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rezoliuciją, raginančią mūsų 
valstybės departmentą kada 
nors įdėti Londono ministerių 

/konferencijos darbų dieno
tvarkių “Lietuvos klausimą.“

Dėl tos rezoliucijos smeto- 
nininkų spauda sukėlė 
džiaugsmingą triukšmą. Tai 
nepatiko net ir Čikagos men
ševikų dienraščio redaktoriui. 
Net ir jis mano, jog iš tų šiau
dų nebus grūdų.

Lietuvos klausimo įdėjimas 
į tarptautinės konferencijos 
agenda nepadarys jos fašisti
ne, jei pati Lietuvos liaudis to 
nenorės. O lietuvių tauta, *kaip 
žinome* yra tarusi savo žodį 
už tarybinę Lietuvą, to žo
džio neatšaukė ir, abejoju, ar 
kada atšauks.

Veltus, ponai, džiaugsmas!*
★ ★ ★ I

Ir šių metų Laisvės koncer- 
, tas pavyko taip jau gerai, kaip 

/ ir praeitųjų, nepaisant nepa
lankaus oro.

Programa buvo neilga, bet 
įspūdinga, su gerais daininin
kais.

Jauna kanadietė lietuvaitė, 
Regina Strazevičiutė, pirmą 
kartą pasirodė Brooklyno pu
blikai su savo maloniu balsu, 
tarytum sakydama: Ir Kana
dos lietuvių jaunimas neatsi
lieka, bet mokosi, lavinasi, 
studijuoja muzikoje ir kitose 
srityse.

įspūdingiausias programo j e 
numeris buvo jugoslavų daini
ninkų grupė. Tą dieną, kai jie 
čia dainavo, tai Jugoslavijoje 
liaudis rinko savo parlamentą, 
statydama tam kraštui naują 
struktūrą, struktūrą be monar
chijos, pagrįstą liaudiškos res
publikos pagrindais.

Gal ir dėl to jugoslavų pasi
rodymas mūsų koncerte suda
rė tokį gražų įspūdį.

★ ★ ★
iU Laisviečiams maloni staig

mena buvo ir tuomet, kai pir
mininkaująs D. M. šolomskas 

' pranešė, kad brooklynietis 
Walter Keršulis nupirko už 
$1,000 Namo Bendrovės serų!

Savo profesija Keršulis yra 
siuvėjas. Klausimas: ar daug 
žmonių jį šiame žygyje pra
lenks ?

★ ★ ★
i Vykdamas konlertan, buvau
! nusitaręs pasikalbėti su kiek

vienu, iš kitų miestų atvyku-
y siu mūsų draugu ir drauge.

Man rūpėjo sužinoti, kaip jų 
j ' mieste eina pasiruošimas De

mokratinių Lietuvių Suvažia
vimui.

< Deja, ne su visais iš toliau
atvykusiais svečiais tebuvo ga
lima tokioje skaitlingoje pu
blikoje susitikti.

O tas laikas taip greit bė- 
go!

J ★ ★ ★
.. Visa eilė mūsų jaunų vyrų,

grįžusių iš kariuomenės, šiame 
f koncerte jau buvo civiliniuo- 
' ’ se kostiumuose.

Tačiau buvo dar ir unifor
muotų, tame skaičiuje ir mas- 
pethietis leitenantas Petras 
Čepas, kadaise buvęs žymus 
LDS veikėjas.

★ ★ ★
Prieš pat koncertą civiliniu 

gyveniman grįžo saržentas 
Povilas Venta. Tai “tikrojo 
kraujo“ laisvietis, nes jis bu
vo pašauktas armijon iš Lais- 

, vės spaustuvės.
Jis tarnavo Chinijoj, — In- 

do-Chinijos ir Chinijos pasie
nyj ; mokė chiniečius, kaip val
dyti ginklą.

Povilas Venta dar tik 35- 
rių metų amžiaus vyras, bet 
jau su turtinga praeitimi: tar
navo jis Lietuvos kariuome
nėje, dirbo to krašto darbinin
kų judėjime, kariavo prieš fa- 

L * šizmą Ispanijoje, atvykęs 
Amerikon dirbo Laisvės spaus
tuvėje, na, ir dabar tik ką 
grįžo amerikiečio saržento

CIO Protestas prieš 
Amerikony Karą 

Dėlei Cbiango
Jacksonville, Fla. — Flo

ridos valstijos CIO unijų 
taryba užprotestavo prezi
dentui Trumanui ir valsty
bės sekretoriui Byrnes’ui, 
kad jie vartoja Amerikos 
kariuomenę, laivus i)' gink
lus Chinijoj ir gina nede
mokratinę Chiang Kai-she- 
ko valdžią. Chiang Kai-she- 
kas nemokėjo kovot prieš 
japonų fašistus, sako CIO 
laiškas, pasiųstas Trumanui 
ir B y r n e s’ u i. Da
bar gi Amerikos valdžia 
kariauja už Chiang Kai- 
sheką ir stato amerikonų 
gyvybes į pavojų dėl jo, 
kaip užreiškė Floridos CIO: 
Amerikos įsikišimas Chiang 
Kai-sheko naudai prieš chi- 
nų komunistus ne tik pila 
aliejų ant pilietinio karo 
ugnies tenai, bet provokuo
ja ir naują pasaulinį karą. 
“Leiskite patiems Chinijos 
žmonėms nuspręsti, kokios 
valdžios jie nori.”

Milionai Darbininkų
Balsuos, arStreikuot

Del Uždarbio Priedu
Washington. —‘ Praeitą 

mėnesį valdinė Darbo San
tykių Taryba gavo viso 
666 prašymus nuo darbinin
kų unijų, kad suruoštų bal
savimus, kur darbininkai 
galėtų pasisakyt, ar jie 
streikuos dėl reikalaujamų 
uždarbio priedų. Didžioji 
CIO Elektrininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų li
nija dabar prašo surengti 
balsavimus tuo klausimu. 
Lapkričio 28 d. balsuos CIO 
unijistai, ar eit streikan 
prieš United Steel ' plieno 
korporaciją, kuri atsisako 
net tartis dėl algų priedų 
darbininkams. Korporacija 
sako, valdžia turi pirma 
leist pabrangint plieno ir 
geležies dirbinių kainas.

Skaičiuojama, kad neužil
go balsuos koki du milionai 
darbininkų ar streikuoti 
prieš kompanijas, kurios at
meta darbininkų reikalavi
mus.

Lenku Valdžios Pripažini
mas Lotynu Amerikoje

Bogota. —; Colombia, Pe
ru, Venezuela, Bolivija ir 
Meksika, Lotvniškosios A- 
merikos kraštai, nutarė 
nripažint dabartinę Lenki
jos valdžią Varšavoj.

NAUJOS DERYBOS 
CHUNGKINGE

Chungking. — Praneša- < 
ma, kad Chiang Kai-shekas 
vėl pradeda derybas su chi- 
nų komunistais. Derybų rei
kalavo ypač Demokratinė 
Chinų Sąjunga, kurioj yra 
daug profesionalų.

uniformoje iš tolimosios Chini
jos!

Jei Venta kada nors savo 
praeities įvykius aprašytų, bū
tų įdomaus skaitymo!

INDONEZAI ATSIŠAUK® I STALINU Daugybė Amerikos%

IšF

Tiktai Vienas Didysis Tal
kininkas Dabar Neveda 

Naujo Karo
Anglija kariauja prieš 

daugiau kaip 72 milionus 
Indonezijos gyventojų dėl 
to, kad jie reikalauja ne
priklausomybės ir kovoja 
prieš Holandijos valdžios 
grąžinimą. Jungtinės Vals
tijos kairiau ja už diktatoriš
ką Chinijos valdovą Chiang 
Kai-sheką prieš chinų ko
munistus. Francija veda ka
rą prieš Indo-Chinos žmo
nes, reikalaujančius nepri
klausomybės. Taigi dabar iš 
penkių didžiųjų talkininkų 
tiktai Sovietai neveda nau
jo karo.

Karo Sekretorius Sako, 
Kad Amerikonai Chini- 

joj “Tiktai Ginasi”
Washington. — Amerikos 

karo sekretorius Patterso- 
nas pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų kariuomenė Chini
joj nekovosianti prieš chi
nų komunistus, bet girdi, 
jeigu amerikonai bus už
pulti, tai ginsis. Anot Pat- 
tersono, amerikonų tikslai 
Chinijoj esą gint ameriki
nes gyvybes ir nuosavybes 
ir padėt Chiang Kai-shekui, 
vidurinės Chinijos valdovui, 
nuginkluot japonus.

(Chinų komunistai yra 
nuginklavę japonus šiauri
nėje Chinijoje, kur Ameri
kos kariuomenė veikia. Ko
munistai sako, kad jankiai 
tikrai padeda Chinijos tau
tininkam kariaut prieš chi
nų komunistus, o Chiang 
Kai-shekas palieka japonam 
ginklus ir siunčia juos ata- 
kuot komunistus.)

AMERIKA PALESTI
NOS KLAUSIME

Washington, lapkr. 13.— 
Prez. Trumanas priėmė An
glijos premjero Ąttlee pa
siūlymą sudaryt bendrą ko
misiją, kuri spręstų apie 
benamių Europos žydų pri
ėmimą į Palestiną. Bet už
sieninis anglų ministeris 
Bevinas sakė, reikės dėl to 
tartis dar su arabais. 1

Miliūnas Žmonių Svei
kino Eisenhoweri

svei-

buvo 
šau-

Boston. — Apie 1,000,000 
bostoniečių dalyvavo 
kinime atvykusio gen. 
senhowerio, kuriam 
suruoštas nepaprastai 
nūs paradas.

Savo kalboj Eisenhower 
pasisakė už greitą Ameri
kos kareivių grąžinimą na
mo, bet pridūrė, kad reikią 
užjūriuose palikti tinkamą 
jankių skaičių, norint ap
saugoti pergalės vaisius.

Norvegijos valdžia įpi- 
lietino 9,000 inacių vaikų, gi
musių Norvegijoj tuo lai
ku, kai vokiečiai buvo užė
mę Norvegiją.

Trumanas Neatsake į Indonezijos 80 Nuošimčiu Jugoslavų Bal- Dabllklu Pervedama
Pairi jotų Atsišaukimą Užtart 
Juos nuo Užpuolančių Anglų

Batavia, Java.-Dr. Soekar
no, prezidentas Javos ir ki
tų Indonezijos salų, atsišau
kė per radiją į Sovietų 
premjerą Staliną ir į užsie
ninį komisarą Molotovą. Jis 
prašė, kad Sovietų Sąjunga 
užtartų Indonezijos gyven
tojus. Anglai ir holandai, 
naudodami iš Amerik. gau
tus tankus ir kitus pabūk
lus, puola indonezus; nori 
priverst juos vėl pasiduoti 
Holandijos valdžiai.

Indonezų prezidentas So
ekarno pirimau atsišaukė 
į prezidentą Trumaną, 
prašydamas užtarimo prieš 
užpuolikus. Trumanas nie
ko neatsakė. Soekarno 
taipgi pasiuntė prašymą 
“socialistui” Anglijos prem
jerui Attlee, kad padėtų in
donezams laimėt nepriklau
somybę nuo Holandijos. 
Attlee neatsiliepė į prašy

irmą. Soekarno šaukėsi 
Australijos, kad paveiktų 
Angliją nekariaut už Ho-

žmones.
(Pačios Anglijos kapita

las pirm karo buvo tikrasis 
valdovas Indonezijos, vadi
namos Rytinės Holandų In
dijos. Holandija tarnavo 
anglam tiktai kaip priedan-

Anglai šturmuoja Indone- 
zus Surabayoj

Kariniai Anglijos laivai- 
naikintuvai, tankai, lėktu
vai ir pėstininkai vėl štur
mavo indonezus Surabayoj, 
didžiame Javos uostamies
tyje. Anglai praneša, kad 
jie ir jų komanduojami in- 
dusai jau atėmę pusę Sura- 
bayos iš indonezų; sako, 
anglai padarė didelių nuos
tolių indonezams, o patys 
visai mažai tenukentėję.

Šimtai Rabinų Prašė Prezidentą 
Pasistengi, kad Anglija Atidary

tų Žydams Duris į Palestiną
Washington. — 600 iki 

1,000 rabinų, suvažiavę iš 
New Yorko ir kitų miestų į 
Washingtoną, įteikė prašy
mą prezidentui Trumanui 
(per jo sekretorių), kad 
palenktų Angliją tuojau 
priimt 100,000 žydų į Pales
tiną apsigyventi. Tai būtų 
žydai, kurie tebelaikomi 
koncentracijos stovyklose 
Vokietijoj, nors ir talkinin
kų globoje. Rabinai per sa
vo delegatus taip pat įteikė 
prašymą Anglijos atstovy
bei. Jie, tarp kitko, reikala
vo, kad Anglija atšauktų 
savo “baltąjį popierį”, iš
leistą 1929 m. Tuo popierių 
Anglija faktinai uždarė du
ris žydų ateivybei j Pales
tina, u

Kada po praeito karo Pa
lestina buvo pavesta Angli
jai globoti, tai anglų val
džia pasižadėjo nedaryt jo
kių pakeitimų kas liečia

Palestiną be Amerikos suti
kimo. Bet paskui Anglija, 
nieko nepranešdama Ameri
kai, uždarė žydam ateivybę 
į Palestiną.

Kuomet rabinų delegatai 
lankėsi Baltajame Rūme ir 
Anglijos atstovybėje, tai 
kiti sustoję giedojo tautinį 
žydų himną ir religines 
giesmes. Paskui jie numar- 
šavo prie kongreso rūmų. 
Ten senatoriai James M. 
Mead, Arthur Capper, kon- 
gresmanai J. W. McCor
mack, Celler ir kiti pasakė 
kalbas už žydų įleidimą į 
Palestiną.

Thanksgiving—Padėkų Šven
tė Lapkričio 22

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė lapkri
čio 22 d. kaip metinę 
Thanksgiving— Padėkų die
nos šventę.

Japonai oficieriai sudeda kardus britiškiem Indijos 
kariam Mallay pussalyje, tuomi pareiškiant visuotiną 
pasidavimą.
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T ? I'1”;?:'"' Chiani? Kai-shekuiFronto Kandidatus °
Chungking. — Amerikonų 

komandierius Chinijoj, ge
nerolas Wedemeyer prane
šė, kad Amerikos valdžia 
sutiko apginkluoti 39 divizi
jas Chiang Kai-sheko armi
jos, kariaujančios prieš chi
nų komunistus šiaurinėje 
Chinijoje. Komunistai pa
skelbė, jog Amerika priža
dėjo 64 milionus dolerių ka
rinės paskolos Chiang Kai- 
shekui, vidurinės Chinijos 

'valdovui. Gen. Wedemeyer 
! sakė, kad Jungt. Valstijos 
ištikrųjų planuoja kur kas 
didesnę jam paskolą.

 j Amerika perleidžia Chi- 

SvedŲ Inžinierius F ar- kų Liberty laivų, po 10,000 
tonų, ir perveda jam 80,000 
tonų ginklų ir amunicijos, 
8,000 trokų, didelį skaičių 
lėktuvų, automobilių ir kitų 
reikmenų. Viso 75 nuošim
čiai amerikin. pabūklų Chi
nijoj tenka Chiang Kai-she
kui.

Belgrad. — Sekmadienio 
rinkimuose Jugoslavijos-so-

padavė balsus už kandida
tus Tautos Fronto, kuriam 
vadovauja maršalas Tito. 
Bet dar ne visi balsai šalyje 
suskaityti, ir manoma, kad 
Tautinio Fronto kandidatai 
gaus iki 90 nuošimčių bal
sų. Vadinamai opozicijai, 
einančiai prieš Tautos 
Frontą, buvo suteikta lygi 
rinkimij teisė, bet opozici- i 
jos vadai skelbė boikotą, ‘ 
šaukė nedalyvaut rinkimuo-

davinėjo Sekretus ir 
Naciam ir Talkininkam

Stockholm. — Buvęs Šve
dijos armijos inžinierius 
Nils Werner Larsson karo 
metu pardavinėjo ir vokie
čiams ir talkininkams pla
nus slaptų Švedijos ginklų, 
prieštankinių patrankų ir 
kitų. Už tai jis dabar areš
tuotas.

