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Nepaisant, kiek daug kar
tų Anglijos imperialistai pa
reiškė, kad jie paleis lenkų 
fašistų generolo Anderso ar
miją, bet gyvenime jie to ne
padarė. Apie 150,000 lenkų 
fašistų armijos jie laiko, kai
po speciali korpusą. Lenkijos 
demokratinė vyriausybė griež
tai prieš tokį Anglijos elgesį 
protestuoja.

Naujai iškeptas popiežiaus 
anglų kardinolas Griffin susi
rišo su lenkų fašistų armija 
Anglijoj. Jis veda plačią agi
taciją tarpe anglų, kad jie 
gausiai aukotų lenkų fašistų 
armijos fond an.

Iš Kanados pranešama, kad 
ten gyvena 500,000 ukrainie
čių ir rusų. Tai daugiausiai 
žmonės, kurie atvyko iš ca- 
ristinės Rusijos. Bet jie ir jų 
vaikai dideliame kiekyje no
rėtų grįžti į laisvą tarybinių 
respublikų gyvenimą.

Kanadoj lankosi Luką Po- 
lamaroučuk, redaktorius Kije
vo dienraščio ’’Tarybinė Uk
raina,” ir keli kiti žymūs vei
kėjai kultūriniais reikalais. 
Edmontono mieste buvo su
ruoštas ukrainų festivalis, į 
kurį susirinko 15,000 žmonių.

Sąjungos
Višinskis 

pareikšda- 
žino, kad 
bėgti, ne-

Neseniai turčių spauda gar
siai šumino, būk Taikos Kon
ferencijoj Tarybų 
atstovas Andrius 
įžeidė italų tautą 
mas: “kiekvienas 
italai geriau moka 
gu muštis.” Tarybų Sąjungos 
žinių agentūra Tąsąs padavė 
citatą iš Višinskio kalbos, ku
ris sakė: “Faktai parodė, kad 
išgarsinti italų generolai, kaip 
Graziani ir Messe, daugiau 
bėgdavo, negu mušdavosi.” 
Reiškia, Višinskis kalbėjo ne 
prieš italų tautą, bet faktą at
žymėjo apie fašistus genero
lus, kurie tikrumoj 
buvo specialistai.

i

bėgime

Graikijos fašistai daro ka
ro provokacijas prieš Albani
jos respubliką ir rengiasi už
pulti ant jos, kad pavergti pie
tinę Albaniją. Bet jeigu jie tą 
padarys, tai turės reikalą ne 
vien su Albanija. Jugoslavija 
ir Albanija pasirašė bendro 
apsigynimo sutartį. Reiškia, 
jeigu graikai fašistai puls Al
baniją, tai jie turės kariauti ir 
prieš Jugoslaviją.

Jugoslavija yra kelis kartus 
didesnė ir galingesnė už Grai
kiją. Graikijos fašistai nedrįs
tų šokinėti, jeigu juos į karą 
neakstintų Anglijos ir kiti 
agresyviai imperialistai.

Iš Turkijos praneša, kad du 
turkų lėktuvai “paklydo” ir 
nuskrido į Tarybų Sąjungos 
plotus, iš kur jie negrįžo. Lėk
tuvai buvo kariniai.

Atrodo, kad tie “paklydi
mai” įvyksta ne vien Jugosla
vijos pasienyj, kada Amerikos 
lėktuvai dešimtimis kasdien 
skraido virš tos šalies terito
rijos, bet ir turkai jau išmo
ko “klaidžioti.” Visa tai 
įvyksta tik todėl, kad impe
rialistai taikoj negali gyventi, 
kad jie trokšta karo.
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Prezidento Rooseveito mir
tis į nieką pavertė mūsų ša
lies 1944 metų rinkiminius 
laimėjimus. Mr. Trumanas, 
užėmęs prezidento vietą, 
nors ir pareiškė, kad jis vyk
dys Rooseveito politiką, bet 
praktikoj vykdo Hooverio ir 
Vandenbergo politiką — Re- 
publikonų Partijos, politiką 
aršiausių Rooseveito priešų.

Išvarymas H. , Wallace iš 
Prekybos Sekretoriaus vietos 
tą galutinai užantspaudavo.

(Tąsa 5-me pusi.)

STALINAS PAMIŠKĖ, BAR NEGRESIA NAUJAS KARAS
Anglai Apginklavę 
Sukilėlius prieš 
Irano Vyriausybę

Teheran, Iran. — Kelei
viai iš pietinio Irano x pra
nešė, jog Anglijos karo lai
vai apginklavo puslaukines 
tautas, kad sukiltų prieš 
Irano premjero Ghavamo 
valdžią. Jie vadina tą val
džią “komunistine.” —Mas
kva ne kartą pranešė, kad 
Anglija siekia atplėšti pie- 
tiniai-vakarinį Irano ruož
tą su žibalo šaltiniais ir pa
skelbt jį “savivaldišku kraš
tu.”

FAšISTŲ—ŽMOGŽUDŽIŲ
PLANAI LENKIJOJE

Roma. — Dar karo me
tu slaptosios fašistinės, 
p r i ešvaldiškos organizaci
jos Lenkijoje išdirbo planus 
išžudyt visus likusius žy
dus. Taip rašo korespon
dentas, kuris trejus metus 
gyveno Lenkijoj laike nacių 
okupacijos.

Brazilijos Komunistai 
Sveikina WaIIace’ą

Washington. — Brazili
jos komunistų vadas Luis 
Carlos Prestes atsiuntė 
sveikinimo telegramą buvu
siam Amerikos prekybos 
sekr. Henriui Wallace’- 
ui, kurį Trumanas pavarė. 
Prestes sveikina Wallace’ą 
už “veiklią kovą prieš už- 
puolikiškąją politiką pasau
linio finansinio kapitalo 
akcingiausios dalies.”

re-

Lenkų Fašistai Pakviesti 
I Kanadą Apsigyveni

Alberta, Canada. — Vy
riausybė pranešė, kad į va
karinę Kanada yra pakvies
ta 4,000 (fašistinių) len
kų atvykti iš Europos ir 
apsigyventi Albertos ir Ma- 
nitobos provincijose. Tie 
lenkai yra generolo Wla- 
dyslavo Anderso kariai. 
Lenkijos valdžia reikala
vo tūlus jų sugrąžinti teis
mui, kaip karinius krimi
nalistus.

BANKŲ JUNGIMASIS
Pittsburgh, Pa. — Susi

jungė čionaitis Union Trust 
kompanijos bankas su Mel
ionų N a c i o n a liu banku. 
Jungtinis bankas vadinsis 
Mellon National Bank and 
Trust Co. Pamatinis jo 
kapitalas yra 60 milionų do
lerių ir perviršiai esą 90 mi
lionų. Tai penktas didžiau
sias prekybinis bankas pa
saulyje. __

Washington. — Praneša
ma, kad Jugoslavija atsisa
kė atlyginti už du nušautus 
Amerikos lėktuvus, be- 
skrendant jiem per jugosla
vų žemę. Jugoslavija su
tinka atlyginti tiktai penkių 
žuvusių amerikinių lakūnų 
šeimoms.
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Gromyko Smerkia Amerikos ir Anglijos 
Armiją Laikymą Talkininkiškose Šalyse

Sovietų Delegatas Reikalauja 
Raportuot apie Amerikonų ir 
Anglų Armijas Užsieniuose

Averill Harriman, naujas 
prekybos sekretorius

Kanadiečiai Reikalauja 
Sustabdyt Kreditus 
Chiang Kai-shekui

Ottawa, Canada. — Žy
mūs kanadiečiai, — kuni
gai, profesoriai, unijistai ir 
farmerių vadai, — pareika
lavo, kad Kanada suspen
duotų 60 milionų dolerių 
kreditų Chiang Kai-shekui, 
Chinijos diktatoriui. Jie sa
ko, Kanada turi sulaikyt 
bet kokius reikmenis jam, 
iki bus sustabdytas pilieti
nis karas Chinijoj ir iki 
bus užtikrintas teisingas 
reikmemT paskirstymas gy
ventojams.

K a n adiečių pareiškimas 
su tokiais reikalavimais pa
siųstas ir našlei dr. Sun 
Yat-seno, Chinijos respubli
kos tėvo.

NUTARĖ UŽDRAUST 
TVIRTOVES BULGARAMS, 
BET NE GRAIKIJAI

Paryžius. — Taikos kon
ferencijos karinė komisija 
dauguma b a Įsų užgyrė 
Graikijos reikalavimą, kad 
būtų uždrausta Bulgarijai 
ginkluot savo sieną, kur ji 
rubežiuojasi su Graikija. 
(Bet komisija tylomis pra
leido Graikijos monarchis
tų - fašistų ginklavimąsi su 
anglų parama prieš Bulga
riją, Jugoslaviją ir Albani- 
ją-)

ELEKTRININKŲ STREI
KAS PITTSBURGHE 

« t

Pittsburgh, rugs. 24. — 
Prasidėjo streikas prieš 
Duquesne Elektros kompa
niją. 1,500,000 žmonių Pitts- 
burghe ir apylinkėje netek
sią elektros.

LAIVU KOMPANIJOS SU 822,000,000 KAPITALO
IŠGAVO 356 MILIONUS PELNO IŠ VALDŽIOS 

f

Washington. — Valdiško
ji Laivininkystės Komisija 
pranešė, jog 19 kompanijų 
tik su $22,979’,275 savo įdė
to kapitalo prisikuopė 356 
milionus dolerių pelno iš 
statomų valdžiai laivų ka
ro metu. Žymėtina, tos
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Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos atstovas 
Gromyko reikalavo Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje, kad Amerika ir Angli
ja raportuotų, kiek ameri
konų ir anglų kariuomenės 
yra laikoma įvairiose talki- 
ninkiškose šalyse, ir kad 
nurodytų vietas, kur ta ka
riuomenė laikoma.

Gromyko įteikė skundą 
prieš Jungtinių Valstijų ar
mijų dalinių laikymą Chini- 
joj, Islandijoj, Panamoj ir 
kituose Lotyniškos Ameri
kos kraštuose. Kartu jisai 
smerkė Anglijos armijų ki
šimąsi į Graikiją, Indonezi-

STALINAS SAKO, DAR NĖRA 
TIKRO KARO PAVOJAUS

Maskva, rugsJ24.—Prem
jeras Stalinas, atsakyda
mas į United Press kores
pondento Al. Wertho klau
simą, pareiškė:

“Aš netikiu, kad jau 
gręstų naujas karas. Tik 
m i I i t a r i štai ir politiniai 
avantiūristai ir skaitlingi 
civiliai jų sekėjai šneka 
apie naują karą.”

Stalinas sakė, galimas 
yra draugiškas ir ilgas ben
dradarbiavimas tarp Sovie
tų Sąjungos, iš vienos pu
sės, ir Amerikos - Anglijos, 
iš antros.

Į klausimą dėlei Chinijos 
Stalinas atsakė, jog Ameri
kos kariuomenės atšauki
mas iš Chinijos yra būti
nas reikalas taikai išlaikyti 
ateityje.

4,000 DELEGATU WASHINGTONE RAGINA 
PREZIDENTĄ SUVALDYT LINČININKUS;

TRUMANAS NIEKO TIKRO NEŽADA
Washington. — Su vyko į 

Washingtoną 4,000 delega
tų nuo negrų ir baltųjų or
ganizacijų iš visų Amerikos 
kampų. Jie demonstruoda
mi reikalauja išleist įstaty
mą prieš negrų linčiavimus. 
Tas masinis baltųjų ir neg
rų išstojimas, vadinamas 
“kryžišku” žygiu, tęsis iki 
naujų metų.

Praeitą pirmadienį jie 
pasiuntė Paulių Robesoną

kompanijos gamino laivus 
pačios valdžios pastatytose 
ir įrengtose laivastatyklose.
■ Visos devyniolika kompa
nijų bendrai pasipelnė 1,600 
nuošimčių nuo savo panau
doto kapitalo.. O St. Johns 
River Laivų Korporacija

irją, Iraką, Egiptą, Syriją 
Lebaną.

Gromyko sakė, jog Ame-' 
rikos ir Anglijos kariuo
menės buvimas tose šalyse 
“gali privest prie rimto 
tarptautinio trynimosi.” Jis 
ypač kritikavo amerikinės 
kariuomenės bendradarbia
vimą su Chiang Kai-sheko 
Chinijos tautininkais kare 
prieš chinų , komunistus. 
Gromyko, be kitko, pareiš
kė, jog anglų armijos su
būrimas Irake, prie Irano 
sienos, grūmoja Irano ne
priklausomybei.

Gromyko priminė Islan- 
(Tąsa 5-me pusi.)

i Užklaustas apie atominę 
bombą, Stalinas,, be kitko, 
pareiškė:

“Aš nelaikau atom-bom- 
bos tokia rimta jėga, kaip 
tūli politikieriai įsivaizduo
ja. Atominė bomba yra 
taikoma nugąsdinti silpnų 
nervų žmones. Bet atominės 
bombos negali nulemti karo 
pasėkų.

“Monopolistinis atominės 
bombos sekretų valdymas iš 
tikrųjų pavojingas, bet yra 
bent dvi priemonės prieš 
tai: Monopolistinis atom- 
bombos turėjimas negali il
gai tęstis ir atominės bom
bos vartojimas gali būti už
draustas.”

(Rytojaus Laisvėje bus 
ištisai išspausdinti kores
pondento klausimai ir Sta
lino atsakymai į juos.) 

pas

Truma-

ir kitus savo atstovus 
prez. Trumaną. Robesonas 
mėgino išgaut pasižadėji
mą, kad prezidentas ragins 
kongresą išleist įstatymą 
prieš linčininkus.
nas nieko tikro nežadėjo. 
Robesonas priminė, jog lin- 
čiavimų * banga panaši į 
žmogžudišką nacių siauti
mą. Prezidentas atsakė, 
kad jis nematąs čia ryšio 
su nacizmu.

Floridoj, įdėjus tiktai 
6 šimtus dolerių, išgavo 2 
milionus ir 80 tūkstančių 
dolerių pelno is valdžios.

Californijos Laivų Staty
mo Korporacijai už $600,- 
000 įdėto kapitalo įplaukė 
54 milionai dole/h) pelno.

Maršalas Stalinas

isiiL! t

Islandai Streikuoja 
Prieš Jankių Armijos 
“Apsibuvimą”

Reykyavik, Islandija. — 
Šio miesto darbo unijos pa
skelbė visuotiną 24-rių va
landų streiką prieš Ameri
kos kariuomenę Islandijoj. 
Amerika žada ištraukt sa’- 
vo armiją iš Islandijos, jei 
islandų valdžia pripažins 
amerikonams pilnas “civi- 
les” teises kai kuriose lėk
tuvų aikštėse. Švietimo mi
nistras Bryn. Biarnaso- 
nas, Jungtinės Socialistų - 
Komunistų Partijos žmo
gus, sako, Amerika sulau
žė pasižadėjimą atšaukt sa
vo kariuomenę po nacių su
mušimo. Tai kas, girdi, ga
lėtų pasitikėt nauju jos 
prižadu ?

AMERIKA SUTINKA, KAD 
RUMUNIJA ATLYGINTŲ 
TIKTAI TREČDALI

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų delegacija taikos 
konferencijai parėmė So
vietų siūlymą, kad Rumuni
ja atsiteistų tiktai trečdalį 
karinių nuostolių, kuriuos 
rumunai padarė Jungt. 
Tautoms. Anglai reikalavo 
pilno atlyginimo.

Sovietų atstovas pavadi
no tik pasaka Amerikos 
delegato tvirtinimą, būk So
vietai jau išgavę apie 2 bi- 
lionu dol. iš Rumunijos.

