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Lapkričio 7 diena Tarybų Į 
Sąjungoj — iškilmingiausia 
diena: Prieš 28-rius metus tą 
dieną užsiliepsnojo Didžioji 
Spalio Revoliucija.

Teisingai Henry A. Wallace 
kadaise nurodė: Didžioji Spa
lio Revoliucija buvo Ameri
kos Revoliucinio Karo ir j 
Prancūzų Revoliucijos papil
dymas — tęsinys žmonijos ko
vų už laisvę, už gražesnį, j 
šviesesnį gyvenimą.

Taigi šią dieną visose tary
binėse respublikose, kurių da
bar jau yra net 16-ka, įvyks 
milžiniškos laisvosios liaudies, 
laisvųjų tautų celebracijos, — 
eisenos gatvėse, džiaugsmo 
mitingai salėse ir džiaugsmin
gi minėjimai milijonų namuo
se.

Nepamirškime, kad pasta
rųjų penkerių metų bėgyje ši 
didžioji sukaktis bus pirmu 
kartu minėta taikos sąlygose!

Tarybų Lietuvos liaudis 
šiandien taipgi iškilmingai 
švęs ir džiaugsis pergalėmis!

vyriau- 
Tarybų Są- 
metų: tik 

oficialiai 
lapkričio

atitinka- 
lapkričio

Jungtinių Valstijų 
sybė nepripažino 
jungos per 16 
prez. Rooseveltas ją
pripažino 1933 m., 
mėn. 16 d.

Šis istorinis įvykis 
mai bus atžymėtas
14 dieną didžiuliame masinia
me mitinge, Įvyksiančiame 
Madison Sq. Gardene New 
Yorke ir kituose miestuose.

Amerikos žmonės trokšta, 
kad tarp šių didžiųjų kraštų 
—Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos — bujotų kuo tampriausi 
draugiški ryšiai, kad viso
kiems reakcininkams ir fašis
tams nepavyktų tuos ryšius 
sutraukyti.

Niekas psaulyj, turbūt, ne
išliejo tiek rašalo ir nepri
plepėjo tiek kvailu pranašys- 

■ čių Tarybų Sąjungos atžvil
giu, kiek Chicagos menševikų 
ablavukas.

Pranašaudamas Tarybų Są
jungai pražūtį, jis savo te
orijas, žinoma, rėmė ne fak
tais, bet troškimais.

Tačiau ablavukas ablavu- 
ku ir pasilieka, o gyvenimas 
eina savo keliu.

Lietuviškieji fašistai ir kry
žiokai šiandien didžiausių pa
jėgų deda tam, kad Amerika 
nepripažintų tarybinės Lietu
vos respublikos.

Jie tam tikslui net ir savo 
“visuotinus kongresus” šau
kia; jie viską daro, kad tik 
kaip nors ilgiau Washingto
ne pasiliktų Pabaltijo “Bach- 
metjevai.”

Na, tai kas gi būtų, jei, da- 
leiskim, Amerika per tūlą lai
ką ir palaikytų Washingtone 
Pabaltijo “Bachmetjevukus” ? 
Ar dėl to Tarybų Lietuva ne
būtų Tarybų Lietuva?

Argi Tarybų Sąjunga ne
buvo Tarybų Sąjunga, kai jos 
nepripažino Hardingo, Coolid- 
ge’iaus ir Hooverio adminis
tracijos ?

Net ir Chicagos menševikiš- 
kas barškalas nemano, jog 
Tarybų Lietuvon bus grąžin
tas fašizmas tik dėl to, 
jos nepripažins ta ar 
valstybė.

Nepripažinimas tegali 
kenkti tik Amerikos
viams normališkiau susisiekti 
su savo broliais Tarybų 
tuvoje. ,

kad 
kita

pa
lietu-

Lie-

Kanadiečiai praneša, 
jie jau paskyrė vieną 
brolišką atstovą j Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, 1 — 
Zigmą Janauską.

Menama, kad ir Montrealio 
lietuviai padarys tą patį..

Iš visų kolonijų pranešama, 
jog atstovų rinkimas praveda
mas pasekmingai. Svarbu,

kad 
savo

8KT WW**.......
EHĮ

KRISLAI
Reikšminga Sukaktis.
Roosevelto Žestas.
Chicagos Barškalas

Nusiminęs.
Kanadiečiai ir

Suvažiavimas.
Rašo R. MIZARA THE LITHUANIAN DAILY

'S

T ATC5VtŽ>Q ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREETV Lu ' Telephone: STagg 2*3878

M

■

Darbo Žmoni?
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVe-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

•V

1

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Lapkričio-Nov., 7, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV. Dienraščio XXVII.
'J

VENGRU RINKIMUS
LAIMĖJO “MAŽIEJI

SAVININKAI”

Vengrijos seimo rinkimuose 
lapkr. 4 “Smulkiųjų Žemės 
Savininkų” partija gavo a-: 
pie 58 nuošimčius balsų, so-l 
cialdėmokratai apie 22 nuo
šimčius ir komunistai 14 
nuošimčių. “Smulkiųjų sa
vininku” vardu kandidatavo 
j seimą visokių pažiūrų 
žmonės, pradedant libera-' 
lais ir baigiant fašistiniais 
politikieriais. Balsavo 4,- 
000,000 piliečių ir išrinko 
300 atstovų.

Prezidentas (spėja Fabrikantų ir Darbininkų Sueigą: WALLACE PAREIŠKĖ
Jeigu Jie Nesusitaikys, tai Bus Išleisti Įstatymai 

Naudot Prievartą prieš Streikus bei Lokautus
PRAMONĖ TURI IŠ 
KO PAKELTI ALGAS

$

” VISAI LAISVI BUVO
VENGRIJOS RINKIMAI

Budapest. -■*- New Yorko 
Times korespondentas ra
šo, jog Vengrijos rinkimai 
lapkr. 4 d. buvo visai laisvi. 
Kraštą užimančioji Sovietų 
kariuomenė ne tik nesikišo 
į balsavimus, bet stengėsi 
niekur nesirodyti tą dieną.

Trumanas Šaukia Darbininkus ir 
Samdytojus Ramiomis Derybomis 

Išspręsti Ginčus Pramonėje

PASTABA ATOM-BOMBOS
DIEVUKO GARBINTOJAM

Maskva. — Sovietinės re-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos depart
ment galva Henry Wal
lace, kalbėdamas fabrikan
tu - darbininku konferenci- < v

Naujo ’ Franci jos Seimo
Susirinkimas

Paryžius, lapkr. 6. — Su
sirinko naujas Francijos 
seimas, kuris veiks kaip 
steigiamasis seimas ir paga
mins naują konstituciją. 
Komunistai šiame seime tu
ri 152 atstovus, socialistai 
151, o katalikai mažiau.

Trijų Dienų Iškilmės 
Sovietuose Revoliuci

jos Sukakčiai Minėti
Maskva, lapkr.. 6. — So

vietų užsienio reikalų komi
saras Molotovas kalbėjo 
masiniame susirinkime, mi- 
ninčiame 28 metų sukaktį 
nuo sėkmingos sovietinės 
revoliucijos. Atžymėjęs ka
rinę Sovietų pergalę, Molo
tovas pareiškė, jog dabar 
visomis jėgomis bus varo
mas pirmyn taikos darbas 
kelti krašto ūkiui ir žmo
nių gerovei. Stalinas kalbė
jo antradienio vakare.

Socialistinės revoliucijos 
minėjimo iškilmės tęsis tris 
dienas.

Jankiy Marininkai 
Būsią Atšaukti 

Iš Cbini jos

Washington. — Prezi
dentas Trumanas lapkr. 5 d. 
atsišaukė į darbo unijų ir 
fabrikantų atstovų konfe
renciją, kad darbininkai ir 
samdytojai vengtų streikų 
bei lokautų. Jis ragino juos 
išspręsti ginčus pramonėje 
per bendrąsias derybas. 
Prezidentas sakė, taika pra
monėje reikalinga visų a- 
merikiečių gerovei ir Ame
rikos intakai pasaulyje.

I Kalbėdamas darbininkų-fa- 
jbrikantų konferencijoj Dar-

—j bo Departmento Auditori- 
jog Amerikos joj, Trumanas pareiškė:

Tientsin, lapkr. 6.
Pranešama, 
marininkai apie' gruodžio 5 
d. būsią ištraukti iš šiauri- “Mūsų šalis susirūpinus

_ . t i • n• • ! įvykiais pramonėje. Tas ru
nes Chimjos. Jankių oficie- į pesįįs pasirodo ir kongrese,
riai sako, kad jie jau “at- 
steigę tvarką”. Taigi mari- 
ninkų uždavinys esąs atlik
tas.

Hoiandai Žada Duot 
Nuolaidų Indonezi
jos Gyventojams

Batavią, Java. — Holan- 
dijos valdžia paskelbė, kad 
jinai pagamino planą, pagal 
kurį Javos ir kitų Indonezi
jos salų žmonės gausią dau
giau laisvės ir galėsią, gir
di, pagarbiai gyventi. Bet 
Javos-Indonezijos patri jotai

Nurnberg. — Tolyn ati
dėta byla prieš nacių vadus.

CHINŲ KOMUNISTAI NURO
DO, KUR IR KADA JANKIU 
MARININKAI JUOS PUOLĖ

Chungking. — Chinų ko
munistų leidžiamas dien
raštis Naujoji Chinija pa
skelbė, kur ir kada Aiperi- 
kos marininkai • išvien su 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų armija puolė komunisti
nių chinų kariuomenę, nors 
amerikonų komandier. ge
nerolas Wedemeyer tvirti
no, kad jankiai neatakavo 
komunistų.

Naujoji Chinija rašo:
Amerikos marininkai, iš 

laivų išlaipinti į Chinwang- 
tao, per vienos valandos 
mūšį privertė komunistų 
kariuomenę pasitraukti. A- 
merikiniai marininkai ir 
Chiang Kai-sheko kariuo
menė spalių 30 d. išvien už
puolė komunistų užimtą 
Haiyang miestą ir 'nugink
lavo 18 komunistinių parti
zanų. Chiang Kai-sheko 
tautininkai ir amerikonai 
kulkosvaidžių ugnim puolė 
chinų komunistus, padarė 
jiems skaudžių nuostolių ir

atėmė iš jų Peihaito mies-

Amerikos marininkai pra
skynė kelią tautininių ka
riuomenei atakose prieš ko
munistus Shanhaikwane. 
Daugiau kaip 30 amerikinių 
marininkų spal. 18 d. apsu
po komunistų kariuomenės 
raštinę Tientsine ir suėmė 
5 asmenis raštinėje. Spalių 
25 d. Amerikos marininkai 
areštavo 6 komunistų atsto
vus, kurie buvo pasiųsti 
tartis su amerikiniais ofi- 
cieriais Chinwangtao.

Jungtinių Valstijų 
vai Peipinąo srityje 
svaidžiais i apšaudė 
komunistų užimtą 
Amerikiniai lėktuvai
lapelius į Kuaną, reikalau
dami, kad komunistai per 3 
dienas iš jo pasitrauktų.

lėktu- 
kulko- 
chinų 

Antse.
mėtė

Sarajevo. —- Maršalas Ti
to užginčijo paskalus, būk 
jis siekiąs įvest diktatūrą 
Jugoslavijoj.

kad organizacijų valdybos juo 
greičiau susiųstų sekretoriui 
išrinktų atstovų mandatus.

Praga. — Gręsia 
700,000 čechoslovakų.

alkis
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kur siūloma visokį įstaty
mai (atkreipti prieš strei
kus).

“Amerikos žmonės su
pranta, su kokiais milžiniš
kais klausimais jūs susidu
riate. Jeigu žmonės negaus

atsakymų šioje konferenci
joje, jie suras atsakymus 
kur kitur. Visa privačios 
pramonės santvarka ir as
meninė proga priklauso nuo 
atsakymų suradimo j tuos 
klausimus.”

Šiais žodžiais prezidentas 
įspėjo, kad jeigu nesiliaus 
streikai, tai galės būti iš
leisti įstatymai valdžios 
prievarta taikyti darbinin
kus su samdytojais. Jis sa
kė, jog derybos yra vienin
telis tikslus būdas pastoti 
kelią lokautams ir strei
kams.

Fabrikantams preziden
tas padarė pastabą, kad jie 
“perdaug dažnai 
laikė darbininkus tik 
biznio posūniais.” Jis taip 
pat nupeikė vienos unijos 
streiką prieš kitą uniją toj 
pačioj pramonėj. Toki tarp- 
saviniai streikai labiausiai 
“ardo publikos pasitikėjimą 
unijomis”, sakė Trumafias.

iviasKva. — sovietines re- ---- - u,v ——
voliucijos 28 metų sukakties J°L sakė:
išvakarėje Pravda kritika- “Jeigu pramonė pridėtų 
vo anglų-amerikonų prana- Pro.c^nt^ daugiau algos 
šus, kurie lemia Europai darbininkam, vis tiek zmo- 
susmukimą. Nes “jie netiki ^s^nustotų viso 20 bilionų 
ilgos taikos galimybe; jie 
tiki atominės bombos die
vuku.”

išvakarėje Pravda kritika- Jeigu pramonė pridėtų

šus, kurie

Australijos Unijos 
Smerkia Anglų 

Žygius Javoj

darbininkam, vis tiek žmo-

ne ■ iki 25 bilionų dolerių uždar- 
ibio per metus; o korporaci
jų pelnai po taksų numuši- 
mo, turbūt, nesumažės; jie 

i gal dar šiek tiek padidės.”

Važiuotės Streikas 
Washingtone

Washingtone sustreikavo 
įgatvekarių ir auto - busų 

Darbo Unijų Taryba New darbininkai ir tarnautojai. 
So. Wales užprotestavo, Sustabdyta visa bendroji 
kad Anglija veikia, kaip miestinė važiuotė. 

Holandijos imperialistų į- I __________
rankis prieš Javos žmones,

i Sulaikė Amerikos Lai- australų kariuomenes pries 
Javos gyventojus.

