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The New’ York Times ko
respondentas Daniell rašo apie 
padėtį amerikiečių okupacijos 
zonoj Vokietijoj. Naciai teb
esą pramonės, finansų, politi
kos ir kultūros viešpačiais.

Amerikiečių pareigūnų 
esanti tokia nuomonė: Inteli- 
gehtiškiausi žmonės valdė iki 
šiol ir be jų negalima apsieiti!

Korėjoje be japonų “nega
lima apsieiti.” Japonijoje be 
Hirohito “negalima valdyti”!

Upelius kraujo praliejome 
kovoje prieš tuos, be kurių 
dabar “negalima apsieiti”! 
Argi tai ne pasityčiojimas iš 
visų tų idealų, už kuriuos bu
vo taip ilgai ir taip sunkiai 
kariauta ?

O be fašistų galima apsiei
ti ir Vokietijoje, ir Korėjoje, 
ir Japonijoje. Tiktai nenori be 
jų apsieiti mūsų aukštieji pa
reigūnai, kuriems yra pavesta 
tuos kraštus apvalyti nuo fa
šizmo. Jie yra žmonės ne sa
vo vietose. Jie jau privirė 
daug košės ir jos privirs dar 
daugiau, jeigu mūsų vyriau
sybė jiems leis sauvališkai šei
mininkauti.

Fašistinės Vienybės bendra
darbis turėjęs pasikalbėjimą 
su kokiu ten Leit. Mockevi
čium, kuris buvęs nuvykęs net 
į Tarybų Sąjungos miestą No
vo Rosyjsk. Radęs jis ten žmo
nes dideliame varge.

Aišku, kad ten, kur siautė 
mūšiai, žmonių būklė be galo 
sunki, 
naujo

Bet 
luoja,
“visi turi būti 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijon priimami tiktai tie, 
kurie patys nori įstoti ir kurie 
yra tos garbės užsitarnavę.

Juk komunistų priešai be
veik kasdien giedą: žiūrėkite, 
kiek Tarybų Sąjungoje žmo
nių, o Komunistų Partija te
turi keletą milionų narių!

Leitenantas čia nieko 
nepasakė.
leitenantas per akis nie
kai jis sako, kad ten

komunistais.”

Dar štai kas pasirodo: ta
sai Mockevičius su savo ke
liais kamarotais, matyt, ban
dė “amerikoniškai” paūžti, 
buvo gerai paėmę vodkos, su
daužė rusų generolo automo
bilių ir pakliuvo džėlon! To
dėl ir tikėtis iš jo lūpų, tiesos 
apie Novo Rosyjsk negalima.

Argentinos militaristų dik
tatūrai nebetoli “kaput.” Tai 
parodė Buenos Airės demokra
tinių partijų suruošta masinė 
demonstracija. Visa to miesto 
istorija n’ebuvus mačiusi to
kios skaitlingos demonstraci
jos. Minia šaukė: “Mirtis dik
tatoriui Peronui”!

Ispanijos diktatorius Fran
co ir Argentinos diktatorius 
Peron laukia pūdnosioš dienos. 
Jie nepasimokė iš Hitlerio ir 
Mussolinio. Jie lauks, kol žmo
nės, išvesti iš kantrybės, su 
jais apsidirbs.

Amerikoj gimęs, bet Angli
joj augęs, gyvenęs ir mokęsis 
lordas Haw Haw buvo savo 
liežuvį pardavęs Hitleriui. Iš 
Berlyno jis per radiją kalbė
davo į angliškai kalbantįjį pa
saulį, grūmodamas jam Hitle
rio galybe ir liepdamas pasi
duoti.

Dabar Anglijos teismas lor
dą Haw Haw nuteisė pakori
mui. Istorija sakys: “Liežuvis 
pakorė lordą”!

INDIJOS ŽMONES REIKA 
LAUJA LAISVES SAU IR 

KITOM AZIJOS ŠALIM
Bombay, Indija. — Visos 

Indijos Kongreso partija 
pasmerkė Anglijos pasiūly
mus, kuriais anglai žada 
vesti Indiją linkui savival
dybės. Partijos suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją dė
lei Indijos nepriklausomy
bės ir pareiškė, jog naujojo 
Anglijos premjero Attlee 
planas dėlei laisvės Indijai 
yra miglotas ir netinkamas. 
Pareiškimas kaltina angliš
kąją valdžią Indijoj už par
sidavimus, už nelemtą mai
sto ir drabužių reikalo 
tvarkymą ir už tragišką

Ii943 metų badą Bengalijos 
srityje. Veikiantysis Visos 
Indijos Kongreso partijos 
1 ♦ X X *11 • *1komitetas reikalauja pilnos 
savo kraštui nepriklauso
mybės.

Suvažiavimas taip pat 
nutarė, kad turi būti duo
ta nepriklausomybė Bur- 
mai, Malajams, Indo-Chinai 
ir Indonesijai.

Sofija. — Bulgarijos Ra
dikalų Partija taip pat pri
sidėjo prie valdinio Tėvy
nės Fronto.

Washingtono Valdžia Nepriėmė 
Wallace’o Siūlymo Atidengti 

Sovietam Atom-Bombų Sekretą

•>
Atominės

Washington. — Jungtin. 
Valstijų prekybos sekreto
rius Henry A. Wallace, bu
vęs šalies vice-prezidentas, 
ragino Ameriką, Angliją ir 
Kanadą atidengti Sovietų 
Sąjungai atominių bombų 
slaptybę.

Kalbėdamas prez. Tru- 
mano ir jo ministerių-sek- 
retorių sueigoj rugs. 21 d 
Wallace sakė:
bombos sekreto atidengi
mas Sovietam parodytų 
mūsų pasitikėjimą jais ir 
tarnautų vienybei tarp di
džiųjų Jungtinių Tautų. Be 
to, Sovietų Sąjungoj moks
las taip aukštai stovi, kad 
jie vis tiek neužilgo suras 
atominės bombos slaptybę.

Wallace’o pasiūlymas ne
priimtas.

Wallace’o rėmėjai taip 
pat nurodė, kad jeigu tas 
sekretas būtų parodytas 
Soyietų Sąjungai, tai būtų 
sustiprinta tarptautinė vie
nybė taika? išlaikyti; o da
bar, girdi, visose Jungtinių 
Tautų diskusijose Sovietai 
vis ] 
nuolatinis 
las.

paliekami kaip koks 
itinis klausinio ženk-

Klausimą dėlei atomų 
bombos slaptybės perleidi
mo Sovietų Sąjungai iškė
lęs pats prez. Trumanas. 
Karo sekretorius 1 H. L. 
Stimsonas pataręs atominę 
slaptybę palikti tam tikrai 
tarptautinei organizacijai, 
kuri bus ateityje įsteigta.

Armijos ir laivyno vadai 
griežtai reikalavo dar bent 
kelis metus laikyti atominę 
bombą slaptybėje nuo visų 
“pašaliečių”, apart Anglijos 
ir Kanados, kurių moksli
ninkai dalyvavo tokių bom
bų gaminime ir patys apie 
jas žino.

Karinės užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, se
natorius Tchn Connally taip 
pat ragino palaikyti atomų 
bombos sekretą nuo Sovie
tų. Jis dar padarė ir keistą 
pastabą: “Aš nematau jo
kios priežasties, kodėl mes 
turėtume šią slaptybę per
vesti Japonijai ir Vokieti
jai.”

Po ilgokų svarstymų, ne
padaryta jokio nutarimo, ir 
klausimas atidėtas neribo
tam laikui.

Antrasis Demokr. Lietuvių JAPONIJA BLS PARBLOK
Suvažiavimas Įvyks Pitts ŠTA KARINIAI-ŪKIMAI
burghe Lapkričio 23 ir 24 SAKO JUNGT. VALSTIJOS

Washington. — Jungtinių negręs amerikinės kariuO' 
Valstijų vyriausybė pasiun- menės saugumui Japonijoj 

... . .v. . tė generolui MacArthurui Tokio.
Suvažiavimas įvyks s. m. lapkričio 23 ir 24 dd., Pitts- natvarkvma kuris 

burghe, Pa. i__ _____
Oficialūs Suvažiaviman kvietimai draugijoms, kliu-i niją~ kariniai, 

bams ir organizacijų kuopoms bus išsiuntinėti neužilgo, i
Mūsų visuomenės veikėjai prašomi tuo reikalu jau 

dabar susidomėti ir veikti.
Platesnes apie suvažiavimą informacijas suteiks Šau

kimo Komiteto sekretorius, R. Mizara, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Suvažiavimas bus svarbus ir dėl to visa demokratinė 
Amerikos lieuvių visuomenė privalo jame dalyvauti. 

Neužilgo bus suteikta daugiau žinių.

Po pasitarimų tarp Brooklyno, Chicagos, Pittsburgh© 
ir kitų miestų lietuvių veikėjų, tapo nutarta šaukti An
trąjį Demokratinip Lietuvių Suvažiavimą.

Streikuoja Darbininkai 
Dar Dviejų Automobili

nių Fabrikų Detroite
Detroit. — Sustreikavo 

Dodge - Chrysler trokų ir 
Bendix - Zenith Carburetor 
fabrikų darbininkai. Viso 
jau 86,000 automobilistų 
streikuoja bei paleisti iš 
darbo Detroite. Iš Washing- 
tono atvyko 7 valdiniai tai
kytojai darbininkų su fabri
kantais.

General Motors darbinin
kai Flinte, Mich., kreipėsi į 
šalies Darbo Santykių Ta
rybą, kad paskirtų jiems 
balsavimus streiko kląusi- 
mu.

CIO Automobilių Darbi
ninkų Unija reikalauja pri
dėt 30 procentų algos.

Amerika Siūlo Italijai 
Triestą.

London. — Amerikos val
stybės sekretorius Byrnes 
pasiūlė penkių didžiųjų tal
kininkų užsieninių ministe- 
rių tarybai, kad pripažintų 
Italijai Triestą, bet Triesto 
uostas būtų laisvas Jugo
slavijai ir kitom šalim nau
doti. Kartu Byrnes siūlė 
padalint Istrijos pussalį 
tarp Jugoslavijos ir Italijos 
pagal vadinamąją Wilsono
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CIO Automobilistų 
Unija Ruošiasi Bal-

Generolas Mac- 
reika- Arthuras įsakė japonų vai

tauja taip, parblokšti Japo- džiai pristatyt jam pilnas 
pramoniniai žinias apie Japonijos ban- 

; ir politiniai, kad ji niekuo- kus, apdraudos kompani- 
met daugiau- negalėtų būti i jas ir karaliaus Hirohito 
pavojus pasaulinei taikai, finansus. Tatai reikalinga 
Amerikos valdžios pareis- dėlei karinių atlyginimų 
kimas nurodo, kokiais žing- talkininkams ir dėlei politi- 
sniais tatai turi būti pada- nio Japonijos kontroliavi- 
ryta. | mo.

Jungtinės Valstijos nesi-; ----------------
kiš į perversmus, kuriuos Prez. Truman ragino An- 
japonai prieš savo valdžią gliją priimti 100,000 žydų į 
darys, jeigu .tie perversmai Palestiną.

Prez. Truman ragino An-

Generolas MacArthur Užreiškė
savimam dėl Streiko Kad Japonijai Jau Niekad Nebus

Detroit, Mich. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
ja pasiuntė prašymą valdi
nei Darbo Santykių Tary
bai Washingtone, kad pa
skirtų unijistam balsavi
mus, kuriais jie nuspręs
tų, ar streikuot prieš Gene
ral Motors korporaciją, jei
gu jinai nepridėtų darbi
ninkam algos. Reikalauja
ma 30 nuošimčių priedo. 
Streikas paliestų 325,000 
darbininkų.

Pasitrauksiąs Japoni
jos Caras Hirohito
Buvęs Japonijos premje

ras, kungaikštis Kanoye 
pranašauja, kad imperato
rius Hirohito apleisiąs sos
tą. Menama, kad Hirohito 
skirs Japonijos valdovu sa
vo sūnų, 11 metų berniuką. 
Kanoye dabartinėje val
džioje yra ministeris be 
portfelio.

Liniją.
Amerika ir Anglija nesu

tinka su Sov. Sąjungos rei
kalavimu $600,000,000 kari
nių nuostolių atlyginimo iš 
Italijos.
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Leista Tapti Galinga Valstybe
Tokio. — Japonija nie- kai, tęsė MacArthuras: Ja- 

kuomet daugiau netaps 
galinga pasaulyje valstybė, 
užreiškė gen. .MacArthur, 
besikalbėdamas su United 
Press korespondentu Hugh 
Baillie:

“Japonija dabar visai su
smukusi pramoniniai, pre
kybiniai, kariniai ir visais 
kitais atžvilgiais. Jos mais
to ištekliai menki ir jinai 
galės atsidurti tiesiog 
tastrofinėje būklėje, 
ką prasidėjusi bausmė 
jos nuodėmes bus ilga 
karti.”

Aukščiausias talkininkų 
komanduotojas MacArthur 
sakė, jcjg netrukus prasidės 
teismai prieš japonų kari
nius kriminalistus. Japoni
jos armija visiškai bus pa
naikinta iki spalių 15 d. Ja
ponijos laivyno likučiai yra 
pasmerkti sunaikinimui, a- 
part “mažesniųjų jo pavyz
džių, kurie gal bus palaiky
ti moksliniams ir muzėjų 
tikslams”, pridūrė genero
las MacArthur.

Bus sunaikinti visi išli
kusieji po karo Japonijos 
ginklų ir amunicijos fabri-

ka- 
Tik 
už
ir

ponija bus stropiai suvar
žyta ir kas liečia sportus, 
pasilinksminimus ir pra
bangos dalykus. .
Pasidavimo Sąlygos Griež

tai Vykdomos
Nėra žiauriai elgiamasi 

su japonais, bet jų pasida
vimo sąlygos yra griežtai 
vykdomos, vis tiek kokios 
šiurkščios jos bebūtų, pa
brėžė gen. MacArthuras. 
Japonija negali tikėtis iš 
talkininkų jokios paramos, 
jokio maisto, jokių drabu
žių ar kitų reikmenų šiai 
žiemai, sakė jis.

Talkininkų uždėtoms Ja
ponijai sąlygoms pilnai į- 
vykdyti reikės daugelio me
tų, ir gen. MacArthuras ke
tina pats asmeniškai žiū
rėti, kad tos sąlygos būtų 
įvykdytos.

Kas liečia kalbas, kad ge
nerolas MacArthuras Įei
siąs nuolatinei japonų ar
mijai pasilaikyti ir eiti po
licines - tvarkymo pareigas, 
tai jis pareiškė: “Nėra nė 
vieno teisybės grūdo tose 
kalbose.”

VEIKLIEJI PRAMONES IR KULTŪROS DARBAI TARYBŲ LIETUVOJ
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(Tąsa 6-me Puslapy)

GUMOS PRAMONĖS 
ATSTEIGIMAS

Vokiečiai stengėsi visai 
sunaikint Lietuvos gumos 
(robo) pramonę. Jie išvežė 
į Vokietiją įrengimus Inka
ro gumos fabriko ir sus
progdino patį fabriką.

