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Lapkričio mėnuo jau visiš
kai arti, tai politikieriai su
kaitę zuja ir peršasi žmonėms. 
Dabar visi jie aniolus nuduo
da ir visą pasaulį piliečiams 
pažada, tik už juos balsuoki
te, tik juos išrinkite.

• ★ ★ ★
Sunkūs laikai žmonėms jau 

atsibodo. Už išvaduotojus per
šasi republikonai. Tai kas, kad 
jų viešpatavimo laikais pusė 
Amerikos vaikštinėjo be dar
bo ir pustuščiais pilvais. Vidu
tinis pilietis pradeda pamiršti 
huverviles. Nusibodo demo
kratai, jis galvoja, tegul pa- 
valdys republikonai!

Lietuviškieji fašistai atvirai 
nusikraustė ant burdo pas re- 
publikonus. Menševikai ir kle
rikalai taip pat rankas laižo 
Vandenbergui ii* Taftų i.

★ ★ ★
<»' Pakeitimas demokratu re- 

publikonais nėra išeitis. Tai 
s bėgimas nuo vilko pas liūtą.

Gaila, kad dar nėra trečios 
geros didelės progresyviškos 
partijos.

Piliečiams tenka rinktis ge
resnius žmones senosiose par
tijose. New' York o valstijoj, 
pavyzdžiui, jie balsuos už 
Mead į gubernatorius ir Leh
man į senatorius. Jie yra de
mokratai, bet juos remia ir 
Darbo Partija ir Komunistų 
Partija, net ir dubinskinė Li
beralų Partija.

★ ★ ★
Senatorius Taft, republiko- 

nas, “gražiai” save atsireko- 
mendavo. Jam nepatinka tarp- 

K tautinio tribunalo nuospren- 
^/r/dis prieš Hitlerio kolegas.

< r Ir taip yla išlindo iŠ maišo. 
Grigaičio ir šimučio patronas 
pasirodė hitlerininkų globoto
jo rolėje.

★ ★ ★
Mūsų korespondentas pri- 

, siuntė mums iškarpą iš “The
Bayonne Times” (October 4, 
1946). Ten randame , ilgoką 
straipsnį “Priest Tell of Iron 
Rule Under Reds in Lithua
nia.” Straipsnio autorius sako
si tiktai atpasakojąs tai, ką 
jam pasakojo lietuvis kunigas 

ii Walteris Karalevičius, kuris
vadinasi paprastu Karroll.

Šis kunigėlis, teigia angliš- 
kojo laikraščio koresponden
tas, šiomis dienomis pribuvo iš 
Vokietijos. O Vokietijon pas 
hitlerininkus kun. Karalevi
čius buvo nubėgęs tuomet, kai 1 Raudonoji Armija išgrūdo vo
kiečius iš Lietuvos ir Lietuvą 
išlaisvino.

\ ★ ★ ★
Į Įdomu tas, kad nors kun.

!’\ Karalevičius sakosi be galo
mylįs Lietuvą ir joje išgyvenęs 
apie 20 metų, tačiau netapo 
jos piliečiu.

i ★ * ★
Kokiems dievams kun. Ka

ralevičius tarnavo ir kur jo 
simpatijos glūdėjo, aiškiai pa- 
rodo jo pareiškimas, kad bol
ševikai esą “daug blogesni už 

f nacius.” Kaip visi hitlerinin-
kai, taip šis Lietuvos niekinto
jas ir šmeižėjas be jokios gė- 

\ dos sako, kad “Lietuva, kaip
, r tauta, verkė iš džiaugsmo, kai

1941 metais naciai pavadavo 
bolševikus užkariautojus.”

Šitaip nacius garbinti dar 
ir šiandien ir šitaip begėdiškai 
paniekinti lietuvių tautą gali 
tiktai amžinas hitlerininkų 
garbintojas.

Ko gi gali būti verti šito 
Hitlerio čebatlaižio sapalioji
mai apie bolševikus bei ko
munistus?

Pagaliau, ar reikia stebėtis, 
kad kunigėlis, kaip patrakęs, 
nešdinosi iš Lietuovs, kai na
cių siautėjimui atėjo galas? 
Kur kitur jis galėjo bėgti bei 
glaustis, jeigu ne pas Hitlerį 
Vokietijoje ?

