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Ir straipsnio autorius nuro- ' 
do, kad Hearstas, MacCęr-. 
mick ir katalikų spauda taip 
rašo, kaip karo išvakarėse na
cių spauda rašė. Ir jis atžymi, 
kad tas nepadeda taikos rei
kalams.

.šiaur-vakarinėj 
sijos 
nių 
apie 
čių,

daly j Per- 
(Irano) prasidėjo žmo- 

revoliucija. Ten gyvena 
1,500,000 azerbaidžanie- 

kuriuos iraniečiai visaip
persekioja. Jie nori jungtis su 
savo tautos broliais, gyvenan
čiais Tarybų Azerbaidžane.

Bendrai, Irane yra padėtis 
ne kokia. Pirma ten viešpata
vo Hitlerio agentai, vėliau, 
nors valdžios keitėsi, bet jos 
griežtai veda antisovietinę 
politiką, sėbraujasi su Angli
jos imperialistais ir žibalo 
šaltinius perdavė britams.

džiaugiasi, 
Chiang Kai-sheko 

Į Mandžuriją 
eina pirmyn, 
kad Chini.jos 
apginti pajū- 
Amerikos ka- 
kanuolės pri-

Turčių spauda 
kad gen. 
armija jau įėjo 
ir pasekmingai 
Būtų stebūklas, 
liaudis galėtų 
rius, kur veikia 
ro laivai, kurių
dengia gen. Chiang Kai-sheko 
armijų iškėlimą, kur virš chi- 
nų liaudiečių sukasi Amerikos 
karo lėktuvai. Bet tai tik pra
džia. šis karas gali būti daug 
metų karas ir jis baigsis liau
dies laimėjimu.

Dar pilnai nesuskaityta Ju
goslavijos balsavimų pasek
mės, bet jau yra paduota 6,- 
500,000 balsų už valdžios ti- 
kietą, tai yra maršalo Tito ir 
tik 700,000 prieš. Taipgi liau
dis pasisakė, kad ji nenori 
daugiau jokio karaliaus. To
kia tai yra Jugoslavijos liau
dies valia.

New York Times korespon
dentas pranešė iš Pearl Har
bor, kad Amerikos karo trans
portai jau pervežė 156,000 
gen. Chiang Kai-sheko karei
vių j šiaurinę Chiniją karui 
prieš “komunistus.”

Kas sakė, kad Amerika ne
turi transportų parvežimui 
mūsų brolių ir sūnų iš Ramio
jo Vandenyno? Turi, tik tie 
laivai kitam reikalui tarnau
ja.

Mr. Hugh Bailie, preziden
tas United Press, kuris lankė
si Chin i joj ir Ramiojo Van
denyno srityje, atliko 20,000 
mylių kelionę, sako, kad Jung
tinės Valstijos pergiliai įkišo 
nagus Chinijoj. Jis mano, kad, 
jeigu Amerikos laivynas, or- 
laivynas ir marinai padės gen. 
Chiang Kai-shekui ir Mandžu- 
riją paimti, tai tas įtrauks 
Ameriką j karą.

Atrodo, kad greitai daug 
amerikiečių keliaus lėktuvais. 
Kainos jau gan prieinamos. Iš 
New Yorko lėktuvu kaliavi- 
mas į Chicagą, be federalių 
taksų, $32.85, ir ima tik 5^4 
valandas. Gi traukiniu (Pull
man) $36.93 ir ima 17 valan
dų, o paprastu “cpach” $20.02.

Tas pats 
tais. Jeigu 
kainos, tai 
liaus, nes
kaip paprastais traukiniais, o 
daug greičiau.

ir su kitais mies- 
taip eis lėktuvų 

daug žmonių ke- 
mažai brangiau,

Gelžkeliečių Brolijos ne
veš reikmenų užstreikuo- 
tiem General Motors fabri
kam.

STREIKUOJA 350,- i
000 DARBININKU i

PRIEŠ G. MOTORS
 > 264 Svarai Deimantu Pa- :

svert Mahometonų Vadui

Šimtai Atstovų, Reprezentuojančių Demokratinę 
Lietuvių Visuomenę, Dalyvaus Suvažiavime

Detroit, Mich. — Jungt. 
Automobilių Darbininkų li
nija, CIO, trečiadienį pa
skelbė 350,000 savo narių 
streiką prieš General Mo
tors korporaciją. Streikas 
stabdo daugiau kaip 100 
General Motors fabrikų.

Unija reikalauja pakelt 
darbininkams algas 30 nuo
šimčių, taip kad jie gautų jubilėjuje, nes nutukęs Kha- 
_LL savaitinio uždarbio, nas turi 264 svarus svorio.

Vieni laiko deimantiniu 
asmenų | jubilėjum 60 metų, o kiti 75 

• metų sukaktį nuo gimimo 
ar kokio žymesnio įvykio.

London. — Aga Khanas, 
mahometonų vadas Ismaili- 
Khoja srityje, Indijoj, kitą 
met švęs savo deimantinį 
jubilėjų. Khano sekėjai da
bar Londone samdo 264 
svarus nešlipuotų deimantų, 
kuriais pasvers Khaną jo

tiek savaitinio 
kaip karo metu. Unija, ta
čiau, siūlė trijų ; 
derybas dėl to, kiek korpo
racija galėtų ir turėtų pri
dėt darbininkam algos. To
se derybose būtų darę 
sprendimą vienas unijos at
stovas,' vienas General Mo
tors įgaliotinis ir bendras 
pirmininkas, kurį tiedu at
stovai pasirinktų. Unija 
taip pat reikalavo parodyt 
korporacijos pelnų ir išlai
dų knygas, kad galima bū
tų patirt, kiek jinai gali 
darbininkams algas pakel
ti. Korporacijai buvo duota 
24 valandos laiko atsakyt į 
unijos pasiūlymą. Kuomet 
unija nesulaukė atsakymo Lietuvos ir kitų Baltijos 

tai ir pas- kraštų ir Lenkijos piliečiai, 
j I kurie pabėgo į Vokietiją bei 

kitus Europos kraštus ir 
atsisako grįžt namo. Anglai 
ir amerikonai neturėtų jų 
užlaikyti tarptautinio talki
ninkų fondo lėšomis; toki 
pabėgėliai užsitarnavo tik
tai bausmės, kaip naciški 
kariniai piktadariai, sakė 
Kukinas.

Amerikos ir Anglijos at
stovai tame komitete nesu
tiko su Sovietų nuomone. 
Jie ketina ir toliau tokius 
pabėgėlius užlaikyti ir ne
žada jų grąžinti.

Lietuvos Pabėgčliai- 
Kariniai Piktadariai, 

Sako Sovietai
stovas Konstantinas Kuki
nas, narys talkininkų ko
miteto dėlei pabėgėlių, pa
reiškė, jog yra “fašistai ir 
kariniai kriminalistai” tie

paskirtu laiku, 
kelbė streiką.

Eisenhower ir Nimitz 
Bus Armijos ir Lai

vyno Štabų Vadai
Washington. — Prezid. 

Trumanas skiria generolą 
D. I). Eisenhowerį armijos 
štabo galva vieton pasitrau
kiančio gen. G. C. Marshal- 
lo ir admirolą Chesterį W. 
Nimitzą laivyno štabo va
du vieton atsistatydinančio 
admirolo E. J. Kingo, 
prantama, jog senatas 
girs Eisenhowerio ir 
mitzo skyrimus.

Eisenhowerio vietą
ropoj užims gen. Joseph T. 
McNarney, kaip vyriausias 
amerikinių jėgų komandie- 
rius ir Jungtinių Valstijų 
atstovas talkininkų kontro
lės komisijoj Vokietijoje; o 
adm. Nimitza, ligšiolini lai
vyno komandieriu Pacifiko 
Vandenvne, pavaduos admi
rolas Raymond A. Spru- 
ance.

Su- 
už- 
Ni-

Eū-

SENATAS ATMETĖ FE- 
DERALIUS DARBU SU

RADIMO BIURUS
Washington. — Senatas 

35 balsais prieš 31 atmetė 
prez. Trumano sumanymą 
palaikyti iki 1946 m. vidur
vasario USES, federalės 
valdžios biurus, kurie ne
mokamai tarnauja darbo 
įieškantiem žmonėm. Sena
tas nutarė uždaryti federa- 
lius darbų biurus per 120 
dienų nuo šiol.

Prezid.
kad

Washington
Trumanas išsireiškė, 
jis nesikiš į CIO darbininkų 
streiką prieš General Mo
tors korporaciją.
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čius, Žada Jiems Padėti
1723 Jane St., South Side, Pittsburghe, prasidės An- [ 
trasis Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas. Tai įvyks 
1 valandą po pietų.

Suvažiavimo dienotvarkių įeina sekami punktai:
1. Prezidento Trumano programų gyveniman pravė

dintas: (a) kiekvienam darbo žmogui darbo užtikrini
mas; (b) didesnė apdrauda bedarbiams; (c) darbinin
kams algų pakėlimas, ir kiti svarbūs klausimai, kuriuos 
prezidentas pateikė savo pareiškime Jungt. Valstijų 
Kongresui.

2. Kova prieš reakciją.
3. Sudarymas demokratinių Amerikos lietuvių vado

vaujamo organo.
4. Amerikos lietuvių pagalba karo sugriautai Lietu

vai atstatyti.
Iš gautų pranešimų iš įvairių miestų sužinota, kad i 

Suvažiavimas bus didelis, skaitlingas. Delegatai Suva- 
žiaviman vyksta specijaliais busais, traukiniais, auto
mobiliais.

Pittsburghiečiai yra pasirįžę visus atstovus gražiai 
priimti, nes šis Suvažiavimas bus pirmas tos rūšies 
Pittsburghe.

Suvažiavimo sesijos tęsis per dvi dieni. Suvažiavimas 
baigsis šeštadienio vakare; paskutinėje sesijoje bus ir 
muzikos bei dainų. Dainuos toki žymūs dainininkai, 
kaip Kenstavičienė, Povilas Stogis, Abekienė ir St. 
Kuzmickas. Be to, bus žymių kalbėtojų.

Sekamuose Laisvės numeriuose bus plačiau apie Su
važiavimą paduota žinių.

Roma. — Popiežius pa
rsiuntė suraminimo laiška Į *
Vokietijos kardinolui Faul- 

i haberiui ir vyskupams. Jis 
; rašo, kad vokiečia^iasiekę 
! aukščiausios garbės, kuo- 
'met jie gerbė bažnyčią. Po- 
ipiežius reiškia viltį, kad 
• Vokietija susilauks sveikos 
j ir teisingos taikos. Kartu 
i jis žada kreiptis į Jungtines 
j Valstijas ir Angliją, kad 
palengvintų vokiečiam būk- 

llę.

Holandijos Karatė 
Savinas! Indonezi
ją Kaip Koloniją

TAUTOS VIENYBĖS 
MINISTERIŲ KABI
NETAS FRAKCIJAI

Geri Santykiai tarp Jan
kių ir Rusų, Sako 

Eisenhower
Chicago.— Generolas Ei

senhower pareiškė kores
pondentams, kad gera valia 
ir palankumas vyrauja tarp 
jankių amerikiniame Vo
kietijos ruože ir rusų karių 
sovietiniame ruože. Eisen
hower sakė: Tos dvi armi
jos “gražiau santykiauja, 
negu bet kas galėjo tikė
tis.”

Gen. Eisenhower prane
šė, jog jis susitarė su so- 
vietin. komandierium mar
šalu Žukovu Berlyno srity
je, kad amerikonų kores
pondentai bus leidžiami į 
sovietinę pusę, o Sovietų

AMERIKA GAMINA DAU 
GIAU ATOM-BOMBŲ,

ESĄ, BANDYMAMS
Washington.— Jungtinės 

Valstijos dirba daugiau 
atominių bombų, sakė prez. 
Trumanas, besikalbėdamas 
su korespondentais, bet, 
girdi, tos bombos bus var
tojamos naujiem išbandy
mam (pavyzdžiui, ką jos 
galėtų padaryt priešiškiems 
karo laivams jūroje).

Prezidentas pranešė, jog 
Amerika šauks Jungtinių 
Tautų visuotinį susirinki
mą (seimą) sausyje; sakė, 
kad tas seimas turės suda
ryti komisiją atominiais 
klausimais. Tai bus komisi
ja, kurią Trumanas, Angli
jos premjeras Attlee ir Ka-

nados premjeras M. King 
suplanavo neseniai įvyku
sioj savo konferencijoj.

Toj konferencijoj jie nu
tarė palaikyti slaptybėje, 
kaip yra pagaminama ato
minė bomba; o komisija ga
lėtų skleisti tik bendrą ato
minį žinojimą, girdi, pra
monės reikalams; antra 
vertus, ji turėtų išgauti 
karinius sekretus (ypač iš 
Sovietų Sąjungos).

Trumanas nešaukia Jung. 
Tautų Tarybos, bet visą jų 
seimą. Nes seime galės da
lyvauti ir daugelis Lotyniš
kos Amerikos kraštų, kurie 
klauso Washingtono politi
kos.

Amsterdam. — Holandi- 
jos karalė Wilhelmina kal
bėjo laikinajame savo sei
me, kad Indonezija (Java 
Borneo, Sumatra ir kitor 
salos) jau, girdi, “nebus ho- 
landų viešpataujama kaip 
kolonija.”

Wilhelmina žadėjo Indo
nezijai savivaldybę, bet už- 
reiškė, jog Indonezija tu
rės būti Holandijos imperi
jos dalis.

Holandų karalė apgailes
tavo, kad dabartinėje kovo
je tarp indonezų, iš vienos 
pusės, ir anglų-holandų, iš 
antros, nukenčia “nesuskai
toma daugybė vaikų, mote
rų ir vyrų.”

Bet jinai užtylėjo, kad 
būtent anglų-holandų ka
riuomenė žudo Indonezijos 
žmones.

Paryžius. — Francijos 
prezidentas de Gaųlle pa
skyrė ministerių kabinetą, 
kur in įeina 5 socialistai, 5 
komunistai, 5 katalikai ir 
6 nuo visų mažesniųjų par
tijų. De Gaulle pats bus 
premjeru ir apsigynimo mi- 
nisteriu.

Užsienio reikalų ministe- 
riu tapo George Bidault, 
finansų — Rene Pleven, 
katalikų partijos nariai. Vi
daus reikalų ministeris bus 
Adrien Tixier, viešųjų dar
bų ir važiuotos Jules Moch, 
socialistai.

Komunistai paskirti se
kamais ministeriais: Mau
rice Thorez — vienas iš ke
turių lygiateisių valstybės 
ministerių; Charles Tillon 
ginklavimosi ministeris; 
Marcei Paul pramonės-ga- 
mybos ministeris; Francois 
Billoux krašto ūkio-ekono- 
mijos ministeris; Am. Croi- 
zat darbo ministeris.

Seimas, suprantama, už- 
girs šį tautos vienybės mi
nisterių kabinetą.

Indonezai juo smarkiau 
ginasi nuo anglų.

