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KLAIDOS PATAISYMAS

at-

da-

Klausimais.
Svarbieji Momentai.

Rašo R. MIZARA

Suvažiavimas 
klausimu !
tarė žodį ir 

darbininkų streikų
— algų pakėlimo

tarė savo vic- 

svarbių klau

Suvažiavimas praėjo labai 
suglaustoje formoje, nes laiko 
buvo nepo’xlaug! Kupinų dvie
jų dienų bėgy j jis turėjo 
likt? milžiniškus darbus.

Ir atliko!
Aišku, visi Suvažiavimo

lyviai neturėjo progos tarti sa
vo žodį.

O ten buvo šimtai žmonių, 
galinčių kalbėti ir turinčių ko 
pasakyti, — žmonių, kurie vei
kia, triūsiasi darbo žmonių ju
dėjime.

KRISLAI
Po Suvažiavimo.
New York “Times” Rašo.

mi n tango (tautininkų) ar
mijos; jie planuoja žygius 
ir veikia tuose žygiuose 
Mandžurijoj” prieš komuni
stus. “Sužeisti amerikonai
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Tai jau ir po Antrojo De
mokratinių Lietuvių Suvažia 
vimo!... Sėdžiu prie rašomo
sios mašinėlės ir net nebeži
nau, ką dabar rašyti, iš kur.o 
galo pradėti.

Trumpu*: Suvažiavimas bu
vo pa«ekmingc»nis, negu opti
mistiškiausi šaukėjai tikėjosi.

Jis ouvo skaitlingas atsto
vais, bianous ir turiningas.

Be to, su sveikinimais supū
ta virš $5,000 aukų Suvažiavi
mo lėšoms padengti ir švieti
mo darbui pnmyn varyti!

Virš pusketvirto šimto or
ganizuotų demokratinės lietu
vių visuomenės atstovų, su vy
kusių iš visų Jungtinių Valsti
jų kampų, čia vieningai tarė 
savo balsą svarbiasiais klausi
mais. Ir tas jų balsas nuskam
bėjo per visas Jungtines Vals-

Net ir toks stambus turčių 
dienraštis, kaip New York 
Times, matė reikalo prisiųsti 
Suvažia'iman savo korespon
dentą ir apie jį parašyti: ko
respondencijos tilpo praeito 
šeštadienio ir sekmadienio mi
nėto dienraščio laidose.

“The convention also is ask
ing,” rašo New York Times, 
“that the State Department 
withdraw recognition of Po
vilas Zadeikis, Minister of the 
former Smetona Govern
ment ...”

Taip, tiesa! 
tarė žodį ir tuo

Suvažiavimas 
einamųjų 
klaus m u, 
klausimu!

Suvažiavimas tarė žodi ir 
Chinijos naminio karo klausi
mu, reikalaudamas, kad mūsų 
vyriausybė neremtu reakcinės 
Čiang-kai-šeko valdžios, kad 
ji visiškai ištrauktų iš Chini
jos savo ginkluotąsias pajė
gas!

Suvažiavnnas tarė savo vie
ningą, sąlydų žodį visa eile ki
tų klausimų, 
simu, liečiančių visą mūsų šą
li.

Įdomus momentas buvo tas, 
kai Suvažiavimo metu buvo 
pakviesti tik neseniai paleisti 
iš kariuomenės mūsų jauni vy
rai, kurie atvyko Suvažiavi- 
man atstovais nuo savo orga- 

. . . amzacijų.
Kiekvienas jų tarė savo žo

dį ir tas žodis buvo nepapras
tai reikšmingas, nes visų karo 
veteranų mintis buvo tokia: 
privalome palaikyti pasaulyje 
taiką; neturi būti kito karo!

Svarbūs buvo ir tie momen
tai, kuriais buvo skaityti Lie
tuvos intelektualų, rašytojų ir 
Lietuviškosios Divizijos vadų 
sveikinimai.

Taip, Lietuvos intelektualai 
žinojo, kad mes šaukiame šį 
Suvažiavimą ir jie nusitarė jį 
broliškai pasveikinti, padėko
dami amerikiečia ms, už 
pagalbą, teiktą ir tebeteikia- 
mą lietuvių tautai!. . .

Buvo svarbių momentų ir 
daugiau, bet visų čia neminė
siu, — nes laikas ir vieta ne
leidžia.

-

Šitų žodžių rašytojui ir vi
sai eilei kitų veikėjų (tiek 
Erooklyne, tiek Pittsburghe, 
tiek kituose miestuose) teko

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
'Brooklyne $7.00

Kopija 5c

WASHINGTONAS ŠAUKS 
GENERAE MOTORS IR 

UNIJĄ J DERYBAS

Lietuvos Rašytojų Sveikini 
mas 2-am Demokratiniaųi

Lietuvių Suvažiavimui

AMERIKA SIUNČIA DAR 
700 LĖKTUVŲ PRIEŠ 
CHINŲ KOMUNISTUS

General Motors Vėl Atmetė CIO Unijos Kvietimą į Derybas 
Sako, Unija Neturi Kištis j Korporacijos Pelnus

Amerikonai Oficieriai Tarnauja Chiang Kai sheko Armijom 
Prieš Chinų Komunistus; Dalyvauja Karo Žygiuose

Washington, lapkr. 27. — 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė, turbūt, šią savaitę pa
šauks General Motors auto
mobilių korporacijos virši
ninkus ir streikuojančios 
CIO unijos atstovus į dery
bas.

Detroit. — General Mo
tors atmetė nauja CIO 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos pakvietimų 
tartis dėl algų priedo darbi
ninkams ir dėl streiko bai
gimo. General Motors vice
pirmininkas H. W. Ander
son atsakė unijai, jog kor-

KATALIKAI TURĖS 
DAUGUMį AUSTRI

JOS SEIME
Viena. — Seimo rinki

muose sekmadienį Austrijos 
Konservatų Partija — ka
talikai gavo 1,500,000 balsų, 
socialistai 1,300,000 ir ko
munistai 146,000, pagal dar 
nepilnas balsavimų pasek
mes. Menama, katalikai sei
me turės virš 80 atstovų, 
socialdemokratai apie 75 ir 
komunistai 3 iki 5.

Katalikų vadas Leopoldas 
Figl pareiškė, kad jo parti
jos žmogus turėtų būti pas
kirtas premjeru, pagal kon
stituciją. Jis sakė, jeigu ko
munistai gaus bent 5 vietas 
seime, tai ir komunistas bus 
priimtas į ministerių kabi
netą. Pasak FigTio, Austri
ja yra linkusi į vakarines 
valstybes, bet, girdi, ji nori 
būti tiltu tarp tų valstybių 
ir rytų (Sovietų Sąjungos).

Iki šiol Austrijos prem
jeru buvo socialdemokratas 
dr. Karl Renner.

Figl buvo nacių suimtas 
1939 m. ir išlaikytas 62 mė
nesius- koncentracijos sto
vyklose.

Vokiečiai Tuoj po Ano 
Karo Ginklavosi Suo

mijoj ir Ispanijoj
Nurnberg. — Amerikos 

atstovai teisme prieš nacius 
karinius kriminalistus pa
rodė, jog tuoj po Pirmojo 
pasaulinio karo vokiečiai 
pradėjo slaptai ginkluotis 
naujam karui. Be kitko, jie 
Suomijoj ir Ispanijoj tuo
met statėsi submarinus ir 
lėktuvus.

Fabrikan-Washington 
tai konferencijoj su unijų 
atstovais reikalauja griež
tai suvaržyt streiko teisę.

sunkiai dirbti Suvažiavimo pa
ruošime. '

šiandien, tačiau, visi galime 
gražiai pasidžiaugti bendru 
darbu, kuris yra didesnis ir 
vaisingesnis, negu tūli vaiz
duojasi.

poracija niekuomet nesu
tiks derėtis kas liečia savo 
pelnus ir savo dirbinių kai
nas.

Unija pradiniai reikalavo 
pakelt darbininkam algą 30 
nuošimčių; paskui sutiko 
derėtis su General Motors 
atstovais dėl algų priedų, 
bet sakė, jog korporacija 
turi parodyt savo pajamų 
knygas, iš kurių galima bū
tų spręsti, kiek jinai gal 
darbininkam pridėti. Unija 
taip pat pareiškė, jog Gene
ral Motors neturi pabran- 
gint savo automobilių kai
nų.

Anglai Nužudė 10 
Žydu Palestinoj, 
Daugelį Sužeidė

Jeruzalė. — Anglų ka
riuomenė ir policija pirma
dienį užmušė bent 10 žydų 
ir sužeidė 80 į žiemius nuo 
Tel Aviv miesto, Palestinoj. 
Anglai vartojo net nuodin
gas ašarinių dujų bombas 
prieš žydų kaimus. Jie taip 
pat sugaudė kelis šimtus žy
dų ir sugrūdo juos į stovyk
las.

Darydami tokias atakas 
ir ablavas, anglai jieškojo 
kaltininkų, kurie bombomis 
susprogdino dvi anglų pa
jūrio sargų stotis sekmadie
nį. Tomis bombomis žydai 
keršiję už tai, kad anglai 
suėmė dar 20 žydų, norėju
sių slaptai įplaukt į Palesti
na, v

REIKALAUJA IŠMEST BILBO 
IŠ SENATO

Atlantic City, N. J. —Žy
dų veteranų suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią išmest iš senato The
odora G. Bilbo, nes senato
rius Bilbo sulaužė savo pri- 
sieką ir Jungtinių Valstijų 
konstituciją. Bilbo ardė a- 
merikinę vienybę, skleisda
mas panieką ir neapykantą 
prieš žydus, negrus, italus, 
ispanus ir kitų ateiviškų 
tautybių amerikiečius.

Suvažiavime dalyvauja 
1,000 žydų veteranų delega
tų.

Atsisakantieji Grįžt Namo Fašistiniai Pabėgėliai Žudo.
Plėšia Vokiečius, Žaga Jų Moteris ir Merginas

Frankfurt prie Mainzo.— 
Keli šimtai tūkstančių atsi
sakančių grįžt namo lenkų 
Baltijos piliečių (lietuvių, 
latvių ir kt.) ir rusų plėšia, 
žudo gyventojus ir žaga jų 
moteris ir merginas ameri
kiniame užėmimo ruože, 
pietiniai vakarinėje Vokie
tijoje, kaip praneša New 
Yorko Times koresponden-

Lietuvos rašytojai atsiuntė sekamąją sveikinimo kab- 
legramą Antrajam Demokratiniam Lietuvių Suvažiavi
mui Pittsburghe:

Tarybinės Lietuvos rašytojai siunčia šilčiausius svei
kinimus mūsų broliams užjūryje, susirinkusiems į Ant
rąjį Demokratinį Suvažiavimą.

Pažangieji Amerikos lietuviai, rūpindamiesi žmonių 
vargais senojoj savo tėvynėj, rėmė jų kovą prieš Sme
tonos reakciją, o paskui prieš vokiečių užpuolikų tero
rą. Išlaisvinta Tarybinė Lietuva niekuomet neužmirš 
tos paramos.

Tarybų Lietuva, su kitų broliškų tarybinių tautų pa
galba, užsigydys žaizdas, padarytas vokiečių okupantų, 
ir metai iš metų maršuos vis greičiau pirmyn į teisin
gesnę ir šviesesnę ateitį.

Lai didėja ir nuolat stiprėja amžinieji tėvynės mei
lės ryšiai, kurie jungia Lietuvą su jos išeiviais!

Mes linkime pasisekimo kilnioms jūsų pastangoms.
Lietuvos rašytojai pasižada darbuotis lietuv. tautai 

namie ir užsienyje, kad mūsų kultūra augtų ir žydėtų.
(Pasirašo)
Gira, Marcinkevičius, Venclova, Šimkus, Tilvytis, 
Paukštelis, Cvirka, Korsakas, Gruodis, Baltušis,

Butėnas, Žiugžda.

Shanghai, lapkr. 27. — I tus Amerikos oficierių pri- 
Associated Press rašo, jog įjungta prie kiekvienos Kuo- 
Amerika permeta dar bent 
700 lėktuvu iš Burmos ir 
Indijos į Chiniją, padėti 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų armijai prieš chinų ko
munistus. Amerikonų ofi-' oficieriai yra skiriami į 
cieriai sako, tie lėktuvai | (tautininkų) pulkų cent- 
siunčiami, girdi, “apgint rus.” 
talkininkų laimėjimus Chi- 
nijoj.” . 
rikos lakūnai.

n
___  Chiang Kai-sheko tauti- 

Jau žuvo keli Ame-minkai atėmė iš komunistų
• tvirtovišką Chinhsien mies
tą ir grumiasi linkui Muk-

. deno, Mandžurijos geležin-
Chungkmg. Chinų ko- . kelių mazgo. Mukdenas jau .

munistų radijas iš Yenano įtik už 85 mylių nuo chinų 
pranešė, kad “po kelis šim- tautininkų kariuomenės.

Antradienio Laisvėj, lap
kričio 27 d., pirmame pusla
py j sumaišyta eilutės Tary
binės Lietuvos Mokslininkų 
Sveikinime Demokr. Liet. 
Suvažiavimui. Antrojo nuo 
viršaus paragrafo pirmasis 
ir antrasis sakiniai turi 
skaitytis taip:

Austrų Komunistai Tiki
si Toliau Laimėli

Viena. — Nors Austrijos 
komunistams nepavyko pas
tarieji rinkimai, tačiau ko
munistai toliau tikisi laimė
jimų.

Austrijos Komunistų Par
tijos laikraštis Volksstimme 
rašo:

“Mes esame demokratai 
ir nieko nesakome prieš da
bartinių rinkimų pasekmes. 
Mes pralaimėjome šią kovą, 
bet mes dar tik pradedame

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELE

P. Pilėnas, Philadelphia ...........................
K. Žukauskienė, Newark.........................
M. Svinkfinienė, Waterbury.......................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ...
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........................
J. Bakšys, Worcester.................................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
W. Brazauskas, F. J. Repšys, Hartford ...
P. Anderson, Rochester ...........................
S. Kuzmickas, Shenandoah ......................

(Tąsa 5-tam pusi.)

’as Gladwin Hill. Jis pažy
mi, jog didžioji dauguma 
•ūsų, buvusių sugabentų į 
prievartos darbus Vokieti
joj, jau sugrįžo į Sovietų 
Sąjungą.

Daugelis kitų, kaip kad 
lenkų ir Baltijos kraštų pi
liečių, turbūt, savanoriai at
vyko į Vokietiją, o nebuvo

“Baisusis karas pasibaigė 
Jungtinių Tautų pergale, 
demokratijos pergale prieš 
fašizmą. Bet karas visur 
paliko milžinišką sunaikini
mą.”

Sumaišymas pasidarė to
dėl, kad, pataisymus įde
dant, kitur priklausanti ei
lutė tapo įtalpinta ne jai 
s kirto n vieton.