Po vokiečių išvijimo, 
darbininkai atkasė mašine
rijos dalis iš po griuvėsių; 
pastatė iš tų' dalių mašinas, 
ir Inkaras vėl gamina ka
liošus, guminius padus ir 
gumos klijus. Be to, jis pa
tiekia gumą visom batų 
dirbyklom Lietuvos Res
publikoje.

GIPSO KLODAI
Pirm Tarybų valdžios į- 

sikūrimo šalyje, Lietuva 
pirkdavo gipsą ir cementą 
iš užsienio. Tarybiniai gi

mokslininkai atrado reika
lingų gipsui ir cementui 
medžiagų Lietuvoje. Suras
ta gipso klodai Biržų aps
krityje. Šiauliuose dabar 
statoma fabrikas gipsui ap
dirbti, ir jau šiemet fabri
kas pradės veikti.

CEMENTO MEDŽIAGA
Vilniaus apskrityje atra

sta cementui medžiagų. Da
bar statoma fabrikas, kuris 
pagamins 20,000 tonų gip
so per metus.

Žemaitijoj mokslininkai 
atrado klodus medžiagų, 
tinkamų puikiausios Port
land rūšies cementui dirb
ti, Akmenės apskrityj, ir 
bus pastatytas fabrikas, 
kuris duos 100,000 . tonų 
cemento per metus.

MEZGYKLOS, 
AUDYKLOS

Kai tik pasibaigė karas, 
tuoj mezgyklos ir audyklos 
Lietuvoj pradėjo gaminti 
aukštos rūšies dirbinius. 
Kauno Trikotažo fabrikas 
gamina apatinius rūbus ir 
vaikam drabužius, o Kauno 
Audinių fabrikas dirba ga
minius iš dirbtinio šilko. 
Panevėžio audykla duoda 
gerų audimų.

Sovietų Sąjungos žemdir
bystės komisariatas atsiun
tė 105 traktorius į Lietuvos 
žeipdirbinių mašinų ir trak
torių stotis. Sovietiniai fa
brikai suteikė kitų žemdir
bystės įrankių Lietuvai. . '

Vokiečiai apiplėšė ir su
naikino Marijampolės trak-

torių stotį. Dabar stotis jau 
atsteigta. Darbininkai per 
vasarą pataisė 29 trakto
rius, daug auto, sunkveži
mių ir kitų mašinų.

Kaune atstatyta centrali- 
nė telefonų stotis, Maisto 
bendrovės fabrikas ir tūli 
kiti rūmai, kuriuos naciai 
buvo suardę. Dabar spar
čiai atstatoma Grožės ir 
Drobės fabrikai ir drabužių 
dirbykla num. 4.
LAIKRAŠČIAI APSKRI

ČIŲ MIESTUOSE
Nuo rugpjūčio pradžios 

yra leidžiamas Rokiškyje 
laikraštis vardu Tarybinis 
Rokiškis. Kėdainiuose tris 
kartus per savaitę išeina 
tarybinis lietuvių laikraš
tis.

n

VSL-

&MOKYKLOS, SKAI- 1 gramoje dalyvavo Simfoni-
TYKLOS įjos Orkestras iš 100 muzi- 

Pataisytos jau visos mo- kų, tame skaičiuje ir Kau- 
kyklos Adutiškiu apskrityj. no Konservatorijos profeso- 
Veikia 135 knygynėliai - rius Dvarionis. Orkestrui 
skaityklos. vadovavo Steimanas, vals-

Kėdainių apskrityje yra tybinės Filharmonijos
100 kliubų su skaityklų das. Dalyvavo ir Kipras 
kambariais ir 12 knygynų, i Petrauskas, Tarybinės Lie- 

Telšių mokytojų semina- --  "-----
riją šiemet pabaigė 38 as
menys. Dauguma jų moky
tojaus pradinėse Žepiaiti- 

 

jos mokyklose. Kiti ąlunčia- 

 

mi į aukštesnes mųkslo į- 
staigas.

Kaune daugiau j kaip 100 

 

asmenų, jų tarpę dauguma 
pradinių mokyklų mokyto- 
jųį užbaigė knygynų ir 
skaityklų tvarkymo kursus, t

Viliuje įvyko dešimties 
dienų muzikos šventė. Pro-

tuvos Respublikos Liaudies 
artistas. Programoje buvo 
Čaikovskio, Beethoveno, 

Haydno ir kt. kūrinių.
PARAMA MOTINOMS
Šimtui skaitlingų šeimų 

motinų Kėdainių apskrityje 
suteikta 333,700 rublių pa
ramos.

Šiauliuose veikia nauja 
telefonų stotis.

Tauragėj atidarytos trys 
naujos plytines..

Tarybų žinių Biuras.
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Daugiau Vyrą Sugrįš Namo
Jungt. Valstijų kariuomenės vyriau

siojo štabo viršininkas, gen. George C. 
Marshall, praeitą ketvirtadienį biskelį 
prablaivė mūsų kariuomenės demobili
zavimo klausimą. Jis pareiškė, kad su š. 
m. spalių 1 d. paleidžiamiesiems karei
viams taškai (pointai) bus sumažinti iki 
70, o su lapkričio 1 d. — iki 60c. Na, o 
kada nors viduržiemį bus pradedama 
paleisti visi kariai, ištarnavę nemažiau 
dviejų metų laiko.

Kariuomenės demobilizavimo reikalas 
yra labai opus ir jis sukėlė tiek kongre
se, tiek visuomenėje nemažai abejojimų 
ir rūpesčių. Dalykas tame: kiekvienas 
karys, nepaisant, kur jis yra, nori juo 
greičiau grįžti namo, civiliniu gyveni
mam Kiekviena šeima trokšta juo grei
čiau matyti savo artimąjį esantį namie.

Dėl to kongrese kilo nemažai kariuo
menės vadovybei prikaišiojimų ir tūli 
kongresmanai net grąsina, kad, jei ka
riuomenės vadovybė nesiims šito darbo 
— kariuomenės demobilizavimo —spar
čiau, tai jis, kongresas, pats į šį reikalą 
įsikišiąs.

Taigi šis gen. Marshallo pranešimas 
visą padėtį biskelį 'nublaivė.

Neužilgo matysime naujus milijonus 
jaunų vyrų civiliniuose kostiumuose. Jie 
pradės gyvenimą iš naujo. •

Bet kokį gyvenimą? Šis tai yra pats 
svarbiausias klausimas. Ar jie gaus dar
bo? Ar jie bus aprūpinti visais gyveni
mo pareikalavimais? Ar jie, kariavę už 
krašto laisvę, mušę - priešą, susiras pa
grindo gyvenimui daryti?

Kongreso nariai, kurie daug kalba a- 
pie demobilizavimo paskubinimą, turėtų 
nepamiršti ir ano klausimo. Turime at
siminti, kad senatas atmetė prezidento 
Trumanp pasiūlymą, kad kiekvienam be
darbiui valdžia mokėtų $25 per savaitę 
26 savaičių bėgyje. Jeigu taip bus rūpi
namasi ir su grįžtančiais mūsų kariais, 
ta gero nebus.

Kaip ten, pagaliau, bebūtų, mes trokš
tame, kad mūsų vaikai ir draugai juo 
greičiau būtų namie.

Taigi, padėtis labai rimta, rimtesnė, 
negu tūli iki šiol manė.

Gal būt dėl to mūsų kariuomenės va* 
dovybė ir suteikė mūsų kariams leidi
mą tuoktis su vokietaitėmis.

Bet lieka klausimas: Ar tuomi bus iš
spręsta pagrindinė problema?

Masinis Mitingas Ispanijos 
Reikalais

Pirmadienį, rugs. 24 d., Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, įvyks didžiulis mi
tingas, šaukiamas Ispanijos respublikos 
draugų ir prietelių.

Jame bus pareikštas kolektyvus Ame
rikos žmonių balsas prieš budelį Fran
ko, prieš Ispanijos fašizmą, už Ispani
jos žmonių laisvę, už išgelbėjimą nuo 
mirties dviejų didžiulių dėl laisvės ko
votojų, Santiago Alvarez ir Sebastiano 
Zapirain, kuriuodu Franko teismas nu- 
smerkė mirti.

Kiekvienas, kuris tik galit, raginamas 
šiame didžiuliame mitinge dalyvauti.

Ne Kurios Nors Tautinės Grupės, 
Bet Visuomenės Reikalas

Daily Workerio kolumnistas Max 
Gordon rašo apie teisėją Jonah Goldstei- 
ną, kandidatuojantį republikonų sąraše į 
New Yorko miesto majorus. Goldstei- 
nas esąs demokratas ir “net liberalas”, 
tačiau jis patapo republikono reakcinin
ko, gubernatoriaus Dewey, įrankis ir 
kandidatas.

Kaip gi į tai žiūri New Yorko žydai, 
kurie sudaro didelę miesto gyventojų 
dalį? Vieni jų, politiniai tamsūs arba 
konservą tyviško j o nusistatymo, sako: 
nors Goldsteinas ir patapo reakcininkų 
republikonų įrankiu, mes už jį visvien 
turime balsuoti, kadangi jis yra žydų 
tautybės. Tačiau kiti, apdairesni, politiš
kai toliau savo nosies numatą žydai sako 
šitaip: Mes balsuojame ne už keikią bent 
tautinę grupę arba jos atstovą, .bet už 
miesto majorą, kuris tarnaus visai vi
suomenei. Todėl mes negalime balsuoti 
už teisėją Goldsteiną, kuris patapo re
publikonų įrankiu.

Žydas ar “jankė”, lietuvis ar lenkas, 
italas ar rusas, — jei tik jis pažangus, 
jei tik jis stoja už lygybę visoms tauti
nėms grupėms ir rasėms, jei tik jis sto
ja už pakėlimą darbo žmohių* gyvenimo, 
lygio, — jis yra geras žmogus ir už 
tokį turi būti balsuojama. Tačiau, už 
reakcininkų įrankį,— nepaisant jo tauti
nės kilmės, — ne!

Šitaip turėtų galvoti kiekvienas žmo
gus!

Kas Ką Rašo ir Sako
KAIP PASLĖPTI ATOMI- 
j NĘ BOMBĄ?

The New York Times su
sirūpino išlaikymu slapty
bėje atominės ‘ bombos. 
Dienraštis mano, jog tai vi
siškai negalimas daiktas. 
Mokslininkai ir valstybinin
kai, girdi, sutinka, kad bile 
šalis, turinti pinigų, gali 
bėgiu trijų ar penkių metų 
pasigamint atomin. bombą!

Atominė energija kol kas 
gaunama tiktai iš uranium 
rudos. Prezidentas Truman 
siūlo kongresui, kad visos 
žemės, kuriose užeinama u- 
ranium, būtų paimtos val
džios kontrolėm Bet Tinieso 
supratimu, tas mažai tepa- 
gelbėtų. Juk beveik kiekvie 
no j e šalyje galima užeiti u- 
ranium.

Tai kur išeitis? Times su
randa tiktai vieną priemo
nę išgelbėjimui žmonijos 
nuo tos nelaimės. Dienraš
tis siūlo sudaryti tarptau
tinę komisiją,i kuri laika; 
nuo laiko patikrintų visose 
šalyse gamybą. Pagamini 
mui atominės jėgos reikią 
tiek daug uranium ir -tokių 
didelių fabrikų, jog jų pa
slėpti jokia šalis negali 
Komisija, susidedanti B 
mokslininkų ir valstybinin
kų, tuojau pažintų, kur u- 
ranium naudojamas gami
nimui atominės bombos.

dienos 
lietuvių 
padėjo 

tautinei

ir Lietuvybė” kun. K. Ge
čys važiuoja,dar atkakliau 
su istorijos fušeriavimų. Jis 
sako:

“Katalikybė nuo pirmos 
savo egzistavimo 
Lietuvoje pagerbė 
kalbą ir tuo būdu 
pagrindą lietuvių 
Kultūrai. Katalikų
čia, nors savo pagrindu ir 
kosmopolitinė, pirmą kartą 
prabilo Lietuvoje olicialiai 
lietuvių kalba. Tai ji pada
rė paties didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio lupomis. Jo
gaila, kaipo savo tėvynės 
misionierius, mokė lietuvius

Amerikiečiai Kariai Galį Tuoktis 
Su Vokietaitėmis

Šiomis dienomis buvo paskelbta, kad 
amerikiečiai kariai Vokietijoj, jų virši
ninkams leidžiant, gali su vokietaitėmis 
tuoktis. Netenka nei aiškinti, kad šis lei
dimas įneš kiek tiek daugiau “tikrųjų 
arijų” kraujo Amerikos žmonėse.

Prieš tūlą laiką žinių agentūros ONA 
korespondentas Pat Frank apie ameri
kiečių okupuotoją Vokietijos zoną sutei
kė ne kokių naujienų. Jis rašė (rugs. 15 
d.), kad daugelis vokietaičių, ypačiai ka
talikiškoje Bavarijoje, kurią laiko oku
pavę amerikiečiai) patapo nėščiomis... 
Venerinės ligos amerikiečius apsėdo la
bai smarkiai ir mūsų kariuomenės medi
kai tuo rimtai susirūpino.

Kai kurie armijos gydytojai ir ko- 
mandieriai rimtai mano, jog miestuose 
turėtų būti atidaryti “raudonųjų šviesų” 
rąjonai. Kitais žodžiais, jie siūlo legali
zuoti prostituciją, kad valdininkai galėtų 
prostitutes suregistruoti ir gydytojai 
jų sveikatingumu rūpintis. Tai, esą, ap
saugotų sveikatą ne tįk Amerikos karių, 
bet ir pačių vokiečių’

Dar, girdi, buvę ir tokių sumanymų:
atvežti į Vokietiją amerikiečių mergi
nų...

Korespondentas savo pranešimą bai
gė šiais žodžiais: “Ilgainiui Aiųerijį^s 
kontroliuojamojo j Vokietijos zonoje 
gims daug ‘betėvių’ vaikų, jei tuo klausi
mu nebus greit ir rimtai susirūpinta.”

Mums Nesuprantama
Nors karas Europoje baigėsi jau prieš 

keletą mėnesių, tačiau Europos susitvar
kymas dar toli gražu nei neįpusėtas. Mi
lijonai žmonių dar vis gyvena be namų, 
be vietos, be ateities.

Tame chaose vienas dalykas ryškiai 
kyšoja: žydų dalykas.

Išlikę nuo budelių nacių teroro, žydai 
nebenori pasilikti nei Vokietijoj, nei 
Lenkijoje, nei Rumunijoje, nei Slovaki
joje, nei kituose iš nacių išlaisvintuose 
kraštuose. Jie nori, jie svajoja grįžti Pa
lestinon, savo “pažadėton žemėn.” šim
tai tūkstančių žydų, sakoma, tik ir laukia 
.tos valandos, kada jiems bus leista Pa
lestinon vykti. Kai kur, reikia atsiminti, 
anti-semitai dar tebesiaučia: Lenkijoj, 
Slovakijoj ir kitur. Tai kaip tijc žydus 
akstiną apleisti Europą. U -

Mums neaišku štai kas: kodėl nelei
džiama žydams vykti Palestinon ir ten 
statytis nauj*ą gyvenimą, — gyvenimą be 
pogromų, gyvenimą, kuriame jie galėtų 
būti laisvi ir savistovūs, kaipo tauta?