Sydney, Australija.

I
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Pakelti Darbininkams Algas tai 
Svarbiausias Klausimas^ Sako

Murray, CIO Unijų Pirmininkas
.Washington. — Svarstyti 

pakėlimą darbininkams al
gų yra svarbiausias klausi
mas, kurį turi diskusuoti 
darbo unijų ir fabrikantų 
konferencija, pareiškė Phi
lip Murray, CIO unijų ge- 
neralis pirmininkas. O A- 
merikos Darbo Federacijos 
galva William Green sakė, 
jog ši konferencija turėtų 
tiktai išdirbti būdus (pro
cedūrą), kaip privalo darbi
ninkai ir samdytojai santy
kiauti. Pasak Greeno, tai 
uždarbio priedų svarstymas 
niekais paverstų konferen
ciją. Greenas priešinosi to
kių “ginčijamų klausimų 
kėlimui, kaip algų priedai, 
darbas visiems ir reikalingi 
tam įstatymai.”

Fabrikantų atstovai taip 
pat reikalavo nediskusuoti 
čia algų priedų.

no raginimui, kad samdyto
jai ir darbininkai per ben
dras derybas, be streikų 
spręstų ginčus pramonėje.

CIO galva Murray, atsi
liepdamas, pastebėjo:

“Didelė dalis amerikinių 
samdytojų aiškiai ir griež
tai atmetė bendrąsias dery
bas, kurių darbininkai rei
kalavo.”

Kas liečia uždarbio prie
dus darbininkams, Murray 
sakė:

“Amerikos darbininkai 
išvien veda kaip ir kryžiaus 
karą dėlei vieno paprasto 
tikslo, kad jiem būtų su
grąžintas tas pats uždarbis, 
kurį jie namo parsinešdavo 
karo metu, kad jie 
žmoniškai gyventi.”

Taigi darbininkai 
kovoja ne dėl naujų
pakėlimų, o tik reikalauda
mi sugrąžint tą uždarbio 
dalį, kuri liko nukirsta, ka
da, karui pasibaigus, tapo 
sutrumpintas darbo laikas 
ir panaikinti viršvalandžiai.

galėtų

dabar

Fabrikantai Paneigia Bend
rąsias Derybas

Fabrikantų atstovai Mo
sher ir Eric Johnson žo
džiais pritarė prez. Truma-
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Anglai Šaudo Javos 
Žmones; Rolandai 
Degina Jų Namus

vus nuo Chiango Chinų 
Iškėlimo į Yingkow
Admir. Barbey Laivas.— 

Amerikos laivai plukdė 
naujus Chiang Kai-sheko 
chinų tautininkų armijos 
būrius linkui Mandžurijos 
ir norėjo išlaipinti juos į 
Yingkow uostą. Laivams 
besiartinant, jie pamatė

Batavia. — Susišaudė an
glai su Javos Indonezijos 
patrijotais Batavijoj. Ho
landai kovėsi su Javos par- chinų komunistų kariuome- 
tizanais Kebajoran apskri- nę su plikais durtuvais pa- 
tyj. Jie taip pat sudegino krantėje belaukiant. Ame- 
150 javiečių namų. rikiniai laivai todėl ir ne-

Naujoji Zelandija beveik 
neįleis dirbinių iš Amerikos.

Pirkite Pergalės Bonus.

rikiniai laivai todėl ir nV 
laipino chinų tautininkų į 
tą Mandžurijos uostą.

Sovietų kariuomenė jau 
pirm penkių dienų pasi
traukė iš Yingkow.

ARMIJOS LAIKRAŠTIS AT 
MUSA 1SSISOKIM4 PRIES 

SOVIETU S tJ! NLĄ
Paryžius. — Amerikiečių 

kapelionas kun. Paul J. 
Cuddy atrašė nusiskundimo 
laišką jankių kareivių laik
raščiui Stars and Stripes; 
jis sako, kad Stars and 
Stripes “stebėtinai užjaučia

mano šalies gyvybei.”
Kareivis Daniel Franz- 

blau:
“Jeigu Kapelionas vadina 

Maskvą aršiausia totalitari
ne diktatūra, tai reikia pa
daryti išvadą, kad kitos 

Sovietų Sąjungą ir net gi-1 diktatūros jam geresnės už 
liai gerbia ją.” O kunigas' Maskvos — o tai labai kei- 
Cuddy savo laiške vadina sta ir pavojinga išvada.” 
Sovietus “nuodugniausia, la
biausiai organizuota ir vie-! Shackelford:
nintėle tarptautiniai veik-: “Atrodo, kad tamsta ne- 
lia diktatūra šiandieninia- j apkenti rusų, kurie daugiau 
me pasaulyje.” gyvybių sudėjo,

Čia paduosime keletą iš- pasitikėjimą savo valdžia, 
traukų, kaip eiliniai Ame- S negu bet kuris kitas kraš- 
rikos kareiviai ir oficieriai | tas, gal būt, daugiau negu 

visi kiti talkininkai sykiu.” 
Kapitonas M. Schneider: 
“Kapelionas pasipiktinęs, 

kad mes kovojome ne prieš 
tas šalis, prieš kurias rei
kėję kovoti.”

Leitenantas:
“Stars and Stripes vykdo

Kapitonas Louis T.

reikšdami

atsakė per Stars and 
Stripes^į tą kunigo laišką.

Kareivis Bernard E. Ja
coby:

“Kapelionas Cuddy rei
kalauja meilės visoms tau
toms, bet neapykantos lin
kui Sovietų Sąjungos. Gal 
tai bus baisu kepelionui, bet politiką Ike’o Eisenhowe- 
aš neapkenčiu pirmkarinės 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos valdžių ir dabartinių 
Ispanijos ir Argentinos val
džių. Aš nekenčiu tų, kurie Sąjunga, karui laimėti ir 
grūmojo mano gyvybei ir i taikai išlaikyti.”

rio, mūsų karo departmen- 
to ir Amerikos žmonių — 
politiką bendradarbiavimo 
ir draugiškumo su Sovietų
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28-ri Metai!* *>
Prieš 28-rius metus lapkričio 7 dieną 

prasidėjo Didžioji Spalio Revoliucija 
Rusijoje, kuri sukrėtė visą kapitalistinį 
pasaulį. Spalio Revoliucija ji vadinama 
dėl to, kad pagal senąjį kalendorių ji 
prasidėjo spalio mėn. 25 dieną.

Taigi lapkričio 7 dieną visoje Tarybų 
Sąjungoje šis įvykis bus nepaprastai at
žymėtas. Džiaugsis šiomis sukaktuvėmis 
ir viso pasaulio darbo žmonės.

Didžioji Spalio Revoliucija prasidėjo 
pirmiausiai Rusijos didmiesčiuose,—Pet
rograde, Maskvoje ir kitur. Bėgyje kele- 
tos dienų revoliucijos liepsna apėmė vi
są plačiąją šalį. Įsikūrė Tarybų sistema, 
tarybinė valdžia, vadovaujama bolševikų 
partijos su genijais Leninu ir Stalinu 
priešakyj.

Daugelis visokiausių pranašų tuomet 
jai lėmė pražūtį. Sakė, būk Tarybų vy
riausybė negalėsianti ilgiau gyvuoti, 
-kaip keletą savaičių, o ilgiausiai — ke
letą mėnesių.

Kapitalistinis pasaulis buvo paskelbęs 
jai boikotą, — tiesiog karą, intervenci
ją ir blokadą. Jungtinės Valstijos nepri
pažino Tarybų vyriausybės net iki 1933 
m. lapkričio 16 d.

O betgi Tarybų vyriausybė gyvavo!
Ir šiandien, po 28-rių metų, tarybiniu 

(socialistiniu) gyvenimu gyvena ne tik 
Rusija, bet ir 15-ka kitų respublikų! Virš 
6-tadalis pasaulio sausžemio yra socialis
tinis.

Jei ne Tarybų Sąjunga, šiandien jau 
kiekvienam aišku, pasaulis būtų apimtas 
juodojo fašizmo. Tarybų Sąjunga šian
dien stovėjo ir tebestovi tarsi kokis mil
žinas, saugojąs pasaulio, civilizaciją, pa
saulio kultūrą ir jo žmonių laisvę.

Antrojo pasaulinio karo metu Tarybų 
Sąjungai teko atlaikyti pačius didžiau
sius, pačius žiauriausius fašizmo smū
gius. Tik dėka nepalaužiamai Tarybų 
Sąjungos tautų vienybei, dėka narsiajai 
Raudonajai Armijai, dėka sugabiai va
dovybei, su Stalinu priešakyj, toji šalis 
iš deiensyvo išvystė ofensyvą ir uždavė 
mirtinus smūgius fašistinei Vokietijai ir 
josios satelitųnams kraštams. Tais savo 
žygiais Tarybų Sąjunga išgelbėjo civili
zaciją nuo fašistinės pavietrės ir per me
tų metus laisvoji žmonija jai bus už tai 
didžiai dėkinga.

Šiandien, po ketverių metų, Tarybų 
Sąjungos tautos-išdidžiai ir laisvai mi
nės savo tėvynės 28-rių metų sukaktį 
taikos sąlygose, apvainikuodamos di
džiules pergales, atliktas Tarybų Sąjun
gos ir josios talkininkių, Amerikos, An
glijos ir kitų kraštų.

Lietuviam darbo žmonėms smagu šią 
dieną minėti dar ir dėl to, kad ir jų tėvų 
kraštas, Lietuva, yra tarybinė respubli
ka, kurios liaudis drauge su kitomis ta
rybinėmis tautomis iškilmingai mini di
džiąją šventę.

Demokratinis pasaulis, minėdamas šią 
dieną, trokšta, kad tarp Taryb. Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų bujotų glaudžiausi 
ryšiai pasaulinei taikai palaikyti. Demo
kratiniai nusiteikę žmonės darbuojasi, 
kovoja prieš visus tuos, kurie siekiasi 
Ameriką nustatyti prieš Tarybų Sąjun
gą, kurie kursto žmones prie naujo pa
saulinio karo.
''Didžioji Spalio Revoliucija, kaip ka

daise nurodė Henry A. Wallace, yra mil
žiniškas žingsnis pirmyn žmonijos prog
rese. Todėl viso pasaulio darbo žmonės 
ir mini šią sukaktį iškilmingai ir su jaus-, 
mu, kad iškilusi iš Spalio Revoliucijos 
Tarybų Sąjunga po didžiųjų pergalių 
laimingai gyvuos ir klestės ramiame pa
sauly.

Kodėl Londono Konferencija 
Nepasisekė?

Vienas žymiųjų Amerikos žurnalistų, 
Walter Lippman, praeitą šeštadienį ra
šė savo kolumnoje, kodėl nepasisekė 
Londono konferencija ir kodėl šiandien 
tarp Jungt. Tautų nėra tokio susitarimo, 
kokio pasaulis trokšta. Jo nuomone, ne- 
susitarimai išplaukia iš to fakto, kad 
Jungtinės Tautos ima svarstyti pirmiau
siai antraeilinius dalykus, užuot ėmęsi 
už paties centrinio klausimo.

Jo nuomone, Vokietija dar vis yra tuo 
centriniu klausimu. Iki Vokietijos liki
mas, iki jos ateitis nebus tinkamai iš
spręsta, tai ir visi kiti taikos klausimai 
nebus galima išspręsti.

Akiregyj to, Londono konferencija 
buvo pasiėmusi svarstyti Italijos ir Bal
kanų kraštų klausimą, “pamiršdama,” 
kad pirmiausiai turėtų būti išspręstas 
centrinis klausimas — Vokietijos klausi
mas.

Mr. Lippman’as “duoda vėjo” mūsų 
valstybės departmental ir jis aną dieną 
savo kolumnoje pastebėjo, kad pasaulis 
vedamas link... naujos katastrofos.

Straipsniai ir Apie Vilnių ir 
Kauna C

“Kaip dabar atrodo tarybinės Lietu
vos sostine Vilnius” straipsnis, spaus
dintas pastaruosiuose Laisvės numeriuo
se, buvo labai įdomus straipsnis, meis
triškai parašytas. Kiekvienas, straipsnį 
skaitęs, džiaugiasi vaizdingu Lietuvos 
sostinės aprašymu. Už tai, žinoma, nuo
pelnas priklauso straipsnio autoriui Z. 
Balevičiui.

Neužilgo išspausdinsime ir kitą taip 
pat įdomų straipsnį apie buvusiąją lai
kinąją Lietuvos sostinę, apie Kauną.

Abu straipsniai buvo specialiai para
šyti Amerikos lietuvių spaudai; abudu 
turėtų būti nuodugniai perskaityti.

Turime būti dėkingi Lietuvos rašyto
jams ir žurnalistams, kad jie mūs nepa
miršta !

Indusai Javos Žmonėms Šaudyti.
Iš Indonezijos, ypačiai iš Javos salos, 

ateina stebinančių skaitytoją žinių. Bri
tai ir hollandai slopina indoneziečius, ko
vojančius už savo laisvę—slopina Ameri
kos ginklais, gautais pagal lend-lease į- 
statymą. Sekretorius Byrnes neprotesta
vo dėl tų žmonių slopinimo, o tik pata
rė anglams ir hollandams nuimti nuo 
ginklų ženklus, rodančius, kad jie buvo 
gaminti Amerikoje, kad Indonezijos gy
ventojai negalėtų sakyti, jog tai Ameri
kos ginklai!

Kita dar keistesnė žinia neseniai buvo 
paskelbta: Anglijos valdžia siunčia į Ja
vos salą indusus kareivius! Indusai yra 
mobilizuojami pavergtoj Indijoj ir siun
čiami į Indoneziją kovojantiems dėl lais
vės indoneziečiams žudyti!

Ar tai ne šlykštu!
Na, bet turime atsiminti, jog taip el

giasi Anglijos socialistų valdžia!

Ar T rumunas Eis Roosevelt o 
Pramintu Keliu?

