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Chicago. — Streikuosią 
83,000 darbininkų-tarnauto- 
jų prieš Montgomery Ward 
prekybos kompaniją.

paėmimui Ka- 
Tarybų Lietuvos 
ir menininkai, 

su Mikėnu, dirba

Tarybų Sąjungos mokslinin
kai, priešakyje su D. M. Kolo- 
sovu, atidengė naują turtų sri
tį Sibire, Jakutsko srityj. At
rasta aukso, brangių akmenų 
ir kitų turtų. Tyrimus vedė 
ketverius metus.

Iš Washington© praneša, 
kad jau yra 1,200,000 bedar
bių, kurie ima pašalpą, žino
ma, kita tiek bedarbių dar ne
gauna jos. Bedarbių kiekis au
ga kasdien.

Tarybų Sąjungos preziden
tas Michail Kalinin sulaukė 
70-ties metų. Gimimo dienoje 
apdovanotas Lenino ordenu.

Indo-Chinijoj liaudis nepa
siduoda. Associated Press su
teikė žinių, kad partizanai 
veikia ant kelitf

Vilniuje bus atidengtas ki
tas paminklas 
raliaučiaus. 
skulptoriai 
priešakyje
paminklui projektą.

Paminklas bus pastatytas 
miesto centre. Skulptoriai 
Puodžius, Vaivada ir Jakima
vičius ruošia biustus ir orna
mentus.

Surado Turtus.
Nedarbas Plečiasi.
Rašo D.

Rugsėjo 
čiujo tapo 
las žuvusioms Raudonosios Ar
mijom kovotojams. Paminklas 
yra milžiniško dydžio ir 
žios konstrukcijos. Jis 
miesto centre, obeliskas 
kiak.impės formos ir turi
80 pėdų aukščio, o ant viršaus 
pastatyta raudonarmiečio sto
vy] a.

Obelisko pamate yra penki 
penkiakampiai vainikai, kurių į 
vienas pažymėtas nuo Tarybų į 
Lietuvos Respublikos. Pamink
lo pastatymui sunaudota 10.- 
OOo kubiškų metrų granito iri 
10 tonu vario.

Rangoon mieste, Burmoje, 
virš 10,000 žmonių demonstra
vo ir protestavo prieš Anglijos ! 
užpuolimo politiką. Reikalavo, 
kad britai liautųsi rėmę re
akciją Indonezijoj ir Indijoj, 
kad jie liautųsi žudę žmones, j

30 dieną Karaliau- 
atidengtas pamink-

Vilniuje valstybės drama
tiškame teatre atidaryta an
tra teatralė studija jaunimui. 
Tuojau užsiregistravo 20 jau
nuolių. Mokinimosi laikas nu
statyta dveji metai. Mokiniai j 
gauna valstybės stipendiją.

Amerikoj dabar streikuo
ja 1,250,000 darbininkų.

Indonezai kertasi su ang
lais 5-se miestuose.

G vaiki joj reakcija verda 
pati savo smaloj. Neseniai re
zignavo ministerių kabinetas. 
Po daugelio manevrų susida
rė Canellopoulos ministerių 
sąstatas. Bet tuojau ir jis pasi
traukė. Dabar senis Sophoulis, 
kuris yra 85 metų, sudarė 
naują kabinetą.

Tai prie ko atvedė salį Ang- Daįnuos g. Kuzmickas
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KRISLAI
Paminklai Karaliaučiuje ir 

Vilniuje.

“Pravda” 20 d. rugsėjo ra
šo, kad Tarybų Lietuvoj 

. smarkiai plečiami radio ir te
lefonų tinklai. Įsteigta 20 ra
dio mazgų ir 70 valsčių bus 
sujungta telefono susisieki
mais. Gi 1946 metais dar bus 
įsteigta 30 naujų radio mazgų 
(centralinių stočių) ir telefo
no susisiekimai praplėsti į 80 
valsčių.

IRANO PASAKA NUSTE
BINO MOLOTOVĄ

Maskva. — Sovietų už? 
sienio reikalų komisaras 
Molotovas nustebo, kai Ira
no ambasadorius jam pasa
kojo, kad Sovietų kariuome
nė nepraleidžianti Irano ka
rių į iraniškąjį Azerbaidža
ną.

Darbo Žmonių 
Dienrašti*
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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Hull Atsako Roosevelto 
Kaltintojams

Washington, lapkr. 26. — 
Karinės komisijos nariai 
republikonai senatoriai ir 
kongresmanai pasakojo, 
kad prez. Rooseveltas turė
jo nelaikyt karinio laivyno 
Hawaii salose. Pašauktas į 
liudytojus, Cordell Hull, bu
vęs Amerikos valstybės sek
retorius, atsakė jiems, kad 

i prez. Roosevelto valdžia tu
rėjo laikyti ten laivyną, at
sargai prieš Japoniją.

Pirmiau republikonai kal
tino Roosevelto valdžią, kad 
ji laikius persilpnas tenai 
laivyno jėgas. O kai kurie 
įtarė, būk Rooseveltas ty
čia išprovokavęs karą. Hull 
užreiškė, jog Rooseveltas 
dėjo pastangas išvengt ka
ro.

Philadelphia, Pa., 
Gražus Koncertas

Gerbiamieji, prašom atsi
lankyti į gražų koncertą, 
kurį rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 10-ta kuo
pa atžymėti savo 30 me
tų jubilėjų. Koncertas įvyks 
ateinantį sekmadienį, gruo
džio - December 2 d., Liau
dies Name, 735 Fairmount 
Ave., Philadelphijoj, 3 vai. 
popiet.

Koncerto programa to- 

iš Shenandoah, Pa., ir V. O. 
Wall iš Wilkes Barre, Pa. 
Skambins rusų balalaikų or
kestras ir bus jų šokikų 
grupė. Gros armonikistas 
Albertas Kaspariūnas. Pa- 
kys prakalbą viepas iš Lais
vės redaktorių.

Visus kviečia
Komisija

SPARTUS AUTO. GAMYBOS 
UGDYMAS SOVIETUOSE

Maskva. — Sovietų nau
jos Penkmetės planas nu
mato tris iki keturių sykių 
padidinti pastatomų auto
mobilių skaičių. Sovietinė 
vyriausybė skiria apie 4 
bilionus rublių pastatyt dar 
šešis automobilių fabrikus 
Sibire, Ukrainoj, Baltarusi
joj ir Gruzijoj. Jau pradėta 
kai kurių tokių fabrikų sta
tyba.

Stalino vardo automobilių 
fabrikas UralUose, Gorkio 
ir Jaroslavo auto, fabrikai 
ir Maskvos Kio fabrikas 
bus pamatiniai panaujinti, 
kad galėtų tinkamai pa
greitinti automobilių staty
bą. Skaičiuojama, jog vien

Detroit.— CIO Jungtinės 
Automobilių Unijos vice-1 
pirmininkas Walter P. Reu
ther pasiuntė telegramas 
General Motors automobilių 
korporacijos viršininkams. 
Jisai siūlė, kad korporacijos 
ir unijos atstovai kuo grei
čiausiai sueitų į derybas, o 
jose turėtų dalyvaut ir fe- 
deralės valdžios pasiunti
niai kaipo taikytojai gin
čo, dėl kurio kilo visuotinas 
streikas prieš General Mo
tors.

Unija reikalavo pakelti 
darbininkams algą 30 nuo
šimčių. Pagaliaus, ji pasiū
lė trijų narių komisiją, kaip 
trečiųjų^ teismą spręsti, 
kiek uždarbio turėtų būti 
darbininkam pridėta. Vie
nas komisijos narys būtų 
buvęs nuo unijos, antras 
nuo koi-poracijos, o trečias, 
abiejų ' pasirinktas, pirmi
ninkas. General Motors 
griežtai atmetė šį pasiūly
mą.

Korporacijos pirmininkas 
Charles E. Wilson dar neat
sakė (šiuos žodžius rašant), 
ar priims dabar siūlomąsias 
derybas su unija. Tačiaus 
jis išsireiškė spaudos atsto
vams, kad gana buvę, kada 
korporacija siūlė 10 nuošim
čiu priedo darbininkams. 
Užtat General Motors rei
kalavo, kad valdžia leistu 
automobilių kainas pakelti. 
Praeitą penktadienį korpo
racija atsiėmė atgal ir tą 
savo pasiūlymą.

ANGLAI DAUŽO JAVOS
RADIJUS

Batavia, Java.— Anglijos 
lėktuvai rakietiniais šovi
niais ardė Javos patrijotų 
radijo stotis Surakartoj ir 
Jogjakartoj. Nes indonezai- 
javiečiai per tas stotis šau
kė savo tautiečius išvyt an-

KARO STOVIS PALESTI
NOS MIESTUOSE

Jeruzalė. — Anglų ka
riuomenė *apsupo tris pajū
rinius Palestinos miestus, ir 
sudarė karinės apgulos sto
vį prieš žydus juose.

Gorkio vardo fabrikas duos 
po 1,000 automobilių per 
dieną.

Apart minimų šešių nau
jų fabrikų, yra suplanuota 
ir statoma dar daug fabri
kų įvairiose vietose, kur 
bus subudavojama automo
biliai iš kitur pagamintų ir 
atsiųstų dalių.

Keleiviniai automobiliai 
bus statomi važiavimui po 
75 iki 90 mylių per valan
dą; trokai nuo pusantro iki 
septynių tonų įtalpos.

(New Yorko Daily News 
bijo, kad Sovietai automobi-* 
lių gamyboje nepralenktų 
Amerikos.)
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Kablegrama iš Vilniaus, Lietuvos:
Roy Mizarai, 
c/o K. Kairys, 
1254 N. Franklin St. 
Pittsburgh, 12, Pa.
Brangieji Mūsų Draugai Užjūryje!

Siunčiame šilčiausius sveikinimus jūsų Antrajam De
mokratinių Amerik. Lietuv ių Suvažiavimui ir sveiki

name, jus bendrąja mūsų pergale prieš vokiečius ir ja
ponus užpuolikus.

Baisusis karas pasibaigė Jungtinių Tautų pergale,

paliko milžinišką sunaikinimą. Vien tik mažojoj mūsų 
šalyj hitlerininkai sunaikino 36 bilionų rublių vertės 
nuosavybes. Nušluota nuo žemės veido mūsų miestai: 
Vilkaviškis, Šiauliai, Raseiniai, Zarasai ir daug mies
telių ir kaimų. Pusiau sunaikinta Vilnius, Marijampo
lė, Ukmergė. Sunaikinta bei sudeginta 80 tūkstančių 
namų ir kitų trobesių; sunaikinta 862 kultūrinės įstai
gos, nužudyta bei užkankinta šimtai tūkstančių Tary
binės Lietuvos piliečių.'

Šiandien Lietuvos žmonės, su kitų broliškų Tarybi
nės Sąjungos tautų pagalba, sėkmingai gydosi žaizdas, 
padarytas vokiečių okupantų. Jau daug kas nuveikta, 
bet dar daug: reikės nuveikti, kad galima būtų išdildyti 
vokiečių okupacijos pasėkas ūkiniam ir dvasiniam mū
sų gyvenimui.

Brangieji Broliai ir Seserys — Amerikos lietuviai!
Mes užtikrinam jus, jog dėsime visas pastangas, kad 

mūsų tėvynė geriau gyvuotų, negu bet kada pirmiau.
Dar daug darbo teks atlikti mūsų kultūrai į aukš

tesnį laipsnį pakelti ir visos tautos būklei pagerinti.
(Pasirašo)
Profesorius Matulis, Lietuvos Mokslų Akademijos 

vardu.
Vilniaus Universiteto profesoriai Bieliukas, Kairiūk

štis, Budrys, Baldžius.
Kauno Universiteto profesoriai Purenąs, Mažylis, 

Mažinskas, Juodele.
Leit. generolas Vitkauskas.
Generolas majoras Karvelis.
Generolas maj. Čepas.
Generolas maj. Urbšas.
Pagerbtieji Lietuvos Respublikos: kompozitoriai: 

Gruodis, Tallat-Kelpša, Benderius, švedas, Bukša.
Liaudies artistas Kipras Petrauskas.
Pagerbtieji Respublikos artistai: Staškevičiūte, Ma

žeika, Kelbauskas, Juozapaitytė, Dauguvietis, Sutkus, 
Kalpokas, Rimša, Mikėnas.
Vilniaus Teatro direktorius Staniulis.
Aktoriai: Dineika, Kupstas, Vaičiūnienė, Mironaitė.
Artistai: Jurkūnas, Mackevičius, Vienožinskis, Vai- 

neikyte.
Pagerbtieji mokytojai: Bubinas, Klimavičius.
Gimnazijos direktorė Kmitaitė.
Tarybų Sąjungos herojai: Bernotėnas, Vilenskis, Ur

banavičius, Gėgžnas, Ušpaila, Apyvala.

Austrijos Rinkimus 
Laimėjo Katalikai 

Ir Socialistai
Viena, lapkr. 26. — Neo- 

firialiai pranešama, jog ka
talikai ir socialistai Austri
jos rinkimuose gavo dau
giausiai balsų, o komunistai 
mažai. Teigiama, kad kata
likų partija sudarys daugu
mą atstovų Austrijos 
me.

(New Yorko Times 
respondentas pastebi, 
Raudonoji Armija nesikišo 
į rinkimus.)

Stockholm. — švedų pre
kybos ministeris Gunnar 
Myrdal pranešė, jog Švedi
joj pakeliama darbininkam 
algos be reikmenų kainų pa
branginimo.

Azerbaidžanas Rei
kalauja Tautinės 

Savivaldybės
Teheran. — Azerbaidža

no Tau tin. Kongresas, šiau
riniame Irane (Persijoj), 
pareikalavo savo tautai de
mokratinės savivaldybės, 
bet užginčijo skelbimus, 
kad Azerbaidžanas siekiąs 
visai atsimesti nuo Irano. 
Sako, Azerbaidžanas su 
tautine savivaldybe pasilik
tu Irano valstybės ribose. 
Minimas kongresas pasiun-
te savo nutarimą Amerikai/ kalavo^ šiandien,^ kad Jung- 
Sovietų Sąjungai, Anglijai, 
Francijai ir Chinijai. '

Anglijos įprašytas, arki
vyskupas Damaskinos atsiė
mė savo rezignaciją ir suti
ko dar pabūti Graikijos ka
raliaus vietininku.

Pittsburgh, Pa., lapkr. 24 j žmogus. Gi mūsų čia gimu- 
d. — Anksti iš ryto delega- j sis jaunimas yra daugumoj 
tai pradėjo rinktis į salę. 10 ; suaugę jauni žmonės,—kaip 
vai. salė jau buvo pilna ir i jie patys pastebėjo, — dau- 
prasidėjo sesijos. Vėl pasi-1 gumoje tėvai ir motinos, 
teiravau pas mandatų ko-i Jaunoji karta pareiškė no- 
misiją, apie kiek turime de-: ro platesnės jų atstovybės 
legatų. Atsakymas: Jau tu- • suvažiavimo komisijose ir 
rime 354 delegatus; atsto- i pastoviame komitete.
vau j a 200 organizacijų, tu
rinčių 159,796 narius. Bet 
Černiauskas, vienas iš man
datų komisijos, kuris sutei
kė informacijas, pastebėjo: 
“Dar ne viskas užbaigta.”