Anglijos imperialistai, pataikaudami 
arabų nacionalistams, buvo uždarę žy
dams Palestinos vartus. Amerikos ir ki
tų kraštų žydai tąjį Anglijos torių žy
gį smerkė ir reikalavo, kad draudimas 
būtų atšauktas.

Kai kurie tikėjosi, kad tuomet, kai. 
Angliją pradės valdyti darbiečiai, Pales
tinos vartai žydams bus atidaryti, nes 
darbiečiai kadaise žadėjo tai padaryti. 
Deja, darbieęių valdžia tebetęsia torių 
politiką ir Palestinos klausimu!

MIRĖ NUO ATOMINIŲ 
SPINDULIŲ

Los Alamos, N. M. —Ato
minių bombų laboratorijos 
viršininkai pranešė, jog 
nuo apdegimo atominiais 
spinduliais mirė Harry K. 
Daghlian, Purdue Universi
teto mokįtojas. Atominių 
bombų išradimui jis dirbo 
nuo 1943 metų.

NESISKAITO SU 
ISTORIJA

Klerikalų Amerika užsis
pyrusiai bando įkalbėti, kad 
katalikizmą Lietuvos žmo
nės priėmė su karščiausia 
meile ir kad katalikų baž
nyčia buvo lietuvybės tvir
tovė. Pavyzdžiui, kokio ten 
vyskupo pareiškime skai
tome: ■'

“Kristaus Meilė mus pa
šaukė į Evangelijos tiesą ir 
šviesą; ji mums taipgi 
brangi, kaip mūsų gyvybė.”

O istorija byloja, kad 
krikščionybė lietuviams bu
vo atnešta ir ginklo pagel- 
ba uždėta vokiškųjų kry
žiuočių, ainių šių dienų 
nacių. Nebuvo jokios Kri
staus meilės. Lietuviai prie
šinosi, kaip liūtai. Tūkstan
čiai ir tūkstančiai jų krito 
kovoje prieš kryžiuočių 
antpuolį.

Straipsnyje “Katalikybė

Unijislas

Pittston, Pa

Thomaston, Conn

Lapkričio-Nov. 11

Rugsėjo 18 dieną organi
zuoti darbininkai į CIO (Plum 
and Atwood Co. dirbtuvėj), 
didžiuma balsų pasisakė už 
streiką, jeigu kompanija nesu
tiks pakelti algą 30%.

Ši pat kompanija turi dirb-

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Kompanija atsisako pildyti 
darbininkų reikalavimą, tai 
vietos unijos lokalas siunčia 
savo reikalavimus centralinei 
tarybai užgirti, o po to, dar
bininkų nusistatymas bus vyk
domas gyvenimam

- Unijistas.

WATERBURY, CONN.
Iš Darbininkų Kovų Lauko
Rugpjūčio 31d., 10:30 vai., 

išėjo darbininkai iš darbo, pro 
testuodami prieš American 
Brass Co. už nesistengimą 
baigti derybas su unija dėl 
algų.

Darbininkai priklauso prie 
International Union of Mine 
Mill and Smelter Workers, 
CIO unijos, šios kompanijos 
fabrikuose dirba apie 12,000 
darbininkų. Jos fabrikai yra 
Waterburyj, Torringtųne ir 
Ansonia. Bet klausimas palie
čia tik 2,500 darbininkų, ku
riems priklauso 10% savaiti
nes algos per 18 mėnesių, ku
rie dirbo po 7 dienas į savai
te ir negavo už sekmadienius' * £) CAr V \J VA ZJ M J 11CA V4 1 Vili M »J

maldų lietuviškai ir Šiuos dubcltavai mokėti, kaip unijos 
pagrindinius tikėjimo daly-Į kontraktas su kompanija rei- 
Kus pats išvertė į lietuvių |kalauja.
Kalbą.” Unija tris kartus kreipėsi į

Bet ką kitą katalikybė WLB ir WLB visada pripaži- 
Ino darbininkų reikalavimus 
teisingus, bet kompanija vis 
nemoka, visaip teisindamasi, 
būk pakaitos jau pamainytos, 
kad būk senas dalykas. Karo 
metu unija buvo pasižadėjusi 
viską daryti, kad išvengus 
streiko, bet ir karui parbai
gus kompanija tą dalyką vil
kina ir nesistengia su darbi
ninkais atsiteisti, mat tie išmo
kėjimai padarytų jai viri mi
lijoną ir pusę dolerių išeigų. 
Tiesa, vietos anglų spauda tą 
sumą visaip aiškina, kaip ir 
patį streiką. Rugp. 31 dieną 
vieni rašė, kad išėjo į streiką 
1,200 darbininkų, kiti, 
1,500, o kiti, kad 1,800.

Šie darbininkai dirba 
pinimo metalo skyriuj 
ting shops), tai jiems išėjus į 
streiką neilgai gali dirbti ir 
kiti skyriai.

Rusgėjo 4 d. buvo< WLB po
sėdis New Yorko mieste, kur 
dalyvavo George W. Taylor 
publikos ir bordo pirmininkas, 
kompanijos ir unijos atstovai. 
Bet iš to' posėdžio nieko neiš
ėjo ; kompanijos atstovai vis 
aiškinosi, kad jau sen'ai tas 
praėjo ir valandos jau pamai
nytos ir būk dalykas jau pa
baigtas. Pirmininkas pareiškė 
unijos atstovams, kad jie turi 
grįžti namo ir raginti darbi: 
įlinkus grįžti į darbą, o būk 
WLB apsvarstys tą reikalą ir 
išduos unijos atstovams

turėjo arba galėjo daryti?' 
Lietuviai kitos kalbos ne
mokėjo. Kad prieiti prie jų, 
kad pagauti juos savo pu
sėn, ji turėjo kalbėti į juos 
jųjų Kalba. Ji turėjo kalbėti 
"pagoniška” kalba, arba bū
tų nesusikalbėjusi su pago- 
mais lietuviais!

O dar akiplėšiškiau kun. 
Gečys kraipo ir kaneveikia 
istoriją, kai jis gieda:

“žlugus Lietuvos valsty
bei per padalinimus, Lietu
voje Katalikų bažnyčia bu
vo vienintele tokia institu
cija, kuri atstovavo lietuvių 
tautą Rusijos nutautinimo 
ir nukatalikinimo priespau
dą akivaizdoje.

“Tokiais žiauriais perse
kiojimo laikais Apvaizda 
pavedė Lietuvą globoti Ka
talikų Bažnyčiai.” (Ameri
ka, rugs. -21 d.).

Ir akys ir drąsa to kuni
gėlio. Ne tik kiekvienas ži
no iš istorijos, bet daugelis 
iš senosios kartos lietuvių 
puikiai atsimename, kaip 
tos priespaudos laikais ku
nigai žandarams padėjo 
Lietuvos valstiečius ir dar
bininkus persekioti ir kaip 
klebonijos buvo paverstos 
lietuvių lenkinimo lizdais. 
Dar atsimename mes, kaip 
1905 metų revoliucijoj Lie
tuvos katalikų kunigai di
džiavosi padėję carui kra- 
molą malšinti Lietuvoje. 
Todėl lietuvių tautinio at
budimo pionierių pirmiau
sia ir didžiausia kova buvo 
prieš klerikalizmą.

reikalavimą darbininkų grįžti 
darban, pirma negu jų reikala
vimai bus išspręsti. Pirminin
kas pareiškė, kad šis reikalas 
bus išspręstas rugs. 14 ar 15d.

Tuo kartu vietos spauda jau 
pradėjo rašyti, kad American 
Brass Co. paleis 8,000 darbinin
kų iš darbo, nes kada “casting 
shapa” nedirba, tai trūksta 
metalo. Gi Conn, valstijoj yra 
įstatymas, jeigu tos pat unijos 
nariai streikuoja ir dėl tos prie
žasties kiti darbininkai palei
džiami iš darbo, tai jie negali 
gauti bedarbių pašalpos. Pasi
darė rimta padėtis. Tada unijos 
viršininkai atsikreipė į šių tri
jų miestų gaspadorius ir Conn, 
valstijos gubernatorių, kad jie 
darytų spaudimą į WLB, kad 
jis greičiau duotų atsakymą, 
kaip jis išrišo tą reikalą.

Rugsėjo 15 d., 10:30 vai., 
gauta telegrama unijos ofise ir 
kompanijoj, kad WLB pripaži
no darbininkų reikalavimus tei
singais ir kompanija turi tartis 
su darbininkų atstovais dėl at- 
mokėjimo užvilktų algų. Unija 
buvo sušaukus visų trijų mies
tų darbininkų masinius mitin
gus ir1 darbininkai nubalsavo 
grįžti į darbą, nes kompanija 
dabar prižadėjo jau pildyti 
WLB nutarimą ir tartis su Uni
jos vadais.
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Laiškas iš Lietuvos
Laišką gavo bruklinietis 
veikėjas Alex. Velička, nuo 
savo sesutes Zosės Mačiu- 
laitienes. Laiškas rašytas

kad jūsų sūnus dar negrįžo 
į namus. Bet kadangi karas 
pasibaigė, tai reikia viltį 
turėti, kad greitai sugrįš.

“Mes kol kas esame svei
ki ir išlikome dar gyvi nuo 
to baisaus karo. Karo fron
tas pas mus greitai praėjo. 
Po dviejų savaičių liepė 
grįžti į savo vietas ir dar
bą dirbti. O kai frontas ties 
Raudone sustojo, tai išbu
vo pustrečio mėnesio ir mu
mis iševakavo devynis ki- 
kilometrus. Tai biskį pavar
gome. Raudonės apylinkė 
tai daug nukentėjo.

“Mes dabar gyvename toj 
pačioj vietoj, kur dėdė Jo
nas Januška gyveno. Da
bar jų jau nėra, abudu mi-

Liet. Lit. Draugijos 12 kp. 
susirinkimas įvyko 16 d. rug
sėjo. Gaila, kad mažai narių 
atsilankė. Finansų raštininkas 
atsinešė naują knygą “Ber
nardo Gavelio Klaida” ir pa
dalino nariams. Išrinkta du 
delegatai į 12-to apskričio 
konferenciją, o trečias bus iš
rinktas spalių 21 d., nes kon
ferencija įvyks spalių 28 d., 
Binghamton, N. Y.

Po kohferencijos bus su
rengta vakarienė. Tikietas bus 
$1, pelnas eis pusiau apskri
čiui ir kuopai.

Nutarta perkelti kuopos su
sirinkimai iš pirmo sekmadie
nio į trečią sekmadienį. Jie 
įvyks toj pat vietoj.

Apskričio komitetas ragina 
visas kuopas prisiųsti delega
tus į šią konferenciją, ir tas, 
kurios nepasimokėję duokles. 
Prašome dalyvauti, o ten pa- 
simokėsite.

M. Kalauskas, Seki*.

Zosė Mačiųlaitiene
1945 m. liepos 1 d. Tarp 
daugelio asmeniško pobū
džio informacijų, laiške sa
koma :

“Broli ir Broliene! Praš
vito mūsų akys, kai mes 
nuo jūsų gavome laiškį ir 
pąskaitėme. Iš džiaugsimo 
verkėme įr kartu džiaugė
mės, kad .m,ūsų brolelis ir 
brolienė dar esate gyvi ir 
sveiki. Tik mums liūdna,

“Mūsų sūnus Valiukas, 7 
metų, eina į mokyklą, jau į 
antrą skyrių įstojo. Tuo 
kartu mūsų niekas neka
riauja... U'

“Broli ir broliene, mažum 
galėsite parvažiuot į Lietu
vą, tai nieko nežiūrėkite ir 
važiuokite, mes lauksime 
jūsų labai pasiilgę. Prašau 
laišką greitai atrašyti.

“Šiuo kartu viskas, to
liau daugiąų parašysiu.

“Zosė ir Kostas 
Mačiulaičiai”

Darbininkai vienbalsiai 
sisakė, kad jie lajkysis tol, 
WLB pripažins jų teisingus 
reikalavimus ir kompanija pa
sirašys išmokėti jų reikalau
jamą mokestį.

Praslinko visa savaitė laiko, 
o vis unija negauna jokio at
sakymo iš Washington© nuo 
WLB, gi vietos turčių spauda 
diena iš dienos būbnija, dar
bininkus gąsdina, kad jeigu 
jie negrįš į darbą, tai WLB ne
darys jokio tarimo. *

Unijos viršininkai matydami, 
kad ta spauda demoralizuoja 
darbininkus, tai sušaukė masinį 
mitingą ir paklausė darbininkų
ką jie mano daryti. Darbininkai tuvę ir Waterburyje, tai ir ten 
vienbalsiai pasisakė, kad jie ne- darbininkai reikalauja to pa
grįš darban tol, kol jų teisingi.ties. Charles Didsbųry, pirmi- 
reikalavimai nebus išpildyti. ninkas 620 lokalo Mine-Mil]

Mitingas įvyko rugsėjo 9 d.,'and Smelter Workers unijos, 
o 10 d. unijos atstovai nuvyko sakė, kad darbininkai strei- 
į Washington^ pas WLB vir- kuos, jeigu jų reikalavimai 
šininkus. Jau šį kartą WLB nebus išpildyti, 
viršininkai nereikalavo iš uni
jos viršininkų, kad jie grįšiu 
namo ir reikalautų darbininkų 
eiti į darbą paliekant klausimą' 
išspręsti WLB ponams. Jie pa- Į 
sakė, kad kaip greitai padarys1 
tarimą, taip greitai praneš uni-j 
jai ir kompanijai. Unijos virši
ninkai grįžę išdavė raportą, 
darbininkams fr darbininkai. 
pakartojo, kad jie negrįš dar-į 
ban, kol jų reikalavimai nebus 
išpildyti.

Turčių angliškoj spaudoj pa
sirodė pranešimas iš Was.hing- 
tono, vėl korespondentas rašė^ 
kad būk WLB nedarys spren-- 
dimo, kol darbininkai negrįš į 
darbą. Darbininkai vis laikosi 
už savo, o unijos vadai vėl iš
važiavo į Washingtoną. Jie ten 
užklausė George W. Taylor ar 
tikra; jis davė tam ko.responden- i I 
tui tokias informacijas, tai yra, į

“LAISVES”
Koncertas
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DDT-Giltwne Musėms, Uodams, Kandims, Blakėms ir Kitokiam Brudui
Dabar plačiai garsinamas 

chemikalas DDT, kaip gin
klas prieš uodus, kandis, 
muses, tarakonus, blakes ir 
kitokį gyvąjį naminį brudą. 
Karo metu DDT buvo ski
riamas tiktai karinėmš jė
goms.

Kada amerikiečiai kovo
jo Italijoj,- skleidėsi bjaurio
ji tifo liga Neapoly j ir ki
tose vietose. Amerikiečiai 
pribėrė DDT miltelių ita
lam Į baltinius ir kitus dra
bužius, apšvirkštė DDT 
skiediniais jų lovas, kam
barių sienas, grindis, lubas, 
gatves ir visus užkampius. 
Šitaip buvo išnaikintos utė
lės, Kurios išnešioja apkre
čiamąją tifo ligą, ir buvo 
sustabdyta tifo epidemija. 
Panašiai DDT milteliais ir 
skiediniais amerikiečiai iš
naikino tą ligą tarp vieti
nių gyventojų šiaurinėje 
Afrikoje.