Dienraštis Vilnis rašo:
“Atrodo, kad prezidentas Trumanas 

turės eiti Roosevelto keliais, jei jis no
rės palaikyti ne stambius interesus, bet 
Amerikos žmonių reikalus. Jam teks su
sikirsti su Kongreso dauguma ir vesti 
kovą.

“Kaip Rooseveltui, jam teks remtis 
dauguma žmonių, o ne Kongresu.

“Kada jis griežčiau pasisakė už savo 
siūlymus, prieš jį išstojo kongresinės ko
misijos, dalis Kongreso, kaip jie ėjo 
prieš Rooseveltą. Rooseveltas pravesda
vo savo užmanymus tik remiamas dau
gumos žmonių. Jis savo kovas prieš re
akcinius elementus Kongrese perkeldavo 
į žmones ir jis laimėdavo.

“Trumanui berods teks tas pats da
ryti. Jisai jau atakuojamas. Jis jau ne
geras reakciniams elementams, kaip 
Rooseveltas buvo negeras. Kol jis nesi- 
spyrė su bedarbiams užtikrinimo bi- 
lium, kol jis tylėjo dėlei algų, jis buvo 
geras. Kas kita dabar.

“Suprantama, su namine politika su
rišta ir užsienio politika. Kooperavimas 
su SSSR, palaikymas kovojančių už lais
vę kolonijose žymiai pagelbės gauti sa
vo šalies žmonių paramą prieš reakci
ninkus. . *

“Jei Trumanas eis Roosevelto keliu, jis 
laimės.”

Kelione Tarybų Lietuvon
RUOŠA DIDŽIOJON 
KELIONĖN

Liepos 20 buvo svarbi 
diena. Vakare turėjome 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto specialį susirinki
mą. Susirinkime paaiškėjo, 
kad mes galime į Lietuvą 
pasiųsti atstovą. Tikslas at^ 
stovo siuntimo būtų: susi
pažinti su pokarinės, išlais
vintos Lietuvos reikalais ir 
sužinot, kaip ir kokiu būdu 
mes amerikiečiai galėtumė
me suteikti jai dėl atsistei- 
gimo daugiausia paramos. 
Be to, mums reikia geresnių 
ryšių su Liet, žmonėmis. 
Laiškais tuos ryšius sunku 
užmegsti. Gyvas žodis, pasi
matymas, suėjimas į pažin
tį su veikėjais, pasikeitimas 
mintimis — štai kas reika
linga.

Vienbalsiai nutarėm nau
dotis proga ir atstovą siųs
ti. Kadangi mūsų Komitetas 
priklauso prie Russian War 
Relief, tai nusitarėme pra
nešti jiems mūsų nutarimą 
ir prašyti jųjų • užgyrimo. 
Išrinkome du komiteto na
riu (Lillian Kavaliauskaitę 
ir Vincą Čepulį) su ta įstai
ga oficiališkai pasitarti.

Pagaliau klausimas žmo
gaus: kuris turėtų važiuoti? 
Visų komiteto narių, apart 
manęs, buvo viena nuomo
nė: Aš turėčiau važiuoti, 
kaipo tampriausia susirišęs i 
su visa Lietuvai paramos 
teikimo veikla. Bandžiau' 
iškelti kitų veikėjų kandi
datūrą. Tačiau Komitetą į- 
tikinti nepavyko ir vienbal
siai išrinko mane važiuot. 
Prisieina nutarimą priimti 
ir ruoštis kelionėn. Mano
ma, kad į apie mėnesį laiko 
priseis išvažiuoti. Gal lėktu
vu, o gal laivu. Lėktuvu pa
siekti Vilnių imtų penkioli- 
ką dienų, o laivu — mažiau
sia 25 dienas. Vadinasi, Lie
tuvą bus galima pasiektą 
tiktai į rudenį. . ■

Tūkstančiai minčių da-\ 
bar “skaldo” galvą. Kaip 
pasiruošti, kad ši kelionė 
atneštų daugiausia naudos?

Techniškoji pasiruošimo 
pusė irgi svarbi. Reikia jieš- 
koti pasporto ir vizos. Ka
dangi tebegyvename karo 
sąlygose, ar sutiks valsty
bės departmentas išduoti 
pasportą ir išleisti? Tuojau 
reikės kreiptis ir prašyti.... 1

Liepos 21 d. vakare su dd. 
Mizarais buvome pas dd. 
Buknius vakarieniauti. Buk- 
nienė turėjo iškepus kala
kutą. Vakarienės tikslas, 
kiek - suprantu, buvo pasi
šnekėti apie kelionę Lietu
von. Nastė sakė, kad jai iš 
galvos neišeina ta mintis, 
jog kas nors neužilgo va
žiuos Lietuvon, iš kurios ji 
ne per seniausia atvažiavus 
ir kurios žmonių ji esanti 
taip išsiilgus.

Valgėme ir

Rašo Antanas Bimba

Tiek daug mes visi tikimėsi 
iš šios misijos! Šimtai įvai
riausių klausimų iškyla.

Pasitarimai su Russian 
War Relief viršininkais su
trukdė ruošimąsi kelionėn. 
Jie;buvo tos nuomonės, jog 
jųjų delegacija (Dr. Car
ter ir Mr. Weingard) at
liks ir tuos reikalus, kurie 
apeina mus lietuvius. Ta
čiau, aišku, mes buvome ki
tos nuomonės. Mes nusita
rėme tiesiai kreiptis į Ta
rybų Sąjungos Generalinį 
Konsulatą tuo reikalu. Rug
pjūčio 7 d. išsiuntėme seka
mą laiką:

of 
to

to

to learn 
our ef-

as to 
contact 
of Lith-
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for Mr. Anthony Bimba.
The visa can be received 

at this Consulate upon 
presentation of a valid 
passport at any time con
venient for you.

Very truly yours,
Pavel I. Fedosimov.

Tą pačią dieną išpildžiau 
aplikaciją dėl gavimo ame
rikinio pasporto išvažiavi
mui į Taryb. Sąjungą. Dau
giau nieko nebeliKo, kaip 
laukti atsakymo iš mūsų 
Valstybės Departmento.

kus, pradedama rūpintis 
transportacija. Vėl kreipiuo
si į Sov. konsulatą, kaip bū
tų galima pasiekt T. Lietuvą. 
Pataria kreiptis į bile ku
rią laivų liniją ir pasitei
rauti, gal plaukioja laivai į 
Švediją, arba į Danzigą. 
Nueinu į Swedish Ameri
can Line, atsako, kad pasa- 
žieriniai laivai visiškai tuo 
tarpu nekursuoja tarpe A- 
merikos ir Švedijos. Tačiau 
jie paima norinčiųjų va
žiuoti vardus ir veda sura- 
raša. Kai laivai pradės nor- 
mališkai kursuoti, praneš 
visiems. Bet kokia iš to nau
da man, norinčiam galimai
greičiausiu laiku išvažiuot? 

Dar tebeveikia įvairūs ka-į ... ,T. .____ x.....A j-i —x.- ; Skambinu War Shipping 
Valdžia Boardui ir klausiu, gal jie 

turi kokį patarimą. Iš ten 
pataria kreiptis į Moore 

bių reikalų atlikimui. Ar MacArthur kompaniją. Gir- 
mūsų reikalą priskaitys Jįe laivų, kurie ve- 
prieš tų svarbiųjų reikalų? za ^^siai 1 Danzigą. .— 

i man kompanija paaiškina. 
Lauksime ir tikėsimės. Rad jie pasažierinių laivu 

Tuo tarpu, neturint užtikri- įrgi neturi. Eina tiktai ta- 
nimo, jog bus galima išva- voriniai ir neveža pasažie- 
žiuoti, suprantama, . visas :rjų daugiau kaip po tuziną.

riniai suvaržymai dėl važi
nėjimo užsienin. ____
išduodanti leidimus važiuo
ti užsienin tiktai labai svar
bių reikalų atlikimui. .
mūsų reikalą Bet 

: man kompanija paaiškina,

ruošimasis turi apsistoti. 
Prabėga dvi ilgos savaitės. 
Mūsų Valstybės Depart- 
mentui Washingtonan siun
čiu telegramą, klausdamas, 
kas padaryta su mapo apli
kacija dėl pasporto? Už ke- 
letos dienų gavau atsaky
mu, kad mano reikalą tebe- 
svarsto, nuosprendis dar 
nėra padarytas. Pasibaigė 
rugpjūčio mėnesis, prabėgo; 
ir visas rugsėjis, o apie pas-! 
portą nieko nebesigirdi.! 
Kas liečia mane, jau buvau' 
veik praradęs visą viltįĮ 
pasportą gauti. Sakydavo, ; 
jog užtenka dviejų savaičių, 
kad gauti valdžios vienokį 
ar kitokį atsakymą.

Tačiau po su viršų septy
nių savaičių laukimo, pra
džioje spalių mėnesio gaunu 
pasportą! Dabar jau klausi
mas, kaip greitai galima iš
važiuoti? Norime Lietuvą 
pasiekti dar prieš didžiuo
sius šalčius. Nieko nelau- i

Be to, girdi, visos vietos y- 
ra paimtos Amtorgo. Jeigu 
jie užleis vietą, bus gerai, 
galėsiu važiuoti. Sekamas 
laivas apleis New Yorką 
spalių 20 dieną. Pradedu 
teirautis ten.. Jau spalių 5 
diena. Atrodo, kad ir čia ką 
nors laimėti vilties visiškai 
mažai.

(Daugiau bus)

F ATS O...

General Consulate of
USSR,

7 East 61st St., 
New York City, N. Y.
Dear Sir:

Since the beginning 
the war, the Committee
Aid Lithuania has been 
collecting and sending re
lief, through the "Russian 
War Relief, to the people 
of Lithuania — at first to 
the Lithuanian evacuees 
and Lithuanian units of 
the Red Army in the in
terior of the USSR, and 
since the liberation of 
Lithuania, 'directly 
Lithuania.

We would like 
the results of 
forts as well 
establish direct 
with the people
uania, in order to find out 
which way we could as
sist them more succesfully 
in the work of reconstruc
tion of their devastated 
land.

Therefore, we have de
cided to send our Commit
tee’s chairman, Anton 
Bimba, to Lithuania as 
soon as possible, and also 
to request you to make 
arrangements accordingly, 
sucn as visa, etc.

Thanking you in ad
vance, we remain,

Very truly yours, 
Committee To Aid 

Lithuania 
per Lillian K. Belte 
Financial secretary

Rugp. 14 gavom nuo Kon
sulato sekamą laišką:

Dear Miss Belte:
The Consulate General 

of the USSR hereby in
forms you that the re
quest of the Committee To 
Aid Lithuania of August 
7, 1945, to permit the 
chairman of the above 
Committee to go to thė 
Lithuanian SSR for con
ference with its represen
tatives in charge of relief 
-Work, has been met with dymą sužeist, kareivių ir už 
favorable decision and an darbais aprūpinimą visų 
entry visa into the Soviet! veteranų. WiIliam Green, 

Amerikos Darbo Federaci- ! 
jos prezidentas, ir Philip 
Murray, Industrijinių Or
ganizacijų Kongreso prezi
dentas, pareiškė iždo sekre
toriui FRED M. VINSON, 
jog darbininkai vėl tuojau 
pilnu širdingumu atliks sa
vo užduotį — pirks Perga
lės Bonus.

Labor United for Victory Loan

GREEN

A.F.L. ir C.I.O. preziden
tai vieningai stoja už pirki
mą Pergalės Bonų, už gy-

kalbėjomėsi. Union has been granted

Britų oficieriai tempia i daboklę nužiūrėtą juodaja
me turguje prekiautoją britų valdomoj Berlyno srityj.

Aišku, kaip diena, jog ti-Į saugūs ir 
krieji savo šalies patriotai!nuošimtį 
yra darbininkai. Jie pasku 'Pirkdami 
tiniais centais remia savo padedame 
valdžią aprūpinimui vetera- veteranus, 
nų gydymu ir darbais. Jie 
taipgi supranta, kad reikia 
visiems petys į petį veikti 
pastatymui pramonės ant 
stiprių kojų gyvenimui tai
kos metu. Mes, lietuvių 
kilmės amerikiečiai darbi
ninkai, esame dalimi skait-

MURRAY 

lingosios Amerikos darbi
ninkų klasės ir širdingai 
stojame su vadais savo di
džiųjų organizacijų šiuo at
veju.

Aišku, kad mes, organi
zuoti darbininkai, patys 
perkam Pergalės Bonus be 
agitacijos. Tačiau yra žmo
nių, kurie dažnai atsilieka 
net ir svarbiausiuose reika
luose. Tad mūsų pareiga y- 
ra raginti visus žmones 
pirkti Pergalės Bonus ir 
pirkti juos tuojau.

Įdėti į bonus pinigai yra 
atneša didesnį 
negu bankuose. 
Pergalės bonus 
valdžiai gydyti 
parvežti iš už

sienių atsitarnavusius ka
reivius ir aprūpinti juos 
darbais.

Mes taipgi kuriame sau 
geresnį taikos metu gyve
nimą, investindami savo pi
nigus į karinius bonus.

P. Buknys

<*4  ̂įj,,
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trečias puslapis

I

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

M
* - ■ ‘ -- ----------------

Kas nors iš naras mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Tarybų Lietuvos Moterys Savo 
Krauju ir Gyvybėmis Padėjo 

Išlaisvinti Tėvynę
Šiandien visame pašau-j Kai Mariją, sunkiai šti

lyje yra žinomi rusų bei ki- žeistą į koją, išnešė iš ko
tų tautų narsiųjų moterų, i vos lauko, atsipeikėjus pir- 
pasižymėjusių Didžiajame: mas jos klausimas buvo: 
Tėvynės Kare, vardai. Ne- —0 kaimą ar paėmė mū- 
atsilieka nuo jų ir lietuvių1 siškiai?
tautos moterys. Tėvynę Panevėžietė komjaunuolė 
ginti skubėjo ne tik vyrai, Elena Sergejevaitė aštuo- 
bet ir moterys. nius mėnesius tarnavo kul-

Štai Lidija Bartkienė kosvaidžių batalione ir mo-
tada savo laiške LTSR kinosi.

tuojau po to, kaiKlasių karo paliaubos pasibaigė
armija sugrąžino kontrolę Montgomery Ward krautu
vės savininkams, iš kurių vyriausiu yra Sewell Avery 
(armijos ant rankų išneštasis iš krautuves karo laiku). 
Paėmęs kontrolę, Avery pirmiausia uždraudė krautu
vėj unijines sąlygas ir teises. Tad ir vėl matome uni- 
jistą dalinant lapelius darbininkams prie krautuvės, 
Chicagoje.