AUKOS
Kreipiausi į suvažiavimui ■ dienas intensyviai ir iki 

aukų priėmimo komisiją, j nakties vėlybumo tęsėsi se- 
gavau informacijų, kad SB°S- Padaryta daug svar- 
aukų suplaukė $4,483.00, biH taHrW ir nutiesta pla- 
taipgi su pastaba, kad dau-;na* ateities veikimui.

REZOLIUCIJOS
Prez. Trumano rekon- 

versijos programa užgirta 
vienbalsiai, ir suvažiavimas 
pasižadėjo daryti spaudi
mą per vietines organizaci
jas į kongresmanus ir se
natorius, kad prezidento 
pasiūlymai kongresui būtų 
nedelsiant pravesti gyveni
mam Jo pasiūlymai yra se
kami:

Parūpinimas darbų 60 
milionų darbininkų; nusta
tymas minimum 65c algos 
valandai, pakėlimas bedar
bėje apdraudos iki $25 į sa
vaitę per 26 savaites, įvedi
mas darbininkams apdrau
dos ligoje ir aptarnavimas 
jų medikale pagalba, pakėli
mas darbininkams algų be 
kainų pakėlimo ir t.t.

Vienbalsiai priimta rezo
liucija ir pasiųsta valstybės 
sekretoriui James Byrnes, 
reikalaujant išvyti iš Jung. 
Valstijų Žadeikį ir kitus fa
šistinius pašlemėkus, kurie 
jokios teisės neturi vadintis 
Lietuvos atstovais. Po prie
danga Lietuvos atstovybės, 
Žadeikis ir kiti smetoniniai 
agentai čia Amerikoje varo 
hitlerinę propagandą, sklei
sdami šmeižtus prieš tary
binę Lietuvą. Jie remia ir 
globoja Lietuvos kvislin- 
gus, pabėgusius į Vokieti
ją; remia gaivalus, kurie 
stojo į vokiečių armijas ko
vai prieš Sovietų Sąjungą, o 
kartu prieš Ameriką ir An-

giau aukų tikimasi vakari
nėje sesijoje. Tiesa, vakari- i 
nė sesija dar silkele virš 
$700. Viso aukų suplaukė 
$5,200 su viršum.

JAUNIMAS
Tarp delegatų buvo daug 

jaunimo, atsitarnavusių ka
rių, merginų ir jaunų mote
rų mūsų amerikinės kartos. 
Tarp jų yra gerai mokan
čių lietuvių kalbą. Jaunimas 
dalyvavo visose komisijose. 
Diskusijose daugelis ėmė 
balsą. Galintieji kalbėjo lie
tuviškai, o kiti angliškai.

Kažin kaip pas mus pri- 
sipainiojo paprotys Ameri
koje gimusius vadinti jau
nuoliais. Tas labai netinka. 
Jaunuolis yra priaugantis

ŽYDU BOMBOS ANG 
LAM PALESTINOJ

Jeruzalė. —Žydai bombo
mis susprogdino dvi anglų 
policijos stotis arti Tel Aviv 
miesto; sužeista 20 polici
ninkų. Sakoma, tai buvęs 
žydų kerštas už tai, kad 
angiai areštavo slaptai įva
žiavusius į Palestiną žydus.

PASKOLOS VETE
RANAM

Washington. — Amerikos 
valdžia, pagal G. I. Teisių 
Bilių, paskolino karo vete
ranams jau $130,000,000, 
namams ir ūkiams pirkti 
bei bizniams atsidaryti.

V. Y. TIMES APIE DEMOKR 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMU

New York Times sekma-! partmentui. 
dienio laidoje įtalpino tokį 
speciali pranešimą apie An
trąjį Demokratinių Lietu
vių suvažiavimą, įvykusį 
Pittsburghe:

“Pittsburgh, lapkr. 24. — 
Demokratiniai Amerik. lie
tuviai, čia suvažiavę, parei-

tinių Valstijų kariuomenė 
tuojau būtų ištraukta iš 
.tarpusavio karo Chinijoje.

“Šis reikalavimas yra 
vienoje iš kelių rezoliucijų, 
kurias priėmė 363 delegatai, 
atstovaudami 151,000 Ame
rikos lietuvių. Ši rezoliucija 
bus pasiųsta valstybės de-

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-3878

DELEGATŲ SUDĖTIS
Delegatai buvo mišrios 

sudėties: Daktarai, advoka
tai, mokytojai, rašytojai, 
mėnininkai, unijų vadai ir 
pramonės darbininkai. Pa
starųjų dauguma. Per abi

“Suvažiavimas taip pat 
reikalauja, kad valstybės 
departmentas atšauktų pri
pažinimą Povilui Žadeikiui, 
buvusios Smetonos valdžios 
atstovui.

“Kita rezoliucija užgyrė 
prezidento Trumano siūlo
mą sveikatos apdraudos 
programą ir pasižadėjo ją 
remti.”

(Šeštadienio numery j N. 
Y. Times taip pat davė ži
nutę apie tą suvažiavimą.)

Chungking. — Sakoma, 
Sovietai norį ekonominių, 
teisių Mandžurijoj.
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nams ir britams. Irano atstovas jau ir 
Washingtone rėkia, kaip kariamas, kad 
Amerikos valdžia įsikištų. v

Suprantama, Raud. Armijos žygis su
laiko kraujo praliejimą. Liaudis reika
lauja, kad šalyj būtų įvesta demokratinė 
tvarka, reikalauja tam kraštui teisių, tai 
vyriausybė ir turi skaitytis, o ne armiją 
siųsti žmones skersti. .

Panašiai Tarybų Sąjunga pasielgė 
Mandžurijoj. Gen. Chiang Kai-shekas 
reikalavo, kad Sovietai taip s darytų, 

' kaip daro amerikiečiai, tai yra, nuslopin
tų liaudies demokratinį judėjimą ir jam 
pervestų tą milžinišką Mandžuriją Ta
rybų Sąjunga atsisakė nuo tokios negar
bingos rolės. Po ilgu metų Japonijos kalėjime, buvęs, politinis ka

linys sako prakalbą Tokio mieste. Jie buvo uždaryti 
dėl to, kad priešinosi Japonijos militarizmui.

k' v '4'-

DEMOKRATINIŲ LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
BUVO ENTUZIASTIŠKAS IR KONKRETUS

(Tąsa iš 1 pusi.)
CENTRAS

Nutarta įsteigti Brooklyne 
pastovų demokratinių lietuvių 
centrą, kuris praves šio suva
žiavimo tarimus gyveniman ir 
veiks naujai iškylančiais, svar
biais klausimais.

I

I

K

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 
, Act of March 3, 1879.

Herald-Tribune Išvados
New Yorko dienraštis Herald-Tribune 

savo redakciniame “Mūšis dėl Mandžuri- 
jos” daro sekamas išvadas. Po kruvinų 
mūšių gen. Chiang Kai-shekas paėmė 
Shanhaikwan, vartus į Mandžuriją. Jo 
armiją mokina Amerikos oficieriai, jam 
duoda ginklų ir amunicijos Amerika, jo 
kareivius ir ginklus perveža Amerikos 
karo transportai, tie patys, kurie reika
lingi parvežimui amerikiečių į, namus, 
jo armijų iškėlimą apsaugoja Amerikos 
karo laivai ir karo lėktuvai.

“Amerikos vyriausybė tesinasi”, sako 
dienraštis, “kad tą atlieka tam, kad 
Šiaurinėj Chinijoj reikią nuginkluoti ja
ponus... Bet šis pasiteisinimas tuojau at
puola, kada kyla klausimas mūšių už 
Mandžuriją. Gen. Chiang Kai-sheko ar
mija, kuri apguldinėjo Shanhaikwaną ir 
prasilaužė į Mandžuriją, tai nejieško ja
ponų. Japonai iš ten jau senai yra išva
lyti Raudonosios Armijos... Tikrumoj 
gen. Chiang Kai-shekas veda karą prieš 
chinų raudonuosius už paveldėjimą tur
tingos šalies.”

Ir toliau dienraštis rašo, kad tas veda 
prie blogų santykių Ameriką ii5 Sovietų 
Sąjungą, nes su Amerikos pagalba mu
šami ne vien “komunistai”, bet ir mū
šiai stumiami į Sovietų Sąjungos pasie
nį. Čia jau kyla klausimas ne vien to, 
kad Amerikos jėgos naudojamos karui 
prieš marksistus, komunistus ir chinų 
liaudį, kam yra simpatijos Sovietų Są
jungos, bet ir pačios Sovietų Sąjungos 
sienų saugumo. Kad tą geriau suprasti, 
tai dienraštis daro sekamą palyginimą:

. “Kokis gi būtų Amerikos atsinešimas, 
jeigu Rusija duotų tokią medžiaginę pa
galbą kairiesiems Meksikoj, jeigu ten 
eitų naminis karas ir jie kariautų prieš 
dešiniuosius Šiaurinėj Meksikoj, tai yra, 
Jungt. Valstijų pasienyj? Arba, kaip gi 
amerikiečiai atsineštų, jeigu Rusija mo
kytų karo muštro, apginkluotų ir trans
porto priemonėmis aprųpintų komunis
tus Kanadoj? Ką gi Washingtonas da
rytų, jeigu Rusija naudotų savo milita- 
res jėgas naminiame kare Kuboj?”

Į klausimus atsakymą duosime kiek
vienas, kad tokia politika mums nepatik
tų. Taigi, negali būti nusistebėjimo, jei
gu Sovietų Sąjungoj yra nepasitenkini
mas Amerikos politika ir auga nuožiūra.

Tarybų Sąjunga Mažina Kraujo 
Praliejimą

Šiaurvakarinėj Irano (Persijos) da- 
Jyj, Azerbaidžano srityj sukilo liaudis 
prieš brutališką Irano vyriausybę. Azer
baidžanas yra didelis plotas, kurio gy
ventojai tuH skirtingą kalbą ir papro
čius nuo iraniečių.

Irano vyriausybė yra įrankis Anglijos 
imperialistų ir pataikautoja Amerikos 
bankierių. Ji nepaiso savo šalies, ji “pa- 
randavojo” Anglijai žibalo šaltinius ir 
Iraną siekia padaryti britų kolonija. Ji 
smaugia azerbaidžaniečius.

Azerbaidžane ir Irane susiorganizavo 
Demokratinė Partija, kuri pasiūlė pro
gramą, kaip šalyj pagerinti padėtį; tar
pe, kitko, reikalauja, kad nuo ponų būtų 
atimta žemė ir atiduota tiems, kas ją 
dirba. Žinoma, tas nepatiko Irano val
džiai ir jo globotojams britams. V"

Vadovybėj tos partijos Azerbaidžano 
gyventojai sukilo ir ima miestas po mies
to. ’Rodosi, kad Irano valdžia ne
turėtų priešintis žmpnių valiai, bet ji 
tuojau pasiskubino pasiųsti daugiau ar
mijos prieš žmones. Bet Azerbaidžane 
stovi Sovietų Sąjungos Raudonoji Armi
ja, pagal sutartį su Irano valdžia. Rau
donoji Armija sulaikė Irano armijos da
linius ir įsakė jiems grįžti atgal į Tehe
raną.

Žinoma, tas baisiai nepatiko Irano po-

Kam Kam Kalbėti, Bet Jau 
Ne Britams!

Anglijos imperialistinė spauda ir ra
dijo rėkia, būk Tarybų Sąjunga sukurstė 
žmonių sukilimą Azerbaidžane-Irane. Į 
tai atsakė Sovietų Sąjungos vyriausybės 
organas “Izviestija”, kad tai yra britų 
išmislas. •

“Izviestija” rašo, kad anglai rėkia apie 
Irano žmonių sukilimą, idant nukreipus 
savo žmonių atydą nuo to, kaip britų ar
mija, laivynas ir oriai vynas žudo Indo
nezijoj, Indo-Chinuose ir Palestinoj žmo
nes. Vien Indonezijoj į dešimt dienų bri
tai nužudė apie 40,000 žmonių, kurie 
kovojo už savo laisvę.

Bulgarijos ir Portugalijos 
Rinkimai

Sekmadienį, lapkr. 18 d. įvyko rinki
mai Bulgarijoj ir buvo neva rinkimai fa
šistų valdomoj Portugalijoj. Bulgarijoj 
rinkimuose dalyvavo apie 90% galinčių 
balsuoti. Tėvynės Frontas, kurį sudaro 
penkios demokratinės partijos, gavo 3,- 
407,355 balsus iš 3,862,492 balsavusių. 
Bet šie rinkimai Britanijos valdonams 
yra “ne gana demokratiški” ir jie ne- 
siskaitysią su Bulgarijos liaudies valia. 
Paskui juos seka ir Mr. Byrnes, Jung. 
Valstijų valstybės sekretorius.

Tą pat dieną įvyko rinkimai ir fašistų 
Portugalijoj. Jie buvo taip menki, kad 
fašistai nedrįsta nei paskelbti, kiek žmo
nių balsavo. Bet tie rinkimai patinka 
Britanijos imperialistams. Matyti, juos 
skaitys “O. K.” ir Mr. Byrnes! Net re- 
publikonų organas New York Herald- 
Tribune stebisi iš tokios Anglijos ir 
Jungt. Valstijų politikos.

Hitlerininkai Gal Neteks Pašaro
Susirinko Jungt. Tautų komisija, kuri 

rūpinasi karo pabėgėlių reikalais. Ten 
iškilo klausimas ir tų, kurie nenori grįžti 
į savo tėvynę, jų tarpe ir lietuvių.

Sovietų Sąjungos atstovas Kaukin už
protestavo prieš bent kokią jiems pa
galbą, pareikšdamas: “Tai yra fašistai, 
kurie pabėgo nuo bausmės, kaipo karo 
kriminalistai.” Kitų šalių atstovai sutiko 
persvarstyti klausimą, ar duoti jiems pa
galbos iš UN R R A, ar ne.

Chinų Liaudiečių Taktika ,
Kada Amerikos generolai ir admirolai 

metė karo laivus, transportus, lėktuvus 
ir marinus diktatoriui generolui Chiang 
Kai-shekui į pagalbą prieš Chinijos liau
dį, tai stojosi klausimas: kaip Chinijos 
liaudis galės atsilaikyti prieš reakciją ir 
vengti atviro karo su Amerikos jėgo
mis?

Dabar pradeda dalykas paaiškėti. A- 
merikos karo laivai ir transportai per
vežė 156,000 gen. Chiang Kai-sheko ar
mijos, ją apginklavo, aprūpino amunici
ja ir iškėlė Chinwangtao ir Tsingtao 
prieplaukose. Gen. Chiang Kai-sheko jė
gos prasilaužė pro Chinijos Sieną ir už
ėmė Shanhaikwan. Tuojau pasigyrė, 
kad net 40 mylhj nužygiavo į Mandžu
riją.

