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Laikas bėga lėktuvo greitu
mu. Rodosi, dar taip neseniai 
Brooklyno ir apylinkės visuo- 
menė buvo susirinkusi į praei
tų metų dienraščio Laisvės 
koncertą, bet, štai, jau ir siu 
metų koncertas čia pat.

Taip, jis įvyksta rytoj, lap
kričio 11 d., toje pačioje La
bor Lyceum’o salėje.

Šių metų koncertas įvyksta 
taikos sąlygose, kai daug jau
nų vyrų, i grįžusių iš karo 
frontų, jau vaikšto civiliniame 
kostiume. Daug jų 
koncerte.

Karas ar taika, 
darbo žmonėms 
Laisvė taip pat yra 
kiekvieną diena, 
kasdieninė. i greso komisijai. Stalinas

Prašome visus Brooklyno ir pažymėjo tokius geistinus 
apylinkės lietuvius darbo žmo
nes dalyvauti šitoje metinėje 
Laisvės šventėje.

Atvykite laiku!

bus mūsų
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Ka Sovietai Pirktu
t. t-

Iš Amerikos, Jei
Gautų Paskolą

Washington. — Sovietai 
pirktų didelius kiekius dir

binių iš Jungtinių Valstijų,
lietuviams jeig'u Jos Sovietam 6
dienraštis 
reikalinga

bilionus dolerių paskolos, 
sakė Stalinas atsilankiusiai

, kaip duona ekonominei Amerikos kon-

Rytoj, beje, Jugoslavijoje 
įvyks parlamento rinkimai. 
To krašto liaudis išrinks stei
giamąjį seimą, kuriam . bus 
lemta nustatyti būsimajai Ju
goslavijos santvarkai pagrin
dus.

Lapkričio 18 dieną įvyks rin- Į 
kimai Bulgarijoje.

Naujienų redaktorius dėl tų 
rinkimų šitaip “tlumočija”: Į 
Jugoslaviją Rusija 
“15,000 žvalgybos 
diktuoti to krašto 
kaip jie turį balsuoti.

Iš Jugoslavijos tie patys 
“žvalgybos agentai” važiuos 
į Bulgariją tai pačiai misijai.

pasiuntė 
agentų” 

žmonėms,

Kaip viskas paprasta ir aiš
ku !

Bet akylesnis skaitytojas, 
susipažinęs su Naujienų re
daktoriaus galvosena, paklaus:

—Tai kodėl tie “15-ka tūks
tančių rusų* žvalgybininkų” 
nesustojo praeitą sekmadienį 
Vengrijoje ir nepasakė to 
krašto žmonėms, kaip jie turį 
balsuoti? Juk Vengrijoje taip 
pat stovi Raudonosios Armijos 
divizijos su maršalu 
vu priešakyje?...

Vengrijoje, kaip 
rinkimuose vyriausiu 
j u išėjo smulkiųjų
partija, — komunistų partija 
paliko antra savo atstovų skai
čiumi.

Jeigu bolševikai gali pada
ryti tai Jugoslavijoje, kur 
Raudonosios Armijos divizijų 
nėra, tai jie juo lengviau tai 
galėjo padaryti Vengrijoje.

Bet tokių klausimų p. Gri
gaičiui nestatykite: jo protas 
sensta, jo akys temsta, kaip 
sako žmonės.

Tokius plepalus, kokius 
skelbia p. Grigaitis, drovėtųsi 
skelbti normalus kūdikis.

Vorošilo-

žinoma, 
laimėto- 

sa vi ninku

Įvyko rinkimai Suomijoje, 
įvyko rinkimai Vengrijoje, — 
abiejuose kraštuose rinkimai 
Įvyko esant ten Raudonosios 
Armijos divizijoms. Bet Rau
donoji Armija nesikišo, nesiki
ša ir neikiš į balsuotojų rei
kalus. Ką žmonės išrenka — 
jų dalykas.

Demokratinių Lietuvių Su
važiavime Pittsburghe kana
diečiai turės du savo brolišku 
atstovu : Juozą Lesevičių, iš 
Montrealio, ir Zigmą Janaus- 
ką, iš’ Toronto.

Abu žymūs veikėjai Kana
doje.

Tenka priminti, jog kana
diečiai labai gražiai įvertina 
mūsų Suvažiavimą.

Praeitą sekmadienį D. M. 
Šolomskas buvo aplankęs Mon
trealio lietuvius. Jis ten sakė 
kalbą, jis ten, su draugų ir 
draugių pagalba, darbavosi 
Laisvei ir Literat. Draugijai.

Jis iš ten parvežė paminė- 
tom įstaigom virš $1,000 už

pirkinius iš Amerikos:
‘ 5,000,000 tonų bėgių (re

lių) geležinkeliams, 150,000 
vagonų, 10,000 garvežių, 1,- 
000,000 tonų maisto, apie 
45,000 tonų mašininių įran
kiu ir kt.v

Sovietų Sąjunga pilnai 
gali Amerikai atmokėti pa
skolas auksu, manganu, 
chromu, medžiais ir kitais j 

I produktais, pastebėjo Sta-i 
! linas.

Masinis pikietas prie Bethlehem Steel C o. darbaviečių San Francisco, kur AFL ir 
CIO mašinistai sustreikavo, reikalaudami trim dešimtim nuošimčių pakelti algas 
185-se laivastatyklose ir joms reikmenis gaminančiose šapose. Apie 30,000 darbinin
kų pasiryžo neperžengti pikieto linijų, pastatytų per Int. Ass’n of Machinists Lodge 
68-tą (AFL) ir per United Steelworkers Lokalą 1304 (CIO).
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! Chiang Varo Of enšyvą prieš 
Chimj Komunistus; Amerikos 

Laivai Tarnauja Chiangui

NENAUDOJAMI KAREIVIAMS GRĄŽINT
VALDINIAI AMERIKOS LAIVAI

New York. — CIO Mari- 
I ninku Unijos pirmininkas 
! Joseph Curran paskelbė

Chungking, lapkr. 9. — 
Jungtinių Valstijų laivai, 
komanduojami admir. Bar- 
bey, išlaipino dar du jungi
nius Chiang Kai-sheko chi
nų tautininkų armijos į 
Chinwangtao uostą kovai 
prieš Chinijos komunistus.

Amerikos marininkai pir
miau padėjo Chiang Kai- 
shekui atimti Chinwangtao 
iš chinų komunistų. Tas 
uostas yra už keleto mylių 
nuo Mandžurijos.

Ofensyvui prieš chinų ko
munistus linkui Mandžuri
jos Chiang Kai-shekas, vi
durinės Chinijos valdovas, 
sutelkė 700 tūkstančiu tau
tininkų kariuomenės. Tei
giama, kad siaučia įtūžę 
mūšiai tarp besiginančių ko
munistų ir puolančių tauti
ninkų. Chiang Kai-sheko

armija ypač stengiasi pra
simuši per Didžiąją Chinų 
Sieną į Mandžuriją.

Chinų komunistai protes
tuoja, kad Amerikos ka
riuomenė vis atviriau pade
da Chiang Kai-shekui prieš 
komunistus šiaurinėje Chi- 
nijoje.

Amerikonų komandierius 
generolas Wedemeyer pri
pažino, kad įvyko susikirti
mų tarp jankių ir chinų 
komunistų; bet tie susikir
timai, girdi, buvę maži.

Amerikos karininkai taip 
pat pripažino, kad jie per- 
vedinėja amerikinius lėktu
vus Chiang Kai-sheko armi
jai. Vienas chinų tautininkų 
komandierius sakė, jog a- 
merikonai perleis Chiang 
Kai-shekui visus 3,000 A- 
merikos lėktuvų Chinijoje.

Anglą Vadai Kalbo-• • v 0 • ■ vardais eilę laivu, kurie ga-mis pries sovietus į lėtų gabent Amerikos ka-

Prašosi Doleriy
London. — “Socialistas” 

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Ęevinas ir buvęs 
premjeras Churchillas sei
me gyrė Trumano-Byrneso 
užsieninę politiką. Abudu 
pritarė prez. Trumano rei
kalavimui slėpti atominės 
bombos sekretą nuo Sovie
tų. Kaip Bevinas, taip 
Churchillas stengėsi dar pa
gilinti nesutarimus tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos.

Jiedu tiksliai gerinosi 
Trumanui; pataikavo jam, 
norėdami išgaut iš Ameri
kos bilionus dolerių pasko
los Anglijai.'(O su tos pas
kolos pagalba anglai steng
tųsi užbėgt už akių Ameri
kos prekybai vakarinėj Eu
ropoje, ypač Vokietijoje.)

Pragoj Atlaikytos Pirmos 
Kataliku Mišios Sovietinei 

Revoliucijai Paminėti
Praga. — Minint 28-me- 

tinę sovietinės revoliucijos 
sukaktį, buvo atlaikytos 
specialės mišios garsiojoje 
šv. Jokūbo katalikų kated
roje Pragoj, Čechoslovaki- 
jos sostinėje. Ant bažnyčios 
durų buvo iškabinta didžiu
lė raudona vėliava. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė kated
ra. Tai, turbūt, dar pirmos 
katalikų pamaldos sovieti
nei revoliucijai atžymėti.

Anglų premjeras Attlee 
lekia į Washingtoną.

prenumeratas ir organizacijos 
narių mokesčius.

komunistus.
New Orleans.-------Ame

rikos laivas Roberts šiomis 
dienomis išgabeno amunici
jos krovinius vidurinės Chi
nijos valdovui Chiang Kai- 
shekui prieš komunistus. 
Dų kiti laivai tušti laikomi. 
^’Savannah, Ga. — Laivas 
Barrett parplaukė iš Filipi-

reivius namo iš užjūrių, bet 
negabena. Tūli laivai bergž
džiai prieplaukose stovi ir 
rudy ja, kitus valdžia perved 
dė privačiam bizniui, dar 
kiti laivai vartojami kovai !nų be kareivių-ir be jokių 
prieš Javos - Indonezijos | krovinių, nors būtų galėjęs 
gyventojus ir prieš Chinijos; pargabent 500 kareivių.

San Francisco. — Laivas 
Cape Charles pirmiau par
vežęs kareivių iš Pacifiko 
Vandenyno, dabar paskir
tas prekėm gabenti į Porto 
Riko. Karinio transporto 
laivas Moorectern tapo pa
verstas prekiniu laivu biz
niui su Argentina.

Hueneme, Calif. — Čia 
trys valdiniai laivai bergž
džiai laikomi arba bereika

lingai “taisomi.”

John L Lewis Perša 
Leist Fabrikantams 
Brangini Dirbinius

Automobilių Darbi
ninkai Skundžia 
General Motors

•3

Plieno TrilStaS Neklau- Laisve Šį Pirmadienį
so Valdžios; Atmeta 
Derybas su Unija

Washington. — CIO uni
jų galva Philip Murray ra
gino valdžią pašaukti U. S. 
Plieno korporaciją prie 
tvarkos. Murray nurodė, 
kaip nachališkai tas plieno 
trustas atmetė darbo de
partment© sekretor. Schwe- 
llenbacho patvarkymą, ku
ris kvietė plieno fabrikan
tus į derybas su CIO unija.

Korporacįjos pirmininkas 
Fairless griežtai atsakė, 
kad ji “negali” darbinin
kam algos pridėti ir dėl to 
neina į derybas su jais.

Philip Murray apskaičia
vo, kad jeigu korporacija 
pridėtų po 2 doleriu algos 
per dieną visiem savo dar
bininkam, ir tai liktų jai 
464 milionai dolerių gryno 
pelno per metus, po taksų 
apmokėjimo.

Washington. — Atominiai 
žinovai prof. L. B. Borst ir 
H. H. Goldsmith sakė, bile 
gabus inžinierius dabar gali 
suplanuot atomų bombą.

Washington. — Laukia
ma Eisenhowerio iš Vokie
tijos,

( «.

Neišeis

Kadangi pirmadienis 
lapkričio 12 yra legale 
Paliaubų (Armistice) die
nos švente ir paštas tą 
dieną nepristatys laikraš
čių, todėl Laisvė šį pir
madienį neišeis.

Arabai Tripolitanijoj 
Nužudė Daugiau kaip 

Šimtą Žydų

Chicagoje Mirė
Veronika Vėšienė

Lapkričio 4 d. staiga po 
sunkios operacijos mirė 
Veronika Vėšienė, darbinin
kiškų organizacijų nare ir 
veikėja, puiki scenos mėgė
ja, kadaise daug vaidinda
vusi darbininkiškoje sceno
je. Jos vyras, Stasys Vešis, 
yra stambus veikėjas lietu
vių darbininkų judėjime.

Velionės palaikai palaido
ti Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse praeitą ketvirtadienį, 
lapkričio 8 dieną.

Laisvės redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą velio
nės vyrui, giminėms ir 
draugams.

Kairo, Egiptas. — Arabų 
go vedos Tripolitanijoje, 

šiaurinėje Afrikoje, per tris 
dienas nužudė daugiau kaip 
100 žydų. Pogromus prieš 
žydus jie darė, reikalauda
mi neįleist daugiau žydų į 
Palestiną. Anglai • suėmė 
550 arabų riaušininkų.

Antradienį vien Zanzur 
mieste pogromščikai užmu
šė daugiau kaip 30 žydų, 
vyrų, moterų ir vaikų. Kai 
kur, tačiau, arabai gyven
tojai gynė žydus nuo savo 
tautiečių - užpuolikų.

Revinas Pageidauja Vakaru 
Bloko prieš Sovietus

New Yorko PM dienraš
čio korespondentas Palesti
noj nematė jokių susikirti
mų tarp arabų ir žydų.

London. — Kalbėdamas 
seime, užsieninis Anglijos 
ministeris Bevinas atvirai. 
pasakė, jog anglų valdžia 
nori sudaryt vakarinių Eu
ropos šalių bloką (sąryšį).

(Sovietų politikai ne kar
tą įspėjo, jog vakarų Euro
pos blokas būtų atkreiptas 
pirmoj vietoj prieš Sovietų' 
Sąjungą, bet taip pat ir 
prieš Jungtines Valstijas.)

