
Mongolijos Liaudies Respu
blika vienbalsiai nusitarė dau
giau nieko bendro neturėti su 
Chinija. Balsavimuose dalyva
vo 98.4 nuošimčiai visų galin
čių balsuoti, arba 483,291 pi
liečiai.

Mongolijos Liauides Respu
blika jau nuo 1921 metų fak
tiškai yra nepriklausoma. Ji 
išsilaikė dėka tik draugiškiem 
santykiam su Sovietų Sąjun
ga. 1939 m. jos pasienyj ėjo 
tikras karas prieš japonus už
puolikus. Tada mongolai ir 
raudonarmiečiai, vadovystėje 
dabartinio maršalo G. Žukovo, 
supliekė 150,000 japonų armi
ją ir apgynė Mongolijos lais
vę.

★ ★ ★
Mongolija yra milžiniškas 

plotas, ji užima 622,744 ket- 
virtainiškas mylia. Jos gyven
tojai mongolai, su Atskira kal
ba, papročiais ir_įuJtūra nuo 
Chinijos. Bet Chinijos buržu
azija vis ją savinosi. šie bal
savimai atlikti pagal Chinijos- 
Sovietų Sąjungos sutartį ir tuo 
baigia Chinijos buržuazijos 
pretenzijas. |

Chinija nėra vieninga ir ji 
negali būti vieninga, kada ją 
sudaro kelios skirtingos tau
tos, turinčios skirtingas kal
bas, kultūrą, religiją ir netu- ' 
rinčios lygių teisių viena su 
kita.

Sinkiange, vakarinėj Chini- Į 
jos dalyj, gyvavo draugiška 
Sovietų Sąjungai vyriausybė. 
Gen. Chiang Kai-sheko ir už
sienio imperialistų, pirmoj vie
toj Anglijos, intrigos iššaukė 
ten naminį karą, kuris dabar 
neva apsistojo. Sinkiangas už
ima 633,802 ketv. mylias ir 
turi apie 5,000,000 gyventojų, 
kuriuos sudaro mongolai, to
toriai, kazokai, o chinų yra 
tik apie 10%. Atrodo, kad tas 
kraštas turės pasirinkti Mon
golijos Liaudies Respublikos 
kelią.

Mandžurija užima 503,013 
ketv. mylias ir turi 40,000,000 
gyventojų. Iš japonų imperia
listų priespaudos ją išlaisvino 
Raudonoji Armija. Dabar 
Mandžurija perduodama ge
nerolo Chiang Kai-sheko ar
mijai, kurią ten veža Ameri
kos karo laivai ir orlaiviai.

Mandžurai nėra ęhinai, 
kaip ir korėjiečiai. Jie turi 
savo kalbą, kultūrą ir papro
čius. Ir jeigu gen. Chiang Kai- 
shekas bandys ten įvesti chi- 
niškos buržuazijos viešpatavi
mą, paneigti vietos žmonių va
lią, tai bus sukilimų.

★ ★ ★
Pati Chinija suskilus į dvi, 

viena dalis valdoma buržua
zijos ir dvarponių, priešakyje 
su gen. Chiang Kai-sheku, ži
noma, su pagalba užsienio im
perialistų.

Kita dalis žinoma, kaipo so
vietinis arba “komunistinis” 
ruožtas. Sovietinis ruožtas tu
ri apie 100,000,000 gyvento
jų, kelių milionų armiją ir 
reikalauja visoj Chinijoj de
mokratinės tvarkos.

★ ★ ★
Francijos komunistai pareiš

kė, kad jie, kaipo partija, ku
ri turi daugiausia vietą Stei- 
giam. Seime, tai nori ir val
džioj užimti atsakomingą vie
tą. Tas turės padaryti galą 
gen. De Gaulle suokalbiams ir 
visokiems z planams “vakarų 
bloko,” kas vestų Europą prie 
naujo karo.

Didžiausia Amerikos demo
kratijai gėda, tai, kad mūsų 
tankai, kanuolės ir kt. ginklai 
naudojami smaugimui Indone
zijos žmonių laisvės. Valstybės 
sekr. Mr. James F. Byrnes 
įsakė nuimti ženklus. Ar tai 
taip mes demokratijai tarnau
jame? Vietoj pareikalauti,
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CHIANG KAI SMEK HNU PUOLA CHINIJOS KOMUNISTUSh*

Anglijos Kariuomenė vėl 
Susikirto su Indonezy 
Respublikos Korimais

Indonezijos Patrijotai Atmetė Angly Paliepimą Sunešti 
Ginklus; po Mūšio Anglai Kalba apie Pertaiką

Batavia, Java. — Anglų 
komanda įsake Javos, Indo
nezijos salos, patrijotams, 
kad suneštų ir atiduotų gin
klus anglam ir holandam. 
Žmonės, kovoja už nepri
klausomą Indonezijos res
publiką, atmetė įsakymą.

Surabayoj, uosto mieste, 
įvyko mūšis tarp įsiveržu
sių anglų ir Javos patrijo
tų. Anglai vartojo savo in-

Jankiai Vis Gabena 
Kai-Sheko Karius

Į Mandžurija
' Chungking. — Jungtinių 
Valstijų laivai ir lėktuvai 
gabena vis daugiau centra- 
linės Chinijos valdovo 
Chiang Kai-sheko kariuo
menės į Mandžuriją, į už- 
nugarę chinų komunistų.— 
Komunistų rankose yra di
deli šiaurinės Chinijos plo
tai tarp Mandžurijos ir vi
durinės Chinijos.

Ne tik chinų komunistų 
vadai, bet ir pašaliniai tė- 
mytojai iš kitų kraštų nu
mato, kad Mandžurijoj ga
lės būti kraujo liejimo tarp 
komunistinių ir Chiang 
Kai-sheko jėgų.

(Chinų komunistų vadai, 
kaip minėta kitoj žinioj, į- 
spėjo Chiang Kai-sheką, 
kad jeigu jis nepasistengs 
susitarti su komunistais, tai 
jie gal neleis Chiang Kai- 
sheko kariuomenei užimti 
Mandžurijos.)

TRUMANAS KVIEČIA 
AUTO. DARBININKU 

UNIJOS GALVĄ
Washington. — Prezid. 

Trumanas pakvietė CIO 
Jungtin. Automobilių Dar
bininkų Unijos pirmininką 
R. J. Thomasą į Baltąjį 
Rūmą penktadienį. Mano
ma, jog prezidentas nori 
pasitart su juo, kaip įvyk
dyt taiką tarp unijos dar
bininkų ir automobil. kom
panijų.

PREZIDENTO TRUMANO DVYLIKA PUNKTŲ DELEI UŽSIENINĖS POLITIKOS
New York. — Prezid. 

Trumanas savo kalboj spa
lių 27 d. sekamai išdėstė 
savo politikos punktus san
tykiuose su užsieniais:

“Čia aš iš naujo paskelbiu

kad Holandijos ir Anglijos 
imperialistai paliktų tuos 
žmones laisvai gyvuoti, reika
laujame, fcad tik jie nuimtų 
nuo iš Amerikos gautų ginklų 
amerikoniškus ženklus.

a

Idusų kariuomenę prieš su- 
| kilusius gyventojus.

Anglai - holandai skelbia, 
| kad Indonezijos prezidentas 
Soekarno sutikęs tartis su 
jais dėlei mūšių sustabdy
mo.

(Anglų komanduojami ja- 
■ ponai puola Javos gyvento
jus. Kartu holandai ir ang
lai skleidžia propagandą, 
būk japonai padedą javie- 
čiams.)

Kelias į Peipingą 
Užkirstas Chung

king® Armijai
Chungking. — Centralin. 

Chinijos, Chiang Kai-sheko, 
armija iš pietų veržėsi pa
lei geležinkelį linkui Pei- 
pingo, į žiemius. Komunisti
nė chinų kariuomenė per
kirto geležinkelį, užėmė jo 
stotį Linmingkwaną ir taip 
pastojo kelią Chiang Kai- 
sheko armijai į Peipingą, 
senąją Chinijos sostinę.

Chiang Kai-shekas at
griebė Tzehsieną ir Anyan- 
gą, į pietus nuo minimos 
stoties.

Suchow miesto apygardo
je japonų pulkai išvien su 
Chiang Kai-sheko armija 
puola komunistinę chinų 
kariuomenę 60 mylių ilgio 
frontu.

Japonai Žudė Moteris ir 
Kūdikius Maniloj

Manila. — Prasidėjo teis
mas prieš generolą Tomo- 
yuki Yamashitą, buvusį ja
ponų komandierių Filipi
nuose. Trys liudytojai . pa
rodė, kaip Yamashitos ka
riai Maniloj nudūrė bei su
šaudė 40 civilių žmonių 
Raudonojo Kryžiaūs patal
poje. Dauguma nužudytųjų 
buvo moterys ir kūdikiai.

Chinijos Chiang Kai-she
ko valdžia skleidžia gandus, 
būk rusai atiduodą chinam 
komunistam atimtus iš ja
ponų ginklus.

pamatinius Jungtinių Vals
tijų užsienin, politikos dės
nius:

1. Mes nenorime daugiau
žemių nei savanaudiškų 
pirmenybių. Mes neplanuo
jame užpulti jokią kitą val
stybę, didelę ar mažą. Mes 
nesiekiame jokiųtikslų, dėl 
kurių reikėtų susikirsti su 
bet kurių kitų tautų taikiais 
siekimais. \

2. Mes tikime, kad galų
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Kultūrines Chinų Organizacijos 
Šaukia Ameriką, kad Nustotų 

Veikus prieš Chinų 'Mases
Chungking. — Vidurinės 

Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas nusiuntė 800 
tūkstančių savo kariuome
nės kad išmuštų komunisti
nių chinų armijas iš šiau
riniai - rytinio Chinijos plo
to, kaip pranešė chinų ko
munistų atstovas.

Komunistinė chinų ka
riuomenė ginasi. Siaučia 
naminis karas vienuolikoje 
provincijų tarp Chiang Kai- 
sheko ir komunistų armijų. 
Per dieną įvyko 50 mūšių.

18 chiniškų kultūros ir 
spaudos organizacijų išlei
do atvirą laišką į amerikie
čius. Tos organizacijos ap
gailestauja, kad Jungtinės 
Valstijos atsiuntė savo ma- 
rininkus į Tientsiną, Pei
pingą ir kitus miestus šiau
rinėje Chinijoje. Laiškas sa
ko:

ELEKTRININKAI BALSVOS, 
AR STREIKUOTI DĖL $2 
ALGOS PRIEDO DIEDAI

1

New York. — Jungtinės 
‘EHektrikininkų, Radijo Dar
bininkų ir M'ašinistų Uni
jos (CIO) taryba kreipėsi 
į valdinę Darbo Santykių 
Komisiją, kad suruoštų bal
savimus, kuriuose darbinin
kai galėtų pasisakyt, ar jie 
streikuos prieš General El
ectric Kompaniją. Unija tu
ri 170,000 narių 54-se kom
panijos fabrikuose ir dirb
tuvėse.

Chinų Komunistai Ketina 
Dar Neleist Chiang Kai- 

Sheko į Mandžuriją
Hulutao, Mandžurija. — 

Komunistinių chinų kariuo
menės vadai šiame uosta
miestyje sakė, jog tiktai 
chinai komunistai ir Raudo
noji Armija išlaisvino Man
džuriją nuo japonų; ir jei
gu Chiang Kai-sheko vidu
rinės Chinijos valdžia ne
padarys tinkamos sutarties 
su chinų komunistų vyriau
sybe Yenane, tai jie neleis 
Chiang Kai-shekui užimti 
Mandžurijos.

Gen. MacArthuro palie
pimu, turi būti pašalinti vi
si Japonijos pareigūnai iš 
Šv. Povilo Universiteto so
stinėje Tokio.

gale fturėtų būti sugrąžin
tos aukščiausios valstybinės 
teisės ir savivaldybė visoms 
tautoms, iš kurių tatai buvo 
atimta per prievartą.

3. Mes neužgirsime jokių 
teritorinių (žemių) pakeiti
mų jokioj draugiškoj pa
saulio dalyj, jeigu tie pa
keitimai nesutinka su lais
vai išreikštais paliečiamųjų 
žmonių norais.

4. Mes esame įsitikinę,

&

“Mes giliai susirūpinę, 
kad amerikiniai mūsų drau
gai daro tokius žingsnius, 
kuomet tebeina derybos” 
tarp vidurinės Chinijos val
džios ir Chinų Komunistų 
Partijos. “Mes tikimės, kad 
jūs amerikiečiai raginsite 
savo valdžią susilaikyti nuo 
veiksmų prieš chinų dau- 
guomenės valią.”

Chiang Kai-sheko kariuo
menė stengiasi atimt iš chi
nų komunistų ypač geležin
kelius, kad paskui galėtų 
užimt ir komunistų valdo
mas sritis, sako Naujosios 
Chinijos dienraštis, leidžia
mas chinų komunistų: “Bet 
jeigu vidurin. Chinijos val
džia nori atsteigti susisieki
mus geležinkeliais, tai ji 
pirmiausiai turi sustabdyti 
savo atakas.”

UnijistaLreikalauja pri
dėt uždarbio po $2 dienai, 
išlaikant tą pačią 40 valan
dų darbo savaitę. Unijos ta
rybos nariai, šalia kitko, 
nurodė, jog ši ir kitos kom
panijos pačios eina į sėdėji
mo streikus — atmeta dar
bininkų reikalavimus ir 
planuoja tol sulaikyt dar
bus, iki Wa&hingtono val
džia leis pakelti kainas už 
dirbinius.

Chungkingo Valdžia Siunčia 
Japonus Pult Komunistinę 

Chinų Kariuomenę
Chungking. — Chinų ko

munistų atstovai pranešė, 
jog Chiang Kai-sheko vidu
rinės Chinijos valdžia per
organizavo japonų kariuo
menę į vadinamą “savano
rių korpusą” ir siunčia juos 
kariaut prieš chinų komu
nistus. Chinų komunistinė 
kariuomenė nukovė bei su
žeidė daugiau kaip 2,500 
Chiang Kai-sheko chinų ir 
jo pastumdėlių ir užėmė 
geležinkelio miestą Linmin- 
gwangą.

London. — Del laivakro- 
vių streiko gal turėsianti 
būti duona racijonuota An
glijoj.

kad visom tautom, kurios y- 
ra pasiruošusios savivaldy
bei, turėtų būti leista pasi
rinkti sau tokios rūšies val
džią, kokios jų žmonės pa
geidauja laisvai išreikštu 
savo noru, be jokio įsikiši
mo iš užsienio. Ši tiesa pa
liečia Europą, Aziją, Afri
ką lygiai, kaip ir Vakarinį 
Žemės Pusrutulį (amerikinį 
žemyną).

5. Sujungtais ir bendrais

Automobilių Darbininkai 
Griežtai Atrnete Siūlymą 
45 Vai. Darbo Savaitės 

f

Korporacijos Siūlymas Pailginti Darbo Savaitę Atimtą Pro
gą Veteranams Gauti Užsiėmimo, Pareiškė Unija

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
jos pirmininkas C. E. Wil
son atsiuntė laišką Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos (CIO) centrui, 
ragindamas uniją, kad Ji iš
vien su General Motors rei
kalautų panaikint 40 valan
dų darbo savaitę. Wilsonas 
sakė, jog unija kartu su 
korporacija turėtų kreiptis 
į kongresą, kad jis atšauk

Prasidėjo Vajus dėl 
$11,000,000,000 

Pergalės Bonu
Washington.— Pirmadie

nį oficialiai pradėta vajus 
išparduoti Pergalės Pasko
los bonų už 11 bilionų dole
rių. Korporacijom skiriama 
išpirkt 7 bilionų vertės bo
nų, o asmenims — 4 bilio
nų.