Bet prabėgo pora dienų ir nieko dau
giau nesigirdi apie gen. Chiang Kai-she
ko jėgų ėjimą pirmyn. Ir štai ateina ži
nia, kad jo tos armijos užnugary j atsira
do “komunistai”, kurie penkiose vietose 
gelžkelį susprogdino, nors jį amerikiečiai 
marinai saugojo, ir susprogdino penkis 
tiltus. Tiltų srityj paliko užtaisę minas 
ir kada chiang-kaishekiniai bando tuos 
tiltus pataisyti, tai tos minos žudo juos.

Suprantama, tas padeda gen. Chiang 
Kai-sheko jėgas į tokią poziciją, į kokią 
Tarybų Sąjungos partizanai padėdavo 
Hitlerio jėgas. Ir tai tik pradžia. Kas 
mano, kad jie, eidami su Chinijos reak
cija, privers tos šalies liaudį pasiduoti, 

tas labai apsirinka.

SLA Nariai, Būkim Atsargūs, Kol Nevėlu
/ -------------------------

Tėvynės No. 46 koks tai 
sargas maldauja SLA na
rių, kad neklausytų komu
nistų ir teisina dabartinę 
Pild. Tarybą. Matomai, kad 
tas sargas yra vienas iš tų, 
kurie turi Susivienijime 
šiltą vietelę. Kad palaikius 
tą šiltą vietą, reikia plūsti 
tuos Susivienijimo 
kurie nesutinka su 
nes SLA valdybos 
kurie begėdiškai 
SLA .pinigus visokiems va
žinėjimams ir baliavoji- 
mams, kurie nieko bendro 
neturi su SLA reikalais.

Tik pažiūrėkime: nesenai 
visa valdyba važiavo į Chi- 
cagą pasitikti Laukaičio, 
grįžtančio iš San Francisco. 
Dabar vėl važiuoja į Chi- 
cagą ta pati visa valdyba 
laikyti '“Pild. Tarybos su
važiavimą.” Ar tai ne ko
medija, kad taip tankūs tie 
“suvažiavimai” turi būt lai
komi Chicago j! Centras 
New Yorke, o Pild. Tary
bos suvažiavimai laikomi 
Chicagoj — 1000 mylių to
liau nuo centro, kur visi 
reikalingi dokumentai dėl 
suvažiavimų. Kelionė, vieš
bučio išlaidos, sugaištas lai
kas ir visos kitos išlaidos 
sudaro virš tūkstančio do
lerių. Tą komediją reikia 
pridengti “Pild. Tarybos 
suvažiavimu” ir dar “svar
biems” SLA reikalams. Ar 
galima surasti dar didesnį 
blofą, kaip apgaudinėti S 
LA narius, kaip kad dabar 
daro Susivienijimo ponai?... 
Dar ne viskas. Yra ir kiti 
bereikalingi važinėjimai ir 
siuntinėjimai agentų, kad 
pavarius agitaciją už savo 
politiką Susivienijimo pini
gais. Toks pinigų eikvoji
mas silpnina SLA iždą. Dėl 
blogos tvarkos dabar SLA 
turi daug bėdos su apdrau-’ 
dos fondu. Tai ant galo jau 
nelieka kito išėjimo, kaip 
visus senus SLA narius 
perkelti į naujus skyrius, 
kur bus daugiau negu dvi
guba mokestis. O jeigu kas 
nesutiks su tuo Viniko pla
nu, tai laukan iš Susivieni
jimo! Matydami SLA na
riai tokį ponų viršininkų el
gimąsi negali nesipriešinti 
tiem ponam. SLA organas 
Tėvynė yra po tų ponų 
cenzūra ir tenai tik galima 
rašyti tą, kas yra rašoma 
už tuos ponus. Kas iš Su
sivienijimo narių parašo 
prieš tų ponų elgimąsi į pa- 
šalnę spaudą, tas tuoj būna 
pavadintas komunistu ir 
nevalia SLA nariams klau-

narius, 
dabarti- 
ponais,

Dar nėra pervėlu. Da
bar yra laikas pataisyti S 
LA padėtį. Tą padėtį bus 
galima pataisyti tik tuo
met, kai bus įvesta tikrą e- 
konomįja Susivienijime, kaį 
bus sustabdyta tie nereika
lingi eikvojimai Susivieniji
mo pinigų. Dabarti
nė valdyba tos padėties ne
pataisys, nes jie taip įpra-

■MriiMM i i —»

to Susivienijimo pinigus 
eikvoti, kad jų niekas ne
sustabdys, kaip tik prašali* 
nimas iš viršininkų vietų ir 
į tas vietas išrinkimas nau
jos valdybos, kurią reko
menduoja Senų SLA Narių 
Komitetas.

Į prezidento vietą reikia 
nominuoti B. F. Kubilius, 
188 kp. narys, Boston, i 
Mass.

Vice-prezidentu: J. Žeb- 
rys, 136 kp. narys, Cleve
land, Ohio.

Sekretoriumi: S. Masytė, 
352 kp. narė, Detroit, Mich.

Iždininku: J. K. Mažuk- 
na, 86 kp. narys, Pitts
burgh, Pa.

Iždo globėjai: J. Miliaus
kas, 286 kp. narys, Mc 
Kees Rocks, Pa.

P. Jatul, iš Stoughton, 
Mass.

Daktaru kvotėju: Dr. J? 
T. Baltrušaitienė, 40 kp. 
narė, Pittsburgh, Pa.

Vienas iš seniausių 
SLA Narys.

LIETUVOS REIKALAI
Lietuvos atstatymo klausi

mu suvažiavimas pasisakė, jog 
kooperuos su Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetu. Vienas 
iš delegatų, Vincas Čepulis, 
kaipo veikiantysis Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komiteto pir
mininkas, davė platų praneši-, 
mą apie to komiteto veiklą ir 
suteiktą Lietuvos žmonėms pa-,, 
galbą. Suvažiavimas pareiškė 
norą,, kad amerikiečiai steigtų 
Lietuvoje pastovią įstaigą — 
mokyklai pastatą, ligoninę ar 
ką nors kitą. Jei L. P. T. Ko
mitetas imsis tokio darbo, tai 
jį rems visos šiame suvažiavi
me dalyvaujančios organizaci
jos.

finansine parama ir konstruk- 
tyviškesnis savo darbais.

P. Buknys.
P. S, Plačiau bei smulkme- 

niškiau apie suvažiavimą para
šė A.. Taraška ir M. Karsonas. 
Sekančiose dienraščio laidose 
pasinaudosime jų aprašymais. 
Taipgi buvo priimta visa eilė 
rezoliucijų, iš kurių tik svar
biausias čia paminėjau. Jos bus 
išspausdintos dienraštyje vė
liau. P. B.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Darbo Valstiečiai Aprūpinti 

Sėklomis

Mažeikiai. Mažeikių apskr. 
sėjos darbai baigti. Sėkmingai 
įvykdyti sėją žymia dalimi pa
dėjo tarybų vyriausybė, pa
skirdama apskrities naujaku
riams ir nu kentė jusiems nuo 
karo veiksmų valstiečiams 550 
to sėklų. Iš valsčių sėklų fon
dų darbo valstiečiams paskirs
tyta 458 to ir iš Kauno apskr. 
gauta 80 to seklų.

Be šių stambiųjų kultūrų 
sėklų, darbo valstiečiams iš
dalinta 232 kg. daržovių sėk
lų, motiejukų — 731 kg, erai- 
čino — 4,907 kg, kitų kultū
rinių žolių — 308 kg, sėmenų 
— 4,716 kg.

Apkoopsąjunga leido lais
vai nusipirkti 1,500 kg cukri
nių runkelių sėklų. Tabako 

’augintojai gavo 19,750 kg mi
neralinių trąšų.

Darbo valstiečiai džiaugiasi 
gauta parama, kurios dėka jau 
šiais metais pilnai apsėjo sa
vo žemę ir susilaukė pirmojo 
derliaus.

t

Vokiečiai Fašistai Sušaudė 
Baltrų Bubnį

J. Kruvalis, 237 Washing
ton Ave., Phila., gavo seka
mo turinio laišką iš Lietu
vos:
Brangusis Dieverėli ir 
Dėde!

Aš jūsų brolienė ir šei
ma sveikiname jumis ir jū
sų žmoną ir vėliname geros 
laimės jūsų gyvenime. Mes 
gyvename visi sveiki, tik 
jūsų brolio Baltraus jau 
gyvo nėra, nes vokiškoji 
žiauri ranka jį sušaudė. 
Kaip jie ėjo ant Rusijos, tai 
ir nušovė jūsų brolį.

Dabar ir mes sveikiname 
jus dėde ir pranešame, kad 
likome 
tėvelio 
Mūsų 
mums 
mums 
Atrašydavo laiškus, 
mindavo, padėdavo, 
bar likome gyventi vieni su 
pilna širdžia skausmo. Pa
likome mes, kaip užgriūta
me gyvenime.

Kaip gavome laišką nuo 
jūs, dėde, tai net iš džiaug
smo ašaros nuriedėjo, kad 
nors jūs atrašėte laišką, 
nors jus skiria tūkstančiai 
mylių nuo mus. Brangusis 
dėde ir dėdiene, parašykite 
vėl laišką, nes ipes jus tik 
vieną turime 

I Lauksime \atsak^mo. 
diev!

Petronėlė Kruvalįenė 
ir

Magdalena Kriivaliute.
Marijampolio apsk., 
Šilavoto valsčius, 
Priepų paštas,

Klebiškiu kaimas.

našlaičiai, netekome 
ir netekome dėdės, 
dėdė
geras. Jis daug 

padėjo

buvo labai

gyvenime.
sura-
o da-

merikoje. 
Su-

NUO RED. Drg. J. Krų- 
valis rašo, kad Baltrus

ENTUZIAZMAS*
Didelį entuziazmą sukėlę de

legatuose Lietuvos rašytojų ir 
menininkų 'pasveikinimas. An
tras entuziazmas buvo veteranų 
maršas ant estrados. Pirminin
kaujant Antanui Vasariui pas
kutinėje organizacijų tarimų; 
sesijoje, visi veteranai delega
tai buvo pakviesti ant estrados. 
Delegatai juos pasitiko atsisto
jimu ir gausiais aplodismen
tais. Gražų entuziazmą sukėlė 
ir C.I.O. atstovas Frank Burke 
Int’l Board .member of United 
Steelworkers of America. Jis J 
sveikino delegatus už priėmimą 
rezoliucijos, užginančios 30% 
algų pakėlimo darbininkams,; 
nes tas yra C.I.O. unijų šių’ 
dienų vyriausias obalsis ir už; Naujakuriams Įteikiama že- 
tai eina didelės kovos. Po jo mės Paskyrimo Dokumentai 
kalbos advokatas Michelsonas 
pranešė, kad tas atstovas yra 
lietuvis žymus C.I.O. vadas, 
Pranas Burkauskas.

Mažeikiai. šiuo metu Mažei
kiu. apskrityje vyksta žemės 
paskyrimo aktų įteikimas nau
jakuriams, gavusiems iš tary
bų valdžios žemę. Pirmiausia 
žemės paskyrimo aktus gavo 
Laižuvos valsčiaus naujaku
riai, toliau tokius pat aktus 
gaus ir visi kiti Mažeikių aps
krities 'tarybiniai naujakuriai.

Lowell, Mass

I 
i

suvažia- 
reakcija 
liekano- 
laimėji-

Mūsų Delegatas Į Suvažiavimą
Pirmiau buvo manyta, kad 

mes iš savo kolonijos galėsim 
pasiųsti du delegatus į Antrą
jį Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą. Bet pasirodė, kad 
ne taip lengva susirasti kiek 
liuosesnį žmogų pasiųsti į ga
na toloką nuo mūs Pittsbur- 
ghą. Mat, Karsonas apsiėmė 
būti atstovu nuo LLD 7-to aps
kričio, tai mes susiradome sa
vo kolonijos atstovą tik vieną, 
būtent, draugą Juozą Blažonį, 
kuris yra atstovu mūsų šių 
organizacijų: Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystės; Lietuvių 
Piliečių Kliubo; LDS 110-tos 
kuopos ir LLD 44-tos kuopos.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
; tokio 

suvažiavimo šaukimui, dar ir 
pasveikino su $10. Taipgi ir 

i L. P. Kliubas sveikino Suva- 
aplo-' žiavimą su $10. Tad sudarėme 

viso tik $20 dol. Man rodosi

SEKRETORIAUS MIZAROS 
RAPORTAS

Suvažiavimo sušaukimo sek
retoriaus R. Mizaros raportas 
buvo labiausia visus delegatus 
suinteresuojantis dalykas. Jo 
raportas yra plati ir labai kon
kreti peržvalga apie dviejų ir 
pusės metų mūsų gyvenimo ir 
veiklos, nuo pirmojo iki antrojo 
demokratinių lietuvių 
vimo: Mūsų kovos su 
ir smetoninio fašizmo 
mis Amerikoje; karo
mas ir naujos darbo žmonių ko
vos su darbdaviais pokarinia
me gyvenime; Tarptautinė si
tuacija ir reakcininkų trūkšma- 
vimai už trečią pasaulinį karą, 
dar antrojo neužbaigus; apie 
Tarybinės Lietuvos atsisteigi- 
mą ir mūsų kovas su Lietuvos 
žmonių priešais Amerikoje ir 
tt.

Sekr. Mizaros raportą girdė
jo ne tik pusketvirto šimto de
legatų, bet ir daugelis svečių. 
Pilna salė buvo publikos, kuri 
klausėsi su didžiausiu įdomu
mu, nes raportas yra parašytas! 
taip turiningai, gražiai ii’ jaut-’ 
riai, jog kas žodis, tai faktas,; 
kas sakinys, tai rodosi, artisto 
nupieštu vaizdu, lyg gyvu pa
veikslu, stojasi tau prieš akis.! 
Jam baigus raportuoti, ; . 
dismentai kilo kaip audra iš 
taip tyliai klausiusiųjų, kad Į)uvo Per skūpai apsieita LDS 
rodosi, jie ir kvėpuot buvo su- ^LD kuopų; reikėjo ir joms 
stoję beklausydami. ’ P° kokią penkinę prisidėti!

Paskutinė sesija baigėsi kon-^et iau Pasiliko taip. Gal gi 
certu, kur nepaprastai pasižy- ^os kuopos širdingai rems 
mėjo chicagiečiai talentai. Apie Suvažiavimo nutarimus ir 
koncertą’, manau, plačiau pąra- tiems reikalams daug pasidar- 
šys kas Hitas.

Antrasis Demokratinių Lietu-i 
vių Suvažiavimas buvo skait-j organizacijos tik linki 
lingesnis delegatais,

r/

Bubnis buvo jo brolis nuo 
kito tėvo. Jis buvo mokyto
jas, . mokytojavo Alytuje, 
Kaune, Varniuose ir kitur, 
buvo apie 38 metų. Iš laiš
ko pasirodo, kad autorių 
vyras ir tėvas mirė, o Bal
trų Bubnį, minimą, gerą dė
dę, naciai nužudė.

buos.
Dabar mūsų pažangiosios 

........................i kuo 
gausesnis puikiausių pasisekimų pačiam 
----------- ! Suvažiavimui ir ten pravesti 

gražius tarimus. O jų vykdy
mui gyvenime mes subursime 
visas demokratines pajėgas. 
Lai gyvuoja Suvažiavimas!

