaudokime tąja 
proga dėl praplėtimo savo ži
nojimo. Įžanga bus visiems dy-' 
kai ir naudos daug.

Žadama Gerai Pasidarbuoti
Teko nugirsti, kad “The 

Worker” skaitytojų grupė nu
sitarė gerokai padidinti skai
tytojų skaičių. Jeigu dabar jau' 
turi keletą desėtkų skaitytojų, 
tai iki Naujų Metų pasiskyrė 
gauti dar 30 naujų skaitytojų.

Pasižadėta tvirtai ir todėl 
dėl to netenka abejoti. Kvo
ta bus išpildyta, žinant tuos 
sugabius jauno amžiaus žmo
nes.

Ar nebūtų gerai, kad ir mes 
; lietuviai paimtume pavyzdį iš 
amerikonų ir dabartiniam 
Laisvės ir Vilnies vajuje smar- 

| kiau pasidarbuotumėm dėl sa
vo mylimų dienraščių?

Džei-Em-Kei.

daugiausia buvo Vokietijoje, 
kur jis buvo ir sužeistas. Bro
nius daugiausia buvo Anglijoj. 
Abu puikūs ir draugiški vy
rai. Dukrelė Eleanora taipgi 
puiki ir simpatiška mergaitė; 
jie netik prie jaunų prielan
kūs ir draugiški, bet ir suau
gusių nesibaido. Su jais gali 
žmoniškai pasikalbėti. Kaip 
l-eVas, taip ir vaikai visi links
mo būdo ir draugiški, į lietu
viškus parengimus taipgi at
silanko dažnai.

Tėvas iš džiaugsmo, kad 
sūnai gyvi sugrįžo, buvo su
rengęs pasitikimo parinkę, 
kur savo draugus skaniai pa
vaišino.

Garbė tėvams, kurie moka 
taip gražiai išauklėti vaikus.

A. Baronas

PHILADELPHIA, PA.

Halloween Party
Rengia Lietuvių Tautos Katalikų 

šv. Marijos Parapija.

Sekmadienį, Spalių 28 OcL
Pradžia 6 v. v.

Halloween šokių Antrašas:

331 REED ST.
—L. T. K. P.

G=- - ■ ........—:

NEWARK OPERA HOUSE
Washington ir Court St., 

NEWARK, N. J.

Paskutinės 2 Dienos!
Spalio 26, 27 /

’ ‘i
Nuolatinis Rodymas Ketvir. ir Penktad. 
nuo 6:30 v. v. šeštad. nuo lt30 p. p.

Pirmas Rodymas Ne tvarkė

“MERGINA NO. 217”
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MIRUSIŲJŲ LAIVAS
. 8-20-45 ♦ PARAŠĖ B. TRAVEN —56—

Pittsburgh, Pa

(Tąsa)
—Jūrininko knygutės? Mes negalime 

išduoti. Juk tamsta nesate jokios valsty
bės pilietis. O pilietybė, tėvynės teisė jū
rininko knygutei yra pats svarbiausias 
dalykas, dėl kitų reikalų galima išsivers
ti su invalido kortele.

—Tai kaip aš gausiu laivą? Pasaky
kite tiktai tą vieną dalyką, — Stanislo
vo išmintis’buvo priėjusi liepto galą.

—Tamsta turite pasą, tai gausite kiek
vieną laivą. Iš paso juk matyti, kas tams
ta esate, koks tamsta esate ir kad čia 
Hamburge gyvenate. Juk esate senas 
daug plaukiojęs vyras, tai laivą gausite 
bežaisdamas. Ieškokite užsienietiško, 
nes uždirbsite daugiau negu ant vokiško, 
kai dabar markės kursas yra toks žemas.

Stanislovas gavo laivą. Gražų olandą. 
Gera alga. Kai savininkas pamatė jo pa
są, tai jis pasakė: “Puikus dalykas”. 
Tačiau, kai pasą pamatė kapitonas, jis 
pasakė: “Geri dokumentai man patinka; 
dabar mes turime nueiti pas konsulą, 
pasirašyti sutartį, užsiregistruoti ir vis
ką sutvarkyti.

Konsulas užregistravo ir įrašė Stanis
lovo Kozlovskio vardą.

Po to jis tarė:
—O kur jūrininko knygutė?
Ir Stanislovas atsakė:
—Pasas.
—Gerai ir tas, — atsakė konsulas.
—Pasas yra visai naujas, čia policijos 

• valdybos tiktai prieš porą dienų išduotas.* 
Viskas tvarkoj. Šis vyrukas yra geras. 
— Patvirtino kapitonas ir užsidegė sau 
cigarą.

Konsulas paėmė pasą, pavartė jį, ma
loniai linktelėjo, nes tai yra gerai įteptos 
biurokratijos meistrinis nuomeris. Tokie 
dalykai konsului patiko.

Staiga jis nutilo ir sušalo į ledo gabalą. 
—Negalima įrašyti, — pasakė jis.
—Ką? — suriko Stanislovas.

s Taip, tokį pat “ką” suriko ir kapito
nas, taip nustebęs, kad iš jo rankų iškri
to degtukų dėžutė ir nupuolė ant grindų.

—Aš jo neregistruosiu, — pasakė 
konsulas.

—Kodėl gi ne? Aš asmeniškai pažįstu 
policijos valdybos valdininkus, kurie čia 
yra pasirašę. — Kapitonas pradėjo ne
kantrauti.

—Pasas čia nieko nereiškia. Bet vis- 
tiek aš negaliu jo sutarties įregistruoti. 
Juk jis neturi pilietybės, — prieštaravo 
konsulas.

—Man tas visai nesvarbu, — atsakė į 
tai kapitonas. — Man reikia jūrininko. 
Pirmasis mano karininkas pažįsta jį, o 
laivai, kuriais šis vyras plaukiojo buvo 
puikūs. Aš noriu turėti savo laive tokius 
jūrininkus, kaip šis.

Konsulas užvertė paso knygutę ir dau
žė ja savo atgniaužtą kairiosios rankos 
delną.

Po to jis pasakė:
—Tamsta sakote, kad mielai norėtu

mėt šį vyruką pasamdyti, ponas kapito
ne. Ar norite jį adoptuoti?

— Nesąmonė, — sulojo kapitonas.
— Tai sutikite asmeniškai atsakyti už 

tai, jei negalėsit juo nusikratyti.
— Nesuprantu, — suurzgė kapitonas.
— Šis vyras jokiame krašte negali pa

silikti. Į sausumą jis tegali išlipti tolei, 
kol jo laivas stovi uoste. Jei laivas iš
plauktų, o jis pasiliktų krašte, tai arba 
bendrovė, arba tamsta kapitone turėtu
mėt jį iš tenai išgabenti. O kur gi tams
ta jį dėtumėte?

— Tačiau juk jis kiekvienu metu gali 
grįžti čia, į Hamburgą, — pasakė kapi
tonas.

* —Gali! Gali! Ne, jis negali. Vokieti
ja gali atsisakyti jį priimti ir primes jį 
bendrovei arba tamstai. Vokietijai nėra 
reikalo jį bepriimti, kai jis jau buvo iš
kėlęs koją už jos sienų. Jis turi tiktai 
vieną kelią. Jis gali įsigyti sau pažymėji
mą, kad! jis kiekvieną kartą galėtų grįžti 
į Vokietiją arba į Hamburgą ir galėtų 
čia gyventi. Tačiau tokį pažymėjimą ga
li išduoti tiktai ministerija, o vargu ar 
taip sau be niekur nieko ministerija tai 
padarys, nes toks pažymėjimas yra ly
gu suteikti pilietybę. Ir tuomet vėl pri
einame atgal prie pradinio mūsų punk
to. Jei jis galėtų įsigyti sau pilietybę, 
tai jis ją jau dabar turėtų, juk jis yra 
vokietis, yra gimęs Poznanėj. Tačiau jo 
neprisipažįsta nei Vokietija, nei Lenki
ja. Tiktai jei tamsta arba tamstos ben-

drove prisiimsite visą atsakomybę už šį 
vyrą —

— Kaip gi aš galiu tai padaryti? — 
nenoriai sušuko kapitonas.