Senato Komisija Svars
to Atominę Jėgą

Washington. — Senato
rių komisija antradienį pra
dėjo svarstyt atomų bombų 
ir atominės jėgos klausimą. 
Komisijos pirmininkas sen. 
McMahon linkėjo taip daly
ką spręsti, kad atominė jė
ga tarnautų kaip palaima 
žmonijai, o ne kaip baisiau
sia karo rykštė.

kovotJ'dėl Austrijos, ir mes 
laimėsime.”

Punktai
3874
3676
3342
3245
2715
2204
1316

. 1194
1163
1064

varu sugabenti į vergijos 
darbus, sako tas korespon
dentas.

Amerikos oficieriai sako
si neturį teisės po sargyba 
laikyti tuos pabėgėlius sto
vyklose nei priversti juos 
dirbti. Pabėgėliai naudojasi 
panašia laisve, kaip ir ame
rikonų kariuomenė. Taip 
dedasi ir anglų užimtame

Amerika Siūlo So- JAPONAI SKANDINO 
vietam Atšauki Ka- KMS

i- - i i DO JU GENEROLAS tinęs Jėgas is Irano' —
_____  | Manila. — Japonai 1944

Washington. - Ameri- į mj l?asAkAutinėje. W j e šuva- 
kos valstybės departmentas; r? amerikonų belais-
pasiuntė paraginimą Sovie- ; J .Oroyuko Maru 
tų Sąjungai, kad ištrauktų | 
Raudonosios Armijos dali-' 
nius iš Irano iki 1946 m. 
sausio 1 d., reiškia, dviem 
mėnesiais pirmiau, negu bu
vo sutarta tarp trijų di
džiųjų talkininkų. Jungtin. 
Valstijos siūlė ir Anglijai 
atšaukt jos kariuomenę iš 
Irano iki naujų metų; sa
ko, Amerika taip pat sutik
tų atsiimt savo kariuomenę 
iš Irano tuo pačiu laikotar
piu.

Savo notoje Amerika pri
kiša Sovietam, kad jų armi
ja neleidus Irano kariuome
nei slopinti Azerbaidžano 
tautinio sukilimo.

NACIAI VADOVAUJA PO
GROMAM ARGENTINOJE

New York. — Naciai Ar
gentinoje sukurstė diktato
riaus Perono sekėjų pogro
mus prieš žydus ir mušty
nes bažnyčiose prieš demok
ratinius katalikus, kaip sa
kė Argentinos darbo unijų 
vadai Fr. Perez Leiros, Ru
ben Iscaro, Julio Falasco ir 
Antonio Cabrera.

Jie, grįždami iš Pary
žiaus pasaulinės darbo uni
jų konferencijos, staptelėjo 
New Yorke ir kalbėjosi su 
Jacobu S. Potofskiu, Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unijos 
sekretorium - iždininku.

šiaurvakariniame Vokieti
jos plote. Gyventojų plėši
mais, girdi, ypač pasižymi 
lenkai. Kai kurie jų slapsto
si miškuose ir turi šauna
mųjų ginklų ir važiuotės 
priemonių. Amerikiniame 
ruože, bėgliai plėšikai, be 
kitko, išžudė visą vokiečių 
ūkininkų šeimą, aštuonis 
asmenis.

LAISVE-LIBERTY
TIlc Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

žymėjimo, kad jis gabena 
belaisvius. Amerikinės jė
gos, todėl, nuskandino lai
vą Subic Įlankoj. Su laivu 
žuvo 200 belaisvių.

Kad Oroyuko buvo nepa
ženklintas kaip belaisvių 
laivas, apie tai liudijo japo
nų generolas Shiyoku Kou 
teisme prieš gen. Yamashi- 
tą, buvusį vyriausią Japonų 
komandier. Filipinuose. Tas 
liudijimas tarnauja kaip 
pripažinimas, kad japonai 
faktinai pasmerkė belais
vius nuskandinimui.

Palestinos Žydu Streikas 
Prieš Angly Terorą

Jeruzalė, lapkr. 27. —Pa
lestinos žydų taryba pas
kelbė pusės valandos strei
ką protestui prieš Angliją 
ir apgailėjimui tų savo tau
tiečių, kuriuos anglai dieną 
pirmiau nužudė.

piJ

Italy Komunistai Ir So
cialistai Neremią Or

lando į Premjerus
Roma. — Italijos Komu

nistų Partijos sekretorius 
Palmiro Togliatti, pasitaręs 
su kitais partijos vadais, 
pranešė, jog komunistai ne
sutinka skirti Vittorio Or
lando nauju premjeru. Šiuo- 
mi užginčijama vakaryk-, 
ščias pranešimas, kad ko
munistai remsią Orlando.

Teigiama, kad Socialistų 
ir Akcionistų Partijos taip 
pat stoja prieš Orlando. Jei 
taip, tai jau trys didžiosios 
kairiojo sparno partijos pa
sisako prieš jį. Orlando bu
vo Italijos minister is pirmi
ninkas Pirmojo pasaulinio 
karo metu.

J 
r

—
Sugrąžinta dar tik puse 

'Amerikos armijos.
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Po Suvažiavimo
Antrasis Demokratinių Amerikos Lie

tuvių Suvažiavimas užsibaigė. Apie tai 
Laisvėje jau buvo rašyta ir dar bus daug 
rašyta. Suvažiavimo tikrąjį veidą, aišku, 
parodys pranešimai jame pateikti ir re
zoliucijos, tarimai priimti.

Čia tiek galima trumpai pasakyti: Su
važiavimas buvo pilnai pasekmingas, — 
pasekmingesnis negu tūli optimistai ma
ne būsiąs. Nors jis buvo šaukiamas taip 
sakant pagreičiui, tačiau demokrat. lie
tuvių visuomenė suprato jo reikšmę ir 
prasmę ir ji, visuomenė, subruzdo smar
kiai veikti: rinko delegatus ir sveikini
mus su aukomis. i

Pasėka buvo ta, kad Suvažiavime at
stovų dalyvavo virš pusketvirto šimto ir 
aukų su sveikinimais visuomenė susiuntė 
virš $5,000!

Suvažiavimas pasisakė už darbininkam 
algų pakėlimą, už darbą visiems, kurie 
nori dirbti, iTž ištraukimą Amerikos ka
rinių pajėgų iš Chinijos, paliekant Chi- 
nijos ateitį spręsti josięs liaudžiai; už 
Žadeikio išvijimą iš Washingtono ir už 
tai, kad Nacionalis Karo Fondas neduotų 
pinigų šelpimui lietuvių tautos priešams, 
naciams.

Lietuvos atstatymo klausimu Suvažia
vimas nutarė: kai tik Lietuvos visuome
ne pareikš pageidavimo, kad amerikie
čiai lietuviai pastatytų Lietuvoje ligoni
nę, muziejų, mokyklą bei kokią kitą lab
darybės arba kultūros įstaigą, ir kai Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komitetas tą 
darbą imsis dirbti, tai visa Amerikos lie
tuvių visuomenė stos uoliai tan darban.

Suvažiavimas įkūrė Demokratinių A- »• 
menkos Lietuvių Centrą, išrinkdamas, 
jin 25 asmenis. Centro pareiga bus koor
dinuoti visą kultūrinį tarp lietuvių dar
bą; jis taipgi skleis apšvietą tarp Ame
rikos lietuvių.

Šitie tai buvo patys vyriausieji Suva
žiavimo tarimai. Šitie tai buvo patys 
sVarbaiusieji jo darbai.

Suvažiavimas praėjo pasekmingai. Da
bar tenka kiekvienam Amerikos lietuviui
— demokratiniai nusiteikusiam lietuviui
— stoti uolesnin darban, dirbti ir dirbti 
energiškai!

PASTABA: Neužilgo Laisvėje tilps 
Suvažiavime padaryti pranešimai, priim
tosios rezoliucijos, taipgi prisiųsti svei
kinimai ir aukotojų vardai. Skaitytojas 
prašomas turėti kantrybės, — viskas bus 
palaipsniui išspausdinta.

Pašalinti Beeiną
Mes jau rašėme, kad dabartinis Angli

jos užsienių reikalų ministeris, darbietis 
Bevinas, yra senosios britų imperialistų 
politikos tęsėjas ir jos gynėjas.

Tai supranta ir Anglijos darbininkai, 
tiek darbiečiai, tiek kairėje- jų stovį dar
bo žmonės.

Štai šiomis dienomis įvykusis Anglijos 
Komunistų Partijos suvažiavimas vien
balsiai pasisakė už tai, kad Bevinas bū
tų pašalintas iš užsienio reikalų ministe
rs vietos! Kitaip, Anglijai grūmos dide
lė nelaimė.

* Subruzdo ir patys Darbo Partijos na
riai. štai Vilnis rašo:

“Apie 40 Britanijos parlamento narių 
darbiečių susiorganizavo į “išorinių rei
kalų komitetą,” kuris seka užsienio po
litiką ir daro spaudimą į užsienio minis
teriją.

‘“Dėka to komiteto užsienio ministeris 
Bevin priverstas atkeisti politiką link 
Graikijos. Graikijos pusiau fašistinė val
džia negali pasilaikyti. Jai reikalinga pi
nigų, bet Bevinas bijo užgirti-finansinę 
jai paramą. Ministerija dėlto griuvo.

“Šis komitetas taipgi priešinasi Tru- 
mąno-Attlee susitarimui atominės bom
bos klausimu ir smerkė Beviną už neat- 
sakymą Churchillo kalbai, kurioje užgir-
ta tas susitarimas.

“Šis komitetas taipgi reikalauja, kad 
Bevinas darytų spaudimą ant Olandijos/ 
kad ji greičiau susitartų su Indonezijos 
žmonėmis, ir reikalauja, kad Britanija 
neremtų Olandiją kovoje prieš indone- 
zus, reikalaujančius nepriklausomybės.

“Manoma, kad šis komitetas, ir keli ki
ti, padarys įtakos į premjero Attlęe pla
nuojamą pasakyti kalbą parlamentui.

“Graikijos klausimu jau matosi aiški 
atmaina. Valstybės ministeris Noel Ba
ker pareiškė, kad Britanija nemato rei
kalo palaikyti Graikijoj monarchinę val
džią. Po to greit griuvo Graikijos mini
sterija.

“Atrodo, kad Britanijos darbiečiai, pa
galios, ima atsigriebti ir spirti savo vy
riausybę nesekti imperialistin. torių val
džios politiką.” 1

Dėl Bėglių Grąžinimo
Švedijos vyriausybė nusprendė grąžin

ti į Sovietų Sąjungą 2,700 bėglių, kurie 
atbėgo iš Pabaltijo — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Jie pabėgo tada, kada Raudo
noji Armija laisvino tuos kraštus iš na
cių vergijos. Daugelis jų buvo apsirengę 
vokiečių kariškomis uniformomis, kiti 
buvo civiliai—hitleriškos propagandos 
skleidėjai.

Aišku, kad iš Lietuvos tada nebėgo nei 
vienas tikras lietuvis, nei vienas Lietuvos 
patrijotas, nei vienas ištikimas sūnus ir 
dukra! Aišku, kad nei vienas padorus 
lietuvis neapsivilko hitlerininkų budelių 
karo rudine, tų amžinųjų Lietuvos ir lie
tuvių priešų, tų neprietelių laisvos žmo
nijos ir demokratijos.

Į Hitlerio armijos pulkus > lietuvius 
kvietė ir viliojo vokiški nacionalistai, 
Hitlerio sėbrai, lietuvių tautės išdavikai, 
kaip generolai Kubiiiunas, Plechavičius, 
Raštikis ir kiti; toki gaivalai, kaip VI. 
Požėla, kuris dar 1940 metais atsižadu o 
Lietuvos pilietybės ir priėmė Vokietijos 
pilietybę. Ten bėgo tie, kurie per Hitlerio 
okupacijos laikus tarnavo vokiečiams, iš
davinėjo Lietuvos sūnus ir dukras, padė
jo gaudyti lietuvius partizanus, padėjo 
vokiečiams išžudyti Lietuvoj 465,000 
žmonių!

Į Vokietiją ir Švediją bėgo tie, kurie 
padėjo vokiečiams naikinti lietuvius, at
imti iš lietuvių žemę, apgyvendinti Lie
tuvoj 30,000 vokiečių žemvaldžių, kurie 
skleidė nacių propagandą ne vien Lietu
voj, bet siuntė menševikams, smetoninin- 
kams ir klerikalams ir į Ameriką, kurie 
bjaurojo Tarybų Sąjungą, Raudonąją 
Armiją, Tarybų Lietuvą.

Tiesa, jie išsivarė nedidelį kiekį ir ne
kaltų lietuvių, vienus baugindami bolše
vikais, kitiems grūmodami revolverių 
vamzdžiais ir rankinėmis granatomis, 
bet tokių buvo nedaug. Tikrieji Lietuvos 
sūnūs ir dukros, tikrieji Lietuvos patrio
tai ne vien nebėgo, džiaugėsi atėjimu 
Raudonosios Armijos ir jos eilėse Lietu
vių Divizijos, bet jie dar ” padėjo mušti 
hitlerininkus ir išgamas kubiliunininkus.

Tie bėgliai, ne vien, kad jau Hitlerio 
okupacijos laiku prasikalto prieš lietuvių 
tautą, prieš Lietuvą, bet ir dabar Vokie
tijoj, kaip pranešė Mr. Middleton, jie te
rorizuoja tuos lietuvius, kurie ten buvo 
po prievarta nacių atvežti, kurie norėtų 
grįžti į savo tėvynę. Jie, suorganizavo 
geštapininkų burius ir muša, kankina 
tuos, kurie tik pareiškia meilę savo tė
vynei, savo broliams ir sesutėms tarybi
nėje Lietuvoj.

Dar ir tas parodo, kas yra tie bėgliai: 
kai sužinota apie Švedijos nuosprendį, 
tai čia sujudo juos “gelbėti.” Kas juos 
“gelbsti” ? Tie patys, kurie džiaugėsi 
Hitlerio užpuolimu ant Tarybų Lietuvos, į 

kurie sveikino nacių pergales, kurie sa
kė, kad Hitleris atnešė Lietuvai “išlais- 
vinimą”. Jų priešakyj stovi taip vadina
ma Amerikos Lietuvių Taryba. Ponai 
Grigaičiai, Michelsonai ir Balkūnai puo
lėsi į Washing toną, kad Jungt. Valstijų 
vyriausybė uždraustų Švedijai tą žygį. 
Ten nieko negavę, tuojau mušė maldau
jančias telegramas Švedijos karaliui, jo 
ministeriams, pro-naciškiems redakto
riams ir pagaliau Vatikano popiežiui.

Bėgliai bijosi’ liaudies teismo, bijosi at
sakomybės už savo hitleriškus ir žvėriš
kus prasikaltimus. Jų sėbrai Amerikoje 
iš kailio neriasi, kad jiems padėti. Jie, 
išvilioję iš National War Fondo pinigų, 
už juos siunčia hitlerininkams pašarą, 
drabužius ir kitokią pagalbą, o dabar 
skubi pastoti kelią jų grąžinimui į 
Lietuvą.

