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Šimtai milijonų Indonesijos 
žmonių, ilgai gyvenusių britų, 
hollandų ir, vėliau, japonų im- 
pęrialistų priespaudoje, dabar 
pasiryžo išsilaisvinti.

Tačiau britai ir hollandai, 
pasikvietę talkon japonus ka
rius, tuos žmones šaudo, slo
pindami jų tautinį bruzdėji
mą.

Britai ir hollandai atkiša 
prieš tuos žmones ginklus, 
gautus iš Amerikos pagal 
lend-lease.

Kovojančiosios Indonesijos 
tautos kaltina Ameriką, kam 
ji duoda britams ir hollan- į 
dams imperialistams ginklus! 
juos slopinti.

Atsakydama jiems, mūsų i 
vyriausybė patarė britams ir i 
hollandams: nuimkit nuo gink-1 Pagal prezidento planą 
lų užrašus, liudijančius, kad jaunuoliai tarp 18 ii 20 nie- 
jie gaminti Amerikoje. i tų būtų per Vienus metUS

Ne vienas žmogus dabar Į mokomi naujovinio karo da- 
klausia:

—Argi nuėmimas nuo šau
tuvo trade-mark’o pakeis patį 
ginklą? Ar tai palengvins In
donesijos žmonėms jų 
už savo laisvę ? . . .

žinoma, ne!
Vienintelis būdas, 

Amerikos vyriausybė 
šimtams milijonų Indonesijos 
gyventojų 
britams ir 
nešaudytų 
—kad jie 
savo reikalus tvarkytis.

Didžioji Mašinistų Unija 
Protestuoja prieš Verstiną 

Karinį Lavinimą

TRUMAN SUSITARĖ 
SU ANGLIJA DEL

ŽYDU PALESTINOJE
Šaukia Padėt Naciam ir 
Ruoštis Pult Sovietus

NACIU KRIMINALIS
TAS ROBERT LEY

t

kovose

kuriuo 
padėtų

yra šis: pasakyti 
hollandams, kad jie

Indonesijos tautų, 
leistų joms pačioms

Orutinė Mongolijos liaudies 
respublika neseniai balsavo 
klausimą, kaip ji nori ateityj 
gyvuoti: būti Chinijoj ar ne
priklausoma. Milžiniška balsų 
dauguma žmonės pasisakė už 
nepriklausomybę ir glaudžiau
sių ryšių palaikymą su Tary
bų Sąjunga!

fa-

to-
re-

tau-

Aną dieną New York Time- 
sas parašė straipsnelį, ginantį 
Pabaltijo pabėgėlius į Vokie
tiją, baltinantį juoduosius 
šistus.

Naujienos iš to padarė 
kią išvadą: “N. Y. Times 
dakcija gina Baltijos 
tas. . .”

Kas tik pasako žodį už lie
tuviškus fašistus, tas Naujie
noms gina lietuvių tautą. Kas 
prieš fašistus, tas joms—prieš 
tautą.

Taip rašo ne tik p. Grigai
tis, bet ir Smetonukas!

Taip, beje, kadaise plepė
davo Mussolinis ir Hitleris.

Vis daugiau ir daugiau 
Amerikos lietuvių gauna laiš
kų iš Lietuvos nuo savo tėvų, 
giminių ir draugų. ’■’>

Daugelis mūsų dienraščio 
skaitytojų prisiunčia gautuo
sius laiškus redakcijai, kad iš
spausdintume juos Laisvėje.

Bet laikraštyje vieta apribo
ta ; visus gautus laiškus iš
spausdinti neturime galimy
bės.

Kai kurie laiškai liečia iš
imtinai tik asmeninius reika
lus: esame gyvi, sveiki jr lau
kiame nuo jūsų daugiau ži
nių .. .

Kai kurie laiškų rašytojai 
paliečia ir visuomeninius rei
kalus: vokiškų okupantų pa
darytą žalą; jų žudymus Lie
tuvos žmonių; suvaidintą Rau
donosios Armijos rolę Lietuvos 
išlaisvinime; naujojo, tarybi
nio gyvenimo kūrimąsi Lietu
voje, ir t.t.

Kad išvengus bereikalingo 
siuntėjams ir redakcijai dar
bo ir iškaščių, prašome skai
tytojus siųsti redakcijai tik 
tuos laiškus, kuriuose liečiami 
visuomeniniai klausimai, 
visuomeninės svarbos.

turį

L. Pruseika pastebi:
“Brooklyno klerikalų ‘Ame

rika’ meluoja, kad Lietuvoj 
nebuvo nacių. Buvo net ir per
daug visokių kvislingų. Buvo

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Kongreso;jaunuolių lavinimą. Mašini- 
: komitetas kariniais reika-stų Sąjungos centras paga
nais ims lapkričio 8 d. svar-imino rezoliuciją prieš tokį 
> styti prezidento Trumano: planą.
I reikalavimą įvest veistiną . Mašinistų pirmininkas 
' kannj avimmą jaunuoliam., R Brown .§kg.

Porrnl nlant) , * v. ,'’I Jeigu butų čia įvesta vers
tina karinė mokyba, tai pa
prasti žmonės visose šalyse 
suprastų, kad Jungtinės 
Valstijos ruošiasi naujam 
karui. Prieš ką? Argi ne 
prieš vieną iš talkininkiškų 
kraštų?”

lykų.

London. — Prezidentas 
Trumanas ir Anglijos prem
jeras Attlee susitarė, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija išvien spręs klausimą 
dėlei žydų įleidimo į Pales
tiną apsigyventi. Trumanas 
pasižadėjo pilnai bendra
darbiauti su Anglija 
dalyke. Anglų valdžia 
labai džiaugiasi.

Anglijos valdovai 
kada prez. Trumanas
kalavo įleist į Palestiną 
100,000 benamių Europos 
žydų. Ką anglų premjeras 
Attlee ir Trumanas žada 
daryti, tai dar slaptybė.

tame 
tuom

pyko, 
rei-

New York. — Tarptauti
nė Mašinistų Sąjunga, di
džiausia Amerikos Darbo 
Federacijos unija, :

!prieš prez. Trumano suma-| Amerikoj dabar strei- 
nymą įvesti verstiną karinį kuoja 200,000 darbininkų.

išstojo'

Lawrence, Kansas. —Re- 
publikonų vadas Alfredas 
M. Landon savo kalboje 
spalių 25 d. šaukė paremti 
nacius ir faktinai ruoštis 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Kalbėdamas Kiwanis 
Kliubui, Landonas, buvęs 
republikonų kandidatas į 
prezidentus, užreiškė:

“Mes turime pakeisti sa
vo politiką linkui Vokieti
jos. Pasaulio pastovumui 
reikia leisti Vokietijai turė
ti savo ekonominį gyveni
mą, kuris ją palaikytų.”

Landonas aiškino, kad

ir 
kad

pramones Vokietijoj, 
skleidė tokią nuomonę, 
vokiečiai galį būti “Europos 
gynėjai” nuo Sovietų. O a- 
pie Sovietų Sąjungą jis ši
taip atsiliepė:

“Jeigu Rusija atmeta iš
tiestą ranką taikos jieškan- 
čių tautų, tai mes turime 
pripažinti tragiškąjį faktą, 
jog naujas užpuolikas riau
moja, grobių jieškodamas.” 

Tarp kitko, Landonas ra
gino Ameriką stipriai savo 
rankose laikyti užimtas ka
rines bazes Pacifiko vande
nyne, suprantama, prieš

reikią palaikyt didžiąsias Sovietus.

Lenkų Ministeris Gina Piliečių Komitetas prieš 
Lenkijos Santarvę su 

Sovietų Sąjunga
Verstiną Karinę 

Mokybą
Varšava. — Lenkijos tei

singumo vice-ministeris Le
onas Chajn, kalbėdamas 
lenkų Demokratų Partijos 
suvažiavime, nurodė, kodėl 
Lenkija turi palaikyti są
junginius ryšius su Sovie
tais. Jis sakė:

“Mūsų santarvė su Rusi
ja yra užtvanka prieš hitle- 
rizmą. Mūsų vakariniai 
talkininkai yra pertoli. 
Pats tikrovės matymas rei
kalauja, kad mes palaiky
tume draugiškus ir glau
džius santykius su Rusija...

“Mes priešinsimės tvėri
mui vakarinių blokų, kurie 
atkreipti prieš rytinį mūsų 
kaimyną” (Sovietij Sąjun-

New York. — Piliečių 
Politinio Veikimo Komiteto 
pirmininkas Elmer A. Ben
son užreiškė:

“Kad prez. Trumanas ra
gina įvest verstiną karinį 
lavinimą Amerikoj, tai yra 
pakurstymas kitiem kraš
tam eiti į ginklavimosi lenk
tynes.

“Ne diktavimas iš Ame
rikos pusės, bet tiktai tarp
tautinis bendradarbiavimas 
yra tikra apsauga nuo ka
ro ateityje.”

Dovanojo Gyvybę Hit
lerio Bendradarbiui

Chajnas atrėmė pasakas, 
būk Lenkija tapus “septy
nioliktąja sovietine respub
lika.” Jis užreiškė: “Šioje 
mūsų valdžioje nėra nė vie
no ministerio, kuris to no
rėtu.” v

Svarbi Prezidento Kal
ba Šį Šeštadienį

Washington. — Prezid. 
Trumano sekretorius pra
nešė, jog prezidentas šį šeš
tadienį 1:30 vai. popiet pa
sakys vieną iš svarbiausių 
savo klabu per radiją. Jis 
kalbės New Yorke, atsilan
kę į karo laivyno iškilmę.

KETVIRTOJI FRANCI- 
JOS RESPUBLIKA

Paryžius. — Praeitą sek
madienį išrinktas Franci jos 
seimas sueis lapkričio 6 d. 
kaipo steigiamasis seimas. 
Jis pagamins konstituciją 
Ketvirtajai Franci jos Res
publikai.

Karalius Jurgis Ragina tik 
Taikai Naudoti Atominę 

Jėgą
London. — Anglijos ka

ralius Jurgis kalbėjo moks
lininkų susirinkime, kad 
atominė jėga turėtų būti 
naudojama tik pasaulio 
taikai palaikyti ir žmonių 
gerovei kelti, o ne savižu
diškam karui.

Japonai Neatsako į 
Reikalavimą Ardyti 
Jų Šeimų Trasius

Frankfurt prie Mainzo. 
— Kalėjimo toilete pasis
maugė nacių darbo fronto 
vadas dr. Robertas Ley, 55 
metų amžiaus. Jis buvo a- 
merikonu suimtas ir talki
ninkų įkaitintas, kaip vie
nas iš 24-rių didžiausių ka
rinių kriminalistų, prieš 
kuriuos prasidės teismas a- 
pie lapkričio 20 d. Nurn- 
breg mieste, Vokietijoj. Ley 
buvo laikomas ketvirtu di
džiausiu hitlerininkų vadu.

Ley sudraskė rankšluostį 
į dryžus; pasidirbo iš jų 
kilpą, pririšo prie toileto 
vamzdžio ir sėdėdamas pa
sikorė.
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Užtektų 34 Valandų 
Darbo Savaitės, Sa

ko Federacijos Galva

Chryslerio Auto. Darbi
ninkai Taip Pat Nu

tarė Streikuoti

Paryžius. — Francūzų 
teismas praeitą pavasarį 
nusmerke mirt generolą 
Fernandą Dentz, kaip išda
viką. Dabar Francijos val
džios galva gen. de Gaulle 
pakeitė Dentzui mirties 
bausmę kalėjimu iki gyvos 
galvos.

Kuomet 1941 m. gen. 
Dentz buvo francūzų armi
jos komandierius Syrijoj, 
jis leido vokiečiams naudo
ti lėktuvų aikštes tame 
krašte ir įsakė savo kariuo
menei kovoti prieš talkinin
kus.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthuras pirm dviejų sa
vaičių ragino Japonijos 
premjerą Shideharą grei
tai išardyti monopolijas- 
trustus, kuriuos turi pavie
nės japonų šeimos — Mit
subishi, Mitsui ir kt. Japo
nijos valdžia nieko neatsa
kė į MacArthuro raginimą.

Paskiros japonų šeimos 
valdo trustines pramones, 
vertas daugelio šimtų mi- 
lionų dolerių. Šeimyniniai 
jų trustai, ypač Mitsubishi 
ir Mitsui, apginklavo Japo
niją karui. Jie buvo ir karo 
kurstytojai prieš Ameriką.

Chicago.—Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas 
William Green sakė Namų 
Aptarnautojų Unijos suva
žiavime, jog taip išsivystė 
fabrikų mašinerija, kad 
darbininkam užtektų dirbti 
tik 34 valandas per savaitę, 
ir visko būtų ^valias paga
minta.

Jeigu darbo savaitė nebus 
gana sutrumpinta, tai vėl 
susidarys didžiulis bedarbių 
skaičius, kaip įspėjo Green.

Angly Politikai Prašo 
Gelbėt Vokiečius

Detroit. — General Mo
tors automobilių darbinin
kai nubalsavo streikuoti to
kia dauguma, kaip 6 prieš 
1. Jie, CIO unijistai, 70,- 
853 balsais prieš 12,438 pa
sisakė už streiką, jeigu fab
rikantai nepridės darbinin
kam gana algos. Unija rei
kalauja 30 nuošimčių prie
do. Viso ji turi bent 325,000 
narių.

Pranešama, kad ir Chrys
lerio automobilių darbinin
kai, tos pačios unijos nariai, 
didžia dauguma balsų nu
tarė streikuoti, jei kompa
nija nepatenkins jų reika
lavimo dėlei algos pakėli
mo.

Audra Sunaikino Amerikos 
Laivą Ties Anglija

London. — Nepaprastai 
smarki audra ties Anglija 
nubloškė Amerikos laivą 
Gloverį ant povandeninės 
uolos. Tas 10,000 tonų tran
sporto laivas liko suardy
tas, bet visi jūrininkai iš
gelbėti.

Prancūzu Komunis
tai Laukia Svarbių 

Pareigų Valdžioje

S

Franko Telkia 300,000 
Fašistinės Milicijos

Madrid. — Franko val
džia Ispanijoj subūrė, apie 
300,000 fašistinių milicinin
kų. Visiem jiem duos ma
žesniuosius šaunamus gin
klus. Milicininkai ruošiami 
bijomiems sukilimams mal
šinti.

Jankiai-Japonai Puola 
Chinų Komunistus

Tsingtao, Chinija.— Ame
rikonų komanda paliko 
ginklus keturiem tūkstan
čiam japonų, kad kariautų 
prieš chinų komunistus.

Susikirtimuose su chinais 
komunistais užmušta tam 
tikras skaičius amerikonų.