Guadalcanal saloj malia
rijos drugiu susirgdavo 70 
asmenų iš kiekvieno šimto; 
daugelis mirdavo. Bet kai 
amerikiečiai prišvirkštė 
DDT į balas ir kitas malia- 
rinių uodų buveines bei pe
ryklas, jau tik 5 asmenys iš 
šimto tegaudavo maliarijos 
drugio ligą.

Paskutiniu laiku kariniai 
lėktuvai švirkštė DDT į 
Rockfordą, III., ir kitus A- 
merikos miestus bei apy
linkes, kur plito kūdikių 
paralyžiaus liga. Tuo buvo 
naikinama ypač musės. Nes 
patirta, jog ir musės sklei
džia bakterinius kūdikių 
paralyžiaus nuodus. Dar ne
patikrinta, ar nuo DDT su
mažėjo skaičius naujų ap- 
sirgimų šia liga.

Ką DDT Daro Naminiam 
Brudui

Tvirtinama, kad pašvirk- 
štus DDT skiedinio šešias i- 
ki aštuonių sekundų viduti
niame kambaryje, būna su
naikinami tarakonai, kan
dys, uodai, musės ir kiti 
vabzdžiai. Tam galima var
toti paprastas švirkštuvėlis. 
Geriausiai švirkštimui tin
ka DDT kerosininiame ar

AMERIKINES KNYGOS 
TARP CHINŲ IR JA

PONŲ
Pirm karo tūkstančiai 

naujų Amerikos knygų bū
davo kasmet parduodama 
Chinijoj ir Japonijoj. Išmo
kę anglų kalbos, chinai 
pirkdavo daug amerikinių 
apysakų ir kitos lengvosios 
literatūros. Buvo parduo
dama ir tam tikras skai
čius amerikinių vadovėlių 
chiniškoms vidurinėms mo
kykloms ir kolegijoms.

Japonai niekino ameri
kiečių apysakas^ ir nepaisė 
jų meiliškų istorijų. Užtat 
japonai godžiai gaudydavo 
amerikines grynojo mokslo 
ir technikos knygas. Kai 
tik jie sužinodavo apie nau
ją tos rūšies knygą Ameri
koj* tuojau knygos leidykla 
gaudavo krūvas užsakymų 
iš Japonijos.

Mokslinės knygos iš A- 
merikos ir senos geležies 
laužai padėjo Japonijai į- 
rengti karo mašineriją prieš 
Jungtines Valstijas.

J, C. K. 

kitokiame tos rūšies alieju
je, kur tas chemikalas iš
tirpsta. Vandenyje gi jis 
mažai tetirpsta. Bet galima 
DDT ir su vandeniu naudot 
švirkštimui bei laistymui.

Pardavinėjama DDT mi
šiniai ir su kreidiniais, mo
liniais, sieriniais bei kitais 
milteliais, šie mišiniai yra 
sausi purkščiami į lovas, į 
drabužių spintas, į kampus- 
užkampius b e i plyšius. 
Purkštimui prietaisą gali
ma pirkti vaistinėj ar šiaip 
krautuvėje. Šių žodžių ra
šytojo kaimynai sakė, kad 
jie tik truputį DDT milte
lių pabarstė į drabužių 
spintų-klazetų kampus, ir 
greitai išnyko visos kandys, 
kurių jie negalėję kitaip iš
naikinti.

Štai kambario sienos ir 
lubos* apšvirkštos DDT 
skiediniu. Jau ištisi mėne
siai po to praėjo. Bet tegu 
tik uodai- nutupia ant sie
nos ar lubų. Palaukus 8 iki 
18 minučių, uodai pradeda 
kristi žemyn. Po 30 minu
čių iki pusantros valandos

ATOMINĖ JEGA-KĄ JI ŽADA, AR PALAIMI AR PRAKEIKSMU?
Galingiausia pasaulyje 

jėga yra ta, kuri gaunama 
iš atomų suskaldymo bei 
suardymo. Žinovai tvirtina, 
kad per 10 iki 50 metų nuo 
dabar bus atominė jėga pri
taikyta paprastiem žmonių 
reikalam vietoj žibalo, ga
zolino bei anglies. Tatai tu
rėtų, pagreitinti technikinę 
pažangą, palengvint ir pa
gerint žmonėm gyvenimą.

Atomai yra neapsakomai 
maži medžiagos krisleliai, 
iš kurių susideda žmonės, 
vanduo, geležis, medis, že
mė — žodžių sakant, visi 
daiktai. Atramente taško 
gale šio sakinio yra milio- 
nai atomų.

Mokslininkai apskaičiavo, 
kad jeigu būtų suskaldyti 
visi atomai toliame me
džiagos trupinyje, kaip, žir
nis, tai galima būtų per me
tus apšildyti didoką namą. 
Gabaliukas atominės me
džiagos, įdėtas į mažytį, 
kaip kumštis, automobilio 
motorą, varytų nauią auto
mobilį, iki jis sudiltų bei 
sulūžtų. Jeigu suskaldytum 
visus atomus tokiame oro 
kiekyje, kurį žmogus vienu 
atsikvėpimu išleidžia iš 
plaučių, tai butu tiek jėgos, 
kad galėtų didžiulį lėktuvą 
varyti ištisus metus.

Bet deja, senoviniai poli
tikai bei imperialistai kal
ba ne apie atominės jėgos 
išvystymą visuomenės rei
kalams. Jie dabar užsiėmė 
svajonėmis apie atominių

Kelionė Oru Nupinganti 
Iki Traukinio 

f

Pennsylvanijos Central o- 
ro linija paskelbė rugsėjo 9 
d., kad jos lėktuvais keliau
ti pigiau lėšuos, negu Pull- 
mano traukiniais su geres
nėmis naktinėmis lovelėmis. 
Tos lėktuvų linijos vedėjas 
Denis Murray, pavyzdžiui, 
pranešė oro kelionių lėšas:

Iš New Yorko i Pittsbur- 
o-ha $14.90. į Clevelanda 
$18.60, į Chicaga $3^85, į 
Detroitą $22.55. Bet prie to 
reikia pridėti taksus.

jau visi uodai nukritę, o jei 
kurie dar gyvi, tai tikrai 
pastips. Kai kuriem uodam 
gal pavyks pro atdarą lan
gą ištrūkti, bet jie kur. ki
tur nugaiš.

Sykį nutūpus ant sienos 

Japonai pasiduoda Sovietu kariams Harbine, Chinijoje. Čia parodoma viena 
japonų armijos transporto kolumna. Ginkluotas rusas kareivis stovi sargyboje, 
kad suimtieji japonai nebandytų iškirsti šposo.

bombų panaudojimą nau
jam karui. Jiem neišeina iš 
galvos, kaip bandomoji’ ato
minė bomba New Mexico 
valstijoj suvirino žemę į 
stiklą, garais pavertė stam
bų plieno bokštą ir lenkte į- 
lenkė didžiulę žemės pavir
šiuje daubą 25 pėdų gilu
mo. Tie asmenys norėtų 
netrukus pakartoti pana
šius žygius, kaip Hiroshi- 
moj ir Nagasaki, Japonijoj. 
Dvi nedidelės bombos, ku
riose buvę tik po 11 svarų 
atominės radiumo medžia
gos, faktinai nušlavė tuos 
japonų didmiesčius.

Buvęs Anglijos premje
ras Churchillas atvirai grū
mojo Sovietų Sąjungai ato
minėmis bombomis. Chur- 
chillo įpėdinis premjeras 
Attlee pareiškė, kad jokiu 
būdu neturi būti atidengta 
atominės bombos slaptybė.

Jungtinių Valstijų laivy
no sekretorius Forrestal 
praeitą savaitę kalbėjo, kad 
reikią įrengti šimtus - laivų 
atominėms bomboms gaben
ti ir paruošti pulkus lėktu
vų joms mėtyti.

Kam čia grasinama? Su
prantama, ne Anglijai.

Komerciniai laikraščiai 
duoda padrąsinimų, kad a- 
tominėmis bombomis būtų 
lengva apsidirbti su Sovie
tais. Kai kurie taip nukal
bėjo, kad girdi, net mažytė

KRIENAS RANDA HITLERĮ VISUOSE
Anot spaudos žinių, Hit

leris esąs Ispanijoj, Argen
tinoje, Japonijoj ir kitur. 
Galimas daiktas, kad jis y- 
ra visur—ir visuose šiukš
lynuose, — jeigu į jį patai
kė atominė bomba.

Mąstysi—matysi, žinosi— 
valdysi.

Apdariumas visados būri
mas, nes perkūnas kartais 
ir iš apačios trenkia.

Dabar jau žinome, kad 
šis karas buvo nugalėti na
cius, fašistus, japonus ir 
padaryti bent tuziną naujų 
milijonierių.

ar lubų musė neišvengia
mai padvės, nors ne taip 
greitai kaip uodas. Kol ji 
pastips, gal praeis pora iki 
trejeto valandų. Teigiama, 
jog tokio pat likimo susi
lauks ir tarakonas, jeigu

Šveicarija su atominėmis 
bombomis įveiktų didžiąją 
Sovietų Sąjungą. Ir vis ra
gina tik ne pavėluoti kari
nę atomų jėgą panaudoti ir 
laikyti ją griežtoj slapty
bėj.

Ne Tokia Slaptybė, 
Kaip Piešiama

Bet atominė jėga tikru
moj nėra jau tokia slapty
bė, nors Amerikoj ir paga
minta pirmutinė atomų 
bomba.

Anglai ir amerikiniai ži
novai pripažįsta, jog per 6 
mėnesius iki vienų metų 
vokiečiai būtų išvystę savo 
atomics bombas.

’ Francūzų mokslininkas 
komunistas Joliot - Curie 
1933 metais padarė gerą 
pradžią atomam ardyti, 
kaip liudija italas profeso
rius Fermi, jau keli metai 
gyvenąs Jungt. Valstijose. 
O Fermi tiesioginiai padėjo 
arųerikiečiams atomines 
bombas gaminti. Ameriki
nis žuNaalas Newsweek ra
šė rugpjūčio 20 d. šiemet, 
jog Joliot - Curie tyrimai 
vedė tiesiog į išradimą -ato
minės bombos, kuri sunai
kino Hiroshimą. Už moksli
nius nuopelnus atomin. at
radimuose Joliot-Curie ga
vo ir didžiąją tarptautinę 
Nobelio dovaną pirm karo.

Amerikiečių užimtoje va-

Trokštantis žinojimo ga
li ir iš vėžio pasimokinti, 
kad ne visiems kojos tik 
vaikščiojimui reikalingos.

Jėga nebūtinai turi būti 
apčiuopiama, — ji gali būt 
ir suuodžiama, kaip kad mė
tos kvapsnys — žmogaus 
suuodžiama to žolyno bota- 
niška stiprybė.

Neatsilyginama skola — 
neužgijama žaizda.

Kapitalistinis surėdymas:- 
Vieniem bernas ir merga, 
kitiem karvės uodega; vie
niem tarnas ir tarnaitė, ki
tiem —• kiaulės uodegaitė. 

jis užeis ant lentynos, sin- 
kos ar grindų, kur pabars
tyta DDT miltelių arba pa- 
švirkšta DDT skiedinio.

Prieš penketą savaičių, 
beje, dar ne visi praneši
mai suriko, kad DDT taip 

karinėje „Vokietijoje gyve
nąs, vokiečių mokslininkas 
Hans A. T. Bomke, atomų 
specialistas, sakė New Yor
ko Times korespondentei 
Kathleenai McLaughlin:

“Rusijoj uraniumo (ato
mų) tyrimuose daug nu
veikė profesorius Kapitza,” 
apie 1939 m.

Net Japonijoj 1940 me
tais buvo žinomos tūlos a- 
tominės ‘“slaptybės”. Tais 
metais japonų mokslininkai, 
bombarduodami paprastą 
uraniumą kitų atomų dale
lėmis, pagamino naują, 
dirbtinį. elementą neptuniu- 
mą. Neptunium gi yra pas
kutinis žingsnis į kitą’ dirb
tinį elementą, plutoniumą. 
Amerikiečiai, apie tą patį 
laiką pagaminę plutoniumą, 
paskui naudojo jį kaip į- 
rankį išskirt smarkiausią 
sprogstamąją m e d žiagą, 
numerio 235 uraniumą, iš 
paprasto mišraus uraniu
mo. Šitaip, kiek žinoma, 
daugiausiai ir buvo paruoš
ta medžiaga atominėms 
bomboms.

Taigi atominė jėga nėra 
aklinoji slaptybė, kaip tūli 
žmonės įsivaizduoja, — ra
šė Sovietų laikraščiai pas
kutiniu laiku. Sykiu jie pa
tarė imperialistiniam sluok
sniam Anglijoj ir Amerikoj 
perdaug negąsdinti atomi
nėmis bombomis, nes tuo

ŠIUKŠLYNUOSE
Pirmiau negu atsirado 

komunistai, jau buvo klasi
niai žmonių skirtumai ir 
klasinė kova, kuriai komu
nistai tik ėmėsi vadovauti, 
kaipo k sąmoningiausias iš
naudojamos darbininkijos 
dalinys. Komunistams, to
dėl, neteisingai primetama, 
kąd būk tai jie yra kalti už 
visus - neramumus.

Antanas Jonaitis siunčia 
“Daug Labų Dienų” Jarvis 
Raymondui, Plymouthe, ir 
kartu duoda pavyzdį, kaip 
reikia siųsti savo linkėji
mus—nuoširdžiai ir apčiuo
piamai, pilna knyga palink
sminančių eilių.

žudytų tarakonus, skruzdės1 
ir vorus. Bet įrodyta be jo
kios abejonės, kad DDT y- 
ra tikra utėlių, blakių, mu-i 
šių ir uodų giltinė.

Jau pradėta gaminti na
mų maliavos su DDT prie- 
maišais. Taip numaliavotos 
lubos ir sienos žudys nutu
piančius ant jų vabzdžius 
tol, kol bus gana švarios. 
Bet jeigu siena bus apsivė
lusi purvais ar riebaluota, 
tai vabzdžiai galės išvengti 
mirties.

Kokio Stiprumo Turi 
Būti DDT

Jungtinių Valstijų Svei
katos Įstaiga neseniai' įspė
jo prieš tokius biznierius, 
kurie pardavinėja skiedi
nius bei miltelius tik su 1 
nuošimčiu DDT. Ta valdinė 
įstaiga patarė nepirkti to
kių silpnų skiedinių bei mi
šinių ir sakė, DDT skiedi
niai ar milteliai turi būti 5 
procentų stiprumo —★ tik 
tada jie sėkmingai naikins 
naminį brudą.

Krautuvės New Yorke ir 

tarpu gali kas kitas išrasti 
dar pavojingesnį atominį 
pabūklą... ■

Maskvos spauda sakė, jog 
taikos ir civilizacijos nau
dai atominė bomba turėtų 
būti pavesta Jungtinių Tau
tų žinybai.

Tokia prasme ir 64 Chi- 
cagos Universiteto profe
soriai pasiuntė prezidentui 
Trumanui prašymą, kad 
atskleistų Jungtinu Tau
toms žinias apie atominę 
bombą. Profesoriai sakė: 
“Jeigu mes ir bandysime šį 
sekretą išlaikyti, turbūt, 
bergždžias bus mūsų ban
dymas; bet mes tuomi kel
sime nepasitikėjimą tarp 
Jungtinių Tautų ir mato
mai užkursime slaptas gin
klavimosi varžytines.” O 
tatai gręstų pačią civilizaci
ją sunaikinti.

Aišku, jog -atominė bom
ba blogina santykius tarp 
vadinamų “vakarinių de
mokratijų” ir Sovietų. Be
laukiant padoriems žmo
nėms gero iš atominės jė
gos, reakcininkai planuoja 
paversti ją nauju prakeiks
mu žmonijai.

N. M.

London. — Sovietai vis 
neatsisako nuo savo reika
lavimo pavest jų globai bu
vusią koloniją Tripolitaniją 
šiaurės Afrikoj.

Jankiai tyrinės ir mokslo 
įstaigas Japonijoj.*

“Mėlynasis Kraujas”
Sovietinis gydytojas Mo- 

destoff pagamino vadinamą 
“mėlynąjį kraują” iš mine
ralinio vandens ir tam tik
rų kitų medžiagų gaivinti 
žmonėms, apalpusiems nuo 
kraujo nubėgimo. “Mėlyna
sis kraujas” gaivina geriau, 
negu bet kurie kiti skiedi
niai. Jis gali pavaduoti 75 
procentus viso žmogaus tu
rėto kraujo. Dirbtinis “mė- 
lyn. kraujas” 50.0 syk. pigiau 
atsieina, negu tikrojo krau
jo citratai, kaip sako sovie
tinė žinių agentūra Tass. 

apylinkėje, kiek teko paste
bėta, dažnai pardavinėja 3 
procentų stiprumo DDT 
chemikalą ir sakoma, kad 
jis gana gerai veikia.

Apsisaugojimas
DDT aliejiniuose skiedi

niuose gali persisunkti per 
odą į kraują. Todėl, švirkš- 
čiant tokius skiedinius, pa
tartina, kiek galint, pri
dengti sau rankas ir veidą.

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės departmentas pa
taria prisidengti nosį, ka(J 
DDT bešvirkšdamas asmuo 
perdaug jo neįkvėpuotų, ka
dangi tatai erzina kvėpavi
mo organus ir suprantama, 
yra nesveika. Bet, sakoma, 
jokio didelio pavojaus nėra.

Kvėpavimo saugumui ga
lima nusipirkti vaistinėje 
respiratorių — kvėpuotuvą. 
Galima ir pačiam vatos ga
balėlį pasirišti po nosia 
taip, kad pridengtų šnerves. 
DDT Kai Kuriems Gyviams 

Pavojingas
DDT kenkia bitėms ir 

naudingiems vabzdžiams, 
naikinantiems parazitus. 
DDT labai nuodija žuvis ir 
kai kuriuos kitus šaltakrau- 
jus gyvūnus. Buvo atsitiki
mų, kad dvėsė net paukš
čiai, prilesę vazdžių, 'kurie 
buvo pavaišinti DDT. Šilta
kraujai gyvūnai taip pat 
apsinuodija šiuo chemikalu, 
jeigu jo gana daug nuryja.

Amerikos žemdirbystės 
departmentas nepataria 
DDT švirkšti ar purkšti ant 
auginamų daržovių, vaisių 
bei javų. Nes DDT į juos 
įsigeria.

Daugumai augalų DDT 
nelabai kenkia. Bet patirta, 
kad jeigu akrui žemės pa
naudojama 25 svarai DDT 
prieš parazitus, tai toje že
mėje silpniau auga pupos, 
svogūnai, tomeitės, žemuo
gės ir rugiai. Antra vertus, 
DDT 100 kartų geriau nai
kina įvairių vabalų ir para
zitų perus dirvožemyje, ne
gu arsenikas, kuris iki Šiol 
buvo daugiausiai tam var
tojamas.

J. C. K.

PLAUKU PELESIAI- 
VAISTAI NUO ŠILTI

NIŲ?
Nemazgojamuose galvos 

plaukuose, tarp kitko, auga 
savotiški pelėsiai. Bet tai 
gali būti naudingi pelėsiai 
— vaistas prieš šiltines ir 
kai kurias vidurių krauja
vimo ligas, kaip pranešė Is
rael Zion ligoninės daktaras 
L. Rosenthal Brooklyne.

Dr. Rosenthal išskyrė 
raudonus dažus iš plaukų 
pelėsių ir įdėjo tų dažų į 
stiklines, kur auginama šil
tinių ir kraujavimo perai. 
Dažai iš plaukų pelėsių su
stabdė tų perų augimą ir 
veisimąsi. O garsieji peni- 
cillino vaistai negalėjo jų 
sustabdyti.

Dabar tyrinėjama, ar 
plaukų pelėsiai yra nuodin
gi ar ne. Taip pat bandoma 
patirt, ar jie stabdo minimų 
perų veisimąsi kūne.

N. M.

Rytinėj Vokietijoj mo
koma ir rusų kalbos.
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Jei nors bent mažiausiai už tuos šipu
lius surinktus pinigus būtumėm pasiun
tę kuriam vienuolynui arba popiežiui, 
tai tuomet gal nebūtų taip blogai buvę ir 
aš turėčiau vilties, kad mano nuodėmės 
bus atleistos. Bet mums patiems reikėjo 
pinigų, ir aš buvau labai susirūpinęs 
gauti teisingą man prižadėtą pelno pro
centą. Tačiau aš jokiu būdu nebuvau ap
gavikas, buvau tik prietaringumo, savo 
prietaringumo, auka. O kadangi geri 
žmonės man tikėjo, jie nebuvo prietarin-

Taigi, buvo visai natūralu, jei paklaus
tas, ai’ noriu darbo, aš atsakiau —taip. 
Aš buvau savo vidaus verčiamas pasaky
ti taip ir nuo to dalyko negalėjau jokiu 
būdu išsisukti. Esu tikras, jog buvau iš
balęs iš mirtinos baimės, kad tik nepatek
čiau į šį kibirą.

— A. B. —paklausė vyras.
Laimė, juk tai buvo išsigelbėjimas. 

Jiems reikėjo A. B., o aš nebuvau joks 
A. B. Aš dabar s a u g oj a u s , 
kad tik nepasakyčiau: “Plain”, nes, jei 
pasitaiko nepaprastai svarbus reikalas, 
tai ir denio darbininkas gali kartais sto
vėti prie vairo, ypač jei oras esti ramus 
ir nereikia žymiau keisti kurso.

Dėl to aš ir atsakiau:
— Nosser, no A. B. Black gang. Juoda 

gauja.
— Puiku! — suriko tas vyras žemyn. 

—Kaip tik tokio mums ir reikia. Pasku
bėk. Na, op'!

Dabar man viskas buvo aišku. Jie ėmė, 
ką tik jie gavo ir kur gavo, kadangi jiems 
trūko daug žmonių. Aš būčiau galėjęs 
pasakyti: virėjas, arba aš būčiau galėjęs 
sušukti: dailidė arba bos’nas, vįstiek jie 
būtų šaukę: “Na, op!” Kas nors čia buvo 
netvarkoj. Prakeikimas, ji vis dėl to buvo 
— ne, nežiūrint visų įtartinų aplinkybių, 
“Jorike” neatrodė esąs mirusiųjų laivas.

Aš turiu lošti savo.paskutinę kortą.
— Where’re ye bound?, Kur jūs plau

kiate?
— O kur jūs norite?
Jie gerai orientuojasi. Niekur nebega

lima pabėgti. Aš galiu sušukti Pietų aši
galis, taip, aš galiu sušukti Ženeva, jie 
nieko nedvejodami tuojau atsakys: “Kaip 
tik tenai mes ir plaukiame.”

Bet aš žinojau vieną kraštą, kur šis 
kibiras negalėjo drįsti plaukti. Tas kraš
tas buvo Anglija. Dėl to aš ir sušukau:

— Į Angliją!
—Vyruti, kokaą pats turi laimę! — 

suriko balsas. —Mes turime krovinių, 
gabalinių prekių, į Liverpulį. Tenai jūs

syti į šį kibirą, net gi jęį jis plauktų tie
siog į jūros dugną. Dabar turėjau plauk
ti šiuo laivu, kurį išjuokiau, garsiai ir 
staugiančiai išjuokiau, kai pirmą kartą 
pamačiau, ir kuriuo plaukti aš visai net 
nepagalvojau, net gi jei tuo būdu aš, bū
čiau galėjęs išgelbėti savo gyvybę. /Ne 
šiuo laivu ir ne su šia komanda. “Jorike” 
atkeršijo, kad aš iš jos pasijuokiam Ta
čiau man taip ir reikėjo, visa tai įvyko 
visai teisingai, kuriam gi tikslui aš čia 
atėjau ir rodžiausi išplaukiantiems lai
vams? Nereikėjo čia kišti savo nosies. Iš
plaukiąs kibiras tau visai neturi rūpėti, 
jei jis nėra tavasis, reikia palikti jį ra
mybėj, o ne paskui tdėl to spiaudytis. Čia 
visumet yra mano nelaimė. Laivai negali 
jos pakęsti. - ’ "'f

Jūrininkas neturi sapnuoti apie žuvis, 
jis taip pat neprivalo galvoti apie žuvis, 
tai nėra geras dalykas. O aš štai atsiba- 
ladojau čia ir norėjau net gi keletą jų pa
gauti. Kiekviena žuvis ar jos motina mai
tinosi paskendusiais jūrininkais, dėl to 
aš, kaip jūrininkas, turiu saugotis žuvų. 
Jei jūrininkas nori valgyti žuvį, jis turi 
ją nusipirkti iš paprasto žvejo. Žuvis 
gaudyti yra žvejo darbas, jam ji nieko 
nereiškia, jei jis apie žuvį kartais sap
nuoja, tai reiškia pinigus.

Aš iššoviau paskutinį klausimą, koks 
tik buvo galimas:

— Kiek mokama?
— Angliški pinigai.

> — O kaip valgis?
— Puikus.
Dabar aš jau buvau apipintas. Neliko 

atviro nė vieno siauro plyšio. Mano 
sąžinei neliko jokio kelio atsiimti savo 
yes.
\ Jie tuojau numėtė virvę, aš ją suga
vau, ištiesęs kojas įsispyriau laivo sienos, 
ir jiems nuo denio traukiant virvę, lipau 
siena akštyn, kol pagaliau peršokau per 
turėklus.

Man dabar atsidūrus ant denio, “Jo
rike” nuostabiai greit pradėjo plaukti 
pilnu greičiu, ir tuo metu, kai aš savo 
akimis mylavau nykstančią iš akių Ispa
niją, aš jaučiausi, kad dabar peržengiau 
per tuos didelius vartus, ant kurių buvo 
parašyti likimą lemią žodžiai:

Kas čia įžengia, 
To vardas ir buitis išnyksta. s 
Jis sudūlėja.

Bridgeport, Conn.
Sėdint po Medžiu

Jau karštos ir drėgnos va
saros dienos praėjo; Bridge
porto pajūrys paliko beveik 
tuščias — tik vienur-kitur ga
li matyti įsibridusį į vandenį 
pilietį bejieškant “klemsų.”

Automobiliai taip pair pra
nyko iš pajūrio. Sėdžiu po me
džiu ir bandau rašinėt, bet 
vėsu, ranka dreba. Tik tiek 
gerai, kad čia niekas ramybės 
nedrumsčia. . .

įlūžo Salės Grindys
Karui pasibaigus, laikraš

čiai kartais pritrūksta svarbių 
žinių, tad “išpučia” mažus da
lykėlius ir padaro “dideliais.” 
Šiandien vietiniai laikraščiai 
užpildyti pereito nedėldienio 
įvykių, — kas liečia “Ritz” 
šokių salę. Bridgeporte yra, 
gal būt, viena iš garsiausių, ir 
populiariškiausių šokiams sve
tainių — tai “Ritz Hali.” Ir 
vakar (rugsėjo 16) beesant 
apščiai jaunimo šioje salėje, 
įlūžo šokių salės grindys ir 
subyrėjo daug jaunikaičių ir 
mergaičių į tos salės skiepą. 
Tuojau pribuvo ligonvežimiai 
ir sunkiau sužeistus nugabeno 
į ligonines. Iš šokėjų apie 27 
yra gana rimtai sužeisti ir ran
dasi ligoninėje.

Labai gaila, kad šioje šaly
je yra labai daug dalykų, ku
rie iš lauko arba iš paviršiaus 
atrodo žvilgančiais, nepapras
tai gražiai, o viduje 
vę.‘. . Tas pats kartais 
ir su žmonėmis. . .

Minėta šokių salė ir

supu- 
būna

labai 
puikiai atrodo iš lauko — vi
duje taipgi puošnu — bet 
grindys ir pamatai supuvę.
Sugadinta Daug Langu Stiklų

Pereitomis dienomis ka
žin kas ir kaž kokiais tikslais 
suraižė daugelio krautuvių 
langus. Suraižyta aštriais įran
kiais ir daugiausiai pačiame 
miesto centre — didžiausių ir 
brangiausių krautuvių. Kai 
kurių krautuvių stiklai turės 
būti pakeisti naujais, (kai ku
rie verti po kelis šimtus do
lerių). Tų krautuvių savinin
kai žada duoti 25 dolerius 
tam, kuris įrodys kaltininką 
arba kaltininkus.

Tuom pat kartu tapo auto
busuose supjaustytos sėdynės. 
Keletui naujų autobusų turė
jo sudėti naujas sėdynes. Kal
tininkai kol kas nesurasti.
Bridgeporto Majoras McLevy 

Nominuotas Septintai
Tarnybai

Pora savaičių tam atgal 
Bridgeporto socialistų vieti
niai viršininkai turėjo savo 
konvenciją ir nominavo sep
tintai tarnybai dabar esantį 
miesto majorą McLevy. Majo
ras McLevis yra socialistas, ta
čiau apdairus žmogus, netu
rintis jokio pasididžiavimo ir 
artimas darbo žmonių luomui.

Vienok pasiknaisiojus po. 
Bridgeporto miesto valdybos 
rekordus, randama, kad yra 
apie pora buvusių majorų po 
daug ilgesnius terminus, negu 
dabartinis McLevis.

Gandai, kad “Hitleris 
Bridgeporte”

Aną dieną pasklido gandai, 
kad Hitleris randasi Bridge
porte. Ir gandai pasklido ne 
tarp kūmučių ar kūmų, bet 
pasiekė radio tinklą ir laik
raščius. štai, pradeda zvimbti 
telefono ragelis “The Bridge
port Telegram” redakcijoj, 
klausiant. “Ar tamstos žinote, 
kad Hitleris Bridgeporte?” 
Redaktoriai žaibo greitumnu 
puolasi prie telefonų, suka 
skylutės ir šaukia vietinių ra
dio stočių; iš radio stočių šau
kiama dar tam tikrose įstaigo
se —ir galų gale paaiški, kad 
Fiurerio pakol kas dar Bridge
porte nėra...

Vietiniuose laikraščiuose 
yra didelis pareikalavimas 
darbininkų įvairiems darbams, 
tačiaus blogumas tame, kad 
naujai priimamiems darbinin
kams 
esant 
menų 
tokiu
ma pragyventi.

Los Angeles, Cal So. Boston, Mass

labai maža mokestis, o 
ant pragyvenimo reik- 
aukštoms kainoms —ąu 
uždarbiu beveik negali-

Buvę iki šiolei tuščios krau
tuvės —dabar užimama ir įs- 
steigiama nauji “bizniai”. 
Taipgi pirkėjų “bizniams” 
yra labai daug ir už juos da
bar brangiai mokama. Bet 
klausimas, kaip dalykai dė
sis ateityje su “bizniais”.

Dzūkelis

Pietineje Kalifornijos Dalyje 
100,000 Bedarbių

Tik imant rugsėjo mėnesio 
1 dieną iki Labor Day, 33 
Employment raštinėse buvo už
registruota 16,275 paleistų iš 
darbo darbininkų. Iki rugsė
jo 12 dienai Los Angeles apy
linkėj, net.eko darbo 83,800 
darbininkų; San Diego 12,000. 
Kituose mažesniuose mieste
liuose priskaitoma 3,475 dar
bininkai netekusieji darbo. 
Tačiau, iki ši žinia pasieks 
skaitytojus, bedarbių skaitli
nė bus dar didesnė mūsų apy-

Dalis iš tų. darbininkų ren
giasi apleisti Kaliforniją ir 
vykti į tas apylinkes, iš kurių 
atvyko. Bet ar jie susiras ten 
darbo, tai jau kitas klausimas. 
Manau, kad darbininkai turė
tų kitaip į šios bedarbės klau
simą pažiūrėti, o ne pasiten
kinti vien kur nors išvykimu.

Darbų gali būti visur, 
reikia bosus priversti, kad 
tuoj aus paverstų iš karinės 
dustrijos į civilę. Jie to

nes jie 
laiko dėl 
civiliam 
prisidės

nori ir nesiskubina, 
mano, kad nutęsimas 
pradėjimo gaminti 
gyvenimui reikmenų
prie sugriovimo unijų ir nuka- 
pojimo algų.

Netekusi Darbo.

tik 
jie 
in- 
ne-

Iš Lietuvai Pagalbos Skyriaus 
Veikimo

Pirmininkas J. Zakonis iš
davė raportą iš praeities vei
kimo. H. Simanavičienė ir A. 
Dambrauskas kvietė visus prie 
veikimo, ragino ateiti į patal
pą padirbėti, ypatingai tuos, 
kas gali siūti. Darbo yra daug.

F. Pakalnis daug dirbo nuo 
pat mūsų įstaigos atsidarymo. 
Buvo susirgęs, girdėjai! kad 
jau sveiksta. Linkiu greitai pa
sveikti ir ateiti vėl mums j 
pagalbą.

Daug dirba Kiškis, J. Use- 
vičia, A. Buivydas, J. Sinke
vičius ir Pukevičius. Jiems 
priklauso didelis kreditas, kad 
jie nepamiršt# savo, brolių ir 
seserų Lietuvoje.

Iš moterų daug dirba Rup- 
lienienė, A% Sabulienė, Kava- 
liunienė, J. Rainardienė, A. 
Kieman, B. čiuberkienė, Mor- 
kevičienė, 'Balukevičienė ir 
daugiau moterų. Jų pasidar
bavimu Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto So. Bostono 
skyriaus patalpoj kiekvieną 
šeštadienį, 8 vai. vakare, bū
na surengta skani vakarienė. 
Prašome atsilankyti.

Svečias.

Maistas Raudonajai Ar
mijai Austrijoj yra gabena
mas iš Sovietų krašto.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

Čia jie ir išsidavė. Vienintelis kraštas, 
kur aš negalėjau pasilikti ir taip pat joks 
kitas jūrininkas, kuris netarnavo anglų 
laivuos, negalėjo pasilikti, ir buvo Angli
ja. Tačiau kai jie pasisakė plaukią j Li
verpulį, aš nebegalėjau išsisukti. Vis 
dėlto aš negalėjau jiems įrodyti, kad jie 
čia meluoja.

Atrodė taip juokinga ir kvaila. Žino
ma, niekas negalėjo manęs priversti įsi
rašyti į kurį nors laivą. Jokiu būdu nega
lėjo priversti, kol aš čia stovėjau ant tvir
to pagrindo ir'kol nebuvau patekęs kapi
tono valdžion. Bet jau taip visumet yra: 
jei gerai jautiesi ir esi laimingas, tai no
ri dar geriau, nors šis gerumo troškimas 
ir tebūtų nežymus, pasislėpęs, kad atrodo 
ilgiesi pakeisti landšaftą ir puosęlėji ir 
ugdai tylią amžiną viltį, jog kiekvienas 
pakeitimas duos ką nors geresnio. Aš' ti
kiu, tas dalykas jau nuo tų laikų, kai A- 
domas Rojuj nuobodžiavo, yra žmogaus 
prakeikimas, jog žmogus niekumet nesi
jaučia pilnai laimingas ir visumet me
džioja didesnę laimę. Kai aš pagalvojau 
apie Angliją, su jos amžinomis miglomis, 
su jos amžinai drėgnu ir šaltu oru, ir pri
siminiau, kaip joje persekiojami svetim
šaliai; kai pagalvojau apie jos amžinai 
“stupid” (kvailai) besi
šypsančius k r o n p r i n e u s, ku
riems kaukė yra prišalusi, ir visa tai pa
lyginau su šia laisva, saulėta šalimi ir jos 
draugiškais gyventojais, ir žinojau, jog 
Šią malonią šalį turiu palikti, tai ištikrų- 
jų aš jaučiausi, lyg vedamas mirti.

Bet toks jau buvo likimas. Aš pasakiau 
taip, ir dabar aš, kaip geras jūrininkas, 
kuris laikosi savo žodžio, privalau įsira-

ANTROJI DALIS
ĮRAŠAS VIRŠ MIRUSIŲJŲ. LAIVO 

KOMANDOS KAMBARIO
Kas čia įeina,
To vardas ir buitis išnyksta.
Jis sudūlėja,
Iš jo plačiame, plačiame pasaulyje
Nelieka net jokio kvapo.
Jis negali žengti atgal,
Nei žengti pirmyn,
Tenai, kur jis stovi, jis yra prirakintas.
Jo nepažįsta Dievas ir joks pragaras.
Jis nėra diena, jis nėra ir naktis.
Jis yra niekas, niekumet nebuvęs ir niekumet
Jis yra perdidelis begalybei (nebūsiąs.
Ir per mažas smėlio grūdeliui,
Kuris visatoj turi savo tikslus.
Jis yra niekumet nebuvęs
Ir niekumet nemąstytas.

Dabar iš arti stebėjau ryklių medžioto
jus. Įspūdis, kurį buvau gavęs iš lauko 
pusės, jokiu būdu man čia nepagerėjo. 
Jis net nebuvo blogas, bet tiesiog žudąs. 
Pirmiau aš buvau manęs, kad kai kurie 
tų žmonių yra negrai, o kiti arabai. Bet 
dabar aš sužinojau/ kad jie taip atrodė 
tik dėl jų drabužius ir veidus apdengu
sių akmens anglių dulkių ii* purvo. Ta
čiau kur gi tokie dalykai gali nuvesti? 
Tuomet vieną gražią dieną būtų galima t 
juos abu vieną su kitu sumaišyti ir pa
stebėti, jog denio darbininkas yra toks 
pat inteligentiškas žmogus, kaip ir pats 
kapitonas. Kartais gi nebūtų negalima 
gauti įrodymų, kad denio darbininkas, 
apskritai, turi kokią fiors inteligenciją.

(Daugiau bus)

Telef. HUmboldt 2-7964

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

o__4
VALANDOS: e Q Sekmadieniais nėra valandų.

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

z ;hqh
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil.Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA *=^8
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINE, VYNAI ir ALUS

STEAMBOAT INN
91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y

Telefonas: Great Neck 1546GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’Ų’ nes žino, kad visados bus patenkint!

Ateikite pasimatyti su Giviais. z
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HD H

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

M.MJMUMI MIW Wl Wl WlWl Wl Wl M R M IMI M M.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

►◄□H
1113 Mt Vemon St

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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WORCESTER, MASS

“sušelpimui 
Bet jau vi- 

laikraščių,

šio mėnesio 9-16 dd. savai
tę Worcesterio lietuviai kry
žiokai paskelbė vajų rinki
mui drabužių savo fondui. 
Pirmiau jie rinkdavo drabu
žius ir pinigus 
Lietuvos žmonių.” 
siems žinoma iš
kaip jie “sušelpė Lietuvos 
žmones.” Drabužiai dar ir da
bar Brooklyne auklėja kan
dis. . . Bet šį sykį jau rinko 
sušelpimui pabėgėlių iš Lietu
vos, kurių, anot jų atsišauki
mo,1 yra net 350 tūkstančių. 
Sunešimui drabužių vietas pa
skyrė lietuviškų bažnyčių skie
pus ir 2 biznierių krautuves, o 
miesto majoras paskyrė ug
niagesių stotis. Jie, tur būt, ir 
majorą norėjo įtikinti, kad 
pabėgėlių yra 350,000. Bet 
majoras savo paraginime, 
kad žmonės aukotų, sako, kad 
ne jis, bet tas jų fondo komi
tetas paduoda tą skaitlinę.

Persistatykite sau, kad tau
ta, turinti tik apie 3 milijo
nus gyventojų, kovojusi prieš 
Hitlerio gaujas, turi 350 tūks
tančių išgamų, kurie, kai jų 
tėvynė buvo atvaduota, bet 
Vokietijoje Hitleris dar vieš
patavo, tai pabėgo iš Lietu
vos, kartu su Hitlerio gesta
pininkais! Tai bjaurus įžeidi
mas lietuvių tautos, būk dau
giau kaip viena dešimta da
lis visų lietuvių yra fašistų 
tarnai ir pabėgo pas savo va
dą Hitlerį, palikdami savo 
namus, žemę, gyvulius, apsė
tus laukus, draugus ir kaimy
nus, jau žinodami gerai, kad 
jų vadas galutinai sumuštas. 
Tur būt, jie ką nors jautė, 
kaip lietuvių patarlė sako: 
“kaip katė pieną paliejus.”

Bet aš noriu apginti garbę 
lietuvių tautos* faktais daro- 
dydamas, kad Lietuva neturė
jo nei šimtinės dalies išgamų, 
kaip “dideli patriotai” kryžio
kai paduoda, štai čia turiu 
skaitlines apie Vokietijoje ir 
kituose kraštuose .tremtinius, 
ir pabėgėlius, kuriuos valdžia 
vadina “displaced persons,” 
kurių buvo viso net 6 milionai 
visokių tautų. Iki 7 d. rugsėjo 
jau daugiau, kaip 4 milionai 
grąžinta, kur kas priklausė, 
šiuo laiku visose 
šalyse yra tiktai 
Dabar perduodu 
tą pranešimą:

“Apie pusė tų atsilikusių 
yra lenkai (822,000). Kitas 
didesnes grupes sudaro rusai, 
italai ir vengrai. Apie lietu
vius nei žodžio! Taigi, jei 
imti skaitlines lenkų, tai 
lenkų, tų’didesnių grupių 
lieka apie 850 tūkstančių,
jau ir tom didesnėm grupėm 
nebepalieka nei po 300 tūks
tančių, tai iš kur gi mažytė ir 
nepaminėta Lietuva galėjo 
gauti 350,000 išgamų, atsiža
dėjusių savo krašto, savo na
mų, žemės, karvutės, giminių 
ir draugų ir bėgusių į sąjungi
ninkų sudaužytą, nuteriotą, 
badaujančią Vokietiją, kurioje 
jie niekad nebuvo ir jų kal
bos nesupranta? Kas buvo ne
nusikaltę, tas nebėgo, o kuris 
prievarta buvo ištremtas, tai 
sugrįžo. Patvirtinimui to, 15 
d. rugsėjo, drg. A. Liuterskjs 
pridavė man laišką iš Lietu
vos su lietuviška antspauda 
ant stampos: “Vilkaviškis VII 
—8—45 m.” Tai yra liepos 8 
(July) rašytas. Tame , laiške 
rašėjas vadina A. Liuterskį 
dėde ir, ačiuodamas už gautą 
nuo jo laišką, sako: “Kai Rau
donoji Armija išlaisvino Lietu
vą, aš sugrįžaus iš vokiečių 
vergijos, 1’7 balandžio (Ap
ril) ir radau namus sveikus, 
bet daugiau 
mus.”

Taigi, nuo 
šio iki šiolei
tik norėjo ir buvo 
kaltęs, o paliko tik išgamos, 
kuriuos su laiku Lietuvos liau
dis pareikalaus grąžinti ir ap
mokės, pagal užsitarnavimą. 
Tą pačią dieną skaičiau kitą 
laišką, kurį man parodė drg. 
Jonas Rudnickas. Rašo jo sū
nus Amerikos leitenantas, ku
ris gyvena Vokietijoj, nedide-

liame mieste ir susitiko su 
grupe ten gyvenančių pabėgė
lių lietuvių. Prisiuntė net ke
letą jų paveikslų. Jis sako, 
kad jis su jais sueina kasdie
na ir kad tai nėra “farmė- 
riai,” o puikiai apsirėdę ponai 
ir jų žmonos ir vaikai — turi 
savo kameras ir pilnas kiše
nes markių, bet bijo grįžti į 
Lietuvą, nes ten nebėra Sme
tonos. Iš paveikslų matyti, kad 
tiems ponams ne pašalpos rei
kia, o automobilių!

Tai tokius pabėgėlius jų 
fondas šelpia, pridėdamas as
tronomiškas skaitlines nuže
minimui lietuvių vardo.

gauti tik 5.
. Trečiadienį, 19 rugsėjo, at

sibuvo Roselando kuopos susi
rinkimas. Ji gavo naujų narių, 
bet iki kvotos 
toli gražu.

Berods, kaip 
pa, Apskričiui
daugiau domės į ciceriečius.

Draugui šešelgiui taip pat 
patartina padaryti' ekspedici
ją į West Pu 11 maną.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

išpildymo dar

su Cicero kuo- 
teks kreipti

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1590 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8715 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
-------  ’ Kings, to be consumed on theCounty of 
premises.

8715—18 th
JOHN OLIVER

Ave., Brooklyn, N. Y.

Chicagos Žinios

Leit. E. Yuknis Namie
Pas savo tėvus Joną ir Ste

faniją Yuknius sugrįžta sūnus 
leitenantas Edwardas Yuknis. 
Leitenantas apie du metus iš
tarnavo U.S. Laivyne.

Gaila, kad jis tik dvi die
nas galėjo pasisvečiuoti Chi
cago j e.

Leitenantui Edward u i Yuk- 
niui visą laiką labai gerai klo
josi. L.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
305 Bond 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
827 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO
827 Clarkson Ave.,

be consumed on the

TROTTA
Brooklyn, N. Y.

atvaduotose 
1,748,000. 

žodis žodin

at- 
be 

pa- 
Tai

nieko, tik na-

balandžio mėne- 
galėjo grįžti kas 

neprasi-

Auto Nelaimėj Žuvo Dvi Lie
tuvaitės, Vyras Kritiškai 

Sužeistas
Automobilio nelaimėj žuvo 

Mrs. Anna Vileikis, 33 metų, 
5114 S. Newland, ir jos vyro 
sesuo Miss Betty Vileikis, 31 
metų. Jos. Sakalis, automobi
lio vairuotojas, kritiškai su
žeistas ir v nuvežtas į Holy 
Cross ligoliDutį.

Nelaimė įvyko ant 71st St. 
ir Central Park skerskelio. 
Automobilius vilktas 30 pėdų 
it sudaužytas į šipulius. Mo
terys ištrauktos baisioj padė
tyj negyvos. Joe Sakalis, mo
terų artimas draugas, kol kas 
nesukalbamas, nes smarkiai 
pažeista galva ir rankų ir ko
jų kaulai sulaužyti.

Kaip nelaimė įvyko, • niekas 
nematė, nes apie valandą 
anksčiau, būtent 10 vai. vaka
re, sargas, užbaigęs savo va
landas, apleido vietą. Polici
ja sako, kad toje pačioje vie
toje pereitą metą užmušta trys 
ypatos.

Anna Vileikis paliko 
vaikučius, Anthony, Jr., 
Vivian, 10, ir Eleanor, 4
tų. Policijai vaikučiai pasako
jo, jog jie tikėjosi bile dieną 
sulaukti tėvo, kuris Fort She
ridan karių stovykloje laukia 
paliuosavimo iš armijos. Pvt. 
Anthony Vileikis, šio karo ve
teranas, kariavo Italijoj.

Trūkis, pagavęs automobi
lių, stovėjo net valandą laiko, 
pakol sužalotas automobilius 
tapo ištrauktas iš po jo ir mo
terų lavonai surasti.

Kas plttina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietę neša.

Notice is hereby given that Italian 
American Wine Co., Inc., of Brook
lyn, New York, has registered its 
trade - mark "Cordova” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on wines. (231)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage * Control Law at 
315 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
prenjises.

315 Stagg

Beverage 
Street, 

Kings,

ANNA 
St..

Control
Borough of 

to be consumed off the

CARDINELLT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107, of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

tris 
12, 

me-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Pacific , Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY S. FEIGER
St., Brooklyn, N.732 Pacific

the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 618 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

• HYMAN KING
324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUCKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 — 78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises,

FRANK DE 
(Homewood Bar 

1701—78th St.,

consumed

VITO 
& Grill) 
Brooklyn,

on the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1834 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK
1834 Flatbush Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CINCOTTA
Brooklyn, N. Y.

(Bridgeport©) susirinki-

gavus 55

Dauderis 
dienomis

Lit. Draugijos Fronte; Vajaus 
Kvota Perviršyta

Rugsėjo 18 d. įvyko Lietu
vių. Literatūros Draugijos 19 
kp.
mas. Kuopos veikėjai praneša 
turį 10 naujų narių. Taigi 19 
kuopa su kaupu įvykins savo' 
pasibrėžimą. Ji bus 
naujus narius.

Draugas Povilas 
praneša, kad šiomis
Brighton Parko kuopon jis 
įrašė dar 6 naujus narius. Tai
gi, ligi šiol Brighton Parko 
kuopa gavo 20 naujų narių.

Antanas Matukaitis turi pa
mato pasididžiuoti, kad West 
Side kuopos kvota- su kaupu 
išpildyta. Kuopa gavo 12 nau
jų narių, nors jai buvo skirta

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 25 d. rugsėjo, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Draugės, visos 
dalyvaukite, yra svarbių reikalų ap
tart. — V. K., sekr. (222-223)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Petro Masė- 

no, paeina iš Kebeldžių kaimo, Smil
gių parapijos, Panevėžio apskr., Kau
no rėdybos. Jieško Antanas Zdanis 
ir Elena Zdanis-Janušaitė iš Rozali- 
no miestelio. Atsišaukite šiuo adre
su: Anton Zdanis, 23 Chrystie Str., 
New York City, N. Y. (223-225)

Pajieškau Antano Kaziukaičio. Jis 
atvykęs Amerikon 1933 metais, ap
sigyveno Philadelphia, Pa. Iš Lietu
vos kilęs — Sigiutenių kaimo, Pa- 
kroiaus valsč., Šiaulių apskr. Taipgi 
pajieškau ir Prano Katilawo, jis gy
vena Chicago, Ill. Paeina iš Lietuvos 
Šakalių kaimo, Stačiūnių vals., Šiau
lių apskr. Maloniai prašau abiejų 
atsišaukti, arba kas žino apie juos, 
pranešti man, už ką būsiu dėkingas. 
Pranas Jankauskas, 118 Robinson 
St., Toronto, Ont, Canada.

347 Wilson
ALFIO FURNARI
Ave., Brooklyn, N. Y-

hereby given ’that License No.NOTICE is
GB 9933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANTO CLEMENZA
335 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4897 has’ been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

Alcoholic
Rockaway Ave., 

County of Kings, to 
premises.

G1USEPPI 
45 Rockaway Ave.,

PAGANO
Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
graboriuLundertaker

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Aye.BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
■ 1 11 I ...........  I. Ji

F. W. Siūdins 
(Shalinskaa) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
JeL Virginia ^499.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
102B Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM F. SCHWARTZ 
102B Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1664 Bergen Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1664

RUTH SCHWARTZ.
Economy Food Center

Bergen St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the • Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1812 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
471 Park 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to , be consumed off the

471 Park
FRANK MURGALO

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law 
2365
County of 
premises.

86th Street, 
Kings, to

2365—86th
SUSY 

St.,

at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

COLA
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section liril of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Scholes Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES TROMAN ’
108 Scholes .St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7156 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2477 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

THOMAS MAMMINA J
St., ' ' Brooklyn, N. Y. R2477—86th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
25 Driggs 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

25 Driggs

OTTO KOPP
(Otto’s Delicatessen)

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1330 has been issued to- the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Ąvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off jthe 
premises.

MEYER STEIN
145 Harrison Ave-. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6314 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
Uounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHIRLEY GOLDMAN
6314 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given' that License No. 
GB 4675 has been issued tor the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic; leverage Control Law at 
290 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' off 
premises.

KATHERINE) JJAHIRNY
290 Stagg St. ' Brooklyn, N. Y.

mrwwwuiptT

PAPRASTI DARBININKAI
IR

MAŠINŲ OPERATORIAI
NUOLATINIS DARBAS

Phone STAMFORD 4-1114

(223)

90c Į VALANDĄ

Glendale Steel Corp

(225)

(229)

(224)

(223)

I
(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS PRIE
Armature ir Stator Vyniojimo- 

GEROS VALANDOS—GERA ALGA 
PILOT ELECTRIC CO.

29 South Broadway
Long Branch, N. J.

PATYRUSI MERGINA
Nuosavas Kambarys. 
Priežiūrai 2 Vaikų. 

Ekstra laikas poilsiui. 
Nėra sunkaus valymo.

Aukšta alga.
ENDICOTT 2-4949.

Cooper Ave. & Dry Harbor Road

GLENDALE, L. I.
Telephone: HAVEMEYER 8-1100

ABELNAI NAMŲ DARBININKE
Linksma ąpylinkė. 2 vaikai. Nuosavas 
kambarys. Gera alga. Long Beach.

WORTH 4-7795

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST BOTH ST., NEW YORK

‘ " ■ ' (X)

REIKIA VYRŲ
Patyrusių prie taisymo mašinų ir pardavimų.

TAIPGI, prie pataisymų darbo didelėje pasilinksminimų 
vietoje, Brooklyne.

540 — 12th Ave. (West 43rd St.), New York City.
JOHN T. SWANSON CO.

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriko 

darbas. Sena, patikima organizacija.
75c I VAL. PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

STANDARD BRANDS, Ine.
Kent Avė. & Morton St., Brooklyn.

(223)

SALAD MERGINOS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

$82.50
6 DIENOS — 8 VALANDOS

B. ALTMAN
RESTAURANT 5-TOS LUBOS

34TH STREET & 5TH AVĖ.
N. Y. C.

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiai! 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 5-klų 
Dienų savaitė. Alga 3125 į tnėnesj pra
džiai. Kreipkitės ant 3-ėių lubų, 41 Broad 
Street, N. Y. C.

(224)----------------------------------------------- j.------.-------

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$81, (skaitant viršlaikiui.

INGE, 59 Pine St., New York City.

(224)

(227)

APVALYTOJAI

Prie Golf Course
GEROS ALGOS

(226)

PRANEŠIMAI

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
STALŲ PATARNAUTOJOS 
PAPRASTI DARBININKAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

prie 
Die-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ SPRAYERS, patyrę prie 
motorinių trokų viršų ; nuolatinis darbas; 

gera alga. Kreipkitės
BELMONT BODY BUILDERS, 

175 BELMONT AVE,, NEWARK, N. J.
(224)

Kreipkitės

FORT MONMOUTH
GOLF CLUB
Tinton Falls Road, 
Eatontown, N. J.

BERNIUKAI

MERGAITES
ABELNAS DARBAS

GERA ALGA
40 Valandų Savaitė. Nuolat.

Linksmos Darbo ' Sųlygos
SPECIALTY PAPER BOX 

255 McKIBBEN ST., BROOKLYN.
B.M.T. Mo^jan Avė. Stotis. , 

___ _________ ______ ‘_____________ (225)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbai.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST 30TH ST., NEW YORK 
_________________________ :___________  (X) 
APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. 840, {skaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine St., New York City.

d (X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
Prie 

Išdirbimo Plastikų 
48 Valandų Savaitė 
Nuolatinis Darbas 

Užsitikrinkite Nuolatinį Darbą 
Pas 

CATALIN 
CORPORATION 

OF AMERICA 
Fords, N. J.

AMERICAN RADIATOR 
AND STANDARD 

SANITARY CORPORATION 
BAYONNE, N. J. 

REIKALAUJA VYRŲ 
prje 

FOUNDRIES darbų 
Nuolatinis Darbas 

Gera Alga 
Kreipkitės

FOOT OF EAST 46TH STREET 
BAYONNE, N. J.

Penktas pnsIapU

Kreipkitės, Rašykite ar Telefonuokite 
STAMFORD ROLLING MILLS, INC. 

Springdale, Conn.

(227)

REIKIA VYRŲ
KNYGŲ SIUVĖJOS

\ (Daliai ar Pilnam Laikui Darbas)
Moterys patyrusios prie Sfriythi Book Sewing Mašinos. Dienom Mo

kestis 821/6c,į Valandą; Naktim Mokestis 87^c į Valandą;
Pastovūs darbai atviri ilgam laiko periodui.

QUINN & BODEN CO.
Elizabeth Avenue •

Rahway, N. J.

RAŠTINĖS DARBININKĖS 
GERAI RAŠANČIOS 

NUOLAT 
PAKILIMAI

$23.75 PRADŽIAI—45 VALANDOS 
rKreipkitės ant 6-TŲ LUBŲ

215 — 4th Avė. (Kampas 18th St.) 
arba skambinkite

ALGONQUIN 4-6630
(223)

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

PAKUOTOJAI
DAUGMENINIŲ ŽAISLŲ

Schraųz & Bieber, 
115 5th Ave. (19th St.) 

__________________________ (2£5)

Patyrę
Reikalinga Vyrai ir Moterys 
Vilnonių Automatinių Audinių 
niniams Šiftams. Geros Algos. Nuo

latinis Darbas. Linksmos 
Darbo Sąlygos.

Kreipkitės

G. Mario Mirabęlli
4TH IR RAILROAD AVENUES 

NEPTUNE CITY, N. J.
(224)

MAHANOY CITY, PA.
Persikėlus drg. A. Aponikui į nau

ją gyvenimo vietą, prisiėjo LDS 104 
kp. mainyti susirinkimo vietą. Se
kantis susirinkimas įvyks spalių 7 
d-, 2 vai. po pietų, F. Maliušio na
muose, 312 Centre St. Kiekvienas 
kp. narys kviečiamas dalyvauti su
sirinkime ir užbaigti nepabaigtus 
darbus. Taipgi atsiveskite ir po nau
ją narį. Kuopoj nėra jokių konver
sijų. — St. -Kuržinskas. (222-223)

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas 

5J4 Dienos. 60c j Valandą 
75-18 BROADWAY

' JACKSON HEIGHTS, L. I.
Ind. Exp. Stotis Roosevelt Ave.

Vėl pritrūksta gazolino 
dėl žibalo darbininkų strei
ko.

VYRAI
SU PIRMESNIŲ PATYRIMU 

Į BRONZE POWDER 
DIRBTUVĘ 

Nuolatinis darbas
GERA ALGA

Rašykite ar Šaukite
BAER BROS.

438 W. 37TH STREET 
NEW YORK

(228)

________________________________ (228)

REIKIA MOLDERIŲ 
GELEŽIES FOUNDREI 
M. H. DETRICK CO 
111 GOTTHART ST 

NEWARK, N. J. 
____ ;_______________

Washington. — Karo de 
partmentas rugs. 20 d. ga 
skelbė tokias amerikiečiu 
nuostolių skaitlines visuose 
frontuose:

Užmušta 205,569 karei
viai ir oficieriai; sužeistą 
571,698; be žinios dingo 
24,131; nelaisvėn pateikę 
120,1988.

Viso žuvo 54,068 laivyno 
jūreiviai ir * oficieriai; su
žeista 80,236 laivyno nariai; 
be žinios dingo 11,197; ne
laisvėn pakliuvo 3,379

1
’ .t b
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Martin.

•w-W*

Po tokio pasikalbėjimo, va
dai nei nebandė siūlyti užgirti 
Liberalų Partijos 
Goldstein. Matomai,
koks tas “užgyrimas 
buvęs.

kandidato 
susiprato, 

bebūtų

MMMBM

Šeštas puslapis
”9*

KRISLAI

pradėti sekmadie-

S.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

VALANDOS:

PARDAVIMAI

PASIUNKSMINKITE

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

kitas. Gerais no
ir pragaras grįs- 
sunaikinimui rei-

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

pusi.)
Bendrasis

Italijon

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Te!. EVergreen 7-6868

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

St., Brooklyn,
Parsiduoda valgomų daiktų krau

tuve su alaus laišniais. Geras biznis, 
laikosi per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(222-224)

išeitų apie 25,000
narių Building

ir šiandieną ma-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

JONAS 
512 Marion

Kampas Broadway ir Stone Are. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

*

NOTARY 
PUBLIC

|
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Unijistai Apsižiūrėjo 
Tapę “Liberalais” 

Be Žinios
Visokių stebuklų galima ti

kėtis mūsų šalyje. Štai New 
Yorko garmentiečių Ladies 
Garment Workers Unijos Lo- 
kalo 117-to penki šimtai na
rių pereitą trečiadienį apsi
žiūri, kad jie iš po nakties 
tapę Liberalų Partijos narias.

Lokalo susirinkime iškilo 
aikštėn, kad lokalo viršinin
kai, neatsiklausę narių, nega
vę jų sitikimo, išmokėjo iš lo
kalo iždo pinigus Liberalų 
Partijai ir už tą dovaną 5,000 
lokalo narių padarė Liberalų 
Partijos nariais. Viršininkai 
yra to plauko “liberalai”, 
kaip brooklyniečiams gerai 
žinomieji Stilsonas, Strazdas, 
Buivydas ir kompanija.

Kurie dabar liberalai, o ku
rie ne liberalai, lokalo nariai 
nė patys dar nežino neigi ga
lėtų kam nors pasakyti. Lo- 
kale yra 9,000 nąrių. Iš jų, 
kokiu tai išrokavimu, padary
ti liberalais tik 5,000.

Kas liečia tuos buvusius lo
kalo susirinkime pereitą tre
čiadienį, tie anaiptol nenorė
jo būti, kai avys, viršininkų 
atskaitytais į tuos 5,000. Bu
vo gana stiprių pasikalbėjimų. 
Pavyzdin, Harry Eidenland, 
veteranas unijistas, vienas iš 
lokalo steigėjų, prisispyręs 
klausė:

“Kokiomis teisėmis vaduo- 
damiesi jūs išmokėjote duok
les Liberalu Partijai už 5,000 
narių visai mūsų nesiklausę? 
Kalbose jūs pasakojate apie 
vartojimą demokratijos, kaip 
kasdieninės duonos. O vienok 
jūs drįstate išimti iš mūsų'iž
do pinigus padarymui mūsų 
nariais partijos, kuri, visį ži? 
no, yra vadovaujama klikos

New Yorkas Iššlavė Ka
rio Kišenius per Vieną 

Vakarą
Rugsėjo 17-tą parvyko iš Eu

ropos karys Hobart 
Jis buvo patalpintas kempėj 
Shanks iki paskirs pastovią 
kempę ar atleis iš tarnybos ke
liauti namo į Bigstone Gap, Va. 
Gi New Yorkas taip arti. Kas, 
•būdamas jaunu, galėtų iškęsti 
nepamatęs?

Martin neiškentė. Jis buvo 
nusisprendęs ne tik pamatyti, 
bet ir paūžti New Yorke. Tik 
ne su tokia užbaiga, kokią su
tiko. Eidamas miestan jis įsidė
jo kišeniun naujutėlius $3,000, 
kuriuos vyriausybė jam išmo
kėjo. Antradienio vakarą jis 
pradėjo linksmauti. Jam lėšavo 
daug, bet jog tik vieną kartą 
jis iš karo sugrįžo. Pasiliko ki
tai dienai, nors turėjęs ryte su
grįžti į kempę. Trečiadienį ir
gi buvo labai smagu, bet jis vis 
dar turėjo pinigų — pasiliko 
ketvirtadieniui. Bet, kada penk
tadienio rytą jis atbudo visai 
be pinigų, tada jau jis patrau
kė į policijos stotį su tūlų pa
nelių adresais.

Paneles areštavo, bet jos tik
rino, kad jos kariškio paskuti
nių $600 nepalietusios nei ne
mačiusios. Martin lygiai griež
tai tikrino, kad su jomis susiti
kęs jis tuos pinigus tebeturėjo 
ir kad stotis pas jas buvus pas
kutinė.

Policijos medžioklėj ant tų 
nuėjusių su keturiais vėjais do
lerių areštuoti 17 asmenų, tar
pe tų 7 moterys. Iš jų dauge
lis kaltinami neleistinai elgęsi, 
o kiti ir vagystėje.

PASVEIKINKITE TUOS, KURIE PRIEŠ 
FAŠIZMĄ KOVOJO PIRMIAUSIA

Rugsėjo 24-tos vakaro 7:30 
(šį vakarą), pirmadienį, rengia
masis masinis mitingas Madi
son Square Gardene pasveikins 
Ispanijos liaudies didvyrius, ku
rie prieš fašizmą kovojo pir
miausia.

Masinio mitingo balsas, jeigu 
jis tikrai masinis, bus išgirstas 
Washingtone ii- užjūriuose. Iš
girs jį net Ispanijos kalėjimuo
se ir končlhgeriuose, kur tebe
laikomi dar išlikusieji gyvais 
kovotojai. Išgirs šimtai tūks
tančių tremtinių ispanų, gavusių 
laikiną prieglaudą broliškose lo
tynų Amerikos respublikose. Jie 
laukia dįenos išlaisvinimo jų 
gimtojo krašto nuo fašistų, su
grąžinimo jiems jų tėvynės.

Žavinga ir Atstovinga 
Programa

Štai, ką atsilanksiusieji į 
Gardeną išgirs-matys:

Broadway‘ teatrų žvaigždes 
unijų pažibas:

Margo
David Brooks
Lubą Maliną 
Jean Darling 
Sono Osato 
Kenneth Spencer 
CIO Radio Chorą 
Edwin Franko Goldman Or

kestrą. Jie visi duos žavingą 
meno programą. Jie atstovau
ja kelių žymių teatrų ir veika
lų geriausias menines jėgas.

Prakalbose girdėsit rašytojus, 
unijų vadus, radio komentato
rius ir teatrininkus:

Harold Laski iš Londono
Isabel de Palencia, buvusią 

liaudiškos Ispanijos ambasado
rę

Newyorkieciai Turės į 
Aukštumas Keltis 

Savo Kojomis

ir

Adelė Ziksienė Rašo iš 
Saulėtosios Kalifornijos

iChicagos lietuvių veikėja, 
Adelė Ziksienė, 
svečiuojasi ( San ___
mieste, Kalifornijoj, pas 
gimines ir draugus. Ji 
R. Mizarai:

“Tik ką perskaičiau 
knygą ‘B. Gavelio 
Knyga man labai 
kaip ir pirmesnės Jūsų kny
gos, kurios buvo įdomios ir 
labai pamokinančios. Rašyki
te daugiau...”

Mes linkime d-gei Ziksienei 
gražiai pasisvečiuoti.

šiuo metu 
Francisco 

savo 
rašo

Jūsų 
Klaida’, 
patiko,

Nacių Generolai Dabar 
Turi Daug Laiko

Pereitą sekmadienį į New 
Yorko portą parvežti du na
cių -generolai ir laivo kapito
nas. Parvežti ne svečiuosna, 
bet “biznio” reikalams. Tūli 
mūsų kariški viršininkai norį 
juos perklausinėti. Aprokuo- 
ta, kad naciai dabar turi 
gi a u 
negu 
juos.'

laiko važinėti pas 
mūsų viršininkai

dau- 
mus, 
pas

Menininkai Pasisakė 
O’Dwyer

uz

Nepriklausomo Menininkų 
ir Mokslininkų Komiteto, New 
Yorke, nariai pasisakė už 
William O’Dwyer kandidatū
rą į majorus. Pasisakyta 
tinge, kuriame dalyvavo 
500 narių.

mi-
virš

Valstijoj Daugėsią 
Skaičiai Bedarbių

New Yorko Valstijos Darbo 
Departmentas pagal dabar a- 
teinančias registracijas ne
darbo apdraudai gauti spėja, 
kad šią žiemą pašalpgavių 
skaičius galįs pasiekti iki 600, 
000 šioje valstijoje.

Paskiausis didžiausis skai
čius bedarbių Iftivo 1940 me
tų žiemą, pirm niūsų krašto 
įstojimo į karą.

me- 
pir-

kan-

Norman Corwin
Bartley Crum
Dr. Edward Barsky. (Jis Is

panijos karo laiku mobilizavo 
respublikiečiams medikališką 
pagalbą ir per visus tuos Ispa
nijos kančių nuo fašizmo 
tus pasiliko jos gelbėtojų 
mose eilėse.)

Lisą Sėrgio
Johannes Steel
Vincent Sheean
Richard Frankensteen,

didatą į Detroito miesto majo
rus (nominacijose gavo dau
giausia balsų), Auto Darbinin
kų Unijos (CIO) vice-pirminin- 
ką.

Patartina nesivėluoti — su
sirinkimas prasidės laiku ir ti- 
kietų pardavimas prasidės 
anksti. Tikietai iš anksto gau
nami Darbininkų Knygyne, Lin- 
colno Brigados Veteranų rašti
nėj, pas rengėjus — Spanish 
Refugee Appeal. Kaina 60c, 
85c, $1.20, $1.80, $2.40, $3.60.

Gardenas randasi 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Su bal
kono tikietais įėjimai iš abiejų 
gatvių, su brangesniais iš 8th 
Avenue.

Miesto Taryboj Susikir 
to dėl Avenės Vardo
New Yorko Miesto Tarybo

je iškilus pasiūlymui pakeisti 
6th Avenue vardą į Avenue of 
the Americas, kilo karštų gin
čų.

Darbietis tarybininkas Quill 
įtarė (ir ne veltui) Rockefel- 
lerio interesus suminkštėjus 
dėl biznio. Paskiau pasirodė, 
kad ir kiti prekybininkai to 
norėję (dėl biznio su Pietų 
Amerika). Pasibarus, Taryba 
nutarė leisti pakeisti vardą: 
12 balsavo už, 1 
silaikė.

Kas labiausia 
bininkus, tai kad
Guardia, dalyvavęs biznierių 
pokilyje,- surengtam jau pa
sveikinti tą jų prašomą naują 
vardą pirm pasitarimo su 
Miesto Taryba apie to vardo 
davimą.

prieš, du su-

pykdė tary-
majoras La-

Ligoninės Laivas Parvežė
Kariškius

448

Į New Yorko portą pereitą 
penktadienį parplaukė ligoni
nės laivas Meany su 448 kariš
kiais ligoniais. Anot koman- 
dieriaus White, šie jau esą be
veik paskutiniai sergantieji ir 
sužeisti iš Europos, Anglijoj 
amerikiečių ligonių likę labai 
mažai.

Tarpe sužeistųjų radosi pre
kinio laivyno jūrininkas Jerry 
Hinds, 45 m., sunkiai sužeis
tas nugaron. Bėgiu pastarųjų 
dviejų karų 11 laivų buvo'pa
skandinti iš po jo kojų. Ta
čiau prekinio laivyno jūrinin
kai vis dar neskaitomi karei
viais. Kada nors tas neteisė
tumas turės būti prašalintas.

šiame transporte grįžo 
daug sunkiai sergančių —44 
turėjo neštuvais 'išnešti. Kiti 
77 ‘ sunkiai susirgę protiniai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių. Susirinkimų Ir t.t. Puikus 

■teičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Jeigu bėgiu sekmadienio 
nebus buvę prieita kokios su
tarties, nuvyl/ę į darbus tūks
tančiai newyorkiečių negalės 
pasiekti padangėse esančių 
darbaviečių šį pirmadienį.

šeštadienį iš ryto buvo pra
nešta, kad keltuvų \operatorių 
ir kitų bildingams prižiūrėti 
darbininkų derybos su sam
dytojais nutrūko. Buvo tikė
tasi streiką 
nio rytą.

Streikai! 
darbininkų,
Service Employees (AFL) Lo
kalų 32-B ir 164. Streikas su
stabdytų judėjimą apie pen
kiuose tūkstančiuose bildingų 
Manhattan e.

Netiesioginiai streikas pa
liestų šimtus tūkstančių dar
bininkų —negalėtų dalipti į 
aukštuosius bildingus. Dar la
biau dalęistina, kad daugelis 
atsisakytų iš viso eiti į užstrei- 
kuotus bildingus, nors jų dar
bai rastųsi ir apačioje bildin- 
go. New Yorkas kasdien ar
tėja prie 100 nuošimčių uniji
nio miesto.

Lai Madridas Bus 
Fašizmo Kapais!

Lai bus! Jūs su tuo be bar- 
nies sutiksite. Bet jog jūs tarė
tės fašizmą palaidoję Milane, 
Romoje, Berlyne — su Musso- 
liniu ir Hitlerio galia — ir To
kio.

Bet fašizmas išliko Ispanijoj, 
jam nei plaukas nuo galvos ne
nukrito. Ispanijos žmonės lau
kia tos laimingos dienos, kurią 
jie galės fašizmą nutrenkti nuo 
savo sprando. Ir jie tikisi, kad 
ta diena nebetoli. Hitlerio, Mus- 
solinio legijonams žlugus, su na
miniais jie patys apsidirbs, kad 
tik demokratiniš pasaulis jiems 
nekliudytų, nors kiek jiems pa
dėtų.

Jūs taipgi nekenčiate fašiz
mo, jūs prieš jį - kariavote, jo 
sunaikinimui dirbote, taksus 
mokėjote. Bet fašizmo nenorėti

— vienas dalykas, o jį praša
linti — visai 
rais, sakoma, 
tas. Fašizmo 
kia darbo.

Tūlas dar
no, kad Ispanijos Franco — 
maža jėga. Tiesa, dar ne di
džiausia. Bet jog buvo laikas, 
kada ir hitlerinės jėgos buvo 
mažos. Daugelis žiūrėjo į pra
dėjusias “heiliuoti” Hitlerį gau
jas, kaipo į cirko klaunus, ku
ne atėjo ir praeis. Bet niekas 
tos šunvotės neprašalino nuo 
žmonijos kūno iš karto, vė
liau reikėjo milionus gyvas
čių prarasti.

Trečias karas, dar žiaures
nis, gali ateiti greičiau, negu 
mes manome, jeigu fašizmui 
bus leista toliau bujoti Ispani
joj ar kur kitur pasaulyje.

Tad, broli ir sesuo, parem
kite Ispanijos kovotojus.

Kuriems, sveikata ir darbo 
sąlygos leidžia, paremkite dar 
bu. Rinkliavos dienomis šį ket
virtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį rugs. 27, 28 ir 29-tą, 
padėk#? parinkti aukų. Dė
žutes galite gauti iš anksto 
demokratinių lietuvių organi
zacijų patalpose, 419 Lorimer 
St. Rinkliava yra legali, ofi- 
cialė, miesto vyriausybės leis
ta. Minėtomis dienomis bus 
renkama po namus, gatvėse, 
įstaigose.

Kurie neišgalite dirbti, bet 
dar esate prie pinigo, paau
kokite pagal savo išgalę, kada 
prie jūsų atsikreips aukų.

Stambesnes aukas jau pri
davė:

Nellie Venta,. kurios vyras 
Povilas kariavo Ispanijoj ir 
dabar randasi kur nors Chi- 
nijoj, aukojo $2. Valis Bunkus 
$1. P. Kunz 75c. Draugas 50c. 
O kiti jau iš anksto sumetė 
po saują į savo ar kitų rinkė
jų dėžutes, gautas demokra
tinių lietuvių draugijų susirin
kimuose. Pasidarbavusieji bus 
paskelbti vėliau.

(Tąsa nuo 1-mo
Kun. Končiaus

Fondas pasiuntęs
110,000 svarų rūbų. O Lietu
von nepasiuntė nei vieno žipo- 
no!

Tai taip klerikalafir menše
vikai myli Lietuvą ir jos žmo
nes.

PagalbosBeje, Lietuvai
Teikimo Komiteto trijų mėne
sių rinkliava rūbų ir čeverykų 
Lietuvai eina prie pabaigos. 
Smarkiai eina Dešimtojo Siun
tinio ruoša.

Ar padarysime šį siuntinį 
šimto tūkstančių dolerių ver
tės? Toks buvo užsibrėžtas 
tikslas. Kol kas dar toli ne-1 
pasiektas. Dar turėtų pasidar
buoti kiekvienas nuoširdus lie
tuvis.

h^Jau va~Whcdcv
Forma 854 pataria (ngliš- 

kai) kaip padaryti šias graž
menas. Šios padaromos iš vie
no kamuolio siūlų.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.

Central Brooklyne
Pas

ANDRIŲ A. PURICKI
GERAS ALUS 

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

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

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

,9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiesiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8842

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