Riksmais dėl Irano 
Anglai Bando Paslėp

ti Kolonijų Sukilimus

Amerikos Bombanešio 
Žygis iš Guam Sa
los į Washington

JAPONAI PLANAVO 
NUŽUDYT STALINA 
Number g, Vokietija. — 

Japonija 1939 m. saus. 31 d. 
pranešė Hitlerio valdžiai, 
jog japonai pasiuntė 10 
Rusijos išdavikų su bombo
mis per Kaukazo kalnus, 
kad nužudytų Staliną. Šią 
žinią dabar paskelbė Ro
bertas H. Jacksonas, Jung
tinių Valstijų atstovas teis
me prieš nacius karo kri
minalistus.
korespondentai į amerikinę 
pusę.

UŽGYRE SIŪLYMUS 
PRIEŠ UNIJAS

Washington. — Kongreso 
taisyklių komitetas užgyre 
du sumanymus, reikalau
jančius griežtai aprėžti 
darbo unijų ir streikų tei
ses. Tarp kitko, siūloma 
traukt uniją i teismą 
streiką ir suspenduot 
metams.

uz 
ją

ka-Pasitraukė Graikijos 
; raliaus pavaduotojas arki- 
I vyskupas Damaskinos.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų didysis bombane- 
šis B-29 per 35 valandas ir 
5 minutes atskrido 8,19F 
mylias iš Pacifiko salos 
Guam į Washingtoną, nie
kur nestaptelėdamas. Tuo- 
mi jis viršijo visus pasauli
nius nuolatinio skridimo 
rekordus. ♦

Nusileidžius šiam bom- 
banešiui į Washington© 
aikštę, jis dar turėjo apie 
300 galionų gazolino, su ku- 
riuom būtų galėjęs lėkti 
pusantros valandos ilgiau. 
Skridimui vadovavo pulki
ninkas Cl. S. Irvine.

Maskva. — Izviestija, So
vietų vyriausybės laikraš
tis, rašo, kad Anglijos 
spauda ir radijas stengiasi 
nukreipti pasaulio akis nuo 
Palestinos ir Egipto riau- I 
šių prieš Angliją ir nuo In
donezijos žmonių kovos 
prieš anglus įsiveržėlius. 
Todėl Anglijos laikraščiai 
ir radijas taip rėkauja apie 
susikirtimus tarp demokra- ' 
tinių iraniško Azerbaidža
no žmonių ir Irano valdi
ninkų. Tuose savo riksmuo
se anglai mėgina surišt So
vietus su Azerbaidžano į- 
vykiais.

Izviestija nurodo, kad Ira
no žandarai ir dvarininkai 
Azerbaidžane patys puola 
demokrat. judėjimą, o pa
teisinti savo žygiams šū
kauja, kad Azerbaidžano 
sukilėliai stengiasi atskirt 
tą provinciją nuo Irano.

IRANAS KURSTO AMERIKĄ-ANGLIJĄ PRIES SOVIETUS
Washington.—Irano (Per

sijos) ambasadorius Wash
ingtone, Hussein Ala prašė 
Ameriką užkart Iraną prieš 
Sovietų Sąjungą kas liečia 
s u k i 1 imą Azerbaidžane, 
šiaurinėje Irano provincijo
je. Jis pasakojo, kad So
vietai, girdi, padedą sukilė-

liams prieš Irano valdžią.

London. — Irano amba
sadorius Anglijoj, Seyed 
Hassan skundėsi anglų už
sienio reikalų ministeriui 
Bevinui, kad Sovietų ka
riuomenė Azerbaidžane, 
šiaurinėj Irano provincijoj,

S

nepraleidžia Irano kariuo
menės, kuri siunčiama slo
pinti tenaitinių gyventojų 
sukilimą; todėl įvyksta 
“trynimosi” tarp Sovietų 
ir Irano armijų.

Maskva. — Sovietų val
džios laikraštis Izviestija 
griežtai užginčijo Irano

J

valdininkų ir anglų pa
skleistus gandus, kad Rau
donoji Armija duoda trokų 
ir ginklų Azerbaidžano tau
tiečiams kovai prieš Irano 
valdžią.

1,200 Amerikos apskričių 
neturi ligoninių.

3HH

AMERIKA DAVĖ PRIŽA
DĄ JAPONAM ŠIAUR.

CHINIJOJE
Washington. — Karo de- 

partmentas praneša, kad 
Amerika rugpjūčio mėnesį 
pasižadėjo Japonijai atsiųs
ti Jungtinių Valstijų ka
riuomenę į šiaurinę Chini- 
ją, “kad amerikonai galėtų 
priimt japonų pasidavimą 
ir grąžint juos i Japoniją”. 
Tai girdi, todėl Amerika 
laiko ten savo kariuomenę.

Paryžius.— Gen. de Gaul
le tariasi su socialistais, ko
munistais ir katalikais apie 
naują ministerių kabinetą.
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Sveikiname!
Šiandien, lapkričio 23 d., Pittsburgh© 

prasideda Antrasis Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimas. Spren
džiant anksčiau gautais pranešimais iš 
įvairių miestų, Suvažiaviman suvyks 
daug atstovų; vadinasi, jis bus didelis, 
skaitlingas; reprezentuojąs visą demok
ratinę Amerikos lietuvių visuomenę.

Pirmasis Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas įvyko 1943 m. pabaigoj New 
Yorke. Jo uždaviniais buvo remti mūsų 
krašto karines pajėgas, padėti Lietuvai 
juo greičiau išsilaisvinti iš nacių oku
pacijos, sušelpti Lietuvos žmones.

Antrajam suvažiavimui teks spręsti 
kiti uždaviniai, taip pat nepaprastai svar 
būs, taip pat dideli.

Mūsų šalį apima krizis, nedarbas. 
Daug darbininkų stoja kovon — strei- 
kan — už algų pakėlimą; nauji karo pa
vojai reiškiasi mūsų kraštui. Tūli Ame
rikos imperialistai, su visokių fašistų 
pagalba, siekiasi įtraukti mūsų kraštą į 
naująjį karą, — karą prieš Tarybų Są
jungą. Atominės bombos politikos pa
galba jie rįžtasi Chinijoj “tvarką pada
ryti” (padėdami Čiang Kai-sheko reak
cinei klikai įsigalėti), jie mojasi atmesti 
Jaltos ir Potsdamo nutarimus; jie viską 
daro, kad pabloginus santykius tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos!.

Tik demokratinė Amerikos -visuome
nė, griežtai kovodama prieš visokius 
naujo ka’ro ruošėjus tegali nepraleisti 
piktoms jų pastangoms įsigyvendinti.

Kova su fašizmu taipgi yra didelės 
svarbos dalykas. Kiekvienam aišku, kaip 
fašizmas ir reakcija kelia galvą Ameri
koje. Tik vieningai kovojant, demokrati
nė visuomenė tegali apsaugoti savo bui
tį, savo laisvę.

Šitie ir kiti didžiulės svarbos klausi
mai teks Suvažiavimui spręsti. Mes pa
sitikime, kad suvažiavę plačiosios visuo
menės atstovai vieningai ir rimtai visus 
tuos klausimus apsvarstys ir padarys 
atitinkamas išvadas.

Nuoširdžiai sveikiname Antrąjį De
mokratinių Lietuvių Suvažiavimą, lin
kėdami jam pasekmingai nudirbti pasi- 
brėžtus darbus!

listų politika, tai jis ir apšaukiamas “ko
munistu.”

Valstiečiai nori žemės, už tai . jie yra 
“komunistai”. Darbininkai nori geresnių 
darbo sąlygų, didesnių algų —už tai jie 
yra “komunistai.” Chinijos piliečiai nori 
demokratinės liaudies tvarkos ir išsilais
vinti iš po gen. Chiang Kai-sheko ir už
sienio imperialistų jungo, už tai jie yra 
“komunistai.”

Mandžurijoj tiek daug atsirado ’’ko
munistų” už tai, kad tos šalies žmonės 
nenori generolo Chiang Kai-sheko dikta
tūros. Jie nori laisvai gyventi, jie orga
nizuojasi ir jeigu gen. Chiang Kai-she- 
kas veršis ten, tai nepaisant ar jį rems 
tik Amerikos imperialistai ar ir kiti, bet 
žmonės kovos.

Mandžurija užima 503,013 ketv. ame
rikoniškų mylių plotą ir turi apie 40,- 
000,000 gyventojų. Reiškia, Mandžurijos 
plotas yra didesnis, negu Vokietija, 
Francija ir Anglija į daiktą sudėtos, be 
jų kolonijų. Jos gyventojų yra tiek, kaip 
Franci jos.

Mandžurijos industrija yra didesnė *už 
Chinijos. Mandžurijoj yra 3,900 fabrikų 
ir dirbtuvių, o Chinijoj tik 3,850 fabrikų. 
Mandžurija turi 7,600 gelžkelių mylių, o 
Chinija 7,300 mylių. Mandžurija pagami
na 450,000 tonų plieno, o Chinija tik 50,- 
000 tonų. Mandžurija pasigamina į me
tus laiko 15,000,000 tonų anglies, gi Chi
nija 25,000,000 tonų. Prie to, Mandžuri
joj yra žibalo, aukso, mangano, tungste- 
no ir kitų iškasamų turtų.

Mandžurija turi industriją, kelius ir, 
palyginus su Chinija, yra daug geriau 
paruošta šalis, nes Japonijos imperialis
tai ją pavertė į karo bazę prieš Sovietų 
Sąjungą, pravedė kelius, įrengė fabrikus, 
paruošė šimtus lėktuvų laukų, kad ji bū
tų stipri karo bazė.

Todėl gen. Chiang Kai-shekas ant 
žūt-būt ir veržiasi į Mandžuriją, nes jei
gu jam pavyktų ją pavergti, tai jo po
zicija sustiprėtų. Amerikos imperialistai 
aiškina, kad Chinija be Mandžurijos, tai 
būtų, kaip žmogus be galvos.

Bet gen. Chiang Kai-sheko reakcinė 
politika nieko gero nesiūlo nei Mandžu
rijos žmonėms, nei Chinijos liaudžiai. 
Mandžurijos gyventojai tūri savo kalbą, 
savo istoriją, savo papročius. Juos iš Ja
ponijos vergijos išlaisvino Raudonoji 
Armija. Mandžurija yra įsidavus į So
vietų Sąjungos teritoriją — apsupta iš 
trijų pusių. Per Mandžuriją eina Rytų- 
Chinų gelžkelis, kuris išbudavotas už 
Rusijos žmonių pinigus ir prie jo valdy
mo turi reikalą Sovietų Sąjunga.

Raudonoji Armija traukiasi iš Man
džurijos ir greitai visai išeis. Atrodo, 
kad Mandžurijos liaudis gali pasiskelbti 
nepriklausoma nuo Chinijos ir Mandžuri
ja tapti savistovi valstybė. Tam ji turi 
visas galimybes. Jeigu ji pasiskelbs ne
priklausoma, ir jeigu gen. Chiang Kai- 
shekas visvien ten veršis, tai gali būti 
Mandžurijos karas prieš gen. Chiang 
Kai-sheką.
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Kelionė Tarybų Lietuvon
(Tąsa)

Tuojau sužinojome, kad 
ši jauna moteriškė vedusi 
tik prieš tris mėnesius. Iš
tekėjusi už laivo kapitono, 
kurį išlydėjus į Pietų Ame
riką ir grįžtanti į Stockhol- 
mą. Jinai esanti slaugė, dir
banti Stockholm© didžiojoje 
ligoninėje ir ragino būtinai 
tąją ligoninę pamatyti. 
Slaugės dirbančios apie 
dvyliką valandų, arba, ge
riau pasakius, jų darbo va
landos esančios beveik ne
suskaitomos. Daugu ma 
Švedijos žmonių, ypač dar
bininkai, esą apsidraudę ir 
gauna veltui ligoninių patar
navimą, susirgus bei susi
žeidus- Beveik visos ligoni
nės esančios valdžios užlai
komos. •

Vėliau, Stockholme, barz
daskuty kloję susitikau šve
dą, kuris šešioliką metų gy
venęs Amerikoje. Sugrįžęs 
Švedijon prieš karą. Jis 
mano, kad smulkaus biznio 
savininkui Švedijoje geriau 
verstis. Vidutiniai papras
tas darbininkas uždirbąs a- 
pie 85 kronus savaitėje — 
amerikoniškais pinigais bus 
apie $20. Bet esą uždirban
čių ir iki $40.

Viena ypatinga ameriko-; 
niška blogybė Švedijoje, tai i 
davimas tipsų patarnauto-; 
jams. Valgykloje nepriimta, 
ir negražu duoti mažiau! 
kaip dešimtų bilos nuošim- Į

Rašo Antanas Bimba

raci- 
bet 

mėsa,

Penktadienis, Lapkr. 23, 1945

gatvių. Krautuvėlės tokios 
mažytės, jog jose vos tik 
po porų žmonių tesutelpa. 
Tačiau, reikia pripažinti, ir 
čia visur pastebima didelė 
švara.

Gyvenamųjų namų stoka 
Stockholme esanti, nesvie
tiškai didelė, pasakojo man 
jinai. Naujai šeimai, girdi, 
tiesiog neįmanoma gauti 
kambarius (apartmentą). 
Apartmentai esą dažniau
sia tik vieno kambario. Bet 
ir toks apartmentas kaš
tuojąs per metus apie 15-16 
šimtų kronų. Trijų kamba
rių apartmento randa tar- 
]5e trijų ir keturių tūkstan
čių kronų per metus !

Dabar žodis kitas apie 
garsųjį karaliaus palocių. 
Laivo kapitonas ir prašė ir 
ragino mus būtinai pama
tyti tąjį palocių, kai pasiek
sim Stockholmą. Todėl sek
madienį susitarėme su kari
ninkais tąją garsenybę ap
lankyti. Kiek bėdos turėjo
me, pakol jį suradome! Ke
lis sykius praėjome pro ša
lį. Pagaliau, kai gerai pa
vargome bevaikštinėdami 
gatve, priėjau prie žmo
gaus, stumiančio mažytį ve
žimėlį, pilną valizų, ir pa
klausiau, kur tas palocius. 
Nugi, sako tik štai už kam
po. “Tai tas didysis senas 
besilupančiais šonais pasta
tas”, su nusistebėjimu sa
kau jam. “Tai tas pats”, jis 
atsakė.

(Daugiau bus)

Svarbu Iš Anksto

Mandžurija Gali Atsiskirti
Kada reakcinis generolas Chiang Kai- 

shekas uždegė naminį karą Chinijoj ir 
veržiasi į Mandžuriją, tai tas kraštas 
gali visai atsiskirti nuo Chinijos.

Taip rašo ir New York Times kores
pondentas Mr. Tillman Durdin. Taip nu
mato ir Jungt. Valstijų admirolas Bar- 
bey. Mr. T. Durdin rašo:

“Komunistų vadas pareiškė, kad ge
riausia išeitis Mandžurijai dabar yra, 
tai sudaryti savo populiarišką vyriausy
bę, kuri atstovautų masių reikalus.”