Prancūzai sakosi išvalę 
daugumą nacių iš mokyklų 
ir kitų valdinių vietų pa- 
sieniniame Vokietijos ruo
že, kuris užimtas francūzų.

London. — Grupė Angli
jos seimo narių — atstovai 
ir lordai — atėjo pas prem
jerą Attlee ir prašė gelbėti 
ypač “milionus vokiečių” 
nuo bado ir ligų ateinančią 
žiemą. Tie vokiečių draugai 
ragino sulaikyt rusus, len
kus ir čechoslovakus, kad 
iš savo valdomų vietų jie 
daugiau nevytų vokiečių į 
Vokietiją..

Premjeras Attlee jiems 
atsakė, kad anglų valdžia 
daro, ką tik gali, vokiečiam 
pagelbėti.

De Gaulle Stojas už Sudėtinę 
Francijos Valdžią

Paryžius. — Teigiama, 
kad laikinasis Franci jos 
prezidentas gen. de Gaulle 
planuoja sudaryt naują mi- 
nisterių kabinetą iš trijų 
didžiųjų partijų atstovų — 
komunistų, socialistų ir ka
talikų.

Prez. Trumanas Antradienį 
Kalbės Apie Algas

Washington. — 10 valan
dą ateinančio antradienio 
vakare prezidentas Truma
nas per radiją aiškins savo 
valdžios politiką kas liečia 
darbininkų algas ir reikme
nų kainas.

Paryžius.—Francijos Ko
munistų Partijos politinis 
biuras pareiškė, jog rinki
muose komunistai kandida
tai gavo daugiau balsų ir 
seimo atstovų, negu bet ku
ri kita partija. “Mūsų par
tija todėl yra pasiruošus 
prisiimt visas valdžioje at
sakomybes, kylančias iš 
rinkimų pasekmių,” sako jų 
biuras.

Įžiūrima, jog komunistai 
gal reikalaus daugumos 
vietų būsimame naujame 
ministerių kabinete. Dabar 
tėra tik du komunistai mi
nisterial — oro ir sveika
tos; o socialistai turi pen
kis ministerius.

VOKIEČIŲ MINOS —PA
VOJUS LAIVAMS

London.— Audra atliuo- 
savo tuzinus vokiečių minų, 
kurios buvo prikabintos 
prie jūros dugno sąsiauryje 
tarp Anglijos ir Franci jos. 
Vengdami minų, keli desėt- 
kai Amerikos ir Anglijos 
laivų beveik sustojo. Audra'

* . __ A. A. « • 1

Valdžios komisija taiko 
streikuojančius lėktuvų li
nijų mechanikus - tarnau
tojus su kompanijom.

Pripažins Naująją Ve- 
nezuelos Valdžią

Washington. — Amerikos 
valstybės depą rtmentas 
penktadienį paskelbė, kad 
Jungtinės Valstijos po po- * 
ros dienų pripažins naująją 

siautė 100 mylių smarkumu' Venezuelos valdžią su jos 
prezidentu Romulo Betan- 

Icourtu, Pietinėje Ameriko
je.

per valandą.

London. — Soviet News 
pranešė, jog sovietiniai 
mokslininkai užtiko dar ne
girdėtas puslaukines taute
les Pamiro kalnyne Viduri
nėje Azijoje.

MOKSLININKAI SMERKIA SUMANYMU SLĖPTI ATOMINIUS ATRADIMUS
Washington. — Neslėpt 

atominių atradimų ir ne- 
varžyt tyrinėjimų toje sri
tyje, sakė trys žymūs ato
miniai mokslininkai senato
rių komisijai. Tie moksli
ninkai, prisidėję prie ato
mų bombos išradimo, yra 
Massachusetts Technologi
jos Instituto pirmininkas

prof. Karl T. Compton; žy
musis Princetono Universi
teto fizikos profesorius 
Henry de W. Smyth ir Chi- 
cagoš Universiteto chemi
jos profesorius Harold C. 
Urey.

Senatorių komisija svars
to valdinį sumanymą, siū
lantį įkurt įstaigą moksli-

niams tyrinėjimams. Suma
nymas reikalauja slėpti y- 
pač atominius atradimus ir 
uždrausti bet kam be val
džios leidimo daryti atomi
nius tyrinėjimus.

Prof. Smythas, tarp kit
ko, sakė:

“Vienintelis neva sekre
tas, kurį mes šiuo momentu

turėtume pasilaikyti, tai tik 
technikinės smulkmenos — 
kaip atominė bomba, galų 
gale, sudedama iš paskirų 
gabalų ir kaip dirbami ato
miniai sproginiai.

“Jeigu mes slėpsime ato
minius atradimus bendrai, 
tai slaptybė smaugs prog
resą ir kitose mokslo sako-

se. Jei toliau bus palaikoma 
tokia slaptybė, tai mums 
patiems bus mokslinė savi- 
žudystė. Jei mes tokį žino
jimą slėpsime nuo kitų tau
tų, tai jos slėps nuo mūsų, 
ir mes tapsime moksliniai 
atitverti nuo pasaulio.”

Taip kalbėjo prof. Smy
thas, klišis parašė karo de-

partmento raportą apie ato
minės medžiagos gaminimą 
ir atomų bombos išradimą. 
Raportas daug ko pasako, 
bet opiausius dalykus sle
pia, kaip karinį sekretą.

Paryžius. — Tarpt Dar
bo Organizacija atmete Ar 
gentinos atstovus.

..J.. . ................ ................... ...................... ...... ...............■. --
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Mūsų Laivyno Diena
Šiandien, spalių 27 d. yra Jungt. Val

stijų Laivyno Diena. Tai diena, kurią 
mūsų krašto akys nukreipiamos į laivy
ną, kad pamatyti ir suprasti jo padėtį, 
kad įsąmoninti juo daugiau žmonių lai
vyno reikalingumu.

Šiandien, taigi, New Yorko uostau su
plaukė didieji jūrų milžinai, — suplaukė 
daugiausiai iš Pacifiko, atlikę savo mil
žinišką žygį, laimėję pergalę prieš Japo
nijos imperialistus.

Čia tie vandens milžinai “susirikiuos” 
ir juos apžvelgs vyriausias Jungtinių 
Valstijų krašto karinių pajėgų vadas, 
prezidentas Trumanas.

Niekas negali užginčyti, kad mūsų ka
ro laivynas antrąjame pasauliniame ka
re suvaidino milžinišką vaidmenį. Muš
damas priešą, mūsų laivynas vis augo, 
vis didėjo, vis plėtėsi. Šiandien jam nėra 
kito lygaus, mūsiškis karinis laivynas 
didžiausias pasaulyje.

Tačiau, minėdami šią laivyno dieną, 
besididžiuodami savo jūros milžinų pa
jėgumu ir skaitlingumu, Amerikos žmo
nės privalo pažvelgti toliau. Jie privalo 
rūpintis, kad dabar, kai karas pasibai
gė, mūsų laivynas ir visos kitos ginkluo
tosios krašto pajėgos tarnautų ne karui, 
bet taikai.

O kad laivynas tarnautų taikai, tai 
privalo visa mūsų užsieninė politika būti 
griežtai pasukta tarptautinio bendradar
biavimo linkmėn. Mūsų santykiai, mūsų 
ryšiai, ypačiai su didžiąja Tarybų Są
junga, privalo ne blogėti, bet gėrėt, da
rytis tampresniais, glaudesniais. Jaltos 
ir Potsdamo konferencijų tarimai turi 
būti vykdomi gyveniman. Mes privalome 
išgirsti Tolimųjų Rytų tautų — šimtų 
milijonų jų — balsus, reikalaujančius 
laisvės, atsisakančius nuo seno gyveni
mo, nuo vergijos britų, hollandų ir 
francūzų priespaudoj.

Šimtai tūkstančių mūsų jaunų vyrų, 
valdančių mūsiškius jūrų milžinus, lai
mėjusių karą, be abejo, trokšta taikos, 
trokšta būti juo greičiau paleistais civi
liniu gyveniman. Milijonai mūsų karių 
trokšta to paties. Visų jų bendras troš
kimas yra vienas ir tas pats: laimėjome 
karą, palaikykime taiką, gyvenkime ra
mybėje; susitarkime ir draugiškai sugy
venkime su didžiaisiais mūsų talkinin
kais kare, su Tarybų Sąjunga, Anglija ir 
kitais.

Šitos mintys veržiasi būti pasakomo
mis mūsų Laivyno Dienos išvakarėse.

Dar Vieno Korespondento Nuomo
nė Apie Pabaltijo Pabėgėlius

Dienraštis Vilnis (spal. 23 d.) rašo:
“Pereitą nedėldienį (21 sp.) Chicagos 

‘Sun’ įtalpino savo korespondento Carl 
Leyin’o pranešimą iš Frankfurto, Vo
kietijos. Korespondentas kalba apie bėg
lius iš Pabaltijo kraštų, kurie strimagal
viais bėgo iš savo namų Vokietijon, atū
žiant Raudonajai Armijai. Dabar tie 
bėgliai įsikūrė amerikiečių valdomoj zo
noj, “kaipo pastovūs Amerikos svečiai, 
kurie nemoka už savo užlaikymą.”

“Apie tuos ‘svečius’ Carl Levin gavo 
informacijų iš tūlo amerikiečio karinin
ko, kuris buvo tūlų stovyklų viršininku. 
Pasirodo štai kas: “Jie gauna dovanai 
drapanas, medikalį patarnavimą ir pir
menybę darbe. Bet didžiuma jų nedirba, 
nes pinigų jiems netrūksta... Po to, kaip 
į Pabaltijo valstybes liuosu noru sugrįžo 
<ie asmenys, kurie tikrai nebuvo nacių 
bendradarbiai, stovyklose pasiliko blo
giausi elementai. Lgi šiol, oficialiai, dar

nebandyta juos išsijoti, kad nustačius 
kurie buvo Aliantų priešai.”

“Taip sako amerikietis karininkas, ku
ris turi asmeninio patyrimo apie “dis
placed persons”, gyvenančius bėglių sto
vyklose. Tuos, kurie nesutiko grįžti na
mo, jis vadina blogiausiais elementais.

“Ar tai tiems blogiausiems elemen
tams Amerika turi duoti burdą? Tai jau 
perdaug.

“Carl Levin ir ans neįvardintas ame
rikietis karininkas pabrėžia, kad tų bėg
lių tarpe yra tokių, kurie tarnavo SS 
(Elito Gvardijoj) ir Gestapo. Šie išdavi
kai yra kriminalistai ir turi būti teisia
mi.

“Dar vienas svarbus pranešimas, apie 
kurį mes esame girdėję ir praeityje. Bu
vo tokių lietuvių polierstų, parsidavusių 
naciams, kurie buvo sargybiniais stovyk
lose, kur naciai laikė savo vergus. To
kia lietuvių fašistų sargyba buvo Varšu
voj, kur naciai buvo suvarę lenkiškus 
vergus budavoti Ghetto. Tame Ghetto 
buvo sugrūsta galybė žydų. Tai buvo 
baisiausių kankinimų vieta.

“Kiekviena tauta turi kvislingų, išda
vikų. Jų buvo ir lenkų ir lietuvių tarpe. 
Net žydų tarpe pasitaikydavo išdavikų.

“Globoti juos yra prasižengimas. Juos 
reikia bausti visu deramu griežtumu.

“Carl Levin patvirtina ir dapildo tą, 
kas pirmiau apie tuos bėglius buvo pra
nešta New Yorko Times ir Bostono He
rald.

“To viso akyvaizdoje mes statome 
griežtą klausimą: Ar galima, ar leistina 
šelpti tuos fašistinius bėglius iš kun. 
Končiaus vadovaujamo Bendro Fondo?

“Atitinkamos valdžios įstaigos turi 
tuoj susirūpint ta skandalinga padėtim.”

Kongresmanas Marcantonio 
Įspėja

Jungt. Valstijų senato juridinė komi
sija sujungia kongrese pateiktąjį bilių, 
“H. R. 7”, su pataisymais, kad biliuje į- 
korporuoti dėsniai būtų padaryti konsti
tuciniais, — tai yra, kad tuo reikalu bū
tų priimtas pataisymas prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos.

Bilius “H. R. 7” liečia t. v. poli taksus. 
Šis bilius buvo įneštas kongresan /‘iuo 
sumetimu, kad kongresas pravestų įsta
tymą, draudžiantį pietinėm valstijom ap- 
taksuoti “pagalviniais” mokesčiais savo 
piliečius, jei jie nori balsuoti.

Kaip žinia, naudodamies tais poli tak
sais arba “pagalviniai^ mokesčiais”, pie
tinių valstijų reakcininkai atstumia mi
lijonus negrų ir neturtingų baltų pilie
čių nuo balsavimo ir tuo būdu reakcinin
kai lengvai išrenka savo atstovus, kurie 
atstovauja tik juos pačius, bet ne liaudį, 
ne žmones.

Kongresmanas Marcantonio yra uolus 
kovotojas už panaikinimą poli taksų. Jis 

' tąjį bilių įnešė. Ir dabar jis kovoja, kad 
šį bilių priimtų senatas, o tuomet poli 
taksų sistemos klausimas savaime išsi
spręs.

Bet jeigu bilius nebus dabar priimtas, 
jeigu tas klausimas bus paliktas išsi
spręsti konstitucijos pataisymo priėmi
mo keliu, tai poli taksai niekad nebus ne
bus galima panaikinti pietinėse valstijo
se. Turime atsimint, kad konstitucijos 
pataisymui reikalingi du trečdaliai (kon
greso ir senato) balsų. Sakysim, tegu tai 
praeitų per abu kongreso butus, bet po 
to tokį pataisymą turi užgirti 36-šių val
stijų seimeliai! Na, o kai kurių valstijų 
seimeliai tesusirenka sykį vienerių ąrba 
net dvejų metų bėgyj!

Vadinasi, šio klausimo palikimas kon
stitucijos pataisymo išsprendimo keliu 
gali niekad poli taksų sistemos nepa
naikinti pietinėse valstijose. To reakci
ninkai tik ir tenori!

Kongresmanas Marcantonio pataria 
demokratiniai nusiteikusiems piliečiams 
pareikšti šiuo reikalu nuomonę savo 
valstijų senatoriams ir prez. Trumanui: 
reikalauti, kad H. R. 7 bilius būtų pri
imtas tuojau!

Dienraščio Laisvės metinis koncertas 
įvyks lapkričio - Nov. 11, 1945, bus La
bor Lyceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn. *

Bus nepaprastai graži ir įvairi prog
rama. Kiekvienas meną branginantis 
žmogus privalo išgirsti ją. Po koncerti
nės programos bus šokiai.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bi
lietus, nes sėdynės rezervuotos. Dėl pla? 
tesnių informacijų perskaitykite kon
certo skelbimą.