London. — Anglija užsi
gina, kad ji ginklavo pus
laukines Irano tautas suki
limui prieš premjero Gha- 
vamo valdžią.

ORAS. — Bus vėsiau.

Bethlehem - Fairfield kor
poracija už milioną kapita
lo gavo $4,423,014 pelno. 
Henry J. Kaiser su bendrais 
buvo įvesdinę $2,510,000 į 
laivastatyklas ir pasipelnę 
$192,237,284; panašiai ir ki
ti “patrijotai.”

Indijos Valdžia ne 
Laisva, Pareiškė 
Indėnų Vadas Nehru

i

New Delhi, Indija.— Lai
kinosios indėnų valdžios 
vice-prezidentas Jawahar
lal Nehru pareiškė, jog An
glija iš tikrųjų nedavė lais
vės Indijos valdžiai. Nehru 
įspėjo, kad indėnai gal ir 
toliau turės kovoti už savo 
krašto n e p r i k lausomybę 
nuo anglų. Iki šiol jis buvo 
Indijps Kongreso Partijos 
pirmininkas. Dabar Neh
ru pasitraukė iš pirminin- 
kystės.

MIRTINI MŪŠIAI 
GRAIKIJOJE

A t h e n a i, Graikija. —> 
Graikų monarchistų - fašis
tų valdžia skelbia, kad ilga
me mūšyje tarp žandarų ir 
s u k i 1 elių (respublikiečių) 
Thessalijos provincijoj likę 
nukauta 120 sukilėlių. O 
žandarų žuvę ir be žinios 
dingę 36.

Šaukia Marshalla Stab- 
dyt Chinų Karą B

Nanking. — Chinų komu
nistų vadai ragino Ameri- 
rikos pasiuntinį gen. Mar
shalla tuojau sušaukt komi
tetą karu? stabdyti tarp 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
tautininkų ir komunistų. 
Komunistų atstovai įspėjo, 
kad jie “darys atitinkamus 
žingsnius” iš savo pusės,' 
jei Chiang Kai-sheko ofen- 
syvas nebus sustabdytas 
greitoje ateityje.

Sumindžiota Rooseveito 
Politika, Rašo D. Worker

Prezid. Trumano paskir
tas naujas prekybos sekre
torius Averell Harrimanas 
pasižadėjo “pilnai remti už
sieninę prezidento Truma
no ir valstybės sekretoriaus 
Byrneso politiką, nustatyt- 
tą prezidento Rooseveito.” 
Daily Worker dėl to sako:

“Taip, Rooseveltas nu
statė politiką, o Trumanas 
ir Byrnes ją sumindžiojo.”

ARKLIENA LIGONIAMS
Boston, Mass.— Dvi Bos

tono ligoninės pradėjo duo
ti ligoniams arklieną, nes 
negauna jautienos nei kitos 
priprastos mėsos. Tos ligo
ninės yra Massachusetts 
General Hospital ir Mass. 
Eye and Ear Infirmary. 
Arkliena kietesnė už jautie
ną ir saldoka, bet savo 
maistingumu ji panaši į 
jautieną.

1

Indija. — Per naujas in- 
dusų - mahometonų riau
šes žuvo 9 žmonės.

Chicago.— CIO Skerdyk
lų darbininkų unijos vadai 
Šaukė Trumaną sugrąžint 
Rooseveito politiką.

•M
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Vietoj Mr. Wallace’o--Mr. Harriman
Henry Wallace buvo vienatinis žmogus Trumano 

administracijoj, kuris stovėjo už velionio Roosevelto tai
kos politiką ir už demokratines žmonių laisves namie. 
Jau seniai reakcija kaustėsi prieš jį.

Mr. Trumanas pasidavė didelių turčių karinei politi
kai ir pavarė Mr. H. Wallace iš prekybos sekretoriaus 
vietos. Pavarė už tą prakalbą, kurią patsai Mr. Truma
nas buvo skaitęs pirma to, negu ją Mr. Wallace skaitė 
Madison Square Gardene. Pavarė už tą prakalbą, ku
rią Mr. Trumanas buvo sutikęs, kad Wallace sakytų. '

Vietęj Mr. Wallace, prekybos sekretoriaus vieton 
prez. Trumanas pašaukė Mr. William Averell Harrima- 
ną, pirmiau buvusį mūsų šalies ambasadorių Sovietų Są
jungoj, o iki šiol buvusį ambasadoriumi Anglijoje.

Mr. Harrimanas yra vienas iš didelių milionierių, 
kurio turtai, karo sąlygose dar daugiau padidėjo. Mr. 
Harrimanas pradžioj Hitlerio užpuolimo ant Sovietų 
Sąjungos pasisakė už pagalbą Sovietams, net į Maskvą 
važinėjo ir su Stalinu tarėsi. Bet Mr. Harriman pri
klauso prie tų turčių, kurie manė, kad Hitleris vis vien 
sumuš Sovietus, kad po karo nebeliks tarybinės tvar
kos. Šie politikai manė taip: juo ilgiau Sovietai prie
šinsis Hitleriui, tuo daugiau jie padarys naciams žalos 
ir paskui Jungtinės Valstijos, kurios laike Sovietų pasi
priešinimų gerai - apsiginkluos, galės lengviau sumušti 
Hitlerį.

Bet šie politikai tuojau pamainė tą nusistatymą, 
kada jie pamatė, kad karo sąlygose Sovietų Sąjunga 
ne silpnėja, bet stiprėja ir jau pati viena gali sumušti 
Hitlerį. Tas atsitiko ir su Mr. Harrimanu. Kada jis 
pateko į Sovietų Sąjungą, kaipo Jungtinių Valstijų am
basadorius, tai jo “draugiškumas” linkui Sovietų išga
ravo. Ypatingai jis labai priešinosi Lenkijos liaudies 
demokratinei tvarkai ir priešinosi tos valdžios pripaži
nimui. Mat, Lenkijos liaudis nacionalizuoja industriją 
ir gamtos turtus, o Mr. Harrimanas turėjo daugybę Šerų 
Lenkijos industrijoj.

Kada Mr. Harriman sugrįžo iš Tarybų Sąjungos, 
tai Russian War Relief Kom. buvo surengęs jam pasiti
kimą, kaipo pagerbimą ir padėką už prisidėjimą prie pa
galbos Tarybų Sąjungai. Bet jau tame susirinkime Mr. 
Harriman pasisakė už Mr. Byrnes’o anti-tarybinę politi-

TIE PATYS PLEPALAI
Scripps - Howardo laik

raščių korespondentas Wa
shingtone, Fr. W. Perkins, 
pranašauja, būk šį rudenį 
Amerikos unijiniame judė
jime prasidės griežtesnė ko
va “prieš komunistus.” Esą, 
Lewis’as akstinus tam tik
ras CIO unijų vadovybes 
kovoti prieš komunistus sa
vo unijose, na, ir busimaja
me CIO unijų kongrese ta
sai klausimas iškilsiąs “vi
su aštrumu.”

Kad reakcininkai sieksis 
griauti CIO (prisidengę 
“kovos prieš komunizmą” 
skraiste), niekas negali 
ginčyti. Bet kad iš to jų 
pasimojimo išeitų kas nors 
“teigiam esnio,” netenka 
laukti. Jau šian ir ten 
reakcininkai bandė išskirti 
komunistus iš CIO unijų 
vadovybės, tačiau kiekvie
ną sykį jiems teko atsimuš
ti galva į uolą. Tik prisi
minkime, ką jie laimėjo 
elektros darbininkų unijos 
suvažiavime Milwaukeje.

Nepaisant to; progresy
viai CIO unijų nariai turi 
budėti, kad reakcininkams 
nepavyktų sugriauti jų uni
jų. Turime atsiminti, jog 
šiandien r audonbaubių 
riksmas yra. toks didelis, 
kad jis gali suklaidinti ne 
vieną gerą žmogų.

primena fašizmą, — naiki
nama; viskas, kas primena 
kovą prieš fašizmą — sta
toma prieš visuomenės akis, 
įamžinama.

Kitaip ir būti negali!

TAUŠKALAS
Chicago je gyvena tūlas 

T. J. Kučinskas. Tai žmo
gus, perėjęs “visas mokyk
las” ir nieko neišmokęs — 
negali net tinkamai sakinio 
suregzti! Bet jis rašo ir ra
šo tokiam “Am. Lietuviui,” 
kurio redaktorius viską ima 
“už pinigą,” dėdamas savo 
laikraštin.

Pastarajame to laikraš
čio numery j įdėtas Kučins
ko straipsnis, aišku, vy
riausiai nukreiptas prieš 
Tarybų Sąjungą ir “Ameri
kos politikierius.” Kas tie 
Amerikos “p o 1 i t ikieriai,” 
kuriuos tas “mokytas žmo
gus” taip bjaurioj a, mes ne
žinome ir tai nesvarbu. Sa
vo “straipsnį” Kučinskas 
baigia šitaip:

“Atminkite, kuomet Fran
klin D. Rooseveltas, paskelb
dama ‘keturias laisves’ ir

‘Atlanto čarterį,’ apgavo 
žmoniją, kuri pilnai pasiti
kėjo paskelbtiems prakil
niems obalsiams.”

Kučinskas, vadinasi, 
skelbia mirusįjį prezidentą 
“apgaviku,” “nedoru žmo
gumi.’! Kodėl? Todėl, kad 
jis paskelbė “keturias lais
ves” ir “Atlanto Čarterį.” 
Jei Kučinskas turėtų kiek 
tiek padorumo ir politinio 
senso, tai jis taip nerašy
tų, kadangi Rooseveltas 
jau antri metai yra miręs ir 
jis negalėjo vykdyti “ketu
rių laisvių” ir “Atlanto 
Čarterio” gyveniman. Jei 
Kučinskas turėtų politinės 
drąsos ir padorumo, tai jis 
kritikuotų tuos, kurie pa
žadėjo Roosevelto princi
pus vykdyti gyveniman 
(pav., prez. Trumanas), bet 
šiandien jų nevykdo. Užuot 
vykdžius Roosevelto princi
pus gyveniman, jie ruošiasi 
naujam karui!

Ponas Kučinskas elgiasi, 
kaip tas asilas, kuris įspy
rė negyvam liutui ir paskui 
didžiavosi, būk jis jį nuga
lėjo!

Algų Stabilizacijos Tarybos nariai raportuoja spau
dos atstovams susirinkime, kur jie pareiškė, kad jie 
atsisakė leisti pakelti algas streikuojantiems AFL ma- 
rininkams. Tačiau stabilizacijos direktorius John R. 
Steelman buvo užgyręs formula, padedančią apeiti šios 
tarybos patvarkymą.

Išradimų Raida

TARYBŲ LIETUVOS MAISTO 
PRAMONES AUGIMAS

Rašo A. ANDRAITIS

Taigi, Mr. Harrimano parinkimas į prekybos sek
retoriaus vietą sutvirtina tą politiką, kuri nukreipta 
prieš pasaulinę taiką, kuri vedama Amerikos imperia
listų, kad jie galėtų pasaulyj viešpatauti. Ta politika 
yra svetima velionio Roosevelto politikai; ji yra padik
tuota reakcininkų republikonų ir demokratų partijų.

Tai aiškiausiai patvirtino hooveriečių vadas senato
rius Robert A. Taftas, sakydamas: “kai Mr. Byrnes pri
pažino, kad Naujos Dalybos šalininkų tūlais klausimais 
užsienio politika yra klaidinga, tai tik todėl, kad senato
rius Vandenbergas privertė By r nesą padaryti tokią iš- 

’ vadą.”
Reiškia, Mr. Byrnes’o “kieta politika” ir “atominės 

bombos politika”, yra hooveriečio Vandenbergo politika.
Ne vien Mr. Wallace pavarytas iš valdžios vietos, 

bet reakciniai demokratų1 partijos vadai prašalino jį ir 
senatorių C. Pepper iš partijos rinkiminės kampanijos 
kalbėtojų sąrašo. Tas parodo, kad Demokratų Partija 
pradėjo “valytis” savo eilėse nuo demokratinių žmonių. 
Tas veda prie atsimetimo nuo jos CIO ir kitų pažangių 
unijų ir piliečių. Tas siūlo pergalę reakcininkams iš 
republikonų partijos ne vien šio rudens rinkimuose, bet 
ir 1948 metais prezidentiniuose rinkimuose, jeigu tikrai 
demokratiškasis elementas nesuvaldys tų ponų, 
šoka pagal Vandenbergo ir Hooverio muziką.

kaizerio Wilhelmo 
(Platz) šiandien ži- 

kaipo Karl Marx- 
Deutsche Kaiser-Al-

kurie

Vietoj Namų, tai Tankai ir Ginklai
Mr. Wallace dar kartą parodė mūsų šalies piliečiams, 

kaip Mr. Trumano administracija ruošiasi prie karo, iš
leisdama tam reikalui 80% visų valstybės įplaukų, o kuo 
mažiausiai skiria apšvietos ir kitiems reikalams.

Mr. Trumano administracija karo reikalams pasky
rė didžiausias sumas pinigų, gi naujų gyvenimui namų 
statybai davė kuo mažiausiai. Buvę karo tarnyboj, vyrai 
yra priversti vėl gyventi kariniuose barakuose, bet ir ten. 
nėra užtektinai vietos.

U. S. Housing Census parodo, kad apie 40% dabar
tinių namų reikia būtinai taisyti, apie 13% jų neturi van- 

, dens įvedimų ir apsiprausimui priemonių.
Privatiniai biznieriai, kurie stato naujus namus, lu

pa nesvietiškas randas arba, parduodami juos, kainas. 
, Gi valdžios apskaitliavimai parodo, kad 81% mūsų ša

lies gyventojų negali aukštesnių randų į mėnesį mokėti, 
kaip iki $40, o 63% gali ištesėti randas pasimokėti tik 
nuo $15 iki $30! Namų stokos padėtį galėtų prašalinti 
Mr. Trumano vyriausybė, jeigu nors pusę tų pinigų, ku
riuos dabar išleidžia atomų bombų ir karo ginklų gamy
bai, išleistų naujų namų statybai.

DRESDE N E
ONA žinių koresponden

tas Mr. Bolling rašo iš 
Dresdeno miesto, esančio 
tarybinėje zonoje, kur įvy
ko “tikra revoliucija” gat
vių pavadinimo šrityj. Ko
i’ e s p o n d e ntas žymi, jog 
šiandien, parvykęs senas 
miesto gyventojas, turėtų 
nemažai vargo ligi jis su
prastų, kas atsitiko jo mies
te. Daugumas Dresdeno 
gatvių pavadinimų tapo 
pakeista. Nauji vardai ne 
visiems žinomi, nes jie pa
imti tų komunistų ir socia
listų, kurie buvo hitlerinin
kų nukankinti. Tūlos di
desnės gatvės ir aikštės 
šiandien nešioja vardus žy
mių mokslininkų ir visuo
menininkų.

Štai 
aikštė 
noma 
Platz;
lee pavadinta Mendelssohn- 
allee (Mendelssohn buvo žy
mus Vokietijos žydas kom- 
p o z i t o rius); Hausmann- 
Strasse dabar nešioja 
Pieck’o vardą (Pieck—Vo
kietijos komunistų partijos 
vadas, Liebkneckto ir Tha- 
elmanno draugas); Hors 
Wessel - Platz pavadintas 
Ernesto Thaelmanno Platzu 
—Thaelmannas yra buvęs 
vokiečių komunistų vadas 
ir jį naciai budeliai nužudė" 
1944 m.

Be to, kitos gatvės pava
dintos Alberto Einšteino, 
rašytojo Thomas Mann’o, 
Kari Maria von Weber’io 
ir kitų žymių anti-fašistų 
moks lininkų bei rašytojų 
vardais.