Washington. — John L. 
Lewis, Mainierių Unijos 

pirmininkas, piršo, kad val
džia leistų fabrikantam lai
svai brangint jų dirbinius. 
Kalbėdamas slaptame po
sėdyje darbininkų ir fabri
kantų konferencijos vykdo
mojo komiteto, Lewis sakė: 
“Samdytojai turi teisę gau
ti pelnų, ir kuo daugiau jie 
gaus, tuo daugiau darbinin
kai galės gauti.”

Anot Lewiso, tai kainos 
“savaime susitvarkys per 
varžytines, o darbininkai 
galės derėtis su samdyto
jais dėlei algų pakėlimų.

Lewis užsipuolė ir “nuts” j 
išvadino Philipą Murray,, 
CIO pirmininką, už tai, kad 
Murray siūlė šioj konferen
cijoj svarstyti klausimą dėl 
algų priedų.

Detroit, Mich. — CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nija įteikė valdinei šalies 
Darbo Santykių Komisijai 
skundą prieš General Mo
tors automobilių korporaci
ją. Skundas sako, jog kor
poraciją laužo darbo santy
kių įstatymo 8-tą paragra
fą. Jinai išsisukinėja nuo 
tikrų derybų su unija dėlei 
algos priedų.

Unija vėl reikalavo, kad 
darbo departmentas iš Wa- 
shingtono atsiųstų savo tar
pininką tarp unijos ir Ge
neral Motors. Unijos vice
pirmininkas Walter P. Reu

ther smerkė korporacijos
I reikalavima, kad valdžia lei- 
stų pakelti automobilių kai
nas pirma, negu General 
Motors sutiks bent kiek al
gas pakelti.

GANDAI APIE STALINO 
ŠIRDIES LIGĄ

Paryžius.— Pasklido gan
dai, kad Stalino širdis rim
tai sušlubavus;
girdi, pasilieka gydytojų

Naciai Dirba Atom-Bomb-'s 
Ispanijoje, Kaip Tvirtina 
Anglijos Seimo Atstovas

todėl jis, London. — Iš Vokietijos 
pabėgę, nacių mokslininkai

priežiūroj savo atostogų; Ispanijoj tyrinėja atominę 
vietoj Kaukazijoj. Tai ii’: jėgą ir stengias pagaminti 
būsianti priežastis, kodėl atomų bombą, sakė kapito- 
Stalinas nedalyvavo sociali-!nas S. T. Swingler, darbie- 

I stinės revoliucijos 28-meti- ' 
nės sukakties minėjime Ma-

Iš naujo prasidėjo dery
bos tarp Chiang Kai-sheko 
valdžios ir chinų komunis
tų, kaip pranešama iš 
Chungking©.

tis Anglijos seimo narys. • 
Jis ketina pirmadienį seime 
užklaust užsieninį anglų 
ministerį Beviną, ar valdžia 
reikalaus, kad Ispanija per
duotų talkininkams bombi- 
nius nacių mokslininkus.

Wm. Z. FOSTERIS SAKO, KONGRESINIS TYRINĖJIMŲ KOMITETAS VARO PROPAGANDĄ UŽ KARĄ
Washington. — Kongres- 

mano Rankino vadovauja
mas, kongresinis komitetas 
dvi dienas kvotė Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninką Wm. Z. Fosterį. Tas 
komitetas, neva prieš-ame-

rikinius judėjimus tyrinėda
mas, statė Fosteriui klausi
mus, ypač atkreiptus prieš 
Sovietų Sąjungą. Komiteto 
advokatas Ernie Adamson 
įtarė, kad Sovietai, girdi, 
pavergę Balkanų kraštus ir

Atsakydamas, Fosteris 
priminė visai laisvus derho-

kratinius rinkimus Suomi
joje ir Raudonosios Armijos 
užimtoje Vengrijoje. Tų 
rinkimų laisvės nebandė 
užginčyt nei Washington© 
nei Londono valdžia.

Sykį Adamsonas užklau
sė, ar Fosteris nori patai
syti kai kuriuose savo at
sakymus dėlei religinės, pi-

lietinės ir tautinės laisvės 
Sovietų Sąjungoj. Fosteris 
atsiliepė, kad tų atsakymų- 
jis netaisys, bet norėtų ši
taip pataisyt pirmesnį savo 
pareiškimą dėlei prez. Tru- 
mano politikos:

“Su savo kalba Laivyno 
Dienoje prezidentas atsisto
jo pačiame priekyje karin-

gų imperialistų, kurių už
sieninė politika gręsia pa
vojum pasaulinei taikai ir 
grūmoja sutrempt tikslus, 
kuriems šis karas buvo ve
damas.

Fosteris taip pat priminė, 
kad jeigu Amerika nebūtų 
įsikišus į vidujinius Chini- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Kreipiasi i Jungtines Tautas 
Dėlei Žydu Palestinoj

Washington. — Religinių 
žydų pasaulinė organizacija 
Agudath per savo delegatus 
prašė Amerikos valstybės 
sekretorių Byrnesą, kad 
sušauktų Jungtinių Tautų, 
žydų ir arabų atstovų pasi
tarimą spręsti klausimui 
dėlei žydų ateivybės į Pa
lestiną.
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mažai skaitytojai paiso komercines 
spaudos patarimų balsavimų reikale!

Šiuos žodžius rašant, tebėra skaitomi 
balsai, paduoti už kandidatus miesto ta
rybai. Tenka manyti, kad ir naujoji mie
sto tafyba bus pažangi.

Dabar New Yorko piliečiai privald su
glaustomis pajėgomis ruoštis 1946 metų 
gubernatoriniams ir kongresin. rinki
mams. Jie turės didžiulės svarbos.

Mes galėsime daug pasimokyti iš šių 
metų miestavų rinkimų New Yorke.

Kelionė Tarybų Lietuvon

United States, per year ........................ $6.50
United States, six months ....................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $7.00
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Po Miestavų Rinkimą 
New Yorke

Kiekvienas apdairesnis pilietis, kalbė
damas apie municipalinių rinkimų pa
sekmes New Yorko mieste, priduria: 
“Gubernatorius Dewey pralaimėjo rin
kimus 1946 metais.”

Ką tai reiškia?
Tai reiškia tai: gubernatorius Dewey 

pastatė kandidatu miesto majoro vietai 
teisėją Goldsteiną, kurį balsuotojai 
griežtai atmetė. 0 tai reiškia demokra
tų partijos sustiprėjimą New Yorke, tai 
reiškia Amerikos Darbo Partijos sustip
rėjimą New Yorke; tai reiškia republi- 
konų partijos susmukimą.

Kaip šiandien dalykai stovi, jei jie ta 
linkme rutuliuosis, tai 1946 m. Dewey 
nieku negalės pasidžiaugti.

Nors William O’Dwyer’is nebuvo idea
liškiausias kandidatas, tačiau jis laimėjo 
milžiniška balsų dauguma miesto majoro 
vietą. O tai dėl to, kad už jį stojo pa
žangesnis elementas, ypačiai daug dar
bavosi Darbo Partija, turėdama galvoje 
ne tiek O’Dwyer’io išrinkimą, kiek De- 
wiui smūgio uždavimą.

Am. Darbo Partija parodė didžiulę 
savo pajėgą, nepaisant to, kad reakci
ninkai ją krikštino “Maskvos padaru” ir 
kitokiais būdvardžiais. Balsuojant už 
penkių New Yorką sudarančių apskričių 
(boroughs) prezidentus, Am. Darbo Par
tijos sąraše esančius, balsuotojai padavė 
net 330,000 balsų, kuomet nuo Darbo 
Partijos praeitais metais atskilusiai 
“Liberalų partijai” tepadavė tik 143,000 
balsų!

Vadinasi, Darbo Partija sumušė reak
cininkų atskalą, Dubinskio remiamą, be
veik trimis prieš vieną!

O reikia atsiminti, kad Liberalų Par
tiją karštai rėmė toks dienraštis, kaip 
World - Telegram, ją rėmė social-demok- 
ratai, ją rėmė Dubinskio unija. Liberalų 
partijai buvo paaukota iš darbo unijų 
iždų apie pusė milijono dolerių rinkimi
nei propagandai.

Nepaisant to, Liberalų Partija sus
muko!

Akyla ir tai, kad prieš O’Dwyer’į bu
vo išstojusi visa stambioji (kapitalistų) 
New Yorko spauda ir dauguma radijo 
komentatorių. Net ir dienraštis “PM” 
paskutinėmis dienomis prieš ' rinkimus 
pakeitė savo poziciją: O’Dwyer’į pa
smerkė ir išstojo už Morrisą!

Nieko tai nepadėjo ir tai parodo, kaip

Minint Karo Paliaubų Dieną
Lapkričio 11 dieną bus karo paliaubų 

diena, — sukaks lygiai 27 metai, kai bu
vo pasirašyta karo paliaubų dokumentas 
'Europoje, kai ten baigėsi pirmasis pa
saulinis karas.

Kadangi ši diena išpuola sekmadienį, 
tai ji oficialiai persikelia į pirmadienį. 
Bet ne apie tai mes čia norime kalbėti.

Karo paliaubų dieną svarjbu pakalbėti 
apie taiką, apie jos reikalus. Lapkričio 
11 diena nublanksta prieš V-E Dieną, 
nes antrasis pasaulinis karas buvo kur 
kas baisesnis, negu pirmasis.

Jeigu įvyktų trečiasis pasaulinis ka
ras, tai sunku ir įsivaizduoti, kas bebū
tų: gali visa žmonija jame būti sužlug
dyta.

Vadinasi, mes privalome kovoti už 
taiką. ‘

O kaH kovoti, tai privalome daboti, 
kad neatsakomingi mūsų vyriausybės 
pareigūnai neprovokuotų naujo karo.

Štai, pranešama iš Chinijos, kad ten 
mūsų marininkai mušasi su Chinijos ko
munistinėmis armijomis, padėdami 
Čiang Kai-sheko fašistams.

Ką Chinijos komunistinė vyriausybė 
arba jos kariai mums padarė, kad mū
sų kareiviai turėtų su jais kariauti Chi
nijos žemėje?

Nieko blogo jie mums nepadarė. Prie
šingai: jie padarė mums daug gero, ka
dangi, karo metu, jie mušė japonus, jie 
padėjo mums Japonijos imperialistus 
nugalėti.

Neturime mes mažiausio pasiteisini
mo, kodėl mūsų sūnūs turėtų būti siun
čiami Chinijon mušti chiniečius, ka
riaujančius už laisvę ir duonos šmotą.

Padėdami fašistiniams Čiunkingo bo
sams, mes padedame demokratijos ne
prieteliams, laisvės priešams.

Podraug mes provokuojame naują ka
rą

Chinijos reikalai reikia palikti patiems 
Chinijos žmonėms išsispręsti. Nepriva
lome mes prisidėti nei su šiaudu rėmime 
Čiunkingo reakcininkų, dvarponių ir fa
brikantų, kurie siekiasi Chinijoje palai
kyti feudališką sistemą, — palaikyti ją 
ginklu.

Tiesa, sekretorius Byrnes pareiškė, 
kad mūsų marininkai bus neužilgo iš
traukti iš Chinijos. Puiku!

Bet iki jie bus ištraukti, mūsų vyriau
sybė privalo įsakyti atitinkamiems mū
sų karininkams Chinijoje uždrausti mū
sų marininkams kelti ginklą prieš Chi
nijos liaudies armiją arba komunistinę 
armiją, kaip ją daugelis vadina.

Minėdami karo paliaubas, rįžkimės 
palaikyti pasaulyj taiką.

Valykime pasaulį nuo prakeiktojo fa
šizmo !

Duokime progos ir Azijos tautoms 
spręsti savo reikalus, kaip jos išmano 
geriausiai!

itl

Amerikietis -sargybinis pastatytas saugoti maišus sidabro, vertes milionu dolerių, 
Tokio mieste. Sidabrą rado liejykloje. Iš ten išveža i slėptuvę.

(Tąsa)
MANO SANKELEIVIAI

Šiame laive mes esame 
tiktai keturi pasažieriai. 
Vienas, su kuriuomi man 
tenka būti vienam kamba
ryje, yra švedas amerikie
tis, penkiolikos metų am
žiaus atvykęs Amerikon. 
Važiuoja Švedijon “likvi-! 
duoti” savo ūkį. Tikisi už 
jį gauti daugiau kaip de
šimt tūkstančių dolerių. 
Gal Švedijoje prisieisią jam. 
išbūti keletą. mėnesių. La
bai mėgstąs arklių lenkty- I 
nes ir stirnų medžioklę. ’ 
Prieš karą keletą metų iš 
arklių lenktynių gana gerą 
gyvenimą darydavęs. Jis, 
yra pažangių pažiūrų žmo-j 
gus, draugiškas ir užjautas. 
Sugyvename labai gražiai: 
Labai, matyt, įsimylėjęs į 
savo žmoną. Jinai esanti 
maloniausia ir geriausia 
moteriškė visam pasaulyje!

. Kiti du mūsų sankeleiviai 
yra Tarybų Sąjungos kari
ninkai, rusai. Vienas, jau
nesnis, laivyno kapitonas- 
komandierius, kitas —avia
cijos inžinierius leitenantas- 
pulkininkas. Amerikoje jie 
išbuvę apie metus laiko ir 
dabar grįžta namo prie sa
vo pareigų. Pramokę šiek 
tiek angliškai kalbėti. ?’ 
paprastai draugiški vyrai ir! 
mes visi keturi esame ge
riausi draugai. Kalbuosi su 
jais pusiau angliškai, pu
siau rusiškai.

Gal bus įdomiau, jeigu su 
šia introdukcija ir pastabo
mis, padavinėsiu įspūdžius 
kelionės padieniui.

SPALIŲ 12: Dar beveik 
nejaučiame, kad esame ant 
jūrų. Oras gražus, .bangos 
nedidelės, laivas tiktai pa
lengva siūbuoja į šonus.

Pirmoji auka: Ši rytą la- 
mūsų 

ameri- 
kad 

o tik 
revoliucija pilve. 