Jeigu Prašome,--Yra
Svarbus Reikalas

Jau ne kartą pastebėjote 
pirm New Yorko Miesto 
Tarybos rinkimų komunis
tų prašymą:

— Balsuokite No. 1 už 
Peter V. Cacchione, Brook- 
lyne!

Peter V. Cacchione

—Balsuokite No. 1 už 
Benjamin J. Davis, Jr., 
Manhattane!

Benjamin J. Davis, Jr.

Pirm šių rinkimų mūsų 
prašymas yra tas pats — 
brooklyniečiai (Kings Coun
ty) piliečiai duokite No. 1 
balsą už Cacchione, o man- 
hattaniečiai (New York 
County) — No. 1 balsą už 
Davis.

Dėl ko pirmą, o ne 2 ar 
trečią?

Pirm visko, dėl to, kad jie 
yra pirmiausi kovotojai už 
darbo žmonių reikalus.

Ir dėl to, jog kada reak
cija pradeda pulti darbo 
žmones, pradeda pulti nuo 
komunistų. Jog ir dabarti
nis Rankino (naujo Dies) 
kongresinis komitetas nesi
šaukt ką kitą, bet komuni
stų vadus: Fosterį, Davisą, 
Browder į. Pradėjo pulti lai- 
vakrovių streiką, pirmiau
sia prabliuvo, būk komunis
tai kalti už streiką. Nori 
sukurstyt trečią pasaulinį 
karą, rėkia apie “komuniz
mo pavojų.”

Leidimas komunistams 
gauti mažiau balsų šiose są
lygose duotų reakcijai, 
kaip sako amerikiečiai, 
“green light” pulti darbi
ninkų judėjimą. Reakcija 
parokuotų, kad jau žmonės 
išgąsdinti raudonųjų baubu, 
kad laikas darbo žmones 
skaldyti ir valdyti.

Gavimas komunistų kan
didatams daugiau balsų re
akcininkams parodys, kad 
jų riksmas apie raudonąjį 
baubą nieko neapgavo. Jie 
liausis šūkavę. O jei nesi
liaus, kas jų bepaisys.

Išrinkimas dviejų komu
nistų primiausiais, su dau
giausia balsų, virš visko, 
sustiprins ir apvienys pačių 
darbininkų eiles. Norinčius 
nusileisti reakcijai sudraus, 
išsigandusius padrąsins.

Taigi ,šiemet taip pat jū
sų prašome: Per šią liku
sią savaitę susipažinkite su 
visomis rinkimų smulkme
nomis. Informuokite savo 
kaimynus, sandarbininkus.

O lapkričio 6-tą balsuo
kite No. 1 už Cacchione, 
Brooklyne, ir už Davis, 
New Yorke. Paskui balsuo
kite No. 2 ir No. 3 už ki
tus darbininkų užgirtus 
kandidatus.

Lietuvių Kom. Kliubas

Kada jaučiate nerangus, nervuoti ar 
kenčiate nuo galvos skaudėjimo, gazų, 
išpūtimo, nevirškinimo ar neturėjimo 
apetito, kur gali būti iš priežasties 
veiksminio užkietėjimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s Gomozo—laikų.išbandyto vidu
rių toniko vaistų. Sudėtinis 18 pačios 
Gamtos vaistinių šaknų, žolių ir aug
menų. Maloniai ir švelniai Gomozo 
pradeda nerangias žarnas veikti ir pa
gelbsti joms prašalinti užkietėjusias 
išmatas, pagelbsti prašalinti pžkietė- 
jimo gazus, priduoda skilviui t.-) malonų 
jausmą šilumos. Persergėjimas:—var
tok taip kaip nurodyta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo. Įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
“susipažinimui” pasiūlymo Gomozo ir 
gausite —

PRIEDO 60c vertes
Bandymui Bonkutea

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas—kuris suteikia greitą pa
lengvinimą nuo reumatiškų ir neural- 
giškų skausmų, muskulinio nugarskaus- 
mo, sustingusių ir skaudžių muskulų* 
patempimu ir nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas— 
palengvina laikinai nekuriuos skaus
mingus skilvio sutrikimus kaip pa
vyzdžiui rūkšties nevirškinimas ir 
rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiūlymo” Kuponą — Dabar
| DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 
■ 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill.
I 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can.

)□ įdėtas $1.0-0. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vertės banką Gomozo ir ekstra 
—60(! vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Dcpt. 674-26

Vardas......................... ...............  —.

Adre sa s.............. ................................................. .

Pašto Ofisas.......................................................

"Dėlto Jus Mane Iš
rinkot Du Kartu”

Del Ko Yra Svarbu Balsuoti 
Darbo Partijos Tikietu

Kalbant į dienraščio Lai
svės skaitytojus jau žinom, 
jog kalbame į darbo žmo
nes. Bus jis kas rytą ke
liaujantis darban dirbti 
svetimam, ar bus smulkaus 
biznio ar mažos darbavie
tės savininkas, jis taip pat 
dirba nuo ankstyvo ryto lig 
vėlaus vakaro. Tūlas dar ir 
nakčia sapnuoja apie ne
baigtus rūpesčius.

Žodžiu, mūsų žmonės, 
sveiki žmonės, į milionie- 
rius dar nesiruošia. Tad jie 
žino, kad jų gerovė priklau
so nuo bendros gerovės vi
sų mažųjų (finansiniai) 
žmonių. Jie rūpinasi, priva
lo rūpintis pagerinti savo 
būvį bendru su jais veiki
mu. Vienu iš lengviausių, 
bet svarbiausių mažojo 
žmogaus'veikimo įrankių y- 
ra balsavimai. Jais galima 
daug laimėti arba viską 
pralaimėti.

Visiems norintiems lai
mėti, sakome: balsuokite už 
darbininkų užgirtus kandi
datus ! Ir balsuokite už juos 
Darbo Partijos tikietu!

Dėl ko būtinai Darbo 
Partijos tikietu, jeigu tie 
patys kandidatai būtų ant 
kitų partijų ar grupių ti
kietu? !

Taip, daugelis bus tie pa
tys kandidatai ir ant kitų

partijų tikietu. Bet daugelis 
iš jų ir galėjo būti ant ke
lių partijų tikietu tik dėl to, 
kad Darbo Partija New 
Yorko mieste pernai rinki
muose gavo 389,791 balsų. 
Gavo nežiūrint to, kad prieš 
pat rinkimus reakcininkai 
iš lauko ir jų pakalikai iš 
vidaus Darbo Partiją buvo 
suskaldę.

Darbo Partija pereituose 
rinkimuose gavo daug bal
sų ir dėl to politikieriai iš 
kitų partijų turėjo su ja 
skaitytis. Jeigu šiuose rin
kimuose gaus daugiau bal
sų, partijos įtaka dar dau
giau pakils. Partija tan
kiau, drąsiau ir galingiau 
galės'reikalauti darbo žmo
nėms naudingų įstatymų. Ji 
galės pareikalauti tų įsta
tymų vykinimo gyvenime.

O kadangi Darbo Partija 
yra-darbo unijų kontrolėje, 
tad reikia tikėtis, kad jos 
reikalavimai bus teisingi, 
geri, ateinanti iš pačių žmo
nių.

Darbo Partijai pasiro
džius galinga, su ja turės 
skaitytis ir valdininkai, ne
žiūrint, kas būtų išrinkti ar 
paskirti. Darbo Partijai pa
rodžius galią ir fabrikantas 
bus sukalbaniesnis. Darbi
ninkams pasitaikius išeiti 
strdkan,. policija bus mam

“Kuomet žmonės sako, 
jog aš turiu puikų rekordų 
mano buvimo per keturis 
metus Miesto Taryboje, aš 
geriau sakyčiau — ‘mes’ tu
rime puikų rekordą. Ka
dangi žmogus visuomeniš
koj įstaigoj yra ant tiek ge
ras, kiek geri tie žmonės, 
kurie jį ten palaiko.”

Taip pasakė Peter V. Ca- 
cchione, kauncilmanas, pra
nešdamas brooklyniečiams 
savo rinkimų platformą ar
ba planą darbams po lapk
ričio 6-tos, kada brooklynie- 
čiai jį iš naujo išrinks tary
bom

Brooklyno žmonės tariasi 
Cacchione sugrąžinti Mies
to Tarybon, kadangi jam 
ten esant kožnas jaučiasi 
tarsi pats ten sėdėtų savo 
reikalus ginti. Tą jiems už
tikrina Cacchionės praeities 
darbų rekordas. O tas jo re
kordas prasidėjo nuo pat 
vaikystės:

Kaipo jaunas korporalas, 
sugrįžęs iš Pirmojo Pasau
linio Karo, kovojo už dar
bus visiems ir bonus vete
ranams, vadovavo maršavi- 
mui už bonus.

Kaip gelžkelietis darbi
ninkas kovojo už geresnes 
darbo sąlygas ir unijizmą.

Kaip sportininkas reika
lauja visiems lygių progų 
sporte, kovoja prieš visokią 
diskriminaciją.

Šio didžiojo karo laiku, 
jau būdamas Miesto Tary
bos nariu, energingai rėmė 
prez. Roosevelto politiką 
karui laimėti. Veikė už pa
greitintą gamybą pergalei, 
už apsaugą karių šeimų ne
leidimu kelti kainų, prieš 
juodąjį turgų. Jis taip patį 
mobilizavo kraujo davėjus 
ir civilinio apsigynimo dar
buotojus. Vien tik per jo 
raštinę parduota virš 750,-1 
000 vertės karo bonų.

Jis taip pat visuomet bu
vo priešakyje veiksmų už 
stiprias ‘ir demokratiškai 
vedamas unijas.

O kas nepamena jo kovų 
už išlaikymą 5 centų fėro? 
Ta kova tebėra nebaigta, 

dagesnė pikietarhs. Ir viso
kiuose reikaluose, darbo 
žmogaus balsas bus grei
čiau išgirstas, kada bus ži
noma, jog jo užnugaryje 
stovi galingas užtarėjas — 
stipri Darbo Partija. Bet...

Tos partijos galia priklau
sys nuo jūsų balso lapkričio 
6-tą.

Cacchione tai kovai dar la
bai reikalingas. Jis reika
lingas ir visoms kitoms at
eities kovoms už darbus, už 
geresnę nedarbo ir senat
vės apdraudą, už teises ir 
progas veteranams, prieš 
kėlimą kainų .
. “Tai dėl to,” sako Cac
chione, “aš turėjau garbės 
gauti paramos balsuotojų 
nuo visų partijų, iš visų 
Brooklyno sekcijų. Tai dėl 
to jūs išrinkote mane du 
kartu jūsų atstovu Miesto 
Taryboje. Ir dėl to aš krei
piuosi į jus tą padaryti ir 
vėl lapkričio 6-tą... ne man, 
kaip asmeniui, bet už geres
nį Brooklyną geresniame 
pasaulyje.”

Cacchione pirmu kartu 
buvo išrinktas 1941 metais. 
Reakcininkai veik prisvai- 
go nuo to smūgio. Bet, ra
minosi jie: “neapsižiūrėjom. 
Ateis kiti rinkimai, parody
sime...”

Atėjo 1943 metų rinki
mai. Brooklyniečiai Cacchi
one sugrąžino Miesto Tary
bon su aukščiausiu skaičiu
mi No. 1 balsų iš visų 54 
kandidatų.

Ar manote, kad didėjan
čio nedarbo ir stambiųjų 
industrialistų pasikėsinimo 
ant algų ir ant darbininkų 
organizacijų reikalingas 

jums Miesto Taryboje toks 
draugas, kuris visuomet pa
siryžęs jūsų problemas iš
girsti, jus ginti? Jeigu taip, 
pasirinkite ir visiems pasa
kykite, jog jūsų No. 1 kan
didatu yra Peter V. Cacchi
one.

Los Angeles, Cal.
Dėl Dienraščių Vajaus

Tai ir vėl likau paskirta 
dirbti dienraščių Laisvės ir 
Vilnies naujų skaitytojų ir at
naujinimo prenumeratų vajuj. 
Vajaus eigą jau atidarė drg. 
C. P. Lewis ir naujas W. Tiš
kus, tai jau dvi prenumeratos.

Aš, su pagalba kitų draugių 
ir draugų, stengsiv.es šį va
jų padaryti pasekmingu ir at
sišaukiu į visus lietuvius, kad 
jie man padėtų, nes be jūsų 
pagalbos aš negalėsiu daug 
nuveikti. Aš tikiu, kad mes vi
si stengsimės vieningai. dirbti 
ir galėsime nepasiduoti ir di
desnėms kolonijoms ir laimė
sime praisą! Na, ką sakote ir 
jūs, draugai vajininkai kitų 
kolonijų ?

Anna LevanienČ, 
Vajininkė ALDLD 
145 kp.

) *

stengsiv.es
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Gavelio 4^žuolišl<urinas’
Laisvės num. 240, drg. Janulis pasi

ngojo įtikinti mane, jog Mizaros sukur
tas Bernardas Gavelis (knyga “Bernar
do Gavelio Klaida”) yra ne ąžuoliškas. 
Jis kritikuoja mane neva dėl mano pasi
sakymo apie knygą “Tiesos” num. 18. 
Bet Janulio kritika, metama man, rodos, 
nesiekia taikyklio.

Gavelio “ąžuoliškumą” galime imti 
dvejopai. Jis ąžuoliškas pasisukti į mū
sų vadinamą gerąją kryptį, bet pas jį 
nėra ąžuoliškumo blogiems polinkiams. 
Dr. Silvermanas laiko Gavelį kietos valios 
žmogumi ir lygina jį lietuviškam ąžuo
lui. Jis sako, jog “kietas medis sunkiau 
duodasi apdirbamas,’bet po to jis esti 
pastovesnis, ilgiau išsilaiko.”

Aš gi po šiuo posakiu irgi stačiau klau
simą: ar Gavelis buvo lygus tam kieta
jam medžiui ąžuolui? Ir pats atsakiau, 
kad apysakos autorius leidžia mums ma
tyti Gavelį ir ne visai ąžuolišką. Ir nu
rodžiau, kad, pavyzdžiui, išėjęs iš kalėji
mo jis nusprendžia šalintis nuo svaigi
nančių gėrimų, nes jie padeda žmogui 
nuslysti nuo kelio. Iš pradžių jis savo 
nuosprendžio laikėsi, bet vėliau — sulau
žė. Jo santykiai su dama Matilda Brau- 
niene — tiesiog klampino jį. Gavęs Sil- 
vermano pastūmė j imą į apšvietos kelią, 
jis, išėjęs į laisvę, nepasistengė net per 
kelis metus laiko susipažinti su bėgamo
jo gyvenimo pasauliniais įvykiais. Jam 
Ispanijos frankistų karas prieš demo
kratiją — neaiškus dalykas. Jam pirkė
jų streikas prieš japonų gamintas pre
kes —nesuprantamas. Jam nacinės Vo
kietijos karas pavergimui v^sos eilės Eu
ropos tautų — yra “jų”, o ne “mūsų” 
reikalas.

