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Kada Raudonoji Armija 
kriušino hitlerininkų jėgas, 
daužė juos Berlyne, tai džiau
gėsi visas demokratinis pa
saulis. Nesidžiaugė reakcinin
kai ir hitlerininkai.

Vokietijoj naciai ir jų pa
kalikai bėgo pas amerikiečius 
ir šaukė: “Gelbėkite”! Reak
ciniai laikraštininkai krykšta
vo: “žiūrėkite, kaip vokiečiai 
bijo bolševikų, kaip bijo ta
rybinės tvarkos!... Matote, 
bėga pas mus!”

★ ★ ★
Bet džiaugsmas pasibaigė. 

Tarybų pusėj, Vokietijoj, pa
siliko darbininkai ir valstie
čiai, darbo inteligentija ii’ de
mokratiški žmonės, kurie dirb
ti nori. Jie dirba, kad atstei- 
gus, ką naciai sugriovė, kad 
laimingiau gyventi.

J anglų ir amerikiečių glo
bą subėgo daugybė tinginių ir 
politinių valkatų. Jie visi ėsti 
nori, apsirengti reikia, pasto
gės reikia,' bet dirbti tingi? 
Tokiais yra ir vokiškai-lietu- 
viški nacionalistai.

★ ★ ★
Dabar milionai vokiečių 

kraustomi iš Lenkijos, čecho- 
slovakijos, Rumunijos, Jugo
slavijos ir Pomeranijos. Neno
ri jų priimti ir anglai, ir ame
rikiečiai. Sovietų vyriausybė 
tik tiek priima j jos valdomą 
Vokietijos dalį, kiek iš ten iš
sikrausto lenkų arba kitų žmo
nių, nenorinčių Vokietijoj gy
venti.

★ ★ ★
Kada Vokietija buvo pasi

dalinta tarpe Jungtinių Vals
tijų, Sovietų Sąjungos, Angli
jos ir Francijos valdymui, tai 
Sovietams teko daugiau žem
dirbystės plotai. Tie, kurie ar
do gerus santykius šaukė: 
“Rusai pasiėmė duoną!”

Bet, kada Korėją pusiau 
valdo Sovietų Sąjunga ir Jung
tinės Valstijos, tai šiaurinė da
lis teko Sovietams, kur yra in
dustrija, o pietinė, su žem
dirbyste, Amerikai. Dabar tie 
patys elementai vėl šaukia: 
“Rusai pasiėmė industrijos 
plotus, o mums paliko tik 
žemdirbystės plotus!”

★ ★ ★
Prezidentas Trumanas sakė, 

kad Jungt. Valstijos nesikiš į 
kitų šalių vidaus reikalus, nei
gi nepripažins tokias valdžias, 
kurios bus svetimos valstybės 
po prievarta kitam kraštui už
kartos.

Taip sakė, o Chinijoj Ame
rikos karo laivai tarnauja ge
nerolui Chiang Kai-shekui jo 
armijos pervežimui ir iškėli
mui prieš Chinijos demokra
tus. Amerikos karo ir trans
porto orlaiviai neša generolo 
Chiang Kai-sheko armiją, kad 
ji pirmoji užimtų miestus. 
Amerikos ginklai ir Japonijos 
armija padeda gen. Chiang 
Kai-shekui įsigalėti prieš Chi
nijos žmonių norą. Tai kaip 
tą suderinti?

★ ★ ★
Baisiai dalykai atrodo, ka

da Amerikos ginklais kariau
ja Holandijos ir Anglijos ar
mijos prieš Rytų Indijos žmo
nes. Mūsų valstybės sekr. Mr. 
Byrnes net nepareiškė protes
to prieš anglų ir holandų im
perialistų tokį žygį, tik pata
rė nuimti nuo ginklų ženklus 
kad jie yra Amerikoj daryti. 
Išvada darosi tokia: kad gink
lus gali vartoti pavergimui de
šimčių milionų žmonių, bile tik 
tie žmonės nežinotų, kad tie 
ginklai yra Amerikos ginklai

Chinijoj eina naminis ka
ras. Mes daug kartų rašėme, 
kad jeigu amerikiečiai rems 
gen. Chiang Kai-sheko reak
cinę politiką, kuris nesidrovė
jo kvislingus ir japonų armi
jas naudoti, kad tik daugiau 
įsigalėti, tai naminis karas ne-

(Tąsa 5-me pusi.)

IŠTRAUKT JANKIUS IŠ
CHINIJOS, ŠAUKIA 
KONGRESMANAS

Amerikos Ginklai Vartojami 
Prieš Chinn Komunistus

Washington. — Ištraukti 
Jungtinių Valstijų marinin- 
kus iš Chinijos, leist patiem 
chinam susitvarkyti savo 
reikalus! — šaukė demok
ratas kongresmanas Micha
el Mansfield. Kada jis taip 
kalbėjo kongreso atstovų 
rūme spalių 30 d., tuo pačiu 
laiku Amerikos laivai gabe
no vidurinės Chinijos val
dovo Chiang Kai-sheko ka
riuomenę į Chinwangtao 
uosta karui prieš komunis
tų vadovaujamus chinus 
šiaurinėje to krašto dalyje, 
Mandžurijos pašonėje.

Kongresmanas Mansfield 
pernai lankėsi Chinijoj, 
kaip asmeninis prezidento 
Roosevelto pasiuntinys. Da
bar jis užreiškė: “Amerikos 
laivynas kursto didesnius 
ginčus pasaulyje, o tatai 
neina šios šalies naudai.”

Amerikos Patrankos, Ugnies 
Švirkštavai ir Kt. Pabūklai 

Prieš Chinų Komunistus
Amerikonas Unit. Press 

korespondentas Richardas 
Johnston Chinijoj pats ma
tė ir pranešė spalių 30 d., 
kaip Chiang Kai-sheko chi
na! vartoja Amerikos šau
tuvus, minosvaidžius, pat
rankas ir skystosios ugnies 
švirkštuvus prieš chinų ko
munistų kariuomenę.

Įtaria, kad Amerika 
Paskatino Pervers

mą Brazilijoje
New York. — Visa-Ame

rikinės Demokratijos Tary
bos pirmininkas Frederick 
V. Field pasiuntė protesto 
telegramą Jungtinių Vals
tijų valstybės departmen- 
tui. Jis protestuoja, kad 
šios šalies ambasadorius 
Brazilijoj Adolf A. Berle ir 
kiti atsakingi valdininkai 
pakurstė reakcinį pervers
mą, per kurį tapo nuversta 
prezidento Getulio Vargaso 
valdžia.

“Amerikonų organizaci
jos ir vadai, su kuriais mes 
susižinojome, yra giliai pa
sipiktinę, kad mūsų valdžia 
nevykdo tų aukštų demok
ratijos ir vienybės princi
pų” Lotyniškojoj Ameri
koj, ’’kuriuos žodžiais skel
bia.”

Varys Jaunuolius į Kolegi
jas Anglijoje

London. — Anglijos sei
mas išleido įstatymą vers
tinai siųst į aukštąsias mo
kyklas - kolegijas berniukus 
ir mergaites tarp 15 ir 18 
metų amžiaus. Įstatymas 
paliečia pusantro miliono 
jaunuolių. Jie turės bent 
vieną dieną per savaitę lan
kyti kolegiją.
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PREZIDENTAS PAREIŠKĖ, 
GALIMA PRIDĖTI ALGŲ, 
NEBRANGINANT KAINŲ

Sykiu Trumanas Įspėjo, kad Darbininkai Nesitikėtų Tokio 
Uždarbio už 40 Valandų, kaip Karo Metu už 48 Valandas

New Yorko gyventoji^ b.ūriai Laivyno Savaitėje apžiūrinėja Amerikos karo laivą 
Missouri, kuriame Japonijos valdovai pasirašė pasidavimą amerikonams. Čia ma
tomų laivo patrankų gerklės yra 16 colių pločio.

SAKO, JOG AMERIKONŲ VADAI CHINIJOJE 
SUPLANAVO CHIANG KAI-SHEKO KAR4 

PRIEŠ CHINIJOS KOMUNISTUS
New York.— Čia atsilan

kė Chinijos delegatas San 
Francisco konferencijai, 
Tung Pi Wu, senas chinų 
komunistų vadas. Jis atsi
šaukė į Amerikos žmones, 
kad sustabdytų ginklų ir a- 
municijos gabenimą Chiang 
Kai-shekui, diktatoriškam

Truman Laukia Sovietą 
Atstovą į Tolimąją 
Rytą Konferenciją

Washington. —• Prezid. 
Trumanas spal. 31 d. sakė, 
tikimasi, jog Sovietai grei
tai atsiųs savo atstovus į 
Patariamosios Komi sijos 
Konferenciją Tolimųjų Ry
tų klausimais.

Prezidentas taip pat pra
nešė, jog premjeras Stali
nas palankiai atsakė į jo 
laišką. Trumanas nepasakė', 
apie ką jiedu susirašinėjo.

Dešimties kraštų atstovai 
Patariamo jo j Komisijoj ati
dėjo savo konferenciją vie
nai savaitei; nori duoti lai
ko Sovietų atstovams at
vykti.

Sumanymas Kongresui 
Bausti Streikierius

Washington. — Kongres- 
manų komisija kariniais 
reikalais užgyrė sumanymą 
panaikinti dabartinį Con
nolly - Smitho įstatymą, lei
džiantį darbininkams nusi- 
tart streikuoti. To vietoje 
kongresinė komisija siūlė 
išleisti įstatymą, kuris 
griežtai aprėžtų politinį li
nijų veikimą ir aštriai 
baustų darbininkus, jeigu 
jie sustreikuotu, o ių sutar
tyje su samdytojais būtų 
įrašyta, kad nestreikuos.

Anglijos kariai iškrauna 
užstreikuotus laivus.

Pirkite Pergales Bonus!

Chinijos valdovių. Jis tvir
tino, kad Jungtinių Valsti
jų ambasadorius gen. Hur
ley, Chungkirfge, Chinijoje, 
ir tenaitinis amerikonų ko- 
mandierius generolas We- 
demeyer suplanavo karinius 
Chiang Kai-sheko užpuoli
mus prieš komunistus.

Būsią Iškošti Fašistiniai 
Japonijos Mokytojai

Tokio. — Generolo Mac- 
Arthuro įsakymu, pradėta 
varyt per “koštuvą” 400,- 
000 Japonijos mokytojų. 
Teigiama, kad bus pašalinti 
fašistiniai - kariniai moky
tojai.

Užgyrė Amerikai Laivy
ną, Didesnį už Viso 

Pasaulio Sykiu
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas užgyrė su
manymą palaikyti laivyną 
iš 6,084 karinių ir pagalbi
nių laivų, viso 4,698,000 to
nų. Tai būtų didesnis karo 
laivynas, negu visų kitų pa
saulių kraštų kariniai lai
vynai sykiu.

Amerikinis laivynas turė
tų ir 12,000 lėktuvų: Jame 
tarnautų pusė miliono jū
reivių, neskaitant oficierių.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELE Punktai

K. Žukauskiene, Newark......................................  1600
M. Svinkunienė, Waterbury................................ 1524
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth........... ...........1436
P. Pilėnas, Philadelphia .................................... .  1240
A. Balčiūnas, Brooklyn.......................................... 1089
J. Bakšys, Worcester ...............................................  962
V. J. Stankus, Easton..........................................  604
P. Beeis—F. Klaston, Great Neck ....................   567
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .. . . ............................ 468
J. Blažonis—J. Karsonas, Lowell ........................... 434

(Tąsa 5-tam pusi.)

Tung Pi Wu užreiškė: 
’’Amerika, duodama karo 
pabūklus .... Qhjang Kai-she
kui,"stato amerikonų gyvy
bes į pavojų Tolimuose Ry
tuose; tuomi ji taip pat 
stato į pavojų taiką ne tik 
Chinijoj, bet Azijoj abelnai 

.ir visame pasaulyje.”

Giliną Komunistai Šau
dys į Chiango Karius

Amerikos Laivuose
Chungking, Chinija. — 

Chinų komunistų vadai pa
reiškė, kad jų kariuomenė 
šaudys į vidurinės Chinijos 
valdovo Chiang Kai-sheko 
kareivius, kuriuos Amerikos 
laivai laipins į šiaurinę Chi- 
niją bei Mandžuriją, taigi 
į komunistin. chinų užnu
garį. Chinų komunistų ar
mija yra užėmus visą šiau
rinės Chinijos ruožą, taip, 
kad Chiang Kai-sheko ka
riuomenė negali sausuma 
pasiekti Mandžurijos.

Siūlo Pakviest Sovietus į 
Atom-Bombų Svarstymą
London. — Du Anglijos 

seimo nariai siūlė pakviest 
ir Sovietus dalyvauti pasi
tarimuose tarp prez. Tru- 
mano ir Attlee Washingto
ne apie atomų bombas.

Washington, -i- Prezid. 
Trumanas pareiškė, jog i 
pramonė bendrai gali pa
kelti darbininkam algas, ir, 
dėl to nereikia kelti kainas 
daiktams, kuriuos pra
monė gamina. Kartu 
prezidentas, kalbėdamas 
per radiją, antradienio va
kare, įspėjo darbininkus, 
kad jie nereikalautų “perdi-! 
dėlių” algos priedų.

Prezidentas padavė seka
mas priežastis, kodėl fabri
kantai gali žymiai pakelti; 
algas be savo dirbinių kainų1 
pabranginimo:

1. Dabar nereikia viršva
landžių, už kuriuos samdy
tojai karo metu turėjo mo
kėti darbininkams pusant- 
ra tiek, kaip už paprastas 
valandas.

2. Padidėjo skaičius žmo
nių jieškančių darbo.

Suimtas Brazilijos Komunistų 
Vadas Prestes; Po Areštu i

Ir Ex-Prezidentas i
t

Rio de Janeiro. — Nu- 
vertusieji Brazilijos prezi
dentą Vargasą karininKai 
suėmė komunistų vadą Lui
są Carlos Prestes. Jie laiko 
po naminiu areštu buvusį 
prezidentą ir kelis jo minis- 
terius. Prestes areštavimas 
liudija, kad naujoji valdžia 
nesiekia demokratijos, bet 
priešingai.

3. Pagerėjo mašinerija 
taip, jog dabar per valandą 
darbininkas daugiau paga
mina.

4. “Biznis šiandien yra 
labai patogioj padėtyj kas 
liečia pelnų gavimą.”

’5. Prezidento patarimu, 
kongresas numuša taksus 
nuo nepaprastų pelnų, vadi
namų viršpelnių.

Sykiu prezidentas pa
tvarkė, jog karinių Darbų 
Taryba gali nuspręst pakelt 
darbininkam algas, kur jos 
atsiliko nuo gyvenimo reik
menų pabrangimo, kur vie
name tos pačios pramonės 
fabrike arba toj pačioj apy
linkėj mokama vieniem 
darbininkam mažiau, negu 
kitiem, ir kur reikalingose 
pramonėse tokios mažos al
gos, kad negalima gauti ga
na darbininkų.

Trumanas teigė, kad pra
monei pereinant nuo 48 ka
rinių darbo valandų per sa
vaitę . į 40 pokarinių valan
dų, dėl to 20 bilionų dolerių 
sumažėtų visiems Amerikos 
darbininkam metiniai už
darbiai, jeigu būtų moka
ma tik tiek už darbo valan
dą, kaip iki šiol. Taigi rei
kia pakelti valandinę algą, 
nes jeigu to nebūtų padary
ta, tai tikrai grėstų nedar
bo krizis ir defliacija (per- 
didelis dirbinių atpigi
mas).

(Tąsa 5-me pusi.)

Su Attlee Lėks į Washing- 
toną ir Anglų Atom-Bombų 

Specialistas
London. — Su Anglijos 

premjeru Attlee skris į Wa- 
shingtoną ir Sir John An
derson, pirmininkas anglų 
komisijos atominei jėgai iš
vystyti. W^shingtone jie 
bus lapkričio 11 d. ir tarsis 
su prez. Trumanu apie ato
mines bombas.

Tokio. — Suimta 4 Ame
rikos kareiviai, dalyvavę 
juodojo marketo bizny j su 
japonais ir italais.

Sovietą Kariai Būsią 
Priimti į Japoniją

Washington, spal. 31. — 
Amerikos valdininkai ta
riasi, kad gal reikėtų taip 
pat Sovietų ir anglų ka
riuomenę priimti į Japoni
ją tvarkai palaikyti. Ma
noma pavesti paskiras Ja
ponijos sritis rusams ir an
glams prižiūrėti.

