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Uuta? i DIKTATORIUS PERON1
Kongresas protestuoja prieš 
valstybės .department© nusi-; 
statymą nepripažinti Bulgari
jos ir Rumunijos dabartinių 
liaudies vyriausybių ir aštri
nimą santykių su Jugoslavija.

ATGRIEBĖ ARGENTI
NOS VALDŽIA

Buenos Aires, spal. 18.—
Sovietų Sąjunga Buvęs Argentinos vice-pre- 
gyvenimo pasau- 
spręsti ir iš to, 

kurie pirmiau

Ant kiek 
taikaus 
galima 
fabrikai, 
tankus, dabar jau gami- 

kurie gamino ka-

nori 
lyje, 
kad 
darė
na b tisus, 
nuoles, gamina rynas ir dvira
čius.

Visas Sovietų Sąjungos dar
bas kreipiamas tam, kad grei
čiau atbudavoti priešo su
griautus miestus, sodžius, ke
lius ir gerinti žmonių gyveni
mą.

Tik dabar paaiški, kad Šve
dija paliko čiela tik dėka So
vietų Sąjungos nusistatymui. 
Kada Hitleris, balandžio mė
nesį, 1940 metais, užpuolė 
Norvegiją, tai jis buvo pasi
rengęs užpulti ir Švediją.

Bet Sovietų Sąjunga, balan
džio 9 d., 1940 metais, kietai 
pareiškė Hitleriui, kad ji ne
pakęs tokio žygio. Hitleris ta
da bijojo karo su Sovietais, 
nes dar nebuvo pavergęs Bel
gijos, Holandijos, Francijos 
ir nebuvo sumušęs anglų ar
mijos Europoje, susilaikė nuo 
puolimo ant Švedijos.

Švedijos valdžia dėkavojo 
Sovietų Sąjungai už tokį jos 
išgelbėjimą, bet švedų turčių 
ir socialistų spauda nuolatos 
hitleriškai “atsidėkavojo” So
vietų Sąjungai visaip ją nie
kindama ir skleisdama išmis- 
lus.

Dvi grupės Amerikos kon
gresmanų parvyko iš Europos; 
jie lankėsi ir Sovietų Sąjun
goj. Jie peikia dabartinę Ame
rikos užsienio politiką, kuri 
blogina mūsų šalies su Sovie
tų Sąjunga santykius ir reika
lauja draugiškesnių ryšių, iš 
ko būtų naudos ir Amerikai 
ir Sovietų Sąjungai.

New York Times korespon
dentas iš Paryžiaus rašo, kad 
Europoj guli ir genda Ame
rikos reikmenys. Tie reikme
nys buvo nuvežti Amerikos 
armijai, — kaip tai, garve
žiai, dešimtys tūkstančių va
gonų, įvairios mašinos, ir 1.1. 
Jų vertė siekia bilionus do
lerių. Amerika nenori vežti 
juos atgal, nes tas didintų be
darbę, bet ir parduoti nesise
ka.

Sako, kad Europos šalys, 
“kaip susitarę,“ neperka. Pir
ma norėta parduoti už auksą 
arba tavorus. Vėliau 
C. Virden, Amerikos 
ir laivyno viršininkas 
vimui tų reikmenų, 
parduoti už tų šalių
kokius dabar naudoja, su są
lyga, kad į septynis metus tie 
pinigai būtų išpirkti. Bet ir 
tai “kupčių“ nesirado. Jis da
bar pasiūlė tuos reikmenis So
vietų Sąjungai.

Mr. J. 
armijos 
likvida- 

sutiko 
pinigus,

Pavirš, tai atrodo mažas da
lykas, bet taip nėra. Tas paro
do, kad Jungt. Valstijų diplo
matija turi būti apdairi. Eu
ropoj daug Šalių norės Ame
rikos reikmenų, bet jos netu
ri nei aukso, nei kitų tavorų, 
kuriuos galėtų mainais Ame
rikai parduoti.
' Tik Sovietų\ Sąjunga gali 
plačiai prekybą vesti su Ame
rika, gali daug reikmenų pirk
ti iš Amerikos. Bet tas pri
gulės nuo to, ant kiek bus 
tarp abiejų šalių geri santy- 

(Tąsa 5-me pusi.)

zidentas diktatorius pulk. 
Juan D. Peron iš naujo pa
ėmė valdžią į savo rankas. 
Argentinos karininkai, va
dovaujami generolo Avalos, 
tik pirm 9 dienų buvo pri
vertę Peroną pasitraukti.

Perono nuo seniau suor
ganizuotos fašistinės unijos 
paskelbė streikus, reikalau
damos jo^sugrįžimo. Prezi- 

; dentas gen. Farrell apsika
bino sugrįžusį Peroną ir iš
metė visus ,ministerius, ku
riuos generolas Avalos ir 
admirolas Lima buvo pas
kyrę. Susikirtimuose 6 as
menys nušauta ir 50 sužeis-] 
ta. I

Lapkrityj būsią paleisti 
jau visi kareiviai su 85 tar
nybos punktais.

Rinkimuose Prancū
zu Komunistai Tikisi 
Stambių Laimėjimu

Paryžius. — Nors Fran
cijos apskričių rinkimuose 
praeitą mėnesį socialistai 
laimėjo daugiausia vietų, 
bet komunistai gavo pusę 
miliono daugiau piliečių 
balsų. Tuose apskričių rin
kimuose nedalyvavo Pary
žiaus ir Seine sričių komu
nistai, už kurių kandidatus 
miestiniuose rinkimuose 
praeitą pavasarį buvo pa
duota 750,000 balsų. Bet jie 
dalyvaus šiuose seimo rin
kimuose, kurie įvyksta atei
nantį sekmadienį. Seimas 
galės būti ir konstituciniu, 
steigiamuoju seimu, jeigu 
dauguma balsų už tai pasi
sakys.

Francijos komunistai ti
kisi laimėti 100 iki 120 vie
tų seime. Manoma, kad so
cialistai galės pravesti apie 
100 savo kandidatų.

Trumanas Ragina Kon
gresą Skirt Pinigų 
Viešiems Darbams

Washington. — Prezid. 
Trumanas atsišaukė į kong
resą, kad paskirtų $221,- 
842,000 tiems viešųjų darbų 
projektams, kuriuos karas 
pertraukė. Jis nurodė į to
kių daj*bų reikalą, ypač kol 
privatinė pramonė persi
tvarkys iš karinės gamybos 
į civilių reikmenų dirbimą.

tus, kad žeme, kurią jie per laikus dirbo svetimiems, dabar priklausys jiems 
patiems.

ATOMINIŲ BOMBŲ IŠRADIMAS KARINIAI 
SILPNINA AMERIKĄ. SAKO IŠRADĖJAS

zy- 
spe-

yra direk- 
tyrinėjimų 
M., o Cur-

Washington. — Du 
mieji atominių bombų 
cialistai išradėjai tvirtino, 
kad atom-bombų išradimas 
nusilpnino karinę Amerikos 
poziciją. Pašaukti kaip liu
dytojai į bendrą senato pre
kybinę ir karinių reikalų 
komisiją, profesoriai J. R. 
Oppenheimer ir H. J. Cur
tis siūlė greitai pervesti a- 
tominės jėgos “slaptybes” į 
Jungtinių Tautų žinybą; tik 
tuomet atominė bomba ga
lėtų tarnauti taikos palai
kymui, sakė jie.

Oppenheimer 
torius atominių 
Los Alamos, N.
tis atstovauja Oak Ridge, 
Tenn., atominių laboratori
jų mokslininkų organizaci
ja. Oppenheimer buvo ir vi
so atominių bombų projek
to vadas. Už atomų jėgos 
pervedimą į tarptautinės 
komisijos žinybą kalbėjo ir 
buvęs Oppenheimerio bend
radarbis Robert Wilson, da
bartinis Harvardo Univer
siteto fizikos profesorius.

Prof. Oppenheimer užgin
čijo visus pasigyrimus bei 
spėjimus, kad esą išrasta 
pabūklai apsigint nuo ato
minės bombos. O jeigu kas 
svajoja išlaikyt atomų bom
bų sekretą, tai “nėra joks 
sekretas kitų tautų moksli
ninkam, ir kiti kraštai ga- 
lėš nelabai ilgai trukus pa- 

atomines 
Oppenhei-

kraštui ne-

tys pasidirbti 
bombas”, sakė 
mer.

“Bet kuriam 
reikia pasigaminti daugiau,
didesnių ar geresnių atomi
nių bombų. Nes bile šalis, 
kuri dirbs atomines bom
bas, galėtų su labai mažu

SOVIETŲ SĄJUNGA VĖL 
REIKALAUJA BENDROS 
KONTROLĖS JAPONIJAI ■

jų skaičium išmušt bet kurį 
kitą kraštą iš veikimo, tai
gi ir mūsų kraštą, jeigu a- 
na šalis pirma pradėtų. Tik
rumoj atominės jėgos atėji
mas nusilpnino Jungtinių 
Valstijų karinę poziciją,” 
pridūrė prof. Oppenheimer.

Senatorius Fulbright už
klausė, ar Jungtinių Valsti
jų padėtis būtų silpnesnė, 
negu Sovietų Sąjungos. 
Prof. Oppenheimer atsakė, 
taip. Nes Jungtinės Valsti -

jos tirščiau apgyventos ii 
turi mažesnį plotą, negu So
vietai. Jis įspėjo, kad jeigu 
bus mėginama ’ išlaikyt ato
minė slaptybė, tai užsikurs 
tarptautinės lenktynės kuo 
labiausiai apsiginkluoti ato
minėmis bombomis, o prie 
ko tatai privestų, “baisu 
net pamanyti.”

kadUnited Press spėja, 
Triimano valdžia siūlys pa
kelti visiem darbininkam al
gas 23 nuošimčiais.

Suėmė Miliomj Naciy Ispanijos Ambasadorius
Partijos Nariy Surašą
Berlin. — Karinė ameri

konų vyriausybė Berlyne, 
savo valdomoj miesto daly
je, surado sąrašus apie aš- 
tuonių niilionų nacių parti
jos narių. Tame skaičiuje 
yra ir tūkstančiai vokiečių, 
kurie darbavosi nacių orga
nizacijose Jungtinėse Vals
tijose, Argentinoj ir kituo
se kraštuose.

Pasmerkė Franko
London. — Kunigaikštis 

Alba, Ispanijos ambasado
rius Anglijai, pasitraukė iš 
vietos ir pareiškė, jog gene
rolo Franko valdžia kenkia 
tikriesiems Ispanijos reika
lams. Alba per 8 paskuti
nius metus tarnavo kaip Is
panijos ambasadorius Lon
done.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAU JŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ

K. Žukauskienė, Newark ..............
M. Svinkūnienė, Waterbury..........
P. Pilėnas, Philadelphia ................
J. Bakšys, Worcester .................... .
A. Balčiūnas, Brooklyn ..................
A. Stripeika-G. Kudirka, Elizabeth 

V. J. Stankus, Easton j..................
C. K. Urbonas, Hudson ....... . . . . .

P. Bečis-F. Klaston, Great Neck .. 
V. Padgalskas, Mexico .............. .
V. O. Valukas, Wilkes-Barre ......

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai
1038
835

. 782

. 728
657

. 474
. 412
. 312
. 284
. 168
. 156

Chinijos valdžia patvirti
no, kad Sovietų Sąjunga 
pradėjo ištraukt savo ka
riuomenę iš Mandžurijos.

delegatus.
Amerikos p a si ū 1 ymu,

1 
♦T*

Washington. — Po nepa- penki antraeiliai-trečiaeiliai 
vykusios talkininkų užsieni- kraštai pasižadėjo atsiųsti
nių ministerių konferenci
jos Londone Sovietai pakar
tojo savo reikalavimą, kad kiekvieno krašto atstovai 
Japonijoj būtų sudarytai patariamojoj komisijoj ga- 
bCxxdra didžiųjų talkininkų ' lėtų duoti tik savo kraštui 
kontrolės komisija, kaip patarimus. Jie neturėtų tei- 
pranešė Amerikos valsty- sės jokių patarimų duoti 
bės sekretorius Byrnes, be-i Jungtinėms Valstijoms ar 
sikalbėdamas su korespon- ' gen. MacArthurui kas Ke
dentais. Sovietai reikalauja, čia Japonijos valdymą.
kad politiniame Japonijos ----------------
tvarkyme kiekvienam to- Gromyko Atskris j Londo- 
kiam talkininkui būtų pri
pažintas lygus balsas su 
generolu MacArthuru.

ną, o ne i Maskvą
London. — Sovietų amba- 

Šiuos žodžius berašant, sadorius Gromyko atskrido 
Sovietų vyriausybė dar ne-'į Londoną, kur jis veikia 
atsakė, ar atsiųs savo at- ■ kaipo sovietinis delegatas 
stovą į prezidento Trumą- j Jungtinių Tautų Organiza- 
no šaukiamą patariamosios cijos vykdomajame komite- 
komisijos konferenciją spa- te. Gromyko neskrido į Ma
liu 23 d. Washingtone. Ang- skvą, kaip kad buvo prane- 
lija, Chinija, Francija ir šta iš Washington©.

Francijos Kardino- Amerikinis Konsulas 
las Šaukė Išdavinė! Nepraleido Meksikos 

Naciam Patrijotus Komunistų Vado
Paryžius. — Kada Fran- Mexico City. — Meksikos 

cija buvo vokiečių užimta, Komunistų Partijos sekre
tai jų sudaryta fašistinė. torius Dionisio Encina ga- 
Paryžiaus miesto taryba , vo savo valdžios pasportą 
šaukė gyventojus, kad išda-iir norėjo per Jungtin. Val- 
vinėtų slaptajai nacių poli-; stijas vykti į Pasaulinį 
cijai kovojančius prieš Hit-i Darbininkų Unijų Kongre- 
lerį patrijotus. Kardinolas i są Paryžiuj. Dėl to jis krei- 
Suhard taip pat padėjo sa-'pėsi j amerikinį konsulą 
vo parašą po šaukimu išda-' Meksikos sostinėje. Konsu- 
vinėti nacių priešus.

Komunistinis francūzų i 
laikraštis L’Humanite iš-Į 
spausdino to atsišaukimo , 
fotografiją su kardinolo ir! 
kitų Hitlerio 
šais.
Generolo De 

radarbis
Kardinolas

yra vienas iš katalikų par
tijos vadų, kurie darbuoja
si, kad generolas de Gaulle 
laimėtų rinkimus ateinantį 
sekmadienį. Ta katalikų 
partija vadinasi Liaudišku 
Respublikiniu Judėjimu.

Paryžius. — Kada Fran-

tarnų para

Gaulle Bend- 
Rinkimuose
Suhard dabar

GYDYTOJAI SURADO 
HESSO ATMINTĮ

Nurnberg, Vokietija. — 
Atgabentas iš Anglijos į 
čionaitinį talkininkų teis
mą Rudolfas Hess, buvęs 
dešiniąja Hitlerio ranka, nu
duoda, būk jis visai nusto
jęs atminties. Bet gydytojai 
surado, kad jis tik tyčia 
“pametė pometį.”