Įgijęs nacių pasitikėjimą, 
jis buvo priimtas dirbti ir 
rakietinius vokiečių lėktu
vus bei robot-bombas Pee
nemuende. Tada jisai susi
siekė su anglais ir pardavė 
talkininkams planus pavo
jingiausio nacių karinio 
lėktuvo V-10. Toki lėktuvai 
girdi, būtų galėję per 35 
minutes perskrist Atlanto 
Vandenyną ir sunaikint A- 
merikos didmiesčius ir fab
rikus. Bet naciai nepaspėjo 
jų prisistatyti. Dabar, jų 
planai Washingtone.

Anglai Reikalauja, kad 
Lenkija Atlygintų už 
Lenkų Pagalbą Anglam
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JŪREIVIU RIAUŠES 
HONOLULU

Honolulu, lapkr. 13. — 
Tūkstantis Amerikos jūrei
vių ir kareivių su durtuvais, 
buožėmis ir kitais įnagiais 
siautė praeitą naktį Hono
lulu mieste, Hawaii salos 
sostinėje, prieš vietinius 
gyventojus. Amerikonai tei
sinosi, kad gyventojai, gir
di, pradėję užpuldinėt juos

London.— Užsieninis Len
kijos ministeris Vine. Rzy- 
mowski tarėsi su Anglijos 
užsienio reikalų ministerių 
Bevinu apie lenkų kariuo
menės grąžinimą ir kitais 
klausimais. Nepavvko susi
tarti, ir Rzymowskis su
grįžo į Varšavą. Jisai nepa
tenkintas ypač tuom, jog 
anglai reikalauja, kad Len
kija apmokėtų Anglijai už 
lenkų kariuomenės užlaiky
mą. (Pirmesnės žinios rodė, 
jog Anglija reikalavo, kad 
dabartinė Varšavos valdžia 
atmokėtų Anglijai ir pasko
las, kurias ji davė buvusiai 
lenkų ponų valdžiai Lon
done.)

Anglų valdžia dabar sa
ko, Lenkija turėtų sumokėt 
anglam $480,000,000 už len
kų kariuomenės užlaikymą. 
Varšavos valdžia atsako, 
jog tie lenkai Italijoj ir ki
tur kariavo už Angliją. To
dėl ji ir turėjo juos užlai
kyti.
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Egiptas Prašo Atsaukt 
Angly Armiją

Kairo. — Egipto premje 
ras Nokrashi Pasha, atida
rydamas seimą, pranešė 
jog Egipto valdžia reikala
vo, kad Anglija ištrauktu 
visą savo kariuomenę iš e- 
giptėnų žemės; tatai reika
linga užtikrint pilnai Egip
to nepriklausomybei.

Premjeras Norkashi taip 
pat pareiškė, jog turi būti 
vienam Egiptui pervestas 
kaimyninis Sudanas, kuris 
dabar yra bendroj Anglijos 
ir Egipto globoj.

kadLondon. — Sakoma 
Vokietijoj esą 20,000,000 be
namių.

Sovietų Sąjunga Pilnai 
Pripažino Albaniją

Bayonne, N. J., Mirė 
Juozas Grigaitis

Lapkr. 11 d. mirė Juozas 
Grigaitis, 73 m. amžiaus. 
Jis buvo narys LDS 26 kuo
pos. Kūnas pašarvuotas 
Depso koplyčioj, 306 Broad
way. Laidotuvės įvyks lap
kričio 14 d., Arlington ka
pinėse. šią žinutę pranešė 
A. Lukaitis.

BUY VICTORY BONDS!

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pripažino veikian
čiąją Albanijos valdžią ir 
pasikeitė diplomatiniais at
stovais su ja.
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tus, negu Chinijos komunistai arba de
mokratai. Amerikos karo laivai perveža 
gen. Chiang Kai-sheko armiją, mūsų 
orlaiviai pridengė chiang-kai-shekinių 
žygius ir vietomis amerikiečiai jau net 
mušės prieš chinus komunistus ir demok
ratus.

Jungt. Valstijų intervencija generolo 
Chiang Kai-sheko pusėj yra aiški ir ne
ginčijama. Gen. A. C. Wedemeyer ir at
stovas P. J. Hurley tiksliai taip veikia, 
kad Jungtines Valstijas įtraukus, nuo 
pagalbos generolui Chian-Kai-shekui, į 
atvirą karą prieš Chinijos liaudį.

Kelionė Tarybų Lietuvon

New York Herald Tribūne rašo: 
“Jungt. Valstijų ambasadorius Patrick 
J. Hurley pažadėjo Jungt. Valstijų pa
ramą generolui Chiang Kai-shekui pilie
tiniame kare prieš chinų komunistus. 
Amerikos lėktuvai ir karo laivai gabena 
Chiang Kai-sheko armiją į mūšius, to
dėl Amerika tikrumoj kariauna prieš 
Chinijos raudonuosius.”

(Tąsa\

Nueiname j virtuvę pa- 
dekavoti virėjui už tokį 
puikų maisto sutaisymą. 
Randame dar visai jauną 
vaikinuką. Kur jis išmoko 
taip gerai virti? Jis angliš
kai visai nemoka. Pagyrėm 
ir išėjome. Nežinau, ar jis 
suprato mūsų misiją.

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

Act of March 3, 1879.

Vėją Sėja, Audrą Pjaus
Po pirmojo pasaulinio karo (1914-1918 

m.), iki antrojo (1939-1945 m.) buvo 
“taikos” laikotarpis. Bet laike tos “tai
kos” nei vienų metų nebuvo tikros tai
kos, tai vienur, tai kitur ėjo karas. Buvo 
Paraguajaus ir Bolivijos karas už Taca 
žibalo laukus, kur žuvo apie 100,000 
žmonių. Japonijos imperialistai dar 1931 
metais pradėjo karą Chinijos pavergi
mui. Italijos fašistai pavergė Abissiniją 
(Eithiopiją). Ėjo kolonijose karai pasi- 
liuosavimui iš imperialistų jungo, kaip 
tai Morokkoj, Rytų Indijoj, Indijoj, ir 
kitur.

Bet labiausiai pasaulį purtė, tai Hitle
rio pavergimas Austrijos ir Čechoslova- 
kijos, Mussolinio pavergimas Albanijos, 
Italijos ir Vokietijos fašistų karas prieš 
Ispanijos liaudį.

Kaip pasaulis piktinosi, kada Musso
linio ir Hitlerio armijos žudė Ispanijoje 
žmones; kaip pasaulis piktinosi, kada 
Hitlerio karo laivai bombardavo Almeri- 
jos prieplauką. Ir galų gale tos avantiū
ros atvedė prie baisaus antrojo pasauli
nio karo. Niekas nuo to nesulaikė, nei 
Tautų Lyga, nei Kelloggo-Briando pak
tas, nei kitos sutartys.

Antras Pasaulinis Karas buvo veda
mas prieš hitlerininkus ir fašistus po 
obalsiu demokratijos ir tautų laisvės. 
Jungtinės Tautos laimėjo. Įsteigta taikai 
palaikyti Jungtinių Tautų Organizacija 
(UNO), bet kapitalistinės demokratijos 
atstovai greitai pamiršo savo pažadus ir 
tai, ko susilaukė karo kaltininkai.

Mr. Winston Weisman dienrašty j PM 
rašo: “Amerika daro intervenciją Chi
nijoj. Kaip tą atlieka? Nagi, Amerikos 
7-tas karo laivynas pervežė gen. Chiang 
Kai-sheko armiją į Mandžurijos pakraš
tį. Mūsų karo laivai pervežė gen. Chiang 
Kai-sheko 13-tąją armiją į Hulutao ir 
Yingkow prieplaukų sritį, kad apsupti 
komunistus... Mūsų karo laivynas iškėlė 
gen. Chiang Kai-sheko 13-tą, 16-tą ir 194- 
tą armijas Taku, Chinwangtao ir kt.prie
plaukose... Amerika su savo ginklais ap
ginklavo nuo 20 iki 39 Chungkingo divi
zijų ir aprūpino amunicija... Amerika iš
kėlė 50,000 savo marinų į Tientsin ir 
Tsingtao prieplaukas, kad neleisti jas 
užimti komunistams, o vėliau perdavė 
tas prieplaukas gen. Chiang Kai-sheko 
armijai.”

Nusileidome į laivo dug
ną apžiūrėti mašineriją. 
Du milžiniški inžinai varo 
laivą. Kuras — aliejus.

Jau pradeda atsibosti 
diskusijos su laivo kapito
nu. Šiandien visą popietį 
praleidome besiginčydami. 
Jis užsispyręs laikosi tos 
nuomonės, kad mašinerija 
ir mokslas atnešė žmonijai 
didžiausią nelaimę. Val
džia, jo supratimu, neturi 
kišti nosies į pramonės rei
kalus. Prie valdžios kontro
lės aukšto proto ir didelių 
gabumų žmogui nebeliktų 
progos pakilti. Politikieriai 
užimtų, girdi, visas vietas, 
nieko nesuprasdami apie 
savo pareigas. Senis mėgsta 
plepėti. Bando ir jis šach
matais išmokt lošti.

SPALIŲ 16: Pereitą nak
tį smarkėliau siūbavo lai
vas. Tačiau užmigti buvo 
nesunku. Šį rytą gi jūra 

Tai yra Jungtim Valstijų intervencija 
pagalbai generolo Chiang Kai-sheko. Ir 
tas neišvengiamai padrąsino jį nesiskai
tyti su Chinijos komunistais, demokra
tais ir pradėti prieš juos karą.

šiek tiek ramesnė. Įgulai at
rodo nepaprastai gražus o-
ras. Jie sako, kad apie šią | niška. Tie patys žmonės, tie 
vietą, už poros šimtų mylių patys valgiai, tie patys vaiz- 
nuo" Newfoundlando, esti dai. Visur vanduo, neapsa

Irane milionai žmonių nori jungtis su 
tarybiniu Azarbaidžanu. Turkų Armė
nijoj to paties trokšta armėnai. Bet Ira
no ir Turkijos valdžios laiko pavergę 
tuos žmones, neleidžia jiems jungtis su 
jų broliais, gyvenančiais laisvai tarybų 
šalyse. Anglijos imperialistai palaiko 
Irano ir Turkijos valdonus.

Sovietams reikalingas laisvas praplau- 
kimas pro Bosforo ir Dardanellų perta- 
kas, taipgi jų apsauga, kad Turkija vėl 
nedarytų tokių “šposų”, kaip pereit, kare, 
kada ji Hitlerio ir Mussolinio karo lai
vus ir transportus praleido pro tas per- 
takas. Bet Anglijos imperialistai, kaip 
ir “socialistai” palaiko Turkijos pusę.

Palestinoj faktinai eina naminis ka
ras. Tas pats Egipte ir didis sujudimas 
Sirijoj. Rytų Indijoj, kur yra apie 70,- 
000,000 žmonių eina karas prieš Hollan- 
dijos viešpatavimą. Hollandijos imperia
listams gelbsti Anglijos karo laivynas ir 
armija, ir Japonijos armija. Jungtinės 

i Valstijos teikia hollandams ginklų.
Balkanų šalis išlaisvino Raudonoji 

Armija: Jugoslavijoj, Bulgarijoj, Ru- 
£ munijoj, Vengrijoj, Austrijoj ir čecho- 

slovakijoj liaudis įgavo daugiau laisvių. 
*' Bet nepatinka tas Amerikos ir Anglijos 

bankieriams turčiams, kurie turėjo fab
rikus Vengrijoj, Rumunijoj ir kitur. Jie 
nesutinka su liaudies valia, kelia trukš- 
mą ir organizuoja reakcijos išstojimus.

Korėjos šiaurinę dalį išlaisvino Rau
donoji Armija, ten atidavė galią į darbi
ninkų ir valstiečių rankas. Pietinę dalį 
okupavo Amerikos armija, mūsų koman- 
dieriai pasikvietė japonus “palaikyti 
tvarką,” bijo valstiečių* ir darbininkų. 
Bando sudaryti Korėjos buržuazijos vy
riausybę. Jau eina žmonių nerimas.

Bet blogiausi dalykai yra Chinijoj. 
Gen. Chiang Kai-shekas yra reakcionie
rius, jis smaugia bejit kokį demokratijos 
pasirodymą. Jis pasikinkė sau į pagalbą 
Japonijos armiją ir Japonijos pakalikų- 
kvislingų armiją. Tas jau vienas faktas 
turėjo įtikinti Amerikos vyriausybę, kad 
laikytis nuošaliai nuo jo. Bet Amerikos 

į orlaiviai nešė Chiang Kai-sheko armijos
į dalinius, kad jie pirmiau užimtų mies

Chinijos komunistinis ruožtas turi a- 
pie 100,000,000 gyventojų. Mr. Henry R. 
Lieberman rašo, kad komunistų armija 
yra ne mažiau, kaip 1,200,000 vyrų. Su 
komunistais eina demokratai, darbinin
kai, valstiečiai ir inteligentija. Mr. Till
man Durdin rašo, kad Kalgane ir kitur 
komunistams yra masinis žmonių prita
rimas. Komunistų srityj valstiečiams a- 
tiduota ponų žeiųė, panaikinti taksai, 
darbininkų pakeltos algos, pagerintos 
darbo sąlygos ir žmonių pritarimas di
delis.

Sakoma, kad gen. Chiang Kai-shekas 
turi 263 divizijas, apie 2,000,000 armiją. 
Didžiumoj ji apginkluota Amerikos ir 
Japonijos ginklais. Pranešama, kad A- 
merikos generolai perdavė jam 19,000 
karinių trokų ir automobilių, 3,000 karo 
lėktuvų. New York Times rašė, kad A- 
merikos karo lėktuvai pridengė iškėlimą 
gen. Chiang Kai-sheko armijos iš Ame
rikos laivų ant sausžemio.

Prie tokių sąlygų galima laukti, kad 
vietomis, pamary j, komunistų jėgos bus 
priverstos pasitraukti, bet tai dar nebus 
gen. Chiang Kai-sheko laimėjimas. Ir 
Japonijos imperialistai buvo užėmę tas 
vietas, bet aplinkui juos veikė 2,000,000 
komunistų vadovaujamų partizanų. 
Partizanų veikimas muš ir gen. Chiang 
Kai-sheko armiją. Taipgi gen. Chiang 
Kai-sheko armija nėra iš ponų sudaryta, 
joj yra daug darbininkų, valstiečių ir in
teligentų, demokratiniai nusistačiusių, 
neapkenčiančių reakcijos. Tie žmonės 
pereis į komunistų pusę.

Todėl gen. Chiang Kai-sheko “laimėji
mais” gali džiaugtis tik tie elementai, 
kurie džiaugėsi Hitlerio laimėjimais ir 
manė, kad jis nenugalimas. Kaip Hitlerio 
jėgos buvo sunaikintos Sovietų Sąjungoj, 
kaip Japonijos armija užklimpo Chinijoj, 
taip ir gen. Chiang Kai-sheko reakcinės 
jėgos susidurs su Chinijos liaudies de
mokratiniu, kietu už laisvę nusistatymu 
ir pralaimės.^

Reakcinis elementas, kuris traukia 
Jungtines Valstijas į karą prieš Chini
jos liaudį, traukia mūsų šalį į tarptauti
nius nesutikimus, į griovimą pasaulinės 
taikos, į ilgą ir bereikalingą karą Chi
nijoj, į milžiniškus nuostolius aukomis ir 
pinigais ir į demokratijos priešų logerį.

Todėl Jungt. Valstijų liaudis reikalau
ja, kad prezidentas Trumanas suvaldytų 
mūsų neapdairius atstovus ir generolus, 
kad ištrauktų mūsų armiją iš Chinijos, 
kad sulaikytų bent kokią pagalbą gene
rolui Chiang Kai-shekui ir ištrauktų iš 
Chinijos amerikiečių karinę misiją, kuri 
ginkluoja ir moko reakcijos jėgas.

AMERIKOS LIETUVIAI IR DEMOKRATINIS SUVAŽIAVIMAS
Dauguma mūs čia atvy

kusių esame vargdienių 
vaikai. Visi mes sunkiai 
dirbame, kad save ir savo 
šeimynas palaikius; kad 
savo vaikus išauginus ir iš
mokinus. Ir tą atliekame iš 
savo sunkaus darbo ar tai 
dirbtuvėse, mainose ar 
smulkiuose bizniuose bei 
profesijose dirbdami.