Javos Respublikie- 
čiai Nukovė Angly

Komandieriy
Batavia, Java. — Anglų 

pakviesti, Javos salos res- 
publikiečių atstovai tarėsi 
su jais apie mūšių sustabdy
mą, ir jau buvę įsakyta ja- 
viečiams ir anglams nustot 
šaudžius. Bet kova vis tiek 
ėjo ir tarp kitų liko nušau
tas įsiveržusių anglų ko- 
mandierius gen. A. W. Mal- 
laby uostamiestyje Suraba- 
yoj.

Susikirtimuose pačioje 
Ba tavi j oje anglai nukovė 
dar kelis Javos patri jotus.

Gyventojų vadai Sema- 
range pasiuntė reikalavimą 
Javos ir kitų Indonezijos 
salų prezidentui Achmedui 
Soekarno, kad neitų į jo
kias derybas su h olandais 
ar anglais, iki jie pripažins 
Javos nepriklausomybę.

Socialistai ir Komunis
tai Daną Seime

Copenhagen. — Danijos 
seimo rinkimuose socialde
mokratai laimėjo 48 vietas, 
arba 18 mažiau, negu pa
skutiniame seime. Komuni
stų dabar į seimą išrinkta

Prez. Trumanas sakė, 
Amerikos valdžia pirma ap
tars atominiu bombų klau
simą su Anglija ir Kanada, 
o paskui tarsis su kitais 
kraštais.

18, tai 15 daugiau, negu a- 
name seime. Liberalai gavo 
38 vietas, arba 10 daugiau, 
negu praeitame seime.
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go kareivių, sakoma, jau veikia prieš 
komunistinės vyriausybės armijas.

Chinijos civilinio karo liepsnai, iki ji 
dar nėra pilnai išsiplėtusi, užslopinti ga
li gerokai prisidėti ir Amerikos žmonės, 
griežtai reikalaudami, kad mūsų vyriau
sybė neremtų Kuomintango klikos, tiek 
daug nelaimių atnešusios Chinijai.

Chinijos liaudis atsisako gyventi senu 
gyvenimu; ji trokšta, ji kovoja už nau
ją, šviesesnį, gražesnį gyvenimą, kurį 
Jungtinės Tautos žadėjo visam pasauliui 
po to, kai fašistinė Ašis bus sumušta.

Amerikos žmonės privalo stovėti su 
Chinijos liaudimi!

EUROPOS ATEITIES PERSPEKTYVOS
Rašo Prūseika

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

Act of March 3. 1879

Įžengiant į Lapkričio Mėnesį
Lapkričio mėnesio pradžioje įvyks lie

tuvių organizacijų kuopų, vietos draugi
jų ir kliubų narių mitingai. Daugelis 
draugijų ir kliubų paliko rinkimų savo 
atstovų į Antrąjį Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą (Pittsburghe lapkričio 23- 
24 dd.) šiems mitingams.

Raginame visas draugijas, kliubus ir 
organizacijų kuopa, kurios dar neturi iš
rinkusios atstovų, išrinkti šiuose mitin
guos.

Tolydžio, raginame nepamiršti pa
sveikinti Suvažiavimą, pridedant, kiek 
leidžia aplinkybės, aukų Suvažiavimo iš- 
kaščiams padengti ir apšvietai skleisti 
po Suvažiavimo.

Streikų Banga Tebesiplečia
Be to, kad šimtai tūkstančių automo

bilių darbininkų Detroite ir kitur nubal
savo streikuoti dėl pakėlimo algų, kito
se pramonėse darbininkai-unijistai ruo
šiasi prie balsavimų streikuoti. Tarp ki
tų, didžiosios United Electrical, Radio 
and Machine Workers Union (CIO) na
riai ruošiasi streikui.

Jei samdytojai su darbininkų reikala
vimais nesiskaitys, tai neužilgo matysim 
naujas bangas streikų, apimančių didžią
sias pramones, paliečiančių visą kraštą.

Be numatomų didžiųjų streikų, šiuo 
metu virš poros šimtų tūkstančių darbi
ninkų streikuoja įvairiose smulkesnėse 
pramonėse.

Darbininkų reikalavimai visur pana
šūs: pakelti algas! Gyvenimo produktų 
kainos pakilo ir jos tebekyla, tuo pačiu 
sykiu darbininkų algos nupuolė, palygin
ti jas su algomis, kurias darbininkai 
gaudavo karo metu.

Tarytum pasijuokimui iš darbininkų 
pastangų, General Motors korporacijos 
viršininkai pasiūlė: tegu darbininkai su- 

.. tinka dirbti 45 vai. per savaitę, tai kom
panijos pakels jiems po 6 nuoš. algas.

• Netenka nei aiškinti, kad darbininkai 
tokį samdytojų siūlymą griežtai atmeta, 

* nes jis veda link gyvenimo pasunkinimo, 
o ne palengvinimo.

Š. m. lapkričio 5 d. Washingtone įvyks 
samdytojų • darbininkų atstovų konfe
rencija, sušaukta mūsų vyriausybės.

Matysime, ką ji nutars, nors niekas 
nesitiki iš jos stebuklų.

f Civilinis Karas Chinijoj
Dabar jau aišku, kad tuomet, kai 

Čiang-kai-šekas buvo pasikvietęs pas sa
ve komunistinės vyriausybės atstovą 
Ma-Tze-tung’ą pasitarimams, ir kai tie 
pasitarimai tęsėsi, tai jo, Čiang-kai-šeko, 
valdžia visais garais ruošėsi civiliniam 
karui. Ji ruošėsi pulti komunistines liau
dies armijas, jas sunaikinti ir pati Chi- 
niją valdyti “po senovei.”

Aišku ir tai, kad Amerikos ambasado
rius Hurley ir generolas Wedemeyer dė
jo ir deda pastangų padėti Čiang-kai-še- 
kui nugalėti komunistines armijas; pa
dėti jam ir jo klikai pasmaugti Chinijos 
liaudies judėjimą ir palaikyti Chinijoje 
feodalistų, militaristų autokratišką dik
tatūrą, prieš kurią Chinijos liaudis ko
vojo, kurios ji taip neapkenčia.

Čiang-kai-šekas nebūtų drįsęs pradėti 
savo militaristinių avantūrų prieš komu
nistines armijas ir komunistinę vyriau
sybę, jei Amerika nebūtų jo padrąsinu
si, jei Amerikos atstovai Chinijoje nebū
tų jam paplakšnoję per petį ir sakę: 
“Mušk komunistus, mes tau padėsime.”

Taip, Amerikos lėktuvai, Amerikos lai
vai gabena Čiang-kai-šeko kariuomenę į 
tam tikras strategines pozicijas, iš kurių 
Čiang-kai-šeko klika galėtų pulti liau
dies armijas. Apie milijonas Kuomintan-

“Sovietų Sąjunga ar Sovietų 
Rusija?”

Šitokį klausimą stato Brooklyno Vie
nybė savo įvedamajame.

“Patys bolševikai,” rašo Vienybe, “Ru
sijos valstybę vadina — Tarybinių So

cialistinių Respublikų Sąjunga, arba pir
momis raidėmis lietuviškai TSRS... Bet 
gyvenimo praktikoje einama prie su
trumpinimų. Patys bolševikai dažnai pa
sitenkina trumpesniu pavadinimu —So
vietų Sąjunga. Taip atitinkamai savo 
kalbos žodžiais Rusiją daug kas vadina 
Soviet Union ir panašiai.

“Anglų ir amerikonų spaudoje tačiau 
dažniausiai vartojamas pavadinimas 
“Sovietų Rusija”, Soviet Russia, o daž
nai ir visiškai tiesiai — Rusija.”

Girdi, Tarybų Sąjungos vadinimas Ru
sija bolševikams “tikrai nepatinka.” 
“Mat, jie nori išvengti žodžio ‘Rusija’, 
jiems patiktų, kad vadintų ‘Sovietų Są
junga’ ar pilnai — SSSR.”

Parašęs tai, Vienybės redaktorius eina 
prie išvadų ir savo “nusistatymo” (tuo 
atžvilgiu) pareiškimo. P-no Tysliavos 
išvada yra tokia: “mes lietuviai, visuo
met turėtume vadinti, kaųf ir dauguma 
mūsų ar anglų spaudos, tik Sovietų Ru
sija, o ne kitaip...”

Vadinasi, nuo dabar, atrodo, Vienybė 
paims “naują kryptį”: kas tik kur tary
binėje respublikoje (Vilniuje, Rygoj, 
Minske, Kijeve ar Maskvoj) įvyks, ji 
rašys: “įvyko Sovietų Rusijoj”. Tarybų 
Armėnija, tarybinė Gruzija, tarybinės 
Ukraina, Bielorusija, Lietuva, Latvija ir 
Estija Tysliavai bus “Sovietų Rusijoje” 
ir that’s all! *

Tokia mintis nėra tik vieno Tysliavos; 
tokią mintį propaguoja ir visoki likučiai 
senosios Rusijos, visoki caristai, visoki 
kitų tautų neapkentė jai. Prieš tokius Ta
rybų Sąjungos vyriausybė visu griežtu
mu kovoja. Andai Tarybų Sąjungos am
basadorius Paryžiuje tūliems ponams 
išrėžė atitinkamą prakalbą, aiškindamas, 
ką reiškia naujas Tarybų Sąjungos pat- 
rijotizmas ir ką reiškia pati Rusija ta
rybinių tautų žydinyj.

Yra Amerikoje nemažai žmonių, kurie 
dėl savo žioplumo vadina viską, kas įei
na į Tarybų Sąjungos ribas, “Rusija”. 
Žioplumą tiems žmonės “įkvepia” tie, 
kurie žino, — toki, kaip p. Tysliava, — 
kurie žino, bet rašo spaudoje taip, kaip 
jie nori, kad palaikyti nežinystėje savo 
skaitytoją! Tysliava pasimojo ir savo 
laikraščio skaitytojus padaryti tokiais 
pat mulkiais, nežinėliais. Ir ką tu jam 
padarysi!

Yra tačiau ir padorių žmonių (tarp 
amerikiečių), kurie, taip sakant, nekal
tai, taikydamiesi prie amerikiečių, visą 
Tarybų Sąjungą vadina “Soviet Russia”. 
Tokiais yra ir tie, kurie buvo sukūrę 
Russian War Relief Komitetą.
• Jungtinių Tautų Konferencijoje, įvy
kusioje šiais metais San Francisco mies
te, buvo kitaip į tai pažiūrėta: oficialiai 
nutarta i Jungtinių Tautų Organizaciją 
priimti tarybinę Ukrainą ir tarybinę 
Bielorusiją. Neužilgo, be abejo, tas pats 
bus padaryta ir su kitomis tarybinėmis 
respublikomis, tame skaičiuje ir Lietuva.

Vadinasi, kai pasaulis pradeda atskir
ti tarybinių respublikų rubežius ir va
dinti kiekvieną jų atitinkamais vardais, 
tai Tysliava, kaip tas don Kichotas, pa
simojo eiti atgal tik dėl to, kad “bolševi
kams taip nepatinka”!

Ką gi jis tuo pasieks? Nieko, apart 
“sumonkinimo” savo skaitytojų. Jei jo 
skaitytojas norės ką nors suprasti apie 
Tarybų Sąjungą, jis turės griebtis už 
Laisvės arba Vilnies, — ne visai bloga!

Tarybų Sąjungą sudaro 16-ka suvere
ninių, nepriklausomų tarybinių respubli
kų, įeinančių į Tarybų Sąjungą. Tūlos 
tų respublikų yra didelės (Rusija pati 
didžiausia ir tvirčiausia), kitos yra, pa
lyginti, mažos. Bet kiekviena jų turi ly
gias teises, kiekvieną jų sudaro paskiros

Rumunijos Pavyzdys
Yra pranašų, kurie sako, 

kad Europa pasmerkta' merdė
jimui. Yra net tokių pranašų, 
kurie tvirtina, kad Europoj įsi
vyraus chaosas ir chaose žlugs 
kultūra. Tuose pranašavimuo
se ir dejavimuose atsispindi 
reakcininkų baimė. Jie bijosi 
naujos demokratinės Europos.

Paimsiu tokį pavyzdį, kaip 
Rumunija. Tos šalies liaudis 
per amžių gyveno skurde. Bet 
bajorai valdė didžiausius dva
rus. Fabrikantai, spekuliantai, 
biurokratai maudėsi turtuose. 
Rumunijos sostinę Bucharestą 
vadino Rytų Paryžium. Jo pa- 
lociuose lėbavo aristokratai ir 
^buržujai, o visai netoli Auo 
Bucharesto angliakasiai gyve
no lindynėse ir urvuose, kaip 
laukiniai žvėreliai. 70% gy
ventojų buvo beraščiai. Kon
trastas tarpe prabangos ir 
skurdo bmio neapsakomas.

Dabar Rumunijoj demokra
tinė koalicinė valdžia, kurios 
priešakyje ;stovi Petru Groza. 
Nors tik šeši mėnesiai suėjo, 
kaip ta valdžia stovi prie vals- 
t5rbės vairo, Rumunijoj įvyko 
daug kas naujo. Apie milio- 
nas Rumunijos valstiečių gavo 
žemės. Į jų grįčias švystelėjo 
saulės spinduliai — pirmą kar
tą Rumunijos istorijoj! Šalies 
ekonomika stiprinama naujais 
pagrindais. Atsikuria senos ir 
steigiama naujos įmonės. Stei
giama mokyklos. Darbininkų 
klasė susiorganizavus į stiprias 
unijas. Vargo, žinoma, dar 
daug, nes šalis labai nukentė
jo karo metu. Bet Rumunijos 
liaudis šiandien jaučiasi ir yra 
savo šalies gaspadorius. Ru
munai giliai įsitikinę, kad jv 
tautai atsiskleidžia naujo ger- 
būviško gyvenimo perspekty
vos.

Bet nemanykite, kad visiems 
tas patinka. Bucharesto kavi
nėse ir kabaretuose leidžia sa
vo paskutinius pinigus bajo
rai ir plutokratad, spekulian
tai ir nusigyvenusių partijų 
politikieriai. Jie rėkia, kad 
Rumunijai atėjo sūdnoji die
na ir svieto pabaiga. Jiems 
vaizduojasi chaosas ir griuvė
siai.

Milijonai žmonių žengia i 
naują gyvenimą, o tūkstančiai 
bajorų ir plutokratų staugia, 
lyg už liežuvių kariami. Jiems 
tai iš tikrųjų vaizduojasi mer
dėjimas ir mirtis.
Lenkijoje

Tas pats Lenkijoje, Jugo
slavijoje, Vengrijoje, Bulgari
joje.

Perskaičiau Chicagos “Sun” 
visą eilę korespondencijų iš 
Varšavos, kurių autorium yra 
.Irving Brant. Jis rašo gan ob
jektyviai. Lenkija baisiai nu- 
teriota, bet ji skubiu tempu

keliasi iš griuvėsių. Lenkai dir
ba rankoves pasiraitoję. Jie 
kuria naują gyvenimą. Pana
šiai, kaip Rumunijoj, Lenkijoj 
vykinama socialinės reformos.

Bet ir ten yra reakcinių kli
kų, kurios isteriškai spiegia, 
kad Lenkija pražuvo ir kad 
vis d" Europa eina prie pražū
ties.

Vienas toks lenkas reakci
ninkas pasakęs Brantui, kad 
vienatinė jų viltis, tai karas 
tarpe Amerikos ir Rusijos. Gir
di, “Jungtinės Valstijos pul
siančios Rusiją su atomiška 
bomba, nes Trumano žmona 
esanti lenkė.”

Plikbajoris baisiai nusivy
lė, kada korespondentas jam 
pasakė,- kad Trumanienė nėra 
lenkė.

Uja Erenburg, neseniai lan
kęsis Rumunijoj, pasakoja, 
kad tūlas rumunas bajoras 
jam pasakęs: “Jeigu atomiš
ka bomba būtų buvus anks
čiau išrasta, tai mums nebū
tų nusavinę dvarus.”

Ponai, kurie neteko turtų, 
politikieriai, kuriuos pavarė 
nuo valstybinio abrako, kvai- 
talioja, tarytum durnaropių 
prisiėdę. Jie baisiai skandali- 
na. Daugelis Amerikos kores
pondentų tą jų balsą, kaipo 
“demokratijos balsą” perduo
da Amerikon. Dėl to ir šioj ša
lyj užvirta smala. Reakcinė 
spauda, republikonų šulai, len
kų, lietuvių ir serbų smalavi- 
riai lieja krokodiliaus ašaras 
dėl Europos likimo. Tiems gai
valams, iš tikrųjų, saule nusi
leido. Bet ne Europai.