Mes manome, kad atėjo laikas ne vien 
visus bėglius grąžinti iš Švedijos, bet 
taip pat padaryti galą jų hitleriškam 
sauvaliavimui ir Vokietijoj; laikas juos 
ir iš ten grąžinti į Lietuvą, Latviją ir 
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Suvažiavimas Prasideda ♦ ♦
Iš Antrojo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, įvy

kusio lapkričio 23-24 dd., 
1945, Pittsburgh, Pa.

(Trumpas braižinys iš I- 
mos ir II-ros sesijų)

Rašo A. Taraška /
I

Suvažiavimo komisijos 
pirmininkas J. Sliekas, 2:- 
30 valandą dieną, lapkri
čio 23, pakvietė už
imti vietas suvažiavusius 
delegatus iš plačiosios A- 
merikos lietuvių kolonijų, 
kurių buvo numatoma apie 
300. Jis tinkamai pasveikino 
suvažiavusius delegatus 
Pittsburgh’© lietuvių vardu 
ir priminė, kaip yra svarbi 
užduotis šio suvažiavimo.

Tada jis pakvietė LPT 
Komiteto suvažiavimo pir
mininką Dr. J. J. Kaškiau- 
čių vesti suvažiavimą. Dr. 
J. J. Kaškiaučius trumpoj 
ir aiškioj formoj atžymėjo 
šio suvažiavimo užduotis ir 
prašė visus delegatus dabo
ti, kad tos užduotys būtų 
sėkmingai ir pilnai už
brėžtos.

Po to jis perstatė Pitts
burgh© miesto burmistro 
atstovą, councilmaną O’
BRIEN, kuris pasveikino 
suvažiavimą vardu1 burmis
tro Scully.

Suv. šaukti komiteto sek. 
R;. Mizara rekomendavo se
kančius atstovus į Suvažia
vimo prezidiumą: Dr. A. L. 
Graičūną, Dr. J. Baltrušai
tienę, adv. K. Michelsoną, 
F. Jočionį, F. Abeką, prof. 
B. F. Kubilių, Dr. J. J. Kaš- 
kiaučių, A. Vasarį, E. Slie- 
kienę, J. Pacauską, F. Žeb- 
raitį, R. Mizarą, Z. Janaus- 
ką, J. Lesevičių. Po kelių 
pastabų ir paaiškinimų, 
vienbalsiai priimti reko
menduoti asmenys'.

Sekretorium išrinktas St. 
Jasiulionis, pagelb. J. Ske- 
berdytė.

Mandatų komisijom M. 
M. Masys, J. K. Navalins- 
kienė, D. Vaznytė-Yakštie- 
nė, A.*Gilman, Wm. Čer
niauskas -r Cherney, L. Že
maitienė.

Rezoliucijii komisijom ad
vokatas P. Šimonis, adv. K. 
Michelson, V. Andrulis, M. 
Sukaskienė, E. Mizarienė, 
Dr. M. Palevičius.

Delegatam ženklelių pri- 
segėjomis išrinktos: M. Ya- 
nonytė, O. Lukauskas, D. 
Evalga, S. Stasiukaitienė, 
A. Žebrauskaitė, Petriukai- 
tienė.

Angliškos spaudos komi
sijom M. šolomskas, O. 
Bukauskas; B. Ge- 
ralt Tex. Žebraitis. Pirm, 
dr. J. J. Kaškiaučius prane
šė, kad prezidiumas pasky
rė šiai sesijai pirm. T. Žeb- 
raitį, iš Chicago, pagelb. F. 
Jocfonį.

Priimtas sekančio turinio 
dienotvarkis:

1. Prezid. Trumano prog
ramos gyvenimam pra vedi
mas.

2. Kova prieš reakciją.
3. Sudarymas demokrati

nio Amerikos. vadovavimo 
organo?

4. Amerikos lietuvių pa- 
gelba karo sugriautai Lie
tuvai atstatyti.

F. Abekas, iš Chieagos, 
patiekė platų ir svarbų ra? 
portą pokarinio persiorga
nizavimo klausimu. Jis nu
rodinėjo, kaip Jimgt. Vals
tijų Kongresas sudarkė ar
ba nustelbė tokius kongre
sui * paduotus sumanymus, 
kurie teiktų darbininkams 
naudą, o greičiausia priėmė 
įstatymą, kuriuomi sumaži
nami taksai didžiosiom kor
poracijom net 80 nuošimčių, 
o už algas dirbantiem dar
bininkam tik 6 nuošimčius.

Ragino delegatus sugrįžus 
į savo organizacijas tuojaus 
priimti rezoliucijas, reika
laujančias priimti paduotus 
kongresui darbi niūkams 

; naudingus sumanymus (bi
lius) ir siųsti jas savo kon
gresmanam.

J. Gasiūnas taipgi pateikė 
svarbų raportą tuo klausi
mu.

M. Šolomskas tuo pačiu 
klausimu pateikė raportą 
anglų kalboj. Jis savo ra
portą pradėjo su paprašy- 
mu visų delegatų atsistoti 
vienai minutei pagerbimui 
kritusių kare.

Visų ištisi raportai tilps 
spaudoj atskirai. Visi skai
tytojai turėtų juos atydžiai 
perskaityti, nes jie yra pil
ni faktų ir pamokinimų.

Visų raportai priimti be 
diskusijų.

E. Mizarienė pakviesta 
peržvelgti lietuvių moterų 
klausimą.

Jinai pradėjo peržvalgą 
nuo Lietuvių Moterų Prog- 
resisčių Susivienijimo lai
kų. Buvo daug nuveikta ap- 
š v i e t o s, ekonominiais, 
politiniais ir kitais 
reikalais. To pasekme ir 
dabar dar turim moterų 
kalbėtojų, rašytojų ir 1.1.

Vėliau prisijungta prie 
LLD. Įsteigtas komitetas 
prie LLD. komiteto jau iš
leido tris leidinius: Virėja, 
paruošta K. Petrikienės, 
Moteris ir Karas — K. B. 
Karosienės ir Marija Mel
nikai te — Venclovos.

Draug. moterys pasirodė 
labai darbščiai ir entuzias
tiškai tų leidinių platinime. 
Marija Melnikaitė leidinys 
be galo svarbus ir brangin
tinas.

Karo metu lietuvės mo
terys nepasitenkino vien 
karišku darbu ir ilgomis va
landomis dirbtuvėse; jos 
taipgi dirbo šelpimo darbą 
—rinko ‘drabužius, siuvo, 
mezgė ir t.t. Daugelis jųjų 
aukojo Raud. Kryžiui krau
jo. Mūsų energingoji ir 
darbščioji draugė Karosie- 
nė aukojo net 20 puskvor- 
čių kraujo. K. Petrikienė 
kitoj sesijoj smulkiai pra
neš, kas, ką ir kiek nuveikė.

Yra nuomonių, kad mo
terų kliubai yra pasigraži- 
nimo, pasirodymo, papuoša
lų kliubai. Tai netiesa, mo
terys per savo kliubus nu
veikia didelius ir svarbius 
visuomeniškus darbus. Jei 
kuriame kliube ir pasireikš
tų taip, tai negalėtų prigy
ti ir iškreipti mūsų veiki
mą.

Moterys sykiu su vyrais 
veiks politikoj, kovoj prieš 
karo pavojų, Lietuvos rei
kalais ir tt.

Seka delegatų diskusijos.
Litviniene iš Detroit: Aš 

nieko neturiu prieš patį ra
portą. Tik noriu pastebėti, 
kad nereikia raportuose mi
nėti ypatų vardai, tikrai ne
žinant apie jų darbus ir ki
tų darbus; įvyksta taip, kad 
kurios mažai dirba, būna iš
keltos, išgirtos, o kurios 
dirba daug, lieka visai ne
paminėtos.

Urbonas, Grand Rapids: 
Būkime atsargūs, kad ne- 
pradėtume skirstytis ir ne; 
nueitume prie ypatiškumiį 
tarpe vyrų ir moterų mūsų 
Veikimo apsvarstyme.

Reikia duoti lygus kredi
tas už lygų darbą, ne svar
bu, ar tai būtų atlikta vy
rų, ar moterų. Laikykimės 
vienybės.

Bekešiene, iR o c h e ster: 
Mes savo kolonijoj dirbame 
labai daug pašalpiniam dar
be. Daug drabužių surinko
me, šimtus svederių, panČia-

llzų ir pirštinių numezgėme.
Silkienė (iš Hartford): 

Delegatai vyrai neturėtų 
juprasti, kad mes, moterys, 
pasigiriame, raportuodamos 

S’apie veikimą; aš manau, 
kad mes iŠtikro daugiau 
dirbame ir daugiau turime 
darbo už vyrus, bet čia 
mums smulkmeniškai nerei
kia raportuoti iš mūsų vei
kimo, nes d. K. Petrikienė 
kitoj sesijoj išduos smulk
meniškus raportus iš atski
rų kolonijų.

Manau, mes turėtume 
daugiau kalbėti apie tai, 
kaip pasekmingiau užpro
testuoti prieš National War 
Fund, kuris šimtus tūks
tančių dolerių duoda fašis
tiniams Amerikos lietuvių 
vadams, o pastarieji tais 
pinigais šelpia pabėgusius iš 
Lietuvos hitlerininkus.

D. J. Jusius iš Bostono: 
Buvo prisiminta apie kele- 
tos kolonijų moterų Veiki
mą, bet apie Bostono ir kitų 
Mass, valstijos kolonijų mo
terų veįkimą niekas nepri
siminė. O jos dirba labai 
daug, nuoširdžiai ir sunkiai 
visokiame veikime.

Prof. B. F. Kubilius, Bos
ton: Nereikia užsigauti, jei 
kurios kolonijos veikėjai ar 
veikėjos nepaminėti, ir ne
reikėtų čia raportus išduo
ti, nes raportų išdavimas 
bus kitoj sesijoj ir tada vis
kas išsiaiškins.
Varnienė, Grand Rapids: 

Pas mus moterų kliubas 
daug veikia ne vien šelpimo 
darbe, bet Raud. Kryžiui ir 
kituose svarbiuose darbuo
se. it. .*■

Stygienė, Brockton: Ka
da kalbama apie moterų 
veikimą, geriau būtų, jei 
vyrai neimtų balso. Mūsų 
kolonijoj moterys veikia 
daug visose draugijose, yra 
daug atlikusios šelpime Lie
tuvos, karo pastangose ir 
tt. . :

Savukaitienė: Katros mo
terys daugiau veikia, tos 
nereikalauja pagyrimo, jų 
darbai parodo jas.

Žukauskienė, Newark, N. 
J.: Nenusigąskime, jei mū
sų visų darbai nebus čia at
žymėti. Šiuo sykiu man dau
giausia rūpi, kaip daugiau 
gauti Laisvei naujų skaity
tojų ir laimėti pirmą va
jaus dovaną.

Abekienė, Chicago: Per
daug kalbame apie raportus 
— praėjusį darbą — dau
giau kalbėkime apie tai, ką 
veiksim ateity. Darbo bus 
moterims ir vyrams.

Dr. Baltrušaitienė, Pits- 
burgh: Man labai prie šir
dies stovi moterų darbas. 
Atsimenu, daug metų at
gal, kai mes kelios draugės 
tverėme pirmutinę lietuvių 
moterų organizaciją Ameri
koj. Buvo sunku, reikėjo 
daug pasišventimo. Dabar 
iš to turime pasekmes. Da
bar jau suprantame, kad 
moteryš ir vyrai turi eiti ir 
eina sykiu ne vien papras
tose organizacijose, bet po
litikoj, moksle, dirbtuvėje. 
Jau reikia suprasti, kad mo
teris, kuri auklėja kūdikius 
ir apžiūri namus, taipgi yra 
darbininkė ir lygi vyrui. Iš 
dabartinių moterų kliubų ir 
kitokių grupių reikia išvys
tyti plati moterų organiza
cija ir nesustoti veikus ir 
augus, kol būsim taip stip
rios, kad galėtume išleisti 
savo, moterų, laikraštį. No
rėčiau gyvent taip ilgai, 
kol visi mū s ų pasibrė- 
žimai nebus išpildyti. Tik 
nebūkim jautrios — neužsi- 
gaukim — nors ir būtume 
diskriminuojamos.

Savukaitė, Chicago: —
s

Pas mus matosi didelio ne
rangumo svarbiems dar
bams. Vis laukiama, kad kas 
kitas atliktų mūsų darbus 
ir per tai daug svarbių dar
bų lieka neatliktų. Imkime 
tą, kaip pasiuntimas rezo
liucijų kongresmanam, rei
kalaujančių stoti už darbi
ninkam naudingus bilius. 
Man savo kolonijoj arti 90 
tokių rezoliucijų teko įteik
ti draugijom. Jei nebūčiau 
tuo pasirūpinusi, visai ma
ža dalis draugijų būtų bu
vę aprūpintos — kiti drau
gai ir draugės tuo mažai 
rūpinasi.

Sveikinimų komisija iš
skaitė daug sveikinimų su
važiavimui ir aukų 3000 dol. 
Sakė, kad tik apie vieną 
trečdalį visų pasveikinimų 
teskaitė — kiti bus sukaityti 
kitose sesijose. V

Pirma sesija užsidarė\a- 
karienei.

Antrai sesijai pirfninip- 
•kauja prof. B. F. Kubilius, 
pagelb. A. Vasaris.

V. Andrulis perskaitė re
zoliuciją, pokarinio indust
rijos perorganizavimo klau
simu ir su pora taisytinų 
pastabų iš delegatų, tapo 
priimta.

J. Lesevičius, iš Montreal 
ir Kanados lietuvių broliš
kas atstovas: Noriu pasvei
kinti suvažiavusius nuo 
Montreal ir visų Kanados 
lietuvių. Mes matome, kad 
jūsų ir mūsų programa yra 
vienoda. Pas mumis irgi ei
na klausi mas pokarinio 
persiorganizavimo. Laike 
karo mes sykiu ėjom su vi
sų Jungtinių Tautų darbi
ninkais, kad laimėti karą 
ne vien sumušimu fašizmo, 
bet kad jis ateityj negalėtų 
vėl pasikartoti, tai yra, 
kaip ir jus, karui pasibaigus 
kovoti prieš fašizmo liku
čius, kovoti už geresnes gy
venimo sąlygas.

Pas jus pokarinė veikla 
eina geriau. Kitaip yra pas 
mumis. Karališka policinė 
jėga taško Kanados darbi
ninkų streikus, ardo unijas. 
Net jūsų Fordo interesus 
Kanadoj gina — kelios sa
vaitės atgal, karališka poli
cija, puolė Fordo streikuo
jančius darbininkus.

Bet pas mus lietuvių re
akcinės jėgos yra daug silp
nesnės, negu pas jumis, pas 
mus jų veik visai nėra.

Aš linkiu, kad šis suvažia
vimas jum sugrįžusiem į ko
lonijas padėtų sustiprinti 
jūsų visokį veikimą, o la
biausia kovą prieš fašizmą. 
Linkiu jum pravesti šio su
važiavimo tarimus savo ko
lonijose ir kuo daugiausia 
lietuvių darbininkų ati
traukti nuo fašistų.