Jungtinių Valstijų iždo 
sekretor. Fred M. Vinson, 
šaukdamas pirkti bonus, 
nurodė, kad gauti už juos 
pinigai bus vartojami šito
kiem reikalam:

Grąžinti karo veteranus 
namo; išmokėti jiems pa
leidžiamąjį mokesnį; parū
pinti kovūnams medikalę 
pagalbą; padėti buvusiems 
studentams baigti mokslą ir 
prisidėti prie amerikiečių 
gerovės palaikymo šiame 
laikotarpyje, kada pramonė 
persitvarko iš karinių dar
bų į civilius.

Senatorius prieš Amerikos 
Kišimąsi į Palestiną

Washington. — Demok
ratas senatorius Bailey lai
šku pranešė valstybės sek
retoriui Byrnesui, kad jis 
senate kovos prieš Jungtin.1 
Valstijų kišimąsi į Palesti-; 
na.

Anglija pageidauja, kad 
Amerika padėtų jai spręsti 
ginčus dėl žydų ir arabų 
Palestinoj. Sen. Bailey sa
ko: “Aš nenoriu, kad ši ša
lis kištųsi į dalykus, kurie
galėtų įtraukti ją į karą.” jais.”

mūsų karinių talkininkų 
veiksmais mes padėsime su
muštoms priešų valstybėms 
įsteigti tokias demokratines 
valdžias, kokias jie patys 
laisvai pasirinks. Ir mes 
stengsimės įgyvendinti tokį 
pasaulį, kur negalėtų būti 
nacizmo, fašizmo ir karinio 
užpuolimo.

6. Mes atsisakysime pri
pažinti bet kokia valdžią, 
kurią svetima valstybė
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tų įstatymą dėlei 40 valan
dų darbo savaitės,, o įvestų 
45 valandų darbo savaitę, 
girdi, tik šiam rekonversi- 
jos laikotarpiui. Jeigu uni
ja su tuo sutiktų, tai Gene
ral Motors pridėtų po 6 
centus algos valandai.

, Automobilių darbininkų 
Unijos centras griežtai at
metė korporacijos pasiūly
mą. Unijos vice-pirmininkas 
Walter P. Reuther užreiš- 
kė:

“Mūsų unija neprisidės 
prie General Motors korpo
racijos sąmokslo. Korpora
cijos planas užtrenktų du
ris į darbą milionams grįž
tančių kareivių; , atimtų 
progą ir kitiems amerikie
čiams gauti darbo.” -

Pagal pačių Washingtono 
valdininkų s k a i č iavimą, 
1946 metais galės būti iki 
8 milionų bedarbių, net pa
laikant 40 valandų darbo į- 
statymą. O jeigu General 
Motors planas būtų priim
tas, tai susidarytų dar di
desnė bedarbių armija, kaip 
nurodė Reutheris. Jisai sa
kė:

Korporacija stengiasi ap
eiti “tikrąjį klausimą —pri
dėti darbininkams 30 nuo
šimčių algos, nebranginant 
automobilių kainų; bet tas 
planas užtikrintų savižudy- 
stę pačiai korporacijai ir 
visam taikos meto’ ūkiui.”

Reikalaujama, kad Ame
rika paskirtų dar $500,000 
UNRRA fondui.

POPIEŽIUS VADINA
ARGENTINOS VAL

DŽIĄ “MEILIŠKA”
Vatikanas. — Popiežius, 

kalbėdamas per radiją Eu
charistiniam kongresui Bu
enos Aires mieste, sakė, 
kad Argentinos santvarka 
esanti tų pusėje, kurie “ger
bia šventą dieviškąjį įstaty
mą ir artimo meilę.” O da
bartinės Argentinos val
džios priešus popiežius va
dino “bedieviais, neapykan
tos ir sunaikinimo skleidė- 

prievarta užkorė bet kuriai 
kitai tautai. Tūluose atsiti
kimuose gali būti negalima 
pastoti kelią tokios valdžios 
užkorimui per prievartą. 
Bet Jungtinės Valstijos ne
pripažins tokios valdžios.

7. Mes tikime, kad visos 
tautos privalo turėti jūrų 
laisvę ir lygias teises savo 
laivams plaukioti pasieninė- 
mis upėmis ir vandens ke- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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dimu), taip greit Poulos iš ten buvo grą
žintas atgal!

Šitaip Anglijos imperialistai prakti
kuoja tai, ką jie skelbia.

Palestina yra anglų “globojama.” Šiuo 
metu ją globoja Anglijos darbiečiai arba 
socialistai, kurie pasimojo užsmaugti 
kiekvieną žodį, tartą Palestinos reikalu, 
kai tas žodis Anglijos valdovams nepa
tinka.

Koks dviveidiškumas!
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Dviem Niekšais Mažiau
Praeitą .savaitę Europa neteko dviejų 

didelių piktadarių:
Norvegijoj buvo sušaudytas Kvislin- 

gas, Norvegijos pardavikas ir “furjeris.” 
Nepaisant jo žmonos ir sėbrų prašymo, 
karalius atsisakė dovanot šitam nenau
dėliui bausmę ir išgelbėti jam gyvybę. O 
Kvislingas, matyt, dar vis labai troško 
gyventi!

Kvislingo nebėra, tačiau jo negarbin
gas vardas pasiliko: juo krikštijamas 
kiekvienas savo tautos neprietelius, ben
dradarbiavęs su fašistine ašimi.

Kita negarbingai išgarsėjęs žmonijos 
neprietelius, Robert Ley, nusižudė Nue- 
renburgo kalėjime. Ley — vienas 24 ka
ro kriminalistų, belaukiančių tarptauti
nio militarinio teismo. Ley buvo Vokie
tijos “Darbininkų Fronto” vadas, Hitle
rio dešinioji ranka; budelis ir priešas 
tiek vokiečių tautos, tiek viso laisvojo 
pasaulio.

Gavęs kaltinimo aktą, jį perskaitęs, 
susipažinęs su jo turiniu, Ley, matyt, 
nesijautė galėsiąs teisme išgelbėti savo 
gyvybę. Jo gyvenimo taurė buvo per
daug kupina nusidėjimais ir kriminaly- 
stėmis. Dėl to Ley nusižudė, — pasis
maugė.

Taigi pasaulis neteko dviejų didelių b 
piktadarių. Tačiau, turime atsimint, kad" 
tų piktadarių dar pasiliko tiek daug, jog 
ims ne mėnesiai, bet metai, kol jie bus 
sugaudyti ir atitinkamai nubausti, jei 
demokratinis pasaulis vykins savo‘pasi- 
mojimus. O vykinti jie reikia. Kiekvie
nas kriminalistas turėtų būti tuojau su
imtas ir atitinkamai nubaustas, jei no
rime, kad pasaulyj viešpatautų taika ir 
ramybė.

Dėl Londono Laivakrovių Streiko
Londono, Liverpoolio ir kitų Anglijos 

uostų laivakroviai dar vis tebestreikuo- 
ja, kai šitie žodžiai rašomi. Pranešama, 
kad ir Šiaurinės Airijos uostų laivakro
viai išėjo streikan, pritardami londoniš- 
kiams. Dėl to streiko kanadiečių Liaud. 
Balsas rašo:
’ “Londono ir Liverpoolio laivakrovių 

streikas, nepaisant unijos vadovybės nu
sistatymo prieš streiką, yra dar vienas 
įvykis, kur darbininkai išeina prieš savo 
vadus. Buvo tokių atsitikimų Kanadoje. 
Pastaruoju laiku buvo sustreikavę mai- 
nieriai, kad duotų daugiau mėsos.

“Būna kartais taip, kad darbininkai 
nepamatuotai išeina į streiką, visai ne
laukę, ką vadovybė pasakys. Tokiais at
sitikimais jie padaro klaidą. Bet būna 
atsitikimų, kur darbininkai būna priver
sti išeiti prieš savo vadovybę, kadangi 
vadovybė nesielgia kaip reikia.

“Kaip ten yra su tais laivakroviais, 
mums sunku pasakyti, bet toks jų soli
darus laikymasis streike rodo, kad jie 
turi priežastį. Be priežasties jie nestrei
kuotų. Matomai unijos vadovybė visai 
nesistengia pagerinti jų būvį.

“Streikieriai reikalauja pakelti algas 
ant $2.20 į dieną, kad būtų galima už
dirbt iki $5.50 į dieną, 40 vai. darbo savai
tės ir kitų pagerinimų. Jų reikalavimai 
iškelia, kad jiems dabar mokama po $3.- 
30 į dieną. Tai labai žemas atlyginimas 
už tokį sunkų darbą.”

Rinkimai Tarybų Sąjungoje
1946 m. vasario 10 d. visose Tarybų 

Sąjungos respublikose įvyks rinkimai,— 
rinkimai į paskyrų respublikų tarybas ir 
į aukščiausiąją šalies tarybą arba parla
mentą.

Netenka aiškinti, kad šitie rinkimai 
turės didžiulės reikšmės visam kraštui, 
visoms tarybinėms respublikoms. Jie 
tampriau sujungs visas respublikas, jie 
paakstins tnilijonus žmonių uolesniam, 
įtensyvesniam darbui krašto atstatymo; 
jie pakels milijonus tarybinių piliečių 
politiniame lygyj, labiau įsąmonindami 
juos socialistinės kūrybos uždaviniais, 
stovinčiais prieš jų. akis.

Visuotini Tarybų Sąjungoje rinkimai 
įvyko prieš karą; karo metų toji milži
niška šalis sutvirtėjo, dar glaudžiau ap- 
sivienijo, apsijungė. Busimieji rinkimai 
tą viską tik apvainikuos.

Tarybų Lietuva, kaipo sąjunginė res
publika, taipgi rinkimuose dalyvaus. Jau 
šiandien tiek Lietuvoje, tiek visoje Ta
rybų Sąjungoje plačiai kalbama ir giliai 
galvojama apie vasario 10-tąją.

O’Donnell Apgailestauja, Bet 
Kas Iš To!

Andai Daily News kolumnistas John 
O’Donnell išstojo su hitleriniu straips
niu, atkreiptu prieš žyčfus, paskelbda
mas, būk Pattoną iš Bavarijos valdovo 
vietos “išėdė” žydai su kitais ateiviais 
Amerikoje. Tai buvo šlykštus rašinys, 
sukėlęs didelį skandalą Amerikos visuo
menėje.

Už kiek laiko tas pats O’Donnell atsi
prašė skaitytojų, pareikšdamas, kad jo 
rašinys buvo neteisingas. “Atsiprašome 
dėl jo paskelbimo,” rašė tas pats žmo
gus.

Aišku, kad tasai anti-semitinis raši
nys buvo neteisingas. Kaltas už melagys
tę buvo O’Donnell, dar kaltesnė redakci
ja, kuri tą rašinį talpino.

Atrodė, kad laikraštis turėjo pasimo
kyti iš to visko. Bet ne. Daily News koks 
buvo, toks ir pasiliko, anti-semitiškas, 
anti-negriškas. Dėl to organizuoti dar
bininkai jam tebeskelbia boikotą.

Dienraščio Laisvės metinis koncertas 
įvyks lapkričio - Nov. 11, 1945, bus La
bor Lyceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn.

Bus nepaprastai graži ir įvairi prog
rama. Kiekvienas meną branginantis 
žmogus privalo išgirsti ją. Po koncerti
nės programos bus šokiai.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bi
lietus, nes sėdynės rezervuotos. Dėl pla
tesnių informacijų perskaitykite kon
certo skelbimą.

Anglų Demokratija
Anglijos Amerikos vyriausybės Pots

dame reikalavo, kad Tarybų Sąjunga a- 
tidarytų duris į Lenkiją ir Balkanų 
kraštus jų korespondentams. Girdi, mes 
turime sužinoti tikrąją tuose kraštuose 
padėtį, kurią “rusai nuo mūs slepia.”

Dabar tiek Bulgarijoj, tiek Rumuni
joj, tiek Vengrijoj, Austrijoj ir Lenkijoj 
Amerikos ir Anglijos spaudos korespon
dentai laisvai veikia. Tūli jų meluoja, 
kiek tik turi pajėgų, rašydami apie tuos 
kraštus.

Bet, štai, nuvyksta j Palestiną Ameri
kos korespondentai; nuvyksta pažangus 
Overseas News Agency korespondentas 
Constantine Poulos. Kaip greit jis tą 
“šventąją žemę” pasiekė (su anglų lei

* 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 Šerus, 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 skaity
tojų. Dienraštis Laisvė prašo visų esan
čiųjų prenumeratorių gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Kiekvienas dienraš
tį Laisvę branginantis žmogus mielai ga
li išpildyti šį mūsų prašymą.

Naujas skaitytojas Laisvei yra smūgis 
fašizmui. Kuo daugiau gausime naujų 
skaitytojų, tuo greičiau apvalysim Ame
rikos lietuvius nuo fašistinio niežo.

Rašo J. Jurginis

(Pabaiga)
Gražūs Rygos parkai ir dar 

gražesnės Rygos kapinės. Bro
lių kapai — meninis kūrinys. 
Čia ramu ir jauku, šitos kapi
nės gal daugiau Ulmanio kli
kos propagandinis darbas, ži
nant jų tikslą, galima jų gra
žumu ir nesistebėti. Galima 
buvo žerti pinigus ir pastaty
ti, kaip faraonai pastatydavo 
savo piramides. Bet čia pat, 
tik kitoj pusėj kelio, yra pa
čios liaudies, Rygos darbo 
žmonių kūrinys — liaudies' 
poeto Rainio vardo kapinės. 
Janis Rainis, kaip žmogus ne
tikintis ir nepriklausęs kuriai 
nors religinei organizacijai, 
pagal jo paties valią buvo pa
laidotas atskiroje vietoje. Ten 
jam pastatė puikų paminklą, 
parką aptvėrė gražia mūrine 
tvora; toji vieta virto netikin
čiųjų kapinėmis. Jos taip gra
žiai tvarkomos ir prižiūrimos, 
kad jose ilsėtis vienas malo
numas. Visur takeliai, gėlės, 
paminklai ir užrašai. Čia pa
laidotų Raudonosios Armijos 
karių, kritusių atvaduojant 
Rygą, kapai sutvarkomi pagal 
bendrą tradiciją. Fanieriniai 
arba lentų antkapiai nuimami 
ir jų vieton statomos graniti
nės arba marmurinės lentelės, 
paminklėliai. Karių kapai sa
vo išvaizda ir priežiūra tokiu 
būdu nebeišsiskiria nuo čia 
palaidotųjų civilių.

Tarybų Latvija Švenčia
Liepos 21-sios išvakarėse 

visa Latvija, o ypač jos gra
žioji sostinė, jau buvo pasi
puošusi raudonomis vėliavo
mis, šūkiais, gėlėmis, vadų 
portretais ir didžiuliais pano, 
kuriuose buvo vaizduojamos 
latvių tautos kovos už laisvę 
ir nepriklausomybę. Mūsų res
publikos delegatai, atvykę 
Rygon, liepos 20 dienos vaka
re buvo nugabenti į operos ir 
baleto teatro rūmus, kur vyko 
Latvijos Aukščiausiosios Ta
rybos jubiliejinė sesija, ir visi 
pakviesti į prezidiumą. Po 
posėdžio tuose pačiuose rū
muose įvyko iškilmingas kon
certas, kuriame pirmą kartą 
viešai buvo sugiedotas naujas 
Latvijos TSR himnas. Giedo
jo valstybinės filharmonijos 
choras. Be choro ir orkestro 
programoje dalyvavo patys 
žymieji latvių operos ir ba
leto solistai.