Net atsargusis Walter Lip
pman priėjo išvados, kad ne
reikia klausyti, ką tauškia bu
vusių tremtinių valdžių be dar
bo pasilikę viršilos ir tūli ko
respondentai, kurių akyse vis
kas paraudonavo.

Šie demokratinės Europos 
priešai dirba dieną ir naktį. 
Bet ne jiems sulaikyti progre
są !
Vokietija, Francūzija

Nepaisant didžiausių sunke
nybių, Europos žmonės rodo 
stipriausio gajumo ir darbštu
mo. Visur ima viršų progresy- 
vės idėjos.

Paimti kad ir Vokietiją. 
Sovietų kontroliuojamoje zo
noje išdalinta junkerių dvarai. 
Tokio revoliucinio Įvykio ne
buvo visoj Vokietijos istorijoj. 
Juk tai daugiau negu surami
nimas milionams vokiečių. Bet 
tūkstančiams junkerių padan
gė juodut-juodai apsiniaukė.

Keturios didžiosios vokiečių 
partijos — socialistai, komu
nistai, krikščionys, liberalai— 
surado bendrą kalbą ir dar
buojasi petys petin. Niekad 
nieko panašaus nebuvo vokie
čių istorijoj. Per skausmus ir

kančias vokiečių tauta grįš į 
kultūringų tautų šeimą.

Apie rinkimus į Francūzijos 
Konstitucinę Konvenciją čia 
nerašysiu. Tas faktas, kad 
Francūzijos Komunistų Parti
ja sudaro stipriausią toj šalyj 
politinę jėgą, uždaro burną 
visiems skeptikams ir blogos 
valios pranašams. Tie rinkimai 
aiškių aiškiausia parodo, kad 
apie Europos merdėjimą zau
nija tik fašistai, reakcininkai 
ir žiopliai.

Prie šios veislės priklauso ir 
lietuviški barabanščikai iš ma
rijonų zokono, iš socialdemo
kratų klikos, iš smetonininkų 
kamarilės. Staugia jie viso
kiais balsais, kad europinei ci
vilizacijai bus kaput, jeigu 
nebus taip, kaip jie ir lenkų 
ponai nori. Jie panašūs į tuos 
sutvėrimus, kurie vaitoja ves
tuvėse. Jie nori, kad Europo
je būtų taip, kaip buvo prieš 
karą.

Tarybines Lietuvos jie ne
apkenčia taip, kad jeigu savo 
rankose jie turėtų atomišką 
bombą, tai iš Lietuvos liktų 
tik griuvėsių krūva.
Amerikos Užduotis

Padoresni Amerikos kores
pondentai vienu balsu sako, 
kad Europos fašistai ir reakci
ninkai prunkščia iš džiaugsmo, 
girdėdami, kad Amerikos san-

tykiai su SSSR nėra geri. Jie 
ir naktį sapnuoja apie Ameri
kos karą prieš Rusiją. Jų 
agentai ir šalininkai Ameriko- ' 
j e išplėtė bjauriausią propa
gandą. Paskaitykit tokį laik
raštį kaip “Tribune” (o tokių 
kaip “Tribune” yra nemažai), 
tai, rodosi, nėra piktesnio prie
šo, kaip Sovietų Sąjunga. To
kiam šlamšte, kaip “Naujie
nos” beveik nieko daugiau ir 
nerasi, kaip tik bolševikai, 
bolševikai, bolševikai — nepa
sibaigiąs kačių koncertas. Tas 
pats ir tokiuose lenkų laikraš
čiuose, kaip “Dziennik Zwiaz- 
kowy.” Rodosi, kad sprogs 
apopleksijoj.

Karo, žinoma, nebus. Apie 
tai nei kalbėt negalima. Tik 
fašistai, jų prieplakos ir poli
tiniai mišiuginai nori karo.

Bet prezidento Trumano 
valdžiai reikia užimti daug 
griežtesnę poziciją linkui tų 
reakcinių pliurpalų. Reikia pa
sakyti jiems — ajukš!

Reikia, be to, atsisakyti 
remti europinius reakcininkus 
ir išsirikiuoti tikrai demokra
tine linija.

Kam ta diskriminacija prieš 
Rumuniją ir Bulgariją ir kam <
tas pataikavimas frankistų Is- >
panijai, Italijos monarchis- 
tams, Graikijos reakcinin
kams?

Imigracijos ir Natūralizacijos
Problemos

PRIEŠ St A KONVERSIJĄ
Prieš Konversijistus; už SLA 

Rimtą Tvarką, Naują 
Pild. Tarybą

Broliai ir sesės, SLA nariai! 
Mūsų organizacijai gręsia rim
tas pavojus. Sena SLA Pild. 
Taryba, susidedanti iš tam ti
krų politikierių, pasiryžę se
niems SLA nariams užkrauti 
dvigubą mokestį į pomirtinės 
fondą arba numušti nario po
mirtinę per pusę. Pirmų metų 
pomirtinės fondo pinigus pa
siimti lėšų fondan. Vėliau dar 
imti sumokėtų pomirtinės fon
do pinigų 10 nuošimtį į lėšų 
fondą, žodžiu sakant, senų 
'SLA narių pakelti mokestys 
taikoma „ne į pomirtines, bet 
į lėšų fondą!

Šiame SLA padėjime mūsų 
organizacijai būtinai reikia 
naujo kraujo NAUJOS PIL
DOMOSIOS TARYBOS. Taigi

visi SLA nariai šiose 1945 
m., nominacijose ir vėliau bal
savimuose, balsuokite už 
NAUJĄ PILDOMĄ TARYBĄ, 
tik už naujus ir šiuos kandi
datus:
Prezidentu B. F. KUBILIUS,

188 kp. narys, Boston, Mass. 
Vice-Prezidentu J. ŽEBRYS,

136 kp. narys, Cleveland, O.
Sekretorium S. MASYTĖ,

352 kp. narė, Detroit, Mich.
Iždininku J. K. MAŽUKNA,

86 kp. nar. Pittsburgh, Pa.
Iždo Glob. J. MILIAUSKAS,

286 kp. narys, McKees 
Rocks, Pa.

Iždo Glob. P. JATUL,
iš Stoughton, Mass.

Daktaru Kvotėju
Dr. J. T. BALTRUŠAITIENĖ,

40 kp., Pittsburgh, Pa.
SENŲ SLA NARIŲ 
KOMITETAS.

Klausimas; Mano žmona 
dabar gyvena okupuotoj Eu
ropoje. Mūsų sūnelis ką tik 
gimė Europoj. Aš gyvenu 
Jungt. Valstijose. Esu ateivis. 
Mano žmona Amerikos pilie
tė. Praneškite man, kokios 
tautybės mūsų sūnelis?

Atsakymas: Pagal “Natio
nality Law of the United Sta
tes,” vaikas, gimęs svetimoje 
šalyje, yra Amerikos pilietis, 
jeigu tėvas ar motina gimimo 
metu buvo Amerikos pilietis, 
ir jeigu tas tėvas (kuris pi
lietis) prieš pat kūdikio gimi
mą, gyveno Jungt. Valstijose 
10 metų, 5 iš tų dešimts me
tų po šešiolikto gimtadienio. 
Tadgi, jeigu Tamstos žmona 
prisilaiko prie to reikalavimo, 
sūnus yra Amerikos pilietis. 
Bet jam laikyti Amerikos pi
lietybę, jis turi atvykti į Jungt. 
Valstijas prie šešioliktą gim
tadienį.

Vedybos “by Proxy”
Klausimas: Mano sužiedoti- 

nė dabar randasi okupuotoj 
Europoj. Mes ketiname apsi
vesti ir aš noriu parsitraukti 
ją į Jungt. Valstijas. Ar aš tu
riu vykti į Europą apsivesti, 
ar galima laikyti vedybų ce
remoniją Europoje taip sakant 
“by proxy”? Esu Amerikos 
pilietis ir dabar tarnauju ar
mijoje.

Atsakymas: Imigracijos Į- 
statymas nepripažįsta legališ- 
kumo vedybų “by proxy,” ku
rioje ceremonijoje kitas as
muo užima Tamstos vietą. Jei
gu tokiu būdu apsivestumėt, 
ji negalės atvykti į šią šalį 
kaipo žmona Amerikos pilie
čio. Turėsi išvykti užjūriu, ap
sivesti arba sužiedotinė turės 
atvykti čion kaipo “non-pre- 
ference cjuota immigrant.” Jei
gu ji gimė šalyje, kurios kvota 
yra labai maža ir ten jau lau
kia žmonių dėl vizų, tai ji ga
lės prašyti leidimo atvykti Čion 
“outside the .quota,” kaipo sve
čias. Kadangi Tamsta esi ka
reivis, Amerikos konsulas grei
čiausia jai tokį leidimą duos. 
Tas pagreitins jos atvažiavi
mą ir galėsite apsivesti. Nebus 
sunku jai vėliau pakeisti jos 
stovį ir tapti “a regular im
migrant” su teise pasilikti Šio
je šalyje.

Sūnaus Pilietybė
Klausimas: Pereitą mėnesį 

tapau Amerikos piliečiu. Ar 
tas mano naturalizavimas su
teikia Amerikos pilietybę ma
no dvylikos? metų amžiaus sū
nui, kuris dabar gyvena su ma
nim, bet jis gimė Lietuvoje.

Apsivedžiau po sūnaus gi
mimo, jį parsivežiau į Ame
riką, bet mano žmona pasili
ko Europoje.

Atsakymas: Jeigu apsivedei 
po šhnaūš gimimo, tas vaikas, 
pagal įstatymą (daugumos 
valstybių), skaitomas įstaty
miškai gimęs (legitimatized) 
ir turi tas pačias teises — pi
lietybės teises — lygiai, kaip 
vaikai, gimusieji po apsivedi- 
mo. Jeigu būtum nevedęs to 
vaiko motiną, tai jo pilietybė 
sektų motinos, o ne tamstos.

FLIS—Common Council.

Great Neck, N. Y.
Mūsų kolonijoj ruduo daro 

didelę permainą, iš buvusių 
gražiausių gojų, įvairiaspalvių 
visokios augmenijos puikiau
sių žiedų, liekasi nustybę, vėjo 
gainiojami žagarai, visas gam
tos grožis begailestingai nai
kinamas šaltojo rudens, šarkš- 
nų ir šalnos. Didmiestyj žmo
gus nematai ir neatjauti to
kios staigios gamtos atmainos 
ir negauni tokio liūdno vaiz
do, kaip farmų gyventojai. 
Bet farmeriai turi ir pasiten
kinimą: nuima derlių nuo dar
žu — lauko, nuskina vaisius 
nuo medžių, dasipildo sau žie
minio maisto sandėlį, ypatin
gai šiemet labai reikalinga tu
rėt maisto rezervą, nes šioj 
žiemoj Great Necko lietuvių 
šeimos padidės nariais, grįž
tančiais iš karo tarnybos. 
Kiek iki šiolei žinoma, tai tik 
B. Glotkos ir Viktusienės sū
nūs iš greatneckiečių lietuvių 
žuvo žiaurioj kovoj su priešu. 
LDS *24 kuopos 4 nariai lai
mingai išliko sveiki ir gyvi ka
riniuose veiksmuose, trys iš 
užsienio sugrįžo, o vienas te
bėra tarnyboje. Grįžo šie: 
Kasmauskų du sūnūs — An
tanas iš Europos, Domininkas 
iš Japonijos fronto, Bečių Ze
nonas iš Europos, Lipskienės 
du sūnūs iš Europos, vienas iš 
Vokietijos nelaisvės, Vanago

tautos su savo kultūra, su savo oficiale 
kalba, su savo tradicijomis, su savo vy
riausybėmis ir parlamentais — tarybo
mis.

Tūli gali visas 16-ką respublikų vadin
ti vienu bendru vardu “Rusija”, bet tai

tik parodys, kad, arba jie mažai teišma
no, arba neapykanta Tarybų Sąjungai 
juos taip “sukonfiuzino”, kad Juozą jie 
vadina Jurgiu ir atbulai.

Na, o Tarybų Sąjungos tautoms dėl to 
bus nei šilčiau nei šalčiau!

sūnus, Yeneliuno sūnus, Juo
zas Daukšys, Binkevičių vie
nas iš keturių sugrįžo, Bartu- 
ševičiaus vienas, Lazdynienės 
vienas. Visi grįžusieji atsižy
mėję visokio pavadinimo sar-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Tarptautinė Apžvalga
Po to, kaip Antras Pasau

linis Karas baigėsi, tai di- 
džiausį sąjūdį sukėlė pakri
kus Amerikos, Anglijos, 
Chinijos, Francijos ir So
vietų Sąjungos užsienio mi? 
nisterių konferencija Lon
done.

Ir ti suteikė vilties vi
siems hitlerininkams, vi
siems taikos priešams, nau
jo karo, naujų žudynių ša
lininkams. Jie mano, kad 
jeigu ne dabar, tai greitoje 
ateityj bus Trečias Pasau
linis Karas, šį kartą Jungt. 
Valstijų, Anglijos, Chinijos, 
Francijos ir, kaip tūli sako, 
fašistinės Ispanijos prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie, jų 
tarpe ir lietuviški smetoni- 
ninkai ir hitlerininkai, tiki
si, kad ką negalėjo padary
ti Hitlerio - Mussolinio ir 
jų talkininkų blokas, tai tą 
atliks naujas blokas.

Jie jau dabar pranašauja 
“demokratijos pergalę”, bet 
iš jų prasti pranašai buvo 
praeityj, nes jie tada pra
našavo Hitlerio ir Mussoli
nio pergalę. Jie tada nesu
prato Sovietų Sąjungos ga
lybės, dar mažiau supranta, 
kokioj katastrofoj pasaulis 
atsidurtų, jeigu tikrai kiltų 
tokis karas.

Vyriausia priežastis ne
pavykime ministerių kon
ferencijos tai ta, kad Mr. 
Byrnes ir Mr. Bevin užsi
manė nesiskaityti su pir- 
mesniais susitarimais, ku
rie buvo padaryti tarpe 
Jungt. Valstijų, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos. Gi Molo
tovas laikėsi griežtai už su
sitarimą, ir “Izviestija” 
pridėjo: “Sutartis yra su
tartis.”
Nori Demokratijos Balka

nams, bet ne Amerikai
Turčių spauda bando iš

aiškinti, kad būk konferen
cija nepavyko todėl, kad 
“Amerika ir Anglija nori 
demokratijos Bulgarijoj ir 
Rumunijoj”, o Sovietų Są
junga “nesutinka.” T a 
spauda reikalauja demok
ratijos Jugoslavijai, Vengri
jai, Austrijai ir Lenkijai. 
Bando perstatyti, kad Ame
rika ir Anglija “už demok
ratiją”, o Sovietai prieš.

Klausimas yra, kas už 
kokią demokratiją stovi. 
Kiek faktai parodo, tai Ru
munijoj, Bulgarijoj, Veng
rijoj, Jugoslavijoj ir Lenki
joj, kurias Raud. Armija 
išlaisvino, tai buvusieji 
davarai padalinti valstie
čiams bežemiams ir maža
žemiams, ten darbininkų 
organizacijos ir unijos au
ga, politinės partijos plečia
si. Reiškia, ten darbo ma
sės ima šalių reikalus tvar
kyti.

Gi Italijoj ir Belgijoj, 
Graikijoj, toj daly j Vokie
tijos, kuri yra vakarų deL 
mokratijos žinioj, dar nepa
šaukti prie atsakomybės 
fašistai ir darbo masės de
mokratijos negavo.

Indonezijoj, Korėjoj, Chi- 
nijoj ir Indo-Chipuose daly
kai dar blogiau, nes ten Ja
ponijos armija naudojama 
žudymui vietos gyventojų, 
kurie kovoja už laisvę.

Mr. Victor H. Bernstein, 
dienraštyj PM labai stebisi 
iš to, kad Balkanuose “de
mokratijos taip labai nori” 
Mr. J. Byrnes, kuomet jis 
neveda kovos Jungt. Valsti
jose prieš padėtį pietų val
stijose, kur negrų masės 
neturi laisvės ir demokra
tijos, kur prie balsavimų 
prieina tik labai maža da
lelė gyventojų — turčių, 
kaip kuriose valstijose tik 

apie vienas nuošimtis gy
ventojų.