Yra gatvių, pavadintų to
kiais vardais: Alfred Thie
le, Ernst Schneller, Franz 
Lehman, Richard Klaušs ir 
Rudolf Renner —- tai vis 
vardai, kuriuos nešiojo ko
munistai - kovotojai prieš 
hitlerininkus; jie žuvo be
kovodami, bet jų vardai 
(taigi ir jų darbai) niekad 
nežus. Tai liudija išmin
tingas Dresdeno piešto ta
rybos gatvių pavadinimų 
pakeitimas, įamžinant did
vyrius.

Panaši “revoliucija” vyk
sta ir kituose Vokietijos 
miestuose, esančiuose tary
binėje zonoje. Viskas, kas

Lietuvos Maisto Pramonės 
Ministras

Lietuvos TSR maistininkai 
palyginamai trumpu laiku at
statė ir paleido virš 140 mais
to įmonių.

Tabako fabrikai, konditeri
jos fabrikas “Ramunė,” mui
lo fabrikas “Ringuva” ir eilė 
kitų įmonių jau pasiekė prieš
karinį gamybos lygį. Ateinan-, 
čiais metais žymiai pakils vi
soj eilėj maisto pramonės ša
kų gaminių išleidimas. Tabako 
fabrikai išleis 1,300 milijonų 
papirosų, t.y. 2.5 karto dau
giau, negu prieškariniais me
tais. Makaroninių gaminių 
bus pagaminta keturis kartus 
daugiau, o konditerinių be
veik du kartus daugiau, negu 
buvo numatyta 1941 metų 
plane.

Per penkmetį tolimesniam 
atstatymui ir naujai maisto 
įmonių statybai numatyta in
vestuoti apie 35 milijonus 
rublių. Ypatingas dėmesys 
yra kreipiamas į duonos kepi
mo pramonės bazės išplėtimą 
ir mechanizaciją; tam tikslui 
bus išleista 7 milijonai rublių. 
Konditerijos pramonei atsta
tyti nutarta investuoti 5 mili
jonai rublių, valgomojo alie
jaus — virš 3 milijonų rub
lių ir t.t.

Visų maisto įmonių produk
cijos išleidimas bendrai paė
mus penkmečio gale išaugs, 
palyginus su prieškariniu, 60 
nuošimčių. Tai bus žymia da- 

Jimi pasiekta padidinus ir pra
plotus esamuosius fabrikus.

Padidės skaičius ir galingu
mas duonos fabrikų. Jau 1946 
metais Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose bus pasta
tyti ' nauji mechanizuoti fa
brikai, rekonstruotas dabar 
esantis fabrikas Vilniuje, at
statytos ir rekonstruotos ne
didelės kepyklos.

šiais metais bus paleistas 
iki 50 tonų galingumo naujas 
malūnas Vilniuje, bus baigtas 
Panevėžio malūno įrengimas 
ir bus tęsiami atstatymo ir 
rekonstruavimo darbai eilėję' 
kaimuose .esančių malūnų. Ta
bako pramonės darbuotojai 
penkmečio gale turės pakelti 
metinę papirosų produkciją 
iki 4 miliardų štukų, t.y. 3.5 
karto daugiau, negu prieška
riniais laikais. Tai bus pasiek
ta visiškai išnaudojus esamus 
įrengimus, perėjusius prie tri
jų pakaltų darbo, ir paleidus 
Klaipėdos fabrikus.

Konditerinių gaminių 1950 
metais bus ' i^įęista daugiau

kaip 10 tūkstančių tonų, 
tris kartus daugiau, j

, t.y. 
negu 

prieš karą. 1947 metais bus 
pradėta 
vyzd in i o 
Šiaulių, 
fabrikai

Bus išdirbta 300 tūkstančių 
hektolitrų alaus per metus, 
šiais metais bus pradėtas 
alaus bravorų atstatymas An- 
tanavoje ir - Raudondvaryje; 
jie bus paleisti pirmoje 1947 
metų pusėje. Numatyta pra
dėti gaminti naujų rūšių alų 
—leningradietišką, maskvie- 
tišką, rygietišką.

Valgomojo aliejaus ir mui
lo produkcija, palyginus su 
šiais metais, per penkmetį iš
augs penkis kartus.

Bus įsavinta naujų maisto 
dirbinių gamyba: daržovių 
konservų, uogų bei vaisių sun
kų, daržovių marinatų ir t.t. 
šiais metais numatyta paruoš
ti iki 1,000 tonų kultūrinių ir 
laukinių vaisių bei uogų ga
minti sunkai, uogienei, Rimši
niams, vynui.

Lietuvos maistininkai deda 
visas pastangas, kad būtų sėk
mingai įvykdytas pirmųjų 
penkmečių metų krašto liau
dies ūkio atstatymo ir išplė
timo planas.

Garbingi ir atsakomingi už
daviniai, kurie yra pavesti 
Lietuvos maistininkams, bus 
visai tinkamai išpildyti.

Vilniuje statyba pa- 
konditerijos fabriko. 
Klaipėdos ir Kauno 

bus rekonstruoti.

Žmogus, gyvenęs gal šim- mui. Mes jais naudojamės, o 
tus tūkstančių metų atgal, jų struktūros nežinome. Tai 
jau patapo išradėju. Vie- bent nuprogresavę esame!

Tiesa, kas nors iš mūsų 
išradimu struktūra, 

kaip 
vienus išradimus patobu
linti ir sutverti geresnius. 
Bet paprastas gyventojas 
nebeturi nei tiek laiko, kad 
viską sužinoti. Nebeturi 
laiko nei tas pats vyriau
sias bent kurioj srityj vei
kiąs išradėjas sužinoti kitų 

į išradimus. Dabar 
! jau ir priimta sakyti, jog 

■"~i didesnis specialistas, 
tuo jis mažesnę sritį savo 

! žinojimu beapima.
Neužteko žmogui garinio 

ir elektros motoro. Jis pa
sikinkys atomą, kad jam 
tarnautu. Išradimai tebe- 
dygsta. Vienas patobulini
mas kokio veiksmo, viršija 
kitą. Kur galas bus—nieks 
nežino.

i O je,,.galas pranašauja-

ton triuškinti riešutus savo 
dantimis, jis išrado, jog žino 
riešutį galima permušti ak- Supranta ir sugeba, 
meniu, o tada jau valgyti 
skanųjį branduolį.

Istoriniai daviniai sako, 
jog ano laiko žmogus - iš
radėjas buvo gauruotas su
tvėrimas, žema kakta, gi
liai įdubusiom akim, pla
čiais žandikauliais ir alš-, .... 
triais kai tigro dantimis. O . 
jis išrado ne tik tai, kad/su •! 
akmeniu permušti riešutą, . 
bet jis išrado, kad su mietu 
(basliu) galima išjudinti iri 
pakelti akmenį, akmenį ge
roko dydžio, kad jis tiktų 
užstatyti urvo olą, kurioje 
jis gyveno. Užstatyti ur
vo olą reikėjo tam, kad 
koks draskūnas žvėris ne
ateitų į svečius ir nepasi
ruoštų pietų iš žmogienos.

Plaktukas ir keltuvas, sa- mas tuo, kad žmogus pik- 
koma, buvę pirmieji žmo-| tais pasimojimais gali su- 
nių įnagiai. Ir ačiū tiems • naikinti žemės gyvybę, gali 
pirmi esiems išradimams,' sunaikinti ir pats save. Tai
žmogus iškilo virš kitų ano įr būtų galas, 
laiko gyvūnų. O išradimų l 
skaitlius daugėjo ir tebesi- 
daugina.

Žmogus bandė palengvin
ti savo gyvenimą ir savo 
kovas už būvį. Jei mes mo
kėtume įsivaizduoti, kiek 
žmogus pajuto džiaugsmo, 
išradęs pirmutinį ratą, o i

Užtat ato
minės jėgos kontrolę reikia 
pavesti žmonėms be piktų 
norų, — tokiems, kurie lin
ki žmonijai tiktai gero, o 
ne blogo.

Išradimų raida nužengė 
tokius žingsnius, kurių jau 
nebeaprašysi į storiausią 
knygą. O betgi reikia at-

paskui sujungęs du ratu siminti, kad išradimų keliai 
atokiai nuo viens kito ant buvo suvaržyti ir piktomis 
pagalio ir ant to pagalio pa- drausmėmis ir 
taisęs vietą kroviniams, —%

• stabdžiais.
~—i Šventoji bažnyčia daugelį 

mes ir šiandien sušuktume išradimų smerkė, būk jie 
valio už pirmąjį išradėją! esą tveriami su velnio pa- 
Bet vargu mes bemokėsime galba. Mokslininkai ir iš- 
tą džiaugsmą įsivaizduoti, radėjai buvo deginami ant 
Mes gyvename tokių išradi- laužo. Keista ir liūdna, kai 
,mų gadynėje, kad net netu- i pagalvoji apie tuos stabdy- 
rime mažiausio supratimo, j mo žingsnius.
kaip tie išradimai padaryti Sakoma, jog virš šimtas

Dėl Vilniaus Instituto

] Sakoma, jog virš šimtas 
ir pajungti mūsų tarnavi- metų atgal (apie 1830 me

tus), Washington© Patentų 
Departmento d i r e k torius 
buvo pasiūlęs visai uždary- 

i ti tąjį departmentą, nes
Nors oficialį aukų rinkimo vajų jau esame baigę, • 

bet aukų dar vis po truputį ateina. Duosnūs, patriotin- '° 1
gi Amerikos lietuviai nuoširdžiai parėmė tą didelį mūsų 
pasimojimą pagelbėti Lietuvos žmonėms įsisteigti savo 
sostinėje taip reikalingą Tiriamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Institutą. Savo originališkai pasibrėžtą tikslą jau 
seniai daugiau kaip dvigubai pralenkėme. Tai tikrai 
nepaprastas atsitikimas Amerikos lietuvių gyvenime. 
Tai dar vienas ryškus įrodymas jų meilės senajam kraš
tui.

i reikalinga išrasti, jau vis- 
Į kas yra išrasta. Be abejo, 
kad tokio supratimo, jog 
“jau viskas yra išrasta,” 
buvo kiekviename žmonijos 
gyvenimo šimtmetyje. Bet 
tas jų supratimas pažangos 
nesustabdė. Pažanga eina 
dar skubesniu tempu.

Šiuomi pranešame, kad jau esame padavę dėl Institu- Kas gyvena toli nuo taip
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to įrengimo užsakymus uz $77,535.57. Ne visus daiktus 
bus galima greitai gauti. Kai kuriuos kompanija prįs-1 
tatys tiktai už mėnesio kito. Už tuos užsakymus jau 
esame įmokėję $19,383.89. Nors dar turime patarimą, 
kad būtinai turėtumėme nupirkti Institutui labai svarbų 
aparatą, vadinamą “Deep Therapy,” bet mūsų iždas ne
bepajėgia. Kai už visus jau padarytus užsakymus už
mokėkime, mūsų iždas visiškai išsituštins. O minėtasis 
aparatas kaštuotų apie desėtką tūkstančių dolerių. Aiš
ku, tačiau, jeigu trumpoje ateityje gausime daugiau au
kų, užsakysime ir “Deep Therapy.” žodžiu, visą šį rei
kalą paliekame pačiai visuomenei išspręsti.

Šia proga norime širdingiausiai padėkavoti visiems 
lietuviams, kurie jau esate aukoję Instituto įrengimui.

Lietuvai Pagalbos Teikinuk Komitetas.

vadinamos civilizacijos, tas 
i ir šiandien dar toli ne vis- 
' ką mato, ką civilizuotas 
žmogus naudoja. Juk dar 
tik anądien skaitėme prane
šimą, kaip žmogus, ištrauk
tas iš kokio tai užkampio, 
stebėjosi bėgančiu automo- 
jbilium. Jis pasakęs:

—Kibą tie arkliai, kurie 
šį vežimą traukė, buvo la
bai smarkiai įsibėgėję, kai 
jie nuo vežimo atitrūko, 
nes vežimas ir dabar smar
kiai tebelekia...

St. Jas—uis.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Trečiadien., Rugsėjo 25, 1946 Trečias Puslapis

f

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

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

Binghamton, N. Y.
Pakvietimas i Pasilinksminimą

LLD 20-tos Kuopos Moterų 
Skyrius rengia vakarienę at- 
žymėjimui 10 metų nuo susi- 
organizavimo. Vakarienė 
įvyks šeštadienį, rugs. 28-tą 
dieną, Lietuvių svetainėje, 
315 Clinton St. Pradžia 6-tą 
vai. vakare. Vakarienei kai
na $1 (pagal dabartinį mais
to brangumą, tai minėta kai
na yra labai žema).

Šis mūsų Moterų Skyrius 
per tą 10 metų savo gyvavi
mo laikotarpį pergyveno gana 
sunkius laikus, susitikdamas 
įvairių, sunkių, darbininkiško- 
visuomeniško pobūdžio įvy
kių. Įvairias kampanijas dėl 
sukėlimo aukų visuomeniniam 
apšvietos darbo vedimui mūsų 
Moterų Skyrius visuomet gel
bėjo finansiniai pagal išgalę. 
Ir dabar, kuomet rengiame 10 
metų sukakties paminėjimo 
pasilinksminimo vakarą, tai 
visi vietos lietuviai pasiimki
te sau už pareigą dalyvauti 
šiame vakare.

Mes turėsime svečių ir iš to
limesnių kolonijų. Turėsime 
viešnią net iš Brooklyn©, N. 
Y. Dalyvaus draugė S. Sas
nauskienė. Ji vietos lietuviams 
yra labai gerai žinoma, kaipo 
nenuilstanti darbuotoja pla
čios visuomenės dirvoje ir vie
na iš Laisvės redakcijos na
rių. Tad visi dalyviai turėsi
me progos gana draugiškai, 
pasikalbėti.

Mes taipgi kviečiame į šia 
didelės svarbos pramogą 
draugus ir iš tolimesnių kolo
nijų, kaip tai iš Scranton ir 
Wilkes-Barre, Pa. Ir iš kitu 
kolonijų. O mes, rengėjos 
bandysime patenkinti kiekvie
ną atsilankiusį dalyvį, šios 
pramogos rengimo ,komisijos 
narės gana rūpestingai dar
buojasi, kad ši vakarienė būtų 
viena iš pasekmingiausių. Jos 
laiko susirinkimus, Įkalba apie 
valgių sudėtį ir, žinoma, la
biausiai rūpinasi tikietus iš
platinti. Draugės A. Žemaitie
nė, A. Maldaikienė, J. Nava- 
linskienė, K. Juozapaitienė, 
M. Kazlauskienė ir kitos gana 
rūpestingai darbuojasi tikietų 
platinime:

širdingiausiai visus užpra
šome dalyvauti šioje vakarie
nėje.

Rengėjos.

Betty Comden (Centre), žvaigždė ant Broadway vai
dinamo veikalo “On the Town,” pagelbėti mokytojais, 
CIO Teachers Unijos nariams pikietuoti Rhodes paruo
šiamąją mokyklą. Mokykla pikietuojama jau 10 savai
čių mokyklos vedėjams atsisakius tartis, pasiduoti ar- 
bitracijai ar priimti tarpininkavimą valstijinės tam tiks
lui paskirtos tarybos. t

ROCHESTER, N.Y

Pradedant rugsėjo 23-čia, 
cukraus kainos pakeliamos iki 
10 centų.