Mes nieko neapsunkino
me nei ypatiškai, nei drau
giją. Niekas dėl mūs netu
rėjo peštis mūsų kultūrinė
se, politinėse bei meno or
ganizacijose. Labai švariai 
savo reikalais apsirūpinam. 
Ir tas paliečia mus visus lie
tuvius, nežiūrint, ar mes 
būtume katalikai, tautinin
kai, socialistai ar komunis
tai. Tiesa, mes visi turime 
skirtingus įsitiki nimus, 
kaip politinius, taip įr reli
ginius. Ir todėl mes gru
puojamos į tas grupes, kur 
mūsų įsitikinimai supuola 
su jomis.

Mums visiems, nežiūrint 
kurioj grupėj mes nebūtu
me, dar rūpi ir Lietuvos 
žmonių likimas. Ir tas yra 
natūralu. Mes tenai gimę; 
mes ten turime savo gimi
nių.

Kurie esame jau pusam
žio ar daugiau, labai aiš
kiai suprantame, kokį sun
kų vargą turėjo pergyventi 
Lietuvos žmonės per tuos 
du baisius karus. Tai ne 
Lietuvos žmonių kaltė, kad 
tie karai kilo.

Kaip visose tautose, taip 
ir mūs tautoj buvo ir yra 
žmonių, kurie pasinaudoja 
karo laiku arba po karo, 
savo tautų varde.

Paimkim pavyzdžiui Lie
tuvą. 'Pirmame kare ji la
bai nukentėjo. Keletui davė 
progą pralobti, kaip Lietu
voj, tai pir čionai, Ameri
koj. Lietuvoj atsirado gry
binės rūšies milijonierių. 
Jie taip greit atsirado ir 
pralobo, kaip kad rudenį po 
lietaus grybai atsiranda. 
Vailokaičiai,. Yčai ir dar

i'i

Rašo Antanas Bimba

žiauriausi orai. Vėjas pra
deda užeiti laivui iš užpa
kalio, lengviau plaukti, lai
vas smarkiau eina. Darome 
apie 14 mylių per valandą. 
Jeigu šitaip bus, sako, tai 
apie ateinantį pirmadienį 
pasieksime Švediją.

Nuo Newfoundlando iki 
Švedijos 1,600 mylių, todėl 
galima tikėtis dar visko...

Pradėjus rašyti, į kamba
rį įėjo mūsų patarnautojas 
lovas pataisyti. Jį jau minė
jau. Jaunas, prasilavinęs 
vyrukas, gana gražiai kal
bąs angliškai. Pradėjo jis 
klausinėti, ką aš manau a- 
pie Tarybų Sąjungos rašy
tojus. Ar jie geri? Ar jie 
gali prilygti Tolstojui, Do
stojevskiui, Turgenevui ir 
kitiems klasikams? Perėjo
me prie Amerikos. Jis man 
papasakojo, kad pas juos 
Goteborge buvo vaidinamas 
amerikoniškas veikalas “To
bacco Road”. Konservato
riai norėję lošimą uždraus
ti. Veikalas žmonėms pati
kęs. Betgi kai bandė tą pa
tį veikalą perstatyti Stock- 
holme, pasisekimo neturė
jęs. Jisai kaltina aktorius. 
Nemokėję jie perduoti vei
kalo dvasios.

Kelionė darosi monoto- 

keletas jų ten ūmai atsira
do. Amerikoj tūli irgi ne
atsiliko. Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė buvo išparda
vusi virš 400 tūkstančių do
lerių vertės šėrų. Garlaivių 
Bendrovė, Lašinių Bendro
vė ir dar keletas buvo to
kių, kurios irgi dešimtimis 
ar šimtais tūkstančių pra
dėjo daryti biznį. Šitiem 
keliasdešimt asmenų buvo 
medaus laikai. Bet tūkstan
čiai lietuvių buvo bjauriai 
nuskriausti. Tą daugelis iy 
dabar atmena kaip Ameri
koj, taip ir Lietuvoj.

Lietuvos žmonės, maty
dami, kad juos bjauriai iš
naudoja ten atsiradusių 
turčių klika su Smetonos 
režimu, nusikratė tą kliką. 
Smetona bėgo “per beržyną 
į Berlyną” su savo pasekė
jais. Jų skymams galas atė
jo. Lietuvos žmonės prašali
no išnaudojimo priemones. 
Tas baisiai tiems elemen
tams nepatiko. Keletas jų iš 
Berlyno per Lisaboną atvy
ko į mūs šalį, kaip tai — 
Prunskiai, Gabaliauskai, 
Smetonai ir kiti. Lietuvoje 
išnaudojimui progų netekę, 
čionai lietuvių tarpe pradė
jo smalą virti. Dabar jie vi
somis keturiomis smerkia 
Tarybų Lietuvos valdžią. Ir 
visiškai atsisako šelpti Lie
tuvos liaudį. Mat, jie neval
do, tai lai velnias griebia ir 
Lietuvos žmones.

Rieikia pasakyt, kad tie 
elementai čionai susirado 
keletą lietuviškų inteligen
tų, su kurių pagalba įsikū
rė sĄu fondus ir taipgi pri
ėjo riet prie mūs šalies lab
daringų įstaigų, kuriose ir 
juos priėmė ir jiem nusky
rė dalį pinigų del šelpimo 
tų, kuriuos Lietuvos liaudis 
dar prieš karą išvijo iš Lie
tuvos, kaipo nenaudėlius. 
Taipgi Hitlerio pagelbinin- 
kai papuolė į tą šelpikų gru
pę hitlerizmui žlugus.

Kokia ironija! Reikia 
šelpti nenaudėlius mūs ša
lies piliečių aukomis!

koma lyguma, kaip akis už
mato. Keletas žuvėdrų seka 
paskui laivą. Vis to maisto 
jieško...

Raudonojo Laivyno kapi
tonas sako: Karo metu ka
riniai laivai būdavo tais 
paukščiais apsupti. Bombų 
eksplozija pritrenkia daug 
žuvų. Žuvėdroms būna ro
jus...

Nežinau, kokiais stebuk
lais iki šiol esu išlikęs vi
siškai sveikas. Nejaugi ir 
visa kelionė taip tęsjs? Too 
good to be true!

Kas vakaras išeidavome 
ant laivo denio pasiklausyti 
ošiančių bangų, bet nė vie
nam neatėjo mintis atydžiai 
į jas pasižiūrėti. Šį vakarą 
randame ten bestovintį ir 
bestebint! į vandenį mūsų 
patarnautoją. Jis sako: Ar 
pastebėjote ką nors vande
nyje? Nieko nepaprasto 
mes nematome, atsakome 
mudu su pulkininku. Ogi, 
sako, žiūrėkite, kiek daug 
nepaprastų šviesų atsidu- 
žusiame į laivą vandenyje 
pamatysite. Dabar ir mes 
matome. Jų gana daug, taip 
ir žybčioja, vienos dides
nės, kitos mažesnės. 
Tai esą mažyčiai gyvūnė
liai, kuriuos nuoga akimi 
sunku įmatyti, bet kurie 
naktį išduoda nepaprastai 
daug fosforinės šviesos. 
Jūrų vanduo esąs jų tirštai 
pilnas. Tai šiais beveik mi
kroskopiniais gyvūnėliais

Kadangi po šio karo jau 
nėra progų. Lietuvos vardu 
sau pasinaudoti, tai šie e- 
lementai dar pajiegia susL 
rasti tokių lietuvių darbi
ninkų, kurių mąstymą jie 
kontroliuoja ir dar gauna 
aukų savo skymams pabė
gėlių šelpimo vardu.

Jeigu mes, išvykę iš mūsų 
buvusios tėvynės, save ap- 
sirūpinom, tai kodėl jie ne- 
gąl savęs apsirūpinti? Jei
gu mes neapsunkinom gi
minių, pažįstamų ir drau
gijos dėl mūsų išvykimo iš 
Lietuvos, tai kodėl dabarti
niai pabėgėliai to negali pa
daryti? Kam jiems reika
lingos aukos? Kas mums 
aukojo, kai mes susitikome 
trūkumų mūs gyvenime ? 
Mes rūpinomės savo reika
lais, lai jie patys rūpinasi 
savo reikalais. Tokiems tik
slams, kaip jų, nereikia pa
galbos. <

Amerikos lietuviai, turim 
gerai žinoti, kad Lietuva 
kaip buvo, taip ir bus. Bet, 
žinoma, ji bus ne tokia, 
kaip prie Smetonos, kur ke
li asmenys pralobo iš Lietu
vos vargingųjų žmonių. 
Lietuvos žmonės savo gyve
nimą susitvarkys taip, kaip 
jiems patiks. Tai jų pačių 
dalykas.

Lietuva baisiai šiame ka
re nukentėjo. Jos žmonės 
baisiai išvarginti. Jiems tai 
būtinai yra reikalinga pa
galba. Tarybininkai ir sme- 
tonininkai visiškai atsisakė 
šelpti juos. Mat, ten ne jų 
plauko valdžia yra, tai lai 
šėtonas ir “prastus lietu
vius” pasiima. Tai tokia jų 
logika! Fe!

Demokratiniai Amerikos 
lietuviai, kuriems vadovau
ja laisviečiai ir vilniečiai, 
visuomet rėmė ir šelpė ir 
šelpia, ir dar labiau šelps 
Lietuvos suvargusią liaudį, 
nežiūrint kokia ten valdžia 
nebūtų. Varguolis visuomet 
turi sušelpti varguolį. Mes, 
Amerikos lietuviai, esame 
varguolių vaikai., Nepa-1 

besimaitinančios didžiosios 
bangžuvės! Ant sausžemio 
krūmuose užeiname pana
šių kirmėlaičių, kurios nak
ties metu nepaprastai gra
žiai šviečia. Tiktai'jos di
desnės už šiuos jūrų gy
ventojus. Tarybų laivyno 
kapitonas sako: Juodųjų 
jūrų vandenyje šių sutvėri
mėlių tiek daug, jog naktį 
jie gražiai apšviečia van
dens paviršį. Šiame okeane 
jų mažai tėra ir todėl mes 
juos pamatome tiktai tada, 
kada vanduo susitrenkia į 
laivą ir juos išmuša į vir
šų.

SPALIŲ 17: Dar viena 
buvo nepaprastai graži, ty
ki naktis. Šį rytą ankstį 
pradėjo šaukti laivo sire
na. Patekome į dideles ūka
nas. Bangos pradeda didėti, 
bet dar nedaug te jaučiame. 
Visi jaučiamės labai gerai. 
Jau beveik visiškai sveikas 
ir mūsų draugas švedas a- 
merikietis. Su juomi bėda, 
kad jis turi nepaprastai di
delį apetitą ir negali iškęsti 
neprikrovęs pilvo tais nepa
prastai • švediškais gardė
siais. Laike pusryčių džiau
gėsi, kad su mumis neva
žiuoja smarkių degtinės 
vartotojų. Girdi, aš negaliu 
atsisakyti, jeigu kas pasiū
lo. Vėl ta jo žmona. Ji taip 
jį išlepinus, jog jis nežinąs 
nei ką jinai jam į valizas 
įdėjo. Tik ant vieno dalyko 
jis ją turįs prilaikyti, bū
tent, saugoti, kad vienu nu
važiavimu miestan neišpirk
tų visų jojo sutaupų. Ką ji 
pamatys, tą pirks!

(Daugiau bus)

mirškime šelpti karo suvar
gintą Lietuvos liaudį!

Kad šelpimo darbas eitų 
pasekmingiau, tai įvykstan- 
čiame Antrame Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Su- j 
važiavime tarp kitko bus 
svarstoma, kaip geriau ir . ’ 
pasekmingiau būtų galima 
sušelpti mūs senoje tėvynė- '
j e gyvenančius lietuvius, j
kurių tarpe yra mūs tėve
liai, broliai ir seserys, taip I
pat ir kitos giminės. Eiki- ' * < 
me visi į pagalbą Lietuvos ’
žmonėms!

Lapkr. 23 ir 24 dienomis • 
įvyks Antras Amerikos De- 
mokratin. Lietuvių Suvažia
vimas Pittsburghe. Visi de
mokratiniai nusistatę lietu
viai turime paremti šį taip ■ 
labai svarbų Suvažiavimą. 
Turėdami skaitlingą delega
tais suvažiavimą ir gausiai 
prisidėdami su savo auka, 
mes sustiprinsime nuvar
gintos Lietuvos liaudies 
dvasią. Duosime Lietuvos 
liaudžiai stipresnę dvasią, 
kovoje už jos reikalus. į

Prisidėkime, kas tik kuo 
galime prie šio istorinio A- 
merikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo.

Pr. Jočionis.

JAPONAI NUŽUDĖ 14 
AMERIKOS LAKŪNŲ > (
Tokio. — Japonai kanki

no ir nužudė 14 Amerikos 
bombanešio lakūnų, kurie 
buvo priversti nusileisti į 
Japoniją, tik už dviejų die
nų pirm japonų pasidavimo. 
Tatai liudija buvusieji japo
nų belaisviai ir atkasti la
kūnų kūnai.
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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?

Kas nors iš mums 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 
Raudonosios Armijos Lie

tuviškuose Daliniuose
Žaliųjų Žemaitijos laukų 

duktė Aldona Paškevičiūtė 
turėjo labai jautrią sielą, 
nepaprastai mylėjo gamtą 
ir su savim visada nešiojo 
užrašų knygutę su savo kū
rinėliais — trumpais, bet 
jausmingais eilėraščiais. 
1943 metų karštuose liepos 
mėnesio mūšiuose Aldona 
dalyvavo kaip ryšininkė. 
Sviedinių ir skeveldrų su
keltos bangos įvairiose vie
tose nutraukė telefono lai
dą. Nutrūko ryšys tarp va- 
dovietės ir kai kurių dali
nių, reikėjo tuojau pataisy
ti liniją. Kam pavesti šį 
sunkų uždavinį?

—Prašau mane leisti su
taisyti laidą, — pasisiūlė 
Aldona. Vadas apmetė ją 
griežtu, tiriančiu žvilgsniu, 
tačiau galop tarė:

—Vykdyk!
Užsimetusi vielos ritinį 

ant nugaros Aldona bema
tant išnyko mūšio lauke. 
Šokinėdama iš vienos duo
bės į kitą, ji greitai patik
rino ir sutaisė liniją. Aldo
na buvo pasiruošusi grįžti, 
bet priešo snaiperis tykojo 
jos... Nuviję prie
šą padalinio kariai rado ją 
gulinčią minų išknaisiota
me lauke, tartum nuskintą 
gėlę.

Puikios sanitarės Zosės 
Dieninaitės vardas taipgi 
plačiai žinomas lietuviškuo
se Raudonosios Armijos da
liniuose. Mūšio lauke ji 
lakstė tartum ligoninės pa
latose. Per gana trumpą lai
ką Zosė iš kovos lauko išne
šė 62 sužeistus karius. Ypa
tingai Zosė pasižymėjo gel
bėdama kovotoją Daunį. 
Pati būdama sužeista, ji 
nieko neatbodama gelbėjo 
kitų gyvybes. Ji žuvo kovos 
lauke didvyrės mirtimi.

Šiaulietės seserys Verutė 
ir Elena Jurėlaitės paliko 
degančius Šiaulius drauge 
su šimtais kitų, nuo vokie
čių bėgančių žmonių. Mer
gaitės atsitraukdamos pa
kely padeda sužeistiems ka
riams ir paskui įsirašo sa
nitarėmis Raudonojon Ar
mijom Estijos teritorijoj 
dalinį, kuriame buvo sese
rys Jurėlaitės, apsupa vo-

Mažosios gražuolės sukne
lei forma gaunama 1 iki 5 
dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 can 
tų, siųskite: Mary Sincus, 42'4
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

kiečiai. Dalinio vadui pasiū
lius abi seserys eina žvalgy- 
bon ir atneša vertingų ži
nių. Staigiu puolimu dali
nys pridaro nemažai nuos
tolių ir pasiima nemažai 
trofėjų. Čia Jurėlaitės pir
mą kartą pavartoja šautu
vą. Mūšyje Jurėlaitės iš
gelbėjo 27 žmonių gyvybes 
ir apie 80 išvežė vežimais 
iš mūšio lauko.