Mat, vakar pietums davė 
labai daug įvairiausių šve
diškų patrovų. Pasivalgėme 
labai smarkiai. Aš tuojau 
pajutau, kad tokia maisto 
kombinacija amerikoniškam 
pilvui kapai. Vakarienės aš 
jau nei į burną nieko neė
miau. Bet mano draūgas 
dar ir vakarienės prisival
gė, kaip sakoma, “iki au
sų”, užbaigdamas su rie
biais blynais. Tačiau jis 
mano, kad jau prasidėjo jo
jo jūrų liga. Bet tai kur ga
las? Kapitonas sako, kad 
tiktai už šešių dienų pa
sieksime vidurį Atlantiko ir 
tikrai šiurkščius vandenis.

Mudu su pulkininku ima- 
miesi šachmatais. Jis geriau 
lošia už mane. Jeigu iš pen
kių “geimių” aš laimiu vie
ną, tai džiaugsmas neapsa
komas. Tačiau žinant, kaip 
rusai myli šachmatus, šis j 
mano pulkininkas lošia ne-j 
kaip, jeigu turi kartais vi
są valandą gerai paprakai 
tuoti, pakol mane, visiškai 
pradinį, nugali.. .

Po vakarienės, prie /ka
vos (man prie pieno), sipar- 
kiai ir ilgai diskusavome su 
laivo kapitonu. Indijai ir 
Anglija buvo mūsų tema. 
Tarybiniai karininkai tik
tai sėdėjo ir klausėsi. Dėlei 
stokos anglų kalbos jiems\ 
sunku į diskusijas įsivelti.

Kapitonas buvęs Indijoje 
ir matęs josios žmones. Jie 
esą nepribrendę prie nepri
klausomybės, daugelis esą 
tokių, kurie nieko nepaiso 
ir pilnai pasitenkinę savo 
dabartiniu likimu. Tautinis 
ir religinis pasidalinimas e- 
sąs toks didelis, jog nepri-

bai prastai jaučiasi 
sankeleivis švedas 
kietis. Aš jam sakau, 
tai nėra jūrų liga, 
maisto

Rašo Antanas Bimba

klausoma valstybė tiesiog 
negalimas ■ daiktas.

Jojo pažiūra ir abelnai į 
Afrikos ir Azijos žmones 
yra tokia: Jiems progreso 
nereikia, jie dirba, pasidaro 
pragyvenimą ir užtenka. 
Juo mažiau žmogus supran
ta, tuo su mažiau jis pasi
tenkina. Civilizacija ir žino
jimas tiktai padidina ir pa- 
dilgna žmogaus apetitą ir į 
padaro jį nelaimingu! Ang-; 
lai daro tai, kas reikia da
ryti, kuomet jie nepaleidžia 
Indijos iš savo rankų....

SPALIŲ 13: Rytas ne
paprastai gražus. Jūros pa- 

; viržis panašus į didelį eže-

Mūsų ligonis tebenege- 
ruoja, nors jau geriau atro
do.

Pirmu sykiu laike pusry
čių prie mus prisidėjo “first 
officer”, tai yra, kapitono 
pagelbininkas. A u k š tas, 
gražaus sudėjimo švedas, 
gana gerai kalbąs angliškai. 
Daug sykių esąs buvęs 
Brooklyne. Jis paaiškino 
mums, kad tiktai dar už po
ros dienų pasieksime New
foundland pakraščius, o jau 
paskum prasidės “tikrosios 

j jūros”, kuriose galime tikė-

vena Stamford, Conn. Esąs 
įmonės vedėju, uždirbąs ge
rai ir galįs žmoniškai gy
venti.

Po vakarienės susėdame 
palošti šachmatais su pul
kininku. Man talkon ateina 
Raudonojo Laivyno kapito
nas komandierius ir šio lai
vo kapitonas. Trys galvos 
prieš vieną galvą! Išsivystė 
nepaprastai įdomus lošis. 
“Kautynės” užsitęsė arti

■ poros valandų. Prisiminiau
■ Rojų, norėjau, kad jis būtų 
ir mums pagelbėtų. Kartais 
mes pulkininką pradedame 
“doroti”, bet staiga jis atsi
griebia ir pradeda ofensy- 
vą prieš mus. Ir jau atro-

smu “apsvaigo” ir pradeda 
susilpnino savo budėjimą. 
To ir užteko mums atsi
griebti. Pabaigėme lošį su 
abiem karaliais be jokių 
jėgų! Reiškia, išėjome ly
giomis.

Rusai draugai užsispyrė 
išmokinti mane keisto ka- 
zyrių lošio. Pas kurį atlie
ka kortų, tas vadinamas 
“duraku”. Laimė buvo su 
manimi: buvau “durnium” 
tik du sykiu, pulkininkas 
tik vieną sykį, o kapitonas 
visus penkis!

Kapitonas vėlai naktį nu
siveda mus į kambarį, iš 
kurio vairuojamas laivas. 
Visiškai tamsu. Laivo vai
ruotojas stovi prie instru
mento, tartum į kokį puodą 
įdėtą ir žalsva šviesa ap
šviestą, ir sukinėja ratą tai

do, kad mums ateis galas. į į vieną, tai į kitą pusę. 
Tačiau jis, matyti, džiaug-' (Daugiau bus)

Laiškas iš Lietuvos
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v1 ! tis visko — smarkių audrų 
! ir didelių bangų. Jis ant jū
rų praleidęs jau daug metų. 
Tiktai atostogoms parva
žiuojąs Švedijon. Porą sy
kių buvęs pasiekęs net Vla
divostoką. Jis mano, kad 
mes Amerikoje turime šal
tesnių orų, negu Švedijoje.

Po pusryčių paklausinė
jau mūsų “veiterio” 
šitą laivo pareigūną, 
tarnautojas paaiškino: Jis 
yra ne tik konservatyvus, 

: bet kietai reakcioniškas. 
Qal jis ir nesąs fašistas, bet, 
girdi, jisai būtų buvęs labai 
patenkintas, jeigu Hitleris 
būtų laimėjęs šį karą. Prieš 
kiek laiko jis taip užpykęs 
ant laivo darbininkų komi
teto pirmininko, jog spyręs 
jam koja. Paskui, kad iš
vengus arešto ir teismo, 
tam darbininkui sumokėjęs 
amerikoniškais pinigais a- 
pie tris šimtus dolerių!

Šiandien pietus valgėme 
visi šeši — mes keturi pa
sažieriai, laivo kapitonas ir 
jojo pagelbininkas. Pašne- 
kėsis sukėsi apie kalbas ir 
moteris. Kapitonas mano, 
kad amerikiečiai, pasiekę 
Švediją, daro didelę klaidą. 
Jie pamatę gražią švedę 
merginą tuojau iš kišeniaus 
išsitraukia pluoštą dolerių 
ir tikisi jais prisivilioti. 
Nieko nelaimi. Švedės tebe
tiki į meilę ir patraukimą... 
Doleriais-jų nepasigausi....

Mūsų pokalbiai neina la
bai sklandžiai. Maišosi net 
trys kalbos: anglų, rusų ir 

išvedu. Nei vienas visų tri
jų kalbų nemokame.

Kapitono pagelbininkas 
anano geriausį pragyvenimą 
Amerikoje galėtų pasidaryt 
pilvų gydytojas. Amerikie
čiai! sugadiną savo pilvus 
“ice\ tea”, “ice coffee”, “ice
cream”, “ice beer”. “Air 
conditioned” teatrai esanti 
kita Amerikos žmonių svei
katos nelaimė. Jis buvęs 
New Orleans. Teatre reikė
ję švarko, o gatvėje ant 
cemento kiaušinį buvę gali
ma išsikepti. Išėjęs iš tokio 
teatro tuojau šaltį pagauni!

Mano draugas ligonis ne
gali pamiršti savo gerosios 
žmonos. Vežasi jis glėbį at
vaizdų — ir tiktai jos — ir 
man jis juos su pasididžia
vimu rodo. Taipgi parodo 
sdvo namų atvaizdą. Jis gy-

tai tada skubiai parašysiu. 
Mat, aš čia kaip negyvenu 
šeši metai. Pasistengsiu su
žinoti apie Vaitkienę ir 
Meškauską Kazį.

Brangieji rašykit maų 
laiškus. Begaliniai laukiu. 
Linkėjimai jūsų šeimai..

Bučiuoju.
Birutė.

(Pati Marijona Meisonie- 
nė prie šio laiško prideda

“Čia prisiunčiu

A

apie 
Pa

Draugai S. ir M. Meisp- 
nai (Waterbury) gavo se
kamo turinio laišką iš Lie
tuvos (Telšių apskr., Plun
gės miestelio) nuo Meiso- 
nienės brolduktės, Birutės 
Lomonosovienės:

Brangi Teta ir Dėde!
Jūsų laiškutis, rašytas 

sausio 20 d. tėvelio vardu, 
pasiekė mus tik šiandieną, 
birželio 30 diena. 
Širdingai dėkojame. Tik
tai, brangioji teta, su ne- sekamą: 
mažu gailesčiu turiu p ra- laišką, gautą iš Lietuvos, ir 
nešti, kad mano tėvelis, o: palyginu jį su fašistų sklei- 
jums brolis, Benas Šakys ! ūžiamais melais prieš Rau- 
nebėra gyvųjų tarpe. 1941idonąją Armiją, kurią fašis- 
metais birželio 24 dieną vo- tai vadina “azijatais”, štai, 
kiečių banditai jį sušaudė ir: Danutė Kučinskaitė Janu- 
namą padegė ir sudegino suTaitienė rašė man laišką iš 
visu turtu. Mamą ir mano į Vokietijos, sakydama nieko 
dukrytę pasodino į kalėji- nežinanti apie
mą, išsėdėjo 5 savaites, o liūs, gal girdi, juos “bolše- 
aš su savo vyrų buvau iš- ' vi kai seniai sušaudė.

mano tėve-

Bet 
bėgusi į gilumą Rusijos, j jinai dar tebegyveno Lie- 
Dar tik mėnuo kai parva-j tuvoj, kai jos tikrą dėdę, 
žiavau. Esu labai nuliūdu
sį, nes neradau savo bran
gaus tėvelio ir nieko iš 
daiktų. Skaudžiai pergy
venu dėl savo tėvo mirties.

Brangieji, kai aš perskai
čiau jūsų laiškutį — aš tuo
jau nubėgau pas tetą Ru
činskienę ir padaviau tą lai
škutį, ji iš džiaugsmo neži
nojo, kas daryti, bučiavo 
laišką ir mane. Labai įdo
mu, kur Gedeminas dabar 
y ra ? \

Į klausimus dėdės dėl ma
no kūmos, šį kartą atsaky
ti negaliu, kai sužinosiu,

jos motinos brolį, Benį Ša- 
ki, 1941 m. birželio 24 die- 
ną vokiečiai sušaudė Plun-S 
gėje ir apie tai nei žodeliu 
neprisiminė, nes, pagal jų 
supratimą, Vokiečiai “gerą 
darbą atliko.” Benas Šakys 
Griniaus valdžios laikais, 
buvo išrinktas Seimo nariu 
ir jis buvo pažangus žmo
gus, įsteigė Plungėje lais
vas kapines. Dėl to jo viso
kį juodskverniai ir reakci
ninkai labai neapkentė ir 
dėl to jis buvo sušaudytas 
pirmomis dienomis vokiečių 
įsiveržimo į Lietuvą.”)

Amerikos Lietuvių Kultūrinis Centras
Nesenai matėme dienraš-1 rėsime tokio, kokį išgalėsi- 

tyje geroką skaičių asmenų 
vardų, kurie pirko Liet. 
Darb. Namo bendrovės šė
rų. Šiuom kartu pranešame, 
jog šėrų įsigijo sekami as
menys:

Petras Grabauskas, B’- 
klyn, du;

Povilas Norbut, B’klyn, 
vieną; Igiau kaip po vieną šėra.

Francis & Mrs. Mary A.! Kai sukelsime kapitalo iki 
Sibol, York, Pa., du; |50 ar 75 tūkstančių dolerių,

Charles Naktinis, B’klyn, l tada kalbėsime, kokį namą 
vieną; įgalėsime pasistatyti.

Nors šis klausimas dar 
nesenai iškeltas, tačiau atsi-

me įsigyti.
Kiti prieteliai duoda labai 

išmintingų patarimų, sako: 
“budavokite naują, didelį ir 
su visais moderniniais įren
gimais.” Tokie pat geismai 
yra ir mūsų. Bet geismų 
negana, reikia pinigų. Pir
kite šėrus tuojau ir po dau

Roy Mizara, B’klyn, vie- i 
ną; į

Mrs. Eva T. Mizara, B’- liepimų pirkti šėrus galėjo 
klyn, vieną; būti daugiau. Subruskime,

Thomas & Paul Petraitis, i nes turime žinoti, kaip sto- 
B’klyn, du. vime. Šero kaina $25.00.

Walter Žukas, veteranas, |Tai kiekvienam išgalima 
Elizabeth, N. J., vieną; įsuma investinti į taip gra-

Joe Chuplis, Springdale,;v 
Pą., dvyliką.

Kai kurie teiraujasi, ar 
jau turime apsirinkę namą 
pirkimui. Dar ne. Pirma 
reikia žinot, apie kiek kapi
talo galėsime sukelti. Su- 
kelsime daugiau, pirksime; 
ar statysime geresnį namą. 
Jei nesukelsime daug, žiū-

.J k 
.1 
į

i 
i

P. Buknys

žų dalyką. Materialiai ge
riau stovinti žmonės pri
valo įsigyti po keletą Šerų.

Dėl platesnių informacijų 
šėrų pirkimo reikalu skai
tykite namo bendrovės 
skelbimą, kuris yra išspau
sdintas šioje dienrkščio lai
doje.
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KELETAS PASTABŲ DĖL JONO 

KAŠKAIČIO STRAIPSNIO
(Diskusinis)

I.
Š. m. lapkričio mėn. 3 dieną Laisvėje 

tilpo ilgokas Jono KaškaiČio straipsnis 
apie paskiausią Rojaus Mizaros apysaką 
“B. G. Klaidą.” Straipsnyj paliesti kai 
kurie bendri klausimai dėl Amerikos lie
tuvių leidžiamos literatūros ir dėl to ne- 
prošalį pasisakyti jais kiekvienam, besi
rūpinančiam mūsų knygomis ir peri jo
dine spauda.