Tą pačią dieną iš pat ryto 
visi laikraščiai paskelbė iškil
mių kalendorių, kurį čia, iš
leidę laiko ir vietos nurody
mus, ir pakartosime. 20 lie
pos: 1) Operos ir baleto tea
tre — koncertas, 2) valst. 
dramos teatre — pjesė “In
žinierius Sergejevas”, 3) me
no teatre'— pjesė “Tęsiasi 
jūra plačioji”, 4) jaunimo te
atre — “žvirblelis”, 5) skra
jojamam teatre — dvi kome
dijos, 6) darbininkų teatre — 
“Prologas” ir “Silva”. Tą pa
čią dieną buvo atidarytos šios 
parodos: 1) Latvijos TSR 
pramonės dirbinių, 2) Valst. 
dailės muziejaus, 3) taikomo
sios dailės mokyklos, 4) me
ninių audinių. 21 liepos: 1) 
mitingas Esplanade parke, 2) 
po mitingo tarybinių kompo
zitorių kūrinių koncertas, 3) 
vakare — vaidinimai visuose 
teatruose ir “Karmen” prem
jera operoje. 22 liepos: 1) ka
ro laivyno paradas Dauguvo
je, 2) sportininkų paradas 
Rainio bulvare, 3) sporto 
šventė stadione, 4) didžiulė 
gegužinė Mežaparke prie Ki
šo ežero, 5) vaidinimai visuo
se teatruose ir koncertai, šo
kiai salėse ir aikštėse.

Rygos publika, vykusi Es
planade parkan į mitingą, 
savo išorine išvaizda, nežiū
rint ar tai ėjo fabfiko darbi
ninkų, tarnautojų ar studen
tų kolona, atrodė labai gra
žiai, tikrai šventadieniškai. 
Vyrų kostiumai buvo suglais
tyti, išvalyti, švarūs. Atrodė, 
kad kolonos į savo eiles ne
siskutusių ir susivėlusių visai

nepriėmė. Per trejus okupaci
jos metus latviai, žinbmd, 
drabužių pasisiūdinti negalė
jo. Gražus apsirengimas liu
dija jų tvarkingumą ir mokė
jimą taupyti. Parke, kur vy
ko mitingas, buvo pastatyta 
didžiulė estrada ir įrengti suo
lai publikai. Beveik visa pu
blika galėjo sėdėti. Rugpįūčio 
5 dieną čia įvyks Latvijos 
dainų šventė.

Mitinge dalyvavo partijos, 
vyriausybės, Raudonosios Ar
mijos, Raudonojo Laivyno, 
fabrikų, mokslo įstaigų ir Lie
tuvos, Estijos, Baltarusijos ir 
RTFSR respublikų atstovai. 
Mitingo dalyvius Lietuvos 
TSR vardu sveikino ir trum
pą kalbą pasakė delegatų va
dovas drg. P* Rotomskis. Vi
sų broliškųjų respublikų de
legatai buvo priimti kaip gar
bingiausi svečiai ir parodyta 
jiems tiek draugiškumo, kiek 
tik iš sumanių ir vaišingų šei
mininkų buvo galima įsivaiz
duoti.

Švenčių dienomis Rygos 
tramvajus ir autobusai buvo 
pasipuošę, degė kino teatrų ir 
kai kurių fabrikų iliuminaci
jos; Rygoje buvo šviesu, be
maž ko, kaip prieš karą. Gat
vių alėjose, parkuose ir visur 
kitur po atviru dangum veikė 
bufetai, kuriuose niekad ne
stigo užkandžių ir gėrimų, 
žmonės vaišinosi, šoko ir 
džiaugėsi.

Patraukli Paroda
Latvijos TSR pramonės pa

roda paviliojo daug Rygos 
gyventojų ir visus kitų res
publikų delegatus, čia yra ko 
pasižiūrėti ir kuo pasigrožė
ti. Garsusis “Vef” fabrikas 
jau gamina gražiausius radi
jo, foto ir telefono aparatus, 
fabrikas “Sarkana Žvaigžde” 
išleidžia visų rūšių dviračius, 
fabrikas “Rekords” audžia 
antklodes, gobelenus, rank
šluosčius, “Rigas Audums” — 
šilko audinius, “Kvadrat” — 
kaliošus, batųjs ir kitus gumos 
dirbinius. Prekių čia daug, 
visos jos pagamintos dabar, 
po vokiškųjų okupantų išva
rymo, fabrikus atstačius arba 
atremontavus.
._šitoj^ parodoje, mūsų dele

gatams girdint, įvyko pirmas 
įdomus susitarimas tarp Esti
jos delegacijos pirmininko, 
ETSR vietinės pramonės liau
dies komisaro drg. štokbergo 
ir latvių ūkio vadovų. Latviai, 
pasirodo, neturi pasaginių vi
nių, kurių valstiečiai labai 
stinga, o estai turi tokioms vi
nims gaminti mašinas, o ne
turi pakankamai žaliavos. Es
tai pažadėjo latviams iš jų 
meždiagos pagaminti dvi to
nas pasaginių vinių, o latviai 
— estams tūkstantį dviračių. 
Ši paroda, kaip matome, turi 
ne tik propagandinės, bet ir 
praktiškai ūkinės reikšmės.

Ši paroda susilauks, žinoma, 
daug svečių ir iš Maskvos, iš 
sąjunginių komisariatų, iš ku
rių" Latvijos fabrikai dabar 
vieno telaukia — žaliavų. 
Ši paroda turi tikslą parodyti, 
ką Latvijos fabrikai gali pa
sigaminti -ir kokia tų gaminių 
kokybė. Kada sąjunginiai ko
misariatai parūpins žaliavų, 
tos prekės, kurios dabar išsta
tytos parodoje, bus gamina
mos masiniai rinkai. Šią min
tį savo kalboje pabrėžė 
RTFSR delegatas, Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko pavaduotojas drg. 
Vlasovas.

Parodoje m^s matėme ba- 
kelito ir kazeino gaminius: 
sagas, rankenas, papuošalus, 
perlamutro ir stiklo išdirbi
nius, baldus, peilius, šakutes, 
metalinius ir porcelaninius 
indus, batus, audeklus, gata
vus drabužius, čemodanus, 
patefono plokšteles, maisto 
gaminius ir visa kita, kas tik 
Latvijoje pagaminama. Paro
dai pasibaigus tie gaminiai 
bus pardavinėjami gyvento
jams komercinėmis kainomis. 
Tuose rūmuose, kur dabar pa
roda, bus vietinės pramonės

gaminių universalinis magazi
nas.

švenčių dalyviai po paro
dos apžiūrėjimo buvo pakvies
ti pirmąją darbo dieną ap
žiūrėti ir kai kuriuos fabri
kus, kaip “Vef,” dviračių fa
briką ir nuostabiai mechani
zuotą alaus bravorą. Latvijos 
KP (b) CK sekretoriaus drg. 
Kalnberzins žodžiais, tas bra
voras savo mechanizacija, 
kur viskas daroma mašinomis, 
esąs Rygos darbo žmonių pa
sididžiavimas.

Lai Dzivo Padomju Latvija
Penkmečio sukakties šven

tėms pasibaigus Tarybų Lat
vijos darbo žmonės grįžo prie 
savo kasdieninių darbų, o sve
čiai iš kitų respublikų — 
rengtis namo pilni geriausių 
įspūdžių ir padėkos Latvijos 
TSR vadovaujantiems drau
gams prof. Kirchenšteinui, 
Kalnberzins ir Laciui, kurie 
asmeniškai d e 1 e g a tus 
priėmė, vaišino ir visaip sten
gėsi pagelbėti. Mūsų delega
cijos vardu drg. Rotomskis 
vaišingiems šeimininkams už 
ipalonų priėmimą padėkojo ir 
palinkėjo visiems geriausio 
pasisekimo taip gražiai pra
dėtame kūrybos darbe. Atsi
sveikindami su Ryga, mes vi
si nuoširdžiai kartojom “Lai 
dzivo Padomju Latvija!”, o 
paskum ėmėm lyginti Vilnių 
su Ryga, vilniečius su rygiš
kiais.

Liepos 24 dieną dvyliktą 
valandą Rygos aerodrome vėl 
pakilo mūsų kukurūzninkas ir 
pasuko Vilniaus kryptim. Dar 
kartą iš viršaus pasižiūrėjom 
į tiesias, plačias, meksfaltuo- 
tas Rygoą gatves, švarius, 
tvarkingus namus, daugybę 
parkų ir alėjų.

Pamatyti Latvijos sostinę 
vertėtų visiems, kas tik nori 
Lietuvos miestus ir ypač jos 
sostinę Vilnių matyti švarius, 
gražius ir tvarkingus. Mat, 
pasak priežodžio: jeigu žodis 
moko tai pavyzdys patraukia.

Easton, Pa.
Nuvežėm Drapanas ir Matėm, 

“Kada Kaimas Nemiega” 
Spalių 21 d. aš, moteris ir 

drg. L. Tilvikas, nuvežėm dra
bužius Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui į Brooklyn, N. 
Y. Drabužius aukavo geros va
lios žmonės: B. Veberienė, E. 
Matonis, J. E. Katinis, Margė 
Tilvikienė, V. Markauskas. Vi
siems aukojusiems ačiū!

Tą pačią dieną pamatėme 
ir lošiamą Aido Choro opere
tę, “Kada Kaimas Nemiega.” 
Publikos buvo pilnutėlė salė. 
Lošimas aktorių buvo stebėti
nai geras, kuone profesijona- 
liškas. Pasibaigus, kada visi 
sustojo, aš klausiaus, ką svie
telis kalba, girdžiu daug bal
sų: “Ot, gerai lošia.” Kiti aiš
kino, kad kaip kada ir pras
tai lošia, bet šitą kartą geriau 
ir negalima norėti. Lošimas 
užėmė daugiau, kaip dvi va
landas, žodžiu sakant, prisi
klausėme daug choro dainų, 
duetų, solo ir kalbų, labai žin
geidžių. Dvi valandos prabė
go, kaip dvi minutės.

Nelaime ant Vieškelio
Važiuojant namo, pravažia

vus Somerville, už mylios ki
tos, išvydome nepaprastą 
vaizdą: stovėjo busas, o an
troj pusėj kelio stovėjo antras 
busas ir labai persikreipęs; 
žmonių didelis lakstymas, žin
geidumo apimtas, sustojau ir 
nubėgau pažiūrėti, pamačiau 
labai sužalotą automobilių, 
sparnai iš abiejų pusių sutrin
ti, langų stiklai tiktai skeveld
ros, matyt, nabagas, bėgda
mas įstrigo į tarpą dviejų bu
sti. Prie vairo sėdėjo jaunas 
vyras, visa jo burna buvo la
bai kruvina. Jis labai balsiai 
dejavo, lyg kad, smerčia va
duodamasis. Už poros žings
nių nuo mašinos, pagal krū-

(Tąsa 5-me pusi.)

WENDELL WILLKIE PAMINKLAS
Wendell Willkie, kurio sie

la troško lygybės visiems žmo
nėms, kuris tikėjo, kad žmo
nija gali susivienyti, kurdama 
“Vieną Pasaulį,” davė milijo
nams naujos vilties. Šis jo įsi
tikinimas pasireiškė gyvu pa
minklu, kada neseniai buvo 
atidengta Willkie Memorial 
Building, kuris randasi Man- 
hattane, ant 20 West 40th 
Street, New York City.

Tas pastatas iš tikrųjų, bus 
centras, “Vienaš Pasaulis” 
toms organizacijoms, kurios 
trokšta įvykdinti Wendell 
Willkie idealus.

Atidarymas įvyko spalių 8 
d., kuri diena buvo pirmutinė 
mirties sukaktis šio didvyrio 
amerikiečio. Visa programa 
buvo vedama ant balkono, ku
ris buvo papuoštas vėliavo
mis. Daugiau, kaip 2,000 žmo
nių buvo susirinkę ir tūkstan
čiai klausėsi ceremonijų per 
radiją. Po invokacijos, Helen 
Hayes, žymi artistė atpasako
jo p. Willkie gyvenimo bruo
žus. Buvo skaitoma pasveiki
nimų nuo prez. Trumano, gub. 
Dewey ir nuo britų, francūzų 
ir Chinijos ambasadorių. Sum
ner Welles, buvęs Valstybės 
Departmento sekretoriaus pa
dėjėjas, pasakė atidarymo kal
bą.

Kalbėdamas nuo balkono, iš 
kurio buvo matytis minios 
žmonių gatvėse, p. Welles pra
dėjo kalbą, sakydamas: “Mes 
čionai susirinkome pašvęsti ši 
pastatą atminčiai Wendell 
Wilkie. Mes norime jį pavesti 
žmonijos idealams, lygybei, 
draugystei ir laisvei, dėl ku
rių jis save pasišventė.” P. 
Welles pasakė, kad Willkie 
per trumpą laiką pasidarė 
“jėga, kuri pasišventė žmoni
jos gerovei, ir simbolis vilties 
ne tiktai savo tautoje, bet ir 
visom tautom,- laisvom ir de
mokratiškom pasaulyje. Kal
bėdamas už tarptautinę drau
gystę ir už Amerikos demo
kratiją, p. Willkie pasisakė už

Amerikos žmonių idealus, ku
rie turėtų būti įvykdinti, jei
gu ši tauta norės įgyvendinti 
savo paskyrimą.” Jis nebuvo 
politikierius. Jis visada pasa
kė teisybę, nors ta teisybė 
jam pakenktų. Jis pasitikėjo 
Amerikos žmonėmis ir jų no
ru palaikyti laisvę šioje šaly
je. Ir vėliau jis kreipėsi prie 
tų pačių žmonių, kada jis no
rėjo įvykdyti savo svajonę — 
“Vieną Pasaulį”! Jis permatė 
greičiau, negu kiti, kad nors 
ir mes turėtume pilną milita- 
rinę pergalę, tikslas, už kurį 
Jungt. Valstijos viską paauka
vo išvengti dominacijos bent 
kurios sistemos, kuri tyroni- 
zuotų laisvus vyrus ir moteris 
—negalėtų būti atsiekta, jeigu 
pasaulio žmonija nesusijungtų 
į vieną bendrą pastangą su
kurti geresnį pasaulį.

Jis žinojo, kad, jeigu žmo
nija neatsisakys savo gabumų, 
“Taika žemėje” pasiliks tušti 
žodžiai ... Jis kovojo ne tik už 
geresnį pasaulį, visoms tau

poms, bet ir už teisingą Ame
rikos demokratiją. Jis pasmer
kė Amerikos sistemą, kuri dis
kriminuotų prieš savo pilie
čius dėl rasės, tikybos arba 
spalvos. žodžiais Abraham 
Lincolno, jis sakė: “Atsisaky
kime nuo šių dalykų ir susi
vienykime, kaip vienas, ligi 
mes galėsime pasakyti, kad 
visi žmonės lygūs.”

Prezidentas Trumanas pa
sakė : “Willkie suprato, ko 
pasaulis trokšta.”

Willkie sūnus, Įeit. Philip 
Willkie, pasiliuosavęs iš tar
nybos, irgi dalyvavo ceremo
nijose.

Devynių aukštų pastatas 
buvo nupirktas Willkie Me
morial Fund of Freedom 
House, balandžio mėnesį.

Wendell Willkie 1943 m., 
Duke Universitete, tarė žo
džius: “We must establish be
yond any doubt the equality 
of man.” Ir tie žodžiai svar
bioj vietoj įstatyti pastate.

FLIS—-Common Council.
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PIRMASIS LIETUVOS TSR INTELIGENTŲ SUVAŽIAVIMAS
monaitytė, Trūkanas.

Tribūnoje LTSR Švietimo 
Liaudies Komisaras prof. Žiugž
da. Jis siūlo išrinkti suvažiavi
mo garbės prezidiumą. Pasiūly
mas išrinkti į garbės prezidiu
mą Pergalės kūrėją Tarybų Są
jungos Generalisimusą draugą 
Staliną sukelia salėje audringa? 
ovacijas. Visi atsistoja ir entu
ziastiškai sveikina didįjį vadą 
ir karvedį. Audringais plojimais 
sutinkamas ir pasiūlymas iš
rinkti į garbės prezidiumą did
žiojo Stalino bendradarbius, 
VKP(b) CK Politbiūro narius.

Drg. Gedvilas siūlo suvažiavi
mui šią dienotvarkę: “Einama
sis*4 momentas ir Tarybų Lietu
vos inteligentijos uždaviniai”. 
Dienotvarkė patvirtinama visais 
balsais.

žodį pranešimui gauna Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininkas 
drg. J. Paleckis. Suvažiavimo 
dalyviai drg. Paleckį sutinka 
audringomis ovacijomis.