—Tai tuomet aš negaliu patvirtinti 
jo sutarties, — ramiai pasakė konsulas, 
išbraukė pavardę iš knygos ir padavė 
Stanislovui pasą.

— Klausykite, — dar kartą atsisuko 
kapitonas ir tarė konsului, — klausyki
te, juk galite padaryti išimtį. Aš labai 
norėčiau, kad šis jūrininkas dirbtų ma
no laive. Jis yra puikus vairininkas.

— Labai man gaila, kapitone, kad 
tiek toli mano įgaliojimai nesiekia. Aš 
turiu laikytis man duotų nurodymų. Aš 
tesu tiktai tarnas. /

Tai sakydamas, konsulas pakėlė pe
čius iki pat savo ausų, taip pat kartu 
pakilo ir jo rankos. Tiktai pačios plašta
kos kabėjo nusvirusios žemyn, svyruo
jančios ir mosikuojančios. Atradę, lyg, 
kas nors jam būtų prisegęs sparnus.

š .. ., prakeiktas, — 
trenkė supykęs savo 
kaip laukinis pradėjo 

prie durų, kurias

— Prakeiktas 
suriko kapitonas, 
cigarą j grindis, 
trypti, kol priėjo 
triukšmingai atidarė.

Lauke koridoriuj stovėjo Stanislovas.
—Ką gi aš dabar turiu daryti su ta

vimi, vaike, — pasakė senas kapitonas. 
— Aš taip mielai norėčiau tave pasiimti 
kartu. Tačiau juk tu negali net pasira
šyti sutarties, konsulas nežino tavo pa
vardės. Štai tau du guldenai ir pasirū
pink linksmai praleisti vakarą. Man gi 
reikės ieškoti kito vairininko.

Tuo būdu kapitonas ir jo gražusis 
olandas pranyko.

Tačiau laivą Stanislovas būtinai turė
jo susirasti. “Garbingas amatas tėra vi
sai geras tiktai kuriam laikui.”

Tačiau ne per ilgam. Pačiupti kokią 
dėžę arba kokį maišą, tai dar niekam 
nėra didelės skriaudos. Dideliuos preky
bos namuose tai tiktai biznio. išlaidos. 
Juk bekraunant, dėžė gali nukristi nuo 
tiltelio. Tačiau toks padorus darbas nu
sibosta.

Aš nieko neatsakiau ir leidau jam ra
miai toliau kalbėti.

— Taip, ištikrųjų toks darbas įgrįsta, 
— tęsė toliau Stanislovas, — žmogus 
įgauni tokį jausmą, lyg kas nors tau už 
kišenės griebia. Kurį laiką dar nieko, ga
lima pakęsti, bet ilgiau žmogui pasidaro 
taip priklu visą laiką gulėti ant kišenės. 
Norisi ką nors dirbti, ką nors prasima
nyti, kurti. Nori žmogus'pamatyti, kaip 
kitiems sekasi, kaip dirbama. Matai, Pi- 
pipai, taip norisi stovėti prie vairo'aud
rai siaučiant ir laikytis kurso... : Tai 
yra toks dalykas, kad negalima prie to 
padoraus amato priprasti. Prakeikimas, 
negalima ir tiek. Ten tu stovi ir stovi 
valanda po valandos, o dėžė nori išslysti, l 
išsisukti iš nustatyto kurso. Tačiau tu 
ją tvirtai laikai. Žiūrėk, štai kaip.

Stanislovas sugriebė mane už diržo ir 
pabandė mane sukalioti, lyg jis savo ran
kose būtų turėjęs vairo ratą.

— Na, nustok, aš gi nesu joks vairas, 
paleisk!

— Ir tuomet, kai sunkiame ore atsi
laikai, kai laivas nėra nė ketvirtadalio 
brūkšnelio nukrypęs nuo savo kelio, ga
liu tau, Pipipai, pasakyti, tuomet žmo
gui norisi kaukti ir staugti iš pasitenki
nimo, kad tokią milžinišką dėžę buvo 
galima išlaikyti norimam kurse, kad jis 
taip turi daryti, kaip tu nori, kaip jau
nas ėriukas, baltas kaip sniegas. Ir jei 
tuomet pirmasis karininkas arba kapito
nas kyšteli nosį prie kompaso ir pasako: 
“Kos’ki, mano vaike, na, bet pats ir su
gebi laikytis kurso. Prakeiktai gerai dir
bi, aš pats negalėčiau geriau vairuoti. Ir 
toliau taip plauk, tai mes laiku pribūsim 
ten, kur reikia.” Taip, žmogau, Pipipai, 
tuomet tau juokiasi širdis, tuomet gali
ma taip kaukti ir šaukti, kad snarglys 
tau per skruostus iš didelio pasitenkini
mo varvėtų. Matai, to iš padoraus ama
to niekuomet negalima susilaukti. Juo
kiesi taip pat, kai tau pasiseka gerai nu
kniaukti, tačiau juokies ne taip sau, juo
kies daugiau tariamai, dėl akių ir visu- 
met sukaliojies žvilgsėdamas atgal, ar 
tau kas jau nelipa ant kulnų.

(Daugiau bus)

Sekmadienį, 28 d. spalių, 
įvyksta Liettfvių Literatūros 
Draugijos 4-to Apskričio kon
ferencija. Atsibus LDS 160 
kp. svetainėje, 1320 Medley 
St. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Gali dalyvauti ir taip nariai 
su patariamu balsu.

D. Lekavičius.

Keamy-Harrison, N. J
Šis Tas iš ALDLD 136 Kuopos 

Veikimo

pagalba, Lietuva patapo be
veik du syk didesnė. Tai kur 
tų taip vadinamų “Ijacapų” 
nusidėjimas ?

Bet progresyviai ir geros 
valios lietuviai, nežiūrint viso
kių pliovonių ir melų, aukoja 
drabužiais, apavais ir pini
gais Lietuvoje esantiems žmo
nėms, o jūs, suklaidintieji var
gšai, aukaujate su vokiškų fa
šistų gaujomis pabėgėliams, 
Lietuvos žmonėms prasikaltu- 
siems.

čia paduodu drabužių ir 
apavų aukautojų vardus: čiu- 
rinskienė, Pakštienė, Kisielie
nė, Kubilienė, Visgirdienė, 
Globičiai, Dičkienė, Shimkai 
ir Kushliai - Kearny, N. J.

P. Maršonai, K. Kuzmickai, 
O. Labašauskienė ir Josman-

Binghamton, N. Y.

Spalių 7 d. susirinkime pa
daryti šie svarbesni tarimai: 
Nutarta ir išrinkta delegatė, 
F. Shimkienė, į Amerikos De
mokratinių Lietuvių 2-jį Są- 
skridį, kuris įvyks Pittsbur- 
ghe. Taip pat yra manoma, ki
tam susirinkime, jeigu bus ga
limybių, tai išrinksime dar vie
na delegatą. Taip pat nutarta 
ir išrinkta F. Shimkienė, dien-’ 
raščio Laisvės vajininke,* kuri 
padės K. Žukauskienei, ati
duodama jai punktus. Todėl,' 
kurie Laisvę atsinaujinsite, 
arba naujai užrašysite bei už
sirašysite — kreipkitės į F. 
Shimkienę.