Gaila, kad J. Kaškaitis, betąsydamas 
kai kuriuos knygos autoriaus provincio- 
nališkumus, perdaug visą klausimą nu
smailino ant žodžių kėdės ar kėdės, daž
nus ar dažnas, rituliuotis ar rutuliuotis. 
Tai mums turėtų kuomažiausiai rūpėti, 
— juo labiau dėl to, kad tie ir panašūs 
žodžiai ne vienodai rašomi net ir pačio
je Lietuvos literatūroje.

Vargiai, ar* besurastum rašytoją (ne
kalbu tik apie lietuvius), kurio veikale 
neužtiktum gramatikinių bei sintaksinių 
paklaidų ir bendrai kalbos barbarizmų. 
Vis tai “mergvaikiai,” dėl kurių nėra 
nekalti net ir patys nekalčiausieji litera
tūros stilistai. Kadaise rašytojas Ant. 
Vaičiulaitis tai vykusiai apibūdino:

nuobodins, atmieš ir jo niekas nebenorės 
skaityti.

Mūsų autoriams ir literatūros kriti
kams dar ir dar pravartu nepamiršti 
vieno žymiausiųjų Lietuvos literatūros 
kritikų, Kosto Korsako, žodžių:

“Rašyti įmantriai, taip sakant gra
žiai, prigalvoti juo daugiau įvairių 
palyginimų, įvaizdžių, kartais iš tik
rųjų labai vykusių ir originalių, bet 
neretafir nežmoniškų, kad tik kitoniš
kų, priplakti juo daugiau kad ir pi
gių, bet tik žibančių stilistinių putų 
ir jomis pridengti negilią turinio sek
lumą, prirankioti iš žodynų įvairių 
rečiausių žodžių ir jais kur dera ir kur 
nedera prikaišioti sakinius, — visa 
tai paskutiniu metu pas mus pradeda 
darytis meniškumo sinonimu ir talen
to požymiu...” (K. Korsakas: “Ra
šytojai ir Knygos”, 1940 m.)

K. Korsakas tokį grožinės literatūros 
pudravimą griežtai smerkia. Jis pir
miausiai reikalauja iš rašytojo turinio; 
pagal turinį privalo būti pritaikyta for
ma. Centrinis mūsų literatūros piliorius 
yra turinys. Ten pat kritikas K. ima 
francūzų rašytojo Guy de Maupassant’o 
nuomonę tuo klausimu:“Vis dėl to lietuviai rašytojai neat

sisako ir nuo daugiau ar mažiau kal
bos klaidų, vieno kito nuklydimo. Ir 
kyla klausimas: ar šiandie tik mūsiš- 
kia yra toki raguoti neklaužados? Ar
gi tik jie vieni leidžia sau šen ten nu
sidėti, kai tuo tarpu visoje apvalioje 
žemelėje, dramaturgai, brikai, beletris 
tai yra balti, lyg gulbės piene išsimau
dę, kai į juos žiūri filologas?

“Yra didelis prancūzų rašytojas 
Andre Gide’as. Jo stilius laikomas 
klasišku, jo kalba—gera. Jis pats yra 
baręs kai kuriuos savo kolegas, bent 
kiek nusižengusius kalbai. O štai at
sirado kitas rašytojas, Henri Beraud, 
taip pat daugeliui puikiai žinomas, ir 
priskaitė eibę Andre Gide’o kalbos 
klaidų. Tik paklausykit: “greitomis 
perbėgęs pono Gide’o svarbiuosius vei
kalus, pastebėjau aštuonis barbariz
mus, dešimt solecizmų, dvi kalbos ne
sąmones, eilęs dviprasmybių, rašybos 
ir laikų derinimo klaidų ...” Vienas 
kalbos knisiotojas, didžiai pykdamas, 
barė senelį beletristą Paul Bourget, 
nurodinėdamas ištisą virtinę jo kalbos 
ydų. O mes, toli gyvendami nuo Pary
žiaus, galvojame, kad Andre Gide’o ir 
Paul Bourget romanai — prancūzų 
kalbos perlai!...” (“Gimtoji Kalba,” 
1934 m. 1-2 sąsiuvinis.)

Ten pat A. V. prideda: “Toks kalbos 
meistras kaip Puškinas—ir tas neišven
gė barimų ir taisymų, kuriuos jam siun
tė jo amžininkai filologai.”

Jeigu taip buvo su pasaulinio masto 
rašytojais, tai juo mažiau kas stebėsis 
tuo “atradimu,” kad Amerikos lietuvių 
rašytojų kūriniuos kyšo barbarizmai ir 
solecizmai, sintaksinės paklaidos.

J. Kaškaitis — didelis mėgėjas retų, 
naujų žodžių. Žodingumas — jo raštų 
ypatybė. Tiek jo poezijoj,' tiek straips
niuose, tiek vertimuose taip ir raibuoja 
sulesioti žodeliai, retai kur vartojami, 
ne dažnai girdimi Amerikos lietuviuose. 
Jis pats yra kalbų mėgėjas ir keletos kal
bų žinovas. Viskas tai gerai, viskas pui
ku. Bet argi visur neribotas žodingumas 
tinka rodyti? Ar kiekvienam grožinės li
teratūros kūriniui “žodingumo meto
das” tinka? Žinoma, ne!

Net ir amerikietis lietuvis rašytojas 
gali parašyti savo veikalą “žodingą,” 
kupiną senų, retų žodžių, kurių jis, jei 
ne iš kur kitur, tai iš žodynų arba iš 
Daukanto, Valančiaus, Žemaitės, Krė- 

/ vės bei Basanavičiaus gali pasilesioti. 
Bet ar tai padarys jo kūrinį gilesnį bei 
natūralesnį? Ne! Kaišiojimas charakte
riams, personažams žodžių, nevartoja
mų Amerikoje, rašytojo veikalą tik su-

“Norint išreikšti visus minties at
spalvius, nėra jokio reikalo vartoti 
įmantrų, sudėtingą, išpūstą, tarškantį 
žodingumą, kuris mums norima pri
mesti meniško stiliaus vardu . ..”

Žodingumas — ne viskas. Tai jau 
mums parodė pats gyvenimas: Theodore 
Dreiserio kūriniai kadaise buvo aštriai 
kritikuojami dėl kalbos netobulumų, o 
kai kurių rašytojų (jo amžininkų) vei
kalai buvo pernelyg giriami dėl jų sti
liaus, dėl kalbos gražumo. Šiandien, ta- 
čiaus, anie pamiršti, o Dreiseris liekasi 
Dreiseriu.

Tai sakydamas, neturiu galvoj, kad 
mūsų rašytojai ir žurnalistai neprivalo 
būti žodingi, kad jie neprivalo mokytis 
lietuvių kalbos, kad jie neprivalo sekti 
Lietuvos rašytojų, visa galva stovinčių 
aukščiau už tuos, kurie gyvena užsienyj.

II.
“Kad jau rašyt lietuviškai, tai ir ra

šyt lietuviškai. Turiu galvoj tą neti
kusį įsibingėjusį Amerikos paprotį— 
angliškus asmenų, miestų, valstijų var
dus rašyt angliškai, visiškai angliškai, 
arba su lietuviškomis galūnėmis. To
kia rašyba neišlaiko kritikos. Bent jau 
Lietuvoj su ja nepasirodysi. Lietuvoj 
rašytojai moka ir išmano taisyklin- 
giau tokius svetimžodžius rašyti. Jie 
rašo fonetiškai, pagal ausį, pagal iš
tarimą ...”

Šitaip moko gerb. Kaškaitis.
Šio rašinio pradžioje skaitytojas ma

tė, kaip A. Vaičiulaitis rašo: Andre 
Gide’as, Henri Beraud. Ar taip rašo tik 
jis vienas? Kritikas, Korsakas savo vei
kaluose panašiai “griešija”: Balzac’as, 
Oscar Wilde, 'ftiackeray, Lukas Dur- 
tain’as, Paul Claudel’is ir t. p. Toki žur
nalai, kaip “Prošvaistė,” kaip “Raštai” 
ir kt/ rašė lygiai taip pat. Kaipgi tad tie 
rašytojai pasirodo Lietuvoj?

Gerb. Kaškaitis ragina rašyti: “Fila
delfija, Vašingtonas, Ruzveltas, Džerzi 
Site (kodėl ne Sitis?), Klyvlandas, Oha- 
jus, Mišiganas, ir t. p., vis fonetiškai. 
Išeitų tiksliau, suprantamiau, lanks
čiau.”

Gal būt žmonių pavardes ir miestų 
pavadinimus 'rašant fonetiškai “išeitų 
lanksčiau,” bet tik jau ne tiksliau ir ne 
suprantamiau! Nepamirškime, kad mes 
net lietuviškai ne visi vienodai tą patį 
žodį tariame (kėdė ir kėdė!), tai ką jau 
bekalbėti apie angliškų žmonių pavar
džių ir miestų pavadinimų ištarimą it

parašymą. J. K. moko mus rašyti “Ruz
veltas” — fonetiškai. Argi tai tikslus 
ištarimas? Pats velionis prez. Roosevel- 
tas, kai tik jis buvo išrinktas prezidentu, 
buvo užklaustas, kaip iš tikrųjų reikėtų 
ištarti jo pavardę. Užklaustasis atsakė: 
ištarkit “Rosevelt,” o ne “Ruzvelt.” Taip 
ir ištariama tų, kurie žino.

Koks amerikiečiui lietuviui būtų di
desnis “suprantamumas” ir “tikslumas” 
skaityti “Džerzi Sitė,” o ne Jersey City? 
“Tikslumas” būtų tik tokis, kad taip 
visus Amerikos miestus rašydami visiš
kai atstumtume nuo mūsų spaudos skai
tymo Amerikoje gimusius ir augusius 
jaunus žmones. Kiek jaunimui tektų 
prisikamuoti, sustojant ties kiekvienu 
“sulietuvintu” miesto pavadinimu arba 
žmogaus pavarde ir galvojant, ką tai 
reiškia?!

Gerb. Kaškaitis pernelyg daug rūpi
nasi, kaip mūsų literatūra patiks Lietu
vai, jos rašytojams, jos kritikams? Su 
mūsų rašyba, jis mano, “Lietuvoj nepa
sirodysi.”

Visųpirmiausiai: argi mes rašome 
Lietuvai? Žinoma, ne. Pirmiausiai mes 
rašome Amerikai. Kas gyvendamas 
Amerikoje grožinę literatūrą kuria Lie
tuvai, — niekad neturės pasisekimo.

Lietuvos rašytojai mus pažįsta ir žino. 
Jie supranta, kad mes gyvename Ameri
koje, kad mūsų spauda amerikietiškai 
redaguojama, kad mūsų žmonės ameri
kietiškai lietuviška kalba rašo ir skaito, 
o rašytojai tokia pačia kalba kuria, rašo, 
nes tik tokia kalba tėra galima reališ- 
kiau mūsų pilkąjį gyvenimą vaizduoti.

Kiek prisimenu, to paties R. Mizaros 
pirmesnėsės apysakos buvo recenzuoja
mos Minsko “Artojuje” ir Lietuvos žur
naluose: “Literatūroje,” “Židinyj” ir 
“Prošvaistėje.” Teigiamai apie jas at
siliepdami, nei vienas apžvalgininkas 
nepaskaitė autoriaus nusidėjėliu tik dėl 
to, kad jo apysakos parašytos amerikie
tiškai lietuviška kalba. Vienas, rodosi,' 
apžvalgininkas prisiminė, kad recenzuo
jamoji apysaka parašyta “amerikietiš
ka lietuvių kalba.”

Amerikiečio lietuvio rašytojo pareiga 
lipdyti savo kūryboje tipus iš ameriko
niško molio. Jo pareiga sudaryti apytik
rį Amerikos lietuvio gyvenimo veidrodį, 
kad jis ir ji norėtų ir galėtų pamatyti 
save, — jei ne visą veidą, tai bent savo 
nosį. Mūsų grožinė literatūra turi būti 
parašytą tokia kalba, kurią skaitytojas 
pilniausiai suprastų, kuri būtų be ba
lasto. Mūsų grožinė literatūra privalo 
sužavėti, patraukti skaitytoją, jį suin
triguoti, — užkrėsti skaitymo troškimu. 
Mums privalo rūpėti savo grožinėje li
teratūroje iškelti teigiamus iš čiagimio 
jaunimo tipus ir patraukti to jaunimo 
dėmesį į mūsų knygas. Bet to pasiekti 
mes negalėsime, jei mūsų grožinė lite
ratūra bus taikoma Lietuvai o ne Ame
rikai.

Tai tenka pasakyti ir dėl vertimų. 
Tūli mūsų veikalai, išversti iš kitų kal
bų, skaudžiai kenčia dėl to, kad jie per
nelyg tirštai vertėjo “pagerinti”: pri
kraunama “ekstra” būdvardžių, - sinoni
mų ir tai tik sunkina jų skaitymą; at
stumia skaitytoją nuo knygos.

Mūsų literatūros kritikai privalėtų 
būti kritikais, o ne susintojais esminio 
dalyko visokiais žodeliukais, dėl kurių 
ištarimo kiekvienos parapijos žmogus 
turi savo nuomonę. Kritikams prisimin
tinas šis Plechanovo patarimas:

“Pirmasis kritiko uždavinys yra tas, 
kad kurio nors nagrinėjamo meno kū
rinio idėja būtų perkelta iš meninės 
kalbos į sociologijos kalbą, ir tuo bū
du iškiltų viešumon tai, ką galima pa
vadinti nagrinėjamojo literatūros reiš
kinio sociologiniu ekvivalentu.”

Šitokios mintys kilo manyje, perskai
čius J. K-Čio straipsnį.

III.
Menu, kad gerb. J. Kaškaitis nesupyks, 

jei pastebėsiu kai kuriuos kalbos požvil-

Mirė KazachŲ Liaudies T 
Poetas Džambul

Džabajev
TSRS Tarybinių Rašytojų Sąjungos 

Valdyba su gilia širdgėla pranešė apie 
Stalino premijos laureato Džambul Dža- 
bajevo mirtį.