'las atsisakė duoti jam vizą 
■ į Jungtines Valstijas.

Meksikos Kasyklų ir Me
talo Darbininkų Unija iš- 

: rinko Enciną kaip savo de
legatą - į Pasaulinį Unijų 
Kongresą.

Didieji Prancūzų Ban
kai Buvo Truste su 

Hitlerininkais
Paryžius. — Čionaitinis 

bankininkų laikraštis Jour
nal de Bourse parodo, jog 
Banque Paris, Credit Lyon
nais ir du kiti didieji Pran
cūzų bankai 1941 m. suėjo 
į vieną su Vokietijos che
mikių trustu — Farbenin- 
dustrie. Šie bankai išvien 
su vokiečių trustu norėjo 
pasižaboti visos Francijos 
pramonę.

Fosteris Sako Kongresinė Medžioklė prieš Raudonuosius Yra Imperializmo ir 
Fašistinės Reakcijos Priedanga, o Diesiškas Komitetas—Gestapo Pradai

Washington. — William 
Z. Foster, Amerikos Komu
nistų Partijos pirmininkas 
pasakė kongresmanų komi
tetui, tyrinėjančiam “ne- 
amerikinius” judėjimus, 
kad to komiteto vadas kon? 
gresmanas E. Rankin yra 
“pigus raudonųjų kandžio
to jas.” Komiteto pašauktas

Komunistų Partijos Pirmininkas W. Z. Foster Pareiškiu jog Trumanas Pasiduoda Hooveriui ir Kitiems Reakcijos Vadams
kvosti, Fosteris spalių 17 d. 
pareiškė: »

“Mes komunistai didžiuo
jamės savo amerikoni^mo 
rekordu, žmonių ameriko- 
nizmu, o ne trustu, — de- 
njokratijos, taikos ir prog
reso amerikonizmu.

GESTAPO PRADAI
“Dabartinis kongresmanų 

komitetas (prieš tariamą 
ne-amerikinę veiklą), ly
giai kaip ir pirm jo buvęs 
Dieso komitetas, nesaugo 
demokratinio amerikoniz- 

mo. Jis ugdo aršiausias, fa-

šistiškiausias reakcijos rū
šis šiame krašte. Jis sten
giasi išvystyti i s te r i- 
j ą prieš raudonuosius, kad 
po .šia priedanga didieji 
bankai ir monopolijos gale- 
tų lengviau įvykdyti savo 
reakcinius planus Jungtine-

še Valstijose ir imperialis
tinio užpuolimo politiką už
sienyje. Šis komitetas daro 
pradžią, atakuodamas ko
munistus, o baigs, puldamas 
darbo unijas ir viską, kas 
tik pažangaus yra. štai ko
dėl jį karštai remia Hears-

tas ir visi kiti čiagimiai fa
šistai ir reakcininkai.

“Šio komiteto atliekamas 
darbas yra kombinacija hit- . 
leriško pjudymo prieš rau
donuosius, japoniško “pa
vojingų minčių” valdymo, ir 
Salemo raganų medžiojimo. 
Jis yra pradinis Gestapo

(Tąsa 5-me pusi.)
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Atominė Bomba ir Jungtinės 
Valstijos

Andai prezidentas Trumanas paskel
bė, kad Jungtinės Valstijos nemano iš
duoti kitiems kraštams atominės bom
bos paslapties. Mūsų vyriausybė žada 
laikytis atominę bombą savo saujoje, 
kad ji, atominė bomba, tarnautų baubu 
kitoms valstybėms. Tiesa, “baubo” pre
zidentas neminėjo, bet taip galima įsi
vaizduoti.

“Kitomis valstybėmis” mes turime vy
riausiai suprasti Tarybų Sąjungą, ka
dangi Anglija ir Kanada paslaptį jau ži
no.

Tūli mokslininkai jau seniai spėja, 
kad Tarybų Sąjunga pati atominės bom
bos paslaptį susiras, — gal jau susirado. 
Ji tai padarys bėgyj kelerių metų, o gal 
ir greičiau, sako mokslininkai.

Bet ne tame čia svarba. Svarba tame, 
kur link prez. Trumano nusistatymas 
veda?

Visųpirmiausiai paimkime iš moksli
nio taškaregio.

400 Amerikos mokslininkų, prisidėju
sių prie atominės bombos išradimo an
dai išleido viešą pareiškimą, skelbiantį, 
kad laikymasis atominės bombos paslap
ties, slopins patį mokslą, jo plėtimąsi. 
Nebus galima, sako mokslininkai, viešai 
to klausimo diskusuoti; nebus galima 

' viešai pasidalinti mintimis su kitų kraš
tų mokslininkais apie atominės energi
jos plėtimą. O tai reikš mokslinio prog
reso sulaikymą. Tai reikš mokslo slopi
nimą.

To neužtenka. Jeigu mes, Amerika, 
laikysime atominę bombą slaptybėje, jei
gu mes atomine bomba gąsdinsime pa
saulį, vyriausiai Tarybų Sąjungą, tai 
mes tuo pačiu sykiu užduosime smūgį 
Jungtinių Tautų vienybei. Mes pakirsi- 
me pasitikėjimą kitais kraštais, o anie 
—neturės pasitikėjimo Jungtinėmis VaL 
sti jomis.

Sakysime, Tarybų Sąjunga, matyda
ma, kaip Jungt. Valstijos slaptai gink
luojasi (atominė bomba, atsiminkime, y- 
ra , patsai naujausias ginklas, žiauriau
sias ginklas), tai ji, Tarybų Sąjunga, bus 
priversta daryti tą patį. Kiti kraštai, 
Francija, Chinija ir t.t., — vėl sieksią to 
paties.

Vadinasi, čia bus niekas daugiau, kaip 
naujos rūšies lenktyniavimas ginklavi- 
mesi ir ruošimasis naujam, dar baises
niam karui!

Štai, kodėl daugelis Amerikos visuo
menininkų, daugelis Amerikos moksli
ninkų 'griežtai nesutinka su tokia prez. 
Trumano politika.

Prezidento Roosevelto našlė, Eleanora 
Rooseveltienė, andai išstojo viešai prieš 
tokį p. Trumano pasisakymą.

Buvusis vice-prezidentas Wallace su 
tuo nesutinka. /

New Yorko Herald-Tribune redakcija 
pasisakė prieš.

CIO pirmininkas, Murray, andai rei
kalavo, kad organizuotas darbininkų ju
dėjimas ir visa Amerikoj liaudis turėtų 
teisę tarti žodį kongresui dėl Amerikos 
siekimosi monopolizuoti atominę bombą.

Atsiminkime, kad tokia prez. Truma
no politika, atominės bombos reįkalu, y- 
ra griežtai priešinga mirusiojo Roosevel
to politikai: Rooseveltas norėjo palaiky
ti glaudžiausią Jungt. Tautų vienybę, o 
j>rez. Trumanas, monopolizuodamas A- 
merikai atominę bombą, atrodo, siekia- 
si priešingos politikos.

Amerikos žmonėms liekasi vienas kę-» 
lias: tarti savo žodį, reikalaujant, kad 
Ameriką laikytųsi rooseveltinės užsieni
nės politikos.

Dar nepervėlu!

MMttWi

Lenkija Jungtinių Tautų Nare
Pagaliau, Lenkija oficialiai ir forma* 

liai patapo Jungtinių Tautų nare. Tai 
įvyko, kai josios užsieniu .reikalų minis* 
terįs, p. Rzymowski, atvykęs į Washing- 
toną pasirašė po Jiingt. Tautų čarteriu. 
Lenkija, taigi, patampa 51-ma valstybe, 
pasirašiusia po Jungtinių Tautų čąrte- 
riu, priimtu ir paskelbtu San Francisco 
mieste.

P-nas Rzymowskis, pasirašydamas po 
čarteriu, padarė trumpą, bet įdomų pa
reiškimą, nurodydamas, kaip neteisingai 
buvo elgtasi su Lenkija, kai ji nebuvo 
pakviesta į Jungtinių Tautų sudarymą, 
į Jungtinių Tautų konferenciją.

0 ji nebuvo pakviesta vyriausiai dėl 
• Amerikos ir Anglijos užsienio reikalų 

ministerių užsispyrimų!
Dėl pasaulinės taikos p. Rzymowskis* 

pareiškė: taikos palaikymas nebus sun
ku įgyvendint, jei bus saugojamos Lenk, 
vakarinės sienos, nustatytos Potsdamo 
konferencijoj; jei Lenkijai pasiliks Sile
zija, Rytų Prūsija ir Pamaris. Tos sie
nos, tiesa, dar nėra galutinai nustatytos, 
bet čia ministeris lyg ir priminė, kad 
dabartinės sienos turi būti pripažintos, 
jei norima taiką pasaulyje palaikyti.

Kitas svarbus dalykas: Nebus pasau
lyj taikos, jei europiu, kraštai nesirems 
pilna to žodžio prasme demokratinėmis 
sistemomis, jei nebus visiškai sužlugdy
ti fašizmo likučiai.

Šitaip pasisakė naujosios Lenkijos už
sienio reikalų ministeris, įkėlęs koją į 
Washingtona. Ypatingai paskutinė jo 
sąlyga taikai palaikyti turi begalinės 
svarbos, — visiškas fašizmo likučių su
naikinimas ir demokratijos įkūrimas.

Visa Amerikos demokratinė visuome
nė, be abejo, šimtu nuošimčių sutinka su 
p. Rzymowskio pasisakymu. Su juo gali 
nesutikti tik visoki nenaudėliai, fašist- 
palaikiai, "kuriems rūpi ne taika, bet 
naujas ir dar baisesnis pasaulinis karas!

Bulgarijos Liaudis Balsuos
Nors “trys opozicijos partijos” Bulga

rijoje pasisakė nedalyvausiančios balsa
vimuose, kurie įvyks lapkr. 18 d., tačiau 
viskas rodo, kad toji šalis minėtąją die
ną praves savo rinkimus, patiks kam jie 
ar ne.

Sykį Bulgarijos rinkimai buvo nukel
ti dėl to, kad Amerika ir Anglija įsiki
šo, sakydamos, būk jie nebus demokra
tiški. Ęet neatrodo, kad Bulgarija nu
kels šiuos rinkimus, nors tūli, generolai 
be armijos prieš juos išstojo./

Boksininkas Joe Louis'as Už 
Benį Davisą

Sunkiasvoris pasaulinis bokso čampio- 
nas Joe Louis aną dieną išleido viešą 
pareiškimą, užginantį Ben Davisą, kan
didatą į New Yorko miesto tarybą. Abu 
šitiedu vyrai yra juodveidžiai; abu gra
žiai pasižymėję, nors ne toje pačioje sri
tyje. Louisas — sporto pasaulyj žymi 
asmenybė; Ben Davis, politiniame ir vi
suomeniniame gyvenime didelis vyras. 
Jis yra miesto tarybos narys ir tai vie
tai kandidatuoja antru sykiu. Rinkimai 
bus š. m. lapkričio mėn. 6 d.

“Kuomet mūsų vyrai mušė hitlerizmą 
užsieny j, tai Ben Davis kovojo prieš hit
lerizmą ir džimkrovizmą namieje,” pa
reiškia boksininkas čampionas. Todėl 
Louis’as sako: kaipo karo veteranas ir 
kaipo negras, raginu visus savo priete- 
lius balsuoti už Ben Davisą pirmuoju, 
kad išrinkus jį į miesto tarybą.

Atrodo, kad Joe Louis, būdamas ka
riuomenėje, žymiai įsisąmonino politiš
kai.

Ragina Boikotuoti Daily News
New Yorko darbo unijistai ir tūli vi

suomenininkai pradėjo raginti skaitąn- 
čiąją visuomenę boikotuoti reakcinį dien
raštį Daily News.......................

Kaip žinia, šis geltonlapis pastaruoju 
laiku aštriai pasikaustė skleisti hitleriz
mą Amerikoje.
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Pirmasis Italijos Demokratinis Seimas susirenka išgirsti premjero Parri ati
daromąją prakalbą. Seiman įeina ir požemiuose kovojusio Šaliai Išlaisvinti Ko
miteto atstovai.

LAIC ir Lietuvos Pabėgėliai
Jau kuris laikas, kaip ve-1 

dejas LAIC (Lithuanian A-į 
merican Information Cen- į 
ter), Kostas Jurgėla, skel-j 
bia neva iš Lietuvos ir apie 
tai, kas Lietuvoj dedasi ži
nias. Nors, teisybė, tos ži
nios remiamos ant seniai 
nudėvėtų gandų, tačiaus 
ant mažai mąstančių žmo
nių daro įspūdžio, būk tos 
žinios gautos iš Lietuvos, 
arba iš neseniai užkariautų 
vietų. Kadangi tikras ži
nias apie Lietuvą tegalima 
gauti tiktai iš tarybinės 
Lietuvos — abejoju, ar Jur- 
gėia kuometxnors su kuo te
nai susineša — tai neišven
giamai einama prie vieno 
išvado, būtent, kad žiniės, 
kurias LAIC skelbia, yra 
nukaltos pačio Informacijos 
Centro raštinėj ir be abejo
nės neretai prasimanytos.

Kuomet Jurgėla, arba 
Kazys Grinius, ką nors lei
džia LAIC biuletine apie pa
bėgėlius skelbti, tai tas sa
vaime nupiešia savotišką 
vaizdą. Tiktai vien dėlto, 
kad taip Jurgėlai, kaip ir 
Griniui, niekas kitas nerū
pi, kaip pagaminimas Lie
tuvoj suirutės ir nuo karo 
pavargusius, nusilpnėjusius 
žmones pjudyti, tai žinoma 
tikėtis iš jų faktais parem
tų žinių būtų naivu. Daly
kas tame, kad Lietuvių In
formacijos Biuras yra pro
pagandos aparatas, su ku
rio pagalba bandoma su
kelti Lietuvoj žmones prieš 
Tarybų Lietuvoje užvestą 
tvarką. Jeigu LAIC vadai 
skelbtų teisybę, tai kas gi 
jiems duotų pinigų įstaigos 
palaikymui ir pragyveni
mui? Vietoj remti kokį ten 
LAIC, žmones noriau au
kautų garbingesniam tiks
lui. Savaime suprantama, 
kad lietuvių požeminis ju
dėjimas turėjo būti planuo
tas taip, kad skaitantiems 
apie tai laikraščiuose ir 
biuletinuose žmonėms visos 
skelbiamos žinios išrūdytų 
teisingomis, būk jos neva 
paremtos ant tikrų įvykių, 

,o ne prasimanytų pasakų.
Kuomet Jurgėla, arba 

Grinius per savo LAIC biu- 
letinus paduoda skaitlines, 
kad, leiskime, / Vokietijoje 
yra 350,000 lietuvių pabėgė
lių, tai visuomet reikia tu
rėt omenyje faktą, kad ka
ro metu buvo iš Lietuvos iš
tremta Vokietijon sunkiem 
darbam apie 200,000- žmo* 
nių. Jeigu dadėti kokius 
100,000 nuo seniau Vokietį; ■ 
joje apsigyvenusius lietu
vius, tai konservatyviai L

mant pasidaro apie 50,000 
pabėgėlių, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu buvo Hit
leriui ir jo naciams ištiki
mi, nes priešingų pažiūrų 
žmonėms vietos nacių Vo
kietijoje nebuvo. Nekurie iš 
lietuvių inteligentų yra net 
nacių pilietybę priėmę. Tas 
savaime išaiškina, ant kiek 
artimi buvo ryšiai tarp 
Smetonos ir Hitlerio.