Laikraštininkų Trys 
Žymūs Pagerbtieji

Laikraštininkų Gildija New 
Yorke savo 10-me metiniame 
“Page One” baliuje “Pirmo 
Puslapio” pagerbtaisiais pa
kvietus Mrs. Eleanor Roose
velt, gen. Eisenhowerį ir 
skulptorių Jo Davidson. Balius 
įvyks gruodžio 6-tos vakarą/ 
Madison Square Gardene.

Jai Patiko “Gavelio
Klaida”

Nėra Priežasties, Dėl Ko Mūs 
Šalis Negalėti! Geriau 

Aprūpinti Vaikus
“Mes turime ganėtinai žemės. Mes turime medžių ir 

lentų. Mes turime plieno ir visokių kitokių medžiagų. 
Mes turime darbininkų. Mes turime spėkų ir proto.. To
dėl nėra tokio dalyko, kurio mes negalėtumėm suplanuo
ti ir nuveikti, jei tik mes prie to sieksime. Bet mes tą 
turime atlikti bendromis pastangomis. Todėl nei minutei 
nepaliaukime remti organizuotų darbininkų patiektus 
planus ateičiai. Ateitis bus mūsų — paprastųjų žmonių.”

Liaudies Komisarų Tary
bai rase: “Aš girdėjau, kad 
formuojami lietuviški Rau
donosios Armijos daliniai.' ti... 
Norėčiau būtinai įstoti į jų Mūšio lauke Elena pasiro- 
eiles ir atkeršyti fašistams j Jė kaip drąsi ir sumani ko- 
už padarytas skriaudas.” votoja. Vienam kulkosvaid- 

R. Josvainaitė laiške pa-ižiui nutilus, ji griebė kitą 
kartotinai pabrėžia: “Pra- ir savo taiklia ugnimi gul- 
šau, labai prašau padėti dė priešą. Ji pati viena šau- 
man patekti j Raudonosios j dė tol, kol atvyko pėstinin- 
Armijos eiles. Aš pasinio-i kai, atmušė puolantį prie
šus! atiduoti tėvynei visas i šą ir sėkmingai atliko kari- 
jėgas, o reikalui esant, ir’nį uždavinį. Po to jos 
gyvybę.” įtinę papuošė medalis

Lietuvaitė komjaunuolė drąsą ir jai suteiktas 
Aldona Meškeliūnaitėf pa- žanto laipsnis, 
reikšdama savo troškimą 
patekti į kovotojų eiles, lai
ške pabrėžia: “.. . už komu
nizmą, už Lenino-Stalino 
partiją nesigailėčiau savo 
gyvybę paaukoti.”

Lietuviškųjų Raudojo-j ros į parmąsias linijas. Pa- 
sios^ Armijos štabų durys dalinio, kuriame virėja bu

vo Aldona Ruseckienė, ko
votojai kasdien gaudavo 
šiltą, sotų maistą ir girda
vo už tai Aldona, v

—Puiki tavo žmona, Ru- 
seckai, ir dar puikesnė vi
rėja, —sakydavo vyrai.

Įnirtingose kautynėse su 
vokiečiais, 58 metų Rusec- 
ko tėvas, savanoriu stojęs 
į mūšį, kad sykiu su sūnum 
naikintų priešą, benaikin- 
damas priešo’ kulkosvaidžių 
lizdą žuvo. Jo sūnus buvo 
pirmuoju puolančiųjų tar
pe.

—Pirmyn ir pirmyn, 
draugai, — drąsino jis. — 
Jei aš būsiu sunkiai sužeis
tas — praneškit mano žmo
nai.

Kaip ir visada, savo lai
ku, su termosu slinko į mū
šio lauką Ruseckienė. Me
tusi termosą į salį, ji tuo
jau pradėjo gelbėti sužeis
tuosius. Pirmiausia išnešė 
vyro tėvo lavoną, o paskui 
dar 27 sužeistuosius. Ir 
staiga ji atsiminė: kur gi 
vyras? Pačioje kalno viršū
nėje juodas taškas. Tai ir 
buvo jos Juozo lavonas. Jis 
buvo kruvinas ir sušalęs. 
Aldona slinko prie jo sprog
stant minoms ir priešo snai
periams šaudant. Milinė 
buvo jau daugelyje vietų 
kulkų sukapota ir veidas

kasdien būdavo apgultos ne 
tik vyrų, bet ir lietuvių mo
terų. Ir koks būdavo triuk-! 
šmas, jei kuriai nors buvo) 
atsakoma.

— Mes neprastesnės už 
kitu tautų moteris, — atsi
kirsdavo jos.

Kai Mariją Kutraitę, 
LTSR Aukščiausiosios Ta- 
rvbos deputatę dalinio va
das paklausė, kuo ji nori 
būti, ji nedvejodama tvir
tai pasakė:

— Eiliniu kareiviu šau
lių kuopoj 1

Netrukus Marija pasida
rė geriausias šaulys batalio
ne, o suruoštose padalinio 
šaudymo lenktynėse Kutrai
tė paėmė pirmą v^etą.

—Aš būsiu snaiperis, — 
po to pasakė jinai. Ir kiek
vienas vokietis, išdrįsęs aki
plėšiškai pakelti galvą, kris
davo nuo tikslaus Marijos 
šūvio.

prie figūros tikęs

9174
SIZES 
14-20 
J2-42

Patogus, 
apatinis drabužis tinka sau ir 
dovanai, jeigu asmens, kuriam 
norime dovanoti figūra ir dy
dis gerai žinoma. Forma 9174 
gaunama 14 iki 20 ir 32 ik’ 
42 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y,

—Dirbom taip nuošir
džiai, jog po pamokų kar
tais baltinius tekdavo gręž- 

. sakė ji juokdamasi.

Policistai Auklės Šis Tas Apie Maistą

krū- 
už 

ser-

Aldona Ruseckienė 
navo viename dalinyje 
savo vyru ir vyro tėvu. Ji 
buvo dalinio virėja. Kasdien 
kovotojai matydavo ją šliau
žiant su termosu ant nuga-

tar-jBet atsipeikėjusi 
su

New Yorko policistams ne 
kartą pasitaiko akušerės pa
reigos biedniokų šeimoms. Ta
čiau aną dieną su tokia pro
blema jie spėjo į ligoninę, 
daktaras už juos atliko. Apsi
džiaugę, tarėsi važiuosią sau. 

naujagimio
motina išaiškino, kad namie 
liko kiti penki maži vaikai, o 
vyras randasi armijoj. Nudū
lino policistai pas vaikus auk
lėmis. žinoma, ne ilgai jiems 
teko jomis būti, vaikus tik ap
rengė ir nuvežė prieglaudon, 
kur jie turės pabuvoti iki mo
tina sugrįš ir sustiprės.

Du asmenys to paties aukš
čio ir svorio reikalauja to pa
ties kiekio proteinų maiste, 
sako New Yorko Community 
Service Society savo buletine.

Proteinų — muskulus buda- 
vojančio ir atbudavojančio 
maisto — gauname mėsoje, 
žuvyje, kiaušiniuose'. Pupelėse 
irgi yra nemažai, nors ne 
tiek, kiek aukščiau minėtuo
se maistuose.

Buletin&s sako, kad supra
timas, būk proteinų reikalas 
paeina nuo rūšies darbo, yra 
klaidingas.

Perskaičiau knygą “Ber
nardo Gavelio Klaida”. La
bai malonu skaityti. Rodos, 
kad visą galėtum perskaity
ti per vieną sykį. Draugės 
ir draugai, kurie dar nesa
te skaitę tos knygos, pasi- 
stengkite perskaityti, nes 
rasit smagumo laikui pra
leist.

Didelė garbė Mizarai už 
tokią knygą. Velyčiau ir aš, 
kaip kiti sako, kad d. Miza- 
ra ir kitą dar parašytų.

M. Janonienė

Šeimininkėms

Su Gražinta Sutartis 
Taipgi Svarbi

Kenuotojai vaisių šiemet 
taipgi dar turėsią apsieiti tik 

cukraus 
suvartojo 

vartosią

nuošimčių 
kiek 
Dėlto

Yra žmonių, kurie gali vis
ką prižadėti ir nieko neištesė
ti. Matomai, tokių esama ir 
tarp moterų, norinčių būti 
gražiomis.

Neseniai įvykęs Chicagoje 
grąžintojų suvažiavimas matė 
reikalą priimti rezoliuciją, dėl 
moterų nesilaikymo žodžio. 
Rezoliucija reikalauja, kad 
susitarusios -pasigražinti apmo
kėtų už sugaišuotą laiką grą
žintojams, jeigu jos pakanka
mai iš anksto grąžintojams 
praneš apie neišpildysimą 
sitarimą.

ne
su-

Taip Priimta
Kviečiant asmenį užeiti į 

namus ar išeiti su mumis, vi
suomet privalome pirm visko 
pasakyti, kam kviečiame. 

* * *
Darbe ar organizacijoj mes 

galime būti taip supratę vieni 
su kitais, jog vadinamies pir
maisiais vardais. Tačiau pa
šaukiant telefonu ar užėjus į 
namus 'pasimatyti, jos ar jo na
miškių ar sandarbininkų ne
klausiame pasikalbėti su Jonu 
ar Ona, bet 
pasimatyti su

kruvinas, tačiau Ruseckie- Mrs- Smith-
nė nieko nebijojo. Jos vyras 
buvo jau čia pat. Jo ranko
je kietai suspaustas šautū- 
ras ir aplink jį šoviniai. Pa-|

pasisakome norį 
Mr. Smith

* * 
kiek kas

ar su

mokaKlausinėti,
I rendos, kiek mokėta už drabužį 
i ar ką kitą skaitosi perdaug as- 

as ir apmiK jį šoviniai, ra-1 meniškais klausimais, netinka, 
griebusi vyro . šautuvą^ ji Leistina pareikšti komplimen- 
nradėjo šaudyti į vokiečius, tą, jeigu kas mums pas draugą 
u.arsi gindama savo vyro ar kaimyną patiko, bet netinka
'avoną. Netrukus kaimyni
nis dalinys nuvijo priešą ir 
sgelbėjo Aldoną. .

—Aš dar atkeršysiu vo
kiečiams už Juozo mirtį, 
iž jo tėvą, už savo sūnų ir 
notiną. Atkeršysiu!

Nuo to laiko Ruseckie- 
lės termosą su maistu ne
šiojo kitos moterys, o ji su

kvosti kainų.> * *
Formaliuose 

merginos neveda 
supažindinti su
nueina jį pakviesti ateiti pas 
merginą.

*
susitikimuose, 
per kambarį 
vyriškiu, bet

šautuvu rankose buvo pir
mose kovojančiųjų eilėse.

A. Kalnėnas

su 80
tos normos, 
1941 metais, 
po mažiau ir ant kenukų bū
sią pažymėta, jos jie skystes- 
niame syrupe (in?light syrup) 
sudėti.

Ar žinote, kad mes labai 
daug pinigų išmokame už orą, 
nors manome, kad orą gauna
me už dyką — neperkamas. 
O išperkame ir suvalgome la
bai daug, visai to nežinodami.

Orą valgome plaktoje sald
žioje ir rūgščioje grietinėlėje 
(Smetonoje), visokiuose kre
muose, pajų ir tortų putelėse.

Jeigu iš bonkos plaktos 
Smetonos • išimtumėt orą, dide
lė dalis bonkos liktųsi tuščia. 
Pirktoje tiesiai iš paprasto 
farmerio, kuris nevartoja plak 
tuvų, duoda tik nugriebtą 
Smetoną, žinoma, oro būtų la
bai mažai.

Kiek plakimas privaro oro, 
galima suprasti iš to, kad iš 
kvortos
sviestą, likusios pasukos (mas- 
lionkos)

Smetonos išsukus

nebetelpa kvorton.

laikais prie dolerio 
vis daugiau ir dau-

Mūsų 
prilimpa 
giau Smetonos ir vitaminų, o 
maiste lieka vis mažiau ir ma
žiau. Lieka gana tik tokiame 
maiste, kuris parsiduoda pi
nigais atsveriama kaina. Tik 
tokiame, kurį valgo viešbučių 
ir rezidencijų gyventojai — 
ne jūs ir ne aš.

Dirbantieji prie maisto ga
mybos samdyti ekspertai apie 
tai kalba su didžiausiu susi
rūpinimu. Kada nors, kuomet 
darbo žmonės bus šimtu nuo
šimčių organizuoti, kada vie
na šaka tos pat industrijos 
nebebus atitverta mūrais ir 
nežinystės miglomis vieni nuo 
kitų, darbininkai pradės gar
siai kalbėti ir apie tokius da
lykus. Ne vien kalbės, bet ir 
sugrąžins viską ant žmonių 
stalo.

Šutintas Steikas
Apykietis, prastesnės rūšies 

steikas galima minkščiau pa
gaminti tokiu būdu:

Imk porą svarų “chuk”, 
“round” ar kurio kito steiko. 
Paprašyk atpjauti apie colio 
ar kiek daugėliau storio. Už- 
barstyk druska, pipirais, iš
trink miltais. Įdėk storon skau- 
radon, kur jau karštai užkai
tinti riebalai. Aprudink abi 
puses. Įmesk supjaustytą skil
telę česnako (jei mėgsti), 1 
sukapotą svogūną. Įpilk apie 
pusę puoduko vandens. Už
denk ir leisk palengva šusti 
apie pusantros valandos ar 
kol minkštai iššus.

