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United Press žinių agentūra 
praneša iš Chungkingo, gen. 
Chiang Kai-sheko sostinės, 
kaip amerikiečiai padėjo iš
kelti jo armiją i Tsingtao prie
plauką. žinia sako:

“Daugiau, kaip 12,000 Ame
rikos marinų, iš 6-tos divizijos, 
saugojo prieplauką, kada gen. 
Chiang Kai-sheko kareiviai, 
nešini Amerikos šautuvus, 
kulkosvaidžius, mortiras, ug
nies metikus ir bazookus išli
po iš Amerikos transportų į 
Tsingtao prieplauką.”

Tai šitaip veikia mūsų karo 
jėgos Chin i joj ir tą tūli vadi
na “nesikišimu i Chinijos rei
kalus.”

★ ★ ★
Chinų laikraštis “Shih Chia 

Jih Pao” rašo, kad jeigu il
giau tęsis dabartinė padėtis 
Chinijoj, tai ten atsitiks tas 
patsai, kas buvo Ispanijoj 
1936-1939 metais.

★ ★ ★
Surabaya mieste, Indonezi

joj, anglų armija, lėktuvai ir 
karo laivynas žudo žmones. 
Tai “socialistų” — darbiečių 
Mr. Attlee ir Bevin politika. 
Gi Darbo Partijos pirmininkas 
II. Laski apie tai kalbėdamas 
pareiškė:

“Tai labai gaila, kad Angli
jos ir Indijos armija yra pa
siųsta atsteigimui tironijos Ra
miajame Vandenyne... Nau
dojimas tų jėgų prieš žmones 
Holandijos kolonijoj Indone
zijoj arba Franc i jos — Indo- 
Chinuose yra dar daugiau ne
pateisinamas dalykas, esant 
Anglijoj darbiečių valdžiai, 
negu kada buvo torių koalici
nė valdžia.”

★ ★ ★
.Jis yra pirmininkas Darbo 

Partijos, jis smerkia Attlee ir. 
Bevin užpuolimo žygį, bet an
glų ginklai daro savo. Kur yra 
Anglijos žmonės? Ką jie da
ro ?

★ ★ ★
Karo reikalais sekretorius 

Mr. R. P. Patterson pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos jokia
me atsitikime negalėtų išlai
kyti atominę jėgą, kaip slap
tybę.

★ ★ ★
Lenkijoj vyriausybė išleido 

patvarkymą, kad vien bažny
čioj atliktos vedybų apeigos 
nesiskaitys legališkomis. Lega
liam apsivedimui reikalinga 
atlikti pareigos pas teisėją ar
ba registracijos centre.

Reakcininkai rėks prieš tai, 
bet čia nieko naujo, nes ir 
Jungtinėse Valstijose vien ap- 
sivedimas bažnyčioje, jeigu 
neturėsi iš valdžios leidimo, 
nieko nereikštų.

★ ★ ★
Sako, kad netrukus Anglija 

išvilks į jūras virš 100 buvusių 
k vokiečių submarinų ir nuskan

dins. Gal ir taip, nes submari- 
nai netinka karui prieš Indo
nezijos, Indo-Chinų ir Indijos 
žmones. Na, bet nors metalą 
panaudotų, juk daug namų 
yra sugriauta ir metalo rei
kia.

★ ★ ★ -
Dienraštis Daily Worker 

reikalauja, kad mūsų vyriau
sybė atšauktų iš Chinijos ge
nerolą Patrick Hurley, kuris, 
būdamas Amerikos atstovas, 
viską daro, kad Jungtines 
Valstijas įtraukus karan prieš 
Chinijos liaudį.

Taip sako ir Mr. Clarence 
E. Gauss, kuris pirmiau buvo 
gen. Hurley vietoj.

★ ★ ★
Iš Washington© praneša, 

kad Anglijai bus suteikta $4,- 
000,000,000 paskola, reikalau
jant tik po 2%. Anglijai gerai 
sekasi. Ji Amerikoj, tai, kaip 
savo banke.

Londone eina taip vadina
ma Jungtinių Tautų Mokslo 
Konferencija. Ten nedalyvau
ja Sovietų Sąjungos respubli-

LAISVĖS

AMERIKA IR ANGLIJA DAR SLĖPS ATOMINE BOMBAZ:

AMERIKONAI AP-
ŠAUDYSIĄ CHINįJ

KOMUN. KAIMUS
Chungking, lapkr. 16. — 

Skelbiama, kad komunistai 
iš vieno kaimo šiaurinėje 
Chinijoje apšaudę traukinį, 
kuris vežė Amerikos mari- 
ninkus.

Tenaitinis amerikonų ko- 
mandierius, girdi, todėl 
kreipėsi į vyriausią jankių 
komandierių Wedemeyerį, 
klausdamas, ką reikėtų da
ryti.

Gen. Wedemeyer įgalino 
vietinį amerikonų koman
dierių iš oro apšaudyti bei 
bombarduoti tą chinų kai
mą; tik esą reikia iš anksto 
pranešti gyventojams, kad 
nekalti civiliai chinai tuo 
tarpu galėtų pasišalinti.

Komunistai chinai užėmė 
dar dvi japonų lėktuvų aik
štes pietinėje Mandžurijoje 
ir pagrobė du japonų gink
lu ir maisto sandėlius.

Vis daugiau chinų komu
nistų kariuomenės maršuo- 
ja per Didžiosios Sienos 
vartus ir kitais keliais į 
Mandžuriją.

Ford, Gen. Motors ir 
Chrysler prieš 
Algų Priedus

Detroit.— Fordo automo
bilių kompanija atvirai į- 
stojo į vieną frontą su Ge
neral Motors ir Chrysler 
automobilių korporacijomis 
kovai prieš CIO unijos rei
kalavimą pridėti darbinin
kams 30 nuošimčių algos.

Fordas dar toliau eina, 
negu General Motors ir 
Chrysler. Jis reikalauja, 
kad CIO Jungtinė Automo
bilių Unija visai nekeltų al
gų klausimo dabartiniu lai
ku. Negana to. Fordas pa
reiškė, kad esamojoj uniji
nėj sutartyj turi būti tuo
jau padaryta 31-nas pakei
timas taip, kad fabrikantų 
teisės būtų geriau apsaugo
tos.

Unija atmetė General 
Motors siūlymą pridėti 10 
nuoš. algos dirbantiems nuo 
valandų, jeigu valdžia leis 
atitinkamai pabranginti au
tomobilius.

Anglai Nužudė Penkis 
Palestinos Žydus

Jeruzalė, lapkr. 16. —An
glų komanda įsakė savo ka
riuomenei šaudyt visus, ku
rie žydų mieste Tel Aviv, 
Palestinoj, išeis į gatvę už
draustomis valandomis.

Pasikartojo susikirtimai 
tarp anglų ir žydų. Per po
rą dienų užmušta jau 5 žy
dai.
kos. Toji konferencija priėmė 
čarterį ir, sako, išdirbo planus. 
Būtų gerai, kad. galų gale kas 
nors įvestų pasaulyje bendrą 
visiems saikavimo ir mieravi- 
mo sistemą.
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Trumanas ir Attlee Sako: Visos Kitos Šalys Turi
Pirma Priimt Amerikos ir Anglijos Patvarkymus; l ik 

Tada Atomines Bombos Bus Pervestos Jungi. Tautoms - s  ra-----------------------------
Washington. — Prezid. 

Trumanas, Anglijos prem
jeras Clement Attlee ir Ka
nados ministeris pirminin
kas Mackenzie King lap
kričio 15 d. išleido bendrą 
pareiškimą apie atominės 
jėgos kontroliavimą. Jie dė
sto geras savo intencijas, 
bet pamatiniai sako, kad 
Jungtin. Valstijos, Angli
ja - Kanada slėps, kaip ato
minė bomba yra padirba
ma, kol visi kiti kraštai pa
rodys joms lygiai svarbius 
karinius savo išradimus ir 
karo medžiagų šaltinius. 
Jeigu kiti kraštai patenkins 
Amerikos ir Anglijos-Kana- 
dos patvarkymus, tuomet 
jos galės pervest atominių 
bombų slaptybę į Jungtinių 
Tautų žinybą.

TRUMANO - ATTLEE- 
KINGO PAREIŠKIMO 

TEKSTAS
Prez. Trumanas ir Ang

lijos ir Kanados premjerai 
savo pareiškime sako:

“1. Mes pripažįstam, kad 
naujųjų mokslinių atradi
mų vartojimas žmonijoje 
karo žingsniams ir veiks
mams reiškia dar nematytą 
sunaikinimą, nuo kurio ne
gali būti jokio tinkamo ka
rinio apsigynimo, ir kad jo
kia pavienė šalis tikrumoje 
negal išlaikyt tuos atradi
mus, kaip vienintelę savo> 
nuosavybę.

“2. Mes norime pabrėžt, 
jog ne vien tik ant mūsų 
kraštų, bet ant viso civili
zuoto pasaulio gula atsako
mybė surasti būdus, kuriais 
galima būtų užtikrint, kad 
naujieji atradimai bus nau
dojami žmonijos gerovei, o 
ne naikinimui. Tačiau mū
sų padaryti pirmyn žings
niai atominės jėgos išvysty
me ir naudojime reikalauja, 
kad mes duotume iniciaty
vą šiame dalyke; mes todėl 
susirinkome apsvarstyti 
tarptautinių veiksmų gali
mybę :—

“(a) Pastoti kelią atomi
nės jėgos naudojimui naiki
nimo tikslams.

“(b) Padėti naująją ir 
busimąją mokslo pažangą 
naudoti, ypač atominės jė
gos Vartojimo srityje, tai
kiems ir žmoniškiems rei
kalams.
Kitos šalys Gali Išrast Ly
giai Pavojingus Pabūklus
“3. Mes suprantame, kad 

tiktai karo išvengimas pil
nai apsaugotų1 civilizuotą 
pasaulį nuo naikinančiojo 
mokslinio žinojimo pavarto
jimo. Jokios saugumo prie
monės načios savaime ne
gali užtikrint, kad linkusi 
i užpuolimą šalis nedirbs a- 
tominių ginklu. Mes turime 
kreipti dėmesį ir i tai, kad 
gali būti išvystyti kiti gink
lai arba nauji karo būdai, 
kuine’ gali taip labai grū
moti civilizacijai, kaip ir a- 
tominės jėgos vartojimas 
karui.

tt

Prezidentas ir Premjeras Attlee Reikalauja, kad Visi Kraš
tai Atidengtu Karines Savo Galimybes; Kitaip gi Atom- 

Bomba Bus Laikoma Tik Amerikos-Anglijos Žinyboje
“4. Mes, atstovaudami 

tris kraštus, turinčius pa
matinį žinojimą, kaip nau
dot atominę jėgą, čia jau 
pareiškiame, jog mes, dėda
mi savo pirmutinę auką, 
norime pasidalinti pamati
nėmis mokslo žiniomis, taip 
pat apsikeisti mokslininkais 
ir moksliniais raštais tai
kiems tikslams su bile tau
ta, kuri iš savo pusės pil
nai dalinsis tais dalykais su 
mumis.

“5. Mes manome, kad 
mokslinių tyrinėjimų vai
siai turėtų būti prieinami 
visoms tautoms ir kad tyri
nėjimų laisvė ir laisvas ap
sikeitimas mintimis yra bū
tini dalykai žinojimo prog
resui. Bevedant šitokią po
litiką, pamatinis mokslinis 
žinojimas, būtinas atominės

WASHINGTONE PIL
NA KALBU PRIEŠ 

SOVIETU SĄJUNGA
Washington, lapkr. 16. — 

Tarp valdininkų, ko.ngres- 
manų, senatorių ir kitų po
litikų paplito kalbos, kad 
girdi, nuo Sovietų Sąjungos 
priklausys, ar bus išvengta 
atominio karo. Sakoma, ka
ro pavojus ypač padidėtų, 
jeigu Sovietai nepriimtų 
Amerikos ir Anglijos plano 
dėlei atominių bombų kon
troliavimo.

Lakūnų generolas Carl 
Spaatz pranašavo, kad A- 
merika galinti būt užpulta 
iš šiaurės žemgalio (po
liaus) srities (reiškia, iš 
Sovietų pusės).

Republikonas senatorius 
Vandenbergas užreiškė, jog 
Sovietai turi atidengti poli
tines ir karines “savo slap
tybes šioj atomų jėgos ga
dynėj.”

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Draugas A. Stripeika reikalauja, kad 
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų būtų prailgin
tas iki po naujų metų. O drg. Žukauskienė nori prailgin
ti iki gruodžio-Dec. 20 d.

Originaliai vajus turėtų baigtis su gruodžio-Dec. 1 d.
Ką sakote, kiti vajininkai dėl vajaus pratęsimo? No

rime žinoti visų vajininkų nuomones apie tai.

VAJAUS LENTELĖ
Punktai

A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth....................  2807
K. Žukauskienė, Newark ..............................  2656
P. Pilėnas, Philadelphia ........................................ 20i92
M. Svinkunienė, Waterbury................................... 2076
A. Balčiūnas, Brooklyn............................................ 1945
J. Bakšys, Worcester ............................................ 1430
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport........... 1014
V. J. Stankus, lE&ston............................................. 946
W. Brazauskas,’ F. J. Repšys, Hartford...................778
P. Beeis—F. Klaston, Great Neck, N. Y................749

(Tąsa 5-tam pusi.)

jėgos išvystymui taikiems 
reikalams, jau padarytas 
prieinamu pasauliui. Mes 
turime' intenciją, kad pana
šiai būtų elgiamasi ir su to
lesniu, laiks nuo laiko pa
siekiamu, šios rūšies žinoji
mu. Mes tikimės, kad kitos 
tautos seks tokią pat politi
ką, tuo būdu sudarydamos 
tarpsavinio pasitikėjimo at
mosferą, kurioj žydės poli
tinis sutikimas ir bendra
darbiavimas.

Bet, Girdi, Vis Tiek Dar 
Reikia Slėpt, Kaip Atom- 

Bomba Gaminama
“6. Mes apsvarstėm klau

simą dėlei smulkmeniškų ži
nių atidengimo kas liečia 
praktinį atomų jėgos varto
jimą pramonėje. Karinis a- 
tomų jėgos naudojimas žy-

GEN. EISENHOWER
RAGINA AMERIKA

PASIRUOŠI KARUI
‘Washington, lapkr. 16. — 

Generolas 'Eisenhower, kal
bėdamas kongreso komitete 
kariniais reikalais, siūlė į- 
steigt bendrą komandą, ku
ri apvienytų Amerikos ar
mijos, laivyno ir oro jėgas.

Eisenhower kalbėjo, kad 
Amerika vėl gali būti neti
kėtai užpulta; todėl ji turi 
iš anksto visapusiškai pasi
ruošti atmušt užpuolimą.

Dieną pirmiau gen. Ei
senhower ragino kongresą 
priimt prez. Trumano su
manymą įvest verstiną me
tinį jaunuolių lavinimą.

Washington.— Praneša
ma, kad Anglijos darbiečių 
valdžia dar ' nenusprendė, 
kokias pramones jinai žada 
pervest į valstybės nuosa
vybę.

Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV.DienraŠČio XXVII.

mia dalim priklauso nuo tų 
pačių priemonių ir žings
nių, kurie būtų reikalingi 
pramonės tikslams.

“Mes netikime, kad pas
kleidimas specializuotų ži
nių kas liečia praktinį ato
minės jėgos naudojimą, — 
pirma negu bus galima su
rasti sėkmingas, tarpsavi- 
nes ir verstinai įvykdomas 
apsaugas, priimtinas vi
soms tautoms, — mes neti
kime, kad tatai prisidėtų 
prie klausimo kūrybinio iš
sprendimo kas liečia atomi
nę bombą.

“Atvirkščiai, mes mano
me, kad tatai (tokių žinių 
paskleidimas) galėtų duoti 
priešingų vaisių.

“Mes, tačiaus, esame pa
siruošę dalintis su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis, abi
pusiškumo pagrindais, to
kiomis smulkmeniškomis ži
niomis, kurios paliečia 
praktinį atominės jėgos 
pritaikymą pramonei, taip 
greitai, kaip tik galima bus 
įvest sėkmingas, įvykdomas 
apsaugas prieš jos vartoji
mą naikinantiems tikslams.
Jungtinių Tautų Atomine 

Komisija
“7. Kad galima būtų pa

naudoti s e k m i ngiausias 
priemones, visiškai pašali
nančias atomų jėgos varto
jimą naikinantiems tiks
lams, ir plačiausiai išvystv- 
ti jos naudojimą pramoni
niams ir žmoniškiems tiks
lams, tai mes manome, jog 
artimiausiu tinkamu laiku 
turėtų būti įsteigta komisi
ja Jungtinių Tautų Organi
zacijos žinyboje ir kad ta 
komisija gamintų patari
mus šiai organizacijai įteik
ti.

“Komisijai turėtų būti pa
tvarkyta, kad ji kuo grei
čiausiai veiktų, ir jinai tu
rėtų būti įgalinta įteikt 
laiks nuo laiko savo patari
mus kas liečia paskirus 
žingsnius josios darbe.

"Komisija turėtų duoti 
pasiūlymus šiais specifiš
kais reikalais:

“(a) Paplatint apsikeiti
mą pamatinėmis mokslo 
žiniomis tarp visų tautų.

“(b) Taip atominę jėgą 
kontroliuoti, kaip reikia, 
kad užtikrint jos vartojimą 
tiktai taikos tikslams.

“(c) Pašalinti iš tautų 
apsiginklavimo atominius 
pabūklus ir visus kitus 
svarbiuosius pabūklus, ku
rie galėtų būti panaudoti 
masiniam naikinimui.

“(d) Peržiūrėjimais (ins
pekcijomis) ir kitais būdais 
apsaugoti priimančias šiuos 
pasiūlymus valstybes nuo 
ių sulaužymų ir išsisukinė
jimų pavojų.

Greitas Atidėliojimas
“8. Komisija turėtų dirb

ti savo darbą paskirais 
žingsniais taip, kad sėkmin
gas kiekvieno žingsnio pa-

(Tąsa 5-me pusi.)
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1,009 AMERIKOS 
TANKU ŠIAURI
NĖJ CHINIJOJ

Chungking. — 100 tankų 
su Amerikos kareiviais va
žiuoja iš Tientsino linkui 
chinų komunistų tvirtovės 
Shanhaikwano, prie Di
džiosios Chinų Sienos. A- 
merikonams šiaurinėje Chi
nijoje įgabenta daugybė 
naujų patrankų ir tankų.

Chinų komunistų laikraš
tis Naujosios Chinijos 
Dienraštis .sako: Neseniai 
iš Indijos persiųsta į Chi- 
niją 13,000 trokų. Tarp at
siunčiamų dabar ameriki
nių pabūklų į šiaurinę Chi- 
niją prieš komunistus yra 
ir tūkstantis naujų tankų.

Amerikos lėktuvai urmu 
neša vidurinės Chinijos val
dovo Chiang Kai-sheko ka
riuomenę į Mandžuriją. 
Chinų komunistai telkia sa
vo jėgas aplink Mandžuri- 
jos sostinę Changchuną. Jie 
pasiryžę atmušt chinų tau
tininkų kariuomenę nuo 
Changchuno.

Pasitraukė Laikinas 
Francijos Preziden
tas Gen. De Gaulle

Paryžius, lapkr. 16. — 
Atsistatydino 1 a i k inasis 
Francijos prezid. generolas 
de Gaulle, nepajėgdamas 
sudaryt naujo ministerių 
kabineto.

Steigiamasis Francijos 
seimas spręs šį šeštadienį, 
ar priimt ar atmest de Gau- 
lle’o pasitraukimą. Seimas 
pirm kelių dienų buvo vien
balsiai nutaręs palaikyti de 
Gaulle prezidentu, kol tęsis 
seimo posėdžiai ir iki jis 
išrinks reguliarį preziden
tą.

De Gaulle mėgino suda
ryt ministerių kabinetą iš 
socialistų, komunistų ir ka
talikų. Komunistai turi 
daugiausia atstovų seime; 
po jų seka socialistai ir ka
talikai. Komunistai reikala
vo, kad jiem būtų paskirta 
viena iš trijų svarbiųjų mi
nisterių — vidaus reikalų, 
užsienio arba karo ministe
rija. De Gaulle atmetė ko
munistų reikalavimą.

Kom. Partijos sekreto
rius Maurice Thorez įtarė, 
kad de Gaulle neteisingai 
elgiasi. Nes de Gaulle už
miršta, jog 75,000 komunis
tų paaukojo savo gyvybes 
kovoj prieš nacius ir jog 
Francijos žmonės daugiau
sia komunistų išrinko į sei
mą. 

«■

GENERAL MOTORS 
“DUOSNUMAS”

Detroit. — General Mo
tors parodė “gerumą” savo 
raštininkams — sutiko pri
dėti 10 nuošimčių algos 
tiem, kurie mažiau kaip 
$500 gaudavo per metus.
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armija ir veda didžius mūšius. Oru jeigu 
gen. Chiang Kai-shekas ir nuneštų kiek 
savo armijos į Mandžuriją, tai ten jos 
laukia partizanai. ir mandžurai gerai 
pasiruošę. Mandžurijoj, kuri turi 40,- 
000,000 gyventojų, kuri gali išstatyti, di
delę armiją, gen. Chiang Kai-shekas vi
sai neturi pritarimo. ;

Taigi, jau povaliai pradeda atvėsti tie, 
kuine manė, kad gen. Chiang Kai-shekas 
su Amerikos pagalba lengvai ištaškys 
komunistų ir bendrai liaudies jėgas. Gal 
jie prablaivės ir bus priversti tartis.

, " Darbininkų Vienybė Būtina
Komunistų Partija, su W. Z. Kosteriu 

priešakyj, kuris turi daugelio metų pa
tyrimą unijų veikloj, nurodo, kad Ame
rikos organizuotiems darbininkams į u- 
nijas yra būtinas reikalas susivienyti.

Bendrai, dar nedidelis Amerikos dar
bininkų nuošimtis yra organizuoti į 
CIO, Amerikos Darbo Federaciją ir ki-. 
tas unijas. Ir kada tie darbininkai netu
ri vienybės, nesusitaiko, dažnai vieni 
prieš kitus išstoja, tai tas ne vien padrą
sina turčių klasę, reakcinius valdininkus 
veikti prieš unijas, bet ir kitus darbinin
kus sulaiko nuo įstojimo.

Pasirodo, kad kongresas tiksliai vilki
na įnešimus, kaip tai padidinimas be
darbių algos, užtikrinimas visiems dar
bininkams darbo, pakėlimas algų, lygus 
atlyginimas už lygų darbą ir daug kitų 
gerų sumanymų, nes darbo klasė nepa
daro reikalingo spaudimo į kongresma- 
nus. Daug darbininkų neorganizuotų, o 
Amerikos Darbo Federacijos vadai nusi
statę prieš CIO unijas.

Pasekmė nebuvo vienybės Detroite, 
didžiuliame industrijos centre nebuvo iš
rinktas darbininkų kandidatas į majo
rus, nes Amerikos Darbo Federacijos 
vadai išstojo prieš CIO unijos veikėją.

Tas pats atsitinka, kada unijų vadai 
atvyksta į Washingtoną tartis su vy
riausybės vadais įvairiais klausimais. 

ADF vadai traukia į vieną pusę, Mr. 
John Lewis eina savo keliu ir CIO va
dai palieka vieni.

W. Z. Foster nurodo, kad turčių kla
sė daro viską, kad suardžius esamas u- 
nijas. Galima laukti pokarinių atakų, 
kaip kad buvo 1919-1920 metais. Tik 
apsivieniję, organizuoti darbininkai ga
lės sėkmingai apginti savo teises. Susi
daro pavojus ir 1948 metų rinkimams, 
jeigu organizuotų darbininkų tarpe ne
bus vienybės.

Tarpe CIO ir ADF narių daugeliu 
klausimų pasireiškė vienybė ir susitari
mas, bet ADF vadai tai vienybei ken
kia. Todėl eilinių narių pareiga veikti į 
vadus, kad būtų vieningas veikimas.

Chinijoj Komunistai Galingi
United Press žinių agentūra praneša 

iš Chunkingo, Chinijos, kad ten komu
nistai ir demokratinis judėjimas yra ga
lingas. Mano, kad komunistai numatė, 
jog gen. Chiang Kai-shekas bandys už
karti Chinijos liaudžiai savo diktatūrą, 
kad jis, bandys sunaikinti komunistines 
ir demokratines jėgas. Todėl komunistai 
susikoncentravo visu pamariu nuo Wen
chow prieplaukos, Chekiang provincijos, 
iki Korėjos. Jie užima daugiau, kaip 2,- 
000 mylių Chinijos pajūrį. Jie valdo še
šias didžiules prieplaukas ir daugybę 
mažesnių. Šiame pamaryj gen. Chiang 
Kai-shekas su amerikiečių pagalba turi 
tik keturias prieplaukas— Tsingtao, 
Tangku, Chinwangtao ir Lienyunkang. 
Bet aplinkui jas tik po mažą žemės plo-

Kada Amerikos karo laivai atvežė gen. 
Chiang Kai-sheko jėgas į Hulutao ir 
Yingkan prieplaukas, tai rado jas užim
tas Chinijos komunistų jėgų ir negalėjo 
iškelti.

Sako, kad kada komunistų jėgos už
ėmė Kalgano didmiestį, tai ten rado di
džiulius Japonijos ginklų ir amunicijos 
sandėlius, taip, kad jų užtenka apgink
luoti 200,000 armiją, kuri pakankamai 
turės amunicijos bent 10 metų.

Nnmato, kad iš gen. Chiang Kai-sheko 
planų užimti Mandžuriją taip pat nieko 
neišeis. Į Hulutao ir Yingkow prieplau
kas jie negalėjo išlipti. Į Port Arthurą 
ir Daireną nesutiks įleisti Sovietų Są
junga, nes tos prieplaukos jos žinioj. 
Sausžemio kelią pastojo sovietinė chinų

“Mes Turėsime Atominę Jėgą 
ir Dar Daugiau...”

Taip pareiškė, laike apvaikščiojimo 
28-nių metų Spalių Revoliucijos, Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų komisaras V. 
Molotovas. Tai buvo kaip atsakymas ir į 
tūlų neapdairių politikų šūkavimą, kad 
Amerikos mokslininkai atidengė būdą 
suskaldymui atomo, pasigamino atominę 
bombą ir tą palaikys slaptybėje nuo So
vietų Sąjungos.

Šimtai ir tūkstančiai Amerikos moks
lininkų sakė, kad atominės jėgos naudo
jimas negali būti jokis sekretas, kad jei
gu Sovietų; Sąjungos ir kitų šalių mok
slininkai dar pilnai to nepatyrė, tai grei
tai patirs.

Dabar Sovietų Sąjungos vyriausybės 
organas “Izviestija” paskelbė, kad jos 
mokslininkai jau daug metų dirba’ pasi- 
kinkymui atominės jėgos energijos ir 
daug atsiekę. Bandymai daromi nuo 
1936 metų. Ypatingai toj srityj pasižy
mėjo profesorius Petras Kapitza, di
džiausias specialistas atominės jėgos 
klausimais, pas kurį savo laiku mokėsi 
ir anglų mokslininkas Rutherfordas.

Rugpjūčio mėnesį Sovietų Sąjungos 
mokslininkai užsigabeno specialius labo
ratorijos prietaisus, kurie svėrė 50 tonų, 
ant Alogoretz kalno, 10,660 pėdų virš 
jūros ir jiems pavyko daug atidengti ty
rinėjant kosminius spindulius.

Aišku, kad nėra pasakyta, kaip toli 
Sovietų mokslininkai nuėję pirmyn ato
minės jėgos pasigaminime, bet visi A- 
merikos didieji mokslininkai sutinka, kad 
Tarybų Sąjungos mokslininkai toli nu
žengę. Ir matyti, kad jie ir kitose mok
slo šakose nėra pasilikę.

Taigi, tie reakcininkai, kurie dėjo, sa
vo viltis ant atominės jėgos, kad su jos 
pagalba jie galės sunaikinti darbo žmo
nių valstybę, arba priversti ją šokti pa
gal imperialistų muziką, tai labai apsi
rinka. Grūmojimas atomine jėga gali iš
šaukti tik priešingą veikimą iš kit. pusės. 
Vienatinis teisingas ir žmonijai naudin
gas kelias, tai visų didžiųjų valstybių 
bendradarbiavimas su Tarybų Sąjunga 
pokariniame laikotarpyje, kaip jis buvo 
reikalingas ir pergalės atsiekimui.

Norvegija ir Sovietų Sąjunga
Tūli anti-sovietiniai sluogsniai bandė 

Norvegiją, o kartu ir visą Skandinaviją 
įtraukti į šiaurių-vakarų bloką prieš So
vietų Sąjungą. Švedijoj jiems su ukvata 
pritarė menševikai ir hitlerizmu užsikrė
tę valdininkai.

Bet Norvegijoj tas nesiseka. Mr. C. L. 
Sulzberger rašo: " “Amerikos kareiviai 
išvyko iš Norvegijos. Anglai povaliai ir
gi palieka šią šalį. Raudonoji Armija, 
kuri pasirodė draugiškiausia ir pavyz
dingiausia Finnmarke (Šiaurinėj Norve
gijoj) jau išvyko. Norvegija dabar sto
vi ant savo locnų kojų ir užsienio reika
luose nenori dėtis prie jokios grupės ar
ba bloko. Norvegija savo likimą paveda 
Jungtinių Tautų Organizacijai, o jeigu 
organizacija pražus, tai ir viskas pra
žus.”

Ir jis sako, kad Norvegijos užsienio 
ministeris Trygve Lie pareiškė: “Mums 
nepatinka tas siūlomas Skandinavijos 
blokas. Mes veiksime bendrai su Švedija 
ir Danija, bet ne kaipo blokas”. Ir jis 
sako, kad jeigu reikalingas kokis blokas, 
tai jame turėtų būti Anglija, Francija, 
Jungtinės Valstijos ir Sovietų Sąjunga.