Tuo kartu United Press žinių agentū
ra praneša iš Chungkingo, kad būk Man- 
džurijoj yra 500,000 “komunistų armi
ja?’ Iš kur tiek daug “komunistų” atsi
rado? Kaip jie pateko į Mandžuriją? 
Turčių spauda, gen. Chiang Kai-sheko 
šaika ir Chinijos liaudies priešai bando 
įpasakoti, kad būk komunistai persikėlė 
laivais iš Shantung© provincijos į Man
džuriją. Bet gi jie apsisukę šaukia, kad 
ir Shantungo provincija pilna ‘‘komunis
tų.” Išeitų, kad dabar Chinijoj vien tik 
komunistai ir gyvena.

Kodėl tiek daug “komunistų” atsira
do? Todėl, kad kiekvienas Chinijos pi
lietis, bus‘jis darbininkas, valstietis, in
teligentas ar kareivis, jeigu tik jis ne
sutinka su reakcine diktatūra generolo 
Chiang Kai-sheko, arba užsienio imperia

205,735 Balsai Komunistams.
“The Worker” skelbia, kad lapkričio 6 

d. municipaliniuose rinkimuose — Man
hattan©, Brooklyn©, Cleveland© ir Bos
tone — už komunistų kandidatus iš viso 
paduota 205,735 balsai.

Ir tai įvyko akiregyj bjauriausios an- 
ti-komunistinės propagandos, varomos 
spaudoje, per radiją ir nuo estradų, pa
žymi laikraštis.

Tik nedidelė, palyginti, dalis tų bal
suotojų patys buvo komunistai. Milžiniš
ka jų dauguma Komunistų Partijai ne
priklauso, tačiau už komunistinius kan
didatus balsavo dėl to, kad, jų nuomone, 
komunistai turi teisingą poziciją ir yra 
geri kovotojai už darbo žmonių ir viso 
krašto reikalus.

“The Worker” mano, jog tie balsuoto
jai turėtų būti pasiekti, giliau supažin
dinti su visais svarbiaisiais mūsų krašto 
reikalais, — jie turi būti sukonsoliduo- 
ti į veiklią pajėgą mūsų tautoje.

Laikraštis nurodo, jog viena viš dau
gelio priemonių žmonėms šviesti yra 
skleidimas marksistinės spaudos, tokios, 
kaip “The Worker”, “Daily Worker” ir 
kitose kalbose leidžiami laikraščiai.

Beje, pats savaitraštis “The Worker” 
' šiuo metu veda kampaniją už gavimą 

30,000 naujų prenumeratorių. Kampani
ja prasidėjo š. .m. lapkričio 15 d. ir baig
sis 1946 m. sausio 15 d. “The Workerio” 
kaina metams $2.50, o pusei metų $1.25-

logramas kaštuoja 1 kronas 
ir 70 ores. Geriausių obuo
lių kilogramas kaštuoja 
pustrečio krono — vadina
si, bus apie kvoderis už 
svarą! (

O kiek čia tos bėdos su 
tuo valgymu valgyklose, 
kuomet nemoki vietinės 
kalbos! Mes nesame Stock
holm© dar gavę žmoniškų 
pusryčių pavalgyti tik dėl 
to. Švedai tiesiog, matyt, 
netiki į pusryčius. Čia pil
na tokių valgyklėlių, kurio
se teduoda kavos, arbatos, 
pieno ir pyragaičių. O tie 
pyragaičiai nepaprastai sal
dūs. Nemačiau pusryčiams 
duodant kiaušinių.

Švedijoje maistas 
jonu tas — ne visas, 
svarbiausias: duona,
kiaušiniai, sviestas. Nepai
sant, kur jį perki, valgyk
loje, krautuvėje, ar duon- j 
kepykloje, turi turėti 
“points.” Žuvis ir bulvės 
neracijonuota, tad jų dau
giausia žmonės ir valgo. 
Bulvių duoda labai daug: 
jeigu Amerikoje prie mė-

i sos gausi vieną bulvę, tai 
čia visą bliūdą!

Švedijon atvažiavęs, gali 
davimas tipsų patarnauto- Y.ls?SKai. Pa^irs? ,Klau 
ia™ Volp-vkloie nenriimta'simi* skoni* I menesl V1SO jams. VaigyKlOje nepilimid j . . Blinda kohiric kimi ir negražu duoti mažiau i l.? j1}. .U11£i klau
kaip dešimtą bilos nuošim-l“! Laive jau ir per- 
i • į daug pi isivalgeme bacon
k . v , i and eggs”, o Stockholme

Beje, švedų drapanos yra | keps Sykjus bandėme tos 
amerikoniškos , . tai yra, i nepaprastos amerikoniškos 

gatvėje žmonės visiškai pa- j kombįnacjjos gauti, tačiau 
nasūs, savo apsirengimu, į , nepavykOt 
amerikiečius. !

O kaip su kainomis? 
Well, apytikriai, jos beveik 
lygios amerikoniškoms kai
noms, net skaičiuojant ame
rikoniškais doleriais. Pa
vyzdžiui, nūnai tiktai visiš
kai prastučius viršutinius 
marškinius gali gauti už 
10 ar 11 kronų. Tai bus a- 
pie $2.50. Geresni rūbai be 
galo brangūs. Be to, šve
dai rūbus gali pirktis tik
tai ant korčiukių (tai yra, 
rūbai racijonuoti). Bet, ži
noma, kaip Amerikoje, taip 
Švedijoje, už pinigus gali
ma gauti visko. Svetimtau
čiui drąsiai parduoda ir be 
korčiukių, tik apsidairo, 
kad švedas nestovėtų arti 
ir nepastebėtų...

Kai pripranti prie švediš
kos valiutos, tai maistas at
rodo be galo brangus. Mat, 
į kroną žiūri kaip į dolerį. 
Pavalgyti žmoniškai nei už 
kroną, nei už du nepaval- 
gysi. Jeigu nori gerokai pa- 
sivalgyti, tai turi pasimo- 
kėti tarpe trijų ir keturių 
kronų. Bet kai atsimeni, 
kad už dolerį gauni keturis 
kronus su viršum (apie 4 
kronus ir 20 ore), tai pa
matai, kad Švedijoje mais
tas gerokai pigesnis negu 
Amerikoje. Gal tiktai fruk- 
tai bus brangesni. Pavyz
džiui, vidutinių obuolių ki-

Ne viskas auksas, kas 
gražiai blizga. Taip ir su 
Švedijos sostine. Tos skais
čiosios šviesos, tos kelios 
plačios gatvės, tie puikiau
siai išpuošti langai tose ga
tvėse, dar nėra visas Stock- 
holmas. Vieną dieną “prisi
viliojau” mūsų viešbučio 
savininko dukterį, prieš 
desėtką metų septynius me
tus išgyvenusią Amerikoje
— New Yorke ir St. Louise
— išeiti pavalgyti pietus ir 
parodyti man miestą. Sa
kau: Nusibodo man šios 
graži osios “Karalienės” 
(Drottningatan) ir “Kara
liaus” (Kungsgatan) gat
vės, aš noriu pamatyti nors' 
dalį tikrojo Stockholmo, 
kur darbininkai gyvena — 
gatves, kur nei tų gražiųjų 
langų nėra, nei tų šviesų 
nesimato. Gerai, sako jinai, 
nueisime. Pradėjome eiti 
Drottningatan gatve tie
siai linkui karališkojo palo- 
ciaus (apie kurį vėliau pa
kalbėsime). Praėjome pro 
šalį palociaus ir už poros 
gatvių įėjome į “urvyną”. 
Kurie esate buvę mūsų 
Provincetown, ant Cape 
Cod pussalio, Massachusetts 
valstijoje, ir matę tojo 
“miesto” gatves, tie galėsi
te įsivaizduoti Stockholmo 
“antrąją pusę”. Gatvės taip 
siauros, jog jos neturi šali-

Laisvės Vajus
Lietuvybę palaikyti, 
Reikia laikraščius skaityti, 
Darbo žmogaus dienraštelis, 
Geras “Laisvės” laikraštėlis.
Užsisakyk kuogreičiausiai,
Vajininkas bus linksmiausis, 
Kuris dirba iš širdies 
Dėl visų mūs ateities.
“Laisvė” skelbia mums teisybę,
Prašalindama tamsybę,
Kaip “Vilnis”, taip ir “Tiesa” 
Rodo kelia mum į švieč£.
Būki geras skaitytojas, į 
Savo, spaudos platintojas;
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Žinoti

noriu

gyvuosius 
yra dien-

Šisai pranešimas yra 
svarbus kiekvienam pažan
giam bei progresyviškam 
žmogui, nes čia 
anksto priminti mūsų gy
venimo pačius 
reikalus. Pirmas
raščio Laisvės aprūpinimas, 
o antras tai mūsų kultūri
nio Centro įsteigimas.

Visi esate pastebėję, kad 
dabar, kada taip intensy
viai yra rūpinamasi viso
kia pagalba nacių nuterio- 
tiems Lietuvos žmonėms, 
tai mūsų dienraštis mažiau 
gauna finansinės paramos 
aukomis, negu jis gaudavo 
anksčiau. Jokio specialaus 
vajaus už aukas dienraščiui 
Laisvei dabar neskelbiame. 
Kurie savo iniciatyva pri
meta doleriuką-kitą para
mos, esame jiems labai dė
kingi.

Šiuomi visuomenės aty- 
dą norime atkreipti į tai, 
kad mes savo dienraštį tu
rime bizniškai stiprinti (jei 
taip galima išsireikšti). 
Turime stipriau susirūpinti 
gavimu naujų skaitytojų, ir 
turime labiau kreipti aty- 
dos į savo dienraščio nau
dai parengimus.

Laisvės koncertas Brook
lyn© šiemet gražiai pavyko. 
Davė puikios materialės pa
ramos. Vietos biznieriai ir 
profesionalai savo kompli- 
mentariniais pasiskelbimais 
koncerto programos knyge
lėje sudėjo $760.00. Tai 
graži suma! Vajus, gavimui 
naujų skaitytojų dabar yra 
pačiame našume. Išrodo, 
kad galės būti geresnis ne
gu 1944 metais. Tačiau, 
kad jį padaryti geresniu, 
visi esantieji dienraščio 
skaitytojai turėtų gauti 
nors po vieną naują skaity
toją. Tik rimtai pabandyki
te, o patirsite, kad nebus 
sunku.

Dabar artinasi .du mūsų 
dienraščio parengimai į 
kuriuos norime atkreipti a- 
tydą ir toliau nuo Brook-

lyno gyvenančiųjų. Tai yra 
šie parengimai:

Laisves bendrovės suva
žiavimas įvyks sausio-Jan. 
27 d., Grand Paradise salė
je, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Po suvažiavimo 
bus bankietas. Rūpinkimės 
dalyvauti suvažiavime ir 
būkim bankiete. Pasisteng- 
kime visi, kad ir bankietas 
atneštų dienraščiui šimtu-

“Laisvę” visi gal skaityti 
Ir už “grieką” nelaikyti.
Jeigu tau kas nepatiko, 
Neversk bėdos ant laisvininko, 
Ir nepeik to, kas daug veikia, 
Nekalbėk, ko tau nereikia.
Mūsų žmonių papratimas — 
Apkalbėt kitus jie imas... ‘ 
Pas kitus klaidas pamato, 
O save “dievotais” stato.
Gerbti spaudą reik gerai,
Savo laikraščius, bendrai, 
Bet jeigu tau kas nepatinka, 
Nesmerk spaudos darbininkų!

Julė Gudynaitė-SwyL
Nov. 1945

Vasario-Feb. 22, 23 ir 24 
įvyks Laisvės naudai baza
ras. . Tai bus trijų dienų! 
šventė, nes penktadienį 
Feb. 22 d. bus George Wa- 
shingtono gimtadienio šven
tė. Laisvės Bazaras taipgi 
bus Grand Paradise salėse, 
318 Grand St.

Bazarui mes lauksime do
vanų iš ( visos Amerikos. 
Prašome moterų pasirūpin- 

; ti rankdarbiais bazarui. 
Dienraštis Laisvė turi gra
žų būrį draugių, kurios kas 
metai nepaprastai gražiai, 
tikrai meniškai, numezga ‘ 
ir pasiuva drabužiukus ir 

i baldų parėdus, kurie nepa
prastai puošia bazarus, su
teikia jiems meniško prakil
numo. Neabejoju, jog ir at
einantį bazarą mūsų drau
gės aprūpins puošniais ir 
naudingais siuvimais ir 
mezginiais.

Bazaras dar tolokai. Ta
čiau priminimas jo yra rei
kalingas iš anksto. Dovanas 
reikia sugalvoti, suplanuot; 
jų apdirbimui, • aišku, ir 
darbui,, reikia laiko. Tad 
manau, ‘ kad už ankstyvą ' 
pranešimą niekas ant ma
nęs neužpyks.

Namas, tasai visos Ame
rikos pažangiųjų lietuvių 
kultūrinis Centras, taipgi 
yra svarbus uždavinys mū
sų gyvenime. Patys pradi
niai bandymai įsisteigimui 
namo išrodo geri. Entuzias- ' 
tiško pritarimo matyt ne
tik Didžiojo New Yorko a- 
pylinkėje, bet ir iš toliau. 
Šerų pirkimas, kol kas, nė
ra urmus, bet galima saky
ti vidutiniai geras. Manau, 
kad nesuklysiu pareikšda
mas, jog išgalėsime įsisteig
ti vidutiniai gerą namą sa
vo centralinių įstaigų pa
talpom. Tai bus mūsų kul
tūrinis Centras.

Šie du dalykai: gavimas 
Laisvei naujų skaitytojų, 
stiprinimas jos finansiniai 
parengimais ir sukėlimas 
kapitalo įsigijimui namo 
dabar yra mūsų svarbiau
si uždaviniai. Kiekvienas 
turime suprasti, jog tai y- 
ra reikalai plačiųjų masių 
— visos pažangiosios vi
suomenės reikalai. Tad 1 
jais turime visi susirūpinti.

P. Buknys.

f
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PASTABOS
Kur Sovietų Armija iš

mušė fašistus, ten leidžiama 
liaudžiai turėti visuotinus 
balsavimus, išsirinkti sau 
valdžią.

Tas Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų diplomatams yra 
nedemokratiška. Jie nepri
pažįsta tokių rinkimų. Jie 
reikalauja, kad skirtingos 
partijos nebūtų vienijamos. 
Jie nori, kad jų tarpe eitų 
kova.
* Kur Anglija turi užėmus 
šalis ir kurių ji siekiasi už
imti, ten ji vykdo skirtin
gai demokratiją. Pavyzdis: 
Graikijoj, Belgijoj, Syrijoj, 
Palestinoj, Javoj, Chinijoj, 
Indijoj ir kitur. Ten vykdo
ma demokratija su Jungt. 
Valstijų įrankiais — made 
in USA.

Matote, kaip skirtingai 
demokratija vykdoma. Vie
nui- su balsavimu, kitur su 
kulkomis.

Bet ir mūs, Amerikos 
demokratiniuose lietuviuo
se, yra įvykių, kur demok
ratinės organizacijos turi 
nusitarę, kad niekur neval- 
na nieko rašyti apie orga
nizacijos reikalus, apart tos 
organizacijos koresponden
to.