Valukąs, Wilkes Barre: 
Antru sykiu atsišaukia, 
kad delegatai tinkamai ap
svarstytų 15 apskr. suma
nymą militarizmo klausime 
ir būtų pagaminta rezoliuci
ja.

Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių klausimais referavo 
V. ^Andrulis ir prof. B. F. 
Kubilius. G. Čepulis davė 
raportą iš LPT Komiteto 
Centro. Referatai ir rapor
tas tilps spaudoj atskirai.

Perskaitytas laiškas nuo 
32 dist. kongresmano H. P. 
Eberharter. Jis savo laiške 
apgailestauja, kad negalėjo 
pribūti į suvažiavimą. Linki 
didelių pasekmių suvažiavi
mui.

Aplaikyta ir perskaityta 
sveikinimo telegrama iš 
Lietuvos, nuo lietuvių divi
zijos Klaipėdos vardu, kuri 
susideda iš virš 13,000 ka
rių. Delegatai priėmė teleg- 
gramą atsistojimu ir ilgu 
grausmingu rankų plojimu.

Tomsonas, Brooklyn, na
rys LPT centralinio komi-

(Tąsa 5-me pusi.)



I

■Ml

Trečiadienis, Lapkr. 28, 1945 Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily
- — ------------------—

Trečias puslapis

Darbo žmogus yra laimingas 
da galingas, o galingas tada, k 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau 
te darbo žmonių reikalus ginančioje 
gijoje? Ar gavote jai naujų narių

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę uz laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Virs. FDR Sveikino Pasaulio k Karo Nuotakos Jau
Motery Konferenciją Keliaus pas Vyrus

Jungtinės Valstijos turės| Mrs. Frederic March iš 
keletą iš žymiausių moterų i Independent Citizens Com- 
delegačių Tarptautinėj mittee of the Arts and 
Moterų Konferencijoj, pra-1 Sciences.
sidėjusioj Paryžiuje lapkri
čio 26-tą.

Mrs. Eleanor Roosevelt,

Mrs. Muriel Draper iš 
Council of American - So
viet Friendship.

Mrs. E. T. Vaughn, vie
na iš Modern Industry žur
nalo redaktorių.

Elizabeth Gurley Flynn 
komunistų vadovė.

Mrs. Vivian Carter Ma
son iš National Negro Coun-

D.Gene Welfish, Colum
bia Universiteto prof.

Miss Thelma Dale iš Na
cionalinio Negrų Kongreso.

Dr. Charlotte Hawkins 
Brown iš Palmer Memorial 
Institute.

Mrs. Gimbel, beje, konfe
rencijoj atstovaus Naciohalį 
Piliečių Politinės Veiklos 

■Komitetąfir Komitetą Prie
žiūrai Jaunamečių Vaikų 
Karo Laikui—

Lauksime įdomių žinių iš 
tos konferencijos.

ke-

pa-

pas

Pranešama, kad didlaivis 
Queen Mary būsiąs vartoja
mas pargabenti iš Europos 53,- 
000 karo nuotakų, — mūsų ka
riškių žmonas su jų vaikais. 
Po kiek jų veš, nesakoma. Ka
riškių vyrų parveždavo apie 
15 tūkstančių su viena 
lione.

Viena kita iš tų nuotakų 
teks ir į lietuvių šeimas.

Ne visi pasitenkinę, kad
mus atsiras tiek daug “sveti
mų moterų”. Tūlas mūsų tau
tietis teko girdėti gana kar
čiai išmėtinėjant, nusiskun- 
džiant ant sūnaus, kam, girdi, 
jam reikėjo tos “svetimos mer
gos.” Ar negalėjo jis gauti 
ameriekietę.

Jaunimo pažiūros, tuo tar
pu, skirtingos. Ne visų, bet 
daugelio. Jie gyvena meilės 
vedybų gadynėje. Tie, kuriem 
pasitaikė įsimylėti tas “sveti
mas”, klausia: kokia skirtumą, 
km4 mergina gimė ir augo? 
Kuo geresnis ar blogesnis aš, 
kad gimiau ir augau Ameri
koje, o buvau pasiųstas su mir
timi grumtis Europoje ir ten 
mergaitę pamylėjau? Jeigu ji 
man buvo gera anomis audrų

Mrs. Eleanor Roosevelt

našlė velionio prezidento, ir-I 
gi ten bus, nors ir ne asme-'________________________________________________
niškai. Jos pasveikinimai . e ir ta T7“"Ve
konferencijai nuvežė Eli-įApie V eiklią Urailff £ VCSlCm^ 
nor S. Gimbel, American!* B *
Committee on Cooperation 
pirmininkė.

Elinor S.
Kurios Netekome

kartu

Elizabeth

Gimbel

i

i*1 ' T

Atlydėjus Veronikos

Flynn

Pinchot, 
atstovė,

9401 
sizes 

s. M. L.
Ex. L

Gurley

su Mrs. Gifford 
Americans United 
išskrido konferencijon Kli-
periu, pereitą šeštadienį.

Dieną pirmiau buvo iš- 
vykusios 8 kitos Amerikos 
moterų delegatės:

Žiursteliui forma 9401 užsa
koma mažo (S), vidutinio 
(M) arba didelio (L) dydžio. 
Sykiu eii/a ir išsiuvinėjimo 
forma (prosu atspaudžiama 
ant sukirpto žiursto).

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincu*, 427 
Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.

prisi
iria r- 
pasi-

kū- 
ka- 
su-

Lapkričio 4-tą, Chicagoj, Atlydėjus Veronikos 
! mirė Veronika Vėšienė, po na į Lietuvių Tautiškas 

■ tėvais Navikaitė, sulaukus pines, dainininkės duetu 
vos pusamžio, tačiau didelę dainavo “Apleistas, Apleis- 
jo dalį panaudojus darbui 
žmonijos gerovei ir palikus 
apie save gražią atmintį.

Veronika buvo scenos, 
liaudies teatro mylėtoja ir 
tame pašventė didžiumą sa
vo atliekamų valandų nuo 
darbo už duoną ir šeiminin
kės pareigų. Yra vaidinusi 
daugybėje veikalų — dra
mų ir komedijų, kokias sta
tė scenoje Chicagos lietuvių 
pažangiosios organizacijos.

Priklausė ir kitose žymes
nėse organizacijose. Joms 
tankiai patarnaudavo šei
mininkės darbuose, kuriuo
se jai taip pat gerai sekda
vosi, kaip ir vaidinime. Ir 
drauge su savo vyru Stasiu 
Vešiu, žinomuoju veikėju, 
dalyvaudavo visuose svar
biuose susirinkimuose 
pramogose. Dalyvavo ir 
veikė, kol sveikata leido.

Apie jos darbus visuome
nei ir draugiškumu užpel
nytas masines laidotuves, 
įvykusias lapkričio 8-tą, 
Idėjos Draugas dienraštyje 
Vilnyje, išeinančiame Chi
cagoj e, rašė:

Atiduoti paskutinę pa
garbą velionei, ją atsisvei
kinti ir suteikti paskutinį 
patarnavimą, į Tohle Fune
ral Home prisirinko arti 
trys šimtai žmonių. Veru
tės karstas skendėjo gyvų 
gėlių vainikuose.

Iš koplyčios išlydint, jau
smingai padainavo liūdesio 
norą dainų Agnes Kensta- 
vičienė ir Kostancija Abe- 
kienė. Leonas Pruseika pa
sakė jausmingą ir velionės 
darbus įvertinančią kalbą. 
Tiek dainos, tiek prakalba 
publiką jaudino ir žavėjo. 
Tvarką laidotuvių iškilmei 
vedė F. Abekas.

Į kapus palydėjo keletas 
šimtų žmonių automobi
liais. Visų mašinų suskai
tyti neteko, bet galėjo būti 
viršaus penkiasdešimts.

ir

dienomis, dėl ko ji neturėtų 
būti man ir mano giminei mie
la dabar, kada*karas pasibai
gė.

Taigi, labai džiaugsis tėvai, 
kuriems likimas lėmė susi
laukti sūnus laimingai sugrįž
tančius. Ir dar sugrįžtančius 
pavieniais. Sugrįžtančius par
vesti į marteles tas, kurios pa
dėjo savo būsimiems uošviams 
— žilagalviams laukti, pergy
venti lilgas, liūdnas lūkesties 
dienas, mėnesius, metus.

Tačiau ir tie, kuriem 
eina laukti nepažįstamų 
telių iš užjūrio, rimčiau
elgs, jeigu sutiks savo likimą 
tokiu, ko-kiu jis susidėjo. Jeigu 
pasitiks savo nepažįstamą mar
čia su duona ir druska, o ne 
su raukšlėta kakta ir rūsčiais 
žodžiais. Gal jos bus taip ge
ros, kaip geriausios dukterys? 
O gal ir nebus? Kas gali iš 
anksto žinoti ? Nežinodami, 
neteiskime. Palaukime ir pa
žiūrėkime, duokime progą.

žinoma, kad bus pikčiurnų 
marčių. Bus nesutikimų ir su 
geriausiomis. Juk ne visi yra 
vieno pobūdžio. Bus ir persky
rų — su tomis “svetimomis” 
ir su amerikietėmis, nes to bu
vo kol dar mūsų sūnūs ir duk
terys tebebuvo negimę ir to 
bus mums ir jiems išmirus. 
Vienok mes privalome stengtis 
nebūti to priežastimi.

Pasitikime tas “svetimas” 
mūs vaikų mylėtines taip, 
kaip sutiktume mūsų pačių 
jiems parinktąsias. Pasitikime 
su linkėjimais laimingo gyve
nimo ir būti geromis, veiklio
mis mūsų šalies pilietėmis.

Uošvė

Tarybų Sąjungoj Pa
daugėję Gimimai

Tarybų Sąjungoj padaugėję 
gimimai visu trečdaliu. Pir
mais 9 mėnesiais šių metų bu
vę 35.3 nuošimčiai daugiau 
gimimų, negu pernai tuo pat 
laiku.'

Spauda kredituoja įstatymą, 
kuriuomi teikiama piniginė pa
rama daugiavaikėms moti
noms, nuo 400 rublių trijų 
vaikų motinoms, iki 5,000 rub
lių vienkartinės paramos ir po 
300 rublių kas mėnuo už kiek
viena vaika virš dešimties.

Be abejo, tas motinas pa
drąsina. Tačiau vienu ’ iš di
džiausių paakstinimų auklėti 
šeimą yra saugumas. Kiekvie
na Tarybų Sąjungos šeima ži
no, kad jai užtikrintas darbas 
ir uždarbis, butas ir maistas, 
o augančiam kūdikiui moks
las. Tas padrąsina jaunus žmo
nes vestis ir be atidėliojimo 
.kurti šeimas. Tarybų Sąjungoj 
dar niekas niekad nebuvo sa
viškių išmestas iš buto ir nie
kas norintis dirbti nebūna 
darbo.

Šeimininkėms

be

Moterys Reikalavo Atšaukti 
Karius iš Chinijos

tas.” Vincas Andrulis pra
bilo apie velionės veiklą me
no srityje. Buvo numatyta 
daugiau dainų ir prakalbų, 
bet iškilmės teko nutraukti 
dėl pakilusio smarkaus lie
taus.

Tokių gražių, iškilmingų 
ir puošnių laidotuvių retai 
pasitaiko, kokios buvo mū
sų gerbiamos Verutės Vė- 
šienės. Po iškilmių buvo 
pakviesta visi šermenų ir 
laidotuvių dalyviai susirin
kti į Lietuvių Auditoriją 
užkandžiam ir pasikalbėji
mui su šeimos nariais . . .

Velionės Kilmė.
Veronika Vėšienė - Na

vikaitė gimė 1896 m., Kre
kenavos miestelyje, Pane
vėžio apskrityje, Lietuvoj. 
Ji atvyko Amerikon prieš 
pirmą pasaulinį karą ir vi
są laiką gyveno Chicagoj. 
Susipažinus su Stanislovu 
Vešiu ir su juo kiek padrau
gavus apsivedė 1923 me
tais ir vedė labai malonų ir 
pavyzdingą gyvenimą.

Visi pažangieji Chicagos 
lietuviai lenkia galvas prie 
brangios Veronikos naujai 
supilto kapo! Ji dirbo ener
giškai ir pasiryžusiai vi
suomeninius darbus, sekda
ma darbininkijos aukštąjį 
idealą, kad daugiau nebūtų 
išnaudotojų ir išnaudoja
mųjų.

Lai tau, Verute,f būna 
lengva Lietuvių Tautiškų 
Kapų žemelė, o mes darbuo
simės tų idealų įvykinimui, 
kuriuos tu pasirinkai ir dėl 
kurių dirbai kol neužgęso 
gyvybė tavo jautrioj krūti
nėje ! Idėjos Draugas.

Ar matėte, kad ir čielo grū
do ruginė duona jau parsiduo
da kenuosė. itas daugiau a- 
teis kenuosė?

So. Boston, Mass
Iš ALDLD Moterų Veikimo
Praeitas susirinkimas nebu

vo skaitlingas, bet buvo aptar
ta keletas svarbių dalykų.

Nutarta surengti dienraščio 
Laisvės naudai parengimas 
sausio 20 d., 1946 m.

Nutarta prisidėti prie atida
rymo naujos patalpos Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo. Ati
darymas įvyks viduryje gruod
žio mėnesio.

Mūs draugės P. Žukauskie
nė ir T. Nakienė dar tebemez- 
ga Lietuvos žmonių pagalbai.

T. Nukienė atnešė numezgus 
6 poras kojinių ir 1 porą pirš
tinių.

P. Žukauskienė savaitė prieš 
susirinkimą pasiuntė tiesiog į 
centrą 12 svederių mergaičių 
kalėdinėms dovanoms ir 4 po
ras pirštinių suaugusiems.

K; Gabriunienė 1 p. kojinių.
Lapkričio 17, pasidarbavi

mu trijų draugių, tapo sureng
tas delegatams išleistuvių va
karas,* kuris buvo sėkmingas. 
Sveikinimui 2-jo Demokratinių- 
Lietuvių Suvažiavimo draugai 
ir draugės sudėjo $62. Auka
vo sekamai:

J. Valančiauskas $10, Ig. 
Kubiliūnas $5, A. D. A. Zone-, 
viče $3. Gavenavičius $6. Drg. 
Ivanauskai $3. Po $2: Ivone 
Niaūrienčį A. Pilipaitis, E. Be- 
lekevičienė, G. Lekas, A. Se- 
beika, A. Barčius. Po $1: S. 
Grebliauskas, P. Peldžius.

Visiems aukotojams ir va
karo dalyviams širdingai ačiū.

Rengėjos

Moterys Apie Atominę Bombą
Kariškių moterų organizaci

ja WIVES telegrafavo prezi
dentui Trumariui sekamai:

"Mes griežtai protestuojame 
prieš Anglų-Amerikos atomi
nės bombos politikos diploma
tiją.”