Džambul Džabajev gimė 1846 m. va
sario mėn. kazachų stepėse. Alma Atos 
krašte (Kazachų ATSR). Neraštingas, 
klajoklio Žabejo sūnus, nuo 1860 m. ėjo 
per jurtas dainuodamas ir pritardamas 
sau dombra. Susipažinęs su akynu (poe
tu improvizatoriumi) Siujumbaju ir pa
sidaręs jo mokiniu, nuo 1862 metų pats 
ėmė kurti savo dainas, virsdamas popu
liariausiu kazachų akynu. Džambul Dža- 
Bajevas — didelis tarybinės santvarkos 
gerbėjas, pats — kolektyvinio ūkio daly
vis. Kūrė žodžiu, nieko neužrašydamas, 
tik pirmą kartą 1924 m. kazachų poetas 
Džansugurov išspausdino iš Džambulo 
lūpų užrašytus eilėraščius. 1937 m. jau 
buvo išverstos į rusų kalbą jo “Dainos ir 
poemos.” Vėliau jo kūriniai buvo išvers
ti į eilės broliškų tarybinių tautų kalbas.

Štai, ką sakė pats Džambulas apie sa
ve :

“Stepė buvo mano gimtinė. Aš klajo
jau po stovyklas, įsikūrusias upės Ču 
krantuose. Dainavau liaudies balades, 
padavimus, poemas — kitų akynu (ka
zachų — poetų, dainuojančių dombrai 
pritariant) kūrinius ir paties sukurtas 
dainas. Ir mano dainos nuskrido per visą 
Džetisą, kaip laisvosios paukštės. Raitas 
aš jodinėjau iš aūlo į aūlą.”

“Kai man sukako 70 metų, aš pama
čiau šviesią naujojo gyvenimo aušrą. Į 
žemę atėjo tiesa. Aš išgirdau milžino Le
nino vardą ir buvau nugalėtojos Raudo
nosios Armijos žygio liudytojas. Aplink 
mane užvirė gyvenimas, apie kurį aš 
dainavau geriausias savo dainas, kaip 
apie auksinį sapną.”

Didysis kazachų liaudies poetas mirė. 
Bet jo dainos amžiais plauks stepėmis ir 
sklis į visas broliškas respublikas, į visą 
pasaulį.

giu netikslumus jo paties straipsnyj.
Jis rašo: “atatinkanlo,” — turėtų bū

ti: atitinkamo, atitinkamas; taip yra ra
šoma Lietuvoj; taip rašo apdairesni žur
nalistai ir rašytojai Amerikoj.

Ne “ažuot,” kaip rašo straipsnio auto
rius, bet užuot; “ažuot” jau seniai Lie
tuvoje yra palaidotas.

“Gerais tikslais vaduodamasis ir ge
ro autoriui velydamas parašiau šiuos 
žodžius ...” rašo gerb. K.

Žodis “vaduodamasis” pareina nuo 
“vaduoti,” “išvaduoti” arba “pavaduo
ti”: išvaduoti kraštą, miestą arba as
menį, patekusį nelaisvėn; pavaduoti sa
vo draugą nuo jo pareigų, darbe, ir tt. 
Taigi toje prasmėje, kurioje jį vartoja 
straipsnio autorius, šis žodis visiškai ne
tinka; negramatiškas. Reikia vartoti: 
“Gerais tikslais vadovaudamasis ...” 
ir tt.

Žodis “veliju” taipgi Lietuvos kalbi
ninkų “pasmerktas mirčiai.” “Veliju” 
galima laisviau vartoti ten, kur eina 
kalba apie sutikimą, leidimą: leidžiu 
jums tai daryti, veliju jums tai daryti. 
Toje prasmėje, kurioje gerb. Kaškaitis 
“velija,” daug lietuviškiau, gramatiš- 
kiau ir sklandžiau skambėtų linkiu.

Tiesa, šios tai nedidelės paklaidos; 
tai tipiška amerikietiškai lietuviška rašy
ba, kurioje nuolat ant panašių “griekų” 
galima užkliūti. Jeigu čia buvo ties jo
mis sustota, tai tik dėl to, kad straips
nis, specialiai paskirtas lietuvių kalbos 
kritikai arba taisymui, privalėjo būti 
“tyresnis.” Ns.

Ar Kenčiate
nuo Neturėjimo Apetito, 
vos Skaudėjimo, Vidurių Suiri
mo, Nervų, Nemigio, Gazų ir 

Išpūtimo, Nemalonaus 
kvapo—

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter s 
Gomozo. Daugiau negu liuosuoto- 
jas ---- skilvio toniko vaistai ——
sudėta iš 18 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas • išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa
žinimui" pasiūlimo—ir gausite

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT —• 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng
vinimų nuo reumatiskii ir ncuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, susmi
gusiu ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkstics 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit s j “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $ . 00. Atsiųsk!. man apmo
kėtą reguler; ’ i uncijų $1.00 
vertės bonką Gumozo ir ekstra 
—60d vertes bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas........................... .............................

Adresas.......... —....................-.................

Pašto Ofisas...............................................
DR. PETER FAHRNEY & S'’*"' r''

Dcp. 674-28N
2501 Washington Blvd., C’.ic. g. i., ,.i. , 
"56 Stanley St.. Wlnnb.:ec. I-ian.. Ccn. Į

New Britain, Conn.
Vieša Padėka

Širdingai tariu ačiū visiems 
giminėms, pažįstamiems ir 
draugams už skaitlingą atsi
lankymą i šermenis mano my
limo vyro Vinco Jokimo, taip
gi už gražias gėles ir išreikš
tas simpatijas, kaip vietos, 
taip ir Hartfordo draugams.

Taipgi ačiū drg. J. Siurbai 
už atsilankymą ir pasakymą 
tinkamos kalbos prie Vinco 
karsto, išleidžiant iš Vencku- 
no šermeninės ir Springfielde, 
krematorijoj, kur Vinco palai
kai tapo sudeginti. AČiu vi
siems !

Ilsėkis, brangusis Vincai, 
tavo nuveikti darbai žmonijos 
labui niekados nemirs!

Veronika Leonavičiūtė 
(Jokimienė).

Juo daugiau skaitytojų 
mūsų dienraštis Laisvė tu
rės, juo plačiau saulė teisy
bės spindės.

.VICTORY, 
k LOAN j
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A. L. D. L. D. REIKALAI
Pittsburgh, Pa.

Protokolas )4-to apskričio 
ALDLD konferencijos, įvyku
sios spalių 28 d., 1945 m., 
1320 Meddley St, 160 kp. 
LDS name.

Konferencija prasidėjo kaip 
3:30 vai. "po pietų. 4-to aps
kričio pirmininko nebuvo, bu
vęs pirmininkas Frank Rod
gers yra palikęs Pittsburghą, 
tai konferenciją atidarė rast. 
S. Orda. Perstatė į mandatų 
komisiją G. Lekavičių iš 87- 
tos kuopos ir Frank Vilką iš 
180-tos kuopos.

Iš mandatų komisijos paaiš
kėjo, jog dalyvauja 3 kuopos 
su 10 delegatų. 87-ta kuopa 
prisiuntė 3 delegatus; 180-ta 
kuopa — 1 delegatą, 33 kuo
pa — 3 delegatus, 46-ta kuo
pa — 2 delegatus.

Po mandatų komisijos ra
porto buvo renkamas pirmi
ninkas dėl vedimo konferenci
jos ir raštininkas. Vienbalsiai

buvo išrinkti J. Urbonas pir
mininku, S. Orda raštininku. 
Sekantis buvo skaitymas pro
tokolo praeitos konferencijos. 
Protokolas buvo priimtas vien
balsiai be pastabų.

Toliau sekė 4-to apskr. 
ALDLD komiteto raportai. Pi- 
mininko raporto nebuvo, nes 
Frank RodgeTrs yra išvažiavęs;' 
vice-pirmininkas negalėjo da
lyvauti, finansų rast. K. Kai
rys raportavo, jog randasi iž
de $62.60. Iždin. D. P. Leka
vičius sutiko su ta suma. Ižd. 
D. P. Lekavičius dar pritarė, 
jog randasi Vilnies dienraščio 
Šeras $10 vertės.

Užrašų raštin. raportavo, 
kad veikiama; 4-tas apskritys 
bendrai dalyvavo su 8-tu ap
skričiu LDS turėjo 8 posė
džius, 6 su 8-to apskr. LDS 
ir 2 skyrium. Buvo surengtos 
vienos-diskusijos kas link Lie
tuvos nuo karo nukentėjusių. 
Buvo pagaminta lapeliai ir iš-mūsų kultūrinis centras

★ ★ ★
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi
suomenė turėtų tinkamą namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Sale
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti Šerų ir tai reikią greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną serą.
Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ar money- 
orderius ispirkite 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.

siuntinėti per paštą du sykiu.
Turėjome pikniką, 1 d. lie

pos, bendrai su LDS 8-tu ap
skričiu, kuris davė pelno 
abiem apskričiam po $49.10. 
Turėjome surengę' prakalbas 
dėl dr. J. J. Kaškiaučiaus, kur 
atlikęs pelnas buvo priduotas 
flėl Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto.

Raportai visų komitetų pri
imti. Toliau sekė raportai kuo
pų. Už 40 kuopą raportavo J. 
Portikas, kad turi 25-kius na
rius, ižde turi $10. 33-čia kuo
pa narių turi 29, ižde turi $46, 
paaukojo $10 dėl Demokrati
nių Lietuvių Antrojo Suvažia
vimo, kuris įvyks 23-24 die
nomis lapkričio; taipgi paau
kojo LLD Centro Archyvui $5.

#7-ta kuopa turi 68 narius.
Toliau buvo nutarta, kurie 

surenka už Laisvę prenumera
tas, tai kad priduotų vardan 
4-to apskr. Buvo nutarta, ku
rios kuopos neprisiuntė dele
gatų ant konferencijos, tai tu
rėtų raštininkas pasiųsti joms 
papeikimo laišką ir per spau
dą pabarti. Buvo nutarta, ku
rie draugai rašo į spaudą ži
nias, tai turėtų kooperuoti su 
Vilnies Pittsburgh© žinių ko
mitetu. Buvo nutarta, kad 4- 
tas apskritys, pasirūpintų,’ kad 
kuopos ar pavieniai nariai, 
kurie turi knygų, kad pasiųs
tų į Centrą, o kurie nenorė
tų pasiųsti į Centrą, tai gal 
priduoti apskričio komitetui, 
tai apskritys pasirūpins atlik
ti tą darbą.

Buvo nutarta, kad bendrai 
4-tas apskr. ir 8-tas apskr. su
rengtų senesniems nariams ir 

■veikėjams kokį parengimą, 
kaipo pagarbą už jų daug 
triūso padėjimą. Buvo išrinkti 
3 delegatai j Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks 23-24 d. lapkr. 1945 m. 
Nutarta paaukoti suvažiavi
mui $10. I delegatus buvo iš
rinkti šie draugai: George Le
kavičius, D. P. Lekavičius ir 
K. Kairys.

Įplaukų buvo, ką kuopos 
sumokėjo duokles į apskritį 
$5.20.

Į komitetą išrinkti 1945 m. 
šie draugai: Stasys Orda, Ka
zimieras Kairys, Domininkas 
P. Lekavičius, George Lekavi
čius, Ignas Kazlauskas ir Mo
tiejus Paulauskas.

Buvo duotas paraginimas 
raštininkui, kad būtų* nutari
mai konferencijos kuo grei
čiausiai pasiųsti į spaudą. 
Konferencija pasibaigė kaip 
5 vai. po pietų.

Pirmininkas, Jonas Urbonas, 
Raštininkas Stasys Orda.

PAJIEŠKOJIMAJ

Cleveland, Ohio
Netikėtas Didžiulis Koncertas

Chicagos ir jos apylinkės 
delegatai, važiuodami į antrą
jį visuotiną lietuvių suvažiavi
mą Pittsburgh, Pa., sustos 
Clevelandė, o kadangi tame 
skaičiuje bus visi žymesnieji 
kalbėtojai — Dr. Graičiūnas, 
V. Andriulis ar F. Abekas ir 
žymesnieji dainininkai — P. 
Stogis, A. Kenstavičienė, K. 
Abekienė, S. Nutautaitė ir gal 
dar keletas kitų, todėl cleve- 
landiečiai pasinaudodami ta 
proga rengia prakalbas ir 
koncertą.

Koncertas įvyks lapkr. 22- 
rą d. (Padėkavonės dienoj) 
White Eagle svetainėj, 8315 
Kasciuszko Avė. Pradžia 4-tą 
vai. po pietų.

Diena nėra jau taip patogi 
tokiems įvykiams, nes žmonės 
linkę tą dieną pas vieni kitus 
svečiuotis ir didelius pietus 
turėti, į tai atsižvelgiant mes 
programą pradėsime tik 4-tą 
vai. po pietų. Taip visiems 
bus užtektinai laiko pasisve
čiuoti, didžiausį kalakutą su
valgyti ir dar paspėti ant mū
sų gražaus koncerto atsilan
kyti.

Be chicagiečių solistų, dai
nuos ir mūsų vietinis Moterų 
Choras po vadovyste M. Ma- 
čionienės ir pianistės R. Ma- 
čioniutės. Kviečiame visus at
silankyti ir tuomi paremti nuo 
karo nukentėjusius Lietuvos 
žmones.

giausiai, bet numatoma, jog 
liks šiek tiek pelno. Laike 
programos LPT Kom. pirm, 
padarė keletą svarbių prane
šimų būtent: 1-mas, lapkr. 4 d. 
įvyks tarptautinis Rusijos Re
voliucijos paminėjimas, Pub
lic Auditorium, kvietė visus 
atsilankyti. 2-ras, 22 d lapkr. 
(Padėkavonės dienoj) įvyks 
didelis koncertas su prakal
bomis; 3-čia, 23—24 lapkr. 
įvyks 2-ras visuotinas Ameri
kos Dem. Liet. Suvažiavimas 
Pittsburgh Pa.,'paragino visas 
draugijas išrinkti delegatus 
suvažiavimui ir paprašė neat
sisakyti aukų suvažiavimo pa
sveikinimams. Po programai 
tam tikslui surinkta virš $25, 
bet tai tik pradžia, bus dar ir 
daugiaus. Delegatų į suvažia
vimą jau yra išrinkta 12. Pun
delių dėlei Lietuvos vaikučių 
tapo priduota per šiuos drau
gus—es: A. Rodgers 6 punde
lius, K. Valaika 1 pund., Gab- 
riunienė 1 pund., J. Janis 1 
pund., o draugė J. ži'burienė 
$2 pinigais dėlei pundelio.