Tai tik pavieniai ryškes
nieji lietuvių raudonarmie
čių veidai. Šimtai jų pasi
žymėjo įvairiuose Didžiojo 
Tėvynės karo mūšiuose. Sa
vanorėmis į puolimus ėjo 
Kutraitė, Ivenskytė, Baitle- 
rytė, Niaurienė, I ting aite Ar 
kitos. Čia perrišinėdamos 
sužeistuosius karius, gelbė- 
damos juos pačiame mūšio 
sūkury, čia pačios griebda- 
mos į rankas ginklus, jos pa
rodė tiesiog negirdėto nar
sumo ir pasiaukojimo pa
vyzdžius. Puikiai pasirodė 
sanitarės Šupenytė, Ona 
Vitkevičiūtė, Genė Galinai- 
tė, Zuzana Gridušnaitė, Ona 
Zelinskienė, Šklerskytė, Zi
na Matušovienė ir kitos. 
Daugelis jų apdovanotos or
dinais ir medaliais.

Šlovė Tarybų Lietuvos 
dukroms ginklu gynusioms 
savo Tėvynę!

A. Kalnėnas

Taip Priimta
Norėdami telefonuoti iš sve

timų namų, visuomet prašome 
šeimininkės leidimo ir be reika
lo neužtęsiame pasikalbėjimo. 
Gal kas kitas nori telefonuoti 
į tuos namus ar šiaip mūsų pa
sikalbėjimas gali pasidaryti ki
tiems įkyrus.

Telefonuojantis visuomet pri
valo pasisakyti, kuo esąs, jeigu 
■pašauktojo ir nebūtų namie, 
atsilieptų kas kitas. 

* * *
Nežiūrint vyro kariško laips

nio ar profesionališko titulo, jo 
žrpona niekad nevadinama 
Mrs. kapitonas Brown ar Mrs. 
daktaras Vilis, bet tik Mrs. 
Brown, Mrs. Vilis. Titulai var
tojami tik juos užsipelniusių 
asmenų.

Taip pat netinka puoštis ki
to užpelnytais požymiais.* * *

Nusivedus savo draugą sve- 
čiuosna pas jam nepažįstamus, 
jį ar ją perstatome šeimininkei, 
o tolimesnį supažindinimą at
lieka šeimininkė. Tačiau, jeigu 
jinai užsimirštų tą padaryti, 
tokiam svečiui nėra reikalo bū
ti išsiskyrusiu iš kompanijos. 
Jo priėmimas svečiu savaime 
duoda teisę su visais čia esan-l 

čiais kalbėtis ar žaisti.
* * * i

Gal būt, kad jūs mėgstate 
namie pasėdėti ant kėdės spar
nų, pasėdus kojas ant sofos, ar
ba parymoti atsilošus ar užsi: 
gulus ant rakandų. Tačiau sve
tur toks svečias mažiausia pa
geidaujamas.* * *

Pagyra niekad nepasiaukš
tinsi, bet gali visu laipsniu pa
sižeminti, nes kada nors, kas 
nors vistiek sužinos ar supras 
teisybę.

šių metų skrybėlėse mote
rims yra didžiausis pasirinki
mas visokiausių formų ir me
džiagų — nuo daržovinės bes- 
kės, iki blynelio, nuo viso dar
žo iki vieno lapo.

Pelnikautojos iš alkio, šios italės moterys Romos tur
guje naudojasi proga gauti pinigėlio iš maisto stokos. 
Čia už stalo sėdinčioji bobulė parduoda spagetus juo
dojo turgaus kainomis — po $1 svarą, nors legalė kai
na turėtų būti tik 25c svaras. Bet kad maisto neužten
ka, jinai visai nerausta aplupdama atėjusi “savas pas 
savą.” Aplupa po keturis kartus tiek, kiek legališkai 
leista.

Darbininkės Moterys Neturi
Laiko Pavargimui

Rašo Eva Simans
Jei mes biskutį atkreipsi

me atydą į darbininkių mo
terų gyvenimą, surasime, 
kad darbininkė moteris nie
kada nėra pavargus, jos 
rankos visuomet pilnos įvai
rių darbų taip, kad jai nė
ra mažiausios progos poil
siui valandėlės surasti.

Paimkime pažangiųjų 
Amerikos lietuvių moterų 
gyvenimą ir tik trumpai pa
žiūrėkime į jį. Prasidėjus 
karui daugelis iš jų ėjo į 
karo reikmenų išdirbimo 
dirbtuves ir jose dirbo, kiek 
spėkų turėjo, kad tik dau
giau ir tinkamesnės medžia
gos dėl karo pagaminus. 
Dar jos nepasitenkino vien 
dirbimu dirbtuvėje, jos dir
bo namuose, lankė susirin
kimus ir kitus ragino, kad 
tik daugiau prisidėtų prie 
karo pastangų.

Amerikos lietuvės pažan- 
gietės gražiai prisidėjo prie 
teikimo pagelbos Lietuvos ir 
kitiems Sovietų žmonėms. 
Vienos mezgė svederius, ki
tos kojines, pirštines, kepu
res ir kitokius reikmenis dėl 
tenykščių žmonių ir Raudo
nosios Armijos. Taip pat 
nepamiršo ir mūsų karių. 
Nemažai jiems numezgė 
mezginių ir daugelis mote
rų aukavo kraujo, kad iš
gelbėjus juo daugiausia mū
sų karių nuo mirties.

Karui pasibaigus, dauge
lis moterų grįžo į namus iš 
dirbtuvių ir vis dirba dėl 
suteikimo pagelbos Lietu
vos liaudžiai, kurią naciai 
tiek daug suvargino.

Bet kitaip buvo su suklai
dintomis lietuvaitėmis. Pa
imkime už pavyzdį kad ir 
Clevelandą, kur man ge
riausiai pažįstamas. , Ten 
taip vadinami tautininkai, 
kurių siekiai nieku nesiski
ria nuo fašistų, jie turi ne
mažai suklaidintų moterė
lių. Jos kaip tai šventai 
jiems tiki. Kada ėjo karas, 
pas jas nesimatė jokio pasi
ryžimo dėl prisidėjimo prie 
karo pastangų. Karui pasi
baigus, tie žmonės pradėjo 
gelbėti Lietuvos pabėgė
liams. Tiems žmonėms, ku
rie daugumoje gelbėjo na
ciams engti Lietuvos liaudį 
ir žinodami, kad liaudis ga
li skaudžiai atmokėti, kartu 
su naciais išdūmė į Vokieti
ją, tikėdamiesi ten susilauk-

ti užtarimo. Tos moterėlės 
dirba sušilusios, kad tik pa
dėti sėkmingiau pravesti 
Amerikos lietuviškų fašistų 
užmačias. Jei jos pagalvo
tų, kad, prisidėdamos su sa
vo darbu, jos padeda fašiz
mui gyvuoti, o, be to, jei jos 
suprastų, kad jos padeda 
tiems, kurių pastangomis 
gal jų seserį ar brolį naciai 
nužudė, jokiu būdu jos to 
nedarytų.

Sesutės lietuvaitės, su
stokite ir pagalvokite, ką 
jūs darote ir kam jūs dir
bate! Netikiu, kad tie pabė
gėliai nešios jūsų drabužius, 
jie jų turi. Greičiausia jie 
parduos ir varys kokį biznį. 
Atminkite, kad varna var
nai akies nekerta. Nekirs ir 
lietuviškiems fašistams vo
kiški fašistai.

Perbėgus trumpai ir pa
darius trumpą sutrauką 
apie pažangiųjų Amerikos 
lietuvių moterų darbus, ga- 
lime^didžiuotis ir džiaugtis, 
kad daug nudirbta. Bet ne
smagu prisiminti faktą, tai 
kad karui pasibaigus mūsų 
šalies vyriausybė neina tuo 
keliu, kurį buvo nutiesęs 
prezidentas Rooseveltas. Jis 
daug žadėjo kaip moterims, 
taip vyrams. Bet vos karui 
pasibaigus jau pradėjo kal
bėti, kad moteris reikia pa
leisti iš dirbtuvių, kad joms 
negražu ir nepridera dirbti 
sunkus dirbtuvės darbas. 
Tokių ir panašių kompli
mentų adresuojama mote 

Filmų caras Eric Johnston (kairėje) susitinka su Hol
lywood© streikierių vadų Herbert Sorrell tartis apie 
streiko užbaigą. Pagaliau, unijos laimėjo 33 savaičių 
streiką, nežiūrint firmų didžiausių pastangų sulaužyti 
jį. Studijos buvo masiniai pikietuojamos, tūkstančiai pi- 
kietų areštuota, daug sumuštų.

rims. Bet tie jų siūlymai 
visai ka kita reiškia. Jie 
nori paleisti moteris iš dirb
tuvių, o kai jos turės į jas 
grįžti, tai jie pasistengs nu
mušti joms algas.

Darbininkė moteris yra 
įpratusi dirbti be atvangos, 
ji dirba dirbtuvėje, ji dirba 
namuose, ji dirba organiza
cijose. Jei kas mano, kad dar 
galės moteris sulaikyti nuo 
pirmynžangos, tas klysta. 
Moterys turėtų, karui pasi
baigus, daugiau stoti į or
ganizacinį veikimą, kad 
daugiau neleisti rengti nau
jų karų, kad būtų pasauly
je išlaikyta pastovi taika.

Motinos, karas baigtas, 
kurių sūnūs grįžo iš karo 
tarnybos, esate linksmos ir 
turėtumėte daugiau stoti į 
organizacinį veikimą, kad 
prižiūrėti, jog jūsų sūnūs 
būtų visapusiai aprūpinti 
ei viliame gyvenime. Tiesa, 
kitaip esti su tomis motino
mis, kurių sūnūs žuvo, did
vyriškai kovodami už visų 
žmonių laisvę. Jie, jau ne
grįš ir paliks motinų širdys 
amžinai skausmo suspaus
tos. Bet, brangios motinos, 
jei jūsų sūnūs aukavo bran
giausi savo turtą pasauly
je, tai savo gyvybę dėl žmo
nijos laisvės, tai jūs daug 
atliksite savo gyvenime, jei 
prisidėsite prie išlaikymo 
tosv laisvės ir užtikrinimo, 
kad pasaulyje nebūtų dau
giau karų. Sekime mūsų ša
lies valdžios darbus ir seki
me atydžiai, kad neatsiras
tų parsidavėlių ir nenueitų 
kapitalistams tarnauti ir 
padėti rengti naują karą.

‘ (Vilnis)

Pageidavo Atstovybės 
Jungtinių Tautų 

Delegacijoj

Nacionalių organizacijų vir
šininkių pasitarime, įykusia- 
me lapkričio 11-tą, South 
Kortright, N. Y., pasiųsta pre
zidentui Truman u i rezoliuci
ja. Joje išreikšta pageidavi
mas, kad skirtų ir moteris 
Jungtinių Valstijų delegaci- 
jon, kuri dalyvaus Jungtinių 
Tautų Seimelyje ateinančio 
sausio mėnesį, Londone.

Pasitarimas įvyko namuose 
Mrs. Alice T. McLean, Ame
rican Women Voluntary Ser
vices prezidentės. Dalyvavo 
grupė nacionaliai žymių mote
rų : Dr. Alice Hamilton, Dr. 
Estelle Ford, Mrs. Edward C. 
Carter, Rose Schneiderman, 
Mrs. Faye Stephenson, Dr. 
Martha Branscombe, Miss Jo
sephine Schain, Mrs. Ryer 
Nixon, Mrs. Eleanor Herrick 
ir kitos.

Mūs Šalies Pirmųjų Moterų 
Statulos ir Jų Istorinės 

Iškilmės Rūbai
Tarp jaunųjų moterų jūs 

kartais išgirsite pastabėlę 
apie tūlą moteriškę — Ji 
atrodo lyg smithsonietė.

Tuo kartais norima pažy
mėti statuliška moters iš
vaizda. Tačiau tas, kas iš- 
tikro matė tas smithsonie- 
tes, sutiks, jog tuomi nieko 
nepasakoma: smithsonietės 
yra veik visos senyvo am
žiaus, bet visokių figūrų ir 
visok. laikų parėduose. Nu- 
vykusiems į mūsų sostinę 
Washingtoną būtų įdomu 
jas pamatyti.

Smithsonietės, tai mūsų 
šalies prezidentų šeiminin
kės (First Ladies). Visų 
jų padarytos statulos. Vei
dai visų padaromi pagal 
vieną formą, bet susišukavi- 
mas, augmuo ir figūra turi 
būti pagal naturališką for
mą ir mierą. Rūbai taip pat 
taikoma tie patys, kuriuos 
jos vilkėjo jų vyrą įvesdi
nant prezidentu, priesaikos 
ceremonijose.

Neseniai užbaigta Elea
nor Roosevelt’ienės statula, 
paruošta stiklinė spinta jai 
pastatyti istoriniame Smith
sonian Institute. Mrs. Roo
sevelt turbūt aukščiausia iš 
visų, nors ir kitos paskiau
sios nemažos. Ankstybosios 
buvusios mažesnės, smul
kesnės.

Savo statulai aprengti 
Mrs. Roosevelt išrinkusi su
knelę, ružavai kreminės 
spalvos, su smulkiais per- 
lukais, suformuojančiais gė
les. Suknelė pasiūta New 
Yorko krautuvėj. Tai jos 
trečioji, kurią jinai dėvėjo 
1941 m. Tiesą pasakius, ji
nai turėtų dar tris laikyti 
ant rankos. Ji tenai tik vie
na tokia, buvusi įvesdinta 
4 kartus.

Visos šio muziejaus įna
mės dėvi sukneles iki žemės, 
tad visų jų statulos yra be 
kojų. Vienok vienai muzie
jus turėjo duoti ir kojas. Ta 
išimtimi buvo Grace Coo
lidge. Mat, ji gyveno iki 
kelių, trumpučių suknelių 
dėvėjimo gadynėje ir tokią 
suknelę įteikė savo statulai 
aprengti.

Ne visos čia esančios yra 
žmonos. Betty Taylor yra 
prezidento duktė. Ji užėmu
si motinos vietą šeiminin- 
kystėje Baltajame Name 
jos motinai atsisakius ką 
nors bendro turėti su ta šei- 
mininkyste.

Mrs. James McKee pate
ko ten užėmusi motinos, pir
mosios Mrs. Benjamin Har
rison vietą jai mirus Balta
jame Name.

Mrs. Findley Harrison bu
vo marti prezidento Wil
liam Henry Harrsono. Jai 
ta pareiga teko josios uoš
vei negalėjus atvykti dėl li
guistumo. Ji šeimininkavo 
ne ilgai, nes prezidentas mi
rė už mėnesio po įvesdini
mo.

Harriet Lane Johnston at
stovauja vienatinį buvusį • 
prezidentu “jaunikaitį” ar
ba pavienį, James Bucha
nan, dėdę.

Ir vienatinėmis vienam 
prezidentui dviem šeiminin
kėmis yra Wilsonienes. Pir

moji mirė Baltajame Name, 
o antrąją jis vedė tebebūda
mas prezidentu. Antroji 
Mrs. Wilson tebegyvena.

Tarpe dabar atrodančių 
keistomis kai kurių sukne
lių — su krepšinėmis šlau
nimis ir kitokių — yra ir 
nepaprastų,- primenančių 
gadynę, kurioje gyveno jų 
savininkės.

Pavyzdžiui, pirmosios 
šeimininkės Marthos Wa
shington suknelė švelnučiai 
išsiuvinėta Amerikos lauko 
gėlelių ir vabaliukų natura- 
lėmis spalvomis. Tai prime
na gadynę, kada mūsų res
publikos tėvai didžiomis ko
vomis buvo ką tik laimėję 
šalį sau ir didžiai brangino 
j 3-

Kita perstatančia gady
nės dvasią galima paskaityt 
Helen’os Taft suknelė, bu
vusi pasiųsta į Tokio ten iš
siuvinėti šilku ir sidabra- 
vais siūlais. Taft šeiminin
kavo jau pradžioj šio šimt
mečio, turčiams aukso, dei
mantų ir visokių užjūrinių 
prabangų gadynėj.