Kaip paduotas viršuj vai
zdas rodo, LAIC toli gražu 
nėra ta organizacija, kokia 
jinai bando save neprotau
jantiems persistatyti. Ir ži
noma ši įstaiga yra remia
ma tų, kuriems užvesta da
bar Lietuvoje tvarka nepa
tinka.
nėms, pripratusiems išnau
doti kitus, patvarkymas, 
kuris smetoninę vergiją pa
naikino, negali būti labai 
malonus. Kad kaip nors sa
vo pragaištingą darbą pa
slėpti, Jurgėla ir Grinius 
sumanė būdą, kuriuo tikisi 
ir šalies įstatymus apeiti ir 
nemąstantiems akis ap-. 
dumti, ir, prie progos, pa
sipelnyti.

Nereikia manyti, kad tik
tai jiedu vieni žmonių mul
kinimu užsiima — jie turi 
ir pavaduotojus. Tie jų 
bendrai veikia užsieniuose: 
Vokietijoj, Anglijoj, Fran
cūzijoj, Šveicarijoj ir kitur, 
neišskiriant nė Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Tai yra 
smetoniniai diplomatai ir 
konsulatų pareigūnai. Ki
tokios išeigos neturėdami, 
jie išvien veikia su kitais 
požeminio judėjimo elemen
tais. Nors jie taip pasivadi
nusią Amerikos Lietuvių 
Tarybą su savo Informaci
jos Centru ir remia, tačiau 
jiems “Lietuvių Misija” yra 
artimesnė prie širdies. Nes 
“Misijos” vadai yra drąses
nį: jie nuolat landžioja tai 
Valstybės Departmente, tai 
kitose valstybinėse įstaigose 
Washingtone ir bekvaršina 
valdininkams galvas apie 
Lietuvos “nepriklausomy
bę.” Nors, žinoma, anksčiau 
ar vėliau ir Washington© 
valdininkams tos “misijo- 
nierių” sorkės turės nusibo
sti ir prisieis be ceremoni-. 
jų parodyti jiems duris.

Neseniai pastebėjau Vie
nybėje Kleofo Jurgelionio 
atsišaukimą siųsti pašalpą 
pabėgėliams. Jis sako, kad 
jis pats jau siunčiąs nuola- ; 
tinę'' pagalbą tūliems pabė* 
geliams, bet, matyti, prisi- 
bijo, kad kas per klaidą ne
siųstų tokiems, kurie jajn : 
nepatinka. Jurgelionis apsi*

Suprantama, žmo-

amž
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ima suteikti antrašus ?ų, 
kurie jo įsitikinimu “turėtų 
gauti pašalpą.”

Dabar mes matome, ko
kių įrankių griebiamasi, 
kad nemąstančius suklai
dinti. Visos lietuvių pašal
pos Vokietijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Bavarijoje yra 
sutvertos tam, kad netiktai 
lietuvius, bet ir kitataučius 
suklaidinti. Reikia neuž
miršti, kad iš tų pinigų, ku
rie gaunami iš karo fondo 
Amerikoje, ir suvargę dip
lomatai naudojasi, Kitose 
šalyse nėra taip, kaip Čia, 
Amerikoje, kur smetoniniai 
diplomatai gauna savo al
gas iš “sušaldytų” Lietuvos 
pinigų. Šveicarijoj, Angli
joj, Francūzijoj ir kitose 
šalyse smetoniniai diploma
tai didelį vargą, net gal ir 
badą, kenčia. Jeigu kuris iš 
jų gauna pašalpą, tai gauna 
ne kaipo diplomatas, bet 
kaipo pabėgėlis. B. K. Ba
lučio būklė Londone, tai 
tikrai apgailėtina. Girdė
jau, kad vienas iš jo ištiki
mų kolegų Balutį apniau
kęs ant 300 svarų sterlingų 
(apie $1,500)! Sunki smeto
ninių diplomatų padėtis: 
kuo tolyn, tuo blogyn.

Nepaisant visų vėliausių 
įvykių, nepaisant fakto, 
kad Lietuvos žmonės savo
tiškai tvarkosi ir kad tokių 
žmonių yra apie 2,000,000, 
sulyginamai mažas skait
lius, apie 50,000 tyčia, ar 
netyčia, iš Lietuvos pabėgu
siu, bando su pagalba ko
kios tai nežinia iš kur išdy- 
gusįos Amerikos Lietuvių 
Tarybos su jos LAIC, arba 
Lietuvių Misijos, sugriauti 
užvestą 
tvarką ir tikisi pakeisti ją 
savotišku, 
mu. Anot 
ponas Dievas ką nori korot, 
tai jam pirma protą atima-

Kazys Pilėnas,

dabar Lietuvoje

smetoniniu, reži- 
žemaičio: jeigu

Bridgeport, Conn
Spalių 14 d., š. m., WS 74 

kuopa užgyrė Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Antro Su
važiavimo šaukimą ir išrinko 
2 delegates: A. Mųreikienę ir 
A. Pudimienę. Abi. draugėm 
yra darbščios LDS narę? ir 
Suvąžįayime bus tąipgį> gero^. 
Kad nebūtų Suvažiavijmaą taip 
greitai, būtų buvę galima 
šaukti platų visuomeninį susi
rinkimą ; bet dabar, turbūt, 
nesuspėsime.

Atstovų dar bus ir daugiau 
nuo Bridgeporto organizacijų.

JųOStasM.

Stokite į Namo 
Bendrovę

■■■ ..u wm

Didžiojo New Yorko pa
žangioji lietuvių visuomenė 
steigiasi namą. Steigiasi to
kį namą, kuris būtų tinka
mas Centras visuomeniniam 
ir Kultūriniam veikimui. 
To namo bendrovė angliš
kai vadinasi: HOME FOR 
LITHUANIAN WORK
ERS, Inc. Lietuviškai LIE- 
TUVIŲ DARBININKŲ 
NAMAS.

Tasai namas bus įsteigtas 
Brooklyne, veikiausia Wil- 
liamsbųrg'o sekcijoje, pa
čiame lietuvių centre.

Namo bendrovės akcija 
(šęras) yra $25,00 kiek
vienas. Asmuo ar organiza
cija gali pirkti ir daugiau 
kaip po 1 šėrą. Gali pirkti 
keletą ar kelioliką šėrų.

Šerai jau parduodami. 
Kiekvienas pažangus žmo
gus privalo paremti šį su
manymą — privalo įsigyti 
namo bendrovės Šerų, pra
šome tuojau pasirūpinti 
šėrų įsigijimu, nes tas yra 
svarbu todėl, kad sulyg į- 
plaukomis už Šerus turėsi
me spręst, kokios vertės na
mą galėsime įsigyti, kaip 
aukštai bus galima siekti.

Aukų namo reikalui ne
rinksime. Namas bus su
tvarkytas bizniškai, taip, 
kad jis pasilaikys iš randų 
ir kitokio biznio. Kada bus 
pelno, tai šėrininkaį gaus 
dividendus. Įstaigos, kurios 
nuomuos patalpas, mokės 
randą namo bendrovei. 
Randos bus nustatytos taip, 
kąd namas pilnai apsimokė
tų savo pasilaikymą net ir 
sunkiuose laikuose. ♦

Pirkite šėrus, padėkite 
sėkmingai atsiekti šį gražų 
užsinipjimą- Pirkdami šė
rus, čekius ar money-orde- 
rius išrašykite:

Home For Lithuanian 
Workers, Inc.

siųsdami adresuokite:
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Aukų namo reikalui ne
siųskite, nes jų nereikės. 
Visas įkorporavimo reika
las jau atliktas ir akcijos- 
šėrai jau ant rankų parda
vimui.

Namo bendrovės direkto
rių taryba nutarė atpirkti 
šėrus iš tų, kurie norės par
duoti. Nėra skirtumo kaip 
seniai Šeras yra pirktas, šė- 
rininkui pasiūlius, bendrovė 
tuojau atpirks jo šėrą. Ta
čiau bendrovė atsiskaitys iš 
šėro sumos 10% transakci
jos iškašeiams. Mat, ant Še
rų yra valdžios taksai par
duodant ir atperkant. Be 
to bendrovei pasidaro ir ki
tokių kaštų prie šėrų par
davimo ir atpirkimo. Todėl, 
tokiem kaštam padengti 
bus atsiskaitoma 10% iš šė
ro sumos.

Šėrų atpirkimą ir divi
dendų išmokėjimą šėrįnin- 
kams namo bendrovės di
rektorių taryba spręs kiek
vienais metais. Jei kada bū
tų finansinių keblumų, tai 
direktorių taryba gali ir 
skirtingai išspręsti šėrų at
pirkimą.

Prašydami šėrus pirkti, 
primepam korporacijos tai
sykles, nes norime, kad in
vestuodami savo pinigus ži
notumėte, ant Hokių sąlygų 
investuojate.

Jūsų jdėlįs bus saugus, 
nes ši bendrovė nęužsiims 
jokiomis rizikingomis spe
kuliacijomis. Įsteigs namą, 
kuris pasilaikys randomis 
už patalpas ir kitokiais ne- 
rizikingais bizniškais bū
dais. Todėl drąsiai kviečia* 
me stoti į šią bendrovę ir 
esame tikri, kad įstoję ne* 
nusivilsite, P. Buknys.
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Vokietijos Kom. Partijos Atsišaukimas
BERLYNAS. — Berlyno 

karinėje komendantūroje ir 
magistratūroje įregistruota 
Vokietijos komunistų parti
ja. Pirmajame savo centri
nio organo “Deiče Folks 
Zeitung” numeryje Vokieti
jos komunistų partija pa
skelbė šį atsišaukimą.

“Baisi katastrofa ištiko 
Vokietiją, — sakoma atsi
šaukime. — kas dėl to kal
tas? Kaltė ir atsakomybė 
tenka nesąžiningiems avan
tiūristams ir nusikaltė
liams, pradėjusiems karą, 
tai — hitleriai, geringai, 
gebelsai ir himleriai, tai 
aktyvūs nacistų partijos 
talkininkai ir šalininkai, tai 
reakcinio militarizmo atsto
vai — keiteliai, jodliaip tai; zacijas ir metė į kalėjimus, [ tą, atsišaukime nurodoma, biotiniu" rinkimai įmonėse 
— imperialistiniai nacistų j kaltino ir žudė geriausius, kad “kartu su hitlerizmo i įstaigose. Darbo atlyginimo! 
partijos įkvėpėjai, stambių ■ vokiečių tautos atstovus.; sunaikinimu turi būti baig-iįr darbo sąlygų suregulia- I 
bankų ir koncernų savinin-i Kaltė tenka ir tiems vokie-itas Vokietijos demokratiza-į vjmas Visuomeninė Drai
kai — krupai ir rechlingai,, čiams, kurie krašto ginklą-i cijos darbas, buržuazinių— ba fašistinio teroro au- ! 
pensgenai ir simensai. Jų vimesi matė “Vokietijos di-i demokratinių reformų, pra-'koms našlaičiams invali- 
kaltė aiški, nacistiniai vado- dingumą”, o laukiniame mi-;dėtu 1848 metais, užbaigi- idn™’ ir lio-nni«m«’ Vnnt.inL 
vai ją atvirai pripažino pa- litarizme, marširavime ir 
tys, kai buvo savo apgaulin- mankštoje — vienintelę na
go triumfo zenite, kai per- cijos gerovę. Mūsų nelaimė 
gale ir grobis jiems atrodė yra tai, kad daugelis mili- 
užtikrintas. Visų mūsų, jonų vokiečių buvo paverg- 
darbo liaudies vyrų ir mo
terų, kareiviu ir karininku, 
ausyse dar skamba jų žo
džiai: “Štai kokia yra karo 
prasmė: mes kovojame ] 
dėl idealų, mes kovojame. Mūsų nelaimė yra tai, kad'nes toks kelias neatitinka! j’H :io.n;o nnaūn 
dėl Ukrainos kviečių, Kau- platus gyventojų sluoksniai Vokietijos i ” ~ : ' c ‘
kazo naftos, dėl pasaulio neteko c’ 
turtų.” Dėl to buvo pasta- ; padorumo

suprasti kiekvienas vokie
tis, kad vokiečių tautai ten
ka didelė dalis atsakomybės 
ir kaltės už karą ir jo pa
darinius. Ne tiktai Hitleris 
kaltas nusikaltimais, pada
rytais žmonijos atžvilgiu, 
kaltės dalis tenka ir tiems 
10 milijonų vokiečių, kurie 
1932 metais per laisvus rin- armiją: šis karas yra bevil- 
kimus balsavo už Hitlerį,; tiškas vokiečių tautai, Hit- 
nors mes, komunistai įspė- lerio pralaimėjimas neiš- 
jome, kad tas, kas išrinks j vengiamas, vienintelis vo- 
Hitlerį, tas išrinks - karą.; Rečiui tautos išsigelbėjimas 1C x «, <xu.
Kaltės dalis tenka visiems yra tas, kad būtų padarytas; 14
TT/V 1/1 n/Jl 11 x TX y W\ n t v» i 1 I v <-* i t ■» i v t z-x r*

Darbo žmonių apsauga

—sakoma atsišaukime,—kai gyvendinimo, sistematiškai ! 
Hitleris pasigirdamas pa-į kelti aikštėn barbarišką jia-1 
skelbė, kad Tarybų Sąjunga cistinės rasinės teorijos po- 
galutinai nugalėta ir nie-!būdį, gyvybinės erdvės dok- 
kuomet daugiau neatsikels,; trinos melagingumą, nu- ' 
Vokietijos komunistų parti- rodant katastrofiškus hitle- 
jos Centro Komitetas parei-įrinės politikos padarinius 
škė savo atsišaukime į vo-! vokiečių tautai.
kiečių tautą ir į vokiečių I Demokratiniais pagrin- ■ 

dais suorganizuotų vietinių 
apskričių ir apygardų savi- 

i valdybės organų, o taip pat 
provincijų valdymo organų 

i ir atitinkamų landtagų at- 
vokiečių vyrams ir mote- galas karui. Reikia nuvers-f TjįrbTžmonių apsauga 
rims, kurie be valios ir ne- ti Hitler}. Vargas musų|nuo savavaiiavimo ir perdgj 
sipnesindami žiurėjo i tai, tautai, jei ji iki ga o susies; tog eksploatacijos iš įmoni-i 
kaip Hitleris atėjo } valdžią, savo likimą su Hitleriu.” i ninkų įugės. £aisvi ,demo.' 
kaip jis sutriuškino darbi-i Pereinant prie uždavinių,; kratiniai darbininku tar-i 
ninku ir kit. demok. organi-| iškilusių prieš vokiečių tau-; nautoju jr valdininkų įga- [ n n . U 
zaciias ir mete i kaleiimus.! to 1v . " ir 0® DOSiOD IVldSS