Dar turime priminti, kaip 
buvo išduoti raportai apie at
sibuvusį pikniką Livingstone, 
dėl naudos LPT Komiteto, P. 
Maršonas pareiškė, — tie, ku
rie nebuvome 
piknike, 
pagal išgalę LPTK, aš aukau-1 
ju penios dolerius; - ,U P»-1Laisvgs skaitytojas ir progreso 
sekė J. Marcinkevičius, paau
kaudamas taip pat 5 dol. 
(Marcinkevičius su Labašaus- 
kienė jau pirmiau gana gau
siai yra aukavę) ir S. Varpius 
L dol. aukavo, tai viso $11, 
kuriuos pridaviau LPT Komi
tetui. ,

J. Tlepševičiai, P. Ramoškai 
ir J. M. Žilinskai — Newark,

Ir M. Uzdilienė iš Wilkes- 
Barre, Pa.

Taip pat Ona Žilinskienė iš 
Kearny, N. J., daugumoj dra-’ 
bužius peržiūri, sutaiso ir ku
riuos galima ir .yra reikalas, 
išskalbia ir sutvarko, o V. W. 
Žilinskas visuomet nuveža į 
Brooklyną ir perduoda LPT 
Komitetui.

širdingai ačiū aukautojams 
ir darbuotojams.

Nevvarko ir Livingstono 
Ligoniai

, Petras Kazakevičius apie 
v . i pora mėnesiu sunkokai sirgęs, 

virs molėtame | jau ' iko ir> girdejaU) kad 
privalome paaukoti ija(] sugrjžo į darbavietę. p.

yra. dienraščio

rėmėjas.
George Jamisonas — Janu

šonis, livingstonietis, Laisvės 
skaitytojas ir korespondentas, 
po sunkokos operacijos jau na
mie ir ligoms gražiai sveiksta:

V. W. Zelin.

LPT
nes 

vadų 
yra taip

te-

Drapanų rinkimas dėl 
Komiteto eina povaliai, 
bažnytinių ir fašistinių 
gana daug žmonių
suklaidintų, kad jie sako, 
gu verčiau žiurkės suėda, o ka- 
capams neduosime.” Bet tie 
vargšai nežino ir nesupranta; 
kad tų jų vadinamų “kaca- 
pų” Lietuvoj yra labai mažas 
nuošimtis, nes net ir Keleivis 
pripažįsta, kad Lietuvos mies- 
tai-miesteliai, net ir kaimai, 
užpildyti lietuviškais laikraš
čiais ir knygomis, o rusiškas 
yra tik vienas laikraštis visoje 
Lietuvoje. Tai kur tie jų va
dinami “kacapai” ?

Vadinasi, Lietuva priklauso 
lietuviams ir jie joj gyvena, 
ypatingai su raudonarmiečių

GARBft B C K ! JAU N ft R A

STRĖNŲ GĖLOS
Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
paprastų strėnų (jėlip Johnson’s 
Back Plaster! Lengvina skausmų, 
sustingimų, įveržimų. Jautiesi pui
kiai ! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo’reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Aūh
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Spalių 13 d. J. Navalins- 
kienė proga savo gimtadienio 
surengė parę. Užkvietė B. 
Zmitraitę, nes ir jos pripuola 
tuo pat laiku, taipgi keletą 
svečių ir viešnių, kur ir man 
teko dalyvauti.

Apdėjo stalą visokiais val
giais, o drg. Navalinskas ap
tarnavo su išsigėrimu. Bai
giant skaniai valgyti aš prisi
miniau, kad reikėtų neužmirš- 
ti Lietuvos žmones, ypatingai 
vaikučius, reikėtų jiems dau
giau pasiųsti kalėdinių dova
nėlių. Visi svečiai ir viešnios 
mielai sutiko su pasiūlymu ir 
V. Zmitraitė ir K. Vaicekaus
kienė parinko . aukų, kurių 
surinko $26. Aukavo sekamai:

Po $5: Josephine ir Anta-

nas Navalinskai, Bernice Zmit
raitė, Dr. Hugo Breit & Mrs. 
Breit ir Jonas ir Katrė Vai
čekauskai. Po $2 aukavo y
Frank ir Paulina Maldakiai ir (
V. Zmitraitė, ir po $1: A. 
Zmitra ir Paulina Bakšas.

Ačiū visiems aukavusiems, 
ačiū drg. Navalinskienei už 
tokią smagią parę, linkiu daug 
metų laimingai gyventi ir ne
pavargstančiai darbuotis vi
suomenės gerovei.

J. Vaičekauskas

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

REIKIA NAUJO 
ELEKTRINIO PROSO?

Panaudoti riebalai reikalingi 
pagelbėt juos gaminti. Taip 
pat dirbimui skalbiamųjų ma
šinų ir daugeliui kitų naminių 
daiktų ... lygiai kaip ir muilui.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

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

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 dieną 
iki vėlai.

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

—....................... ................................GREEN 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 Glvdals.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

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

... -..... - .. .......... ....................... P
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

L4/D0TUVI(J
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 

( me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū-. 

ė sų' šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

►<DH

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Penktadienis, Spalių 26, 1045 T

250,000 Newyorkieciy 
Šaukė Laisvai Leist Žy

dus į Palestiną
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

džio, susirinkimų ir spau
dos laisves Vengrijoj ir 
Austrijoj; bet Anglija ne
duoda tų pačių pamatiniu 
teisių žydams Palestinoje. ■

Goldstein atsakė ir į a; 
gumentą, kad, girdi, arabai 
priešinasi žydų įleidimui į 
Palestiną. Jis pareiškė, kad 
gero viską žydų -Palestina 
“padeda arabams gyvento
jams, nors jinai netarnauja 
baudžiaviniams dvarinin
kams ir viduramžiniams 
galiūnams” tarp arabų.

Louis Lipsky, vienas iš 
Amerikos Žydų Konferenci
jos pirmininkų, atsišaukė į 
prezidentą Trumaną; ragi
no prezidentą, kad jis lai
kytųsi savo reikalavimo, 
jog Anglija turi tuojau į- 
leisti 100,000 benamių žydų 
į Palestiną. Lipsky sakė:

“Anglija paroduoja su 
karine savo galybe. Jinai 
gabena tankus ir lėktuvus į 
Palestiną. Anglija veja pa
lankius žydams užsieninius 
korespondentus iš ten. Ji
nai veda savo propagandą 
Kaire, Londone ir Washing
tone. Anglų valdžia nori 
paskleisti tokią nuomonę, 
būk jinai ruošiasi pastoti 
kelia naminiam karui Pa
lestinoje.”

Tarp žmonių, kurie šioje 
demonstracijoje kalbėjo už 
žydų teises Palestinoje, bu
vo New Yorko valstijos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Thomas Murray. ! 
CIO darbo unijų valstijinės 
tarybos pirmininkas Louis 
Hollander ir kt. Gubernato
rius Dewey atsiuntė teleg
ramą, kurioj parėmė žydui 
reikalavimus.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Geo. Shimaitis, Montello ........
C. K. Urbonas, Hudson ..............
J. Blažonis-J. Karsonas, Lowell 
P. Baranauskas, Bridgeport .... ’
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
V. Ramanauskas, Minersville ....

Grybas-
J. Krasauskas, Norwood .. 

Rudman, New Haven .........
Šlekaitis, Scranton ..............