—Tegu jie ten sau mušasi!.. .—sako 
jis Aldonai Ramunytei, kuri tam “ąžuo
lui” rodo tikrąjį pažangaus žmogaus ke
lią.

Jis pripažįsta, jog jo pokalbiai su 
Ramunyte yra jam naudingi, bet jis tie
siog pasako: “Dažnai abejoju, ar teks 
mane į geresnę kryptį pasukti.” Taip jis 
“ąžuoliškai” kietas pasisukimui.

Tai šitaip aš išsireiškiau apie Gavelio 
ąžuoliškumą. Panašiais įrodymais kalba 
ir drg. Janulis. Jis įrodo, kad Gavelis ne 
ąžuoliškas. Aš irgi pakartoju: Gavelis 
ne ąžuoliškas j blogus polinkius, bet jis 
ąžuoliškas palinkti į tą pusę, kurioje ei
na pažangiečių kovos ir laimėjimai. O jei 
aš linkėjau, kad Gavelis (jei būtų kitas 
apysakos tomas) būtų parodytas įėjęs į 
tikrąjį pažangos kelią, kad jis būtų pa
sižymėjęs dideliais darbais plačios žmo
nijos gerovei, tai nuo tos minties Janu
lio kritika manęs neatkreipė.

Aš matau reikalą visus žmones, nežiū
rint kokiais keliais jie kada ir kur ėjo, 
lenkti, kviesti, vadinti, traukti į pažan
gos kelią, padėti jiems, įeiti į tuos dar
bus, kurie yra dirbami plačios žmonijos 
gerovei. O Janulis man sako, jog aš tu
rėčiau žinoti, “kad tokie tipai neina į 
plačios žmonijos gerovės veiklą ir visai 
yra nepageidaujami. .. Mums reikalin
ga žmonės tipo Aldonos ir Silvernrano ir 
mes jų turime.”

Ar jau gana turime? Jei taip, tai ko
dėl mūsų siekiniai dar nėra atsiekti, ko
dėl pažangos darbams dar jaučiame trū
kumą jėgų? Ir tai jaučiame didelį trūku
mą. O jei tik plačiau pasižvalgysime, 
mes rasime šimtus pavyzdžių, x kad iš 
blogų kelių gali ateiti žmonės į gerus 
kelius ir tapti žymiais veikėjais. Jau pats 
pagrindinis žingsnis — išeiti iš pelkės į 
aukštumą — yra tvirtos valios pasimoji- 
mas, nes į pelkę nugrimsti yra lengva, 
o iškopti — sunku. Gi mūsų pareiga ne 
tik kviesti į aukštumas, bet ir ranką 
jiems paduoti ir įtraukti į darbus, ku
riuos mes branginame. Aldona Ramuny
te ir Dr. Silvermanas, tie “reikalingo ti
po žmonės”, irgi nepriėjo išvados, kad 
Gavelis būtų “nepageidaujamas”. Jie 
atvejų atvejais bandė jį įtraukti į pagei
daujamus.

Nesinorėtų tikėti, kad S, Janulis, pa
sidaręs išvadas, jog Gavelis yra nepagei
daujamas tipas, nenori nei paties veika

lo įvertinti. Jis pareiškia : “kad nori su
žinoti kokio ten nežinomo Gavelio vieną 
klaidą, tai skaityk 350 puslapių.”

Šiame Janulio pareiškime jaučiasi lyg 
ir sunkumas skaityti knygą. O knyga, 
mano sprendimu, skaitosi lengvai. Joje 
vaizduojama gyvenimo aplinkuma yra 
reali. Net ir paties Gavelio patekimas 
kalėjiman yra rodomas ne kaipo girtumo 
pasėka, bet pasėka “kreivo liudijimo” 
prieš Gavelį.

Apysakos vertę reikėtų spręsti ne vie
no bent kurio “herojaus” išgyvenimais, 
bet daugiau — tų išgyvenimų aplinku
mos vaizdavimu. O žvelgiant į tai, mes 
ir drįstame sakyti, jog Mizaros apysaka 
yra vertingas kūrinys. •

St. Jasilionis

Laisvės Redakcijos Pastaba. — Gro
žinės literatūros kūrinys, parašytas ir 
išleistas pačių Amerikos lietuvių, — re
tas pas mus svečias. Žinoma, tai apgai
lėtinas reiškinys. Kadangi mes beveik 
neturime (teisingiau: tiek mažai jų te
turime) rašytojų, tai beveik neturime ir 
literatūros kritikų, įgudusių literatūros 
apžvalgininkų, galinčių iš spaudos išė
jusį kūrinį įvertinti “ant syk” ir tuo visą 
reikalą užbaigti. Jei paimsime anglišką
jį literatūrinį pasaulį, surasime ką kitą: 
išėjus veikalui iš spaudos, jis pavedamas 
literatūros kritikams - apžvalgininkams 
parašyti veikalo kritiką. Skaitytojui ten 
sunku savo nuomonę pareikšti.

Neturėjimas “patentuotų” kritikų tu
ri savo ir gerų pusių: čia paliekama pla
ti dirva skaitytojams savo nuomones pa
reikšti veikalo klausimu. Dėl to ir susi
daro “margumas”: vienam skaitytojui 
atrodo taip, kitam — truputėlį priešin
gai. Daug “B. G. K. ” skaitytojų jau at
siliepė spaudoje; dar pluoštą rašinių tu
rime; be kitų, turime gerb. Jono Kaskai- 
cio ilgesnį rašinį, kuris tilps neužilgo. 
Nenorime visus vienu klausimu raštus 
dėti Literatūros ir Meno skyriun, nes tai 
sudarytų nuobodumo ir nebeliktų vietos 
kitais klausimais raštams. Darysime 
taip: kiekvienan Liet, ir Meno skyriun 

. įdėsime po vieną arba (trumpesnius) po 
du rašinius iš eilės pagal jų gavimą.

Girdėjome, kad dr. A. Petriką parašė 
išsamesnę knygos apžvalgą žurnalui 
“Šviesai.”

Paklaidos Pataisymas
Laisvėje iš š. m. spalių 13 d.*mano ra

šinėlyje apie “B. G. Klaidą” įsiskverbė 
mažiukė klaida; pasakyta, būk man tik 
dvi R. M. knygos patinka. Esu perskai
tęs visas jo knygas ir man jos visos ly
giai patinka.

V. Ramanauskas

Grožine Literatūra 
Tarybą Lietuvoj

Šiuo metu, pagerėjus spausdinimo ga
limybėms, mūsų respublikos valstybinės 
leidyklos žymiai praplėtė savo darbo vei
klą.

Valstybinės Grožinės Literatūros Lei
dyklos iš 1944 metais užplanuotų darbų 
yra išleistos šios knygos: Janonio raštai, 
almanacho “Pergalė” II kn., K. Korsako 
“Prieš amžinąjį priešą,” B. Gorbatovo 
“Nenugalėtieji”; iš tarybinės poezijos— 
Liudo Giros “Tolimuos keliuos,” Sal. Nė
ries “Lakštingala negali nečiulbėti”; iš 
vaikų jr jaunimo literatūros: K. Binkio 
“Jonas pas čigonus,” J. Martinaičio 
“Jaunųjų talka,” “Jūrininko Sindbado 
nuotykiai” ir J. Balio “Lietuviškos pasa
kos.”

Spausdinami yra šie veikalai: iš pro
zos — P. Cvirkos apysakų rinkinys 
“Ąžuolo šaknys,” V. Vasilevskos “Vaivo
rykštė,” V. Grosmano “Liaudis nemir
tinga”; iš poezijos — Krilovo pasakėčios, 
A. Venclovos “Obelis kur augalota,” 
Montvilos “Poezija”; iš vaikų ir jaunimo 
literatūros — E. Mieželaičio “Aš vyras 
kaip pipiras,” Gaidaro “Timuras ir jo' 
būrys,” “Tarybų Sąjungos tautų pasa
kos” ir K. Jakubėno “Šen, broliukai do
biliukai!”.

(Tąsa 4-me pusi.)

VIOLA MAE
didelių gabumų jauna lietuvaitė, B. ir J. Swyt’u dukrelė, gyvenančių 
Beverly Hills, Californijoj. ši, vos 12-kos metų amžiaus mergaitė, lankanti 
vidurinę mokyklą, jau pasiekė aukštą tobulumo laipsnį muzikoje; neseniai 
Viola Mae davė koncertą San Francisco mieste,—turėjo ji ten savo reči
talį. Be to, ji gabiai siekiasi ir literatūroje. Š. m. rugsėjo 1 d. viename 
francūziškame laikraštyj, “U Union Nouvelle,” tilpo josios angliškas eilė
raštis, pavadintas “V-J Day p kurį mes šiame skyriuje perspausdiname: 
Viola Mae nepamiršta ir lietuviškos dirvos; dedame šin skyriun josios 
parašytą lietuvišką eilėraštį “Lietuvaitė.” Jaunutės Violos Mae gabumai 
ir pasirįžimai turėtų paakstinti ir kitus mūsų jaunuolius lavintis mokytis 
ir dirbti kultūrinėje dirvoje.

Cliffside, N. J
* 
it
c

V-J DAY LIETUVAITE
By Viola Mae.

Our hearts are full of humble prayer, 
For Peace at last is in the air.
The fighting’s over, the war’s won, 
We’ve licked the men of the rising sun.

No more blood need ever be shed,
It’s time to mourn for our beloved dead.
With the lives of many boys, peace we 

have bought,
So that never again shall a war er’be 

fought.

When our loved ones return, /this time 
they’ll stay,

For another war will never take them 
away.

Peace we have won! The world is now 
free!

And we’ll keep it that way, believe you 
me!

Prisiminimas
{Tarybą Lietuvos 5-rių mėty sukakčiai)

Paparčių vėsių prisiskynęs, 
Aš guliu ir klausaus vakarais, 
Ką žvanga gėlės laukinės 
Paupy skambalėliais žydrai.

Gera jums linguot ir žvangėti 
Po laukus ir girias Lietuvos, 
Gera tau klausytis, poete, 
Alsavimo žemės gimtos.

Ar meni, prieš penketą metų
Tu sėdėjai tame pakrašty, 
Bet tavo širdis nesuprato, 
Ką gieda žolynai aukšti.

Ir staiga, iš letargo nubudęs, 
Pajutai, kaip tau brangios yra 
Ir tos eglės, ir mažos žibutės, 
Ir miglos sidabrinė skara.

Jaunas mėnuo kopia į dangų, 
Dvelkia nendrės gaivia naktimi, 
O varpeliai vis žvanga ir žvanga, 
Drungno vėjo lengvai supami.

A. Churginas

Esu tikra lietuvaitė, 
Visų mylima mergaitė, • 
Lietuviškai kalbėt moku, 
Padainuoju ir pašoku.

Vietos Žinios
Nors lietuvių čia nedaug, ir 

veikime daug kuomi negalima 
atsižymėti, bet visgi reikėtų 
bent neatsilikti nuo kitų mažų 
kolonijų lietuvių veikimo. 
Taip, kaip iki šiol buvo, tai 
nenoromis reikia pasakyti, 
kad labai mažai buvo veikia
ma.

Turėdami mintyje, kad pas
katinti vietos lietuvius prie di
desnio veikimo, buvo pasitar
ta su veiklesniais draugais ir 
draugėmis ir dėl sekamo AL- 
D,LD*'77-tos kuopos susirinki
mo (jis įvyks sekmadienį, 28 
d. spalių, 2-rą vai. po piet, K. 
Steponavičiaus salėj) sužymė
ta sekamas dienotvarkis:

Stengtis pasiųsti bent vieną 
delegatą į Antrąjį Demokra
tinių Lietuvjų Seimą.

Rengti pasilinksminimą — 
vakarienę, naudai pasiuntimui 
pasveikinimo Antrajam Demo
kratinių Lietuvių Seimui.

Dešimto siuntinio dėl Lietu
vos žmonių sušelpimo kvota 
turi būti ir bus išpildyta.

Rūpintis naujų narių gavi
mu į ALDLD ir LDS. Taip pat 
Laisvės ir Vilnies naujais skai
tytojais. Na, o prie to, reikia 
kalbėti, garsinti ir jau tartis 
apie važiavimą į Laisvės bū
siantį koncertą, 11 d.* lapkri
čio.

Reiktų veiklesniems drau
gams ir draugėms tankiau su
sieiti pasikalbėjimui apie vie
tos veikimą. ALDLD kuopos 
susirinkimai turi būti laikomi 
reguliariai ir su planingu die
notvarkių. Taip veikdami mes 
ir vėl būsime eilėje veikliųjų 
lietuvių kolonijų.

Darbininkas.

Nuo pat ryto lig vėlos 
Skamba dainos Lietuvos, 
Laistau sau rūtų darželį.’.. 
Krauk, mamyte, kraitelį.

Pittston, Pa

Augk, rūtele, kuo greičiau . .. 
Skleisk geltonus žiedelius, 
Jaunystėle, neskubėki,— 
Nes paliksiu tėvelius.

Turiu dvyliką metelių, 
Jau akytės ant bernelių; 
Graži mano šypsena, 
“Dievo duota dovana!”

Kol aš esu dar jaunutė,
Rūpi dainos ir motutė, 
Bet kaip biskį paaugėsiu 
Su berniukais eit norėsiu.

Nebus laikelio dainuot, 
Nei mamytę pamyluot;
Reiks plaukeliai garbiniuot
Ir veideliai nupudruot. •

Ir į šokius reiks išeiti... 
Su berniukais susieiti, 
Gal mamytė mane bars, 
Bet tėvelis vis užtars.

Išsirinksiu sau berniuką, 
Kai širdelė pamylės . ..
Gal bus ląimės, ar nelaimės, 
Tuo tai žmonės netikės.

Neklausysiu, ką tie žmonės
Nor kalbėti apie mus, 
Mes mylėsim vienas kitą - 
Ir vargelio mum nebus.

Kol aš esu dar jaunutė, 
Širdis meilės kupina, 
Negalėčiau jum išreikšti, 
Kaip jautringa ji yra.

1945. ' Viola Mae.
(Galima dainuoti, kaip: “Aš Mergyte, Kaip Rožyte.”)

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12 kuopos susirinkimas 
įvyko 21 d. spalių. Nariai gy
rė šių metų knygą “Bernar
do Gavelio Klaida,” kad ji yra 
žingeidi, lengvai skaitosi, bet 
taipgi išreiškė mintį, kad cen
tras' imtųsi leisti ir pamoki
nančių knygų.