J. M. Karsonas

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.
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Po Pasaulį Pasidairius
Kaip tik kur susidarė 

liaudies vyriausybė, tai 
tuojau Anglijos imperialis
tai nusistatė su ja nesiskai
tyti. Bet pirmieji sušukda
vo “nepripažinsime” iš Wa- 
shingtono. Anglai seni dip
lomatai ir jie paskui tik 
pareiškia, kad “sutinka su 
Amerikos politika.”

Taip buvo sušukta, kad 
nepripažins Lenkijos, Aus
trijos, Vengrijos, Jugoslavi
jos, Albanijos, Bulgarijos 
ir Rumunijos vyriausybes. 
Daug prirašyta, daug pri
šūkauta. Pagaliau, pripaži
no Lenkijos, Jugoslavijos, 
Austrijos, Vengrijos ir da
bar Albanijos vyriausybes. 
Prisieis pripažinti Bulgari

jai yra laukiniai indijonai 
ir tiek.

Važiuojant jam ir kitiem 
automobiliuj arti Berlyno 

i kaip sykis ir pasitaikė ne- 
■ laimė, jų auto įsmuko į 
duobę ir negalėjo išvažiuo- 

i ti. Sako, tuojau atsirado 
Raudonosios Armijos leite
nantas su trimis raudonar
miečiais, atsigabeno troką, 
virvę, ištraukė, ant kelio 
pastatė ir laimės palinkėjo.

V. Bernstein sako, kad 
jau pagyvenęs kelias dienas 

, Berlyne patyrė, kad tos pa
sakos neturi jokio pagrin
do. Jas skleidžia hitlerinin
kai. Ir korespondentas iš 
to nesistebi, nes naciai ki- 

, tokio ginklo jau neturi,
Darbininkų ir industrijos savininku konferencija atsidaro, Washingtone, svars

tyt alg^ klausima. Priešakinėj eilėj (iš kairės): komercijos sekretorius Henry 
Wallace, konferencijos pirmininkas teisėjas Walter P. Stacy, darbo sekretorius 
Lewis B. Schwellenbach. Antroj eilėj: AFL prez. William Green, Chamber of 
Commerce prez. Eric Johnston, Nat. Ass’n of Manufacturers prez. Ira Mosher ir 
CIO prez. Philip Murray.

1-mas LLD Apskritis Išpildė Nauju Nariu 
Kvotą ir Laimėjo Lenktynes

jos ir Rumunijos.
“Žmonių valia, tai Dievo 

valia” ir ponams diploma
tams prisieina su tuo skai
tytis.

Laikinoji Austrijos vy- 
riąusybė reikalauja, kad 
Austrijai būtų grąžinta 
pietinė dalis Tyrolio. Sako, 
kad tas kraštas per 600 
metų buvo Austrijos, kad 
ten austrų didžiuma ir gy
vena. Tyrolis buvo paimtas 
nuo Austrijos ir pervestas 
Italijai po Pirmo Pasauli
nio karo (1914-1918 m.).

Gen. Chiang Kai-shekas, 
remiamas Amerikos karo 
laivyno, < orlaivyno ir armi
jos, veržiasi į Chinijos ko
munistų plotus. Kam? Tur
čių spauda rašo, kad būk 
“nuginkluoti japonus.”

Japonus nuginkluoti? Tai 
naujiena! Nagi, tie patys 
ponai japonus imperialistus 
naudoja šaudymui Indo- 
Chinuose žmonių, kurie no
ri laisvės, jie juos naudoja 
ir Indonezijoj. Japonai pa
dėjo generolui Chiang Kai- 
shekui paimti Shanghajaus, 
Nankingo ir kitus miestus. 
Japonų kvislingai su ukva- 
ta stojo į gen. Chiang Kai- 
sheko armiją.

Dar daugiau subliūkšta 
ta pasaka, kada gen. Chi
ang Kai-shekas veržiasi į 
Mandžuriją, kurią iš po ja
ponų jungo išlaisvino So
vietų Sąjungos Raudonoji 
Armija. Nejaugi jie ir ten 
veržiasi, kad “nuginkluoti 
japonus”? i

kaip tik suktą liežuvį. Bet 
' jis stebisi iš tų Amerikos 
korespondentų ir laikrašti
ninku, kurie tomis nacių 
pasakomis maitina savo 
skaitytojus.

Bendrai, Raudon. Armi- 
i jos kovūnai daug augščiau 
stovi disciplinos reikale, 
kaip Amerikos kareiviai.

i Jis sako, kad daugiau kaip 
pusė amerikiečių, vienaip 
ar kitaip, susirišę su ”juo- 

j dąja rinka”. Jis sako, kad 
j Francijoj vyriausybė nusi
skundė, kad Le Havre gat- 
ivės nakties laiku nėra sau- 
; gios ir gen. Eisenhower 
i atsišaukė į amerikiečius 
j karius, kad jie susivaldy
tų. Jis primena, kad Ame
rikos kareiviai ir tūli ,ko-

! mandieriai taip buvo įsivėlę 
1 į “juodą rinką” Francijoj, 
dar karo metu, kad gener. 
Sibert pareiškė: “Viską

Į vagia, tik dar tankus ir 
kanuoles nevagia”. Bet iš 

i to niekas nedarė skandalo.
Tik dabar kiekviena na- 

!cių pasaka, kiekvienas iš-
• misiąs, arba vieno, kito
' raudonarmiečio blogas pa- 
i sielgimas yra tūkstančiais 
! kartų padidintas ir sklei
džiamas prieš Raudonąją 

i Armiją, kuri mums davė 
; pergalę.

Tas parodo, kad kai
• kam nerūpi taikus gyveni
mas, bet rūpi kaip greičiau 
uždegti karą, lai vėl milio- 
nai žmonių žūva, bile tie 
egojistiniai liaudies krau
jo siurbėlės galėtų dar 
daugiau pralobti ir liaudį 
išnaudoti.

Smagu pranešti LLD 1-mo 
Apskr. kuopą valdyboms ir 
nariams apie pasekmes atsi
buvusio jubiliejinio vajaus.

Laike šio vajaus, sulyg kuo
pą sekretorių pranešimą, yra 
gauta LLD 1-mo Apskričio ri
bose 208 nauji nariai i LLD 
organizacijos eiles.

Gi sulyg LLD centro sekre-1 
toriaus, D. šolomsko, praneši
mu, LLD 2-ras Apskritys yra 
gavęs 104 naujus narius.

Reiškia, šiose lenktynėse 
LLD 1-mas Apskritys pralen
kė LLD 2-rą Apskritį gauda- 

i mas du sykiu daugiau naują 
I nariu. Chicaga skaudžiai su-Į 
i mušė Brooklyną ir dėl šios 
! lenktynių pergalės, mes, chi- 
■ cagiečiai, kaip laimėtojai, su 
dideliu džiaugsmu didžiuoja
mės lenktynių laimėjimu ir iš
pildymu pasibrėžtos kvotos.

Brooklyniečiai nusiminę ir 
LLD Antro Apskričio pirmi-' 
ninkas, A. Gilmanas, savo laiš
ke, rašytam 29 d. spalio, pri-

Yuris ir kiti pasižymėję vaji- 
ninkai šiame jubiliejiniame 
lenktynių vajuje. Va j ininkai, 
gavę nemažiau 10 naują na
rių, yra užsitarnavę garbės 
ženklą arba pinigiško atlygi
nimo. Pagerbimui LLD Pirmo 
Apskričio vajininkų, Apskri
čio komitetas rengė. bankietą, 
kuris įvyko Vilnies svetainėj, 
su bato j 17 d. lapkričio.
Kiek kuri kuopa narių gavo ir 
kaip dabar stovi kuopos:

LLD 19 kp., Bridgeport©, 
naujų narių gavo 56, dabar pa- 
simokėjusiu turi 235.

LLD 140, Waukegan, Ill., 
naujai suorganizuota . iš 26 
nariu.

LLD 146, Marquette Parke, 
naują gavo 21, dabar turi— 
113. *

LLD 79, Rose land e, naujų 
gavo 19, dabar turi — 106.

LLD 116, West Side, naujų 
gavo 17, dabar turi — 56.

LLD 29, Rockforde, naujų

New Yorko mieste įvyko 
dvidešimto šimtmečio “ste
buklas.” “Dievo motina” 
vaikšto po “Uotus”. Matot, 
italų šeimos religiniai ap
kvaišintas 9-ių metų ber
niukas Joseph Vitalo, ar 
tai susapnavo, ar tai įsi
žiūrėjęs į fanatišką judį 
“The Song of Bernadette” 
pradėjo pasakoti, kad jis 
vienam “liote” matė Dievo 
motiną.

Na, tos pasakos užteko. 
Ne vien vietiniai fanatikai, 
bet net iš kitų miestų pra
dėjo busais važiuoti į tą 
“stebuklingą vietą.” Dabar 
laukia, kad ten atsidarys 
“stebuklingas šaltinis.” Ma
tyti, kad iš to “stebuklo” 
kai kas daro biznį.

Iš Berlyno rašo *PM ko
respondentas Victor H. 
Bernstein, kad tas miestas 
dabar yra didžiausias me
ili fabrikas prieš Sovietų 
Sąjungą.

Dar jam būnant Rheino 
srity, jau, sako, plaukai ant 
galvos atsistojo beklausant ; 
apie tai, kaip “Raudonoji: 
Armija nedisciplinuota”, i 
kaip Sovietų kareiviai i 
4<viską vagia”, “moteris ža- 
gina”, “užsiima juoda rin
ka” ir tt. Jis sako, kad at
rodė, kad tie raudonarmie-

Drg. Darbintas parašė 
kritiką “Bernardo Gavelio 
Klaida” knygos antrašu. 
Kritika pageidaujama, bet 
Darbintas vienu pasimoji- 
mu pabrėžia, kad tai tik 
“fikcija, išmislas” ir jo su
pratimu knyga nieko never
ta. Vargiai su ta nuomone 
sutiks didelė dalis Liet. Li
teratūros Draugijos narių.

Darbintas imasi kriti
kuoti ir kalbą, ypatingai 
sunkiau pasiduodančius žo
džius, stoja už tyresnę lie
tuvių kalbą. Man ir nepa
tinka sunkiau pasiduodanti 
žodžiai. Bet skaitydamas 
tą knygą jų kaip ir nepa
stebėjau, tokiame dideliame 
kūrinyj sunkiau pasiduo
danti žodžiai “ištirpsta.”

Betgi ir patsai Darbintas 
nėra laisvas nuo tų svetimų 
žodžių, pas jį, vietoj tikro
vės, tai ’ “realizmas” ir pa
našiai. Bet visiškai mane 
išmušė iš balno, tai jo už
baiga, kur jis sako: “...šioj 
šalyj, vidutinis profesiona
las - inteligentas, bus jis 
lietuvis ar kitatautis, tebe
tarnauja mamonai.”

Kas gi ta “mamona”? 
Pagalvojau, gal aš perdaug 
atsilikęs ir nežinau tokio 
lietuviško žodelio. Pasiimu 
Ovsiannikovo žodyną rusų 
kalba ir jieškau atsakymo.

Aiškina, kad “mamona”, tai 
yra žydiškos kilmės žodis, 
senovėje sirijiečiai turtų 
dievą vadino “mamona”. Ir 
štai d. Darbintas kritikuo
damas Rojų Mizarą už nau
dojimą svetimų žodžių 
knygoj, kaip jis sako, už 
“mandravojimą”, patsai 
mažame straipsnelyje ne
apsieina be “fikcijos”, “re
alizmo”, mamono” ir pana
šių sunkiai pasiduodančių 
žodžių! Išeina, kad ant 
kito ir adatą matome, bet 
ant savęs ir balkio nepaste
bime. Reiškia, visi griešija- 
me su tais žodžiais. i

Dar blogiau išeina su 
Darbinto nusistatymu, kad 
jis visus profesionalus ir in
teligentus suverčia į vieną 
duobę. Jam jie tarnauja 
turtų — pralobimo dievai
čiui ir tiek, šis nusistaty
mas yra neteisingas!

Ir kapitalizmo tvarkoj 
yra darbo inteligentija, ku
ri netarnauja pralobimo 
dievaičiui. Daug Komunistų 
Partijos veikėjų, laikraščių 
redaktorių ir kitų galėtų 
turėti turtingesnį gyveni
mą, jeigu jie rūpintųsi tik 
pralobimu. Bet jie dirba 
darbo žmonijos labui. To
kių tipų, kaip Mr. Budenz, 
mažai pasitaiko ir tas pa
rodo, kaip turčiai mielai 
priima tuos, kurie nueina 
saumylystės keliais. Drėb
ti visai inteligentijai tokius 
pareiškimus, kaip padarė 
Darbintas, gali tik ne 
marksistai.

Tas pats yra ir su profe
sionalais. Tiesa, mažai, bet 
yra profesionalų ir pažan
gių biznierių, kurie nuošir
džiai myli darbininkišką 
judėjimą, remia jį aukomis 
ir džiaugiasi darbo žmonių 
laimėjimais nemažiau, kaip 
sunkaus darbo žmonės. To
dėl ir tas pareiškimas, kad 
jie tarnauja tik pralobimo 
dievaičiui, kaip Darbintas 
sako, “mamonai”, taip pat 
yra neteisingas ir net ža
lingas. D. M. š.

Lavintis,! šviestis niekad 
nėra pervčlu. Skaitykit ge
ras knygas.

Amerikos Vienybė Pa
grįsta Daug Kultūrų
Šios šalies garsiausi moks

lininkai vis daugiau ir dau
giau pripažįsta faktą, kad 
amerikiečiai privalo apsipa- 
žinti su kultūra ir kontribuci
jom visų grupių, kurios suda
ro mūsų gyventojų skaičių. 
Jie laiko, kad tas ne tik pri
sidės prie mūsų kultūros, bet 
paūgdys vienybę šalyje, ku
rioje randasi tiek daug žmo
nių įvairią tikybų, rasiu ir tau
tinių praeičių. Tuo pačiu lai
ku sunaikins nesusipratimus 
tarpe įvairiu grupių ir taip 
prisidės prie tikros demokra
tijos.

Daug miestų mokyklos ir 
organizacijos (kaip Spring
field, Mass.< Minneapolis, 
Minn., Cleveland, Ohio, ir ki
ti) domisi kultūrą ir nuveiki- 
mais atskiru rasią. Neseniai 
įvykęs incidentas New Yorko 
mokykloje tarpe negrą ir ita
lų amerikiečiu mokinių pa
kreipė dėmesį mokyklos vir
šininką į svarbumą suprasti 
visas grupes mūsą tarpe.

Įvykis, tikrai riaušės, sukė
lė daug diskusijų New Yorko 
spaudoje ir pakėlė klausimą, 
kad New Yorko mokyklos vi
siškai nestengė įvesti geres
nius santykius arba geresni su- 

’ pratimą tarpe savo mokinių, 
kurie reprezentuoja tiek daug 
tikybų, rasių ir 1.1. Dr. John 
E. Wade, New York Super- 
intedent of Schools, atsako į 
tą užmetimą, tuo pačiu lai
ku paduodamas instrukcijų 
mokytojams ir viršininkams 
mokyklų, kaip jie gali ugdyti 
geresnį supratimą tarpe moki
nių įvairią kilmių ir kaip ko
voti rasinę ir tikybinę neapy
kantą.