WIVES per savo švietimo 
direktorę Annette Schlossberg 
siūlė, kad atominė bomba bū
tų pavesta Jungtinių Tautų 
savastin, o ne vartojama grą- 
sinimui vienų kitiems.*

Dar

dar galės 
šeimynai

Kalakuto

labai dideli, 
šeimoms ne
be kalakuto 
kaip iškepti,

perspėjo

Pus-

Apie Naminių Paukščių 
Karalių

Daug kas pereitomis šventė
mis turėjo progą pirmu kartu 
per kelis metus gauti ir išsi
kepti kalakutą—“turkę”. Ki
tiem neteko, ne tiek dėl nebu
vimo, kiek dėl to, kad mažom 
šeimom buvo per dideli ir ma
žesnių išteklių šeimoms per 
brangūs.

Tačiau sakoma, kad šiemet 
kalakutų užderėję gausiai. 
Tad, kas negavo tinkamo pra
eitoms šventėms, gal 
“atsilyginti” sau ir 
žiemos šventėmis.
Parduoda Po Pusę

Kadangi originaliai buvo 
manyta didžiumą kalakutienos 
suvartoti armijom, tad daug 
kalakutų buvo auginami anks- 
tybesni, užaugo

Kad vienoms 
reikėtų apsieiti 
dėlto, kad nėra
ar kad viso kalakuto perdaug, 
o kitiems nepritrūktų, vyriau
sybinės įstaigos patarė par
duoti po pusę. Taigi, jūs turi
te teisę pirkti pusę ir gauti 
pusę “giblets,” tai yra visko, 
kas iš paukščio vidurių išim
ta—širdų k ės, skilvio.

Vienok, kur bučeris nesutiks 
parduoti po pusę — nepriver
si. Prisieis dviem šeimininkėm 
susitarti būti pusininkėmis ar
ba vienuose namuose turėti 
dviejų šeimų pokylį.
Kalakuto Pietūs — Ilgo 

/ dienio Darbas
j Pusei kalakuto vidutinis il

gis kepimo yra rokuojama 25 
iki 30 minutų per svarą, 325 
F. karštyje. Einant ta rokun- 
da, aštuoniem iki dešimties 
svarų viso kalakuto turėtų už
tekti 3 iki 3 ir pusės valandų 
(vokuojant nuo pradėjimo 
kepti, ne nuo įdėjimo šalto į 
pečių). Dešimties iki 14 sva
rų kalakutui reikėtų pustre
čios ikj 4 valandų.

Didesnius kalakutus galima 
kepti ir smarkesniu karščiu, 
iki 400 F. Tuo būdu jie kepa 
greičiau, užtenka po apie 15 
ar 13 minučių per svarą. Po
ros desėtkų svarų kalakutas 
iškepa per 5 ar 6 valandas. 
Bet mažesnius per karštai ke
pant yra pavojus perdžio- 
vinti.

Jeigu kalakutas atrodo per
daug padžiūvęs, kepant rei
kia palaistyti blėton suvarvė
jusiais riebalais ir syvais. Blė- 
toje visai nesant, išvirti keler

. ............ ..

apple figurv servetėlės galima 
vartoti po vieną ar sujungus 
„o kelias daryti didelius už- J* V
tiesalus. . .

Užsakymą (su numeriu ir 15 
siųskite: Mary Sincus, 

427 Lorimer St.. B’klyn 6, N.Y.

Kongresmanas Clayton 
perspėjo, kad J. V. Kongre
sas yra paskelbęs “sėdėjimo 
streiką prieš demokratiją.” 
Jisai šaukė visus padorius 
žmones vienytis dabar kovai 
prieš fašizmą ar “pasiruoš
ti Trečiam Pasauliniui Ka
rui.” Vidurinio kelio, sakė 
kongresmanas Clayton, 
mums neliko.

Po pasitarimo ir išklau
symo autoritėti ngų patari
mų, kariškių moterys skirs
tėsi iš konferencijos su pa
siryžimu dar energingiau 
darbuotis už taiką,. lygybę 
ir saugumą, už ką jų vyrai 
kariavo frontuose.

Veteranų žmonos ir naš
lės, organizuotos į WIVES 
organizaciją, baigė savo 
dviejų dienų konvenciją pe
reito sekmadienio vakarą, 
Manhattan Center, New 
Yorke.

Konferencijoj dalyvavo 
250 delegačių iš 11 valstijų. 
O virš du tūkstančiai vieti
nių ir iš apylinkės veikėjų 
moterų dalyvavo masinėj 
konvencijos atidarymo sesi
joj pereito penktadienio va
karą.

Šios kariškių žmonų ir 
našlių konferencijos darbų 
programa turėta gana plati. 
Tarpe svarbiausių tarimų 
buvo:

Skubiai atšaukti Ameri
kos intervenciją Chinijon, 
kad išvengti pasaulinio ka
ro. Tas klausimas buvo aiš
kiai iškeltas autor. Gunther 
Stein, kuris pateikė pavyz
džius skirtingumo tarp 
Raudon. Chinijos demokra
tijos ir žmoniškumo, ir 
Chungking’o feodalizmo, su
gedimo ir fašistinės ideolo
gijos.

Nurodyta svarba nu
traukti ryšius su Franco. Tą 
aiškino Allan Chase iš Ame- 
ric. Committee for Spanish 
Freedom. Chase
apie Vokietijos mokslinin
kų darbus ant 
bombos Ispanijoj ir Ispani
jos fašizmo įsiskverbimą Lo
tynų Amerikon.

Ella Winters, plačiai ži
nomoji žurnalistė, kalbėjo 
apie savo pirmarankius pa
tyrimus Tarybų Sąjungoj. 
Ji , sakė, jog visi Tarybų Są
jungos žmonės trokšta pa
laikyti draugiškumą su 
Amerika. Jinai perspėjo 
saugotis “mažos ir galin
gos” karą prieš Tarybų Są
jungą kurstančios grupės.

Kiti kalbėtojai taipgi pa
žymėjo svarbą kovos prieš 
fašizmą namie.

Albert Kahn, rašytojas, 
pažymėjo, kad “fašizmas na
mie bujoja”. Jis energingai 
kvietė veikti už prašalinimą 
penktosios kolumnos.

Ed. Bykowski iš Bilbo pi- 
kieto linijos parėmė šauks
mą kovoti prieš fašizmą na
mie, žadėdamas vesti kam
paniją prieš fašistiškai pro
taujančio senatoriaus Bil
bo iš naujo išrinkimą.

Kongresmanas Adam 
Clayton Powell sakė delega
tėms, kad “prieš, jūsų akis 
tebestovi didžiausia užduo
tis laimėti karą.

“Kol laisvi žmonės tebėra 
žudomi ginklais, kuriuos 
mes nupirkome už mūsų 
pergalės bonus; kol japonų 
fašistų armijos tebevartoja
mos prieš laisvę mylinčius 
žmones; kol mūsų valstybės 
sekretorius tebeįsako Bul
garijai, kaip balsuoti ir ne- 
niems baltiesiems ir neg- 
niems baltiesiems ir neg
rams South Carolinoj eiti 
balsuoti; kol Franco tebeval- 
do Ispaniją, tol karas nėra 
laimėtas.

“Nėra jokios geros, patei
sinamos priežasties, dėl ko 
jūsų vyrai neturėtų parva
žiuoti namo Amerikon šį va
karą,” sakė Clayton.

atomines

tą šaukštų riebaus skysčio pa- 
vilgymui kepamo kalakuto.

N—e
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Francijos Moterys 
Diplomatės

Naujoji Franci jos . vy
riausybė iki šiol įsileidusi 
jau 5 moteris į savo diplo
matinį korpusą. Jos visos 
buvusios 1930 metais praė
jusios kvotimus, bet reikėjo 
laukti 15 metų ir sulaukti 
progresyvių įėjimo vyriau
sybei!, kad ir moterys turė
tų progą įeiti tarnybon.

Kaip visi Europos diplo
matai, jos taipgi privalės 
turėti atitinkamas unifor- 
mas — vienas eilinėms pa
reigoms, kitas puošmeni-. 
nėms.

Maloniam palengvini
mui bandyk Sj Svarų, 
naujų patikrintą bū
dą Htliuosuot papras
tą strėnų gėlą. Tik 
uždėk vieną Johnson's 
BACK P LASTER’J 
ant pat skaudamos 
vietos. švelnūs jo 
vaistai palengva ŠIL

DO jum nugarą, sujudina kraujo apytaką, 
sklaido jo pritvinimą. lengvina skausmą. 
Šilta multino priedanga laiko kilimą viduj, 

ui Pinke-duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO, Johnson 
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

■o*. BACK PLASTER
• 'k -m . * . ■ • • •» t • »
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Easton, Pa
Nelaime New Yorke Ant 

Skersgatvio
. Važiuojant į pastarąjį Lais

vės Koncertą įvyko mašinų su- 
sikūlimas. Reikia būt apdai
riam kas link tų stabdžiam 
įtaisytų žalių ir raudonų žibu
rių, nes kartais pasitaiko, kad 
raudona elektros lemputė iš
dega ir apgauna auto mašinos 
vairuotoją. Aš važiavau Watts 
gatve, linkui Williamsburg til
to. Privažiavus 6-tą Avenue, 
kuri dabar apkrikštyta Avenue 
of the Americas, ant kertės 
lempos nešvietė. Aš pamaniau, 
kad tai gal todėl, kad sekma
dienis, nes visur buvo ramu 
ir mašinų kur-ne-kur buvo ma
tyt, tai pamažu patraukiau 
skersai 6-tos avenue, ir jau 
beveik kuo nevisai buvau per
važiavęs, kaip kita mašina 
smogė į mano mašinos užpa
kalinį sparną, gazolino tanką 
ir bumperį. Smogė į kertę ma
šinos, kur sėdėjo draugas Vla
das Danielius. Jis aiškiai matė 
ir sakė, kad mašina atlėkė 
pašėlusiu greitumu. Mano ma
šinos užpakalį nubloškė per 
porą žingsnių, o motoras nusi
gando, nes pats sustojo. Tuoj 
apžiūrėjau savo šeimą. Nei 
vienas nesužeistas, o mašinos 
sužeidimas atrodė mažas, nes 
tiktai sparnas atrodė kaip bliu- 
das. Bet gražiai blizgantis for- 
dukas susižeidė nepavydėtinai, 
nes visas priešakis atrodė la
bai sutriuškintas, sparnas per
plėštas pusiau, kitos dalys vil

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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

kosi žeme, ir važiuot toliau 
nebuvo galima. Iš forduko iš
šoko jauna graži moteris, ku
ri viena tiktai važiavo. Ji pri
bėgo prie manęs ir sušuko, 
kad ji važiavusi esant žaliai 
šviesai. Aš atsakiau, kad nuo 
mano pusės nebuvo jokios 
šviesos nei žiburio. Su kitais 
žmonėmis mes patikrinome, 
kad nuo mano pusės raudona 
šviesa neveikia—nežiba.

Tuoj susirinko tuzinas new- 
yorkiškių žiopsotojų, ir armi
jos leitenantas, kuris, niekeno 
neprašytas, pradėjo advoka- 
taut tai jaunai moteriai, kuri 
buvo puošniai apsirengusi. Jis 
pradėjo užpuolančiai kaltinti 
mane. Vladas Danielius, kuris 
mano mašinoj važiavo, ir kuris 
geriausiai tą viską matė, kal
tino tą moterį, kad ji pašėlu
siai greitai važiavo, gal kokia 
50 mylių į valandą, visai ne
prilaikė stabdžių — brekių. 
Apart to, ji turėjo daug vie
tos pasukt savo mašiną į šalį, 
prasilenki nieko neužgavus; 
Moteris įpuolė į desperaciją/ 
stačiai pašėlo ir spjaudėsi ant 
mano liudininko Danieliaus. 
Leitenantas taipgi nesnaudė. 
Jis tuoj iš nuovados atgabeno 
tris policmanus, pirštu rodė į 
mane, ir gal prašyte prašė, 
kad areštuotų mane. Policma
nai šypsojosi ir pasiteiravo, 
ar niekas nesužeistas, atsakė
me, kad ne. Policmanam aš pa
aiškinau, kad raudonos švie
sos neveikia, todėl ir važiavau 
skersai gatvės. Policmanai ap
žiūrėjo abidvi mašinas, ir pra
dėjo juoktis, kad ford u kas 
taip labai savo nosį nusibalno- 
jo. Moteris ir leitenantas tai 
pastebėjo, pradėjo rėkaut, esą, 
policija palaiko mano pusę 
todėl, kad aš iš Pensilvanijos 
valstijos. Policmanai viską už
rašė, na, ir good bye, nuvažia-' 
vo, kur jiem reikia. Moteris, 
Alice Brett Eldred, šaukė, ką 
.ii turi daryti, nes negali va
žiuot. Sakau, klausk savo už
tarėjo leitenanto. > Susėdome į 
mašiną ir už kelių minučių jau 
mes buvome prie Laisvės na
mo.

Visgi tai buvo šioks toks ne
smagumas, bet laike koncerto 
buvo viskas užmiršta, o ant 
pabaigtuvių prie baro išsigė- 
rėme, pralinksmėjom ir su vi
sais draugais pasisveikinome, 
pasikalbėjome. Namo važiavo
me su geru ūpu.

Savo mašiną pataisiau, kaš
tavo $18. Abi mašinos turi ap- 
draudas. Tai matysime ar ką 
gausime.

Taipgi nuvežėm aukotas 
drapanas Lietuvos žmonėm. 
Apie tai parašysiu už poros die
nų.

V. J. Stankus

Philadelphia, Pa.
Į Amerikos Demokratinių 

Lietuvių Antrąjį Suvažiavimą, 
buvo išvykęs gerokas skaičius 
delegatų su gerais raportais li
aukomis — arti $400. Jie at
stovavo daugelį Phila lietuvių 
organizacijų.

Politiniai nususę fašistiniai 
elementai nervuojasi, kad šis 
suvažiavimas ragins Amerikos 
lietuvius dar daugiau teikti 
paramos Lietuvos gyventojam. 
Jie vis kvaksi per savo radiją, 
būk jie iškovosią Lietuvai “ne
priklausomybę” ir važiuos ten 
vėl pavergti Lietuvos liaudį. 
Jie mulkina tamsius lietuvius, 
iš kurių pinigiškai jie naudo
jasi. Lietuviški kunigai priple
pa visokių išgalvotų žinių apie 
tarybinę Lietuvą. Graboriai, 
dabs suklaidintų biznierių, ku
rie, susirišę su kunigų bizniu, 
irgi pritaria tam. (

Philadelphijos lietuviai ne-' 
turėtu duiotis mulkinti save ir 
paneigti savo sūnų karžygiš- 
kumą, kurių daug žuvo' šia
me kare.

Drg. Antano Bimbos išvyki
mas į Lietuvą patirti padėtį 
atneš daug gero Liėtuvos 
žmonėms ir Amerikos lietu
viams. Jo kelionės įspūdžiai 
baigiasi. Gausime svarbesnių 
žinių apie mūsų gimtinę Lie
tuvą.