Tas tai, šiur, negalima 
pavadint demokratiška.

Pr. Jo-nis.

Lawrence, Mass.
Parengimas Su Operete Buvo 

Pasekmingas
Senai Lawrence buvo toks 

puikus ir sėkmingas parengi
mas, koks įvyko lapkričio 4 
d. Parengimas būtų buvęs dar 
pasekmingesnis, jei oras būtų 
buvęs gražus — drėbė šlapių 
sniegu visą dieną; daugelis su
silaikė nuo atsilankymo.

Sklokininkai vadovaujami 
Stakionio bandė rengti prakal-

lada, M. Balevičius, A. Alek
soms, A. Račkauskienė, A. 
Balėnas, M. Dovįdonis, M. 
Raškow, J. Bolis, J. Gudaitis, 
R. Rutkauskas, U. Daugir
dienė, P. Tamašauskas, A. Ta- 
raška. Po du doleriu aukojo: 
P. Lepševičius, J. Egeris, J. 
Rudis, J. Chulada, S. Milečka. 
Po 50 centų: P. Galinis, Z. 
Karnilienė, V. Mikulienė, K. 
Keršienė, V. Blažonis, S. šle
kis.

Viso aukų surinkta $88.05. 
šios aukos bus perduotos į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto centralinį iždą, Brookly- 
ne.

Ačiū labai visiems už gra
žias aukas. Jei kurių vardai 
nėra paduoti, arba jei patė- 
mysite klaidą, praneškite Liet. 

^Pagalbos Teikimo Komiteto 
valdybai, pasirūpinsime patai
syti.

Taipgi reikia tarti ačiū vi
siem, kurie pasidarbavo dėl 
šio parengimo, Lawrence ir 
mūsų artimose kolonijose. 
Ačiuojame ir worcesterieciam, 
kurie ne vien atvyko suvaidin-

Great Neck, N. Y.
Lapkričio 4 d. LDS 24 kuo

pos susirinkime padaryta ke
letas gerų tarimų. Išrinkta ko
misija, kuri, susidėjus bendrai 
su kitomis progresyvėmis or
ganizacijomis, rūpinsis suruošt 
Naujų, Metų pasitikimo šaunų 
parengimą. Išrinkta delegatai 
į LDS 3 Apskr. konferenciją. 
Išrinkta delegatai j Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, 
i vykstant] Pittsburgh e, Pa. 
Nutarta pasveikinti suvažiavi
mą su, 5 d oi.

Mezgimo komisija pateikė 
galutiną raportą iš viso 4 me
tų mezgimo laikotarpio. Trys 
svetimtautės: airė, vokietė ir 
francūzė mezgėjos, kurios bu
vo gautos per Ig. Urbono pa
sidarbavimą, numezgė 52 sve- 
derius, 4 bašlikus, 2 poras il
gų baltų kojinių. Iki šiol viso

ti gražią operetę, bet dar žiū
rovų atsivežė iš savo koloni
jos. A. Taraška

60 mezginių. Lietuvės ir kitos 
mezgėjos numezgė sekamai: 
A. Lipskienė 29 sv., A. Bečie- 
nė 15 sv., šaliką i]- kepurę, 
viso 17 mezginių; E. Marcin
kevičienė 7 sv. ir 1 sv. nuosa
vų vilnų paaukojo, viso 8 sv.; 
A. Lideikienė 1 sv. ir 6 poras 
kojinių, viso 7 mezgin.; Dol
ly Werben — Virbickiute 13 
sv. ir 1 sv. savo vilnų paauko
jo, viso 14 sved.; M. Bloxom 
3 sv., 1 šal.; II. Maher 4 sv.; 
V. Pilvinienė 2 sv.; M. Blažio- 
niutė 1 sv.; A. Smaidziuniutė
2 sv., 1 šal.; M. Kupčinskienė 
18 šal.; J. Klastauskienė 6 sv.; 
Katkienė 1 šal.; L. Werben 
1 sv.; E. Baranauskiutė 1 sv. 
ir savo vilnų paaukojo, viso
3 sv.; B. Vainauskienė porą 
kojinių; Anna 1 sv. Viso nu- 
megsta 142 svederių, 24 šal., 
7 por. kojinių, 2 por. ilgų ko
jinių, 4 bašlikai, 1 kepurė. Sy
kiu 180 mezginių. Dalyvavo 
20 mezgėjų.

Varde Lietuvos žmonių, ko
misija: Ig. Urbonas, A. Bečie- 
nė, A. Lipskienė ir E Marcin
kevičienė taria širdingą ačiū

visoms mezgėjoms už jų kil
nų pasidarbavimą tam labda
ringam tikslui.

★ ★ ★
Dar sugrįžo lietuvių jaunuo

lių iš karinės tarnybos: Kriau
čiūnų sūnus T. saržentas ir 
Kupčiūnų sūnus Edvardas, ku
ris pakilo iki kapitono laips
nio. Tai puiku, kad mūs lie
tuviai jaunuoliai neatsilieka 
kaip civiliniam,) taip ir kari
niam gyvenime. Tėvai ir pa
žangūs žmonės, “Laisvės” 
skaitytojai.

Koresp.

4-POINT FAT HELPS

Kitchen grease salvaged In the 
home helps make soap and^thou- 
sands more essentials. Save' ^very 
drop. You get 4 red points for a 
pound now.

New Haven, Conn.
___ 1_______

Atšauktas LDS 16 Kp. Jubi
liejinis Koncertas, Kuris Tu

rėjo Įvykti Lapkričio 25 d., 
243 Front StreetI

Programos pildylojai-daini- 
ninkai ir tikietų platintojai, 
taipgi užkviestieji iš kitų ko

lonijų dalyvauti koncerte, esa
te prašomi susilaikyti. Kon
certas atšauktas iš priežasties 
sugedimo salės apšildymo 
prietaiso (pečiaus), ko taip 

j ūmai pataisyti šiuo laiku ne
galima.

Atsiprašome visų koncerto 
, laukėjų.

Komisija:
♦ Eve Rudmanienė, 

M. Antanuk, 
J. Shukaitis.
____________

Trys ginkluoti plėšikai die
nos laiku atėmė iš S. Klein, 

; Ine., dviejų darbininkų ir kos- 
tumerio $1,115. Raštinė ran- 

Idasi 1241 38th St., Brooklyne.

I

---------  bas tuo pačiu laiku apatinėj
Privilegijuoti ž m o n ė s svetainėj, bet apsišluostė pa- 

pirmiau kreipėsi užtarimo į tys savo nosis — nė iki dešim- 
Londoną. Dabar jau krei- ties nesusirinko į jų prakal- 
piasi į Washingtona. Net irt 
lietuviška 
priešakyj randasi p. Olis, 
reikalauja, kad smetoniz- 
mas arba fašizmas būtų bendrai 
grąžintas Lietuvon. “Misi
ja” su pritarimu keleto a-i._ x. , . x. . .
merikoniškų politikierių net s,,Prastl- C L 7 k-’ 

, . .v v. ,c i . shetis, kad pakenkus darbi-reikalauia is valdžios to, ko . ,’, mnkiskam veikimui. Musų vei- 
ji neturi. įkimas eis ir plėtosis, o tai reiš-

Lietuvos liaudis 96 nuo-; kia, kad jam dar ne sykį teks 
šimčiais išsirinko savo vai- apsišluostyti nosį, kol tas kerš- 
džia, tai Lietuvos liaudies tingas karštis išgaruos.
y ra*" reikalas. Ką p. Olis turi Mūsų parengimo progra- 
prie to. Pagaliaus ką gi Worcesterio Aido
mūs valdžia turi SU tautele,. choras’ tai yra, sulošė operetę 
kuri jau yra įkorporuota j'“Kada Kaimas Nemiega”. Jie 
Sovietų Sąjungą virš penki savo uzduoti atliko labai ge- 
metai 1 rai. Lawrencieciai gėrisi ir

Nejaugi Jungtinės Vals- ' P™™ Pa
ti jos bandytu vartoti demo-' ™aty?_ 81?. ope,retę' Buvo ,gra-
. J ... N ? j . . .. ižus būreliai draugų ir drau-

įvykdymui Angli atvykusių iš Haverhill, 
JOS būdą. ___  Lowell, Nashua ir kitų artimų

apylinkių.
Operetę surengė Lietuvai 

Pagalbos Teikimo Komitetas, 
Lawrence Skyrius. Komiteto 

(pirmininkas Ignas Chulada ge
rai darbavosi dėl šio parengi
mo ; ypatingai rinkime skel- 

sav0|bimų į programų knygeles, jis

misija, kurios
bas. Jie nepajėgė pakenkti di
deliam ir svarbiam mūsų pa-

kad smetoniz- į Keliolika metų atgal esame 
i veikę su Stakioniu 

darbininkiškam darbe, bet da- 
i bar jis taip sugedo, kad nepa-

ALDLD 7-to Apskričio 
Konferencijos 

Rezoliucija
ALDLD 7-tas apskritys ___ _ ,v

metinėj konferencijoje, lapkri- Pasizym^jo vienas surinko 
čio 11 d., 1945 m., 318 W.|tiek> kiek visi kiti sudėjus sy- 
Broadway, So. Boston, Mass.,jk*u’ Kiti P° daugiau surinkę 
kur dalyvavo 36 delegatai nuo -yra k. Gross, Taraškienė, S. 
9 kuopų iš įvairių Massachusetts Tenkauskas.
ir New Hampshire Valstijų Bo perstatymo, apatinėj 
miestų, atstovaujanti virš 800 svetainėj, buvo vakarienė, 
narių, priėmė sekamą rezoliu-| Virš šimtas žmonių valgė. Val- 
ciją: jgius pagamino V. Taraškienė

Kadangi yra šaukiama Ant-i ir Antosė Chuladienė. Laike 
ras Amerikos Demokratinių; vakarienės virtuvėj ir prie 
Lietuvių Suvažiavimas lapkri- stalų pagelbėjo: R. Chuladie- 
čio 23 ir 24 dienomis, Pitts
burgh, Pa., tai mes suvažiavimo 
šaukimą užginame vienbalsiai, 
entuziastiškai.

Mes imame dalyvumą tame 
suvažiavime siunčiant du dele-i 
gatus nuo šios konferencijos ir $174,86 
sveikiname suvažiavimą su $25 Visi pinigai pasiųsti į centr. 
auka iš iždo.

Taip pat virš minėta konfe
rencija sveikina LPTK Centro 
vadovybę už taip puikiai pra
vestą tvarkymą tos visos dar
buotės, taip pat visus jo sky
rius ir atskiras organizacijas, 
kurios tik kuomi nors prisidė
jo prie Lietuvai pagalbos sutei
kimo nukentėjusiems nuo karo. 
Mes raginame daugiau spiestis 
po LPTK vėliava, nes tik jų

nė, E. Sukatskienė, E. Krali- 
kauskienė, R. Sukatskaitė ir 
M. Chuladaitė, (lowelliete). 
Keletas draugų taipgi pagel
bėjo.

Nuo operetės liko pelno 
(neskaitant aukų).

Lietuvos Pagalbos Teikimo Ko
miteto iždą, Brooklyne.

Buvo rinktos aukos dėl nuo 
karo nukentėjusių Lietuvos 
žmonių. Aukojo po vieną do
lerį — B. Markiavičius, M. 
Bulota, A. Dambrauskas, M. 
Kazlauskas, O. Pečikonienė, 
J. Masevičius, M. Dvareckie- 
nė, J. Yurgeliavičienė, F. Zu
la, J. šleivienė, V. Bolienė, 

. Dvareckienė (worcesteriete), 
yra tikras ir teisingas sušelpi-'j. Saulėnas, J. Markauskienė, 
mas tikrų Lietuvos vargdienių, j Blažonis, U. Puskunigienė, 

Rezoliucijos Kom.:
J. Lukas,
J. J. Bakšys, 
D. G. Jusius.

D. Sukatskas, J. šiupetris, R. 
Chulada, V. Kralikauskas, A. 
Kavaliauskas, P. Ivanauskas, 
V. KanceviČius, M. Kendaras, 
P. Garnys, P. žirgelis, Z. Ma- 
cevičienė, J. Egeris, N. Hill
man, H. Šimonis, A. Chulada, 
L. Gross, W. Yurkevičius, S. 
Benkus, J. Aidukonis, A. Več-^ 
kys, P. Aleksonis, J. Verbic
kas, K. Barauskas, C. Kazlaus
kas, A. Puzniokas, S. Penkaus-

Nepaprastas Paaukojimas

Pasibaigus konferencijai d- 
gė Žukauskienė davė puikius ka
lakutienos pietus, savo darbu 
ir lėšomis gamintus. Už tai pie
tautojai sumetė $47. Pietų da
vėja juos paskyrė Lietuvos vai
kučiams dėl kalėdinių dovanų, kas, V. Briedis, S. Paulenka, 
Garbė Žukauskienei už tokį at- M. Kenderavičius, M. Meškie- 
sižymėjimą. D. J. nė, S. Petrukevičius, B. Chu-

b

Kvotimas New Yorkiečiam
Kiek jūs iš tikro žinote apie savo miestą?

New Yorko fabrikai gamino kokius karo dirbinius?
[A]
[B]

(Visus
radaro
jūsų mieste!)

dujokaukes [C] sklandytuvus
karo laivus [D] šovinius ir kulkas

juos! Iš tikrųjų, daugybė karinių įrengimų—nuo 
prietaisų iki raistinių porcijų—išplaukė čia jau

Svarbiausias pramonės miestas šalyje yra:
[A] Chicago [C] New York
[B] Detroit [D] Philadelphia

(New Yorkas labai toli juos pralenkia! Beveik 50 nuo
šimčių daugiau, negu Chicago... pustrečio karto dau
giau, negu Detroit ar Philadelphia.)

[D] Manhattan Sala 
kartus! New Yorkas yra

New Yorke padirbamomis per metus maliavomis 
galima nuteplioti tokį plotą kaip:

[A] LaGuardia Aikštė [C] Prospect Park
[B] Yankee Stadium

(Tikėsite ar ne—D! ... net 36
ne tik maliavų centras; jis yra leidyklų centras, auksų- 
papuošalų centras, maisto produktų centras, medžio ir 
metalo produktų centras—beveik kiekvieno Amerikai 
reikalingo daikto.)

Su Rekonversija New Yorko pramonės tikisi samdyti:
[A] apie tiek kaip prieš karą [C] tūkstančius daugiau, negu

samdė pirm karo
[B] mažiau žmonių negu pirm karo [D] apie tiek, kaip dabar

(Arčiausias atsakymas yra “C”... Vietinės dirbtuvės, iš 
tikrųjų, sako mums, kad jos tikisi samdyti daug- tūks
tančių daugiau žmonių, negu pirm karo!)

New Yorkas gamina beveik viską ... jąm reikės kiekvieno amato ... jis duos 
progą visokiam darbui. Turint tokią gausingą ir įvairią pramonę pasklidu
sią tarp 27,000 dirbyklų, tai sušlubavimas jokioje vienoje srityje neparbloš- 
kia Tėvo Knickerbockers.