Tarpe tų instrukcijų, kelios 
liečia kultūras įvairių grupių 
ir kaip jos prisideda prie 
Amerikos išsivytymo ir pro
greso. Jis pataria mokytojam, 
kad literatūros, dailės ir mu
zikos klasėse, jie kalbėtų apie 
kiekvienos rasės kontribuci
jas, kad supažindinus mūsų 
vaikus su kiekvienos grupės 
kontribucijomis.

Jis toliau pataria studen
tams patiems studijuoti “pa- 
siaukavimus skirtingų grupių 
žmonijos gerovei.” Tas reiš
kia, kada vardas Tesla, Ein

stein arba Carnegie bus mi
nėti, jų kilmė irgi privalo bū
ti pažymėta.

“Labai įdomu,” jis sako, 
“dainuoti įvairiu žmonių liau
dies dainas, šokti jų tautinius 
šokius, ir pan. Rasime daug 
panašumo įvairiose kultūrose.”

Jau per kiek metų mūsų di
desnių miestų gyventojai turė
jo progos apsipažinti su šo
kiais vengrų, ukrainiečių, 
graikų, armėnų, lietuviu, šve
dą, ispanu ir kitų tautų, ir pa
siklausyti dainų čeku, vokie
čiu, jugoslavą, italų, rumunų, 
ir kitų.

New Yorke ypač mokiniai 
klasėse diskusuoja tikybines 
šventes krikščionių ir žydų, 
kad tik’ įsteigti savitarpinį su
pratimą ir pagarbą dėl visų 
žmonių įsitikinimą ir koope
ruoti su visom tikybinėmis or
ganizacijomis visą tikybų, ir 
svietiškomis organizacijomis, 
kurių tikslas yra pagerinti 
santykius tarpe žmonių.

Savo straipsnyje New York 
Superintendent of Schools to
liau paaiškina, kad “konfe
rencijos ir darbu šapos įsteig
tos kad artimiau suvesti tė
vus, mokytojus, ir bažnytines 
ir socialines organizacijas.” 
1943 m. “Advisory Committee 

Vn Human Relations made up 
of community and school or- 

Į ganizations” buvo paskirta.
Tyrinėjimas riaušių tarpe 

italų ir negrų vaiką New Yor
ke parodė nesutikimą- tarpe 
teorijos ir praktikos, kaip 
tankiai įvyksta. Rasta, kad 
nors New York viešų mokyk
lų programa dėl geresnių san
tykių pasekminga kai kuriose 
mokyklose, bet kitose visai ne
praktikuojama. Po to tyrinė
jimo apylinkės suprato savo 
pareigas. Net 20 narių mokyk
los Advisory Committee re
zignavo, protestuodami, kad 
mokyklų tarybos su-jais nesi
skaitė, ir jie tuoj'suorganiza
vo savo komitetą ir dabar rei
kalauja ištirti visą programą 
ir New Yorko mokyklų siste
mos administraciją.

Šis ir kiti įvykiai parodo 
tokių programų svarbumą. Jos 
reikalingos daugelyje miestų. 
Kas atsitiko New Yorke, pa
rodo, kad pačios apylinkės tu
ri prisidėti prie tų programų.

Nariai tautinių grupių turi 
raginti savo mokyklų tarybas, 
kad toki programai būtų pri

gavo 12, dabai’ turi — 60.
LLD 187, Jackson Park, 

| Chicago.), naujų gavo 14, da- 
35, tai irgi nauja

sipažįsta, kad jiems “atėjo ka
lein a verkti.”

Štai ištrauka iš to laiško:
“Antras apskritys duodame i bar turi —

jums ranką ir sveikiname jus kuopa, 
širdingai už savo pasiektos už
duoties atlikimą pilnai ir gar
bingai, už pakėlimą mūsų or
ganizacijos ant aukštesnio 
laipsnio dėl naudos ir gerovės 
darbo žmonėms?’

Toliau jis sako:
“Dabar mūsų antro apskri

čio kaleina verkti, bet mes 
verkiame iš džiaugsmo, kad 
turime savo eilėse tokių darbš
čių ir pasišventusių mūsų or
ganizacijos budavotoju 
Pirmas Apskritys.”

Baigia laišką sekančiai:
“Ačiuodami jums už iššau-! 

kimą mūsų Apskričio į naujų | 
narių gavimo lenktynes ir da- .::: 
vimą mums progos lenktyniuo- i

LLD 86, North Side, naujų 
gavo 13, dabar turi — 77.

LLD 104, Brighton Parke, 
naują gavo 20, dabar turi—• 
110.

LLD 92, Ciceroj, naujų ga
vo 6, dabar turi — 60.

LLD 35, So. Bend, Ind.,
naujų gavo 3, dabar turi —10.

LLD 123, Gary, Ind., turi 
25 narius, ar gavo naujų, neži
nau.

nni„l LLD 26, La Porte, Ind., 
i naujų nariui gavo 1, dabar tu- 
Įri 11, tai farmerių kuopa.

LLD 205, Westville, Ill., 
| ri 9 narius, ar gavo naujų, 
I žinau.

LLD 171, Aurora, III., turi 
tis su darbininkų judėjimo bu- narius; 
davojimo čempijonais ir linkę- Į . ^D 1 
darni Pirmam Apskričiui jr! narių, 
ateityje tokios galingos ištver
mės ir pasišventimo darbinin
ku labui, apšvietai, liekuosi 
draugiškai,

ko džiaug-

gauta 208. 
stovy yra

A. Gilmanas 
2-ro Apskr. Pirm.”

Kaip matote, draugiškos 
lenktynės kultūros ir apšvie- 
tos fronte pasibaigė geroj 
nuotaikoj. Kaip laimėtojai 
garbingų lenktynių, taip ir 
pralaimėtojai bendrai džiau
giamės Literatūros Draugijos 
narių skaičiaus paaugimu ir 
atliktais organizaciniais dar
bais.

Ištiktųjų yra dėl 
tis ir didžiuotis.

Viso naujų narių 
Senų nariu geram
778. Nepasimokėjusių už 1945 
metus 65, iš kurių tikimės duo
kles iškolektuoti. Viso yra 
1,051 nariai, priklausanti prie 
17-kos Pirmo Apskričio kuo
pų.

Kas daugiausia Prirašė 
Naujų Narių

Leonas Pruseika 45 narius, 
D]’. Graičiūnas suorganizavo 
Waukegan, Ill. kuopą iš 26 
narių, J. K. Stalioraitis prira
šė į 146 kp. 15 naujų narių, 
po tam seka K. Matukaitis, A. 
Matukaitis, L. Urmonas, A.

I •siSotadaiit-

87, Peoria, 111.,

tu- 
ne-

turi 19

LED 
narių.

West

S.

Pullman, turi 15

Vėšys, 
1-mo Apsk r. Sekr.

Šypsenos
Vyriškiai irgi yra tik vai

kai, nors jie ir žilus plau
kus turėtų; tiktai jie yra 
stambesnio dydžio.

Seneca.

Ji Apdairi
“Širdele, ar tau 
per daug išlaide 
dieną keturias e- 
vėdykles birzgin-

Vyras: 
neišrodo 
per visą 
lektrines 
ti?”

Pačiutė: “Nėra ko tuomi 
rūpintis, mielasis, tai ne 
mūsų vėdyklės. Aš iš kai
mynų jas suskolinau.”

Tą Naktį Kitaip...
Tūloje šokių salėje kabo

jo tokio turinio iškaba: 
“Geri, švarūs šokiai kiek
vieną savaitės naktį, apart 
sekmadienių.”

imti tose mokyklose, kurias 
jų vaikai lanko. Jeigu lietu
viai, iš savo dalies, apsiims 
šią atsakomybę, pavieniai arba 
per savo socialines arba baž
nytines draugystes, jie netik 
iškels savo vardą toje apylin
kėje, bet prisidės prie vienin
gumo tarpe amerikiečių, ne
paisant kokios tautinės kilmės, 
tikybos ar rasės. Tie visi pro
gramai įvesti dėl vieningumo 
šioje šalyje.

FLIS—Common Council.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpiidyk žeminus telpančią 
blankutę ir > pasiųsk sekamu adresu:

'Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti I.DS nariu.

Mano vardas............................................................................................................

Antrašas......................................................................................................................
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Kaip Gyvena Dėdė Ponas Šurnas
(Lyg ir Feljetonas)

Aną nedėlios rytą, išėjus 
• man su geru prietelium iš 

bažnyčios — prietelius man 
sako: “žinai, ką Dzūkeli, 
gal mylėtum su manim tru
putį pasivažinėt? Oras toks 
malonus... Dabar labai gra
žu per laukus pervažiuot... 
Ką sakai?”

— Gerai, — aš jam ta
riau.

Ir už poros desėtkų minu
čių mes jau važiavome vin
giuotu keliu pro mažesnes 
ir didesnes farmas; šali
mais kelio, ant neaukštų 
medžių, raundonavo dideli 
obuoliai; šakas lenkė dide
lės grūšios. Kitur šalikelėj 
ganėsi didelė grupė žal
margių karvučių. Mes su 
prietelium grožėjomės pra
važiuodami pro įvairiomis 
s p a 1 vomis pasipuošusius 
medžius, kurių rudens la
pams tartum kokia geni
jaus ranka būtų suteikusi 
ir suderinusi įvairias 
malonias spalvas.

turi didelį saliūną, porą 
krautuvių, didelį garažą; 
na, ir didoką farmą, kurioje 
čia jis gyvena.

Ponas Šurnas atvažiavęs 
iš Lietuvos, kaip ir dauge
lis kitų mūsų tautiečių. 
Nors jis atvažiavęs labai 
senai, bet kada atvažiavo, 
tuomet jis buvo pasižymė- 

\ jęs tuo, kad išlipęs iš laivo 
pėsčias atkeliavo į Connec
ticut valstiją ir čia pradėjo 
.dirbti pas vieną lenką, gau
damas du doleriu savaitėje.

Bedirbdamas pas lenką 
jis gavo įkvėpimą ir pamo
ką, “kaip reikia gyventi.” 
Neužilgo P. Šurnas įsigijo 
mažiuką sklypuką žemės, 
prie to pradėjo renduoti ki
tas farmas; tada ir 
gaudydavo “grinorius”
mokėdavo jiems po du dole
riu savaitėje. Kai kuriems 
grinoriams pasisekdavo pa
sprukti greitai iš P. šumo 
farmos, o kai kurie išdirb
davo netoli po metus. Pasak 
paties Pono Šumo: “Aš 
kaip pradėjau farmeriauti

jis 
ir

ir

Mes užvažiuodavonA ant^jr pasjsalT1(Įy(Įavau gnnorių
aukšto kalno ir žvelgėm į 
didelę marguojančią klo
nį; tai vėl nusileisdavom 
žemai į klonį ir žvelgėm į 
kalnus. Mano prietelius len
gvai sukaliojo automobilio 
ratą; jo automobilis toks 
švelnus — taip kėravėtojo 
klauso, taip tykiai ir grei
tai bėga... Dzūkelis tos vi
sos aplinkumos suinteresuo
tas, taip giliai užsisvajojo, 
buvo pamanęs, kad tai sap
nuoja...

Mes pervažiavome daug 
tokių klonių, kalnų; prava
žiavome daug farmų ir vi
sokių kryžkelių; pagaliaus 
prietelius staiga pasuka Li
mai savo greitą automobilį 
į vienos stambios farmos 
kiemą ir man tarė:

k — Dabar pasižiūrėsime, 
kaip dėdė Ponas Šurnas gy
vena.

Iš karvių tvarto išlindo 
žmogysta. Gerai, kad buvo 
diena ir mes žinojome, kur 
mes esame; kitaip tokia 
žmogysta galėtų bile civili
zuotesnį žmogtj gerokai iš
gąsdinti. Tai buvo dėdė 
Ponas Šurnas. Jo buvo di
delė, susivėlusi barzda; ap
linkui didesniais ir mažes
niais plaukais apaugęs,, tik 
viršugalvis šiek tiek žibu
riavo ir ilgos-bukos nosies 
galas, matomai buvo tik ką 
apšluostytas. Jis pats atro
dė lyg tai iš krūvos mėšlo 
išlindęs, lyg tai iš pelų mai
šo ištrauktas. Apie dėdės 
apsivilkimą, galima pasaky- 

\ ti, kad jis įlindęs į seną nuo 
trąšų maišą, ir tuo maišu 
“puošiasi” kokį ketvirtadalį 
šimtmečio.

Mes manėm gauti šviežio 
pieno ant farmų. Bet pasi
žiūrėjus į dėdę Poną Šurną, 
man ir mano prieteliui ape
titas ant pieno visai pra
nyko.

— Tai sakote, bernai, 
sportaujate, ha!? — Ponas 
Šurnas į mus pratarė.

— Truputį pervažiavome, 
pasigrožėdami p u i k i a is 
gamtos reginiais; pasižval- 
gėm į rudens numargintus 
medžių lapus... O kaip Po
nas Šurnas gyvuojat? —pa
klausėm jo.

— Oooo... Gyvenimas žy- 
dėte žydi... Matai, kada 
žmogus protą vartoji, tada 
viskas gerai klojas, bet tik 
reikia protauti 
šypsodamasis iš mūs, pa
reiškė.

Ponas Šurnas yra aplin
kui žinomas, kaipo ’"lietu
viškas milijonierius”; dėdė 
mieste turi keletą namų,

į?.

t

Dėdė

dirbti — tai aš jam tuojaus 
iškratydavau 1 i e tuviškas 
bulves iš pilvo. Aš juos pa
mokindavau, kaip reikia A- 
merikoj dirbti. O jeigu kar
tais tokis grinorius pasi
priešindavo man — aš jį 
taip ‘aptaisydavau,’ kad pa
kol gyvas būna jis atsime
na.”

P. Šurnas netolimai savo 
farmos įsitaisė ledaunę ir 
žiemą grinoriai jam iš neto
limo** prūdo priveikdavo le
do, o vasarą kiti grinoriai 
tą ledą išvežiodavo mėsiny- 
čioms, krautuvėms ir šiaip 
gyventojams.

Netrukus Ponas Šurnas 
nusipirko mieste saliūną, o 
farmukę pardavė. Saliūno 
biznis ėjo neblogai ir po ke
lių metų P. Šurnas jau turė
jo savo vieną ir kitą name
lį. Saliūne mokslo nereikė
jo, o pinigus jis susiskaity- 
davo šiaip-taip pats. Pagal
bai — jis grinorių pasigau
davo, kiek tik buvo reika
linga.