Viskas, ką aš nuo savęs pa
stebiu, tai kad mūsų tarpe ran
dasi daug pažangiųjų, kurie 
peraštrias diskusijas veda su 
suklaidintais lietuviais. Reika
linga aiškinti rimtesne kalba 
ir paremta faktais. Geriau 
draugiškiau, trumpiau ir ryš
kiau.

Gražus Koncertas
Sekmadieni, 2-rą gruodžio, 

Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., Phila., Pa., 3- 
čią valandą po pietų, LLD 10 
kuopa rengia didelį koncer
tą atžymėjimui 30 metų jubi
liejaus. Sekmadienį veik visi 
liuosi nuo darbo, tad gera pro
ga yra atsilankyti į šį koncer
tą. Mūsų kultūrinės organiza
cijos narių ir Laisvės skaityto- 
tojų yra pareiga visur agituo
ti lietuvius, kad'eitų į koncer
tą. Štai bus graži programa:

Dainuos S. Kuzmickas iŠ 
Snenandoah, Pa.: V. O. Wall 
iš Wilkes Barre, Pa.; grieš ru-į 
sų balalaikų orkestrą ir armo-' 
nikistas Albertas Kaspariunas. į 
Pasakys r prakalbą vienas iš 
Laisvės redaktorių.

Seniai turėjome koncertus 
ir teatralius perstatymus. Me
ninės jėgos pąs mus sumen
kėjo dėlei buvusio karo. Gal 
kai jaunuoliai sugrįš ir vėl bus 
galima sudaryti chorą ir meno 
grupes.

Phila. stoka prasilavinusių 
darbuotojų, chorų vedėjų ir

mielu noru sutiko pasitarnau
ti, nereikalaudamas nei už ge- 
są atlyginimo. Draugas Pelę- 
kauskas pristorojo vakarienei 
gėrimų, kurių dabartiniu laiku 
sunku gauti.

Draugo Džiaugiu duosnumu 
Lietuvos žmogių pagalbai, iš 
minimos vakarienės atliko

gražaus pelno. z
Dar kartą reiškiame širdin

gą padėką drg. Džiaugiui už 
didelę auką, taipgi ir visiems 
bet kuo prisidėjtįsiems ir pasi
tarnavusiems dėl tos vakarie
nės, kurios pelnas eis mūsų 
mylimų brolių ir sesučių varg
stančių pagalbai. Birute

KANDIDATAI Į MEKSI
KOS PREZIDENTUS
Mexico City. — Meksikos 

Demokratų partija nomina
vo savo kandidatu į prezi
dentus dr. Ezeąuielį Padil- 
lą, buvusį užsienio reikalų 
ministerį.

Dabartinės valdžios re

miama, Meksikos Revoliuci
jos partija paskyrė Miguelį 
Alemaną savo kandidatu į 
prezidentus. Alemano šali
ninkai sako, jog Padilla pir
moj vietoj stato Jungt. Val
stijų reikalus. Jie taip pat 
nurodo, jog katalikų baž
nyčia remia Padillą.

“Širduže, aš turiu geriausią* 
pasaulyj atitamavimo planą.

O is naujas Armijos Atsitarnavimo Planas ne- 
lėšuoja man nė cento, tačiau aš galiu po 20 
metų tarnybos pasiliuosuoti su geromis įplau
komis kas mėnesį, l<ol tik gyvas būsiu. Ir atsi
mink—Aš dar neturėsiu A0 metų!

“Na, jeigu aš norėčiau APMOKĖTI už pla
ną, kuris man duotų tokias pat atsistatydinimo 
įplaukas, kokias aš gausiu kaip Master Saržen- 
tas, tai tikrai turėčiau išmokėti apie $84 iš savo 
algos kas mėnesį. (

“Ir pamąstyk, ką tai reikš mums. Mes galėsi
me daryti ko dauguma žmonių niekuomet ne
išgali daryti. Keliauti. Važinėti, Įvairiais daly
kais užsiimti. Bet svarbiausia, tai mes turėsime 
piniginį užtikrinimą.

“Tuo tarpu aš turėsiu gerą tarnybą Armijoj, 
kuri gražiai man apmokės. Aš gausiu puikų

išsilavinimą geram amatui. Tu gausi ir primo- 
kėjimą šeimai.

“Neblogas pasiūlymas, jug taip, širdele? Ar 
tu nesidžiaugi, kad esi Armijos nario žmona?”

* * *
Galėjimas ’pasitraukti su puse algos bet kada 
po 20 metų tarnybos ir su iki trijų ketvirtadalių 
algos po 30 metų yra tik viena iš daugelio svar
bių progų, kurias teikia naujasis Ginkluotų 
Jėgų Rekrutavimo Aktas iš 1945 m. Perskaity
kite visus žymiuosius šio naujojo Akto dėsnius. 
Sužinokite, kodėl tūkstančiai vyrų įstoja į Dė
des Šamo naują taikos meto Reguliarę Armiją. 
Dar geriau, staptelėkite arčiausioje sau Armi
jos Rekrutavimo Stotyje ir sužinokite visą da
lyką.

ŽYMIEJI PUNKTAI NAUJOJO ĮSTOJIMUI AKTO

Telef. HUmboldt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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.

MOM

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

daug ko pažangiam judėjimui.
Rep.

Montreal, Canada
4

Pasekminga Vakarienė
Lapkričio 17, LLD 47-ta k p. 

suruošė vakarienę Liętuvos 
žmonių pagalbai.

Publikos prisirinko gana 
daug. Buvo gardžių valgių ir 
gėrimų.

Širdingą padėką reiškiame 
drg. Džiaugiui, kuris šiai va
karienei paaukavo du didelius 
kumpius, išvirtus, gatavus dėti 
ant stalo.

Taipgi ir vakarienėje drg. 
Džiaugys aukavo du doleriu.

Be to, negalima aplenkti ir 
šeimininkių, kurių dirbo visa 
eilė.

Drg. Bernotienė netik dirbo 
vakarienėje, bet ir dėl, vaka
rienės' gardžiai silkių pagami
no. Drg. Kėlienė pagamino ko
pūstų ir vakarienėje dirbo. 
Drg. .Vilkelienė pirmininkavo 
šeimininkėms. Taipgi ir kitos 
draugės gražiai patarnavo sve
čiams : Tamošiūnienė, Čekai- 
tienė ir Mikaliunienė. Iš drau
gų pagelbėjo dirbti čekaitis ir 
Mikaliunas.

Draugas Milevičius pasitar
navo — su savo karu suvežė 
maistą į salę. Nors draugas 
Milevičius turėjo reikalų kur 
išvažiuoti, bet paprašius su

1. Įsirašymas IVz, 2 ar 3 metam. (Vieniems metams įsi
rašymas dabartiniams vyrams Armijoj, ištarnavusiems bent 
6 mėnesius.)

2. Įstojimo amžius nuo 17 iki 34 metų įimtinai, apart da
bartinių Armijos narių, kurie gali iš naujo įsirašyti, nepai
sant savo amžiaus, ir buvusiems kareiviams, žiūrint kaip il
gai jie tarnavo.

8. Iš naujo įsirašantiems vyrams paliekama dabartiniai jų 
laipsniai, jeigu jie įstoja 20 dienų eigoj po paleidimo ii' pirm 
1946 m. Vasario 1 d.

4. Geriausia alga, medikalis aprūpinimas, maistas, butas 
ir drabužis visoj mūsų Armijos istorijoj.

5. Padidintas įstojantiems iš naujo bonas iki $50 už kiek
vienus veiklios tarnybos metus nuo to laiko, kai toks bonas 
buvo paskutinį kartą išmokėtas, arba nuo paskutinio įstojimo 
tarnybon.

6. Apmokamos iki 90 dienų atostogos, priklausomai nuo 
tarnybos ilgio, su apmokėta atostogų kelione namo ir su
grįžtant, dabartiniams Armijos nariams, kurie iš naujo įstoja.

7. 30 dienų atostogų kas metai su pilna alga.
8. Paleidimo mokesnis (paremtas tarnybos ilgiu) visiem 

kareiviam, kurie paleidžiami, kad vėl įsirašytų.
9. Laisvė pasitraukti su puse algos visam amžiui po 20 

metų tarnybos—arba trys ketvirtadaliai algos po 30 metų 
tarnybos. Visa pirmėsnioji veikli federalė karinė tarnyba 
priskaitoma prie atsistatydinimo metų.

10. Nauda pagal GI Teisių Eilių.
11. Primokėjimai užlaikomiem šeimos nariam tuo laikotar-

piu, kuriam vyras įstojo tarnybon arba iš naujo įsirašė pirm 
1946 m. Liepos 1 d.

12. Teisė pasirinkti tarnybos šaką ir užjūrių sritį Oro, 
Sausumos ar Aptarnavimų Jėgose 3-metiniams įstojimams.

18. Proga pasinaudoti National Service Gyvybės Apdrauda.
14. Atsarginiai ir A.U.S. karininkai, paleisti iš veiklios 

tarnybos, gali įstoti į 1 Laipsnį (Master ar 1 Saržento) ir 
vis išlaikyti atsarginių karininkų laipsnius.

ALGA PER MĖNESI—KAREIVIAM

MONTHLY RETIREMENT

Neskaitant Maisto, Buto, Drabužio ir 
Medikalio Patarnavimo.

Starting INCOME AFTER:
Base Pay 20 Years' 30 Years’

Master Sergeant Per Month Service Service

or First Sergeant . #138.00 #89.70 #155.25
Technical Sergeant 114.00 74.10 128.25
Staff Sergeant . . 96.00 62.40 108.00
Sergeant .... 78.00 50.70 87.75
Corporal .... 66.00 42.90 74.25
Private First Class . 54.00 35.10 60.75
Private..................... 50.00 32.50 56.25

(a)—Dar 20% Priedo už Tarnybą Užjūryj.
(b) —Dar 50% Lakūnui, Parašiutistui ir tt.
(c) —Dar 5% Algos Priedo už kiekvienus 8 Tarnybos

Metus.

DABARTINIAI ARMIJOS KARIAI, kurie iš naujo 

įsirašys pirm Vasario 1 d., bus priimti su dabartiniais savo 
laipsniais. Kariai, kurie garbingai paleisti, gali vėl {stot 20 
.dienų eigoje po paleidimo su tokiu laipsniu, kokį jie turėjo 
laike paleidimo, jeigu jie iš naujo įstos pirm 1946 m. Vasario 1.

įsirašykite dabar arčiausioj J. V. 
Armijos Rekrutavimo Stotyj

★

271 WASHINGTON STREET
BROOKLYN, N. Y.
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Gręsia Badas Milionams 
Negrų Pietinėj Afrikoj

Pietinėje Afrikoje, Angli
jos pusiau-kolonijoje, šie
met buvo visai blogas der
lius grūdų, vadinamų “mea
lies,” Ciskei, Transkei ir 
kituose negrų gyvenamuose 
apskričiuose. Todėl gręsia 
badas keturiem milionam 
negrų, kurie tegalėdavo mi
sti tik tuo pigiausiu maistu.

Anglų-holandų valdžia ne
sirūpina įgabent biednuo- 
menei maisto, ir leidžia be 
jokio suvaržymo vartot 
grūdus alui dirbti ir gyvu
liams šerti..

VALSTYBINIMO PLA
NAI FRANCUOS SEIME

Paryžius. — Franci jos fi
nansų ministeris Rene Ple
ven ir naujas pramonės-ga- 
mybos ministeris Marcei 
Paul, komunistas, įteikė sei
mui planus, kuriais siūlo 
pervesti į valstybės nuosa
vybę elektrinę jėgą ir pas
kolų įstaigas.

HITLERIS PLANAVO 
NUŽUDYT NACIŲ AM
BASADORIŲ PRAGOJ
Nurnberg. — Pasitarime 

su kitais nacių vadais Hit
leris 1937 m. lapkrityje siū
lė nužudyt Vokietijos am
basadorių Pragoję, Čecho- 
slovakijos sostinėje, kad vo
kiečiai gautų priekabę pulti 
ir užimt tą šalį. Tatai rodo 
nacių protokolai, kurie da
bar perskaityti teisme prieš 
nacius karinius kriminalis
tus.

AMERIKONŲ KAŠTAIS 
GINKLAVOSI NACIAI 
Nurnberg.—Teisme prieš • 

nacius karinius kriminalis- | 
tus parodyta raštiškas liu-,' 
dijimas Schachto, buvusio ‘ 
Vokietijos valstybės banke! 
pirmininko. Jis sako, kad! 
naęiai ginklavimuisi naudo
jo ir amerikonų ir kitų sve
timtaučių’ pinigus, sudėtus! 
Vokietijos bankuose.

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitojo šeštad. Lais

vėj, Literatūra ir Menas 
skyriuje pasiliko neištaisy
ta sekama klaida:

Straipsnelyje “Skaitytoja 
Apie B. G. Klaidą/' trylik
tojoj eilėj nuo apačios, at
spausdintas žodis “nepakei
kia”, o turi būt “nepakei
čia”. Atsiprašome gerb. au
torės ir skaitytojų.

CIO prezidentas Phillip Murray darbininkų ir sam
dytojų konferencijoj, Washingtone, ginčija, kad darbi
ninkų reikalavimai pakelti algas būt Įdėti dienotvarkin.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

V. J. Stankus, Easton ............ 968
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 792
Geo. Shimaitis, Montello ........... 778
P. Bečis—F. Klaston

Great Neck ........................ 749
J. Burba, So. Boston .................. 650
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 632
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 624
V. Ramanauskas, Minersville - 568
S. Puidokas, Rumford ............ 588
C. K. Urbonas, Hudson ............. 486
ALDLD 25 kp., Baltimore ......... 460
P. Šlajus, Chester .................... 442
L. Bekešienė, Rochester ........... 388
V. Padgalskas, Mexico ............... 384
V. Ramanauskas, Minersville .... 372
P. Šlekaitis, Scranton .............. 350
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .... .342
J. Simutis, Nashua .................... 288
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 280

ALDLD Moterų 20 kuopa,
Binghamton ..........................' 240

V. J. Valley, New Britain ......... 234
ALDLD 145 kp., Los Angeles 218 
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence .... 212
A. Valinčius, Pittston ................  208

••L. Pruscika, Chicago .............. 208
J. Kazlauskas, Wethersfield ... 168
A. P. Dambrauskas, Haverhill 166
F. Wilkas, Wilmerding ............  156
J. Lingevičius, Saginaw .... ...... 148
J. Rudman, New Haven ......... 130
J. Kalvelis, Bridgewater ............  130
H. Žukienė, Binghamton ........... 114
A. Kupstas, E. St. Louis ........... 104
M. Janulienė, Detroit ................. 72
H. Tamašąuskienė, W. Roxbury 52
J. Gugas, Detroit ......................... 26
J. Adams, Grand Rapids ............. 24
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 14

Gavome iš Waterburio laišką nuo H. Svinkūnienės, 
kuriame ji prisiuntė naują prenumeratą ir didelį 

pluoštą atnaujinimų. Reiškia, ji pralenkė Elizabetho vy
rus.