TIGER OF MALAYA' IN ARENA OF JUSTICE

AS A PRELIMINARY TO HIS TRIAL for 64 specific atrocities, Gen. Tomoyuki Yamashita (indicated by arrow) 
comes before an American military commission in Manila for arraignment. Known as “the Tiger of Malaya” 
and charged with some of the most revolting war crimes, this former commander of Jap forces in Luzon is 
shown facing (1. to r. at table) Brig. Gen. L. E. F. Bullene, Maj. Gen. J. A. Lester, Maj. Gen. R. B. Reynolds, 
Maj. Gen. L. Sturdevant, Brig. Gen. W. G. Walker. Signal Corps Radiophoto. (International Soundphoto)

O

Hollywood, Calif.I Cambridge, Mass., lapkričio i 
18 d. vakare. Tai miestas, ku-, 

iriame yra garsusis Harvardo
... . „ x ... Universitetas, iš kur išplaukė

Geros Žinios ir Prastos Žinios v . ’ .
t nmT/ ji* i* žymiausi mokslu vyrai. Ten;LPTK patalpoje, spaliui /. . . . . . . .. , :. 7. . . .... lietuviai turi gražu savo kliub-il3 d., buvo gražiai skaitlinga; . . .. x . L. . r, ; i . . ... narni ir jis taip arti prie Bos-Ij sueiga, nes moterys nenuilsta i ... V. ™ .! . ,. .. ... . . , .(tono, kad vien tik Charles upe!pagaminti užkandžių, tai, orui! ... .... ,I . _ . , . . . ... pora šimtu mastų dalina abu:-atvėsus, i svetainę ir darosi di- (' ™ x i. . — . . . i miestus. Bankiete busią gražidėsni susiejimai; be to svar- *i. . ... . . . • . dailės programa.[besius veikimas pries akis sto-.

i vi — Suvažiavimas. Lapkričio 11
Pasivalgius, 1

Kalifornijoj Policija Daužo 
Streikierius

Pas mus sustreikavo War
ner Bros, judamų paveikslų 
darbininkai, kurie reikalavo 
pakėlimo algų ir kitokių pa- 

! gerinimų. Kompanija pasikvie- 
’tė iš Amerikos Darbo Federa- 

__  ___ ____  __ Municipal cijos Maliavotojų Unijęs na- 
______ ____ _ komitetas pa- Auditorium, E. Broadway, So. irius, kad užimtų streikuojan- 
Stambiu žemės savininku Pranešim^»________ pačią Boston, bus dideliai reikšmių-; čių darbininkų vietas. Bet apie

■ir junkerių dvarų likvidavi
*i erdvę” teorijos nuodai ga- . nės sistemos skiepijimo ke-1 ™avhnas- - -

nedėjo apnuodyti tautos sielą.; lias Vokietijai butų netikras,i svbiu dispozicijon tikslu pa-! - ■
^oiMūen noloimn A/vn k-rt kod____  d _ „1, J! Sy CtiSpOZldJOU LIKSIU pa- I

i q q i nlpfniimn i j0 Siuntinio iš šio komiteto
iv. • u 1 PICLVJUUU :tu ir zemės netekusiu vals-1 bnvpjnpq pn nranpšimn komi-elementauskiausio ;S1UO momentu sąlygas. MesJ tl-px;n reikahms ’ “Sovoimp veines- 1 °. p a esimo 0 bei teisingumo manome, kad realūs volde- ! „d .Savaime |tctas nusitare, kad paslųstl po- 

tyta ant kortos mūsų liau-i jausmo ir seke Hitlerį, kailių tautos interesai ir da-1 sfšaJkimė 
dies, kaip nacijos, egzisten-; jis jiems pažadėjo karo ii’ bartinės apystovos Vokieti-! 

tt:+i^ l. i plėšimų pasekmėje turtingą! joje diktuoja kitą kelią, bū-| 
stalą kitų tautų sąskaitom tent, antifašistinio demok- ' 
Tain vokiečių tauta pasida- j ratinio režimo ir demokra- 
rė Hitlerio ir jo i.mperialis-, tinės parlamentarinės res- 
tinių šeimininkų įrankiu ir; publikos su visomis demok-

ti nacistinės demagogijos, 
kad žvėriškosios rasės teo
rijos, “kovos už gyvybinę 
erdvę” teorijos nuodai ga-

i dėtų 1848 metais,, užbaigi- dams ir ligoniams. Ypatin- 
mo darbas, feodalinių.atgy-,gą dėmesį skirti motinystės 
venusių dalykų pašalinimo i globai.
ir seno prūsiško reakcinio Į Nacistinių bonzų ir kari- 
militarizmo su visais jo u-lnju nusikaltėliu viso turto 

• kiniais ir politiniais prie- I konfiskavimas." 
daiš sunaikinimo darbas.”!
“Mes laikome, — sakoma!

[atsišaukime, — kad tarybi-|

cija. Totalinis Hitlerio ka-; 
ras buvo pats neteisingiau-! 
sias, žiauriausias ir nusi- 
kalstamiausiaš grobikiškas ! 
visų laikų karas. Hitlerinis 
režimas pasirodė pragaiš
tingas Vokietijai dėl to, kad. 
savo smurto ir agresijos, 
karo ir plėšimų, tautų iš-į 
naikinimo politika Hitleris 
atnešė nelaimę mūsų tautai,! 
užkraudamas ant jos visą 
kaltę ir atsakomybę prieš 
visą civilizuotą žmoniją. 

’ ’ Nusikaltimas buvo smurtiš
kas Austrijos prijungimas. 
Čekoslovakijos suskaldy

mas, nusikaltimas buvo 
Lenkijos, Danijos, Norvegi
jos, Belgijos, Olandijos ir 
Prancūzijos, Jugoslavijos ir 
Graikijos pagrobimas ir pa
vergimas, nusikaltimas, ku
ris susilaukė baisaus atpil
do, buvo Anglijos miestų 
naikinimas “koventrizaci- 
ja”. Didžiausias ir lemia
miausias Hitlerio nusikalti
mas buvo jo žodlaužiškas ir 
klastingas užpuolimas Ta
rybų Sąjungos, kuri nie
kuomet nenorėjo karo su 
Vokietija, o, priešingai, lai
kotarpyje po 1(917 metų ne 
vieną kartą įrodė savo do
rus, draugiškus santykius 
su vokiečių tauta. Vokieti
jos darbininke, ar gali būti 
didesnis nusikaltimas, kaip 
šis karas prieš Tarybų Są
jungą?”

Aprašęs žvėriškumus ir 
sau pavyzdžio neturinčius 
nusikaltimus, kurie hitleri
ninkų buvo padaryti sveti
muose kraštuose ir kurie ne 
tiktai supurtė pasaulį, bet 
ir “kartu persunkė jį gilia 
neapykanta Vokietijai,” at
sišaukimas klausia: “Kas 
atsitiktų su tavimi, vokiečių 
tauta, jei tau atsilygintų 
tuo pačiu pinigu?” Toliau 
atsišaukime nurodoma, kad 
Raudonoji Armija ir sąjun
gininkų armijos “savo 
krauju išgelbėjo žmoniją 
nuo Hitlerio barbariškumo, 
jos sutriuškino hitlerinę 
armiją, sugriovė hitlerinę 
valstybę ir tuo pačiu atne
šė tau, Vokietijos darbo 
liaudie, taiką ir išlaisvini
mą iš hitlerinės vergijos 
retežių. Bet tuo giliau turi

1 ♦

»

tapo jų kaltės dalininku. 
Vokietijos darbininkai ir 
darbininkės, Vokietijos dar
bo žmonės, prieš susivieni
jusios, kovai pasirengusios 
tautos valią Hitleris nie
kuomet nebūtų galėjęs pa
imti valdžią ir ją sutvirtin
ti. nebūtų galėjęs savo nu
sikalstama j i kara kariauti. 
Mes, vokiečių komunistai, 
pareiškiame, kad ir mes 
jaučiamės kalti, nes, nepai
sant aukų, kainavusių 
mums geriausių kovotojų, 
mes, dėl eilės savo klaidų, 
nemokėjome nukalti antifa
šistinės darbininkų, valstie
čių ir inteligentijos vieny
bės, sujungti visas darbo 
liaudies jėgas Hitleriui nu
versti.”

Fašistinis maras nugalėjo 
Vokietijoie tik dėl to, —sa
koma atsišaukime, — kad 
“1918 m. .karo kurstytojai 
ir kariniai nusikaltėliai 
liko nenubausti, tik dėl 
kad nebuvo kovojama 
tikrąją demokratiją, tik 
to, kad Veimaro respublika 
davė valią reakcijai^ tik dėl 
to, kad antitarybinis piu- 
dymas iš kai kurių demok
ratiniu vadu pusės prasky
nė kelią Hitleriui, o atsisa
kymas nuo vieningo antifa
šistinio fronto susilpnino 
liaudies jėgas. Todėl mes 
reikalaujam: nekartoti 1918 
metu klaidų, padaryti galą 
susiskaldymui darbo žmo
nių tarpe, jokio nuolaidumo 
nacizmui ir reakcijai, nie
kuomet toliau neleisti piu- 
dymo ir priešiškumo Tary
bų Sąjungos atžvilgiu, nes 
ten, kur prasideda panašus 
piudymas, ten pakelia galvą 
imperialistinė reakcija”.

Atsišaukimas pabrėžia, 
kad “Vokietijos komunistų 
partija buvo ir pasiliks 
ryžtingos kovos prieš impe
rialistinius karus partija, ji 
visuomet šventai saugojo 
Karlo Libknechto ir Rozos 
Liuksemburg, Ernsto Tel- 
mano ir Šero vėliavą”.

“1941 metų spalio mėnesį,

pa
to, 
už 
dėl

ratinėmis laisvėmis įvedi
mo kelią.

Prie šios istorinės ribos 
mes, komunistai, visus dar
bo žmones, visas demokra
tines ir pažangiąsias tautos 

! jėgas kviečiame didelei ko
vai už demokratinį Vokieti
jos atnaujinimą, už krašto 
atgimimą.”

Atsišaukimas iškelia šiuos 
neatidėliotinus Vokietijos 
atstatymo uždavinius:

Visiškas hitlerinio rėžimo 
ir hitlerinės partijos likučių 
likvidavimas, kruopštus vi
sų viešųjų įstaigų valymas 
nuo aktyvių nacistų. Be ka
ro nusikaltėlių, traukiamų 
Susivienijusių Nacijų teis
man, nubaudimo, Vokietijos 
teismų sprendimais griež
čiausiai turi būti nubausti 
visi nacistai, įvykdę krimi
nalinius nusikaltimus, visi 
hitlerinės išdavystės vokie
čių tautos atžvilgiu bendri
ninkai.

Kova su badu, nedarbu ir 
pastogės neturėjimu, visa
pusiškas aktyvus rėmimas 
savivaldos organų jų sieki
me sparčiai užtikrinti nor
malų gyvenimą ir atgaivin
ti gamybą. Pašalinti kliūtis 
laisvai prekybai ir privati
nėms verslamonėms plėtotis 
privatinės nuosavybės pa
grindais.

Įvesti demokratines tei
ses ir laisves, legalizuoti 
laisvas darbininkų ir tar
nautojų profesines sąjun
gas ir visas antifašistines 
demokratines partijas, per
tvarkyti teismus atitinka
mai naujas demokratinės 
tautos , gyvenimo formas, 
nustatyti visų piliečių be 
rasės skirtumo teisių prieš 
įstatymus lygybę ir griežtai 
bausti rasinės neapykantos 
pasireiškimus, įvykdyti mo
kyklų žinybos ir švietimo 
įstaigų valymą nuo fašisti
nio ir reakcinio užsikrėti
mo, kovoti dėl tikrai demo
kratinės, laisvos ir pažan
gios dvasios visose mokyk
lose ir mokslo įstaigose į-

v dieną išsiuntė Į Centrą, Brook-įgas koncertas. JĮ rengia Nau- 900 darbininkų stovėjo pikie- 
lynan, keletą šimtų svarų su- josios Anglijos Moterų sąryšis to linijose ir nepraleido streik- 
taisytų drabužių ir kelias de-į naudai dėl Lietuvos vaikučių . laužiu. Tada kompanija pasi- 

jšimtis porų čeverykų. Tai an-1 kalėdinių dovanų. Programa kvietė policiją Į talką, kad iš- 
“rtras pasiuntimas dėl Dešimto- bus labai Įvairi, tai pravartu vaikyti pikietuotojus ir suleis- 

e<.*..„x.*...*_ - ,---- ,*4.„4.„ l ,.s------- ------a.- [{.j streiklaužius.
Atėjus policija puolėsi ant 

pikietuotojų ir daužė galvas, 
; be skirtumo, moterims ir vy
rams. To pasėka: 50 streikie- 

!rių sumušta, 9 iš jų taip skau
džiai užgauti, kad teko vežti 

i Į ligoninę, kitų žaizdos ap
tvarstytos vietoje. Po sumuši- 

;mo suleido apie 400 streik
laužių Į studiją.

Kiek čia neseniai, laike ka
ro, Hollywoodo judžių darbi
ninkai taip patriotiškai dirbo 

Tą pačią dieną teatralės!ų.' prisidėjo prie karo laimėji- 
komisijos turėjo Įvykti pasi- m0) 0 dabar mūsų pačių mies- 
tarimas, lųid žymesnį veikalą ;to policija daužo jiems gal- 
susimokinti ir perstatyti Bos-|vas Darf be to, užsidėję du- 
tone, bet S. Baronas su pa*-įjines maskas ir apsiginklavę 
rinktu veikalu iš Montello ne
galėjo pribūti, kadangi East
ern Massachusetts busų ir gat- 
vekarių valdytojai ir darbinin
kai išėjo Į generalį streiką 
lapkr. 13 d. iš ryto, reikalau
dami pakelti algas apie 40 
centų Į valandą. Tas streikas 
palietė daugiau, kaip pusę mi
lijono keliautojų. Gubernato
rius Tobin mano prašyti fede- 
ralės valdžios pagalbos dėl 
užbaigimo streiko.

D. J.

suprantama, — sakoma at-|ra delegatų Į ADL Suvažiavi- 
_______ !, — kad si prie
monė nė kiek neišplečiama 
į stambių valstiečių ūkių že
mės nuosavybę.”