Giedrė

Kas pasauliui gerovės, 
laisvės ir laimės pageidau
ja, tas Laisvės skaitytojų 
vajuje aktyviai dalyvauja.
G A R B t BŪK! JAU NĖRA 

a STRĖNŲ GĖLOS 
f Ją Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 

f f / ] /f paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
I / ' / į\ Back Plaster! Lengvina skausmą, 
[/} t (J sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui- 

kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
V'--_Johnson & Johnson kokybės.

THIS TELEGRAM IS GOOD NEIA/S FOB r 
EVERYBODY/-£ POINTS FOB EACH 

POUND OF USED FAT/

Lengvai išmezgami kriuku
čiu, šie patiesalukai gali rasti 
vietos bile namuose, tinka ir 
dovanai.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.
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(Tąsa)
— Kadangi tamsta esate kūrikas ir 

tamstos laimė, kad du mano kūrikai kaip 
tik yra susirgę, tai tamsta galėsite dirb
ti kaip kūrikas. Tamsta gausite angliš
ką atlyginimą, šiuo momentu jis yra de
šimts svarų ir dešimts šilingų. Tačiau aš 
negaliu su tamsta pasirašyti sutarties. 
Kai nuplauksim į Angliją, aš turėsiu 
tamstą perduoti valdžios organams. Te
nai tamsta, žiūrint kaip tamstai bus pa
lankus teisėjas, galėsite gauti, taip maž
daug, nuo dviejų iki šešių mėnesių kalė
jimo ir paskui, aišku, būsite deportuo
tas. Tačiau čia, kol mes būsime kelionėj, 
su tamsta bus elgiamasi, kaip su teisėtu 
“Madagaskaros Imperatorienės” ko
mandos nariu. Mes galėsime gerai susi
tarti, jei tamsta gerai dirbsite savo dar
bą. O jei negalėsima susitarti, tai turėsi, 
mielas drauguži, vargelio. Taigi, aš ma
nau, kad bus geriau, jei mes abu sutar
sime. Dvyliktą valandą prasideda dar
bas. Tamstos tarnybos laikas yra šešios 
ir šešios valandos; už dvi valandas kiek
vieną pamainą tamstai bus mokama po 
šalingą ir šešius pensus už valandą.

Tokiu būdu aš pasidariau “Madagas
karo Imperatorienės” kuriku, plaukiant 
j akmeninę atminimo lentą kaimo bažny
tėlėj. Tačiau aš neturėjau jokios kaimo 
bažnyčios, taigi, man neliks ir garbės.

Atlyginimas buvo geras, buvo galima 
užsidirbti pinigų. Tačiau Anglijoj kalė
jimas už įsiveržimą į laivą ir po to dar 
ilgus metus kalėjime laukti deportacijos. 
Tačiau čia buvo dar ir kitas dalykas. At
lyginimo aš negausiu, kadangi žuvys jo 
neišmokės. Jei ir išeičiau iš čia švarus, 
aš negausiu nė vieno nikelio, kadangi aš 
nesu normaliai pasamdytas. Joks kon
sulas nepripažins tokio neteisėto pasam- 
dymo. Kalėjimas ir deportacija jų ne
jaudina. Mes nenuplauksim į Angliją. 
Tiktai jokių rūpesčių. Reiks dar pažiū
rėti bent kartą į gelbėjimosi valteles. 
Valtelės yra parengtos. Tai, vadinas, 
ateinančiomis dienomis, jos jau plauks. 
Pirmoji sąlyga, viską išaiškinti, kad vi
sais atvejais galėčiau išsprukti iš katili
nės. Išgirdus ir mažiausią sugirgždėji- 
mą, šalin nuo katilo ir aukštyn kaip šė
tonas !

46
Įgulos kambariai yra salionai. Švarūs 

ir nauji. Tiktai nepakenčiamas naujų 
dažų dvokimas. Guoliuose yra čiužiniai, 
bet nėra priegalvių, nėra paklodžių, nė
ra ir antklodžių. “Madagaskaros Impe- 
ratoriene,” tui nesi tokia turtinga, kaip 
tu iš oro atrodai! Arba jie viską jau 
nukniaukė ir pavertė į pinigus, ką tik 
galima išgelbėti.

Indų taip pat nebuvo. Tačiau šiaip taip 
mums pasisekė juos lengvai surinkti, 
nes čia šen, čia ten vienas kitas gulėjo. 
Valgį atnešdavo vienas italas.berniukas, 
juo netekdavo mums rūpintis. Valgis bu
vo puikus. Žinoma, gerokai pavalgius bu
deliško valgio, viskas visai kitaip atrodo.

Romo, apskritai, čia nėra, kaip man 
vienas komandos narys pasakojo. Kapi
tonas yra anti, taigi pagedęs.

Laivai be romo dvokia, lyg kokie pri
pelėję maišai.

Aš sėdžiu katilinės personalo valgo
majam.

Mesbojus pašaukia iš įgulos kambario 
žmones valgyti. Ateina du sunkūs neg
rai, trimeriai. Po to ateina kūrikas, ku
ris šiuo metu laisvas.

Kūriką aš pažįstu. Jo veidą aš esu kaž
kur jau matęs. Veidas yra išpurtęs ir ap
link galvą jis turi raištį.

— Stanislovai, tai tu?
— Pipipai, tu taip pat?
— Kaip matai. Kartu ėjom, kartu pa

gavo, — pasakiau aš.
— Tai vis dėlto tau gerai pasisekė. 

Aš gi su jais kietai susikirtau. Aš vėl 
tuojau atsistojau ant kojų, kai tik atsi
gavau po pirmojo smūgio. Tu gi gulėjai 
kaip negyvas, matyt, buvai gavęs sodrų 
smūgį. Ir kai tu taip staigiai susmukai, 
aš pasilenkiau prie tavęs ir tuo būdu ga
vau dar tokį pussmūgį. Tačiau tuojau 
aš vėl buvau ant kojų. Ir dabar vėl pra
sidėjo peštynės. Tų kiaulių buvo net ke
turi. Tuomet aš gavau prakeiktai smar
kų smūgį į pakaušį.

— Kokią istoriją jie tau papasakojo? 
*— paklausiau.

— Kad aš esą buvęs perdaug prisila
kęs, nudūręs vieną žmogų ir po to pasi

slėpęs jų kibire, kadangi policija jau li- 
pusi man ant kulnų.

— Man tie žmonių grobikai taip pat 
panašiai pasakojo, — pasakiau aš.

— Dabar mūsų uždarbį “Jorikėj” šuo 
nunešė ant uodegos, o čia negausim nė 
vieno cento.
—Tetruks tik porą dieną. Aš manau, po

ryt jau bus aišku. Yra netoli tokia vieta, 
kad geresnės jie negali ir norėti. Švariai 
gali ją ten paguldyti ir uždengti veidą. 
Penktą valandą bus pratimai su gelbėji
mosi laiveliais. Ar pastebėjai, a? Mūsų 
abiejų tuomet nebus, mes kaip tik tuo 
metu budėsim. Kūrikai, dirbą nuo dvy
likos iki keturių — mes priklausom gel
bėjimosi laiveliui Nr. 4. Aš mačiau są
raše, kabo koridoriuj!

— Ar tu jau žinai, kaip atrodo katili
nėj ?, — paklausiau aš.

— Dvylika ugnių. Keturi kūrikai. Ki
ti du —abu yra negrai. Taip pat ir tri
meriai yra negrai. Štai šie, kurie čia sė
di prie stalo, — Stanislovas parodė į du 
tvirtus žaliūkus, kurie abejingai rijo sa
vo valgį ir atrodė vos jie mus pastebi.

Dvyliktą valandą mes pradėjom dar
bą. Prieš mus dirbo donkimenas su neg
rais. Ugnys atrodė piktos, ir mums rei
kėjo beveik dvi valandas smarkiai dirbti, 
kol jas kiek sutvarkėm. Viskas buvo 
grūzdais aplipę; jų išmesti juodieji kūri
kai nesuprato. Jie tiktai šveitė anglis į 
krosnis ir buvo patenkinti. Kad kūreni
mas yra menas, kurio kai kurie žmonės 
niekuomet neišmoksta, apie tai, atrodo, 
jie nieko nežinojo, nors jau aišku, kad jie 
prie katilo dirba keletą metų ir tikrai 
jau yra tarnavę daugely laivų.

Su ardelėmis čia mums maža tebuvo 
darbo. Jei vienos perdegdavo, tai būdavo 
galima lengvai jas įstatyti, kad jos antrą 
kartą nebekristų arba nebenutrauktų ir 
kitų. Trimeriai buvo milžiniški negrai, 
su rankomis, kaip kokiomis šlaunimis ir 
tokio kūno sudėjimo, jog buvo galima ti
kėti, kad jie galėtų visą katilą savo pe
čiais nutempti, tačiau anglis jie tempė 
prakeiktai pamažu ir mes turėjom jiems 
pūsti maršą, kol jie pagaliau pradėjo 
smarkiau dirbti. Jie be paliovos stenėjo, 
kad esą per karšta ir kad jie negauną 
oro, kad dulkės juos dusinančios ir jie 
tikrai užtrokšią.

— Na, Pipipai, — tarė Stanislovas, 
— “Jorikėj” mums kiek greičiau reikė
jo tempti anglius. Kodėl gi šie vyrukai 
nepajudina savo kaulų? Kol jie čia ati
tempia pusę tonos anglių, aš atgabensiu 
šešias ir tai neprarasdamas kvapo. O 
čia angliai yra po pačia jų nosimi.

— Kaip tik dabar “Jorikėj” prasideda 
vėl gražus laikas visai savaitei, — pasa
kiau aš. — Ji ką tik prisikrovė naujų 
anglių ir visos šachtos ir katilo bunkeris 
yra pilnas, tad kitai kelionei tebūtų bu
vęs vienas šposas. Tačiau viskas nuėjo 
po velnių. Spiaut į “Jorikę.” Turime da
bar apie ką kitą galvoti.

Aš apsižvalgiau aplinkui.
— Aš taip pat jau apsižvalgiau, — ta

rė Stanislovas. — Mes turime paieškoti 
oro skylių. Prie kopėčių nevisuomet žmo
gus prieini. Dažniausiai jos nusisuka į 
šalį, jei smarkiau trinkteli. O jei dar ka-‘ 
tilas arba vamzdžiai pradeda birgzti ir 
spiaudyti, tuomet kopėčios pasidaro pra
keiktais žiurkių spąstais. Negali lipti 
nei žemyn, nei aukštyn.

— Viršutinis bunkeris turi vieną liu
ką į denį, — pasakiau. — Aš nesenai bu
vau viršuj ir tyrinėjau.

— Kai mes einame, į darbą, visumet 
turime žiūrėti, kad liukas būtų atviras. 
Tuomet aš pastatysiu vienas lengvas ko
pėtėles ir mes visumet jas laikysime čia 
prie šachtos liuko. Kai tik katilas pradės 
knirpšti, tai tuojau reikia bėgti aukštyn 
ir smukti pro stoginį liuką.

Mes dirbom nekvailai.. Atrodė, kad in
žinieriams yra vis tiek pat. Kol mašinos 
veikė, viskas buvo gerai. Ar laivas smar
kiai plaukė ar pamažu, jiems višai ne
rūpėjo.

Būtų viskas galėję vykti pagal taisy
kles. Pora skylių apačioj apsiauste pra
gręžti, nedidesnių kaip pusė colio, ir su 
savo senos geležies karstų kroviniu “Imt- 
peratorienė” būtų švelniai ir palaimintai 
užmigusi/ nugrimzdusi kaip akmuo. Tik
tai vieną ar porą kartų truktelėjus pom
pą. Tačiau jūrų teisme kartais tai gali 
nepavykti, o jei visa įgula išsigelbsti, tai 
esti dar labiau įtartina.

(Daugiau bus)

Montello, Mass:
Netekome Nikodemo Maks

vyčio, kuris mirė spalių 20 d. 
Jis buvo senas ir progresyvis 
Montello miesto lietuvis. Svei
kas būdamas darbavosi orga
nizacijose, pagal savo išgalę, 
kaip tai: Lietuvių Tautiško 
Namo Draugystėj, šv. Roko 
Pašalpinėj Draugystėj, Lietu
vių Lit. Draugijos kuopoj -ir 
kitose organizacijose.

Kelis metus sunkiai sirgo, 
turėjo sukrėtimą “shock.” Li
ga atėmė jam kalbą. Buvo 
manyta, kad vargiai pasveiks, 
bet atsitaisė, nors sunkiai, bet 
vėl kalbėjo. Dirbo Lakevillėj 
valstijos sanatorijoj ir džiau
gėsi, kad susitaupė dolerį ki
tą. Ten • dirbdamas užsirašė 
dienraštį Laisvę.

Jo artimas draugas buvo J. 
Raštikis ir šeima, jo pusbrolis 
Kazimieras Maksvytis. Jie 
liuoslaikius su juomi praleis
davo. Jis praleisdavo pas juos 
vakacijas. Paskutiniu kartu, 
grįždamas iš vakacijų prie 
savo darbo, pasakė Raštikiui: 
Jau neilgas mano gyvenimas.

Taip ir buvo, spalių 20 d. 
jis mirė. Palaidotas laisvai į 
miesto Melrose kapus. Laido
tuvėmis rūpinosi K. Maksvytis 
ir Raštikiu šeima. Velionis iš 
Lietuvos paėjo iš Mosėdžio 
parapijos, Telšių apskričio. 
Paliko nuliūdime gimines ir 
draugus.

Spalių 29 d. tapo palaido
ta į Šv. Kalvarijos kapus se
na mūsų miesto gyventoja Pe
tronė Jonytienė, apie 70 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime sa
vo yrą, tris sūnus, dvi dukras 
ir anūkų, taipgi pusseserių, 
pusbrolių ir šiaip giminių.

Tą pat dieną iš šv. Kalva
rijos kapus r palaidota ir Lu- 
cija Beniuškevičienė, kuri pa
liko nuliūdime du sūnus ir 
daugiau giminių.

Smagu pranešti, kad po sun
kios o p e ra c i j o s povai iai 
sveiksta Walter Kelly. Kaip 
jis pasakojo, tai stebėtinai iš
liko, nes jam dirbtuvėj bebū
nant trūko apendiksas, parva
žiavo namo, paskui pas dak
tarą, kuris jau pasiuntė į li
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goninę. Linkėtina ; draugui 
greitai pasveikti.

Linksma tėvams ir mums vi
siems, kad -daug mūsų, jau
nuolių jau grįžo iš karo tar
nybos. Grįžo broliai Antanas 
ir Albertas Vasariai, grįžo Al
bertas Potshis, Kazimiero ir 
Agnes Vaičiūnų sūnus, apie 
kurį pirmiau buvo pranešta, 
kad jis dingo Japonijoj. Taip
gi grįžo P. Kriušo sūnus, apie 
kurį taip pat buvo pranešta, 
kad dingęs, žinoma, dabar tė
vams ir kitiems yra džiaugs
mo, kad atsirado. Grįžo J. Ba- 
levičius, Jokūbo Balevičiaus 
sūnus, taipgi sugrįžo Marcin
kevičius,' J. Gecevičiaus sūnus, 
Kazlausko sūnus, Frances ir 
Mykolo Alusevičių sūnus ir 
kiti.

Smagu sulaukus jaunuolių. 
Komitetas • pasitikimu! karių 
surengs jiems pasitikimo pa- 
rę kada nors po Naujų Metų.

Žolynas.

Vieša Padėka
Regiame padėką visoms 

organizacijoms ir pavieniams 
draugams ir draugėms, -kurie 
pirko ir platino Lietuvių Tau
tiško, Namo Draugovės bilietu- 
ktis, nuo kurių' pelnas buvo 
skiriamas atstatymui šokių sve
tainės parke.