W. Brazauskas — F. Repšys Hartforde gražiai dar
buojasi vajuje. Gavome naują prenumeratą ir atnau
jinimų.

Draugas L. Prūseika prisiuntė naują prenumeratą 
iš Chicagos.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
J. Blažonis-J. Karsonas, Lowell, Mass.; S. Puidokas, 
Rumford, Me.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; J. Simutis, 
Nashua, N. H.; M. Smitravičienė, Detroit,’Mich.; J.
Kazlauskas, Wethersfield, Conn.
Į vajų įstojo su atnaujinimu J. Gugas iš Detroit, 

Mich.
Oficialiai vajus turėtų pa sibaigt už keleto dienų. Bet 

kadangi gavome daugelį pareikalavimų nuo vajininkų 
prailginti vajų, tai už dienos kitos bus galutinas pra
nešimas link vajaus prailginimo.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

PRANEŠIMAI

MūSy KULTŪRINIS CENTRAS
Įsisteigimas naiųp kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta serų.
ŠĖRO KAINA $25

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

Taipgi Turi But Gera Salė 
Parengimams ir Susirinkimams

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

Home For Lithuanian Workers, Inc.

droves pinigai, todėl čekiai ir money-ordoriai 
turi būt taip rašomi.

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

LINDEN, N. J.
Metų Vakarė, Gruodžio 31 
Bankietas. Rengia Lindeno 
Liberty Parko Kooperaci-

Naujų 
d., įvyks 
Lietuvių 
ja, 340 Mitchell Ave. Bilietai $2 as
meniui. Turėsime turkės, taipgi gros 
gera muzika. Kviečiame šėrininkus- 
kes ir pažįstamus iš apylinkės daly
vauti, prašome iš anksto įsigyti bi
lietą, kad gaspadinės žinotų dėl kiek 
asmenų gaminti vakarienę—Koresp.

(277-278) '

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 30 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Visi b’kite šiame susirinkime, nes 
turim daug svarbių reikalų apkal
bėti ir nutarti. Taipgi bus išduotas 
raportas iš atsibuvusio 2-ro Liet. 
Dem. Suvažiavimo. — C. Andriū- 
nas, kp. sekr. (277-278)
Visi būkite šiame susirinkime, nes

MONTELLO, MASS.
Biručių Pašalpinės Draugystės 

metinis balius įvyks gruodžio 1 d., 
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo apati
nėj salėje. Narės turi dalyvauti pri
verstinai. Įžanga $1. — Kom.

(277-278)

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Prasideda...
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

teto, ragino delegatus nenu
stoti veikus šelpimo darbe, 
nes pašalpa bus reikalinga 
dar per ilgą laiką. Toliau 
nurodinėjo, kaip atrinkinėt 
drabužius ir kaip siųsti į 
centrą.

D. M. šolomskas, Brook
lyn: Mes girdėjome gerų 
raportų. Jau gana būtų kal
bėti apie techniškus daly
kus. Reikia tarti smarkus 
žodis, kad Žadeikio ir kitų 
Smetonos palaikų čia nerei
kia. Jie nieko gero dėl Lie
tuvos nedaro, o žalos daug. 
Turim tarti žodį apie pūdo
mus drabužius, surinktus 
dėl Lietuvos ir laikomus ant 
Grand St., Brooklyne. Gir
dėjome, kad National War 
Fund skiria jiem net 600,- 
000 dolerių. Čia taipgi turi
me tarti žodį.

Dr. Palevičius, Detroit: 
Mes atliekame svarbius ir 
didelius darbus kolonijose. 
Pav., mūsų kolonijoj veikia
me politiniais, pašalpos rei
kalais ir kitaip. Reikia tas 
darbas užgirti. Bet turime 
pasidaryti planą veikimui, 
kad. kuo greičiau išspirti 
fašistinio Smetonos liku
čius.

jų šimtų narių. Jeigu atsilan
kytume bent pusė narių į 
priešmetinį mitingą, aišku, at
sirastų narių, kurie su noru 
apsiimtų padirbėti mūsų Su
sivienijimo labui.

Priešmetinis susirinkimas ir 
tuomi bus svarbus: Jame bus 
išduoti mūsų kuopos delegatų 
Raportai iš Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo, kuris atsi
buvo lapkričio 23-24 dienomis, 
Pittsburgh, Pa. Mums visiems 
svarbu išgirsti, koki planai su
važiavimo nutiesti tolesniam 
veikimui, būtent, karo su
griautai Lietuvai atstatyti; ko
voje prieš reakciją; preziden
to Truman o programo gyveni
mai) pravedimas; sudarymas 
demokratinių Amerikos lietu
vių vadovaujamo organo. Ir 
daug kitų dalykų.

Todėl nei vienas mūsų kuo
pos narys nepraleiskite šio 
priešm etinio susirinkimo, gruo
džio 2 d., antrą valandą po 
pietų, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter Str.

K p. Korespondentas,
J. J. Butkus

Waterbury, Conn HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Worcester, Mass

Detroit, Mich.
LDS 21 Kuopos Nariams 

Svarbus Pranešimas
Gruodžio mėnesi mūsų kuo- 

pos bus priešmetinis susirinki
mas, rinksime\kuopos valdybą 
ir kitas visas reikiamas komi
sijas. r~^jJ

Labai svarbu išrinkti tinka
mus ir su norais pasidarbuoti 
narius kaip valdyboj, taip ir 
skirtingose komisijose. Dėl to 
raginami visi nariai pasisteng
ti dalyvauti gruodžio 2 d. su
sirinkime.

Svarbu, kad narys, apsiėmęs 
į valdybą ar komisiją, atliktų 
savo pareigas su noru, darbš
tumu bei pasiryžimu, o nesi
jausdamas lyk kieno tik pri
verstas. Kartais pas mus taip 
ir būna. Faktas, kad mes už- 
pereitais ir šiais metais turime 
įspraudė tokių narių į atsako- 
mingą komitetą. Jau metai 
baigiasi, bet nei raporto, nei 
paties žmogaus nesimato susi
rinkimuose. Man atrodo, kad 
šiame atsitikime yra narių ne- 
budrumas. Vengkime tokių 
dalykų.

Mūsų kuopoj turime arti tri-

kartu su

draugai: B.
$5. Po $2:

Laisvėj jau buvo rašyta, kad 
LLD 11 kuopa pasiuntė dele
gatą į Damokratinių Lietuviu 
Suvažiavimą. Delegato kelio
nės išlaidas kuopa padengė iš 
savo iždo, o pasveikinimui su
važiavimo nutarė parinkti au
kų. Tam tikslui tapo išrinktas 
S. Janulis, , kuris, su pagalba
J. Skliuto, surinko ir pasiuntė 
suvažiavimui $44 
sveikinimu.

Aukavo sekami
K. $5. J. Kriunas
N. K., S. Janulis, J. Lukas, A. 
Pilkauskas, J. Jeskevičia, J. 
Karsokas. Po $1: J. Bakšys, 
J. Senkus, J. Urbonas, Ig. La- 
zurevičia, JB. Mizara, P. Ma
zurka, V. Zytkus, Ig. šiupė- 
nas, J. Skliutas, J. Skeltis, M. 
Jucienė, P. Labanauskas, J. 
Dovidonis, J. Lietuvninkas, F. 
Mačiulis, N. K., A. Balčiūnie
nė, P. Bacevičia, bevardis R., 
Bevardis, K. J. Kižys $1.50 ir 
J. Vaškus 50c. Viso $44.

Sekmadienį, 2 d. gruodžio, 
abi LLD ir LDS kuopos rengia 
pokilį pasitikimui savo delega
tu iš Antro Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo. Delegatai 
išduos raportus apie suvažia
vimo eigą ir jo nuveiktus dar
bus. Pokilis prasidės 4 vai. po 
pietų, 29 Endicott St. Visi at
eikite išgirsti raporto apie su
važiavimą ir smagiai praleis
ti laiką. Gaspadinės sakė, kad 
turės skanių lietuviškų valgių 
— ko tai labai nepaprasto.

Iš Darbo Lauko
Chase Brass and Copper ir 

Scoville Mfg. kompanijų dirb
tuvių darbininkai priguli prie 
CIO unijos, ir unija jokiu bū
du negalėjo su kompanijomis 
susitarti kas dėl naujo kon
trakto. Per kelis mėnesius bu
vo reikalauta algas pakelti 
ant 30 nuošimčių. Bet kompa
nijos jokio pasiūlymo nedavė. 
Mat, dabar visoj šaly fabri
kantų susivienijimas užsimojo 
suardyti unijas. Bet vargiai 
jiems tas pavyks, nes darbi
ninkai pradeda suprasti, kad 
vienybėj galybė. Dėl to mini
mų kompanijų darbininkai per 
savo unijos atstovus išreikala
vo iš N. L. R. B., kad būtų 
leista darbininkams balsuoti 
kontrakto ir streiko klausime 
ir tuo būdu parodyti, jog pa
tys darbininkai reikalauja al
gų pakėlimo, o ne unijos vir
šūnės, kaip kad kapitalistų 
spauda rašo. Balsavimui diena 
paskirta 5 gruodžio. Kompani
jos nepavelino, kad darbinin
kai balsuotų dirbtuvės strei
ko klausimą. Fabrikantai ma
no, jeigu nepavelys balsuoti1 
dirbtuvėj, tai visai mažai dar-i 
bininkų dalyvaus balsavime ir i 
tokiu būdu laimės kompanijos.

Taip pat darė ir American 1 
Brass kompanija, tikėdama 
laimėti. Bet kitaip išėjo. Bal-i 
savimas įvyko 5 d. lapkričio, ; 
ir darbininkai urmu ėjo į bal
savimo vietas ir didelė didžiu- : 
ma darbininkų (dešimts prieš i 
vieną) nubalsavo už streiką.

Darbininkai pakeitė seną 
obalsį, kuriuo buvo sakoma: 
Kas yra gero dėl fabrikantų, 
tas yra gero ir dėl visos šalies. 
O šiandien darbininkai sako 
Kas yra gero dėl darbininkų 
tai tikrai yra gero dėl visos ša- į 
lies. Mat, kuomet darbininkų 
algos bflna mažos, tai jiems la
bai sunku pragyventi. Tuomet 
nukenčia ir gydytojai, ir krau
tuvininkai ir kiti bizniai. Kuo
met darbininkai negali pirktis I 
reikmenų, tuomet būna reik-1 
menų perviršis, ir iš to seka 
krizis, bedarbė. Bet šiuo tar
pu darbininkai visoj šaly ne-! 
nori prieiti prie to. Jie reika
lauja pakelti algas, kad dar
bininkai galėtų daugiau reik
menų nusipirkti. O kuomet jie 
galės daugiau visokių daiktų 
pirkti, tuomet bus ir daugiau 
darbo, ir tuomet bus ekonomi
niai geriau visai šaliai.

REIKALINGI 
D ATLYDĖS 

MŪRININKAI 
IR KONSTRUKCIJOS 

DARBININKAI
Dirbti 48 valandas j savaitę 

Dviguba mokestis už aštuonias valandas.
Ilgas darbas.

E. R. SQUIBB & SONS PLANT, 
NEW BRUNSWICK. N. J.

BROWN & MATTHEWS, INC., 
CONTRACTORS,

MR. SANTON. SUPERINTENDENT.
(279)

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

(278)

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

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINA
AlK;lnam Ofiso Darbui 

ir pasiuntimams.
NUOLATINIS DARBAS

B. AXLER & CO\ 
82 BROADWAY

NEW YORK CITY
(278)

NAMŲ DARBININKĖ 
PAGELBSTI 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)

VALYTOJOS, PATYRUSIOS 
AMERIKOS PILIETES. PILNAM AR 

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

OPERATORĖS
NAUJAI DIRBTUVEI

MERROW & MERROW HEMMERS: 
, TAIPGI VALYTOJOS & APKARPYTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
HUGO S. BĄRON 

MULBERRY ST. NEWARK, N. J. 
3-čio Fl.

(278)

260

401

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

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

Wilkes Barre, Pa

PAJIEŠKOJIMAJGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

' PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MDM

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

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU y
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 šlngeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

Pajieškau Mikolo (Maikio) Yanie- 
lionio, žinojau, kad daug metų at
gal gyveno ir dirbo Monessen, Pa. 
Kas žinote kur jis dabar randasi, 
malonėkite man pranešti, arba tegul 
pats atsišaukia. Turiu svarbų reika
lą. — Jos. Liminskas, 1132 Solway, 
Detroit 9, Mich. (277-278) ’

Lapkričio 30 d., Komunistų 
Partijos Kliubas, vardu Ben
jamin Franklin, minės Sovietų 
Sąjungos 27 metų sukaktį, 
Workmen’s Circle salėj, 69 
So. Hancock St. Kalbės Steve 
Nelson apie Amerikos užsieni
nę politiką ir santykius su So
vietų Sąjunga.

Steve Nelson 1937 metais 
kovojo Ispanijoj prieš fašiz
mą. Gyveno keletą metų So
vietų Sąjungoj. Jis taipgi ilgo
ką laiką buvo šioj apylinkėj 
organizatorium.

Taipgi bus lodomi Sovietų 
krutami paveikslai. Įžanga vel
tui. Koresp.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impCdrir 
tuotos degtinės !r 
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 Hevves St. eleveiterio stoties. Te! EVergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

M DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Uniformuotos VestuvėsPadėka

LDS 3 1 l<ą gyvena 524 East 119th St.

29

PARDAVIMAI

2-4 P. M.- 
6-8 P. M.

Panaikinimas maisto 
nimo išgelbėjęs daug 
p re k i a u j a n č i ų j s t a i g ų

padai i- 
m ai st u

nuo su
spendavimo dėl stokos štampų.
Tačiau 300 nužiūrimų tiksliai 
prasikaltus dar būsią teisiami.

kad 
yra 
virš 
ap- 
tur-

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

vakarą, 
Piliečių

; iš 13-tos, V.
50-tos, G. Gri- 

iš 159-tos
Dainius iš '

Dr. Chas. Duinay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

sekančių metų išleisto 
dienraščio kalendo- 

nutarta parsitraukti 25

siems, 
si d ėjo 
nes.

iki laisviečių, kur 
linksminosi ir są- 
šaltai politikavo 
Jaunasis tik su-

taria didelį ačiū 
. už davimą duon- 
pečiaus kepti “tur-

D-i.

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

t
,,v •ku.i-44

THE LAST CHANCE

SUSIRINKIMAI
1 EAST NEW YORK- 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks

d. lapkr., 8 v. v. pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Ave. Malonėkite daly
vauti, nes turime aptarti labai svar
bius dalykus, kaip mūsų įvykstan
čioj: vakarienė ir kitus reikalus. — 
M. Klimas, sekr. (277-278)

didelė, užpakalyje 
gyvenimui. Prie- 
— nesveikavimas 

nupirks, nesigailės 
po: 72 Hudson 

(272-278)

8SmSm»&

Parsiduoda Stationery Krautuvė 
(saldainių, sodės ir tt.) . Central 
Brooklyne. Biznis išdirbtas per 14 
metų. Krautuvė 
yra kambarys 
žastis pardavimo 
ir senatvė. Kas 
Prašome kreiptis 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Lankėsi Tolimi Svečiai 
Laisvės Vajininkai

Gale pereitos savaitės buvo 
atvykęs philadelphietis Lais
vės vajininkas Petras Pilėnas, 
vežinas dideliu pluoštu prenu
meratų ir už jas dolerių. Su 
tuo šūviu, kaip jau matėme 
Laisvėje, jis pašoko į pirmiau
sią vietą vajininkų sąraše. ,

Pirmadienį mus atlankė ki
tas geras dienraščio patrijotas 
Jonas Burba iš Boston. Jo pa- 
silpnėjus sveikata, skundėsi 
jis, neleidžia jam tiek nudirb
ti, kiek norėtų, bet jis pasiė
mė skaitytojų sąrašus ir steng
sis padirbėti su lyg išgalės ge
riausia. Jis čia buvo atvykęs 
į gi-minaičio laidotuves.