Hitlerio nebėra, bet lietuviš
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RIAUŠĖSE ROMOJ
UŽMUŠTA 15
ŽMONIŲ

Policija ir 
Kariai Šaudo

Bedarbius
Roma, spal. 10.—Apie 30,- 

000 bedarb., benamiu, karo 7 V 7
veteranų šturmavo Italijos 
valdžios rūmus ir, sakoma, 
išdaužė tris aukštus Vimi- 
nale palocius, vyriausybės 
centro. 4,000 kariuomenės 
ir policija su tankais, kul
kosvaidžiais ir kitais šau
namaisiais ginklais, paga- 
liaus, išvaikė minią.

Bedarbiai ir veteranai 
ryžtingai gynėsi. Kautynės 
siautė per tris valandas. 
15 asmenų tapo užmušta ir 
apie 150 sužeista iš abiejų 
pusių.

Išblaškyti žmonės paskui 
susidarė į paskirus būrius 
ir ardė juodąsias branginin
ku rinkas, v

Senatorius Mead Prašo 
Ameriką, kad Užtartų 
Arkiv. Stepinacą

Washington.— Demokra
tas senatorius James M. 
Mead prašė Amerikos vals
tybės departmentą, kad už
tartų Jugoslavijos katalikų 
arkivyskupą Stepinacą.

Stepinac buvo teisiamas 
už bendradarbiavimą su vo
kiečiais okupantais ir na
miniais fašistais ustašiais 
prieš liaudies partizanus. 
Jis taipgi įkaitintas, kad po 
vokiečių išvijimo ragino 
žmones neklausyt Tito val
džios.

Teismo sprendimas ark. | 
Stepinacui bus paskelbtas šį 
penktadienį.

Užgynė Jankiam Skrai
dyt per Sovietų Sritį

Washington, spal. 10. — 
Sovietai pareikalavo, kad 
Amerika sulaikytų bet ko
kius savo lakūnų skraidy
mus per Sovietų žemę, taip
gi per Vengriją, Rumuniją 
ir kitus kraštus sovietinėje 
žinyboje.

• Pranešama, kad Amerika 
jau uždraudė savo lėktuvų 
skraidymus ne tik per mi
nimus kraštus, bet ir per 
Sovietų valdomą Vokietijos 
dalį.

Lietuvos Žmonių Širdinga 
Padėka Amerikiečiams

Už Dovanas
Radiograma

Vilnius
Spalių 9, 1946 

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetui, 
417 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y., USA.

šiuomi pranešu, kad rugsėjo 10 dieną aplaikemė 
iš Odesos uosto didelį kiek jūsų atsiųstų rūbų, o rug
sėjo 20 dieną iš Murmansko uosto gavome siuntinį Če
verykų. širdingiausia Amerikos lietuviams padėka už 
dovanas!

Brašiškis,
Amerikiečių Dovanoms Skirstyti K-sijos pirmininkas.

Naujas Pagalbos Siuntinys 
Lietuvos Žmonėms

Vasaros karščiuose rinkimas Lietuvos žmonėms 
rūbų ir čeverykų buvo beveik' visiškai apsistojęs. Da
bar, orams atvėsus, mūsų pastangos turi būti atnau
jintos ir praplėstos. Mes esame užsimoję šių metų 
paskutinį siuntinį padaryti vienu iš didžiausių ir įspū
dingiausių. Džiugu pranešti, kad gerai progai pasi
taikius, pirmoji siuntinio dalis jau išvežta Lietuvon.

Tai buvo 20 didžiulių pundų rūbų ir astuonios dėžės 
čeverykų.

Šiuomi raginame Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyrių veikėjus ir šiaip senojo gimtinio krašto 
mylėtojus dar kartą smarkiai, nuoširdžiai pasidarbuo
ti, parenkant Lietuvos žmonėms rūbų ir avalynės. Su
rinktus rūbus be delsimo siųskite Centram

Mes žinome, kad daugelis pažangiųjų lietuvių yra 
jau keliais atvejais aukoję rūbų bei čeverykų, tačiau 
drįstame prašyti vėl aukoti. Dabar, keičiant vasali
nius rūbus žieminiais, nuliekamus, arba tuos, be kurių 
tikitės apsieiti ateinančią vasarą, paaukoti Lietuvos 
žmonėms. Jų padėtis tebėra sunki, nes taip baisiai 
sugriautas kraštas tebėra neatstatytas. Jiems tebėra 
sunku pasigaminti užtenkamai rūbų ir avalynės. Už 
mūsų suteiktą jiems pagalbą jie bus nuoširdžiai dė
kingi.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,
417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Jungtinės Valstijos Remia Turkiją prieš 
Sovietus, o Karališkąją Graikijos 

Valdžią prieš Respublikiečius
Washington, spal. 10. — 

Amerikos valstybės depart- 
mento atstovas pranešė, 
jog ši šalis, Anglija ir Tur
kija griežtai priešinasi So
vietu reikalavimui dėl Dar- 
danellų sąsiaurio. Sovietai 
reikalavo, kad Turkija 
drauge su Sovietais saugo
tų ir gintų tą sąsiaurį tarp 
Juodosios ir Viduržemio 
Jūrų.