L. P. T. Kom. Pirm.
J. Žebrys

Tol. TRObridgo 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais:

• nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kam p. Inman Si., arti Central Skr.
CAMBRIDGE, MASS.

Hartford, Conn.
Pagalba Lietuvos Žmonėms
Spalių 13 d. įvyko draugės 

S. Amšejutęs išleistuvės, kuri 
išvyko į Mass, valstiją. Ten 
buvo parinkta ir aukų pagal
bai Lietuvos žmonių, kurias 
rinko Mary Karpin ir W. Bra
zauskas. Per neapsižiūrėjimą 
aukavusių vardai ilgai buvo 
nepaskelbta, tai atsiprašome. 
Aukavo sekamai:

J. Veiveris ir M. Staugaitie- 
nė po $5.

M. Johnson $2.
Po $1 aukavo: C. Brazaus

kas, O. Krasnickas, R. Gailiu- 
nas, M. Ramanauskas, A. Kiš- 
kiunas, Gardžiauskienė, F. 
Bacys, R. Zimmermen, J. Pe- 
trikonis, S. Amšėjutė, J. Ši
lanskas, W. Brazauskas, M. 
Karpin ir C, Miller.

Po 50 centų aukavo: W'. 
Yurgel, B. Zimmerman, J. Ki

blius, J. Simans, P. Matys, B. 
Muleranka ir M. Juškienė.

Po 45c aukavo: Mrs. & 
Mr. Vaičiūnas, A. Shatman ir 
A. Ramanauskienė. Viso su 
smulkiomis aukomis pasidarė 
$32. Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū. Tai gra
ži parama Lietuvos žmonėms.

W. B.

Spalių 28 d. vietinis LPT 
Komitetas turėjo gražų paren
gimą Lietuvos žmonių naudai. 
Publikos atsilankė neperdau-

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Telef. HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis.
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

. Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. NedS- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

IINAUDOKITĖS PROGA DABAR
KAD NEREIKTU VĖLIAU GAILĖTIS

“Kuprotas Oželis” Muzikalė Komedija
Is gyvenimo Lietuvoje; spalvuota filmą.

Turi 10-tį gražiausių liaudies dainų, kurias puikiai sudainuoja
Brooklyno artistai-inėgėjai.

Gerbiami Broliai ir Sesutės Lietuviai! Filmą “Kuprotas Oželis” 
kurią pagamino filmininkas G. Klimas yra pirmutinė lietuvių kalboje 
filmą. Ji pagaminta ne dėl pasipinigavimo, bet kad jnešt naujienybių 
į lietuvišką gyvenimą. Surengimas filmos parodymui yra lengvesnis 
darbas, negu bent koks paprastas surengimas. Bet pagaminimas 
kalbančios filmos yra didelis dalykas ir kainuoja gerokai pinigučių. 
Todėl veik visos mažesnės tautos neturi kalbančių filmų. Bet čion 
nėra vietos viską aiškint. Dabar jau turiu gerokai atsišaukimų ir 
dar norintieji ją rodyt turite progos greit atsišaukti, nes kaip išvyk
siu rodymui, tai negalėsite su manim susisiekti.

GEORGE KLIMAS, 128— 19th Street, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Juozo Malinausko, ku
ris paeina iš Suvalkijos, Urdijos 
parapijos, Jeckonių kaimo. Keli me
tai tam atgal gyveno - Pittsburgh, 
Pa., bet kur dabar, nežinau. Oš Ona 
Ručiukė, dabar Tunilienė, Juozo 
Ručio (kriaučiaus) duktė, taipgi iš 
Jeckonių, labai mylėčiau susižinoti, 
todėl malonėkite atsiliepti, arba kas 
žinote, malonėkite man pranešti, už 
ką būsiu labai dėkinga. Mano adre
sas: Ona Tunilienė (Ručiukė), 
1210 Blair Ave., Scranton 8, Pa.

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

WWimjlI. l. JJ . i» . 4 . .jįiyn

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingcliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi ap/bpiname 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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti sn Glvlais. 
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

5.................................
I 
t CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

Fosteris Sako, Tyrinėji
mų Komitetas Varo 
Karinę Propagandą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

jos reikalus, tai šiandien 
nebūtų ten pilietinio karo.

Komiteto klausimus Fos
teris pavadino tokios pat 
rūšies propaganda, kokią 
veda amerikinių fašistų va
das Gerald K. Smith ir ku
nigas Charles Coughlin.

Kongresmanas Kankinas 
kartą užklausė: “Kas yra 
Laski?” Komiteto advoka
tas Adamsonas pasiskubino 
atsakyt: “p. Laski yra An
glijos komunistų vadas.”

Čia Fosteris padarė pas
tabą: “Šis atsakymas paro
do, kaip mažai jūs težinote 
apie komunistinį judėjimą. 
Laski yra Anglijos Darbo 
Partijos vadas,” socialistas.

Anglai neleido Indijos 
tautiečių vadui Jaw. Nehru’ 
atsilankyt Į Javos salą.

Dienraščio Laisves Metinis

BIRUTA RAMOŠKAITĖ.
Fer visą. Ameriką žinoma Ope
rą ir Koncertą dainininke, da
lyvauja dienraščio Laisves Kon
certo programoje.

REGINA STRAZEVIČIOTft.
Tai talentinga Balnininke. Ji pir
mu kartu dainuos šios šalies lie
tuviams.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, 
žymus koncertą dainininkas, teno
ras, irgi dalyvaus šioje 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

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

Sekmad,, lapkr. 11 November
LABOR LYCEUM SALEJE

949 WILLOUGHBY AVE., * BROOKLYN, N. Y.

ANTANO PAVIDŽIO 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.

NESISKUBINA UžGIRT 
VERSTINO KARINIO 

LAVINIMO
Washington. — Kongres- 

manų komitetas kariniais 
reikalais nesiskubina už- 
girt prez. Trumano siūlymą 
įvest vertiną karinį jaunuo
lių lavinimą. Spėjama, kad 
komitetas galės atidėt pre
zidento reikalavimą net iki 
po naujų metų.

ANGLAI GRŪMOJA 
TRIUŠKINT JAVOS 

SALOS GYVENTOJUS

Batavia, Java. — Anglų 
komandierius gen. Mon- 
sergh pagrūmojo visomis 
armijos, laivyno ir oro jė
gomis triuškinti Javos salos 
gyventojų sukilimą prieš 
Holandiją, jeigu jie šį šeš
tadienį nesuneš anglam vi
sų savo ginklų.

Per tris paskutinius šių 
metų menesius išvežama iš 
Amerikos 4,500,000 tonų 
maisto Anglijai ir kitiems 
kraštams.

SUSIKIRTIMAS RUMU
NIJOS SOSTINĖJE

Bucharest, Rumunija. — 
Karaliaus Miko garbintojų 
minia susirinko prie palo- 
ciaus sveikinti jį 24-rtie ka
raliaus gimtadienyje, nors 
panašūs susirinkimai buvo 
uždrausti. Karalininkus už
puolė būriai demokratinių 
rumunų. Riaušės tęsėsi ke
lias valandas; buvo ir šau
dymų. Sovietų kariuomenė 
visai nesikišo į riaušes. Tuo 
tarpu karalius buvo kur ki
tur išvažiavęs.

KANADAI GRĘSIA GE- 
NERALIS STREIKAS 
Windsor, Kanada. — Jei

gu Fordo automobilių kom
panija nesusitaikys su savo 
streikieriais Windsore per 
dvi dienas, tai Kanados 
Darbininkų K o n g r e s a s 
skelbsiąs visuotiną streiką. 
Darbininkų Kongresas turi 
350,000 narių.

George T. Packard, 23 me
tų, iš tarnybos atleistas jūri
ninkas, nusišovė filmų teatre 

! Dyk e r, Brooklyne.

Livingston, N. J.
Iš Ligonines Gyvenimo

Bėgyje savo 55 metų am
žiaus pirmą kartą patekau li
goninėn, kur teko išgyventi 
gan trumpas laikas, tik dvi 
savaites. Tos betgi dvi savai
tės pasidarė tokios ilgos, kaip 
du mėnesiai.

Niekuomet nenorėčiau dau
giau ligoninės gyvenimo ir nie
kam kitam nelinkėčiau. Ne 
todėl, kad ligoninė būtų blo
ga ar ten maistas netikęs, ne. 
Ir ligoninė tinkama, ir mais
tas geras, ir priežiūra taipgi. 
Bet tas monotoniškas gulėji
mas ir, suprantama, liga — 
skausmai. ' žmogus, gyvenda
mas laisvėje, jautiesi gerai, 
darbuojiesi ir manai, kad taip 
ir reikia ir taip yra. Tačiau 
suspaustas reikalo, atsidūręs 
ligoninėj, tuoj pastebi, kad 
čia už keturių sienų gyveni
mas visiškai skirtingas, negu 
išlaukyje.

Ligoninė, kurion patekau, 
gana sena; bene bus pati pir
mutinė, kaip New ark o mies
tas įsisteigė, Tai aukštas mū
rinis namas, talpinąs savyje 
400 lovų. Kambarys, ‘kuriu 
patekau, apie 25 pėdų ilgio ir 
gal tiek pat pločio ir 20 pė
dų aukščio. Tas jau parodo, 
kad yra senos konstrukcijos. 
Jame yra 4 lovos kampuose, 
o viduryje dar daug vietos 
dėl vizitoriųi

ši ligoninė kitados vadino
si German’s Hospital. Dabar 
ją vadina Newark Memorial 
Hospital. Dar ji ir tuomi ge
ra, kad nežiūri jokių religi
nių žmogaus įsitikinimų. Ma
nęs irgi klausė, kokios esu re
ligijos. Atsakiau, kad nepri
pažįstu nei jokios.

Ligonines Tarnautojai
Gydytojų randasi apie 30. 

Kai kada daugiau, kai kada 
mažiau. Slaugių per 50, irgi 
kitados būdavo daugiau, bet 
karo laiku sumažėjo ir jų, 
kaip ir gydytojų. Kiti maisto 
gamintojai, jo paskleidėjai, 
švaros darbininkai, skalbėjai 
ir k t.

Iš viso bus per 150 įvairių 
aptarnautojų.

Sunkiausi darbai, tai slau
gių, kurioms reikia daug ap
tarnauti. Kadangi jų yra tik 
apie 50, ir iš tų 2 trečdaliai 
dirba dienomis, o likusios 
naktimis, tai iš keturių šimtų 
ligonių kiekvienai slaugei iš
eina per 10 ligonių. Gi dirban
čiosios naktinį darbą slaugės 
turi po apie 20 ligonių. Slau
gės apie 65 nuošimčiai nebai
gę dar tikros slaugės moks
lo. Jos dėvi dar spalvotas 
sukneles. Darbas jų nuo 7 va
landos ryto iki 7 vai. vakaro. 
Taigi, po 12 ir daugiau va
landų į parą.

Didžiuma slaugių negauna 
jokio atlyginimo, kadangi jos 
skaitosi dar mokinėmis. Ku
rios jau aukščiau pasiekę sa
vos profesijos, tos gauna nuo 
10 iki 25 dolerių į mėnesį, ši
tos vargšės, taip vadinamos 
antraeilės sesutės, nudirba vi
sus sunkiausius darbus. Jos, 
kaip tos bitelės, bėga, skuba 
nuo vieno ligonio prie kito su 
įvairiais aptarnavimais. Ta
čiau nesiskundžia savo likimu. 
Mat, laukia paaukštinimo: 
greičiau užbaigti mokslą ir 
tapti pilna slauge. O tuomet 
tikisi pagerėsią jų sąlygos.

Patėmijau joms organizuo
tis į uniją ir turėti geresnes' 
sąlygas. Atsakė, kad jų pa
dėtis labai komplikuota, nes 
kelis mėnesius čia padirbę, tu
ri eiti į kitą ligoninę.

Ligoniai
Daugiausia jų ligoninėse 

randasi, kuriem reikia opera
cijų.

Kambarį, kuriame aš bu
vau, perėjo 7 žmonės, ir visi 
turėjo operacijas. Kuomet aš 
atvykau, tai radau 3 ligonius, 
visi jie jau buvo operuoti. 
Vienas iš jų, tai buvo gana 
įkyrus senis, virš 70 metų. 
Operuotas buvo taipgi ant pa
trūkimo. Kadangi šitas senis 
buvo dar ir gramozdas, tai 
vieną naktį ir išsivertė iš lo

vos ant grindų. Aišku, gerai 
susitrankė. Tuomet jam, reikė
jo sargo vaktuoti jį, nes pa
sireiškė nenormalumas ant 
smegenų. Jis turėjo 5 dukte
ris, kurios jį ir slaugė dieną 
ir naktį, pasikeisdamos. Kada 
jis išbuvo po operacijai 18 
dienų, tai jo gydytojas jam 
liepė išlipti iš lovos ir pa
vaikščiot, pasėdėt, šitą senį 
mes vadindavom šiurkščiai.

Kada vienas, Mr. Smith, 
apleido mūs kambarį, tai grei
tai atėjo Mr. MacKentie, ku
ris sakėsi buvęs pirmame pa
sauliniame kare ir gavęs daug 
nuodingų dujų. Ant ryt jam 
padarė operaciją ir sakė, kad 
išėmė plaučius, nes buvo jau 
sudžiūvę, kaip kempinė. Jam 
tankiai leido per nosi kvėpuot 
suspausto oro (oxygen). Nuo 
tada mes jį ir vadindavom 
“žmogus be plaučių.” Ketvir
toj dienoj mano buvimo, dar 
vienas, Mr. English, pasvei
ko ir apleido mus. Tą pačią 
dieną atritino ant ratukų 
naują mums įnamį italų tau
tybės, Mr. Emilio, šitas žmo
gus pasirodė pažangiausias 
iš visų mano draugų šiame 
kambaryje. Vargšas serga 
jau treti metai: Jis nukrito 
nuo 4 aukšto Swift Co., New- 
arke, mėsos sandėlio. Turėjo 
jau keturias operacijas. Kojų 
nuo padų apačios iki liemens 
nevaldo; jos šaltos, be gyvy
bės, kaip mirusio.