Savo ilgame išsamiame pra
nešime, drg. Paleckis apima pla
tų ideologinių problemų ir prak
tinių uždavinių kompleksą, pa
liečia svarbiausius tarybinės in
teligentijos vystymosi ir jos ko
vos bei darbo klausimus.

— Dar prieš metus, — pa
reiškia jis, —Vilniaus gatvėse 
ėjo mūšiai, dar didelė Tarybų 
Lietuvos dalis buvo vokiečių o- 
kupuota. Dabar karas prieš hit
lerinę Vokietiją baigtas visišku 
laimėjimu. Jei šiandien džiau
giamės laisva ir suvienyta po 
Tarybų Lietuvos vėliava lietu
vių tauta, jei šiandien mūsų in
teligentija ramiai ir netrukdo
mai gali susirinkti Vilniuje, pir 
moję eilėje padėka priklauso 
Tarybų Sąjungos tautoms su 
didžiąja rusų tauta priešakyje, 
ėlidvyriškajai Raudonajai Armi
jai ir genialiam pergalių orga
nizatoriui Tarybų Sąjungos Ge- 
neralisimusui didžiajam Stali
nui.

Šie drg. Paleckio žodžiai su
kelia salėje ovacijų audrą. Visi 
atsistoja ir ilgais, nenutilstan- 
čiais plojimais sveikinamas di
dysis tarybų liaudies vadas, už
tikrinęs lietuvių tautai laisvę ir 
šviesią ateitį.

Didelę savo pranešimo dalį 
drg. Paleckis skiria istorinei ta
rybinės inteligentijos raidai.

Pereidamas prie Lietuvos in
teligentijos nueito kelio, drg. 
Paleckis plačiai apžvelgia ilgą 
mūsų inteligentijos vystymosi 
laikotarpį. Tautinio išsivadavi
mo kovos eigoje iš Lietuvos 
liaudies gelmių iškilo nauja pa
žangi inteligentija, kuri pradė
jo kovą dėl išsivadavimo iš ca
rizmo ir dvarininkų jungo, dėl 
teisių ir dėl žemės. Tuo pačiu 
metu lietuvių tautiniame judė
jime pasireiškė ir kita, reakci
nė, klerikališka srovė. 1905 m. 
reakciniai klerikalai ėjo išvien 
su caro rėžimu. Lietuviškosios 
buržuazijos atstovai Dūmoje 
priesaikavo carizmui ištikimy
bę. Pirmosios vokiečių okupaci
jos metu Lietuvos buržuazija 
troško pavęrsti Lietuvą kara
lyste po vokiečių globa. Bur
žuazinės Lietuvos kūrėjai buvo 
ne kokie idealistai, bet gobšūą 
savanaudžiai, bankininkai, dva
rininkai, spekuliantai, biznie
riai.
'\1940 metai, —nurodo drg. 
^Paleckis toliau,— įnešė esminį 
{persilaužimą visos mūsų tautos 
gyvenime, taigi ir inteligentijos 
gyvenime. Tarybų Lietuvoje 
musų dorosios darbo inteligen
tijos kelias aiškus — eiti išvien 
su/visa liaudimi, nuoširdžiai ir 
sų pasišventimu tarnauti savo 
/rautos reikalams ir tvirtai ženg
ti tarybiniu keliu. Tarybinėje 
santvarkoje nėra ir negali būti 
jokios prarajos tarp darbo, liau
dies ir darbo inteligentijos. Štai 
kodėl su pilna teise galima sa
kyti, kad tarybinė santvarka 
grąžino lietuvių tautai jos inte
ligentiją.

Tolesnėje savo kalbos dalyje 
drg. Paleckis ryškiais nenugin
čijamais faktais demaskuoja 
buržuazinius nacionalistus, y- 
pač iškeldamas jų išdavikiškus 
darbus vokiečių okupacijos me
tu.

1915 m. liepos mėn. 10 d. Vil
niuje, Filharmonijos salėje, pra
sidėjo pirmasis Lietuvos TSR 
inteligentų suvažiavimas.

J suvažiavomą iš visų Lietu
vos kampų atvyko daugiau kaip 
500 darbo inteligentijos atsto-j 
vų. Jie atvyko į šį pirmąjį inte-' 
ligentijos suvažiavimą Lietu-; 
vos istorijoje kupini pasiryži
mo dar plačiau sumobilizuoti 
inteligentijos jėgas Tarybų Lie-; 
t u vai kurti, dar glaudžiau su-į 
jungti savo eiles su Lietuvos! 
darbo liaudimi.

Filharmonijos salė šventiškai 
pasitinka gausius suvažiavimo 
dalyvius. Tribūną puošia gir
liandos. Fone — žalumynuose; 
skęstantis didžiojo tarybų vals
tybės kūrėjo Lenino biustas. Už 
biusto didžiulis genialaus tary
bų liaudies vado, istorinių mū
sų šalies pergalių organizato
riaus Tarybų Sąjungos Genera- 
lisimuso Stalino portretas.

Dar ilgai prieš suvažiavimo 
pradžią Filharmonijos salėje 
renkasi suvažiavimo dalyviai, 
čia — Lietuvos inteligentijos 
žiedas: akademikai, profesoriai, 
rašytojai, dailininkai, kompozi
toriai, meno veikėjai. Suvažia
vimo dalyvių tarpe — visų in
teligentijos grupių darbuotojai: 
mokytojai ir agronomai, artis
tai ir žurnalistai, inžinieriai ir 
gydytojai, įvairūs protinio dar
bo atstovai. Dar niekuomet Lie
tuva nematė tokio įspūdingo 
jos geriausių intelektualinių 
pajėgų susirinkimo.

19 vai. už prezidiumo stalo 
pasirodo Lietuvos T$R Liaudies 
Komisarų Tarybos Pirmininkas 
drg. M. Gedvilas. Suvažiavimo 
dalyviai jį sutinka karštais au
dringais plojimais.

Drg. Gedvilas trumpa kalba 
atidaro inteligentijos suvažiavi
mą.

— Šis suvažiavimas, — pa
reiškia jis, —yra ypatingos 
reikšmės. Jis yra ypatingos 
reikšmės todėl, kad toks suva
žiavimas yra pirmas Lietuvos 
istorijoje. Suvažiavimas ypa
tingas tuo, kad jis vyksta išva
duotoje Lietuvoje po visiško 
hitlerinės Vokietijos sutriuški
nimo. Jis ypatingas tuo, kad 
jis vyksta senojoje Lietuvos sos
tinėje Vilniuje, kurį Raudonoji 
Armija jau trečią kartą grąži
no lietuvių tautai.

Visų širdis gaubia gilus liū
desys, kai drg. Gedvilas mini 
Salomėją Nėrį, lietuvių poezi
jos kūrėją, mirusią pačiame sa
vo kūrybinių jėgų suklestėjime. 
Didelis nuotolis yra mūsų tau
tai, — pareiškia drg. Gedvilas, 
— kad šiandien jos nebėra gy
vųjų tarpe. Ji čia, iš šios tribū
nos, geriau negu kas kitas, bū
tų pasakiusi, ko šiandien iš sa
vo inteligentijos laukia Lietuva 
tėvynė.

Didžiosios lietuvių tautos 
dukros atminimą suvažiavimo 
dalyviai pagerbia atsistojimu.

Drg. Gedvilas sveikina pir
mąjį Lietuvos inteligentų suva
žiavimą Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Tarybos bei Lietuvos 
Komunistų Partijos (bolševikų) 
Centro Komiteto vardu ir skel
bia suvažiavimą atidarytu.

Salėje nuaidi Tarybų Sąjun
gos ir Lietuvos himnai.

žodį gauna Vilniaus universi
teto rektorius prof. Bieliukas. 
Jis siūlo suvažiavimo darbb^ 
prezidiumo sudėtį.

Visais balsais į darbo prezi
diumą išrenkami: drg. drg. Pa
leckis, Gedvilas, Sniečkus, Su
slovas, prof. JovČukas, Kipras 
Petrauskas, prof. /Biei&ikas, 
Kovaliovas, prof. Purena#, prof. 
Gruodis, Isačenko, akadkny Ma
tulis prof. Balys Sruoga^gene- 
rolas pulkininkas žuravlioVaS; 
akafyem. Ivanauskas, Korsakas, 
Liaudis, Venclova, prof. Mažy
lis, K. Didžiulis, Kalpokas, Ku
činskas, prof. Indriukas, Preik
šas, Sutkus, šumauskas, Gry
bauskas, Guzevičius, Cvirka, 
Niunka, Jurkūnas, Gregoraus- 
kas, Janušauskaitė, prof. Žiugž
da, Banaitis, Tilvytis, prof. Gir
dzijauskas, TkaČenko, Zimanas, 
Mamajevas, Mažuolis, čistiako- 
vas, Dauguvietis, Macevičius, 
K. Krikščiūnas, Kareckas, Ju
zumas, Didžiulis, žabrienė, Si

“Buržuazinių nacionalistų lie
kanos ir jų banditiniai pasireiš
kimai, —pareiškia pranešėjas, 
—yra skaudus piktšžtšis ant 
Lietuvos kūno, kaip gėdos dė
mė. Visų dorųjų lietuvių tautos 
jėgų uždavinys yra kuogreičiau-; 
šiai tą piktšašį išrauti, kad jis 
netrukdytų mūsų didžiojo sta
tybos ir kūrybos cįarbo”.
Baigiamojoje savo kalbos daly

je drg. Paleckis apibrėžia svar
biausius uždavinius, stovinčius 
prieš Tarybų Lietuvos inteligen
tiją.

Vienas svarbiausių mūsų in
teligentijos uždavinių yra rim
tas susipažinimas su marksiz
mo mokslu, su marksizmo kla
sikų kūriniais. Mūsų inteligen- 
gentąi tirėtų ne tik patys ge
rai orientuotis ir suprasti ta
rybinės vyriausybės ir bolševi
kų partijos politiką, bet padėti 
kitiems susiorientuoti.

“Męs kuriame naują, geresnį 
gyvenimą mūsų vaikams, anū
kams, vėlesnėms kartoms. Ta
me darbe yra tarybinio žmo
gaus didingumas. Tame didžia
me tauriame darbe didelis vaid
muo priklauso tarybinei inteli
gentijai, kuri eina ir jau dabar 
visada eis su savo tauta, su 
savo darbo liaudimi, kaipo jos 
neatskiriama dalis”, — pareiš
kia pranešėjas.

Baigdamas drg. Paleckis pa
reiškia nuoširdžią padėką už 
didelį susirūpinimą Lietuvos 
liaudies reikalais ir Tarybų Lie
tuvos išvadavimo karo parėmi
mą broliams Amerikos lietu
viams ir jų pažangiesiems inte
ligentams.

Drg. Paleckio kalba suvažia
vimo dalyvių buvo palydėta 
audringais plojimais.

šiuo pirmasis suvažiavimo 
posėdis baigėsi.

Po posėdžio suvažiavimo da
lyviams buvo suruoštas didelis 
koncertas.

ANTROJI SUVAŽIAVIMO 
DIENA

Liepos 11 d. pirmasis Tarybų 
Lietuvos inteligentų suvažiavi
mas tęsė savo darbą.

Pirmininkauja LKP (b) CK 
sekretorius drg. K. Preikšas.

Prasideda diskusijos dėl 
LTSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
drg. J. Paleckio pranešimo, 
žodis suteikiamas Vilniaus 
Valstybinio Universiteto Me
dicinos Fakulteto dekanui 
prof. Dr. Kairiūkščiui.

— Karo audrai praūžus, — 
sako prof. Dr. 'Kairiūkštis, — 
visame mūsų krašte vyksta 
skubūs atstatymo darbai. Mū
sų vyriausybė, mūsų partija 
rūpinasi galimai greičiau už
gydyti tas žaizdas, kurias 
mums atnešė žiaurus okupan
tas, siekęs išnaikinti mūsų tau
tą. šiandien lietuvių tautos iš
naikinimo pavojus yra visam 
laikui pašalintas ir mes esa
me ramūs dėl mūsų tautos a- 
teities. Broliškas visų tarybi
nių tautų sugyvenimas, Tary
bų valstybės galia užtikrina 
laisvą mūsų tautos egzistenci
ją ir neribotą visų mūsų tauti
nių jėgų vystymąsi. Kiek mes 
patys giliai įsisąmoninsime 
tuos aukštus tikslus, kuriuos 
nužymėjo Leninas ir Stalinas, 
kiek suprasime ir mokėsime 
įgyvendinti tas kilnias idėjas, 
kurias iškėlė Markso-Engelso 
mokslas , tiek mes būsime kū
rybingai pajėgūs ugdyti mūsų 
tautos kultūrą, atstatyti oku
pantu sugriautąjį mūsų krašta.

Kas šiandien sėja jaunuo
menės tarpe nesantaiką, kas 
trukdo įgyvendinti tuos kil
nius tikslus, kuriuos yra užsi
brėžusios mūsų tarybinė vy
riausybė ir mūsų partija, tas 
sunkiai nusikalsta lietuvių 
tautai, jos ateičiai.

— Mes. — sako nrof. Dr. 
Kairiūkštis, — didžioji tary
binės inteligentijos dalis, no
rime šiandien pasakyti, kad 
būsime ištikimi tarybiniams 
principams ir jokia jėga mus 
nuo to kelio neatsitrauks! (Sa
lėje audringi plojimai.)

(Pabaiga bus)

Be gailėtojų, be palydovų, šalies išdavikas naciams, Pierre Lavai, buvęs Franci- 
jos premjeras išvežamas negarbingai palaidoti po sušaudymo už kriminališkus 
prasikaltimus savo kraštui. Kaipo labiausia nekenčiamą Francijos žmogų, Lavai j 
palaidojo greta nežinomo naciams pataikūno, pirmiau už Lavalį atsiemusio nuo 
žmonių užsipelnytą bausmę.

Detroit, Mich.
Povilas Kleiza nuvežė V. 

Steponkevičių ir mane į Eloi
se ligoninę aplankyti Joną 
Kašinską. Kiek atrodo, tai 
Jonas, turbūt, išgelbės savo 
koją. Koja jau jokio sutinimo 
neturi iki letenai. Jis sakė, 
kad ir kojos padas jau pradė
jęs gyti.

Povilas Kleiza jam nuvežė 
kailiu išklotas “house slipers”. 
“Kai man reikės važiuot na
mo, tai bus didelis vežimas,” 
pasakė Kašinskas. Gal kada 
nors ir išeis iš ligoninės. Lin
kėtina jam greit pasveikti.

Kleiza norėjo pamatyt Fra- 
ną Mansantuką, kuris yra 
Mental Hospital. Suradę jo 
rekordus, gavę “pasportą”, 
dasigavom į tą ligoninę. Pa
klausus kaip jam einasi, jis 
atsakė, “gerai”. Klausėm mu
du jo apie darbus, bet tuoj 
pradėjo kalbėt, kad nei P. 
Kleiza, nei aš nesupratom, ką 
jis kalba. Kai daktaras atėjo, 
tai Mansantukas mums pasa
kė, kad “tas yra daktaras”. 
Priėjęs prie daktaro paklau
siau, ar jis labai sukliedėjęs, 
tai gavau atsakymą “nelabai”. 
Klausiau, ar ilgai ims laiko 
kol Frano protas pasitaisys, 
atsakė: “Negalima pasakyt; 
turi imti trytmentus ir gali 
imt šešis mėnesius, metus, o 
gal ir daugiau.” <

Tai tiek apie ligonius.

Du geri kliubiečiai apleido 
Detroitą.’ Louis Valaika jau 
senokai išvažiavo į savo vieš
butį, Hot Springs, Ark.; Mus
teikis apleido porą savaičių 
atgal. Dingo. Tūli draugai 
man sakė, kad Juozą “pačiu
po reumatizmas”. Jis nuvažia
vo pas Valaiką.

Laimingo jiems gyvenimo. 
Jiedu yra geri darbininkų 
klasės draugai, dalyvaudavo 
parengimuose ir prisidėdavo 
su aukomis.