Taipgi ačiū visiems, kurie 
dalyvavo piknike rugsėjo 23 
d., taipgi dėkui Liet. Moterų 
Apšvietos Kliubui, Biručių 
Draugystei, Vienybės Drau
gystei, Skeito Kliubui, Piliečių 
Kliubui, LDS 67 kp. ir LLD 6 
kuopai, Liuosybės Chorui ir 
Teatrališkam Rateliui, Ameri
kos National Kliubui-ir vi
siems biznieriams ir drau
gams. Ačiū Stoughtono Lie
tuvių Tautiško Namo nariams 
ir pirm. J. Lavui, Stoughtono 
Liet. Republ. Kliubui ir pirm. 
Adams; Norwood© Amer. Lie- 
tuv. Piliečių Draugovei ir pir- 
min. P. Blažiui ir drg. J. Kra
sauskui ir kitiems už pagalbą. 
Ačiū organizacijų viršinin
kams ir nariams už pagalbą 
atstatyti mūsų parke svetai
nę.

Komitetas:
Geo. Shimaitis,
G. Steponauskas, 
J. Kukaitis, 
J. Vaitekūnas .

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Į Į Sekmadieniais nėra valandų.

r 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 
patyrusioms stogdėngiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavimo reikalu kreipkitės

Kenoska, Wis.
Spalio 27 d. įvyko LLD 8- 

tos Apskrities komiteto posė
dis pas A. ir K. Pakšius.

Posėdį atidarė pirmininkas 
J. Markevičia. Peršaukta ko
miteto narių vardašaukis; pa
sirodė, kad vieno komiteto 
nario nebuvo, tai drg. Char
les Yutis.

Išduota platus raportas iš 
įvykusio pikniko per komite
to narius J. Markevičių ir J. 
Baltutį. Jie raportavo, kad 
piknikas įvyko rugpiūčio 26 
dieną, kuris buvo pasekmin
gas ir davė apskričiui pelno 
$44. Didelis dėkui draugams 
milwaukiečiams už jų puikų 
pasidarbavimą ir prisidėjimą 
prie išlaikymo apskričio gera
me finansiniame stovyje.

Plačiai apkalbėta būsiančio 
Antrojo Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo klausimas. 
Visi pilnai užgyrė suvažiavi
mą, bet kuomet diskusuota 
delegato pasiuntimo reikalas, 
nors visi tam pritarė, bet nei 
vienas iš komiteto narių nega
lėjo važiuoti. Tad nutarta pa
sveikinti suvažiavimą su $10.

Antrasis Dem. Lietuvių Su
važiavimas įvyks lapkričio 
23—24 dd., Pittsburgh, Pa. 
Būtų gerai, kad mūsų apskri
ties kuopos pasistengtų pa-

NORITE NAUJO 
ŠALDYTUVO?

Panaudotų riebalų reikia dir
bimui šaldytuvų, prosų ir 
daugelio kitų stokuojančių 
daiktų ... taip pat ir muilo.

PRISTATYKITE 
PANAUDOTUS RIEBALUS!

________________

siųst delegatus į minėtą su
važiavimą.

Nutarta šaukti metinė aps
krities konferencija. Diena 
paskirta 9 gruodžio. Konfe
rencija nutarta šaukti Keno
sha, Wis., tačiau vieta bus pa
skelbta vėliau.

Nutarta ir įpareigota nuta
rimų raštininkas J. Baltutis, 
kad parašytų Chicagos aps
kričiui ir užprašytų, kad jie 
prisiųstų broliškus delegatus 
į mūsų konferenciją.

Tikime, kad chicagiškis 
apskritis pasistengs prisiųsti 
delegatus.

LLD 8-to Apskričio
fin. rast. C. K.

BUY VICTORY BONDS!

Į Joseph Garszva i
Undertaker & Embalmer j

i Manager ,
: JOHN A. PAULEY
; Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. ;

Tel. Evergreen 8-9770

............. .........s
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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA 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 S0. 5th STREET BROOKLYN, N.Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel EVergreen 4-9508

riT................. ............. ........ ......

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
M DM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Ireatro) Telefonai KV. 4-8698

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

'H DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

SS  ■ --------------------- J?
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Ištremt Hirohito, Reikalauja 
Japonų Komunistai

Tokio. — Japonų komu
nistų vadas Myoshio Shiga 
reikalavo ištremt Japonijos 
imperatorių Hirohito į Chi- 
niją ir' laikyt jį ten talki
ninkų sargyboj. Shiga nu
rodė, kad Hirohito yra vie
nas iš didžiausių karinių 
kriminalistų, kurie suplana
vo užpuolimą prieš ameri
konus Perlų Uoste.

NOBELIO DOVANA C.
* HULL’UI

Oslo. — Norvegijos sei
mas paskyrė Nobelio dova
ną (apie $45,000) buvusiam 
Amerikos valstybės sekre
toriui Cordell Hull’ui. Jis 
apdovanajomas už tai, kad 
žymiai pasidarbavo įsteigti 
Jungtinių Tautų Organiza
ciją, kurios tikslas yra iš
laikyti pasaulinę taiką.

KALIASIUVIŲ UNIJA 
NUTARĖ VIENOS DIE

NOS STREIKĄ
New York. — CIO Kai- 

liasiuvių ir Odos Darbinin
kų Unija nutarė „iaar„s 
šiolikoje valstijų vienos die
nos streiką paremti reika
lavimą pridėt 30 nuošimčių 
uždarbio.

1,500,000 BEDARBIŲ PER 
MĖNESI 

Washington.
skaitmenų biuras paskelbė, 
jog vien rugsėjo mėnesį bu
vo paleista pusantro milio- 
no darbininkų.

Darbo

30,000 komunistinės chi- 
nų kariuomenės saugo Man- 
džurijos didmiestį Mukde
ną.

Filipinų Komunistų Par 
tija turi jau 10,000 narių.

Laisvt—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sektinas Pavyzdys

UTENA. — Birželio 5 d. Ute
nos m. partkomiteto patalpose 
įvyko karių šeimų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo per 50 karių 
šeimų narių.

Išrinktas komitetas iš 5 žmo
nių, kuriam pavesta rūpintis žu- 
vusių Raudonosios Armijos ka
rių ir tarybinių partizanų šei
momis. Visais balsais priimtas 
drg. O. Vanagienės, kario mo
tinos, pasiūlymas, kas sekma
dienį aplankyti kritusių už Lie
tuvos laisvę raudonarmiečių ka
pus: prižiūrėti kapuose švarą, 
apsodinti kapus gėlėmis ir t.t. 
Be to, susirinkime buvo aptarti 
karių šeimų buitį liečią klau
simai.

Gražus Jaunųjų Jėgų Pasiro
dymas Biržuose

BIRŽAI, — šiais metais bir
žiečiai jau turėjo keletą malo
nių progų su pasigėrėjimu ste
bėti šiuo metu gana pilką mūsų 
šiaurinės Lietuvos pakrantę nu
skaidrinančių literatūriniai — 
muzikiniai — meninių vakarų. 
Visi jie buvo suruošti mūsų pri
augančiosios darbo inteligenti
jos — Biržų miesto vidurinių 
mokyklų mokinių.

Paskutinis — dabar Viduri
nės Ekonomijos Mokyklos pa
sirodymas — įvyko gegužės 
pabaigoje “Aušros” mokyklos 
salėje. Buvo pastatyta žemai
tės 2 veiksmų komedija “Mūsų 
gerasis.” šis veikalas buvo 
rinktas ryšium su žemaitės 
kaktuvėmis.

Veikalas buvo suvaidintas
tenkinamai. Tai režisieriaus 
(mokyt. I. Pranckūno) nuopel
nas.

Ypatingai savo sugebėjimu 
pasirodė svarbiausieji veikė
jai: L. Variakojytė, (Barbytė) 
ir T. Valotka (Zenonas). Šiek 
tiek dirbtina ir mažai įtikinan
ti “senoji karta” (Kontrimas 
ir Pakrestijonaitytė).

Tautiški šokiai, kuriems Eko-

nom. Mokykla jau seniai ruo
šėsi, buvo išpildyti tikrai žavin
gai.

Publika nepaprastai entuzias
tiškai sutiko Huberto “Martau
ją” (išpildė mokytojai V. Liau- 
sėdas ir V. Ločeri's).

Gražų įspūdį paliko žodžio 
— muzikos — plastikos monta
žas „“Pavasaris ir jaunystė.”

Iš medžiagos, kuri meniniu 
požiūriu gana sunkokai apdir
bama (kaip veikalėlio pastaty
mas, kukli, bet gana stipri mu
zika bei plastikos menas), va
karo rengėjai sugebėjo išausti 
tokį vykusį derinį, kad jis įsten
gė užtušuoti ir mažus nesklan
dumus.

Linkėtina, kad Biržų Viduri
nė Ekonominė Mokykla biržie- 
Čiams ir dažniau leistų pasigė
rėti savo pastatymais. ,

šį liaudies universitetą gaji 
lankyti 1.000 asmenų); Pa
nevėžyje, Rokiškyje, Alytuje 
(šių, liaudies universitetų klau
sytojų kontigentas numatytas 
po 360 asmenų); Telšiuose, 
Joniškyje, Mažeikiuose, Tau
ragėje, Biržuose, Kėdainiuose, 
Ukmergėje ir Marijampolėje 
(numatoma, kad šiuose liau
dies universitetuose mokysis 
po 480 klausytojų).

Kai kuriuose miestuose (Vii 
niuje, Kaune, Marijampolėje 
ir kt.) liaudies universitetai 
jau veikia.

Binghamton, N. Y

pa
su-

pa

CLIFFSIDE, N. J

Pasilinksminimas ir Vakarienė
Rengia ALDLD 77 kuopa, Cliffside, N. J.

Sekmadienį, Lapkričio 18 November
Pradžia nuo 3 vai. dieną. — Vakarienė 6 v. v.

Chas. Stephans--Boro Bar Salėje
344 Palisade Ave., Cliffside, N. J.

ŠOKIAI PIRM IR PO VAKARIENĖS
Laike Vakarienės, prie stalų, alus nemokamai. 

Įžanga $1.00 Asmeniui.
Dalyvaus du Dainininkai iš Brooklyno

Kviečiame vietinius ir iš apylinkes lietuvius į šį tikrai smagų 
vakarą. —Komitetas.

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
Įsisteigimaą 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(^r svarbus. Visi turime 
įsigyti serų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną šėrą.
Siųsdami už serus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

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

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

»>

CHICAGOS ŽINIOS

į pietus sulaikyti. Į 
išeinančius busus 

nepalietė, nes jų dar- 
kol kas neįtraukti.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

men.

karš- 
klau-

Kauno Dailininkų Susirinkimas
KAUNAS. — Birželio 15 d. 

Kauno Valstybiniame Dailės In
stitute įvyko LTSR Dailininkų 
Sąjungos Kauno Skyriaus narių 
susirinkimas. Pirmininkavo dai
liu. V. Dilka. Pirmiausia buvo 
svarstomas pasiruošimas Mask
vos gailės parodai. Skyriaus 
pirmininkas drg. St. Žukas kon
statavo, kad iki šiol dar nėra 
apčiuopiamų darbo rezultatų, 
nors parodai skirti kūriniai turi 
būti padaryti iki rugsėjo mėne
sio, nes tada jie bus siunčiami 
į Vilniaus parodą, iš kur, po 
kūrinių apžiūrėjimo, įvertini
mo ir atrankos, lapkričio 
jie pateks į Maskvą.

Dail. Žuko kalba sukėlė 
tas diskusijas. Į iškeltus
simus atsakė Sąjungos Dailės 
Fondo Valdybos pirmininkas 
drg. L. Mergašilskis, specialiai 
ta proga atvykęs iš Vilniaus. 
Jis pažadėjo, kad dailininkai 
greitu laiku bus materialiai ap
rūpinti: gaus pašalpas ir visą 
reikalingą medžiagą, kurt jau 
atgabenta į Kauno “Dailės” 
kombinatą.

Po to drg. Mergašilskis pada
rė trumpą pranešimą apie pas
kutinįjį TSRS dailininkų sąjun
gos valdybos plenumą, ryšium 
su būsimos Maskvos parodos 
reikalavimų klausimu, pacituo
damas TSRS Dailininkų Sąjun
gos Pirmininko drg. Gerasimo- 
vo žodžius: “Dailininkas turi 
dirbti ne pagal užsakymą, ar 
įsakymą, o iš širdies” ir “Blo
gas tas dailininkas, kuris neper
gyvena savo epochos.” Dailiu. 
Mergašilskis ‘pabrėžė, kad svar
biausias šio meto kūrybos ob
jektas turi būti žmogus — tas 
žmogus, kuris kentėjo, kovojo 
ir laimėjo.

Toliau buvo svarstomi kiti 
aktualūs klausimai. Atsirado 
pageidavimų, kad dailininkams 
būtų sudarytos sąlygos pamaty
ti platesnius horizontus, pastu
dijuoti kitų TSRS tautų meną. 
Į tai drg. Mergašilskis atsakė, 
kad numatoma kiekvienoje res
publikoje įsteigti dailininkų po
ilsio namus, ir kiekvienas galės 
gauti pašalpą ir ^važiuoti 1 — 2 
mėn. į norimą respubliką, šis 
pranešimas buvo entuziastiškai 
sutiktas. Be to, drg. Mergašils
kis iškėlė pageidavimą, kad kuo 
daugiau Kauno dailininkų da
lyvautų Tarybų Rūmų Maskvo
je dekoravime. Tai esąs milži
niškas darbas, kuriam koncen
truojamos visos Tarybų Sąjun
gos meninės jėgos. Antras da
lykas — Maskvoje netrukus at
sidarys klasinio meno muziejus^ 
kuriame bus talpinami visų 
TSRS respublikų įvairių spe
cialybių dailininkų kūriniai.

Mūsų dailininkams 
skleidžia plati veikimo 
Gražių darbo rezultatų 
visi.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietos skyrius laikė 
posėdį Lietuvių, Svetainėj, lap. 
2 d. Dalyvavo 11 atstovų nuo 
5-ių organizacijų, ir 2 neat
silankė.

Syrians . pirmininkas J. Vai
čekauskas atidarė posėdį ir 
tvarką vedė, sekretorė J. K. 
Navalinskienė raportavo, kad 
aplaikė lapelius ir laišką 
nuo IR. Mizaros, kur ragina 
pasiųsti delegatus į Amerikos 
Demk. Lietuvių Antrąjį Suva
žiavimą, kuris įvyks 23—24 
dd. lapkr. Pittsburgh, Pa. La
peliai išdalinti. Iždininkas J. 
Luzinas raportavo, kad pa
siuntė į centrą 10 pundų, 180 
svarų. Drapanas J. Vaičekaus
kas sukolektavo, o M. Beke- 
rienė sutaisė ir išvalė. Dalį 
aukavo žydų tautos žmonės. 
Dalį drabužių sutaisė ir išva
lė A. J. K. Navalinskai.

V. Kapicauskienė ir jos 
dukrelė Adelė aukavo daug 
gerų drapanų. A. Mačiukienė 
aukavo 3 poras pirštinių vai
kams. Taipgi pasiųsta viena 
dėžė čeverykų. Pinigų ižde 
buvo $177.40. Pasiuntimas 
drapanų lėšavo $3.31, tai iž
de liko $174.09. Raportai pri
imti.

Vienbalsiai nutarta siųsti 
delegatą į Demk. Suvažiavimą 
ir išrinkta J. K. Navalinskie
nė. Nutarta pasveikinti suva
žiavimą su $150. Nutarta su
rengti parengimas delegatų 
išleistuvėms, kurie vyks nuo 
įvairių organizacijų. Išleistu
vių. vakaras įvyks sekmadienį, 
lapkričio 18 d., Lietuvių Sve
tainėj. Pelnas skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonių. Bus 
skanių valgių ir tinkamų gė
rimų, o tikieto kaina tiktai 75 
centai ypatai. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Todėl visus ir visas 
prašome atsilankyti.

Greyhound Streikas
Apie 300 Greyhound busų 

darbininkų išėjo į streiką pri
sidėdami prie 4,000 vairuoto
jų ir aptarnautojų kitose ša
lies dalyse. Bušai išeinanti į 
rytus ir 
vakarus 
streikas 
bininkai

Busų vairuotojai ir aptar
nautojai paskelbė streiką, ka
da derybos dėlei naujo kon
trakto nutrūko. Derybos eina 
Washingtone. Darbininkus at
stovauja Amalgamated Asso
ciation of Street, Electric Rail
way & Motor Coach Emplo
yees of America (AFL).

Unija raikalauja 5.75 cen
tų daugiau algos už mylią 
vairuotojam ir 30 nuošimčių 
daugiau kitiem darbininkam, 
kad jų algos sulygtų su pir
miau gautom su viršlaikiu.