Palikimui saliūno — bu
vo dvi priežastys: Ilgainiui 
jo kostumeriai pradėjo P. 
Šurną įtardinėti, kad anas 
maišąs kaž-ką su degtine ir 
nuodijąs kostumerius—pra
dėjo Šurną retkarčiais ap
daužyti. Antra: Ponas Šu
rnas turėjo skiepe po .saliū- 
nu arti desėtko tūkstančių 
dolerių paslėpęs, kuriuos 
vieną dieną rado visiškai 
sutrūnijusius. Nuo pastaro
sios nelaimės Šurnas buvo 
bemanęs jau žudytis, tik 
kito senbernio perkalbėtas
— šiaip taip savo “brangią” 
gyvybę sutaupė — išgelbė
jo. Tuomet išsiėmęs iš ban
ko keletą tūkstančių dole
rių, nusipirko farmą. 0 
saliūną išrendavo.

— Kaip • sekasi, 
Šume, farmeriauti? — ma
no prietelius paklausė.

— Būtų viskas nieko, kad 
ne tas žmonių išbjurimas!
— atrėžė Šurnas. — Štai pa
sigauni kokį sportelį padir
bėt, tai pareikalauja moke- 
sties, kaip advokatas! Ah, 
tada buvo gyvenimas, kaip 
grinoriai “už pilvą” dirb
davo, o dabar ištvirkęs 
svietasT Ištvirkęs ir nemo
ka gyventi... Nori visokių 
patogumų, o dirbti tingi!

— Ar Ponas Šurnas vis 
dar viengungis; nemanai 
vestis? — paklausiau jo.

— Tai ką, ar aš durnas!... 
Apsivesiu, o mano pati už 
mano pinigus pirksis dra
panas, parfumus, o dar gali 
ir kokis vaikas atsirast,

Ponas

tuome galėtų mano labai 
daug turto išeikvoti.

— Ar niekada P. Šurnas 
nebuvai įsimylėjęs į kokią 
merginą ar našlę, kai buvai 
jaunesnis? — mano priete
lius paklausė.

— Tai kaip čia pasakius, 
— tęsė P. Šurnas —, kaip 
jaunesnis buvau ir aš mer
ginti norėdavau; buvau ga
šlus, bet kaip tik pamatyda
vau, kad mergina mane 
glosto ir klausinėja, kiek aš 
pinigų turiu, spjaudavau ir 
pamesdavau... Labiausiai aš 
nervuodavausi, kai jaunes
nis buvau, o reikėdavo kar
vės melžti... Dabar, tai jau 
man nei į galvą...

— Gal dėdė P. Šurnas ga
lėtumėt mums patarti, kaip 
geriausiai galima sutaupyti 
daug pinigų ir būti turtin
gais? — paklausiau Šumo.

— Jeigu jūs norite visada 
būt taip išsipustę, išsicec- 
kavoję ir dar automobiliu 
norėsite važinėt, tai jūs 
niekad bagoti nebūsite.

Tada P. Šurnas truputį 
atsiduso, kaž-kokius vora-- 
tinklius nuo akių nusišluos
tė, už kalnieriaus įkišęs 
pirštus drūčiai pasikasė ir 
pradėjo sekamą pamokslą:

— Visti pirma, reikia pro
tas yartoti. Štai,i'va, aš kaip 
atrodau, bet*nieko; auksas 
ir pelenuose žiba. Bet žiū
rėkite, va, farma: kiek kar
vių, vištų, o ten užpakalyj 
kiaulininkas... Mieste keli 
namai, saliūnas, krautuvės, 
garadžius. Na, o paskiau 
keletas bankų, kuriuose po 
gerą kupetą dolerių guli ir 
procentas auga... Bet tam 
viskam reikėjo vartoti pro-Į 
tas!... Raštas, knygos, niekoj 
gero jums neduos; iš tov 
duonos nevalgysite. Ooo.. aš 
kaip dirbau saliūne, visokių 
gudrybių vartodavau. Kaip 
antai: mieste, vienoje bu- 
černėje bučerius nenaudo
davo kiaulių galvų, jas iš
mesdavo... Aš būdavo parsi
nešu tokią galvą, pats . per 
savaitę ja maitinuosi ir dar 
geram kostumeriui kartais 
pakišu šmočiuką. Kartais 
ant “dumpų” prisirinkda
vau pusėtinai gerų dalykų, 
o paskiaus išsigėrusiems 
savo kostumeriams par
duodavau už brangią kai
ną tuos dalykus. Tai vis pi
nigai augo!....

— Ar Ponas Šurnas nie
kada nebuvai į krutamas 
paveikslus nuėjęs? Ar ne
buvai kada nuėjęs į kokius 
lietuviškus parengimus, bei 
prakalbas? , — prietelius 
mano pertraukė Šumo kal
ba.

— Ant amerikoniškų te
atrų nebuvau niekada savo 
gyvenime, nes ten niekur 
kitur negali įeiti, kaip tik 
pro duris. Bet į lietuviškus 
parengimus buvau kelis sy
kius nuėjęs, nes ten galima 
įlyst dažnai pro “steičiaųs” 
šonines dureles arba galima 
įlyst pro langą; nereikia 
mokėt įžangos; — aiškino 
P. Šurnas. — Kartą buvau 
net į kokias lietuviškas pra
kalbas užėjęs ir sėdėjau iki 
tol, kol dvi mergiščios pra
dėjo kolektuoti aukas. Aš 
tada moviau pro duris ir 
daugiau vengiau tokių pra
kalbų.

— Ar ponas Šurnas pirk
davau kada naujas drapa
nas, kai jaunesnis buvai, 
arba čeverykus? — paklau
siau jo.

— O kaipgi... Nugi 1927 
metais, kai buvau nuvažia
vęs į Brooklyną, tai frentai 
užrodino, kad ten yra lie
tuvių kriaučių šapa; aš ta
da suradęs ją visą dieną

derėjausi, o yakare nusipir
kau siūtą už 18 dolerių! 
Dar ir šiandien kaip naujas 
tas siūtas, jčeverykus, irgi, 
rodos, tais pačiais metais 
pirkausi New Britaine. O 
šiaip, tai nueini į Salaveišių 
Armiją ir gauni gana gerų 
drapanų arba čeverykų už 
dyką.

— Ar ponas Šurnas ne
bandei kokio laikraščio 
skaityti savo gyvenime? — 
mano prietelius paklausė 
gudriojo dėdės Šumo.

— To tai nemėginau; 
bet kas gi . iš jų, berneliai, 
nauda ?! Laiko ir pinigų už 
dyką eikvojimas. Aš kai ka
da nuvažiuoju pas pusbrolį, 
tai jis skaito visokius laik
raščius...

Dar norėjosi paklausti, 
kam P. Šurnas paliks savo 
visą turtą mirdamas, bet 
pabijojau, kad jis neužpyk
tų. Dar, ko gero, galėjo už
pykęs su pagaliu išvyti mus 
iš savo kiemo. Tada mes 
atsisveikinę vėl paleidome 
mūsų greitą automobilį vin
giuotu keliu linkui namų.

Dzūkelis.

Pittsburgh, Pa.
SLA Nariai, Budėkite

SLA 3 apskritis sušaukė me
tinę konferenciją 18 d. lap
kričio, Lietuvių Mokslo Drau
gijos salėje. Buvo pranešta, 
kad bus SLA sekretorius Vi
nikas. Susirinko nemažai na
rių su žingeidumu pasiklau
syti Viniko.

Tuojaus pirm. Daugis sako, 
kad duos balsą visiems ir bus 
demokratiškas. Bet neilgai tas 
demokratiškumas 
kol Gabaliauskas, 
žinių redaktorius, 
rys, ir Stilsonas,
prakalbas. Pirmiausia pasmer
kė, kaip jie sakė, “saujalę 
lietuvių fašistų”, kurie nuvy
ko į Washingtoną su savo mi- 

'sija. Paskui jau jie davė į 
kailį “raudonųjų suvažiavi
mui.”

1 Aš pasiprašiau balso ir pa
prašiau paaiškinti, ar kalbė
tojai laikosi tos pačios progra
mos, kokią jie turėjo, kai Hit
leris buvo užėmęs Lietuvą.

mūsų c- 
žinias 
šaukė 
ponai i

tęsėsi, tol, 
Pittsburgh© 
visai ne na- 
išrėžė ilgas

užėmęs 
Nurodžiau, kad tuomet 
organas “Tėvyne” rašė 
iš “laisvos” Lietuvos ir 
valio už Hitlerį. Bet tje

nieko neatsake į tą pastabą. 
Tūla moterėlė pribėgo prie 
valdybos stalo ir pradėjo 
šaukti, kad jie esą “patriotai”, 
ir visaip niekino Mažiukną, 
kam jis nepritaria jų atžaga- 
reiviškiems darbams Lietuvos 
reikale.

Ant galo pradeda kalbėti 
Vinikas. Jis nurodė, kad šiuo 
tarpu mažai narių braukiasi 
iš SLA. Sako, pirmiau po 1000 
kasmet išsibraukdavo, tai 
daug pinigų palikdavo. O per
eitais metais išsibraukė tik 69. 
Sako, seniai laikosi ir tiek. To- 
liaus Vinikas pasakė, išsibrau
kite, tai jūs nieko negausite, 
o jei likviduosime (Ką?-Red.) 
tai jūs nieko negausite.

Nariai pradėjo reikalauti 
balso, kad tarti savo žodį, bet 
negavo.

SLA nariai, subruskite ir 
rūpinkitės savo reikalu. Lai
ke rinkimų pakeiskite dabar
tinius SLA viršininkus tokiais, 
kurie rūpinsis narių gerove.

S. Karsokienė 
SLA 89 kp. seku.,

609 Marshall Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Montello, Mass:
Vieša Padėka

Širdingai dėkojame visiems 
svečiams, giminėms ir drau
gams, kurie atsilankė į mūsų 
‘‘surprise party”. Ypatingai 
ačiuojame gaspadinėms ir gas- 
padoriams. Varde jūsų visų, 
skiriame dienraščio Laisvės 
reikalams $5. Dar kartą ačiū 
visiems.

Albertas ir Antanina Potsei

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

daugiau skaitytojų

Iš papratimo pasipūtęs, vokietis oficierius traukia 
vežimėli bagažo Londono stotyje, o anglas kariškas po- 
licistas atsigrįžęs ragina paskubėti.

Telef. HUmboIdt 2-7964

U
o

J. J. Kaskiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.
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VALANDOS: c Q 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 
paftyrusiems stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
te. ... 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.

teiHiilj
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutįniam 

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

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

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

Lietuviškas

Traktyrius , 
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinėsGeri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
• •

Undertaker & Embalmer

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užem 
pas "Green Star Bar and Gri’L” nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV 4-8691

MmmBI

i 1

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Skaitytojų Balsai
Broliai Kristuje

Lietuviai kryžiokai Ame
rikoj kraustosi iš paskuti
nio savo proto. Bemeluoda
mi žmonėms, jie iškraipo 
tikrus faktus, kad tik kuo- 
daugiausia apšmeižti Tary
bų Lietuvą ir jos vyriausy
bę. Jie šmeižia tuos, kurie, 
susibūrę aplink ištikimą 
mylimiausią savo vadą ir 
draugą Justą Paleckį, dirbą 
rankoves atsiraitoję, kad 
tik greičiau atkurti-atstaty- 
ti fašistinio žvėries su
griautą savo mylimą tėvy
nę.

Bet jiems daTto negana. 
Kryžiokai taipgi šmeižia 
ir purvais drabsto ir tuos 
Amerikos lietuvius, kurie 
pirmutiniai ištiesė savo pa
galbos ranką nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Jie šmeižia senos tė
vynės tikrus patrijotus, ku
rie iš širdies myli savo bro
lius ir sesutes Lietuvoje. 
Jie šmeižia tuos,* kurie įei
na į Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetą. Jie šmei
žia visus lietuvius, kurie 
jam padeda, kurie, atpulda- 
mi nuo ‘kasdieninio savo 
darbo, šimtus valandų au
koja belakstydarni po savo 
kaimynystę, namas nuo na-

SUVAŽIAVIMAS

318

bus 
pačiose 
valgiais

Spaudos Bendroves ir 
Laisves Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavimo 
bankietas, tose 
salėse. Kadangi
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo
je salėje šokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVĖS

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

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

Taipgi Turi Būt Gera Salė
> Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti Šerų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną Šerą.
Siųsdami už serus pinigus, čekius ar money* 
orderius ispirkite sekamu vardu:

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

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

mo, gatve nuo gatvės, kad 
gavus piniginę auką, dra
bužių ar kitokių daiktų nuo 
karo nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms.

Ir jie sugalvojo rinkti au
kas ir drabužius. Bet kam? 
Lietuvos žmonėms? O, ne. 
Jie renka pabėgėliams iš 
Lietuvos. Klerikalai, socia
listai, tautininkai ir net 
trockistai, visi mirtini Ta
rybų Lietuvos priešai, susi
vienijo į vieną grandinę su 
tikslu, kad visokiais būdais 
trukdyti pažangiems Ame
rikos lietuviams šelpti Lie
tuvos žmones. Tai kryžiokų 
kerštas Lietuvos žmonėms: 
kam Lietuvos žmonės 1940 
metais pasirinko tarybinę 
tvarką, kam nutrenkė fa
šizmą nuo savo sprando.

Nemanykite, kad kryžio
kam labai rūpi- ir pabėgėlių 
likimas. Po priedanga jų 
šelpimo jis daro sau gerą 
biznį: labai didelę dalį į- 
plaukų jie sunaudoja savo 
tikslams: misijoms, kelio
nėms, kokusams ir tt.

Juk dar žmonės nepamir
šo, ką klerikalai darė su 
jų aukomis per pirmą pa
saulinį karą ir po jo. Ame
rikiečių suaukotus drabu
žius jie brangiai pardavinė
jo tiems, kurie ištesėjo už
mokėti jų pageidaujamą 
kainą. O nieko negavo tik
ri Lietuvos varguoliai, ku- 
rems gera širdžia amerikie
čiai aukavo. Negavo tie 
varguoliai nei vieno drabu
žėlio, nei vieno apavo. < Tai 
broliai Kristuje!

Ar jūs manote, kad kry
žiokai nežino, kas tie pabė
gėliai? Jie gerai žino, kad iš 
Lietuvos bėgo tik Lietuvos 
liaudžiai nusikaltę niekšai, 
kurie gelbėjo naciams kan
kinti Lietuvos žmones.

Sunku rasti pasauly žmo
nių, kurie prilygtų mūsų 
kryžiokams. Nebuvo tokio 
sutvėrimo, kuris negailėtų 
savo motinos, patekusios į 
nelaimę. Gali būt aršiausias 
sūnus palaidūnas, o vis tik 
jo širdis sudreba, išgirdus, 
kad tėvą arba motiną pati
ko baisi nelaimė. Meta vis
ką į šalį ir skuba pagelbon, 
jei dar galima.

Bet lietuviški kryžiokai 
išsigimę. Jei nei kiek negai
li savo motulės Lietuvos, 
vokiškųjų fašistų nuterio- 
tos. Jie negaili savo brolių 

ir sesių. Jie dirba tam, kad 
Lietuvoj vėl sugrąžinus vi
sokius smetonininkus, ku
rie buvo nuodai ir gėda lie
tuvių tautai.