IToday’fPatterri)

Iš Mezgėjų Kliubo Veikimo
Rugsėjo 1-mą surengėme 

prakalbas. Kalbėjo draugė S. 
Sasna iš Brooklyn©. Gerą kal
bą pasakė. Ragino visus stoti 
i darbininkų partiją ir reng
tis prie ateinančių rinkimų, 
dirbti visiems, kiek tik gali
ma, kad išrinkti pažangius 
žmones, kurie užtartų darbi
ninkų reikalus. Kitas kalbėjo 
kitatautis Mario Guidoni, bu
vęs Kom. Partijos kandidatas, 
kuris dabar savo kandidatūrą 
ištraukė, užleisdamas Robert 
Thompsonui. Jis irgi kalbėjo 
apie ateinančius rinkimus ir 
ragino daugiau dirbti, kad at
einančius rinkimus laimėtų 
pažangūs žmonės, o ne fašis
tų rėmėjai.

Po prakalbų turėjome vaka
rienę pagerbimui mūsų myli
mos draugės S. Sasnos. Visi 
linksmai laiką praleidome ir 
dar pelno padarėme Vilniaus 
Institutui, šie draugai neda- 
’vvavo šiame parengime, bet 
"■aov užduotį atliko: Draugas 
R. Sherelis aukavo $5, d. P. 
Vaivodienė $1.

Valgius aukavo V. Bullienė, 
Ona Malinauskienė iš E. Ro
chester, N. Y., J. Kontenienė, 
V. Greibienė, E. čereškienė. 
B. Morkevičienė aukavo didelį 
sūrį. Išleistas davė pelno $4. 
Tikietus pardavė V. 
nė, G. Labeikienę. 
gamino E. Shopienė, 
tenienė, V. 
tienė, E. 
alaus dirbo 
Čereška. F. 
suvežė.
davė svetainę veltui.

Visiems aukavusiems, dir
busiems ir atsilankiusiems šir
dingai ačiū. Brangūs drauga1’ 
ir draugės, jūs atsilankymas 
pagelbėjo Lietuvos žmonėms. 
Nuo parengimo pelnėm $56 
Ižde buvo $84.87. Viso $140.- 
87. Vilniaus Institutui pasiun- 
tėm $100. Ir draugui Burbai, 
kuris jau seniai serga, nuta
rėm paaukoti $5. Ųd£ lieka 
$35.87 drapanų pasiuntinio lė 
šoms.

Drapanų davė 
žmonėms šie dd.: 
tienė, Petrienė, O. 
A. Baltakienė, P.
O. Milčienė, J. Slitskis.

Numezgė:
E. Duobienė vaikams 9 sve

terius.
Ona Milčienė vaikam 14 

sveterių, 3 poras pirštinių, 1 
pr. kojinių.

R. Sherelis viską nuvežė į 
paštą. Drg. R. Sherelis visada 
išrašo čekius veltui, kur tik

mes aukojame. Ačiū, draugu- 
ti! Tas sučėdina daug pinigų.

Stiprėk, draugute, kaip 
gali, nes mums buvai 
reikalinga! E. Duobienė 
daug dirba, yra numez-

E. Duobienė buvo labai 
susirgus, bet jau jaučiasi ge
riau, 
greit 
labai 
labai
gus daugiau 300 sveterių ir 
per visą karo laiką ir dabar 
taisė, lopė drapanas ir aukavo 
ir dirbo visuose. parengimuo
se. Mes velinam greitai pa
sveikti ir dirbti su mumis. Dar 
turime daug darbo.

Draugą Juozą Slitskį pati
ko nelaimė. Jis ėjo skersai 
gatvę ir automobilius permu
šė, perskėlė galvą. Draugo 
Slitskio nelaimė įvyko jam 
einant drapanų parinkti dėl 
Lietuvos. Gaila žmogaus ir ge
ro Lietuvos žmonių draugo. 
Jis daug pririnko drapanų ir 
čeverykų.

L. Bekešiene.
(Nuo Red. — Kitos žinutės 

laike Laisvės neišėjimo nuse
no, tad visai praleidžiame.)

Bloomfield, Conn
Greibie- 
Valgius 
J. Kon- 
D. Val- 

Prie

Vieša Padėka

Bullienė, 
čereškienė.
d. J. Labeika, P
Kontenis valgius

Gedemino Draugystė

Lietuvos 
O. Galinai- 
Balzarienė, 
Siganeviče,

Vidutinės ir stambesnės fi
gūros moterims suknelės for
ma gaunama 34 iki 46 dy
džio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

KALBANT APIE MADASSo. Boston, Mass
mėnesio dienas, jeigu oras ne

buvo

B.

Montello, Mass

Stasė

BANGA PERSKYRŲ

Iš

Pratęskime Vasarinius
Nėra reikalo rengtis pagal

Milčiai buvo "sup- 
ir linksmi, kad mes juos

kad brangiųjų ke- 
vakarinių suknelių 
šiemet vartojami vi- 
kailiukai, visokiau-Moterų skyriuje šj kartą 

talpiname tiktai skubiausius 
jam atsiųstus raštus. Užlei
džiame likusią vietą kitiems 
dėl Laisvės neišėjimo užvilk
tiems raštams.

Skyriaus Vedėja.

Iš Atsibuvusio LLD Moterų 
Draugiško Išvažiavimo Rugsė

jo 8 d. Tamašauskų Darže, 
West Roxbury

Pats išvažiavimas
draugiškas, gražus. Publikos 
jame dalyvavo vidutiniai. Lie- 
tinags oras išvažiavimui dali
nai pakenkė. Bet gražiai, nuo
širdžiai dirbant, Lietuvos naš
laičių paramai liko $39.50. 
Drg. M. Dambrauskienė į 
žaisliukų fondą aukavo $2. 
Viso $41.50 tapo pasiųsta Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui supirkimui vaikučiams 
dovanų. Taipgi vienas drau
gas prisidėjo su auka. Tas d. 
daug sykių jau yra gražiai 
parėmęs Lietuvos žmones.

Draugai Jonas Žekonis, C. 
Žukauskas, B. Tamašauskas 
daug pagelbėjo moterims pri
rengti šį parengimą. Draugės 
B. Chubarkienė, A. Buividie- 
nė, H. Simanavičienė, U. Ka- 
valiunienė, M. Dambrauskie
nė per dieną dirbo, kad pavai
šinus svečius.

Todėl ir nuo mūsų LLD mo
terų kuopos Lietuvos našlai
čiai gaus žaisliukų Kalėdų do
vanoms.

Visiems dalyvavusiems iš
važiavime ir visiems darbuo
tojams, varde LLD 2-ros kuo
pos moterų, širdingai ačiū.

kėką, užkandžių ir dovaną.
Draugė Ona Milčienė labai 

nustebo, kada visos suėjome 
į jos stubą ir uždainavome 
Linksmo Gimtadienio! Abudu 
draugai Milčiai buvo 
1'aiS 1 r 1111 noun, navi iiivo 

aplankėm. Mus gerai pavaiši
no su saldžiais ir karčiais gė
rimais ir skaniais valgiais. 
Gražiai laiką praleidom.

Mes vėliname abiem drau
gam sveikatos ir laimingo gy
venimo.

Didžiadarbi Lietuvos 
Žmonią Rengėja

ONA MILČIENĖ
Rochester,. N. Y., Mezgėjų 

Kliubo narė.

Iš Moterų Veikimo

Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkime, laikytame rug
pjūčio 30-tą, pravesta keletą 
gerų tarimų. Paskirta $50 
Lietuvių Tautiško Namo Drau
govei, 10 dolerių Lietuvių Me
no Sąjungos Suvažiavimui, ku
ris įvyks spalių mėnesį, Chi- 
cagoje, 10 dolerių pagalbai 
sergančio draugo J. Burbos iš 
Bostono.

Komisija išdavė raportą iš 
pikniko, įvykusio rugpjūčio 
18-tą. Pelno liko 50 dolerių.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio komisija išdavė rapor
tą. Pelno liko $54. Piknikas 
nebuvo sėkmingas, nes tą pa
čią dieną įvyko kitas, svarbus 
tarptautinis piknikas Mayn
ard e.

Svarstyta sekančios žiemos 
sezono veikimas. Galutinai 
nutart palikta sekančiam su
sirinkimui.

Įstojo į kliubą dvi naujos, 
jaunos, gabios narės: Ona 
(Mineikaitė) Bover ir 
(Mineikaitė) Stanley.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 27-tą, L. Tautiško Na
mo mokyklos kambaryje.

Biruta.

Be kitų blogumų, karas, 
po jo atėjusios daug kam 
netikėtos sąlygos, įdilinti 
nervai atneša ir į šeimas 
suįrutę. Viename tiktai 
Brooklyne pirmais 7 mėne
siais 1946 metų oficialiai iš
siskyrė 2,192 poros. Tuo 
tarpu šiame mieste ir abel- 
nai New Yorko valstijoje 
gyvuoja sunkūs ir painūs į- 
statai perskyrų klausimu. 
Išsigalintieji p i n i g iškai 
vyksta kitur.

vos tik pramerkiau
operacijos, slaugė

Po skausmingos operacijos 
ligoninėj, aš jau esu savo na
muose. širdingiausia dėkoju 
toms draugėms ir draugams, 
kurie mane aplankė, ypatin
gai Hartfordo Lietuvių Lite
ratūros Moterų Kliubo na
rėms, draugėms Giraitienei, 
Kazlau, Mulerankienei ir šil
kams, taipgi už gėlių bukietą.

Dar 
akis po
atneša didelį gražių gėlių ry
šulį su kortele, užrašyta “Mr 
-& Mrs. Vilkas.” Apsiverkiar 
:š džiaugsmo. Tų draugų šir 
dingą užuojauta buvo man di 
džiausis suraminimas. *)

Tačiau negaliu aplenkt/ 
ir gerų prietelių Valavičių if 
Wapping taipgi ir už gėlių by 
kietą ir jų giminaitės Marijo 
nos, Tvaranaičio, ' žaldauskų 
Bagozų ir Zigmantų šeimynos 
ypač Sophijoš už davimą 
kraujo.

Tai pirmą kartą savo gyve
nime turėjau eiti į ligoninę. 
Ten neramu, ten nejauku. Bet 
kada artimi draugai ir priete- 
liai aplanko, sustiprina mora
liai ir [priduoda vilties išeiti į 
laisvę ir gyventi. Todėl ačiū 
tiems, kurie lankė mane.

Veronika Sirvidienė.
t

Ona Milčienė yra mūsų, ro- 
chesteriečių Mezgėjų Kliubo, 
o gal ir visos Amerikos grei- 
tadarbė mezgėja ir žymi au
kotoja Lietuvos žmonėms. Ji 
numezgė 557 kavalkus ir dau
geliui iš tų mezginių savo lė
šomis vilnas pirko.

Draugė Milčienė numezgė 
400 didelių sveterių su ilgo
mis rankovėmis ir aukštais 
kaklais, 125 vaikam sveterius, 
12 porų kojinių, 20 porų pirš
tinių. Ji aprėdė šimtus Lietu
vos kovotojų ir vaikučių.

Abudu, Augustas ir Ona 
Milčiai verti garbės. Labai 
daug aukavo pinigais, drapa
nom, valgiais. Kožname pa
rengime jie pirmutiniai su vi
sokia pagalba, kad tik dau
giau pagelbėti mūsų broliams 
ir sesutėms Lietuvoje. Mes, 
rochesteriečiai, sveikiname ir 
džiaugiamės turėdami tokius 
gerus draugus.

Kaip Mes Ją Pagerbėme
Mes jau ilgas laikas galvo

jome, kaip čia prisitaikyti 
progą pagerbti mūsų mylimą 
draugę Oną Milčienę. Tai mūs 
mezgėjų čampionė - greita- 
darbė ir aukotoja dėl Lietuvos 
žmonių. Penkiolika draugių 
susitarėm padaryti jai surpri- 
zą jos gimtadienio ir varduvių 
dieną. Nusinešėm gimtadienio

Bendradarbėms-- 
Skaitytojoms

Bent kiek geresnieji drabu
žiai šiemet tebėra nesvietiškai to sezono, kaip kad nėra rei- 
brangūs. Turint šiek tiek pa
kenčiamą aprangą visai never
tėtų naujų pirkti. Tas pagel
bėtų aukštas kainas iš dausų 
nukeldinti ant žemės.

šiemetinėse madose yra da- 
dėta šis tas naujo. Kai kas iš 
tų pridėčkų yar gražaus. Di
džiuma tų pridėčkų neprideda 
gražumo, tik prašmatnumo. 
Tačiau reikia turėti mintyje, 
kad didžiuma gražiųjų ir ne
gražiųjų pridėčkų turi vieną 
vyriaus) tikslą — prigundinti 
pirktis naują drabužį ar jums 
jo reikia ar nereikia. Prigun
dinti manyti, kad jūsų sena
sis drabužis jau išėjęs iš ma
dos.

Jeigu Jau Iš Tikro Reikia
Neišvengiamai reikiant pirk

tis drabužį, reikia jo vertę 
spręsti ne pagal prašmatnius 
apvadus ar formas. Reikia 
spręsti iš to, kaip drabužis tin
ka prie jūsų augmens ir fi
gūros. Ko jis būtų vertas, jei
gu tuos visus gražylus nuimtu- 
mėt? Kaip ilgai laikysis?

Net jeigu jūs šiandieną ir 
stovite tokioje padėtyje fi
nansiniai, kad sekamą pava
sarį išgalite pirktis kitą pama
tinį drabužį, perkant šiemeti
nį vistiek spręskite taip, kaip 
kad jis turėtų išlaikyti daug 
metų. Juk negali žinoti, ką 
atneš kiti metai — užtenka 
ilgokos ligos, nedarbo ar fi
nansinės krizės, kad nušluoti 
jūsų išteklių.

Atnaujinimas Senųjų
Jeigu jūsų senasis kostiu

mas ar ploščiųs pamatiniai dar 
geras — nesuplyšęs, nepradP 
lęs kur nors blogoje vietoje, 
jūs galite jį atnaujinti — ap
gydyti, pridėti naujumo po
žymių. Galite padaryti nepa
žįstamu, jeigu jūs turite šiek 
tiek laiko ir sumanumo prie 
siuvimo arba turite prieinamą 
kriaučių.

Apdilęs ploščiaus kalnierius 
pigiau atsieis pakeisti nauju. 
Arba galite išgalvoti apdilu
siems kraštams naujus apva
dus ar perdirbti į naują for
mą. Perdirbti galima tik di
delius kalnierius.

Apdilusiam skverno kraš
tui ir rankovėms galima uždė
ti kailiukų, baroniukų ar šiaip 
medžiagų apvadus (trimin- 
gus). Kailių atkarpų galima 
gauti nebrangiai tūlose didžio
siose departmentinėse krautu
vėse ir kailiasiuvyklose. Taip 
apdekoruotų šiemet yra ir 
naujų.

Kalbant apie kailius, norisi 
priminti, 
purių ir 
puošimui 
šokiausi
siose formose. Vartojami die
niniams ir vakariniams puošti 
aksomai ir kitokį audeklai.

kalo rengtis pagal tokią ma
dą, kuri mūsų nedabina.

Šiltomis rudens dienomis 
tinka ir rimta moteriškė dėvės 
lengvu vasariniu drabužiu. 
Pažymėjimui naujovės, rude- 
niškumo, jeigu jau taip nori
ma, galima prie šviesios suk
nelės dėvėti tamsūs batukai ir 
kiti pridėčkai — piniginė, dir
žas, apykaklė, audeklinis ar 
kailinis sprandui ar ir pečiams 
apsiaustėlis neštis.

Vasarinės be rankovių suk
nelės gražiai atrodys su skir
tingos (kontrastinės) spalvos 
ilgomis rankovėmis bliuze ar 
megstinuku.

Ir yra daugybės kitų būdų 
pratęsti tarnybą vasarinių ir 
panaujinti išvaizdą rudeninių 
ir ^žieminių drabužių.