Žinoma, tokio bloko tie nenori, kurie 
propaganduoja Skandinavijos bloką. 
Jeigu taip Norvegija laikysis, tai tas tik 
padės taikos išlaikymui ir pasitarnaus 
žmonijos gerovei.

Nieko svarbesnio dabar nėra mūsų gy
venime, kaip gauti Laisvei naujų skaity
tojų. Dienraštis Laisvė prašo visų esan
čiųjų prenumeratorių gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Kiekvienas dienraš
tį Laisvę branginantis žmogus mielai ga
li išpildyti šį mūsų prašymą.

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

(Tąsa)

Bet štai, nors jau vėl esam 
toli nusidavę nuo sausže
mio, vaikštinėjant deniu, 
staiga prieš akis pasirodo 
mažytė paukštytė. Ką ji čia 
veikia už keleto desėtkų my
lių nuo kranto? Jis sukinė
jasi aplinkui laivą. Neužil
go pasirodo dar keletas jo
sios draugių. Mudu su šve
du jas stebime ir spėlioja- 
me, kas per vienos jos būtų, 
kaip štai viena nusileidžia 
ant laivo briaunos tik už 
pėdos nuo mūsų. Didelėmis 
savo akimis ji mirkčioja į 
mumis, tartum viliodama 
mus, tartum kalbindama. 
Nežinau, kaip ilgai jinai 
būtų mus “studijavus”, jei
gu kur ten toliau nebūtų 
pasimaišęs laivo kapitonas 
ir jeigu mano draugas ne
būtų į jį garsiai baso balsu 
surikęs: “Captain, look at 
this wonderful bird!” 
Paukštytė suplasnojo spar
neliais, ir tiek mes ją be- 
matėme....

Pusryčiams gavome “ba-p, 
con and eggs.” Mudu su 
švedu stebimės, iš kur ant 
šio laivo tiek daug bekeno, 
kuomet mes jo Jungtinėse 
Valstijose jau seniai nebe- 
pažinojome? Čia mes jau 
kelintas sykis jį šveičiame!

Mūsų vyriausias inžinie
rius yra keistas žmogus. 
Kada tik mes išeiname pa
sivaikščioti, tai per langelį 
matome jį sėdint kambaryj 
ir lošiant kortomis “solitai
re”. Kodėl jis taip atsisky
ręs? Kodėl jis taip pamėgęs 
tą lošį?

Sužinojau, kad Švedijoje 
didžiausios partijos yra so
cialdemokratų ir komunis
tų. Socialdemokratų di
džiausia. Bet ir Komunistų 
Partija turinti 210,000 na
rių. Švedija teturi apie še
šis milionus gyventojų. Bu
simaisiais rinkimais komu
nistai tikisi laimėti daug 
naujų vietų parlamente. Jie 
stebisi, kodėl apie Ameri
kos Socialistų Partiją visiš
kai nieko nebesigirdi ir ko
dėl Amerikos Komunistų 
Partija tokia maža...

Mudu su švedu amerikie
čiu šiandien sudėjome pri
žadus nebegrįžti Amerikon 
tavoriniu laivu. Jis gal iš
tesės, nes žada pabuvoti 
Švedijoje iki vasaros, kuo
met, aišku, pasažieriniai 
laivai jau laisvai kursuos 
tarpe Švedijos ir Amerikos. 
Bet su manim gali visaip 
atsitikti... Nežinau, kada 
prisieis grįžti Amerikon.

Po vakarienės staiga 
pradėjo laivą blaškyti į vi
sas puses. Pasirodo, kad 
jau pasiekėm Šiaurinę jū

rą. Kapitonas pasirengęs 
visą naktį nemiegoti.

SPALIŲ 22: Miegojome. 
Tik visiškai mažai. Lovoje 
taip supo visą naktį, jog 
negalima buvo ramiai už
migti. Nebuvau matęs to
kios įdūkusios jūros! 
nosies negalima iškišti 
kambario. Bangos verčiasi 
ant laivo. O tų bangų ūži
mas ir to vėjo staugimas! 
Mano draugas švedas vėl 
iš lovos nebelipa. Gali už
kąsti tik pusiau gulėdamas. 
Kas pikčiausia, kad mes 
tikėjomės kelionės pabaigos 
tikrai gražios! Sakėme, kai 
būsime nebetoli nuo Angli
jos ar Norvegijos, mūsų 
.vargai bus pasibaigę. O 
dabar!

Einame valgyti pusry
čius rankomis laikydamiesi 
.sienų. O taip nusibodo toji 
i švediška balta saldi duona 
ir ruginiai sausainiai. Ka
žin ką duočiau, jeigu kas 
duotų juodos sūrios duonos. 
Kodėl švedai netiki į dėji
mą druskos duonon, as ne
suprantu. Dar už vieną 
daiktą kažin ką duočiau: 
už kudos virtos mėsos gerą 
kavalką! Tie šmožyti val
giai, tos taip rūpestingai 
sutvarkytos švediškos pat- 
rovos jau baido mane nuo 
stalo! Gerai, kad išvažiuo
damas už porą dolerių nu
sipirkau lemono miltų. Pui
kiausias gėrimas laive.

Ryte laivo vairuotojai 
matė miną. Per toli buvome 
nuo kranto, jog galėtų kas 
nors pribūti ir miną išimti. 
Palikome ją pluduriuoti. O 
kas. žino, gal sekamas lai
vas bus josios auka...

Kapitonas susiraukęs. 
Pietų laike skundėsi, kad 
šita audra mus kelioms va
landoms sutrukdė. Švediją 
pasieksime tiktai antradie
nio vakare, ar trečiadienio 
ryte.

Po pietų pradedame ma
tyti Norvegijos kalnuotą 
pakraštį. Taip džiugu pa
galiau matyti sausžemį! 
Bet jūra tebešėlsta. Šliau
žiame Norvegijos pakraščiu 
žemyn...

Beje, vakar vakare pasi
kvietėme patarnautoją, pa
lošti “bridge”. Jis klausia, 
ar bus gerai su 
karininkais jam sėdėt 
ir lošti. Antra, o gal 
laivo kapitonui nepatiks, 
kad jis su mumis taip susi
draugavo? Ką jūs paisote, 
sakome: pasakyk jam, kad 
mes jumis kvietėme, jūs e- 
sate mūsų svečias.

Smagiai vakarą praleido
me, nors ant stalo reikėjo 
užsitiesti šaipią uždangalą,

kad laivui pasvirus 
nenušliaužtų.' *

Keista, kaip giliai šve
duose yra įsišaknėjęs luo
minis skirtumas. Net ir ko
munistas yra paveiktas, ka
žin kaip bijo padaryti “klai
dos”, susidūręs su taisiais 
skirtumais. Jis stebisi So
vietų karininkų paprastu
mu, draugiškumu. Pas 
švedus oficieriai yra kilę iš 
aukštojo luomo, pasipūtę, 
su “prasčiokais” nė ant lai
vo nenori draugauti. 
Darbininkas turi pasilikti 
“savo vietoje”, o karininkas 
— “savo.”

Kapitonas pasakojo gir
dėjęs per radiją, kad Stali
nas žadąs daugiau pareigų 
pavesti Molotovui. Pradėjo
me spekuliuoti. Gal Moloto
vas vėl taps premjeru? 
Kas užims užsienio reikalų 
komisaro'vietą: Litvinovas, 
Maiskis, LozOvskis ?

Į pavakarį pasiekiame 
Norvegijos, arkipelagą. Mū
sų. laivas sustoja ir pribūna 
iš Norvegijos palydovas lai
vą pravesti pro siaurumas. 
Dalykas tame, kad čia dar
tebeveikia savo rūšies kari-i ... . 
nė kontrolė, kapitonas ne-i Da-rsumskls’ 
turi žemlapio, kuriame butų' 
detališkai parodytos laivui i 
saugiosios vietos. Laivą turi, 
vairuoti geras vietos žino
vas.

(Daugiau bus)
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Laiškas iš Lietuvos

Redakcijos Atsakymai

Helsinki. — Prasidėjo 
teismas prieš buvusius Suo- 

I mijos valdovus, kurie įtrau
kė šalį Į Hitlerio karą prieš 

į Sovietus.

šeštadienis, Lapkr. 17, 1945

K. Matakas, Wilmerding, 
Pa., prisiuntė gautą iš Lie
tuvos laišką nuo brolio. 
Laiškas rašytas jo seserei, 
rugsėjo 2 d., 1945:

Brangioji sesute! Gavau 
iš jūsų laišką. Labai ačiū. 
Mes kol kas esame sveiki.' 
Nors per karą beveik’visas 
Darsūniškio miestelis sude
gė ir šiaip smarkiai nuken
tėjo, bet dar laimė, kad iš
likome sveiki. Darsūniškio 
taip pat ir bažnyčia su
griauta, o dabar pamaldos 
laikomos naujai pastatytoj 
koplyčioj.

Džiaugiamės gavę jūsų 
laišką ir sužinoję, kad esate 
sveiki. Įdomu, kaip gyvena 
brolis Kostantas, ar jis svei
kas, gyvas? Darsūniškio 

■daug žmonių nėra; Pabalio 
Juozelis žuvęs. Šiaip nieko 
ypatingesnio neturim papa
sakoti, nes į popierio lapą 
visvien visų bėdų nesurašy
ti.

Dar sveikinimus siunčia 
Bendaravičiai. Tiesa, pa
miršau pasakyt, kad mirė 
teta Bendaravičienė. Taip 
pat širdingai visus sveikina 
ir Pabaliai.

Juozas Matakas

Kultūrinis Centras
Šiomis dienomis pardavė

me geroką pluoštą Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendro
vės šėrų. Walter Keršulis, 
kuris prieš kiek laiko buvo 
pasižadėjęs pirkti šėrų už , 
tūkstantį dolerių, savo pa
žadą išpildė. Laisvės kon
certe jis pridavė čekį ir 
Šerai jam jau išrašyti.

Daugiau asmenų Lais
vės koncerto proga pirko 
šėrų sekamai:

Vladas Daniel, Easton, 
Pa., keturis;

Dominic & Martha Bur- 
kauskai, Elizabeth, N. J., 
keturis;

Liet. Darb. Progresyvis 
Kliubas, Elizabeth, N. J., 
keturis.

William Deksnys, Stam
ford, Conn., du.

Po vieną pirko: Joe Weiss, 
B’klyn, Charles Degutis, Al
bany, N. Y., Jane Bandze. 
New York City, Kazys Sun- 
gaila, B’klyn, Frantz M. 
Balsys, New London, Conn., 
Frank Balch, Easthampton, 
Mass., John Semenas, Bell
more, Long Island, Adomas 
Saulėnas, Elizabeth, N. J., 
Frank Bepirštis, Brooklyn, 
Antoinette Saulėnas, Eliza
beth, N. J., ir Frank Cvir
ka, New York City.

Gražus skaičius šį svarbų 
reikalą tikrai įvertinančių 
žmonių pasipirko šėrus. 
Linkime, kad juos pasekti; 
ir kiti žmonės, kurie taipgi 
užgiria šį gražų žygį. Ypač 
tie, kurie jau pasižadėję 
pirkti, turėtų tai greit pa
daryti.

Pradžia mūsų darbo išro
do graži. Entuziastiškų už- 
gyrimų įsisteigti pažangio
sios lietuvių visuomenės 
centrą gauname daug, bei 
šėrų pirkimas eina lėtokai. 
Žinokime, kad visas daly
kas rymo ant to, kiek į- 
plauks pinigų už šėrus. Nie-' 
ko aktualaus namo pirki-' 
mui ar 'naujo statymui ne
galime daryti, kol neturime 
ant rankų stambesnės su
mos pinigų. Viskas, ką rim
tesnio šiandien galima pa
sakyti, tai tą, jog namą tik

rai įsisteigsime. Ir tas na
mas tarnaus netik didžiojo 
New Yorko lietuviams kai
po kultūrinis centras, bet 
visos Amerikos pažangiajai 
lietuvių visuomenei.

Ką tik svarbaus mes bu
vome pasibrėžę įvykinti, tai 
ir įvykinome. Pavyzdin: 
Kilo sumanymas leisti Lais
vę dienraščiu — įvykintas. 
Reikėjo darbininkiško dien
raščio Chicago je — Vilnis 
padaryta dienraščiu. Pikto
ji dvasia — fašistinis tero
ras — įsigalėjo SLA orga
nizacijoje. Reakcija užpuo
lė smaugti pažangą ir pro- 
gresyviškiems žmonėms to
je organizacijoje pasidarė 
nepakenčiama. Pasisakėme, 
jog mums reikia pažangaus 
susivienijimo, kur laisvai 
galėtų priklausyti kiekvie
nas žmogus, be skirtumo 
politinių ir religinių įsitiki
nimų — turime LDS, kuris 
šiandien daug stipriau sto
vi už SLA.

Dabar pasisakėme, kad 
mums reikia Kultūrinio 
Centro — tinkamo namo 
centralinių organizacijų 
raštinėms ir dienraščio Lai
svės spaustuvei — toksai 
namas turi būti!

Turime stambių pažadų 
pirkti šėrus. Ir pažadais ne
sitikime būti nuvilti, nes 
niekada praeityje nuo paža
dų nei paskiri asmenys, nei 
organizacijos neatsisakė, 
davė žodį ir išpildė jį. Ta
čiau norime paprašyti, kad 
savo pažadus greičiau išpil- 
dytumėte, nes norime eiti 
prie konkrečių planų. O 
prie to einant, mes turime 
pasižiūrėti, ką rodo banko 
statementai.

P. Buknys

Viktorijai Puchin, St. Louis, 
Mo. — Laisvė nerenka seniau 
išleistų knygų; tamstos pri
siųstąjį sąrašą, taigi, perdavė
me valdybai Lietuvių Centra- 
linio Archyvo, kuris senas kny
gas renka. Visvien dėkojame 
už sąrašo prisiuntimą.



I U I gAT i RA ■ r MENAS
KAROLIS DICKENSAS

(1812—1870)
Š. m. birželio men. 9 d. sukako 75 m. 

nuo didžiojo anglų rašytojo Karolio Dic- 
kenso mirties.