Sakėsi, po nukritimo tik 
trečioj dienoj atgavo sąmonę, 
jau ligoninėj. Labai daug, 
vargšas, prisikankino ir dar 
dabar galo nesimato. Jis sa
ko, kad kompanijai jis gydy
ti jau kariavo apie $15,000. 
Bet kas iš to, žmogus darbin
gumo, noj'inalumo jau neat
gaus, nes sulaužytas nugar
kaulis.

Kadangi jis yra pažangus 
žmogus, tai mudu greit susi
draugavom ir visuomet kalbė
davom. O “žmogus be plau
čių” mūsų klausydavosi, pri
tardamas.

Vienas dalykas man pa
tinka, kad šio “palociaus” li
goniai, tai gana draugiški 
žmonės. Vienas antram sten
giasi pagelbėti kuo tik jis ga
li. Pasikalbėjime, kodėl čia 
randasi, noriai pasakoja savo 
likimą. Mat, visi dėl vienodos 
nelaimės čia atsiradę.

Prie užbaigos, turiu pasa
kyti, kad nėra galimybės' 
trumpiau aprašyti jų likimo, 
nes visi tik dejuoja ir dūsau
ja. Tik prie geresnės ekono
minės lygmalos jų sąlygos pa
gerės.

G. A. Jamison.

Laukia Daugelio Laivų su 
Kariškiais

Bėgiu šių 9 dienų laukia
ma sugrįžtant iš užjūrių 72 
laivų, su 84,268 kariškiais. Iš 
tų 7 pribuvo trečiadienį, 5 
ketvirtadienį, 16 pribus penk
tadienį, 9 šeštadienį, 10 sek
madienį, 5 pirmadienį, 4 an
tradienį, 6 trečiadienį, 10 at
einantį ketvirtadienį.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J. '

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 14 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes bus rin
kimas delegatų į LDS 3-čio Apskr. 
suvažiavimą, kuris įvyks gruodžio 
2 d. — V. K. Sheralis, sekr.

(264-265)

BOSTON, MASS.
Naujosios Angį. Moterų Sąryšio 

Koncertas (paramai Lietuvos vai
kučiams) įvyks lapkr. 11 d., Munici
pal Auditorijoj. Kaip žinoma, šiame 
koncerte bus išduotos 7 dovanos lai
mėtojam. Rengimo Komisija prašo 
visų, kuriem buvo tikietai pasiųsti, 
būtinai grąžinti sekmadienį, 11 d. 
lapkr. Kadangi tą pačią dieną įvyks 
ALDLD konf., ir atvyks atstovai iš 
kolonijų, primenam tuom draugėm, 
kurios negalės dalyvauti Koncerte, 
prisiųsti tikietus per delegatus. Pra
šome nepamiršti. —■ Kom. (263-264)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo 

susirinkimas įvyks antradienį, lapkr. 
13» d., 7:30 v. v., Kliubo salėje, 2 W. 
22nd Street. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Komisija, ku
ri darbuojasi Lietuvos žmonių pa
ramai išduos svarbų raportą. Taip
gi turime išrinkt delegatą į demo
kratinį Lietuvių suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkričio 23-24, Pittsburgh, 
Pa. (263-264)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KRIAUČIAI 
Patyrę. Nuolat. 
GERA ALGA

Sherman’s Cleaners 
And Tailors

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

ODOS DARBININKAI
Reikia Visų Rūšių

Aukšta Pradinė Alga
48 VALANDŲ AR DAUGIAU 

DARBO SAVAITE

A. J. Crowhurst & Sons
35 MILL STREET

BELLEVILLE, N. J.
(267)

ODOS DARBININKAI
RANKINIAI AUKSUOTŲ PAMARGINIMŲ 

IŠSPAUDĖJAI ODOM
Patyrę ; ,

45 VALANDŲ SAVAITE—$55
ADAMS ART STUDIO

118 LEXINGTON AVE. 
(28th St.) N. Y. C. 
ASHLAND 4-3360

(267)

MOKINIAI 
PAGELBINIAI VYRAI 

PRIE AIRPORT 
Gera Mokestis Nuo Valandų 

Kreipkitės nuo 9—12 
ar šeštadienį iŠ ryto. A

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

(264)

ABELNAM
AUDIMŲ DRUKAVIMUI
FABRIKO DARBININKAI

PASSAIC 3-4300 
(268)

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

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Abelnam fabriko darbui—Patyrimas nereikalingas

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

LINKSMOS APLINKYBĖS — NUOLAT 
Vakacijos su Alga. Kalėdiniai Bonai 

Kreipkitės Į MRS. SOULES 
HANKINS CONTAINER CO.

963 Newark Avenue Elizabeth, N. J.
(266)

4-POINT FAT HELPS

Used fat helps make newsprint. It 
also goes Into the making of syn
thetic rubber, paints, soap and 
pharmaceuticals. Save yours and 
get 4 red points for one pound.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby p 
L 1751 has been issi 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 2226 Pitkin Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO 
(Tony's Wine 

2226 Pitkin Ave.,

iven that License No. 
led to the undersigned 
at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BUGL1ONE
& Liquor Store) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1898 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1283 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SPATH
(Park View Liquor Store)

1283 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

iven that License No. 
led to the undersigned 
at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COLE
Liquor Store)

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby g 
L 1755 has been issi 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 306 — 93rd St., 
County of Kings, to 
premises.

SOL. L. 
(Cole's Wine & 

306 — 93rd St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1711 has been issued dto the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1939 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed 
off* the premises.

JACOB E. HARK A VY
1939 Rockaway Parkway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 305 Fulton St., & 34 Somers St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FREDERICK J. SCHUMACHER. Ill 
2055 Fulton St.,
34 Somers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 387 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIA HENRY
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BLUFORD 
(Bee-Tec Market)

413 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALONZA AUGUSTUS HURLEY 
(Stuyvesant Shopping Centre)

383 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING HIRSCH
93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS—MOTERYS
5 DIENŲ SAVAITE — .$23.75 

Lengvas Fabriko Darbas
Linksmos Aplinkybės 

Patyrimas nereikalingas
FRANK M. SAYFORD CO.

50 WASHINGTON STREET 
BROOKLYN

(269)

FABRIKO MERGINOS
Patyrimas nereikalingas, abelnam darbui.
5 dienos. L. Hornstein Co., 1372 39th St., 

Brooklyn. (Tarpe 13fh & 14th Avės.)
(266)

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS 
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJQS 

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKINIMOSI GERO AMATO
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFTS
KREIPKITfiS VISĄ DIENĄ

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

MERGINOS
MOTERYS

Lengvam Fabriko Darbui 
Gera Alga.

Linksmos darbo sąlygos
GRAND NOODLE CO.

* 52-64 72ND STREET
MASPETH, L. I.

(264)

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

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

DRAPERS IR FINIŠ1UOTOJOS
AUKŠTOS KLASĖS IR PATYRUSIOS

MADAM de WARDENER
1 EAST 54TH ST. PLAZA 3-5846

(264)

Buy More Bonds
LICENSES 

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 457 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD TUHAL
457 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1465 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY INAMORATA 
d-b-a Knickerbocker Hall

1465 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1759 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 407 Avenue P. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. A

PELLEGRINO A. SCIALLO 
‘ d-b-a Claridge Liquor Shop

407 Avenue P. Brooklyn, N. *Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
L 1612 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 146 Lawrence St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JUSTIN NEWMAN 
d-b-a Lawrence Liquor Store

146 Lawrence St., Brooklyn, N. Y-
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Lauksime Pasimatymo su Jumis Laisves
Koncerte Sekmadienį, Labor Lyceum!

Dobinienė po Operaci 
jos Sveiksta

Pereitą savaitę buvo pada
ryta operacija draugei Onai 
Dobinienei, Brooklyn ligoni
nėj. Išbuvo ligoninėj beveik 
savaitę laiko, bet dabar jau 
namie ir sveiksta. Gailisi, kad 
šiemet turės praleisti Laisvės 
koncertą, nes turi ilsėtis na
mie.

Draugės antrašas: 65 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

LDS 15 Metu Jubiliejaus 
Reikalu

Priminimas visiems 
kuopų išrinktiems darbinin
kams, darbininkėms, gaspadi- 
nėms ir gaspadoriams ir at
stovams, kad susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 14 lapkričio

LDS

Paskutiniu kartu primena
me, jog tas šaunus dienraščio 
Laisvės metinis koncertas ir 
po jo linksmas pažmonys su 
tolimais ir artimais svečiais 
įvyks jau šį sekmadienį (ry
toj), lapkričio (Nov.) U-tą, 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave., Brooklyne.

Programos pradžia 3:30 po 
pietų, šokiai nuo 6:30 vakaro. 
Įžanga koncertui ir šokiams 
81.50, $1.25 ir $1, vien tik šo
kiams 60c (taksai įskaityti).

Puikios programos pildyme 
dalyvaus:

Regina Strazevičiutė, talen
tinga viešnia dainininkė iš 
Kanados.

Aleksandras Vasiliauskas, 
koncertų dainininkas, vienas 
iš žymiausių lietuviuose.

Biruta Ramoškaitė, operų ir 
koncertų dainininkė, jau pui
kiai pažįstama ne vien tik lie
tuviuose, bet ir amerikinei dai
ną mylinčiai publikai.

Aido Choras, Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių populiariš- 
kiausia dainos grupė, vado-

Žilinskaitės. Iš Lenktynių į Miesto 
Tarybą

akompanuos
Elsa Fiedler.

koncerte,”
A. Valinčius

vienas iš pas-

vės namo.
Būtinai dalyvaukite, tai bus vaujamas Aldonos Anderson- 

prisirengimas bankietui.
Bus raportuota, kas jau at

likta ir kaip geriau mes galėsi
me atžymėti organizacijos 15 
metų sukaktį.

New Jersey valstijos apskri
čio kuopos turėjo pasekmingą 
parengimą, mes taipgi galime 
neblogiau pasidarbuoti.

Pasistengkime parduoti ti
kintus ir pasekmės bus.

Komisija. x
_______a.________

MIRĖ
Antanas Juodzevičius, 

metų amžiaus, gyvenęs 20 Ten 
Eyck St., Brooklyne, mirė lap
kričio 8-tą, pašarvotas koply
čioj pas graborių S. Aromiskį, 
423 Metropolitan Avenue, 
Brooklyne. Bus palaidotas 
lapkr. 12-tą, Šv. Jono kapinė-

Impellitteri Išrinktas 
Tarybos Prezidentu 
Vincent R. Impellitteri bus 

sekamu 
zidentu. 
115,183 
b Ii k oriai 
statę 
Horn.
dar turėjo kitus du kandida
tus.

i se.
Paliko nuliūdime žmoną 

Marcelę, du sūnus ir tris duk
teris. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi graborius S. Aromiskis.

Miesto Tarybos pre- 
Jis išrinktas su 1,- 

balsais. Prieš jį repu- 
ir liberalai buvo iš- 

•tte. No Deal turėjo
Kitos smulkios grupės

James Beasle, 30 m., iš 
Orange, N. J., New Yorke su
laikytas teismui po susidūri
mo su kitu automobilistu. Jo 
mašinoje radę du užtaisytus 
revolverius.

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Nauja* muzikali* veikalas pagal garsų 
Europinį vaidinimų “Lilliom” Mol^ar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille 

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir ŠeŠt. 2:30

PILNA MEILĖS, JUOKO 
IR VAGYSTĖS

Puiki Komedija su dviem jūsų 
mėgiamosiom Žvaigždėm!

Eddie Bracken * Veronica Lake

"Hold That Blonde!”
Atominė bomba sujaudinimų. Šiurpulių 

ir juoko! *u 
ALBERT DEKKER ir WILLIE BEST

* Ir scenoje—Sugrįžta, žmonių reikalau
jama*, trumpam laikui didžiausias Para- 

mount’o žvaigždinis Atradimas
FRANK SINATRA 

l-max ir vienintelis pasirodymas teatre 
1945 m.I 

EXTRA: Jan Savitt ir Jo Orkestras 
Ir dar The Pied Pipers, 

Lane Bros., Coke ir Poke

PARAMOUNT
BROADWAY IR 43rd STREET

KomunistŲ Vadovybė
Sveikino Narius

Dieną po rinkimų, Komu
nistų Partijos New Yorko 
Valstijos Komitetas išleido pa
reiškimą, kuriame sveikino na
rius ir draugus už gerai pra
vestą rinkimų kampaniją. Ja
me, be kitko, sako :

“Mūsų partijos politika ir 
mūsų narių sunkus darbas la
bai daug prisidėjo tokiam lai
mėjimui. Dewey’o - Dubins- 
ky’o - Goldstein’o jėgos tapo 
trenktos atgal.

“Daug - tūkstantiniams par
tijos nariams ir simpatikams, 
taip sunkiai dirbusiems šiuose 
rinkimuose, sakome: jūs pra
vedėto sunkią užduotį didin
gai.”

“AND THEN THERE 
WERE NONE”

Barry Fitzgerald ❖ Walter Huston 
Louis Hayward

❖ IR DAR SCENOJE
CARL RAVAZZA perstato JAY 

NICHOLAS BROTHERS. Ir
Patrauklus Priedas: Dave Apollon

f—> y\Z 7th Ave Ir 50th St
l\<JA I New York

❖ *

* 
JOSTYN, 
Extra

The Theatre Guild’s Muzikalis 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodger* 

žodžiai ir Daino* Oscar Kammerstein 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE 
HAROLD

KEEL
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketvirt. ir Seštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

JOSEF 
BULOF 
RUTH

WESTON

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk Yainashitos bylą! Matyk, kaip sušaudoma* Prancūzų išdavikas Lavai už ben
dradarbiavimą su Naciais! Matyk filmą, parodančią Talkininkų keblumus sugriautame 
Berlyne! Matyk mūsų G.I.’s Romoje! Matyk Jankius užgrobiant Japonų auksą! Matyk 
Japonų laivyno‘likučiu* Kure! Matyk Talkininkus II on g Kongel Matyk svarbią "This is 
America" filmą apie "Vokietijos Tvarkymą." Matyk Armijos Ir Notre Dame futbolo lo

šimą ir dar visus naujausiu* žinių judžius! Matyk puikiausius judžius mieste!