Baigiamojoje atsišaukimo; per penkius pastaruosius šeš- 
dalyje sakoma: itadienių vakarus bus šauniau

“Vokiet. komunistų parti-1 parengtos vakarienes, nuo ku- 
jos Centro Komitetas mano,; 
kad aukščiau atpasakota i 
platforma gali būti bazė' 
antifašistiniu demokratiniu i C- V i
partijų (komunistų partija, i 
social - demokratų partija, ' 
Centro partija ir kitos) i 
blokui sudaryti. Mes mano-| 
me, kad toks blokas gali; 
būti patikimas ramstis ko
voje dėl galutinio visų hit
lerinio režimo likučiu likvi
davimo ir dėl demokratinio 
režimo Vokietijoje sudary-
mo."

Vokietijos komunistų par
tijos Centro Komiteto pa- 

’vedimu, atsišaukimą pasi
rašė šie asmenys:

Vilhelm Pik, Valter Ulb- 
richt, Franc Dalem, Anton 
Akerman, Gustav Sobotka, 
Otomar Geške, Johan R.. 
Becher, Edvin Gerkle, Hans 
Endrecki, Michel Niderkir- 
chner, Herman Maten, 
na Gertner, Vernhard 
nen, Marta Arendze, 
Vincer, Hans Male.

Ire- 
Ke- 
Oto

mą Pittsburgh, Pa., lapkričio 
23 ir 24 del. Kad sukelti pi
nigų delegatų kelionės lėšoms 
ir pasveikinti Suvažiavimą, tai

irių pelnas tik tam dalykui bus 
sunaudotas. Čia ant vietos dvi 
moterys padare surprizą: II. 
Simanaučiene savo rūpesniu, 
neimant nieko rtiaisto lėšoms 
iš Įplaukų, duos vakarienę 
spalių 20 d. ir Mary Mas- 
teikienė tą patį padarys se
kantį šeštadienį, spalių 27 
d. Bus nenuostabu, jei atsiras 
ir daugiau tokių patrijočių mo
terų. Todėl, yra prašoma, 
kad skaitlingiau atsilankytų Į 
šeštadienių vakarus, 318 W. 
Broadway, ir kas išgali, kad 
prisidėtų su auka ir savo da
lyvavimu dėl to gražaus rei
kalo.

Į ADL Suvažiavimą, kaip 
girdėti, visos pažangiųjų orga
nizacijų kuopos rengiasi pa
siųsti delegatus. Kas sudaro 
populiariškiausį dalyką, tai su
siliejimas kelių kuopų dėl su
rengimo vieno' bendro paren
gimo. Cambridge’aus 8-ji kp. 
turės garbę, kad pas juos visi 
turėsime važiuoti bankietauti. 
Reiškia, tas garbingas bankie- 
tas delegatų išleidimui įvyks 
Lietuvių Kliubo svetainėje,

kiekvienam dalyvauti.
Prastos žinios, tai, kad jau 

Įpusėjo spaliu mėnesis, kuria-; 
me 
jus 
to. 

‘ja, 
užsiėmęs kliubo remontavimu 
ir dar nežino, nei kada pa-j 
baigs tą didelį darbą. Reiškia, ! 
senieji negali, o naujų vaji- 
ninkų nesiranda, kad stotų į 
darbą.

Laisvės užrašinėjimo va-j 
eina, o vajininkų nešima-. 
Mat, J. Burba nesveikuo-1 
A. Dambrauskas dar vis

iki kojų puolė ramiai strei
kuojančius darbininkus.

žiūrint i šią padėtį pasijun
ti, kad iki kapitalistai val
dys pasaulį, nebus jokios tei
sybės nei žmoniškumo. Norin
tieji sulaukti šviesesnio ryto
jaus, turi rimtai ir tvirtai or
ganizuotis ir kovoti prieš visą 
kapitalistinį brudą.

Judžių Darbininkas.

LENGVINA

STRĖNŲ GĖLĄ
GREITAI!

Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
paprasta strėnų jrėla. Johnson’s 
Back Plaster! lengvina skausmą, 
sustingimų, (veržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra perve 
ras knvffas

IN 'SOLITARY CONFINEMENT

UNCOMFORTABLY SITTING on a battered bunk, Mayor Fiorello LaGuardia 
tries out a reproduction of a solitary coaflnemen* cell at a prisoner-of- 
war exhibition in New York City. Lho bunk was shipped tc the U. S. 
from Stalag Luft 1, Ln Barth, Germany. (International)

KONCERTAS
Jau baigiama sutvarkyti pro
grama ir greit bus paskelbta.

Koncertas Įvyks

Lapkričio-Nov. U Dieną
Bus toje pačioje salėje, kur buvo jau per eilę metų

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

Koncerto bilietai jau gatavi, 
prašome tuojau įsigyti.

Įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00 Vien tik Šokiams 60c 
(valdžios taksai įskaityti)

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ 
Tuojau po programos bus šokiai.

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiam
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(Tąsa)

—Tas marmeladas ne mums.
—Kodėl gi ne ?

— Jis tetinka tik marokiečiams, ispa
nams, prancūzams ir, žinoma, jo tiekė
jams. Bet mums, tau ir man, tai joks 
marmeladas. Tu negalėsi jo suvirškinti. 
Tik tuomet jį suvirškinsi, kai paspra
gins tau juo į šonkaulius. Tačiau tuomet 
tu pasileisi bėgti ir spruksi taip greitai, 
kad net savo prosenuolį galėsi dar pasi
vyti ir su juo kartu keliausi į geresnį pa
saulį.

Prosenuolį! Klausimas, ar aš jį kuo
met nors turėjau? Ar gi Stanislovas jau 
galėtų kai ką žinoti?

Iš mano lūpų tuojau išsprūdo klausi
mas:

— Tai tu jau, vadinas, žinai, kas te
nai yra. Tu juk ne—

— Nežiūrėjai. Taigi, sakyk, kokio dy
džio kupranugariu tu mane ištikrųjų 
laikai. Kai dar tie trys bajorai tebebuvo 
pas kapitoną kajutėj ir viršuje liukas 
buvo sandariai uždarytas, kad niekas 
tenai neįsiveržtų, tai jau tuomet aš turė
jau vieną dėžę. Man tereikia tiktai per
skaityti parašą: slyvų marmeladas, arba 
danų 'sviestas, ar corned beef, ar sardi
nės alyvoj, ar šokoladas, ir man jau už
tenka, kad žinočiau, kas ten yra.

—Tačiau ten ištikrųjų yra slyvų mar
meladas, — atsakiau aš.

— Visumet kas nors jų viduje yra, 
bet tu negali to valgyti. Visa tai labai 
dvokia žalvariu. Galima numirti nuo 
kraujo užnuodijimo. Paskutinėj kelionėj, 
kol tavęs čia dar nebuvo, mes vežėm 
corned beef. Žinoma, ir tai buvo akių dū
mimas, bet, galiu tau pasakyti, aš pa
grindiniai prisiputau. Tai buvo puiku. 
Man nieko blogo neatsitiko. Jie buvo per
gamente suvynioti. Kartais pasitaiko 
žmogui laimė. Buvo geros amerikoniškos 
prekės, vežamos į Damaską ar kaž kur 
arti jo.

— 0 kur gi buvo kaulai ?
— Kaulai? Corned —? Ak taip, tu 

galvoji apie kaulus. Ten buvo krabai. 
Krabai. Karabinai. Hade in U.S.A. Gra
žiausio modelio. Tuomet kapitonui buvo 
sunku ištempti vielą. Buvo konjako, kep
snių, vištų ir šviežių daržovių. Tuomet 
reikėjo užkimšti ne tiktai burną, bet taip 
pat ausis ir uoslę. Vienas prancūzų me
džiotojas, kol mes dar nebuvom išplau
kę, prikibo prie mūsų. Jie visur slanki
nėja aplink, cigaretais ir frankais skina
si jie sau kelią. Tačiau vis dėlto jis turė
jo pasitraukti ir žemai dar kapitonui 
nusilenkti.

— Tai nė vienas jūsų už tuos frankus 
nieko nešvilptelėjo?

—Pas mus? “Jorikėj”? Mes visi esa
me mėšlas ir nė vienas neturime ko pra
nešt. Mes esame mirę. Tu taip pat. Na, 
tik įsidėmėk, įkišti nosį į kito piniginę, 
žvilgterėti į stiklinę spintą arba atida
rinėti dėžes kur nors krautuvėje arba 
ir pačioj “Jorikėj,” antrajam ir pirma- 
jaip karininkui kūju žiebti į pakaušį, vi
sa tai yra garbingi dalykai. Visumet ga
li laikyti aukštai iškėlęs galvą, visumet 
tau lieka tavo garbė, tavo išdidumas. Ta
čiau padėti policijai, bent per nago juo
dymą jai padėti, yra nepadoru. Tuomet 
tu nebegali pažvelgti žmogui į akis. Jei 
jie ko nori, leisk jiems tai daryti. Tačiau, 
jei tu esi padorus vyrukas, tie tipai nie
ko i tavęs nelaimės. Aš labiau norėčiau 
ant “Jorikės” ir su “Jorike” pasibaigti, 
žūti, negu su policininku pasikeisti savo 
likimu.

Mes stovėjom ant inkaro Portugalijos 
pakrašty, norėdami paimti prekių, ku
riomis būtų galima kai ką uždengti ir 
“Jorikę” apšvarinti. “Jorike” staiga bu
vo pasidariusi įtartina. Dėl to kapitonas 
ėmė tiktai tikras prekes ir dabar jis ne
bedrįso savo prekių klaidingai deklaruo
ti. Viskas buvo atlikta labai švariai, nė 
Vienas punktelis negalėjo būti įtartas. 
Tai buvo labai pigios prekės, nes visi bi- 
;ojo vertingesnes “Jorikei” patikėti. Kas 
ją pažino, tokių prekių nedavė. Tačiau 
juk yra ypatingai daug prekių, kurios 
{►ačios dar nesudaro vertės, bet reikia 
as vežti ir jos yra per geros, kad būtų 

Vežamos vien tik kaip balastas. Tokios 
5prekės savo vertę įgauna tik tuomet, kai 
os esti iškrautos iš laivo reikiamoj vie

toj.
Penktą valandą po pietų mes nebetu

rėjom ko dirbti ir darbas prasidėdavo

ąĮiM^ĮįB^jįįggHi

Laisvi—-Liberty, Lithuanian Daily

tik kitą rytą 7-tą valandą. Toks būdavo 
darbo laikas, kai mes stovėdavom ant in
karo prie uosto-vartų arba prie kranti
nės. Darbas tokiais atvejais dažniausiai 
būdavo nemalonus, tačiau vis dėlto ne 
toks sunkus, kaip kelionėj. Čia jau bū
davo galima kartais vieną kitą valandą 
pasėdėti ir ramiai paplepėti. Laivas vi
sumet yra pakankamai didelis, kad būtų 
galima kur nors pasėdėti, kad nesiba- 
dytum su kitais alkūnėmis.

Kiek “Jorikės” laive buvo žmonių, 
tiek čia buvo atstovaujamų ir tautų. 
Kiekviena tauta turi savo mirusiuosius, 
kurie, nors ir gyvena ir kvėpuoja, tačiau 
tautai jie yra amžinai mirę.. Kai kurios 
gi tautos visai atvirai laiko savo miru
siųjų laivus. Šie mirusiųjų laivai yra 
vadinami svetimšalių legijonais. Kas iš 
jų gyvas pasitraukia, tas, gal būt, gali 
tuo būdu nusipirkti naują gyvenimą. Jis 
gauna naują vardą, kuris jam yra pa
tvirtinamas ir jis tautoje susiranda vie
tą, lyg būtų tik ką gimęs kūdikis.

Visi įsakymai ir komanda “Jorikės” 
laive būdavo anglų kalba ir visi pasikal
bėjimai taip pat vykdavo angliškai, nes, 
kaip nors kitaip susikalbėti, nebuvo ko 
ir galvoti. Tai buvo nepaprastai ypatin
ga anglų kalba. Tiktai kapitonas kalbėjo 
gryna, taisyklinga anglų kalba. Visi gi 
kiti kalbėjo tokia kalba, kuri su angliš
kąja neturi nieko bendro. Tai buvo juri
diška kalba. Mūsų nuosava kalba.

Sunku nupasakoti, kaip ta kalba at
rodė ir skambėjo. Juk kiekvienas jūri
ninkas žino porą tuzinų angliškų žodžių. 
Taip pat kiekvienas jų žino nuo trijų iki 
šešių žodžių, kurių kiti nežino, bet kartu 
begyvendami laive iš jo išmoksta, jei jau 
laive kalbama angliškai. Tuo būdu kiek
vienas per trumpą laiką prisigaudo 
maždaug po du šimtu žodžių. Du šimtu 
anglų kalbos žodžių, vien tik tuo būdu 
išmoktų, o be to, dar skaičiai, dienų ir 
mėnesių vardai angliškai, kiekvieną 
žmogų įgalina viską aiškiai ir be jokių 
abejonių išreikšti, ką jis šiame mažame 
ratelyje nori pasakyti. Turint tokį kal
bos turtą, jau galima papasakoti visą 
romaną. Žinoma, jis negali skaityti jo
kios angliškos knygos, o dar mažiau an
glišką laikraštį. Jokia kita Europos kal
ba jos mokiniams negali būti tokia nau
dinga, kaip anglų kalba, kadangi taip 
lengvai ir taip greitai galima ja naudo
tis gyvenime.

Kol aš jorikiškai supratau ir kol pats 
galėjau jorikiškai kalbėti, praėjo dau
gelis dienų. Jei aš būčiau vartojęs žo
džius ir žodžių junginius taip, kaip aš 
juos nuo pat savo pirmųjų drėgnų žing
snių buvau girdėjęs ir pliauškęs, tai nie
kas manęs “Jorikėj,” išskiriant patį ka
pitoną, nebūtų supratęs ir vargiai ar bū
tų kas tikėjęs, kad aš angliškai kalbu.

Kaip gi ta jorikiškai angliška kalba 
atsirado ir kaip anglų kalba pateko ir į 
kitus mirusiųjų laivus? Tas kalbų mi
šinys, kuris susidarė susirinkus į “Jori
kę” įvairių tautų žmonėms, kurie ja 
plaukiojo, būtinai vertė surasti vieną 
bendrą kalbą. Kadangi kiekvienas, kuris 
nors tik porą savaičių plaukioja, gerokai 
moka sulaužytos anglų kalbos ir ją tuo
jau atsinešęs paleidžia į apyvartą, tai 
taip savaime anglų kalba pasidaro ko* 
mandavimo ir pasikalbėjimų kalba.

Yra tokių žodžių, kaip first-mate, pir
masis karininkas, kuriuos daugumas ži
no, ir taip pat yra žodis money, kurį 
kiekvienas žino.

Tačiau gyva kalba juk plėtojasi, atsi
randa kalbos rutuliojimasis, kuris pasi
reiškė ne tik “Jorikės” laive, bet yra 
pastebimas visose tautose, kadangi kiek
vienoj tautoj jis atsiranda.

Žodis mate vakarinėj Londono daly 
visai kitaip ištariamas negu rytinėj, o 
aštuoniasdešimts procąntų amerikiečių 
tą žodį visai kitaip ištaria negu anglai 
ir taip pat labai daug kas jį rašo visai 
kitaip ir naudoja visai kitokiai sąvokai 
išreikšti negu kiti.
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Pittsburgh, Pa.
North Sides lietuvių drau

gijos kas metai surengia vie
ną bendrą išvažiavimą-pikni- 
ką. Tą pikniką vadina North 
Sides Lietuviu Diena. Tikslas 
— palaikyti draugiškumą 
northsidiečių lietuvių -tarpe. 
Padarytą pelną atiduoda del 
kokio labdaringo tikslo, šiais 
metais toksai išvažiavimas 
įvyko rugpjūčio 26 d. Išvažia
vimas pavyko visais atžvil
giais. Buvo nuo to išvažiavimo 
pasiųsta Deshon ligoninei 
$300.

Rodos, tuomi visi turėtų 
džiaugtis ir didžiuotis, kad 
yra atliktas labdaringas dar
bas ir geroj nuotaikoj. Bet 
kas tau. Atsirado koks tai 
peckelis, pasivadinęs North- 
sidiečiu, ir peckoja į “gazie- 
fas,” kad ten nebuvo jokia 
Lietuvių Diena, bet paprastas 
piknikas, ir kad tame pikni
ke tik bolševikai dalyvavę, nes 
Į Dangų žengimo parapija 
neprisidėjus. Matomai, labai 
mažai tas Northsidietis žino 
apie North Sides Lietuvių Die
ną.

Per 10 metų jau yra ren
giami tokie parengimai ir Į 
Dangų žengimo parapija nie
kados nėra prisidėjus. Toksai 
parengimas yra rengiamas 
North. Sides draugijų.

Kaip visados, taip ir šiais 
metais į tą parengimą atvyko 
maišyta publika. Juk ir pat
sai Northsidietis dalyvavo.

Aišku, kaip diena, kad pas 
tokį Northsidietį yra blogas 
tikslas; jis nori niekinti tai, 
kas yra gražu ir prakilnu; jis 
nori pakenkti palaikymui bro
liško sugyvenimo lietuvių tar
pe.

Gabaliausko Išgąstis
Šaukiamas Antrasis Demo

kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas P i 11 s b u rghe, 
lapkričio 23 ir 24 dienomis, 
Gabaliauskui įvarė tokį išgąs
tį, kad savo “gazietoj” šaukia, 
kaip kad būtų proto netekęs. 
Jis sako, būk tas suvažiavi
mas yra šaukiamas Rusijos 
valdžios įsakymu, būk Rusija 
tą suvažiavimą finansuoja, ir 
t.t. Gabaliauskas ant tiek su
simaišė prote, kad net to su
važiavimo dienos nežino. Sap
nuojasi jam lapkričio 4-ta, 
nes, mat, koksai ten kermo
šius įvyksta tą dieną jo nau
dai.

Kažin, ar Gabaliauskas ti
ki, kad jis tokį žioplį galėtų 
surasti Pittsburghe, kuris ga
lėtų tikėti tam jo blofui?

Taip, į Pittsburghą suva
žiuos lietuviai iš visų Ameri-

kos dalių ir nuo įvairių drau
gijų. Suvažiuos pasitarti, kaip 
Amerikos lietuviai galės iš
tiesti broliškos pagalbos ran
ką Lietuvos žmonėm, kuriem 
ta pagalba dabar yra labai 
reikalinga, nes hitlerininkai 
baisiai sunaikino Lietuvą.

Gabaliausko blofai, keiks
mai ir visokį šmeižtai Antra
jam Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui nepa
kenks.

Gabaliausko “Knyga”
Šių metų pradžioj Gaba- 

liauskas paskelbė savo “ga- 
zietoj,” kad išleis “knygą” su 
vardais suregistruotų lietuvių 
kareivių, tarnaujančių Ameri
kos kariuomenėj. Atspausdino 
tam tikras registracijos blan
kas ir dalino kliubuose, drau
gijų susirinkimuose, karčia- 
mose ir t.t. Aukų buvo prašo
ma ir priimama. Iš visko bu
vo aišku, kad tai buvo daroma 
pasipelnymo tikslu, o ne ko
kiu ten patrijotišku išrokavi- 
mu.

Vėliau paskelbta, kad vi
sos kareivių motinos gaus tą 
“knygą” veltui, kurios tiktai 
ateis gegužės 6-tą į Gaba
liausko rengiamą kermošių, 
žinoma, atsirado tokių moti
nų ir tėvų, kurie aukavo ir 
laukė tos gegužės 6-tos. Atė
jus tai dienai, tos “garsiosios 
knygos” niekas nematė. t

Kodėl ta “knyga” nepasiro- i 
idė? Garsinta buvo prieš pati 
gegužės 6-tą. Ar manote, kadi 
Gabaliauskas nežinojo, kad: 
tokia knyga nėra spausdina-Į 
ma? Jis žinojo, bet jam rei- j 
kėjo su ta “knyga” vilioti, | 
kad daugiau tėvų ir motinų | 
ateitų į jo rengiamą kermo
šių. Dabar vėl skelbiama, kad 
ta pati “knyga” bus išleista, 
bet dabar yra iš naujo renka
mos penkinės ir kas tik duos 
penkinę, to vardas bus į tą
“garsiąją knygą” įdėtas.

Vargšų Brolis.

PUNKTAI
UŽ SVARĄ

UŽ SAVO

PANAUDOTU 
RIEBALU

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Avė., cor. Grand St, Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0753. |%.....—ZL --
Lietuviu Kuro Kompanija

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniant 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.
HDH

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

J

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Chicagos Žinios
Apvogė Barberį Peknj

Bridgeportietis b a r b e r ys 
George Peknis, kurio barber- 
nė randasi kelios durys nuo 
Halsted, ant 3rd St., trečia
dienį tapo apvogtas. Vagišiai 
išdaužė durų langą ir įėję iš
sinešė pinigų register!.

Kariai Svarstys Bonų 
Klausimą

Antrojo Pasaulinio karo ve
teranai jau susiorganizavo sa
vo veteranų organizaciją -— 
American Veterans of World 
War II. Sutrumpintai vadinsis 
Amvets. Į organizaciją priims 
tik antrojo pasaulinio karo ve
teranus, vyrus ir moteris.

Amvets atidarė pirmą sesi
ją savo nacionalės konvenci
jos Stevens viešbutyje. Ren
giasi sudaryti plačią legisla- 
tyvę programą. Svarbiausias 
klausimas ant dienotvarkio, 
tai bonų klausimas. Vetera
nai šiame klausime pasidali
nę. Vieni sako, kad jie nerei
kalauja išmaldų. Kiti stoja už 
tai, kad karo bonai būtų išmo
kėti veteranams tuoj aus. Jie 
tvirtina, kad kariai užsipelnė 
bonus, nes kada jie tarnavo 
karo pareigose, kiti namų 
fronte užsidirbo gerus pini
gus.

. 7 v 1K. Dankšas Susilaužė Koją
K. Dankšas, 4335 W. Har- i

Telef. HUmboIdt 2-7964

rison St., susilaužė koją. Ne
seniai parvyko iš ligoninės ir 
dabar randasi savo namuose.

Svečiavosi Antanas 
Salaveičikas

Chicagoj smagiai pasisve
čiavo Antanas Salaveičikas, iš 
Westfield, Mass. Sykiu su juo 
buvo atvykęs jo žentas Juo
zas Masiulis, neseniai paliuo- 
suotas x iš Armijos, kur' jis 
šauniai atsirekomendavo avia
cijoj.

Antanas Salaveičikas, sykiu 
su savo broliu Beniu, pas ku
rį buvo apsistojęs, atsilankė 
Vilnies įstaigoje. Ta proga 
užsirašė Vilnį ir paaukojo jos 
reikalams $4.50.

Svečiui patiko Chicaga. Jis 
aplankė ir jos muziejus. Da
lyvavo ir Vilnies piknike. Pa
simatė su savo giminėmis Va
siliauskais, Gudu ir kitais.

L.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
- » ■ —— ■ ■

MARŠKINIAI '!
JŪSŲ VYRUI?

Jūsų panaudotų Riebalų reikia 
pagelbėt marškinius gaminti | 
jūsų vyrui ... nylonus jums ... j 
taip pat muilą ir daug kitų 
daiktų dirbti. /

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

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

VALANDOS: į Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys ūžė j imu? 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

rf..GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri1 V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glviais. 
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

159 £RAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefoną* E V. 4-8698
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Fosteris Sako, Kongresine Medžioklė prieš 
Raudonuosius Yra Imperializmo ir Fašisti

nės Reakcijos Priedanga, Įžanga į Gestapo
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

(slaptoji nacių policija) ir 
turėtų būti panaikintas.”

Atsakinėdamas į Rankino 
ir kitų komiteto narių klau
simus, Fosteris vedė ofen- 
syvą prieš juos. “Pigus 
siundymas prieš raudonuo
sius siekia apdurųti žmo
nėms akis, kad už tų du- 
mų pasislėpdamos ameriki
nės imperializmo jėgos ga
lėtų briautis pasaulį už-, 
viešpatauti.”
Sako, kad Trumanas Nusi

leido Reakcininkams;
Smerkia Byrnesą

“Šį pasimojimą pasauliui 
užviešpatauti būdingai at
stovauja Herbertas Hoove- 
ris, Tom Dewey, John F. 
Dulles ir senatorius Ar
thur H. Vandenberg,” sakė 
Fosteris.

Republikonas kongresma- 
nas Parnell Thomas, Dieso 
komiteto veteranas, užpro- , 
testavo, kad “jie nėra vai-: 
džioje.”

‘Taip tamstai rodosi,” at
sakė Fosteris: Hooverio 
balsas ištikrųjų yra galin
gesnis kongrese, negu Tru- 
mano balsas, kaip nami

niais, taip tarptautiniais 
klausimais. Briovimesi į pa
saulinį viešpatavimų, pre?., 
Trumanas pasirinko nuo* 
laidavimo politiką, pasiduo
damas imperialistinių jėgų 
spaudimui.”

Fosteris pridūrė, jog 
Trumanas pasižadėjo vyk
dyti demokratinę preziden
to Roosevelto politiką. Ta
me pasižadėjime jį remia 
komunistai, bet per pasku
tinius du mėnesius Truma- 
na^ nusileido kas liečia po
karinę politiką Vokietijoje 
ir kitur, tęsė Fosteris.

“Priešpatapinio” Rašto 
Brukimas

Rankinas kartotinai ir 
atkakliai klausinėjo Foste- 
rį apie knygelę, kurią Fos
teris prieš 33 metus parašė 
apie sindikalizmą. Fosteris 
jau pirm poros tuzinų metų 
atšaukė pareikštas tame ra
šte Nuomones.

Rankinas reikalavo atsa
kyt į jo klausimus apie tą 
senobinę knygelę ir “apie 
valdžios nuvertimą.” Fos
teris atsiliepė:

“Aš nebūsiu įrankis tam
stos planų raudoniesiems

medžioti. Aš esu komunis^ 
tas, ne sindikalistas.”

Čia Fosteris iš savo pusės 
statė klausimą:

Kodėl Rankinas vengia 
bet ko tikro, o kaišioja 
“priešpatapinį” raštą, nors 
tas raštas neatspindi nei 
Fosterio nei Komunistų 
Partijos minčių? šis klausi
mas taip suerzino Rankiną, 
kad jis “eksplodavo,” kaip 
rašo vienas koresponden
tas.

Rankinui sugedo ūpas, ir 
jis truputį aptilo. Tad Fos
teris, besikalbėdamas su ki
tais komiteto nariais, gavo 
progą pareikšti:

“Byrnes’o paskyrimas 
valstybės sekretorium bu
vo milžiniška nuolaida ame
rikiniams imperialistams. 
O šį faktą įrodo Dulles (re- 
publikono advokato) pasky
rimas kaip vyriausio pata
rėjo Byrnes’ui Londono 
konferencijoj.

“Tai bloga buvo diena 
Jungtinėms Valstijoms ir 
pasaulio demokratijai, kada 
p. Byrnes užėmė valstybės 
sekretoriaus vietą?’

Į klausimą, kodėl komuni
stai “kišasi” į unijas, Fos
teris atsakė, jog darbo uni
jos yra “pats demokratijos 
pagrindas; jei nebūtų dar
bo unijų, tai būtų fašizmas 
šioje šalyje.”

Racine, Wis

ir 
ne-

iš

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

P. glajus, Chester .................. 156
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .. 144
W. Brazauskas, Hartford ........... 130
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 126
Geo. Shimaitis, Montello ........... 110
P. Šlekaitis, Scranton ............... 104
A. Valinčius, Pittston ................  104
A. P. Dambrauskas, Haverhill 100

I

Punktai
ALDLD 25 kp., Baltimore ........... 96
B. Radzevičius, Wilkes-Barre .... 78
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 78
V. Ramanauskas, Minersville .... 72
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 66
S. Puidokas, Rumford .............. 44
J. Vaivada, Rochester ............... 26
P. Baranauskas, Bridgeport ...... 26
P. Anderson, Rochester .............  24

JAVOS ŽMONĖS ATME
TA HOLANDŲ PLANĄ
Sukilusių Javos salos 

žmonių vadai atmetė Ho- 
landijos siūlymą sudaryti 
bendrą holandų ir gyvento
jų valdžią.

Jankiai surado Japonijoje 
30 milionų dolerių 
paslėptų deimantų ir 
brangumynų ir 20 
ginklų ir amunicijos.

vertės 
kitų 

t rokų

turi užtektinai ižde pinigų.
Kada diskusuota Vilnies 

vajaus klausima^, pasirodė, 
kad tie nariai, kurie nesilan
ko į susirįnkimus ir retkar
čiais teateina, tai jie jaučiasi, 
kad bile kultūrinis arba or-' 
ganizacinis darbas jiems sve
timas. Visas vajaus darbas 
palikta tvarkyti vienam as
meniui. Tai negeras ir peikti
nas toks narių, elgesys. Be to, 
jie bijosi paliesti pačių svar

ia laušimu, 
unijose 
tarpe.

Šelpimo

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS, Turkiškam masadžiavimųi, aukš
to

3032

spaudimo, ir rusiškame kambaryje. 
Nuolatinis darbas.

SHELDON BATHS, 
W. 21st STREET, CONEY ISLAND 

(247)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

į I

ir

RANKINES SIUVĖJOS IR OPERATORES. 
Patyrusios. Bed Jackets, zig-zag mašina. 

6 dienos, nuolat.
M. T. ROURKE CO., 

15 WEST 36th ST. N. Y. C.
(247)

MERGINA PRIE BUFETO
Patyrusi. Nuolatinis darbas.

BERTHOLD’S BAKERY, 
410 BROADWAY, BROOKLYN.

(249)

POLIŠIUOTOJAI IR 
PAGELBININKAI

Patyrę prie aluminum indų 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS 
LIBERTY METAL STAMPING CO. 

98-34 JAMAICA AVE. 
RICHMOND HILL, L. I.

(261)

BRASS FOUNDRY VYRAI

fe

I

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, įskaitant viršlaikiu*. 

INGE, 59 Fine St., New York City.
(X) I

Liejimui Brass iš Numerio 60 
Tirpinimo Katilų ant 

Monorail Grandinų Keltuvų.

P. Pilėnas ir S. Reikauskas iš Philadelphijos prisiun
tė naują skaitytoją ir atnaujinimų. Bet nepralenkė dd. 
Žukauskienės ir Svinkūnienės.

J. Bakšys, iš Worcester prisiuntė naują skaitytoją 
(jam pridavė drg. Kilienė) ir kelioliką atnaujinimų; 
tuomi ir pralenkė Stripeiką su Kudirka.

C. K. Urbonas iš Hudsono įstojo į vajų, prisiųsda- 
. mas naują skaitytoją ir atnaujinimų. Laukiame dau

giau žinių iš Hudsono.
Taipgi į vajų įstojo ir ALDLD 25 kp. Baltimore, 

Md., kuopos veikėjas drg. Paserskis prisiuntė keletą 
atnaujinimų.

Vajininkai A. Balčiūnas, brooklynietis, ir D. P. Le
kavičius, pittsburghietis, pakilo punktais, prisiųsdami 
atnaujimų.

Nuo pavienių skaitytojų po vieną naują skaitytoją 
gavome sekamai: Peter Grigaliūnas, Cambridge, Mass.; 
Frank Ivan, Hyde Park, Mass., ir J. Moskaitis, Spring 
Valley, Ill.

Tai tiek šį sykį. Tikimės, kad pradžioje savaitės 
gausime daugiau žinių nuo vajininkų.

Širdingai dėkojame vajininkams ir pavieniams skai
tytojams už gražų pasidarbavimą.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.
®,------ s

Stokite į Kontestą Gavimui 
Laisvei Nau j y Skaitytoj y 

9

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo 
su 1 diena spaliy-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-tą $12, 9-ta $10 ir 104a $5.

Laisvės prenumerata $6.50 metams ir $3.50 pusei 
metų. Ęrooklyne ir Kanadoje $7 metąm» ir $$.75 pusei 
metų. Lietuvoje ir kitur užsieniuose $8.00 metams.

Norintieji dalyvauti vajuje, malopękįtę tuojau kreip- 
tis į Laisvės Administraciją ir tuojau bus suteikto^1 jums 
visos informacijos ir vajui reikalinga medžiaga.

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

i, u ........  -J...................................    —4U

Įkaitino 24 Didžius 
Nacių Nenaudėlius
Berlin, spal. 18. — Ketu

rių didžiųjų talkininkų tri
bunolas įkaitino Hermanną 
Goeringą, Rudolfą Hessą, 
von Ribbentropą, Julių 
Streicherį, Alfredą Rosen- 
bergą, admirolus Doenitzą 
ir Raederį, gen. Wilhelmą 
Keitelį ir 16 kitų nacių bu
vusių vadų, kaipo didžiau
sius karinius kriminalistus, 
Sykiu tapo įkaitintos 7 na
ciškos organizacijos.

Tarp karinių kriminalis
tų yra ir Kruppų amunici
jos ir ginklų trusto galva 
Gustav von Bohlen und 
Halbach,

Iš LDS 164 Kuopos 
Susirinkimo

Sekmadienį, spalių 7 d., 
įvyko LDS 164 kuopos susi
rinkimas pas drgg. Krizius. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas W. Krizius.

Iššaukta valdybos varda- 
šaukis, po iššaukimo pasirodė, 
kad nebuvo iždininko V. Dzin- 
dzįleto ir iždo globėjos Onos 
Gę.lumbauskienė. Abelnai įlę- 
ga su mūsų nariais, kad jie 
nesilanko į susirinkimus, 
dėl to susirinkimai būna 
skaitlingi.

Perskaityta protokolas
pereito susirinkimo ir priim
tas, kaip skaitytas.

Skaityta laiškas nuo Centro 
sekr. J. Gasiūno, kuriame pra
šoma, kad mūsų kuopos pasi
tiktų savo narius, kurie grįž
ta iš karo tarnybos, draugiš
kai, taip, kad jie jaustųsi, jog 
grįžta prie savo šeimos.

Laiškas perskaitytas ir pri
imtas su užgyrimu, kad Cen
tras rūpinasi karių pasitiki
mu. Bet, kadangi mūsų, kuo
poje nėra, nei vieno nario, ku
ris būtų karo tarnyboje, tai 
jokių tarimų tuo klausimu ne
daryta.

Skaitytas laiškas nuo Antro 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo šaukimo ko
miteto. Laiškas priimtas.

Skaitytai laiškas nuo Vil
nies Administracijos vajaus 
klausime ir priimtas.

Ketvirtas laiškas skaitytas 
nuo Ateivių Teisių Gynimo 
Komiteto, kuriame buvo pra
šoma išrinkti delegatus į kon
ferenciją, kuri įvyks spalių 
20-21 dd., New York, N. Y. 
Laiškas priimtas, bet delega
tai nerinkta. r f

Finansų raštininkas rapor
tavo, kad jis gavęs pakvitavi
mą iš Centro už pasiųstą na
rių mokestį. Taipgi gavęs 25 
egzempliorius ATGK išleistos 
brošiūraitės apie Aukščiausio 
Teismo atsinešimą link Brid
ges bylo. Taipgi raportavo, 
kad visi nariai sveiki, nėra li
gonių. Be to, dar negavęs 
dviejų naujų narių narystės 
paliudijimų. Pridavė bilą už 
25 lakštus narinių mokesčių, 
viso bila 25c. 
ta, kad reikia 
tarui už naujo 
navimą $1. 
$28.28^

Kiti valdybos nariai netu
rėjo raportų. Iždininko rapor
tas priimtas.

Beje, įteikta
jam nariui narystės 
mas.

Ilgai diskusuota 
siuntimo reikalas
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą; prieita prie 
išvados, kad nebus galima pa
siųsti' delegatų, nes kuopa ne-

Taipgi praneš- 
užmokėti dak- 
nario egzami- 
Ižde randasi

vienam nau- 
paliūdiji-

delegatų 
į Antrąjį

Pirkite Tuojau
Ąr norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautų kaip kultūros Centras?

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės šęrų.

Šero Kaina $25
Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų Šerų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

Siųsdami už šėrus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekantu vąrdų:

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

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

biausių gyvenime 
kurie diskusuojami 
abelnai darbininkų

Lietuvos Žmonių 
Reikale

Finansų raštininkas prane
šė, kad drg. Antanina Gutaus- 
kienė, gyvenanti 1017 Birch 
St., turi dikčiai sutaisiusi dra
bužių dėl Lietuvos žmonių pa
galbos, kurie tiek daug nuken
tėjo nuo karo audrų ir žiau
riųjų nacių laike okupacijos. 
Jis prašė visų kuopos narių, 
kurie turi nuliekamų drabu-'' 
žiu, kad nuneštų pas Gutaus- 
kienę, jog galėjus juos juo 
greičiau išsiųsti j Lietuvą.

Labai Gražus Judis
Racine bus rodomas Sovie

tų Sąjungoje gamintas judis 
“Zoya.” Jis bus rodomas spa
lių 24 dieną, 1945 m., Up
town teatre. Galėsite matyti 
nuo 7 vai. iki 9 vai. vak. ir 
nuo 9 vai. iki 11 vai. vak., 
reiškia, bus rodomas vieną 
vakarą du kartu.

šis judis svarbu pamatyti 
kiekvienam žmogui. Jame at
vaizduojama, kaip naciai 
kankino pavergtus žmones. » 
x Apie Zoya girdėjo visas de
mokratinis pasaulis. Radijo 
komentatoriai aiškino apie jos! 
pergyvenimus ir nacių žiaurų 
kankinimą jos bei nužudymą.'

Kas svarbu, tai, kad toji 
karžygė, kurią naciai pakorė, 
eidama į kartuves šaukėsi į 
Sovietų žmones, kurie buvo 
prievarta .suvaryti žiūrėt, kaip 
jų didvyrė yra kankinama, 
kad jie nepasiduotų ir kovotų 
iki naciai bus sumušti ir jie 
atmokėtų naciams už jos ir jos 
draugų nužudymą.

Jos troškimas išsipildė, na
ciai sumušti, bet kad arčiau 
susipažinti su Tarybų didvy
rių pasiryžimu laimėti karą ir 
jų dėl to pergyventomis kan
čiomis, tai turimų pamatyti tą 
judi. Ch. Kiselis.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Taipgi Mašinom Moulderių

----- =77==----- "ETAI HOSE 4 TUBING CO
Prie maišų taisymo ar UNION SPECIAL
MACHINE. Geros algos, linksmos aplinkybės.

Viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
L. SCHWARTZ & CO.,

NORTH 8TH ST., BROOKLYN, N. Y.
(248)

DOVER, N. J.
199 Telefonas Dover 1050

c

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral HomeK
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias "suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street
NEWARK, N. J.

TRI.. MARKET 3-5172

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotu vių^lrektorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir . 
karietas vęselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Avė.BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

kiai. Kas kenkia tiems santy- i 
kiams, tas kenkia bendrai pa
saulio taikai ir kenkia abiejų 
šalių žmonių gerovei.

Jeigu nebus glaudžių santy-: 
kių tarpe abiejų šalių, tai ne-s 
bus ir platesnės prekybos. 
Nuo to kentės Sovietų Sąjun
ga, kad ji negalės sparčiai at- j 
sistatyti, o Amerikoj tas dar, 
daugiau didins bedarbę ir mi-! 
lionai žmonių neturės darbo, t

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks spalių 23 d., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės visos 
prašome dalyvauti, yra svarbių rei
kalų. — V. K., sekr. (245-246)

PITTSBURGH, PA.
Koncertas ir Vakarienė. 1 

Liet. 
N. S. 
L. M. 
certas 
pirmu 
dalyvauja Moterų Choras iš Cleve
land, Ohio, vad. M. Mačionienės. 
V. Cipiūtė suteiks keletą dainelių, 
akompanuojant Alice Mačionaitei; 
tikimės gauti ir Krasnicką iš Cleve
land©. Į 'koncertą įžanga 50c. Vaka
rienė $1. Visas pelnas bus skiriamas 
Lietuvos žmonėms, nukentėjusiems 
nuo karo ir nacių teroro. Tad kvie
čiame visus dalyvauti. — Rengimo 
Kom. (244-245)

Rengia 
Moterų Apšvietos Kliubas, 

Spalių 21 d., 2 vai. dieną. 
D. Salėje, 142 Orr St. Kon- 
bus nepaprastai įdomus ir dar 
kartu Pittsburghe. Programe

PITTSTON-WYOMING, PA.
12-tos kp. susirinkimas įvyks 21 

d. spalių, paprastoj vietoj ir papras
tu laiku. Rinksime delegatus į 12-to 
Apskr. pusmetinę 
Taipgi bus kalbama 
Liet. Suvaž. Visi 
M. Kalauskas.

(246)

VYRAI ar BERNIUKAI, prie abelno 
fabriko darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

Route 29, Springfield, N. J.
MILLBURN 6-0043 

 (251)

REIKIA CHAUFFEUIR’IO
Nuolatinis darbas.

PAGEIDAUJAMA GYVENANČIO 
BROOKLYNE

Kreipkitės
MR. KULOK e

89 ELDRIDGE STREET, N. Y. C.
(245)

ŠALTO METALO
ROLIUOTOJAI

IR PAGELBININKAI
Vyrai su šiek-tiek patyrimo

TAIPGI PAGELBININKAI
IR MOKINIAI

Senai įsteigtoje pramonėje
NUOLATINIS DARBAS

___ GERA ALGA
PROGA PAKILIMAMS

H. A. WILSON CO.
97 CHESTNUT STREET

NEWARK, N. J.
(247)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimią. $37.25 Matykite Mr. 
INGE, 69 Pine Street, New York City.

(X)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, bu patogiais 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 5-kių 
Dienų savaitė. Alga $126 j mėnesį pra

džiai. Kreipkitės nuo 2 iki 3 vai. ix> pietų, 
ant 3-čių lubų. 41 Broad Street, N. Y. C.

(246)

GONTORIAI
Patyrę prie brick sidings. 
Mokėsime iki $20 j dieną. 
Acmp Heat & Power. Inc., 
318 Ten Eyck St., Brooklyn.

EVcrgreen 8-2600.
(247)

4

konferenciją, 
apie Am. Dem. 
dalyvaukite. — 

(244-245)

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškų Org. Veikiančio 

Kom. susirinkimas įvyks spalių 21 
d., 7 vai. vak., Liaudies Name, 735 
•Fairmount Ave. Šiame susirinkime 
ateikite ir 'organizacijų nariai, nes 
bus išduota raportas iš atsibuvusio 
Laisvės pikniko. — P. Puodis, sekr.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 21 d., 11 vai. ryto., i 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap- Į 
tarti. — Sekr, (244-245) j

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 21 d., 2 vai. dieną. Draugijų 
Salėje, 4097 Porter St. Draugai, at
eikite visi, pasiimkite knygą—Ber
nardo Gavelio Klaida. Taipgi yra 
prisiųsta iš Centro Balsavimo blan- 
kos, išrinkimui Centro viršininkų 
1946-47 metais. Kurie nepasimokė- 
jote duoklių, prašome užsimokėti. 
Taipgi reikės išrinkti delegatus j i 
Dem. Am. Lietuvių '2-rą suvažiavi
mą, kuris įvyks Pittsburge, lapkr. 
mėn. — N. Astrauskienė, sekr.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 21 d., 2 vai. dieną. Maple 
Parke. Susirinkite visi draugai, nes 
bus svarbus susirinkimas, kuriame 
reikės išrinkti delegatus' į 7-to 
Apskr. konferenciją. Po susirinkimo, 
įvyks Lietuvos Pagalbos Teikimo 
Kom. susirinkimas.—Kom. (244-245)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!

MOTERYS!
TUOJAU REIKALINGOS

ŠIE DARBAI YRA GERAI 
APMOKAMI SU

PUIKIAUSIA TAIKOS LAIKU
ATEIČIA

LENGVOS, ŠVARŪS SUSTATYMŲ 
DARBAI

NELAUKITE—UŽSITIKRINKITE 
SAVO ATEITĮ

KREIPKITĖS DABAR

HATFIELD WIRE
& CABLE CO

346 Bergen Ave. (kamp. Virginia) 

Jersey City, N. J.

BERGEN 4-5800

(250)

■

a

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

MERGINOS prie gręžiamųjų presų 
ir sustatymo darbo.