Karolis Dickensas gimė 1812 m. vasar 
rio mėn. 12 d. Landporte (Portsmouth). 
Jo tėvas buvo paprastas raštininkas. Ma
žasis Karolis iš pat jaunystės pamėgo 
skaityti. Persikėlus šeimai Į Londoną, tė
vas už skolas pakliuvo į kalėjimą. Vienuo
likos metų berniuką, silpną ir jautrų, 
motina pasiuntė dirbti į vieną Londono 
batų tepalo,fabriką. Darbas fabrike, dar
bininkų klasės buities pažinimas vėliau 
atsiliepė jo kūryboje. Būdamas 15 metų, 
Dickensas gauna vietą advokato įstaigo
je. Bet jį viliojo žurnalisto karjera, ir to
dėl jis visą laisvalaikį skyrė stenografi
jai ir reportažo praktikai. Tai'jam sekė
si, ir 1831 metais jis tapo geriausiu laik
raščio “Morning Kronikl” parlamento 
reporteriu. Dickensas ėmė rašyti škicus 
iš gyvenimo laikraščiams. Tie jo škicai 
turėjo didelį pasisekimą ir buvo išspaus
dinti dviem serijomis, pavadintomis “Bo
zo škicais”. Su reporterio darbu susijęs 
ir jo romanas “Pikviko klubas”, kuris iš
garsino jo vardą, ir jis galėjo atsidėti 
vien literatūriniam darbui. Nuo to laiko 
jis beveik be pertraukos rašė romanus ir 
iš to gyveno. Netrukus pasirodė vienas po 
kito eilė jo romanų, kurie atvaizdavo An
glijos socialinę ir politinę buitį ir buvo 
labai populiarūs: “Oliveras Tvistas”, 
“Mikalojus Niklbi,” “Dombi ir Sūnus,” 
“Dovydas Koperfildas”, “Niūrus Na
mas”, “Sunkūs Laikai” ir kt., kurie iškė
lė jį į pasaulinio masto rašytojų tarpą. 
Škotijoje jis buvo sutinkamas triumfa- 
liškai, o Amerikoje beveik kiekvienas 
miestas ruošė jam iškilmingus sutikimus. 
Tačiau triumfai Dickenso neapakino, ir 
jis savo “Amerikos Pastabose” išplaka 
amerikiečius už negrų vergystę, baisią 
kalėjimų būklę, veidmainystę ir pinigų 
garbinimą.

Kūrybinis įtempimas ir vieši savo vei
kalų skaitymai, kuriuos jis dėl šeimos di
delių išlaidų pradėjo Anglijoje ir net 
Amerikoje, palaužė jo sveikatą. K. Dic
kensas mirė 1870 m. birželio mėn. 9 d. 
paraližu.

Epocha, kurioje Dickensas gyveno ir 
kūrė, buvo augančio kapitalizmo epocha. 
Ekspansyvus kapitalizmas engė ne tik 
proletariatą, kurio siekimai pasireiškė 
čartistų judėjime (1848), bet ir smul
kiąją buržuaziją, kuri dėl to nustojo sa
vo įtakos, o kartais nustodavo ir savo ma
žos nuosavybės, kuri pereidavo į stam
besnių kapitalistų rankas. Augant pra
monei dideliu tempu, ekonominis ir so
cialinis gyvenimas negerėjo. Socialiniai 
kontrastai ir susidūrimai dar padidėjo. 
Iš vienos pusės turtėjimas, ekspansija, 
jėga, brutalumas, išnaudojimas, egoiz
mas naudojosi padėtimi ir neteisingais 
įstatymais, o iš kitos pusės — bankrotas, 
skolos, kova dėl mažo duonos kąsnelio, 
skurdas, vargas, badas ir ašaros buvo tos 
epochos žymės, ir jos atsispindi Dickenso 
romanuose. PaV., “Pikviko Klube” at
vaizduojamas nežmoniškas kalėjimų 
sistemos žiaurumas ir įstatymų neteisin
gumas. Už mažą, palyginti, skolą, galėjo 
skolintojas savo skolininką į kalėjimą 
įkišti ir būti visiškai ramus. “Oliver Tvis
te” jis kalba prieš to meto anglų beturčių 
namų sistemą ir beturčių mokyklų tvar
ką, nes tose mokyklose dažnai vaikai ba
daudavo arba nusikaltėliais išaugdavo. 
“Martyne Čarlvite” parodytas egoizmas 
ir išnaudojimas. O didžiausiame ir ge
riausiame autobiografiniame romane 
“Dovyde Koperfilde” iškeliama visa eilė 
socialinių problemų ir faktorių: netin
kama auklėjimo ir mokymo sistema, ne
teisingas žemesnių tarnautojų atlygi
nimas ir jų beteisiškumas, išnaudojimas, 
apgaulė, skurdas, vargas ir tt.

Dickensas yra vienas didžiausių pa
saulinės litaratūros realistų. Jis priklau
so tai Anglijos gerųjų romanistų grupei, 
kurios, pagal Marksą, didžiausias nuo
pelnas yra tas, kad jie tikrai ir be pa
dailinimo atskleidžia egoizmą, pasipūti

mą, tironiją ir šiurkštumą bei nemanda
gumą . . . visų buržuazinių sluoksnių, 
pradedant “garbinguoju” makleriu ir 
baigiant smulkiu krautuvininku (Eliza
rova). Jis nemėgo Skoto romantinės mo
kyklos ir grįžo į XVIII a. realistinį roma
ną. Jo romanai nėra tik įvykių ir nuoty
kių atpasakojimai, bet duoda pilną gy
venamos epochos ir charakterių vaizdą ir 
turi didaktinių tikslų. Jo mėgiamiausia 
tema yra miestas su socialiniais kontras
tais ir prieštaravimais ir įvairių sluoks
nių dirbančiųjų gyvenimo bei charakte- 
terių atvaizdavimas ir iškėlimas. Vaiz
duoti paprastų, neturtingų, be aukštos 
kilmės, bemokslių ar mažai pamokytų 
žmonių buitį nebuvo madinga tais lai
kais. Dickensas pirmas sulaužė šią tradi
ciją, ir tai didelis jo nuopelnas. Dėl to jo 
vaizduojamas gyvenimas pilnesnis ir jo 
sukurtų charakterių galerija turtinges
nė. Jis puikiai atvaizdavo: fabrikų dar
bininkus, raštininkus, mokytojus, artis
tus, žemesnius tarnautojus, jūrininkus, 
šalia biznierių, sukčių ir išnaudotojų. 
Piešdamas ištaigius Londono kvartalus, 
jis piešė ir darbininkų lūšnas, karčiamas, 
kalėjimus ir miesto padugnes.

Dickensas, kad ir realistas, bet neslėpė 
savo simpatijų ir antipatijų vaizduoja
miems objektams ir charakteriams. Kad 
ir prasikiša kai kur jo pajuoka ir anti
patija, vaizduojant neigiamas gyvenimo 
puses, bet jo juokas taip pat yra pilnas 
geraširdiškumo, liūdesio ir užuojautos.

Dickensas nebuvo revoliucionierius. 
Jis buvo liberalas, filisteris. Jis eina tai
kiu kompromiso keliu. Savo raštais jis 
siekia suminkštinti ir pataisyti išnaudo-

Mūšy Meno Reikalai
LMS Centras savo posėdyje, lapkričio 

9 d., nutarė siųsti du delegatu į Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks Pittsburghe. LMS Centro pirmi
ninkas J. Gužas ir iždininkė A. Rainienė 
dalyvaus suvažiavime.

Dalyvaus nemažai delegatų ir iš cho
rų. Būtų gerai, kad mūsų menininkai su
rastų laiko ir suėję pasitartų bent trum
pai. Visi mūsų menininkų pasitarimai 
turėtų liesti sekamus du klausimu: 
1) Pagyvinti kolonijose meno veiklą, at
gaivinti chorus ir kitūs meno grupes, ku
rios dėlei karo sąlygų buvo sulaikę savo 
veiklą. 2) Reikia kalbėti, diskusuoti pri
siruošimas sekančiam LMS suvažiavi
mui. Sekantis LMS suvažiavimas įvyks 
1946 m. rudenį. Tai bus viso mūsų ju
dėjimo meno-kultūros iškilmė.

Pradėkime “Atbudavojimo” Darbą.
Apie mėnuo laiko atgal šioje vietoje 

mes minėjome keletą kolonijų, kur rei
kia ir laikas pastatyti ant kojų meno vie
netai — chorai, dramos grupės. Kaip 
kur šis darbas pradeda judėti, bet lėtai.

Šiuo atveju mes minėsime tik vieną 
koloniją, didelę. Philadelphia — jums 
reikia choro ir mėgėjų grupės. Jūs turi
te žmonių ir menininkų tam darbui. Ten 
yra lietuvių judėjimas ir kuomet jūsų 
judėjimas neturi dainos, muzikos, dra
mos ir komedijos, mes nevadinsime jūsų 
judėjimą kultūrišku. Nelaukite ilgai, 
nes galite susilaukti surpryzo. Jums ne
tikėtai, kas nors, iš kur nors gali atsi
rasti jūsų kolonijoj ir suorganizuoti cho
rą. Tad nelaukite — atbudavokite chorą. 
Philadelphijoj reikia choro, teatro.

Karžygiai Grįžta — Pagerbkime Juos.
Mūsų kariai jau grįžta. Vis dažniau 

pasirodo parengimuose sugrįžę kariai. 
Tarpe jų yra nemažai menininkų, daly
vavusių choruose, chorvedžių, vaidinto
ji-

Mūsų kariai grįžta iš pergalės, laimė
tojais didžiausios kovos istorijoj. Mes 
turime juos pagerbti, priimti. Bet kaip? 
Ne tik kad šeimos, jų tėvai, jų žmonos, 
mylimos juos pasitinka, — juos turi pa
sitikti ir mūsų organizacijos, kuriose jie 
yra nariai, veikėjai.

Man rodos, kad jau laikas tuo reikalu 

tojus ir egoistus ir palenkti atsilikusius 
ir žiaurius įstatymus bei įstatymdavys- 
tės organus neturtingųjų naudai. Jei blo
gi žmonės susipras ir pasitaisys, išleis 
žmoniškesnius įstatymus ir įves geresnę 
tvarką, tai socialinė problema bus iš
spręsta. Todėl Dickensas, pav., “Sun
kiuose Laikuose” daugiau simpatizuoja 
ne revoliucionieriui darbininkui Slek- 
bridžiui, bet Steponui Blekpuliui, kuris 
visas savo viltis kreipia į dievo meilę ir 
šeimininkų gerumą.

Šituo keliu Dickensas, žinoma, sociali
nio klausimo neišsprendė, bet rašytojo 
įtaka, jo minties ir žodžio galybė buvo 
tokia didelė, kad tuo būdu jis pasiekė 
dirbančiųjų klasei kai kurių socialinių 
laimėjimų, būtent: įkurtos politechnikos 
mokyklos, tautos muziejai, bibliotekos, 
teatrai; pagerinti ir sutvarkyti darbinin
kų butai, įvestas mokinių valgydinimas 
ir pagerinta beturčių globa.

Jo stilius yra lengvas, sklandus, kar
tais smarkus, paveikslingas ir pilnas ju
moro; jo kalba gyva ir įtikinanti. Išorinė 
jo kūrinių aplinka puikiai derinasi su pa
čiais veikėjais; viską, ką jis paliečia 
(liūdna ar linksma) yra tikra, gyveni
miška. Jis stiprus komikas ir jumoristas, 
bet dar didesnis tragikas, nes jo sugebė
jimas atvaizduoti didžiausias aistras — 
godumą, neapykantą, baimę, kerštą — 
yra nepaprastas.

Bet brangiausia Dickenso kaip žmo
gaus ir rašytojo savybė yra sugebėjimas 
atvaizduoti Anglijos to laiko žemųjų kla
sių, liaudies, gyvenimą ir gilios simpati
jos jiems pareiškimas. Dėl to didelio hu
maniškumo jis ir yra Tarybų Sąjungoje 
labai mėgiamas.

V. Baravykas 
Vilniaus Valstybinio Universiteto 

vyr. dėstytojas

tartis, ruoštis. Žinoma, kiekvieną karį 
pasitikti organizuotai gal būtų perdaug 
parengimų. Kiekviena . kolonija turėtų 
suruošti vakarą karių pasitikimui, pa
gerbimui. Gali ruošti kiekviena organi
zacija vakarą savo nariams kariams. Ro
dos, praktiškiau būtų, jei kelios organi
zacijos suruoštų bendrą iškilmingą va
karą visiems grįžusiems kariams sykiu.

Iš LMS Centro—Nieko Naujo.
Šiam sezonui LMS nieko naujo, kas lie

čia kūrinius, leidinius, negalėjo duoti. 
Tai nėra Centro apsileidimas. Reikia ži
noti, jog dirbant organizacijos centre ir 
negalėti patenkinti, nieko naujo duoti 
jos nariams, tai yra didžiausia pabauda 
tokiems darbuotojams. Sąlygos taip su
sidėjo, jog iki šiol nebuvo galima nieko 
naujo išleisti.

Reikia naudotis tuo, ką turime. Mūsų 
chorai, kurie vaidina operetes, veik visi 
šiais metais vaidino “Kada Kaimas Ne
miega.” Dar nėra vaidinta operetė “Ap
sigavo.” Veikalas’ “Javai Žydi” — taip 
pat dar nevaidintas. Kiek vėliaus LMS 
Centre bus galima gauti veikalas “Per
galė.” Visi minėti veikalai yra dideli 
veikalai. V. Bovinas, LMS Sek.

Mes Išarsim Aukso 
Skrynią

Labas, dirvos! Mes artojai!
Tėvų žemė pilna aukso.
Ošia pušys — lyg kartoja :
Globsim žemę — saulėn augsim!

Arkim, arkim — daug arimo! 
Žemė tyli — sėklos laukia. 
Tartum motina ji rymo ... 
Širdimi su ja suaukim!

Virpa saulėj vieversėlis.
Jo giesmė palaimins sėją.
Skrenda paukštis, anksti kėlęs.
Kas nerimsta, daug kur spėja.

Arkim, arkim — tiek arimo 1 
Dailiai plūgai verčia žemę. 
Klykė pempė — ir nurimo. 
Lyg kas širdį saujom semia.

Dar po varsną, dar po barą!
Švęskim varpų prisiskynę. 
Viltis plūgą žemėn varo ... 
Nes išarsim aukso skrynią.

P. Vaičiūnas.

Thanksgiving Day
We’ve something to be thankful for 
On this Thanksgiving Day, 
For after many years of war 
Peace has come to stay.

Our boys are now returning 
To their mothers and their wives, 
So that now, the war is over 
They may live their peaceful lives.

They’ll never have to leave again 
Nor their sons, or grandsons either, 
For that we can be truly thankful for 
But don’t forget it, neither.

The boys who are in the hospitals 
And the ones who can’t come home, 
Don’t take that needless trip this year 
It is not right to roam.

Buy a Victory Bond instead
With the money you’d spend on travel, 
Invest your money in this way 
To help those who won the battle.

For, many of our boys are
Still sick and are dying
From the wounds that they received 
While fighting and trying.

Help to keep you and their 
Country, go on freely living, 
But now it is your turn 
To help them by giving.

Buy an extra Victory Bond 
Do it right away,
The money is badly needed 
So hurry! Don’t delay.
Nov. 11, 1945. Viola Mae.

Kai jums prikimba veiksminis už* 
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —- gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
gelbės nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

Tarybų Lietuvai
Ilgai siurbėlės gėrė tau kraują, 
Aitrūs dūmai tau graužė akis, 
41gai nešė į svetimą jaują
Tavo grūdą kantrus žemdirbys.
Juodo kumečio rankos pūslėtos
Suko baudžiavos girnas sunkias,
Ir, lyg ašaros, rudenio lietūs 
Nužydėjusias prausė lankas.
Vargo Lietuva! Tu, kaip nalaitė,
Klaidžiame kelyje pamesta,
Po pasaulį blaškeis ... Bet laikai tie 
Nesugrįš, nesugrįš niekada!
Skausmo dienos ištirpo kaip snaigės,
Ir laimingos planetos vardu,
Nuo melsvų horizontų apsvaigęs,
Aš į ateitį langą kertu.