Wit
Mote

USED

Gražuolė sulieja skrybėles Adam Hat laboratorijoje 
išbandymui, kiek skrybėlė ’gali atlaikyti lietaus. Tos 
naujos plastic felt skrybėlės, anot United States Test
ing Laboratories bandymų, “išlaikančios formą ir ne
susitraukiančios po visiškai peršalpinimo.
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(Tąsa)
— O tu ko lendi ne į savo reikalus, 

Horpyna? Ko lendi, kur tavęs nepra
šo? Ko čia užsimanei, skerdyklą ant ke
lio padaryti? Dar mažai čia buvo lavo
nų? Ką tu sau galvoji, kad tu jau pati 
išmintingiausias teisėjas.

Terpylycha pasitraukė per žingsnį ir 
žiūrėjo, nesuprasdama, ko anoji siekia.

— Nori jį čia pribaigti lengva mirti
mi, minutė, dvi, ir viskas? Už Levoniu- 
ką, už mūsų vaikus, už mūsiškius, kurie 
žuvo, tos dvi minutės tau atlygins? O 
tegu gyvena, tegu gyvens, tegu sulaukia 
savo likimo, tegu jį iki galo, iki pasku
tinio lašelio išgers! Tegu į savo žemę 
grįžta, tegu pamato, kaip jiems visiems 
teks atsakyti, už viską, už viską! Ne tik 
už vieną Levoniuką!

r — Teisybę kalbate, Kriaučiukiene!
. — Teisingai šneka — pasakė Pelčia-

rienė.
— Aš tau sakau, Horpyna, kiekvienas 

iš jų, kuris dabar miršta, laimi, labai 
daug laimi! Leisk jam pamatyti, kaip jų 
armija atgal ims ristis, kaip jie bėgs, 
stipdami badu, kaip step^e voliosis, kaip 
užu kiekvieno krūmo ir kiekvieno miške
lio žmonės puls juos su šakėmis, su kuo
lais! kaip juos prakeiks vaikai, kaip jie 
stips grioviuose, ir niekas jiems vandens 
lašelio neduos! Tegu mato, tegu žiūri, 
kaip jo miestus ir jo kaimus vėjas dul
kėmis išnešios, kaip jų vietoje nieko ne
liks, tiktai pelenai ir- dilgėlės! Tu jam 
leisk sulaukti, kada jį jo žmona pra
keiks, kada jo vaikai jo išsižadės! Ką, tu 
nori jam skirti lengvą mirtį? Kvaila tu, 
Horpyna, nors ir sena! Numirti lengva, 
bet jis tegu gyvena, tegu šimtą metų! 
Tegu prašo mirties, kad ji ateitų, o ji 
neateis, neateis taip greit, net giltinė 
nuo vokiškos maitos nusigręš!

Užduso, užspringo žodžiais ir nutilo, 
spausdama rankomis plakančią širdį.

z — Teisybę sakote, Kriaučiukiene! — 
' parėmė ją Pelčiarienė, ir bobų ratas pra- 

siskyrė, suiro. Du raudonarmiečiai iš
vedė belaisvius į kelią ir nužygiavo su 
jais vieškeliu.

Terpylycha stovėjo vietoje, žiūrėdama 
į nueinančius.

— Gaila jums? — paklausė Puzyrienė

apsigaubdama skarą.
— Juk atsiskaitėte už visą su tuo vo

kiečiu, kurį tvarte nugalėjote...
— Tu tylėtum, — ėmė nerimauti Ter

pylycha, dairydamosi, ar kas nors negir
di. — Matei, kokie jie žmonės? Tu šau
ki, dar prikibs prie manęs... O tai buvo 
visai kas kita, juk su šautuvu šiauduo
se pasislėpė, ir dar mūšis ėjo...

Bet šautuvą jums pats į rankas 
grūdo...

—Žiūrėkite, kokia ji! Matei? Grūdo 
ar negrūdo, mano reikalas, ir į mano 
tvartą įlindo, tai mano teisė vokietį nu
dobti. Mat kokios atsirado... Aš savo tai 
žinau, ką man bešnekėtumet, nė vienas 
gyvas nebūt iš čia išėjęs...

— Pagaliau ir taip nė vienas gyvas ne
išeis...

— Aha, kaip tik! O belaisviai?
— Na, belaisviai... Jeigu jau su mumis 

nebekariauja, tai kas mums?
— Et, — numojo ranka nepatenkinta. 

— Tokios jūs lyg ir piktos bobos, o pyk
tis jums bematant praeina...

— Tai ką, Kriaučiukiene ne pikta?
— Ne mano galvai jos šnekos. Aš tai 

savaip, paprastai.
Staiga ji nutilo ir sukluso.
— Ar man taip atrodo, ar jau iš pa

trankų nebešaudo?
Puzyrienė valandėlę pastovėjo.
— Žinoma, tylu... Ir žinote, man atro

do, kad jau gerokas laikas tylu, tik čia 
su tais belaisviais toks buvo triukšmas, 
tai žmogus negalėjo nė suvokti...

— Ką tas gali reikšti?
— Pasibaigė mūšis, ar kas?
— Reikia paklausti.
— O kas gali žinoti?
— Vadas tikriausiai žino.
t- Bet tau nepasakys, vėl kokia nors 

išmintinga pasitaikys ir pasakys, kad tai 
karo reikalai, ne tavo...

Bet ne tik Terpylycha ir Puzyrienė 
atkreipė dėmesį į staigią tylą, kuri vieš
patavo ten, kur toli, toli horizonte juo
davo pirmieji miškai. Šalovas kas valan
dėlę įbėgdavo į trobą, kur prie telefono. 
sėdėjo budėtojas.

— Skambink, skambink! Neatsako?
— Negirdėt.

(Daugiau bus)

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 5 dieną mirė Lais

vės skaitytoja drg. Josephine 
Bultrush, 28 Benham St. šioj 
šalyj išgyveno 32 metus. Pa
liko nuliūdime dvi dukteris— 
Mrs. George Simonin, Brook
lyn, N. Y. ir Mrs. John Grant, 
Waterbury, Conn., ir vieną 
sūnų, Raymond Baitrush, Wa
terbury. Mes reiškiame gilią 
simpatiją dėl jos likusios šei
mynos, jų liūdnoje valando-

Rugsėjo 11 d. vakare įvyko 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kp. susirinkimas. Na
rių atsilankė neperdaugiau- 
siai, tur būt gal dėl to, kad 
nematė Laisvėje pagarsinta, 
kada bus draugijos susirinki
mas. O Laisvės žmonės nega
lėjo gauti dėl to, kad trokerių 
streikas dabar buvo New Yor
ke ir Laisvė negalėjo popie- 
rio gauti.

Susirinkime, tarpe tarimų 
ir komisijų raportų, buvo ra
portas ir drapanų rinkimo ko
misijos, kuri renka ir siunčia 
drapanas dėl Lietuvos bied- 
nų žmonių. Raportą davė K. 
Yenkeliūnienė ir M. Strizau- 
skienė, kurios daugiausia dir
ba dėl drapanų rinkimo. Jos 
pranešė, kad drapanos dar 
yra renkamos, bet jau pasku
tinis siuntinys bus išsiųstas 
spalių mėnesį. Jos prašė visus, 
kurie dar turi drapanų, kad 
aukotų jas dėl šio paskutinio 
siuntinio. Taip pat prašė jos, 
kad visi, stengtųsi parinkti 
drapanų pas savo pažįstamus 
ir priduoti jas M. Strizauskie- 
nei, 5 Henry St., arba M.Svin- 
kūnienei, 650 Highland avė. 
Todėl, kurie dar turite gerų 
drapanų, kurių nenaudojate, 
tai prašome paaukoti dėl šito 
paskutinio siuntinio.

Susirinkime buvo pakeltas 
Laisvės vajaus klausimas, ku
ris prasidės spalio 1-mą die
ną, kaip būtų galima gauti 
daugiau Laisvei naujų skaity
tojų ir kaip sukelti pinigų dėl 
palaikymo Laisvės. Tas klau
simas buvo plačiai diskusuo- 
jamas. M. Svinkūnienė pareiš
kė, kad ji ir šiemet dalyvaus 
vajuje. Po diskusijų buvo nu
tarta sušaukti Laisvės skaity
tojų ir šėrininkų susirinkimas, 
kad tą dalyką būtų galima 
geriau apkalbėti ir padaryti 
planus dėl vajaus. Į komisiją 
dėl sušaukimo susirinkimo iš
rinkta S. Meisonas ir P. Bo- 
kas. '

Literatūros Draugijos 28 
kp. rengia ir pikniką dėl Lai
svės vajaus reikalų. To pikni
ko komisijoj yra S. Meisonas, 
M. Svinkūnienė ir M. Meiso-' 
nienė. Jie pranešė, kad pik
nikas įvyks nedėlioję, rugsėjo 
29 d., Lietuvių Parke, Chest
nut Hill Road, Waterbury. 
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 
25 c. ypatai su taksais. Šo
kiams gros John Satulos or
kestrą.

šis* piknikas bus paskutinis 
šį sezoną ir jame bus skanių 
gėrimų ir gardžių valgių, ku
riuos gaspadinės rengiasi spe
cialiai pagaminti, tai yra, bus 
kepami bulviniai blynai ir 
duodami su rūgščia Smetona, 
ir bus farmeriškų sūrių, ku
riuos ketino pristatyti draugė 
Cepukaitienė iš Bristol, Conn.

Gerbiami lietuviai! Malonė
kite paremti šį paskutinį pik
niką, kuris yra rengiamas 
dienraščio Laisvės vajaus nau
dai, kad pagelbėti tiems žmo
nėms, kurie iš priežasties li
gos, senatvės ar bedarbės, ne
gali atsinaujinti dienraščio 
prenumeratą, o skaityti Lais
vę nori. Komisija

Pittsburgh, Pa.
Kaip visiems žinoma, kad 

vasaros laike visos organiza
cijos ir SLA kuopos nelaikė 
mitingų per porą mėnesių.

Dabar, pasibaigus vakaci- 
joms, rugsėjo mėnesį visos 
kuopos pradėjo laikyti susi-' 
rinkimus. SLA kuopų susirin
kimuose pirmiausiai buvo 
svarstoma Seimo nutarimai ir 
konversijos planai.

Dabar norėčiau paminėti 
apie SLA 195 kp. nutarimus. 
Tas, kaip paprastai, turėjo 
būti talpinama SLA organe 
Tęvynėj. Bet visiems yra ži
noma, kad Susivienijimo cen
tre yra uždėta didelė cenzū
ra: jeigu jiems patinka, arba 
po jų puse, tai tuojaus patal
pina — iš vieno žodžio pa
daro čielą straipsnį. O jeigu 
jiems nepatinka, tai tuoj at
meta ir sako, kad tai propa
ganda. Tokiu būdu aš pri
verstas parašyti į tokį laikraš
tį, kuris talpina. Dėl to pra
šyčiau Laisvės redaktoriaus, 
kad patalpintų tuos kuopos 
nutarimus.

SLA 195 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyko rugsėjo 8 d. 
Susirinkiman buvo atsilankę 
daug narių, visi norėjo žinoti 
apie Seimo nutarimus ir kon
versijos planus. Kuopos val- 
dyobs nariai pranešė apie 
Seimą ir jo nutarimus, kurie 
buvo patalpinti SLA organe 
Tėvynėje. ' '■

Nėra priverstina persikelti 
į naują apdraudos skyrių, kas! 
nori gali persikelti, o kas ne
nori, gali pasilikti sename 
skyriuje. Seime, girdi, val
džios inšiurinso atstovas ne
sakė, kad turite persikelti, 
bet tik pagyrė Susivienijimo 
narius, kad tiek daug jų liuos- 
nojfiai nori mokėti aukštes-

(Tąsa 5-me pusi.)

mūsų kelione į saulėtą floridą
EASTON, Pa. — čia gy

venta maž daug apie 40 me
tų. Per visą laiką buvo vis
ko, blogo ir gero. Darbuotasi 
kaip sau, taip ir darbo klasei 
be galo ir krašto, daug. Buvo 
ir tokių kelių metų, kad nieko 
neveikta ir nieko nesidarbuo- 
ta. Gal tai buvo kiek apsilei
dimo, ar gal norėta kiek pa
silsėti. f

Pagaliau susitaupyta kiek 
pinigų, sumanyta važiuot į 
Floridą. Turėjome neva biznį 
— kirpyklą — barber shop, 
ir namą, pilną rakandų. Gyve
nimas sekėsi pusėtinai gerai. 
Tiktai su ta sveikata ne ka
žin kaip gerai, ypač žiemos 
laiku: šalčiai - slogos ir kito
kios kvarabos. Bėgi žmogus 
pas vieną gydytoją, nieko ne- 
mačina, eini pas kitą, trečią— 
rezultatai tie patys. Ant galo 
sustoji pas juos eiti, ir nauda 
būna geresnė, o ir kišenė 
sveikesnė. Ant galo išsipar - 
duodame viską ir važiuojame 
į saulėtą Floridą.

Rugsėjo 9 susikrauname į 
limoziną visas savo drapanas 
ir kitokius daiktus, kad net 
mašinos šonai braškėjo. Ant 
rytojaus leidomės į kelionę. 
Limozinas naujas, 46-tų metų, 
skrenda kaip paukštis. Pirmą 
dieną padarėme penkius šim
tus mylių. Apsinakvojome 
Benson, N. C. miestelyje, na
me, panašiame į palbcių — 
visur išklota brangiais rau
donais kilimais, kaina $3 už 
porą per naktį. Tai mes roka- 
vome gana pigiai.

Ant rytojaus pavažiavus 
kelias mylias, man sustojus 
pasiteiraut kelio, žiūriu iš už
pakalio sustojo kita mašina, iš 
kurios išlipo žilagalvis žmo
gus, kuris nuo tolo pažino ma
ne. Tai buvo Juozas Griciu- 
nas, su žmona iš Summitt, N. 
J. ir kartu vežėsi Walterį Si- 
maną, taipgi mūsų pakraipos 
žmogų, nes jis prenumeruojąs 
Laisvę ir Vilnį. Kiek pasikal
bėjus, nutarėme kartu tais pa
čiais keliais važiuot. Draugas 
Griciunas, paaukštino mane į 
kapitoną, sako, tu šauk pir
ma, o aš seksiu tave. Aš tai
kiau važiuot nuolatos po 55 
mylias per valandą. Per daug 
kartų sustodavom pasilsėt, už- 
sikąst ir kavos išsigert, ir pa- 
plepėt apie svieto marnastis, 
o ir motorus kuru aprūpinti. 
Diena pasitaikė lietinga, kar
tais pylė, kaip iš kibiro. Bet 
tas mašinų vairavimo nei kiek 
nesutrukdė, nes su ta pačia 
diena mes pasiekėme Flori
dos rubežių, padarydami 470 
mylių! Lietui lyjant, prisėjo ir 
nakvynės jieškot. Apsinakvo
jome Yulee kaimelyje, jau 
Floridoj, katadžiuj — cot
tage. šaunus, gražus ir švarus 
namelis, šaltas ir šiltas van
duo, lašų maudynė, po $3 dėl 
poros. Ta pati kaina ir dėl 
vienos ypatos. Labai gerai iš
simiegojome, smarkiam lietui 
lyjant. ' '

Ant rytojaus nuo pat ryto 
atsisveikinome su Griciunais 
ir W. Simanu, nes nuo tos vie
tos mūsų keliai skyrėsi. Jie 
patraukė linkui Miami, pas 
Paukštaičius, o aš su savo 
žmonuke į St. Petersburgą pas 
Joną Pocių. Į trečią dieną ir 
trečią valandą po pietų jau 
mes buvome vietoj pas Pocių. 
Viso padarėm 1,243 mylias, 
su vartojant 67 gorčius gazo
lino, kuris man lėšavo $16.26 
ir vieną kvortą aliejaus už 
35c. Aišku, mašina buvo pri

Lietuvių Kuro Kompani j a
I * ■

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iŠ anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristaiymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

anei skrečio. Tiktai 
išvažiavimą iš namų, 
kraunant, skubinant,

Apsistojus pagal 
pas vieną valgyklą 
žiūriu ant durų di- 
raidėm užrašyt#: 

Only.” Supratau, kad 
taikomas negram; 

apsižiūrėk, jeigu tavo

rengta iš namų dėl ilgos— 
trijų dienų — kelionės.