Jungtinės Valstijos pla
nuoja duoti Turkijai kredi
tų - paskolos, taipgi žada 
kreditų karališkai Graiki

jos valdžiai, kad pastiprin
tų jos karą prieš “komu
nistus” (tai yra, prieš visus 
Graikijos respublikiečius).

FEDERACIJOS UNIJŲ 
AUGIMAS PIETUOSE
Chicago.—Raportas Dar

bo Federacijos suvažiavi
mui sako, jog pietinėse val
stijose suorganizuota 640 
naujų jos unijų skyrių. Fe
deracija tose valstijose da
bar turi 1,800,000 nariu, o 7 7 V 7
prieš 15 metu turėjo tik 
230,000.

FABRIKANTAI TYČIA PALEIDINEJA 
DARBININKUS: NORI PATARNAUT 
REPUBLIKONAMS RINKIMUOSE

Automobilių Fabrikantai Pasiuntė Namo apie 
150,000 Darbininkų; Pelnagrobiai Kaltina 
Demokratus už Nedarbą ir Reikmenų Stoką

Kapitalistai nori padėt 
republikonams laimėt atei
nančius rinkimus į kongre
są ir į valstijų valdvietes. I 
Todėl jie tyčia uždarinėja1 
fabrikus, sulaiko mėsą ir, 
kitus reikmenis nuo žmo
nių; jie išvysto dirbtinį kri- 
zį ir stengiasi suverst vi
sus blogumus ant demokra
tu valdžios.

Norėdami pakenkt demo
kratams rinkimuose, pabė
go iš valdiškosios Algų Pas
tovumo Tarybos Washing
tone du tos įstaigos nariai, 
A. Coleman Barrett ir Earl 
Cannon, pramonės atstovai. 
Bėgdami, jiedu išleido pik
tą pareiškimą prieš val
džią; jiedu rėkia, kad vai-1

džia leido “perdaug” pakel
ti algas darbininkams.

Urminis Automobilių Dar
bininkų Paleidinėjimas
Detroit. — Fordas palei

do 100,000 automobilių dar
bininkų čia ir kituose mies
tuose iki sekančio pirma
dienio. Bet kitą savaitę bū
sią jau neribotam laikui pa
le i s t a d a ug darbininkų, 
kaip įspėjo H. L. Bricker. 
Fordo darbu vadas.

Chryslerio auto, korpo
racija jau pirmiau pasiun
tė namo 30,000 darbininkų, 
o Briggs—7,000.

Melas apie Plieno Stoką
Fordas, Chrysleris ir kiti

Federacijos Advokatas 
Smerkia Kongresą už 
Įstatus prieš Unijas

Chicago. — G e n e r a 1 is 
Darbo Federacijos advoka
tas Joseph Padway smer
kė priešdarbininkiškus įsta
tymus, kuriuos išleido pas
kutinė Jungtinių Valstijų 
kongreso sesija. Kalbėda
mas Federacijos suvažiavi
me, Padway vadino streik- 
laužiškais tokius kongreso 
nutarimus, kaip “šaldyti” 
streikus, verstinai taikyti 
darbininkus su samdytojais 
ir “faktų ieško jimais” 
tramdyti unijų veiklą. Jis 
priminė ir naujus sumany
mus prieš unijas.

Amerikonai Reikalauja 
“Dunojaus Laisvės”

Paryžius, spal. 10.—Ame
rikinės delegacijos narys, 
r e p u b 1 i konas senatorius 
Vandenbergas stipriai pa
reikalavo, kad Sovietai pri
pažintų visoms šalims ly
gią prekybos laisvę Duno
juje. Anglų delegatas pa
rėmė Vandenbergą. Sovie
tų Sąjunga tvirtino, kad 
Dunojus ir teisės jame pri
klauso tik tiem kraštam, 
kurių žemė prie Dunojaus 
prieina.