Ne tik miesto fabrikai, krautuves ir tarnybos samdo beveik dveja tiek 
žmonių, kaip antras didžiausias miestas šalyje; bet čia yra dabar gausybė 
dalykų, iš kurių darosi darbai ateičiai.

Nes čia svarbiausiame pramonės miester šalyje mes turime milžiniškas ga
mybos progas; smarkų dirbinių pareikalavimą; biznį su ambicingais planais 
augti... ir—teikiama apsukrios ir sumanios vadovybės—gausingą, patikimą 
elektros jėgą tiem planams įvykdyti.

PIRKITE PERGALĖS BONUS IR PADĖKITE UŽBAIGTI DARBĄ.

Pirmas taikoje...

PIRMAS PROGOMIS
KIEKVIENAM

X<'<

Nestebėtina, kad jis vadinamas 
“Didžiuoju New Yorku”!

Pirmas kare...
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(Pabaiga)
—Tu visumet sakei, kad “Jorikes” 

vanduo dvokia. Tai ne tiesa. Ten buvo 
šaltinio vanduo, visai šviežias, tyras, šal
tinio vanduo iš eglyno.

—Vanduo niekumet nedvoke, — pa
tvirtinu aš, — tas vanduo buvo ledo van
duo. Ir kava buvo gera kava. Aš nieku
met nieko nesakiau prieš “Jorikes” kavą.

Stanislovas užmerkė akis. Tačiau ne
trukus jis krūptelėjo ir suriko:

—Dvidešimt minučių iki penkių, Pipi- 
pai, kelkis. Suvalgyk pusryčius. Pelenų 
traukti. Pusryčius pirmiausiai. Neluptos 
bulvės ir rūkytos silkės. Kava. Daug ka
vos. Pasiimk su savimi vandens.

— Aš negaliu atsistoti,—atsakiau jam. 
—Esu sulaužytas. Per daug pavargęs. 
Turėsi šiandien vienas pelenus traukti. 
Kur gi yra kava?

Kaip tai įvyko? Aš išgirdau Stanislo
vą rėkiant, bet jis buvo jau už dviejų my
lių. Ir mano balsas taip pat buvo dvi 
mylios nuo manęs.

Dabar gi iškrito dar trys krosnies ar- 
delės ir karščio nebuvo galima pakęsti. 
Aš nubėgau prie ventiliatoriaus atsikvėp
ti kiek oro. Tačiau ispanas kūrikas suri
ko: “Pipipai, iškrito krosnies ardelės, ga
ras krinta!” Visi garai katilinėj krito ir 
vis darėsi šilčiau. Aš nubėgau prie lovio, 
kur buvo gruzdąs, kad užgesinčiau savo 
troškulį, bet vanduo man atrodė esąs sū
rus ir biaurus. Aš žiaukčiojau ir žiauk- 
čiojau ir vėl gėriau, o ugnies latakas bu
vo visai atviras virš mano galvos, dan
guje švietė saulė, o aš gėriau jūros van
denį.

Po to aš vėl užmigau ir ugnies kanalo 
durys buvo uždarytos, ir kūrikas pylė iš 
lovio grūzdo vandenį ant katilinės, ir aš 
buvau atviroj jūroj, ir per sieną prasi
veržė bangos.

—Štai tenai yra “Jorike”! — suriko 
Stanislovas, būdamas už daugelio mylių 
nuo manęs. — Tenai yra mirusiųjų lai
vas. Uostas. Norvegas tenai stovi. Jis 
turi gėlo vandens. Ar tu nematai, Pipi
pai'?

Suspaudęs abiejų rankų kumščius, Sta
nislovas rodė į tolimą jūrą.

—Kur yra “Jorike”? — surikau aš.
—Žmogau, argi tu nematai? Tenai ji 

stovi, šešios ardelės iškrito. Prakeikimas! 
Dabar gi jau aštuonios. Po šimts perkū
nų! Kur kava, Pipipai? Ar jūs jau vis
ką ištraukėt? Čia joks tepamasis muilas, 
šunie, čia yra sviestas. Duok čia arbatos, 
prakeikimas dar kartą!

Stanislovas sukosi aplink, čia jis ro
dė į vieną pusę, čia į kitą. Vis nuolat jis 
klausinėjo mane, ar gi aš nematąs “Jo
rikės” ir uosto.

Tačiau man visa tai atrodė abejinga. 
Man buvo skaudu sukinėti galvą aplink, 
pagal jo uostą.

—Mes susitarsime! Mes susitarsime! 
— bliovė dabar Stanislovas. — Aš turiu 
patekti tenai į “Jorikę”. Visos ardelės 
yra iškritusios. Kūrikas guli katile! Kur 
yra vanduo? Argi nė kiek nepalikote man 
kavos? Aš turiu eiti tenai, tenai,tenai!

Dabar jis pradėjo draskyti raiščius, 
nes norėjo atsikabinti. Tačiau jis negalė
jo atmegzti mazgų. Kaip beprotis, jis su
kosi aplink ir tuo būdu dar labiau susi
narpliojo tarp tų raiščių.

—Kur yra šiupelis? — suriko jis.— 
Aš turiu virvę perkirsti.

Tačiau tie raiščiai ilgai neatlaikė. Sta
nislovas draskė, tampė ir traukė tokia 
jėga trigubai susuktus ryšius, kad jis 
vis daugiau galėjo išsisukti. Paskutinius 
ryšelius jis tiesiog nutraukė.

—“Jorike” plaukia šalin! Greitai, Pi
pipai! Norvegas turi gėlo vandens. Jis 
mosikuoja ąsočiu. Aš nepaliksiu miru
siųjų laive.

Vis iš naujo bliovė Stanislovas. Jo vie
na koja vis dar tebebuvo tvirtai prika
binta ir dabar jis nutraukė ir paskuti
nius raiščius. Visa tai aš mačiau iš dau
gelio mylių tolio, kaip kokiam paveiksle 
arba per žiūroną.

—Tenai yra “Jorike”. Kapitonas, pri
dėjęs pirtus prie kepurės, atiduoda pa
garbą, — suriko Stanislovas ir žiūrėjo į 
mane sustingusiomis akimis. — Eik, Pi
pipai! Arbata ir razinkų pyragas su ka
kao ir vanduo.

Taip, tenai stovėjo “Jorike”. Aš ma
čiau ją aiškiai stovinčią. Pažinau ją iš 
jos margų kvailokų drabužių ir iš jos

tiltelių, kurie visumet palikdavo kaboti 
ore, lyg juos būtų palikęs kitas laivas, 
kurių, jam visai nereikia.

Tenai buvo “Jorike” ir dabar jie val
gė pusryčius'arba vakarienę arba slyvas 
mėlynose sustingusiose gleivėse. Arbata 
buvo nebloga. Tai buvo melas ir šmeiž
tas. Arbata buvo gera ir be cukraus ir be 
pieno. Ir geriamasis vanduo nedvokė.

. Penktadienis, Lapkr. 28, 1^45

Aš pradėjau raišioti savo virvę. Ta
čiau aš nesuradau mazgų. Po to a suri
kau Stanislovui, kad jis man pagelbėtų 
rttrišt mazgus. Tačiau jis neturėjo laiko- 
Bet jis negalėjo susitvarkyti su savo ko
ja ir dirbo kaip pasiutęs^ kad išlaisvintų 
koją. Dabar atsivėrė dar ir žaizdos, ku
rioj jam buvo padarytos galvoje. Krau
jai sriuvena jam per veidą, bet jis ne
kreipia į tai dėmesio. ' t .•

Ir aš taip pat plėšiau ir. plėšiau savo 
raiščius. Tačiau virvė buvo per stora. Aš 
negalėjau jos pertraukti ir negalėjau sa
vo sąnarių išsukti. Aš vis labiau ir la
biau susipainiojau. Po to aš ieškojau kir
vio, peilio ir pagaliau šiupelio, kurį mes 
buvom įstatę ant mūsų sienos, norėdami 
padaryti iš jo medinį stiebą, bet kompa
sas vėl vis krito į vandenį ir aš turėjau 
jį žvejoti su perdegusiomis ardelėmis. 
Tačiau virvė nepasidavė. Mazgai vis la
biau veržėsi. Tai sukėlė bekraštį mano 
pyktį.

Dabar Stanislovo koja pagaliau jau 
buvo laisva.

Jis pusiau pasisuko į mane ir suriko:
—Einam, Pipipai. Tereikia tik dvide

šimtį žingsnių pabėgėti. Visos ardelės yra 
iškritusios ir jau tiktai viena minutė iki < 
penkių. Kelkis! Greitai! Stok! Pelenų 
traukti!

Tačiau pelenų trauktuvas girgždėjo: 
“Tenai nėra jokios “Jorikės”! Nėra jo
kios “Jorikes”! Tenai nėra jokios “Jo
rikės” !

"Nepaprastai pasibaisėjęs, aš kabinau- 
si virvės, nes “Jorikė” buvo nuplaukusi 
ir ai aplinkui temačiau tiktai jūrą, vien 
tiktai jūrą, nieko daugiau, kaip vien rit
mingas jūros bangas.

—Stasinkozlov; nešok! — Bekraštės 
baimės apimtas susukamas, nes aš'nega
lėjau atsiminti jo vardo, kuris man buvo 
iškritęs iš atminties. —Stanislovai, ne
šok! Nešok! Ne! Pasilik čia!

—Ji iškelia inkarą. Aš neinu į mirusių
jų laivą. Aš bėgu į “Jorikę”. Bėgu, bėgu, 
bėgu. Tenai! Skubėk ir tu!

Ir- jis šoko. Jis nušoko. Tenai nebuvo 
jokio uosto. Tenai nebuvo jokio laivo. Vi
sur jūra. Visur bangos.

Jis padarė tiktai porą šuolių. Po to jis 
paskendo amžinai. Aš iriausi prie tos 
skylės, kurion jis įkrito. Aš mačiau tai 
begalinėj plačioj tolumoj. Ir aš surikau:

—Stanislovai! Lavski! Broli! Mielas, 
mielas drauge, grįžk čia! Alio! Alio! Čia! 
Čia! Jis nebegirdėjo. Jis nebegrįžo. Te
nai nebuvo jokio mirusiųjų laivo. Tenai 
nebuvo jokio uosto. Tenai 
nebuvo jokios “Jorikės”. Jis nebeiškilo 
daugiau, no, sir.

Ir tai buvo nuostabu. Jis nebeiškilo, ir 
aš negalėjau suprasti, kaip tai įvyko.

Jis parsisamdė didelei- kelionei, visai 
didelei kelionei. Tačiau kaip jis dabar 
parsisamdė? Juk jis neturėjo jokios jū
rininko knygutės. Jie jį vėl tuojau nu
švilps.

Tačiau jis neiškilo viršun. Didysis ka
pitonas buvo jį pasamdęs. Ir sąžiningai 
jis' jį buvo pasamdęs, nereikėjo net ir jo
kių dokumentų.

—Eik čia, Stanislovai Kozlovskį, — 
tarė didysis kapitonas,—eik čia, aš sam
dau tave ištikimai ir garbingai didelei 
kelionei! Nesirūpink dokumentais. Man 
jokių dokumentų nereikia. Plauksi sąži
ningu ir garbingu laivu. Nueik į būstą, 
Stanislovai. Ar gali tu perskaityti, kas 
virš durų užrašyta?

Ir Stanislovas atsakė:
— Taip, kap’ton—

“KAS ČIA ĮŽENGIA, 
YRA LAISVAS NUO VISŲ KANČIŲ!”

LoweD, Mass.
Šis Tas iš Mūsų Kampelio

Kaip pas mus jaučiasi SLA 
nariai del pakeliamų mokesčių? 
Daugelis kelia protestą, nelan
ko susirinkimus, išskiriant kuo
pos komitetą. Bet ir komiteto 
nariai ne visuomet sueina. Ka
da paskelbė, kad reikia iš naujo 
pildyti blankas, tai jau keturi 
mėnesiai, kaip negalima laiky
ti mitingo. Vieni sako, laukia
me seimo, kiti — Naujų Metų. 
Komitetas ragina pasimokėti 
duokles iki Naujų Metų. Vięhi 
moka, kiti ne. Tai štai, prie ko 
privedė SLA narius taip vadi
nama konversija. Senus narius 
apdeda daug didesne mokesti- 
mi, beveik dvigubai. Kam tas 
reikalinga, nariai nežino, išski
riant Pildomąją Tarybą ir kelis 
kitus. Tūli nariai sako, kad Pil
domoji Taryba praleidžia daug 
pinigų visokioms misijoms Lie
tuvą “vaduoti,” o Lietuvos ne- 
nuperka, ba niekas neparduo
da. Kiti smerkia SLA ponus dėl 
įvairių blogų paskolų, ypatin
gai dėl praeityj duotų paskolų 
savo “frentams.” Kiti sako, pa
senom, tai nori vyt mus lauk. 
Kieno teisybė, sunku suprasti. 
Artinasi SLA Pildomos Tary
bos rinkimai. Rinkime tokius 
narius, kurie dirbs SLA gero
vei ir nešvaistys SLA pinigų 
fašistinės politikos varinėjimui.

Vytauto Kliubas buvo nuta
ręs siųsti delegatą j Chicagą. 
Buvo paskyręs 100 dol. Bet me
tiniam susirinkime sulaikė, ka
da gavo laišką nuo misionierių 
iš Washington© prašant aukų. 
Jie sako, kad tie jau “gaus” 
Lietuvą. Vienas narys nurodė, 
kad reikia atmesti laišką, igno
ruoti misionierius. Taipgi kliu- 
bo komisija buvo pas vietos ku
nigą kas link siuntimo delega
to į kongresą į Chicagą. Jiems 
kunigas sakė, kad tai tuščias 
darbas; jeigu norite, meskite pi-l 
nigus į pelkę, tai tokia bus nau
da iš to. Vienas davė raportą 
iš bendro fondo ir sakė, kiek 
abu fondai surinko Lietuvos 
reikalams. Veik viską praleido 
suvažiavimams ir propagandai 
čion ant vietos. Lietuva nieko 
negavo. Jis sakė, kad mūsų po-i

nai tik čionai viską praleidžia, 
o nieko negelbsti. Jis pareiškė, 
kad daugiau nei cento tiems po
nams. Gerai, kad tie, kurie tuos 
ponus rėmė, ‘pradeda pamatyti, 
kad darė klaidą. Kol jiems leng
vatikiai duos pinigų, tai jie tęs 
mulkinimo darbą ir meluos apie 
Lietuvą.