Detroito smetonuotiems fa- 
šistėliams pastaba apie jų me
lagingą pinigavimąsį labai 
nepatiko. O kai Dr. Palevi- 
čius per radijo bangas pareiš
kė publikai, kad apsisaugotų 
tų sukčių, kurie remia pabė
gėlius, o Lietuvos žmonėms, 
galima sakyt, visai nieko ne
duoda, tai dabar suriko per 
savo radijo programas, kad 
“valdžia turi baust ar išde- 
portuot komunistus.”

Kas tik pasisako prieš suk
tybę, tą visuomet apšaukia— 
įvardina komunistu.

Kai gub. Frank Murphy 
(dabar Supreme Court Justi
ce) apklynijo Detroitą nuo 
gemblerysčių, tai visi sukčiai 
apšaukė jį komunistu. Buvu
sį prez. Rooseveltą apšaukė 
komunistu ir jau sakė, jog 
“J. V. yra Maskvos kišeniu- 
ję.” Kai unijos pradėjo orga
nizuotis, visi kapitalistai rėkė 
gvoltą, kad komunistai tą da
ro.

Minėti įvykiai rodo, jog 
Murphy, Rooseveltas ir kurie 
organizavo unijas, daug gero 
padarė dėl darbo klasės, už 
tai jie buvo vadinami “komu
nistais”.

Komunistai nėra fašistai, 
jie yra darbo žmonės. Jie ka
riauja prieš bile kokį žmonių 
išnaudojimą ir kariaus tol, 
kol žmogaus pirkimas ir par
davimas bus panaikintas vi
same pasaulyje. Ir nebijos jie 
jokių fašistinių bauginimų, o 
kovos tol, kol nuplėš visokias 
maskas nuo visokių sukčių ir 
išnaudotojų.

Čia reikia dar priminti ir 
tas apšaukimas komunistais, 
kai buvo organizuotai visų 
Detroito lietuvių vardu ren
kamos aukos dėl nupirkimo 
vežimų karo laimėjimui. Ta
da tie patys žmonės atsisakė 
gelbėt valdžiai laimėt karą 
todėl, kad tie “raguoti” ko
munistai pradėjo tą darbą.

Komunistai nupirko du ve
žimu dėl valdžios, o ką fašis
tai nupirko dėl karo laimėji
mo? Jie neprisidėjo prie to 
darbo. Tylomis gelbėjo fašiz
mą, o dabar renka pinigus nuo 
žmonių fašizmo lyderiams— 
vadams, norėdami atgaivinti 
hitlerinę, visokiam žudymui 
inkviziciją.

Vincas

Give Į i 
More \ j
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LAWRENCE, MASS.
Puikioji Operetė

Kada Kaimas Nemiega
Bus Suvaidinta Mūsų Mieste 

Suvaidins Aido Choras, iš Worcesterio, vadovybėje J. Karsokienės
Rengia Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, Lawrence Skyr.

Įžanga 85c asmeniui.J. SABALIAUSKAS, 
Petro rolėje.

Miestiečiai ir farmeriai nesivelinkite, nes lošimas prasidės nuo pusė pirmos.
Nei vienas Lawrence ir apylinkės lietuvis neturi praleisti nepamatęs šios pui

kiosios operetės. Išgirsite gražias lietuviškas dainas, kurias pavieniai aktoriai ir 
Aido Choras sudainuoja. Visas pelnas skiriamąs paramai karo nuvargintos Lietuvos.

Cleveland, Ohio
CIO Siunčia Atstovus J Co

lumbus, Ohio.
Clevelando industrinės uni

jos, kurios priklauso prie CIO, 
pasiuntė spalio 21 dieną de
legatus į Columbus, Ohio, kad 
jie pasikalbėtų su seimelio 
viršininkais, kaip jie žiūri į 
šiandieninius klausimus, ypač 
į bedarbių ir darbininkų rei
kalus.

Delegatai, kurie nuvyko į 
Columbus, reikalaus mūsų 
valstijos pareigūnų, kad jie 
duotų atsakymus į patiektus 
delegacijos klausimus, kaip 
jie žiūri į naujai patiektus bi- 
lius, kurie taikomi dėl page
rinimo darbo žmonių gyveni
mo sąlygų ir ar jie balsuos už 
juos ?

Aukščiau minėti delegatai 
atlankys ir gubernatorių Laus- 
che. Jam pasakys, kad darbi
ninkai nepasitenkinę, kad jis 
nepildo savo duotų pažadų. 
Pamatiniai šio vizito klausi
mas yra, kad sužinoti, kurie 
stovi už darbininkus, o kurie 
palaiko reakcininkų politiką, 
kad atėjus rinkimams darbi
ninkai žinotų už ką balsuoti ir 
už ką nebalsuoti.

Pasiųsta Prezidentui Trumą- 
nui Raginantis Laiškas 
Clevelando CIO pasiuntė 

laišką prezidentui Trumanui, 
kad imtųsi žygių dėl pasku- 
binimo pravedimui bedarbės 
apdraudos biliaus ir abelnai 
paragintų kompanijas, kad 
paskubintų konversiją.

Tame laiške žymi, kad visi 
skubiausi reikalai dėl pageri-

Sekmadienį,
November

4
Lapkričio

LIET. PIL. KLIUBO 
SALĖJE 

(Lyra Hali) 
41 BERKELEY ST.

Pradžia 1:30 vai. dieną

Auburn, Me.
Visko Po Biskį

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui pasiųsta 2 baksai 
pusėtinai gerų rūbų ir trys 
poros naujų čeverykų, kuriuos 

;aukavo šie geraširdžiai drau-
gai ir prieteliai: S. J. Anta
naitis, pusnaujį vyrišką pali- 
tą, 12-ką porų naujų kojinių 
ir porą naujų čeverykų, F. J. 
Krapavickas, Jr. 2 poras nau
jų čeverykų ir rūbų, J. Lau
čienė pasiuvo dėl mažų mer
gaičių tris sukneles, keturius 
sijonukus, porą apatinukų ir 
kelnaičių, E. Krapavickienė 
aukavo vieną naują dėl lovos 
užtiesalą, audeklo dėl trijų 
suknelių ir šiaip rūbų. Taipgi 
aukavo rūbu ir šie draugai: 
P. Berzin, J. L. Apšega, A. 
Liaudanskienė, S. Vaznienė, J. 
R. šileikiai, draugė R. Šileikie
nė prisidėjo su 50c dėl paden
gimo persiuntimo lėšų. Varde 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto, tariame visiems pir
miau ir dabar aukavusiems, 
širdingai ačiū!

Užsimušė Du Kunigai
Spalių 11, 1945 m., auto

mobilio nelaimėje užsimušė du 
vietiniai katalikų kunigai: 
Maxime Pamerleau, 59 metų, 
šventos Marijos bažnyčios ku
nigas ir Rev. Charles E. 
Proulx, 58 m., buvęs St. Louis 
bažnyčios kunigas, Auburn, 
Me. Nelaimė įvyko netoli Vas- 
salboro — Winslow miesto 
lainės. O tai vis pasekmės 
greito važiavimo. Tai turėtų 
būti pamoka mums visiems, 
kurie turime karus.

Vakarienė ir Šokis
Lietuvos Dukterų Pašąlpinė 

Draugystė, lapkr. 10, 1945 me
tais, rengia šaunią vakarienę 
su šokiais. Todėl kviečiame vi
sus, visas iš visų apylinkių, 
kaip iš Portland, Rumford ir 
Mexico, Me., dalyvauti ant 
Dukterų rengiamos vakarie
nės. žinote, kad Dukterys vi
sados moka savo svečius gar
džiai pamylėti.

Lietuvos Dukterų Pašalpi- 
nė Draugystė yra viena iš pa
žangiausių moterų draugysčių 
šiame mieste.

Knyga “Bernardo Gavelio 
Klaida”

Ją parašė R. Mizara, yra 
pusėtinai įdomi ir lengva 
skaityti. Skaitant, vis greičiau 
norisi žinoti, kas toliau atsi
tiks su Bernardu? Tikrai yra 
įdomu ir žingeidu. Patarčiau 
visiems tą knygą perskaityti, 
o perskaitę nesigailėsite.

A. Apšegienė.

nimo darbininkų gyvenimo są
lygų atidėliojami ir į juos 
žiūrima pro pirštus.

M. SUKACKIENE, 
Katrės rolėje.
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(Tąsa)
Tačiau Paulius, kuris, gal būt, jau iš 

didelio nuovargio bebėgant buvo šį tą ga
vęs, pradėjo spjaudyti krauju. Juo toliau, 
vis daugiau. Po kiek laiko jis pradėjo ko
sėti dideliais kraujo gabalais. Ir vieną 
naktį, kai aš nuėjau jo pakeisti, radau jį 
kraujuose paplūdusį, gulintį bunkery 
ant anglių krūvos. Jis nebuvo miręs. Aš 
nutempiau jį į komandos būstą ir įkėliau 
į guolį viršuj. Anksti rytą, kai norėjau jį 
pabudinti, jis jau buvo nebegyvas. Aš
tuntą valandą ryto jis nuėjo per bortą. 
Kapitonas net nenusiėmė nė savo kepu
rės, tik taip sau pagrabaliojo pirštais 
apie jos kampą. Prie kojų Paulius gavo 
storas anglių klumpes. Aš tikiu, kad net 
ir šias anglių klumpes kapitonas jam da
vė tik išsišiepęs. Į dienyną Paulius ne
buvo įrašytas. Oras, sudūlėjęs oras.

40
Paulius nebuvo vienintelis trimeris, 

kurį “Jorikė” prarijo, suvirškino, Sta
nislovui ja beplaukiojant. Buvo dar toks 
Kurtas, jaunas vaikinas iš Klaipėdos, 
kuris taip pat nebuvo optavęs. Savo lai
ku bastėsi po Australiją, bet per karą 
mokėjo išsisukti ir nebuvo sučiuptas ir 
internuotas. Pagaliau jį apėmė didelis na
mų ilgesys ir jis pasiryžo grįžti į Vokie
tiją. Kažkur Australijoj jis buvo įsipai
niojęs į kažkokią istoriją. Tai buvo 
streiklaužių su pliauskėmis istorija, per 
kurią vienas tų driskių buvo patiestas ir 
niekumet nebeatsikėlė. Kurtas negalėjo 
eiti pas konsulą, kad galėtų legaliu keliu 
iš Australijos išvažiuoti, nes jei tik pasi
taiko streikų ar kokių istorijų, kuriose 
užuodžiamas komunizmas, tai tuomet 
konsulai visi susiglaudžia, nors jie ir 
prieš porą mėnesių vienas kitą būtų no
rėję spiaudyti. Konsulas tikrai jį būtų 
perdavęs policijai, ir Kurtas būtų užsi
dirbęs sau dvidešimtį metų. Konsulas vi- 
sumet yra valstybinės minties pusėj. 
Valstybinės minties, to didelio šviečian
čio žodžio, kuris ne ką kitą, kaip nelai
mes gamina ir žmones daro numeriais. 
Ir ši valstybės idėja taip stipriai konsu
lų sąmonėj yra įsigalėjusi, kad jie tos 
valstybės idėjos labui parduoda nuosa
vus sūnus, kad tik valstybę galėtų kaip 
reikiant išlaikyti. Streikas yra nukreip
tas prieš valstybę. Žinoma, kai jis esti 
tikras streikas, o ne darbo pametimas.

Be jokių dokumentų Kurtui pavyko 
atvykti į Angliją. Tačiau jis blogai pa
darė pasirinkdamas Angliją. Sala vi- 

dalykas. Gali 
negali išvykti. 
Jis turėjo eiti

sumet yra blogas 
į ją atvykti, bet 
Ir Kurtas negalėjo, 
pas konsulą. Konsulas norėjo žinoti, ko
dėl jis išvyko iš Brisbanės Australijoj, 
kodėl jis ten nesikreipė pas Vokietijos 
konsulą ir kodėl jis nelegaliu keliu atvy
ko į Angliją.

Kurtas negalėjo ir nenorėjo jam to pa
sakoti, kadangi Anglijoj jam nebuvo sau
giau, kaip Australijoj. Anglai jį tuojau 
būtų išdavę australams nuteisti.

Tai galėjo būti konsulate Londone, ar 
Southamptone, ar kuriam kitam Angli
jos mieste, konsulo biure, kur viskas jam 
taip labai priminė tėvynę, Kurtą apėmė 
toks tėvynės ilgesys, kad jis pradėjo kar
čiai verkti. Į tai konsulas jam _ suriko, 
kad jis nedarytų čia jokių teatrų, nes 
kitaip išmesiąs jį laukan, tokius vaga- 
bundus jis jau pakankamai gerai pažįs
tąs. Kurtas davė jam vienintelį teisingą 
atsakymą, kurį tikras jaunuolis tokiai • 
progai laiko tinkama ir kad tą atsakymą 
atitinkamai pabrėžtų, jis sugriebė presą 
ar ką kitą ir žiebė konsului į galvą ... 
Tas pradėjo kraujuoti ir rėkti, bet Kur
tas išnyko kaip velnias.

Jis ghlėjo pas konsulą visai neiti, ka
dangi jis buvo iš Klaipėdos ir nebuvo op- 
tavęs, tai ir konsulas nieko jam negalėjo 
padėti. Tiek toli jo įgaliojimai nesiekė. 
Kaip paprastai. Jis tebuvo tiktai stabo 
tarnas.

Tuo būdu Kurtas galutinai buvo miręs 
ir niekuomet nebegalėjo pamatyti savo 
tėvynės. Per vieną oficialų asmenį jam 
buvo pareikšta, kad jo tėvynės ilgesys 
tėra tiktai teatras. Ką gi konsulato val
dininkas žino, kad vagabundas, apdris
kęs pasaulio perėjūnas, taip pat gali pa
justi tėvynės ilgesį? Tokie jausmai pris
kiriami tik tiems, kurie turi baltus skal
binius ir kiekvieną dieną iš spintos gali 
pasiimti po baltą nosinę. Yes, sir.

Aš nejuntu jokio tėvynės ilgesio. Aš 
sužinojau, kad tai, kas turėjo būti tėvy
nė, tėvų žemė, yra įrišta, įsprausta į ak
tus, kad ji yra atstovaujama valstybės 
valdininkų pavidalu, kurie žmogui kiek
vieną nuoširdų tėvynės jausmą taip’tiks
liai moka išvaryti, kad nebelieka jokio 
jo pėdsako. Kur yra mano tėvynė? Tenai, 
kur aš esu ir kur niekas man netrukdo, 
niekas nenori žinoti, kas aš esu, niekas 
nenori žinoti, ką aš dirbu, niekas nenori 
žinoti, iš kur esu atvykęs. Tenai yra ma
no tėvynė.

Vaikinas iš Klaipėdos gavo vieną ispa
nų laivą ir pagaliau kaip trimeris pate
ko į “Jorikę.”

Jokių apsauginių įrengimų “Jorikės” 
laive nebuvo, • nes pirmiausiai, juos 
įrengti kaštavo pinigus ir, antra, jie 
kliudė darbui. Mirusiųjų laivas nėra juk 
mažų vaikų apsaugos darželis. Savo akis 
visumet laikyk atmerktas ir jei ko ne
teksi, tai bus tiktai tinginės mėsos ga
balas arba tinginys pirštas, kuris neno
rėjo dirbti.

Prie katilų buvęs vandens lygiui išma
tuoti stiklas neturėjo nei apsauginio sti
klo, nei vielų tinklelio. Vieną dieną jis 
sprogo, kai Kurtas kaip tik ten dirbo. 
Taip pat nebuvo ir rankenos su ilgesniu 
kotu, kuria būtų buvę galima į vandens 
lygio stiklą vedantį vamzdį užsukti iš 
saugesnės vietos. Verdąs vanduo išsiver
žė ir visa katilinė paskendo storų karštų 
garų debesiuos.