A. Churginas.

Skaitytojai Apie “B. G. 
Klaidą”

AŠ NORIU IŠTARTI AČIŪ ...
Aš irgi noriu ištarti ačiū R. Mizarai, 

kuris sukūrė tokį svarbų ir naudingą 
romaną, kaip “Bernardo Gavelio Klai
da,” knyga, kuri daug naudos padarė 
mūsų Lietuvių Literatūros Draugijai. 
Aš nemanau, kad rasis narys, kuris jos 
neperskaitys.

Po keleto dienų kai gavau knygą, vie
ną popietį, sugrįžęs iš darbo ir suvalgęs 
vakarienę, biskelį numigau (tai mano 
įprotis). Po to, peržiūrėjęs vietos dien
raštį, pasiklausęs radijo ir perskaitęs 
“Laisvę,” sakau savo draugei: “Šį va
karą pradėsiu skaityt ‘Bernardo Gavelio 
Klaidą.’ Ji man atsako: “skaityk gar
siai tai ir aš dirbdama klausysiu. — ne
reikės man skaityti.”

Tai aš ir padariau. Pradėjęs, pirmą 
vakarą perskaičiau du knygos trečda
lius, o sekantį vakarą užbaigiau visą.

Skaitant žmogus ir nesinori sustot.
Aš manau, kad ir kiti, kurie skaitė, 

toje pačioje padėtyj buvo. Perskaitęs ir 
sakau draugei: “Kažin, kaip jam seksis 
Detroite?” Maniškė atsako: “Aš manau, 
kad jie abu su Monika gražiai sugy
vens ...”

A. Gudzinskas,
Schenectady, N. Y.

DDIVnn 60c vertes
PRIEDU Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
Skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų. k
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo. .

Siųskit šj “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj 11 uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

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

Adresas........ ___......—...............

Pašto Ofisas...............................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. 67<-27N. * 
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j 
256 Stanlev St.. Winnloea. Man.. Can. | I

Dapildymas Teatrališkų 
Veikalų Sąrašo

Tūlas laikas atgal Laisvės 
Literatūros ir Meno Skyriuje 
buvo atspausdintas gausus są
rašas teatrališkų veikalų su 
pažadu dapildyti. čia seka 
veikalai, kurie pirmiau nebuvo 
atspausdinti:

“Angliakasiai”
“Apšvietos Vaisiai”
“Artistai”
“Aušrelė”
“Auksiniai Rakteliai”
“Buvo Klaida”
“Dar Tik Pradžia”
“Dėdės Silvestro Kieme”

•“Dėdės Tamo Bakūžė”
“Didžioji Mugė”
“Drama Miesto Sode”
“Dumblyne”
“Eglaitė”
“Egmontas”
“Gadynės Balsas”
“Garbintojai Dievų”
“Gaustas ir Zapse” 
“Gražinos”
“Iš Tamsos į Šviesą”
“išvadavo”
“Javai žydi”
“Jonvaikius”
“Kai Bangiečiai Banguoja”
“Kaimynai”
“Karės Nuotakos”
“Kas Nuveiks”
“Kauno Pilies Išgriovimas”
“Keistučio Mirtis”
“Komedija Statinėje” 
“Kova po Grunvalda”

(Tąsa 4-me pusi.) •



Ketvirtas puslapis
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su $10; LKM Choras su 
LLD 1-ma Apskritis su 
Vilnies Bendrovė $10;

127 kp. su $5, ir jos de- 
B. Gelgota $2 ir J.

SĖKMINGA BUVO CHICAGOS LIE 
TUVIU KONFERENCIJA

Išrinkta 11 Delegatų į Antrą
jį Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą; Priimta Eilė Svar

bių Rezoliucijų; Pakeista 
Organizacijos Vardas 
Lapkričio 4 dieną įvyko 

Chicagos Lietuvių Pergalės 
Konferencijos k o n f e rencija, 
Lietuvių Auditorijoj. Konfe
renciją atidarė komiteto pir
mininkas K. Kairis. A. Ken- 
stavičienė sudainavo Ameri
kos himną.

Mandatų komisija išrinkta 
iš sekamų delegatų: K. Zikso, 
A. šlegaitienės ir J. B. Jase
vičiaus.

Sekami garbės svečiai buvo 
pakviesti pakalbėti: senas ve
teranas lietuvių veikime Dr.
A. L. Graičiūnas; Karo Laivy
no karininkas W. Pozer, jūrei
vis- L. Mikutis, buvę kariai: F. 
Vaitkus ir A. Vaizgėla. Visi 
kalbėtojai nurodė, kad karas 
laimėtas su užsieniniu priešu, 
bet toli gražu nuo darbininkų 
laimėjimo geresnių gyvenimo 
sąlygų. Kariai nurodinėjo, 
kaip jie jautėsi karo metu ir 
tikėjosi grįžę rasti pilną de
mokratiją, tačiau to nerado. 
Taip pat nurodinėjo, kokį įs
pūdį jie gavo pasikalbėdami 
su lietuviškais pabėgėliais, ku
rie nacių okupacijos metu 
tarnavo naciams. Jie sakė, kad 
lietuviški fašistai nei kiek nė
gė resni už 
kai kuriais 
resni.

Mandatų 
vo, kad konferencijoje d.aljr- 
vauja 142 delegatai nuo 38 
organizacijų. (Bet vėliau pa
tirta, kad buvo daugiau orga
nizacijų atstovauta, tik sekre
toriai nepridavė mandatų.) 
Mand. kom. raportas priimtas. 

Konferencijos prezidiumas 
išrinktas sekamai: pirmininku 
Tex žebraitis, vice-pirmininku
B. Salaveičikas, sekretorė J. 
Skeberdytė; rezoliucijų komi- 
sijon išrinkta: F. Vaitkus, A. 
Vaizgėla, F. Abekas, A. Joni- • viškų kryžiokų nacių

i pagandai skleisti.
Pat pirmam puslapy, re

daktorius Tysliava sako: 
“Vargiai visuomenė susivo
kia, kad didžiuma dabarti
nių streikų yra komunistų 
kurstomi.”

Matote, kaip “profesoriš
kai” greit išrišamas eko
nominis klausimas. Čia pa
sakei, kad streikus sukurs
to komunistai, ir užbaigtas 
krukis. Jeigu panašiai gal
votų Washingtonas ir ten 
visi valdininkai, tai nereik
tų susirūpinti nei rekonver- 
sijos planais, nei reikalais, 
liečiančiais mūsų ekonomi
ni gyvenimą.

Girdi, N. Y. Times ko
respondentas pranešė, kad 
amerikiečių žinioje Vokieti
joj esama 47,000 lietuvių. 
Laisvė to tik ir laukė. Ir 
ką jūs manot? Laisvė, gir
di, juos pakrikštinusi na
ciais. Ak, koks pavojus lie
tuviškiems k r y -ž i okams. 

'l‘^s | Klausimas kyla, kas gi jie 
yra, jei ne naciai. Juk N. Y. 
Times koresp. pats pasako, 
kad jie yra “tikrų tikriausi 
naciai”.... “Jie net turi savo 
stovykloje s u o r ganizavę 
slaptą policiją, kuri norin
čius grįžti į savo tėvynę te
rorizuoja.” Vadinasi, ne
leidžia grįžti tiems žmo
nėms, kurie jaučiasi nenusi
žengę prieš savo tėvynę ir 
josios liaudį. Tą aiškiai pa
sako korespondentas: “Pas 
mus dalykai nėra pilnoj 
tvarkoje, nes mes naikina
me Vokietijos nacizmą, bet 
nuošaliai paliekame Pabal
tijos nacius stovyklose, net 
jų nesijodami.” Ar dar aiš
kiau reikia pasakyti, ponai 
kryžiokai ?
“Nepriklausomybės Verti 

Tik Barbarai”
Kitoj vietoj tas pats V. 

redaktorius pritepęs visą

■|
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pačius nacius, o 
atvejais dar žiau-

komisija raporta-

fondą. Visos rezoliucijos 
skaitytos ir priimtos.

Kalbėjo nuo Treasury 
partmento Miss. Jeanette
Įlips. Ji kvietė visus pirkti 
pergalės bondsų ir tuom pri
sidėti prie skubesnio sutvar
kymo pokarinio šalies atsistei- 
gimo.

Konferencijoje priduota se
kamų organizacijų ir pavienių 
sveikinimai: LLD 187 kp. svei
kino 
$10;
$10; 
LDS
legatai
Zlatkus $1: LLD 146 kp. su 
$6; Utenos Apskrities Drau
giškas Kliubas su $5 ; LDS 2-ra 
Apskr. su $5; Liet. Kultūros 
ir Meno Kliubas su $5; LDS 
53 kp., su $5; Abekų sureng- 
toj puotoj Ks. B. Karosienės 
patikimui sukelta $34; pavie
niai aukavo sekamai: J. Beni- 
kaitis $13; A. Gukas $10; J. 
M. Valatkai $10; F. Krisiūnas 
$5; K. Matukaitis $3; J. Pe
čiukaitis $4; po $2: J. Zda- 
nas, K. Post, P. Šmergelis, F. 
Černiauskas, A. Žebrauskas, 
A. Baltušis, A. Grina, J. Ma
žeika, A. Daraška. Po $1: A. 
Petronis, A. Kriauklis, K. 
Kairienė, Madisono pilietis, J. 
Dementis, J. Stonis, F. Stasiu- 
kėlis, W. Pozer, J. Kanceris, 
G. Rimkus, A. Stalnionis, V. 
Andriulis, J. Skeberdytė, P. 
Mikulėnas, J. Dorinienė, M. 
Virbickienė, Misevičia. Viso 
komitetas turi dėl pasiuntimo

delegatų $198. Tariame šir
dingą padėkos žodį visoms or
ganizacijoms ir pavieniams 
asmenims, kurie prisidėjote 
su finansine parama dėl to 
svarbaus reikalo.

Laike konferencijoj buvo 
pranešta, kad mirė veikli pa- 
žangietė Vera Vėšienė. Visa 
konferencija sustojo vienai 
minutei, kad išreikšti liūdesį 
dėl V. Vėšienės mirties ir kar
tu išreikšti pagarbą velionei.

Konferencija nutarė rinkti 
delegatus pasiuntimui į Antrą
jį Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą, kuris įvyks lapkri
čio 23—24 d d. Pittsburgh e. 
Delegatais išrinkti sekami as
menys : Dr. A. L. Graičiūnas, 
P. Stogis, A. Vaizgėla, F. Vait
kus, F. Abekas, S. Budrienė, 
V. Andriulis, Tex žebraitis, 
B. Salaveičikas, L. Matuzienė, 
I. Rasinskas.

Nutarta pakeisti Pergalės 
Konferencijos Komiteto vardą. 
Pasiūlytas sekamas vardas ir 
vienbalsiai priimtas: Chicagos 
Lietuvių Organizacijų Bend
ras Komitetas.

Išrinktas naujas komitetas 
iš sekamų delegatų: V. An
driulio, J. Skeberdytės, J. Mi
sevičiaus, A. Jonikienės, J. 
Mažeikos, K. Kairio, F. Vait
kaus, A. Vaizgėlos, F. Abeko 
ir J. šarkiūno.

Konferencijoje buvo pasiū
lyta, kad mūsų organizacijos 
bandytų tartis, kad neįvyktų 
vieną dieną du ar trys koloni
jose parengimai.

Konferencija likosi uždary
ta per vice-pirmininką B Sa- 
laveičiką, kaip 4:30 vai. va
karo. Konferencijos Sekr.

J. Skeberdytė

Pittsburgh, Pa

Gal

Patarimas South Sides 
Biznieriams 

tūli pittsburghiečiai 
dar nežino, kad Demokratinių
Lietuvių Suvažiavimas įvyks 
mūsų mieste lapkričio 231 ir 
24 dienomis, Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje, 1721 Jane 
St.

Lietuviai biznieriai turėtų 
papuošti savo įstaigas atatin
kamais obalsiais, reiškiant pri
tarimą Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui; užkviečiant de
legatus atsilankyti į savo įstai
gas. O lietuvių biznierių yra 
nemažai.

Kaip jau žinoma, delegatų 
bus didelis skaičius iš įvairių 
kolonijų. Nėra abejonės, kad 
delegatų 
kurie turi 
biznieriais 

žinoma,
rie serga keista 
visur vaidinasi 
Vienas iš tų yra 
kė, kad jis atmokėsiąs Piliečių 
Draugijai pinigus, kurie yra! 
paimti’ nuo suvažiavimo ren- j 
gimo komisijos, kad tik Demo-; Honolulu. — Policija jieš- 
kratinių Lietuvių Suvažiavi-1 ko hawaii’eciu, kurie, girdi, 
mas neįvyktu tos draugijos i užpuldinėję Amerikos jūrei- 
salėje. Bet ne visi Piliečių | vius.

Draugijos nariai serga ta li
ga, tai ponui R. liepė nusira
minti.

Reikia pagirti Piliečių Drau
gijos narius už tokį pasielgi
mą. O ponui R. patarčiau at
eiti į suvažiavimą ir pamatyti 
jo

Dapildymas Teatrališku 
Veikalų Sąrašo

eigą.
S. Orda,
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo Rengimo 
Komisijos Sekretorius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Skaudviliečiai Gavo Žemės 

Paskyrimo Aktus
Tauragė. Tauragės apskr. 

pradėta įteikti valstybiniai že
mės paskyrimo aktai naujaku
riams. Nelabai seniai iškil
mingame susirinkime įteikti 
žemės paskyrimo aktai Skaud
vilės valse, naujakuriams. Pir
masis tokį brangų dokumentą 
gavo drg. P. Bridikis iš Vaidi
lų apylinkės. Po jo tokius pat 
dokumentus gavo drg. J. La- 
sauskas iš Būgų apylinkės, drg. 
P. Ačas iš Girdiškės apylinkės 

' ir kiti.

dis- į

komisijos
re-

dar buvo 
diskusijų

ga
rą-

rezoliucija 
pagerinimo

5) Recon versi j os 
klausime, 6) Valstybės Depart
mentui pasiųsta rezoliucija, 
kurioje prašoma atkreipti aty- 
dos, kokios .rūšies pabėgėliai 
yra šelpiami per lietuviškąjį

.. ~~.. .. —

kienė, A. Stalnionis.
Komiteto sekretorius V. i 

Andriulis išdavė platų veiki
mo raportą, kuriame pažymė
jo, kad Chicagos Lietuvių Per
galės Konferencijos Komite
tas atliko daug garbingų dar
bų, prisidedant su darbu dėl 
greitesnės karo pergalės.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto sekretorius M. Zal- 
dokas raportavo, kad teikimo 
pagalbos Lietuvos žmonėms 
darbas einasi gerai ii’ jau bai
giama užpildyti pasiskirta 
kvota. Viso buvo nusitarta su
kelti $20,000 vertės dovanų 
vietinio komiteto konferenci
joj. Kaip dabar yra, jau ap- 
skaitliuojama, kad jau išsiųs
ta virš $18,000 vertės dovanų, 
o iki šio mėnesio pabaigos bus 
net perpildyta minėta kvota.