Kelionė buvo laiminga ir 
1 pasekminga, niekur nepakly- 
dome nei per sprindį ir su ki
tom auto mašinom neužsiga- 
vome, 
prieš 
viską 
pamečiau auto, mašinos ope- 
ravimo leidimą, o kartu ten 
daug adresų ir kitokių vertin
gų korčiukių.

Važiuojant per Washing
ton, D. C., apžiūrėjome nau
jai pastatytą milžinišką Tho
mas Jefferson paminklą. Pa
statas visas balto marmuro, 
aplink didingi laiptai ir stul
pai, pats Jeffersonas labai 
aukšta bronzo statula. Stebė
tinai gražus paminklas, kuris 
dėl valstybės lėšavo tris mi
lijonus dolerių.

Kiek toliau pavažiavus už 
Washington©, dar buvo ma
tyt daug baudžiavos-vergi jos 
pėdsakų, 
vieškelį 
užsikąst, 
dėlėm 
“White 
parašas 
reiškia, 
oda nuo saulės bus tamsiai 
įdegusi, tai kad ir iš baltųjų 
būtum, gali but išspirtas lauk. 
Maniau nusispjaut ant tokios 
sainos ir važiuot toliau, bet 
pagalvojus, einame su mote
raite į vidų. Tuoj prisistato 
žilagalve aristokratiška mote
riškė su šypsena, paklausė, ko 
norime. Užsisakėme po puo
duką kavos. Ar tai viskas ?— 
ji1 paklausė. Užteks, sakau. 
Moteriške susiraukė. Aš pa
stebėjau, sakau, kaip poniutė 
mitrinsi tą šovinistišką para
šą nuo durų, tai ir biznio dau
giau gausi. Užsimokėjom po 
5c už kavą ir buvo “good
bye.” Tokių parašų matėme 
daug visur, ir ant išeinamųjų 
vietų-toiletų. O kur eiti juo- 
daspalviams, nemačiau, ar tai 
jie turėtų viską suleisti į kel
nes? Aš abejoju. O gal ko
kiuose užkampiuose, kurių aš 
nesiėmiau j ieškoti.

Buvo tai rugsėjo 13 diena. 
Oras toks ramus, kad ant me
džių lapai nei kiek nekrutėjo, 
saulutė švietė, stuboj karščio 
buvo 85 laipsniai, bet laikraš
tis rašė, kad tą pačią dieną, 
tarpe Jacksonville ir Miami 
siautė vėtros - uraganai. Tai

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu. 

buvo mūsų antra diena gyve
nimo St. Pelersburge, Fla. 
Pietus pasivaigėm Webbs val
gykloj, Roast Beef, negras pa
tarnavo, o kita negrė mergina 
nešiojo kavą po valgyklą. 
Prie užsakymo pilnų pietų 
duoda ekstra kavos už dyką, 
kiek tiktai nori. Patarnautojų 
mačiau pusę negrų, pusę bal
tųjų, bet klijentų negrų ne
mačiau n si vieno. Bet nei pa
rašo niekur nemačiau, kad 
“White Only.” Už pietus už
simokėjau už du $1.60.

Tą pačią dieną po pietų su 
Pociais važiavome maudytis 
“kelias mylias” už miesto. 
Rezidencijų sekcija, “byčius”, 
kelių mylių ilgumo. Mašiną 
pasistatėme prie pat krašto 
marių. Mašinoj galima nusi
rengti ir apsirengt, reiškia, 
maudymasis nieko nekaštuo
ja. Smiltys baltos, smulkios ir 
visur švarios, vanduo truputį 
turi žalios spalvos, švarus, 
kaip krištolas ir labai šiltas, 
kaip katile pašildytas. Vilnys 
per pusę mažesnės, negu At
lantic City, N. J. Pabridus ko
kią 20 žingsnių, vanduo pra
deda siekt pažastis^ prigert 
pavojaus nėra, tai nėra nei iš 
vandens gelbėtojų. Maudosi 
visur kur, jokio užsigrūdimo 
nėra. Maudosi būreliais, ma
tyt, šeimos, vieni nuo kitų per 
kokius 50 žingsnių. Ant kiek 
oras šiltas, ant tiek pat ir 
vanduo šiltas, o pačiame pa
kraštyje vanduo karštesnis už 
orą, vanduo -sūrus ir sveikas, 
plaukyt visaip kaip labai len
gva, per visą dieną gali būti 
vandenyje. Išbridus į pakraš
tį tuoj pasidaro šalčiau, negu 
vandenyje.

žioplinėdamas pakraštyje, 
pastebėjau smiltyse daug sky
lių, nuo colio iki dviejų plo
čio. Atsisėdau ir pradėjau į 
viską stebėti, žiųriu, per smil

RONKONKOMA
8634

iiJ

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST,

GREEN STAR BAR & GRILL
UETVV1ŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
t1 Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) 

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

tis replioja gyvūnas, kaip va
balas, su daug kojų, kokių 3- 
4 colių ilgumo, visas peršvie- 
čiantis, šviesiai krištolinis, ir 
nepaprastai švarus ir gražus. 
Pašokstu ant kojų ir bėgų ar
tyn pasižiūrėt, kaip jis atro
do, o jis čia pat dingo! Prasi- 
krapščiau akis, pamislinau, 
taip kas akyse vaidinosi sau
lėtoj Floridoj. Atsisėdu vėl ir 
pradedu tėmyt, ar dar ką ne
pamatysiu. štai vienas didelis, 
kitas mažesnis, greitai bėga 
per lygias smiltis. Aš pašoks
tu ant kojų ir pamatau, kad 
jie žaibo greitumu smunka 
i tas skyles. Aha, sakau, ir 
pradedu su skiedra kastis į tą 
skylę, bet skylės būta kaip ir 
urvinės, ir ta pati užbyrėjo 
smiltim. Ten pat vyras su 
jauna leide man paaiškino 
anglų kalboj, kad tie vabalai 
vadinosi “Sand Crabs” — 
smilčių krebsai. Florida yra 
turtinga visokiais vabzdžiais, 
kurie, aš manau, žmonėm pri
daro daug nesmagumo. O jau 
tų paukštelių visokio kalibro! 
Rašant šiuos žodžius, prie aft- 
virų, langų— girdi jų giesmes, 
tikras koncertas.

Kitą kartą gal ką parašy
siu daugiau. Ar mums patiks 
Floridoj gyvent, tai didelis 
klausimas.

V. J. Stankus.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas j 

visokių vynų ir degtines j

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

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

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- J 
virną. Patogiai ir gražiai 9 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •* •

1113 Mt Vernon St S Jį 
PHILADELPHIA, PA. J j

Telefonas Fopl&r tilt
••••••••o *••*•••• ••••••
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** k Jonas Kaškaitis

Kaip reta!

paveiks-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Jau pusė po vienuolikos. 
Svečiai skirstosi, nudengti 
stalai vieniši eilėmis silsisi.

mes. Susėdom 
automobiliu.

mus veža, tas 
Valteris? Te-

Išėjom ir 
prabangiau 
Bet kur jis 
syetingasai 
resiote pridarniai sėdi su
juo kartu prieky, o mudu, 
sau išsikėtoję, atsilošę, kaip 
kėkštai, užpakaly. Nė vie
nas nerūko!

nesakom a- 
vairuotojas

liukas su rankom išsiuvinė
tais uždangalėliais šlapi... 
Va tai tau... Ir vėl lyta nak
čia. Apšluosčiau, ką sugrie
bęs. Juk nesmagu: šeimi
ninkės daiktai, o mes nesu
sipratom, guldami, labiau 
lango privert, nuo jūrų pu
sės... Ką jau padarysi. O 
maniškė tebemiega.

Apsiruošiau, pagimnasti- 
kavau. Jau vėlokai, tai pus
ryčių ir nėjom. Teresiotė 
parnešė porą kvortų pieno, 
džiovinių, vaisių. Papusry- 
čiavom namie. Kas dabar? 
Norėjom susitikti su dakta
ru Singletonu: tai 
mokyklos draugas, 
mokėms medicinos, 
žmona irgi buvo su 
ke k^rtu ligoninėj,

Mudu nieko 
pie važiuotę: 
juk geriau žino. Ot tik taip 
sau ūtarojam apie vakaro 
įspūdžius. O Teresiotė, at- 
sigrįžus, ir pareiškia, kad 
dabar mums parodys nau
jąją, vakarinę miesto dalį. 
NX ką gi? Gerai. Nors jau 
mieguisti, bet įspūdžiams 
dar nevisai atbukę...

Lygios plačios žvilga mė
nesienoj gatvės. Tarytum 
koks nuolatinis sodas arba 
parkas. Dailūs namukai 
skendi gėlėse ir krūmynuo
se. Teresė aiškina: tai nau
joji Galvestono dalis, kur 
pirma geltonavo smėlynų 
tyrlaukiai, pilni uodų ir ki
tokio amaro... Gi štai ir 
Valterio brolio daktaro so
dyba. Dar ir žiburiai tebe- 
švyti pro užleistus langus. 
Daktaras esąs vedęs, turįs 
dvejetą vaikų. Bandysim jį 
kada dieną kur susieiti.

Gal visą valandą iš leng-, _ 
vo važinėjom, žiūrinėj ome ; spėtna mo terūkė, 
jau miegančio miesto pano-i — -----  -----  —

mano 
kartu 

o jojo 
maniš- 
mokės 

slaugybos. Tokių retai čia 
bepasiliko Galvestone. Te
resei dažnai tenka slaugyt 
šito daktaro ligonis. Jis įžy
mus chirurgas. Tai Teresė 
ir patelefonavo daktarie- 
nei: toji būtinai užkvietė 
atvažiuot, už valandos.

Nuvažiavom busu. Ato
kiau nuo gatvės, plačiai nu
tūpęs krūmynuose, išdidžiai 
niūkso vienaaukštis mūri
nis namas. Mus pasitiko pa
ti šeimininkė. Mano nema
tyta nuo universiteto laikų, 
kai ji tebebuvo slauąe. Lai- 
na tokia, judri, greita buvo 
tada. Dabar su mumis gy
vai kalbėjo tokia pat judri 
ir gana energiška, dar ne- 

' Pavaiši- 
koka kola. Išrodė kam- 

ramą. Apsunkę, snaudulys ■ barius, paveikslus. Namų 
ima. Štai mes ir namie.: apyvoka Įspūdingai maloni. 
Valteris vienišas grįžta sa
vo viešbutin. Užmigom kie
tai. Nakčia, ant kito šono 
besiversdamas, jutau nuo 
jūrų vėjo šiurenimą. Ausys 
užkimštos, tai ir neišsijuši- 
nau. O ant rytojaus, pravė
ręs akis, matau — saulė 
tvieskia, bet komodas, sta-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus '

Darome ir Pritaikome Akinius.

Daktaro nebuvo namie: 
ligoninėj, prie operacijų. 
Virtuvėj girdėt luputuoja 
negraitė. Šeimininkė moti
nišku įkarščiu išrodė savo 
dviejų sūnų paveikslus. A- 
bu išėję ant gydytojų. Vie
nas tebetarnaująs laivyne, 
kitas esąs ligoninėj Detro- 
juj. Ant sienos, tarp kito
kių paveikslų ir atvaizdų, iš 
masiškų paauksuotų rėmų 
žiūri į mus lyg pažįstamas 
žmogus. Tai daktaro port
retas, artisto aliejais tapy
tas. Labai rimta, jei ne 
grėsmi mina. Pailgas vei
das, žili paausiai, plika gal
va. Tiriančiai žiūri. gilios 
akys, griežtokai suglaustos 
lūpos. Apsisiautęs juodu 
siautalu, formaliai univer-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

sitetišku išeiginiu...
Niūrus išdidumas dvel

kia nuo portreto. Įsižiūrė
jus, regis, ir pažintum. Bet 
kaip jis pasenęs, sugrubęs. 

.Studentu buvo gabus auga
lotas pasaušėlis, irgi gero
kai išdidus teksietis, tur
tingo farmerio sūnus. Aš, 
visiškai beturtis, svetimas, 
iš tolimo krašto čia kaž
kaip apsistojęs vaikinukas, 
su juo, kaip ir su daugumu 
turtingųjų studentų, viso
kių brolijų narių, mažai 
bendra turėjau. Į mane jie, 
valstijos šeimininkai, žiū
rėjo iš aukšto ir neretai su 
menkai slepiama panieka. 
Artimesnių, intymesnių 
studentų draugų tik keletą 
tada turėjau — iš vargin- 
giau gyvenusių... Deja, jų 
čia dabar nėra.

Daktarienė rūpestingai 
nupasakojo savo vaikų ga
bumus, mandagiai pasi
klausė ir apie mūsiškius ir 
visame kame atrodė gana 
natūrali ir pusėtinai atvira, 
be didelio nuduoto putnu
mo. Gerą valandą pralei
dom turiningai. Atsipra
šom, ruošiamės namo. Tai 
daktarienė svetingai mus 
susodino savo, pakardan ir 
nuvežė namo. Dabar bandy
sime, gal pasitaikytų susi
tikti ir su daktaru. Deja, 
nepasitaikė...

Tą pačią dieną, po pietų 
teko mums atsilankyt pas 
dar vieną mūsų senosios 
pažinties asmenų. Maniškė 
su seseria susitarę, telefo
nu pasikalbėjo su Miss 
Greer. Gryraitė mokės kar
tu su maniške toj pačioj li
goninėj slaugybos. Buvo ta
da labai kukli, jau gerai su
brendus - mergina. Baltu- 
čiukai jos plaukai, kaip li
niniai, baltos blakstienos, 
balti ančiakiai, baltučiutė o- 
da. Augalota, apygražios 
figūros mergina. Nebuvo ji 
taip jau magnetiška ir ne
rodė perdidelio veržlumo 
prie vaikinų, tai jos ir iš
gyventa senmerge iki kokių 
50 metų. Tada ji ištekėjusi 
už buvusio gelžkeliečio, gy
venančio dabar iš pensijos 
ir sutaupų.

Svainė vis kartais ima ir 
užsimina apie tą buvusią 
Gryraitę. Jos ištekėjusios 
pavardės neįsitėmijau. Ji 
išgyvenusi kur Chinijoj 17 
metų. Buvusi ten slaugė ir 
misionierė nuo presbiterijo- 
nų bažnyčios. Visa tai mane

nemažai intrigavo: Chini
joj... toj milžiniškų galimy
bių milžiniškoj šaly... Va
žiuojam greičiau!

Nuvažiavom busu. Seno
viškos struktūros medinis 
namas, be ypatingų preten
zijų. Nublukęs, pilkas, kaip 
ir dauguma tos kuklesnės 
gatvės namų. Įleido mus 
tris pati šeimininkė. Nors 
jau 35 metai, kaip jos ne
buvau1 matęs, bet be dide
lių pastangų būčiau gal ją 
ir kitur pažinęs. Taip ma
žai ją pakeitė laikas. Tokia 
pati natūrali, kukli moteru- 
tė. Taip pat baltutė, be nė 
jokių dažų bei pudrų. Pa
prastai naminiškai apsi
vilkusi.