Dabar, kas dėl kliubo tvarky
mosi. štai, kad ir šiame meti
niame susirinkime buvo įneš
ta rinkti valdybą slaptu balsa
vimu, kaip ir visuomet. Bet kur 
tau. Vieni stato kandidatus, ki
ti renka seną valdybą. Pirmi
ninkas, matyt, buvo susitaręs 
palikti seną valdybą. Jam kons
titucija nieko nereiškia. Kada 
triukšmas pasibaigė, tai jis pa
reiškė, kad pasilieka sena val
dyba. Taipgi sakė, kad reikia 
visai valdybai pakelti algas ma
žiausia po 5 dol., o kai kam 
daugiau, nes biznis eina gerai, 
kliubas turtingas. Bet nieko ne
sakė, kad kliubo namas kryp
sta, pamatas supuvęs, kad rei
kia naujo namo. Kliubui taip 
pat pinigai reikalingi, o pini
gai mėtomi kur nereikia, kaip 
tai, parapijos vargonų taisy
mui, visokioms misijoms. Ro
dosi, kas nori, gali bažnyčią 
remti ir vargonus taisyti, bet 
kam eikvoti kliubo turtą. Per- 
toli ponai važiuojate, peržen
giate kliubo konstituciją. Kliu
bo konstitucija nusako, kad 
prie kliubo gali prigulėti tik 
lietuviu kilmės nariai, be skir
tumo tikybos ir politinių pažiū
rų. O dabar yra narių visokių 
tautų: lenkų, gudų, rusų, fran- 
cūzų, finų. O jeigu pažangesnis 
lietuvis nori į kliubą įstoti, tai 
kliubo vadovai rėkia, kad ne
reikia “bolševikų.” Girdi, kliu- 
be gali prigulėti tiktai tikri 
lietuviai. Gerai žinantis.

Jieškote
NAUJŲ DIVONŲ?
Panaudoti riebalai reikalingi 
dirbimui divonų, paklodžių, 
užlaidų ir tūkstančiams kitų 
daiktų, kurių jūs norite . . . 
taip pat ir muilui.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo 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.

MDM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

‘‘Jeigu aš būčiau jūs, Charles Laughton,”
sake Elsie, Borden Karvė, garsiajam judžių žvaigždei “tai aš gerčiau 
daug šio BORDEN’S HOMOGENIZED PIENO. Jis turi Smetonos 
kiekviename gardžiame gurkšnyje—ir vitaminą D kiekviename laše! 
Beje, ačiū už smagų jūsų vaidinimą kaip svečio Borden Radio Pro
gramoj!” (WABC, Penktadieniais 7:30 P. M.) Borden Co.

Šypsenos
, ĮI

Sunkiai Pagydomas
— Taip, taip Plaukius jau i 

baigia paskutinius gydytojus j 
aplankyti.

— Na ir nė vienas jo nepa
gydė, kad vis pas naują tu
rėjo eiti.

— Gydyte ar pagydė, tai 
neaišku, tik aišku, kad jis nė 
vienam honoraro nesumokė-i; 
jo.

Amžinas Rūpestis
— Na, ar tu patenkintas, 

savo naująja tarnyba meteo-; 
rologijos stotyje?

— Kur gi būsi patenkintas, į 
kad vien tik spėjimais turi ; 
gyventi.

Klusnus Vyras
Tardytojas: — Taigi, tams

ta buvai keturis kartus įsilau
žęs pas siuvėją. Ir kiek tams
ta pavogei ?

Kaltinamasis: — Tik vieną

suknelę žmonai.
Tardytojas. — Bet juk bu

vai keturis kartus!
Kaltinamasis :— Vieną kar

tą pavogiau, o kitus kartus 
ėjau vis pakeisti.

STABDYK VERIANTĮ SKAUSMĄ

STRĖNŲ GĖLOS
Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
paprastų strėnų gėlą. Johnson’s 
Back Plaster 1 Lengvina skausmą, 
sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kotfybės.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

MATEUŠAS SIMONA VIČJUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM^ ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Te! EVergreen 4-9508GREEN STAR BAR 4 GRILL 

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeim 
pas "Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe kiekvieną šeštadienį 
M DM

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

IVIIUI MIVĮI IR MM Wl fUĮI KrtRĄFlARA M fUI RA

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
TITiTITlTirrT
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Boston, Mass
Komunistų Partija Šaukia 

Anti-Imperialistinę De
monstraciją Šeštadienį

Protesto demonstracija prieš 
Amerikos imperialistų inter
venciją Chinijoj įvyks šį šeš
tadienį, lapkričio (Nov.) 24 ; 
dieną, 2-rą vai. po pietų, ant i 
Parkman Bandstand, Boston 
Common.

demonstracija prieš 
Valstijų kišimąsi i 
vidujinius reikalus, 

gyvastys

$

r

Amerikiečių tymas susirenka boles žaismei ir jų signalininkas pasisveikina su 
savo oponentų korėjiečių kapitonu. Žaismes žiūrėti susirinko 10,000 kariškių, bet 
neišgelbėjo mūsų tymo nuo pralaimėjimo korėjiečiams, kuriems japonai buvo už
draudę žaisti per pastaruosius šešis metus. Pasirodo, uždraustas daiktas—nepa
mirštamas. (J. V. Signalų Korpuso paveikslas per Federated Pictures).

Latovb—Liberty, Lithuanian Pąfly

Cleveland, Ohio
Clevelando Miesto Rinkiniams

Penktas puslapis

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

Tai bus 
Jungtinių 
kitų šalių 
kur mūs jaunuolių 
yra statomos pavojun dėl ap
gynimo Amerikos monopolis
tų interesų Chinijoj. Kur mū
sų kariuomenė yra laikoma 
pagalbai diktatoriškos Chiang 
Kai-sheko valdžios. Kur orlai
viai ir laivai, kuriais turi būti 
gabenami namo mūsų kariai, 
yra naudojami privatiniams 
reikalams ir gabenimui Chiang 
Kai-sheko tautininkų armijos 
prieš mūs talkininkus į šiauri
nę Chiniją.

Ši demonstracija yra šau
kiama tikslu pakelti galingą 
balsą už tuojautinį grąžinimą 
namo mūs jaunuolių, kurie pa
siaukojusiai kariavo, kad nu
galėjus fašizmą. Ir kuomet jų 
darbas jau yra užbaigtas, tai 
jie tuojau turi būti grąžinami 
namo.

šiais ir kitais svarbiais klau
simais kalbės Otis A. Hood, 
vyriausia komunistų vadas 
Mass, valstijoj, kuris praeitais 
rinkimais Į mokyklų komitetą 
gavo 27,000 balsų. Taipgi kal
bės Anne Burlak, William 
Harrison, Emmanuel Blum, ku-Įv 
ris tapo išrinktas Komunistų Į salh 
Partijos distrikto organizato-| Kompanija sutiko pakelt ai
riu Naujojoj Anglijoj, ir kiti. Sas 10%• Unija atmetė šį kom-

Nepaisant, koks bus oras, ‘ Į”“*08 Unija lai-
demonstracija įvyks, lapkri- i,(0^ sa™ re.kalavimo-30% 
ėio 21 d„ 2-ra vai. po pietų,! Derybos Pertraukta ir ati-, 
ant Bandstand, Boston Com
mon. Organizacijos ir pavie
niai kviečiami dalyvauti.

Kor.

Chicagos Žinios
International Harvester Dar

bininkų Reikalavimai

Traktorių skyriaus lokalo 
101 lapkričio 10 d. atsibuvo 
svarbus susirinkimas. Lokalo 
valdyba davė svarbų raportą. 
Pirmiaus buvo raportuota kon
trakto atnaujinimas.

Naujam kontrakte daug pa
statyta naujų unijos rdikalavi
mų dėl darbininkų naudos. 
Pirmas reikalavimas pakėlimo 
algos 30**. šis reikalavimas 
palietė visus International 
Harvester darbininkus. Su virš 
30,000 darbininkų dirba šios 
kompanijos įmonėse po visą

tik tinka žmonėms. Priimami 
ir čeverykai. Vėliausią pinigi
nę auką LPTK Ciceros Sky
riui net $50 aukavo C. Yur- 
gon, buvęs cicerietis, dabar tu
ri taverna 7701 S. Ashland 
avė., Chicago. C. Ž.

Marquette Parko Lietuvių Mo
terų Kliubo Veikimas

Lapkričio 10 dieną Marque
tte Parko Liet. Moterų Kliu- 
bas turėjo labai smagų žaislų 
vakarą. Publikos buvo daug 
ir viskas gerai pavyko.

Parengime išleistas laimė
jimui $25 karo bonas. Laimė
jimo bilietai atnešė nemažai i 
pelno. Tas pelnas skiriamasi 
įteikimui visiems mūsų kliuboį 
narių sūnams kareiviams Ka
lėdų dovanas.

Koresp.

Waterbury, Conn
Klaidos Pataisymas

Laisvėj, 16 d. lapkričio lai-1

Rochester, N. Y

dėta iki 19 d. lapkričio. Unija j 
rengiasi prie didelių kovų.

Pereitam susirinkime 
, vienbalsiai nubalsavom 
i skelbimą streiko, jei bus *■ ♦
I kalas.

Štai kokias kompanijos slap-,
įtybes unija surado: 1,300 dar- F<cPul’ę h* davė gerų drapanų

visi j d oje, įvyko klaida aprašyme 
UŽ ! apie kalėdines dovanas Lie- 

rej_;tuvos vaikams. Ten yra pa- 
i žymėta, kad M. Bačiunienė 
'numezgė 4 poras pirštinių,

Nashua, N. H

domės, nes gana 
piliečių už jį bal-

šiuose miesto rin- 
laimejo

REIKIA VYRU!
I

NUOLATINIS DARBAS — GERA ALGA

Paprasti Darbininkai • Be Patyrimo Fabriko 
Darbininkai

Mašinistai • Tool & Die Darytojai

Designers—Electro-Mechanical

Elektros Indžinieriai

(Devclopmpnt-Jr^ Project)

Kreipkitės nuok 8:15 A.M. iki 4 P.M.

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

(274)

Antano Duobos

17 d. sukako du 
mirties Antano 

metai atgal mes,

Atminčiai

Lapkričio 
metai nuo 
Duobos. Du
rochesteriečiai, netekom gero 
draugo. Antanas Duoba buvo 
visų mylimas, su visais gražiai 
sugyveno, buvo ilgametis dien
raščio Laisvės skaitytojas, pri
gulėjo prie Gedimino Drau
gystės ir prie LDS 11 kuopos. 
Dalyvaudavo visuose parengi
muose. Prieš mirtį pasakė, kad 
nepirktume jam gėlių, bet kad 
tuos pinigus atiduotume Lietu
vos žmonėms. Taip ir buvo pa
daryta.

Aš užėjau su reikalais pas 
velionio žmoną Antaniną Duo- 
bienę. Atsiminus Antano Duo
bos mirties dieną, draugė 
Duobienė apsiverkė ir po to 
paaukavo $5 Laisvei ir $5 
Lietuvos vaikučiams, i varde 
Antano Duobos.

ibininkų turi gauti 11 nuošim
čių užsilikusių algų. Tos už- 
silikusios algos yra Įskaitomos 
nuo pirmos dienos vasario šių 
metų iki dabar. Valdžios NL 
RB pripažino, kad kompanija 
turi atmokėti darbininkam už
vilktas algas. Unija pranešė, 
kad 
kėt, 
leis 
niją

kompanija nenori atmo- 
bet unija kovos ir nenu- 
rankų iki privers kompa- 
atmokėt.

Pereitą vasarą unija išrei
kalavo už 18 mėnesių užvilk
tų algų atmokėt 10 %.

Tai matote, ką reiškia gera 
unijos vadovybė. Unijistas

Širdingai ačiū draugei A. 
Duobienei, kad nepamiršta 
mūsų mylimo dienraščio Lais
vės ir Lietuvos vaikučių.

L. Bekešienė,

suaugusiems. Turėjo būti: M. 
Balčiūnienė.

Antra klaida. Ten pasaky
ta: nupirko 18 kavalkų vai
kams visokių daiktų - dresių, 
svederių ir 1.1. Turėjo būti: 
118 kavalkų.

Delegatai į Suvažiavimą
Į Antrąjį Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimą iš Water- 
burio yra išrinkta' 3 delega
tai : M. Meisonienė nuo 
ALDLD 3-čio apskričio, K. 
Sabutis nuo ALDLD 28 kuo
pos, J. Strižauskas nuo LDS 
49 kuopos. Iš tokios didelės 
lietuvių kolonijos, tai labai 
mažas skaičius. Bet visgi ge
riau, negu nieko.

J. Strižauskas.

Pasikalbėjus su Kariu

Ciceros Moterų Kliubas Gra
žiai Darbuojasi

Ciceriečių organizacijos siun 
čia delegatus į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. Moterų 
Choras siunčia vieną delegatę 
ir LDS ir LLD bendrai vieną. 
Taigi, Ciceras bus atstovauja
mas taip svarbiame suvažiavi
me. Ypatingai linksma matyti, 
kad Moterų Choras pirmas iš
rinko delegatę.

Vilnies vajuje mūsų vajinin- 
kė A. Dočkienė parodė savo 
gabumą ir pasišventimą. Tame

TZ T . i • svarbiame darbe ji iškilo į 
Kas Laisves S aitytojų auk§įumą su prenumeratomis, 

vajuje dalyvauja, tas darbo, dar geriau kad vilnies 
klasės progresui tarnauja, j skaitytojai jai padėtų gaunant 

; po vieną skaitytoją, arba duo
btų jai savo kaimynų antrašą. 
Kadangi Ciceras lenktyniuoja 
su Roselandu, tai ciceriečiai 
nepasiduokime! Padėkime 
Dočkienei. '

Drapanų dėl Lietuvos žmo
nių rinkimas lėčiau eina. O 
žiemai artėjant dar daugiau 
jų reikia Lietuvos žmonėms.

Adomas Staškus nuvežė ve
žimą drabužių į Lietuvių Cen
trą. Reikėtų jau ir antrą .ve
žimą turėti. Taigi, ištuštinkime 
savo drabužių klazetus. Kas 
tik turime liekamų drapanų 
vežkime į Ciceros Lietuvių 
Pagelbos Stotį Liuosybės Sve
tainėj, 1401 S. 49 st. Drapa
nos priimamos visokios, kokios

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Suvienytas Komitetas iš Lietuvių, 
Rusų, Ukrainų organizacijų ruošia 
koncertą, lapkr. 25 d. Liet. Salėje, 
851 Hollins St. Programe dalyvaus 
3 chorai, bus ir solistų, duetų, taip
gi dainuos solistas ValukaS su sū
num iŠ Wilkes-Barre, Pa. Po Kon
certo šokiai, valgiai ir gėrimai. Tad 
prašome isitėmyti dieną ir laiką ir 
dalyvauti. Pelnas skiriamas pagal
bai Lietuvos žmonėms. (272-273)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia draugišką parengimą ar
ba balių, lapkr. 25 d. Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St. Pra
džia 1:30 vai. dieną. Įžanga 50c. 
Visi nariai ir pašaliniai kviečiami 
dalyvauti ir tuomi paremsit Drau
giją. — Komitetas. • (272-273)

Lapkričio 3 d. įvyko šauktas 
visų Laisvės skaitytojų 
rinkimas. Nors nedidelis 
rys draugų dalyvavo, bet 
daryta gerų nutarimų.

Buvo pakeltas klausimas 
link siuntimo delegato į 
mokratinių Lietuvių 
vimą, kuris įvyks 
23—24 d. Pittsburghe, Tapo 
nutarta siųsti vieną delegatą 
ir, niekam daugiau neapsiė- 
mus, išrinkta V. Vilkauskas. 

I Nutarta suvažiavimą pasvei- 
| kinti su 10 dol.