Pranešimai iš Washington© 
sako, kad iki penktadienio 
streikas gali apimti visą šalį.

Grižo Eddy Dočkus
Ciceros Liuosybės Namo 

Bendrovės parengime lapkri
čio 4 d. matėsi Onos Dočkie- 
nės, chicagiečių mylimos dai
nininkės, sūnus Eddy Dočkus. 
Jis jau garbingai paliuosuo- 
tas iš karinių pareigų.

Tai dar vienas iš veikliųjų 
LDS jaunuolių pargrįžo ir 
veikiasiai įsitrauks į jaunuo
lių veikimą.

Labai smagu matyti sugrį
žusius mūsų karius.

Dr. Graičiūno Pagerbimo 
Vakaras

1 Apskritys rengia 
A. L. Graičiūnui pa- 
vakarą, Vilnies

mis, ir norėdamas, kad orga
nizacijos pasiųstų kuodau- 
giausiai delegatų, prisiuntė 
keturis / dolerius padengimui 
delegatų lėšų.

Tai puikus pavyzdys, kaip 
pažangus žmogus, gyvenda
mas ten, kur nesiranda mūsų 
organizacijos kuopų, nepasi
lieka nuošaliai nuo pažangių
jų lietuvių veikimo.

A.LD.LD. REIKALAI

REIKIA DŽIANITORIŲ
PRIE AIRPORT 

GERA VALANDŲ MOKESTIS 
Kreipkitės nuo 9 iki 12 

Pradedant Pirmadieniu, baigiant 
Penktadieniu.

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

________________________________________(271)

INDŲ MAZGOTOJAI 
VIRTUVES. DARBININKAI 

Linksmos darbo sąlygos 
PRIE AIRPORT 

Moderniškai įrengta. Pakilimų progos.
Kreipkitės 9 iki 12 pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu.
T. W. A. HANGAR NO. 6

La Guardia Field. • 
(27 J)
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Plečiamas Liaudies Universite
tų Tinklas

Vilnius — Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Taryba, 
siekdama sustiprinti suaugu
siųjų švietimą ir naujų darbo 
kadrų paruošimą, nutarė at
naujinti ir naujai suorganizuo 
ti Lietuvos TSR liaudies uni
versitetus šiupse miestuose: 
Vilniuje (numatomas klausy
toju kontigentas 600 asme
nų); Kaune (numatoma, kad

sve- 
st.,

me- 
jau-

n a- 
bus 
pa-

1,000 RABINŲ Į 
WASHINGTON^

New York. — Tūkstantis 
Amerikos žydų rabinų va
žiuoja į Washingtoną de- 
monstruot ir reikalaut, kad 
Anglija pripažintų Palesti
ną kaip žydų tėvynę. Tuo 
tarpu Anglijos premjeras 
Attlee bus Washingtone.

NULYNČIAVO 3 NEG
RUS PER 2 MĖNESIUS 
Live Oak, Fla. — Baltieji 

šioj apylinkėj nulynčiavo 
negrą Šamą McFaddeną. 
Dėl to kaltinamas ir polici
jos viršininkas. Kitur pieti
nėse valstijose per du mė
nesiu nulynčiuota du neg
rai.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Šį šeštadienį, lapkr. 17 d., įvyksta 
vajininkų (A. Stripeikos-G. Kudir
kos) parė. LDP Kliube, 408 Court 
Street. Pradžia 7:30 v. v. Kviečia
me visus draugus dalyvauti, paremti 
draugus, 
Laisvės 
padengti 
tytojų.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 14 d., 103 Green Str., 7:30 
v. v. Malonėkite visi draugai skait
lingai atsilankyti, nes yra svarbių 
dalykų atlikti. Bus išduotas rapor
tas is Apskr. konf., bus balsavimai 
į Centro valdybą kitiems metams ir 
taipgi dar reikės išrinkti delegatą į 
D. L. Suvažiavimą, kuris įvyks Pitts- 
burghe. Taipgi atsiimkite šių metų 
knygą. — Sekr. (265-266)

kurie darbuojasi dienraščio 
labui. Parė rengiama, kad 
lėšas, gavime naujų skai- 

(266-267)

ALDLD 12-to Apskričio 
Rezoliucijos

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 12-to Apskričio konfe
rencija įvyko Binghamton, N. 
Y., spalių 28 d. ir priėmė ei
lę rezoliucijų.

Konferencija protestuoja 
prieš Jungt. Valstijų valdžios 
kišimąsi į kitų šalių reikalus, 
kaip tai Chinijoj ir kitose 
šalyse, kur žmones nori patys 
savo reikalus tvarkyti ir lais
vai gyventi, tai Amerikos val
džia siunčia prieš tuos žmo
nes savo karo jėgas arba duo
da ginklų tų šalių turčiams 
kovai prieš žmonių laisvę. 
Prieš tokį valdžios elgesį apsk. 
konferencija griežtai protes
tuoja ir reikalauja atšaukti 
mūsų karo jėgas iš Chinijos.

Taipgi apskričio konferen
cija priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė vyriausybei protestuo
jant prieš daromus planus 
verstinai imti jaunuolius į ka
ro tarnybą, kaip planuoja im- 

nuo 17-kos iki 20-ties metų.
M. Kalauskas

Apskr. Sekretorius

ti

Elizabeth, N. J
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo trečio apskričio įvy
kusio vakarienėj 28 d. spa
lių, pirmininkui atsikreipus į 
susirinkusius svečius, kad pa
aukotų Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui pasveikinti, ku
ris įvyks 23—24 dienomis lap
kričio, Pittsburgh, aukavo se
kamai :

ODOS DARBININKAI

Aukšta Pradinė Alga
48 VALANDŲ AR DAUGIAU 

DARBO SAVAITE

A. J. Crowhurst & Sons
35 MILL STREET

BELLEVILLE, N. J.
(267)

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

(X)

KRIAUČIAI
Patyrę. Nuolat.
GERA ALGA

Sherman’s Cleaners
And Tailors

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

ODOS DARBININKAI
RANKINIAI AUKSUOTŲ PAMARGINIMŲ 

iSSPAUDfiJAĮ ODOM 
Patyrė

45 VALANDŲ SAVAITE—$55
ADAMS ART STUDIO

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

(267)

ABELNAM 
AUDIMŲ DRUKAVIMUI 
FABRIKO DARBININKAI

PASSAIC 3-4300
(268)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKE, 
PATYRUSI

Moderniniai namai. Suaugę. Atskiras kam
barys su maudynėmis. $150 j mėnesį.

Linksmas darbas. 15 minučių busu nuo
Times Square

Telefonuokite, Atmokėsime
UNION 7-4020

$

h

>

1

$
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LLD 
daktarui 
gerbimo 
tainėj, 3116 S. Halsted
lapkričio 17 dieną.

Dr. Graičiūnui suėjo 75 
tai. Jis pralenkia daug 
nuolių savo energija ir pasi
šventimu dirbti lietuvių kul
tūrinį darbą. Jis rašo straips
nius, organizuoja lietuvius į 
kultūrines organizacijas, jis 
duoda prelekcijas sveikatos 
reikalais.

Apart pagerbimo atsidavu- 
sio veikėjo, parengimas taipgi 
atžymės ir ką tik užsibaigusį 
LLD vajų. LLD 1-mas Aps
kritys daugiausiai naujų 
rių įrašė per šį vajų, tas 
tinkamai atžymėta tame 
rengime.

Užprašome visus dalyvauti.
LLD I Apskr. Kom.

3 Žuvo Trafiko Nelaimėse
Lt. Edward A. O’Donnell, 

44, dalyvavęs mūšiuose Ca- 
sablankoj ir Anzio, spalio 28 
d. tapo užgautas, kada gat- 
vekaris įvažiavo į jo automo
bilių. Nedėlioj O’Donnell mi
rė Gardiner General ligonbu- 
ty.

Mrs. Joan Schwab, 80, au- 
tomobiliaus parblokšta smar
kiai atsidūrus į lempos stulpą, 
užsimušė.

Edward J. Watkus, 38, 
miesto motorciklio policistas, 
rastas negyvas po apsivertu
siu motorcikliu.
Ragins Majorą Ištirti Mokyklų 

Streiko Padėti
United Packinghouse Wor

kers of America (CIO) pir
mas distriktas nutarė, kad vi
si nariai siųstų majorui Kelly 
atvirutes reikalaujant, kad 
tuojau būtų tyrinėjama apie 
anti-rasinius streikus, kilusius 
Chicagos mokyklose. Reikalaus 
taipgi, kad mokyklose būtų 
laikomos lekcijos vedančios 
prie didesnės kooperacijos. 
Reikalaus, kad mokytojai, kU’ 
rie skleidžia antLdemokratL 
nes idėjas, būtų prašalinti.

Unija sako, kad apie 10,- 
000 atviručių bus pasiųsta ma
jorui. >

Prisiuntė Auką Delegatų
L, J Lėšoms

Drg. J. Pechukaitis, Padu
cah, Ky., įvertindamas Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kuris įvyks Pittsburgh, 
Pa., lapkričio 23—24 dieno-

(267)

OFISŲ DARBININKĖ
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga. 
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557
(268)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas sustatymo darbas. 5 dienų savaitė. 

79-05 NORTHERN BLVD., 
JACKSON HEIGHTS. L. I.

(268)

4

I

A. B. Kušliui, V. O. 
P. J. Ramoškai, A. 
R. Tamošius, V. Da- 
K. Račiūnas, J. Sta- 

Geo.

Po $1 J. Čepinskas, J. Ski- 
paris, J. Zaleckas, O. Zagrac- 
kienė, P. Kapickas, P. Vaz- 
nys, A. Ražanskas ir M. Skar- 
dienė. Ši pavardė nėra aiškiai 
užrašyta.

Po $1 J. Stankaitis, V. Skuo
dis, G. Stasiukaitis, J. Yuška, 
A, Saulėnas, D. Burkauskas,
L. Bartkienė, M. Užkurenienė,
M. Bakunas, D. Budreckis, J. 
Vertelis, ir J. Bimba.

Po $1 Ig. Beeis, C., Yanu- 
šiai, J. Kalaskį, M. Kisielienė, 
F. Jasaitis, J. Spirgauskas, Ig. 
Urbonas, 
Žilinskai, 
Shimkus, 
mošaitis,
siūlis, M. Rudžiunas ir 
Kairis.

Po $1 V. Mikutaitytė, 
Vizbaras, J. Zaveckas, J. Bud
ria, L. Pociūnas, O. Globičius, 
A. Pociūnas, P. Vaičionis, J. 
Stanelis, O. Kasparienė, A. 
Gudaitis, Simanauskas, M. 
Lazauskienė, V. Barstys, O. 
Vertelienė, V. Bitė, C. Ru
činskas ir A. Mileris.

Po $1 A. Matulis, L. Kava
liauskaitė, Bayoras, Vinskie- 
nė, P. Rimkienė, Dzevecka, L. 
Slančiauskas ir A. Abraitis.

Po 50 centų. Grąžąs, K. Žu
kauskienė, M. Pakštienė, J. 
Gulas, G. Kudirka, K. Puku- 
tytė, F. Jankauskas, V. K. 
Sherelis ir M. Panelis.

Draugai Yosmantai aukojo 
$2. Viso surinkta $76.82. Ačiū 
visiem už aukas ir atleiskite, 
jeigu kurto pavardė nėrą aiš
kiai užrašyta, mat skubinant 
galėjo įvykti klaidų. Ištikrųjų 
gražus įvertinimas gražaus 
ir prakilnaus progresyvių 
žmonių judėjimo darbo, už 
ką varde LDS apskričio tariu 
dar kartą nuoširdų ačiū.

Matulis

MERGINOS
Mokytis Plastiko Išdirbystės 

$31.20 į Savaite Pradžiai 
Gera Proga Pakilimams

CRYSTAL PLASTICS CO.
136 W. 24th Street.

(268)

MERGINOS—MOTERYS
5 DIENŲ SAVAITE — $28.75 

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. Homstein Co., 1372 39th SL, 

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

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS 
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
V AKACIJOS

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKINIMOSI GERO AMATO 
TURI MOKgTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS IR BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas, Švarus 
darbas. Naujas Cellophane fabrikas. Mokes

tis nuo valandų. Algos ir Bonai.
CELLO-MASTERS, Ine., 
155 Randall Ave., Bronx 

DAYTON 9-6455.
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Laisves Koncerte Buvo Daug 
Grožės ir Pažinonvje 
Draugiško Smagumo

Laisvės metinis koncertas, 
įvykęs lapkričio 11-tą, Labor 
Lyceum, turėjo gražią pro
gramą ir, kaip paprastai, pil- 
nutę salę svečiu, daugiausia 
vietinės publikos, žinoma, su 
atstovybėmis ir iš svetur.

Orui pasitaikius labai ne
maloniam, lietingam, publika 
kažkaip lėtai rinkosi. Tačiau 
atėjusiems ankstybiesiems ne
rimauti neteko, čia susitinki 
vieną, kitą iš seniau matytų. 
Nespėjai pasisveikinti, apsi
keisti žodžiu kitu, pamatai ki
tų tokių pat mielų žmonių bū
rį. Tad programos pirminin
kui D. M. šolomskui pradėjus 
kviesti svečius susėsti, atrodė, 
būk esama per anksti, iki 
žvilgterėjimas į laikrodį už
tikrino, jog ne tik ne per 
anksti, bet ir biskelį jau pa
vėluota programą pradėti. Pa
vėluota ir nepavėluota. Nors 
pirmoji publika čia būna jau 
apie valandą laiko, būriai ki
tų žmonių dar vis tebeateina, 
eilės tebelaukia pasidėti dra
bužius, o viduje būriai drau
gų d ai- vis nenoriai skirstosi į 
sėdynes. Nesinori nutraukti tą 
nebaigtą kalbą.

Pirmutinis pasirodo brook- 
lyniečių Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Anderson 
(Žilinskaitės). Energingai su
gieda tautos himną “The Star 
Spangled Banner” ir po to su
dainuoja kelias lietuvių liau
dies dainas. Choras dainuoja 
harmoningai ir gana stipriai, 
įspūdingai, atrodo gražiai, 
kas norės jį paleisti. Publika 
ploja, dunda, prašo daugiau. 
Choras dadeda magaryčių vie
ną ir daugiau neklauso, eina 
nuo estrados. Jis, mat, pirmas, 
negi gali monopolizuoti pro
gramą, nes čia dar bus ir kiti, 
kuriuos publika irgi prašys 
duoti daugiau.

Išeina viešnia torontietė dai
nininkė, Regina Strazevičiutė, 
liekna, kaip nendrė. — Tik 
mergiščia, — kai kas išsitarė 
spekuliuojančiu tonu, — ką gi 
ji galės duoti. Iš karto lyg ne
drąsi, tačiau lanksčiu, švelniu 
ir jau gana sugabiai valdomu 
balsu jaunutė Regina netruko 
užvaldyti publiką. Po žadėtų 
dviejų, Šimkaus ir Strauss’o 
kompozicijos dainų, jinai tu
rėjo pridėti dar kelias kitas.

žodžiu, pirmoji pažintis ry
tiečių Jungtinių Valstijų lietu
vių su Regina buvo maloni ir, 
reikia tikėtis, ne paskutinė.

Pasirodo jau bene poroje 
mūsų koncertų buvęs negirdė
tas Aleksandras Vasiliauskas. 
Jis gana šiltai pasveikinamas 
ir po atidavimo žadėtųjų J. 
Tallat-Kelpšos “Sakalėlių” ir 
A. Kačanausko “Miela išgirst” 
pasiryžusiai prašomas dau
giau. Davė daugiau, nors ir 
ne visai tiek, kiek publika 
prašė.

Priprastu linksmumu pasi
tinkama Biruta Ramoškaitė. 
Jinai šiuose koncertuose tanki 
viešnia ir kas kart vis labai 
laukiama. Dainuoja įspūdin
gai visais atžvilgiais — Švel
niai, jausmingai ir galingai. 
Jos balsas duoda viską tą, ko 
reikalauja dainos autorius. Po 
sunkiųjų arijų, pildydama pu
blikos prašymą, duoda prie
dams lengvesnių, bet taip mie
lų lietuviškų.