Mr. Bernstein sako, kad 
patsai Mr. Jąxnę$ Byrnes 
likosi išrinktas iš North 
Carolina, kuri x turi 2,000,- 
00Q gyventojų, tik 1,200 bal
sų. —“Mr. Byrnes gal būt 
mažiausiai balsų yra gavęs, 
kaip bent kokis kitas val
džios pareigūnas.”

Kong. Whittington iš 
Mississippi valstijos, kuri 
turi 2,200,000 gyventojų ir 
420,000 balsuotojų, o buvo 
išrinktas tik 2,200 balsų, 
kas sudaro tik pusę nuo
šimčio balsuotojų. Todėl ar 
gi ne keista, kad toki žmo
nės nekovoja pietų valstijo
se prieš poll tax sistemą, 
kuomet jų valstijose tokia 
maža sau jale piliečių renka 
viršininkus, o jie rūpinasi 
“demokratijos” reik alais 
Bulgarijoj, !Rumunijoj, Ven
grijoj, Austrijoj, Jugoslavi
joj ir Lenkijoj ir nieko ne
sako prieš fašistų terorą 
Graikijoj!

Tikrumoj dalykas yra to
kis. Lenkijoj, Rumunijoje, 
Bulgarijoj, Vengrijoj ir 
Jugoslavijoj darbo masės į- 
gavo galią ir laisvę. Tų 
kraštų buvusieji viešpačiai 
— karaliai, kapitalistai, 
dvarponiai yra bejėgiai, tai 
jie šaukiasi į Amerikos, 
Anglijos ir kitų šalių tur
čius, o šie po demokratijos 
skraiste užstoja turčius ir 
norėtų tas šalis nustatyti 
prieš Sovietų Sąjungą. Gi
to negali padaryti, kol ten 
viešpatauja darbo liaudis.

Karti Lenkų Piliulė
Kaip žinome, Mr. Stetti- 

nius ir A. Eden pastango
mis buvo nepriimta Lenki
jos liaudies vyriausybė į 
San Francisco Konferenci
ją, nes tada Jungt. Valstijos 
ir Anglija palaikė lenkų 
ponų valdžią Londone.

Prie Jungtinių Tautų Or
ganizacijos palaikymui čar- 
terio pasirašymo buvo pa
kviesta dabartinė Lenkijos 
vyriausybė. Į Washingtoną 
atvyko užsienio ministeris 
W. Rzymowski ir pasirašė, 
bet jis padarė pareiškimą, 
nupeikdamas poziciją “de
mokratų” San Francisco 
Konferencijoj.

Turčių spaudai, kaip 
New York Times, buvo kar
ti piliulė, nes tie laikraščiai 
rėmė lenkų ponus Londone. 
Bet dabar tų laikraščių re
daktoriai, “užmiršę” vaka
rykščia savo poziciją, kad 
būk Amerika ir Anglija 
nieko “neturės su Maskvos 
padaru,” jau šaukia: “Wel
come!... Welcome!...”

Tuo pat kartu Mr. Rzv- 
mowski smarkiai pasmerkė 
turčių spaudoj fašistinę 
propagandą, kurią veda 
prieš dabartinę Lenkijoje 
valdžią.

Anglijos ir Amerikos 
Prieštaravimai

Kada turčių spauda šau
kia prieš buvusią mūsų tal
kininkę Sovietų Sąjungą, 
kada paduoda, kaip užsie
nio ministerial: Anglijos, 
Amerikos. Francijos ir Chi
nijos vis 4 balsavo prieš vie
ną — Sovietų Sąjungą, kaip 
vieningai kapitalo šalvs bal
suoja prieš Sovietų Sąjun
gą Jungtinių Tautų O r g. 
palaikyti taiką, tai atrodo, 
kad tarpe Anglijos ir Ame
rikos viskas gerai.

Bet tikrumoj ne taip yra. 
Anglija ir Jungt. Valstijos 
yra kapitalistinės šalys, 
kaip vienos, taip ir kitos 
stambūs ' kapitalistai nori 
pasaulinių rinkų. Pasauli
nėj rinkoj yra ne Amerikos 
kapitalistai ir Sovietų Są

junga konkurentai, bet jie 
ir Anglijos kapitalistai.

Anglai kapitalistai sako, 
kad jie nepakęs tos padė
ties, kad jų būtų vėliava, o 
Amer. kapitąlistai ten biznį 
vestų, kaip yra su Kanada. 
NĮrs. Anne O’Hara McCor
mick jau skaudžiai sudeja
vo, kad aštrios varžytinės 
prasideda tarpe anglų ir 
amerikiečių * Pietų Ameri
koj, ko pasekmėj net “ke
lios revoliucijos” ten įvyko.

Ar Atgaivins Municho 
Padėtį?

Kada pasauliui grūmojo 
Antras Pasaulinis Karas — 
Hitlerio, Mussolinio ir Ja
ponijos, tai Sovietų Sąjun
ga dėjo pastangų susitarti 
su demokratinėmis valdžio
mis Anglijoj, Francijoj ir 
Amerikoj, kad pastojus tam 
kelią.

Tas buvo bandyta, kada 
Japonija pavergė Mandžu- 
riją (1931 metais), kada I- 
talijos fašistai užpuolė Eth- 
iopiją (1935 metais), kada 
Hitleris ir Mussolinis už
puolė Ispaniją (1936 me
tais), ir kada Hitleris už
puolė Čechoslovakiją (1938 
metais).

Bet nepavyko, nes Fran- 
cija ne tik nepriėmė Sovie
tų Sąjungos pasiūlymo, bet 
net panaikino bendro apsi
gynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga ir pasirašė su Hit
leriu 25-ių metų nekariavi- 
mo sutartį. Amerika “nesi
kišo” į Europos reikalus, o 
Anglija dėjo pastangų nu
kreipti Hitlerio, Mussolinio 
ir Japonijos smūgius prieš 
Sovietų Sąjungą ir to pa
sekmėj Muniche buvo iš
duota Čechoslovakija. Pa
drąsintas Hitleris ir Musso
linis prie pasaulinio karo.

Kaip žinome, po Pirmo 
Pasaulinio Karo (1914-1918 
m.) buvo pasaulyj įsteigta 
Tautų Lyga neva taikos pa
laikymui. Buvo Kelloggo- 
Briando Paktas, kurį pasi
rašė visos didelės ir mažos 
valstybės ir, atsisakę nuo 
karo, pasižadėjo taikos ke
liu reikalus rišti. Buvo taip 
vadinama Devynių Sutartis, 
kurią pasirašė Japonija, A- 
merika, Anglija, Franci ja, 
Chinija ir kitos, kur buvo 
pažadėta nedaryti užpuoli
mų ant Chinijos.

Ar tas išgelbėjo pasaulį 
nuo Antro Pasaulinio Ka
ro? Ne, neišgelbėjo! Kodėl? 
Todėl, kad kapitalistinis-de- 
mokratinis * pasaulis nesis
kaitė su Sovietų Sąjun
ga. Francijos, Anglijos ir 
Amerik.. valdžios manė, kad 
jos vienos gali pasaulyje 
gaspadoriauti, kaip nori. 
Mr. Lindbergh paleido pa- 
skalus, kad būk Sovietų Są
jungos orlaivynas “nieko 
nevertas”, o kiti karo “žino
vai” pranašavo, kad Raudo
noji Armija sukriks pirmo
se karo dienose, o politikai 
sakė, kad Sovietų Sąjungoj 
“kils revoliucija.”

Kaip žinome, Antras Pa
saulinis Karas įrodė, kad 
jų tos pranašystės buvo ša
kėmis ant vandens rašytos. 
Sovietų Sąjunga pasirodė 
galingiausia valstybė. Jos 
Raudonoji Armija ir Orlai
vynas išlaikė tokius Hitle
rio ir jo talkininkų smū
gius, kokius jokia kita ar
mija nebūtų išlaikius. Jos 
karo laivynas, apie kurį 
“strategai” visai panieki
nančiai rašydavo, pasirodė 
sugabus ir veiklus. Jos pa
stangomis buvo sulaikytos 
Hitlerio gaujos, leista An
glijai atsikvėpti, Amerikai 

pasiruošti karui ir Jungti
nės Tautos laimėjo karą? 
Prie Elbos upės apsivaini
kavo Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos tautų gražus tiks
las, kada ten karštai susi
tiko Jungt. Valstijų ir So
vietų Sąjungos armijos!

Dar karui einant prasidė
jo kūrimas organizacijos 
taikai palaikyt ir San Fran
cisco Konferencijoj užgimė 
Jungt. Tautų Organizacija 
(UNO). Bet jau ten kapita
listinės valstybės išstojo, 
kaipo blokas, prieš Sovietų 
Sąjungą ir priėmė fašistinę 
Argentiną, o nepriėmė de
mokratiškos Lenkijos. Pa
krikusi užsienio ministerių 
konferencija dar daugiau 
parodo, kad kapitalistinės 
valstybės — Anglija ir 
Jungtinės Valstijos pirmoj 
vietoj nenori skaitytis su 
Sovietų Sąjunga. Turčių 
spauda kaltino Molotovą. 
Dabar eina prirengiamosios 
UNO sesijos ir vėl tas pat
sai. Sovietų Sąjunga, Jugo
slavija, Čechoslovakija yra 
vienoj pusėj, o kitoj Angli
ja, Francija, Chinija, Jung. 
Valstijos, Anglijos koloni
jos ir kitos. Susitarimo nė
ra.

(Pabaiga Rytoj)

DETROITO ŽINIOS
LPT Komitetas ir Jo Rėmėjai

Pirma, negu eisiu toliau, no
riu priminti, jog Detroito sky
riaus LPTK nariai apsidžiau
gė ta žinia, jog LPTK centro 
pirmininkas A. Bimba išvyko 
Lietuvon, šis jo žygis, mano
me, daug padės gerinimui Lie
tuvos šelpimo darbo. Mums, 
kurie dirbame šiam tikslui, bus 
jdomu išgirsti gyvu žodžiu, 
kas link mūsų jau suteiktos 
paramos ir taipgi tikimės ver
tingų patarimų tolimesniam 
Lietuvos šelpimo darbui.

Kas link LPTK Detroito 
skyr. veikimo, turiu pasaky
ti, jog veikia gerai, nes vien 
tik trijų mėnesių laikotarpiu 
centro komitetui į Brooklyną 
pasiuntė $850 dėl medikalės 
pagalbos Lietuvai. Per tą pat 
laikotarpį, prirengė ir pasiun
tė vieną ir pusę tono drabu
žių. žinoma, LPT Komitetas 
tiek darbo atliko ne vienas. 
Jis yra remiamas vietinių or
ganizacijų ir pavienių geros 
valios lietuvių, šia proga pa
minėsiu labai nuoširdžius Lie
tuvos žmonių šelpėjos, tai Do
micėlę ir Juozą Mockus.

Jie labai daug yra atvežę 
ir nešte nešę drabužių į stotį, 
kuriuos didžiumoje surinkę 
tarp svetimtaučių. Jie taipgi 
yra daug surinkę pinigų ant 
blankų. O įvykusiame Orga
nizacijų Sąryšio piknike, ku
rio pusė pelno buvo skiriama 
Lietuvos pagalbai, drg. Moc
kienė atnešė iš savo sodelio 
prįskynusi krepšį gražių sly
vų, kurias išleidus ant tikietu- 
kų įėjo $6. Tai taip ši drau
gė randa būdus sukelti dole
rį, kitą šiam svarbiam tiks
lui. Kad taip daug būtų tokių 
nuoširdžiai dirbančių, Lietu
vos įmonių būklė būtų jau 
daug palengvėjusi. Tačiau yra 
draugų, kurie mėgsta daug ir 
dramatiškai kalbėti apie svar
bą Lietuvos žmonių šelpimo, 
bet darbais visai nepasirodo. 
Nekurie, apsiėmę atstovauti 
organizacijas LTP Komitete, 
negali surasti laiko sykį į mė
nesį dalyvauti komiteto susi
rinkime, tuomi trukdydami 
Komiteto veikimą.

Šiuomi prašau visus atstovus 
į LPTK būtinai dalyvauti Ko
miteto susirinkime, kuris įvyks 
penktadienį lapkričio 2-rą 
7:30 vakare, Draugijų svetai
nėj.

Vėliausias LPTK narių rū
pestis, tai prisirengimas šokių 
ir margumynų vakarėliui, ku
ris įvyks lapkr. 11, nedėlioj. 
Vakarėlio pelnas eis Lietuvos 
vaikučių — našlaičių Kalėdų 
dovanėlėms, šis vakaras bus 
labai įdomus, su gražiu kon
certiniu programų ir taipgi
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CHICAGOS ŽINIOS
Puikiai Pavyko Kultūriečių 

Parengimas Dėl Lietuvos 
Žmonių

Spalio 20 d. kultūrietės su
rengė “Baby Shower” dėl Lie
tuvos vaikučių. Į parengimą 
susirinko gražus būrelis gera
širdžių moterų ir vyrų ir visi 
atnešė po dovanėlę. Pagirti
na tas, kad nemažai atsilankė 
net nenarių Amerikos Lietu
vių Moterų Kultūros Kliubo ir 
atnešė gražių dovanų.

L. Motuzienė, kuri visada 
daug dirba dėl teikimo para
mos Lietuvos žmonėms, ir šį 
kartą atnešė paruošus puikų 
siuntinį dėl 10 metų mergai
tės. Jos siuntinys siekė $15 
vertės.

Dalyviai labai linksmai lai
ką leido; vieni šoko, kiti dai
navo, o kurie buvo alkani, 
skaniai valgė kultūriečių pa
gamintus užkandžius. Taip 
pat netrūko ir skanių gėrimė
lių.

Buvo garsinta, kad turėsime 
dainų programą. Dainininkės 
atėjo, bet neturėjo pianistės, 
tai išėjo nedainavusios.

Kliubo pirmininkė K. Abe- 
kienė paaiškino parengimo 
tikslą ir pabrėžė, kad tą vaka
rą, kada sunešė dovanėles, 

gera muzika šokiams, Na, ži
noma, bus įvairių valgių ir gė
rimų užtektinai dėl visų. Įžan
ga tik 50 et. su taksais. Ti
kimės, jog detroitiečiai parems 
šį svarbų tikslą skaitlingai at
silankydami. (Įvyks Draugijų 
Salėj.)

Čia paduosiu kas vėlesniu 
laiku pridavė aukų LPT Ko
mitetui. Detroito Or-jų Sąry
šis $193.03, Moterų Pažangos 
Kliubas $67.05. Ant blankų 
parinkę pridavė: M. Batulevi- 
čius $10, J. Mockus $10.50 ir 
A. Gotauta pridavė F. Bakai
čio auką $5.

Ant blankų aukavo sekami: 
F. Nakas $5, J. Gailiunas $2.

Po $1: F. Miliauskas, S. 
Karpis, J. Valavičius, Mrs. A. 
Senkus, M. Barauskas, Nellie 
Ingauner, G. Nowek, Anna 
Kairis, A. Gavalis, J. Aiduk,’ 
Antoinett Hath ir M. Batule- 
vičius.

LPTK didžiai dėkingas vi
siems rėmėjams ir darbuoto
jams. Prašom ir pasitikim jog 
neliausit ir ant toliau rėmę šį 
kilnų šelpimo darbą. Nesusto- 
kit aukavę atliekamus jums 
drabužius ir čeverykus. Komi
tetas deda pastangas, kad pa
ruošti dar vieną didelį siunti
nį prieš pabaigą metų.

L. P. T. K. Valdybos Nare

LAWRENCE, MASS.
Puikioji Operetė

Kada Kaimas Nemiecta
Bus Suvaidinta Mūsų Mieste

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

J. SABALIAUSKAS, Įžanga 85c asmeniui. M. SUKACKIENE,
Petro roleje. ----------------------------------------- Katrės rolėje.

Miestiečiai ir farmeriai nesivelinkite, nes lošimas prasidės nuo puse 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 skiriamas paramai karo nuvargintos Lietuvos.

Lietuvoj vaikučiai, ypač naš
laičiai, ilgai atmins, kuomet 
jie aplaikys tas dovanėles. 
Pirmininkė pakvietė tarti kelis 
žodžius F. Abeką, Vilnies re
daktorių. Jis kalbėjo trumpai, 
bet labai aiškiai ir palietė pa
čius opiausius dienos klausi
mus. Tarp kitko, jis ragino vi
sus dalyvauti būsiančioj Chi- 
cagos Lietuvių Pergalės Kon
ferencijoj, kuri įvyks lapkr. 
4 d., Lietuvių Auditorijoj.