ETVI R A Q Q V NEWSREEL theatre
It JI D A u u 1 BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

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

DIDŽIOJOJ SCENOJ: "GOLDEN HARVEST" — DAILISKI VAIDINIMAI

Jedinstvo, vadovaujamas <Lr o 
Lujo Goranin.

Rusų Šokikų Grupė.
Dainininkams 

koncertų pianistė
“Pasimatysime 

rašo fotografas 
iš Pittston, Pa.,
kiausia pranešusių apie pribu
vimą koncertam O tai gana to
loka nuo Brooklyn© kelionė. 
Iš pirmesnių pranešimų jau ži
noma, kad skaitlingai bus at
stovautos artimesnės Pennsyl-' 
vanijos kolonijos, o taip pat 
Conn., New Jersey, Ilgoji Sa
la. Ir kad bus svečių iš Mass, 
ir kai kurių kitų čia neminėtų 
valstijų.

Svarbiausia, čia bus pirmas 
susitikimas su desėtkais mums 
mielų jaunų žmonių,' pastaruo
ju laiku laimingai sugrįžusių 
iš karo frontų, čionai bus 
linksmas pažmonys su pirmą 
kartą tikrai linksmomis jų šei
momis, Tad—

Iki pasimatymo lapkričio 
11-tą, Laisvės koncerte!

Antrai dienai balsų rėkavi
mo praėjus visgi nebeištylėsi 
— ne New Yorke, kur darbi
ninkai turi stiprią savo spau
dą. Didžiuma laikraščių pra
dėjo rašyti, ir rašyti gana fak
tiškai ir aiškiai.

O visgi, tūliem laikraščiam, 
kaip Daily News, sunku bu
vo pripažinti tiesą. Atrodo, 
kad jie nei skaitlinių nebepa
žįsta, nei vardų bepajėgia iš
tarti. įdėta taip, kad paviršu
tiniai užmetus akį tūlas nė ne
pastebėtų, apie ką eina kal
ba. Antraštė žinios apie Mies
to Tarybon lenktynes sako “2 
Commies in Front 
lies Grow.”

As PR Tal-

Reiškiant:
eina pirmo-

i Tarybą 
rokavime.

Central Brooklyn
Išrinkta Delegatas i Demokra

tinių Lietuvių Suvažiavimą 
Trečiadienį, lapkričio 7 d., 

Lietuvių Neprigulmingo Kliu- 
bo name, įvyko LDS 46 ir LLD 
24 kuopų susirinkimai.

Išklausius ir priėmus kom. 
raportus, buvo prieita prie 
laiški! skaitymo.

Skaityta laiškas nuo Komi
teto Antrajam Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui šaukti. 
Nors abiejų kuopų, iždai apy
tušti, vienok draugai suprato 
svarbą šio plataus demokrati
nių lietuvių sąskridžio, kuris 
įvyks lapkričio 23 ir 
nomis, Pittsburghe, ir 
delegate draugę P. 
Kaip pasirodo, tai
Brooklyno priemiesčių dele
gatai jau išrinkti suvažiavi
mam

Skaitytas laiškas nuo J. 
Dainiaus reikale LDS trečiojo 
apskričio jubiliejinio bankie
to, kuris įvyks lapkričio 24 d., 

Piliečių Kliubo sve- 
280 Union Avė. Iš
tara bankietui darbi- 
M. Agurkienė ir A.

Tikroje Kalboje
Du komunistai 

į e vietoje į Miesto 
kandidatams balsų

Brooklyne
Surokavus 340 iš apskrity

je esamų 1,296 distriktų, pir
mi 8 kandidatai balsų turėjo: 

Cacchione komunistą* 
Di Giovanna, demokratas 

Sharkey, demokratas 
Hart, demokratas 

B. Earle, Cit.-Non-part.
McCarthy, demokratas 

Goldberg, liberalas 
, dem.

968. Sekė Moses, demokratų ir 
Kaplan, liberalų.

New Yorke tikisi išrinkti ne 
daugiau penkių.

Bronxe, kur irgi tikimasi 
penkių, surokavus 231 distrik- 
tus iš 850, balsų turėjo: Quill, 
darbietis, 16,575; Cunning
ham, 
dem., 
bietis, 
6,104.
Devaney ir Klein.

Queens tikisi išrinkti ketu
ris. Ten kandidatams ne po 
vienodą skaičių distriktų te
buvo surokuota, tad sunku 
spręsti, kurie iš tikro yra pir
maisiais. Pirmaujančiais 
rodė :

Abu Phillips’ai, Quinn, 
mente, Horak ir Belous.

Richmondo atstovo vieną 
vietą atrodė laimėsiąs Schick, 
esamasis. Richmondo galuti
nos pasekmės, veikiausia, bus 
paskelbtos šiandien.

Tikimasi, kad iki galo šios 
savaitės bus pabaigti surokuo- 
ti pirmieji 
ke, Bronxe 
Brooklyno 
pirmaisiais 
nį nedirbs.

16,575;
dem., 12,455; Keegan, 
11,091; Rubinstein, dar- 
8,238; Schwartz, dem.,

Sekė nepriklausomi

at-

Cle-

balotai New Yor- 
ir gal būt, Queens, 
vargiai spės ir su 
balsais. Sekmadie-

Demokratiniams Ispa
nams Drabužių 

Rinkliava

Pranui Bukniui Pagerb-1 Dar Apie Darbo Parti
. • r* i • . • n iti Bankietas jos Balsus

24 die- 
iŠrinko 
Semen, 
iš visų

kuopiečiai 
darbuotis, 
pramogą

laiškas
raginant
metų kalendoriaus.

nuo Vil
ti žsisakyti

tainėje, 
rinkta 
ninkės: 
Jonikienė. Kai kurie draugai- 
gės pasiėmė bankieto tikietų 
pardavinėti. Visi 
privalo smarkiai 
kad padarius šią 
sėkminga.

Skaityta 
nies adm., 
ateinančių
Nutarta parsitraukti 15 egz.

Nutarta surengti lietuviškų 
judžių vakarą. Išrinkta komi
sija susižinoti su drg. Geo. 
Klimu apie sąlygas ir, jeigu 
prieinama, svetainę paimti.

Drg. J. Juška ragino visus, 
kurie tik turi kiek kapitalo, 
kad įsigytų šėrų pastatymui 
Laisvei naujo namo. Manoma/ 
kad daugelis iš centralbrook- 
lyniečių tam reikalui pritars 
ir pasipirks po vieną ar dau
giau šėrų.

Lietuvos žmonių rėmimu 
pas mus daugiausia darbuoja
si drg. J. žemaitis. Jisai pri
davė vieną blanką su 15 dol. 
ir kitą jau turi veik pilną su 
aukotojų vardais, kur ir vėl 
bus apie tiek pat pinigų. Jis 
pirmiau
drapanų, bet dabar jau drapa
nų sunkiau gauti, tai darbuo
jasi gavimui pinigų, o už pini
gus galima nupirkti naujų 
drapanų ar kitokių reikmenų. 
Drg. C. Benderis irgi gerai 
darbuojasi, jisai yra nariu vie
tinio Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto. Lietuvos žmo
nėm dar ir dabar reikalinga 
parama, todėl visi, kurie tik 
turime kokią geresnę atlieka
mą drapaną ar dolerį kitą pi
nigais — paaukokime.

Koresp.

yra surinkęs daug

13,247 
11,751 
16,900 
9.661 
3,562 
8,450 
jau

* Peter v. 
♦Anthony J 
•f' Joseph T.
* Walter R.
* Genevieve 
William M. 
Louis P. 
Rita Cas<

Pažymėtieji žvaigždute 
yra tarybos nariais, kiti nau
jai kandidatuoja. Manoma, 
kad Brooklyne galės būti iš
rinktais tik 6 ar 7. Pirmiau 
buvo tikėtasi 7 ar 8.

Pasirodo, kad rankiniais 
balotais balsavo po mažiau, 
negu mašininiais. Matomai, 
silpniau skaitantieji, neprima- 
tantieji nespėjo iš ilgų sąrašų 
kandidatų išrinkti. Nenorėda
mi nubalsuoti bile kaip, ge
riau įmetė dėželėn nebalsuo
tus balotus. Dar kiti sugadino, 
senovišku būdu nubalsuodami 
kryžiukais. Randama vėl to
kių, kurie užsimiršo ir nubal
savo už kelis kandidatus nu
meriu pirmu. Visa tai sumaži
na skaičių teisėtų balsų ir 
miestą palieka su mažiau at
stovų. Dėl to po mažiau nume
rio pirmo balsų gavusiems bus 
sunku praeiti.

New Yorke jau buvo suro- 
ku ota 400 distriktų iš esamų 
973. Pirmi penki balsų turė
jo: Davis, komunistas, 26,410; 
Isaacs, darbininkų remtas re- 
publikonas, 20,864; Di Falco, 
demokratų, 16,382; Carroll, 
darb. remtas demokratas, 14,- 
968; Connolly, darbietis, 14,-

Ispanijos Respublikos gynė
jams nuo fašizmo ir jų drau
gams skubiai yra reikalinga 
pagalba drabužiais šiai žie
mai, kaip praneša Spanish Re
fugee Appeal, ispanams pa
galbai teikti įstaiga, New Yor
ke.

Komitetas pradės specialį 
vajų lapkričio 12-tą ir darbuo
sis iki galo ir per gruodžio 
mėnesį. Drabužius galima nu
vežti ar siųsti tiesiai Spanish 
Refugee Appeal sandėlin, 715 
Second Ave., New Yorke.

Atsišaukime nurodoma, kad 
tūkstančiai pirmųjų kovotojų 
prieš fašizmą Ispanijos kare ir 
vėl kovojo Franci jos partiza
nuose visu Francijos okupaci
jos laikotarpiu. Jie išliko vos 
gyvi nuo žaizdų, alkio, šalčio, 
nuovargio. Daug buvo patekę 
į nacių mirties kempes ir iš 
ten išėjo prikankinti ir tik sku
duruose. Tiems visiems didvy
riškiems kovotojams, jų rėmė
jams, jų šeimoms reikalinga 
skubi parama. Reikalinga gau
si parama ir reikalinga tuo
jau, dar šią žiemą, nes be to 
daugeliui iš jų gresia mirtis 
nuo peršalimo.

Pereitą sekmadienį dar 35,- 
000 asmenų aplankė laivą 
Missouri.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NOTARY 
PUBLIC

— ......... ‘ ----

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus

< lūs ir 
sudarau

lį rikoniškais. Rei- 
i kalu! esant ir 
II padidinu tokio 
1/ dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampn* Broadway Ir Stone At*.
prie Chauncey St., Broadway Lin*

Tel. GLenmore 5-6191

TELEPHONE
STAGG 2-6048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio 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.
_---------------------------- h_________________ -

Laisvės Direktorių Taryba 
rengia bankietą pagerbimui 
mūsų administratoriaus, drau
go Prano Buknio, kuriam šiais 
metais suėjo 20 metų, kaip ei
na administratoriaus pareigas. 
Bankietas įvyks 16 d. gruo
džio (December), 1945, Lie
tuviu Amerikos Piliečiu salė
je, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Įžanga $2 asmeniui.

Šiuomi noriu tik pranešti 
draugams, kad tikietai jau 
padaryti ir, kurie tik galite, 
raginami paimti platinimui. 
Dėl tikietų kreipkitės pas ko
misijos narius per Laisvės kon
certą arba laišku pas mane. 
Komisijon surengimui bankie- 
to ieina šie direktoriai: Juo
zas Kairys, Antanas 
nas, Jurgis Warisonas 
T. Mizarienė.

Norintieji tikietus
prašomi tatai atlikti anksčiau.

Eva T. Mizarienė,
Direktorių Sekretorė.
427 Lorimer St.,

Pataisa
Vakar dienos laidoje, rašte 

“Tiesa apie Darbo Partijos 
Balsus,” buvo pasakyta, kad 
miesto penkiose apskrityse, 4 
didžiųjų partijų tikietais, už 
Rooseveltą' balsavo 3,301,507. 
Turėjo būti: Už abu preziden
tinius kandidatus balsavo 3,- 
301,507 piliečiai.

Balčiū- 
ir Eva

jsigyti,

LDS 15-KOS METŲ 
SUKAKTUVIŲ

BANKIETAS
Rengia Brooklyn’ooir Apylinkės 

L.D.S. Kuopos

Lapkričio 24 November
LIET. PILIEČIŲ KLIUBO 

SVETAINĖJE
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Vakarienė 7:00 vai., vak.

ĮŽANGA .$2.00.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

•teičiua su naujausiais {taisymai*.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Imant Apskritimis
Vakar buvo plačiai atžymė

ta, kad Darbo Partijos balsų 
už m aj ori n j kandidatą buvo 
paduota mažiau, negu už iž
dininką, Miesto Tarybos pre
zidentą ir apskričių preziden
tus. Imant apskritimis, Darbo 
Partija savo 330,560 balsų ga
vo sekamai: 
Isaacson, Bronx 
Cashmore, Brooklyn 
Rogers, Manhattan 
Burke, Queens 
Hall, Richmond

96,538
124,775
64,728 
39,845

5,674

JIEŠKO DARBO
Anthony Schultz jieško darbo 

bartender). Prašoma kreiptis 
80-33 — 90th Rd., Woodhaven 
N. Y. Telefonas Michigan 2-4620. 
Kreipkitės tarp 6 ir 8 v. vakarais. 

(263-265)

už 
po 
21.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į Xre

Penktadieniais uždaryta

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėliųu
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
' Jules, Jurgensen. JB

ROBERT LIPTON 
701 Grand St 
TeL ST. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