W. Brazauskas, Hartford ...........
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ....

322
312
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Punktai
Geo. Shimaitis, Montello ........... 110
A. Valinčius, Pittston ............ 104

Šlekaitis, Pittston ............ 104
P. Dambrauskas, Haverhill 100

Simutis, Nashua ....................
Kuzmickas, Shenandoah .......
Wilkas, Wilmerding ............
Tamašauskiene, W. Roxbury

Vaivada, Rochester ................
ALDLD 145 kp., Los Angeles .... 48
S. Puidokas, Rumford ..............  44
P. Anderson, Rochester ..............  24

P.
A.
J.
S.
F.
H.
J.

Šį sykį yra daug pasikeitimų vajaus lentelėje'. Kaip 
anksčiau minėjome, kad Žukauskienė neteks pirmos vie
tos — taip ir įvyko. A. Stripeika su G. Kudrika prida
vė dvi naujas prenumeratas ir labai daug atnaujinimų. 
Jiedu dabar pirmoj vietoj.

Philadelphiečių talkininkai gražiai pasirodė; S. Rei- 
kauskas prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.
A. Kupčūnas taipgi prisiuntė atnaujinimų.

Brooklynas nesnaudžia. Vajininkas A. Balčiūnas pri
davė atnaujinimų ir po biskį žengia pirmyn.

P. Beeis ir F. Klaston pridavė atnaujinimų, tad Great 
Neckas laikosi laimėtojų skyriuje.

Gražiai pasidarbavo wilkes-barrieciai C. Kasparas ir
B. Radzevičius, atiduodami savo punktus vajininkui V. 
Valukui.

P. Šlajus iš Chester, Pa., prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų.

Jurgis Šimaitis iš Brocktono prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų, tačiau jis laimėtojų sky
riaus dar nepasiekė.

Iš Los Angeles, Calif., gavome pranešimą nuo Onos 
Levanienės, kad jų LDLD 145 kp. stoja į vajų. Su pra
džia prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimą. Tai 
puiku!

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: P. Baranauskas, Bridgeport, Conn.; ALD
LD 25 kp., Baltimore, Md. (vaj. P. Paserskis); V. Ra
manauskas, Minersville, Pa.; P. Šlekaitis, Scranton, 
Pa. (prisidėjo su punktais I. Klevinskas); S. Kuzmic
kas, Shenandoah, Pa.; J. Vaivada, Rochester, N. Y.

Į vajų įstojo: H. Hamašauskienė, W. Roxbury, 
Mass.; J. Simutis, Nashua, N. H.; John Rudman, New 
Haven, Conn.; pastarieji prisiuntė atnaujinimų.

Pavieniai skaitytojai prisiuntė po naują sakitytoją: 
A. Jakštonis, Trenton, N. J., ir Petras Šolomskas, 
Brooklyn, N. Y. p

Širdingai dėkojame visiems už puikų pasidarbavimą 
ir tikimės, kad kiekvienas dienraščio Lasvės skaityto
jas paims sau už pareigą gauti bent po vieną skaity
toją,

Laisvi-—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapto
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MERGINOS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

96
94
78
52
52

Dirbti Prie Retikulių 

NEPATYRUSIOS

,VOKŲ DARYMAS
SAKCIŲ, GUZIKŲ 

IR ŠNURELIŲ OPERATORĖS
Patyrimas Nereikalingas

' Linksma aplinka
WM. GOODBODY ENVELOPE CO.

133 WOOSTER ST., N. Y. C.
(253)

REVERE 
HANDBAG CO.

517 74th St., North Bergen, N. J.
(257)

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

j mūsų fabriką.
Mūsų fabrike klauskite Doug Simcoe

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

jus į darbą tuojau.” 
ŠTAI YRA KAIP TIK TA PROGA, KOKIOS JOS NORITE— 

BEVEIK TIK UŽ JOSŲ KIEMO

AMERICAN ROCK WOOL CORP.
SOUTH PLAINFIELD, N. J.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

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.
(258)

PLAITYTOJAI 
BUFUOTO JAI—POLIŠIUOTOJAI 
ELEKTRINES PAJĖGOS PRESŲ 

OPERATORIAI 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 
Abelnai Fabriko Darbininkai . 

Patyrę—Be patyrimo 
GERA PROGA 

NUOLATINIS DARBAS—VIRŠLAIKIAI 
Kreipkitės iki 12 Dieną 

ELECTRO CHEMICAL CO.
11 GO BROOK AVE.

(166th St.) BRONX
(252)

Viršutinėje dalyje paveikslo matome Argentinos 
studentus, užsibarikadavusius Teisių Fakulteto bildin- 
ge Buenos Aires mieste, šaukiant protesto šūkius prieš 
fašistine valdžią pirm Peron prašalinimo. Apatiniame 
paveiksle matome kitus pintinėse pasiunčiant jiems 
maisto. Spalių 18-tą fašistiniai Argentinos elementai vėl 
Peron’ą susigrąžino valdžion.

Streiklaužiškos Kompa 
nijos Nachališkumas

KRISLAI

AISVES ADMINISTRACIJA.

Kas Vyksta Naujojoje Anglijoje

ran- 
jau-

tuvių Moterų Sąryšis su gi
liausiu pritarimu visų pažan
giųjų, demokratiniai nusitei
kusių lietuvių, ruošia puikiau
si koncertą, kuriame dainuos 
visos ir visi Bostono plačiosios 
apylinkės dainininkai ir 
kios dailės bei įvairumo 
gos dalyvaus.

Tai 
dailus, 
certas. 
dailės
pasitarnauti dėlei labo mūsų 
brangios 
dėl jos 
tės.

Philadelphia. — Policija 
ir streiklaužiai vėl puolė 
SKF Industries streiko pi- 
kietininkus. Streikuoja 3,- 
000 darbininkų. Kompanija 
skundžia CIO uniją teis
mui; reikalauja 2 milionų 
dolerių atlyginimo už nuos
tolius.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kėjo, tai pasirodė, kad komu
nistai daugiausiai laimėjo.

New York Times buvo pa-

kito- 
pajė-

tokisbus dar pirmas 
margas ir įvairus kon- 
Komisija kviečia visas 
pažibas, kas tik gali,

JUDŽ1Ų STUDIJOS DAR 
PIKIETUOJAMOS

Dabar tas ponas, išvažiavęs ir 
apsigyvenęs Berlyne, kartoja 
visus nacių ir fašistų prasima
nymus apie demokratinę Len
kiją. Tegul plėšia liežuvį, dėl 
to Lenkijoj dalykai ponų nau
dai nepasikeis.

PRANEŠIMAI

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas Fabriko ir Išsiuntimų 

Rūme Darbas Prie 
Mokyklom Reikmenų. 
NUOLATINIS DARBAS, 
šeštadieniais Nedirbama. 
Kreipkitės Asmeniškai.

J. L. HAMMETT CO. 
380 Jelliff Avenue 

NEWARK, N. J.
(253)

P RADINE—RAŠTININKE
Į imant tarp departmentų pasiuntimų 

tarnavimą. Kreipkitės asmeniškai, 
netelefonuokite.

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

(255)

STALIORIAI
Prie rakandų sustatymo 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
Darbas viduje, kur šilta ir patogu

KARASON CO. 
124 ADAMS ST., NEWARK, N. J.

(253)

REIKIA NAKTINIO 
APVALYTOJO 
Nuolatinis Darbas 

KREIPKITĖS I MR. PATTEN 
F. W. WOOLWORTH 
441 — 5TH AVENUE 

N. Y. C.

-

ai>- (251)

MERGINOS prie gręžiamųjų presų 
ir sustatymo darbo.

H. & R. TOOLS DIES &
STAMPING CO.

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

(251)

OFISŲ DARBININKE
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557
(254)

4

RANKOM UŽKALĖJAI IR PAGELBININ
KAI PRIE MEDINIŲ DĖŽIŲ.