Jei skaurada per plona ar 
ugnis per karšta, gal reiks 
verdant dapilstyti po šaukštą 
kitą daugiau vandens, kad ne
degtų.

Galima garu šutinti ir dar
žoves apdėjus aplink steiką. 
Įdėti apie pusvalandžiu pirm 
baigimo šutinti mėsą.

Išdėjus ant lėkštės mėsą ir 
daržoves, įpilk1 dar biskelį 
šaltam vandenyje sumaišytų 
miltų, supilk į skauradoje 
verdantį, maišomą likusį skys
tį ir porą minučių pavirinus 
paduok prie mėsos.

N. G.

Spalgenos (Cranberries)
Dabar šiuo rudens laikotar

piu, krautuvėse yra pakanka
mai spalgenų (spanguolių— 
cranberries), kurios yra dau
giausiai vartojamos prie pauk
štienos mėsos.

Vienos šeimininkės virda
mos tas uogas deda net krak
molo. Kitos verda labai ilgai 
ir t. t. Todėl šiuo sykiu norė
čiau duoti šį tobulesnį pata
rimą, kaip išvirti spalgenas.

Dėl vieno svaro spalgenų 
vartokite tik vieną puoduką 
vandens ir du'puoduku cuk
raus. Pirmiausiai užvirinkite 
vandenį su cukrumi. Paskiau 
supilkite spalgenas ir pavi
rinkite tykiai ant mažos ug
nies apie 15 minučių. Patar
tina pamaišyti dažnai už tai, 
kad uogos laikosi ant vir
šaus iškilusios. Nuėmusios nuo 
ugnies supilkite į tam tikrą 
indą. O kaip praves, galima 
valgyti.

Vera Mikutaityte

Taip rašė mūsų veikėja 
ir kovotoja Ksavera B. Ka- 
rosienė užbaigiamąjame sa
vo knygelės “Moteris ir Ka
ras”. Toje knygelėje, rašy
toje karo įkarštyje, 1944 
metų kovo mėnesį, jinai ra
gino moteris veikti už grei
tesnę pergalę ir sykiu dar
buotis už darbus visiems po 
karo. Jinai taipgi iškalbiai 
pasisakė už reikalą vyriau
sybės išlaikomų priežiūrų 
vaikams.

To reikalavo pažangios ir 
kovingos darbo unijos. To 
pageidavo minėtą knygelę 
išleidęs Lietuvių Literatū
ros Draugijos Moterų Komi
tetas ir knygelės autorė Ka- 
rosienė. To už vis daugiau
sia pageidavo, o tūlais nuo- 
tikiais desperatiškai reika
lavo ir vis dar reikalauja 
tūkstančiai jaunų motinų.

Nelaimei, net karo laiku, 
kada pergalei buvo labai 
reikalingas moterų • darbas, 
mažai kas tebuvo atlikta. 
Reakcininkų grupė Kongre
se trukdė tam skirti pakan
kamai lėšų. Tačiau buvo 
šiokia tokia pradžia. Buvo 
viltis, kad karui pasibaigus 
tuo bus labiau susirūpinta. 
Kad priežiūrų įrengimui 
pasiliuosuos daugiau' finan
sų, darbo rankų ir medžia
gų.

Ir pasiliuosavo — per
daug pasiliuosavo. Turime 
laivų, lėktuvų, pi
nigų, žmonių Chinijds reak
cininkams pervežioti ka
riuomenę ir amuniciją prieš 
Chinijos žmones. Daugybė 
mūs šalies žmonių tebėra be 
darbo nuo dienos po per
galės. Bet vaikams priežiū
rų įrengimo darbas dar ne
sijudina iš vietos. Faktinai, 
reikia vesti griežta kova, 
kad išlaikyti senąsias.

O reikalas nelaukia. Dau
gelis moterų dėl to yra varo
mos desperacijon, prie ner
vų pakrikimo, prie nelai
mių.

Tik prieš porą savaičių 
New Yorko spaudoje buvo 
aprašytas toks nuotykis:

Mrs. Dorothy Minott, 20 
metų žmona ant Guam tar
naujančio kariškio, apibė- 
giojo visur, kur tik kas nu
rodė, kad rasti vietą palai-

Dar labiau nusiminus ir 
užgauta, Mrs. Minott pa
klausė :

“Jeigu aš pamesčiau vai
kus; jūs rastumėt jiems vie
tą, ar ne?” Jai atsakyta, 
jog “taip”.

Anaiptol, nenorėdama 
vaikų pamesti, Mrs. Minott
su savo patyrimais ir su 
tuo pačiu klausimu vėl grį
žo policijon. Ir čia jai atsa
kyta, jog policija pames
tiems vaikams rastų vietą. 
Tačiau einant įstatymais 
jinai būtų areštuota, kaipo 
kriminaliste. Bet be to poli
cija esanti bejėgė jai pagel
bėti.

Pasekmėj nebuvimo vai
kams priežiūrų, vargšė mo
tina, po visų tų kryžiaus ke
lių turėjo vėl pradėti iš 
pradžios. Pagaliau jinai pri
siprašė draugų palaikyti po 
vieną kūdikį laikinai, o pa
ti kas naktį eina nakvoti ki
tur, pas kitus draugus, nes 
ankštumoje gyveną jos 
draugai taipgi ilgai neiš
neštų padidėjusios ankštu
mos ir iš to sekančio nuo
vargio.

Po kelių savaičių tokio 
vargo, Mrs. Minott vis dar 
tebebuvo be darbo, be gali
mybės gauti apartmentą ir 
be vietos palikti vaikus.

O tokių yra tūkstančiai. 
Argi tai reikalinga? Ar 
leistina?

A-a

Nors Mrs.'Roosevelt forma
liai išėjo iš šalies pirmosios 
moters vietos, tačiau įtakoje 
jinai vis tebeskaitoma pirmą
ja.

Amerikos moterys per tris 
metus sutaupinusios iš virtu
vių 378,246,000 svarų rieba
lų. Iš armijos ir laivyno virtu
vių atėję dar 170,466,000 sva
rų. Riebalus renka ir dabar.

M-tė

Panaikinus čeverykų padali
nimą, tikimasi moterims bate
lių daugeriopose spalvose.

kyti vaikus iki jinai susi
ras darbą ir nors šiokį to
kį apartmentą. Bet prie
glaudos vaikams nerado.

Nusiminusi, ji nuėjo į 
policijos 77-tą Precinktą. Iš 
ten jai patarę nueiti į 295 
Flatbush Extension. Ten
esanti prieglauda. Bet nuė
jus ir ten rado tik kliniką, 
ne prieglaudą. Iš ten pa
šaukė į Raudonąjį Kryžių 
ir jinai nuėjo pasikalbėti. 
Apie savo pasekmes tenai ji
nai pati pasakojo:

“Išsikalbėjus Raudonaja
me Kryžiuje porą valandų, 
jai atsakę, kad jie neturi 
liuosų vietų negrams vai
kams”.

Iš mažučių atkarpų padaro
mų mažiems vaikams gyvuliu- 
kų-žveriukų forma 534 turi 3 
skirtingus žaisliukus.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.
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(Tąsa)
—Žinau, — tarė Stanislovas, — mes 

esame plaukę per pusiaują, tuomet kaip 
tik buvo Kalėdos. Tenai vis dar tebebu
vo taip karšta, kad storiausią geležinę 
sieną galėjai perdurti pirštu. Nereikėjo 
net durti. Vien tiktai pirštą prikišti ir, 
žiūrėk, ten jau skylė. Jei spjaudavai į ge
ležinę sieną, spiaudalai tuojau pranyk
davo kaip niekas, o tuojau atsirasdavo 
skylė. Kapitonas matė tai nuo komandos 
tiltelio ir suriko: “Gal būt, jūs norite iš 
laivo padaryti kavos filtrą. Tuojau vėl 
užtaisyk skyles!” Bet tuomet mums tru
putį pabraukus per sieną pirštu arba al
kūne, tuojau vėl atsirasdavo skylės. Sie
na būdavo tokia minkšta, kaip kepsnių 
tešla. Geležiniai stiebai visai nulinko, lyg 
kokios ilgos vaškinės žvakės, kurias tu 
pastatai ant pečiaus. Tai buvo kiaulys
čių, kol mes juos vėl ištiesdavom. Su pu
siauju negalima juokauti.

— Aišku, kad ne, — pritariau aš, — 
dėl to ir abiejose pusiaujo pusėse aplink 
visą žemę pastatė lentų tvoras su perspė
jančiomis iškabomis. Gali jau iš žemėla
pio pastebėti tą tvorą. Jūs padarėt kvai
lą klaidą, kad pro ją praplaukėte. Mes 
buvom gudresni. Mes pro jas praplau- 
kėm povandeniniu tuneliu. Tenai yra žy
miai vėsiau. Net visai nepastebi, kad 
plauki po pusiaujumi.

— Pusiaujo tunelius ir aš žinau. Ta
čiau bendrovė nenorėjo apmokėti per tą 
tunelį plaukimo išlaidų. Jie už toną skai
to po vieną šilingą. Kaip ten atrodo tame 
tunely?

— Žmogau, tačiau juk tai visai pa
prasta, — atsakiau aš, — tenai jūroj 
yra didelė skylė ir laivas tuojau savo pir
magaliu pradeda nertis, perplaukia tune
lį ir antroj jo pusėj vėl skylė vandenyje, 
kur jis ir išlenda.

— Tai ištikimųjų visai paprasta, — 
sutiko ir Stanislovas, — aš buvau manęs, 
kad tai yra daug komplikuočiau. Aš ma
niau, kad laivas turi įlįsti į kokius nors 
narų šarvus ir tuomet juose plaukti. Ma
niau, kad apačioj yra mašina, kuri jį 
traukia, jis pasineria prilaikomas ilgo 
sukamojo rato, o antroj pusėj tas ratas 
laivą vėl ištraukia.

— Taip, aišku, galėtų padaryti, — 
pasakiau aš, — bet tai būtų per daug 
komplikuota. Ir to negalėtų padaryti už 
šilingą tonai.

— Šimts kryžminių perkūnų dar kar
tą, ar ten katile plepėjimas greitai nutils, 
ar ne? — suriko antrasis inžinierius į 
katilą, pro skylę įkišęs savo galvą. — 
Jei taip vienas kitam pasakositės, katilas 
niekumet nebus švarus.

— Ateik tik čia, šunie, jei nori gauti 
į pakaušį kūju! — žiauriai surikau aš, 
pusiau pasiutęs nuo kraščio. •— Išsivalyk 
pats vienas katilą, tu arkliamainy pra
keiktasis. Aš tau tuomet šį tą papasako
čiau.

Aš mielai norėjau, kad jis apie mane 
praneštų kapitonui ir kad aš už tai gau
čiau. Tuomet aš turėčiau gauti kvitų 
knygutę ir savo pinigus. Tačiau jie bu
vo per daug gudrūs.

— Lygiai kaip ir karininkai karo me
tu. Tuomet galima juos įžeidinėti ir. ės
te ėsti, tačiau apie tai jie nieko nepraneš, 
— tarė Stanislovas, — tu esi jiems mie
lesnis lauke, negu sausas sėdėtum kalė
jime.

Katilo valymas ant pusiaujo, kai ug
nis tėra prieš vieną dieną užgesinta ir 
iš gretimo katilo kunkuliuoja garas. Ma
no ponai! Kas savo duonos nevalgo su 
ašaromis, tas geria dabar aviečių limona
dą.

Mes tenai sėdėjom nuogi, nes sienos 
buvo tokios nepaprastai įkaitusios, kad 
mes turėjom nusirengti ir po keliais pa
sidėti storus suriskusių maišų pundus, 
kad nenusidegintųmėm.

Po to krapštymas. O kiek dulkių toks 
katilo krapštymas sukelia! Žmogus jau
tiesi lyg tau kas stiklu krapštytų plau
čius, gerklę ir burną. Kai pajudini lūpas, 
girgžda tarp dantų, lyg malamas smėlys, 
o po visą nugarą slankioja baisus jaus
mas, atrodo, lyg tau kas nugarą nuo vir
šaus iki apačios gręžtų.

Katilas nėra perdaug erdvus. Jo vidu
je dar išvedžioti ugnies kanalai ir reikia 
žmogui gulėti čia ant nugaros, čia vėl 
ąnt pilvo, kad visur kur pasiektum. Tarp 
tų visų ugnies kanalų žmogus turi ran- 
gytis kaip gyvatė. Kur tik priglausi nuo

gą ranką, ten taip karšta, lyg. būtum pri
silietęs įkaitintas židinio ardeles. Tai, 
žiūrėk, dar katilo akmens nuotrupa įs- 
spragsi kuriam į akį. Ir tas kietas aš
trus kūnelis sukelia žmogui tokių skaus
mų, jog manai, kad išeisi iš proto. Po to 
jis iš akies išžvejojamas purvina ir pra
kaituota ranka, o akis nuo kankinimo 
parausta. Vieną valandėlę viskas eina 
gerai, po to vėl antras krislas ir kankynė 
prasideda i naujo.

Apsaugos akiniai? Jie kaštuoja pini
gus. Tokiems dalykams “Jorike” neturi 
pinigų. Taip katilas buvo valomas prieš 
tūkstantį metų, taip jis valomas ir dabar. 
Daugumas gi ir akinių yra menkai ko 
verti. Arba per juos negalima matyti, ar
ba jie spaudžia, arba prakaitas susiren
ka už akinių ir graužia akis. •.

Jei būtų elektros lemputės, tai jau būtų 
mažas palengvinimas. Tačiau čia gi lem
pos iš Kartagenos laikų. Padega penkias 
minutes ir katilas pasidaro juodas nuo 
tirštų dūmų. Tačiau vistiek jį reikia nu
krapštyti.

Ir katilo viduje dunda kūjeliai, lyg 
tūkstantis perkūnų tiesiog tau pliaukšė
tų į ausies būgnelį. Tai nėra joks švelnus 
rezonansas, bet kietai vibruojąs, aštriai 
spiegiąs kalimas.