Vamzdį reikėjo užsukti. Būtinai tai 
reikėjo padaryti. Tačiau kranas kaip tik 
tiesiog buvo po sudaužytu stiklu, du co
liu nutolęs nuo tos vietos, iš kurios bėgo 
vanduo. Būtinai reikėjo jį užsukti, nes 
jo neužsukus kibiras visą dieną būtų 
stovėjęs kaip įkastas ir, jei būtų atėjęs 
biaurus oras, laivas būtų negalėjęs ma
nevruoti ir būtų taip jį suskaldę, kad net 
nebūtų likę nė sveikų skeveldrų.

Kas gi užsuks kraną? Žinoma, trijne- 
ris. Vagabundas aukojo savo gyvybę, 
kad “Jorike” galėtų manevruoti ir tik 
tuomet galėtų plaukti žvejoti, kai jai bus 
įsakyta.

Ir Kurtas užsuko jį. Tačiau po to jis 
susmuko ir inžinierius su kuriku nunešė 
ji i guolį.

— Tu negali įsivaizduoti, koks buvo jo 
riksmas, — pasakojo man Stanislovas. 
— Jis negalėjo gulėti nei ant nugaros, 
nei ant pilvo, nei ant šonų. Odos gabalai 
maskatavo, kaip kokie suplyšę marški
niai, visur buvo galvos dydžio pūslės ir 
pūslės, viena greta kitos. Jei būtų jį nu
gabenę į ligoninę, nežinau, gal būt, jam 
būtų galėję prisiūdinti naują odą. Tačiau 
būtų reikėję visos veršiuko odos, kad bū
tų galima jį sulopyti. O 
jis r ė k ė , rėkė ir rėkė! 
Aš tiktai norėčiau, kad konsulas tokį 
riksmą išgirstų per miegą, jo jis niekuo
met nebegalėtų atsikratyti. Konsulai sė
di už stalo ir rašo formuliarus. Jie yra 
šimtus mylių nutolę nuo nuogojo gyveni
mo fronto. Narsumas kare? Burbulas! 
Narsumas darbo arenoj’ dešimtį kartų 
yra vertingesnis. Tačiau ten tu negausi 
jokio ordeno. Tu nesi joks didvyris. Jis 
mirtinai nusirėkė. Vakare gi tas vaiki
nas iš Klaipėdos nuėjo per bortą. Na, Pi- 
pipai, aš turėjau nusiimti kepurę, ne
žiūrėk taip į mane. Tuomet reikia gerb
ti ginklu!, nieko nepadarysi. Negalima 
kitaip! Per bortą, su angline klumpe ant 
vienos kojos. Atrodė, lyg kalinys. Antra
sis inžinierius,, žiūrėjęs į tai, po to pasa
kė: “Prakeikta istorija, dabar mes ne
beturime jokio trimerio.” Tai buvo vis
kas, ką jis pasakė. O kaip tik tą kraną 
sutvarkyti privalėjo inžinierius, kadan
gi tai buvo remontas, o tokie pataisymai 
visai neturi rūpėti trimeriui. Taip, toks 
buvo Kurto galas. Jis taip pat nebuvo 
įrašytas į dienyną. Ten atsidūrė antra
sis inžinierius. Virėjas matė, kai jis į ka
pitono kajutę buvo nuėjęs vogti muilo. 
Na, kas gi iš mūsų tokius dalykus perka.

(Daugiau bus)

Įvairios Žinios
Moterų Apšvietos Kliubo 

koncertas ir vakariene gerai 
pavyko. Atvykau prie Moks
lo Draugystes Svetainės, North 
SidėL 2 vai. po pietų, nagi 
žiūriu jau stovi busas iš' Cle
veland©, kuriuomi atvyko Mo
terų Choras, ir kelios mašinos. 
Įeinu į svetainę, kalbuosi su 
draugais Radževičium, Lapins
kiene, Kirtikliu, Mockevičium, 
Kairu^tiene, Masėjute ir ki
tais. Suėjau ir iš Lietuvos ar
timesnių kaimynų, na, taip be
sikalbant atėjo laikas ir jau 
prasideda koncertas.

E. Sliekienė pirmininkauja. 
Pirmiausiai Moterų Choras su
dainuoja Jungt. Valstijų him
ną. Chorui gabiai vadovauja 
Mačionienė, jos dukra pianu 
pritaria. Sudainavo šešias dai
nas, labai gražiai, harmonin
gai. Gražų įspūdį daro visų 
moterų vienodas apsirengimas 
—tamsiai mėlynai ir prisisegę 
po geltoną gėlę. Joms baigus 
dainuoti, publika gausiai plo
jo, reikšdama didelį pasiganė- 
dinimą.

Ant scenos išėjo seserys 
Pakštienė ir Vienienė, kurios 
gabiai sudainavo dvi dainas. 
Paskui žmona dr. Kabakerio 
sugabiai paskambino piano so
lo. Sekė clevelandiečių žvaigž
dė V. Cipiūtė, kuri labai gra
žiai sudainavo tris dainas, pas
kui sekė vėl seserų duetas, o 
po jomis choro mokytoja ir V. 
Cipiutė labai vykusiai daina
vo duetą.

Po to buvo pakviestas kal
bėti Matas šolomskas, brook- 
lynietis jaunuolis, kuris nese
niai grįžo iš karo fronto su ja
ponais. Jis kalbėjo anglų kal
boj, perbėgo karo baisenybes, 
kaip daug nukentėjo žmonės, 
kaip hitlerininkai labai nute- 
riojo Lietuvoj žmones, nuro
do, kaip Lietuvoj žmonės ko
vojo prieš nacius ir paprašo

jų pagalbai aukų. Aukų su
rinkta apie $170. #

Buvo pakviestas pakalbėti 
kareivis St. Paulauskas, kuris 
pasveikino svečius ir pareiškė, 
kad sugrįžęs į civilį gyvenimą 
vėl veiks- su pažangiais lie
tuviais.

Pakviesta Romandienė, cle- 
velandietė pakalbėti, kuri kal
bėjo moterų reikalais ir kvie
tė visus lietuvius teikti Lietu
vos žmonėms visokią pagalbą, 
ypatingai padėti pasiųsti pa
galbos kalėdinių dovanėlių 
Lietuvos vaikučiams. Paskui 
Moterų Choras vėl susirinko 
ant steičiaus ir sudainavo ke
lias dainas, tuomi koncertas ir 
baigėsi.

Sekė vakarienė, o po vaka
rienei šokiai. Bus pelno.

Mirė Antanas Tėvelis, bu
vęs pirmiau APLA komiteto 
nar$s, dabar gyvenęs Millvale, 
Pa. Palaidotas 22 d. spalių.

Lapkričio 25 d. atsibus pra
kalbos W. Z. Foster, Ameri
kos darbininkų vado, Carnegie 
Hall, ant Federal St., North 
Sidej. Įžanga 50c. Visus ir vi
sas kviečiame dalyvauti.

D. Lekavičius.

Daugiau anglų kareivių 
siunčiama Palestinon.

Chiang Kai - sheko val
džia žadėjo palikti chinam 
komunistam šiaurinę Chini- 
ją, jeigu jie pasitrauks nuo 
geležinkelių.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
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Nashua, N. H.
Svarbus Susirinkimas

Labai svarbus susirinkimas 
šaukiamas lapkričio (Nov.) 3 
d., 7 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 34 High St. Į susirin
kimą šaukiami visi dienraščio 
Laisvės skaitytojai, Lietuvių 
Literatūros Draugijos 42 kuo
pos ir Liet. Darb. Susivieni
jimo 128 kp. nariai, Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
nariai ir simpatikai.

šiame susirinkime turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti, 
jų tarpe, ir pasiuntimą dele
gatų į Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Antrąjį Suvažiavimą, 
kuris įvyksta lapkr. 23-24 $d., 
Pittsburgh.

Visi suprantame, kaip svar
bus tas suvažiavimas ir yra 
labai reikalinga pasiųsti nors 
vieną delegatą, jeigu daugiau 
negalėsim. Suvažiavimas svars
tys Amerikos žmonių reikalus, 
kaip padėti pravesti kongrese 
gerus patvarkymus ir kaip 
padėti Lietuvoj žmonėms at
sistatyti gyvenimą, kuriuos 
tiek daug nukankino hitleri
ninkai.

Sirginėja dienraščio Laisvės 
skaitytojas Jonas Trainavičius. 
Jis amžiumi ne jaunas, jau 
nedirba. Taipgi iš darbo jau 
pasitraukė Pranas Vainaus
kas, nes jau sulaukė senatvės. 
Linkiu sergantiems greitai pa
sveikti ir laimės gyvenime.

V. Vilkauskas.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kp. Jubiliejinis 30 m. 
įsįa AS l*ino3 got- ’ p f -J^dei snųeų 
kviečiami dalyvauti šiame baliuje, 
linksmai praleisti laiką. Pradžia 8 
vai. vak. — Kom. (254-255)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. lapkr., 8 v. v., 407 Lafayette St. 
Meldžiu visų narių dalyvauti, yra 
daug tarimų kas link rinkimų dele
gatų į L. D. Suvažiavimą. Taipgi 
turiu daug knygų atiduoti nariam. 
— A. Jocis. (254-255)

Pasiilgote Naujų 
RANKŠLUOSČIŲ?

Patiko nelaimė dienraščio 
Laisves skaitytoją Vincą Va- 
luntukavičių, fabrike sutrynė 
dešinės rankos tris pirštus. Jis 
dabar randasi ligoninėje. Lin
kiu greitai pasveikti. Turėda
mi laiko aplankykite ligonį.

Taupykite panaudotus riebalus! 
Jie reikalingi dirbimui rank
šluosčių, nylonų, juosmeninių 
ir daugeliui jūsų norimų daik
tų ... taip pat ir muilo.

PRISTATYKITE 
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Telef. HUmboldt 2-7964

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

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

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
. Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Singeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVcrgreen .4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

♦

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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 nžėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, ĮL_Y.
Blokas nuo Ilewcs St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

f. ........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 Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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

# u

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ’*

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

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

Telefonas EVergreen 7-1661 Telefonas Poplar 4110
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Prezidento Trumano 
Dvylika Užsienines 

Politikos Punktų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

liais ir tokiomis upėmis ir 
vandens keliais, kurie eina 
daugiau kaip per bet kurią 
vieną šalį.

8. Mes esame įsitikinę, 
kad visos valstybės, priim
tos į tautų draugiją, turėtų 
gauti lygiomis sąlygomis 
priėjimą prie pasaulinės 
prekybos ir prie pasaulio 
žaliųjų medžiagų.

9. Mes tikime, jog savi- 
valdinės valstybės Vakari
niame Žemės Pusrutulyje, 
be jokio įsikišimo iš nepri
klausančių Vakarin. Pusru
tuliui kraštų" turi drauge 
veikti kaip geri kaimynai, 
spręsdami bendruosius savo 
reikalus.

10. Mes esame įsitikinę, 
jog būtinai reikalingas pil
nas ekonominis - ūkinis 
bendradarbiavimas tarp vi
sų kraštų, didžių ir mažų, 
kad galima būtų pagerinti 
gyvenimo sąlygas ištisame I 
pasaulyje ir įsteigti laisvę? 
nuo baimės ir laisvę nuo ai-; 
kio.

11. Mes ir toliau dėsime 
pastangas, kad galima būtų 
išvystyti minties išreiškimo 
ir religijos laisvę visose tai-: 
ką mylinčiose pasaulio sri
tyse.

12. Mes esame įsitikinę, I
jog taikos išlaikymui tarp 
tautų reikia jungtinės tautų 
organizacijos, susidedančios 
iš visų taiką mylinčiųjų pa
saulio tautų, kurios sutinka | 
bendrai panaudoti jėgą, jei-: 
gu to reikia, taikai užtik- • 
rinti.” >

MacArthur įsakė japo-i 
nam leist laisvai veikt krik-i 
ščionių mokykloms.

Easton, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mokslius gulėjo graži panelė 
apie 18 metų. Jos jaunas gra
žus veidas buvo kruvinas. Ji 
atrodė, kaip negyva; keli jū
reiviai laikė ją apšvietę lem
pomis, o vienas glostė jos kak
tą ir galvą. Jis sakė, kad atro
do dar gyva. Tą dieną buvo 
didelis užsigrūdimas mašinų, 
jeigu kuris išsprukdavo iš ei
lės, tai lėkdavo, kaip padūkęs, 
pakol galą gaudavo. Man bu
vo nesmagų, todėl vairavau 
savo mašiną labai atsargiai.

Bethlehem Steel Co. Žuvo
8 Darbininkai

Įlašant šiuos žodžius Beth
lehem geležies išdirbystėj, 
nuo geso dujų žuvo 8 darbi
ninkai . Kaičia kompanijos: 
neatsakantis prižiūrėjimas se
nų dujų gesofpaipų. Ji stato 
darbininkus į didelį pavojų. 
Vienas darbininkas, kirpykloj 
man sakė, kad nei geso mas- 
kės nieko negelbsti, nes gesas 
užnuodija visą kūną ir žmo
gus turi mirti. Vis tai kompa
nijos didelis gobšumas, nes 
pakeist senas paipas, naujom, 
kaštuoja daug pinigų. Ir kas 
čio tokio, jei keli darbininkai 
sau galą gavo.

Aukaukite Drapanų Lietuvos 
Ž įnamėms

Gerbiamieji mūsų miesto 
lietuviai darbininkai, jeigu 
jūs dar turite gerų padėvėtų 
ar naujų drapanų, tai aukau
kite Lietuvos žmonėms nuo 
karo nukentėjtįsiems.

Drapanas atneškite ar at
veskite mūsų komitetui* į kir
pyklą: Barber Shop, 521 
Ferry St., arba praneškite, o 
mes atvažiuosime pasiimti. Vi
sos drapanos bus nuvežtos j 
Brooklyną, lapkričio 11 dieną, 
kada važiuosime į Laisvės 
Koncertą. Kas neturite drapa
nų, tai aukaukite pinigais. 
Mūsų Centro Komitetas pri
ims] ir supirks naujų drapanų.

N. J. Stankus

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. 1HC.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

Galima apsidrausti riuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk, Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.............................................................................................................

Antrašas.....................................................................................................................

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

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės Šerų.

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

Siųsdeftni už šėrus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite' sekamu vardu:

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

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

Laiavfc—-Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

Lawrence, Mass

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYSPervest Atomy Bombą 

Jungtinėms Tautoms
Washington. — Chicagos 

Universiteto vice - prezi
dentas Gustavson ir 15 kitų 
žymių mokslininkų reikala
vo pervest atominę bombą į 
Jungtinių Tautų kontrolę.

Sabaliaus-
K ars okas, 

visas Aido

lietuviškus žaislus ir 
sudainuos net trisde- 
lietuviškų kaimo dai-

Sekmadienį po Pietų Praleisi
me Lietuvos Kaime

Nedėlioj, lapkričio 4 d., Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetai
nė bus pilna lawrenciečių, lo- 
welliečiu, haverhilliečių, na- 
shuąviečių ir apylinkių lietu
viais užpildyta. Bet visi mes 
pamiršime, kad sėdime Pilie
čių Kliubo svetainėje, ant 
Berkeley Street, nes prieš 
mus, didžiulė svetainės estra- 
da pavirs į lietuvišką kaimą, 
o. ,worcesteriečiai: 
kas, Sukackienė, 
Labanauskas ir
Choras, jauni, suaugę ir seni, 
bus Lietuvos kaimo gyvento
jai. Pilnas steidžius bus jų. 
Matysime grėblius, šakes, dal
gius ir pjautuvus.

Worcesterieciai net per tris 
valandas bus ne worcesterie
ciai, bet Lietuvos kaimiečiai; 
jie be sustojimo šoks ir žais 
visokius 
šokius;
šimtis 
nuškų.

Matysime Sabaliauską nak
čia prie svirno durų dainuo
jant “Kaip Aš Turėjau Kai
me Mergelę.”