48 VALANDŲ SAVAITE.
BAUM & WILLSE, INC.,

154 RAYMOND BLVD. NEWARK, N. J.
_________________________

LAIKRODININKAI^
įsisteigusi Taisymų Krautuvė 

Turi Nuolatinių Darbų 
DĖL PATYRUSIŲ VYRŲ 

AUKŠTOS ALGOS 
Uždarbiai Nerubežiuoti

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

(253)
■

tė taip puiki, kad aš kitos jai 
lygios nesurandu. Tos dainos- 
dainelės. Tas linksmas jauni
mo žaidimas, darbymetės, pa
baigtuvės ir jausmingi roman
sai, žmogų taip žavėja, kad. 
tiesiog nebesusitvarkai ir pa
miršti valandėlei, kur tu 
diesi ir kad tai ne tavo 
nystės dienos plazdena.

Nors valandėlę prisimeni 
savo jaunumo praeitį, — toli 
pasilikusią praeitį, kuri nie
kad nebesugrįš, o ją tik dabar 
scenoje matai ir grožiesi pui
kiais scenų vaizdais ir giliais 
prisiminimais. O kaip prisi
meni, kokiam prakilniam tiks
lui tas yra rengiama, tai taip 
ir norisi 
šuktelėti, 
čiausia , o

Lietuvos žmonių ir 
jauniausios gentkar-

nepasigrožėtų tokio-

visomis pajėgomis 
Lawrenciui pirmu- 
paskui Haverhillio, 
ir Lowellio gerie-

Bostonas ir Lawrencis Pasi
jungė Dideliems Darbams 
Spalių mėnuo yra puikiau

sias laikas rudeninio sezono, 
dar jame išpuola viena-kita ir 
labai graži diena. Dar ir sun
kių drabužių ne visados rei
kia.

Tačiau po spaliui jau seka 
žemalaipsnis lapkritis, sukaus
tytas gruodis ir visa šaltoji 
šiurpulinga žiema. Net skau,- 
du darosi vien tik nukrypus 
mintimis į fašistinių karų nu
alintus kraštus. O vienas iš to
kių ir mūsų tėvų kraštas Lie
tuva !

Pakol kas, žiemos prisiarti
nimas žiauriai gręsia Lietuvos 
žmonėms, o ypač našlaičiams 
ir šiaip mažamečiams vaiku
čiams. Reikėtų’akmenio širdį
turėti ir visokį žmoniškumą j Nashua’s 
pamesti, kad nieko nedarytiesiems lietuviams, taip garsiai 
kuomi galima būtų sušelpti 
nuo baisaus fašizmo užkurto 
karo nukentėjusius žmones!

Taigi Naujosios ‘ Anglijos, 
Bostono apylinkės, šiuomi lai
ku rengiami du dideli paren
gimai tikslu, kad sukelti dido
ką sumą pinigų ir nupirkti Lie
tuvos vaikučiams kalėdinių 
dovanų: šiltų drabužėlių ir 
visko kito, kas galėtų paleng
vinti ten vaikučių trukumus.

Dabar Tėmykite, Gerieji
Žmonės!

Lawrence, Mass., Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
vietinis skyrius, lapkričio 4 
dieną, 1:30 vai. po pietų, Lie
tuvių Kliubo svetainėje, 41 
Berkley St., Lawrence, Mass., 
rengia labai gražų parengimą,' 
kurio visas pelnas ir bus ski
riamas Lietuvos vaikučių ir 
šiaip žmonių pagalbai.

Lapkričio 4 d. Worcesterio 
Aido Choro gabieji aktoriai ir 
dainininkai, vadovybėje gerb. 
Jozefinos Karsokienės, per
statys gražiąją operetę “Ka
da Kaimas Nemiega.” Opere-

ir drausmingai, kad tą dieną 
nei vienas žmogus nepasilik
tų nedalyvavęs Ukėsų Kliubo 
svetainėje ir nesigrožėjęs tuo 
šauniuoju perstatymu.

Kas liečia mane, tai aš jau 
kartą mačiau “Kada Kaimas 
Nemiega,“ bet nieks mane ne
sulaikytų ir nuo šito karto, 
kad dar kartą nepasigrožėti. 
Aš jau turiu sau tikietą ir ki
tiems pardavinėju, kad tik 
pagelbėti žmonėms tą gražų 
veikalą matyti.

Rengkimės visi važiuoti į 
Lawrence iš Nashua, iš Ha
verhill, iš Lowellio ir iš daug 
tolesnių kolonijų, nes čia rei-- 
kalinga'* kolektyve talka. O 
Lawrence Lyros svetainė puoš
ni ir didelė, sutalpins visą pla
čiąją publiką.

Ką Gi Bostonas Veikia Šiuo 
Laiku?

Matote, tai yra tas pats va
jus už geresnį ir gausesnį su- 
šelpimą Tarybinės Lietuvos 
vaikučių — supirkimui jiems 
kalėdinių dovanų.

Tad Naujosios Anglijos Lie-

Kas gi 
mis pažibomis, kaip Bostono 
Harmonijos Grupė? Kaip 
Frances Kurgoniutė, Robertas 
Niaura, Ig. Kubiliūnas, Jonas 
Sabaliauskas, Vincas Motejai- 
tis, Rūta Gicevičiutė ir eilė ki
tų, kurių, prisipažįstu, jog 
nežinau 
ims 
dar 
me 
mą 
pertraukoje nemažai publiką 
nustebins savo pajėgomis.

Na, ką čia apie tai. Jilk su
važiavę lapkričio 11 dieną į 
So. Boston, Mass., 3:30 valan
dą po pietų, susėdę puošnioje 
Municipal Auditorium svetai
nėje, visi matysime, ką gero 
ten turėsime.

Hollywood. — Amerikos 
Darbo Federacijos centras 
pripažino Maliavotojų Uni
ją taip pat atstove judamų
jų paveikslų studijų deko
ratorių ir įsakė grįžti dar
ban maliavotojams, strei
kavusiems 33 savaites. Lai
mėtojai yra maliavotojai. 
Bet jie vis pikietuoja stu
dijas. Reikalauja, kad sam
dytojai atlygintų pikietinin- 
kams, kuriuos sužeidė poli
cija bei streiklaužiai.

Sugrįžo CIO unijistų de
legatai, aplankę Sovietų Są
jungą.

PIRMO APSKRIČIO
KONFERENCIJA

LDS nariai, 
konf. įvyks 

ryto. 318 W.
Mass. Visos

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $35. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

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

Draugai ir draugės, 
1-mo Apskr. metinė 
lapkr. 18 d., 11 vai. 
Broadway, So. Boston, 
kuopos nepamirškite imti dalyvumą
šioje konferencijoj, nes dideliai 
svarbūs reikalai dėl mūs stovi prieš 
akis; A. D. L. Suvažiavimas ir įvyk
stantis LDS 7-tasis Seimas • ateinan
tį birželio mėų., Bostone. Taigi lapkr. 
mėnesio susirinkimuose paskutine 
puoga išrinkti delegatus į apskr. 
konf. ir į A. D, L. Suvažiavimą, ku
ris įvyks 23 ir 24 dd. Pittsburghe. 
—D. G. J., Apskr. pirm. (251-252)

CLIFFSIDE, N. J.
Svarbus ALDLD 77 kp. susirinki

mas įvyks 28 d. spalių, 2 vai. dieną, 
K. Steponavičiaus salėje, 344 Pali
sade Ave. 
sirinkimas 
kviečiami

PRANEŠIMAI
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)

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI

Linksmos darbo sąlygos 
Airporte 

Moderniniai Įrengimai 
Pakilimo progos

KREIPKITĖS KASDIEN 9-2
ŠEŠTADIENĮ A. M.