Penkios minutės praeina, ir mes turi
me lysti laukan atsikvėpti oro. Mes ver
dame savo prakaite, karšti plaučiai tie
siog veržiasi £>er gerklę ir virpa, širdis 
šokinėja, lyg norėdama susprogdinti krū
tinę, o mūsų keliai dreba.

Oro, tiktai oro! Tekaštūoja, kiek tik 
nori! Ir mes atsistojame prieš jūros bry
zą, kuris mus taip veikia, lyg jis būtų 
Saskačevano pūgos vėjas. Platus, aštrus 
kardas perskrodžia išilgai visą mūsų kū
ną. Mes šąlame, drebame ir tuoj norime 
grįžti į didelį katilo karštį.

Vėl penkios minutės ir mes rėkiame: 
Oro! Visi trys iš katilo vidaus veržiamės 
prie mažos skylės, per kurią mes turime 
išsispraust į lauką. Tačiau iš karto tegali 
lysti tik vienas'. Jis turi kaip katė suka
liotis ir rangytis, kad galėtų išlysti. Tuo 
laiku, kai jis veržiasi pro tą skylę, į kati
lą neįeina joks kvapelis. Vargais nega
lais aš prisiveržiu antruoju prie skylės. 
Aš iškišu rankas ir persisveriu antron 
pusėn. Tačiau kūrikas tuo metu viduj 
krinta ir smarkiai susitrenkia. Jis nete
ko sąmonės.

— Stanislovai, reikia traukti kūriką, 
jis susmuko, — surikau aš savo paskuti
niu atsikvėpimu. — Jei mes jo neištrauk- 
sim, jis uždus.

— Vie-ną mi-nu-tę, Pip—. Dar nespė
jau atsikvėpti.

Ilgai netrunka ir šalto vėjo kardas vėl 
skrodžia mūsų kūną ir mes pasiilgstame 
verdančio katilo karščio.

Pasiimam virvę. Aš vėl įsirangau į 
vidų ir tvirtai pririšu kūriką. Ir dabar 
mes dirbame, kad jį ištrauktumėm. Tai 
yra sunkiausias dalykas. Vidun įsiran- 
gyti vis dėlto galima. Tačiau ištraukti 
apalpusį žmogų reikia begalinio kantru
mo, miklumo ir gero anatomijos žinoji
mo. Galvą lengviau ištraukti. Bet pečiai!

Pagaliau mes tvirtai surišam abu jo 
pečius, kaip kokį pakietą, tuomet galim 
jį pakelti ir pagaliau pavyksta jį ištrauk
ti.

Į pūgos vėją mes jo neišnešam, bet pa
liekam gulėti katilinėj. Paguldom jį net 
arti prie gretimo katilo ugnies. Mes at- 
rišam jo pečius.

Nebekvėpuoja. Visai nebekvėpuoja. 
Tačiau širdis plaka. Tyliai, tačiau regu
liariai. Ant jo galvos užpilam vandens ir 
ant širdies užspaudžiam drėgną maišą. 
Po to mes pradedam į jo veidą pūsti vė
ją, pučiame, lyg norėdami užkurti mal
kas, kol pagaliau jį nunešame po venti
liatoriumi.

Stanislovas turėjo užlipti viršun ir pa
leisti ventiliatorių, kad šviežias oras 
veržtųsi ant kūriko.

Dabar tas arkliamainio šuo, inžinįe^ 
rius, aišku, niekur nepasirodo; bet terei
kia mums tik ką nors katile pradėti pa
sakoti, tai tas biaurus kvailys tuojau pat 
stovi prie skylės ir savo didžiulėmis ko
jomis užstoja mums orą. Jis vis dėlto 
gauna tą kūjelį, kurį sviedė į lavoną. Kad 
nors tas niekšas atneštų bent stiklinę ro
mo kūrikui! Mes nenorime jo gerti. Tik
tai vieną gurkšnelį, kad iš gerklės ir iš 
dantų išvalytųjne stiklo dulkes.

(Daužau tyi?)
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Mūsų Darbininkai Viršijo Savo 
Kvotų Visuose Karo Bonų Vajuose 

JIE TĄ PADARE PIRMIAU- 
JIE TĄ PADARYS IR VELI

Amerikos didžioji Pergales Paskola eina! 
Priklauso nuo jūsų ir jūsų susiedų padaryti 
ją didžiausiu Bonų Vajum kokį tik mūsų 
šalis yra mačiusi. Atsiminkite, jog šis dar
bas yra Didelis—labai Didelis. Kainuos mi- 
lionai ir milionai dolerių pagalbejimui apmo
kėti baisiai didelius kaštus Pergalės—pagal- 
bėjimui pargabenti mūsų kovojančius vyrus 
atgal namo—pagalbejimui mums patiems 
visiems sugrįžti prie taikos ir pertekliaus. 
Ir tas yra tik dalis to darbo, kurį Amerika 
turi atlikti. Štai kodėl svarbiausi Bonai yra 
tie Bonai, kuriuos jūs perkate šiandien Ame
rikos Didžiausioje Pergalės paskoloje!

čparmęVųL-t
ALMOST /VCCNTUftY 
Of ESSENTIAL PUBLIC 

snvici THRU 4 WARS

L O.p.d thit 
emblem

The wearer 
has been 

•' Honorably
Discharged 

from The 
Armed Forces

■ Haitis atsišaukė, kad turėtume 
1 vi V/dfiflClOd i nepamiršti savo brolių ir se- 

---------  j serų Lietuvoj, kurie šiuo mo- 
Sukaktuvese Parėmė Lietuvos i n}en^u pergyvena labai sun- 

■Iuus laikus, kenčia neapsako- Zmones i™., . , . , . . *Imą skurdą ir nedateklių po 
šio žiauraus karo. Jis primi
nė, kad Nacionalis Komitetas 
veda vaju už sukėlimą $10,- 
000.

Atsišaukimas rado pritari-

Pas draugus Kevėžas įvy
ko draugiška sueiga spalių 20 
dieną. Tai buvo trijų draugių 
sukaktuvės. U. Kevėžienės, U. 
Griškienės vardadieniai, o N. 
Barčienės gimtadienis. Ta pro
ga jos pasikvietė savo drau
ges ir draugus drauge pasi
linksminti ir tokiu būdu atžy
mėti sukaktuves.

Viešiems besilinksminant ir 
besišnekučiuojant, A. Anta-

LENGVINA

į» STRĖNŲ GĖLA
GREITAI!

J , \ Štai švarus, naujas būdas liuosuot 
< f S I Paprasta strėnų Kėlų. Johnson’s ’ / į Į Back Plaster! Lengvina skausmų, 

sustingimų, jveržimų. Jautiesi pui- 
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME SINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngcliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkųi, 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 EVergreen 7-1661

mą ir buvo suaukota $17. Au
kojo sekančiai:

Narusevičiai, Antanaičiai, 
Daukantai, Kaptainiai, Kar
čiai, Barčaičiai, Kevėžai, ir 
S. Karvelis po $2. U. Griškie- 
nė (westoniete) $1.

Dalyvis

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
/

GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. 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 Hevvcs St. eleveiterio stoties. Tel EVergrecn 4-9508

........ .. , ....................... .............-■...........

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlais.
~GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

——   — .................. . .................... ..........

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

"T
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LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo

J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 434
P. Šlajus, Chester .................... 390
V. Padgalskas, Mexico ............... 384
V. Ramanauskas, Minersville .... 372
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 336
Geo. Shimaitis, Montello ......... 322
C. K. Urbonas, Hudson ............... 312
S. Puidokas, Rumford ............... 308
J. Burba, So. Boston ..................  260
ALDLD 25 kp., Baltimore ....... 218
P. Šlekaitis, Scranton ............... 208
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 182
J. Lingevičius, Saginaw ........... 148
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .. 144
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 1391

1 puslapio)
Punktai

V. J. Valley, New Britain ......... 130
J. Rudman, New Haven ....... 130
W. Brazauskas, Hartford ........... 130
L. Bekešienė, Rochester ........ 130
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 126
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 126 
ALDLD Moterij '20 kuopa,

Binghamton .......................... 120
A. Valinčius, Pittston ................  104
F. Wilkas, Wilmerding ............  104
J. Simutis, Nashua .................... 96
H. Žukicnč, Binghamton ........... 88
P. Anderson, Rochester ..............  76
ALDLD 145 kp., Los Angeles .. 74
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 52
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 14

GEN. CLAY PRAŠO 300,- 
000 TONŲ MAISTO 

VOKIEČIAM
Washington. — Genero

las Clay prašė, kad Ameri
ka atsiųstų 300,000 tonų 
maisto vokiečiam ameriki
niame užėmimo ruože. Su 
tokia pagalba vokiečiai 
gautų po 1,550 kalorijų 
maisto per dieną. (Tai bū
tų apie trečdaliu mažiau, 
negu žmogui vidutiniai rei
kia.)

CHICAGOS ŽINIOS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

A. Stripeika ir G. Kudirka jau pirmoj vietoj. Pri
siuntė 5 naujus skaitytojus ir atnaujaujinimų.

M. Svinkūnienė, kaip ir visuomet, prisiuntė naują 
skaiytoją ir atnaujinimų.

V. J. Stankus prisiuntė naują skaitytoją ir atnauji
nimų.

Mūsų geras rėmėjas ir darbuotojas V. Padgalskas 
iš Mexico, Me., įstojo į vajų su atnaujinimais. Iš Det
roit, Mich., M. Šmitravičienė įstojo į vajų, prisiųsda- 
ma naują skaitytoją ir atnaujinimų.

Nuo pavienių skaitytojų — drg. Geo. Jamisonas iš 
Livingston, N. J., prisiuntė naują skaitytoją. Esame i 
jam labai dėkingi.

Laukiame daugiau žinių nuo vajininkų.
LAISVES ADMINISTRACIJA.

ANGLIJOS LAIVAKRO- 
VIA TIK LAIKINAI SU

GRĮŽO DIRBT
London. — Laivakroviai, 

streikavę per mėnesį, sugrį
žo darban. Bet dirbdami jie 
prisisegę įspėjimus su nu- 
mer. 30, kas reiškia, kad jie 
po 30 dienų vėl streikuos, 
jei nebus pridėta jiems al
gos.

Indijoj streikuoja indone- 
zai marininkai prieš laivus, 
kurie gabena kariuomenę ir 
amuniciją prieš Javos gy
ventojus.

Dienraščio Laisvės Metinis

NCERTAS
JAI ŠI SEKMADIENJ

REGI NA STRAZ EVK5ICTĖ.
Tai talentinga dainininkė. Ji pir
mu kartu dainuos šios šalies lie
tuviams.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, 
žymus koncertų dainininkas, teno
ras, irgi dalyvaus šioje programoje.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ.
Per visą Ameriką žinoma Ope
rų ir Koncertų dainininkė, da
lyvauja dienraščio Laisvės Kon
certo programoje.

Taipgi programoje dalyvaus AIDO CHORAS, diriguojant Aldonos Anderson, 
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, šoks rusų liaudies šokius, 
tai JUGOSLAVŲ “JEDINSTVO’ 
Goranin. Koncerto akompanistė,

Kitas svarbus numeris 
PARTIZANŲ CHORAS, diriguojant Dr. Lujo 

ELSA FIEDLER.

* j

Tai garsusis Jugoslavų “Je dinstvo” (Vienybė) Choras, kuris duos gražių solų, 
duetų, kvartetų ir dainuos visas choras

SefenadL. lapkr., II November 

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

ANTANO PAVIDtlO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Programa prasidės 3:30 po pietų, šokių pradžia 6:30 vai.

įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00, (taksai iškaityti) Vien tik šokiams Įžanga 60c

Sėdynės rezervuotos. Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus.

Puikus Buvo Vilnies 
Koncertas '■

Paklausus vieno nuolatinio 
koncertų lankytojo, kuris nu
meris geriausiai jam patiko, 
jis atsakė: “Sunku būtų pasa
kyti. Visi puikiai atlikti.”

Manau, kad visų dalyvių 
būtų toks pat atsakymas. Vil
nies koncerto programa šį 
kartą buvo tikrai gerai* pri
rengta. Nuobodumo nei minu
tei neteko jausti.

Roselando Aido Choras po 
vadovybe F. Balsiūtės atida
rė programą su Amerikos 
himnu. Po to sudainavo tris 
labai gražias dainas. Publika, 
tuom nepasitenkinus, iššaukė 
vėl. Roselando Aido Choras 
pagirtinai gražiai dainuoja.

Programa teko kiek pakeis
ti, nes rusų grupe nepasirodė 
laiku. Vilnies manadžeris J. 
Zaldokas tą atidarant progra
mą paaiškino. Dėl tos pačios 
priežasties ir programa teko 
pavėluoti apie pusę valandos. 
Vietoj antro numerio, pirmi
ninkas perstatė tretį. Išeina 
Sylvia Nutautaitė ir su malo
nia šypsą ir dar malonesniu 
balsu tuoj užžavi publiką. Su
dainuoja savo tris pažadėtas 
dainas, bet garsus plojimas 
vėl iššaukia dainininkę. Su
dainavus penkias dainas, pu
blika dar norėjo daugiau,^bet 
dar tik pradžia programos ir 
reikia tęsti toliaus. Daininin
kė nulydėta garsiu plojimu.

Nesulaukus dar rusų daini
ninkų—šokikų grupės, per
statytas Vilnies redaktorius 
V. Andriulis. Gaila, kad ne
apsižiūrėta išanksto su garsia
kalbiu, kuris visai neveikė. 
Toliau sėdinti negalėjo girdė
ti. Andriulis ragino visus prie 
skaitymo, nurodant, kad jau 
dabar mokslininkai pripažįs
ta, kad žmogus niekad neper- 
senas protavimui, jei jis pats 
senatvei nepasiduoda. Dėl pa
vyzdžio jis publikai perstatė 
Dr-ą A. L. Graičiūną, kuriam 
spalių 31 d. sukanka 75 metai. 
Graičiūnui pasirodžius, publi
ka sveikino jį garsiu plojimu.