Daugiausiai prie to darbo 
yra prisidėję šie asmenys: S. 
Budrienė, A. Ramonas, M. Ra
monienė, O. Survilt€nė, M. 
Kirdeikienė, E. škutienė, Rim
kienė ir eilė kitų.

Po raportų ėjo plačios 
kusijos bei apkalbėjimas, 
nuveikta ir kas 
Įima atlikti. Po 
portai priimti.

Rezoliucijų 
portas. Skaityta sekamos 
zoliucijos: 1) Bendro organi
zacijų veikimo klausime, 2) 
Meno ir kultūros reikale, 3) 
Nacionaliam Karo Fondui, 
kurioje nurodoma, kad lietu
viškasis fondas naudoja pini
gus šelpimui visokios rūšies 
pabėgėlių, kurių tarpe yra net 
nacių agentų, o nešelpia Lie
tuvoje gyvenančių žmonių, ku
rie tiek daug nukentėjo nuo 
nacių surengto karo ir naciš
kos okupacijos, 4) Miesto ma
jorui pasiųsta 
transportacijos 
klausime,

Skaitytoji^ Balsai
Apie Vieną Vienybės 

Numerį
Papuolė man į rankas 

Vienybės numeris spalių 19 
d. Atydžiai peržiūrėjęs su
radau daug šlykštybių. Ta- 
čiaus prisiminiau, kad tas 
laikraštis leidžiamas lietu- 

pro-

, su daug pabrauki- 
kad jo nesąmonėmsmų 

priduoti daugiau reikšmės. 
Tautos, siekiančios sau ne
priklausomybės nuo išlau
kinės “protekcijos”, vadina
mos barbariškomis. Mat, 
lai jas išnaudoja svetimi 
kapitalistai, imperialistai. 
Bet ve, Pabaltijos tautos, o 
tarpe jų ir Lietuva, tai tu
ri išstoti iš Sov. Sąjungos.

Taip, Lietuva yra kultū
riška šalis, ir ji savo likimą 
išsprendė dar 1940 birželio 
mėnesį 98 nuošimčiais savo 
piliečių balsų. -

Bet, pon. Tysliava, pats 
gerai žinai, kad jums ir jū
sų kryžiokiškai grupei ne
apeina laisva Lietuva ir jos 
liaudis. Juk karo metu jūs 
troškote, kad Hitleris lai
mėtų. Jūs norite, kad Lietu
voje vėl grįžtų fašizmas ir 
Lietuvos liaudį vargintų, 
alkintų ir kalėjimuose kan
kintų. Tai tokios Lietuvos 
jūs norite.

Toliaus tūlas pabėgėlis, 
A. Dau jenas iš Europos lie
ja krokodi liaus ašaras dėl 
Lietuvos. Bėdavoja, kad pas 
juos, t. .y lietuviškus na
cius, nėra vienybės ir dėlei 
to jie vis dar turi vargti po 
įvairius kampus išsiblaškę. 
Jau jie ten (Europoj)' šiaip 
taip laikosi, tik čia Ameri
koj jos dar labai stoka. O 
tai todėl, kad čia nėra ge
ro fašistų vado. Rašo jis: 
“Natūralu, galėjo susifor
muoti apie aukščiausį lega- 
lį respublikos prezidentą.” 
Bet nelaimė, “prezidentas 
Smetona pergreit tragiškai 
žuvo.”

Ak tu Jackau! 
Smetona 
“šiur” visi kryžiokai senai 
jau būtų tupėję ant Gedimi
no kalno “nepriklausomoje” 
Lietuvoje ir orgijas būtų 
kėlę. O dabar vargšams te
belieka žiūrėti, kaip 
katinėliui į lašinius ir var
vinti seilę.

Jūs galite verkšlent, gai
lėtis fašizmo, bet Lietuvos 
liaudis atsikratė to brudo 
ir dabar eina nauju keliu..

G. A. Jamison

Jeigu
būt gyvas, tai

tam

“Tėvai ir Vaikai arba
Milionas Sielvartų

“Vaikystė“
“Vergijos Griuvėsiuose“
“Viltis“
“Vos Neapsivedė“
“Vytautas pas Kryžiočius’
“Žalgirio Ainis“
“žodžiai ir Atbalsiai.“

P. A. Jatul.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
“Lėlių Namai“
“Meilė Visų Ligų Gydytoja 
“Milžino šešėlyje“ 
“Mirties Laižybos“ 
“Nepataisoma Klaida“ 
“Nerimta Komedija“ 
“Neverkit pas Kapą“ 
“Nutrūko“ 
“Operacija“ 
“Op, Nemunėli“ 
“Pasaulis be Vyrų“ 
“Pasaulio Gaisras“ 
“Panjolas“ 
“Piktažodžiavimo

Mokyki 
“Pinigai Galvasukiai“ 
“Petras Kurmelis“ 
“Pirmutinis Degtinės

Varytojas
“Pradingo Viltis“ 
“Prakeikimas“ 
“Partizanų šūkis“ 
“Priesaika“
“Prieš Srovę“ 
“Raudoni žiburiai“ 
“Revoliucijos Viltis“ 
“Rusijos žmonės“ 
“Rukio Pinigai“ 
“Skirgaila“
“Svajus“
“Taip i)’ Bus“ 
“Teismo Diena“

a

Tol. TRObridge 6380

Dr. John Repshis
• (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central 8k».

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Evergreen 8-9770

Laidotuvių Direktoriai

Telef. HUmboIdl 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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

biznierių, ku- 
liga — jiems 
komunizmas.

R. Jis p arei š-

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Managėr
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

tarpe bus ir tokių, 
pažintį su mūsų 

ir kitais.
yra

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

(Shalmskas)

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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532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

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

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

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

GTRTffUSIfl DUONA
SCHOLES BAKING

J. J. Kaškiaučius, M. 1)
530 Summer Ave. Newark, N. J.

NAMU SAVININKAI!
Pasiinatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų - namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL 
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and GriT” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

/ PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

159 GRAND ST.
(Skėriai nuo Republic Teatro)

V

aa aa aa mi aa

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

►404

1113 Mt Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Trumano ir Attlee Pa 
reiškimas apie Ato

minę Bombą

Buvęs Žinomas Japonų 
Karo Planas

Anglijos' valdžia įsake sa
vo kariuomenei visomis jė
gomis slopint,, žydų riaušes 
Palestinoj.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
darymas išvystytų reikia
mą pasaulio pasitikėjimą 
pirma, negu bus daromas 
kitas žingsnis. Ypatingai, 
manoma, jog komisija pir
miausiai turėtų pasišvęsti 
plačiam apsikeitimui moks
lininkais ir mokslinėmis ži
niomis, o kas liečia antrąjį 
žingsnį, tai kad komisija 
pašvęstų savo atydą surink
ti pilnas žinias apie gamti
nes žaliųjų medžiagų vers
mes.

“9. Žiūrint į gręsiančias 
mokslo panaudojimo baise
nybes naikinimo tikslais, 
kiekviena tauta stropiau 
supras, negu bet kada pir
miau, milžiniškąjį reikalą 
išlaikyti įstatymų viešpata
vimą tarp tautų ir pašalin
ti karo rykštę nuo žemės. 
Tatai galima padaryti tik' 
visaširdžiai remiant Jungti
nių Tautų organizaciją ir 
sustiprinant ir paplatinant

Washington. — Amerika 
buvo susekus slaptus japo
nų pranešimus, kurie, gir
di, parodę 12 dienų iš anks
to, kad Japonija ruošėsi už
pult Perlų Uostą. Kongres- 
manų ir senatorių komite
tas nagrinėja nukopijuotus 
japonų slaptraščius. Vienas 
Japonijos-atstovo raportas 
iš Washiiigtono. sakė tilę už 
dienos pirm Perlų Uosto 
užpuolimo:

“Vesdami tiesiogines de
rybas su prezidentu (Roo- 
seveltu) ir Hullu (valsty
bės sekretorium), mes taip 
pat apdirbinėjome asmenis, 
kurie turėjo lygiai didelę 
tiesioginę intaką valstybės 
departmentui.”

jos galią, tuo būdu suda
rant sąlygas tarpusavio pa
sitikėjimui, kur visos tautos 
turės laisvę pasišvęsti tai
kos darbams. Mes esame 
tvirtai pasiryžę be apsiribo
jimo darbuotis, kad pa
siektume šių tikslų.”

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

S. Kuzmickas, Shenandoah ......
V. Ramanauskas, Minersville .. 
S. Puidokas, Rumford ..............
Gco. Shimailis, Montello ...........
P. Anderson, Rochester ...........
C. K. Urbonas, Hudson .............
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .. 
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
P. Šlajus, Chester ............ .^.......
V. Padgalskas, Mexico ...............
V. Ramanauskas, Minersville ....

Punktai
218ALDLD 145 kp., Los Angeles

S. I’enkauskas-
Tamašauskas, Lawrence .... 

A. Valincius, Pittston ................
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
J. Grybas-
J. LingeviČius, Saginaw ...........

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

J. Valley, New Britain .........
Rudman, New Haven .........
P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
Žukienė, Binghamton ..........
Wilkas, Wilmerding .............
Simutis, Nashua ....................
Pruseika, Chicago ................
Tamašauskiene, W. Roxbury 

Adams, Grand Rapids ...........

212
208
166

Anglai užėmę kelis val
dinius rūmus Surabayoj.

Chungking. — Vidurinės 
Chinijos valdžia t>ijo, kad 
nesusidarytų didelė tarybi
nė chinų valstybe iš šiauri
nės Chinijos ir Mandžuri- 
jos. _______

Portugalijos valdžia are
štavo Demokratinės Vieny
bės Judėjimo vadus.

Šypsenos
Nenugąsdino

Jei tamstos žmona tiek 
daug rūkys, tai nesulauks se
natvės !

— Dėkui Dievui, tegu būna 
jauna!

Išgelbėjimas
Padavėjas (labai įsismagi

nęs įpiršti) : “Mieloji ponia, 
pagaliau aš parodau tamstai 
tokią medžiagą, kuri pati už 
save pakalbės”.

Pirkėja: “Dėkui Dievui, kad, 
pagaliau, nebereikės tamstos 
klausytis.”

Įspėjo
parduotuves iš- 

— sako Onutė 
Na, pabandyk įs-

Domei Visų Delegatų, 
Išrinktų į Demokratinių 

Lietuvių Suvažiavimų
‘ Draugės ir draugai, kurie 

esate išrinkti į Antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
ir kurie turite Pittsburgh© ar
ba jo priemiesčiuose giminių, 
draugų, bei pažįstamų, , tai 
malonėkite savo pažįstamiems 
pranešti, kad pagelbėtų parū
pinti nakvynes, nes viešbu
čiuose niekur negalima gauti. 

Komisija dirba rūpestingai 
ir visi delegatai bus nakvynė
mis aprūpinti. Kurie važiuo
site į Pittsburghą ketvirtadie
nį, Padėkavonės Dienoj, tai 
važiuokite tiesiai į salę, 1721 
Jane St., South Side, kur at
sibus suvažiavimas.

Jeigu kuriems nėra būtino 
reikalo važiuoti iš vakaro, tai 
būkite geri ir atvažiuokite 
penktadienį. Tai komisijai bus 
daug lengviau sutvarkyti nak
vynes. Jeigu kurie atvažiuosi
te vidury nakties, tai bus la
bai sunku surasti apsistojimo 
vietas.

Komisijos narė,
. E. K. Sliekienė.

Pittsburgh, Pa

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
Lengvam sustatymo darbui 

GEROS ALGOS 
BONAI 

Kreipkitės 
MICRO-LITE CO. 

44 WEST 18TH ST.
(271)

FINIŠERKOS PRIE UNIFORMŲ 
TAIPGI MERGINOS PRIE SKALBYKLOS 

DARBO. NUOLAT—GEROS ALGOS. 
CUNNINGHAM LAUNDRY, 

138-02 ELDER AVE., FLUSHING, L. I.
FLUSHING 3-0193

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(273)

OPERATORĖS
PRIE BLIUSKUCIŲ

Geros Darbo Sąlygos 
Patogi Transportacija

FA-MUS SPORTSWEAR
601 — 4TH AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.
(269)

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

tis nuo valandų. Algos ir Bonai.
CELLO-MASTERS, Ine., 

1155 Randall Ave., Bronx 
DAYTON 9-6455.

THE

(269)

Buy More Bonds

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

REIKIA VYRŲ!
NUOLATINIS DARBAS — GERA ALGA

Paprasti Darbininkai • Be Patyrimo Fabriko 
Darbininkai

Mašinistai • Tool & Die Darytojai

Designers—Electro-Mechanical

Elektros Indžinieriai

(Development ir Project)

Kreipkitės nuo 8:15 A.M. iki 4 P.M.

Thomas A. Edison, Ine
Gate 43, Lakeside Ave., West Orange, N. J.

(274)

Edison Emark Battery Division

REIKIA TUOJAU
hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
of 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE 
EB 321 has been 
to sell beer, 
the. Alcoholic 
802 Caton 
County of 
premises.

DŽIANITORIŲ • SKREPŲ KRAUSTYTOJŲat retail under Section 107
Beverage Control Law 

Avenue, 
Kings, to PRODUKCIJOS DARBININKŲ (Priedai už Gabumus)Kelrodis Demokratiniu Lietu

vių Suvažiavimo Delegatams
Nuo visų gelžkelių stočių, 

Pennsylvania, Baltimore, Ohio, 
Lake Erie, New York Central, 
reikia paimti gatvekarį 50 
Carson. Nuo Pennsylvania sto
ties tą gatvekarį galima gauti 
ant Grant arba Liberty Avė. f 
nuo Baltimore & Ohio ir Lake 
Erie stočių ant Smithfield.

/No. 50 Carson gatvekariu 
reikia važiuoti iki 18th St. ir 
Carson, ir iš ten du blokai į 
pietus randasi suvažiavimo 
salė, 1723 Jane St.

Iš miesto važiuojant reikia 
paimti 53 Carrick gatvekarį 
ant 4th Avė. ir važiuoti iki 
18th St. ir Sarah St.

Automobiliais važiuojant i.š 
New Yojrko keliu 22 ir 30 
Forbes St. reikia važiuoti iki 
22-ros gatvės tilto ir per tiltą 
pervažiavus reikia važiuoti ikįz 
Carson St. ir paskui Carson St. 
iki 18th St.

Važiuojant iš Chicagos ke
liu 31 įvažiuoji į Carson St., 
ir ta gatve reikia važiuoti iki 
18th St.

— Visas 
vaikščiojau, 
draugei. — 
pėti ar nusipirkau ko man rei
kėjo ?

— Aišku, kad ne, — atsa- 
ši, — dabartiniu metu sun- 
kreditan gauti. . .