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

(251)

VYRAI
NAKTIMIS—10 P.M. IKI 6 A.M. 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

75c l VALANDĄ 
VAKACIJOS, BONAI, ŠVENTES 

KREIPKITĖS TUOJAU 
205 WATER ST., BROOKLYN 

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

(251)

POLIŠIUOTOJAI IR 
PAGELBININKAI

Patyrę prie aluminum indų 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS 
LIBERTY METAL STAMPING CO. 

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

prisipažįstu,
ir nežinau, ar apsi- 

dainuoti. Bet sužinojęs,’ 
parašysiu. Rodosi, turėsi- 
koncerte ir galijotą Ado- 
Grinevičių, kuris dainų

Anglija nenori leist len
kų kareivių iš Italijos į 
Lenkiją.

Sudegintas lavonas su
šaudyto Kvislingo, Norve
gijos išdaviko.

Tai bus labai svarbus su- 
ir visi draugai ir draugės 
dalyvauti. — Komitetas.

(251-252)

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.” Progrdhia pra
sidės 2:30 vai. dieną. Pasibaigus 
operetei bus draugiška vakarienė., 
Liet. Taut. Namo salėje.

(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 ir prakalbos. Vyriausiu kalbėto- 
jum bus Miesto gaspadorius William 
Mortensen. Dainuos operos daininin
kai: Susana Griska ir Ralph Jusko. 
Šokiams gros Stefan Yanush orkes
trą, 
nai.

Valgių ir gėrimų bus užtekti- 
Kviečiame visus dalyvauti. Kom.

(250-251)

Kom.

Apart geriausių dailės pa
jėgų ir gražiausių liaudies dai
nelių, kiek ten draugų, pažįs
tamų ir ideališkų artimųjų su
sitiksime? Tame viskame susi
rasime puikiausi pasitenkini
mą. Juk Naujosios Anglijos 
lietuviai jau ne vieną kartą 
yra parodę gilų sąmoningumą 
ir didelį svetingumą, 'bet šis 
koncertas bus aukščiau visko 
—aukščiau visos praeities, ka
da ką esame turėję.

Turėsime taipgi ir gerą kal
bėtoją, kuris nušvies tų dienų- 
pasaulinę eigą. Tai bus irgi ne
paprastai svarbu pasiklausyti

ir vienu impulsu nusiteikti ma
sinėj publikoj.

Tikietų knygutės dėl didė
lesnių dovanų išsiuntinėtos į 
visas kolonijas. Kolonijų vei
kėjai ir visi draugai ir drau
gės pareiginiai privalo darbuo
tis, kad kuodaugiausia tikietų 
parduoti, nes tai tyra parama 
Lietuvai. Jeigu gerieji žmonės 
matė reikalą sūdo vanoti to
kias puikias dovanas, tai mes, 
draugai, mokėkime puikiau
siai sunaudoti tąją progą! Ir 
tai vis Lietuvos našlaičių 
bui! '

Draugai ir draugės, su 
priausta viltimi tikėkime,
šis koncertas bus milžiniškas 
ir prie tokio mes - rengkimės, 
organizuodamiesi . skaitlingai 
j ame

Iki

bankietas,

skyrius. Programe dalyvaus

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

cott St., įvyks svarbus 
kurį rengia Komunistų Partijos vie
tinis
žymi kalbėtoja, N. P. K. nare, Eliza
beth Gurley Flynn. Pradžia 6 v. v. 
Nepraleiskite progos , neišgirdę šią 
kalbėtoją, Amerikos darbo 
veteranę.

(250-251)

klasės 
Kom.

la

sti- 
jog

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 
daugiau. '■>. L.

(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 tikie
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 jpelnas skiriamas pagalbai 
nukentėjusiems Lietuvoje. Nepa
mirškite dalyvauti, 4 vai. dieną, spa
lių 28 d., White Eagle Hall, 8315 
Kosciusko Ave. LPTK. (250-251)

ir

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

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

dalyvauti. ’• • ,
malonaus susitikimo.

J. M. Karsonas

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

spalių 27 d., 8 v. v., pas Va Bingelio 
82 Keen St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turėsimesvarstyti delegato pa- 
siuntiųią.\ į' Dem.' Liet. Suvažiavimą 
Pittsburghe. Taipgi bus išduotas ra
portas iš atsibuvusios vakarienės.
J. Bimba, sekr. (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- 
vadytas "Atviručių” arba "Post 
Card” balius. Taipgi bus ir išlaimėji- 
mas. Scotty Orkestrą gros šokiams. 
Kom. (250-251)

\ i

fc

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

UŽBAIGĖJOS
Patyrusios

Prie Pirštinių Išdirbimo
ARIS GLOVES INC.

118 E. 2.5TH ST.

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

. (X)

VYRAI ar BERNIUKAI, prie abelno 
fabriko darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

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

(251)

Raštininkes—Merginos
Išsiuntimų Rūmui

5 DIENŲ SAVAITĖ
Didelė Naudotojams Pardavimų O r gan Staci
ja ; patraukianti aplinkuma; didelis poilsio 
kambarys; aprūpinimai užkandžiais ir Musak.

$100 Į MĖNESĮ 
PRADŽIAI

Dabar Priimamos Aplikacijos 
ALGONQUIN 4-3030

(251)
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New Wko^feMfŽinios
Jūs Atsimenate, Kada KĄ NUVEIKĖ VIENAS DARBO ŽMONIŲ

Streikieriai Buvo 
Darbininkais

Buvo laikas ii- vieta, kada 
streikieriai buvo vadinami dar
bininkais. Ne tiktai darbinin
kais, bet beveik angelais, 
vyzdingiausiais kovotojais 
žmonių teises ir laisves, už 
rovę.
• Tas laikas, buvo karo 
kas, kada organizuoti darbi
ninkai buvo pasisakę nestrei
kuoti, bet dirbti visomis išga
lėmis greičiau sumušti nacius 
ir Japonijos imperializmą. O 
ta streikų ir to laiko streikie- 
rių idealizavimo vieta buvo 
New Yorko laikraštis Daily 
News. Tame, žinoma, neatsi
likdavo Hearsto spauda.

O dabar, kada organizuoti 
darbininkai streikuoja prieš 
algų kapojimus, už savo tei
ses, vardai smarkiai keičiasi. 
Pavyzdžiui, to pat Daily News 
spalių 24-tos laidoje, pirmame 
puslapyje, matome didelį pa
veikslą, kur darbininkai dau
žomi, ir parašą :

“Palaidas gatvės mūšis, lau- 
kiniškiausia gaujos scena, ko
kią tik filmų direktoriai galė
tų susapnuoti, vyksta prie Pa
ramount Studijų, Hollywoode. 
Kumščiai lakstė darbininkams 
prasimušus pro masinę pikieto 
liniją. Penkios 
sužeistų...”

Matote, kas 
darbininkais, O
kiaušiais mušeikomis. O reikia 
nepamiršti, kad tas streikas 
eina Hollywoode, kurio ko
mercinė spauda pusėtinai pri
sibijo. Galima numatyti, kokia 
būtų 
tusi, 
linio 
kaus

Tačiau dar randasi žmonių, 
kurie iki šiol nesužinojo, kad 
norint žinoti teisybę eilinio 
žmogaus naudai, reikia skaity
ti savo spaudą, darbininkišką 
spaudą. Komercinė spauda, to
kia, kaip aukščiau minėtasis 
laikraštis, darbo žmogų tik 
apmeluoja ir išniekina, nemo
kančius atskirti pelų nuo grū
dų suvedžioja, apgauna, nu
stato prieš savo paties reika
lus.