• Sutiko mus su natūralia 
šilta šypsą. Ir iš jos veido 
spindėjo atviras nuoširdu
mas. Kai dėl jos metų (ji 
galėjo būt arti 70 m.), oda 
atrodė nepaprastai gludi, 
veidas jos tikrojo amžiaus 
nerodė, raukšlių buvo ma
ža. Visa jos asmenybė, at
sižvelgiant į visus moderni
nius dabartinius dirbtinu
mus, atrodė tokia nepapra
sta ir įdomi.

Išsikalbę jom. Taip, ji 
buvo slaugė ir misionierė— 
tik ne Chinijoj, bet Korė
joj. Buvo bent dviem at
vejais.* Pirmuoju kartu iš
gyvenusi ten bent 10 ar 11 
metų. Už kokių metų ir 
vėl< ten grįžusi ir‘išbuvusi 
iki 4<aro pabaigos.

(Bus daugiau)

Gromyko Smerkia Ang
ly ir Amerikos Armijas 
Chinijoj, Graikijoj ir kt

(^ąsa nuo 1-mo pusi.)

di j os premjero ir Panamos 
valdžios' protestus prieš 
Jungtinių Valstijų kariuo
menę tuose kraštuose. Jis 
nurodė, jog ir Chinijos res
publikos kūrėjo Sun Yat-se- 
no našlė reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos ištrauk
tų savo armiją iš Chinijos.

Anglijos delegatas Cado
gan, kaip ir paprastai, va
dino sovietinius parodymus 
tik “propaganda,” ir sakė, 
kad Anglų armija, girdi, 
niekur negręsianti suardyt 
taiką....

JUGOSLAVAI SUĖMĖ
AMERIKINĮ ŠNIPĄ

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavai areštavo ameri
koną Rioyų H. Stoeckelį, 
kaip įtariamą šnipą. Jis 
slaptai perėjo iš Austrijos į. 
Jugoslaviją ir fotografavo 
uždraustus dalykus, svar
bius Jugoslavijos apsigyni
mui.

Airijoj perlūžo ameriki
nis Constellation lėktuvas; 
sužeista 26 keleiviai.

KRISLAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co. 
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupine apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUSU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
 (210-216)

REIKALINGI 
DAILYDES 

Patyrę prie Form Work 
MOKESTIS

$1.87į Į VALANDĄ
5 Dienų Savaitė 

Devynios Valandos į Dieną 
Dvigubas Laikas po 8 valandų 

Valgis ir guolis suteikiama 
už $3 į dieną

LOUIS C. BOWERS & SONS 
Kreipkitės

BOWERS FIELD OFFICE 
at HEYDEN CHEMICAL CO. 

PENSNECK, PRINCETON, N. J. 
Tiesiai skersai nuo 
Geležinkelio Stoties.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS KIAUŠINIŲ
VAŠKUOTO.! OS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
40 Valandų Savaitė.

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Proga Pakilimams.
LAND O’LAKES 

CREAMERIES, INC.
54—11th Ave., New York City.

* (217)

MOTERYS (5) 
Reikalingos tuojau. Kambarių tvar

kytojos, stalų patarnautojos. 
Gyvenimas ant vietos. $80 j mėnesį. 

DWIGHT SCHOOL 
Englewood, N. J. 

ENGLEWOOD 3-0429
(216)

(218)
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Paterson, N. J
yra susirgęs
Randasi Bar-

Hospital. Tu- 
opcraciją. Ti-

Susirgo
Šiuo tarpu 

Juozas Bimba, 
nert Memorial 
rėjo nesunkią
kimasi, kad greitai pasveiks. 
Lankymo valandos: nuo 2 iki 
3 po pietų ir nuo 7 iki 8 vai. 
vakare. • 4 Rep.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LDS 55, 201 ir 138 kuopų bend
ras susirinkimas įvyks rugsėjo 29 
d. po 11127 St. Clair Ave., toje vie
toje, kur viršminėtos kuopos turi 
mintyj nupirkti. Tad kviečiamo vi
sus narius dalyvauti 10 vai. ryto, 
nes šis klausimas yra labai svar
bus apsvarstyti. — C. Andrews. 
(Laisvės vajus irgi jūsų organizaci
jos reikalas). (215-216)

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 27 d., 7:30 v. v., 29 Endi

cott St. salėjo įvyks draugiškas pa
sikalbėjimas Laisvės vajaus reikale, 
todėl abiejų LLD kuopų valdybos ir 
veikėjai prašomi dalyvauti. — Jr M. 
L., LLD 1 kp. sekr. (215-216)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bet tas veda prie didelių 

sukrėtimų pačią Demokratų 
Partiją. Demokratai, prieša
kyje su Rooseveltu, laimėjo 
tik todėl, kad jie palaikė ry
šius su šalies darbo liaudimi, 
kad juos rėmė CIO unijos, 
Politinės Veiklos Komitetas, 
New York o valstijoj Ameri
kos Darbo Partija ir daugelyj 
atsitikimų Komunistų Partija. 
Reakciniai republikonai tiks
liai stumia Trumaną prie poli
tikos, kad jis netektų kairiųjų 
paramos ir kad Republikonų 
Partija galėtų supliekti demo
kratus.

Pittsburgh, Pa

BRONZE SUTAISYTOJAI 
PIELAVOTOJAI 

ŠVEITĖJAI 
Puikiausios darbo sąlygos 

Unijinė dirbtuvė.
Apmokamos šventės ir vakacijos
SUPERB BRONZE & IRON CO.

8064 Atlantic Ave., B’klyn.

MEDŽIO APDIRBIMAS
Reikalingi darbininkai prie mašinų, šeivų 
drožinėtojai, pavieniai. Formų darbininkai, 
diržiniai pjaustytojai, prie smėlinių popierių 
mašinos operatoriai (diržų ir kraštų). Ran
kiniai medžio tekintojai. Ferguson Bros., 720 
Monroe St., Hoboken, N. J.

'(219)

METALO APDIRBĖJAI
Specializuojanti 

lydymu konstrukcija 
GARINIŲ KATILŲ 

DARYTOJAI
IR LAIVŲ ĮRENGĖJAI 
GALI KVALIFIKUOTI.

Blueprint pažinimas būtinas.
ALLOY FABRICATORS,

500 Market St., 
Perth Amboy, N. J.
#(215)

PAGELBININKAS
Maliavų Dirbtuvei

80c į Valandą Pradžiai
VIRŠLAIKIAI — 40 VALANDŲ

Matykite Mr. Williams 
99 Soi(th 6th Street 

BROOKLYN, N. Y.

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIŲ DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

Gera alga. Nuolatinis darbas. 
MILMONT GOWN CO.
530—7th Ave., N. Y. C.
’(218)

NAMŲ DARBININKE
Lengvus skalbiniai. Guolis ant vietos ar ki
tur. Geri namai ir alga. Celia Gladstone, 
135 E. 94th St., Brooklyn.

(217)

RANKOM IšSIUVINftTOJOS 
IR PRISIUVINETOJOS 

prie kūdikių apvalkalų ir užklodų. 
Aukštos algos. Galime panaudoti 
mokines.

SHARISTECKLER
50 Columbia St. (Arti Green) 

5-tos lubos, 
Newark, N. J.

(210-216)

NAILHEAD SETTERS
Nuolatinis darbas, 40 valandų 

savaitė, viršlaikiai.
FAIR MAID

NOVELTY ART CORP.
,, 254 VV. 84th St., N. Y. City

(215)

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas

i
4

s

$

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia pikniką, 29 d. 

rugsėjo, pas St. Kuržinską, sode. 
Pradėsime nuo pietų ir tęsime i,ki 
vėlai vakaro. Praeityj mūsų kuopos 
piknikai buvo visapusiškai sėkmingi, 
todėl rengsime ir šį pikniką tokiu. 
Prašome visų lietuvių iš šios apylin
kės dalyvauti, nes paskutinis šiais 
metais. Vieta visiems gerai žinoma. 
— Kom. ' (215-216)

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė- 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes

4 apmokame.
2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 

atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo-

. vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa- 

. sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kdvos. 5 svarų jumbo can, kurio

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

IŠ senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Knatpaa Broadway ir Stone Av*.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

WILKES-BARRE, PA.
Prakalbos, vakarienė ir šokiai, 

įvyks rugsėjo 29 d. Liet. Progresy- 
vio Kl. salėje; 325 E. Market St. 
Prakalbos 3 vai. dieną. Kalbės J. 
Gasiūnas, LDS prez. iš Brooklyno. 
Kviečiame visus dalyvauti, išgirsite 
daug naujo: kaip reakcijonieriai 
kursto naują karą, kas dedasi Pa
ryžiaus konf., kaip Lietuvos reikalai 
stovi, už ką reikia balsuoti rudeni
niuose rinkimuose ir tt. I prakalbas 
įžanga nemokama, 
bus vakarienė ir
linksmai praleisti laiką.
LDS 7 kp. ir LLD 43 kp., užkviečia 
dalyvauti. (215-216)

Vakare, . 6 vai. 
šokiai, galėsite 

Rengėjai

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
k po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
TeL Virginia 7-4489

REIKALAVIMAI
Lietuvių Liberty Park 1 Kooperaci

jai reikalingas nuolatinis bartende- 
ris, pilietis. Pageidaujama, kad ne
būtų senas, tinkamas prie biznio. 
Norintis gauti už bartenderį darbą, 
kreipkitės: Lithuanian Liberty Park 
of Linden, N. J., Inc., 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. (215-220)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Brazionas, iš Lie

tuvos paeina nuo Vasgielių kaimo, 
Utienos vals. ir apskr. Girdėjau, kad 
gyvena Brooklyn, N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties at
siliepti, arba kas žinote, kur jis ran
dasi, pranešti man, už ką būsiu dė
kingas. Aš pats iš Lietuvos paeinu 
nuo Ziegų kaimo, Aluntos valsč. Ma
no dabartinis antrašas: Justinas 
Mikulėnas, 1054 E., 93rd Str., 
cago, III. (210-214)

A A V

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
nius mokesčius. Ir Seime buvo 
delegatų įnešta, kad jei ran
dasi narių, kurie nori persi
kelti, tegul persikelia. Bet ne
buvo įnešta arba nutarta, kad 
turi persikelti.

Dabar, kuopos susirinkime, 
buvo perskaitytas per finansų 
raštininką laiškas, prisiųstas 
iš centro. Tenai sako, kad tu
ri persikelti ligi gruodžio 31 
d., 1946 m. Jeigu ligi to lai
ko nepersikels, tai pildomoji 
taryba uždės aukštus asses- 
mentus. .

Taigi mes šiandien matome 
iš šio pranešimo, kad Seimas 
nenutarė nei kokių assesmen
tų uždėti ant narių. Jeigu Sei
mas nėra nutaręs nei kokių 
assesmentų, tai pildomoji ta
ryba neturi teisės uždėti nei 
kokių assesmentų.

Kas link konversijos plano: 
Dabar mes galime tą gerai su
prasti, kad jei Seimas būtų 
nutaręs uždėti assesmentus, 
tai būtų nutaręs, po kiek na
riui uždėti assesmentų už ne- 
persikėlimą. Bet dabar pildo
moji taryba mano, kad tiek 
galės uždėti, kiek ji (p. t.) 
norės. Iš visko matoma, kad 
pildomosios tarybos galvos su
sisuko ir patys nežino, ką da
ro ir ką rašo. Dabar dar jie 
rašo savo laiške, kad kuopos 
valdybos nariai padėtų na
riams persikelti į naujus sky
rius.

Kodėl p. Vinikas neatsi
šaukė į kuopos valdybą pir
miau, ale tuojaus Chicagos 
suvažiavime, abudu su p. 
Dargiu, nutarė pasamdyti 
agentus dėl perkėlimo narių ? 
Jeigu to agento prisakymo 
neišpildai, tai tuojaus gręsia 
teismas.

Kada metiniame kuopos su-

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERIŲ
IR

. BENCH MOLDERIŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDRĖJE

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
IR

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

HARTFORD ELECTRIC
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE 

HARTFORD, CONN.
(212)

sirinkime kuopos organizato
rius pranešė nariams, kad 
mums nereikia agentų, mes 
galime patys perkelti narius, 
tai pasamdytas agentas gra
sino teismu. Dabar žiūrėkime, 
kiek centras išmokėjo tiems 
agentams: Agentui Pikieliui 
išmokėjo net $922.85 ir jis 
nieko gero nepadarė! Dabar 
prisiuntė laišką, kad kuopos 
valdyba padėtų perkelti na
rius. Kaip pasirodo, tai dar
bininkas turi karvę už ragų, 
o turtuolis melžia.

Mano nusistatymas toks: 
Aš nesikėliau ir nesikelsiu į 
naują apdraudos skyrių. Jų 
pačių nurodymu, nėra prie
vartos; kas nori, tas gali kel
tis, o kas nenori, tas gali pa
silikti sename skyriuje. Man 
senasis paliūdijimas yra ge
ras.

Kuopos Narys.

Vakacijos Su Alga
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine.
MICHELIN BUILDING 

MILLTOWN, N. J.
% (219)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Vyrai ar Moterys 
AUDĖJAI 

REIKALINGI
A 14-STAKLIŲ DARBAS 

PRIE RAYON IR COTTON 
Alga

$1.10 IKI $1.20 Į VALANDĄ 
Taipgi

STAKLIŲ TAISYTOJAI 
$1.20 Į VALANDĄ 

Nemokamai Sveikatos 
Apdrauda, 

Nelaimės Apdrauda.
VALANDŲ SAVAITĖ

Laikas ir Pusė Viršaus 
40 Valandų. 
Kreipkitės 

EASTHAMPTON
WEAVING CO.
150 PLEASANT ST.,

EASTHAMPTON, MASS.
TEL. EASTHAMPTON 690-M 

ft (217)

46

Penki tūkstančiai košernų 
bučernių New Yorke buvo už
sidariusios per visą savaitę. 
Bučeriai sako, kad jie negalį 
gauti mėsos legalėmis kaino
mis, o juodajame turguje 
atsisaką pirkti.
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Mes Norime Ne Tik Išgirsti
Bet ir Pasisakyti

Simms, kaip \ji atro-
lai-

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

BAR & GRILL 't

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

£J

JONAS LAZAUSKAS

Mūsų Mezgėjos

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

a

5

231 Bedford Avenue

i

2

di-Lankėsi Laisvėje

BULOVĄ!
Tel. SOath 8-5569

*

*

be Used-on82
(222)

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

kad , 
vie-

Už LMS sekr.
V. Bovlną—J. B.

Sekmadienį 
vieną malonią vasaros 
— giedrią, tykią, šiltą, 
laipsniais šilumos.

Amerikos Darbo Partija ir 
CIO tikisi iškviesti 2,750,000 
didžiojo New Yorko gyvento
jų užsiregistruoti balsavimam.

An- 
ir

kiek pinigų.
Kliubo korespondentė,
Vitartienė.

Lauren / 
VKCKLL 

>99

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

CHARLES VIGCNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

Ir visi turime pareigą prieš 
kurie nukentėtų ateities 

jeigu karas kiltų dėl 
nesusipratimo ar apsilei-

sekė apsvarstymas

Ave., 
I val.

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

turėjome dar 
dieną 
su

plotą žemės, persta- 
du naujus narius, 

Naudžius.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

_r , , j 9—12 ryte Valandos: j i_ g vakare
Penktadieniais Uždaryta

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

VALANDOS:
9 A. M. 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Ginny

reta

I

CAMBRIDGE
15 |*w*ls . . . $2975

DEAN
15 I«wel« . . . $2475

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir grocery krau

tuvė. Grocerio bižnis išdirbtas per 
11 metų. Mūrinis namas, dviem 
šeimynom ir krautuvei patalpa. Yra 
dabar tušti 6 kambariai. Prašome 
kreiptis į Grocery, 298 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pardavimo priežas
tis — savininkas nori poilsio.