Andriuliui baigiant kalbėti, 
pasirodė ir rusų grupė. Tai 
buvo naujanybė šiame kon
certe, nes jau seniai bematė- 
me tokią grupę tautiškuose 
kostiumuose. Jiems užbaigus 
savo dairias su šokiais, pir
mininkas turėjo vargo iki su- 
tabdė triukšmingą plojimą, 
kad davus vienai iš grupės pa
aiškinti, kodėl negali čia il
giau sugaišti, šokikų grupė, 
atėjus iš kito parengimo, tu
rėjo skubėti į tretį ir užtai 
negalėjo išpildyti visų norą 
dar daugiau pašokti ir pa
dainuoti.

Tą šokikų grupę, tik žyrriiai 
padidintą, matysime LKM 
Choro koncerte, lapkričio 18 
dieną, Sokol Hali, šiame kon
certe tik dalis dalyvavo.

Po 20 minutų pertraukos, 
pirmininkas sukvietė visus už
imti sėdynes. Uždangai pa
sikėlus pasirodė didžiulis LKM 
Choras kartu su orkestrą ir 
pianiste Pearl Johanson. Cho
ras davė ištraukas iš operos 
“The Bartered Bride”.

Nors jau programa ėjo prie 
pabaigos, nes tai paskutinis 
numeris, bet pamačiusi taip 
gražiai sutvarkytą ant scenos 
chorą, publika tuoj nurimo 
ir laukė išgirsti dainuojant ir 
ypatingai solo, duetus. Pasiro
džius Povilui Stogini su aria 
“Kas kurią mylės”, jis buvo 
pasveikintas ilgu plojimu. 
Taip pat ir A. Kenstanavičie- 
nė su aria: “Ak, meilės sap
nai.” Abu solistai nei kiek ne
apvylė dainą mylinčią publi
ką, kuri rodos niekad neatsi
gėrėtų jų dainomis.

Gražiai išėjo ir duetai Dau- 
derio su Kenstavičiene ir Sto- 
gio su Kenstavičiene. Gra
žiai skambėjo viso choro dai
nos. Nors tai gan sunki ope
ra, bet LKM Choro mokyto
jas J. Kenstavičius kaip 
matyt pajėgs ją sumokinti 
kuogeriausiai ir ištraukas gir

dėjusi publika lauks visos 
operos pasirodant.

Programai užsibaigus, Vil
nies rėmėjai ir draugai ilgai 
kalbėjosi, vaišinosi ir šoko 
vieni viršutinėj, kiti apatinėj 
svetainėj.

Reporteris

Susižeidė M. Kornila
Mikolas Kornila, 3647 W. 

70th PI., krito nuo dviejų auk
štų namo stogo ir nusilaužė 
koją ir ranką. Dabar randasi 
šv. Jurgio ligoninėj, kamba
rys 304. Lankymo valandos 
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7-8 
vakare. Draugai ir pažįstami 
prašomi atlankyti.

Gaisras Miesto Vidury
Spalių 28 d. apie 2:24 p. p. 

pačiame miesto centre užside
gė penkių aukštų budinkas 
ties 166 W. Monroe street.

Gaisras kilo ant trečio aukš
to. Veikiausiai name nieko ne
buvo, nes tik liepsnom pasi
rodžius ant stogo ir šiukšlėms 
pradedant krist, duota signa
las, kad budinkas dega. Gais
ras gerokai įsigalėjo pirm ne
gu atvyko ugniagesiai.

Tik apie 4-tą valandą ug
niagesiai pajėgė sukontro
liuoti gaisrą. Nuostolių ^pada
ryta už virš $15,000. Gaisro 
priežastis kol kas nesusekta.

Gatvekariai ir abelnai tra
gikas ant Madison, Monroe ir 
La Salle st. sustabdyta per 
virš dvi valandas.

Bekovojant šį gaisrą, kitas 
kilo fotografijų studijoj ant 
10-to aukšto po numeriu 30 
E. Adams jst. Baker Photo
graphic Studio padaryta nuos
tolių už $400.

Graikų Masinis Mitingas
Į Civic Opera House susi

rinko virš 2,500 Chicagos 
graikų apvaikščioti 5 metų 
sukaktuves nuo Italijos už
puolimo ant jų šalies. Kalbė
jo Graikų konsulas Anthony 
Poumbouras. Tarp kitko kon
sulas pasakė: “Jungtinės Tau
tos neturi pamiršti, jog Grai
kija pirmiausiai parodė, kad 
ašis gali būti nugalėta.”

1 Užmuštas, 4 Sužeisti 
Auto Nelaimėj*

Dviem automobiliam smar
kiai susidūrus, ties Crawford 
avė. ir Main st., Skokie, ant 
vietos užmuštas John J^IIuer- 
ter, 50, iš Wilmette, ir keturi i 
sužeisti., Automobiliam susi
dūrus, Huerter tapo išmestas 
ant cementinio kelio. Jo mo
teris taipgi sunkiai sužeista. 
Sužeistuosius nuvežė į St. 
Francis ligoninę, Evanstone.

Kanados valdžia grūmoja 
panaudot armiją prieš For
do streikierius Windsore.

MacArthur įsake išsiskir
styt keturiem japonų šeimų 
trustam.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD Moterų 155 kp. rengia 
senų daiktų išpardavimą. Prašome 
draugų ir draugių, jeigu turite ką 
nors paaukoti, prašome atnešti į sa
lę, 29 Endicott St. Galite ir raštu 
pranešti, mes atsiųsime atstovę. 
Laikas paskirtas iki lapkr. 26 d. — 
A. W. (261-262)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę, 

10 d. lapkr., 7:30 v. v. Liet. Piliečių 
Kliubo salėje, 17 School St. Pelnas 
skiriamas pasiuntimui Lietuvos vai
kučiams kalėdinių dovanų. Vietiniai 
ir iš apylinkės nepamirškite šio va
karo, dalyvaukite. Bus ir muzika.— 
Rengėjai. (261-262)

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti pas 

Anthony Schultz, 80-33 90th Rd., 
Woodhaven, 21, N. Y. Telephone 
Michigan 2-4620, kreipkitės tarp 6 
ir 8 vakarais. > (261-263)

Reikalinga mergina dirbti prie 
stalų ir prižiūrėti mięgkambarius. 
Vasaros laiku gyvenu Gr8at Necke, 
o žiemą Floridoj. Prašome lietuvai
tės atsišaukti prie pirmos progos. 
Frank Naunik, 199 W. Shore Rd., 
Great Neck, L. I. Telefonas: Great 
Neck 359. (260-261)

REIKIA VYRŲ
Tuojau Nuolatiniam Darbui

Chemiški Operatoriai 
Laboratorijos Pagelbininkai 

Pakuoto j ai
Paprasti Darbininkai

Minimum 48 Valandų savaitė. Gera pradžiai alga.

Kreipkitės

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

(262)

KRIAUČIAI
Patyrę. Nuolat.
GERA ALGA

Sherman’s Cleaners
And Tailors

801 F Street, Belmar, N. J.
(266)

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250 BELMONT AVE., 

HALEDON, N. J.
(263)

Jl

ODOS DARBININKAI
Reikia Visų Rūšių

Aukšta Pradinė Alga
48 VALANDŲ AR DAUGIAU 

DARBO SAVAITE

A. J. Crowhurst & Sons
85 MILL STREET

BELLEVILLE, N. J.
(267)

MOKINIAI 
PAGELBINIAI VYRAI 

PRIE AIRPORT
Gera Mokestis Nuo Valandų 

Kreipkitės nuo 9—12 
ar šeštadienį iš ryto.

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

(264)

KEIKIA
2 vyrų pieninės farmai. 1 patyrusio melžiko 
ir 1 Smetonos nuėmėjo su ar be patyrimo. 

Alga su ar be kambario ir valgio.
JOHN BRAND, 

MARTINE AVENUE, FANWOOD, N. J.
(261)

ODOS DARBININKAI
RANKINIAI AUKSUOTŲ PAMARGINIMŲ 

IŠSI’AUDftJAI ODOM
Patyrę

45 VALANDŲ SAVAITĖ—455 
ADAMS ART STUDIO

118 LEXINGTON AVE.
(28th St.) N. Y. C. 
ASHLAND 4-8860

(267)

BUCERIAI (
Turi būt patyrę. Nuolatinis darbas. 

ALGA $65. Kreipkitės
F. & I’. MEAT MARKET.

53-14 ROOSEVELT AVE., WOODSIDE, L.I. 
HAVEMEYER 9-6162. •

(262)

APVALYTOJAI. Ofisų Būdinkuoae. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 69 Pine Street, New York City.

HELP WANTED-—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Abelnam fabriko darbu*—Patyrimas nereikalingas

5 DIENOS—45 VALANDOS—Pridedant Viršlaikius
ALGA PRADŽIAI 65c Į VALANDĄ , 

LINKSMOS APLINKYBES — NUOLAT 
. Vakacijos su Alga* Kalėdiniai Bonai

Kreipkitės j MRS. SOULES
HANKINS CONTAINER CO.

963 Newark Avenue Elizabeth, N. J.
(265)

Šypsenos
Gerai šaudė, Bet...

Vienas jaunas anglas ap
lankė anais laikais Indijos 
vicekaralių lordą Minto. Šis 
jaunąjį svečią su savo tar
nu pasiuntė pamedžioti. Va
kare lordas paklausė tarną:

— Na, o kaip sekėsi me
džioklė?

— Jaunasis ponas šaudė 
labai puikiai, — atsako tar
nas, — bet Alacho globa 
buvo paukščių pusėje.

Išgelbėjo
Plaukius, grįždamas va

kare namo, mato, kad vie
nas vyras nori sulamdyti 
už save menkesnį kitą. No
rėdamas silpnesnį j į apginti, 
Plaukius drožia didžiajam į 
sprandą ir šis apsvaigintas 
krenta.

— Na, už tokią pagalbą, 
aš tamstai atiduosiu pusę iš 
jo pagrobtųjų pinigų, ku
riuos jis norėjo atsiimti, — 
taria plėšikas.

Pačiu Laiku
Į futbolo rungtynes, ku

rios jau buvo įpusėjusios, 
atlekia be kvapo pasivėla
vęs futbolo entuziastas. At
lėkęs klausia pirmąjį pasi
taikiusį kaimyną:

— Kokia pasekmė?
— Nulis nulis!
—Dėkui Dievui, vadinas, 

nieko nepražiopsojau.

Jūrininkas: — Kapitone, 
laive atsirado skylė ir van
duo bėga į vidų! Kas dabar 
daryti?!

Kapitonas: — Padarykit

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS 
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKIN1MOSI GERO AMATO
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MERGINOS 
MOTERYS

Lengvam Fabriko Darbui 
Gera Alga. 3

Linksmos darbo sąlygos 
GRAND NOODLE CO. 
52-64 72ND STREET 

MASPETH, L. I.
(264)

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

INGE, 69 Pine St., New York City.
(X)

Buy More Bonds
antrą skylę, kad vanduo ga
lėtų išbėgti iš laivo į jūrą.

Nereikalingos Pastangos
— Vaikučiai, jūs turėtu

mėte nusiprausti, kitaip nei 
viens kito nebepažinsite!

— Nieko, nieko, mes iš 
balso viens kitą pažinsim.

Puiki Priemone
— Kaip tu savo sužadėti

nę atpratinai nuo alpimų, 
kurių tiek daug anksčiau 
pasitaikydavo ?

— Aš jai pradėjau kalbė
ti, kad kiekvienas alpimas, 
moterį metais pasendina.
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New Yorko^/^iZ^Ziriioi
LEDI-mos Kuopos 

Susirinkimas
Įvyks lapkričio 8 d., Laisvės 

svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Balsavimas Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
Komiteto 1946-1947 metams, 
tad nepamirškite būti šiame 
svarbiame susirinkime.

Kurie dar negavote naujos 
knygos “Bernardo Gavelio 
Klaida,” galėsite gauti, jau 
atsiųsta jos pakankamai. Per
eitą susirinkimą gavome 3 
naujus narius. Ateidami ir i 
šį, atsiveskite po vieną naują 
narį.

Organizatorius, G. Kuraitis.

Serganti Žmonės
Antaną Mockeliūną, gyve

nantį 36 Marcy Ave., drūčiai 
paguldė lovon širdies liga. 
Daktaras įsakė jam rimtai gu
lėti lovoje bent pę>rą savaičių, 
net uždraudė pačiam išeitu- 
van eiti, nes gyvybei pavojus 
yra.

Fotografo Motiejaus Kičio 
sveikatos padėtis yra labai 
rimtA. Jam pusiau suparaly
žiavo ranką ir koją; jį ker
ta kryžiavai. Yra spėjama, 
kad jam širdies liga.

Antanas Kundrotą, senas 
drūtuolis, jau trys mėnesiai, 
kaip ritasi lovoje su liga. 
Laikyk, Antanai, stipruolio 
unara, nes kitaip, tai gali gau
ti sarmatą. . .

Jokūbas šertvietis serga jau 
6-šios savaitės. Jam kvapo 
stok uo j a.

Pora savaičių atgal Elena 
Siaurienė turėjo operaciją. 
Dabar taisosi namuose. O gal 
jau ir visai pasveiko.

Užmiršti Žmonės
Vincas Bačkonis, apsirgęs 

4-tą dieną liepos, mirė 6-tą 
dieną spalių, Greenpointės li
goninėje. Apie jo mirtį nie
kas nei Laisvėje nepranešė,‘už 
ką giminės rūstauja. Bet ka
žin keno čia yra kaltė? Gra- 
boriaus ar giminių ?

Vincas priklausė Lietuvių 
Am. Piliečių Kliube. Jis buvo 
pavienis. Paliko brolį ir kitus 
giminaičius.