Buvo skaitytas laiškas rei
kale Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Antrojo Suvažiavimo, 
kuris įvyks lapkr. 23-24 dd., 
Pittsburgh. Laiškas priimtas ir 
delegatu išrinktas A. Valin- 
čius. Jis važiuos savo mašina 
ir kas norės iš Wilkes Barre 
ir Scranton delegatų, tai galės 
nuvežti ir parvežti už $10. 
Mašinoj gali paimti 5 žmo
nes.

Buvo renkamos aukos suva
žiavimo reikalams, aukavo 
sekamai: A. Valinčius ir S. 
Rauduve po $1; M. Kalaus- 
kas, Bagužinskas, M. Pacen- 
kienp ir Radišauskienė auka
vo po 50 centų ir iš kuopos iž
do $2, tai bendrai pasidarė 
$6. Jeigu kas galėtų tam rei
kalui dar paaukauti, tai pra
šome priduoti A. Valinčiui, 9 
William St., Pittston.

Buvo darinktas trečias de
legatas į LLD 12-to apskričio 
konferenciją.

M. Kalauskas.

NEWARK OPERA HOUSE
Washington ir Court St., 

NEWARK, N. J.

Paskutinė Diena!
Spalio 27

Nuolatinis Rodymas Ketvir. ir Penktad. 
nuo 6:30 v. v. Seitttd. nuo* 1:30 p. p.

Pirmas Rodymas Newark©

“MERGINA NO. 217”
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MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 PARAŠĖ B. TRAVEN —57—

New Yorko CIO Užgirti 
Kandidatai į Tarybą

(Tąsa)

— Storų kibirų man dar neteko vai
ruoti, bet vien tiktai mažus, ir aš ma
nau, kad tu teisybę sakai, — atsakiau 

, aš jam. — Tačiau ir tepliojant žmogus 
panašiai jautiesi. Jei tau pasiseka gerai 
žaliai arba rudai nutepti briaunas, ne
padarant jokių kleksų ir spalva nenu
blunka, tai taip pat turi sau malonumą.

Stanislovas vieną valandėlę tylėjo, 
spiaudė per relingą, įsibruko sau tarp 
dantų naują storulį, prieš pusvalandį 
nupirktą iš vieno prekybininko, kuris 
buvo atplaukęs laiveliu, ir tarė:

—Gal būt, juoksies betempdamas ang-: 
lis, jei ištikrųjų esi A. B. ir geresnis A. 
B.„ negu šitie plėšikai čia. Tai, gal būt, 
bus gėda. Tačiau vis dėlto ne. Yra taip 
pat ir čia savo džiaugsmų. Tokioj dėžėj 
viskas yra svarbu. Jei angliai nebus 
tempiami, tai kūrikas negalės išlaikyti 
garo, o jei garas krinta, kibiras sustoja, 
kaip baslis molyje. Ir taip penkius šim
tus šiupelių iš dešimties žingsnių nuoto
lio atšiūpelėjus per vieną paėmimą per 
anglių liuką ir prikrovus atsargą, kad 
kūrikas nebeturėtų net kur pasisukti, 
vien tiktai norint pažiūrėti, ką tu gali 
padaryti, kai tu vėl galėsi nueiti pas 
savo Elą, ir tuomet tu pamatai kalną, 
kurį tu taip vienu šuoliu sukrovei, tuo
met tau juokiasi širdis, kad net kūnas 
virpa. Tu ištikrųjų iš džiaugsmo galė
tum apkabinti, kai jis toks storas guli 
sukrautas ir taip stebėdamasis žvalgosi 
į tave, kadangi tik visai nesenai jis te
bebuvo viršuj, bunkery, o štai dabar jau 
guli priešais katilą. Ne, darbui, sveikam 
darbui, ir gražiausias padoriausias ama
tas negali prilygti.

Apskritai, kodėl gi žmonės griebiasi 
to padoraus amato? Kadangi neturi dar
bo, kadangi negali jo gauti. Turi gi ką 
nors jie veikti, negali juk visą kiaurą 
dieną gulėti lovoje arba tąsytis po gat
ves, nuo to galvoje gali visai pradėti mai
šytis.

— Na, ir ką tu veikei po to, kai nega
lėjai patekti į olandą?—paklausiau aš.

— Būtinai turėjau gauti darbo, būti
nai reikėjo rasti laivą, nes kitaip būčiau 
visai pasiutęs. Gerąjį pasą, puikųjį po
pierių aš pardaviau už vieną dolerį. Po 
to vėl prakiuro vienas maišas ir man į 
delną įkrito pora sidabrinukų. Su pora 
danų žvejų padariau sultingą spirito 
biznelį, aš juos pravedžiau pro muitinę, 
na, ir tuomet vėl man nubirėjo puikutis 
trupinėlis. Sėdau į traukinį ir pasilei
dau į Emerichą. Švariai pavyko nuvykti. 
Tačiau tenai, kai norėjau nusipirkti bi
lietą į Amsterdamą, mane pačiupo ir 
naktį atgabeno prie sienos ir perstūmė 
vėl atgal.

— Kas? — paklausiau aš. — Tu gi 
nenori • pasakyti, kad olandai naktimis 
visai slaptai bruka žmones per sieną?

Norėjau išgirsti, kaip Stanislovui išti
krųjų ten atsitiko.

—Tie? Tie? — tarė Stanislovas ir iš
tiesė pirmyn savo galvą ir tvirtai gręžė 
mane savo akimis. — Jie daro dar įvai
riausių dalykų. Ten kiekvieną naktį įvyk
sta gražiausias žmonių išmainymo biznis. 
Vokiečiai velka jiems kliudančius užsie
niečius ir bolševikus per olandų, belgų 
prancūzų ir danų sienas, tą patį daro 
olandai, belgai, prancūzai ir danai. Aš 
esu tikras, kad ir šveicarai, čekai ir len
kai lygiai taip pat elgiasi.

Aš pakračiau galvą ir tariau:
— Negaliu tikėti. Juk tai nesiderina 

su įstatymais.
— Tačiau jie tai daro. Taip jie su 

manimi pasielgė, ir man teko pasieny ir 
Olandijoj sutikti apie porą tuzinų žmo
nių, su kuriais jie lygiai taip pat buvo 
pasielgę.

— O ką gi jie turi daryti? Užmušti ir 
užkasti tų žmonių jie vis dėlto nenori. 
Juk tie žmonės nieko nenusikalto. Vien 
tiktai neturi paso ir negali jokio paso 
gauti, kadangi jie yra negimę arba nėra 
optavę. Kiekviena šalis bando nusikraty
ti savo bepasiais ir be • pilietybės žmonė
mis, nes tie žmonės joms vis sudaro sun
kenybių. Jei būtų panaikinti pasai, tai 
liautųsi ir toks prekių kraustymas. Tai
gi, ar tu tiki, ar ne, o jie taip su manimi 
pasielgė.

Tačiau Stanislovo jie negalėjo nugąs
dinti nei grasinimu patupdyti jį į dar
bo namus, į kalėjimą, nei grasinimu in
ternuoti. Tą pačią naktį jis vėl perėjo 
Olandijos sieną, tik šį kartą jau gudriau 
ir nuvyko į Amsterdamą. Tenai jis susi
rado vieną italą, visai gražų mirusiųjų 
laivą ir juo nuplaukė ( į Genuą. Tenai jis 
iš to laivo paspruko ir vėl pateko į kitą 
mirusiųjų laivą, tiktai šį kartą jau į tik
rą lavoninę ir su juo trenkėsi jūroj į ri
fą. Stanislovas su dar pora kitų jūrinin
kų vis dėlto išliko gyvi, kai kiti žuvo. El
getaudami jie nusibaladojo į kitą uostą, 
kur vėl pateko į kit^ mirusiųjų laivą, iš 
kurio dėl baisių muštynių jis turėjo išsi
nešdinti ir tuo būdu pateko į “Jorikę”.

Kur pasiliko jis? Kur pasiliksiu aš? 
Kur vieną dieną palieka visi mirusieji? 
Ant rifo. Anksčiau ar vėliau. Kartą vis- 
tiek pataikys.Negalima juk amžinai 
plaukioti mirusiųjų laivu. Visą tą plau
kiojimą vieną gražią dieną reikės apmo
kėti, nors dar tiek turima laimės. Ir vi- 
sumet reikės būti mirusiųjų^ laive! Nebė
ra tokiam jokios kitos išeities. Sausuma 
yra apsupta neperžengiama siena, kalė
jimas tiems, kurie yra už tų sienų, mi
rusiųjų laivas arba svetimšalių legijonas 
tiems, kurie yra išorinėj tų sienų pusėj.

(Daugiau bus)

New Yorko miesto CIO už- 
gyrė 14 kandidatų į Miesto 
Tarybą (City Council), 
girtais, yra:
BRONX;

Michael J. Quill.
BROOKLYN:

Peter V. Cacchione.
Milton J, Goell.
Bertram J. Baker.
Joseph T Sharkey.

MANHATTAN:
Benjamin J. Davis, Jr.
Eugene P. Connolly.
Stanley Isaacs.
William Carroll.

QUEENS:
Sgt. Charles Belous.
Edward Washington.
James A. Phillips.

RICHMOND (Staten Island):
Sidney Rose.
Ką CIO Sako Apie Tuos 

Kandidatus
Quill, prezidentas Transpor

to Darbininkų Unijos, vadas 
kovos prieš juodąjį turgų ir 
už valstijos bonus veteranams, 
taipgi prieš diskriminaciją. 
Kandidatuoja ALP (Ameri
can Labor Party — Darbo 
Partijos) tikietu. CIO unijis- 
tų No. 1 kandidatas.

Cacchione, žymus kovotojas 
prieš juodąjį turgų, už geres
ni švietimų, vaikams priežiū 
ras, prieš visokias diskrimina
cijas. Jis vadovavo 
išlaikymą 5 centų 
pravarymą policisto 
tarnybos policijoj.
tas. Užgirtas ir pasirenkamas.

Milton J. Goell, susiedijos 
vadas, gerai susipažinęs su 
gyvenamų namų ir viešųjų 
darbų programa. Darbiečių ir 
demokratų kandidatas. Už
girtas ir pasirenkamas.

Bertram J. Baker, Brookly
no negras susiedijos vadas. 
Pasižadėjęs remti CIO progra-

Už-

mą. Demokratų ir darbiečių 
kandidatas. Užgirtas ir paren
kamas.

Joseph T. Sharkey, didžiu
mos vadas Miesto Taryboje. 
Stengėsi palaikyti vieningumų 
tarp didžiumos ir mažumčs 
narių taryboje, taipgi padėjo 
pravesti svarbių bilių ii’ re
zoliucijų. Demokratų kandi
datas. Užgirtas.

Benjamin 
mus negrų 
Komunistas, 
renkamas.

Eugene P. Connolly, Darbo 
Partijos ^teigėjas ir tos par
tijos New York o Komiteto se
kretorius. Darbiečių kandida
tas. Užgirtas ir pasirenkamas.

Stanley Isaacs, žinomas sa- 
vystoviai galėjimu spręsti ir 
pasišventimu gerai vyriausy
bei ir progresyvėms jėgoms. 
Kartu su Benjamin J. Davis, 
Jr., jis kovojo prieš diskrimi
naciją Stuyvesant Town gy
venamų namų projekte. Re- 
publikonas. Užgirtas.

William Carroll, nuolatos 
rėmė įstatymus už pakėlimą 
algų miesto darbininkams ir 
tarnautojams. Demokratų kan
didatas. Užgirtas.

Sgt. Charles Belous, seniau 
buvęs Miesto Taryboje. Ką 
tik sugrįžo iš kariuomenės ir 
supranta sugrįžtančių vetera
nu reikalus. Per laikus vado-

vau ja piliečių, veiksmuose.- 
Darbo Partijos kandidatas. 
Užgirtas ir pasirenkamas.

Edwar Washington, negrų 
liaudies vadas Jamaikoj, Vice
prezidentas United Electrical 
Radio and Machine Workers 
Lokalo 1227. Kandidatuoja 
nepriklausomai. Užgirtas ir 
pasirenkama^.

James A. Phillips, narys 
Valstijos, Apskričių ir Miestų 
Darbininkų Unijos, įnešęs ir 
rėmęs daugelį CIO pasiūlytų 
įstatymams projektų. Užgir
tas.

Sidney Rose, žymus darbi
ninkų vadas Staten Islande. 
Vice-prezidentas Laivų Buda- 
votojų Unijos Lokalo 12-to. 
Darbietis, Užgirtas ir pasiren
kamas.

PRANEŠIMAI
PIRMO APSKRIČIO 

KONFERENCIJA
Draugai ir draugės, LDS nariai, 

1-mo Apskr. metinė konf. įvyks 
lapkr. 18 d., 11 vai. ryto. 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Visos 
kuopos nepamirškite imti dalyvumą 
šioje konferencijoj, nes dideliai 
svarbūs reikalai dėl mūs stovi prieš 
fikis; A. D. L. Suvažiavimas ir įvyk
stantis LDS 7-tasis Seimas ateinan
tį birželio mėn., Bostone. Taigi lapkr. 
mėnesio susirinkimuose paskutinė 
proga išrinkti delegatus į apskr. 
konf. ir į A. D. L. Suvažiavimą, ku
ris įvyks 23 ir 24 dd. Pittsburghe. 
—D. G. J., Apskr. pirm. (251-252)
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TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 Ir 8-8 
Nedaliomis Ir Šventadieniais: 

nuo 10 ik) 12 ryto.
278 Harvard Street 

Inmai) S L, »rŲ CfntrjJ 8kr.
OAMBBWGE, MASS.

(>rožinė Literatūra 
Tarybų Sąjungoj

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Paruošta spaudai: K. Borutos “Bal

tramiejaus malūnas,” A. Čechovo “Apy
sakos,” G. de Mopasano “Novelės”; iš 
vaikų ir jaunimo literatūros — Žemaitės, 
rinktiniai raštai, Ostrovskio “Kaip grū-tf 
dinosi plienas” ir P. Cvirkos “Pasakos.”

Iš 1945 m. plano spausdinami šie vei
kalai: Donelaičio “Metai” ir “Pasakė
čios,” Vaižganto “Dėdės ir dėdienės.” 
Vienuolio “Kryžkelės,” V. Keimerio “Tė
vų žemei,” A. Venclovos “Karo laukuo
se” (reportažai), Šolochovo “Tykusis 
Donas” I ir II d., Furmanovo “Čapaje- 
vas” (I d.); iš vaikų ir jaunimo litera
tūros — Barto “Nešvari mergytė,” Čiur
lionienės “12 brolių juodvarnių” ir K. 
Binkio “Atžalynas.”