(210-215)

įsitėmykite LDS Kuopos 
New Jersey Valstijoje

East New York ir 
Richmond Hill

LDS 3-čias apskritis, bend
rai su LDS 8-ta, 168-ta ir 47- 
ta kuopomis, rengia bankietą 
pagerbimui mūsų LDS narių 
kareivių, sugrįžusių iš antro 
pasaulinio karo į namus. Ban- 
kietas įvyks 23 d. lapkričio, 
Šv. Jurgio svetainėje, 180 
New York Ave., Newark, N. 
J. Pasibaigus vakarienei, bus 
šokiai.

Dabar kiekviena LDS kuo
pa arba kuopos sekretorius 
esate aplaikę įžangos tikietų 
ir laiškutį su instrukcijomis, 
ką turite daryti su minimais 
tikietais. Kuopų sekretoriai 
turi prisiųsti apskričio pirm. 
A. Matuliui kiekvieno jūsų 
kuopos kareivio vardą ir ant
rašą. Kuopa turi įteikti kiek
vienam kareiviui tikietą jam 
ir jo moteriai ar merginai, 
aiškiau — kiekvienam karei
viui po du tikietus. Vardai ir 
antrašai apskrityje reikalingi 
dėlei geresnės tvarkos ir kad 
būtų iš anksto žinoma, kiek 
tokių kareivių bei jų moterų 
ar merginų dalyvaus bankiete.

Antra. Kiekviena kuopa 
esate aplaikę iš LDS centro 
paliudijimus tiems jūsų kuo
pos nariams, kurie kariavo. 
Tuos paliudijimus palaikykite 
iki parengimo, kuris įvyks 23 
d. lapkričio, Newark, N. J. 
Tie paliudijimai bus įteikti vi
siems bendrai, parengime. 
Kuopos ir kuopų darbuotojai 
prašomi platinti įžangos ti
kietus iš anksto. Visų bendras 
darbas bus našus, sėkmingas 
ir džiuginantis.

Konferencija
Metinė Apskričio konferen

cija pagal apskričio taisykles, 
turėtų įvykti pirmą ar antrą 
savaitę spalių mėnesio, bet 
kuomet apskričio komitetas tu
ri pasibrėžęs keletą darbų, 
tai metinė konferencija įvyks 
kada gruodžio mėnesį. Mat, 
apskričio komitetas nori savo 
pasibrėžtą darbą užbaigti ir 
naujas, kuris bus konferenci
joj išrinktas, turės savo pla
nus veikimui pasidaryti.

LDS kuopų piknikas, įvy
kęs 31 d. rugpjūčio, išėjo ly
giomis. Apskritis nieko ne
pelnė, bet kuopos, kurios pla
tino tikietus iš anksto, tai pa
sidarė gražaus pelno. Apskri
čio komiteto mintis yra tokia, 
kad daugiau LDS kuopų pik
niko nerengti. Dalykas tame, 
kad mažai kuopų kreipia aty- 
dos į tokius piknikus. Kuopų 
piknike iš tolimų svečių matė
si tik šlapikai iš Easton, Pa. 
Šlapikai buvo atvykę su drau
gais Bimbais iš Paterson, N. 
J. Apskr. Pirm.,

A. Matulis.

Juozą Sadauską Laidos 
Trečiadienį

Mirė Juozas Sadauskas, gy
venęs 206 Hale Avė. Pašarvo
tas graboriaus šalinsko šer
meninėje, 84-02-Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 25- 
tą, 1 vai. dieną, Cypress Hills 
kapinėse. Kalbėtojas pasakys 
su velioniu atsisveikinimo kal
bą.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNLSPALVe EXTRAVAGANZA 

Turiny* iš Cole Porter’io karjeros 
C A R Y GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
•u Monty Woolley * Ginny Simms 
* Jane Wyman ❖ Mary Martin * 
Eve Arden * ir pulkas žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter’io sensacingos dainos! 
Dienų ir Naktj jūs kalbėsite apie tai! 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma

HOLLYWOOD

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler’s 

detektyvišką apysaką 
Humphrey 
BOGART

“THE BIG SLEEP
*

Ir dar puikus asmenų 
vaidinimas scenoje 
BOB CROSBY 

ir JO ORKESTRAS • The Town Criers 
STRAND Broadway ir 47 St

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Kas bus — taika ar karas? 
Šis klausimas visiems apeina. 
Visi norime apie jį tikrų žinių. 
Visi norime juo pasisakyti. Ir 
visi turime pareigą pasisaky
ti. Pareiga mums uždeda visi 
tie, kurie negrįžo iš praeities 
karų. Uždeda visi tie, kurie 
sugrįžo pusgyviais, kurie per 
likusi kančios gyvenimą neiš
eis iš ligoniniu ir tie, kurie 
kad ir sugrįžę iš ligoninių, te- 
bekenčia nuo pergyventų su-

tuos, 
kare, 
mūsų 
dimo.

Karas ar taika priklauso 
nuo mūsų visų. Ir jeigu bent 
kada buvo laikas tuo klausimu 
pasisakyti, tai tas laikas yra 
labiausia įkaitęs dabar.

Viena iš progų nuodugniai 
pasvarstyti kurstomo naujo 
karo priežastis bus šio penk
tadienio vakarą, rugsėjo 27-

bo salėje, 280 Union 
Brooklyne. Pradžia 7:30 
vakaro.

Kalbės Rojus Mizara ir 
tanas Bimba. Girdėsime 
dainų. Jas suteiks Aido Cho
ras, vadovybėje Jurgio Kaza
kevičiaus.

Prakalbose girdėsime gvil
denimą ir daugelio kitų su 
pasauline politika ir taika ar 
karu artimų klausimų, tarpe 
tų :

Dėl ko Wallace buvo pri
verstas rezignuoti iš valdžios?

Ką reiškia Tarybų Lietuvos 
atstovo buvimas taikos kon
ferencijoje ?

Kuomi mes galime prisidė
ti prie išlaikymo demokrati
jos ir taikos pasaulyje ir mū
sų jaunimo namie ?

Jūsų buvimas šiame mitin
ge prisidės prie tų klausimų 
tinkamo atsakymo.

L. K. Kliubas.

Iš Motenj Apšvietos 
Kliubo Susirinkimo

Drabužiai Lietuvos 
Žmonėms

Rugsėjo 18 d. įvyko ALDLD 
185 k p. susirinkimas pas 
draugus Misevičius. Narių at
silankė tie patys, kaip ir vi
suomet. Draugas V. Paukštys, 
kuopos sekretorius, pranešė, 
kad mūsų kuopa užėmė dar 
didesnį 
tydamas 
draugus

Vėliau
Laisvės administratoriaus drg. 
P. Buknio laiško, kuriame 
kviečia pasidarbuoti, sustip
rinti Laisvės budžetą ateinan
tiems metams, gavime naujų 
skaitytojų ir šėrininkų. Po 
plataus pasikalbėjimo, apsiė
mė veikti pagal išgalę šie 
draugai: S. Brusokas, A. Rut
kauskas, J. Vinikaitis ir M. 
Klimas.

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
19 d., Laisvės svetainėje. Na
rių atsilankė nemažai, bet bū
tų gerai, kad į kitą susirinki
mą, daugiau ateitų. Vakaro 
tvarkos vedėja išrinkta d. K. 
Petrikienė. Valdybos raportai 
priimti.

Draugė S. Petkienė prane
šė, kad ji dalyvavo sušaukta
me Brooklyno sekcijos susi
rinkime Laisvės vajaus reika
lu, kad kuo daugiau gavus 
naujų skaitytojų ir kaip nors 
padid/nti dienraščio Laisvės 
fondą. Narės žadėjo stengtis 
rinkti Skaitytojus. Taipgi nu
tarė surengti vakarėlį tam rei
kalui. Vakarėliui surengti ap
siėmė S. Petkienė, J. Augutie- 
nė, O. Depsiene, K. Petrikie
nė, E. Vitartienė.

Dėl Meno Sąjungos suva
žiavimo, kuris įvyks spalių 
mėnesį, Chicagoje, išrinkta 
komisija tvarkyti ir pasiųsti 
rankų dirbinių parodai. Apsi
ėmė net keturios draugės: A. 
Mikalaus, S. Kazokytė, K. Pe
trikienė, O. Depsiene. Labai 
gražių abrūsų ir kitų dalykė
lių jau pridavė d. E. Yumplo- 
tienė.

Taigi, katros tiktai draugės 
turite parodai tinkamų daik
tų, tuojau priduokite bile kat
rai viršuje suminėtoms komi
sijos narėms.

Draugė Petrikienė priminė 
svarbą užsiregistruoti dėl at
einančių rinkimų, kad galėtu
me balsuoti. Visos galinčios 
balsuoti — pilietės — pasi- 
stengkite užsiregistruoti ir 
balsuoti laike rinkimų už tin
kamus kandidatus. Registravi
mosi laikas yra spalių 7-12 
dienomis.

Pasiuntimui Lietuvon dra
bužių atnešė kelios draugės:

A. Mikalaus pundą drabu
žių ir 2 poras čeverykų. s

K. Rėklienė 4 poras čevery
kų.

A. Dobilas pundelį drabu- v • zių.
šiomis dienomis vedama 

vieša rinkliava pagelbėti pie
tinių valstijų piliečiams orga
nizuotis ir laimėti kovą bal
savimuose. Kelios draugės pa
siėmė po dėžutę, kad parin
kus

Chas. Anuškis iš N’ewarko 
atvežė drabužių nuo LDS 8- 
tos kuopos. Drabužius davė 
Agnes Adams, Tyliūnai iš Li
vingston, N. J., Žukauskai iš 
E. Orange, Nikštaičiai iš Vaux 
Hali ir Kunickai iš Newark.

Vincas Karlonas, maspe- 
thietis, parvežė nuo Onos Ci- 
tavičienės iš East New Yorko 
gerų, gatavai išvalytų drabu
žių (dar pirm truckmanų 
streiko).

Manęs daugelis klausia, ar 
mūsų mezgėjos dar mezga 
Lietuvos žmonėms rengti 
mezginius. Atsakymas: taip, 
mūsų brook lyniečių Apšvie
tos Kliubo susirinkime, rugsė
jo 19-tą, pridavė mezginių:

K. Petlitzkienė 8 sveterius.
K. Rėklienė 1 sv., 2 poras 

kojinių. Visi sv. be rankovių.
Draugė Petlitzkienė labai 

daug dirbo, kad jau ir akys 
pavargo. Dirbo daug ir ke
lios kitos. Desėtkai kitų yra 
numezgusios po drabužį-kitą. 
Jeigu visuomet būtų buvę pa
kankamai siūlų, mūsų didžia- 
darbės, o taip pat ir daugelis 
kitų būtų po daugiau numez
gusios. Dabar siūlų mažai te
gauname, už tat mezginių su
mažėjo.

Kitą sykį parašysime dau
giau apie mūsų mezgėjrs.

Ona Depsiene.

Praeitą pirmadienį laisvie- 
čius atlankė Pranas Balsys, 
buvęs brooklynietis, dabar dir
bąs ir gyvenąs Conn.

čionai gyvenimo laiku Bal
sys patalkindavo darbais dien
raščiui Laisvei, Meno Sąjun
gai ir kitoms organizacijoms. 
Dabartinėse sąlygose, negalė
damas prisidėti darbu, dova
nojo dvidolerinę apšvietos rei
kalams. Ž

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Plačiai buvo kalbama apie 
mūsų metinę vakarienę. Pasi
rodė, kad yra labai keblus 
klausimas, ar bus galima gau
ti valgio. Nutarta vakarienę 
rengti. Ji įvyks gruodžio (De
cember) 14 d. subatos va
kare, Crescent Palace Hall, 
Crescent St. ir Atlantic Ave., 
Brooklyn, N. Y. Prašome kitų 
draugijų nieko nerengti tą 
vakarą, o atsilankyti pas mu
mis ant vakarienės.

M. Klimas.

Nežinoma rusvaplaukė jau
na moteriškė, apie 22 metų, 
rugsėjo 6-tos rytą rasta be
tiksliai vaikštinėjant prie 
1935 Madison Ave., New Yor
ke.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 
Brooklyno Skyr. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 26 d., 7:30 v. v. Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer. St. Turėsime ap
tarti žieminio sezono veikimą, seka
mą parengimą ir kaip padaryti 12-tą 
siuntinį didesniu už pirmesniuosius. 
A. Mureika, B’klyn skyr. sekr.

(215-216)

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark “Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used in food products.

(222)
Notice is hereby given that Sally 

Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-mark 
"Mayerling” with the Secretary ot 
State of New York, to 
candy and foods.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Ridgewood - Brooklyn, N. 
Y. — Rugsėjo 17 d., šapolo- 
Vaiginio svetainėje, atsibuvo 
LLD 55 kp. susirinkimas. Į 
susirinkimą atsilankė geras 
skaičius narių. Taipgi įrašyta 
vienas naujas narys.

Daugiausia buvo diskusuo- 
jama apie Laisvės paskelbtą 
finansinį ir gavimui naujų 
skaitytojų vajų. Po diskusijų, 
keletas narių apsiėmė daly
vauti vajuje, o vajininkų ka
pitonu apsiėmė Juozas Kai
rys, ilgametis Brooklyno or
ganizacijose darbuotojas.

Nutarta rengtis prie vaka
rienės. Tam darbui išrinkta 
komisija iš veiklių narių, o 
diena pasirinkta lapkričio 16, 
šeštadienis.

Nepraleista ir Meno Sąjun
gos reikalai. Petras Grabaus
kas, meno srityje darbuotojas, 
atsinešei blanką rinkimui aukų 
dėl pasiuntimo delegatų į Me
no-Kultūros suvažiavimą, ku
ris įvyks spalių 21-27, dieno
mis, Chicago.]. Tam tikslui na
riai labai pritariančiai aukojo. 
Juozas Steponaitis aukojo 
penkis dol. Kiti po mažiau. 
Finansiniai paremti Meno Są
jungos sąskridį yra prakilnus 
darbas. M. S., kuopos 

korespondentas.

do Warnerio filmoje 
and Day,” žvaigždėse, 
su Cary Grant ir Alexis Smith, 
rodomoj Hollywood Teatre, 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke.

Visiems Menininką 
Komitetams Atydai’I!

Labai svarbus ir bene bus 
paskutinis prieš M.-K. festiva
lį susirinkimas, ivyks šio ket
virtadienio, rugsėjo 26 d. va
karo 7:30 vai. Laisvės svetai
nėje.

Šiame susirinkime prašomi- 
raginami dalyvauti: Meno Są
jungos Centro, Meno-Kultūros 
Suvažiavimo šaukimo ir vei
kalo “Prieš Srovę” rengimo 
komitetai. Būtinai turėtu da
lyvauti visu suminėtų komite
tų nariai, nes turime daug ir 
didelių darbų atlikti ir jais vi
si turėsime pasidalinti, 
nesukrovus perdaug ant 
no ar dviejų veikėjų.

Ateikime Į susirinkimą
ku, o ne valanda ar dviem vė
liau !

‘Night

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau gyvenimui draugės, se

nyvos. Aš pats 59 m. amžiaus. Turiu 
pinigų, galiu nusipirkti namą arba 
užsidėti biznį. Dabar turiu gerą dar
bą ir stambų uždarbį. Norėčiau, kad 
atsišauktų tik brooklynietė. Su toli
mais miestais nenorėčiau užsiimti. 
Prašau kreiptis: August Hintz. 
334 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

(215-217)

Pctcr 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

rfej Evergreen 4-8008

“RESTAURANT
STANLEY RUTKuNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVerrree* 4-9612

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

■IIIM
BEATRICI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