Gaila, labai gaila žmonių, 
kurie už tą jų išniekinimą dar 
užsimoka. T-as.

pa- 
už

ge-

dešimtys buvo

dabar pavirto
kas laukiniš-

kalba, jeigu dalykas ei- 
sakysime, apie kokio ei- 
amato ar neamatinio sun- 
darbo darbininkus.

Mirė Dr. Elvira Willis
Spalių 23-čią mirė daktarė 

Elvira Willis, latvių visuome
nininke, žmona lietuviams ge
rai žinomojo veikėjo Charles 
Dirbos.

Velionė 
B. Cooke 
190th St. 
Bronx. Jos laidotuvės įvyks šio 
sekmadienio 1 vai., spalių 28- 
tą, Ferncliff Krematorijoj, 
Ardsly, N. Y. Apie tai Lais
vei praneša 
Kliubas.

Pabaltijo 
sudaroma 
latvių, estonų ir suomių orga
nizacijų atstovais, reiškia sa
vo darbščiam veikėjui Char
les Dirbai užuojautą. Taipgi 
prašo lietuvius, kuriems sąly
gos leidžia, pareikšti užuojau
tą draugui darbuotojui atsi
lankymu į jo draugės šerme
nis ir palydėti.

pašarvota Walter 
šermeninėj, 1 West 
(prie Jerome Ave.),

Latvių Vienybės

Kultūrinė Taryba, 
lietuvių, greta su

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

ATSTOVAS MIESTO TARYBOJ? KA 
NUVEIKTU IŠRINKUS DAUGIAU?

Įdomi Programa Lauks
Jūsų Žvaigždžiu už 
Davis Sąskridyje

klausimais, mums 
kas kitas, kaip tiktai
iš garbingųjų darbo 

atstovų, Peter V. Cac- 
New Yorko Miesto Ta- 
narys ir kandidatas iš

dau-
Cac-

Atrodo, kad councilmanas 
(Miesto Tarybos narys) Ben
jamin J. 
skraido su 
j e atgal į 
rius šiuose

Davis, Jr., tikrai 
žvaigždėmis kelionė- 
Miesto Tarybos na- 
rinkimuose. Jau ke-

Tais 
bės ne 
vienas 
žmonių 
chione, 
rybos
naujo išrinkti toms pareigoms.

Cacchione kalbės lietuviams 
šio penktadienio vakaro 8 vai., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne, Lietuvių Piliečių 
Komiteto suruoštose prakalbo
se, spalių 26-tos vakarą.

Buvęs gelžkelietis darbinin
kas, Pirmojo Pasaulinio Karo 
veteranas, vadas kovų už bo
nus veteranams, kovotojas už 
nedarbo apdraudą bedarbiams, 
iCacchione visu laiku buvimo 
Miesto Tarybos nariu praktiš
kai ir sėkmingai veikė už dar
bo žmonių reikalus, 
dėlėms pastangoms 
bevažinėjame už 5 
vieton mokėti 10c. 
tai sakė prakalbas
už tarybos sienų, rašė lapelius,

prieš diskriminaciją, 
veteranams ir jų šei- 
už teises ateiviams.
kalbės D. M. šoloms- 
aiškins, kaip atsitiko,

Dėka jo di
mes dar te- 
centų fėrą,

Jis prieš 
taryboje ir

kal-parašė, išleido brošiūrėlę, gavo 
unijų ir šimtų kitų organizaci
jų paramą kovoje prieš kėlimą 
fėro.

Fėras buvo tik vienas iš 
gelio klausimų, kuriais
chione kovojo už darbo žmo
gaus gerovę. Tad ateikite ir iš
girskite Cacchionės planus' to
limesnei kovai prieš kėlimą fė
ro, prieš kėlimą rendų ir mais
to kainų, 
už teises 
mynoms,

Taipgi 
kas. Jis
kad iš {jo kančių Hitlerio ir sa
vųjų fašistų vergijoje Franci- 
jos pažangieji išėjo su tokiais 
dideliais laimėjimais pereitą 
sekmadienį įvykusiuose rinki
muose. Ką galėtų duoti mums 
gerai pataikyti rinkimuose 
darbo žmonių balsai. Taipgi 
aiškins kitas svarbias mūsų 
miesto, šalies ir pasaulines pro
blemas.

Lietuvių Piliečių Komitetas.

RAY LEV 
gražuole, žymi pianistė, bus 
viena iš daugelio Hollywood’©, 
Broadway ir radio žvaigždžių 
Victory Show, ruošiamame pa
gerbti Miesto Tarybos narį 
Benjamin J. Davis, Jr.

Roots” — atvyksta pasveikin
ti Davis.

Tikietai šiam koncertui 
$1*20 iki $2.40.

Dalyvauti 
Davis, padėti jį išrinkti, kaip 
išsireiškė čia matomoji artistė 
Ray Lev, yra: Geriausia būdas 
pasakyti Bilbo, kad man nepa
tinka jo atakos ant negrų, žy
dų, italų, taipgi ant darbo 
žmonių abelnai.

Miss Lev didžiuojasi pradė
jus savo kovą už demokratiją, 
kada ji buvo sunkiausia. Apke
liavus Europos sostines su kon
certais, skambinus Baltajame 
Name velioniui prez. Roosevel- 
tui, pageidaujama visur, ji ne
sijaučia pasukusi iš kelio išsto
ti Harleme,, miesto biednuome- 
nės centre su programa. Jinai 
sako, jog tai 
darbo, kurį jinai 
ma Ispanijos 
Ginti Komitete, 
Pagalbai, Negrų 
įsteigimui, Chinijos našlaičiams 
ar pildant programas mūsų ka
riškiams.

Didžiojo New Yorko lietuviai 
šį sekmadienį, rodos, neturės 
ant vietos svarbių lietuviškų 
pramogų. Turint liuoslaikio, 
verta 
koncertuoja kitataučiai 
lankymu taipgi 
maus darbininkų 
vis kandidatūrą į 
bą.

Si

programose už

dalis to paties 
atliko veikda- 
Demokratijai 
Jugoslavijos 
Universiteto

užeiti pamatyti, kaip
Atsi- 

paremti žy- 
atstovo Da- 

Miesto Tary-

MIRĖ

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS
V

Imkite 6 butelius, Šiandien!

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

VAŽIUOSIME BUŠU Į DEMOKRATINIU 
LIETUVIU SUVAŽIAVIMĄ

Antradienio vakarą įvyko 
organizacijų valdybų pasitari
mas, kurio svarbiausias tikslas 
buvo galutinai aptarti kelionę 
į Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, Pittsburgh, 
Pa.

Komisija raportavo, kad pa
imtas gražus busas dėl 33 pasa- 
žierių, keturioms dienoms. Jo 
parauda voj imas <atsiėjo apie 
$350. Atskiram delegatui į abi 
puses kelionė yra $11. Busas 
nuveš delegatus į Pittsburgh 
ir ten lauks juos parsivežti.

Busas išeis ketvirtadienį, 
lapkričio 22 d., “Thanksgiving 
Dienoj,” 8 valandą ryte, nuo 
dienraščio Laisvės' svetainės. 
Važiuoti bus paranku ir smagu 
visiems delegatams kartu. Va
žiuos Brooklyno ir rytinės da
lies New Jersey delegatai. 
Apart buso, tūli delegatai iš 
New Jersey ir Brooklyno va
žiuos ir automobiliais, nes yrą 
ukvatninkų važiuoti automobi
liais. Automobilistai veš tik 
tuos delegatus, kurie su jais 
padarys susitarimą.