Todėl ir mes, pažangieji 
lietuviai, turime daugiau 
dirbti, kad į savo eiles su
trauktume ir tuos lietuvius, 
kuriuos kryžiokai dar vis 
turi savo žabangose. Reikia 
jiems aiškinti kryžiokų me
lus, apgavystes, liaudžiai 
griežtai priešingus jų .dar
bus.
' Dabar iš karo fronto 
grįžta mūsų karžygiai jau
nuoliai, amžinai palaidoję 
fašistinę pabaisą. O kai jie 
tinkamai pasilsės, susitvar
kys, apmirš karo baiseny
bes ir atgaus savo norma
lę sveikatą, ar nebūtų ge
rai, kad mūsų organizacijų 
centrai, pasitarę su kuopo
mis, kai kuriems iš tų jau
nuolių surengtų prakalbų 
maršrutus? Ne/vienas, bet 
keli kartu galėtų maršru- 
tuoti. O jų yisas išlaidas 
būtų galima Padengti iš su
rinktų aukų. Susirinkusieji 
tam pritartų ir gausiai pa
aukotų. O jeigu kiek pri
truktų, tai centrai turėtų 
dapildyti.

Jau niekas kitas negalės 
geriau žmonėms išaiškinti 
fašistų padarytas niekšys- 
tes žmonėms, kaip tik šitie 
jaunuoliai, kuriems patiems 
viskas teko matyti ir pergy
venti. O tokių jaunuolių, 
kurie moka tinkamai išreik
šti savo mintis publikoj, 
mes turime užtektinai. Ir 
jų kelių pervažiavimas per 
lietuvių kolonijas su pra
kalbomis būtų nelauktas 
smūgis kryžiokams.

Susninkų Jurgis.

Hartford, Conn
Lapkričio, 19., 1945, atlan

kiau draugą F. Petrašiūną, 
kuris jau apie 10 mėn. kaip 
serga. Jau 3-čią sykį turėjo 
eiti į ligoninę, ir vis buvo pa
kartota iš naujo operacija. 
Kada kiek skausmai sumažė
ja, parveža namo. Bet, žino
ma, namie kasdiena gydytoją 
negali turėti, tai ir vėl prisiei
na eiti ligoninėn, 
skausmai kankina 
dienos.

Petrašiūnai abu 
širdūs rėmėjai

ir taip tie
diena iš

buvo n ne
darbininkiško 

judėjimo, kol sveiki buvo. Bū
davo, jei reikia kur į konfe
renciją, tai pats apsiimdavo ir 
delegatus nuveždavo. Drg. Pe- 
trašiūnas yra gerai1 apsiskai
tęs politiniai, “Laisvės” skaity
tojas ir ALDLD 68 kp. narys, 
ir dabar sirgdamas vis per
skaito “Laisvę” ir seka šių die
nų įvykius. Pasikalbėjus sako, 
draugai, su kuriais sykiu veikė
me, turbūt per daug užsiėmę, 
kad į laikraštį nė žodžio ne
parašo. Tik keli dar draugai— 
draugės, kurie atlanko. Taipgi 
jo draugė nusiskundė, kad 
juos užmiršo tie draugai-gės, 
nors čia korespondentai prira
šo ilgas korespondencijas apie 
vietines žinias.

žinoma, ligoniui būna sma
giau, jei jį draugai nepamirš
ta, suteikia užuojautą. Taigi, 
kurie galite, atlankykite drau
gą. Jis randasi St. Francis 
'Hospital, 
Lankymo 
po vienos 
kare nuo 
privatinį

Taipgi 
serga jau nuo Labor Day. Jis 
yra namie.

Linkiu ligoniams greitai pa
sveikti ir vėla sykiu darbuo
tis.

randasi
ant 1 aukšto, 143. 
valandos, nuo pusė 
iki 3-čiai dieną. Va- 
7-nių. Jis turi savo 
kambarį.
drg. J. Rudzinskas

J. M.

Bandydamas įdėti po keltuvu 
naują “fuse”, operatorius Fred 
Kudalla, 69 m., nukrito 25 pė
das keltuvo olon apartmentinia- 
me name, 514 West End Ave., 
N. Y. Išsilaužęs šlaunį.

asm

Eai»v«—Liberty, UffiuKrian Dany Penktas puslapis

tarp dviejųAfsargos dėlei (darbininkui, patekus 
Hearsto spaudos skaitytojų subvėje, nebeliko kas dau
giau daryti, kaip tik užsidėti nuo gasų maską).

MONTREAL, CANADA
Pasekmingas Jubiliejinis 

Paminėjimas

Lapkričio 4-tą dieną Mont- 
reale įvyko Lietuvių Literatū
ros Draugijos 30 metų jubi
liejinis paminėjimas, kuriame 
dalyvavo žymus Amerikos lie
tuvių visuomenininkas ir vei
kėjas drg. D. M. šolomskas.

šeštadienio vakare, atvykus 
drg. D. M. šolomskui, buvo 
paruošta šauni vakarienė pri
ėmimui visų mylimo ir laukto 
svečio ir priėmimui grįžusių 
Montrealo lietuvių karių.

Kadangi draugas šolomskas 
yra labai žymus asmuo visuo
menėj ir labai atsižymėjęs 
draugiškume, jo laukė visi 
žymieji Montrealo lietuviai. 
Vakarienėj dalyvavo 
žmonių, norėdami 
laukiamą svečią ir pasidžiaug
ti laime — gyvais grįžusiais 
Montrealo lietuviais kariais. 
Svečių prigužėjo pilnutėlė sa-

gana 
rinktis 
norėjo 
svečiu.

Sekmadienį taipgi, nors ga
na didžiulėj salėj prakalbos Įvy
ko, bet publikos buvo 
daug. Publika pradėjo 
gana anksti. Mat, visi 
susitikti su lauktuoju

visus draugiškaiO svečias 
sveikino, su visais kalbėjosi.

Prakalbų vedėjas drg. J. 
Pelekauskas, paprašęs publi
ką užimti vietas ir laikytis tvar
koj, pakvietė drg. J. Urbona
vičių pasakyti įžanginę kalbą, 
su katra drg. Urbonavičius 
puikiai nušvietė LLD gyvavi
mą. Pagaliau palietė ir Wind- 
soro Fordo dirbtuvių padėtį.

Kaip jau visiems žinoma, 
ten streikuoja dešimtįs tūks
tančių darbininkų per kelias 
savaites. Jiems būtiniausiai 
reikalinga pagalba, kad galė
tų tęsti streiką iki laimėjimo.

Drg. Urbonavičius, baigęs 
savo kalbą, pakvietė minimų 
streikierių vadą tarti keletą 
žodžių. Jis apibudino tą ne
laimingą padėtį. Prašė, kad 
publika kiek galėdama parem
tų juos.

Bematant tapo suaukota 
virš šimto dolerių.

Sutvarkymui scenos buvo 
padaryta trumpa pertrauka.

Toliau montrealiečių garsu
sis Jaunimo Choras padainavo 
keletą gražių dainelių.

Senas montrealietis Jonas 
Gricius, LLD tvėrėjas, perskai
tė trumpai ir aiškiai, kaip jie 
sutvėrė minimą draugiją, kiek 
iš pradžios narių turėjo ir t.t. 
Jis buvo sutiktas ir nuleistas 
karštais aplodismentais.

Ant galo sulaukėme ir mūsų 
aukštai gerbiamą svečią ant 
scenos. Publikoj pasidarė lyg 
mirtina tyla. Visi norėjo iš
girsti jo kalbą. Jis, su linksma 
šypsena veide; draugiškais 

žvilgsniais permetęs per pu
bliką, pradėjo savo gražią ir 
naudingą kalbą. Draugas šo
lomskas puikiai nušvietė Lie
tuvių Literatūros Draugiją, 
apie Lietuvą jr jos karo kan
čias ir apie dabartinę jos san
tvarką. Jis pabrėžė, kad da
bar mūsų brangioj tėvynėj žys- 
ta naujas broliškas gyvenimas, 
taikingas ir laisvas. Ar kas 
nori, ar nenori, taip yra ir bus.

Taipgi palietė ir atominę 
politiką. Draugas šolomskas 
pasakė ilgą ir naudingą kalbą. 
Norint viską aprašyti, reiktų 
prirašyti lapus popieros. žo
džiu pasakius, nepaprastai 
gražiai ir įdomiai kalbėjo, pri
dėdamas visokių juokelių. Tu
rėjome iš ko gardžiai pasi-

daug , juokti ir ko Įdomiai pasiklau- 
sutikti sįjgyti. Tokiu kalbų montrealie- 

čiams retai tetenka pasiklau
syti, tad rodėsi, kad viena mi
nutė prabėgo.

Visų Montrealo progresyvių 
lietuvių vardu širdingai dė- 
kuojame drg. D. M. šolomskui 
už jo atsilankymą ir gražią, 
Įdomią kalbą ir linkime ge
riausių laimių. O mes lauksi
me kito pasimatymo.

Gražus Pavyzdis

Draugai Petroniai savo 
boj padarė šeimynišką vaka
rienę. Svečiai suaukavo dėt 
Lietuvos žmoni t] pagalbos pui
kią sumą, $42. Tenka didelis 
kreditas už kilnų darbą.

Palangos Birutė
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“Kaip tu daleidai
bar lai paverkia. Kitą kartą žinos neįsimylėti unijistą.
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Chiango Tautininkai 
Veržiasi Artyn Muk

deno, iandžuri jo j
Chungking.—Chiang Kai- 

sheko Chinijos tautininkų 
armija prisiartino prie 
Cliinhsien miesto, Mandžu- 
rijoje, 100 mylių nuo Chini
jos rubežiaus. Numatoma 
žiaurus mūšis tarp tautinin
kų ir chinų komunistų. Tau
tininkai su Amerikos tan
kais ir kitais pabūklais ver
žiasi linkui Mukdeno.

Peipingo srityje Chiang 
Kai-shekas pastatė tarnavu
sius Japonijai išdavikus į 
frontą prieš chinų komuni
stus.

SOVIETINIO SEIMO RINKI
MAI VASARYJE

Maskva. — 1946 m. vasa
rio mėnesį įvyks rinkimai 
atstovų į Aukščiausiąją Ta
rybą ir į Tautų Tarybą. — 
Aukščiausioji Taryba yra 
atstovų rūmas, į kurį jie 
renkami pagal gyventojų 
skaičių, o į Tautų Tarybą 
(kaip ir senatą) yra renka
ma po lygų skaičių atstovų 
nuo kiekvienos Tarybinės 
Respublikos. Taip antai, 
Lietuva turės Tautų Tary
boje tiek pat atstovų, kaip 

arba Ukraina.

90 NUOŠIMČIU BALSU 
UŽ MARŠALĄ TITO

Belgrad. — Oficiale rin
kimų komisija pranešė, kad 
steigiamojo Jugoslavijos 
seimo rinkimuose 90 nuo
šimčių balsų atiduota kan
didatams Tėvynės Fronto, 
kuriam vadovauja maršalas 
Tito. Šio fronto priešininkai 
tegavo tik apie 10 nuošim
čių balsų. Rinkimai įvyko 
lapkričio 11 d.

6,725,049 piliečiai balsavo 
už Tėvynės Fronto kandida
tus ir tiktai 707,422 už opo
ziciją (priešininkus).

ORLANDO GAL BUS
Italijos premjeras

'Roma. Menama, kad 
nauju Italijos premjeru gal 
taps Orlando, buvęs prem
jeras laike Pirmojo pasauli
nio karo. Pranešama, kad 
su Orlandu sutinką krikš
čionys demokratai, socialis
tai, komunistai ir dvi kitos 
stambios partijos. Jam prie
šinąs! tik vadinami akcioni- 
stai.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DARBININKŲ
Geros Darbo Sąlygos 

Nuolatinis Darbas
CUDAHY PACKING CO.
820 WASHINGTON ST.

N. Y. C.
(277)

SARGAS
NAKTIMS

FABRIKAS RANDASI GREENPOINT 
NUOLATINIS DARBAS 

REIKALINGA REKOMENDACIJA

C. E. HALBACK & CO.
190 BANKER STREET 

BROOKLYN
z----- - (278)

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

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

260

MERGINA
Abelnam Ofiso Darbui 

ir pasiuntimams.
NUOLATINIS DARBAS

B. AXLER & CO. 
82 BROADWAY

NEW YORK CITY
(278)

NAMŲ DARBININKĖ
PAGELBĖTI PRIE VAIKUČIO 

LANKANT MOKYKLĄ. 
GERA ALGA. GERI NAMAI.

NAKVOTI ANT VIETOS • 
REIKALINGA REKOMENDACIJA

MRS. I. SPERLING
Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y. 

WINDSOR 6-8288
(278)

OPERATORĖS
Frio moteriškų pagražinimų - mažmožių. 

Nuolatinis darbas. Gera alga. 37^ valandų 
savaitė. SELWELL NECKWEAR CO.,

261 W. 40th St. (11-tos lubos) 
(arti 8th Avenue subvės).

__________________________ (276)

BINDERY MERGINOS
PATYRUSIOS

PRIE BROŠIŪRŲ AR IŠLEIDIN1Ų 
DARBO

LONG ISLAND 
BOOKBINDING

105-26 TUCKERTON STREET 
JAMAICA, L. I.

(276)

VALYTOJOS, PATYRUSIOS
AMERIKOS PILIETĖS. PILNAM AR 

DALIAI LAIKO. KREIPKITĖS J MR. 
BISHOP, P. S. 188 MANHATTAN, EAST 
HOUSTON & LEWIS STREET, N. Y. C. 
_________________________________ (277)

OPERATORĖS
NAUJAI DIRBTUVEI

MERROW & MERROW HEMMERS: 
TAIPGI VALYTOJOS & APKARPYTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
HUGO S. BARON

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

(278)

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

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

REIKIA
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ 

VIENTIK PATYRUSIŲ 
GEROS ALGOS. APMOKAMOS ŠVENTES 

5 DIENŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS

REMA UMBRELLA MFG. CORP. 
70 RIDGEFIELD AVE. 

RIDGEFIELD PARK, N. J. 
HACKENSACK 3-1190

(274)

Šypsenos
KARO GENIJUS

Dunda žemė, staugia vėjas,— 
Aš nuožmus mirties skelbėjas, 

Vis lekiu pirmyn.
Ten verpetai sūkuriuoja, 
Liepsnomis dangus gaisruoja—

Ei, tolyn, tonlyn!
Kas čia stovi man ant tako ? 
—Tavo brolis—jis atsako.

Brolis ?!—... a, tai tu. .. 
Ir pamatęs jojo spalvą,

Brolio priešininko galvą 
Perskėliau kardu.

Stūmė pajėgos pritvinę 
Pult į priešininkų minią— 

Nuo geismų alpau.
Šėlau pirmąjį nužudęs,
Ir kraujuose jo paplūdęs, 

Širdį išlupau.
Dunda žemė, staugia vėjas,— 
Aš—nuožmus mirties skelbė

jų as— 
šėlstu, kaip audra, 

čia žaibai, tenai perkūnai. 
Ris visus mirties siaubūnai— 

Gailesčio nėra .
Didis, rimtas, spinduliuotas, 
Puikiai laurais vainikuotas

Iš kovos grįžtu.
Man draugai garbės pavydi, 
O mergelės meiliai lydi, 

žvilgėsiu karštu.
Garbėje širdis nurimo, 
O tamsios minios keikimo 

Aš nesibijau.
Padėkos aukas sukrovęs, 
Kraujuose rankas nuplovęs, 

Aš nekaltas jau.
Putinas.