H. & R. TOOLS DIES &
STAMPING CO.

Route 29, Springfield, N. J.
MILLBURN 6-0043

(261)

OFISŲ DARBININKE
4 valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

Jele fonas HANOVER 2-6900, EXT. 557 .
(247)

MERGINOS 
Patyrusios, kočiojimui ir uibaigimui; 

gera alga.
Barry Hand Laundry, 

77-42 Vleigh Place, Flushing. L. I. 
JAmaica 8-8110

<»«>

$

r
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New Yorkk>/žte^T7l n lot
Angliškas Knygas Kei-i 

čia ant Geros Filmos
Stanley Teatre

Walter Žukas Sugrįžo iš Liet. Literatūros D-jos
Karo Tarnybos i

_

Broklyniečiams gerai žino- :

55 Kp. Siųs Delegatus 
J Pittsburghą

A.Kazakevičiaus 
Atminčiai

BUSAS JAU NUSAMDYTAS VAŽIAVIMUI Į PITTSBURGHĄ
Spaliu 17 dieną sukako pen

ki metai kaip mirė Antanas Brooklyno ir apylinkės dele-į 
galai j Demokratinių Lietuviui 
Suvažiavimą Pittsburghan va
žiuos busu. Komisija jau nu-; 
samdė busą. Kelionė į abi pu
ses kaštuos tik $10.50.

Bušu galės važiuoti 33 asme-! 
nys. Kadangi vieni brooklynie- 
čiai neužpildys buso, tai dele
gatai iš Newarko, Elizabeth, 
Bayonne, Jersey City ir tt., ga-, 
lės kartu važiuoti. Todėl tų ko-j 
lonijų veikėjus- prašome tuo-; 
jaus pranešti, kiek iš kurios i

kolonijos delegatų bus siunčia-Į 
ma į Suvažiavimą ir ai- jie va-i 
žinos kartu su brooklyniečiais. j 
Mums reikalinga iš anksto ži-i 
noti, kad busą galėtume užpil-i 
dyti. Jeigu pasirodytų, kad tu-: 
rime vietos, tai galėtume paim
ti tūlus delegatus ir iš Con-' 
neetieut.

Apie delegatų siuntimą iš sa
vo kolonijos galite pranešti Su-i 
važiavimo šaukimo sekretoriui: i

Dovanos Lietu- 
i vos Žmonėms

Pataisos-Priedai
Nastė ir Pranas Bukniai i 

Moterų Kliubo balių atnešė 3 
pundelius dovanų Lietuvos 
vaikams. Tie liko neužrašyti 
ir nepaskelbti.

Vėliau Priduota
Negalėję ateiti į balių, Lie

tuvos vaikų dovanoms vėliau 
pridavė:

K. Ruškys iš Elmhurst, L. I., 
$5.

/?. Mizara, 427 Lorimer S7..I K. Barnath (per A. Balčiū- 
Brooklyn 6, N. Y. na), $3.RYANO ATAKOS ANT LAIVAKROVIU NEPAJEGE JU SUVARYTI DARBAN

Kazakevičius iš Jamaica, L. I. 
Dar ne senas, pragyveno tik 63 
metus amžiaus.

Antanas savo gyvenimo ke
lionėje daug darbavosi už dar
bininkų klasės paliuosavimą. 
Jis rėmė darbininkišką spau
dą, prigulėjo prie darbininkiš
kų organizacijų, buvo griežtas 
priešas imperialistiniams ka
rams ir fašizmui. Jis atkakliai 
prieš tai kovojo.

Taipgi jis buvo ALDLD na
rys, Laisvės ir Vilnies bendro
vių šėrinmkas ir bendrai veikė
jas. Be to, buvo ir unijistas, pa
sitaikė streikuoti, kur jis dirb
davo. Ne kartą ir iš dirbtuvės 
buvo išmestas, kadangi jis ei
davo ant pikieto, kuriame turė
davo ir medžiagiškai nukentėti.

Sunku buvo Antanui mirti, 
kad tiek daug darbų liko nenu
dirbta. Būdamas gyvas visados 
sulyg išgalės darbavos darbi
ninkų judėjime/ Ypatingai bu
vo didelis Laisvės patrijotas ii’ 
rėmėjas. Skaitė pakol akys žiū
rėjo ii- pakol gyvybė užgeso. 
Antano šeima tai prisimena. 
Šios liūdnos sukakties proga 
paaukojam penkiolika dolerių 
Laisvės reikalams. Šeima.

Didžiausios pastangos laiva- Ryanas išėjo iš Shipping 
krovių (ILA) valdovo Joseph‘ Association raštinės, 80 Broad 
Ryano kaip nors suvaryti lai-■ St., New Yorke, nuliūdęs. Bosai 
vakrovius darban ir susitarti j norėtų su juo susitarti, bet jie 
su bosais virš darbininkų gal-: turi gauti darbininkus atgal, 
vų nedavė pasekmių. Ryano ir j O pristatyti atgal darbininkų 
jam pataikaujančios komerci-i prieš jų norą Ryanas šiuo tar- 
nės spaudos jau daug kartų pa- pu nebepajėgė. Gi toks “vadas,” 
skelbtas baigtu, laivakrovių su kuriuo darbininkai nebesi- 
streikas vis dar tebebuvo visa- skaito ir bosams reiškia tiek, 
me stiprume matomas ant do- kiek iščiulptas lemonas. Kas jo 
kų pereitą trečiadienį. j benori?

Drabužių Centre Vėl Buvo Graži Talka

Kitos Dovanos-Aukos
j G. Stasiukaičiai iš Cliffside 
'aukojo A. Bimbos išleistuvėse 
! $5.
i- Alex Giedra, White Plains, 
seniau per brook lyniečių 
LPTK aukojo Lietuvos žmo
nėms $5.

Pridavė per moteris drabu
žių B. E. Senkevičienė, K. 
Rušinskienė, B. Milchus.

Kliubiete.Do-Re-Mi

“Geriausias būdas pakelti 
I bendrą susipratimą tarp žmo
gių Jungtinėse Valstijose ir į 
i Tarybų Sąjungoje yra duoti 
Tarybų Sąjungos žmonėms 

i angliškas klasikines knygas, 
i parodančias Amerikos pavel- 
jdėjystę ir gyvenimo pobūdį,” 
pareiškė Bennet Cerf.

Tas Bennet Cerf’o pareiš
kimas aiškiausiai pasako tiks
lią American Society for Rus
sian Relief dabar vedamos rin
kliavos angliškų knygų Tary- 
!bų Sąjungai. <

Stanley Teatro vedėjas Da- 
ivid Fine pasiūlė štai kokį bū- 
jdą' paremti tą vajų ir kartu 
į save. Jis paskelbė, kad teatras 
i priims bile kurias 5 angliškas 
Į knygas vieton įžangos mokes- 
į ties į Stanley Teatrą, kur pui
kioji filmą “Giri No. 217” ro
doma septintą savaitę. Priims 
bile kurias, tačiau pageidau
jama klasikinės.

Filmą perstato Tarybų Są
jungos piliečių kančias vergi
jos darbuose Vokietijoj. O tai 
gyvenimas, kokį daugelis mū
sų brolių ir seserų pergyveno 

į ir kurį dar tūkstančiai kitų 
!nebepergyveno.

masis Walteris Žukas, buvęs 
Aido Choro mokytojas, perei
tą antradienį tapo garbingai 
atleistas iš tarnybos. Pergyve
nęs, kaip sakoma, daugelį vos

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Spalių 17-tos vakarą Lietu- j 
vai Pagalbos Teikimo Komite-I 
tas vėl turėjo gražią talką Dra
bužių Centre, 417 Lorimer St.,' 
Brooklyne. Nuo ankstybo vaka-j 
ro iki vėlumos dirbdami, suda- i 
re nemažai rutulių drabužių, 
skrynias prikrovė batų.

Dirbo: Nastė Buknienė, Pe-[ 
tras ir Marijona Tumeliai, Juo- į 
zas ir Kazys Balčiūnai, Valis i 
Bunkus, Jonas Tomsonas, Irę-i 
na Levanienė, Anna Višniaus- 
kienė, Frank Reinhardt, Leo 
Gavrilovičius, Kazys Ruškys, 
Geo. Waresonas.

Darbo, žinoma, nepabaigė. 
Dabar kas pirmadienis, trečia- \ 
die n is ir penktadienis reikės:Į 
tokių talkų bent iki galo mene-į 
šio, nes kasdien po daug ir vis, 
didesnėmis dėžėmis ateina dra-i 
bužių. Pradžioj ir viduryje va-j

jaus daugiausia ateidavo nuo 
atskirų asmenų, smulkios ir 
vidutinės dėžės. Dėl tų Sinkevi
čiūtė su Kavaliauskaite nei tal
kos nešaukdavo, počios krautu
vėm sunešdavo. Bet šiomis die
nomis Lilija tankiai užeina j 
Laisvės redakciją ir LDS Cen
tro raštinę gauti vyrų talkos po 
kelias dešimt svarų dėžėms su
nešti. Tai siuntiniai iš Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
skyrių po visą šalį.

šį, Dešimtą Siuntinį komite
tas nori išsiųsti gale šio mėne
sio, kad pasiektų Lietuvą pirm 
žiemos speigų. T-a.

Miesto vyriausybė ir viešbu
čių savininkai prašo žmones iš 
kitų miestų nesitikėti nakvy
nių viešbučiuose iki po lapkri
čio 6-tos, kol čia bus laivynas.

This Friday, October 19, 
all the Chorus members as 
well as members of the cast 
of operetta “Kada Kaimas Ne
miega” will meet at the Labor 
Lyceum Hall, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyn, where a dress 
rehearsal will take place. 
Everybody should try to come 
early — not later than 7:30 
P.M. Also, those who have 
costumes, are asked to bring 
them along.

★ dr ★
Atrodo, kad operetė “Kada 

Kaimas Nemiega” einasi ga
na sklandžiai. Pasekmės tiki
masi turėti geros, šį penkta
dienį, Labor Lyceum salėj, ge- 
neralėse repeticijose, pama
tysime, ar mes gerai prisiren
gę sklandžiai operetę suvai
dinti ir, atsiradus klaidų, jas 
pataisyti, taip, kad sekmadie
nį viskas eitųsi tvarkingai ir 
laiku.

Būtinai visi choristai ir ak- 
toriai-megėjai turi dalyvauti 
šio penktadienio repeticijose.

A.C.C.

New Yorkas Paskutinis 
Pagalboje Studentam
Kalbėdamas apie New Yor- 

(ko valstijos paramą studen
tams eiti mokslus, dr. George 
I Stoddard, valstijinis švietimo 
komisionierius, sakė, jog New 

lYorko valstija tame yra 48-ta 
■ arba paskutinė iš visų valsti
jų.

Pastaruoju laiku siūloma 
j vieton buvusių 750 stipendijų 
po $100 universitetų kursis- 
tams duoti 12,000 stipendijų 
po $350.

Walter Žukas 

praeinamų ’ padėčių, pasiekęs i 
atsižymėjimų, pagaliau, 'lai
mingai sugrįžo namo pas žmo
ną Myldą, gyvenančią Eliza-1 
bethe. •

Binghamtone gyvena jo mo
tina, žinomoji darbuotoja He
len žukienė ir kiti artimieji.

Brook lyniečiai tikimės su 
Walteriu pasimatyti kada nors 
netolimoje ateityje. Jis mus 
atlankydavo seniau. Be abejo, 
atlankys ir dabar.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Ridgewood-Brooklyn, N. Y.- 
‘Spalio 16 d., Šapolo-Vaiginio 
svetainėj, atsibuvo susirinkimas 

į LLD 55 k p. Narių atsilankė 
i geras skaičius. Atlikta daug 
1 svarbių dalykų. Kuopa išrinko 
delegatus į Pittsburgh’o suva
žiavimą, kurį šaukia -Demokra- 

! tinių Lietuvių Komitetas lap- 
; kričio 23 ir 24 dd., Pittsburgh, 
‘Pa.

Jeigu brooklyniečiai gautų 
užtektinai automobilių nuvežt 

: delegatus, tai mūsų kuopa siųs 
du delegatus. Bet jeigu reikės 
važiuot busais arba traukiniu, 
tai siųs tik vieną delegatą.

Taipgi šiame susirinkime at
likta balsavimai kandidatų į 
L.L.D. Centro Komitetą.

Kuopa rengia labai gerą va
karienę. Atsibus lapkričio 17 

! d., šapolo-Vaiginio Svetainėj, 
j 147 Thames St. Kurie norite 
dalyvaut ridgewoodiečių vaka-

■ i’ienėj, tai pasistengkite tikie
tus įsigyti iš anksto. Tikietus 
galite gaut pirkt pas kuopos 
narius ir šapolo-Vaiginio įstai
goje.

Nepraleiskite progos. Vaka 
rienė bus labai gefa.

M. Stakovas, kp. koresp.

Mrs. C. Facton, 61 m., už
duso dūmais, susidariusiais iš

■ gaisro jos pačios apartmente, 
532 Pacific St., Brooklyne.

American Export Airlines 
lėktuvas F'lying Ace išskrido 
iš LaGuardia stoties Airijon 
vežinas 15 keleivių, 1,749 
svarus prekių ir 1,03.3 sva
rus pašto.

i

jyr

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

• ..I. ■

VALANDOS-VALANDOS, j 1— g vakare

Penktadieniais uždaryta

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Kada Kaimas Nemiega
STATO SCENOJ AIDO CHORAS

vadovybėj Aid. Žilinskaitčs-Anderson, Choro mokytojos ir Jono Juškos, režisieriaus.
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NASTft BUKNIENft
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Labor Lyceum

PETRAS GRABAUSKAS

£ 
įc 
£

Sekmadienį
Spaliu

SI 
October

949 Willoughby Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4 vai. dieną

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

Įžanga $1.50 ir $1.00 • šokiams 60c. • Taksai įskaityti.
Tikietus įsigykite iš anksto pas Choro narius arba Laisvės Administracijoje.

KVIEČIA AIDO CHORAS.
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MIRĖ
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

Jennie Tumei’, 56 metų am
žiaus, gyveno 34-44 — 30th St., 
Astoria, L. L, mirė spalių 17 
d., šv. Jono ligoninėje, L. L 
Kūnas ‘pašarvotas grab. J. Gar
švos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Garšva rūpi
nasi šių laidotuvių pareigomis.

Laidotuvės įvyks spalių 30 
d., 10 vai. ryto. Kalvarijos ka
pinėse.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą Joseph, ir penkis sūnus: Jo
seph, John, Howard, Eugene ir 
Richard.

REIKALAVIMAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

REIKALINGAS VYRAS
Dirbti kaipo superintendento pa- 

gelbininkas. Namas švarus; mokes
tis gera. Kreipkitės prie Superin
tendento M. Zenkaus, 386 So. 2nd 
Street, Apt. 2, Brooklyn, N. Y.

(245-247)

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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.
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