Bušu važiuojanti visi delega
tai turi užsiregistruoti pas 
Matt šolomską, 419 Lorimer 
St., Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo raštinėj. Ir tą rei
kia padaryti ne vėliau 15 d. 
lapkričio ir įmokėti kelionės lė
šas. Matote, už busą reikėjo 
duoti $50 rankpinigių. Pirm 
jam išvažiuojant dar reikės 
įmokėti apie $200. Taigi, daug 
geriau sumokėti pinigus, kad 
vėliau nereikėtų ant greitųjų 
kolektuoti. O buso komisija tu
ri žinoti, kiek delegatų važiuo
ja, nes norinčių 
ir iš 
buse 
kad 
būtų

Važiuoti busu bus gerai, nes 
busas bus naujas. Važiuojanti 
galės išsirinkti vedėją, . kuris 
kooperuos su buso vairuotoju 
ir keliauninkų parankumui su
stos, kur jie pageidaus.

šiame susirinkime pasirodė, 
kad Brooklyne jau yra išrinkta 
arba numatoma, kad bus išrin
kta, 25 delegatai. Iš New Jer
sey pusės vyks apie 17 delega
tų. Rinkite, delegatus ir tuojau

užsiregistruokite vietas buse.
D. M. š.

Paskutinis Priminimas
priminti, 

lankytojai 
sekmadie- 

prašomi 
Lietu-

Tad New Jersey 
draugai prašo 

mus atlankyti. 
Apskritys nėra

Jersey valstijos or- 
bet jisai apima ir 
su didžiuoju New

į Elizabeth, N. J., 
paranki ir nuo sto-

važiuoti yra 
Conn, valstijos, taip, kad 
nepaliktų tuščių vietų ir, 
išvažiavimo valandoj ne- 
perdaug delegatų.

Trumpai norime 
kad visi parengimų 
įsitėmytumėt, jog šį 
nį, 28-tą d. spalių,
vykti j Elizabeth, N. J. 
vių Darbininkų Susivienijimo 
Trečio Apskričio jubiliejinę va
karienę ir šokius. New Jersey 
valstijos lietuviai, Brooklyne 
kaimynai, pereitą sekmadienį 
skaitlingai dalyvavo Aido Cho
ro parengime, 
valstijos jūsų 
brooklyniečių 
LDS Trečias 
vien New 
ganizacija, 
Brooklyną 
Yorku.

Kelionė 
nėra kebli,
ties į svetainę nėra toli nueiti. 
Apskritys ne tik rūpinasi šiuo 
parengimu, bet rūpinasi ir de
legatų pasiuntimu. Ne tik pat
sai turės savo atstovą, bet no
ri pagelbėti ir LDS kuopoms 
pasiųsti delegatus į Antrą De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kuris įvyks lapkričio mė
nesį, Pittsburgh, Pa. Ir nuo 
šios vakarienės priklausys- 
daug kas finansiniu atžvilgiu ir 
■parama kuopoms. Kuopų nariai 
ir simpatikai turėtų paremti 
mūsų darbą. Gi Apskritys pa
rems kuopas finansiniais daly
kais. * '/

Apskritys pasitiki, kad New 
Jersey valstijos parengimų my
lėtojai bus šimtu nuošimčių 
mūsų parengime

Kviečia visus ir visas
LDS 3-čias Apskritys.

54
Hal- 
spa- 
ligo- 
gra-

lintą jo pagarbai newyorkie- 
čiai pramogą ruošia ir vis pro
gramos su žymiausiomis 
spėkomis.

Štai, kad ir ateinančio 
madienio popiečio 3 vai., 
lių 28-tą, Golden Gate
room, 142nd St. ir Lenox Ave., 
New Yorke, programoje daly
vaus Ray Lev., Louis Jordan, 
Pearl 
Golden
Polikoff, Vivian Rifkin, Teddy 
Wilson, Billie Halliday, Art 
Tatum. Ir visi aktoriai dviejų 
žymių Broadway veikalų — 
“Carib Song” ir “Deep Are the

meno

sek- j 
spa-| 

Ball-

Katherine Sloksnaitis, 
m. amžiaus, gyveno 837 
sey St., Brooklyne, mirė 
lių 23 d., Kings County 
ninėj. Kūnas pašarvotas
boriaus S. Aromiskio koply
čioje, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne.

Laidotuvės įvyks spalių 27 
d., šv. Jono kapinėse. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi gra- 
borius S. Aromiskis.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Alex.

Svarsto Nesusipratimą 
Prie Am. Airlines

Nacionalė Tarpininkavimo 
Taryba spalių 25-tos popietį 
susirinko i pasitarimą su 
Transporto Darbininkų Unijos 
(CIO) viršininkais dėl nesusi
pratimo tarp American Air
line Co. darbininkų LaGuardia 
lėktuvų stotyje.

Kaip skelbia Douglas Mc
Mahon, transportininkų finan
sų sekretorius, American Air
lines nestreikuoja, bet United 
Auto Workers (irgi CIO) ban
do tuos darbininkus ištraukti 
Į streiką. Tuo būdu šian ir ten 
grupės ištrauktos, vienos ki
tos srities darbas sutrukdytas.

Tos pačios UAW nariai yra 
užstreikavę netoli esančią 
American Export Lines. Tęn 
iš tikro streikuoja dėl kon
trakto. Tačiau jie pikietuoja 
ir American Airlines, norėda
mi ištraukti streikan 2,300 tos 
firmos darbininkų.

Streikas šiuo tarpu, sako

McMahon, būtų ne vietoj, nes 
tarpininkavimo tarybai jau se
niau buvo paduotas ir yra pri
imtas prašymas leisti darbi
ninkams nusibalsuoti, kurią 
uniją jie nori pasirinkti savo 
atstove derybose su firma. 
Transportininkų Unija savo 
lapelyje nurodo, jog tai yra 
vienintelis demokratiškas bū
das darbininkams pasisakyti. 
Transportininkai ragina dar
bininkus demokratiškai pasi
rinkti uniją, o tada, jeigu bus 
reikalo, nusitars ir streiką.

United Automobile Unijos 
vietinė grupė nenori prileisti 
tų balsavimų, bando iššaukti 
streiką ir tuomi pastoti balsa- 
vimamas kelią.

Majoras LaGuardia pasira
šęs su Music Corp of Ameri
ca sutartį reguliariai kalbėti 
per radio po to, kai jis pasi- 
liuosuos iš tarnybos miestui. 
Norintiems jį samdyti nusta
tyta $3,000 mokesties per sa
vaitę.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

Primus, Josh White,
Gate Quartette, Max

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

I

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 

Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku# 
ateičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

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.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-68G8

VALANDOS* 9VALAINUUb. -j x_ g vakare

Penktadieniais uždaryta

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNIQN AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir 

tokio

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
®Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. 
kalui 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

aJONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

K&mpaa Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

LABAI SVARBU

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

“WEEK-END AT THE WALDORF” 
XAVIER CUGAT Ir JO ORKESTRAS

DIDŽIOJOJ SCENOJ: "GOLDEN HARVEST" — DAILISKI VAIDINIMAI

JŪSŲ IR 
JŪSŲ VAIKŲ GEROVEI!!

Gyvybiniai svarbu 7į mi- 
lionui newyorkiečių!

Klausykitės

ŠĮVAKAR NUO 7 IKI 7:15
Stoties W.J.Z., Rodyklė 770

IŠGIRSKITE

Newbold Morris
BŪSIMĄ JŪSŲ MAJORĄ!

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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,

ĮlA..

“S* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
\ Jules, Jurgensen. 29

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS
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