Mums visiems norėsis, kad 
lošimas vis tęstųsi kuo ilgiau
siai, kad dar daugiau išgirsti 
lietuviškų dainuškų, kad dar 
ilgiau paklausyti Lietuvos kai
miečių kalbų, bet lošimas pa
sibaigs pusė po ketvirtai va
landai. Tada mūsų ūkininkai, 
atsipeikėję iš tų lietuviško 
kaimo vaizdų skubins namo 
apžiūrėti savo gyvulius ir ki
tus reikalus. O kurie neturi- 
ūkių, tie lips laiptais žemyn ir 
eis į apatinę Kliubo patalpą, 
ten yra baras, prie jo patar
nauja mandagūs ir draugiški 
žemaičiai — Juškai. (O kurie 
myli tyrą orą, galės nuvažiuo
ti į Maple Park, bus atdaras 
visa dieną).

Kitame Kliubo kambaryj 
bus eilės didelių stalu, prie jų 
susėdę gausime skanių valgių 
ir gėrimų. Bevalgydami ir be
šnekučiuodami įsidrąsinsime ir 
pradėsime visi, masiniai, dai
nuoti lietuviškas dainuškas, 
žinoma ir worcesterieciai 
mums padės.

Tai dar ne viskas. Nors pa
dainavę, pasilinksminę, išsi- 
skirstysime, bet nuo šio pa
rengimo paliks nemažai pini- 
mi. Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas, kuris šį parengimą 
rengia, už tuos pinigu supirks 
gyduolių, muilo, šiltų drabužių 
ir kitokių būtinai reikalingų 
daiktų Lietuvos žmonėms ir 
pasiųs juos į Lietuvą.

Tie daiktai teks ne pabėgu
siems iš Lietuvos, bet tiems 
lietuviams, kurie nukentėjo 
nuo karo, pergyveno pragariš
kas karo 
vokiečiai 
vulius ir 
Lietuvos.

Taigi, 
me, savo
sižengė prieš tėvynę, neaplei
do jos ir šiandien garbingai 
rodo lietuvių tautos vardą vi
sam pasauliui.

Atėjusieji ant šios operetės, 
gausite dideles, gražias pro
gramų knygeles. Patėmykite, 
kiek daug biznierių ir profe
sionalų jose pasigarsino, ki
ti pasveikino Lietuvą. Už tuos 
pasigarsinimus ir pasveikini
mus jie užmokėjo pftngus, tie 
pinigai eina paramai Lietuvos. 
Reiškia, jie atjaučia Lietuvai, 
mes atjauskime jiems — rei
kalingus sau daiktus pirkime 
pas juos.

Nesivėlinkite ateiti 
retės, nes lošimas 
garsinamu laiku.

baisenybes, kuriuos 
apiplėšė, atėmė gy- 
maistą, bėgdami iš

paremsime, sušelpsi- 
brolius, kurie nepra-

ant ope- 
prasidės

Rep.

makes the fat more easily rendered. Though V-J Day has come and 
gone, these boys are still doing a patriotic job. They know used fat 
is needed more than ever before since supplies of industrial fats and, 
oils are alarmingly low.

CLEVELANDO ŽINIOS
Raštinės Darbininkai Laimėjo 

Streiką
Abstract Title & Trust Co. 

raštinės darbininkai, išstreika- 
vę 8 savaites, grįžo darban. 
Jie reikalavo, kad būtų pa
keltos algos po $5-6 į savaitę. 
Tačiau streiką užbaigė, kad 
moterims bus pakelta algos po 
$2 į savaitę, o vyrams nenu
statyta algų pakėlimo suma, 
bus išskaitliuota kompanijos 
įplaukos ir padalinta propor
cingai ir pridėta prie vyrų al
gų. • ■

Žmona

mėnesius
22 metu,

Karys Nusmaugė
Prieš keturi us 

Cpl. Frank Lik er, 
apsivedė 18 metų merginą. Po
vestuvių jaunoji žmonele per
sikėlė gyventi pas vyro tėvus, 
3444 Kimmel Road.

Karys Liker parvyko poil
siui ir šeštadienio vakare išė
jo pabaliavoti. Kuomet jaunie
ji grįžo į namus, jau buvo ge
rame ūpe. Kaip ten jie susi
ginčijo. Jo jauna žmonelė pa
sakiusi, Pad ji jo daugiau ne
myli ir nepaiso. Karys smar
kiai pasijautė užgautas, tad 
pagriebęs ir pasmaugė savo 
žmoną.

Dabar jis yra areštuotas 
ir kaltinamas antro laipsnio 
žmogžudystėje.

Teisėjas Lillian Westropp 
pasakė, jei norima jis išimti iš 
kalėjimo iki teismo, tai reikia 
už jį uždėti $10,000 kaucijos.

Saugokiėts Apgavikų
Karo Fondo pareigūnė Mrs. 

L. II. Long perspėja clevelan- 
diečius, kad nesiduotų piktos 
valios žmonėms apgauti. Ji sa
ko, kad jai pavykę pasitikti 
žmonių, kurie vaikšto po stu- 
bas ir prašo aukų dėl Karo 
Fondo, bet surinkę jas pa
silieka sau. . \

Jei jūsų stubą atlankytų to
kie aukų rinkėjai, prašykite, 
kad parodytų įgaliavimą. 
Kiekvienas pasiųstas aukų 
rinkti Community War Fund, 
turi įgaliavimus. Tie,, kurie ne
turės iš CWF įgaliavimo, rei
kia tuojau sulaikyti. Geriau
sia, tai pašaukti policiją, kad 
ji ištirtų, kas per vieni yra to
ki rinkėjai, o suradus, kad jie 
yra apgavikai, padėti į šaltąją.

Majoras Gavo Užtikrinimą 
Nuo CFL

CIevelando majoras Tho
mas Burke gavo užtikrinimą 
nuo CFL, kad už jį balsuos 
laike miesto rinkimų.

Rinkimai artėja, bet kol kas 
CIO dar nėra pasisakiusi, ku
rį kandidatą jj. yems h’ ku-

rį darbininkai turėtų balsuoti.
Tikimės, kad CIO greitai 

paskelbs, kurį kandidatą ji 
rems.

Progresyvis Piliečių Komitetas

Jau buvo rašyta, kad Cle- 
velande susitvėrė nauja pa
žangi organizacija, kuri pasi
vadino save “Progressive Ci
tizens Committee.” Į tą komi
tetą įeina visi velionio Roose- 
velto buvę uolūs pasekėjai.

Dabar pranešama, kad tas 
komitetas jau inkorporuotas 
ir turi pastovią raštinę 301 
Leader Building.

šis naujai suorganizuotas 
komitetas pasiryžo stoti į dar
bą, kad pastoti kelią fašisti
nei propagandai ir sulaikyti 
besiplatinančią rasinę neapy
kantą.

Šis komitetas pasistengs at
lankyti ir užmegsti ryšius su 
visomis pažangesnėmis orga
nizacijomis ir įtraukti jas į 
bendrą darbą prieš reakcini 
elementą.

Vietiniai 
toja gyvai 
pavergimui
išleido buletiną, kurį pavadi
no “The Private Bulletin.” 
Tame jų lapelyje prirašyta vi
sokios rūšies propagandos 
prieš darbininkus ir taip sure
daguota, kad leligvai gali ap
gauti mažiau protaujantį 
žmogų. Prirašyta jame įvairių 
melų prieš komunistinį judėji
mą ir veik po kiekvieno me
lo padėta ir taip toliau.

Gerai, kad pažangusis ele
mentas tuomi ne juokais su
sirūpino, kitaip būtų galima 
laukti, kad fašistinis elemen
tas ir mūsų šalyje gali įsivy
rauti, jei nebus pastotas jam 
kelias laiku.

Reikėtų dabar surengti juo 
daugiau masinių mitingų ir 
nutraukt f asistuojantiems ele
mentams kaukę nuo jų veidų.

V. M. D.

reakcininkai var
lį itlerinę metodą 
darbo žmonių. Jie

NEW YORK

WAR s FUND

REIKIA TUOJAU!
— 50 —

VYRŲ IR MOTERŲ
Vielų Užsakine to j ai
Vielų Užbaigė]ai
Rankom Užsukinėtojai
Laminatoriai
Kiek Press Operatoriai
Abelnai Transformer Darbininkai
Mišrūs Fabriko Darbininkai

Geros Algos
Linksmos Darbo Sąlygos 

STAMFORD ELECTRIC 
PRODUCTS CO., INC.

SUNNYSIDE AVE.—STAMFORD, CONN.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

M

s'

(254)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

į mūsą fabriką.
Mūsų fabrike klauskite Doug Simcoe

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

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

BEVEIK TIK UŽ JŪSŲ KIEMO

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

MEDŽIO 
DARBININKAI

Pokariniai Militariai 
Ištobulinimai 

Nuolatinis Darbas
Lark Division 

Fairchild E. & A.
184-10 Jamaica Avc.

Jamaica, L. I.
(259)

DAŽYMO DIRBTUVEI 
DARBININKAI 

2-ram ir 3-čiam Šiftani 
Dažymo Skyriuj ir Užbaigimų 

Department©
2- ro Šifto Algos $1 į valandų
3- čio Šifto Algos’ $1.05 j valandų 

Bus Duodama Pirmenybė Veteranams
Patyrusioms Aplikantams. 

Kreipkitės j ofisų
PYRAMID PIECE DYE 

WORKS, Inc.
44 Lewis St., Paterson, N. J.

arba tclefonuokitc SHERWOOD 2-8783
4256)

ir

POLIŠIUOTOJAI
Patyrę

DUBIŲ SIDABRU-APTRAUKTŲ
INDŲ

FRIEDMAN SILVER
1226 FLUSHING AVE.

BROOKLYN
(255)

DŽIANITORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI

VIRTUVĖS PAGELBININKAI
Linksmos darbo sąlygos airporte. Moderniniai 

įrengimai. Pakilimų progos. Kreipkitės 
kasdien 9—2. šeštadienį A. M.

T.W.A. Hangar No. 6.
LA GUARDIA FIELD.

(258)

RAŠTINEI BERNIUKAI
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI IR PASIUNTIMŲ 

TARNYBAI
Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.

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

(263)

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

(X)

Scranton, Pa
atskaitą, 
nuo pra- 
į vykusių

Galutinai suvedus 
pasirodė, kad pelnas 
kalbų ir vakarienės, 
rugsėjo 30 d., buvo $163. Tai
buvo graži suma pinigų ir ji 
liko sunaudota nupirkimui siū- 
tukų dėl Lietuvos vaikų.

Nežiūrint to, kad Scrantono 
pažangieji žmonės gausiai au
kavo ir gražaus pelno liko nuo 
parengimo, bet vis tik dar 
trūko kelių dešimčių dolerių, 
kad sudaryti pasibrėžtą kvo
tą — $500, arba 1.00 siūtukų. 
Už tai keletas draugų ir drau
gių paskolino po dešimtinę, 
kad sudaryti pageidaujamą 
sumą ir nupirkt siūtukus ir 
kuo greičiausia pasiųsti, kad 
Lietuvą pasiektų bent prieš 
Kalėdas.

Kad atiduoti paskolas, LPTK 
ir vėl nutarė rengti vakarienę, 
4 d. lapkričio, Meškūno sve
tainėje, 134 W. Market St., 
pradžia 5 vai. Dėl to, visi tie, 
kurie pageidauja prisidėti prie 
to taip svarbaus labdaringo

(254)

w

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Produkcijos Darbininkės
Patyrimas Nereikalingas

Puikiausios Darbo Sąlygos
TALON, INC.

461 — 8th Avė.
(34th St., 5-tos lubos)

(256)

JAUNOS MOTERYS
Dailiem Pataisymam 

Nepaprasta proga išsimokyti užaudinėjimo.
LA MERS

142 E. 84TH ST., N. Y. C.
LEXINGTON 2-3574

(254)

RAŠTININKES, PRADINES (2) 
PAPRASTA RANKA RAŠYMAS 

Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.
A. SCHRADER’S SON, 

470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.
(■ (268)

MERGINOS
Dirbti Prie Retikulių ■

NEPATYRUSIOS

REVERE 
HANDBAG CO.

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

PRADINE—RAŠTININKE
Jimant tarn departmentų pasiuntimų ap

tarnavimą. Kreipkitės asmeniškai, 
netelefonuokite.

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

(255)

4

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Nuoltinis Darbas—Viršlaikiai 
KITOKĮ NAUDINGUMAI

KIERNAN-HUGHES CO.
(Paper Boxes)

9 th & Brunswick Streets, 
Jersey City, N. J.

(255)

OFISŲ DARBININKE 
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

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

VALYTOJOS. Ofisinių Namų. Nuolat. 135. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M. 

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

MOTERYS—VALYTOJOS
BANKIETŲ ROMAMS

_ Pastovus Darbai—8 A.M. iki 4 P.M.
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

PLAZA HOTEL
59TH STREET IR 5TH AVENUE, N.Y.C. 

(254'

a

a

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
IR FINIŠERIAI

NUOLATINIS DARBAS
35 Valandų Savaitė—Laikas ir pusė

po to viršlaikiai
Ideal Garment Co.

123 WHITEHEAD AVE.
SOUTH RIVER, N. J.
SOUTH RIVER 2282

(269)

darbo, yra kviečiami atsilan
kyti. Mūsų darbščios valgių 
.gamintojos, jau yra pagarsė
jusios prįrengime gero mais
to. Ir šį kartą pasistengs kiek
vieną skaniai pavaišinti.
S’ 1 Nugirdęs.

1
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New Wto^žfe^fTintai
Garmentiečiai Ruošia

Rinkiminį Mitingą 
Darbo Dšstrikte

Laiškas iš Lietuvos
žemiau paduotą laišką A. 

Dobinienė, brooklynietė, buvu
sioji newarkiete, gavo nuo sa
vųjų, Jono ir Kastulės Vosy
lių iš Vaišvilių km., Pajavonio 
valsčiaus, Vilkaviškio apskr. 
Rašytas birželio 28-tą.
Brangi Sesute, švogerėli ir 
Algirdėli:

Sveikiname jus visus. Esam 
sveiki ir gyvi. Gavom jūsų 
laišką birželio 28 d. Už jį šir
dingai dėkojame.

O dabar duodame žinoti, 
kad prakeikti vokiečiai buvo 
mus išvarę j Vokietiją. Tenai 
buvom išvaryti 8 mėnesius iki 
sulaukėm išlaisvintojus Raudo
nąją Armiją. Buvom atvaryti 
prie pat Berlyno. Tai dabar 
Sovietai parvežė mus namo. 
Parvažiavę radom tik punda- 
mentus, visos mūsų trobos yra 
sudegę. Dar kol kas neturim 
jokio gyvulėlio ii' nei vienos 
trobelės, tai labai nuliūdę, kad 
neturime, kur gyventi. Ale 
mažum Dievas padės, tai pra- 
sigyvensim. Bile tik jau pasi
baigė karas ir jau sumušė tą 
prakeiktą krokadylių vokietį, 
kuris visada pradėdavo karus.

Dabar duodame žinoti, kad 
tėtis jau yra miręs, ateinan
čios Naujuos Metuos bus 3 
metai. Petronė, jūsų sesuo, gy
vena Kybartuose. Josios vyras 
ir 3 vaikai išvežti į Vokietiją 
ir dar kol kas negrįžo. Aksa- 
veras irgi gyvena Kybartuose 
ir turi jau antrą žmoną ir sū
nų. Alfonsas gyvena Kaune, o 
Pranis išvežtas į Vokietiją ir 
dar negrįžęs. Ir mūsų Vosy
lių vaikas yra miręs per di
delius Punto mūšius. Anelė ir
gi gyvena Kybartuose, vyras 
Jonas yra miręs.

Kaip parsigyvensime, at
siųsime paveikslus. Kai gausi
te šį laišką, prašome parašy
ti mums laiškutį. Sudiev.

Vosyliai.