Juozas Valutkevičius irgi 
jau palaidotas, 22-rą dieną 
rugsėjo. Jį pasmaugė gerkli
nis vėžys. Prisikankino tas 
žmogus besigydydamas užtek
tinai. Sykį buvo suvarę net 
dvyliką adatų po liežuviu, 
kad išdeginus tą bjaurybę, 

• bet viskas veltui.
Valutkevičius buvo suval

kietis. Jis gimė Delnikų kai
me, 1882, Rudaminos parapi
joj. Amerikon atvažiavo 1900 

• metais ir visą laiką pragyve
no Brooklyne kriaučiaudamas. 

Draugo V. Paukščio Lais
vės redagavimo laikais, Juo
zas rašinėjo straipsnelius. Tu
rėjo neblogos minties. Vėles
niais laikais jokiam viešam 
darbe nepasirodė, nes sirgo 
apie 3 metus. Jis buvo pavie- g •
nis. Priklausė Lietuvių Am. 
Piliečių Kliube. Jį palaidojo 
brolių vaikai. J. N.

Krautuvės Davė Darbiniu- 
karos Liuoslaikio Balsuoti 
Didžiuma New Yorko krau

tuvių rinkimų dieną atsidarė 
nuo 10:30, o kitos tik nuo piet, 
kad duoti darbininkams pro
gą nueiti iš ryto balsuoti. Ka
dangi didžiuma krautuvių už
sidaro nuo 6, darbininkai bū
tų nespėję balsuoti vakare, 

r \ stotims esant atdaroms tik iki 
7 vai.
JT ' ............

DAVID O. SELZNICK PERSTATO 
INGRID BERGMAN 

GREGORY PECK 
lofiiant ALFRED HITCHCOCK O 

SPELLBOUND 
astdr 
Nuolatiniai nuo 9:80 ryto—Vėlus rodymas 

kas vakarą.LaMMMM___aMaa.IMaHaQ

Mūsų Linksmas 
Pasimatymas

Draugai ir Prieteliai! šį 
sekmadienį tikimės skaitlingo 
susiėjimo ir linksmaus pasi
matymo Brooklyno Labor Ly
ceum: tai dienraščio Laisvės 
koncerte. Aišku, jog visi jau 
esate susipažinę su programa 
iš koncerto paskelbimų dien
raštyje. žinote, kad bus graži 
ir įvairi programa. Daugiau 
verta, negu įžangos bilieto 
kaina. Tad čia nekalbėsime 
apie programą, nes vartyda
mi dienraščio puslapius rasite 
koncerto skelbimą, kur yra 
trumpai paduota ištisa pro
grama. šiuom pranešimu mes 
norime atkreipti jūsų atydą į 
patį dienraštį Laisvę.

Rengdamiesi į šią svarbią 
metinę savo iškilmę — į Lais
vės koncertą šį sekmadienį — 
turėkite mintyje pasikviesti ir 
savo kaimynus. Rūpinkimės 
visi, kad koncertas būtų sėk
mingas, kad mūsų dienraštis 
turėtų iš jo gražios finansinės 
paramos.

Dabar eina dienraščio Lais
vės vajus gavimui naujų skai

So. Brooklyno Žinios
Išrinkta Delegatas į Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą

LDS 50 k p. mėnesinis susi
rinkimas įvyko penktadienį, 
lapkričio 2 d., Dombrowsky 
svetainėje.

Mitingas buvo skaitlingas. 
Kuopos kom. raportas priim
ta. Nariai mokasi duokles lai
ku, susispendavusių nėra. Li
gonių yra vienas, tai draugas 
Kesminas, kuris serga jau il
gokas laikas. Labai iškada ge
ro draugo, linkiu jam greitai 
pasveikti.

Surengimo prakalbų ir “mo
vies” komisijos narys W. Kū
likas raportavo, kad prakal
bų negalėjo surengti, nes ju- 
džių rodymas būtų perdaug 
brangiai atsiėję. Nutarta tu
rėti prakalbas kartu su kuo
pos metiniu parengimu, kuris 
įvyks sekančių metų pradžio
je. Metinio kuopos parengimo 
komisijon išrinktas d. W. Kū
likas.

Laiškai skaityta nuo Komi
teto Antrajam Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui šaukti, 
LDS Centro, LDS 3-čiojo ap
skričio metinės konferencijos 

Pardavikas savo žmonių, 
MIKHAIL P. BULANOV, ru
sas, Charkove įvykusiam teis
me prisipažįsta kaltu. Jis pa
dėjęs naciams budeliams per
sekioti nacių priešus. Scena iš 
dokumentalės filmos “We Ac
cuse,” rodomos Stanley Tea
tre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

tytojų. Būtų gražu, kad esan
tieji dienraščio Laisvės prenu
meratoriai pasirūpintų gauti 
nors po vieną naują skaitytoją 
ir kad kuo daugiausia naujų 
prenumeratų priduotų Laisvės 
koncerte, lapkričio (Nov.) li
tą, Labor Lyceum salėje, t.y., 
sekantį sekmadienį. Pakalbin
kite savo kaimynus, kurie dar 
neprenumeruoja Laisvės, kad 
užsisakytų. Pradėję nuolat 
skaityti dienraštį Laisvę, jie 
pamėgs jį, kaip pamėgo tūks- 
tahčiai esamųjų skaitytojų ir 
bus jums dėkingi už pasiūly
mą užsisakyti Laisvę.

Namo reikalą irgi reikia 
turėti mintyje. Turime daug 
pasižadėjimų pirkti namo se
rus. Gerai pasižadėjimai. Aiš
ku, kad jie visi bus išpildyti. 
Tačiau jau labai laikas gauti 
pinigų už Šerus. Kol kas dar 
labai iš lengvo pinigai ateina. 
Linkime visiems prisiminti na
mo reikalą su šiuom Laisvės 
koncertu.

Laisvės Administracija.

reikalu ir LDS jubiliejinės va
karienės reikalu. Į visus laiš
kus atsiliepta teigiamai.

Į antrąjį Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris įvyks 
Pittsburgh, Pa., lapkričio 23 
ir 24 dd., delegate išrinkta 
draugė M. Kulikienė. Kelio
nei paskirta 16 dol. Pasveiki
nimui suvažiavimo aukojo šie 
draugai-ės: K. Milenkevičius 
$1.75. Po $1 aukojo: J. La- 
giškis, Kiela, M. Džyovėnas, 
J. Rasevičius ir J. Petrikonis. 
Ch. Reivydas $2. J. Shulskis 
50 centų. Mrs. česnik, O. Bun- 
kienė ir Endziulevičienė po 25 
centus. Viso $10. Labai gra
žiai ir pagirtinai pasielgta.

LDS 3-čiojo apskričio kon- 
ferencijon delegatais išrinkta 
C. Bready ir W. Kūlikas.

Trečiojo apskričio Brook
lyno kuopų jubiliejinio ban- 
kieto, kuris įvyks lapkričio 24 
d., Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, darbininkėmis 
išrinkta draugės Endziulevi
čienė ir Bunkienė. Visi kuo- 
piečiai privalo smarkiai dar
buotis, kad kuo daugiausiai 
tikietų išpardavus ir padarius 
šią pramogą sėkminga. Kaip 
jau žinoma, šios pramogos 
pelnas bus paskirstytas tarpe 
Brooklyno kuopų.

Po susirinkimo buvo par
davinėjama Laisvės koncerto 
tikietai. Southbrooklyniečiai 
Laisvės parengimuose visuo
met skaitlingai atsilanko. Rei
kia tikėtis, kad ir šiame kon
certe, kuris įvyks lapkričio 11 
d., Labor Lyceum svetainėje, 
southbrook 1 y n i e č i a i turės 
skaitlingą atstovybę.

Koresp.

MIRĖ
Frank Datelis, 69 metų am

žiaus, gyvenęs 260 No. 6th 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
4 d. Bus palaidotas trečiadie
nį, lapkr. 7 d., St. John’s ka
pinėse. Jo kūnas pašarvotas 
namuose.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į JĮkare

Penktadieniais uždaryta
>

Apiplėšime Suėmė Du 
Buvusius Karius

Anksti pirmadienio rytą 
prie 37th St. ir 2nd Avė., 
New Yorke, policija apšaudė 
ir suėmė du jaunus buvusius 
kariškius. Jie norėję apiplėšti 
taksiką ir jo važamą Elea- 
nore Harris, kaip liudijo po
licijai taksės vairuotojas Ful
ton.

Vėliau policijos stotyje juos 
pažinęs buvęs marinas Geor
ge Insley. Jis sakė, kad tie 
patys vyrukai buvę anksčiau 
jį sulaikę gatvėje, bet vis pa
leidę be skriaudos, kadangi' 
pas jį radę tik. 10c.

ERNIE PYLE, tikrasis ma
tomas viršuj, o apačioj Bur
gess Meredith, kuris vaidina 
Ernie Pyle filmoje “The Sto
ry of GI Joe,” kelinta savai
te sėkmingai rodomoj Globe 
Teatre, New Ybrke.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalinsl
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Janiaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

.......—</

Tarybos Narių Rinkinio 
Pasekmių Nežinosime 

Per Kebas Dienas
Kas laimėjo į majorus ir į 

kitas valdvietes paprastai su
žinome pirmą dieną po rinki
mų, nes jie balsuojami ant 
mašinos. Taipgi kandidatų 
yra po mažiau — tik po ke
lis kožpai įstaigai.

Kitaip bus su nariais į 
Miesto Tarybą, kurie balsuo
jami ant popierinio (ranki
nio) baloto. Tiems kandida
tams ir jų išrinkimo entuzias
tams bus pusėtinai jaudinan
čio laukimo bent ketvertą die
nų po rinkimų.

Balsų Rokavimo Sistema
Kada mašininius balotus 

suskaito, užbaigia ir užmiršta, 
rankiniai sukraunami į veži
mą užklijuotose dėžėse. Jie 
dar važiuoja nakvynėn armo- 
rėse po ginkluota sargyba, 
kaip kokie karaliai. Ant ryto
jaus prie jų pradeda dirbti 
miesto pasamdyti balsų roka
vimo ekspertai. O aplink juos 
visu spiečiu sukinasi kandida
tai ir jiems talkinantieji balsų 
sargai.

Tasai įdomus fabrikas vei
kia maždaug taip:

Išimti iš dėžių balotai susi-! 
dėstoma krūvutėmis po var
dais tų kandidatų, kurie tuo
se balotuose pažymėti nume
riu pirmu. Išskirsčius, praside
da rokavimas.

Kiekvienas, kuriam yra 
gauta 75,000 balotų su nume
riu 1 prie jo vardo, tuojau 
paskelbiamas išrinktu, nežiū
rint, kiek dar būtų tokių jo 
balotų likę. O visi likusieji ba
lotai išdėstomi tiems, kurie 
juose pažymėti numeriu 2.' 
Taip užbaigiama su išrinktai
siais.

Tuo pąt sykiu išimami iš 
kandidatūros mažiausia balsų 
gavę kandidatai, o jų balotai 
išdėstomi dar tebesantiem 
lenktynėse pažymėtiem nume
riu 2. Bet jeigu ir tie jau bū-

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupiešiam Planus

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

K&ttipac Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

tų išrinkti ar išmesti, tuomet 
numeriui 3 ir taip toliau.

Kartais pasitaiko, kad nei 
vienas nėra gavęs 75,000 nu
merio 1-mo balsų. Tada visi 
ir po daugiausia balsų turin
tieji iš pradžios turi laukti 
numerio 2 ir 3 balsų. Dėl to 
matome vienus pirmoj vietoj 
vieną dieną, kitus kitą dieną. 
Tankiai vietą permaino kelis 
kart per dieną.

Net šaltam tėmytojui tokios 
lenktynės yra įdomios. Bet jos 
yra karštai įdomios gyvai su
sidomėjusiems tuomi, kas bus 
mūsų miesto įstatymų leidė
jais ir prižiūrėtojais sekamais 
keturiais metais.

Miesto Tarybos narių ter
minas būdavo du metai, o se
kamas jau bus keturiems me
tams. Taip pati Miesto Tary
ba nutarė.

Pirmiausia, be abejo, bus 
pabaigti rokuoti Richmond’o 
(Staten Island) balsai, kadan
gi ten kandidatuoja tik du. 
Sekamu gali būti bile kuris iš 
tų trijų : Queens, Bronx, Man
hattan. Jie turi 18, 19 ir 21 
kandidatą.

Brooklyne lauksime ilgiau
sia, nes čia yra net 36 kandi
datai, taipgi didžiausis skai
čius balsuotojų.

Štai, Ko Tikėtasi 
Rinkimų Dieną

Apie 2,000,000 balsuotojų. 
Užsiregistravusių buvo. 2,- 
178,908. Tačiau daleidžiama, 
kad virš pusantro šimto tūks
tančių bus nudilę iš tos skait
linės. Tai išvažiavusieji, su-

! Joseph Garszva i
Undertaker & Embalmer i

Manager i
; JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker ;

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

sirgusieji, mirusieji.
Ginčytasi, kad O’Dwyer 

gausiąs nuo pusės miliono iki 
850,000 didžiumą virš abiejų 
kitų majorinių kandidatų bal
sų sudėjus kartu.

Darbininkų Rokundos
Darbo Partijos sekretorius 

New Yorko valstijai Blumberg 
spėjo, kad Darbo Partija tu- 

I rėjo išeiti su “mažiausia” 
321,000 balsų už kandidatą i 
majorus.

Kad lenktynėse į Miesto Ta-. 
1 rybą Quill tikrai bus laimėjęs 
iBronxe ir kad Rubinsteinui 
'yra galimybių.

Kings apskrityje darbiečiai 
įskaitė Goell užtikrintu ir Ba
ker gal būt išrinksimu. New 
Yorko tikėjosi, kad Connolly 
būsiąs vienu iš penkių ten 

įgalimų išrinkti.
Komunistai tikėjosi, kad 

Brooklyne Cacchione tikrai
i
turėtų grįžti kaipo vienas iš 
apie 8 galimų išrinkti nuo ap
skrities. Tąipgi tikėtasi, kad 
Davis New Yorke turėtų gau
ti prieauglį numerio 1-mo bal
sų. Prieš porą metų jis gavo 
34,000 numerio 1 balsų, kan- 
didatuotamas pirmu kartu.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI




