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nų Taksus; Reikalaują Palengvinimo Mažai Uždirbantiem

ANGLIJOS BANKO 
VALSTYBINIMAS

New 
15,000

pataria 
susirinki-

Japonijos 
Tolimuo-

Kairieji Japonai De 
monstravo prieš 

Carinę Valdžią

misijos priežiūroje ir pasi
rinko Federacijos Maliava
to jų Uniją. Bet Darbo San
tykių Komisija konfiskavo 
balsus ir atsisakė juos skai-

sunkesnius, 
Paprasto 
kainuoja

Venezuela Jau Pripa
žįsta Komunistus 
Teisėta Partija

Ken- 
dau- 
save

Amerika Atmeta Sovietų Siūlymą Įsteigti Talkininkų Kon 
trolis Komisiją, su Kuria MacArthur Turčtų Skaitytis

Minkštąją Angliška- 
šią Streikas Stabdo 

Plieno Fabrikus

Ketvirtoji 
armija

London 
pradeda svarstyt darbiečių 
sumanymą perimt į valsty
bės rankas svarbiausią ban
ką, vadinamą Anglijos Ban-

UNIJOS. FARMERIAI IR 
KT. GRUPES REIKALAUJA 

TEISINGESNIŲ TAKSŲ

Fordo, Chryslerio ir 
G. Motors Darbininkai 

Rengiasi Balsavimam

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTŲJŲ

LA1SVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Manoma, kad Amerikonai Nedrį 
so Įsiveržt į Chinų Komujiistų 

Valdomą Uostamiesti Chefoo

Streikuoja 17,000 plieno 
darbininkų rytinėse valsti
jose.

Berlin. — Talkininkų 
kontrolės taryba užgyrė į- 
statymą, kuruom panaikina 
bet kokias naciškas organi
zacijas Vokietijoje.

SUSIKIRTIMAI TARP ŽYDŲ 
IR ANGLŲ PALESTINOJ

Dabar, pagaliaus, reika 
laujant Nacionalei Advoka
tu Gildijai, ta valdinė komi
sija sutiko balsavimų pasė
kas suskaityti.

kraustė iš Graikijos pasienio, 
nes negali gyventi.-*

t
Graikijos fašistai reikalau

ja, kad Amerika ir Anglija 
užimtų Albaniją. Mat,-Alba
nijoj liaudis kovojo prieš Hit
lerį ir kada šalis buvo išlais
vinta, tai ten susidarė pažangi 
liaudies valdžia. k

LEIS ĮGABENTI JAPONIJAI 
MAISTO IR KITŲ 

REIKMENŲ

Lietuvą.
“Jazz?

Žmonės

MacArthuras įsakė su
žiūrėti ir japonų imperato 
riaus turtus.

paštu galima siųsti laiš 
Lietuvą, ne 
dvi uncijos, 
pasiuntimas

Tvirtinama, kad Franci- 
jos išdavikas Lavai tikrai 
bus sušaudytas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Albanija sako, kad Graiki
jos fašistai daro užpuolimus 
ant jos, žudo pasienyje žmo
nes. Net 20,000 albanų iŠsi-

Žymiausias palengvini
mas, kurį siūlo kongresinė 
komisija mažai uždirban
tiems, tai palikt be norma-.- 
lių taksų po $500 nuo kiek
vieno šeimos nario.

Gegužės 29 d. šiemet bu
vo suruošti balsavimai, kat
rą organizaciją darbininkai 
pasirenka. Jie balsavo val
diškos Darbo » Santykių Ko-

Jersey streikuoja 
darbininkų.

1. K. ŽUKAUSKIENĖ, Newark.............
2. V. J. STANKUS, Eastxm......................
3. P. PILĖNAS, Philadelphia .........
4. M. SVINKŪNIENĖ, Waterbury, Conn
5. J. BAKŠYS,' Worcester ..............
6. A. STRIPEIKA-KUDIRKA, Elizabeth
7. V. O. VALUKAS, Wilkes-Barre...........
8. GEO. SHIMAITIS, Brockton .. .........
9. P. ŠLEKAITIS, Scranton............. ...
0, V. RAMANAUSKAS, Minersville ...

(Tąsa 5-tam pusi.)

Amerikonai Sulaikė Chinų 
Komunistus nuo Shanghai

. — Naujasis Japo- 
premjeras baronas

BYRNES SIŪLO LENGVĄ 
PATARIAMĄJĄ KOMISIJĄ 

DŪLEI JAPONIJOS

Kažin kada pasibaigs tas 
pasakiškas Šurnas apie tą “ato 
mų bombą“ ? Mokslas ir išra 
dimai visada ėjo pirmy, bei 
čia, greta “atomiškos bom 
bos,“ dar buvo išrasta ir ato 
mišką pasaka.

Darbo departmento sekre
torius Schwellenbach siūlė 
Mainierių Unijai taikytis 
su samdytojais, darant nuo
laidas iš abiejų pusių. Uni
jos pirmininkas Lewis at
metė siūlymą.

182,800 mainierių strei
kas uždarė jau 830 minkš
tųjų angliakasy klų. Strei- 
kieriai reikalauja pripažint 
darbvedžių - formanų uniją. 
Kompanijos laiko darbve- 
džius tik joms priklauso
mais žmonėmis . ir atmeta 
unijistų reikalavimą.

Oro 
kus į 
kaip 
laiško 
30 centif,

Tokio. — Generolas 
ney sako, kad didžioji 
guma japonų nelaiko 
sumuštais.

Caracas. — Venezuelos 
respublikos valdžia, Pieti
nėje Amerikoje, jau pripa
žino Komunistų Partiją, 
kaip teisėtą politinę parti
ją, ir leidžia jai veikti. Per 
paskutinius 15 metų Vene- 
zueloj Komunistų Partija 
buvo uždrausta ir tik slap
tai tegalėjo dirbti.

Venezuelos komunistai 
stengiasi įvykdyti tokią 
programą: Sustiprint de
mokratiją ir tautos vieny
bę, suvest visus amerikinius 
kraštus į vienybę ir jų tau
tas į brolybę.

tunto j i armija yra užėmus 
Chefoo ir plačią apylinkę. 
Pirm mėginant iškelt savo 
karius į Chefoo, ameriki- 
niai komandieriai, admirol. 
D. E. Baębey ir generolas 
K. E. Rockey nuvyko pas 
komunistų vadą Yu Ky- 
ying pasitarti.

Po pasitarimo, generolas 
Barbey išleido tokį raštišką 
pareiškimą:

“Aštuntoji (chinų komu
nistų) armija kontroliuoja 
Chefoo. Policija mieste ge
rai palaiko tvarką ir nėra 
jokios betvarkės. Nėra ja
ponų nei amerikiečių 
svių. Taigi šiuo laįku 
vo priežasties Jungt. 
tijų kariuomenę ten 
pinti.” .

Associated Press praneša iš 
Berlyno, kad per didžiąją 
radio stotį 19 valandų į parą 
duodama 
programa 
muzika; 
reikalai. Taipgi rašo 
amerikiečiai 
per kurią 
“džiazą“ — 
it plays American jazz

JANKIŲ GRĄŽINIMAS Iš 
PACIFIKO

Washington. — Per mė
nesį bus sugrąžinama po 
200,000 Amerikos karįų iš 
Pacifiko Vandenyno srities. 
Teigiama, kad gen. Mac- 
Arthur su 170,000 kariuo
menės su valdys japonus. 
30,000 jankių bus laikoma 
pietinėje Korėjos pusėje..

Tientsin. — Penki Ame
rikos šarvuotlaiviai plaukė 
į Chefoo, 500,000 gyvento
jų miestą ir uostą, šiauri
niai - rytinėje Chinijoje, 
bet neiškėlė savo kareivių į 
Chefoo, nors amerikonai y- 
ra išlaipinę savo kariuome
nę į Tientsin 
esantį netoli į 
Chefoo.

Komunistinė

WRIGHT LĖKTUVŲ DARBI 
NINKAI LAIMĖJO 30 

PROCENTŲ PRIEDO

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unija ruo
šiasi balsavimam, ar .strei- 
kuot prieš Fordo, Chrysle
rio ir General Motors kor
poracijas, kurios atmeta 
reikalavimą pakelt algą 30 
procentų. Federaliai 
ninkai prirenginėja 
vimų mašineriją.

10,000 darbininkų 
streikuoja prieš Fordo au
tomobilių fabrikus Wind
sore, Ont., Kanadoj. Strei
kas gali plačiau išsiplėtoti

Detroit, Mich 
Automobilių Darbininkų U- 
nijos pirmininkas R. J. Tho
mas pranešė, jog Wright 
Lėktuvų korporacija Pater- 
sone, N. J., sutiko pridėti 
savo darbininkam apie 30 
nuošimčių algos. Dirban
tiem nuo valandų prideda
ma po 22 centu valandai; 
be to,’ jiem ir visiem ki
tiem dar keliais centais pa
keliama valandinė alga.

CIO unijos lokalo nariai 
Patersone dar spręs, ar prL 
imt šį korporacijos pasiūlys

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Ja
mes F. Byrnes pasiūlė į- 
steigti patariamąją talki
ninkų komisiją Washingto
ne dėlei Japonijos. Tos ko-

Shanghai. — 
chinų komunistų 
būtų lengvai galėjus užimti 
Shanghajų pietiniai - rytin. 
Chinijos didmiestį ir uostą, 
sako Chiang Kai-sheko vi
durinės Chinijos generolas 
Tang En-po. Komunistai 
turi 400,000 armijos Shan- 
ghajaus apylinkėje ir buvo 
paėmę kai kuriuos jo prie
miesčius. Tada amerikonai

Cairo niieste, Egipte, prieš 
valdžios valią, kuri pataikauja 
Anglijai, įvyko didelės stu
dentu demonstracijos. Jie rei
kalavo, kad Anglija atšauktų 
iš Egipto savo armiją ir, kad 
prie Egipto būtų prijungtas 
Sudanas, dabartinė Anglijos 
kolonija.

Washington. — 25 nuo
šimčiai plieno fabrikų turės 

nustot dirbę, jeigu šią sa
vaitę nesibaigs minkštųjų 
angliakasyklų mainierių 
streikas, kaip sako valdinin-

Maršalas Stalinas, pasikal
bėjime su Amerikos senato
rium C. Pepper, pareiškė: 
Spręskite apie Sovietų Sąjun
gą besivaduodami tiesa. Ne
girkite mus, nei skūskite. Tik 
pažinkite ir spręskite mus to
kiais, kokiais mes esame, pa-, 
siremdami jūsų patyrimais ir 
faktais, o ne išmislais.“

Jeruzalė. — Būrys gink
luotų Palestinos žydų nu
galėjo anglus sargus ir pa- 
liuosavo 208 savo ^tautiečių 
iš Athlith koncentracijos 
stovyklos arti Haifos mies
to. Anglai laikė toj stovyk
loj žydus pabėgėlius, slap
tai atvykusius iš Europos.

Anglų kariuomenės būrys 
darė kratą žydų mieste Tel 
Aviv; jieškojo ginklų ir 
slaptai atvykusių į Palesti
ną žydų. Tel Aviv žydai pa
galiais ir akmenimis išmušė

suskubo lėktuvais siųsti sa 
vo kariuomenę į Shanghajų

Komunistinė armija ven 
gė susikirtimų su ameriko
nais; taip pat nenorėjo pa
kenkti deryboms, einan
čioms tarp Chiang Kai-she
ko ir chinų komunistų va
dų. Todėl komunistinė ka
riuomenė pasitraukė iš 
Shanghajaus priemiesčių, 
kaip rašo Associated Press.

Maskvos “Pravda” rašo, 
kad jeigu Amerikos ir Angli
jos vyriausybės reikalauja, 
idant Francija dalyvautų prie 
pagaminimo taikos sutarčių su 
Bulgarija, Vengrija ir Rumu
nija, kuri nei nebuvo su to
mis šalimis kare, tai Lenkija, 
čechoslovakija ir Jugoslavija 
turi daugiau teisių dalyvauti, 
nes jos kariavo.

anglus iš miesto. Anglai 
daužė žydus šautuvų buo
žėmis.

Anglų policija vijosi pa
bėgusius iš stovyklos žydus 
linkui Karmel kalno. Kiti 
pakelėje užsislėpę žydai at
akavo anglus rankinėmis 
granatomis ir ugnim iš šau
tuvų ir kulkosvaidžių.

Susikirtimuose nušauta 
vienas anglų policininkas, 
žuvo viena krikščionė ir 
sužeista keliolika anglų ir 
žydų.

Turčių spauda daug rašo 
apie “blokus,“ ypatingai taip 
vadinamą “vakarų demokra
tijos bloką“ prieš Sovietų Są
jungą. Vieni sako, kad tokis 
blokas reikalingas, kiti, kad 
jis žalingas.

Kažin kaip tą pavadinti, ka
da visur ir visos tos valstybės 
vieningai balsavo prieš Sovie
tų Sąjungą? Taip buvo San 
Francisco, taip buvo ir Lon
done. Londone balsavo vis 4 
ir 1.

misijos nariai galėtų tik 
duoti savo valdžioms pata
rimus kas liečia politiką lin
kui Japonijos. Bet ši komi
sija neturėtų teisės nieko 
patarti Amerikai ar gene
rolui MacArthurui apie ka
rinius dalykus. Komisija, 
taip pat negalėtų duoti jo
kių patarimų apie karinius 
atlyginimus iš 
nei apie žemes 
siuose Rytuose.

Byrnes šaukia 
mosios komisija 
mą spalių 23 d. Washingto
ne ir kviečia šiuos kraštus 
atsiųsti atstovus: Angliją, 
Sovietų Sąjungą, Chiniją, 
Francija, Kanadą, Australi
ją, Naująją Zelandiją ir 
Filipinus.

Anglijai patarus, turbūt, 
ir Indija bus pakviesta. — 
Indija yra visiška Anglijos 
kolonija, o Kanada, Aus
tralija ir Naujoji Zelandija 
— anglų pusiau - koloni
jos. Toliau galėtų būti pak
viestos, ir kitos Jungtinės 
Tautos. • .... J..

Siūlydama tokią pataria
mąją komisiją, Amerikos 
valdžia atmeta Sovietų rei
kalavimą sudaryti talkinin
kų kontrolės komisiją prie 
generolo MacArthuro Ja
ponijoj. Sovietų komisaras 
Molotovas užsieninių minis- 
terių konerencijoj Londone 
kritikavo MacArthuro poli
tiką ir reikalavo įsteigt Ja
ponijos sostinėje panašią 
kontrolės komisiją, kaip 
Vokietijoj, kur dalykus 
bendrai kontroliuoja atsto
vai nuo Jungtinių Valstijų, 
Sovietų, Anglijos ir Franci-

Sovietų Sąjungos 
— lekcijos, dainos, 
dėstomi pasauliniai 

kad ir 
turi savo stotį, 

išimtinai leidžia 
“Hour after hour

KRISLAI
Teis Karo Kriminalistus.
Oru Laiškai
Berlyne Muzika ir
Egipto Valdžia ir
Albanija ir Graikij

Rašo D. M. SOLOMSKAS

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas ketvirta
dienį pradėjo svarstyt su
manymą, kuris perša dar 
nuimt apie 1,500 milionų 
dolerių taksų nuo didžiųjų 
pelnų, o siūlo tik šiek tiek 
sumažint taksus darbinin
kams ir smulkiems biznie
riams.

Penkiolika darbo unijų ir 
kitų organizacijų sudarė 
bendrą komitetą kovai už 
teisingesnius taksus. Komi
tetas pasiuntė po . laišką 
kiekvienam kongresmanui, 
ragindamas atmesti tokį 
taksų bilių, o jo vieton pri
imti šio komiteto pasiūlymą 
taksų reikalais. Į komitetą 
įeina atstovai nuo CIO uni
jų, Nacionalės Farmerių 
Sąjungos, Geležinkeliečių 
Brolijos, Nacionalės Advo
katų Gildijos, nuo negrų ir 
kitų organizacijų.
Jų komitetas duoda šito

kius pasiūlymus
1946 metais taip pat imti 

$2,555,000,000 taksų nuo pel
nų perviršių ir 40% priedin. 
taksų, kaip ir. iki šiol. — 
Kongresinė gi lėšų komisi
ja ragina nukirst dar $1,- 
270,000,000 nuo korporaci
jų viršpelnių ir 4 nuošim
čiais numušt priediniusl jų 
taksus.

Darbininkiškasis komite- 
tetas priešinasi kongresma- 
nų sumanymui, reikalau
jančiam 10 procentų suma
žinti taksus nuo pajamų 
siekiančių virš $21,000 per 
metus. Jis ragina visai pa- 
naikint vadinamuosius 
“normalius” 3 nuošimčių 
taksus visoms įplaukoms 
virš $500. Komitetas sako, 
neturi būti imama jokių 
taksų iš pavienių uždirban
čių tik iki $1,000 per metus 
ir iš vedusių gaunančių iki 
$2,000 metipių pajamų. Jis 
taip pat ragina paliuosuoti 
smulkiuosius biznierius nuo 
korporacinių taksų už paja
mas iki $5,000.

Ir Egipto valdžia užsimanė, 
kad jai būtų atiduota kaipo 
kolonija Eritrea, buvusi Itali
jos kolonija ant Raudonųjų 
Jūrų. Kažin, ar ne laikas pa
čiam Egiptui užsimanyti būti 
laisvu, vietoj buvus Anglijos 
kolonija ?

Tokio. — 800 kairiųjų, ta
me skaičiuje socialistai, ko
munistai ir kiti demokrati
niai žmonės, demonstravo 
Japonijos sostinėje Tokio. 
Jie maršavo viena iš di
džiųjų gatvių, dainavo 
“Raudonąją Vėliavą” ir 
šaukė: “Šalin imperatorišką 
valdžios santvarką!”

Demonstracijoj dalyvavo 
vyrai, moterys ir vaikai. 
Tarp jų buvo tik ką išlais
vintų politinių kalinių ir 
korėjiečių.

Streikuoja dviejų gim
nazijų studentai ir studen
tės; protestuoja, kad gim
nazijose dar tebedėstomi 
militariniai - kariniai daly-

Tokio 
nijos 
Kijuro Shidehara sakė, jog 
taip stokuoja . japonams 
maisto, kad dėl to galį kil
ti sumišimai bei riaušės.

Gen. MacArthur leis Ja
ponijai įsigabent maisto, 
medvilnės (bovelnos) ir ki
tų reikmenų iš užsienio, bet 
japonų valdžia turės aiškiai 
įrodyti, kad tų dalykų bū
tinai reikia, ir užtikrinti, 
kad Japonija gali pinigais 
ar daiktais apmokėt už įve
žamus

(1) Suokalbiai, — pa- 
Amerikos prokuroras; 

r suo- 
paruoštas Angli- 

(3) Laužymas karo tai- 
paruoštas Sovietų

T ATQVi?Q ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREETUniOVCiO Te)ephonei STa(fg 2-3878

Jau artėja pradžia teismo 
vokiečių kriminalistų. Pirmiau
siai bus teisiami Goeihngas, 
Hessas, Ribbentropas if kiti, 
viso 23 nacių armijos, laivy
no, orlaivyno, policijos vaciai 
ir, jų tarpe, industrialistai Mr 
okupuotų šalių viršininkai.

20,000 žodžių apkaltinimas 
paruoštas. Apkaltinimas su
grupuotas į keturias katego
rijas : 
ruošė 
(2) Karo užpuolimai 
kalbiai 
jos 
syk lių 
Sąjungos ir Franci jos ir (4; 
nacių kriminalystės ir prasi 
kaitimai prieš žmoniškumą — 
paruoštas Sovietų Sąjungos ii 
Jungt. Valstijų.

Policija Suėmė 600 Hollywoodo 
Pikietų prieš Uzstreikuotas

Judamųjų Paveikslų Studijas
Hollywood, Cal 

ninkai ir specialiai šerifai 
užklupo ir suėmė 600 strei- 
kierių, pikietavusių Warner 
Bros, judamųjų paveikslų 
studijas. Pikietininkai kal
tinami už “neteisėtą susi
rinkimą ir riaušės.”

Viso yra 8,000 streikie- 
rių. Jie priklauso Amerikos 
Darbo Federac. Maliavoto- 
jų Unijai. Judžių kompani
jos iškišo prieš'streikierius 
savo neva uniją, kuri nie
kad nebuvo organizuota. Ji 
veikia kaip samdytojų įran-
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Klerikalų “Draugas” 
“Stebisi”

Sužinojęs, kad Antanas Bimba išvyks
ta Lietuvon, klerikalų dienraštis “Drau
gas” (spal. 9 d.) šitaip posmuoja:

“Mes stebimės, kad Valstybės Depart- 
mentas matė reikalo išduoti leidimą ar
šiam lietuviui komunistui A. Bimbai va
žiuoti į Lietuvą...”

Baisus klerikalams dalykas, kad drau
gas Bimba važiuoja Lietuvon. Jie skel
bia jį esantį “aršiu komunistu”. Kodėl 
jis “aršus komunistas” ir ką, pagaliau 
tas pavadinimas reiškia? Koks komuni
stas yra “aršus” ir “nearšus”? Draugo 
redaktorius, matyt, nei pats to nežino.

Toliau Draugas šitaip užtepa: “Vals
tybės departmentas gal būt nežinojo, 
kas per vienas yra Bimba, jei jam kelio
nės dokumentus išdavė.”

Nežinojo? Kodėl jis nežinojo? Jei ne 
kas kitas, tai klerikališki šnipai jam se
niai suteikė apie Bimbą “informacijas.”

Mes pasakysime, kad valstybės de- 
partmentas išdavė draugui 
Bimbai pasportą ir kitus dokumentus 
dėl to, kad jis, A. Bimba, vyksta Lietu
vos žmonių šelpimo reikalais. Jis vyksta 
ten siunčiamas Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto, kuris xiaug darbo atliko ir 

^ebeatlieka Lietuvos liaudies sušelpime.
Draugo redaktoriui ir jo sėbrams ne

patinka, kad Amerikos lietuviai teikia 
pagalbą karo išvargintai Lietuvai. Jis, 
p. Draugo redaktorius, šelpia lietuviškus 
fašistus, Lietuvos liaudies priešus, pabė
gusius pas Hitlerį į Vokietiją, o pažan
gioji Amerikos lietuvių visuomenė šel
pia Lietuvos liaudį, Lietuvos žmones.

Štai, kodėl p. Šimučiui nepatinka ir 
draugo Bimbos misiją Tarybų Lietu
von!

A

esą negalima iš Vokietijos išvežti tam 
tikrus fabrikus, nes būk be jų ten prasi
dėsiąs badas ir skurdas. Tai tas pat, ką 
“ekspertai” sakė po Pirmo Pasaulinio 
Karo ir kaip jie padėjo atsistoti Vokieti
jos imperializmui ant kojų ir uždegti 
naują pasaulinį karą.
' (4) Padidėjo propaganda prieš Tehe
rano, Krymo, Berlyno ir kitus Sovietų 
Sąjungos, Jungt. Valstijų ir Britanijos 
susitarimus. Mrs. Clare Luce, New Yor- 
ko Daily News ir Hearsto spauda tie
siai šaukia isterišku balsu prieš sutartis, 
prieš Jungtinių Tautų Organizaciją pa
laikyti taiką, prieš Sovietų Sąjungą. N. 
Y. Daily News reikalauja išvystyti So
vietų Sąjungoj šnipų veiklą.

(5) Amerikos generolai, Carl Spaatž, 
Le-May ir kiti reikalauja užlaikyti mil
žinišką orlaivyną. Laivyno komandieriai 
reikalauja strateginių salų—karo bazių. 
Franci jos gen. DeGaulle reikalauja “va
karų bloko.” San Francisco konferenci
joj- skandališkai buvo priimta fašistinė 
Argentina ir šaukta, kad tai “demokra
tijos” laimėjimas. Anglijos “socialistai”- 
darbiečiai, rinkimų metu, kritikavo Mr. 
Churchill valdžią, jo politiką palaikyme 
Graikijoj fašistų, j oš provokavimą blo
gų santykių su Sovietų Sąjunga, o kada 
jie" atsidūrė valdžioj, tai patys dar dau
giau blogina tuos santykius, broliaujasi 
su Graikijos fašistais, pasikvietė sau tal
kininkais japonus prieš Azijos žmones.

Šitie dalykai padarė Londone užsienio 
ministerių konferenciją nepasekminga. 

Sovietų Sąjungos valdžios organas “Iz- 
viestija” aiškiai pasakė, kad Amerikos ir 
Anglijos delegacija laužė pirmesnių su
tarčių punktu^ ir, jeigu ir ant toliau to
kios politikos laikysis, tai bus “suardyti 
pamatai trijų didžiųjų valstybių bendra
darbiavimo.”

Amerikos reakcininkai džiaugiasi ir 
sako, kad bus sudarytas prieš Sovietų 
Sąjungą blokas, kad kapitalistinės demo
kratinės ir fašistinės valstybės vienin
gai stovės prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
prie ko tas atveda? Prie ko atvedė Ang
lijos, Franci j oš ir kitų blokas šio karo 
išvakarėse? Tas veda prie blogo, prie 
negero; tas kenkia visoms šalims.

Toliau numatą laikraštininkai klausia: 
Kas bus? Ar vėl susitiks prezidentas 
Trumanas, Attlee ir Stalinas? Ar bus 
koki kitokį diplomatiniai išbandymai? 
Dabar dar sunku numatyti, bet, kad jau 
pakenkta Jungtinių Tautų vienybei, tai 
aišku. Be didžiųjų valstybių, Jungtin. 
Valstijų Amerikos, Britanijos ir Sovie
tų Sąjungos, bedradarbiavimo negali bū
ti pasaulyj pastovios taikos.
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Kas Ką Rašo ir Sako
ČECHOSLOVAKIJA JIEM 
TAIPGI JAU “NEKOšER”

Vilnis rašo: >
“Bolševikų ėdikai niekad 

nepasitenkina tik pačių vie
nų bolševikų atakavimu. A- 
petitas pas juos atsiranda 
bevalgant.

“Marijonų ‘Draugas’ vis 
tankiau atakuoja Čechoslo- 
vakiją ir Lenkiją, nors nei 
Čechoslovakijoj, nei Lenki
joj valdžios nėra sovietinės.

“ ‘Draugas’, spalio 5 d. 
numery, piktai švokščia;

“Iš valstybinių mokyklų 
išmestas tikėjimo dėsty
mas. . Maskvos pastatytoji 
Čechoslovakijoj valdžia pa
tvarkė, kad tėvai namie ir 
kunigai bažnyčiose tegali 
kalbėt vaikams apie religi
ją-

“O Amerikoj ar taip nė
ra? Ar čia valdiškose mo
kyklose dėstoma religija?

“Draugo marijonai nepa
sitiki savo bažnyčiomis ir 
kunigais. Jie nori invazijos 
į svietiškas mokyklos.

“Marijonų organas skun
džiasi, kad čechoslovakijoj 
uždaroma privatinės moky
klos. Veikiausia čia kalba
ma apie" parapijines mokyk
las. Toms mokykloms ne 
mokslas rūpi, bet pripum- 
pavimas mokinių galvas re
liginių dogmų. •

“Religinių dogmų moky
mas yra bažnyčios reikalas, 
o ne liaudies mokyklų.”

Sutartys Yra Sutartys
Dabar jau daugiau negu aišku, kad 

užsienio ministerių konferencija pakriko* 
Londone todėl, kad Amerikos ir Anglijos 
delegacija nesilaikė pirmesnių sutarčių 
su Sovietų Sąjungą. Pasaka apie tai, kad 
būk Mr. Byrnes ir Mr. Bevin gelbėjo 
“principus”, tai tik paprasta diplomati
jos kalba. Kalba, būk todėl pakriko kon
ferencija, kad Sovietų Sąjunga nenorėjo 
prileisti Franci ją prie išdirbimo taikos 
sąlygų Bulgarijai, Rumunijai, Vengrijai 
ir Suomijai atpuola. Francija nebuvo 
toms šalims paskelbusi karo ir ji su jo
mis nepasirašė pertaikos. Gi Berlyne at
sibuvusi konferencija tarpe prez. Tru- 
mano, Attlee ir Stalino nutarė, kad su 
Hitlerio talkininkėmis taiką darys tik 
tos šalys, kurios su jomis pasirašė per- 
taiką. Pagaliau, nei Mr. Byrnes nei Mr. 
Bevin nekėlė jokio protesto, kada Lon
dono ministerial nutarė, kad su Suomi
ja taikos sąlygas išdirbs tik Sovietų Są
jungos ir Britanijos delegacijos, tai yra, 
tos šalys, kurios su Suomija buvo kare. 
Nei Francija, nei Amerikos Jungt. Val
stijos, nei Chinija nereikalavo tame klau
sime balso.

Bendrai, Amerikoj turčių spauda ro
do, kad Jungt. Valstijų ir Britanijos de
legacija nenori laikytis pirmesnių sutar
čių. Ir štai keli faktai: (1) Krymo kon
ferencijoj buvo susitarta, kad visi’ So
vietų Sąjungos piliečiai, kurie yra Vo
kietijoj, Amerikos ir Britanijos okupa
cijos zonoj, bus grąžinti į Sovietų Są
jungą. Tas nepadaryta.

(2) Berlyno konferencijoj’ susitarta,
kad viso 25% Vokietijos industrijos — 
fabrikų ir dirbtuvių bus išvežta į Sovie
tų Sąjungą, kuri daugiausiai nukentėjo. 
Tai nepadaryta. •

(3) Amerikoj ir Anglijoj prasidėjo vi
sokių “ekspertų” kampanija, kad būk

Kaip Tas Kenkia Amerikai
Dabar jau vėl madoj niekinti Sovietų 

Sąjungą ir skelbti visokius išmislus. Re
daktoriai ir kolumnistai tam turi dau
gelio metų praktikos, o papildę Goebbelso 
ir Hitlerio išradimais jie pasirodo tikri 
“meistrai”. Jie jau “užmiršo”, kad So
vietų Sąjunga išgelbėjo pasaulį nuo bar
bariško hitlerizmo - fašizmo. Jie jau 
“užmiršo”, kad dar taip neseniai patys 
rašė, kad jeigu Sovietų Sąjunga pas
kelbs karą Japonijai, tai tas išgelbės mi- 
lioną Amerikos januolių gyvasčių. So
vietai tai padarė, Japonija parblokšta, 
tai dabar jie dumia svietui akis apie 
“atomų” bombą.

Nėra nei kalbos, kaip baisiai kenkia ta 
jų propaganda ir kaip žalinga buvo Mr. 
Byrneso pozicija Londone. Tas nieko ge
ro nesiūlo nei Amerikai, nei kitoms ša
lims. Tik atminkime, prie ko privedė 
Franci jos ir-Anglijos valdžių užsispy ri

tmai, nesiskaitymai su Sovietų Sąjunga 
šio karo išvakarėse! Jų nusistatymas 
prieš Sovietų Sąjungą, jų nesiskaitymas 
davė progą Hitleriui, Mussoliniui ir Ja
ponijai uždegti pasaulyj karą, kuris tiek 
daug gyvasčių kainavo, kuris taip bai
siai sunaikino pasaulį.. Tas pats ir da
bar, visas ta‘s mandravojimas nieko ge
ro nežada.

Paimkime, kad ir tokį dalyką, kaip 
kreditai. Sovietų Sąjunga prašo Ameri
koj $6,000,000,000 kredito — paskolos. 
Visiems žinoma, kad Sovietai visada sko
las pilniausiai atmokėjo, nėra abejonės, 
kad jie ir šias paskolas atmokėtų. Jie 
už tuos pinigus pirktų Amerikoj reikme
nų.

Bet štai Amerikoj reakcinis elementas 
nenori duoti paskolos, nes bijo, kad tas 
padės greičiau Sovietų Sąjungoj atbuda- 
voti karo sugriautus miestus, fabrikus, 
kelius ir pagerins žmonių būvį. Jie bijo, 
kad Sovietų Sąjunga nesustiprėtų.

Bet ši jų politika yra žalinga ir kenk
sminga ne vien Sovietų Sąjungai, žalin
ga Amerikos santykiams su Sovietais, 
kenkianti palaikymui pasaulyj taikos,

LIETUVOS LIAUDIES 
DIDVYRIO ŽODIS

“Tarybų Lietuvoje” (lie
pos 8, d.) randame šitokį 
Lietuvos liaudies didvyrio, 
buvusio partizano Broniaus 
Urbonavičiaus' pareiškimą:

“Man 27 metai. Gimiau 
aš Švenčionyse,' griovakasio 
šeimoje, ir nuo pat jaunų 
dienų tarnavau piemeniu. 
Paskui juodadarbiu plente. 
Abu mano broliai taip pat 
darbininkai—vienas jų mū
rininkas, kitas betonuoto- 
jas. .

“Tarybų valdžios 1940 m. 
Lietuvoje įsikūrimas man 
suteikė šviesių ateities per
spektyvų.

“Vokiškųjų fašistų Užpuo^ 
limas sugriovė saulėtą ta
rybinį gyvenimą. Aš evaku- 
avausi gilumon.

“Įstojau ,į formuojamus 
partizanų būrius. Mano ko
vos slapyvardė buvo Kur
melis. 1943 m. gegužės mėn. 
su kovomis prasimušėme 
per fronto liniją ir atėjome 
į Lietuvą.

“Paskiria mane į “Vil
niaus” vardo partizanų bū-

žiedu, užpakalyje buvo eže
ras. Pagalbos iš niekur ne
galėjau laukti. Pakėliau ta
da draugus. Šluodami iš au
tomatų prasiplėšėme ir be 
pėdsakų dingome.

“Būdamas “Vilniaus” bū
ryje pats aš savo rankomis 
sunaikinau 16 priešo ešelo
nų. Paskyrė mane “Kosto 
Kalinausko” partizanų bū
rio vadu. Tada dar du vo
kiečių traukinius sudaužiau 
ir pamokiau savo draugus, 
kaip reikia naikinti hitleri
nes gyvates. Šis mano vado
vaujamas būrys vėliau su
naikino 36 ešelonus.

. “Kartą aš įsiveržiau, su 
trim draugais į Švenčionių 
miestą ir per 500 metrų nuo 
kelių šimtų vokiečių įgulos 
susprogdinau elektros sto
tį.

“Į Kazliškių durpynus vo
kiečiai prievarta nuvarė 
darbininkus ir mušdami 
vertė juos dirbti sunkų dar
bą. Sū kovos draugais aš 
atėjau į durpyną. Susprog
dinau durpių kasimo maši
ną ir sudeginau vokiečių 
paruoštus išvežti didžiulius 
durpių kiekius. Milžiniškas 
ugnies ir dūmų stulpas pa
kilo iki debesų, kaip teisin
gumo kardas, primindamas, 
kad hitlerininkams ateis ka
da nors užtarnautas pralai
mėjimas ir atpildas.

“Besitraukiant vokiečiam 
iš Lietuvos, Ignalinos stoty
je paėmėme vieną traukinį 
su pilnu kariniu kroviu. Jį 
atidavėme Raudonosios Ar
mijos daliniams.

“Vedami teisaus reikalo, 
vadovaujami bolševikų par
tijos, neapsakomai mylėda
mi savo tėvynę,., mes kovo
jome ir žinpjomė, kad per
galė bus mūsų. Ir ji atėjo!

“Dabar aš gyvenu ir dir
bu Vilniuje, stengdamasis 
visas jėgas atiduoti darbui, 
skirtam padaryti gimtąją 
Lietuvą laiminga, tarybine 
respublika, kurioje bus gy
venti gera visiems tikrie
siems darbo žmonėms.”

Bronius Urbonavičius, 
Tarybų Sąjungos Didvyris

EUROPA BADAUJA

Streikuojantieji brooklyniečiai laivakroviai ir kiti 
dokų darbininkai susirinko tuščiame lote apsitarti strei
ko reikalus, kaip laimėti tinkamų kontraktų. Šis buvo 
vienas iš daugelio tokių mitingų, laikytų po lotus ir 
sales pajūriuose. Šiame dalyvavo 2,000 iš 60,000 strei
kuojančių laivakrovių.

Europa pergyvens sun
kesnę žiemą negu bet kurią 
pergyveno po' nacių domi- 
nacija. Pagal informacijas, 
surinktas Food for Free
dom organizacijos, rokuoja- 
ma, kad Europos .maisto 
produkcija puolė net 14 mi
lijonų tonų žemiau prieš
karinio lygio. Importavi
mas reikalingo maisto irgi 
mažesnis. Europos pilnas 

deficitas yra 23.2 milijonai 
tonų.

Maistas yra taip, blogai 
dalinamas, kad milijonai ti
krai badauja, ypač miestuo
se.

Raportai United Nations 
Relief and Rehabilitation 
Administration parodo, kad 
Lenkijoj nėra pieno, tik la
bai mažas kiekis kūdikiams. 
Vaikai virš 2 arba 3 metų 
negauna pieno. Nėra vaisių. 
UNRRA delegacija matė 
tik tris paršus, kada nuvyko 
ten tyrinėti šią padėtį. Ir 
todėl žmonės žemę 
Kai kuriose / vietose 
galima apsėti tik 20 
šimčių žemės.

Iš visų Europos
viėntik Danija turi pakan
kamai maisto.

Gal Eūropos ūkininkai 
turi užtektinai, bet miestų

aria, 
buvo 
nuo-

šalių

Liet. Literatūros Centralinio
Archyvo Atskaita
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M.
“Vesdamas 4-5 draugų 

grupę> aš išeidavau į gele
žinkelį Pabradė — Vilnius 
ir sprogdinau vokiečių ka
rinius ešelonus. Vieną die
ną sudaužėme du ešelonus 
vieną po kito, kitą kartą 
traukinį su tankais ir lėk
tuvais.

“Buvo rūsčių bandymo 
valandų. Kartą marie su 
septyniais draugais Šven
čionių apskrityje prie Eže- 
riškių apsupo 150 vokiečių 
kareivių. Priešas apgulė

3.30
5.00
1.50

Viso iėi spalių 1 d. įplaukė $1155.04

PRIERAŠAS: Rugsėjo mėnesis buvo labai silpnas finansiniu 
atžvilgiu. Bet, nepaisant visko, mes turime sukelt penkiolika 
šimtų dol. dar šiais metais. Neseniai tapo išsiuntinėta paraginimai 
ALDLD ir LDŠ kuopoms, kurios dar nebuvo pasidarbavę archy
vo reikalui. Jeigu visos kuopos, kurios iki šiol dar nieko neveikė 
archyvo naudai, stos darbaiy-tai pasibrėžtas tikslas bus atsiek
tas dar nepasibaigus šiems metams.

- . - ■ ■ -----------------------------------------------------------------------------

žalinga ir ekonomiškai Amerikos žmo
nėms. Jeigu Sovietai gautų tą paskolą, 
tai Amerikoj milionai žmonių turėtų 
darbo, nesjie turėtų pagaminti tas ma
šinas, kurias Sovietai pirktų už tuos pi
nigus. Reiškia, ta paskola būtų naudin
ga Amerikai.

Nesusitaria /
Ponų GrigaiČio-SimUčio išperėtoji 

“Amerikos Lietuvių Taryba” atsakė a d v.*

V. Rudaitis, ižd.

Oliui (lietuviškų fašistų misijos vadui), 
kad ji, taryba, nevažiuosianti į Washing- 
tono konferenciją, kurią šaukia Olis su 
Smetonuku ir kitais įvadais.”

Taryba laikosi savo nusitarimo: šaukti 
“Visuotiną” Amerikos lietuvių suvažia
vimą. Aišku, jis nebus visuotinas ir jo 
šaukėjai, kurie jį tokiu skelbia, blofina 
publiką.

Demokratinio nusistatymo Amerikos 
lietuviai šaUkia savo suvažiavimą Pitts*- 
burghan; jis įvyks lapkričio 2Š-24 dd.

žmonės valgo tik pusę arba 
trečią dalį, kiek amerikie
čiai valgo, ir tas maistas y- 
ra duona. Olandijoj žmogus 
negauna virš 1,800 kalorių 
maisto į dieną, sulyginus su 
amerikiečio 3,100.

Badas grąsina Prancūzi
ją, Belgiją ir Norvegiją ir 
rytų Europos šalyse padėtis 
tikrai bloga.

Būtinai reikalinga siųsti 
Europon maisto. Ekspertai 
praneša, kad Europos šalys 
atsigaus tik 1947 m. Bus 
sunku išdžiovinti Olandijos 
žemes. Kitoms šalims pri
trūksta visokių reikalin
giausių įrankių.

Pasirodo, kad Europa į 
vakarus nuo USSR turės 
importuoti sekamais 12 mė
nesiais mažiausia 15 milijo
nų tonų maisto. Tai 63% 
daiigiaų negu importavo 
prieš karą, ir gal keturis 
kartus daugiau negu im
portavo praeitais metais. 
Žmonės neturės tiek maisto, 
kiek turėjo prieš karą, bet 
badas bus sulaikytas. Apie 
65% gali būti kviečiai,, mil
tai, pan. Reikalinga po mi
lijoną tonų mėsos, pieninių 
produktų, ir valgomųjų rie
balų ir aliejaus, džiovintų 
žirnių ir pupų, apie 800,000 
tonų žuvies, 450,000 tonų 
cukraus ir 450,000 tonų kito 
maisto, kavos, cocoa, ir pan. 
Tas maistas būtinai reika
lingas sulaikyti epidemiją 
džiovos, kuri dabar siaučia 
Europoje.

Daug šalių, kurios reika
lauja maisto, pasiryžusios 
už jį užmokėti. UNRRA 
pareiga pristatyti maistą 
karo išteriotoms šalims, ku
rios negali už jį užmokėti. 
Amerika ir kitos šalys tu
rės padėti, nes, kaip gene
rolas Eisenhoweris sakė, 
“be maisto, negali būti tai
kos.”

Pagal prez. Trumano, ku
ris neseniai išleido praneši
mą apie pašalpą Europai, ne 
tiek maisto problema, kaip 
finansavimo problema. Rei
kia išdirbti kreditus arba 
kitokius finansinius patvar
kymus su Europos šalimis, 
kurios gali užmokėti; antra 
—paskirti daugiau pinigų 
UNRRA dėl greitos pašai-- 
pos. Jeigu UNRRA gaus 
daugiau pinigų ir jeigu Eu
ropos mokančios šalys už
baigs tinkamus finansinius 
patvarkymus, pristatymas 
maisto vėl gali tapti rimta 
problema ir gal vėl reikės 
racijonųoti kai kurį maistą. 
Dąug pigiau amerikiečiams 
padėti ir prisidėti prie šio 
prakilnaus darbo negu pa
vėlinti badui ugdyti nusimi
nimą, neapykantą, godūtną 
ir dar daugiau kraujo lieji
mo.
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Viena Laisves Diena 
Vokiečių Okupacijoj

(Pabaiga)
tai jam padėjo slaps- 
Per tą laiką, dienos 
visi trys reguliariai

A
A

Visa 
tytis. 
metu 
išeidavo į mišką neva pasi
vaikščioti, neva pagrybauti/ 
o iš tikrųjų tik dėl to, kad 
kas nereikalingas neužsuk
tų į mokyklą, jų neapeitų, 
neišduotų, kad kas ieškoda
mas, nerastų jų namie. Ta
da, kai jie būdavo namie, 
Jurgis nuolat stovėdavo 
prie lango ii’ stebėdavo ke
lią: ar nevažiuoja koks 
nors vokietis, policininkas 
ar kitas baisus žmogus.

Atėjo»žiema. Žemė užsik
lojo stora sniego danga, 
medžiai apšerkšnėjo, Užu- 
girio keliu beveik niekas nei 
važiavo, nei ėjo. Juozukas 
jau buvo pusantrų metų, 
kada pametė žindęs butelį 
pieno su čiulptuku. Elena 
buvo bent kiek apsiraminu
si, mokytojas Jurgis daž
nai eidavo pėsčias į Vilnių. 
Vilniuje jis susirado drau
gų, įstojo pogrindžio orga- 
nizacijon ir jautėsi esąs sa
vo nelaimėje ne vienas. Vo
kiečių puolimas prie Mas
kvos buvo atremtas ir jie 
buvo bloškiami atgal. Jur
gis buvo gerai apsiginkla
vęs ir savo šeimą ryžosi 
lengvai gestapininkams • ne
parduoti. Su Elena jie nu
tarė greičiau žūti, negu pa
siduoti, jei kas atsitiktinai 
apeitų jų slaptavietę.

Pavakare pasigirdo va
žiuojamų arklių skambutis, 
bet iš valsčiaus piestelio. 
Skambutis atskambėjo į 
mokyklos kiemą ir nutilo. 
Mokytojas Jurgis, suspau
dęs parabelių, išbalusios 
žmonos akimis palydėtas, 
pasileido į koridorių. Gy
venimas ar mirtis! Greičiau 
mirtis...

— O, kaip greit tu mus 
pasitinki, Jurgi, — kalbėjo 
iš rogių lipdamas Vacys. — 
Pririšk arklį prie tvoros, 
Jonai, o mudu, Juozai—ei
nam į vidų.

— Kokie svečiai! — su
šuko Elena, —o mes manė
me, kad... gestapo. Sėskit. 
Juozuk, pasisveikink dėdes, 
juk tai mūsų draugai.

Mokytojo kambarėly j da
bai’ buvo tikra šventė: jį 
aplankė jo draugai pogrin
dininkai. Juozukui jie atve
žė dovanų, visai šeimai mai
sto: kalakutą, žąsį, lašinių, 
duonos. Net ir degtinės bu
telis atsirado. Džiaugsmas 
buvo neišpasakytas. Elena 
šypsojosi, Juozukas lipo 
draugams ant kelių, Jurgis 
kalbėjosi apie politinę pa
dėtį. Visi buvo laimingi, 
džiaugėsi vienas kitu. Da
bar Jurgis buvo ne vienas, 
pas jį buvo trys draugai, 
visi trys ginkluoti. Jei kas 
jį ir užpultų, jie keturiese 
galėtų gintis taip, kad jų 
nepaimtų net visa kuopa 
kareivių. Be to, jau pavaka
rys ir jie naktį galėtų visi 
pasitraukti į mišką, o ten 
jau jų nepačiupsi. Šiuo at
veju jie savo jėga buvo ly
gūs priešams, jie jų galėjo 
visai nebijoti.

Mokytojas Jurgis buvo į- 
sitaisęs detektorinį radijo 
imtuvą. Ir juo jis klausyda
vo ne tik Vilnių, bet girdė
davo ir Maskvą, Londoną. 
Tai buvo jo paties kons
trukcijos padarytas apara
tas. ;
. — Gestapininkai čia ne
drįsta naktį rodytis, —sako 
Jurgis— kitaip jie greit 
gali savo kumpius padžiau
ti. Pas mus jau atsiranda 
partizanų, bet dar maža. 
Na, baimės gestapininkams 
jie pakankamai įvaro.

— Ot ir mes kaip tik— Ot ir mes kaip tik tuo 
reikalu. Žmonių yra, Rūd- 
nykų miškuose reikia orga
nizuoti partizanų būrį. 
Mums teks ryšių vaidmuo, 
reiks žmones verbuoti, gin
klus teikti, — kalbėjo Va
cys.

Mokytojas Jurgis nustatė 
savo radijo “aparatą” ir 
ausiniuose pasigirdo tylūs, 
bet aiškūs Maskvos radijo 
garsai. Draugai klausėsi in
formacijų biuro pranešimo. 
Visų nuotaika buvo pakili. 
Apie 10 vai. vakare kaž
kas stipriai pabeldė į duris. 
Draugai krūptelėjo, viens 
su kitu susižvalgė, pasičiu
po ginklus.

— Atidaryti, kaip mano
te? — klausia sunervintu 
balsu Jurgis.

— Atidaryk, manau, kad 
nieko... — sako Juozas.

Vacys su Jonu, sugniaužę 
parabelius rankose, atsisto
jo abipus durų, Elena ir 
Juozukas užsiglaudė tarp 
sienos ir pečiaus. Nejaukus 
laukimas. Antras smūgis į 
duris buvo stipresnis. Mo
kytojas Jurgis, su paruoštu 
šauti pistoletu išėjo pro 
duris į prieangi.

— Sveiks, mokytojau, ko
dėl taip ilgai neįsileidi? Mes 
matėm, kad pas Jus yra ži
burys, svečių turite? Vyrai, 
moterys? Iš kur? — Pasi
pylė klausimai.

— Sveiki, sveiki. Jūs čia 
mus truputį nugąsdinote, 
draugai. Lukterėkit, aš 
kambary nuimsiu “apgulos” 
padėti'

— Tvarkoj -* pas mane 
atvyko mūsų partizanai, — 
kreipėsi Jurgis į užsiglau
dusius už kambario durų 
draugus.

— Prašau į vidų. Būkit 
pažistami, žmonės savi.

Ne su visišku pasitikėji
mu tarvbiniai partizanai 
pasisveikino Jurgio drau
gus. Tik po ilgesnio įsikal
bėjimo. nepasitikėjimas po 
mažu atlvžo. Po kiek laiko 
visi Jurgio draugai nuošir
džiai tarp savęs kalbėjosi, 
tarėsi. Tarvbin. partizanai 
buvo iš Markovo grupės. 
Jie mokytoja Jurgį supra
to kaip savąjį žmogų ir po
rą kartu pas jį buvo apsi
lankė. Po to, kai mokytojai 
Jurgis jiems pademonstra
vo savo radijo ir leido pa
siklausyti Maskvos, parti
zanai, pilnai juo nasitikėio. 
Jie numanė, kad Jurgis čia 
atvyko ne tiek mokytojauti, 
kiek nuo vokiškų fašistu 
pasislėpti, bet kas yra pats 
Jurgis, kas yra jo žmona, 
jie gerai nežinojo. Šios 'pas
lapties Jurgis negalėjo sa
kyti net ir geriausioms sa
vo draugams, nes provoka
cijos atveju jis pražudytų 
ne tik pats save, bet ir sa
vo žmoną, savo mažąjį Juo
zuką. Atsarga žalos nedaro,- 
o pogrindininkui ne visur 
leistina būti smalsiam, o la
biausiai plepiam.

Draugai vaišinosi, užkan
džiavo. rūkė. Elena triūsi- 
ii anie svečius, Juozukas 
Kėginėio nuo vieno prie k’ 
*o, prašinėjo ii kilnoti į vir
šų. supti ant kojos.

Po vidunakčio pasigirdo 
orlaiviu murkimas. Iš mo
torų ūžesio visi gerai paži
no, kad tai skrenda iš lais
vos Tarybų šalies kovos 
naukšČiai. Vilniaus krvnti- 
Mi paleista viena, paskui 
kita rakieta. Vargšo moky
tojo šeimai šis vakaras bu
vo tikras laisvės vakaras; 
nėr radiio kalbėjo Maskva, 
ore švietė rakietos ir dūzgė 
tarybiniai lėktuvai, kamba
ry buvo tikri Raudonosios

Armijos kariai ir pogrin
džio partijos nariai. Nebu
vo, rodos, jokių pavojų. 
Kasdieną sekusi jo gyveni
mą mirtis buvo kaž kur to
li... Aplinkui buvo laisvė ir 
laimė. Ar begalėjo būti 
didingesnė valanda Jurgio 
gyvenime?

— Leidžiasi... — žiūrėda
mas per langą sako vienas 
partizanas. Kiti sužiuro

— Taip, leidžiasi... Mums 
reikia skubėti. Likit svoiki, 
draugai! Kada pas mus at
eisit?...

— Gerai, susitvarkysim 
ir ateisim. Mes taip pat ne
snaudžiame, dirbame —sa
ko Vacys.

— Laimingai, iki pasima
tymo. Aplankykite ir vėl 
mus, — sako Jurgis. ♦

Partizanai išėjo, jie tu
rėjo eiti. Tarybiniai lėktu
vai nuleido naujų užfrontės 
kovotojų, ženklą rakietomis 
davė, reikėjo su jais susi
rišti. Juozukas bežaizdamas 
užmigo. Pogrindininkai ta
rėsi, nustatinėjo veikimo 
planą. Rytuose jau brėško 
aušra, dangus ryškėjo.

— Na, draugas Jurgi,— 
sako Juozas, — mums jau 
reikia vykti. Berods apta
rėm viską. Manau, niekas 
tavęs čia nežino. Gaila, kad 
negali su mumis... mažas 
vaikas, bet nenusimink. Jie 
grįš... o tada vėl gyvensime 
laisvi, kaip žmonės. Laiky
kis, ir mes tau padėsime.

— Taip, jei ne ta viltis, 
kad jie grįš, kad grįš Rau
donoji Armija...

Gyvenimas prie vokiečių 
baisesnis už mirtį. Tai koš
maras — nuolat galvoti a- 
pie tai, kad vieną nelaimin
gą dieną būsi sušaudytas su 
savo žmona, su mažu, ne
kaltu vaiku.

— Visą laiką mirti ir vis 
dėlto palikti gyvu yra tai 
bąisu, — kalbėjo mokytojas 
Jurgis.

— Nieko, kaip nors iškę- 
sim, bet už tat kaip mokė
sime vertinti tas laisvės die
nas, kurios vėl išauš! —sa
ko Vacys.

Su ašaromis akyse Elena 
išlydėjo draugus. Jie vieni 
pasiliko. Ilgai stovėjo mo
kytojas Jurgis prie priean
gio durų ir žiūrėjo į tols
tančias roges, į draugus.

Diena išaušo. Elena par
nešė iš gretimo ūkininko 
vaikui pieno, padarė pusry
čius. Jurgis vėl stovėjo prie 
lango ir žiūrėjo į tolimą 
vieškelį, ar kas neatvažiuo
ja — gestapininkas, polici
ninkas... Taip, rodos, dar 
neseniai šiame kambary bu
vo laisvė, gyvenimas, sau
gumas, o dabar ir vėl vis
kas netikra ir vėl mirtis ka
bo, žiaurus likimas gręsia 
nelaimingai Jurgio šeimai.

— Paimsime rogeles, įsi
sodinsime Juozuką ir va
žiuosime į mišką, bus leng
viau, — pasiūlė Jurgis.

— Gerai. Aš taip eičiau, 
eičiau... rodos, toli... toli... 
nuo visko, nuo šito baisaus 
sapno... Aš nusiraminu tik 
tada, kai einu, kai apie nie
ką negalvoju. Naktį kanki
na sapnai: matau sušaudy
tus tėvus, brolius... o dieną 
kankina šis neveiklumas, 
'■as vieškelis, laukimas.., Ei
kime!

Apie 10 vai. ryto Jurgis 
traukė rogutes su Juozuku, 
o Elena ėjo greta jo.

— Mūsų mokytojas išėjo 
su savo šeima pasivaikščio
ti. Jie tur būt miesčionys 
koki, vis pasivaikščioti 
mėgsta. Juk žiema, kas ten 
tame miške yra, nei paukš
čių, nei nieko, 
Užugirio kaimiečiai, pama
tę Jurgį su žmona sukant 
keliuku miško linkui.

N.
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Sveikų, stiprių vyrų ne kažin kiek Berlyne, tad 
terys ir vaikai atlieka didžiumą darbų. Čionai du 
niukai traukia vežimėlį su karstais. Numatoma^ 
ateinanti žiema paims daug aukų karo ir vokiečių oku
pacijos nuteriotoj Europoj, tad karstų biznis klesti.

DETROITO ŽINIOS
Kadangi Board of Educa

tion neleidžia jokią kolektą 
daryti mokyklos svetainėje, 
tai Smith’as išdalino mažus 
konvertukus ir prašė publikos, 
kad įdėtų po $5 ir pasiųstų į 
jo raštinę.

Vietos spauda gerokai pa
peikė Board of Education už 
davimą svetaines Smith’ui. De
troit Free Press štai ką pasa
kė :

“Neapykantos kėlėjas Smith 
turi būti ignoruojamas, nes s

Norwood, Mass New Britain, Conn
o pelną skiria 

reikalams.”
ir galo nepakavo-

matys Lietuva to-

tai 
dėl
Ir

Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Veiklos.

Pagal kolonijos didumo, 
gana daug pasidarbuota 
Lietuvos žmonių šelpimo,
dar eina darbas del 10-to siun
tinio. Iš visų norwoodiečių, 
daugiausia yra aukavus naujais 
drabužiais Bettres Sarapienė.

Draugė Sarapienė užlaiko 
drabužių krautuvę ir ji yra au
kavus per keturis kartus nema
žiau $150 vertės drabužių. O 
taipgi ir pinigais yra aukavus 
nemažai. B. Sarapienė tikrai 
ištiesė Lietuvos liaudžiai lab
daringą ranką, ačiū!

Daugiausiai darbo įdėjo, tai 
draugė Marcelė Krasauskienė. 
Per M. Krasauskienės rankas 
perėjo šimtai svarų drabužių, 
kurie buvo išvalyti-ir sutaisyti, 
kad būtų tinkami dėvėti. Kra
sauskienė gana daug ir pinigais 
prisidėjo. Ona iCasparienė ne
mažai darbavosi prie valymo ir 
sutaisymo drabužių, N. Grybie
nė vėliausiu laiku daug dirbo 
dėl drabužių valymo ir sutaisy
mo. Taipgi, daug yra numezgu- 
sios ir aukavusios D. Preivelie- 
nė ir M. Misevičienė; yra nema
žai pasidarbavusios ir S. Bud- 
revičienė, E. Kurulienė, A. 
Pratašienė - Kazlauskienė, E. 
Yesikenienė, Olga Zarubienė, 
M. Dovidonienė, E. Karalienė, 
M. Trakimavičienė, M. Sadaus
kienė, Julia Družienė. Iš vyrų 
labai daug yra pasidarbavę M. 
Uždavinis, J. Aleksiūnas ir J. 
Grybas. Pažymėtinai daug dra
bužių aukavo Smulckienė, D. 
Kazokevičiai ir Al. Paliliūnai,

Iki liepos šių .metų Norwoodo 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas pasiuntė 1,089 svarus 
drabužių, surinko pinigais 
$321.30, už kuriuos buvo nu
pirkta naujų drabužių ir apmo
kėtos smulkios Komiteto išlai- t
dos, kaip tai, pasiuntimas dra
bužių. Gerai prisidėjo pasidar
buodami mūsų kaimynai iš 
Dedham Barisauskai - Barris.

Lietuvos žmonėms suteikimui 
medikamentų vietos geri patri- 
jotai į trumpą laiką sumetė še
šiasdešimts penkis dolerius ir 
toji suma pasiųsta į Centralinį 
Komitetą Brooklyne.

Prie šio siuntinio vėliausiai 
dasidėjo šie asmenys: J. Auks- 
čiūnas 5. dol., A. ir K. Remei- 
čiai 2 dol., ir J. Višniauskas 1 
dol. Priegtam pasitaikė nueiti 
pas Suopius. Pirmiausiai už
klausus, kaip einasi, draugė 
Šuopienė atsakė, jog nėra vis
kas gerai, jos žmogus New Yor
ke ligoninėje — bus daroma 
operacija ant akies. Besikal
bant prisiminiau apie Lietuvos 
žmones ir jų vargus; Ji išėjo į 
kitą kambarį ir tuojau 
du dideliu bunduliu ir 
kė:

“Čia vienas bundulis
nų, antras čeverykų, dėl Lietu
vos žmonių.”

Padėkojau už drapanas, 
verykus, palinkėjau greito 
sveikimo Juozui Suopiui ir 
bunduliais iškeliavau.
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Ir jau
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pareiš-
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West Orange, N. J. — 
Streikai uždare Edisono 
Pramonių ir Monroe Skai
čiavimo mašinų kompanijos 
fabrikus.

Jie atvežė daug drabužių. Taip
gi, Vaitkevičiai iš Norfolk.

Darbas tebeina ir kurie turi
te drabužių, tai pristatykit pas 
draugę N. Grybienę, 44 Chapel 
Ct., Norwood; iš čia yra išsiun
čiama į Centralinį Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą, 
Brooklyn, N. Y.

Norwoodo Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas kviečia ir 
ateityj darbu ir aukomis prisi
dėti prie Lietuvos liaudies šel
pimo darbo. •

L. P. T. Norwoodo Komitetas: 
Pirm. John Grybas 
Sekr. Michael Uždarinis

Kas. Marcelė Krasauskienė..

Detroito smetoniški fašistė- 
liai pradėjo verkšlendami pi
nigų prašyti neva “Lietuvos 
išvadavimui.”

Rugsėjo 23 d. garsino lape
liuose pikniką, kurį rengė 
“Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-tas Skyrius.” Rengėjai kvie
tė publiką į pikniką pasigė
rėti laukų gamta, “o kartu 
paremti ir brangios tėvynės 
Lietuvos vadavimo darbą.”

Vadinasi, pelnas bus dėl 
“išvadavimo” Lietuvos. Bet
jau antra eilutė skamba šiaip: tai yra jo priemonė, kaip pa-

“Pelnas skiriamas Lietuvos i sipinigauti ir susidėti tuos pi- 
karo pabėgėlių svarbiems rei
kalams.” (šis sakinys daug 
didesnėmis ir juodesnėmis rai
dėmis pažymėtas).

Kviečia publiką “paremti 
brangios tėvynės Lietuvos va
davimo darbą, 
“pabėgėlių

Meluoja 
ja.

Tiek jie
kią, kokios jie nori, kiek jie 
mato savo ausis.

Dabar jie įsisteigė 
programo pusvalandį,
per radiją kaulija pinigų iš 
žmonių tiems patiems tiks
lams. Ir galima sakyti, kad 
jiems pasiseks ištraukti dole
ris kitas iš nesusipratusių ypa
tų. Bet kuris duos centą ar 
daugiau, tai tik suteiks duo
nos kąsnį fašistiniams politi
kieriams.

Todėl nei vienas lietuvis 
neturi duoti nei cento.

Manau, kad būtų gerai, jei 
progresyviai lietuviai per sa
vo radijo programus persergė
tų Detroito ir apylinkės- lietu
vius, kad jie nesiduotų išnau
doti visokiems šarlatanams.

Gerald L. K. Smith
Pasirendavojo Northern 

High School piliečių mulkini
mui. Tai sužinojęs Jack Ras
kin, vyriausias sekretorius Ci
vilių Teisių Federacijos, pa-* 
siuntė telegramą Detroito 
Board of Education, kad sve-f 
tainė būtų atsakyta — neduo
dama Gerald L. K. Smith. Bet 
Board*of Education nepaklau
sė.

Tą dieną, kai į Smith pa
rengimą pradėjo žmonės eiti, 
tai prie Northern High School 
buvo prisirinkę pažangių 
žmonių iš viso Detroito, apie 
trys šimtai, ir norėjo pastoti 
kelią ir neleisti publikos klau
syti to ‘‘raudonų silkių” gau
dytojo. Smith pasdkvietė poli
ciją, kurios atlėkė apie 120 ir 
pradėjo susirinkusią protestui 
publiką stumdyti ir vaikyti. 
To pasekmėj du žmonės su
žeisti.

Su policijos pagalba Ge
rald L. K. Smith’o jomarkas 
įvyko. Gerald L. K. Smith sa
vo kalboje išvadino protes
tuotojus “Kristaus nekenčian
čiais.” Jis tą metė tiems reli
giniams pryčeriams, kurie da
lyvavo proteste.

nigus į G. L. K. Smith pinigi
nę. Tikrenybėje jo politika 
yra šmugelystė.”

Tai taip jau pradeda kal
bėti apie Smith (kuris prieš 
karą gaudė komunistus) net 
palšoji spauda. Labai geras 
jam vardas, kurį davė Free 
Press: “Hate-Monger Smith.”

Detroito Policijos “Geras” 
Vardas

Nelabai seniai vietos spauda 
paskelbė, kad policistas Ken
neth Cameron,' 1153 Calvert . 
Ave., sužinojęs, kad automo
bilis stovi vienoj vietoj ilgą 
laiką (jam kitas žmogus pra
nešė), nuėjęs pažiūrėjo į lei-> 
dimo numerį, sužinojo, jog 
automobilius pavogtas. Va
žiuodamas į policijos stotį pa
stebėjo, kad automobilius la
bai švelniai bėga. Jis parva
žiavęs namo užsidėjo savo au
tomobilio leioimą ir važinėjo 
su pavogtu karu pėr kelis mė
nesius. Bet savininkas pažino 
savo automobilį, kad ir su ki
tu leidimu. Pašaukė policiją 
tos pačios stoties, kurioj Ca
meron tarnavo. Nuvažiavęs į 
stotį suareštavo Cameron. Jis 
prisipažino, kad nuo pradžios 
gegužės mėnesio, šių metų, 
policistas su 1942 metų Cadil
lac sedan važinėjo.
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Japonijos imperatorius Hirohito su gen. MacArthur jo poste, Tokio mieste. 
Šiomis dienomis, beje, amerikiečiai atradę, komercinėje spaudoje paskelbė 
didžiausiomis raidėmis, kad angelėlis imperatorius žinojęs apie atakaą ant 
Perlų Uosto. Esą, jie iki šiol manę, kad imperatorius buvęs nekaltas-nekalčiau- 
sis. Būtų juokas, jei nebūtų pikta, kad miglų pūtėjai miglotesnių už save 
jieško,
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Teismas pripažino Detroito 
policijos šerifą Baird ir jo 
štabą kaltais už kankinimą 
Richard Vincent, kuris buvo 
suareštuotas kaipo Joyce 
Raulston nu žudytojas, šerifas 
turi užmokėti $17,500 už ne
kalto žmogaus kankinimą.

Robert Turner, kuris prisi
pažino nužudyme Joyce Raul
ston, atsidūrė kalėjime. Kada 
policiją pripažino kalta ir 
teismas įsakė užmokėti Vin
centui $17,500,tai policija nu-* 
važiavo į kalėjimą ir prašė 
Turner, kad jis įkomplikuo- 
tų Richard Vincent nužudyme • 
14 metų mergaitės. Policija 
apeliavo į aukštesnį teismą ir 
atsigabeno Turner į County 
Jail rugsėjo 15-tą dieną. Tur
ner pareiškė, kad deputes jam 
sakė, jei jis įklampins Vin
cent, tai gal bus jam lengviau, 
arba gali būti, kad visai gali 
būti paliuosuotas.

Iš sykio Turner pareiškė, 
būk Vincent nuvežęs jį nuo 
žudymo vietos. Paskiau jis pa
sakė, jog policija 
taip kalbėti: Jis 
Įgązdino mane, o 
kad jie nesielgtų 
manim.” Toliau
“Vincent nebuvo su manim ir 
aš jo visai nesu matęs savo 
gyvenime ir aš nenoriu, kad1 
jis būtų įveltas nekaltai.”

Policijos viršilos, norėdami 
nusimazgoti savo veidus, no
rėjo įgązdinti Turner, kad in- 
komplikuotų nekaltą ypatą.

Tai tau ir publikos apsau- 
gotoja-policija!

Būtų gal neblogai, jei De
troito piliečiai įsteigtų civile 
policiją, kuri raportuotų pilie
čiams, kaip policija ima ky
šius ir užsimerkia prieš viso
kį brudą.

Detroit Free Press editoria- 
lų. rašėjas apie tą įvykį ve ką 
sako:

“Kur yra prokuroras?”
“Ar jau nėra tvarkos poli

cijos elgesiui?”
250 Kūnų

Detroitietis Lt. Col. Howell 
G. Guin, kuris yra atvykęs 80 
dienų atostogų, sako, kad ir

(Tąsa 5-me pusi.)

privertė jį 
sakė: “Jie 
aš bijojau, 
žiauriai su 
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lietuviams ir

PUNKTAI
VIETOJ
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VALANDOS:

užbovino publi-

šių narių L. 
niekad nepa-

Annie 
St.,

C. J.
Brock-

prtisidejo trau- 
paskirtų dova- 
laimėtojais yra

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9608

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
; j i sunkus pristatymas anglies.
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Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se tūri Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Ketvirtas puslapis
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(Tąsa)
Bet inžinierius kaip kibirkštis greitai 

-pranyko už kertės ir nušvilpė koridoriu
mi atgal. Tačiau dėl tokio nepaprasto 
greitumo, kuriuo jis nešė savo kailį, jis, 
matyt, nepakankamai išmatavo korido
riaus aukštį ir todėl trenkė savo pakaušį 
į vieną koridoriuje ištemptų sijų. Kūri
kas gi savo kačerga pataikė į tą vietą, 
kurioje buvo stovėjęs inžinierius. Smū
gis buvo toks smarkus, jog nukrito vie
nas gabalas mūro, kuriuo buvov apmūry
tas katilas, kad tuščiai nesieikvotų karš
tis, o pati kačerga susilenkė. Tačiau tas 
vyras vis tiek nenustojo persekiojęs in
žinierių. Jis puolė paskui antrąjį inži
nierių su kačerga rankoje ir jis tikrai 
būtų negailestingai jį užmušęs ir sumai- 
gęs, jei tik inžinierius nebūtų laiku dar 
spėjęs, nors ir krauju apsipylęs nuo smū
gio į geležinį balkį, pasiekti geležinių ko
pėčių ir paskui save užtrenkti ir užsukti 
angos durelių. Inžinierius apie tą įvykį 
niekam nepranešė, lygiai kaip ir joks pus
karininkis arba karininkas, kuris niekam 
nematant prie keturių akių buvo papras
to kareivio aplamdytas, to dalyko nepra
neštų, kad nereiktų prisipažinti, jog jam 
toks dalykas galėjo įvykti. Tačiau jei in
žinierius būtų apie tą įvykį įteikęs kapi
tonui raportą, tai aš kaip liudininkas bū
čiau prisiekęs, jog inžinierius buvo atėjęs, 
norėdamas kūriką sraigtu užmušti, ka
dangi jis sakė, jog nesą pakankamai ga
ro, tuomet kūrikas jam atsakė, kad jis 
galįs sau sveikas išsinešdinti, nes esąs 
girtas. Dėl to savo girtumo jis, matyt, 
besvirdakuliuodamas kur nors griuvo ir 
prasimušė sau galvą. Tai nebūtų, buvęs 
melas. Nežiūrint viso ko, kūrikas yra 
mano skausmų draugas. Ir jei kiti bliau
na: “Right or wrong, my country!” 
Teisybė arba neteisybė, mano tėvynė!, tai 
dabar, prakeikimas dar kartą, aš turė
jau teisės ir pareigos šaukti: “Right or 
wrong, my fellow-worker!” Teisybė ar 
neteisybė, mano drauguži proletare!

Kitą dieną pirmasis inžinierius paklau
sė antrąjį, kuriuo būdu jo pakaušyje at
sirado ta skylė. Paklaustasis papasakojo 
jam teisybę. Tačiau pirmasis inžinierius, 
gudrus žaliūkas, taip pat nieko kapito
nui nepranešė, bet tiktai antrajam tarė: 
“Na, žmogau, reikia pasakyti, kad pats 
turėjai laimės. Niekumet taip nebedary
kite. Kai ardelės yra iškritusios, niekur 
nesimaišyk, pažvelk tiktai pro angą, bet 
nė vienu savo kvėptelėjimu neišduok, 
jog iš tenai žvalgaisi. Tegu tuomet garas 
krinta tiek, kiek jis nori, net jei dėžė ir 
visai ’ sustotų vietoje. Jei nulipsi žemyn, 
kai ardelės yra iškritusios arba ir pusę 
valandos vėliau, tai tave negailestingai 
užmuš ir įkiš į pečių. Nė vienas žmogus 
nesužinos, kur pats dingai. Aš perspėju 
tamstą.”

Antrasis inžinierius nebuvo toks karje
ristas, kad jis šio perspėjimo nebūtų sau 
įsidėjęs į širdį. Po to jis niekumet nebesi
maišydavo katilinėj, kai ardelės iškrisda- ' 
vo. Jei jis kuomet ir ateidavo, kai garas 
būdavo netvarkoj ir negalėdavo pakilti 
aukštyn, tai jis ateidavo visai ramus, ne
sakydavo nė vieno skiemens, pažiūrėdavo 
į garomatį, pastovėdavo valandėlę, pasiū
lydavo kūrikui ir trimeriui po cigaretę ir 
tuomet sakydavo: “Mes turime niekam 
netikusius anglius, pačius blogiausius, 
žinoma, su tokiais angliais, nors ir auksi
nis kūrikas negali palaikyti garo”.

Kūrikai nėra jokie idiotai ir, žinoma, 
tuojau supranta, ko inžinierius nori, ir 
daro viską, ką jie gali, kad garą padidin
tų. Ne tiktai kiti žmonės, bet ir proleta
rai turi sporto jausmą. Tačiau taip pat 
nė vienas darbininkas negali skųstis sa
va viršininkais, jis visumet turi tokius, 
kokių jis yra vertas ir kokius jis pats pa-. 
sidaro. Gerai nutaikytas ir gerai tinka
mu laiku smogtas smūgis yra geresnis 
UŽ ilgą streiką arba ilgus ginčus ir pyktį. 
Jei darbininkai yra apibūdinami, ' kad 
esą šiurkštuoliai, tai jiems gali būti visai 
nesvarbu. Reikia juos respektuoti, štai 
kur jura svarbiausias reikalas. Tiktai ne
būk baikštus, prolete! Nežiūrint kokios 
blogybės apie “Jorikę” būtų pasakoja
mos, tačiau vienu atžvilgiu ji užsitarnavo 
laurų vainikų: ji buvo puikus mokytojas. 
Pusė metų darbo “Jorikėj” ir žmogus at
sikratei visų stabų. Padėk pats sau ir 
nepasitikėk tiek daug kitais! Kaip aš vė
liau patyriau, iškritusias ardeles įstatyti 
net ir formaliame kibire nėra joks malo-
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numas. Tai visumet yra labai biaurus 
darbas. Tačiau vis dėlto netoks, kaip čia. 
“Jorikėj” tai buvo tiesiog kruvinas dar
bas. Kiekviena tokia ardelė svėrė nuo ke
turiasdešimt iki penkiasdešimt kilogra
mų. Jos gulėjo krosnyje, ugnies liuko ga
le, savo kampais atsirėmusios ant vieno 
priešakinio ir ant vieno užpakalinio sker
sinio. Tie skersiniai kadaise, matyt, yra 
buvę nauji ir geri, tačiau tai greičiausiai 
buvo tais laikais, kai bestatant Babelio 
bokštą kilo streikas ir pasauliui davė to- 
tį kalbų mišinį, kuris “Jorikės” laive pa
siekė savo zenitą.

Nieko nuostabaus, kad per tokį ilgą 
laiko tarpą kai kurie skersiniai nebeteko 
savo sugebėjimo atlaikyti ar deles. Jie 
gerokai susidėvėjo, nusitrynė. Ardelės 
dabar tik savo kampais rėmėsi ant men
kučių tų nudilusių skersin. kraštų. Belau
žant gruzdą, užtekdavo tiktai vieną mili
metrą neatsargiai krustelėti, ypač jei pa
sitaikydavo labai kietas gruzdąs, tuomet* 
tuojau ardelės nukrisdavo žemyn ir pasi
nerdavo į pelenų liuktą. Ardelės būdavo 
labai įkaitusios, raudonai žėrinčios. Jas 
iš pelenų liukto reikėdavo išžvejoti ypa
tingu instrumentu, kuris vadinosi arde- 
lių replės ir svėrė maždaug dvidešimt ki
logramų. Kai pasisekdavo ardeles sužve
joti, tuomet reikėdavo jas iškelti į ugnies 
lataką ir grąžinti į jų senąją vietą. Ka
dangi per tūkstančius metų skersiniai 
būdavo nudilę, tai nutrupėję ir nudegę 
jų kraštai,ant kurių ardelės turėdavo at
sirėmusios laikytis, turėdavo nedaugiau 
kaip pusės colio plotį. Jei jau pasisekda
vo laimingai pritaikyti ardeles priešaky, 
tai, žiūrėk, jos užpakaly nesilaiko, nu
slysta nuo jų ir vėl nugarma atgal į pele
nų liuktą, kur vėl jas reikėdavo iš naujo 
sužvejoti, ir antrą kartą bandyti jas už
dėti. Jeigu šį kartą būdavo gerai pavyks
ta ant skersinio krašto pritaikyti jų už
pakalį, tai, žiūrėk, priešaky jos nesiekda
vo skersinio ir vėl krisdavo į pelenus. O 
jei nukrisdavo vienas ardelių galas į pe
lenus, tai neišlaikydavo ir antrasis ir tuo 
būdu visa ardelė krisdavo į pelenus. Toks 
žvejojimas ir kilnojimas užtrukdavo to
lei, kol* pagaliau ardelės laimingo supuo
limo dėka, daugeliui laimingų aplinky
bių susidėjus, abiejose šiose menko pu
sės colio plokštumėlėse būdavo uždėtos.

Jei reikėdavo sutvarkyti tiktai vienas 
ardeles, tai dar nebūdavo pats blogiau
sias darbas, kokį tik galima įsivaizduoti. 
Bet taip jas bežvejojant ir bededant jas 
atgal į savo vietą, kartais atsitiktinai pa
judindavai gretimas ardeles, kurios tuo
jau taip pat paklusniai įkrisdavo į pele
nų liuktą. Tvarkant tas, palietus nukrik
davo dar kitos kaimyninės, kurios vos 
laikydavos užsikabinusios ant kokio vie
no milimetro plokštelės ir jau visą va
landą ilgėdamosios laukdavo, kad bent 
kas jas pajudintų, kad pagaliau jos gau
tų pagrindą kristi į pelenus ir kartu pra- 

' dėti šokti.
Kai mes taip rūpestingai tas ardeles iš 

pelenų žvejo jom ir ^andėrn grąžinti į jų 
vietą, ugnis, žinoma, visą laiką linksmai 
sau kūrenosi krosnyje. Tuo būdu ardelės 
dar labiau įkaito, taip pat įkaito ir rep
lės, raudonai įkaito net ir geležinė kačer- 
ga, kuria mes, bedėdami į vietą ardeles, 
paremdavom jas iš apačios. Be to, arde
lės buvo gana sunkios. Jos būdavo nema
ža našta ir tuomet, kai visai ataušusias 
reikėdavo atkišus prieš save rankose neš
ti. Tačiau rūpintis vien tik ardelėmis ne
buvo galima, -kadangi reikėjo- prižiūrėti 
kartu ir kitas krosnis,-kad jos neužgestų. 
Visą anglių atsargą, kuri būdavo sutem
pta į katilinę, krosnys per tą laiką sury
davo ir anglių reikėdavo pritempti dau
giau. -

Kai pagaliau mums pasisekė visas še
šias ardeles įdėti į jų vietas, nė vienas 
nedrįsom prieiti arčiau prie krosnies, kad 
nesudrebintumem tų pačių ardelių ir jos 
vėl nuo savo milimetrinio dydžio atramos 
punktų nenukristų, mes abu lyg negyvi 
kritom ant anglių krūvų. Negyvi yra teD 
singas apibrėžimas, nes bet kokia gyvybė 
tuo metu mumyse ištisą pusę valandos 
buvo visai išblėsusi. Mes kraujavom, bet 
mes nejutom, kad mūsų oda buvo sudir
žusi į gabalus ir didelės jos pleikės ant 
rankų, alkūnių, krūtinės ir pečių buvo 
išdegusios: Viso to mes tuomet nejutom.

(Daugiau bus)

Rugsėjo 28 d., Lietuvių Te
atrališko Ratelio nariai turėjo 
savo susirinkimą, kuriame 

. svarstė ateinančio žieminio se
zono dailės veiklą. Narių ūpas 
šį sykį atrodė daugiau paki
lęs ir jųjų pasiryžimas buvo 
kur kas tvirtesnis. Tas liudija, 
kad šią žiemą bus daugiau nu
veikta dailės srityje.

Iš veikiančio komiteto ra
porto pasirodė, jog darbas 
lietuvių scenos reikale yra jau 
pradėtas, šio rudens pabaigo
je bus suvaidintas teatralinis 
veikalas “Moterims Neišsime- 
luosi,” Tai yra graži komedi
ja trijuose veiksmuose. Kiek
vienas šio veikalo charakteris 
reikalauja ’atatinkamo talento 
bei individualio gabumo. Bet 
mūsų rateliečiai, turinti daug 
dramatiško patyrimo, pajėgs 
jį tinkamai suvaidinti.,

Gaila, kad mūsų vienas iš 
geriausių talentų, t. y., drg. 
Walter Kelley staiga sunkiai 
susirgo ir dabar randasi ligo
ninėje. Visi ratelio nariai iš
reiškė didelį pasigailėjimą ir 
tuo pačiu sykiu linkėjo greito 
pasveikimo.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link Antrojo Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo, kuris įvyks š. m. lap
kričio 23 ir 24 dd., Pittsbur- 
ghe, Pa. Po trumpo apkalbė
jimo, nariai vienbalsiai užgy- 
rė suvažiavimą. Taipgi buvo 
pageidavimas pasiųsti delega
tą į minėtą suvažiavimą. Tūli 
nariai išsireiškė, jog vienam 
rateliui būtų per sunku tas pa
daryti, kadangi, ratelis šiuomi 
tarpu nėra labai turtingas. 
Davė pasiūlymą, kad ratelis 
galėtų pasiųsti vieną delegatą, 
susidėjęs su Liuosybės Choru 
ir ant pusės apmokėtų dele
gato kelionės išlaidas. Geras, 
sumanymas, jeigu jis įvyktų.

Rugsėjo 21 d. Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto vie
tinis skyrius laikė savo susi
rinkimą Lietuvą Taut. Namo 
mažojoj svetainėje ir planavo 
kaip būt galima suteikti dau
giau pagalbos mūsų žmonėms 
Lietuvoje.

Vasarai pasibaigus ir su 
pradžia rudens, komiteto na
riai vėl imasi už sunkaus dar
bo. šį sykį svarbiausia užduo
timi yra priruošti medžiagos 
Dešimtam Siuntiniui.

Nutarta turėti didelį dailės 
parengimą spalių 28-tą die
ną sušelpimui kare nukentė
jusių Lietuvos žmonių. Išpil
dymui programos yra užkvies
tas Worcesterio Aido Choras, 
vadovybėje Josefinos Karso- 
kienės. Worcesterieciai su vai-

djns trijų veiksmų, operetę 
“Kada Kaimas Nemiega.” 
Perstatymas įvyks 2:30 vai. 
dieną, Pythian Tęmple svetai
nėje, 47 West Elm St., Brock
tone.

šis muzikalis veikalas yra 
gana įspūdingas savo turiniu 
ir sceniška išvaizda. Apart to, 
jame‘telpa daug gražių dai
nų, kurios sujaudina žmonių 
širdis. Aido Choro nariai tu
rėjo gerą pasisekimą pradžio
je pereito pavasario, kuomet 
vaidino Worcesteryje ir vė
liau So. Bostone. Publikos su
traukė daug ir visi buvo pa
tenkinti .

Spalių 1 d. Liet. Literatūros 
Draugijos 6-tos kuopos nariai 
turėjo savo mėnesinį susirin- 
l^imą, LTN mažojoj svetainėj, 
šį sykį narių dalyvavo nema
žai ir padarė keletą svarbių' 
tarimų, kurie paliečia vietinį 
ir nacionalį judėjimą. Pirmas 
tarimas, kuris eina ant rekor
do, tai likosi vienbalsiai už- 
girtas Antrasis Demokratinių 
Amer. Lietuvių Suvažiavimas. 
Nutarta pasiųsti vieną delega
tą į minėtą' suvažiavimą ir tuo 
pačiu sykiu delegatas likosi iš
rinktas. Antras tarimas, tai 
išrinkimas veikiančiosios ko
misijos ant viso žiemos sezo
no/ Progai ‘pasitaikius, ši ko
misija rengs prakalbas, pre- 
lekcijas, debatus ir kitokius 
parengimus, idant suvar’ 
laiką ant naudos.

Rugsėjo 23 d., Lietuvių Tau
tiškam Parke, įvyko paskuti
nis šios vasaros piknikas. Jį 
suruošė Liet. Taut. Namo 
Draugovė, žmonių prisirinko 
daug ir visi gėrėjosi tyru oru 
ir linksminosi kaip kas išma
nė. Tai buvo paskutinė šių me
tų pramoga parke.

Buvo šiokia tokia progra
ma. Kalbėjo mūsų miesto ma
joras, p. Joseph H. Downey 
ir tūlas aldermanas. Apart 
prakalbų, turėjome jauną ma- 
giką Billy Snow, kuris išde- 
monstravo savo magišką mik
lumą ir sykiu 
ką.

Pavakaryje 
kimas bilietų, 
nų. Dovanų 
šie asmenys:

1) $100 War Bond laimė
jo Anthony Walter, 86 Alden 
St., Montello, Mass., No. 8194.

2) $50 War Bond — Ed
mond Klimas, 443 Crescent 
St., Brockton, Mass., No. 2843.

3) $25 War Bond—Bertha 
Noonan, 90 Park St., Beverly, 
Mass., No. 551

4) $25 War Bond — Lith
uanian Citizens Assos’n. Board

of Directors, Brockton, Mass., 
No. 6855.

5) $15 pinigais — C. J. 
Weisul, 1112 Wash. St., Nor
wood, Mass., No. 7743.

6) $10 pinigais — A. Ma- 
žukna, 30 Cottage St., Bridge
water, Mass., No. 1993.

7) $10 pinigais — Joseph 
Palonis, 25 Suffield St., Wor
cester, Mass., No. 3732.

8) $5 pinigais — J. H. 
Beers, 26 Dickers St., Wallas- 
ton, Mass., No. 1840.

9) $5 pinigais — 
Johnson, 11 Second St., ' 
ton, Mass., No. 2445.

10) $5 pinigais — 
Stočkienė, 109 Arthur 
Brockton, Mass., No. 2914.

Spalių 2 d., Liet. Taut. Na
mo Draugovės nariai laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Apart kitų biznio dalykų, bu
vo keletas raportų, kuriuos 
verta pažymėti. Pikniko ren
gimo komisijos narys T. Bart
kus išdavė raportą iš rugsėjo 
'23-čios dienos parengimo ir 
pažymėjo, jog yra pelno 180 
dolerių. Tai ne už dyką sun
kus darbas.

Bilietų pardavimo komisi
jos narys George Steponaus- 
kas raportavo, kad per ko
misijos pasidarbavimą, bilietų 
dėl laimėjimo dovanų tapo iš
parduota daugiau, kaip pen
ki tūkstančiai. Tas reiškia, kad 
knygučių irgi turėjo būti iš
parduota netoli trijų šimtų! 
Apmokėjus visokias išlaidas,

nuo laimėjimo bilietų lieka 
pelno daugiau, kaip vienas 
tūkstantis dolerių.

Tai gražus pereitos vasaros 
darbas kas link atbūdavo j i- 
mo svetainės parke. Nariai, 
kurie su didesniu pasišventi
mu darbavosi ir daugiau bilie
tų pardavė, yra šie: Geo. Ste- 
ponauskas, Jonas Kukaitis, 
George Shimaitis, Jonas Vai
tiekūnas ir kiti. 
T. N. Draugove 
įnirš.

Tiems visiems
kitataučiams, kurie pirko lai
mėjimo bilietus, prijausdami 
mūsų netikėtą nuostoli, L. T. 
N: Draugovė taria širdingai 
ačiū! X. Kareivis.

Už kiekvieną svarą 
Panaudotą Riebalą!

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIA1S
„ IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Singeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Telef. HUmboldt 2-7964

Sekmadieniais nėra valandų.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and GrPl/’ nes Žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlaiš.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MOM

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869E

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

►<OH

1113 Mt Vernon St

Telefonas Poplar 4110
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Chinai Susitariu Pama
tiniais Klausimais

Chungking, spal. 11. — 
Pranešama, kad chinų ko
munistų vadai susitarę pa
matiniais politikos klausi
mais su vidurinės Chinijos 
valdovu Chiang Kai-sheku. 
Kitus dar neišspręstus klau
simus svarstys patariamoji 
visų partijų taryba ir ant
rinis kaidninkų komitetas iš 
Chiang Kai-šheko ii komu
nistų atstovų.

MacArthur įsakė De- 
mokratint Japoniją
Tokio, spal. 11. — Gene

rolas MacArthur, pasišau
kęs naująjį Japonijos prem
jerą Shideharą, išstatė jam 
tokius reikalavimus: Įvesti 
visuotiną balsavimą, kaip 
vyram, taip moterim; pa- 
drąsint darbo unijų organi
zavimą, sudemokratinti ja
ponų ūkį ir geriau rūpintis 
maisto patiekimu gyvento
jam abelnai.

Pasitrauksią Šeši Argentinos 
Ministerial

Buenos Aires. — Prane
šama, kad pasitrauksią 6 
Argentinos ministerial, bu
vusio vice-prezidento dikta
toriaus Perono šalininkai.

Aukštieji karininkai die
na pirmiau privertė Peroną 
apleisti valdžią.

Prez. Trumanas žadėjo 
Chinijai paramą.

LAISVES VAJUS

Norintieji dalyvauti vajuje, malonėkite tuojau kreip
tis į Laisvės Administraciją ir tuojau bus suteiktos"Jums 
visos informacijos ir vajui reikalinga medžiaga.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

♦

i------------------------------------------------------------------- (į

(Tąs& nuo 1 puslapio)
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 601 P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 24 
S. Puidokas, Rumford ................ 44I

Kai matome, K. Žukauskienė pralenkė V. J. Stankų. 
Ji lankėsi Laisvės Administracijoj ir pridavė naują 
skaitytoją ir daug atnaujinimų. Jos bendradarbis J. 
Bimba, iš Paterson, N. J., sakosi, kad dėš visas pastan
gas jai pagelbėti išlaimėt! dovaną šiame vajuje.

Iš viršminėtų vajininkų naujų skaitytojų (po vieną) 
prisiuntė: J. Bimba, V. J. Stankus, P. Pilėnas, M. Svin- 
kūnienė, dd. Stripeika ir Kudirka, V. O. Valukas, Geo. 
Shimaitis, P. Šlekaitis ir D. P. Lekavičius. Kiti prisiun
tė atnaujinimų.

Pavieniai prisiuntė po naują skaitytoją: K. Depsas, 
Brooklyn, N. Y.; A. Mažuikienė, Dorchester, Mass.; J. 
Mockaitis, Springfield, Ill.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau naujų 
skaitytojų ir atnaujinimų, kaip tai nuo brooklyniečio 
A. Balčiūno, Stripeikos-Kudirkos, P. Bečio iš Great 
Necko ir nuo daugelio kitų, kurių rezultatai bus pra
nešti sekamoj laidoj.

Laisvės Administracija
--------------------j ■ ............................. . . ................. .................................     . .--------- rij

Stokite į Kontėstą Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų * • 

f

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo 
su 1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki 1 dienos gruodžio- 
December 1945. / .

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS SEKAMOS 
DOVANOS

Pirma Dovana $100—Victory Bond
Pinigais sekamos dovanos:

2-ra $50. 3-čia $30. 4-ta $25. 5-ta $20. 6-ta $17.50. 
7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10 ir 10-ta $5. 

« »

Laisvės prenumerata $6.50 metams ir $3.50 pusei 
metų. Brooklyne ir Kanadoje $7 metams ir $3.75 pusei 
metų. Lietuvoje ir kitur užsieniuose $8.00 metams.

PLINTA ANGLŲ DOKI- 
NINKU STREIKAS

London, spal. 11. — Sus
treikavo ir didžiojo Glas
gow uosto laivakroviai. 
Streikuoja Londono, Liver- 
poolio, Manchesterio ir ke
lių kitų Anglijos uostų 'do
kininkai, viso daugiau kaip 
30,000. Reikalauja 25 šilin
gų dieninės algos ir 40 va
landų savaitės. Darbo mini- 
steris Isaacs pasmerkė 
streiką.

Siunčia Amerikoną Tyrinėt 
Rumuniją ir Bulgariją

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Byrnes paskyrė Marką 
E'thridge tyrinėti sąlygas 
Rumunijoj ir Bulgarijoj. 
Jungtinės Valstijos nepri
pažįsta laikinųjų valdžių 
tuose kraštuose; sako, kad 
tai “perkamos” valdžios. 
Byrnes’o pasiuntinys yra 
Louisville (Ky.) Courier- 
Journal laikraščio leidėjas.

TEISMAS SUŠAUDŽIU- 
SIAM 15 JANKIŲ

Roma. — Karinė ameri
konų komisija tardo vokie
čių gen. Antoną Dostlerį, 
kurio įsakymu buvo sušau
dyta 15 jankių. Dostler pri
sipažino, kad jis davė įsa
kymą, bet girdi, jam buvo 
iš viršaus taip paliepta, ir 
jis turėjęs įvykdyt paliepi
mą.

Palestinos žydai plėšia 
ginklus iš anglų sandėlių.

Egipto seimas svarsto rei
kalavimą, kad Anglija at
šauktų savo armiją iš to 
krašto.

Springfield, III.
Nelaimė Kasykloj

Rugsėjo 28 d. vienoj ang
lies kasykloj atsitiko baisi ne
laimė. Jau dienos darbą bai
gę ’angliakasiai važiavo lin
kui ’“šaltos,” kaip atsitiko ne
laimė. Molderis traukė didelę 
virtinę sukabintų vagonėlių, 
kuriais veža anglį, bet šį kar
tą tie vagonėliai buvo pilni 
darbininkų, kurių buvo apie 
90 žmonių, gi kitas molderis 
nuo “šafto” bėgo atgal tuo 
pat keliu ir kelio gulinkime 
vieno ir kito vairuotojai ne
matė, kas yra priešakyje. 
Taip jie ir susidūrė vienas su 
kitu. Molderių vairuotojai 
spėjo nušokti, o vargšai dar
bininkai negi iššoks iš tų ka- 
rukų!

Nelaimėj trys darbininkai 
užmušti, o apie 30 sužeisti. 
Užmuštas ir lietuvis Antanas 
Grabauskas, 64 metų amžiaus. 
Jį palaidojo spalių 1 d. Daly
vavo ir kunigas, bet į bažny
čią nepriėmė, mat, velionis 
nemokėjo į parapiją.

Velionio sūnus Antanas yra 
karinėje tarnyboje, matyti, 
kad toli, nes negalėjo į tėve
lio šermenis pribūti. Velionis 
jau daug metų, kaip buvo 
persiskyręs su savo žmona.

Ilsėkis, Antanai, šaltoj že
melėj ! Reiškiu jo sūnui ir ki
tiems giminėms užuojautą.

A. Čekanauskas.

Detroit, Mieli.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Hannover, Vokietijoj, jis turė
jęs kaip Chaplain-Minister ne
paprastą darbą. To miesto gy
ventojams buvę įsakyta at
kasti kūnus 250 rusu karinin
kų, kuriuos vokiški žmogžu
džiai sušaudė. Buvo apkasti 
trijuose negiliuose apkasuose. 
Tie 250 rusų buvę pakavofi 
su ceremonijomis, kurias jis 
turėjęs atikti Hannover miesto1 
parke. Ant jų kapo pastyta 
koplyčia (shrine). Kunigas 
Guin sako, jog tas buvo pa
daryta, kad Vokietijos pilie
čiai niekad neužmirštų savo 
SS kareivių žiaurumo.

Jis pareiškė, jog tie rusai 
buvę sušaudyti tuomet, kai 
rusai ir amerikonai apsupo vo
kiečių kariuomenę. Buvę to
dėl sušaudyti, kad jie žinoję 
labai daug apie hitlerininkų 
internacionalių teisių peržen
gimą.

Dabar Žinoma
Vienas Detroito veikėjas pa

taria sutverti korespondentų 
ratelį. Gi man visuomet buvo 
sakoma, jog korespondentų 
ratelis seniai gyvuoja. Dabar 
žinoma, kad jo nėra.

Man geriausia patinka ko
respondencijos detroitiečių an
gliškam skyriuje. A. C. M. ir 
Blue Monday Correspondent, 
jie labai tinkamai parašo, len
gva skaityti.

Užėjus bedarbei Detroite 
tam tikrose įstaigose “čirvų 
tūzas” nukentės labai daug.

Nieko negirdėt apie Našlių 
ir Gyvanašlių Kliubą. Ar jau 
gal'pradėjo poruotis?

Vincas.

Pranešama, kad bus at
siųsta 500 Amerikos karių 
iš Italijos rinkimam prižiū
rėti Graikijoj.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Marcelino Motuzo, ku

ris paeina iš Lietuvos* Rokiškio apsk. 
Labai geras kriaučius, 4 metus mo
kinosi Peterburge. Girdėjau, kad gy
vena Brooklyne. Aš irgi iš to paties 
miestelio ir gerai jį pažįstu. Norė
čiau susitikt ir pasikalbėti su juo. 
Mr. Anthony Valda, (Valadka), 227 
E. 18th St., New York City, N. Y.

(238-239)

Pajieškau savo vyro Jurgio Velio
nis. Jis apleido mane ir namus nuo 
334 Chauncey St., Brooklyne, apie 
3 metus atgal. Jis yra apie 5 pėdų, 
6 colių aukštumo; svoris apie 200 
sv. (tuo laiku); amžiaus 58 m. Esu 
girdėjus, kad jis gyvėna' kur nors 
Brooklyne. Kas žino kUr jis gyve
na ir praneš man, bus atlygintas su 
dovana. Prašau kreiptis pas mane: 
Petronėlė Velionis, 334 Chauncey 
St., Brooklyn, N. Y, (239-241)

Paryžius. — Tapo sušau
dytas Joseph Darnand, bu
vęs fašistines Vichy milici
jos galva.

PRANEŠIMAI

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 14 d., 2 vai. dieną. Liet. Pilie
čių Kliube, 631 Walnut St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti susirinki
me. — Evelyn Farion. (239-240)

ALDLD 7-to APSKR. 
KUOPŲ ATYDAI

ALDLD 7-to apskr. konf. įvyks 
11 d. lapkr., 376 W. Broadway, So. 
Bostone, 11 vai. ryto. Kviečiame vi
sas kuopas dalyvauti su skaitlinga 
delegacija, nes važiuoti su skaitlinga 
einama. Tegul ši konferencija bus 
viena iš skaitlingiausių delegatais. 
Įteikite delegatams metinį raportą 
iš* kuopų veikimo ir taipgi naujų su
manymų organizacijos naudai. — D. 
Lukienė, apkr. sekr. (239-240)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

įvyks 14 d. spalių, 2:30 vai. dieną, 
V. J. Stankaus barzdaskutykloj, 
Ferry St. Dalyvaukite visi, nes yra 
Centro balsavimo blankos. Taipgi 
yra ir kiti svarbūs reikalai. — Sekr. 

(238-239)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. spalių, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Ateikite pasiimti knygą — 
Bernardo Gavelio Klaida. Bus ren
kami delegatai į 6-to apskr. konfe
renciją; į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą ir taipgi į Centro Ko
mitetą balsavimai. Būkite laiku. —/ 
J. Šmitienė. (238-239)

GREAT NECK, N. Y.
Namų Sav. Org. rengia prakalbas, 

spalių 14 d. A. J. Kasmočių Salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. 
Kalbės geri kalbėtojai, įskaitant ir' 
J. W. Andžiulaitį-Ansell iš New 
Yorko. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, išgirsite svarbių 
dalykų. Įžanga veltui. (238-239)

LAWRENCE, MASS.
LDS 125 kp. susirinkimas įvyks 

2 vai. dieną pas draugus Milvidus, 
spalių 14 d. Nariai būkite susirin
kime, nes yra daug svarbių klausimų 
aptarti. Būkite laiku, nes įvyks ki
tas susirinkimas 4:30 vai. dieną, 
Maple Parke. Visų Draugijų Kom. 
susirinkimas, kalbėsime kaip jbūt 
geriau prisirengti prie Dem. Liet. 
Suvažiavimo, kuris įvyks lapkričio 
23-24 dd. Pittsburghe. Nepamirškite 
dalyvauti visi. — S. Penkauskas.

(238-239)

WORCESTER, MASS.
Spalių 14 d. Liet. Salėje, 29 Ein- 

dicott St. įvyks bankietas ir koncer
tas, pagerbimui Vacio Tumanio, už 
jo ilgų metų nenuilstantį dainavimą 
ir veiklą. Šiuo tarpu drg. Tumdhis 
verčiamas ligos, negali dalyvauti 
veikloj nei Aido Chore, kurio jis na
riu išbuvo per daugelį metų. Aido 
Choras, su pagalba kitų org. rengia 
šį bankfetą. Programos koncertinę 
dalį atliks vietiniai ir taipgi Ig. Ku
biliūnas iš Bostono. Prašome visų 
dalyvauti. Pradžia 4 vai. dieną. — 
Kom. (238-239)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. spalių, 2 vai. dieną, pas drg. 
E. Geležauskienę, 1210 Blair Ave. 
Visi’ draugai dalyvaukite laiku, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taipgi bus rinkimas delegatų į 12-to 
Apskr. pusmetinę konf., kuri įvyks 
28 d. spalių, 1 vai. dieną, 315 Clin
ton St. Taipgi turime balsavimo 
blankas ALDLD Centro viršininkų 
1946-47 m., ir daugiau svarbių rei
kalų. — P. Šlekaitis. (238-239)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 14 d., 11 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Draugai, prašomi visi daly
vauti. — J. M. Lukas, Sekr.

(128-239)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
VEDUSIOS

PAVIENES
Dirbti Pas 

WESTINGHOUSE 

400 Pennington Ave.

TRENTON, N. J. 
(Skersai Food Fair)

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS 

NUOLATINIAI DARBAI

GERA ALGA 

prie

Linksmų Darbo Sąlygų 
10% Naktinių šiltų Bonai 

Moderninė K af eteri a 
Muzika Laike Jūsų Darbo

KREIPKITĖS i fabriką
AR ŠAUKITE 

TRENTON 2-4176

TAISYTOJOS prie moteriškų dailių suknelių : 
vien tik patyrusios kreipkitės: gera alga.

• WOLF GOWNS,
993 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 

__________________________________________(241)

FILE TVARKYTOJOS
Žemiau 30
PROGA.

$20 PRADŽIAI 
Gera Ateitis

PARENTS MAGAZINE
52 VANDERBILT AVE. 

NEW YORK CITY
(239)

GEROS 
RANKOM SIUVĖJOS 

Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga

Alexander Kitt
30 West 57th St. 

(6-tos Lubos)
(240)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, įskaitant viršlaikiui.

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS—-VYRAI
Prie Skalbyklos Darbo

5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga

THRIFT LAUNDRY
68-14 62nd STREET

RIDGEWOOD, BROOKLYN
(244,

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

PHILIP CAREY MFG. CO. 
REIKALAUJA DAUGIAU VYRŲ
JŪS galite padėti apsaugoti taiką, kurią mūsų 
ginkluotos pajėgos mums suteikė. . . JEIGU 
JŪS DABAR PADĖSITE gaminti daiktus, kurie 
taip gyvybiniai reikalingi naujai prieš mus sto
vinčiai konstrukcijai.

FU
GERA ALGA—GEROS VALANDOS

GEROS DARBO SĄLYGOS
GREITA IR LENGVA TRANSPORTACIJA

Matykite mūsų personnel departmentą 
dėl smulkmenų ir kitokiom progom.

PHILIP CAREY MFG. CO.
571 Smith St.

Perth Amboy, N. J.

Tiesiog prie kampo Smith Street 
ir Convery,Blvd. (arti Victory Bridge).

STALIORIAI
DARBAS PRIE STALŲ IR MAŠINŲ 

$1.35 Į VALANDĄ
NUOLAT — DAUG VIRŠLAIKIŲ

MODERN REFRIGERATION 
& STORE FIXTURE CO.

29-31 DIVISION ST., JERSEY CITY, N. .1. 
(244,

PAPRASTI DARBININKAI
APSKRITŲ METŲ DARBAS 

Grupinė Apdrąuda 
Pensija Viršlaikiai

UNIJINĖ ALGA 
Vienas Blokas Nuo Ferry 

PASITARIMAI KASDIEN 9-4
SCANLAN WOOL CO., INC.
613 WEST 40TH ST., NEW YORK

(240)

VYRAI—BERNIUKAI 
z GERA. ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

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

642 WEST BOTH ST., NEW YORK
(X)

APVALYTOJAI /
Nuolat; banke. Patogi vieta.

Kreipkitės ant 3-ėių lubų.
2-3 P. M.

41 Broad St., N.Y.C.

(240)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Gera Alga—Nuolatiniai 

Darbai
Patyrusios prie Fiat Darbo 

Lankstyto jos
Marškinių Pro^yojhnb Operatorės 

V akaqrjpsCsu I Alga 
2 Poilsio Periodai į Dieną

Better Laundry Service Co., 
546-548 East 42nd Street 

Skambinkite SHERWOOD 2-4929 
PATERSON, N- 3.

(241)

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 

_________ :______________________ <£

MERGINOS ir MOTERYS
LENGVOS DIRBTUVĖJE

- SUSTATYMAI 
$25.80 UŽ 5'/2 DIENŲ SAVAITĘ 

LAIKE MOKINIMOSI
GALI UŽDIRBTI $35 IKI $40 Į SAVAITE 

Nuo Kavalkų Darbas Išsimokinus 
Nuolat—Pasitarimai—9 A.M. iki 12 Tiktai.

JERSEY CITY MFG. CO.
IDEALITE BLOG.

49 Fremont St. {Nuo Grand St.)
JERSEY CITY, N. J.

Važiuokite No. 1, 14 mr Crosstown Linijom.
(289)

RANKINES siuvėjos 
IR

* FINEšERKOS
GEROS ĄLCOS

Pleasant Coat & Suit Co., 
1 Pleasant Ave., Clifton, N. J.

(289)

(244,

PRAPLĖTIMO PROGRAMA 
VADOVAUJANČIAME 

Naujosios Anglijos 
Metalo Dekoravimo Fabrikas 

Reikalauja Daugiau 
Darbininkų: 

FOREMANO 
Sekančiuose Departmentuose: 

LACQUER 
PLATING 
ETCHING 

Taipgi
1 SPRAYERIŲ 

PRESSMANŲ " 
FEEDERIŲ 

DIEMAKERIŲ 
PIRMOS KLASĖS

Rašykite dėl smulkmenų 
Arba ateikite į fabriką x

ANDERSON&SONS
WESTFIELD, MASS. 

_____________________________________ (240)

PAPRASTI 
DARBININKAI 

prie
Produkcijos ir 

Materialų Kraustymo
Kreipkitės

UNITED 
COLOR DEPT.

Calčo Chemical 
Division

American 
Cyanamid Co.

158 Mt. Olivet Ave. 
Newark, N. J.

ar 
338 Wilson Ave.
Newark, N. J.

(280)

CHEMICAL OPERATORIAI
PATYRĘ OPERAVIMUI 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ 

prie 
CENTRIFUGES 
FILTER PRESŲ 

STILLSŲ 
NITR ATOKIAIS 

SULFONATORIAIS 
DŽIOVINTOJAIS 
REACTORIAIS 

ir kitokių CHEMIJOS PROCESV 
MAŠINERIJŲ.

Čia yra vietų vyrame, kurie NELAVINTI 
Šiame amate, kurie žlngeidauja 

mokytis ta amato.
Taipgi PATYRĘ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI ir 
VAMZDŽIŲ SUVEDfiJŲ PAGELBININKAI 

Givaudan 
Delawanna, Inc.

DELAWANNA, N. J.
(Ml)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuoee. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $87.25 Matykite" Mr. 
INGE. 69 Pine Street. New York City.
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PUIKI BUVO TALKA LIETUVOS 
ŽMONĖMS DRABUŽIŲ CENTRE

čia, kaip minėta, tik pavir
šutinis — mažiausis darbo re
kordas. Neįeina, pavyzdin, 
Tomsono ir kitų, sugaišuoti va
karai drabužių rinkti, atvež
ti, dalyvauti susirinkimuose, 
supirkimai, susirašinėjimai ir 
asmeniški važinėjimai įstaigos- 
na sąryšyje su išsiuntimui. Ne
draugiški šie rekordai nei če-

puliui, kuris, tankiausia, dirba 
nematomas — po kitų darbo 
vakaro, kadangi tiktai jis pa
sveria, suadresuoja, suregis
truoja kožną rutulį ar skry
nią. Tačiau šie — geriausi re
kordai mūsų darbo sąlygose, 
kur nežiūrima laikrodžio ir 
neturima registratoriui, apart 
retkarčiais čia pažvelgiančių 
smalsuoliui Laisvės reporterių. 
Taigi, nors ne viskas pasako
ma, vienok bene geriau visuo
menei žinoti nors tiek, negu? 
nieko. T-a.

Ką Mano Siuvėjai Apie 
Dariaus-Girėno 

Paminklą

namiš-

ištisai
nudir-

Supamas bangų kur nors 
ant “jūrų marelių,” Antanas 
Bimba, Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto pirmininkas, 
pereito trečiadienio vakarą 
turėjo būti labai linksmas dėl 
to, kas dėjosi čionykščiame 
Drabužių Centre, 417 Lorimer 
St., Brooklyne. žinoma, jis ne
matė, nežinojo, kas čia dėjo
si, tačiau galėjo nujausti, nes 
žino gerai, ką paliko 
kiais.

Tą vakarą čia dirbo 
14 draugų, daug darbo
bo. Vienų tik vaikams kalėdi
nių dovanėlių (drabužiais) du 
didžiulius rutulius prikrovė. 
Tame neįskaityta rutuliai dė
vėtų drabužiu ir skrynios ba
tų suaugusiems, taipgi nauja 
avalynė ir mokyklinės reik
menys vaikams.

Toji talka, tai pasekmė iš
važiuojančio pirmininko Bim
bos ir vietinio skyriaus pirmi
ninko Tomsono keliais žodžiais 
atsišaukimo Bimbos išleistuvių 
vakarą. Jie prašė užpildyti iš
siunčiamo Lietuvon atstovo 
vietą keleriopai.

Yra manoma, kad A. Bimba 
sulauks šio siuntinio dar te
bebūdamas Lietuvoje ir turės 
džiaugsmo matyti, kaip mūši] 
dovanos pasitarnaus Lietuvai 
šią sunkią žiemą. Būtų gražu, 
kad siuntinys būtų turtingas. 
Kad mūsui atstovui nereikėtų 
jaustis lyg tai šeimininkei, 
kuri svečiams susirinkus į 
puotą pamato, kad didesnė da
lis svečių turės išeiti nevaišin
ti.

Dirbo pastarosiomis savaitė
mis (kiek man teko matyti. 
Visų darbo vakaru] negalima 
aprokuoti, nes čia niekas už 
darbą mokesties neima, po 
laikrodžiui kortų neregistruo
ja) : ,

V. Čepulis 6 vakarus.
V. Bunkus 5 v.
J. W. Tomsonas ir A. BirH- 

ba po 4 v.
I. Levanienė 3 v.
N. Buknienė, J. Marčiukie- 

nė, J. Rušinskas, Mary Wil
son, L. Gavrilovičius po 2

V. Karlonas, J. Siurba, 
Waresonas, J. Zablackas, 
Klimas, Albina 
Petrikienė, O. 
Balčiūnas, M. 
Lisajus po 1 v.

Mikalaus, 
Depsienė, 
Yakštienė,

M.

Ar Užsiregistravote
Pirmos 4 dienos, skirtos pi

liečių registracijai, praėjo, li
ko tik paskutinės dvi. Bet pir
mųjų 4 dienų registrantų skai
čiai rodo, kad per mažai užsi
registravo. Paskutinė diena 
yra spaliui 13-ta. 1

Ar žinote, ką tas reiškia?
Svarbiausia visiems žinoma 

rinkiminė taisyklė yra: kada 
mases išeina balsuoti, progre
sas ir mažasis žmogus, darbo 
žmogus laimi. O kada masės 
pasilieka namie rinkimų dieną, 
laimi reakcija, laimi žmonių 
alkinimo ir pavergimo šalinin
kai.

Taigi, per maža registraci
ja reiškia pavojų ne vien tik 
mūsų] pilietinėms teisėms. Ma
ža registracija rodo pavojuj 
m ūsui darbui ir duonai.

Gal Neturite Kandidato
Gal būt, kad dar nenusi- 

sprendėte, už ką balsuoti. Ne 
jūs vienas toks. Iki balsavimu] 
liko dar arti 4 savaitės. Per 
tiek laiko gali įvykti daug to
kių dalykų, kurie pakeis jūsų 
ir mano nuomonę apie vieną 
ar kitą kandidatą. Bet. . .

Jeigu neužsiregistruosite šią 
savaitę, jūs negalėsite balsuo
ti rinkimų dieną, nors ir auk
sinį kandidatą turėtumėt. Tik 
iš anksto užsiregistravusiems 
valia balsuoti.

Registracijai Valandos

Nuo 5 prievakariais iki 
10:30.

šeštadienį, paskutinę dieną, 
nuo 7 ryto iki 10 vakaro.

Dabar, kuomet šį sekmadie
nį, 14-tą dieną spalių, Ameri
kos Lietuviui Piliečių Kliubo 
svetainėje įvyks Brooklyno ir 
apylinkės organizacijų konfe
rencija Dariaus-Girėno pamin
klo statymo reikalu, tai bus 
ne pro šalį pasakyti visiems, 
kaip lietuviai siuvėjai disku- 
suoja minimu klausimui.

Praeitam siuvėjų susirinki
me, 27-tą dieną rugsėjo, kal
bėjo 12-ka žmonių paminklo 
statymo klausimu ir tik vie
nas Žilinskas buvo priešingas.

Jis mano, kad vienas pa
minklas yra pastatytas Kau
ne, kitas Chicagoje ir daugiau 
jųjų nereikia, nes nebus jo
kios naudos, jeigu pinigus mė
tysime ir vėtysime į visas ša
lis abiem rankomis, kuomet 
šalpinėms organizacijoms rei
kia išmokėti šalpos 
ir pomirtinės.

Kiti gi vienuolika 
tų išsireiškė bendrą

kodėl kataliku] orga- 
negali prisidėti prie 
tai buvo atsakymas, 
reikia ?
paskutinių veiksmų 
kad “dieviškosios”

ligoniams

Kas Gali Registruotis Gera Radio Programa

LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMI 
TETAS PERS1DALIN0 PAREIGAS

Registruotis balsavimams ga
li kiekvienas pilietis:

Kuriam suėjo 21 metai;
Išbuvęs piliečiu mažiausia 

90 dienų pirm rinkimų;
Išgyvenęs New Yorko vals

tijoj ne mažiau 1 metų;
Išgyvenęs N. Y. mieste 41 

mėnesius;
Išgyvenęs tame pačiame rin

kimu distrikte 30 dienų.
Visi laikotarpiai skaitosi iki 

rinkimų dienos, ne iki regis
tracijos dienos.

Rinkimai bus lapkričio (No
vember) 6-tą. O registracija 
rinkimams baigsis šio mėnesio 
13-tos vakaro 10 vai.

Ar žinote, kad Darbo’ Par
tijos radio programos įvyks
ta kas pirmadienio, trečiadie
nio 
7:15 
mūs 
eito 
bėjo
portininkų vadas, Miesto Ta
rybos narys.

ir penktadienio vakaro 
iki 7:30?/ Jose kalba žy- 
darbininkuj vadai. Per- 
trečiadienio vakarą kal- 
Michael J. Quill, trans-

Laivas. Gripsholm pereitą 
antradienį parvežė iš Italijos 
20 karo nuotakų ir 11 jų vai
kų. Viso atvežė 1,506 kelei
vius.

Kur Registruotis?
Toje pačioje vietoje, kurion 

einat balsuoti. Bet neatsidėkit 
paskutinei valandai. Rinkimų 
distriktai šiemet buvo perda-

linti iš naujo. Jeigu paskutinę 
valandą nuėjęsxį savo senąjį 
distriktą sužinosi, kad esi pri
skirtas į naują, nespėsi nueiti. 
Jūsų nevartotas balsas už jū
sų kandidatą padės išrinkti 
jūsų priešų kandidatą.

ugi V J'

TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETE
Parašė Vladas Raila — Muzika D. Judzentavičienės ir kitų

Kada Kaimas Nemiega
STATO SCENOJ AIDO CHORAS

vadovybėj Aid. Žilinskaitės-Anderson, Choro mokytojos ir Jono Juškos, režisieriaus.

duos penkių tūkstančių dole
rių, Jutginė kokio tūkstančio 
ir Kliubas, tai paminklas ne
bus pastatytas.

Kuomet pas jį kas nors pa
klausė, o 
nizacijos 
to darbo, 
o kam to

Iš visų 
pasirodo,
srovės vadovybė visiškai ver
čiasi kvailu ragožium. Viską 
tik ant intencijos saviškės po
litikos, o bendriems tautos 
reikalams nieko. Tuo pačiu sy
kiu plaČiaburniškai šneka ir 
kitiems diktuoja, ką jie turi 
d ary ti.

Juk Darius-Girėnas nebuvo 
kriaučiai, neigi Jurginės bei 
Kliubo nariais. Ar jie kur nors 
su kunigui kalbėjosi per “kar
nomis” išpintą langelį, —mes 
nežinom ir pagaliau, nesvar
bu, nes čia eina visų bendras 
darbas ir jis turėtų būti už
baigtas be jokių pasidalinimų.

Manau, kad šį sekmadienį 
bus užbaigtas paminklo klau
simas, kuomet sueis organiza
cijų pasiuntiniai bendron min
čių ir darbui konferencijom 
Konferencija prasidės 2 vai.

Pašalinis.

Komunistai Raginami 
Greitai Veikti

LPTK pirmininkui Antanui 
Bimbai išvykstant Lietuvon, 
tuojau po išleistuvių baliaus, 
spaliu 8-tos vakarą (pusiau
naktį), Laisvės salėj, komite
to nariai buvo susirinkę po- 
sėdin. Jame dar kartą norė
ta pareikšti komiteto pagei
davimus išvykstančiam pirmi
ninkui. Taip pat ir persidalin- 
ti pareigomis, kad Lietuvai 
Pagalbos teikimo darbas ne- 
susitrukdytų dėl A. Bimbos 
išvykimo.

Vincas Čepulis, buvęs užra
šų vedėjas, paskirtas naciona- 
lio Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto veikiančiuoju pirmi
ninku.

Mary.Sincus paskirta užra
šų vedėja vieton paimančio 
naujas pareigas čepulio.

Visi kiti komiteto nariai 
pasiliko savo pareigose. Ir vi
si dalyvavusieji šiame posėdy
je pasižadėjo ir toliau ener
gingai dirbti patys ir mobili
zuoti kitus už padarymą bai
giamo sudaryti 
tinio didžiausiu 
siu.

Reikia linkėti
brooklyniečiai ir iš visos ša
lies demokratiniai lietuviai 
širdingai ir energingai koope
ruos su komitetu tame didžia
me ir garbingame pasįmoji- 
mė.

Komiteto’ nariai, beje, šil-

tai dėkingi savo sandarbinin- 
kui ir brooklyniškio LPTK 
skyriaus pirmininkui J. W. 
Tomsonui už atvykimą ankš
ti sekamą rytą su mašina nu- 
vežti-palydėti d. Bimbą į sto
tį. Tamsonas, sako jie, vienas 
iš pirmiausių darbe, iš pir
miausių ir draugiškume.

Rep.

Dar 4 Unijos Pasisakė 
Už O’Dwyerj

dienomis pranešta,

turtin- 
veikliu 
(Who-

New

Dešimto Siun- 
iš visų buvu-

ir tikėtis, kad

jog reikia sta- 
bet tinkames- 
jeigu bus pa

tai

diskusan- 
nuomonę, 

kad pradėtą darbą reikia tin
kamai užbaigti, tai yra, pasta
tyti paminklą. Priešingai būtų 
labai negražu, kad po šešių 
metų (karo laiku buvo sustab
dytas paminklo klausimas), 
visokių konferencijų, parengi
mų ir kitu darbui ir Brookly- 
nas su apylinke dabar numes
tu viską šalin.

Griška sako, 
tyti paminklą, 
nė j vietoj ; nes
statyta Lituanica Aikštėj, 
kaip neliks Brooklyne lietuvių, 
nebus kam jo prižiūrėti, tada 
vaikai nubalados nosis, nu- 
skaldys pažandės ir pamink-' 
las pasiliks be jokios vertės.

Jeigu jau Lietuviu] Aikštė 
nėra tinkama statyti pamink
lą, tai pasilieka viena išeitis: 
statyti ant Kliubo namo, pada
rant testamentą, kad kaip 
paskutinis iš Lietuvos atvykęs 
Brooklyno lietuvis numirs, ta? 
ir tą paminklą sykiu su juo 
palaidoti ar sudeginti.

“Viešam parke paminklam 
vietos aprubežiuotos ir, apart 
to, turėtų būti aukštos ver
tės paminklas.” Tokį jpatvar- 
kymą davė parkų komisijonie- 
rius p. Moses.

Montvila “geriausiai” nu
kalbėjo. Jeigu kriaučiai ne-

Komunistų
Yorko Valstijos Komitetas at
sišaukė į visus newyorkiecius1 
Komunistų Partijos narius ir 
rėmėjus šiomis dviem dienom 
pasidarbuoti akstinant pilie
čius registruotis. Įspėja, kad 
yra pavojus pralaimėti pa
žangius kandidatus, jeigu per- 
mažai piliečių užsiregistruos 
balsavimams.

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikosi per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. . • 

(227-229)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

i šiomis 
kad dar keturios unijos pasi
sakė už gen. William F. O’- 
Dwyerio išrinkimą į New Yor
ko miesto majorus.

Paskiausiomis yra: 
gas skaičiumi narių ir 
jaunimu Lokalas 65-tas
lesale ir Warehouse Workers, 
CIO), taipgi nuo Kepėjų Lo- 
kalo 50, ir CIO. Kiti du už- 
gyrimai atėjo nuo AFL unijų 
—Viešbučių ir Kliubų Darb. 
Lokalo 6-to ir Foto Darbinin
kų' Lokalo 21314. »

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
.306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARB ERTAI

■SSS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktį'apart sekmadienių.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

E*
y

NELE VENTIENfc

Sekmadienį

r

October
Labor Lyceum

Salėje
949 Willoughby Ave.

BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4 vai. dieną

'7 1

■

M

JUOZAS JUDŽENTAS

Nepraleiskite šios puikios progos! Pamatykite smagią operetę! Pasigėrėkite mūsų 
mylimųjų artistų-mėgėjų vaidinimu. Vaidinime dalyvauja: Nastė Bukmenū, Lilija 
Kavaliauskaitė, Nelė Ventienė, Petras Grabauskas, Alekas Velička, Juozas Jud- 
žentas, Julija Stankaitienė, Jonas Lazauskas, Lilija Briedaitė, Frances Mažiliūtė, 
Kazys Jukr.ys, Petras Velykis, Antanas Poškus ir Aido Choras. Veikalas pilnas 
linksmų dainų, kurias dainuo choristai ir pavieniai.

Įžanga $1.50 ir $1.00 <9 šokiams 60c. 0 Taksai įskaityti.
Tikietus įsigykite iš anksto pas Choro narius arba Laisves Administracijoje.

KVIEČIA AIDO CHORAS.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave.
BROOKLYN

Telephone: Evergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau su ame- 

; rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St.^ Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau

krajavus m
4,

♦ TELEPHONE
STAGG 2^5048

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Langines,
U Jules, Jurgensen. 40
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ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS
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