Po programos buvo laimėji
mas skanaus torto, kurį pado
vanojo E. Plečkaitienė. Tortą 
laimėjo J. Juodaitis. Jis lai
mėjęs vėl padovanojo komite
tui, kuris pardavė iš varžyti
nių. Pirmiausiai nupirko A. 
žebraitis už $2. Jis vėl pado
vanojo komitetui. Antras nu
pirko A. Avižienis už $1.75 
ir vėl dovanojo komitetui. 
Paskiau nupirko M. Demen- 
tienė. Ji supiausčius tortą pa
vaišino nekurtuos dalyvius. 
Vien už tortą sukelta $11,80.

Gaisras Jūreivių Stotyje.

Gaisras kilęs didžiajam 
Great Lakes Naval Training 
Center siautė per pusantros 
valandos. Nuostolio padaryta 
už $100,000, kaip apskaitiuo- 
ja ugniagesiai.

Trylika ugniagesių grupių ir 
šimtai jūreivių kovojo su gais
ru dvi ir pusę valandas. San
dėlis buvo prikrautas ir kito
kių reikmenų.

Siusime 7 Delegatus
Roselandiečiai numato gali

mybę pasiųsti’ net 7 delegatus 
į Antrą Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyks Pit
tsburgh, Pa. Roselando Aido 
Choras siųs du: M. Chipas ir 
J. Nedvarą; ALDLD 79 kp. 
du: J. Lapinską ir A. Kava
liauską ; Roselando Moterų 
Kliubas — A. Kenstavičienę. 
Dar tikimasi ir iš LDS 139 kp. 
ir žemaičių Kliubo.

Roselando Aido Choras ren
giasi prie labai įdomaus pa
rengimo lapkričio 18 d. Ma
noma, kad bus kas tokio ne
paprasto. Choro mokytoja sa
ko, kad ji turi ką nors savo 
rankovėj. Gali būt. Aido Cho
ras dar pirmu kartu rengiasi 
su Florence Balsiūte.

Roselandietis

Oro Linijos Darb. Stato 
Reikalavimus

Ali American Airlines 155 
darbininkai, dirbanti Chica- 
gos terminale, trečiadienį ap
leido darbus. Sulaikyta 10 iš
lekiančių ir 7 atlekianti or
laiviai. Kenseliuota apie 357 
pasažierių kelionės.

Darbininkai dirbanti prie

4-POINT FAT HELPS

Kitchen grease replaces industrial 
fats and oils needed to help make 
thousands of essentials. Every 
pound saved brings 4 red points.

Sekmadienį,
November

4
Lapkričio

LIET. PIL. KLIUBO 
SALĖJE 

(Lyra Hali) 
'41 BERKELEY ST.

Pradžia 1:30 vai. dieną 

terminalo (ne ant paties or
laivio) reikalauja 48 valandų 
algos už 40 valandų darbą ir 
po 10 centų į valandą dau
giau mokesties. Jiems dery
bas veda UAW-CIO. Tos uni
jos atstovas gali suparalyžiuo
ti visos šalies oro linijų siste
mą.

LPTK Veikla
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto susirinkime, kuris 
įvyko spalių 21 d., nutarta 
ateityje laikyti susirinkimus 
kiekvieną kalendoriaus pirmą 
pirmadienį. Taigi, komiteto 
nariai, meldžiu įsitėmyti ir bū
ti susirinkime, kuris įvyks pir- 

jmadienį, lapkričio 5 d., 8 vai. 
vakaro, “Vilnies” svetainėj.
“Mokslas ir Medicina Sovietų 

Sąjungoj”
Pasaulinėje ekspozicijoje, 

kuri buvo Chicagoje virš de
šimties metų tam atgal, buvo 
embrionų (žmogaus vystymo
si) kolekcija, šiandien tuos 
embrionus galima matyti In
dustrijos muziejuje, Jackson 
Parke, ir jie yra išdėstyti 
smulkmeniškiau. Irgi ten ga- 

; Įima matyti žmogaus kūno 
struktūrą.žmogus yra perplau
tas išilgai į tris dalis ir sušal
dytas, kad nesugestų. Profe
sorius J. M. Eissenberg išrado 
ir užpatentavo stiklinę dėžę. 
Tie visi jo darbai rodo, kad 
jis yra žymus mokslininkas 
biologijos srityje. Ir štai, sek
madienį, gruodžio 2 d., 2 vai. 
popiet, “Vilnies” svetainėje 
profesorius J. M. Eissenberg 
duos prelekciją tema “Moks
las ir Medicina Sovietų Są
jungoje”.

Koncerto Komisijos Veikla
LPTK komisija ruošiasi 

smarkiai prie koncerto, kuris 
įvyks Lietuvių Additorijoj, 
sausio 27 d., 1946 m. Progra
mos pildyme žadėjo dalyvau
ti : Roselando Moterų Choras, 
Aido Choras, LKM Choras ir 
plačiai žinomos dainininkės A. 
Kenstavičienė ir K. Abėkienė. 
O kada komisija gaus žinias 

i.nuo Ciceros Moterų Choro ir 
visų dainininkų, tai galima 
drąsiai pasakyti, kad tai bus 
vienas iš didžiausių ir geriau
sių koncertų, Lietuvos žmonių 
naudai.

W. Pozer



Ketvirtas ptisTapfs LahvC—Liberty, Efflunntai Daily Ketvirtadienis tapW. T, T945

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 PARAŠĖ B. TRAVEN —61—

PITTSBURGH, PA

(Tąsa)
Galimas dalykas, kad laikui bėgant 

dėl daugybės įtempto darbo, kurį mums 
reikėdavo nudirbti, dėl tos retos pražū
tingos padėties, kurioje mes visi buvom 
atsidūrę, dėl to nenutrūkstančio įtempi- 
iho, dėl girgždančio “Jorikės” riksmo, 
kuri nenorėjo patekti pas žuveles, mūsų 
veiduose kai kas įsibrėžė, kad visus žmo
nes, kurie neplaukiojo “Jorike” pripildy
davo neapsakomo pasibaisėjimo. Turėjo 
kas nors hfati mūsų veiduose ir mūsų 
akyse, kad'moterys kartais išblykšda
vo ir turėdavo surikti, kai mes netikėtai 
atsirasdavome prieš jų akis. Net ir patys 
vyrai žiūrėdavo į mus pasibaisėję, ir tuo
jau pasiskudavo į šalį ir nueidavo kitu 
keliu, kad tik nereiktų eiti pro mūsų ša
lį. Policija gi visumet sekė mus savo aki
mis, kai tik pamėtydavo nors vieną mū
sų siūlą. Nuostabus dalykas buvo su vai
kais. Kai kurie jų, vos tik pamatę mus, 
pradėdavo rėkti ir tuojau pasileisdavo 
bėgti, kaip uodegon įkirpti, kai kurie gi 
likdavo ramiai stovėti, tiktai plačiau at
verdavo akis, kai mes praeidavom pro 
jų šalį, kai kurie vėl, neatgaudami kva
po, sekdavo paskui mus, lyg jie būtų pa
matę pavirtusias gyvomis savo sapnų 
figūras ir kai kurie, tai tiesa, pasitaiky
davo gana retai, prieidavo prie mūsų, 
ištiesdavo ranką ir juokdamiesi sakyda
vo: “Labą dieną, vyre!” arba “Laba 
diena, jūrininke!” ar panašiai. Tarp to
kių, kurie paduodavo ranką, dažnai pa
sitaikydavo keletas, kurie mus tokiu bū
du pasveikinę, pažvelgdavo didelėmis 
akimis ir išsižioję spoksodavo, o po to 
staiga taip sprukdavo šalin, kad net ne
spėdavo atsigrįžti.

Ar mes buvom tokie jau mirę, kad net 
vaikų siela mumyse jau jausdavo mirtį? 
Ar gal mes vaikams jau buvom pasiro
dę tuomet, kai jie dar sapnavo po savo 
motinų širdimis? Ar gal koks paslaptin
gas saitas mus, praeivius ir mirti pa
skirtuosius, siejo su vaikų širdelėmis, 
kurie ką tik buvo peržengę gyvenimo 
slenkstį ir savo sąmonėj dar tebeturėjo 
nežinomos valstybės šešėlius? Mes nuei
nantieji — jie ateinantieji, priešingu
mas buvo giminystė.

Tikrai švariai nusiprausę mes nieku
met nebuvom. Juk smėliu ir pelenais ne
galima švariai nusiprausti. Jei kuriame 
uoste žmogus ir panorėdavai nusipirkti 
muilo, tai pamatydavai, kad pinigai jau 
išėję visai kitiems dalykams, kurie žmo
gui taip pat atrodė eęą svarbūs: vynui, 
dainoms ir kitiems dalykams. Dainuoti 
mes taip pat galėjom. Tai būdavo griau
dimas ir kaukimas, tačiau niekas nuo 
lango nesurikdavo, kad mes nurinrtu- 
mėm. Jie nedrįsdavo. Policija gi nieko 
negirdėdavo ir nieko nematydavo.

Kartais mes taip pat nusipirkdavom 
ir muilo gabalą, bet jį turėdavom tik 
vieną dieną. Po to gi jis amžinai dingda
vo. Negali gi muilo visą dieną laikyti įsi
kišęs burnon, kad tuo būdu jį išsaugo
tum. O kadangi pinigų taip pat nebuvo 
galima laikyti įsikišus burnon ir nenorė
davai vogti, dėl ko paskui dar tektų pyk
tis, tai į viską tik numodavai ranka ir 
tiek. Tai paprasčiausias dalykas pašau- 
iyje.

Pasitaikydavo, kad mes nusiskusda- 
vom barzdas, jei tokia mintis į galvą 
ateidavo tuomet, kai mes dar turėdavom 
pinigų arba, jei pripuolamai pažvelgę į 
kokį nors krautuvės langą, patys savęs 
nebepažindavome. Veidrodžio mes netu
rėjom. Tai buvo gerai, nes nė vienas pats 
nežinojo, kaip jo veidas atrodė. Visumet 
kuris nors kitas atrodydavo taip baisiai, 
kad moterys pamačiusios surikdavo ir 
pasislėpdavo savo namuos. Nesiskutęs, 
raudonas, pelenų ir smėlio nuėstas vei
das, nuogos pilnos nudegimo randų ran
kos, ir atbrizgę, apdeginti, sudriskę ir 
suplyšę drabužiai.

Į anglų, prancūzų, vokiečių, danų ar 
olandų uostus mes niekumet neidavom. 
Ten mums nebuvo ko ieškoti. Tačiau vi
sumet eidavom į Afrikos ar Sirijos uos
tus. Tiktai retai teišeldavom mes į kran
tinę ir Ispanijos ar Portugalijos uostuo
se, nes dažniausiai mes pasilikdavom jū- 
foj stovėti netoli uosto vartų ir krovi
nius paimdavom iš krovinių laiviūkščių 
arba valčių. Kapitonas turėjo gerai žino
ti, kodėl kai kuriuose uostuose jis neiš-

leisdavo mūsų į krantinę, bet mieliau 
prie rydo mesdavo inkarą. Po to jis sig
nalizuodavo laiveliui ir juo nuplaukdavo 
į uostą, kad pas konsulą arba uosto val
dyboj sutvarkytų dokumentus.

Mes ėjome savo nuosavu 
keliu. N ė r a j o k i ų mirusiųjų 

laivų. Tai prieškarinių laikų da
lykai. Nėra jų, nes jų uoste, žinomam 
uoste, niekumet nematyt. Jie yra toli nuo 
čia, tolumoj, kur kiekviena įlanka jiems 
esti uostas, jei bent viena pašiūrė ten 
yra pastatyta. Kinų, indų, persų, malajų 
vandenyse, plėtiniuos ir lytiniuos Vidur
žemio jūros pakraščiuos, Madagaskaro 
pakrantėse, vakarinėse ir rytinėse Afri
kos pakrantėse, Pietų Amerikos pakran
tėse, Didžiajam vandenyne. Pakankamai 
vietos viešiems dabar esantiems miru
siųjų laivams ir dar porai tūkstančių ki
tų. Kaip negalima išvaikyti visų vaga- 
bundų iš sausumos vieškelių, kadangi' 
tarp jų taip pat gali būti ir visai padorių 
žmonių, kurie kaip tik tą momentą yra 
pritrūkę pinigų, taip lygiai negalima ir 
iš septynių jūrų išvaikyti ir mirusiųjų 
laivų. Jei kas panorėtų jų ieškoti, ne
rastų nė vieno. Juk žemėj vandens yra 
tris kartus daugiau, negu sausumos; ir 
kur vandens yra, ten jau laivui kelias, o 
sausumoj ne visur vagabundui kelias 
laisvas.

“Jorikės” būtų niekas neradęs. Ji tu
rėjo kapitoną, kuris mokėjo savo amatą. 
Jis galėjo sukinėtis tarp kunigaikščių ir 
tie būtų laikę jį saviškiu. Jei tik kas pa
sitaikydavo įtartino, jis visumet mikliau
siai apsisukdavo. Jo dokumentai visumet 
buvo tvarkoje, kiek jie lietė “Jorikę” ir 
jos krovinį. Vargu ar ir koks dešimtada
lis koncesinių ir griežtai prižiūrimų paš
to garlaivių galėjo parodyti geresnius 
dokumentus. O laivo dienynas? Jis buvo- 
tvarkoj minutės tikslumu.

Vieną dieną, kai mes buvom dar teri
toriniuose Ispanijos vandenyse, pasiro
dė karo laivas. Jis norėjo iškratyti mūsų 
laivą. Kiekvienas vaikas žinojo, kad cor
ned beef su kaulais yra geras biznis.

Karo laivas signalizuodavo, bet mūsų 
kapitonas tiktai pašvilpė į tuos signalus. 
Tuomet laivas iššovė įspėjamąjį šūvį su
stoti. Ir “Jo rike” suktojo. Šį kartą nepa
vyko. “Jorike” dar tebebuvo teritoriniuo
se vandenyse. Na, tiesa sakant, tokiems 
laivams nieko tai nereiškia, jie dažnai 
pabando pačiupti laivą ir už tos trijų 
mylių nuo kranto ribos. Kapitonas turi 
teisme įrodyti, kad jis nebuvo teritori
niuose vandenyse, bet jau buvo už 
kokios pusantros mylios nuo tų vandenų. 
Tai reikia įrodyti, o įrodymas nėra toks 
paprastas. Vandenyje nestovi jokie sie
nos stulpai. O valstybiniai romo medžio
tojai , apskritai, nežino jokių sienų jū
roje. Kartais vis dėlto kapitohui pavyks
ta įrodyti, kad jis buvo už teritorinių 
vandenų. Tačiau tai kaštuoja pinigus. O 
po pusės valandos jau kitoje vietoje vėl 
iš naujo bandoma tave pačiupti. Tiktai 
žmogus, mažas žmogelis, turi žiūrėti įs
tatymų, valstybei to nereikia. Ji daro, ką 
tik ji nori. Jai nėra jokio Dievo danguje, 
į kurį tikėti ji kūno ir gyvybės bausmė
mis .verčia žmones, jai nėra jokių Dievo 
įsakymų, kuriuos ji leidžia iki mėlynių 
kančiumi vaikams įpliekti. Ji pati pasi
gamina sau įsakymų, kadangi ji yra vi
sų galingiausia) visa žinanti ir visur 
esanti. Ji pasigamina sau įsakymų pati, 
ir jei jau po valandos tie įsakymai nebe
tinka, tai ji pati juos laužo. Ji sau netu
ri jokio teisėjo, kuris patrauktų ją į at
sakomybę) o kai žmogus pradeda nebe- 
pasitikėti, tuomet prieš jo akis pamosi
kuoja raudona—balta—mėlyna — ura— 
ura—ura vėliava, kad žmogus truputį 
apsvaigtų, o po to į jo ausį subliauna: 
“Namai ir židinys—žmona ir kūdikis” 
ir į jo nosies skylutės pučia dūmus: “Pa
žvelk į savo garbingąją praeitį!” Ir tuo
met visi žmonės čiauška, plepa, kadan
gi visų galingiausias ilgu darbu padarė 
juos mašinomis ir automatais, kurie sa
vo rankas, kojas, akis, lūpas, širdis ir 
smegenų celės lygiai taip judina, kaip vi
sagalinčio j i valstybė nori. To net neiš
drįso padaryti visagalis Dievas, kuris 
juk šį tą gali. Tačiau prieš visą šią baise
nybę jis tėra tiktai vargšas nevykėlis, Jo 
žmonės veikia visai savarankiškai, vos tik 
jie gali pajudinti savo rankas ir kojas.