Baigiama ruošti spaudai: Biliūno raš
tai, A. Vienuolio rinktiniai raštai, G. 
Petkevičaitės-Bitės raštai, Maironio 
“Pavasario balsai,” L. Giros rinktinė po
ezija, T. Tilvyčio eilėraščiai ir poema 
“Dičius,” E. Mieželaičio eilėraščiai, R. 
Rolano “Žanas Krištofas,” H. Heinės 
“Iš dainų knygos,” Floberio “Madame 
Bovary,” P. Merimė “Karmen” ir kt. Be 
to, iš literatūros istorijos iF•kritikos ruo
šiami šie darbai: Petrulio “Strazdas” 
(monografija), Lenino “Apie literatū
rą,” Puškino “Apie prozą ir poeziją,” 
Bielinskio filosofiniai raštai; iš vaikų ir 
jaunimo literatūros — K. Papęčkio 
“Žvėrių paradas,” Barto “Pasaka apie 
žveją,” Čukovskio “Telefonas,” Šinkūno 
“Kelionės po Lietuvą” ir kt.

Šiuo metu yra verčiami: M. Gorkio 
“Vaikystė,” y. Grosmano “Stalingrado 
gynyba,” L. Tolstojaus “Vaikystė ir jau
nystė,” Turgenevo “Medžiotojo užrašai,” 
V. Kaverino “Du kapitonai” ir kt.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nčra valandų.
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Komitetas.

J. Davis, Jr., žy
li audios atstovas. 
Užgirtas ir pasi-

kovai už
fero, už
Drew iš

Komunis-

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausią 
bravorų alus ir 
Slius, Kada būsite 
Brooklyn©, užeiki
te susipažinti.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.

TEL. MARKET 2-5172

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

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn U, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770JUSTIN M.

BUYAUSKAS
F

MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidoluvių Direktoriai

MATEUŠAS SlNlONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

te

L ,< ; ....

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, neširgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

x 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 šingeliavimo reikalu kreipki tos

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietu viii Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

-I C '
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CLIFFSIDE, N. J.
Svarbus ALDLD 77 kp. susirinki

mas įvyks 28 d. spalių, 2 vai. dieną, 
K. Steponavičiaus salėje, 344 Pali
sade Ave. Tai bus labai svarbus su
sirinkimas ir visi draugai ir draugės 
kviečiami dalyvauti. - 

(251-252)

Biznieriai, Skelbkites 
“Laisvėje”

LfTUVm4
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvlafs.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MCJH

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Newyorkieciai Ruošiasi 
Pergalės Paskolai 

Sukelti

Darbininkų ir Progresyvių 
Kandidatų Bendri Sąrašai

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Apie 100. neangliškos spau
dos atstovų praeitą ketvirta
dienį dalyvavo užkandyj, įvy
kusiame Metropolitan Kliube, 
New Yorke. Jie tarėsi, kaip 
neangliška spauda gali ir pri
valo paremti Pergalės Pasko
los (Victory Loan) kampani
ją, prasidedančią su lapkričio 
mėnesiu.

Sakė kalbas Thomas J. Wat
son, tautinių grupių skyriaus 
garbės pirmininkas ir šiai su
eigai užkandžių parūpintojas; 
Nathan II. Seidman, pirm. In- 
ter-Racial Press of America; 
Mrs. Nevil Ford, pirm, moterų 
skyriaus; Frederick W. Gehle, 
ir Morris Cukor.

Visi kalbėtojai reiškė nuo
monę, kad Pergalės Paskolos 
vajus privalo būti pravestas 
šimtu nuošimčių ir kad neang- 
liškoji New Yorko spauda va
jų atitinkamai parems.

■* New Yorko Fifth Ave. busu firmai net metus užvil
kinus pasirašymą naujo kontrakto, darbininkų, Trans
porto Darbininkų Unijos (CIO) narių, kantrybė išsi
baigė ir tie busai pradėjo šliaužti gatvėmis lėčiau už 
pėstininkus. Unijos narių ir jos kovingo vado Michael 
J. Quill paspaudimas pagelbėjo, firma sutiko priimti 
unijos reikalavimus.

GR^WARD°STREIKAS Lowell, Mass. Chicagos Žinios
Chicago. — Krautuvių ir 

Sandėlių Darbininkų Uni
jos centras leido savo na
riam eit streikan prieš 
Montgomery Ward kompa
niją, pardavinėjančią pre
kes išsiuntimais pagal užsa- 
kymu$. Streikas apimtų 
75,000 darbininkų-tarnauto- 
jų. Dar tęsiamos derybos 
tarp unijos ir samdytojų.

Kaip Balsuosime?
New Yorko mieste balsuo

jama dvejopai — mašinomis 
ir ant rankinio baloto.

Ant Mašinos
Ant mašininio baloto bal

suosime už kandidatus visoms 
valdvietėms:

Majoro
Comptroller (iždininko) 
City Council prezidento 
Borough (apskrities) pre

zidento
Supreme Court Judges (tei

sėjų)
Municipal Court Judges
District Attorney (prokuro

ro).
Vienos partijos visi kandi

datai būna sudėti vienoje ir 
toje pačioje eilėje (iš kairės 
į dešinę).

Darbo Partijos balotas bus 
ant mašinos trečioj eilėj nuo 
viršaus — eilėje C.

Ant Rankinio Baloto
Ant rankinio baloto' balsuo

sime už kandidatus į Miesto 
Tarybą (councilmen).

Ant rankinio baloto nebus vi
si vienos partijos kandidatai 
iš eilės, bet alfabetiškai pa
vardėmis, nežiūrint, kurios 
partijos. Tačiau, kad neduoti 
pavardėms su A, B, C pirme
nybės, kožname distrikte ba
lotas prasideda su kita pavar
de.

Reiškia, niekas iš anksto ne
galės pasakyti, kelintas iš ei
lės ant baloto bus jūsų distrik
te tas ar kitas kandidatas. Tu
rėsite iš anksto gerai susipa
žinti su kandidatų pavardėmis. 
Ir, eidamas balsuoti, nusinešti 
pačius geriausius akinius, kad 
greit galėtumėt surasti, išrink
ti ir sužymėti pagal pasirinki
mą: 1, 2, 3. Niekad ne kry
žiuku.

Kryžiukais balsuotieji balo
tai skaitosi sugadintais balo
tais, jų neprirokuoja.

Balsavimui duoda tris minu
tes. Sugadinęs vieną balotą, 
jūs turite teisę prašyti ir gau
ti antrą.

Smogęs į EI piliorių prie 
Bridge Plaza ir Hunter St., 
Long Island City, automobilius 
tapo gerokai aplamdytas. Bet 
jo vairuotojas S. Enea, aprai
šiotas ten pat nelaimės vieto
je, nuvažiavo namo.

Mes Siusime Du Delegatus 
I Antrąjį Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimą

Spalių 21 dieną, Lietuvių 
Piliečių Kliube įvyko silkių va
karienė, kurią surengė kliubas 
tikslu, kad sukelti kiek lėšų 
pasiuntimui delegatų nuo Lo- 
wellio lietuvių pažangiosios 
kolonijos.

Kadangi, parengimėlis bu
vo rengiamas be didelio pasi- 

,i mojimo, tai ir žmonių daly
davo nedaug, bet gražus—so
lidarus būrys. Duota žmonėms 
gerai, sočiai pavalgyti ir tik 
už 50 c.

Šioje smagioje sueigoje tu
rėjome ir vieną brangų toli
mesnį svetį, tai gerbiamą 
draugą Vaclovą Jurkevičių iš 
Montello, Mass. Drg. Walte- 
ris pardavinėja dailius ir mo
derniškai pritaikintus kojoms 
čeverykus; tąja proga jis lan
kėsi mūsų kolonijoj ir čia 

I daug porų čeverykų pardavė.
Vakarienėje pirmininkavo 

draugas Rapolas Chulada. 
Apart vietinių draugų, buvo 
pakviestas ir draugas Jurke
vičius, kaipo svetys.

Jurkevičius kalbėjo jaus
mingai, reaguodamas į šių 
dienų mūsų svarbiuosius klau
simus ir apie šaukiamą Antrą
jį Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris įvyks 
lapkričio 23—24 dd., 1945 m., 
Pittsburgh, Pa.

Kadangi, suvažiavimo klau
simas jau buvo svečių apkal
bėtas, tai vakaro vedėjas drg. 
R. Chulada paprašė svečių, 
sulyg išgalės, kiek nors paau
koti dviejų delegatų siuntimo 
lėšoms. Pritarėjų būrelis tei
giamai atsiliepė, paaukodami 
sekančiai:

Po $2 aukojo: svečias Wal
ter Jurkevičius, F. ir V. Kala- 
dinskai ir J. J. Gicevičiai.

Po $1 aukojo: F. Greska, 
J. Puskunigis, A. Drazdaus- 
kas, V. J. Chulada, J. Blažo- 
nis, R. Chulada ir St. Paulen- 
ka.

Po 50 et. aukojo: J. Gu
daitis, Ch. Kojutis ir S. Čižiu- 
nas.

Po 25 et. aukojo: J. Palu
binskas ir P. Krivec.

Suaukota viso $15. Kadan
gi ir nuo vakarienės pelno li
ko $6.70, tai kartu tam reika
lui susidarė $21.70. Ačiū la
bai visiems už atsilankymą ir 
aukas. Reiškia, pradžia jau 
padaryta nebloga. Be abejo, 
kad finansinis klausimas pas 
mus bus išspręstas ir mes pa
siųsime iš savo kolonijos du 
delegatu, kurie suvažiavime 
atstovaus sekančias organiza
cijas: Lietuvių Sūnų ir Duk
terų Pašalpinę Dr-stę; Lie
tuvių Piliečių Kliubą; LDS 
110-tą kuopą ir LLD 44-tą 
kuopą.

J. M. Karsonas

Iš New Masses Redaktoriaus 
Prakalbos

Spalių 19 dieną, Curtiss 
Hall, 410 S. Michigan avė., 
Joe North, New Masses žur
nalo redaktorius, pasakė pui
kią prakalbą iš savo patyri
mų, važinėjant po Europą.

Pirm negu kalbėtojas pra
dėjo pasakoti įspūdžius iš ke
lionės po užrubežį, jis padarė 
peržvalgą šios šalies politi
kos. Priminė, jog šios šalies 
imperialistų žygiai veda prie 
kito karo. Dar nesugrįžo visi 
kariai, o jau kalbama apie 
kitą karą. Jau laikraščiuose 
pasirodo žinios, kad Vokieti
joj bus leista atsteigti karo 
industriją ir išleisti 11 milionų 
tonų plieno į metus. Daugelis 
bando sukelti neapykantą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bet kalbėtojas mano, kad 
tas viskas nepavyks. Kaip 
Amerikos, taip ir Anglijos 
darbininkai nesileis sukiršinti 
prieš Sovietų Sąjungą, nes jie 
•per šitą karą pamatė, kaip 
Sovietų Sąjunga išgelbėjo pa
saulį nuo fašizmo.

Kalbant apie patyrimus 
Francūzijoj, North sakė, kad 
ten darbininkų klasė šiandien 
atgijo. Daug įdomių dalykų 
papasakojo apie požeminį vei
kimą laike karo. Vienas nau
jos gadynės poetas laike karo 
slaptai organizavęs 70,000 
baltakalnierių darbininkų.

šiurpas apėmė klausytojus, 
kada North pradėjo pasakoti 
ką matęs Dachau koncentra
cijos kempėj. Jis matęs mote
ris ir vyrus sumestus į tą 
kempę dar 1933 metais. Jų 
likę vien tik kaulai ir skūra. 
Naciai ten kankino visus, ku
rie tik išdrįso prasitarti prieš 
Hitlerio rėžimą. Iš 2,000 ka
talikų, sumestų į kempę, tik 
900 išliko gyvi. 5,700,000 žy
dų nužudyta. Jis matęs apie 
2,500 kūnų pūvančių kempėj. 
Kas dieną mirė po 150 žmon.

Bet ir tokiose sąlygose 
kempėj ėjo požeminis veiki
mas. Tai buvo įdomu, nes 
daug esame skaitę apie bai
sias kankynes, bet apie pože
minį veikimą jose niekur ne
matėme. Kalbėtojas papasa
kojo, kaip ^slaptai išnešta iš 
kempės pro nacių sargus 12 
mažų vaikų ir išgelbėta nuo 
mirties. Mechanikas išnešęs 
maiše, kuriame nešiojosi įran
kius, ir nunešęs pas ūkininkus. 
Ūkininkai susidarę visą tinklą, 
perdavė vienas nuo kito ir to
kiu būdu vaikutis arba kūdi
kis patekdavo paskirtam ūki
ninkui išauklėjimui.

North plačiai kalbėjo ir 
apie pasaulinį unijų suvažia
vimą. ' \

New Yorko Miesto Penkiuose 
Apskričiuose

Šiuose rinkimuose, kaip ir 
paskiausiuose prezidento rin
kimuose, darbininkai nestato 
atskirų savo kandidatų visoms 
vietoms. Jie neapsigaudineja 
savęs. Jog yra žinoma, kad 
dar ne visi darbo žmonės da
lyvauja balsavimuose. Ir kad 
daug balsuojančių dar nėra 
išmokę balsuoti už savo kan
didatus ir už savo reikalus.

Darbininkų vadovybė; žino, 
kad jeigu būtų pristatyta dau
giau kandidatų, negu turime 
galios išrinkti, balsai pasiskir
stytų ir niekas nebūtų išrink
tas darbininkus atstovauti. 
Kad to neatsitiktų, stato tiek 
savų, kiek tikriausia galima 
išrinkti prie gerų pastangų. O 
likusia savo balsų jėga pare
mia kitus, kurie yra draugiš
kiausi darbininkams iš kitų 
partijų.
Kaip Bendrais Sąrašais Pade

da Vieni Kitiem
Miesto Tarybos narių rin

kimuose tas padaryti visai 
lengva. Pagal mūsų balsavimų 
sistemą (proportional repre
sentation system) kiekvienas 
gavęs 75,000 No. 1 balsų skai
tosi išrinktu. Likusieji balotai

numeriui 3-čianr

balsuojant Mies- 
narius (council- 

nebalsuojame kry-
2,

priskaitomi tam, kuris juose 
pažyiųėtaš No. 2. O jėigu ir 
No. 2 jau būtų išrinktas, tai 
numeriui trečiam ir taip to
liau . . .

Taip pat kiekvieno neišrink
to visi balotai perrokuojamr 
ir priskaitomi tam, kuris juo
se pažymėtas No. 2, o jei tas 
jau išrinktas arba pralaimė
jęs ir jau išimtas iš lenktynių, 
tai priskaito 
ir t. t.