802 Caton
EDWARD 
Ave.,

J. RYAN
Brooklyn, N. GERI DARBAI — GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10827 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
3061 Fidton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES BRACKLER & 
EDWARD BALZER

Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

KREIPKITĖS

Thomas A. Edison, Ineko 
ku148

144
139
130
130
126
114
104
96
88
52
24
14

621 
568 
540 
514 
497 
486 
468 
434 
416 
384
372 i J.

ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 362 D.
P. Šlekaitis, Scranton ............... 324 £J-
ALDLD 25 kp., Baltimore ....... 292,
J. Burba, So. Boston ..................  260 ■ £,
ALDLD* Moterų 20 kuopa, ■ h.

Binghamton .......................... 240 j
L. Bekešienė, Rochester ........... 252, J. Stankevičius, Wilkes-Barre ....

A. Stripeika ir G. Kudirka jau vėl pirmoj vietoj. Ma
tyt, jie nepasiduoda Newarkui, bet Žukauskienė sako, 
kad ne taip lengvai ji užleis pirmą vietą, nes moterys ir 
gali gerai darbuotis šiame vajuje. Jai į talką šį sykį at
ėjo Geo. Jamisonas iš Livingstono ir J. Bimba iš Pa- 
tersono, N. J. Priduota nauja prenumerata' ir pluoštas- 
atnaujinimų.

Draugai Stripeika ir Kudirka paaugo punktais su 
dviem naujom prenumeratom ir daugeliu atnaujinimų.

J. Mockaitiš iš Bridgeport, Conn., prisiuntė du nau
jus skaitytojus ir porą atnaujinimų. Tikimės, kad jo * 
talkininkas Baranauskas neužilgo taipgi ką nors pri
sius.

P. Beeis ir F. Klaston pavarė S. Kuzmickas iš laimė
tojų skyriaus. Ar Kuzmickas užsileis?

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: V. J. Stankus, Easton, Pa.; H. žukienė, 
Binghamton, N. Y.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Elizabeth, N. J
061 Belleville Turnpike, Kearny, N. J.

F.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3919 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN, SAM. MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN

3919 —18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at rctAil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1921 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

SAM SAPOLNICK & SAM GRADSTEIN 
f Big-Bell-Super Market.)

1921 Fulton St., Brooklyn, N.

y.

MUSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
Jsisteigimas 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 tinkamų namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti šėrų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną serą.
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.
Brooklyn 6, N. Y,46 Ten Eyck St

I

Mi- 
Tai 

kitų

bėga 
pusė

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10846 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
383 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HARRY 
383 Nostrand Ave.,

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LERNER
Brooklyn. N. Y.

REIKALINGI
AUTOMOBILIŲ

MECHANIKAI
Daug Viršlaikių

SCOTT MOTOR
SALES INC.
DOVER, N. J.

BUŠŲ DRAIVERIAI
MECHANIKAI

APVALYTOJAI
(271)

STALIORIAI 
Al

PRIE AUKŠTOS RŪŠIES 
RAKANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS 
Skambinkite

IRONSIDES 6-2750

Nuolatinis Darbas
KREIPKITĖS 9 IKI 5

1R0NB0UND
TRANSPORTATION CO
6 MARGARETTA ST.

Prašome Pagalbos Gavime 
Laisvei Skaitytojų

Gerbiami elizabethiečiai ir 
apylinkės Laisvės skaitytojai 
ir rėmėjai, mes prie jūsų krei
piamės, kad pagelbėtumėt 
mums gauti naujų Laisvei 
skaitytojų, nes mudviem yra 
sunku surasti. Jau du pridavė 
naujus skaitojus, tai V. 
kutaitytė ir P. Vaičionis. 
labai ačiū. Prašome ir 
draugų taip pasirodyti.

Kaip matote, laikas 
greitai. Jau mėnuo ir
prabėgo, o pasirodo, kad ma
žai ką nuveikėm, nors dirbo
me gerai, kiek galėdami^ Dau
giausia turime darbo savo ko
lonijoj, kurios dar nepaden- 
gėm. O jeigu būtų vajaus lai
kas trumpas, tai paliktų daug 
skaitytojų neaplankyta. Ka
dangi praeitas vajus buvo 
trumpas, tai daug skaitytojų 
liko neaplankyta, tai po va
jaus aš turėjau daug darbo, 
kol visus aplankiau ir dar ga
vau 7 naujus skaitytojus. Jei
gu būčiau tuos pridavęs va
jaus laiku, tai būtume aukš- 
čiaus stovėję.

Aš su drg. Kudirka pasi
tariau, ir mudu duodame su
manymą, kad šis Laisvės va
jus būtų ilgesnis, negu buvo 
praeitais metais. Prašome va
jų pailginti iki sausio 12 d. 
1946 
Įima 
tikti, 
gaiš, 
mam
skaitytojų. Laisvę tuomet už
rašo . draugas draugui, brolis 
broliui arba seserei.. Pratęsi
mas vajaus duotų Laisvei dau-. 
giau naujų skaitytojų.

Vajaus laiku visi turi gerus 
pagelbininkus, o kai tik va
jus pasibaigia, rodosi visi už
miega, nebesirūpina, 
palieka neaplankyti 
jai.

Aš nenoriu girtis, 
noriu priminti, kad 
met darbuojuosi dėl
renku pinigus ir drabužius. 
Taipgi dirbu dienraščiui Lais
vei ir nepavargstu, kaip kiti, 
dar už mane jaunesni, kurie 
skundžiasi, kad jie pavargsta.

Aš manau, kad visi Laisvės 
vajininkai sutiks su mūsų pa
siūlymu vajų pratęsti.

A. Stripeika ir J. Kudirka

m. Mat, per šventes ga- 
daugiausia draugų susi- 
ir besikalbant su drau- 
kuomet 'jie būna links- 
ūpe, galime gauti naujų

ir taip 
skaityto-

Tačiaus 
aš visuo- 
Lietuvos,

J. Urbonas

PRANEŠIMAI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOMINICK ST. ANGELO 
Also Nick’s Fish Market

338 Reid Ave.. Brooklyn, N.

the

STALIORIŲ 
FORMANAS
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARĘAS 
Rašykite 
BOX 302

20 WEST 43RD ST., N. Y. C.

NEWARK, N. J.
(274)

TOOL IR DIEMAKERS 
1-MOS KLASĖS TIKTAI.

Gera alga ir geros darl>o sąlygos.
LENOX MFG.

774 LENOX ROAD, BROOKLYN
(274)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

įvyks antradieni, lapkr. 20 d., 7:30 
vai. vak. LAU Kliubo 
22nd 
labai 
— P.

St. Draugai, šis 
svarbus, būtinai 
Janiūnas, sekr.

selėje, 2 W. 
susirinkimas 
dalyvaukite.

(269-270)

organizacijų ruošia 
25 d. Liet. Salėje, 
Programe dalyvaus 
solistų, duetų, taip-

BALTIMORE, MD.
Suvienytas Komitetas iš Lietuvių, 

Rusų, Ukrainų 
koncertą, lapkr. 
851 Hollins St. 
3 chorai, bus ir
gi dainuos solistas Valukas su sū
num iš Wilkes-Barre, Pa. Po Kon
certo šokiai, valgiai ir gėrimas, tad 
prašome įsitėmyti dieną ir laiką ir 
dalyvauti. Pelnas skiriamas pagal
bai Lietuvos žmonėms. (269-270)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas 

lapkr. 18 d., 1:30 vai. dieną. 
Stankaus barzdaskutykluoj,
St. Prašome visus narius dalyvauti.

įvyks

Ferry

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. ir Moterų Kliubas 

rengia bankietą su koncertine pro
grama; tai bus deelgatų išleistuvės 
į ADL Suvažiavimą, įvyks lapkr. 18 
d., 5 vai. vak., 823 Main Street. 
Prašome visus dalyvauti. — Kom,

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE Is hereby given that' License ■ No. 
RL 15936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1354 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MURPHY
1354 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hėreby given that License No. 
RL 15925 has? been issued to the undersigned 
io sell beet’, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 — Avenue X, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICOLO POLACO v 
Welcome Rest.—Pizzeria Napolitana

284 Avęąue X, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 1699 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 616 Thrpop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i ft. J 21

Wines & Liquors 
Ave., Brooklyn. N.616

MILTON STONE
Pulton—Throop

Throop

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 5059 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 681 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

681

JOHN J. CENTORE & 
ANTHONY M. PRIMATO 

(d-b-a Primcent W 
Liberty Ave

ines & Liquors) 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
I., 1716 has 
to sell wine _ . ______
107 of* the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 Pine Street, 
County of Kings, 
premises.

128 I’i ne
RALPH 
St..

to

j.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

RICCIARDI
Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 1830 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 176 Grand St., Ext., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAY SABLE & EVA MOSKOWITZ 
(The Grand St. Ext. Wine & Liquor Store) 
176 Grand St. Ext., Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 1835 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at H9 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. SELMA SWARTZ
149 Rockaway Ave.. Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 1695 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 3006 Avenue M, 
County of 
premises.

3006 Ave.

Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

ELEANOR GAVRIN
(Gavrin Liquor Store)
M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1511 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail unde)' Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 26 Macombs PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LESLIE T. TURNER
26 Macombs PI.,

REIKIA 
BUŠELMANŲ
Prie kelnių jr kolų

Kreipkitės
RONNER’S MEN’S TAILORING 

DEPARTMENT

KONNER’S
MARKET PRIE CHURCH ST.

PATERSON, N. J.
(269)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAGELBININKAS
Stiprus vyras pagelbėjimui ant troko. Nuo
latinis darbas ir gera alga tinkamam vyrui.

MALLETT & ROSENBERG,
56 COOK STREET, BROOKLYN.

(270)

MEDŽIO APDIRBĖJAI
PATYRĘ

Prie komercijinių trokų viršų. 
Nuolatinis darbas.

GERA ALGA—APMOKAMOS VAKACIJOS

Metropolitan Distributors, Inc.
501 TENTH AVENUE, N. Y. C.

MEDALLION 3-4000

MERGINOS MERGINOS 
18 IKI 30 

Lengvas Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolatinis Darbas-- Užtikrintas Darbas 

f Progos Pakilimams 
Poilsio Periodas, Linksmos Aplinkybės 

Apmokamos Vakacijos ir Šventės 
Kreipkitės Nuo Pirmadienio Iki 

Penktadienio, 8:30 iki 5. 

SCOTT PAPER COMPANY 
CUT-RITE DIVISION

50 Harrison St., Hoboken, N. J.
(273)

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKINIMOSI GERO AMATO
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

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

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

(270)

APVALYTOJAI IR 
APTARNAUTOJAI

Pavieniam kambarys, duodama 
valgis ir uniformai.

Kreipkitės asmeniškai arba rašykite j 
PERSONNEL OFFICER 

ENGLEWOOD HOSPITAL 
ENGLEWOOD, N. J.

(tiktai 20 minučių busu nuo New York City) 
__________________________________________(269) 

INDŲ MAZGOTOJAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

Linksmos darbo sąlygos 
PRIE AIRPORT 

Moderniškai {rengta. Pakilimų progos.
Kreipkitės 9 iki 12 pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu.

T. W. A. HANGAR NO. 6 
La Guardia Field.

_____________________________________ (271)

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)

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

(X)

Stalioriai
1-MOS KLASĖS

KRAUTUVIŲ RAKANDAM
IR BUFETAM

PUIKIAUSIOS ALGOS
ŠAUKITE

GLENMORE 2-4590
(VUBrooklyn, N. Y.
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FILMOS - TEATRAI

Vandalai Taršo Namą, 
Priglaudusi Negrą 

Veteraną

Bronx Išrinktųjų 
Balsy Skaičiai

Jeigu mes pagalvosime apie 
metai kiti atgal skaitytas di
džiojo New Yorko žinias, mes 
atsiminsime, jog Queens buvo 
ta nelaiminga miestą dalimi, 
kurioje buvo atrasta naciams 
informacijų siuntimo stotis. 
Ten buvo rastas (palyginus su 
abelnu skaičiumi gyventojų) 
nemažas skaičius vienu ar ki
tu būdu prasikalstamai tarna
vusių naciams, neskaitant ne
teistų, bet tam pačiam tikslui 
tarnavusių propagandistų.

Ten ir dabar tebesiauČia tie 
propagandistai, tik po prie
danga pas mus legalizuoto na
cizmo — atakų ant negrų. 
Štai, kaip jie veikia:

Mr. ir Mrs. Axelrod, gyve
nantieji 1 14-15 230th St., St. 
Albans, neseniai priėmė į sa
vo namus negrą veteraną su i 
žmona, nes jie neturėjo kur i 
gyventi. Po to, per trumpą 
laiką, nuo pereito rugsėjo 3- 
čios, jų namas buvo nacių pro
pagandos užnuodytų vandalų 
suterštas 5 kartus.

Paskiausia iš tų 5 atakų pa
pildyta Karo Paliaubų Dieną, 
kada visi padorūs žmonės mel
dėsi, posėdžiavo, dėkojo tiems, 
kurių pasiaukojimu fašizmas 
užjūryje buvo sumuštas, ka
ras baigtas., O čia, mat, buvo 
tebekeršijama už tą laimėji
mą. Ant sienų, laiptų, meta
mos stiklinės su 
glitais.

Axelrodai yra 
je apylinkėje 24
tų paskutinius 4 toje pat vie
toje, bet su nieku niekad ne
susipratimų nėra turėję. Tad

atakos davimas New Yorko mieste ir 
valstijoj esąs labai lėtas, par
duota tik 19.2 nuošimčių kvo
tos mieste ir tik 18.6 nuošim
čių užmiestyje.

Michael J. Quill, darbietis, 
buvo paskelbtas išrinktu pirm 
užbaigimo balsų rokavimo, ga
vęs pilną kvotą, 75,000 balsų. 
Kiti, surokavus iki paskutinio 
baloto, turėjo balsų :

Charles E. Keegan, dem.

Queens Pabaigė Balsy 
Rokavimą, Brooklyne 

Baigiamas

Metropolitan Dailės 
Muziejaus Planai

67,673.
Edward Cunningham, de- 

mokr. 56,538.
Bertha Schwartz, dem. 4 3,- 

977.
Ira J. Palestin, lib. 39,052.

MUZIKA
ir

aliejais, de-

išgyvenę to-
metus ir iš

Visi muzikos mylėtojai 
ypatingai piano muzikos mylė
tojai pastebėjo Laisvės kon
certe lapkričio 11-tą naują ar
tistę. Pastebėjo ir pasidabojo. 
Ja buvo Miss Elsa Fiedler, žy
mi muzikos mokytoja ir kon
certų dainininkų akompanis- 
tė.

Pasidaboti, žinoma, buvo 
ko, nes ji yra viena iš žymių
jų figūrų muzikos srityje.

Miss Fiedler, sesuo Arthur’o 
Fiedler, žymaus orkestrų va
do Bostone, yra kilus iš Bos
tono, bet New Yorkan atvyko 
dar jaunutė būdama studijuo
ti muzikos. Jinai taipgi studi
javo Vienoje, Paryžiuje. Čio
nai dirigavo “Carmen Jones” 
kompanijos praktikoms ir Shu- 
bert’o Gilbert ir Sullivan gru
pei. Jinai taipgi veikia Natio
nal Broadcasting Co. štabe. 
Pastaruoju laiku jinai yra Bi- 
rutos Ramoškaitės ne tik 
akom pan istė, bet ir mokytoja.