(Daugiau bus)

Atvyko Lenkijos Konsulas
Spalių 22 dieną atvyko į 

Pittsburgh dabartinės- Lenki
jos valdžios paskirtas konsu
las Roman Kwiecien ir perė
mė konsulato kontrolę į savo 
rankas. Lenkijos konsulatas 
randasi 249 N. Craig St., 
Pittsburgh, Pa.

r . -
Prieš savaitę laiko konsula

tą apleido prieškarinės Lenki
jos atstovai. Kaip kitų miestų 
Lenkijos buvę konsulai, taip ir 
Pittsburgho, reiškė nepasiten
kinimą. Matomai, tie ponai 
manė, kad jie tik tąm ir gi
mė, jog ponauti ir leisti Len
kijos žmonių uždirbtus pini
gus. Jų toks supratimas pasi
rodė klaidingas, nes dabar jie 
turės užsidirbti pragyvenimą.

Dabartinis Lenkijos konsu
las R. Kwiecien buvo užklaus
tas korespondentų, kaip Len
kija mano tvarkytis, ir t.t. Jo 
atsakymas buvo:

“Dabartinis Lenkijos šūkis, 
tai išlaikyti nepriklausomą 
valstybę, stoti už išlaikymą 
pastovios taikos ir turėti drau
gingus santykius su didžiule 
kaimynine šalim — Sovietų 
Sąjunga.”

Toliau konsulas sakė, kad 
atstatymas sugriautos Lenki
jos bus nelengvas darbas, ta
čiau, esant geruose santykiuo
se su Sovietų Sąjunga, jie ti
kisi medžiaginės paramos iš 
jos.

Pittšburghe gyvena apie 40,- 
000 lenkų, veik kiekviena len
kų šeima jau gavo laiškus nuo 
giminių, kurie gyvena Lenki
joj ir, palei konsulo apskait- 
liavimo, jog kiekvienos šeimos, 
kurios prisiunčia laiškus, yra 
kas nors nacių nužudytas, o 
kaip kurie išmirę nuo bado, 
ligų arba tiesiog žuvę karo 
sūkuriuose.

Vienu ar kitu būdu jie žu
vę, vistiek už tai atsakomingi 
naciai, nes jie suruošė katą, 
kurio metu tos aukos žuvo. Jei 
atsiranda tarpe lenkų, lietuvių 
ar kitokių tautybių žmonių, 
kurie reiškia naciams simpati
ją ir nori juos pateisinti, tai 
tie žmones tiesioginiai prisi-

jis net ir dabar liūdi, 
taip nacių sugriauta.

Pittsburgho konsulo 
reikalą turėtų kreiptis

deda prie užgyrimo nacių su
rengtų. žudynių.

Roman Kwiecien yra bai
gęs Brusselio universitetą ir 
1918 metais pradėjo konsula
te darbą. Jis yra gyvenęs Pa
ryžiuje, Brusselyje, Uaguoje, 
San Francisco, New Yorke. 
Tačiau, kaip jis sako, tai jam 
geriausia patiko Varšava, dėl 
kurios 
kad ji

Prie 
turinti
sekamų valstijų lenkai: Penn
sylvania, Ohio, West Virginia, 
Tennessee ir dalies Michiga- 
no.

Fašistuojanti Amerikos len
kai daug pridarė skriaudų sa
vo šaliai. Jie šelpė įvairius 
Lenkijos išdavikus, kurie pa
spruko į Vokietiją, veda ir vej 
dė propagandą prieš dabarti
nę liaudies valdžią. Jie žino, 
kad dabartinė Lenkijos val
džia susideda net iš penkių 
skirtingų partijų, tačiau jie 
meluoja svietui, būk Sovietai 
laiko pavergę Lenkiją ir t.t. 
Net mūsų miesto fašistuojan
ti lenkai demonstravo ir prie
šinosi, kam Lenkijos liaudis 
nusikrato šlėktas nuo savo 
sprando. Dabar visi priprato 
ir įsitikino, kad jų staugimas 
tiek reiškia, kiek mėnulis bijo 
šunies balso.

Ateis panašios dienos ir lie
tuviškiems fašistams. Jau 
Amerikos laikraščiuose ima 
p a s i r odyti korespondencijų, 
kuriose klausiama, kodėl nie
ko nedaroma su Pabaltijos 
kraštų nacių tarnais. Anks
čiau ar vėliau užsidarys visi 
pabėgėlių šelpimo fondai, už
sidarys konsulatai ir riebios 
dėl jų algos. Nors to baisiai 
bijo smetoniškos puodynės, 
bet pripras, kaip priprato len
kiški šlėktos.

Vieno tik gaila, kad tie gai
valai turi nemažai suvedžiotų 
žmonių ir iš jų išvilioja sun
kiai uždirbtus pinigus, net da
lį tų išviliotų pinigų sunaudo
ja skleidimui fašistiškos pro
pagandos.

Sąmoningi lietuviai turėtų

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: c Q Sekmadieniais nėra valandų.

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia '

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų gingeliaviino reikalu kreipkitės

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

Telefonas Ė Vergreen 4-0753.

Lietuviu 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

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

> Telefonas ĖVergreen 7-1661
- • - - —............. • - • - -

neleisti to viso pro pirštus, o 
stoti organizuotai į kovą ir nu
plėšti kaukes nuo fašistų vei
do, kad suvedžioti žmonės ga
lėtų pažinti, ką jie šelpia ir 
kas per vieni yra tie Lietuvos 
“gelbėtojai.”

Mūsų visos organizacijos tu
rėtų išrinkti delegatus į An
trąjį Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyks mū
sų mieste lapkričio 23-24 dd., 
kuriame galėsime išnešti pro
testą prieš lietuviškų fašistų 
veikimą.

K. K.

Montello, Mass..
Spalių 20. d., 1945 m., iš 

mūsų eilių išsiskyrė Nikode
mas Maskvitis.

Jis buvo palaidotas spalių 
23 dieną, laisvai į Brocktono 
Melrose kapus. Tai buvo se
nas Brocktono gyventojas. Pa
staruoju laiku dirbo Jakeville, 
Mass., State sanatoriume.

Amžino poilsio!
Brolis, Charles Maskvitis.

Livingston, N. J.
Atitaisom Klaidą

Atskaitoj iš parengimo, 
įvykusio 16 dieną rugsėjo, 
kur buvo sukelta aukų dėl 
Lietuvos žmonių $210.45, au
kotojų eilėje praleista šie 
draugai:

Vincas ir Ona Žilinskai iš 
Kearny, N. J.; W. P. Simans 
iš Irvington — visi po 6 dol.

Nežinau, kaip ta klaida 
įvyko.

Atsiprašau draugų, kad aš 
negalėjau, iš priežasties savo 
ligos, atitaisyti klaidą anks
čiau.

G. A. Jamison,
Livingston, N. J.

Amerika ir Anglija Stoja už 
Tarptautinį Dardanellų Są

siaurio Kontroliavimą i
London. — Anglijos ir 

Jungtinių Valstijų valdžios 
svarsto, kaip reikėtų pakei
sti Montreux sutartį, kuri 
po pirmojo pasaulinio karo 
paliko Turkijos valdyboje 
Dardanellų sąsiaurį. Tuom 
sąsiauriu jungiasi Juodoji 
Jūra su Aegejaus ir Vidur
žemio Jūromis. Teigiama, 
kad Anglija ir Amerika sto
ja už Dardanellų perėmimą 
į tarptautinę talkininkų 
valdybą, nors ir su Turki
jos dalyvavimu.

Visai Neturite
MUILO MILTELIŲ?

Panaudoti riebalai reikalin
gi muilui dirbti... taip pat 
skalbiamosioms mašinoms, di- 

vonams, audeklams ir dau
geliui kitų dalykų, kurių jūs 
norite.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL ST. 2-8342

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 Valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

----------------

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

■ Ateikite pasimatyti su Givlals.
* GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8691

M M M IMI MIVIM M M M RA IUIIVI w» iui wi iui w» im

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Ketvirtadienis Lapkr. T, 1945

Prezidentas Pareiškė, 
Galima Pridėt Algų, 
Nepakeliant Kainų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Pakelti algas, būtinai 
reikia, kad galima būtų su
mažini smūgį mūsų darbi
ninkams”, pareiškė prezi
dentas; “to taip pat reikia, 
kad galėtume išlaikyti tin
kamą perkamąją jėgą ir 
pakelti bendrąsias visame 
krašte įplaukas.

“Samdytojai kartais už
miršta, jog biznis negali 
tarpti be pirkėjų, uždirban
čių geras algas ir turinčių 
pinigų.”

Antra vertus, prezidentas 
sakė, jog darbininkai negali 
tikėtis tokio savaitinio už
darbio už 40 valandų, kaip 
karo metu gaudavo už 48 
valandas.

Prezidentas taip pat ra
gino kongresą priimti su
manymą dėlei darbų visiem 
amerikiečiam ir peikė kong
resinį lėšų komitetą, kad jis 
atidėlioja to sumanymo už
gynimą.

LaiivB-—Liberty, Lithuanian Daily

Waterbury, Conn
Lietuvos Vaikams Kalėdom 

Dovanų Komisija Veikia 
Mėnuo atgal susitvėrė ko

mitetas dėlei Lietuvos vaikų 
Kalėdoms rinkti dovanų, tai 
buvo 30-tą dieną rugsėjo, 
Parko Bendrovės ir ALDLD 
28 kp. surengtame piknike. 
Tam tikslui ant vietos buvo 
renkamos aukos, kur buvo su
rinkta $48.70, tai graži pra
džia. čionai aukavusių vardų 
neminėsiu, kadangi jau tilpo 
šeštadienio Laisvėje, 20 d. 
spalių, kurie aukavo piknike 
30 d. rugsėjo.

Dabar tiktai paminėsiu, ku
rie aukavo vėliau.

$5 Karolius Krasnitskas.
Vincas Ruginis $3.
Jurgis Šiušąs $2.
Po $1 aukavo: Ona Kucaus- 

kienė, Vladas Adomaitis ir ke
letas yra aukavę daiktais, po
ra moterų aukavo*dvi stikli
nes kenuotų daiktų ir keletas 
yra aukavę visokių vaikams 
drabužių. Tas bus paskelbta 
vėliau.

Aš manau, kad Laisvė duos 
vietos tam tikslui. Už tuQSpi
nigus buvo nupirkta vaik s 
drabužių, 115 kavalkų sve^e-

rių, mergaitėms dresių, ir ki
tokių daiktų. Komisija buvo 
pasibrčžus sudaryti 100 kaval- 
kų, dabartės turi jau 150 ka- 
valkŲ drabužių, neskaitant ki
tus daiktus. Pasirodo, kad ir 
maža grupė, bet padaro nau
dą Lietuvos vaikučiams.

Klaidos Atitaisymas
Laisves 246 numeryj, šešta

dienio, 20 d. spalių, pasidarė 
klaida, tenai buvo pasakyta, 
kad 30 d. rugsėjo piknikas 
buvo rengiamas Laisvės nau
dai, turėjo būti: Parko Ben
drovės ir ALDLD 
bendrai ir davė pelno 
ir pelnas padalintas 
draugijoms. Laisvės
buvo piknikas pirmiau, tikrai 
nepamenu dienos, pelno davė 
$237.

lo žvitriai patarnavo K. Žu
kauskienė, F. Šimkienė, O. Bei- 
čienė, O. Kunickienė ir B. Lip- 
sevičienė.

Keletas dalyvių išreiškė sa
vo gerus linkėjimus dd. Paukš- 
taičiam, įkainuodami jų drau
gijinį veikimą. Smagios kelio
nės! Skriskite Paukštukai į šil
tąją šalelę. J. K-aitis.

Penktai ptullpfc

Great Neck, N. Y HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Tuojau Nuolatiniam Darbui

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LAISVĖS VAJUS '
(Tąsa nuo 1 puslapio)

P. Šlajus, Chester ....... ...........
V. Ramanauskas, Minersville •••• 
Geo. Shimaitis, Montello .........
C. K. Urbonas, Hudson ....... 1.....
S. Puidokas, Rumford .............
P. Baranauskas, Bridgeport .....
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
J. Lingevičius, Saginaw ...........
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood ..
V. J. Valley, New Britain .........
J. Rudman, New Haven .........
P. Šlekaitis, Scranton ..............
W. Brazauskas, Hartford ...........

390
372
322
312
260
234
218
182
148

144
130
130
130
130

Punktai
L. Bekešienė, Rochester ......... 130
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 126 
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 126 
ALDLD Moterų 20 kuopa,

Binghamton ..........................
A. Valinčius, Pittston ................
F. Wilkas, Wilmerding ............
J. Simutis, Nashua ....................
S. Kuzmickas, Shenandoah .......
H. Žukienė, Binghamton ...........
P. Anderson, Rochester ..............
ALDLD 145 kp., Los Angeles .. 
H. Tamašauskienė, W. Roxbury
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 14

120
104
104
96
94
88
76
74
52

Moterys gražiai darbuojasi šiame vajuje. Drg. M. 
Svinkūnienė prisiuntė naują prenumeratą ir daug at
naujinimų. Ji pralenkė elizabethiečius.

Philadelphijai pagelbėjo punktais pakilti J. Lukoše
vičius ir P. Pilėnas, prisiųsdami atnaujinimų.

, Gaila, kad Minersvillės miestas vėl išėjo iš laimėtojų 
skyriaus. J. Blažonis su J. Karsonas užėmė ta vietą. ’ 
Gavome daug atnaujinimų.

Sekanti įstojo į vajų su atnaujinimais: L. Bekešienė, 
Rochester, N. Y.; ALDLD Moterų 20 kp., Binghamton, 
N. Y. (prisiuntė M. Kazlauskienė); J. Stankevičius, 
Wilkes-Barre, Pa.; H. Žukienė, Binghamton, N. Y. (jai 
pagelbėjo drg. Bekerienė).

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pakilo 
punktais: A. Balčūnas, B’klyn, N. Y.; Frank Wilkas, 
Wilmerding, Pa.; V. O. Valukas Wilkes-Barre, Pa.; P. 
Anderson, Rochester, N. Y. (J. Vaivada priskaitė savo 
punktus); S. Puidokas, Rumford, Me.; P. Šlajus, Ches
ter, Pa.

Pavieniai skaitytojai prisiuntė naujų prenumeratų: 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.; K. Pečkienė, Tunkhan
nock, Pa., ir A. Žalis, Philadelphia, Pa. Pastarasis pri
siuntė dvi naujas prenumeratas; reiškia, jis atliko sa
vo pareigą dvigubai. Tai puiku. Laukiame daugiau va
jaus pasekmių, širdingai dėkojame visiems už gražų 
pasidarbavimą!

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

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

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendroves šėr^.

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

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

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

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

Pittsburgh, Pa.
grįžu- 
ir jos 
vieno- 
patir-

28 kp., 
$106.17 

abiem 
naudai

ir
28

J. Strižauskas.

Newark, N. J
Paukštukai Skrenda į Šiltą, 

Kraštą.
Penktadienio vakare, spalių 

mėn. 19 d., Lietuvių svetainėj, 
180 New York Avė. Sietyno 
choro nariai iškėlė išleistuvių 
vakarienę dd. Paukštaičiam. 
Marė ir Juozas Paukštaičiai 
per metų metus gyveno ir vei
kė Niūvarke, kaip Sietyno cho
ro nariai, LLD ir LDS kuopų 
nariai ir net tarptautinių dar
bininkiškų organizacijų nariai. 
Paukštaičiai išvažiuoją į šiltąją 
Floridą, į Miami miestą. Mes 
netenkame veiklių, simpatingų 
draugų. Velijame jiems gerai 
įsikurti naujoj vietoj ir tenai 
taipgi krutėti ir darbuotis. 
Paukštaitis sakėsi, Miami mie
ste, bus jau 18 lietuviškų šei
mų. žadėjo suorganizuot LLD 
ir LDS kuopas, o gal ir chorą. 
Puikūs išvaizdžiai! Velijame 
gražių sėkmių visame kame.

Sietyniečiai surengė pokyliu
ką savo lėšomis ir dalyviams 
nieko už tai mokėt nereikėjo. 
Tačiau vakarėlis neapsėjo £aip 
jau sausai ir bergždžiai. Dd. 
Žukauskienė Katre ir Šimkienė 
Felicija paprašė sumesti aukų 
Lietuvos žmonėms, kurie taip 
daug iškentėjo nuo nuožmiųjų 
nacių. Ir, kaip matai, 'be dide
lės agitacijos, dalyviai sumetė 
70 dolerių, kurie persiunčiama 
L. P. T. Komitetui.