Tai dėl to 
to Tarybos 
man’us)
Žiūkais, bet No. 1, No. 
No. 3.

V yriausy bininkai
Renkant vyriausybininkus 

pačiuose balsavimuose nėra 
kaip apsikeisti parama. Bet 
tas padaroma išstatant kan
didatus ir agitacijoj už juos. 
Senosios partijos, akip kad de
mokratų, tankiai daro nusilei
dimų naujosioms, kaip kad 
Darbo Partijai. Jos stato to
kius kandidatus, kurie darbi
ninkams priimtini. Pasekmėje 
tokio iš anksto susitarimo ir 
matome, jog tūli kandidatai 
yra tie patys darbiečių ir de
mokratų sąrašuose. O tūli yra 
tie patys net visų trijų didžių
jų partijų sąrašuose.

Kas Galės Balsuoti? KRISLAI

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai sitiūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

REIKIA TUOJAU!
— 50 —

VYRŲ IR MOTERŲ
Vielų Užsukinėtojai
Vielų Užbaigėjai
Rankom Užsukinėtojai
Laminatoriai
Kiek Press Operatoriai
Abelnai Transformer Darbininkai
Mišrūs Fabriko Darbininkai

Geros Algos
Linksmos Darbo Sąlygos

STAMFORD ELECTRIC
PRODUCTS CO., INC.

SUNNYSIDE A VE-—STAMFORD, CONN.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠTAI KAIP, KAIMYNE
Eikite pėsti ar lipkite į savo karų ar jūs imkite Bušą 2p nuo Plainfield ir pribūkite 

( mūsų fabriką. »
Mūsų fabrike klauskite Doug Simcoe

Doug Simcoc jums pasakys žmogus-j-žmogų: “Mes nekalbame dailiai ir mes neturime 
dailių darbų—mes nesiinteresuojame tuščiai kalbėti ar laiką gaišinti—bet jei jūs norite 
ir galite atlikti pilnai teisingai nuolatini darbą su gera ateitimi, mes galime pastatyt 

jus į darbą tuojau.’’
ŠTAI YRA KAIP TIK TA PROGA, KOKIOS JOS NORITE— 

BEVEIK TIK Už JOSŲ KIEMO

AMERICAN ROCK WOOL CORP.
SOUTH PLAINFIELD, N. J. (264)

7

DŽIANITORIAI
INDU MAZGOTOJAI

VIRTUVES PAGELBININKAI
Linksmos darbo sąlygos airporte. Moderniniai 

įrengimai. Pakilimų progos. Kreipkitės 
kasdien 9—2. šeštadienį 
T.W.A. Hangar No. 6, 
LA GUARDIA FIELD.

STALIORIAI
Prie rakandų sustatymo 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
Darbas viduje, kur šilta ir patogu

Kiekvienas pilietis, kuriam 
iki rinkimų dienos, lapkričio 
6-tos, sueis:

21 metai amžiaus.
Išbuvęs bent 90 dienų pilie

čiu (jeigu naturalizuotas).
Baigęs pradinę mokyklą ar 

praėjęs raštingumo kvotimą. 
To kvotimo nereikia bijoti. Jį 
gali praeiti kiekvienas. Tai 
daugiau išbandymas žmogaus 
protingumo, ne mokslingumo.

Išgyvenęs New Yorko vals
tijoj 1 metus, N. Y. mieste 4 
mėnesius, balsavimų distrikte 
30 dienų.

Užsiregistravęs piliečių re
gistracijoj, buvusioj 8-13 *d. 
spalių.

Kariškiai, paleistieji iš tar
nybos po 13-tos spalių, dar ga
li užsiregistruoti bile kada iki 
lapkričio (Nov.) 3-čios. Tą 
atliks savo apskrities rinkimų 
tarybos raštinėj (county board 
of elections).

Kitose Valstijose
čia paduotos taisyklės ati

tinka tik New Yorke. Dauge
lis valstijų turi skirtingas tai
sykles. Vienų registracijos jau 
praėjusios, kitų dar bus. Tū
lose užsiregistruoja pirmu kar
tu ir to užtenka 'Visam gyve
nimui, reikalaujama iš naujo 
persiregistruoti tik 
į kitą distriktą.

Naujai tapusieji 
tas informacijas
vietos rinkimų taryboj, 
kyklose, policijoj, savo unijoj, 
partijose ir daugelyje kitų įs
taigų.

persikėlus

piliečiais 
gali gauti 

mo-

Mokytoją Unija Remia 
Cacchione

vienaMokytojų Unija buvo 
iš šiomis dienomis pasisakiu
sių už Peter V. Cacchionės iš
rinkimą iš naujo į Miesto Ta
rybą iš Brooklyno. Šimtai uni
jų jau yra pasisakiusios už 
Cacchione.

Iš vėliausia pasisakiusių ki
tų yra Pardavinėtojų Unijos 
Lokalas 2-ras ir Rakandų Dir
bėjų Lokalas 76B, abi CIO.

Šaudantieji “Souvenirs”
Turintiems parsivežtų iš ka

ro atminčiai mašininių šautu
vų įsakyta juos užregistruoti 
pas U. S. Commissioner of In
ternal Revenue. Neregistravu
sius gali bausti iki $2,000 pi
nigais ar iki 5 metų kalėjimo 
arba abiejom bausmėm.

(257)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
judošių parsidavėlių.

“Net čia, Amerikoj, šaukta 
‘three cheers’ už Hitlerio gau
jas.

“Kodėl ‘Amerika’ — ‘Drau
gas,” ‘Naujienos,’ ‘Darbinin
kas’ taip-pat — meluoja? To
dėl, kad tie laikraščiai artimi 
naciams, todėl, kad jų propa
ganda akurat, kaip nacių.”

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1286 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
108 Reid 
County of 
premises.

108 Reid

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

THOMAS HAYWOOD
Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 802 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KREISCHER
802 Wyckoff Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
541 Wythe 
County of 
premises.

541 Wythe

N. Y.

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

GIRO 
Ave.,

Control Uw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

oui so
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
515 Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

IRVING
515 Parkside Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GROSS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1841 has been issued to the undersigned 
to sieli wine & licfdor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1172 Coney. Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

, premises.
ELIHU FEtNTUCH

(D-B-A Kent Wine & Liquor Store) 
įt72 Cdhey Island Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5003 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2601 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed- off the 
premises.
MELVIN R. JACOBS & AARON JACOBS 

(D-B-A A. & M. Liquor Store)
2601 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1704 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 191 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. DOYLE
191 Howard Ave., Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1712 has been issued to the undersigned 
to sell wine
107 of {he Alcoholic Beverage Control Law 
at 700 Gates Avenuė, SoroutfH of % Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ALEX FISKER & HERMAN FISHER 
FisHbr Wine & Liquor Store

700 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

& liquor at retail under Section

be consulted off the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1705 has been issue to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail Under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Sutter Avenue, BorOUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •
SAM ALBUCKER & BENJAMIN SAPORTA

Sutter Liquor Mart.
82 Sutter Ave., Brooklyn, ,N. ¥.

RAŠTINEI BERNIUKAI
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI IR PASIUNTIMU 

TARNYBAI
Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.

A. SCHRADER’S SON.
470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.

(268)

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Reikia patikimų vyrų darbui iš lau
ko; nuolatinis darbas su pakilimų 
progomis. Kreipkitės asmeniškai 

į Mr. Post.

Perth Amboy Gas Light Co. 
Linden Street

PERTH AMBOY, N. J.

KARASON CO. 
124 ADAMS ST., NEWARK, N. J. 

(253).

LAIKRODININKAI
Įsisteigusi Taisymų Krautuvė 

Turi Nuolatinių Darbų 
DEL PATYRUSIŲ VYRŲ 

AUKŠTOS ALGOS 
Uždarbiai Nerubežiuoti 

ARTHUR SMETANA’S SONS 
50 Broadway, Passaic, N. J.

(258)

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

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(253)

PLAITYTOJAI 
BUFUOTOJAI—POLIŠIUOTOJAI 
ELEKTRINES PAJĖGOS PRESŲ 

OPERATORIAI 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

Abelnai Fabriko Darbininkai 
Patyrę—Be patyrimo 

GERA PROGA 
NUOLATINIS DARBAS—VIRŠLAIKIAI 

Kreipkitės iki 12 Dieną 
ELECTRO CHEMICAL CO. 

1100 BROOK AVE. 
(166th St.) BRONX

JAUNOS MOTERYS 
Dailiem Pataisymam

Nepaprasta proga išsimokyti užaudinėjimo.
LA MERS

142 E. 34TH ST., N. Y. C.
LEXINGTON 2-3574

(254)

RAŠTININKES, PRADINES (2) 
PAPRASTA RANKA RAŠYMAS 

Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.
A. SCHRADER’S SON.

470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.
(268)

(2524

ŠAUKIA AMERIKĄ GEL
BĖT EUROPĄ NUO BA 

DO IR MARO

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Bevinas atsišaukė į Jungti
nes Valstijas, kad paskirtų 
dar $1,600,000,000 tarptau
tiniam UNRRA pagalbos 
fondui. Tatai esą būtinai 
reikalinga apsaugoti vaka
rinei Europai nuo bado ir 
baisaus maro per žiemą. Jei 
Amerika neduos tokios pa
galbos, tai girdi, badas ir 
maras išžudys daugiau eu
ropiečių negu karas.

CHIANG KAI-SHEK 
PUOLe PASITRAUKIAN

ČIUS KOMUNISTUS

KuometChungking.
chinų komunistų kariuome
nė traukėsi atgal iš rytinės 
Chekiango provincijos į žie
mius, linkui Shanghajaus, 
tai Chiang Kai-sheko vidu
rinės Chinijos armija už
puolė ir apsupo besitrau
kiančius. Komunistinė ka
riuomene po 16 valandų 
mūšio pasiliuosavo iš apsu
pimo ir toliau traukėsi at
gal. Tatai daro tik dėl tau
tinės vienybės.

Kuba ir Paraguay jau 
Pripažino naująją Venezue- 
los valdžią, kurios laikina
sis prezidentas yra Betan
court.

MOTERYS—VALYTOJOS
BANKIĖTŲ ROMAMS

Pastovūs Darbai—8 A.M. iki 4 P.M.
KREIPKITĖS | EMPLOYMENT OFISĄ

PLAZA HOTEL
59TH STREET IR 5TH AVENUE, N.Y.C.
_________ (254)

VOKŲ DARYMAS
SAKCIŲ, GUZIKŲ 

IR ŠNURELIŲ OPERATORES
Patyrimas Nereikalingas

Linksma aplinka
WM. GOODBODY ENVELOPE CO.

133 WOOSTER ST., N. Y. C.
(253)

MERGINOS
Dirbti Prie Retikulių

NEPATYRUSIOS

REVERE 
HANDBAG CO.

517 74th St., North Bergen, N. J.
(267)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas Fabriko ir Išsiuntimų 

Rūme Darbas Prie 
Mokyklom Reikmenų. 
NUOLATINIS DARBAS, 
šeštadieniais Nedirbama. 
Kreipkitės Asmeniškai.

J. L. HAMMETT CO. 
380 Jelliff Avenue 
NEWARK, N. J.

__________________________________  
rKAOlK*—SAMIXlNKt

Įimant tarp departmentų pasiuntimų <p» 
tarnavimą. Kreipkitės asmeniškai, 

netelefonuokite.
A. SCHRADER’S SON.

470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.

OFISŲ DARBININKE
4 valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadienio. Gera Alga. 
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900. EXT. 567

VALYTOJOS, Ofieinių Namų. Nuolat. 
Kreipkitės^ tarp 4 ir 5 P.M.

INGE, 69 Pine St., New York Cit).
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NojvWko^gMzZl nios
Ad. Reinhardt Grįžo iš Darbininkų ir Progresyvių

Karo Tarnybos
. Adolfas Reinhardt, tarp 

amerikiečių ir lietuviuose pla
čiai žinomasis kartūnistas-dai- 
lininkas, gale pereitos savai- i 
tės parvyko pas tėvus, Olgą ir f 
Frank Reinhardt’us, gyvenan- į 
čius 60-1 1 70th Ave., 
woode.

Ad. pasiryžęs eiti 
dailės kursą, kurį jis 
pertraukti išėjimu karo tai 
nybon. Tarnyboje, tiesa, jis1 
savo liuoslaikių kožną minu
tę taipgi pašventęs meno dar- i 
bui ir savo tarnybos centre tu- i 
rėjęs karo laiko kūrinių pa-1 
rodą.

Jo demokratiški ir darbš-Į 
tūs tėvai, reikia pripažinti, sū-> 
nūs išleidę į tarnybą, patys 
taipgi visomis pajėgomis d i r- j 
bo greičiau karą laimėti. Jie 
veikė Raudonajam Kryžiui ir j 
visose kitose demokratinių 
žmonių kampanijose. Rein- 
hardt’as, kaipo Piliečių Kliu- 
bo atstovas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietiniame 
skyriuje, yra daug nudirbęs ir 
veikia toliau rinkime ir siunti
me paramos kare nukentėju- 
siems ir nacių apiplėštiems 
Lietuvos žmonėms. Reinhardt’- 
ienė veikliai dalyvauja Mote
rų Kliubo daugeriopuose dar
buose.

Užgirti Kandidatai
Šiandien Laivyno 

Iškilmės

IŠ Gyvenimo Mūsų
Būsimo Majoro

Laisvės Statulos 
Sukaktis

pastatymo 
paminėti

*

“The House on 92 Street”
WIT J J AM EYTHE • LLOYD NOLAN 
SIGNE HASSO • LEO G. CARROLL 

ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE 
CARL RAVAZZA perstato 

Copacabana Night Club Revue su Samba 
Sirens, Roily Rolls • Tommy Trent 
EXTRA: ROSARIO IR ANTONIO 

Specialiai: Naujas March of Time Dalykas 
7th Ave ir 30thI A V-x ZX T New York

Iš žemiau paduodamo sąra
šo matysite, jog Darbo Parti
ja didžiumoje distriktų yra 

; uždėjus ant baloto tuos pačius 
j kandidatus, kaip kad ir De- 
Į mokratų Partija. O kai ku
riuose distriktuose, kur repu- 

baigti blikonų vadovybė sukalba- 
turėįo tnosnė, išstatė darbininkams 

t._ priimtinus kandidatus, ten vi- 
įsisos trys partijos yra uždėju

sius tuos pačius kandidatus.
Kaip Geriausia Pasirinkti?
Išsikirpkite šį sąrašą. Gerai 

įsitėmytas, jums pagelbės iš
sirinkti kandidatus. Tačiau už 
vis geriausis, tikriausia būdas 

' nepadaryti 
suoti ALP 
tikietu už 

i valdvietes.
Visus Darbo Partijos kan

didatus rasite eilėje ant bal
savimu mašinos. Iš anksto su
sipažinus su šiuo sąrašu bus 
lengva palyginti, ar tie patys, 
darbininkų ir progresyvių už
kirtieji.