Nutarta pasiųsti Lietuvai 
! Pagalbos Teikimo Komitetui 
l$50 auka. I *

Nutarta susirinkimus laiky
ti kiekvieno mėnesio pirmą 
šeštadienį, pradžia 7:30! vai. 

: vakare, Lietuvių svetainėj, 34 
Į High St. Draugai ir draugės, 
| nepamirškite susirinkimuose 
: dalyvauti.

Per klaidą nebuvo paskelb
ti vardai tų, kurie aukavo Lie
tuvos žmonėms drapanas ir 
pinigus. Tai dabar tą klaidą 
pataisau. K. MakaraviČius au
kavo $5. Aukavo drapanų ir 
nuo kitų gavo A. Stirnienė, 
kuri visuomet daug dirba dėl 
Lietuvos ir darbininkų judėji
mo.

Baranauskienė, jos duktė ir 
M. Virbickienė, visos trys nu
pirko audeklo, ir Virbickienė 
pasiuvo net 15 dresių mergai
tėms siuntimui Lietuvon. Ver
tė buvo $30. Reikia pasakyt, 
kad Virbickienė dirba dirbtu
vėj ir vistiek randa laiko ge
riems darbams. Pereitais me
tais, kada buvo siunčiama ka
lėdinės dovanos Lietuvos vai
kučiams, tai Virbickienė nu
pirko pilną aprėdai^ 16 metų 
mergaitei, J<as kaštavo , virš 
$25. Kada Naujosios Anglijos 
moterys turėjo vajų sukėli
mui pinigų nupirkimui dova
nų Lietuvos vaikučiams, tai 
Virbickai, negalėdami platin
ai, patys pasipirko visą kny- 

2 doleriu ir 
75c. Po vieną knygutę išpla
tino K. Barauskas, J. Simutis, 
F. Busleyičius, Pekarskis. V. 
Vilkauskas išplatino 9 knygu
tes. J. Egeris negalėjo išpla
tinti, tai pats papirko. Viso 
mes savo kolonijoj išplatinom 
16 knygučių už $41.25. Taigi 
mes gerai prisidėjom prie to 
garbingo darbo Lietuvos naš
laičiams. Iš mūsų kolonijos pa
siųsta į centrą $50 ir moterų 
apskričiui $41.25. Viso $91.25 
Lietuvos našlaičiams.

žinoma, buvo ir tokių, ku
rie neėmė platinti knygučių, 
neigi patys pirko. Tai blogai 
tokie draugau pasielgė. Kas 
gi gali būt svarbesnio ir ge
resnio, kaip gelbėti liaudį ir 
siratas vaikučius, kurie liko 
be tėvų, be motinų.

LOWELL, MASS. — Teko i Sut<? tikietų už 
pasikalbėti su J. Daugirdu, 
kuris neseniai sugrįžo iš ka
ro lauko, iš Vokietijos.

Nuo pat pradžios amerikie
čių įsiveržimo Francijon per 
metus laiko mušė priešą. Bu
vo sunkiai galvon sužeistas. 
Atsižymėjimo medaliais apdo
vanotas.

, Klausiau, kaipf jaučiatės. 
Atsakė: “Jaučiuosi puikiai, 
kad nacizmą sudaužėm ir tai
ką, laimėjom.”.

Klausiau, ar sunku buvo 
kariauti prieš nacius. Atsakė, 
kad naciai pikti ir žiauriai ka
riauja prieš silpnesnius. Bet 
kai gerai jiems užduodi, tai 
meta ginklus ir pasiduoda. ,

Sako, kalbėjosi su Sovietų 
kareiviais ir generolu. Sakė, 
kad tai puikūs kareiviai ir ge
ri karininkai; mandagūs, drau
giški. O amerikonai kareiviai 
mano, kad mes turime drau
giškai sugyventi su Sovietais.

Aš jam priminiau, kad tūli 
piktos valios žmonės pasako
ja, būk Sovietų kareiviai api
plyšę, alkani. Jis tik nusijuo
kė. Sako, 
riai, kai

mes Amerikos ka- 
mušėm priešą be

susi- 
bū- 
pa-

kas
De-

Suvažia-
lapkričio

pertraukos per mėnesį, netu
rėjome laiko persimainyti dra
bužių ir atrodėm apskurę, api
plyšę. 13et po mūšio, kaip per- 
simainėm drabužius, atrodėm 
puikiai. Tas pats ir su Sovie
tų kareiviais.

S. Čežiuųas.

Lapkričio 6 dieną įvyko 
Clevelando miesto rinkimai. 
Rinkimus laimėjo pažangie
čiai. Majoru tapo išrinktas 
Burke, kuris gavo 125,645, o 
jo oponentas Miller tegavo 
vos 59,791 balsą. Burke yra 
velionio prezidento Roosevel- 
to politikos šalininkas.

Kandidatas į Mokyklų Ta
rybą Arnold S. Johnson gavo 
56,330 balsų, šiuose rinkimuo
se jis gavo 9,330 balsų dau
giau, negu kad pereituose rin
kimuose. Tačiau prieš jį, kai
po komunistą, buvo vedama 
didžiausia kampanija vietos 
laikraščiuose. Bet matomai 
žmonės jau nekreipia į tą pro
pagandą 
skaitlingai 
savo.

Abelnai
kiniuose demokratai 
19 vietų, republikonai 14 vie
tų. Nuo 17 -wardo likosi iš
rinktas negras demokratas 
Carr. Jis sumušė republikoną 
Walker, kuris jau išbuvo per 
dešimts metų Miesto Taryboje. 
Be to, jis yra “Call-Post” neg
rų laikraščio redaktorius. Neg
rai jau pradėjo šalintis nuo 
republikonų.

Jei Clevelando miesto rin
kimus laimėjo pažangiečiai, 
tai dėka Politinio Unijų Ko
miteto ir Progresyvių Piliečių 
Lygos. Nes šios dvi organiza
cijos smarkiai ir vieningai ve
dė agitaciją už pažangiųjų 
kandidatų išrinkimą.

Parmos/Miesto Rinkimai
Parmos miesto rinkimuose 

buvo net trys žmonės nomi
nuoti į majoro vietą. Rinki
mus laimėjo buvęs laivyno Lt. 
Roland Reichert. Manoma, 
kad prie išrinkimo jo majoru 
prisidėjo jo eitos kariškos pa
reigos, ir dėl to žmonės už jį 
balsavo.

R. Reichert buvo kaipo be- 
partyvių sąraše. Dabar tenka 
palaukti ir patirti, kaip jis eis 
savo pareigas.

Mirė Aršus Darbininkų 
Priešas

Lapkričio 2 dieną pasimirė 
i* c h i v y s k ūpas Joseph

Schrembs, sulaukęs 79 metų. 
Schrembs išbuvo Clevelande 
24 metus. Jis visose savo kal
bose visada atakavo pažan
gesnius žmones ir sakydavo, 
kurie rūpinasi materializmu, 
tie tarnauja piktai dvasiai. 
Kitais žodžiais, tas senis ne
norėjo, kad darbo žmonės or- 
ganizuotųsi* ii* kovotų, kad iš
reikalautų iš kapitalistų ge
resnių gyvenimo sąlygų.

Katalikai meldėsi visą sa
vaitę po jo mirties, matomai 
nujautė, kad jis buvo nema
žas griešninkas.

Užtroško Keturi Žmonės
Orui atvėsus žmonės pradė

jo kūrenti krosnis. Laike dvie
jų savaičių užtroško 4 žmo
nės nuo susirinkusių nuodingų 
dujų. Vėliausiai užtroško Miss 
Gizella Bakos, 18 metų am
žiaus, 2921 E. 81st st., Cleve
land, Ohio.

Nelaimingosios motina buvo 
centra 
o mer- 

Kada

H

Vė- 
ne- 
jau

ga-

išvažiavusi į miesto 
nusipirkti reikmenų, 
gaitė palikusi namie, 
motina sugrįžo ir pajuto gaso
dvokimą, ėmė jieškoti dukters, 
rado ją gulinčią ant aslos, 
liau pašaukė policiją, bet 
pavyko išgelbėti ją, nes 
buvo mirusi.

Dabar miesto valdžia ir
so kompanija perspėja visus, 
kas kūrena gasu krosnis, jog 
būtų ištirta kokiame stovyje 
yra krosnis. Gaso kompanija 
pažadėjo duoti nemokamai 
žmogų ištyrimui krosnies 
dėties, jei kas kreipsis.

Bay Kaimas Pavojuje
Ant ežero Erie kranto

mažas miestelis, o gal geriau 
pasakius kaimelis, kurį vadi
na Bay Village. Ten daugiau
sia apsigyvenę daktarai, ad
vokatai ir šiaip biznieriai. Va
saros metu suvažiuoja iš visur

pa-

yra

Edison E mark Battery Division

REIKIA TUOJAU
DŽIANITORIŲ • SKREPŲ KRAUSTYTOJŲ

PRODUKCIJOS DARBININKŲ (Priedai už Gabumus)

GERI DARBAI — GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

Thomas A. Edison, Ine
Belleville Turnpike, Kearny, N. J.

(274)

BUŠU DRAIVERIAI
MECHANIKAI

APVALYTOJAI
Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS 9 IKI 5

IRONBOUND 
TRANSPORTATION CO.

6 MARGARETTA ST.

NEWARK, N. J.
(271) 

—■    —■■■ .«■■  ........................ .......... ■ ■■■■■■■■ . .. ■

t Stalioriai
1-MOS KLASĖS

KRAUTUVIŲ RAKANDAM 
IR BUFETAM 

PUIKIAUSIOS ALGOS 
SAUKITE

GLENMORE 2-4590
(273)

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

(X)

REIKIA
PATYRUSIŲ COAT MAKERS 

BUŠELMANŲ
Aukštos Rūšies Kostumerukas Darbas 

AUKŠTOS KAINOS MOKAMOS 
Trumpos valandos 

Moderniška Dirbtuvė 
ŠAUKITE REGENT 7-2880 

ar KREIPKITfiS 
783 MADISON AVE., N. Y. C.

(2-ros Lubos)
(275)

svečių, nes ten yra puikios 
maudynės.

Pastaruoju laiku Erie eže
ras smarkiai pakilo. Moksli
ninkai negali išaiškinti, iš kur 
atsirado tiek daug vandens 
Erie ežere. Namai, kurie buvo 
pakrantėje pastatyti, dabar 
atsidūrė pavojingoj padėtyje. 
Bangos besiblaškydamos vis 
daugiau pakrantes išplauna 
ir tie namai gali kristi kartu 
su smiltimis. Tad vietos gy
ventojai prašo valdžios, kad 
padėtų apsiginti nuo gręsian
čio pavojaus.

V. M. D.

SET YOUR
QUOTA NOW

IN THE GREAT

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
NAUJAI DIRBTUVEI

MERROW & MERROW HEMMERS : 
TAIPGI VALYTOJOS & APKARPYTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
HUGO S. BARON

401 MULBERRY ST. NEWARK, N. J. 
3-čio Fl.

(278)

REIKIA
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ

VIENTIK PATYRUSIU 
GEROS ALGOS. APMOKAMOS ŠVENTĖS

5 DIENU SAVAITĖ
NUOLATINIS DARBAS

REMA UMBRELLA MFG. CORP. 
70 RIDGEFIELD AVE. 

RIDGEFIELD PARK, N. J. 
HACKENSACK 3-1190

(274)

GEROS RANKINĖS 
SIUVĖJOS

Puikiausia proga pakilimui 
ALEXANDER KITT 
30 WEST 57TII STREET 

NEW YORK CITY 
(ant 6-tų lubų) 

______________________________________ (274) 

NAMŲ DARBININKĖ
Mažam apartmentui. 2 valkai. Pageidaujama 
tokios, kuri nakvotų ant vietos. Turi nakvoti 
ant vietos du vakaru. Nėra valgių gaminimo. 

Gera alga.
MRS. WILLIAM HAMMER.

! 601 West 115th St. MONUMENT 2-9329
(274) ■ ......... I ■ ■    II ■ ■ ... — ■■■■■   ———I

MERGINOS MERGINOS 
18 IKI 30

Lengvas Fabriko Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolatinis Darbas—-Užtikrintas Darbas 

Progos Pakilimams
Poilsio Periodas, Linksmos Aplinkybes 

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.
(278).

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat 835. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

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

FINIŠERKOS PRIE UNIFORMŲ 
TAIPGI MERGINOS PRIE SKALBYKLOS 

DARBO. NUOLAT—GEROS ALGOS. 
CUNNINGHAM LAUNDRY, 

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

(278)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
PRIE KELNIŲ

Patyrimas Nereikalingas 
Fly front, kišeniam ir closing.

SPIOTTA & CO.
449 CENTRAL AVĖ.

NEWARK. N. J.
(275)

BUY VICTORY BONDS!



Šeštas puslapis_______  Laisvfi—-Liberty, Lithuanian baily Penktadienis, Lapkr. 23, 1945

So. Brooklyno Žinios
Kapitonas A. Walmus Sugrįžo į buvo pasiųsta antrašas, kuris 

iš Tarnybos 'tilpo Laisvėje. Vienok nuva-

dama 4-ris taipgi sunkiai ver
čiasi.

A * -A
Laiške, gautame Magdale

nos Vizgirdienės, gyvenančios

Nuoširdi Talka, Gera Parama
Nuoširdi talka, gera para

ma, lietuvių priežodis sako.
LDS kuopų parengimą, parem- 
site kartu ir apskričio pasi-

Dr. A. Walmus, sūnus south- 
brooklyniečių Onos ii* Adomo 
Walmusu, sugrįžo iš karinės

žiavus n u rod y to n vieton atra
do tiktai krūvą# griuvėsių ir 
kelionė buvo veltui.

★ ★ ★
Praeitą savaitę taipgi, sugrį

žo iš tarnybos Walmusu šei
mos geras draugas dr. Anta
nas Stalionis, sūnus eastnew
yorkieciu Stalionių, kurie už
laiko valgių ir gėrimų įstai
gą. Laimingos abiem dakta- 

! ram kloties civiliniame gyve- 
j nime.

★ ★ ★
Tik kelios dienos atgal M.

kapi-! re,

Alfonsas Maželis

Kulikienės sūnus Al. Maželis 
paliuosuotas iš karinės tarny
bos. Jisai tarnyboje išbuvo 
apie tris metus. Veik visą lai
ką Pacifiko salose, tik pasku- 
tinias keletą savaičių buvo 
Brooklyno Navy Yard. A. Ma
želis nuo pat vaikystės dienų 
dainavo Brooklyno Aido Cho- 

būtų labai gražu matyti
Alfonsą vėl su aidiečiais.

★ ★ ★
Praeitą savaitę So. Brook

lyno biznierių Vaitulevičių, 
kurie užlaiko valgių ir gėrimų 
įstaigą ant 3-čios Avė., sude
gė namas ant Bay 11 St. Prie
žasties neteko sužinoti.

Koresp.

tarnybos praeitą savaitę, bet 
galutino paliuosavimo dar ne
gavo. Dar turės išbūti 95 die
nas rezerve.