Mare ir 
čiai $10.00. 
Kaškiaučius 
re Vitkienė,

ir

Juozas Paukštai- 
Dr. ir Mrs. J. J. 
$10.00. Po $5: Ma- 
L. Lučauskas, Fe

licija ir Pranas Šimkau 1
V. J. Kasparas ir žmona $3.
Po $2: Abu d. Savičiai, E. 

Skeistaitienė, J. Stočkus
žmona, A. Jonušonis, K. Anuš- 
kis, S. Mekioniai, Ona Stelmo- 
kaite, A. Kazokevičius, Tad. 
Kaškiaučius, Mrs. Frances 
Wallace, V. ir O. Žilinskai, J. 
Sukaskas.

Po $1: Ona Beičienė, 
Rogers,
Mitkienė, J. Stanionis, J. Žu
kauskas,
Stanionienė.

Virtuvėj triūsėsi ir prie sta-

Ona
Gr. Jonušonienė, M.

P. Kasparas, Mrs.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
l

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Pittsburgh, 
SLA narių

Pittsburgh©

Chemiški Operatoriai 
Laboratorijos Pagelbininkai 

Pakuotojai 
Paprasti Darbininkai

Minimum 48 Valandų savaitė. Gera pradžiai alga.
Kreipkitės

SHERWIN-WILLIAMS CO.
Bound Brook, N. J. Tel. Bound Brook 486

(262) ■ti

Masinis SLA Narių 
Susirinkimas

Iniciatyva SLA 286 kp. 
kitų SLA senų narių, spalių
d., kaip 2 vai. dieną, LMD na
me, 142 Orr St., 
Pa.,i buvo masinis 
susirinkimas.

Tai pirmu syk
istorijoj susirinko tiek daug 
SLA narių aptarti savo reika
lus ir tą nelemtą konversijos 
klausimą, žemutinė LMD sve
tainė buvo prisipildžius pilnai. 
Susirinkime pirmininkavo SLA 
286 kp. narys J. Mažeika.

Atidarius susirinkimą, pir
mininkas pirmiausia pakvietė 
pakalbėti SLA vice-prezidentą 
P. Dargį. Dargis, vietoj kalbė
ti, pradėjo kabinėtis prie pir
mininko ir reikalauti, kad jam 
pirmininkas išduotų vardus tų, 
kas ta SLA susirinkimą šau
kė. Jis sakė, kad jis gavo te
legramą iš centro ir atėjo iš
tirti, kas įgaliojo tą susirinki
mą sušaukti. Mat, sulyg Dar- 
gio proto, tai SLA nariams ne
valia nei susirinkti, nei kalbė
ti SLA reikalus be leidimo 
tam tikro štabo. , ■

Susirinkimo pirmininkas pa
darė rimtą pastabą Dargiui, 
kad jis griežtai klausinėti ne
turi galios ir jei nori, tai tegu 
kalba SLA reikalais, o jei ne, 
tai pirmininkas pakvies kitą 
kalbėti. To Dargiui užteko ir 
protestuodamas pabėgo iš su
sirinkimo. Bėgdamas iš susirin
kimo dar pasakė, kad jis pa
lieka Bakaną, kuris viską re
korduos ir praneš, o tada tai 
jau. . . ? Dėl t)argio išbėgimo 
iš SLA susirinkimo nariai tu
rėjo gardaus juoko.

Susirinkime paliesta kon
versijos klausimas ir kiti ža
lingi SLA Pild. Tarybos veiks
mai. Susirinkime daugiausia 
kalbėjo J. Miliauskas ir J. K. 
Mažukna. Kalbėjo ir dauge
lis kitų SLA narių nuo įvairių 
SLA kuopų iš Pittsburgh© ir 
apylinkės. SLA narių dalyva
vo virš du šimtai.

J. Miliauskas perskaitė tam 
pagamintą rezoliuciją, prieš 
SLA konversiją ir SLA Pild. 
Tar. žalingus darbus. Rezo
liucija tapo priimta vienbal
siai.

Tuo susirinkimu SLA nariai 
labai buvo užganėdinti ir pa
geidavo, kad toki susirinkimai 
būtų tankiau šaukiami.

Senas SLA Narys.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

išvengiamas. Chinijos liaudis 
nevergaus. Ji kovos ir jokia 
“atominės bombos politika” 
jos neįveiks.

New York Times dėl padė
ties Chinijoj rašo: “Rusija ne- 
sikiš, nes ji pasirašė su gen. 

Kai-sheku sutartį. 
Valstijos prisilaikys 
tradicijos ir nesikiš 
vidaus reikalus.” Ir 
tokiai tiradai apie

Chiang
Jungtinės 
ilgų metų 
į Chinijos 
kas tikės
Amerikos “nesikišimą” ?

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

: .'A'‘• -ĄYtv

kariautojams, 
neturėtų per

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
žentų laipsiais ir kitokiais gar
bės ženklais. Džiaugiasi tėvai, 
motinos, namiškiai ir giminės, 
didžiuojasi organizacijos ir vi
sa kolonija gerais kovotojais 
ir sveikais, nesužeistais 
siais nariais. Karo eiga 
psichologija ne į visus 
kiai paveikė, kiek teko
ti — vieni įsigijo kiek plates
nę pasaulėžvalgą, kiti ne, o 
nekurie, tai būdami priešo ne
laisvėj užsikrėtė jo ideologija; 
prie to, būdami aukštesnio 
rango, gavo gerą algą, tai įsi
gijo nemažą sumą pinigų.

Tas labai gerai, šalis tokia, 
kaip mūsų, turtinga, privalo 
apmokėti savo 
bet gavusieji
daug didžiuotis tuomi, reikė
tų pasilikti savo vietoje. Bet 
šiam kapitalistiniam pasaulyj 
pinigas, tai keisčiausias daly
kas, koki galima įsivaizduoti. 
Pinigas daro žmones gerais ir 
negerais, pinigas daro draugus 
ir iš gerų draugų priešus, pi
nigas šioj tvarkoj, tai didžiau
sia jėga.

Jaunuoliai, 
sunkių kovų, 
nes, turėtų 
organizacijų,
miršo tarnyboje. Ypatingai tu
rėtų ateiti į Pirmyn Chorą, 
nes jaunimas labai reikalin
gas. Karas pasibaigė, tai pro- 
gresyvis organizacijinis apšvie- 
tos ir kultūros darbas turi eiti 
smarkiau ir pasekmingiau, ne
gu laike karo. Koresp.

DAŽYMO DIRBTUVEI 
DARBININKAI

2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM 
Mokama Unijinės Algos

$1 IR $1.05 J VALANDA 

NU-DYE & FINISHING CO.
140 SUMMER ST.
PATERSON, N. J.

(258)

MEDŽIO 
DARBININKAI

Pokariniai Militariai 
Ištobulinimai 

Nuolatinis Darbas
Lark Division 

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

Jamaica, L. I.

pailsėję iš po 
ir tolimos kelio- 
nepamiršti savo 
kurios jų nepa-

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 
balius įvyks 
d., 408 Court 
lyvauti šiame
leisti laiką. Pradžia 8 v. v. — Kom.

(256-257)

kp. Jubiliejinis 30 m. 
šeštadienį, lapkričio 3 
St. Visi kviečiami da- 
baliuje, linksmai pra-

HARRISON-KEARNY, N. J.
Harrison ir Kearny vakarėlis ne

įvyks kaip buvo tarta, lapkr. 3 d., 
dėl tam tikrų priežasčių.—Komisija.

(256-257)

įvyks 
kam- 
būti- 
svar-

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas 

lapkr. 5 d., Liet. Taut. Namo 
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai 
nai dalyvaukite, nes yra labai
bių reikalų atlikti, kaip tai rinkimas 
delegatų į 7-to Apskr. wonf., kuri 
įvyks 11 d. lapkr.; dienraščio Lais
ves vajus ir išrinkimas ALDLD Cen
tro viršininkų. Taipgi apkalbėjimas 
apie 2-rą Liet. Suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkr. 2SĮ-24 dd. — G. Shimai- 
tis, Fin. Rast.' (256-257)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 4 d., 10 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai būkite visi laiku, čia 
turėsime atlikti balsavimą į Cen
tro Valdybą 1946 m. ir kiti svarbūs 
klausimai reikės aptarti. — J. 
Lukas, sekr. (256-257)

M.

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės pikniko darbininkų 

rengimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
4 d., 5 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visi dirbę Laisves piknike, prašomi 
dalyvauti. . (256-257)

pa-

6-to APSKR. SUVAŽIAVIMAS 
IR VAKARIENĖ 
lapkr. įvyks ALDLD 
suvažiavimas, 10 vai. 
bus vakarienė, 6 vai. 
ir visiems draugams,

6-to 
ryto, 
dele- 
kurie 
pasi-

4 d. 
Apskr. 
Vakare 
gatams 
per metus laiko yra ką nors
darbavę dienraščio Laisvės labui ar- 
šiaip visuomenei. Malonėkite daly
vauti, nes gaspadinės prisirengusios 
maloniai priimti, pavaišinti veltui. 
Bus po antrašu 735 Fairmount Ave., 
Rusų Name, — būkite laiku.

(256-257)

LINDEN, N. J. ,
Amerikos Liet. Piliečių Kliubas 

rengia vakarėlį, lapkr. 3 d., 8 v. v. 
Liet. Laisvės salėje, 340 Mitchell 
Ave. Bus užkandžių ir gėrimų iki 
vėlai. Viskas tik už vieną dolerį. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Rengimo Komisija.

(256-257)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks lapkr. 4 d., 2 valandą dieną. 
15-17 Ann St., Harrisone. Draugai, 
malonėkite būti šiame susirinkime 
visi, nes turėsime daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. Beja, daugelis 
narių dar neatsiėmėte knygos, tad 
nepamirškite ateiti. — V. W. Zelin.

(256-257)

(260)

VYRAI
Mes turime puikiausią progą vyrams, 
kurie nori patapti lavintais gumos dar
bininkais. Gera alga lavinimosi periodu 
ir greitas pakilimas. Linksmos darbo są
lygos su užkandžiais nemokamai, medika- 
lis aptarnavimas nemokamai, gan gera 
grupinė apdrauda ir pensijos pianas, 6 
apmokamos šventės ir 1.1. Gana patogus 
pasiparkinimas ir reguliaria busais aptar

navimas. Pas mus dabar yra vietos

1- MAS ŠIFTAS 
VADOVAUJANTI PUODŲ

VYRAI 
PRIĖMĖJŲ 

PAGELBININKAI 
KIEMUI VYRAI 

ABELNAM 
APTARNAVIMUI

2- RAS ŠIFTAS 
RANKOM (PAIPŲ) 
HOSE DARYTOJAI

AUDIMO SUKIRPĖJAI 
AUDĖJAI 

VADOVAUJANTI VYRAI 
STAKLĖM

OPERATORIAI 
ABELNAM 

APTARNAVIMUI
KREIPKITfiS J PERSONNEL 

DEPARTMENT

WHITEHEAD BROS. 
RUBBER CO.
WHITEHEAD ROAD, 

TRENTON, N. J.

VYRAI
Patyrimas 

Nereikalingas
OPERATORIAI

IR

PAPRASTI DARBININKAI
48 VALANDŲ SAVAITE 

GERA ALGA
NĖRA PALEIDIMŲ— 

PAKILIMAI

CITRO CHEMICAL CO. 
MAYWOOD AVENUE 

MAYWOOD, N. J.
(267)

(257)

AP VALYTO J AI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.,

(X)

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250 BELMONT AVE., 

HALDEON, N. J.
(261)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

%-

OPERATORIAI 
IR FINIŠERIAI

NUOLATINIS DARBAS
35 Valandų Savaitė—Laikas ir pusė 

po to viršlaikiai
Ideal Garment Co.

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

PRANEŠIMAI

(259)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. balius įvyks lapkr. 

d., West End Hall. Pradžia 7:30 v. v. 
Pelnas bus skiriamas parėmimui 
kelionės lėšų į Demok. Liet, suva
žiavimą, kuris įvyks lapkr. 23-24 
dd. Pittsburghe. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — Kom.

(255-256)

3

WILKES-BARRE, PA.
Lapkr. 3 d., Benjamin Franklin 

Kliubas (K. P.) ruošia šokius Crys
tal Salėje, kamp. Sherman ir E. 
Market Sts. Gros Len’s pagarsėjusi 
Polkų Orkestrą. Kareiviai ir kiti ka
rinėse jėgose uniformuoti asmenys 
bus įsileidžiami veltui. Pelnas bus 
skiriamas K. P. apšvietos reikalams. 
Kviečiame visus dalyvauti. (255-256)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Demokratų masinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, lapkr. 
2 d., 7:30 v. v., Holy Trinity Parish 
Salėje, 339 Capitol Ave. Žymūs De
mokratiški kalbėtojai dalyvaus. Vel
tui pavaišinimai. Ruošia Liet. Demo- 

leist laiką. Įžanga 40c. Servicemen i kratų Kliubo Komitetas. Dalyvau- 
free. (256-257) I kite visi.

NEWARK, N. J. x
Am. Rusų Frat. Pašalpos Draugy

ste, 3060 kp., IWO, Šokikų ir Choro 
Grupes ruošia Večerinką ir Koncer
tą. Įvyks lapkr. 3 d., 8 v. v. Rusų 
Liaudies Name, 53 Broome St. Du 
akordinistai, Joe Bogdanovich ir J. 
Starchenko suteiks muziką. • Komi
sija užtikrina visiems linksmai pra-

- • (256-957)

UH9

DŽIANITORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI •

VIRTUVES PAGELBININKAI
Linksmos darbo sąlygos airporte. Modeminiai 

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

T.W.A. Btangar No. 6, 
LA GUARDIA FIELD.

(258) .

STALIORIAI
Patyi’ę prie mažų radio šopukių. Nuolatinis 

darbas. Gera proga.
PEARL MFG. CORP.,

112-01 NORTHERN BLVD., CORONA, L. I.
(267)

DAŽYMO DIRBTUVEI 
DARBININKAI 

2-rarn ir 3-čiam šiitam
Dažymo Skyriuj' Ir Užbaigimų 

Departments
2- ro Šiito Algos $1 į valandų
3- čio Šiito Algos >1.05 j valandų

Bus Duodama Pirmenybė Veteranams Ir 
Patyrusioms Aplikantams.

Kreipkitės į ofisą 
PYRAMID PIECE DYE 

WORK'S, Inc.
44 Lewis St., Paterson, N. J. 

arba teltfonuokitl SHERWOOD 2-8783 
(283)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FINIšERKOS
Su PalifldjjimaiB

' • Kreipkitės
9 iki 12:30

HENRY a la PENSEE
9 East 55th St., N. Y. C.

(357)

MASADžlŪOTOJOS, laisnluotos. (Hite® ds- 
taikyti jum* tinkamas valandas, ir arti jūK 
namų. Rytais, popiečiais, vakarais ar pilni 

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

Miss Polier, LExIngton 2-6809.

a

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

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

MERGINOS
Produkcijos Darbinįnkės
Patyrimas Nereikalingas

Puikiausios Darbo Sąlygos
TALON, INC.
461 <■— 8th Avė. 5

' (34th et., 5-Us lubos)
(256)

MERGINOS
Dirbti Prie Rėtikulių 
NEPATYRUSIOS

&

Buy More Bonds

REVERE 
HANDBAG CO.

517 74th St., North Bergen, N. J.;
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NwWfai^^feWZiniot 
Laisves Koncertui Žmones 
Rengiasi su Entuziazmu

IDS' 15-kos Metų Jubi
liejinio Bankieto 

Reikalu
Pradedant šio mėnesio susi

rinkimais, kuopos, kurios dar 
neišrinkote bankietui darbi
ninkų ir gaspadorių, malonė
kite tai padaryti ir instruk
tuoti, kad gaspadinių, kuopų 
delegatų ir komisijos susirin
kimas įvyks trečiadienį, 14 d. 
lapkričio (Nov.), Laisvės sve
tainėje, 419 Lorimer St., 7:30 
vai. vakare. Tai bus galutinas 
prisirengimas bankietui, kuris 
įvyks šeštadienį, 24 d. lapkri
čio, Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė.

Komisija norėtų žinoti, kiek 
tikintų parduota, tai paleng
vintų maisto pirkimą. Nepa
mirškite susirinkimo 14 d. lap
kričio.

Pasistenkime padaryti pa
rengimą pasekmingu.