Čia paduodami tik darbinin
kų užgirtieji. Ant mašinos 
bus visokių partijų ir visokių 
kandidatų.

Viso Miesto Kandidatai
Kandidatai į miesto majo

rus, comptroller (iždininkus) 
ir Miesto Tarybos preziden
tus visose apskrityse bus tie 
patys. Jais yra:

William F. O’Dwyer, demo
kratų ir darbiečių kandidatas 
į majorus.

Lazarus Joseph, demokratų 
ir darbiečių kandidatas į iž-

klaidos, tai bal- 
(Darbo Partijos) 

visus kandidatus į

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų 
Europinį vaidinimą “Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai ir

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Milte 

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir šešt. 2:30

The Theatre Guild’s Muzikalis 
Pasisekimas 

OKLAHOMA! 
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE 
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th 

Popiet Ketvirt. ir Seštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

JOSEF
BULOF 
RUTH 

WESTON

Matyk Mėgiamiausią 1945 Judj!
Tikra istorija kiekvienos mote
ries vyro kovūno! Jautri...
Žmoniška!

LESTER COWAY perstato
ERNIE PYLE’S
“STORY OF

G. I. JOE”
TIKRAI ĮKVEPIANTI IR 

VIRPINANTI FILMĄ!
Dabar Rodoma Brandt’s

GLOBE
Broadway ir 46 St. * Nebrangios Kainos

Nuolat Rodoma * Vidunaktį Kasdien

Paramount Perstato Ed Gardner’s

“DUFFY’S TAVERN”
kur žvaigžtlėja

Bing Crosby * Betty Hutton * Paulette 
Goddard * Allan Ladd * Dorothy La- 
mour -K Eddie Bracken * Brian Donlevy 
* Sonny Tufts * Veronica Lake * Ar
turo De Cordova * Barry Fitzgerald * 
Cass Daley * Diana Lynn * Victoi 
Moore * Marjorie Reynolds * Barry 
Sullivan ir Ed Gardner (Archie) su 

Charles Cantor—Eddie Green, Ann 
Thomas, Robert Benchley ir daug kitų.

Asmeniniai Scenoj—Adrews Seserys ir kt.

paramount

Matyk dramatišką bylą, kur Francūzų teisman mtsmerkia Lavalį mirti! Matyk Generolą 
de Gaulle atsilankant Belgijoj, kur krizis griebia tautą! Riaušės Brusselyj prieš Ka
raliaus I^opoldo grįžimą! Matyk teisiamus Nacius kriminalistus! Matyk pergalingąjį 
Laivyną parplaukiant namo! Girdėk Žinių Forumą /Confidentially Yours” su Arthui 

Hale! Matyk This is America svarbią filmą, "Chinijos Gyvybės Liniją” ir dar 
visas naujausias žinių filmas.

E 1 r R A Q Q V newsreel theatre
1Y1 JL> 2A. O U I BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINfi TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

“WEEK-END AT THE WALDORF" 
XAVIER CUGAT Ir JO ORKESTRAS

DIDŽIOJOJ SCENOJ: ••GOLDEN HARVEST” — DAI LI SKI VAIDINIMAI

UŽDRAUDIMAS NUIMTAS!

{[DABAR GALIMA RODYTI!
Sudrebiną prisipažinimai Karo 
Kriminalistų Teisme Charkove.

Mes Kaltiname”
“Tai tikras dalykas” 

—N. Y. Post.

Naciai Kariniai žmogžudystės, žaginimo ir žvėriškumo 
Piktadariai. Nufilmuota Sovietų Sąjungoj. *

Durys atsidaro 8:45 A. M.

STANLEY 7th Ave. bet- 
42nd & 41” St WI 7-9686

dininkus.
Vincent R. Impelliteri, de

mokratų ir darbiečių kandida
tas į City Council prezidentus.

Apskričių Kandidatai Į 
(Borough) Prezidentus

Už šiuos balsuoja kožnoje 
miesto dalyje atskirai. Renka
si po vieną apskrityje:

Bronx — Leo Isacson, dar- 
bietis.

Brooklyn—John Cashmore, 
dem., darb.

Manhattan — Hugo E. Ro
gers, dem., darb.

Queens — James A. Burke, 
dem., darb.

Richmond — Cornelius A. 
Hall, republikonų, darbiečių.

Vyriausio Teismo Teisėjais
Pirmame Distrikte

Distriktą sudaro du apskri
čiai, Bronx ir Manhattan. Ren
kasi trys. Darbiečių užgirtieji 
kandidatai:

Edward S. Dore, dem., dar- 
bietis.

Samuel Dicksteinj demokr., 
darb.

Henry Clay Greenberg, de
mokr., darb.

Vyriausio Teismo Teisėjais
Antrame Distrikte

Distriktą sudaro trys apskri
čiai, Kings ( B r o o k 1 y nas), 
Queens ir Richmond. Renkasi 
devyni. Darbiečių užgirtieji:

Jacob Livingston, rep., de
mokr., darb.

John H. McCooey, Jr., rep., 
dem., darb.

Louis Feldman, darb.
Irving Lemov, darb.
James T. Hallinan, rep., de

mokr., darb.
Frank F. Adei, rep., deft).,- 

darb.
Charles C. Lockwood, rep., 

dem., darb.
Thomas J. Cuff, rep., dem., 

darb. <
Alfred V. Norton, rep., 

mokr., darb.
Miestavais Teisėjais

Bronx; Pirmam distrikte 
(rinks 3).»

John F. O’Donnell, darb.
Harry K. Ebenstein, darb.
Albin J. Sander, darb.
Antram distrikte (rinks
Abraham Shapiro, darb.
Samuel Natapoff, darb.
Brooklyn: Pirmam distrikte 

—M. Henry Martuscello, de
mokr., darb.

Antram distrikte — Milton
M. Wecht, dem., darb.

šeštam distrikte — Charles
N. Cohen, dem., darb.

Manhattan: Antram dis
trikte — Isidore I. Haber, re- 
publ., dem., darb.

Penktam distrikte — Tho
mas J. Whalen, rep., dem., 
darb.

Septintam distrikte — Mi
chael D. Schneitzer, demokr., 
darb. .

Devintam
roily Hayes,

Queens:
—Harold J. 
dem., darb.

Distriktą Prokurorais 
(Attorneys)

Bronx — George Salvatore, 
darb.

Brooklyn (Kings) — Miles
F. McDonald, dem., darb.

Manhattan (New York) —
Frank S. Hogan, rep., dem., 
darb.

Richmond — John J. Bren
nan, darb.

Valstijos Seimelin
New Yorko valstijos seime

liu rinks tik po vieną iš Bronx 
ir iš Queens tam tikrų*distrik- 
tų, iš kurių trūksta.

Darbininkų užgirtais yra:
Louis Shron iš 25-to senato- 

rinio distrikto, Bronx, darb.
James J. Crisona 

assembly distrikto, 
dem., darb.

Pirma po pergalės Jungtinių 
Valstijų Laivyno Diena, spalių 
27-ta, bus apvaikščiota su iš
kilmėmis, kokių New Yorko 
miestas tur būt niekad pirmiau 
nėra turėjęs pagarbai savo 
laivyno.

New Yorko prieplaukon yra 
suplaukę desėtkai, gal šimtai 
karo laivų, taipgi skraidys virš 
miesto 1,200 laivyno lėktuvų 
prezidentui Trumanui plau
kiant laivu Renshaw ant Hud
son upės apžiūrėti upės prie
plaukose sustatytus laivus.

Laivai stovės visu krantu 
nuo W. 57th iki 207th St. Iš
kilmių dieną lankytojai nebus 
leidžiami ant laivų, galės tė- 
myti tik nuo krantų. Kitom 
dienom leidžia lankytojus.

Prezidentas su savo grupe 
pribus į Pennsylvania stotį 
anksti 27-tos rytą. Iš ten va
žiuos į Brooklyno Navy Yard. 
Čia bus nuo 10 :42 iki 12 :05.

Grįš į New Yorką ant 
Christie St., Grand St., South 
St., Whitehall St., Broadway, 
Murray St., Park Row, Lafa
yette St., W. 4th St., 5th Ave., 
57th St., Ave. of the Ameri
cas, 59th St., Central Park 
West, 72nd St., Riverside Dri
ve ir 79th St. iki Yacht Basin, 
kur jis persikels ant laivo Mis
souri.

Ant laivo pribus 2:30. Te
nai ,pietūs iki 3 :30. Po piet lai
vu Renshaw plauks upe iki 
5:30, o 5:40 grįš atgal į 
Washingtona.

Ceremonijos visą dieną bus 
perduodamos per miestavą ra
dio stotį WNYC, 830 ant jūsų 
radio.

metų,

de

2).

Šios Dienos Laisvėje 
Žinios Apie New 
.Yorko Rinkimus

Prisilaikant vietinių organi
zacijų ir piliečių pageidavimo 
duoti kiek galint daugiausia 
rinkiminių žinių iš anksto, šia
me numeryje rasite keletą in- 
formacijinių raštų apie New 
Yorko miesto rinkimus

Patartina savo kopiją pasi
laikyti iki rinkimų ir dar vie
ną gauti savo draugui.

Negavusieji kopijos ant 
stando, kreipkitės į Williams- 
burgo kuopų-kliubų patalpą, 
419 Lorimer St. Organizacijos 
iš anksto nupirko kelis šimtus 
kopijų tos laidos.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Hottie 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

William F. O’Dwyer, busi
masis New Yorko miesto ma
joras, yra gimęs 1890 metais, 
Airijoj. Atvyko į šią šalį 20 
metų jaunuolis, kaip ir didžiu
ma iš mūsų, sveturgimių. Be 
abejo, pergyveno daugelį tų 
pačių sąlygų, kaip ir visi atei
viai naujokai. Skirtumą gal 
tik buvo ta, kad mokėjo ang
lų kalbos, kurios nemokėjimas 
mums buvo ii’ didžiumai dar 
tebėra vyriausia skerspaine į 
veiklią pilietybę.

Pabuvojęs keletą
1917 metais, įstojo New Yor
ko policijos tarnybon. Studija
vo ir 1923 m. baigė teisių 
mokslą Fordham Universitete. 
Po devynių metų praktikos tei
sininku, buvo paskirtas mies- 
tavu teisėju - magistratu, čia 
jis sukoncentravo savo atydą 
ne tiek į pabaudą, kiek būdus i 
išvengti kriminalybių, studi
juoti kriminalybių pamatines 
priežastis. 1935 metais tapo 
paskirtas jaunimo teisman, 
bandymams saugoti jaunimą 
nuo prasikaltimo. 1938 metais 
gubernatorius Lehman jį pa
skyrė apskrities teisėju, baig
ti kito terminą. Terminui pa
sibaigus, jisai buvo išrinktas 
tai vietai. O 1939 metais jis 
kandidatavo ir buvo išrinktas 
Kings apskrities prokuroru 
(District Attorney). Laike tos 
tarnybos jis padėjo sugaudyti 
ir nubausti “Murder, Inc.” 
gaujas.

Birželio 1-mą, 1942 m., jis 
įstojo Jungtinių Valstijų ka- 
riškon tarnybon su majoro 
laipsniu. Tais pat metais bu
vo pakeltas į Įeit, pulkininką, 
o 1943 į pilno pulkininko 
laipsnį. Birželio mėn., 1944 
metų, buvo pasiųstas Italijon 
su Talkininkų Kontrolės Ko
misija, buvo tos komisijos eko-

nominės sekcijos vice-prezi- 
dentu. Tose pareigose jis su
teikęs prezidentui Roosevel- 
tui daug vertingų rekomenda
cijų palengvinti kritišką Ita
lijos ekonominę padėtį. Rug
pjūčio mėn., 1944, buvo pa
keltas į brigados generolus. 
Tų pat metų rudenį, dar te
bebūnant armijoj, buvo vėl iš
rinktas Kings apskrities pro
kuroru. Iš tos vietos jis re
zignavo šiemet, demokratų ir 
darbo partijoms nomipavus jį 
į New Yorko miesto majorus.

Atsižvelgiant į tai, kad jis 
kandidatuoja dviejų žymių 
partijų tikietu ir kad yra dau
gelio unijų ir progresyvių 
girtas, manoma, kad jis 
sekamu majoru.

Laisvės Statulos 
59 metu sukakčiai 
iškilmės įvyks prie pat statu
los kojų — Bedloe' Island, šio 
sekmadienio 1 vai., spalių 28- 
tą.

Paminėjimą rengia Ameri
kinis Komitetas Sveturgimiams 
Ginti.

Laivas — Statue of Liberty 
Boat — išplauks iš New Yor- 
ko, nuo Bowling Green prie
plaukos lygiai 12 vai. per pie
tus.

Kalbėtojuose, be kitų, bus 
Francijos general is konsulas 
Guerin de Beaumont. Nuo ren
gėjų komiteto kalbės Abner

Daugiau žinių apie New 
Yorko miesto rinkimus ir kan
didatus rasite kituose pusla-U Z- -- - 

bus i * . piuose.

Zinis Sugrįžo iš 
• Ligoninės

B. A. Zinis, žinomasis neju- 
domos nuosavybės pirkėjas- 
p ar d avė j as (r e a 1 ėst ati n i n k as) 
šiomis dienomis sugrįžo iš li
goninės, kur jis išbuvo gana 
ilgą laiką po nuslydimo prie 
namų laiptais. Dar ir dabar 
ne visai pasveikęs’ tačiau tiki
si jau galėsiąs apsieiti be ligo
ninės.

Randasi namie, 150-10 
Grand Central Parkway, 
Queens. Reikalui esant, gali
ma jam telefonuoti REpublic 
9-1506.

JOSH WHITE 
dalyvaus žvaigždžių už Ben
jamin J. Davis koncerte-baliu- 
je šio sekmadienio popiečio 3 
vai. Golden Gate Ballroom, 
142nd St. ir Lenox Ave., New 
Yorke.

Egzaminuojant Alus, 
Rašome Receptas 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.
S

■)

M

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
221 South 4th Street 

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

VALANDOS- ryteVALAINUUb. į 8 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

“ea RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

ft

iš 12-to
Queens,

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir 

tokio

distrikte — Car
rep., dem., darb. 
Pirmam distrikte 
Crawford, rep.,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalu! 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kanapas Broadway ir Stone Are.
prie Channcey St., Broadway Line

Tel. GLennaoro 5-6191

L

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.
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