Parvyko pas savo žmoną 
Beatrice (Beniuliutę) ir jau 
pusantrų metų amžiaus duk
rytę Viktoriją, su kuria jis 
dabar pirmu kartu susipažino. 
Dukrytė Viktorija gimė
tonui einant pareigas Italijoje.

Jam būnant Italijoje ir ži
nant, kad Kastancija Menke- 
liuniutė, Walmusu šeimos la
bai gera draugė, randasi ku
riame mieste, jisai norėjo su 
ja kaip nors susitikti, bet ne
turint antrašo negi susirasi. 
Tik pora mėnesių atgal jam

Laiškai iš Lietuvos
Uršulė Bagdonienė, brook-j 

lynietė, gavo nuo savo sesers • 
M a g d a l e uos Bitkauskienės į 
laišką iš Kauno, kuriame, gre
ta kitko, parodo, kaip sunkiai 
kovojusieji už Lietuvos laisvę 
žmonės įsvarbina lietuvius ko
votojus Amerikoje. Sužinojusi į 
iš sesers laiško, kad senelis I 
kovotojas (jų abiejų dėdė) i 
Juozas Ramanauskas mirė 
Amerikoje, Minersvillėj, jinai 
nori žinoti, ar buvo atvykę iš 
centro Kom. Partijos nariai 
palydėti. O jam atsisveikinti 
ji rašo:

Brangus mano dėde Juozai. 
Daug dirbęs ir kovojęs dėl 
darbo klasės, užgesai, kai žva
kės liepsnelė, sutirpus vaš
kui. . . Gailiuosi tavęs iš gilu
mos širdies, kad nepatyręs sa
vo darbo vaisių palikai mus. . . 
Ilsėkis, brangusis, po gyveni
mo audru ramiai, kad laisvės 
troškusiai tavo širdžiai būtų 
lengva Amerikos žemelė. . .

Kaip dabar gyvena dėdienė

Marija? Kas ją globoja? Siun
čiu nuoširdžią užuojautą. Juk 
senatvėj yra dar daugiau rei
kalingas globėjas ir draugas, 
be kurio paguodos ilgu ir liūd
na. . .

Miela sesute, kad tu žino
tum, kiek mes pergyvenom 
per šį karą. Kiek šeimų išar
dyta, išblaškyta po visus kraš
tus, kiek gyvybių užgęso... 
Mudu su Juozuku likom lai
mingųjų tarpe. O dabar, ka
da baisus karo kaltininkas 
parblokštas, atgailauja už sa
vo darbus, kada nutilo baisių 
ginklų perkūnijos, mes pra
dedam atsikelti iš po griuvė
sių ir, lyg apsvaigę, vėl jun
giamės į darbą atstatyti su
griautą tėvynę... Toliau ji 
rašo, kad jos vyras dirba nuo 
pat Raudonosios Armijos įžy- 
giavimo į Lietuvą. Kad jos se
suo Katrina susirgo dėl sun
kumų vienai su 4 vaikais, o vy
ras, kariškis, mokosi Jaltoj. 
Kad sesuo Ona viena maitin-

Pottsvil 1 ė j, nuo jos sesers Bit
kauskienės (iš tų pačių Bit- 

i kauskų, Gižų valsčiaus, Vil
kaviškio apskr.), rašo apie 

'trečią Bitkauską — sekamai:
Apie Kazimierą tuo tarpu 

i mažai ką žinau, nes jau be- 
! veik metai, kaip vokiečiai at
sitraukdami iš Lietuvos, kaip 

j daug kitų, taip ir jį su visa 
| šeima išvežė i Vokietiją. Da- 
į bar. kada rusai užėmė Vokie- 
ti.ją, lietuvius grąžina atgal į 

j Lietuvą. Iš jo buvusio kaimy
no girdėjau, kad greit grįš ir 
jis. Bet trobos sudegė, laukas 
nesėtas. Ką pradės, tai sunku 
pasakyti.

Mos gyvenam toj pačioj vie
toj, kaip ir pirmiau. Mano 
šeimos yra 4 vaikučiai, 2 ber
niukai ii' 2 mergaitės. Tuo 
kart visi sveiki. Elzbieta su. 
šeima, trim vaikais, vis toj pa
čioj vietoj. Laukiam, kada ga
lutinai baigsis karas, nes jis 
mums jau įsipyko visą mie- 
rą. . .

J. L. Bitkauskai.

Red. Prierašas:
Laiškas rašytas birželio 29- 

tą. Laisvei perduoti jį atsiun
tė Uršulė Masienė iš Mahanoy 
City. Dėl stokos vietos, talpi
name tik visuomeniškesnio po- 

ibūdžio ištraukas, praleidžiant 
daug šeimyniškų sveikinimų, 

Į linkėjimų ii- žinelių.

Korp. Jonas Kolis 
Užbaigė Tarnybą

Neseniai sugrįžo iš karinės 
tarnybos Jonas Kolis, sūnus 
Onos Titanienės, gyvenančios 
74-09 Rockaway Blvd., Wood
haven.

Kolis, lėktuvų mechanikas, 
ištarnavo 4 metus ir 6 mene- 

j sius. Jo laimei, užjūriuose, 
j Francijoj, teko išbūti tik 8 
mėnesius, nes jam ten nuvy- 

Į kus neužilgo ir karas baigėsi. 
Jono motina ir patėvis, nuo
širdūs demokratijos ir Lietu
vos žmonių rėmėjai, labai 
linksmi jo laimingu sugrįžimu, 
kaip kad linksmos jo sesutės ir 
kiti artimieji. R.

MIRĖ
Stanley Laudansky, 57 me

tų amžiaus, gyvenęs 87-39 
254th St., Bollrose, Long Is
land, mirė Queens General 
ligoninėj, lapkr. 21-mą. Bus 
palaidotas lapkr. 24-tą. Pa
šarvotas pas graborių J. Garš
vą, koplyčioj, 231 Bedford 
Avė.

Paliko nuliūdime žmoną, 
du sūnus, ir dukterį.

Dr. David Bronson, 60 m.’, 
dentistas, rastas užsidusinęs 
gasu savo apartmente, 2327 
Grand Concourse. Bloga svei
kata įvedusi į nusiminimą.

Tos talkos ir geros paramos 
prašo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Brooklyno ir New 
Yorko kuopos, kurios rengia 
šį šeštadienį, 24-tą d. lapkri- 

jčio, jubiliejinį parengimą, va- 
I karionę, kad atžymėjus 15-ką 
i metų organizacijos gyvavimo 
■ sukaktį.

Teisybę pasakius, gražus
I ■i būrys parengimų lankytojų tą 
i dieną baigs savo darbą Pitts
burgh, Pa., ir tik sekmadienį 
grįš į namus. Tačiau Brookly
no ir apylinkės LDS kuopos 
esą skaitlingos nariais if Pi
liečių Kliubo Svetainė turėtų 
būt mažoka dėlei tokios svar
bios pramogos. Gi New Jer
sey LDS nariai ir mūsų sim-

1 patikai neturėtų pamiršti 
! Brooklyno LDS koupų paren
gimo, prie kurio yra prisidė- 

Įjęs ir LDS trečiasis apskritys, 
i Apskričio komitetas prašo 
j New Jersey LDS narių ir visų 
į parengimų lankytojų paremti 
Brooklyno LDS kuopų paren
gimą. Paremdami Brooklyno

brėžtą tikslą ir metinės aps
kričio konferencijos tarimą, 
kad jubiliejinis parengimas 
turi būti įvykintas ir Brookly
ne.

“Yes,” Brooklyno parengi
mų lankytojai tankiai aplanko 
New Jersey lietuvių kolonijas. 
New Jersey parengimų mylė
tojai turi tuomi pat atsimokė
ti brooklyniečiam. šeštadienis 
prieš sekmadienį, pažmonių 
laikotarpis ir nuovargio nėra 
ko nuogąstauti.

Tad LDS trečias apskritys 
kviečia, kaip Brooklyno, taip 
Great Neck ir New Jersey 
LDS narius i)’ mūsų simpati- 
kus į LDS kuopų ir bendrai 
apskričio parengimą šį šešta
dienį, 24-tą d. lapkričio, Lie
tuvių Piliečių Kliubo Svetai
nėje, 280 Union Avė., Brook
lyne. įžanga tik $2. Bus gerų 
valgių ir gėrimų. Tad, iki pa
simatymo !

LDS Trečio
Apskričio Komitetas.

Patarnavo Žmonėms Nalivaika Sveiksta

USA - USSR
“Stiprinimas Taikos”

— Per Draugišką Pagelbą 
Konstrukcijai

Gruodžio m p c r jI g Madison jq. Garden
DEAN VIRGINIA GILDERSLEEVE, WM. L. BATT 

ir kiti žymūs kalbėtojai
FREDERICK MARCH—Dramatiškas aiškintojas

STAGE, SCREEN, RADIO STARS

rengia American Society for

RUSSIAN RELIEF, INC.
$.35. $1.20. $1.80, $2.40, $3.00

TIKIETAI: New York Office Russian Relief, !> Cedar St.
D A nnTTAH A VT T (WH- 3-2,60>
rAK1JUUDA1V1I : Russian Relief Workroom, 35 West 35 Street

Local Russian Relief Headquarters

Spalių 13-tos laidoje Laisvė 
buvo išspausdinusi laišką iš 
Lietuvos, gautą brooklynietės 
M. Bepirščiutės nuo jos bro
lio Pijaus, Bartninkų vals
čiaus, Vilkaviškio.

Be kitų, laiške buvo mini
ma Glaveckų Petronė — Šli- 
kienė, buvusi su vyru nacių iš
varyta iš tėvynės į Vokietiją, 
dabai- gyvenanti Kaune.

Laiško tilpimu spaudoje tik
rai apsidžiaugė Montreal’yje 
gyvenąs J. Glaveckas. Jis pa
siskubino iš M. Bepirščiutės 
gauti savo sesers antrašą, jai 
parašyti ir stengsis kuo pa
gelbėti, jei bus galima. O Be- 
pirščiutė džiaugiasi netikėtai 
susipažinusi jaunesnįjį pus
brolį, radusi jį progreso ir 
Lietuvos draugų eilėse. Už vis 
labiausiai džiaugsis šlikienė, 
po vargų gavus nuo toli išėju
sio brolio laišką.

Tiesą pasakius, laisviečiams 
irgi smagu, kada visi geri 
žmonės džiaugiasi.

Žuvusieji su Lėktuvu
žuvę sudužusiame Hudson 

upėje lėktuve esą Chester A. 
Bolles, 44 m., milionierius in- 
dustrialistas; Andrew H. Blass 
iš Pittsburgh, finansinis pata
rėjas Bolles’ui; Walter II. 
Hurley, sąskaitininkas, iš 
Bronxville, ir Jerome Casper, 
25 m., pilotas, gyvenęs 8750 
Bay Parkway, Brooklyne.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvieta neša.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Juozas Zakarauskas, Lietu
vių Am. Piliečių Kliubo gas- 
padorius, pereitą antradienį 
buvo nuvykęs ligoninėn atlan
kyti kliubietį veikėją Jurgį 
Nalivaiką, troko užgautą pir
madienio vakarą.

Zakarauskas viltingai išsi
reiškė apie Nalivaikos sveika
tą. Jis mano, kad Nalivaika tu
rėtų greit visai pasveikti, nes 
viduje, menama, nepažeistas 
ir kojos tarnauja. Viena ran
ka labai skaudi, gal kartais 
būsiąs trūkęs kaulas, bet pirš
tai veikia, o tas rodo, kad ner
vai, rankos kontrolė išlikus 
sveika.

Nalivaika randasi Green- 
point ligoninėj, Kingsland 
Avę. Galima atlankyti trečia
dieniais ir sekmadieniais, 2 
vai. po pietų.

Sadauskų Šeima Dar 
Ne Visa Namie

Neseniai vienoje lietuvių šei
myninėje sueigoje taikėsi susi
tikti veteraną Joną Sadauską, 
sūnų eastnewyorkieciu Kas
tan ei jos ir Stasio Sadauskų, 
gyvenančių 642 Belmont Ave. 
Pasižiūrėjus į tą jaunuti vai* 
kinelį, vargiai jį palaikytum 
veteranu, jeigu nežinotum, kad 
jis pašventė 4 metus ir 8 mė
nesius karinėje tarnyboje, iš 
tų tris su virš metus llawa- 
juose, Marshall Salose, bai
giant su Saipan ir Okinawa.

Iš tenai jis išvykęs rugpjū
čio 10-tą, sekami apie pora 
mėnesių praėjo kelyje iki, pa
galiau, pradžioje spalių mėne
sio pasiekė namus, pasimatė 
su mylimais tėvais ir jaunuoju 
broliku, kurį, beje, vargiai 
bepažinęs, išaugęs į didesnį 
vaikiną už patį veteraną, ži
noma, broliai išsilaikė labai 
artimoje pažintyje iš laiškų, 
kadangi namie pasilikęs maža
sis visą laiką buvo šeimos se
kretorių susirašinėjime su ka
riškiais ir pasistatęs globusą 
padėjo sekti jų žygius iš vie
no fronto į kitą.

Sulaukusiems ir sugrįžusiam 
buvo daug džiaugsmo. Tačiau 
tas džiaugsmas būtų daug pil
nesnis, jeigu ne mūsų dabarti
nės vyriausybės kišimąsis į 
Chinijos vidujinius reikalus. 
Sadauskų šeima tą labai jau
čia, kadangi kitas sūnus - bro
lis Česlovas tebetarnauja lai
vyne. Jisai tarnyboje jau ket
virti metai nuo rugsėjo mėne
sio. Dalyvavęs invazijose Sici-

lijon, Italijon, o pastaraisiais 
laikais tarnauja Pacifike.

Sadauskų žentas taipgi dar 
tarnyboje. Paskiausiu laiku jo 
stotis buvo Niagara Falls, kur 
išvykus ir jų duktė. Amelia.

RANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys. Gali atsišaukti pora, kuri ga
lės lengvus valgius pasidaryti. Taip
gi priimami ir pavieniai. Kreipda
miesi, prašome neiti pas kaimynus, 
jeigu nerasite nieko namieje, užei
kite sekančią dieną arba vakarą. 
Antrašas: 1R9 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y. (272-274)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 8131100017/ Krautuvė 

(saldainių, sodos ir tt.) Central 
Brooklyne. Biznis išdirbtas per 14 
metų. Krautuvė didelė, užpakalyje 
yra kambarys gyvenimui. Prie
žastis pardavimo — nesveikavimas 
ir senatvė. Kas nupirks, nesigailės. 
Prašome kreiptis po: 72 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y. (272-278)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <151 Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičiue su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: j
I 1— 8 vakare

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon ir Marcy Avea.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ] 9 p M
Trečiadieniais > p*
Penktadieniais J 0-0 ■ 1•»

Penktadieniais uždaryta

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

%

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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, 

Kampas Broadway Ir Stoną Ava.
prie Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

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

■=? RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuviu Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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Pereodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėliu.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
\ Jules, Jurgensen. Jįjf

tt

a

4
ROBERT UPTON.

701 Grand St
TW. ST. 2-3178

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS
6*