J. Dainius,
Komisijos Sekretorius.

CIO Veikla už Darbo 
Žmonių Kandidatus

Didžiojo New Yorko CIO* 
Taryba atsišaukė į visas sa
vo unijas ir atskirus jų narius 
energingai paremti CIO už- 
girtus kandidatus.

CIO, kaip žinia, remia bri
gados generolą William O’
Dwyer į majorus. Jis yra ant 
demokratų ir darbiečių tikie- 
to. CIO prašo už O’Dwyer 
balsuoti Darbo Partijos tikie- 
tu (eilėje C ant balsavimų 
mašinos).

Tarpe kitu darbų, kuriuos 
CIO nori atlikti už pasirinktus 
kandidatus, yra:

Mobilizuoti ėjikus po na
mus. Prašo tame neatlaidžiai 
dirbti iki pat 7 valandos rinki
mų vakarą, lapkričio 6-tą.

Raginti darbininkus šapose 
eiti balsuoti.

Iškabinti šapose ir kliubuo- 
se informaciją, kad darbinin
kai turi teisę išlikti iš darbo 
2 valandas balsavimui, su al
ga, jeigu apie tai iš anksto 
praneš samdytojui.

Iškabinti visur posterius, 
parodančius balsavimo maši
ną ir instrukcijas, kaip bal
suoti ant rankinio baloto už 
kandidatus į Miesto Tarybą.

Mobilizuoti balsų daboto
jus ir darbuotojus už balsus 
CIO kandidatams, skleisti li
teratūrą ir žiūrėti, kad kož- 
nas turintis teisę balsuoti ją 
panaudotų.

Ką tik susitiksi, visi, visur 
garsiai kalba apie dienraščio 
Laisvės koncertą. Puiki žymių 
dainos-muzikos-liaudies šokių 
programa, be abejo, yra tam 
dideliu akstinu. Bet čia tik 
viena medalio pusė, faktinai, 
tik viena dalis. Tam dar yra 
mažiausia dvi kitos priežastys. 
Štai jos:

žmonių ūpas yra geresnis 
po pergalės ant fašistų karo 
frontuose. Tuo žmonės nori 
pasidžiaugti. O tam nerasi ge
resnės vietos už Laisvės kon
certą.

Kita priežastimi yra Laisvės 
įsigijimas naujų draugų. Vis- 

| kas tas, ką Laisvė rašė, įrodi
nėjo per metų metus, pasitvir
tino. Laisvė rašė nuo pat pir
mų fašizmo gimimo dienų, kad 
jis ves pasaulį prie tragedijos 
—baisaus karo visame pasau
lyje. Rėmė pirmuosius kovoto
jus prieš fašizmą Ispanijoj. 
Prasidėjus karui, kuomet de
mokratijos buvo mirtiname 
pavojuje ir kiti laikraščiai 
jau buvo atidavę pasaulį fa
šistams, Laisvė rašė, kad de
mokratijos laimės, jeigu lai-1

kysis vieningai, jeigu visi tam 
dirbsime. Rašė, kad Tarybų 
Sąjunga suduos fašizmui di
džiausi smūgį. Tas viskas įvy
ko. 3

Lietuvoje taip pat nugarmė
jo fašizmas. Laisvė rašė, kad 
Lietuvos žmonės džiaugiasi iš
silaisvinę. Rašė, kad Lietuvos 
žmonės pasiliko nacių apiplėš
ti, kad jiems reikalinga pagal
ba, ragino juos remti, šimtai 
ateinančių laiškų dabar tą pa
tvirtina ir tūkstančiai kitų dar 
patvirtins. Kiekvienas tikras 
lietuvis, kuris yra protiniai 
sveikas,, kuris tebėra lietuvy
bei ir dorovei dar gyvas ir de
mokratijai nežuvęs, tą dabar 
mato. Ir ne tik mato, bet sten
giasi stoti su tais, kurie Lie
tuvai, jos žmonėms padeda at
sistatyti.

Atitinkamai ir dienraščio 
Laisvės koncerto tikietai smar
kiai platinasi. Norintiems pa
sirinkti vietą, patartina tikin
tus įsigyti iš anksto.

Koncertas įvyks lapkričio 
11-tą, Labor Lyceum, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne.

Cacchione Ragina Mūs 
Miestą Parūpinti 
Daugiau Namų

New Yorko miestas patsai 
turėtų užpirkti neužimtus na
mus ir rezervuoti juos vetera
nams, pareiškė Peter V. Cac
chione, Miesto Tarybos narys 
ir kandidatas iš naujo išrink
ti tom pareigom.

Kaip dabar yra, nurodo 
Cacchione, grįžęs iš karų ve
teranas, vieton pradėti ilsėtis 
ir priprasti prie normališko 
gyvenimo, visai neturi progos 
pradėti pasilsio nei normalaus 
gyvenimo. Jis turi, kaip zuikis, 
bėgioti po miestą, kad rasti 
bent kokį butą.

Iš tikro, ne tokį priėmimą 
mes norėtume duoti savo ve
teranams ir jų šeimynoms.

Cacchione taipgi reikalavo 
steigti vaikams priežiūros cen
trų, tam gaunant lėšų iš New 
Yorko valstijos fondo.

Trafiko Iškabos Turi 
$15 Vertę

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Pereito antradienio vakarą 
vėl buvo talka baigti sukrau- 
ti-supakuoti Dešimtą Siuntinį 
dovanų Lietuvos žmonėms. 
Grupė žmonių dirbo nuo anks
tyvo vakaro iki vėlumos nak
ties ir viską, kas iki to vakaro 
buvo gauta, sukrovė. Drabu
žių Centras, 417 Lorimer St.,

likosi pristatytas didžiulių ru
tulių, laukiančių kelionės.

Dirbo: V. Bunkus, V. ir O. 
Čepuliai, K. Balčiūnas, J. Kas- 
močius, K. Sungaila, G. Ware- 
sonas, L. Gavrilovičius.

Sukrautus drabužius ir če- 
verykus tikisi išvežti lapkričio 
1-mą. T-a.

Kuo Yra Keeganas?
Bronxe gyvenantiems bal

suotojams bus įdomu žinoti, 
kad 42 Bronxo dentistai ir gy
dytojai pasirašė pareiškimą, 
kuriame pasmerkė Charles E. 
Keegan elgesius Bavarijoj.

Keegan buvo AMG (Allied 
Military Government) admi
nistratorium Bavarijoj. Tai 
jam vadovaujant, nurodo jie, 
Friedrich Schaeffer, fašistas 
dvasiškis, buvo paskirtas 
premjeru ir keli kiti naciai ir 
pronaciai buvo pastatyti va
dovaujančiose vietose.

“Keegan buvo atsakomin- 
gas už laikymą 53 iš 56 nacių j 
majorų vyriausybėj viename ; 
tik Rosenheim distrikte,” pa
reiškė Harry Rudolph, nese-1 
niai paliųosuotas iš karinės ■ 
tarnybos, buvęs kapitonu Me- 
dikališkame Korpuse. Ru
dolph stojo pirmininku Pilie
čių Komiteto, susidariusio ne-1 
daleisti išrinkti Keegano į 
Miesto Tarybą.

Spalių 30-tą įvyko paradas 
Brooklyno centre atidarymui 
Pergalės Paskolos vajaus. 
Brooklyno kvota yra $310,- 
000,000.

Sukniasiuviai Sudarė 
Komitetą už Darbo 
Žmonių Kandidatus

Sukniasiuviai eiliniai nariai 
nesiryžta eiti paskui ponus 
savo viršininkus, kurie prieš 
jų valią juos norėjo atiduo
ti Dewey paskirtam reakcinių 
republikonų kandidatui Gold
stein ir jų pakalikams iš Li
beralų Partijos.

Eiliniai sukniasiuviai sudarė 
savo komitetą iš 500 vadovau
jančių unijistų iš keliolikos lo
kalų, įskaitant ir didžiausį Lo
kalų 22-rą. Jie pasisakė rem
ti O’Dwyer, taipgi kitus Dar
bo Partijos ir progresyvius 
kandidatus.

Komitetas šaukia masinį 
rinkiminį mitingą lapkričio 1- 
mos, 6:30, tuojau po darbo, 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Pieninių Darbininkai 
Gaus 48 Vai. Algą

Už 40 Valandų
Pieninių darbininkų unijom, 

New Yorke, Valstijinė Tarpi
ninkavimo Tarybo leido gauti į 
48 valandų mokesti už 40 va
landų darbo.

Reikalavusios tų sąlygų uni
jos yra Int. Union of Opera-1 
ting Engineers Lokalas 30-tas 
ir Int. Brotherhood of Fire
men and Oilers, abi AFL Uni
jos grasino streiku, jeigu ta
ryba nebūtų išsprendusi jų by
lą teigiamai.

Sprendimas paliečia Milk 
Dealers Association of Metro
politan New York ir Indepen
dent Milk Marketers, Inc.

New Yorko miesto kvota 
Pergalės Paskolos vajuje yra 
$3,045,550,000. O visos šalies* 
—11 bilionų.

Gal būt ne visur, bet New 
Yorko centre jos vertos nuo 
$15 už pirmą neįskaitymą iki 
$50 už ketvirtą. Taip vadina
mose ekspresinėse gatvėse pa- 
sistačiusieji mašinas pastovėti 
prieš iškabų perspėjimą ne
statyti, 74 motoristai pereitą 
pirmadienį sumokėjo po $15 
Trafiko Teisme. Viso jie su
mokėjo $1,110.

Vaikas Išsigelbėjo nuo 
Mirties

Trijų metų berniukas gulė
jo savo vygėj, o motina triū- 
sėsi virtuvėj savo apartmento, 
271 Troy Avė., Brooklyne. 
Staiga virtuvėj iškilo gaisras. 
Liepsnos ir dūmai užstojo jai 
kelią į kitus kambarius. Spieg
dama, motina išbėgo lauk 
šauktis pagalbos. Pribuvus 
gaisragesiams, vienas, kitų lie
jamas vandeniu, įbėgo vaiko 
jieškoti. Bet vygėj vaiko ne
rado. Jį atrado užsidariusį įbu- 
davotoje drabužiam šėpoje, 
pridusintą dūmų. Vaiką greit 
atgaivino.

Scena is Noel Coward’s gyvos komedijos filmoje 
“Blithe Spirit,” spalvose. Rodoma Winter Garden, 
Broadway, ir 50th Street, New Yorke.

Midway, Helena, Macon ir 
keliolika kitų karo laivų ap
leido New Yorko portą perei
tą antradienį.
> įpZZLZZZZ—■■ _____ !——

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

LaiškasjišJJetiivos
šį laišką gavo brooklynietis 

leitenantas Ernest Duben ’nuo 
saviškių iš Elmininkų km., 
Anykščių pašto, Utenos aps
krities. Laiškas rašytas rugpj. 
13-tą. Tarp kitko, rašo:
Mano Ernestai:

. . .šį karą šiaip taip pra
leidome ir išlikome gyvi. Pra
sidėjus karui ir tiems prakeik
tiesiems fašistų žmogėdroms 
okupavus mūsų teritoriją, aš 
buvau įkištas į kalėjimą. Iš ten 
vos gyvas pabėgau ir po miš
kus partizanavome. Motiną su 
Antanu visaip mūsų prakeikti 
juoddavatkiai kamavo. Išvedė 
arklį, dvi karves ir šluostė 
aruodus dėl to, kad mes “pa
klydę” žmonės, kaip tie lie
tuviškieji nacionalistai šuniu
kai sakydavo. Bet vis dėl to 
mes laimėjome ir Raudonajai 
Armijai padedant, tuos ruduo
sius šunis išsivijome.

Pereitais metais aš įsijun
giau į Raudonosios Armijos 
eiles. Buvau artileristas ir da
lyvavau mūšiuose nuo Šiaulių 
iki Tilžės, už ką gavau drg. 
Stalino padėką ir paskui dar 
prie Klaipėdos ir Latvijos 
TSR ribose mūšius vedėme iki 
pergalės. Esu apdovanotas 
dviem Sovietų Sąjungos orde- 
nais ir medaliu. Buvau sužeis
tas ir dabar neseniai grįžau 
iš ligoninės. Bendrai, dabar 
dar sveikata yra pašlijusi nuo 
to prakeikto kalėjimo. Ir da
bar jau iš manęs ne darbinin
kas. Galiu dirbti tik lengvą 
darbą ir tai prakaitas pilia 
besėdint. Motina ir Antanas' 
jau irgi seni, todėl nebėra 
kam ir dirba. Aš dabar ir kol 
kas dirbu Utenoje Vykdoma
jame Komitete. Algos gaunu 
800 rublių į mėnesį. Man už
tenka. Bet už tai nežinau, kas 
daryti su žeme. Mano many
mu, tai kad abu seniai galėtų 
su manimi pragyventi mieste, 
o žemę išduoti ant pusės 
dirbti, nes vistiek ūkis su gy
vuliais labai nukentėjęs. O 
man negalint jame dirbti, jie 
jau nepajėgs ūkį atsistatyti. 
Todėl prašau Tavo nuomonės 
apie tai, nes ir Tu esi mūsų1 
šeimos narys. . .

Kiek sąlygos leis, manau į 
Maskvą važiuoti mokytis. 
Siunčia mane vietiniai orga
nai, bet kad su sveikata dar 
silpnas. Tai nuo rugsėjo va
žiuoju greičiau į Kaukazą, į 
poilsio vietas, kur pataisysiu 
pašlijusią sveikatą ir pailsė
siu . . :

Rapolas L. Duben.

Laivas Missuori priims lan
kytojus iki lapkričio 8-tos.' 
Rinkimų dienos popietis ski
riamas vien tik žuvusių kare 
artimiesiems.

Cacchione Raštinė 
Prašo Talkos

Miesto Tarybos nario Peter 
V. Cacchione iš naujo išrinki
mui užtikrinti reikia visokios 
talkos. Reikia ir tokios talkos, 
kurią gali duoti jūsų jaunimas 
—rašyti, adresuoti laiškų, su
dėstyti į vokus. Vieta — 26 
Court St., Room 305. Valan
dos nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 
įskaitant sekmadienį.

L. K. N.

Unija Gavo Po $4 
Daugiau Algos

Wholesale & Warehouse 
Workers Lokalas 65-tas (CIO) 
gavo po $4 savaitinio algos 
priedo 1,200 darbininkų, dir
bančių 20-je popierinių indų 
gamintuvių# Dar po $1 turės 
pridėti balandžio 1-mą, o po 
kitą $1 pridėti spalių 1-mą, 
1946 m.

Priedams dar gauta ap- 
draudos planas. Apdraudai 
samdytojai mokės po 3 nuo
šimčius darbininkų uždirbamos 
algos kiekio. Taipgi gavo 7‘ 
šventadienius, laiko ir pusės 
mokestį už darbą pietų lai
ku, ilgiau išdirbusių teises.

VĖL SUŠILOM

Nuo pradžios pereitos sa
vaitės sugrįžęs gražus, šiltas 
oras suteikė lyg ir vasarėlę. 
Temperatūra spalių 30-tą bu
vo pakilus iki 70. Spalių 31- 
mos priešpietį buvo dar dau
giau šilumos ir gražiai saulė
ta.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į ^re

Penktadieniais uždaryta

MIRĖ
Antanas Lubinskas, 60 m. 

amžiaus, gyveno 416 So. 5th 
Street, Brooklyne, mirė spalių 
29 d., namuose. Kūnas pašar
votas grab. M. Bieliausko ko
plyčioj, 660 Grand Street, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 2 d., Most Holy Trini* 
ty kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 3 
sūnus, Frank, Joseph ir Geor
ge. Taipgi ir 3 dukteris, Ca
therine, Barry, Margaret, ir 8 
anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius M. Bieliauskas.

Apie 125,000 vaikų iš di
džiojo New Yorko ir apylin- 

1 kių buvo nuvežti pamatyti lai
vyną pereitą pirmadienį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lapkr. 1 d., Laisvės salėje įvyks 
LDS 1 kp. susirinkimas. Visos ir 
visi kviečiami dalyvauji. Taipgi pa- 
sistengkite pasimokėti už šiuos me
tus. Bandykite atsivesti ir naujų 
narių įrašyti į organizaciją. — M. 
Stakovas, prot. rast. (255-256)

EAST NEW YORK
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadienį, lapkričio 1-mą, 8 
vai. vakare, pas draugus Misevičius, 
115 Montauk Ave., Brooklyn, N. Y.

(256)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

•teisius su naujauaiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Kampan Broadway ir Stone Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Lins

Tel. GLenmore 5-6191

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<
-i
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