Trumpai kalba pirmininkas 
Šolomskas, plačiau informuo
damas apie būsimą numerį — 
Jugoslavų Chorą ii* jo parti
zaniškas dainas.' Choras Je- 
dinstvo, vadovaujamas dakta
ro Lujo Goranin, iš tikro su
kėlė audrą. Ne vien tik jo 
dainos, bet ir rikiuotė, pridė
jus publikos žinojimą, jog jų 
broliai ir seserys Jugoslavijoj 
su tomis dainomis lūpose ko
vojo ir mirė už laisvę, o liku
sieji gyvais pergalėjo — suda
rė tą entuziazmą, su kokiu 
buvo choras sutiktas ir paly
dėtas. O kada audringa ova
cija aptilo, žmonės suskubo į 

savo kišenius jieškoti skary
čių ašaroms nubraukti.

Paskiausia išstojo jau gerai 
pažįstama, bet visuomet myli
ma Rusų šokikų Grupė, vado
vaujama Max llayduk,o, su 
Tarybų Sąjungos tautų šo
kiais. šokėjai jauni ir gražūs, 
energingi, mikliai išsilavinę. 
O visgi viena jaunuole, kuri 
tarsi skraidyte skraidė, mato
mai, biskį per toli pasisuko ar 
nuo per smarkaus pasisukimo 
apsvaigus, nukrito nuo estra
dos. Kaip> jinai jautėsi, man 
nežinoma, tačiau susikaupus ji 
pakilo ir pati nubėgo į užsce- 
nį. Pasijutęs be savo talkinin
kės ir jos pora nušoko nuo 
scenos jai į pagalbą.

Nelaimė ištiko jau priedi- 
niame numeryje, tad programa 
dėl nelaimės nenukentėjo, 
nors, jeigu ne nelaimė, gal bū
tų ir dar daugiau pašokę.

Pasibaigus programai ir pu
blikai pasklidus po kelias sa
les, didžiojoj salėj prasidėjo 
šokiai prie Antano Pavidžio 
orkestros. O kitose salėse, taip 
pat vos praeinamai pilnose 
svečiais, ėjo grupių vakarie- 
niavimas ir šiaip vaišės. Dar 
kiti būriai žmonių salių kraš
tuose, koridoriuose ir aukšti
nyje džiaugėsi proga susieiti 
ir pasitarti, atlikti daugybę 
organizacinių reikalų, kurių, 
kaip atrodė iš šalies žiūrint, 
čia atlikta labai daug.

Rep.

SLAVU KONGRESAS PASISAKĖ PRIEŠ: 
ATOMU BOMBOS EILIŲ

Penki šimtai Amerikos Sla
vų Kongreso ketvirtos metinės 
konferencijos delegatų, atsto
vaują tūkstančius slavų kil
mės amerikiečių didžiajame 
New Yorke, priėmė rezoliuci
ją, kuria reikalauja žinybą 
apie atominę energiją perleis
ti visoms Jungtinėms Tautoms, 
o kontrolę pavesti UNO Sau
gumo Konferencijai.

Rezoliucijoj sakoma, kad 
kaip dabar yra, atominė ener
gija laikoma “kitoms tautoms 
bauginti įnagiu ir aiškiu gra
sinimu pasaulio taikai ir vie
ningumui.” Konferentija at
sišaukė į organizacijas atmuš
ti May-Johnson bilių.

Konferencija pasisakė ir 
prieš verstiną militarišką la- 
vybą. Taipgi reikalavo Kon
greso išmesti “free press” pa
taisą, norimą prikabinti prie 
$550,000,000 paskyrų UNRRA 
reikalams. Jei ta pataisa pra
eitų, toji pašalpos įstaiga ga
lėtų diskriminuoti iš pašalpos 
gavėjų tas šalis, kurios atsi
sakytų įsileisti atstovus taip 
vadinamos “laisvos spaudos,” 
kuri darbininkus ir tikruosius 
demokratus apmeluoja, o pa
vergėjus ir fašistus giria.

Taigi, New Yorko slavai 
suprato, jog ta pataisa prie 
UNRRA biliaus tai būtų bi
zūnas alkstantiems ir šąlan
tiems hitlerininkų nuteriotos 
Europos žmonėms. Būtų įsa
kymu įsileisti “laisvos spau
dos” melagius arba mirti nuo 
šalčio ir bado

Tikrai laisva spauda, jos 
atstovai, kaip žinia, nemato 
reikalo ant valstybės dolerio 
nei ant durtuvo būti nešami ir 
užkariami bent kuriai šaliai. 
Visose šalyse (išskiriant fašis
tines) padorūs, tikrai laisvos 
spaudos korespondentai įsilei
džiami, gerbiami, iš ten lais
vai rašinėja. Apsimelavusius, 
žinoma, ne visur laiko, išvaro. 
Tokiems reikalinga ta pataisa.

Slavų konferencija, beje, 
pasisakė rinkti parašus po pe
ticijomis Kongresui prieš tą 
pataisą (amendment).

Greta jau minėtų tarimų, 
slavų konferencija, įvykusi 
lapkričio 11-tą, Hotel Roose
velt, pasisakė už Marcantonio 
anti-poll tax bilių, už įstaty

MIRĖ
Thomas Sesnan, Jr. 44 m., 

mirė lapkr. 11 d., Kings 
County ligoninėj. Gyveno 254 
Grant Ave., Brooklyne. Kūnas 
pašarvotas grab. Šulinsko
(Shalins) koplyčioje, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y. Laidotuvės įvyks lapkr. 
14 d., Kalvarijos kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Biruta (po tėvais Stro- 
gytė) ir tėvus. Laidotuvių, pa
reigomis rūpinasi grab. Šulins
kas.

★ ★ ★

Jurgis Grabliauskas, 54 m. 
amžiaus, mirė pirmadienį, 
lapkr. 12 d., Kings County li
goninėje. Kūnas pašarvotas 
namuose, 1208 E. 95th St. Lai
dotuvės įvyks lapkr. 15 d., 2 
vai. dieną, Mt. Olivet kapinė
se.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Oną, sūnų Jurgį ii’ 2 
brolius Lietuvoje, Kazį ir An
taną. Jis kilęs iš Kalvarijos, 
Lietuvoje. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. F. W. Sha- 
linskas ( Shalins).

★ ★ ★

Mary Matelis, 61 m. am
žiaus, gyveno 105 Montrose 
Street, New York City, mirė 
lapkr. 11 d., Gouverneour’s 
ligoninėje, New York City. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 14 d., 
St. Charles kapinėse, Farming- 
dale, L. I. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne, 
kuris rūpinasi ir laidotuvių pa
reigomis.

miškai įvedimą lygių teisių vi
siems prie darbo, už pilno 
darbo visiems bilių. Taipgi 
reikalavo panaikinti kongresi
nį Un-American Activities Ko
mitetą, pastaruoju laiku pa
skubusį kaipo naujojo “daisu- 
ko” Rankine komitetą.

Iš Brooklyno Liet. Liau
dies Teatro Veiklos
Trečiadienį, lapkr. 7, įvyko 

LLT susirinkimas, kur buvo 
aptarta sekančio sezono veik
la ir renkamas delegatas į 
Antrąjį Am. Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, 23-24 
dd. lapkričio, Pittsburgh, Pa. 
Delegatu apsiėmė J. Byronas. 
Kelionės lėšoms delegatui pa
skirta $25.

Liet. Liaudies Teatras nuta
rė rengti filmų rodymo vaka
rą, šeštadienį, gruodžio 1, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Avė. Fil- 
mos bus rodomos dvi ir jas ro
dys filmininkas Geo. Klimas. 
Kaip žinia, G. Klimas paga
mino filmo j e operetę “Kupro
tas Oželis.” Pirma jo pastan
ga pagaminti filmą buvo ne
kaip vykusi, bet dabar jis tą 
filmą pergamino naujai ir 
daug ją pataisė, patobulino^ 
Su šia filmą G. Klimas mano 
gastroliuoti po lietuvių kolo
nijas, bet prieš išvažiuojant į 
kolonijas, parodys mums, 
brooklyniečiams.

Taigi, gruodžio 1 Lietuvių 
Liaudies Teatro rengiamame 
filmų rodymo vakare matysi
me Klimo “Kuprotas Oželis” 
ir dar vieną labai gražią, So
vietų Sąjungoj gamintą, filmą. 
Pastarosios. vardo dar tikrai 
neteko sužinoti — bus pa
skelbta vėliau. Įžanga į tą fil
mų vakarą bus 50c.

Kadangi minėtame LLT su
sirinkime atsilankė labai ma
žas skaičius narių, tai ruoši
masis prie scenoje veikalo per
statymo paliktas kitam susi
rinkimui. O tas sekantis susi
rinkimas įvyks ateinantį sek
madienį, lapkričio 18 d., 10 
vai. ryto, Laisvės salėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

V. S.

Išgirskite, Ką Pataria Žymūs 
Pasauliečiai apie Išlaikymą 

Laikos Pasaulyje!
Jeigu jūs esate pasiryžęs iš

laikyti taiką pasaulyje, kad 
dar tebesančiam užjūryje mū
sų jaunimui nereikėtų iš nau
jo kariauti. Jeigu jūs norite, 
kad jūsų dar jauniems vai
kams ir anūkams už kelių ar 
keliolikos metų nereikėtų ke
liauti į karus, dalyvaukite žy
mių amerikiečių ruošiamame 
masiniame mitinge šio trečia
dieni o vakarą (šiandien).

Masinis mitingas, su įdomia 
meno programa, įvyks jau šį 
trečiadienį, lapkričio 14-tos 
vakaro 7:30, didžiajame Ma
dison Square Gardene, 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke. 
Įžanga nuo 60c iki $2.40.

Independent 8th Avė. trau
kiniai priveža prie pat durų 
ir netoli nuo BMT ir IRT 
Broadway i)’ 7th Avė. linijų.

žymi amerikiečių organiza
cija, siekianti Amerikos išsi
laikymo taikoje per draugin
gumą su Tarybų Sąjunga, Na
tional Council of American- 
Soviet Friendship, rengia tą 
mitingą.

Kalbės specialiai tam mi
tingui atvykęs iš Anglijos pa
sklidęs dvasiškis Hewlett 
Johrįson, Canterbury’© deko- 
nas, kurio garsioji knyga apie 
Tarybų Sąjungą anais metais 
buvo išleista ir šimtais tūks
tančių kopijų buvo išpirkta 
Amerikoje. Ir kalbės mūsų 
valstybės sekretoriaus padėjė
jas Dean Acheson iš Washing
ton©, Nikolai N. Novikov iš 
Tarybų Sąjungos atstovybės, 
garsusis dainininkas-aktorius 
Paul Robeson ir rengėjų or
ganizacijos pirmininkas Cor
liss Lamont.

Akstinti taikai per draugin
gumą tarp Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos, tasai Council buvo 
pasiuntęs Tarybų Sąjungon 
savo direktorių Edwin Smith. 
Jis plačiai važinėjo po Tary
bų Sąjungą ir neseniai sugrį
žo. Sugrįžo entuziastiškas apie 
tos šalies vyriausybės ir žmo-

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 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<
□wmiininiI—..-... - * .............

nių pastangas pasaulio taikai 
ir progresui.

Mr. Smith pasakojo, kaip 
virš pusantro šimto tautų, kiek
viena su savo skirtinga kalba, 
skirtingomis tarmėmis, tradi
cija ii’ kultūra, suranda bendrą 
kalbą ir susipratimą. Kaip tos 
tautos, tautelės ir gentės, ne 
niekindamos, bet gerbdamos 
viena kitą, apsikeisdamos savo 
kultūros žiniomis ir atstovais 
sulydė Tarybų Sąjungą į tokį 
vieningumo plieną, kurio jokia 
invazija, jokia karo mašina ne
gali sudaužyti.

“Pagalvokite,” sakė Smith, 
“kiek pasaulis turėtų naudos, 
jeigu tokios rūšies kooperaci
ja taptų pasaulinio masto daly
ku. Aišku, pirmiausiu žingsniu 
ton linkmėn yra artimesnis di
plomatinis susipratimas tarp 
šalių. Mes trokštame, kad. Gar
delio mitingas 14-tą būtų su
prastas kaipo pasisakymas žmo
nių, kad tokios padėties reikia 
tarp Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos.”

Apie visą tai bus įdomu ir 
svarbu išgirsti plačiau šiame 
mitinge. Ir ne tik išgirsti, bet 
ir savo balsu prisidėti prie 
bendro žmonijos šauksmo už 
taiką. Tad visi taikos mylėto
jai būkite Gardene lapkričio 
14-tos vakarą.

Svečiai
šeštadienį aplankė Laisvės 

įstaigą J. Kindulas su žmona 
iš Oakville, Conn. Apžiūrėjo 
spaustuvę, užsimokėjo už 
Laisvės prenumeratą metams 
ir paaukojo dienraščiui $2.

Draugai Kindulai svečiavo
si pas savo draugus Peter Mil
ler, Bronx, N. Y. Jie atsilankė 
specialiai Laisvės koncerto pa
matyti.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Karnpna Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLemnore 6-6191

Reikalavo Sustabdyti 
Karinius Veiksmus 

Chinijoj
Dvidešimts penki tūkstančiai 

newyorkiečių atsiliepė į komu
nistų 'pakvietimą susirinkti į 
garsiąją Union Aikštę, Now 
Yorke, reikalauti ištraukti mū
sų šalies karines jėgas iš Chini- 
jos.

William Z Foster, Komunis
tų Partijos pirmininkas, kal
bėdamas mitingui, Amerikos 
davimą Chiang Kai-shek’o re
akcinei vyriausybei ginkluo
tos paramos pavadino “iš vi
sų pavojingiausia” imperialis
tine politika, vedama Truma- 
no administracijos.

Leitenantas Milton Wolff, 
veteranas dviejų karų prieš 
fašizmą, komandierius pasku
busios Lincolno Brigados, pa
reiškė, kad Chiang Kai-shek 
šiandien gali pavartoti 50,000 
amerikiečių. prieš Chinijos 
žmones.”

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis, Jr., pareiškė, 
jog žmonės Afrikos, Azijos ir 
Vakarų Indijos stebi mūsų vy
riausybės veiksmus.

“Mes ir visi prispaustieji, 
teisingi, patriotiški. žmones, 
laikome Chinijos. Raudonąją 
Armiją arti prie širdies. Mes 
didžiuojamės, kad jie ir mes 
esame komunistais ir suvaidi
nome tokį didi vaidmenį šia
me laisvinimo kare.” sakė Da
vis.

Mitinge taipgi kalbėjo kiti žy
mūs komunistai: Robert Thomp
son, John Williamson, Israel 
Amter, Gurley Flynn, Joshua 
Lawrence, Lillian Gates.

Demonstracijoj priimta re-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <1S1 Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkįmų ir t.t. Puikus 

steičiua su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos 

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

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

zoliucija reikalavo ištraukti iš 
Chinijos mūsų kariuomenę, su
stiprinti Anglijos - Amerikos 
Tarybų Sąjungos bendradarbia
vimą, taipgi atmesti Didele Ato
mine Lazda grasinimo pasauliui 
politiką.

Šachmatai
Jau seniai buvo kalbama 

apie reikalą ir rengiamasi su
organizuoti lietuvių šachmatis- 
tų kliubas. Tuo reikalu susi
rinks visi tie, kurie interesuo
jasi šachmatais, šį ketvirta
dienį, lapkričio 15, 7:30 vai. 
vakare, Laisvės svetainėje, 
419 Lorimer St.

Visi, kurie tik šachmatais 
interesuojasi, prašomi atsilan
kyti ir prisidėti prie sudary
mo šachmatistų kliubui bran
duolio. Ček.

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks lapkričio 15-tos 
vakaro 8 vai., 419 Lorimer Street, 
Brooklyne. Kviečiame ir ne nares. 
-Valdyba. 266-267)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 nauji ištaisyti 

kambariai, visi šviesūs, su maudy
nėmis. Savininkas sutinka įdėti 
aliejinį pečių, jei randauninkai jo no
rėtų. Dabar yra anglim šildoma. 
Randa $23 į mėnesį. Prašome kreip
tis, 332 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y. (266-267)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: j į“ 

Penktadieniais uždaryta