BUY VICTORY BONDS!
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> NewYorko^WgZInios Majoras Kritikavo N. Yorko 
Spaudos Kurstančius Kaštus

Praradę Akis Veteranai Piliečiai Pasipiktinę Spaudos 
Pikietavo už Kitu ~ -

t,

Kariy Parvežimą
Sutverta “KriminalybiŲ

Bansfa”

Senatorius Kilgore už 
J. V. Draugingumą su 

Tarybą Sąjunga

Savaitinėje kalboje Į mies
to gyventojus iš miestavos ra
dio stoties WNYC, pereitą sek
madienį, majoras LaGuardia 
kritikavo tuos New Yorko laik- 

kurie kursto miesto 
vienus prieš ki-

Grupėje 150 jaunų žmonių, 
pikietavusių War Shipping Ad
ministracijos raštinę, 25 W. 
44th St., New Yorke, dalyva
vo du veteranai vienakiai, 
kožnas praradęs po akį kare 

•prieš fašizmą.
Pi kietas buvo tikslu reika

lauti tuojau parvežti mūsų 
karius iš užjūrių.

Vienas iš 
vo Irwin 
2224 Benson Ave.,

nors tos

nuo pirmo puslapio į nežymius 
tolimesnių puslapių užkampi?- 
lius.
Kainas Kontroliuos ir Toliau

Kalbant apie vietinius rei
kalus, majoras sakė, kad nors 
maisto padalinimas panaikin
ta, tačiau miestas prižiūrės ir 
toliu, kad būtų prisilaikoma 
Kainų Administracijos leistų 

klubiniu kainu.
Majoras sakė, kad buvusie

ji padalinimo priežiūros tar
nautojai perkeliami i prižiū
rėtojus kainų, tad priežiūra 
bus ne palaidesnė, bet griež
tesnė. Jis perspėjo, kad “pra
sižengusieji bus baudžiami pa
gal Sharkey Įstatymą.”

LaGuardia taipgi skaitė laiš
ką nuo vyriausio Kainų Admi
nistracijos vedėjo Chester 
Bowles. Laiške dėkoja miesto 
vyriausybei už talką priežiū
roje rendų ir Įspėja ir toliau 
būti sargyboje, nes, sako, ra
sis tokių, kurio bandys nebo- 
prisilaikyti jokių ribų.

ti nacius ir japonus atakomis 
ant velionio prezidento ii’ visų 
laisvę mylinčių žmonių.

Labiau šia prasikaltusiais 
majoras nurodė World-Tele-, 
gram ir Daily News. Apie juos ; 
jisai sake:

“The World-Telegram — 
dabar yra laikraštis, kuris yra 
prisidėjęs kriminalybėms dau
giau, negu kas nors kitas.” Jis 
kaltino ir laikraščio leidėją 
Roy Howard už leidimą prieš- 
negriškų “kriminalybių ban
gos” pasakų.

Daily News majoras pava
dino “taip vadinamu laikraš- 

įčiu,” “piktu.” Jis sakė, “ne- 
Pinhihurinorėčiau teršti oro” skaitymu įjuiiciingi

6 valandų!’“ J° 'traukų.
statybos! Majoras ypatingai pasmer- 

kė lapkričio 22-ros laidą, kai
po “įžeidimą kiekvieno ame
rikiečio, mylinčio laisvę.” To
je laidoje velionis prez. Roo- 
seveltas laikomas atsakomin- 
gu už Pearl Harbor ir Įžeidi
nėjamas kaipo “civilinis,” ku
ris niekad “nevilkėjo unifor
mos” šios šalies kariškio. Ma
joras tą pasmerkė kaipo “pati 
žemiausį nepadorumą,”

Jis vėl specialiai atžymėjo, 
kaip seniau, kritikuodamas 
Daily News anti-semitizmą, 
kad “nėra konstitucinės teisės 
platinti ar prievartos skelbtis 
tokiuose laikraščiuose.”

Majoras taipgi smerkė spau
dą, kad ji “sutartinai” nori 
nuo visuomenės nuslėpti Nu- 
ernberg’o teismą, nukėlimu jo

rašei us,
žmones
tus ir kurie stengiasi nubaltin-Jungtinių Valstijų senato

rius Hari ey M. Kilgore pareiš
kė, jog ateities taika ir pasau
lio saugumas rymo ant santy
kių tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos.

Senatorius kalbėjo viešbuty
je Roosevelt, American Biro- 
bidžan Komiteto suruoštame 
bankiete lapkričio 24-tos va
karą, New Yorke. Pokylis bu
vo suruoštas pagerbti M. M. 
Gousev’ą, Amtorg Trading 
Corp, pirmininką. Amtorg yra 
Tarybų Sąjungos biznio Įstai
ga.

Kilgore ragino amerikiečius 
daryti viską “sustiprinti drau
gingumo ryšius tarp šių dvie
jų šalių, nesibaiminant ir ne
paisant dabai- esamų skerspai- 
nių ir sunkumų.” Taipgi nu
rodinėjo, jog Tarybų Sąjunga 
be galo daug paaukojo mūsų 
visų bendrai pergalei ir kad 
dėl to taip pat yra mūsų visų 
labui teikti jiems visokeriopą 
finansinę paramą pagelbėti 
jiems atsistatyti.”

Pokiliui sveikinimą nuo pro
fesoriaus Albert Einstein skai
tė profesorius Elias A. Lowe. 
Einstein pareiškė dėkingumą 
Tarybų Sąjungos vyriausybei, 
kad ji išgelbėjo tūkstančių žy
dų gyvastis davimu jiems prie
glaudos Tarybų Sąjungoje.

Vilhjalmur Stefansson, gar
susis polių tyrinėtojas, pirmi
ninkavo pokiliui.

Laimėjo Streiką
Herbert Miller, veikiantysis I čionių Sąjungoje, nurodė, jog 

YMCA Carlton skyriaus se-| Brooklyn© Red Hook ir Green- 
k rotorius, Brooklyne, pareiškė, point sekcijose taipgi pasitai- 
jog spaudos skelbimai, būk “Į ko • krįminalybių,
Bedford-Stuyvesant sritį siun- anaiptol nėra negriškos. Mrs.

Onque pastebėjo, kad tie pa
tys laikraščiai, kurie policijos 
nužiūrėtus asmenis negriškose 
sekcijose tuojau išvadina neg
rais, nemini tautybių nužiūri
mų asmenų ne negriškose sek
cijose. Tokiais nuolat prasi- 
kalstančiais ji išvardino Mir
ror, News, Journal American, 
World-Telegram.

jčiama 200 ekstra policijos” 
I kiršina žmones.pTai yra visiš- 
i kas iškrypimas faktų, sako 
i veikėjas. Ir ne tik jis, bet dau- 
j gelis tos krikščionių vyrų

tų sužeistųjų bu-1 įstaigos ir kitų tos apylinkės 
Greenberg, gyvenąs; organizacijų narių pasipiktinę 

o kitas Phi-j tokiais 
lip Sharlup, 200 Bay 22nd St., j mais. 
abu brooklyniečiai. Jiedu sa- 
kėši Ritėję Į American Youth 
for democracy pikietą dėl to, i 
kad jie jaučiasi, jog tai jų | 
pareiga “tenai pasilikusioms | 
vaikinams.”

Greenberg 
aki ir panešęs kitų 
Franci joj D-Dieną, 
buvo atvykęs su 517th Para-1 sivežtus ; ‘ ’
traperių būriu jau iš kitų fron- tad galima daleisti, 
tų Italijoj, ištarnavęs užjū-i 
riuose 6 mėnesius.

Sharlup nukentėjo Pacifi- 
ke. Jis išbuvo užjūriuose du ir 
pusę metų, buvo Afrikoje, Ita
lijoj, Tarawa, Bougainville, 
Mariannas salose.

AYD rengia visą eilę tokių 
demonstracijų. Jose dalyvau
ja jaunukai, kurie dar tikisi 
eiti tarnybon ateityj?. Ir daly
vauja veteranai, k irie jau 
daug paaukojo demokratijai, 
bet yra pasišventę ir toliau ko
voti, kad tikra demokratija— 
demokratija visiems, tame 
skaičiuje ir tebetarnaujan
tiems karinėse jėgose — būtų 
vykdoma.

Demonstrantai, beje, rinko 
parašus po peticijomis prezi
dentui Trumanui. Jose prašo, 
kad kožnas laivas būtų pa
verstas kariams transporto lai
vu.

laikraščių p ra s i m a n y-

Mrs. 
žarijų

I didutė I
i gi panašiai išsireiškė.

Milleris dar dadėjo pastabą 
dėl užjūrinių pištalietų paskli- 

praradęs savoi{p-mo p0 miestą, sakydamas: 
žaizdų “Yra žinoma, kad sugrįžtan- 

kur Jisai i tiejie kariškiai parduoda par- 
atminčiai pištalietus, 

, kad tūli 
Į iš tų daėjo Į kriminalistų ran
kas.
kaip tūlas laikraštis rašė, bet 
i rankas kriminališkų elemen
tų visur.”

Jis sako, jog labai bloga 
tūlą sritį, “jau paverstą j 
ghetto,” dar pakrikštyti kri- 
minališka. Jis nurodė, kad ji
sai pats ir tūkstančiai kitų sa
ve gerbiančių negrų gyvena 
tenai ne dėl to, kad jie pasi
rinktų ghetto, “bet dėl to, kad 
tie patys žmonės, kurie krikš
tija/mūsų susiediją kriminali.š- 
ka, neleidžia mums gyventi 
kitur.”

Tokios susiedijos, kaip vi
sa kriminališka ar visa gera 
nėra ir būti negali niekur, pa
stebi kiekvienas rimtas pilie
tis bile kurios miesto sekcijos.

Mrs. Alice Onque, tarpra- 
sinio švietimo direktorė Brook- 

Tlyno Jaunųjų Moterų Krikš-

Ada Jackson, organ i- 
veikėja ir buvusi kan- 
Į valstijos seimeli taip-

vien tik j Harlemą,

AL Zaniauskui 
Nupjovė Koją
žarnauskas, daugeliuiAl. 

brooklyniečių pažįstamas siu
vėjas, Liet. Atletų Kliubo na
rys, paskutiniu laiku pradėjo 
jausti kaip ir kokį paralyžių 
kojose. Gydytojo patarimu, jis 
nuvyko ligoninėn, 
žino esant kojoj 
ligos (diabetes), 
bet jojo gyvybę, 
pjauti vieną koją 
lio.

Kol kas žarnauskas esąs 
blogame padėjime. Randasi 
Greenpoint ligoninėj.

kur pripa- 
“cukrinės” 
Kad išgel- 

rcikėjo 
aukščiau

nu
ke-

Apie 500 plumberių, dirban
čių 150 skirtingose darbavietė
se, laimėjo dviejų savaičių 
streiką prieš New York City 
Master Plumbers Association, 
Inc.

Unija, dalis ALF 
Trades, laimėjusi 
darbo dieną naujos
darbuose ir 7 valandų dieną 
prie pataisų. Algos pakeliama 
25 nuošimčiais. Taipgi samdy
tojai sutikę duoti darbo įran
kius ir mokėti 3 nuošimčius 
algos kiekio Į darbininkų pa
šalpų, fondą.

Plumberių unijinė mokestis 
buvo $2 per valandą, su prie
du turėtų būti $2.50. Bet ne 
visą priedą įgauna dabar: 15 
nuošimčių pradės mokėti sau
sio 1-mą, o 10 nuošimčių nuo 
liepos 1-mos. Prie to, nurodo
ma, kad jų alga nėra tokia 
didelė, kaip iš tolo atrodo, ka
dangi darbai nėra pastovūs, 
kartais ilgus laikotarpius būna 
be darbo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Stationery Krautuvė 

(saldainių, sodės 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)

Joe Di Maggio vėl pasamdytas 
į Yankee beisbolės lygą su $42,- 
000 metinės mokesties. Ši esanti- 
antra aukščiausia alga. Už vis 
aukščiausia — $80,000 gavęs 
Babe Ruth'pačiu sėkmingiausiu 
savo laikotarpiu sporte.

Gemblerių teisme, New Yr 
ke, 22 asmenys pasimokejo ben-i 
droje sumoje $3,000 už Įvairias 
ge m b 1 e i -y s tęs—1 ot er i j a s.

MIRĖ
39

127 
mirė

Rocco Loscalzo, buvęs se
niau nuteistas už vagystę ir 
dabar oficialiai įkaitintas už 
laikymą vogtų likerių, nušau
tas ant 
cker ir 
nudėjo 
išduotų

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis IStiria
GYDYTOJAI 

100 nuo ii. unija šapoj 
Telef.: GR. 7-7553 

, 2539

Sulivan St., tarp Blee- 
W. 3rd. Menama, jį 

jo sėbrai, kad jų ne- 
teisme.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

j 2539 Woodward Areno* 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bld».

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

„Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

Eastern Airlines žada dadėti 
50 greitųjų lėktuvų Į savo lini
jas, aptarnaujančias 60 didžių
jų Amerikos miestų.

2-4 P. M.
6-8 P. M.Alphonsus J. Urevick, 

metų amžiaus, gyvenęs
i Grand St., Brooklyne, 
į lapkričio 25-tą, Peck Memo
rial ligoninėj. Bus palaidotas 
lapkr. 28-tą, Šv. Jono kapinė
se. Pašarvotas-koplyčioj, pas 
graborių J. Garšvą, 231 Bed
ford Ave. Paliko nuliūdime 
žmoną, 4 kūdikius, tėvą, mo
tiną ir seserį.

Vaikų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038Egzaminuojami Akis 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinins.

VALANDOS: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-G868

5k

NOTARY
PUBLIC

—

Stebėtina drama 
keturiolikos medžiojamų 

žmonių gyvybės ir mirties 
rizike; yra daugiausiai

diskusuojama 1945 m. filmą!

“THE LAST CHANCE” yra naujos 
rūšies judis, kuris, manome, taps ju- 
džiu naujojo pasaulio, ! paliuosuoto nuo 
Fašistinės tironijos.

Tai 
filmą,

Mes 
m as is 
reikšmės, kur dalyvauja skirtingų tau
tų aktoriai ir aktorės. Tai ir smagus 
judis su įdomiais kiekvienam faktais, 
o tuo pačiu laiku jis yra svarbus veik
snys stiprinti pasauli tautų draugišku
mą!”

yra labai sujaudinanti ir įdomi 
pilna neužmirštinų momentų.
manome, kad šios rūšies juda-
paveikslas turi tarptautinės

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8S42

Keliamas į padanges!

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

050
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

PRASIDEDA ŠIANDIEN 9:30 A. M.

loew’s CRITERION

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų; ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

! rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

1 padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stoną Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir

\ sudarau

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 Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. \ BROOKLYN, N. Y.