Pergalės Paskolos bonų par-
jie įsitikinę, jog šios 
yra įtūžusių rasistų kerštą v i 
mas. Gi tą negrų 
pažįsta per pastaruosius 8 
metus.

Axelrodai anaiptol nesiruo
šia rasistams nusileisti, negrų 
šeimos iš savo namų jie ne
kraustys. Jie įsitikinę, kad visi 
padorūs kaimynai stos su jais 
ir kad rasistai turės arba iš
mokti sugyventi su žmonėmis, 
kaip privaloma demokratijoj, 
arba turės patys nešdintis į 
nuolatos mažėjantį “tyro krau
jo arionų” pasaulį.

šeimą jie '

The Theatre Guild’s Muzikalis
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Kammerstein 2-Jc 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD

KEEL
BETTY JANE

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketvirt. ir Sestad. 
ATVĖSINTAS ORAS

JOSEF 
BULOF 
RUTH 

WESTON

Puiki Komedija nu dviem jūaų 
mėgiamosiom žvaigždėm!

Eddie Bracken * Veronica Lake 

“HoM That Blonde^ 
ALBERT DEKKER ir WILLIE BEST 

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

mount'© Žvaigždinis Atradimas 
FRANK SINATRA

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

Ijine Bros., Coke ir Poke 

PARAMOUNT 
BROADWAY IR 43rd STREET

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų 
Europini vaidinimų "Lilliom” Molnar'o 
Muzika Richard’o Rodgers. • žodžiai

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

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

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

ir

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk pirmuosius Francijos rinkimų judžius! Matyk, kaip Japonai perveda Peipingų 
Talkininkams! Matyk Berlyno žmones besiruošiant šaltai žiemai! Matyk pagarbų Ka
raliui Christianui! Girdėk svarbų žinių Forumų Bruno Shaw "Ar Korėja Laisva“? 
Matyk įdomių "This is America“ filmų “Annapolis,” puikių musų Laivyno Akademijų!

Matyk sporto, kelionių ir apšvietos filmas! Matyk išsivysiančių istorijų!
Matyk puikiausius judžius mieste!

17 |VT R A Q Q V NEWSREEL THEATRE 
JU Iri D A O 0 I BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

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

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “GOLDEN HARVEST“ — DAILIŠKI VAIDINIMAI

NAUJAS PUIKUS SPALVINIS MUZIKALIS JUDIS
Pasakiška šių dviejų garsiausių merginų pasilinksminimų pasaulyje, 
kuriodvi savo dainomis ir šokiais užlepsnojo pasauli... 
ir kartu sulaužė milioną širdžių!

BETTY GRABLE • JUNE HAVER
JOHN PAYNE

“THE DOLLY SISTERS”
su S. Z. Šakalį • Reginald Gardiner • ’ Sig Rum an

♦ Ir dar šauniausiai mieste vaidinimas scenoje su žvaigždėmis *

CARL RAVAZZA • BEATRICE KAY, “Gay Nineties Girl” • 
GOMEZ ir BEATRICE • MAURICE ROCCO

ROXY 7th Ave. ir 50th St., New York

__  , r J., i- ■■ X

Penktadienio rytą brookly- 
niečių balsai dar vis tebebu
vo skaitomi. Tikėtasi užbaigti 
kada nors šeštadienį, o gal dar 
ir vėlai penktadienio vakare.

Komunisto Cacchione išrin
kimas buvo užtikrintas. Lau
kiama buvo ji paskelbiant iš
rinktu bile valandą, veikiau
sia, pirmuoju, kaip kad jis vi
są laiką ėjo pirmuoju, kadan
gi jis vis tebebuvo apie 10,- 
000 balsų pirmesnių už arti- 
miausį savo konkurentą Shar
key.

Gavęs 66,496 pirmuosius 
balsus, Cacchione gavinėjo po 
šiek tiek balsų veik nuo kiek
vieno iš 14-kos išimtų iš lenk
tynių kandidatų pereitą ket
virtadienį.

Cacchione antrųjų balsų ga
vo nuo Carl Bodin ir Lillian 
Grushkin po 26, nuo Alex 
Bėrėsi avsky 146, nuo Jacob 
Tucker 86, nuo Vincent Bi- 
safi 4 6, nuo Arthur Guarino 
31, nuo James Deegan 11, nuo 
Nettie Bose 44, nuo Max 
Scheir 111, nuo Albert Good
man 66, nuo Sam Marino 531, 
nuo Anthony Di Vito 
George Cox 57, nuo 
Paladino 205.

O iš 500 kariškių 
Cacchione pats vienas gavo 
apie trečdalį — 171 balsą.

Taigi, po 14-to balsų skai
tymo Cacchione turėjo 68,095. 
Sekamas artimiausis buvo 
Sharkey su 58,416. Sekė Di- 
Giovanna, TIart, Vogel, Earle, 
McCarthy, Goldberg, 
hardt, Casey. Casey 
31,926 balsus.

Brooklyne dar buvo 
rėkavimų, kadangi viso kan
didatų (iš pradžių) turėjo 36.

Queens Išrinktieji
James A. Phillips ir Hugh 

Quinn, demokratų kandidatai, 
gavo po pilną kvotą balsų — 
75,000 — pirm užbaigimo ro- 
kavimo. A. J. Phillips, repu- 
blikonas, 51,969. L. Gary 
mente, demokratų, gavo 
364. Tik keturis rinko.

Darbietis Belous gavo 
258 balsus. Jį išėmė iš lenk
tynių pirm paskiausio išimto. 
Pirmasis laimėtojas, James A. 
Phillips, irgi turėjo darbinin
kų ir progresyvių užgyrimą.

muziejaus tur- 
eksponatais sie- 

milionų iki bilio-

68, nuo 
Alfred

balotų

Beim
tu re j o

likę 14

Cle-

Brooklyniečiam Žadėjo 
Daugiau Mokyklų

Bedford - Stuyvesant sekci
jos tėvų ir mokytojų pastan
gomis gautas iš miestavos Švie
timo Tarybos pažadas duoti 
susiedijai daugiau, geresnių 
mokyklų.

Virš šimtas tėvų ir mokyto
jų susimobilizavo ir būriu nu
ėjo į švietimo Tarybos rašti
nę, 110 Livingston St., Ęrook- 
lyne. Jie ten įteikė savo rei
kalavimus tarybos prezidentei 
Miss Mary Dillon ir mokyklų 
viršininkui John E. Wade. Liu
dytojais padėties toje sekci
joje buvo mokyklų viršininkų 
padėjėjai Samuel Levinson, 
Joseph Noethen, Regina Bur
ke.

Delegacijai sudaryti darba
vosi tos sekcijos Schools Coun
cil su Mrs. Ada B. Jackson, 
tos organizacijos veikėja.

Miss Dillon pažadėjo dele
gacijai, kad artimiausiu gali
mu laiku toje sekcijoje sta
tys keturias naujas mokyklas 
3-Čią, 35-tą, 44-tą ir vieną ju
nior high. Tos būsiančios vie
nos iš pirmiausių 10-ties, pla
nuojamų viso miesto skale.

Delegacijai taip pat paža
dėta peržiūrėti iš naujo zo
nas toms mokykloms. Delega
cija skundėsi, kad, kaip da
bar nustatyta zonos, esąs aiš
kus padalinimas į negrų ir 
baltųjų zonas.

zmo- 
dailės

tam
pa-

Metropolitan Dailės Muzie
jui, New Yorke, 1947 metų 
vasario mėnesį sueis 75 metai 
amžiaus. To deimantinio jubi
liejaus proga, muziejaus glo
bėjai planuoja senukui naujų, 
pagerinimų, padidinimų ir pa
gražinimų.

Bildingo statybos darbams 
tikimasi išleisti $10,240,000.

Muziejuje jau esančios dai
lės brangenybės būsiančios 
perdėstytos į penkis pamati
nius skyrius: senovės, rytiečių, 
amerikiečių, puošmeninės ir 
paveikslų. Visi skyriai bus po 
vienu stogu.

Dabartinis 
tas įvairiais 
kiąs nuo 500
no dolerių ($1,000,000,000).

Prie muziejaus, be kitko, 
bus įrengta auditorija su pa
talpom 1,200 publikos. Audi
toriją vartos prelekcijoms, mi
tingams, koncertams, filmoms.

Virš auditorijos įrengs ra
dio siuntimo ir televizijos sto
tis. Su laiku tikimasi įrengti 
iš muziejaus reguliares radio 
programas, per kurias supa
žindins ne tik mieste, bet ir 
užmiestyje gyvenančius 
nes su muziejuje esamu 
lobynu.

Muziejaus viršenybė 
viskam panaudos įvairius
likimus - dovanas tai įstaigai, 
o taip pat, sakoma, prašys li
aukų iš visuomenės.

Naująsis muziejaus įrengi
mas turėsiąs būti jaukus ir- 
moderniškas, rūmai šviesūs. 
Metropolitan dabar turįs pil-' 
nai aprėpti savo turtą ir jį pa
rodyti žmonėms 1970 metų 
šviesoje, ne kaip 1870 metais. |

Be kitko, būsią įrengta pa
talpos meno organizacijų ir 

j grupių parodėlėms, prelekci
joms, diskusiniams, susirinki
mams. O apačioje įrengsią 
modernišką reštauraną ir ka
teteri ją. Taigi, norinčiam mu
ziejuje praleisti dieną, nerei
kės nešiotis po pažastimi ka- 
šiukės su užkandžiais arba 
važiuoti į miestą pavalgyti. 
Pavargęs ekskursijoje po mu
ziejų 
kąsti 
goję.

“We Accuse” Išbuvo 7 
Savaites

Filina “We Accuse” iš na
cių kriminalistu teismo Char
kove išbuvo Stanley Teatre, 
7th Ave. ir 42nd St., New 
Yorke, 7 savaites. Ir toberodo- 
mas toliau.

Vėliausiu priedu prie filmos 
dabar yra jos aiškinimas is
panų kalboje. Ispaniškasis aiš
kinimas pirmu kaltu buvo pa
rodytas lapkričio 16-tos vaka
rą ir planuojama pakartoti se
kamais penktadienių vakarais.

Filmą ’ pirm rodymo publi
kai buvo parodyta talkininkų 
kariams pačioje Vokietijoje, 
kurie savo akimis matė dau
gelį nacių papildytų žiaurybių, 
žymių kariškių išreikštos min
tys buvo, jog filmą yra taip 
artima tikrovei, kaip artima 
filmą gali būti, tik, žinoma, 
nedadėta. Negi gali sudėti į 
vieną filmą viską.

Tačiau, kada filmą pasie
kė Ameriką, ji buvo uždraus
ta rodyti, nes esanti per žiau
ri. Taip filmą buvo išlaikyta 
nerodoma per vasarą ir dalį 
rudens. Tik pradėjus kitiems 
talkininkams teisti nacius, šim
tais, tūkstantimis kartų pasi
kartoj ant Tarybų Sąjungos 
teisme naciams iškeltiems kal
tinimams, Amerikoje tapo ši 
filmą paleista rodymui ir su 
dideliu 
ma.

Kas 
te, nes
tas. Leidžia tik suaugusius.
Embassy Newsreel Teatruose

Greta bėgamų žinių, disku- 
suoja, “Ar Korėja Yra Lais
va.” žiniose: Anglijos, Kana
dos valdininkų ir Trumano su
sitikimas, Francijos rinkimai, 
išdaužytas Berlynas sutinka 
šaltą ir nykią žiemą. Ameri
koje atsidaro industrinė kon
ferencija.

Roxy Rodo Naują Filmą
“Dolly Sisters” su Betty 

Grable, John Payne, June Ha-

ver vadovaujamose rolėse. 
Scenoje Carl Ravazza, Beatri
ce Kay.

Radio City Music Hall
Ir toliau rodoma smagi fil

mą ‘‘Week-End at the Wal
dorf.” Lapkričio 14-tą pradė
jo 7-tą savaitę. Scenoje 
pat pasilieka “Golden 
vest.”

Paramount Teatre
Toliau rodoma filmą “Hold 

that Blondie” su Eddie Brack
en, Veronica Lake. Scenoje 
asmeniškai dalyvauja Frank 
Sinatra, Jan Savitt su savo or
kestrą, Pied Pipers ir kin?

taip

susidomėjimu lanko-

dar nematę, pamatyki- 
tai istoriškas dokumen-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome Ir Pritaikome Akinius.

Teatro Gildijos
Muzikališkieji veikalai 

no j e, 
ma,”

sce- 
“Carousel” ir “Oklaho- 
kaip ir visuomet, tebe

gyvuoja puikiai.
“Oklahoma” jau seniai ke

liauja antrame tūkstantyje 
perstatymų vis pirmyn ir vis 
dar su pilnu St. James Teatru 
žiūrovų.

“Carousel,” irgi vaidinamas 
jau keliūtą j į šimtą kaitų, Ma
jestic Teatre, irgi taip pat 
linksmai žiūri ateitin.

Abu teatrai randasi skersai 
gatvę nuo vienas kito W. 44th 
St., į vakarus nuo Broadway.

LDS 15-KOS METŲ 
SUKAKTUVIŲ

BANKIETAS
Rengia Brooklyn’o ir Apylinkės 

L.D.S. Kuopos
Šeštadienį,

Lapkričio 24 November
LIET. PILIEČIŲ KLIUBO 

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

Vakarienė 7:00 vai. vak.

ĮŽANGA $2.00.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

•teičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Kilnus Atidarymas
Naujos Likerių 

Krautuvės
Šeštadienį, November 17th

GRAND ST. EXTENSION 
SABLE & MOSKOWITZ 

Wine & Liquor Store
176 GRAND STR. EXT. 

BROOKLYN, N. Y.
Mes Pristatome j Namus 
Phone EVergreen 4-7100

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bas, po 280 Union Avė., rengia Nau
jų Metų Laukimo Vakarienę ir šo
kius. Jvyks pirmadieni, gruodžio 31 
d., 8:30 v. v. Bilietas $3.50 asme
niui. Galite bilietus jsigyti pas Kliu- 
bo gaspadorių J. Zakarauską ir pas 
Rengimo Komisiją.

Taipgi norime priminti, kad Kliu- 
bo biznio susirinkimas jvyks lapkr. 
23 d. Prašome visų dalyvauti.

(268-269)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: j ? 1q
į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

galės atsikvėpti ir už- 
čia pat įrengtoje įstai-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kam pa a Broadway ir Stono Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

,.:Q r .

NOTARY 
PUBLIC

Nuo pereito sekmadienio iki 
pirmadienio pusiaunakčio su
laikyta virš 500 išskridimų ir 
atskridimų į Ne w York o La
Guardia Field dėl miglų. Apie 
10,000 asmenų turėjo jieškotis 
kitų būdų keliauti ar viešbu
čiuose nakvynių.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai 
Juozas Zeidat 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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. X

RESTAURANT
STANLEY RUTKuNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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