Atveždami dienraščiui Lais
vei šį laišką, A. M. Dobiniai 
vėl atvežė į Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Koimteto centrą, 417 
Lorimer St., drabužių Lietuvos. 
žmonėms, šis jų nešulys ne | 
pirmas ir, reikia tikėtis, ne 
paskutinis. i

Dobiniai visai nesigaili pa- j 
skubėję teikti Lietuvai pagal- | 
bą pirm gavimo laiško iš Lie-1 
tu vos. Kas gi būtų buvę, sako 
jie, jeigu sugrįžtantieji tik su 
skudurais ant pečių, sugrįž
tantieji ant griuvėsių mūsų 
pačių giminės turėtų nuogi 
laukti pirmų drabužių metus 
ar dvejus.

Dobiniai, kaip ir daugelis 
kitų tikrų Lietuvos ir jos žmo
nių mylėtojų, apgailestauja, 
kad ta mūsų pagalba Lietuvai 
tebėra per maža. O ji yra per 
maža dėl to, kad tik viena pa
žangioji Amerikos lietuvių 
srovė tesirūpina Lietuvai pa
galbos teikimu. Kad kitų sro
vių žmonės tik vienas kitas iš 
eilinių dar teišdrįsta prieš sa
vo vadovybių valią prisidėti 
Lietuvos paramai. Kad didžiu
ma tų srovių žmonių dar ne
stoja kovon prieš savo vado
vybes, kurios renka iš Ameri
kos lietuvių aukas fašistams 
pabėgėliams šelpti. Tiems pa
bėgėliams, kurie padėjo vo
kiečiams Lietuvos žmones api
plėšti, Vokietijon išvaryti.

TIK VEIKIMU LAIMĖSIME RINKIMUS 
PROGRESO NAUDAI 

t

Lietuvių Piliečių Komiteto 
sušauktame rinkimų reikalais 
vakare, spalių 26-tą, Piliečių 
Kliubo salėj, kalbėtojas D. M. 
Šolomskas atsišaukė į susirin
kusius per šią paskutinę savai
tę pasidarbuoti už darbininkų 
ir progresyvių kandidatus.

Kalbėtojas perspėjo neatsi
dėti ant to, kad mes patys ži
nome apie kandidatus, atsi
mename rinkimų tvarką. Jis 
priminė, kad ne visi žmonės 
politinius dalykus svarsto per 
visus metus ir dėl to jiems 
daug kas yra nauja. Jis ragi
no pasimatyti su žmonėmis, 
įteikti jiems tinkamos litera
tūros.

Platesnis žinojimas kandi
datų ir jų platformų visuo
met išeina darbininkams ir 
progresyviams naudon.

Darbo žmonėms ir abelnai 
progresyviams, sakė šoloms
kas, neužtenka tik patiems 
balsuoti. Bet reikia ir pasidar
buoti, kad kuo daugiausia 
žmonių paduotų numerį pir
mą (1), už Peter V. Cacchio- 
ne į Miesto Tarybą (City 
Council). Jisai savo darbais 
už darbininkų ir abelnai mies
to gyventojų reikalus to yra 
užsipelnęs. O balsuojant kan
didatus į miesto majorus ir ki
tus valdininkus ragino balsuo
ti Darbo Partijos tikietu, ku
ris bus balsavimo mašinos tre-

A

Čioj eilėj nuo viršaus — eilė
je C. Toje eilėje, sakė jis, ra
site kandidatą į majorus Wil
liam F. O’Dwyer, demokratų 
ir darbiečių kandidatą, kuris

yra darbininkams priimtiniau- 
sis iš visų šiuose rinkimuose. 
Ir visus kitus vertus paremti 
.kandidatus, nežiūrint, ar jie 
yra darbiečiai, demokratai ar 
republikonai, rasite toje eilė
je (išskyrus kandidatus į 
Miesto Tarybą, už kuriuos bal
suosite ant atskiro, rankinio 
baloto).

Suteikęs informacijų apie 
rinkimus, šolomskas kalbėjo 
apie žalingumą atominės po
litikos, kuri randa pritarimo 
ir kai kuriuose vyriausybės, 
sluoksniuose. Toks žvangini- 
mas atomine bomba, bandy
mas priversti kitų kraštų žmo
nes nusileisti mūsų kapitalistų 
Užmačioms yra panašus buvu
sios nacių Vokietijos žvangini- 
mui vergijos pančiais visam 
pasauliui. Jis kelia pavojų tre
čio pasaulinio karo, sakė kai- 1 
betoj as.

Jis kritikavo mūsų vyriau
sybės nedemokratinį atsineši- 
mą į pavergtus kitų kraštų 
žmones. Smerkė mūsų vyriau
sybės leidimą vartoti Ameri
kos ginklus prieš laisvės jieš- 
kančius žmones Indonezijoj. 
Ne nutrinti amerikietiškas žy
mes nuo tų ginklų, bet už
drausti tuos ginklus vartoti bi
le kur pasaulyje prieš laisvės 
įieškančius žmones turi būti 
mūsų politika.

Vakaro pirmininkas prane
šė susirinkimui, jog mūsų gar
bės svečias kalbėtojas Peter 
V. Cacchione, Miesto Tarybos 
narys, negalėjo pribūti dėl ne
sveikatos. Rep?

Nušoko iš Viešbučio
Būriams žmonių matant, bet 

neturint būdo pastoti jai ke
lio, Mrs. Lillian Milius, 47 m., 
nušoko iš savo kambario 10- 
me aukšte. Jos kūnas nukrito 
ant šaligatvio priešais Hotel 
Warrington, 161 Madison 
Ave., New Yorke. Ji buvus at
vykus iš Rutherford, N. J. Jos 
brolis, Fred Slough sakęs, kad 
jinai buvus liguista.

Lapkričio 1-mos „prievaka
riais, tuojau po darbo, moteriš
kų drabužių industrijos darbi
ninkai šaukia masinį rinkimų 

i mitingą Manhattan Center, New 
Yorke.

Kalbėtojais tikisi demokratų 
darbiečių kandidatą į majorus 
William F. 'O’Dwyer ir kitus, 
taipgi kongresmaną Vito Mar- 
cantonio ir Miesto Tarybos na
rį Michaelį J. Quill, iš naujo 
kandidatuojantį tai vietai iš 

i Bronx.

Lana Turner, Van Johnson, Ginger Rogers ir Walter 
Pidgeon scenoje iš naujos smagios filmos “Week-End 
at the Waldorf,” rodomos Radio City Music Hall, 6th 
Ave. ir 50th St., New Yorke. Taipgi yra smagūs veiks
mai scenoje.

IŠ DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI STATYTI
KONFERENCIJOS, BANKIETO IR AUKOS

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo, pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisve!

Dūksta Fašistiniai
Kriaučiai

______ /
Trečiadienį, spalių 24-tą 

dieną įvyko lietuvių kriau
čių mėnesinis susirinkimas, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, žmonių bu
vo pilnutė svetainė. Juos ten 
sutraukė dviejų suvažiavimų 
skirtingi laiškai, kuriuos pri
ėmė Pildančioji Taryba ir lei
do skyriaus susirinkimui svars
tyti juos.

Vienas laiškas nuo Ameri
kos Lietuvių (fašistų) Tary
bos, kuri šaukia vadinamą 
kongresą Chicagoje, o kitas 
laiškas, tai Pittsburgho suva
žiavimo. Abiejų suvažiavimų 
yra skirtingi tikslai, ką kiek
vienas Amerikos lietuvis žino 
ir čia apie juos daug ir ne
kalbėsime, nes vieno tikslas 
yra gelbėti Lietuvos žmones, 
o kito — pabėgusius iš Lietu
vos fašistus.

Perskaitytas pirmas laiškas 
buvo visų vienbalsiai priimtas, 
su antruoju pasidarė visai kas 
kitas. Skyriaus sekretorius Ži
linskas Pittsburgho suvažiavi
mo laišką pradėjo skaityti 
pats sau po nosia, dėl ko kilo 
reikalavimas garsesnio skai
tymo.

Pabaigus skaityti laišką, 
Tiškus davė įnešimą atmesti 
jį, kas ir buvo padaryta. 95- 
kiais balsais prieš 64-rius bal
sus laiškas nuimtas nuo toles
nio svarstymo. Pirmasis laiš
kas pasilieka galioje, nes jį 
priėmė vienu žmogum dides
nė armija, kuri buvo atėjusi 
prieškalėdiniam susirinkime.

Prasidėjo diskusijos: siųsti 
delegatus Chicagon, ar ne.

Tie, kurie nurodinėjo, jog yra 
bereikalingas pinigų mėtymas 
šelpimui fašistų, — pasiliko 
tik tuščias burnos aušinimas.

Atsistojęs Glaveckas pareiš
kia: “Pasaulis nebus ramus, 
pakol diktatūra gyvuos, žuvo 
Mussolinio diktatūra, Hitlerio, 
žus ir Stalino.”

Kiti taipgi lygino Tarybinę 
tvarka su buvusio Mussolinio 
ir Hitlerio vergiškomis siste
momis, tai, žinoma, paprasta 
ir jau nusidėvėjusi demagogi
ja.

Pagaliau išrinko du delega
tu: Glavecką ir Šerkšnį, duo
dant po $150 kelionei ir išlai
doms. Prie to, pridėjo $50 su
važiavimui.

Gelbėjimui Lietuvos žmo
nių, kurie nėra visi komunis
tai, nei cento, o tiems fašis
tams, ką padėjo hitlerinin
kams žudyti Lietuvos žmones, 
kad iš jų likusios žemės suda
ryti sau dvarus, šimtais mėto
ma. Ir vis vardan Lietuvos 
nepriklausomybės. Ak, jūs' 
veidmainiai, veidmainiai!

Dabar Glaveckas,, nuvažia
vęs Chicagon, su pagalba Gri
gaičio, iš Chicakos parsiveš 
B r o o k 1 ynan nepriklausomą 
Lietuvą, čia pasidalins valdiš
kais portfeliais. Tiškui teks 
raganų gaudymo komisijos 
pirmininko maišas!

Teisingam ir dievobaimin
gam žmogui duos teisėjo vie
tą tvarkyti šeimynas, kad ne
iškryptų iš doros kelio tie se
ni Dievo plūdikai socialistai. <

O toms, ką mano būti po
niomis, nors ant amžiaus ga
lo, samdyti tarnaites ir koja 
komanduoti jas, užteks ir viš
tų paveizėti “nepriklausomos 
Lietuvos” farmoje. . .

Vidurinis.

Spalių 14 d., Piliečių Kliu
bo svetainėj, Brooklyne, įvy
ko Dariaus Girėno Paminklo 
Komiteto kviesta konferenci
ja. Dalyvavo septyniolika 
draugijų su 58 delegatais. 
Darius ir Girėnas pagerbti 
vienos minutės atsistojimu. Pa
minklui vieta palikta išspręsti 
ateičiai. Į komitetą išrinkta 
vieton atsisakiusių trys nauji 
nariai: P. J. Montvila iždinin
ku, Ch. Kundrotas sekretorių, 
J. Glaveckas vice-pirmininku. 
Taipgi darinkta šeši nauji na
riai prie komiteto gelbėti su
kėlimui daugiau finansų. At
stovai pasižadėjo remti darbu 
ir pinigiškai, kad šį reikalą 
užbaigti su 1946 metais.

Po konferencijos įvyko ban- 
kietas pagerbimui didvyrių, la
kūnų Dariaus ir Girėno dvyli
kos metų sukakties nuo skri
dimo. Čia pasakyta daug gra
žių kalbų pagarbai lakūnų ir 
pastatymo paminklo klausi
mu. Paruošimui šios pramo
gos darbavosi J. Marcinkienė, 
B. Spudienė, maistą pagamino 
J. Augutienė, viskam pagel
bėjo Sofia Petkus. Juozo Gin- 
kaus vedamas radio davė skel
bimus nemokamai. Lietuviški 
laikraščiai Brooklyn© ir kitų 
miestų pranešė konferencijos 
ir bankieto eigą. Įžangos bi
lietų (po $1.25), pasiųsta 
draugijoms. Nupirko šios: 
Amalgameitų Unijos Lietuvių 
54 skyrius už $30; Piliečių 
Kliubas $15; SLA 38 kuopa 
$10; 250 kuopa $2.50. Atletų 
Kliubas $5; Tautininkų Kliu
bas $5; S. Karvelis, už siuvė
jų Kontraktorių Associaciją1 
$12.50. Moterų Vienybė $2.- 
50; LDS 1-ma kuopa $5; 24 
ir 46 po $1.25, 26 kuopa $2.- 
50; LDD 7 kuopa $2.50; Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bas Great Neck, $2.50; 
ALDLD 81-ma kuopa $2.50;

Tautininkų Taryba $2.50; 
LSS 19 kuopa $5. Viso $107.- 
50.
Aukos Surinktos Konferenci

joj ir Bankiete
Frank Shimaičio siuvyklos 

Brooklyne, darbininkai pri
siuntė šias aukas. Aukojo po 
$1 : A. Masiulis, V. Sopolsky, 
S. Zubavičius, I. Gudaitis, M. 
Nazveckas, A. Ceslan, B. Kas- 
ciukiawicz, P. Zarskus, I. šeš
tokas, Mary Petraška, A. Bu- 
gailiškis, F. Shimaitis. Smul
kių $8; viso $20.

Moterų Birutės Draugija, 
Newark, N. J., prisiuntė $5.

SLA 367 kuopos susirinki
me, Port Chester, N. Y., au
kojo: M. Gimbutienė $2. Smul
kiais $3.85.

Šv. Jurgio Pašalpinė Drau
gija, Newark, N. J., prisiun
tė' $5.

Pačioj konferencijoj ir po 
jos įvykusioj pramogoj auko
jo :

Po $5: Alfonse Kulis, G. 
Diržienė, S. Volskis, Mr. ir 
Mrs. Peter Mikalauskai, Mrs. 
J. Lugauskienė, J. Bobilius.

Po $2 : P. Katan ir J. Nau
jokas.

Po $1 : K. Liesevičius, M. 
Kasinkevičius, F. Vyšnius, A. 
Zubavičius, S. Zubavičius, Vai
tukaitis, F. Rimavičius, D. 
Palackas, O. Zakarauskas, V. 
Skodis, P. šalomskas, H. Ra
žaitis, F. Lavinskas, J. Šimai
tis, D. Kriaučiukas, A. Luko
ševičius, 50c, smulkių 85c.

Po $1 : F. White, P. J. 
Montvila, J. Bakunas, S. Bre- 
des, Jr. J. Glaveckas, Žilins
kas, J. Peterson, M. Karakti- 
nas, Adelė Kavilauskas, K. 
Meškėnas, J. Anuškevičius, 
Vyšnius, Mrs. Carlstedt, P. 
Kyrius, V. Bunkus, A. Linkus, 
Ch. Kundrotas.

Po $1 : K. Pačesa, P. Ma
čys, Stavilavičius, T. Buivydie
nė, V. Bartkus, Fr. Milas, J. 
Spurga, B. Spudienė, S. Sas-

na, J. šaltis, .1. Tiškevičius, 
P. Grabauskas, J. Kairys, G. 
Kuraitis, M. Jakovas, Mrs. J. 
Spurga, Mrs. J. Ambrozaitis. 
Aukų suma $120.20.

Nuoširdžiai dėkojame drau
gijoms, aukojusiems, radio, 
spaudai, pramogoj dirbusiems 
ir visiems dalyviams.

Dariaus Girėno Paminklo
Komiteto

Pirmininkas, 
Jonas Šaltis, 
Finansų Sekretorius 
Adv. S. Bredes, Jr.

Spalių 29-tą, pietų laiku, 
įvyko masinis mitingas Times 
Aikštėje, New Yorke, parda
vimui Pergalės Bonų — Victo
ry Bonds.

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

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.

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLerimore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS- rytevalawuus. į 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks spalių 30-tos vakaro 
8 vai., 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Rinkimas delegatų į Pittsburghą ir 
kiti svarbūs reikalai. Valdyba.

(253-254).

0F1CIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Btirla 
GYDYTOJAI 

100 nuoft. unija iapoj 
Telef.: GR. 7-7553

< 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( <02 Hofmann Bids.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALAS dSI Balių, • Koncertų, Bankletų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkue 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842 y

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.

*

fr

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

ir laikrodėlių.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Loneines,

Jules, Jurgensen.

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