Važiuodamas į Pittsburgh e 
įvykusį Antrą Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą buvo su
stojęs bridgeportietis Petras 
Baranauskas, veikiąs bendrai 
su J. J. Mockaičiu užrašinėji- 
me Laisvės.

Gaila, su sveteliais mažai 
kam iš laisviečių teko pabuvo
ti, nes pirmasis ir trečiasis pri
buvo ruošiantis išvažiuoti į Su
važiavimą, o antrasis — 
sugrįžus iš suvažiavimo.

Reiškiame nuoširdžią padė
ką visiems draugams - drau
gėms, giminėms ir kaimy
nams, susirinkusiems j pobūvį 
proga Alberto sugrįžimo iš J. | 
V. Armijos. Jūsų atsilankymas! 
j’r dovanos suteikė Albertui 
man daug džiaugsmo.

Draugiškai,
Marion ir Albert Sherry.

Kas Girdėti Lietuvių 
Atletų Kliube

Gavus Lietuvių Atlotų Kliu- 
bui pilnas gėrimų “laisnes,” 
kliube viskas pagyvėjo; vaka
rais daugiau žmonių susiren
ka negu seniau. Padėkavonės 
Dienoj Kliubas vaišino atėju
sius gardžiais kalakutienos 
“sanvičiais”; kai kas gavo ir 
gardžiai išviiių kopūstų.

Kadangi kliubo gaspadoriai 
pastovo į o veik arklio dydžio 
kalakutu, tai dar ir sekantį 
penktadienio vakarą kliubo 
gaspadorius Billy Welton pa
vaišino keliolika k oštum erių 
gardžiais sanvičiais.

Ateinanti sekmadienį Atle
tų Kliubas turės bankietą sa
vo patalpose. Tai bus kaip ir 
paminėjimas gavimo pilnų 
“laisniu.” čaliui šimanskui jau 
seniai duotas užsakymas gaut 
ne mažiau puse tuzino pui
kiausiu kalakutu ir kelesde- 
šimt jardų balionės. O kam 
tik teko valgyti šimansko bu- 
čemėj pagamintų balionių, vi
si jas giria,

Praeitą penktadienį būda
mas kliube girdėjau kliubo 
pirmininkas Petersonas pri
minė turintiem bankieto bilie
tus, kad n e pasi vėlinėtų, nes va
karienė bus 
tuo laiku, kaip pažymėta ant 
bilieto. Pasivėlinę valandą ar 
pusvalandį, gali rasti jau tik 
apgraužtus kalakuto kauliu-

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Lietuviški Judami ir 
Kalbami Paveikslai 
Central Brooklyne

Nauja Filmą Criterion I žmonių pastangas nuo tų bu-

Teatre

Lapkričio 2 4-tos 
Lietuvių Amerikos 
Kliubo salėj, Brooklyne, buvo 
linksmai pasyeikintas 15-kos 
metų sukakties proga jauniau- 
sis, sveikiausis ir stipriausia 
Lietuvių organizacinio judėji
mo berniūkštis — Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas. >

Tai iš tikro šaunus vyrukas, 
kaip nurodė programoje trum
pai kalbėję jo pirmas ir antras 
sekretoriai, Elena Jeskevičiutė 
ir Jonas Siurba, veikėjai An
tanas Matulis, Juozas Weiss, 
Alekas Velička, taipgi Dr. A. 
Petriką.

Helen Jeskevičiutė' priminė, 
kad reakcinių - smetoninių ir 
jų sėbrų persekiojimas ir mė
tymas iš senojo Susivienijimo 
(SLA) pažangiųjų narių, o 
paskui net su mušeikomis už
puolimas delegatų seime 1930 
metais privertė pažangiuosius 
atsiskirti ii* įsisteigti savo pa
šalpos ir apdraudos organiza
ciją, dabartinį LDS. Jis įsikū
rė, nežiūrint reakcininkų da
rytų visokiausių skerspainių, 

i teismiškų ir niekinimo atakų, 
i Įsikūrė ir išaugo į stipriausią, 
saugiausią lietuvių savišalpos 
ir apdraudos organizaciją

i Amerikoje.
Jonas Siurba nurodė, 

LDS per tuos 15 metų jau 
išmokėjęs savo nariams 

! $600,000 pašalpomis ir 
draudomis, o sutaupytas 

■tas taipgi jau siekia virš pusės 
įmiliono dolerių. Turi daug jau
nų narių. Yra gerai vedamas, 

11 j tad vyriausybinių prižiūrėtojų, 
i kurie prižiūri visas tokias or- 
, įąnizacijas, yra skaitomas sti- 
1 priausiu finansiniai iš visų lie
tuvių su si vi e n i j imu.

Matulis, svečias iš Jersey 
, City, LDS 3 apskričio sekre
torius, biskį akėjo brooklynie- 
čius už apsileidimą. Jis sako, 
kad jų. New Jersey kuopų su
ruoštas tam pat tikslui ban- 
kietas buvo skaitlingesnis už 
mūsiškį, nors vaišiu atžvilgiu, 
sakė, ir mūsiškis buvo nepa
prastai puikus. Turėdami tiek 
daug gero, anot jo. privalėjo-, 
me daugiau turėti svečių už 
i uos. (Tiesa, Antanai, priva
lėjome ir galėjome, nors da- 
leistina, kad Suvažiavimas mus 
gerokai apgenėjo.)

LDS, sakė Matulis, bujoja 
ne vien tik dėl to. kad gerai 
patarnauja savišalpos srityje, 
bet ir dėl to, kad jis yra pa- 
trijotinė organizacija, kad jo 
kuopos ir nariai remia tarybi
nę Lietuvą.

Dr. Petriką pareiškia, kad 
jis didžiuojasi esąs šios nau
dingos ir veiklios organizaci-

jos nariu ir teikia kreditą su- 
ruošėjams šių iškilmių.

Juozas Weiss, LDS iždinin
kas, primena, kad, be kitų 
svarbių visuomeniškų darbų, 
LDS veikia taikai palaikyti. 
LDS gyvuoja puikiai, bet už 
tai turi būti dar skąjtlingesnis 
nariais. Ragina visus pagelbėti 
vajininkams. Nurodo, kad jei
gu vienas LDS 1-mos kuopos 
organizatorius Jonas Grubis 
galėjo gauti net 30 narių, tai 
kožnas vienas galime gauti 
nors po vieną (jei neklystu, 
tai Verutė Bunkienė tuojau ir 
prirašė vieną — mačiau, j ieš
kojo b lankos).

Alekas Velička, 1-mos kuo
pos pirmininkas, atsišaukė į 
narius ir svečius įrašyti savo 
jaunimą. Ir pakalbinti suau
gusius draugus ir pažįstamus, 
pagelbėti vajininkams laimėti 
Brooklynui pirmą dovaną ir 
geriausių darbuotojų garbę.

Jurgis Kuraitis pirmininka
vo programai. Jeigu jis ką dar 
daugiau buvo iškvietęs kalbė
ti, ar dainuoti, o aš neužra
šiau — malonės atleisti (ska
nios kalakutienos prisivaišinus 
ir įsismaginus labai lengva už
simiršti darbą).

Daug dirbusiomis ii' skaniai 
pavaišinusiomis svečius gaspa- 
dinėmis buvo S. Petkienė, V. 
Višniauskienė iš 1-mos, Mrs. 
M. Agurkis, Mrs. A. Jonikis iš 
46-tos, ir A. Bunkienė iš 50- 
tos kuopų. Gaspadinėm pagel- 
bininkais, bartenderiais ir vi
sokių kitų darbų dirbėjais bu
vo J. Grubis. G. Kuraitis, A. 
Velička, S. Griškus iš 1-mos, 
V. Baltrušaitis 
Mikulėnas iš .
gas, K. Sungaila 
kuopų ir J.
apskr.

Komisija 
Balčiūnams 
kepyklos 
kės.”

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Lapkričio 20 d., Šapalo-Vai- 
ginio svetainėje, atsibuvo LLD 
55 kp. susirinkimas. Komisija 
surengimui vakarienės, kuri 
atsibuvo lapkričio 17 d., dar 
neturėjo pilno raporto, bet pa
sirodo, pasekmės bus neblo
gos.

Kuopos susirinkimas išreiš
kė širdingą padėką komisijai, 
visiems tikietu platintojams, 
gaspadinėms-veiterkom ir vi

lt urie bent kuomi pri- 
prie surengimo, vakarie-

Dėl
V ilnies 
riaus, 
kopijos.

Buvo kalbėta apie surengi
mą prakalbų Ridgewoode, bet 
paaiškėjo, kad iki Naujų Me
tų nebus galima surengti, tai 
tas klausimas palikta iki po 
Naujų Metų.

Nutarta pasveikinti Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su 5 d oi.

M. Stakovas, kuopos k or.

Lietuviški judamieji ir kal
bamieji paveiksią), tai yra, fil
mą “JKuprotas Oželis” ir “Vil
niau 
mi Nedėlioję, gruodžio (Dec.) 
2-rą dieną, 6 vai. vakaro, Lie
tuvių Neprigulmingo Kliubo 
kambariuose, 269 Front Str., 
Central Brooklyne.

Taigi, visi centralbrookly- 
niečiai ir apylinkės lietuviai 
prašomi ateiti ir pažiūrėti lie
tuviškų judamų paveikslų. Lie
tuviški judami paveikslai, tai 
yra tikra naujiena, nes lietu
viškų dar niekad nebuvo ir šie 
dar tik naujai padaryti. Ir 
taipgi labai gražu, kad lošia, 
kalba ir dainuoja mums žino
mi brooklyniečiai aktoriai. 
Rengia L. D. Susivienijimo 46 
kuopa. Paveikslus rodys filmi
niu k as George Klimas. Įžanga 
50c ypatai.

Kviečia Reng. Komisija.

kuprotas Oželis” ir 
Išvadavimas” bus rodo-

Penki didžiuliai LST bus 
pastatyti Brooklyno-New Yor- 
ko prieplaukose kariškų jūri
ninkų nakvynėms. Viename ga
li miegoti 700 asmenų.

Miestavam busui susidūrus 
su taksiku prie 128th St. ir Le
nox Ave., New Yorke, sužeista 
8 asmenys.

Lapkričio 18-tą, Holy Rosa
ry bažnyčioje, 449 East 119th 
St., New York City, susivedė 
Emelia Lazauskas su Stephen 
Misikonis (kariu). Juos suri
šo kun. Gurinskas.

Liūdininkais buvo Anna Tu
mėnas ir George Doerror (jū
rininkas). Vestuvių pokylis at
sibuvo Lietuvių Salėje, 780 E. 
150th St., Bronx, N. Y.

Nuotakos tėveliai visą lai

Filmą “The Last Chance,” 
pirmoji po karo išėjusi Euro
poje, pirmu kartu pradėta ro
dyti spalių 27-tą, Criterion Te
atre, Broadway ir 45th St., 
New Yorke.

“The Last Chance” atvaiz-

delių pabėgti. Grupė susitaria 
iš -Italijos sprukti Šveicarijon, 
kęst visokias baimes, kančias, 
kuriose jie bevelija mirti, ne
gu vėl patekti į budelių ran
kas.

Vaidina anglai aktoriai, o 
pagelbinėse rolėse randasi ir 
tikrųjų pabėgėlių, kalbančių 
savo kalbose.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

kus, o Šimanskio balionių tik 
kvapsnį. . .

Rodos, dar yra keliolika ti- 
kietų pardavimui, tai kurie 
norite gardžiai pavalgyti ir 
linksmai laiką praleisti su 
kliubiečiais, skubinkite į kliu- 
bą ir matykite gaspadorių Bil
ly Weltona.

Kliubiečiai labai apgailes
tauja likimą savo nario Al. 
žarnausko, kuris šiuo laiku 

duodama lygiai! guli Greenpoint ligoninėje, 
kentėdamas didelius skaus
mus, nupjovus koją. Kliubie
čiai linki jam greito pasveiki
mo. P. š.

KLAUSYKIT!

Kalbant apie^ navatnybę. Šis turi!”
— ALFRED HITCHCOCK, Pagarsėjęs direktorius

KELIAMAS Į PADANGES

DABAR RODOMAS
BROADWAY & 45TH ST. CRITERION

ooklyn, N. Y.

-December 1

FILMŲ VAKARAS j
Rengia Lietuvių Liaudies Teątras

LietuViy Amer. Piliečiu Kliubo Salėje 
280 Union Averi'ųe,

Šeštadienį, G

Vaizdas is veikalo “Kuprotas Oželis
Bus rodoma dvi filmos, naujai nufilmuotos ir spalvuotos

1- ma Filmą — “KUPROTAS OŽELIS,” graži muzikalė Komedija, 
lietuviškai kalba ir dainuoja.

2- ra Filmą — “THEY MET IN MOSCOW” (Susitiko Maskvoj), 
tai viena iš puikiausių Sovietinių filmų, taipgi muzikalė.

Matykite šias filmas, įgausite malonaus pasitenkinimo. Užmiršite 
visus nelemtus rūpesčius, kurie kankina jūsų sielą.
Pradžia 8:80 v. v. Jžanga 50c (taksai įskaityti)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

VALANDOS: '

i

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

....... i .in i

NOTARY - 
PUBLIC
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New York City, kur ir Emelia 
gimė ir užaugo. Jie yra drau
giški ir plačių pažiūrų žmo
nės, tad ir jų d.ukros vestuvių 
dalyviai buvo sukviesti įvai
rių tautų ir visokių pažiūrų— 
nuo kunigų 
visi smagiai 
moningai, 
tarp savęs.
grįžo iš trijų metų tarnybos 
Dėdei Šamui, kur buvo apdo
vanotas aukštais požymiais 
karo žygiuose už savo šalies 
ir demokratijos pergalę.

Jaunieji Misikoniai apsigy
veno 362 E. 23rd St., Brook
lyn. Linkėtina jauniesiems 
laimingos kloties jų naujame 
gyvenime, o jaunam Misiko- 
niui daug energijos ir ryžties 
stovėti sargyboje ,— apgyni
me šios šalies ir yijso pasaulio 
demokratijos, už kurią jis taip 
ilgai ir puikiai kariavo.

Vestuvių Dalyve.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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 Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLemnore 5-6191

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsi© 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.