Talkininkai Pagamino 
Taikos Sutarties 
Sąlygas Italijai

Paryžius. — Talkininkai 
taikos konferencijoje priė
mė sąlygas dėlei taikos su
tarties su Italija/ Pamati
nės sąlygos tokios: Italija 
perves Albanijai salą Sa- 
seon. Ji atsisako nuo visų 
teisių Ethiopijoj. Iš Italijos 
atimama visos buvusios jos 
afrikinės kolonijos. Ketu
ri Didieji per vienus metus 
išspręs, ką daryti su tomis 
kolonijomis. Italija atsiteis 
Sovietams $100,000,000; po 
tiek pat Albanijai ir Grai
kijai, o Ethiopijai $25,000,- 
000.

25 MILIŪNAI DOLERIŲ 
GRAIKIJAI

Washington, spal. 10. — 
Amerikos vyriausybe jau 
nutarė duot monarchinei 
Graikijos valdžiai 25 milio- 
nus dolerių kredito. Graiki
jos valdovai už tą kreditą 
pirks atliekamus ameriko
nų ginklus ir kitus karinius 
reikmenis Europo.

Berlin. — Pakarta 16 na
cių, kurie žudė kitataučius 
koncentracijos stovyklose.

Amerika skolins Turkijai 
bent $25,000,000.

fabrikantai pasakoja, būk 
trūkstą darbam plieno; to
dėl jie turį paleidinėti dar
bininkus. O už vadinama 
plieno stoką jie kaltina bu- 
v u s į plieno darbininkų 
streiką šių metų pradžioje.

Bet geležies - plieno pra
monės žurnalas Iron Age 
paskutinėje savo laidoje pa
rodo, jog dabar daugiau 
plieno pagaminama, negu 
bet kada nuo karo pabaigos. 
Tas žurnalas sako, jog au
tomobilių darbininkai palei- 
dinėjami, matyt, dėl kitko, 
o ne dėl plieno stokos.

CIO Automobiliu Darbi
ninkų Unijos atstovas Pe
ter Casper liudija, kad di- 
d ž i a j a me Fordo fabrike 
River Rouge ir jo kiemuo
se tiek priversta plieno, kad 
pilnai užtektų keturioms 
savaitėms.

|Wall Stryto Šerų Kritimas
Kartu su masiniu darbi

ninkų paleidinėjimu iš au
tomobilių fabrikų, ūmai nu
smuko Wall Stryto Šerai, 
dar beveik dviem bilionais 
dolerių. O Šerų vertės kri
timas yra laikomas nedarbo 
bei krizio ženklu.

K a p i t a 1 i stinė spauda, 
veikdama re publ ikonų 
naudai, ir už tai kaltina de
mokratų valdžią.

Jugoslavai Užmoka 
$150,000 už Penkis 
Amerikos Lakūnus

Washington. — Jugosla
vija u ž m o k ė jo Amerikai 
$150,000 už 5 lakūnus, ku
rie žuvo, kuomet jugosla
vai nušovė amerikonų lėk
tuvą, skridusį per Jugosla
viją.

Bet jugoslavai atsisako 
apmokėti to ir kito lėktuvo 

i nuostolius.

London. — Pranešama, 
kad gręsia platus sukilimas 
prieš premjero Salazaro fa- 

I šistinę valdžią Portugalijoj.
—

ORAS. — Bus šiltoka.

TAIKOS KONFERENCIJA PRIĖMĖ AMERIKONŲ - ANGLŲ PLANĄ DEL TRIESTE
a

Paryžius. — Taikos kon
ferencija 15 balsų prieš 6 
užgyrė anglų - amerikonų 
pasiūlymą su francūzų pa
taisymu dėlei Trieste uosta
miesčio, ir aplinkinio ploto 
valdybos. Tam priešinosi 
ypač Sovietų ir Jugoslavi
jos atstovai.

Užsieninis Sovietų minis
tras Molotovas sakė, jog 
tas planas dėlei Trieste “sa-

kos hitlerinės žiurkės skver
biasi Amerikon ir fašizmu 
nuodija orą.

Sovietai Sakė, Amerika ir Anglija Siekia Viešpataut Trieste
vivaldybos” tikrumoje duo
da visišką galią gubernato
riui, kurį skirs Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba. 
Amerikonai ir angiai turi 
savo pusėje daugumą tos 
tarybos narių. Taigi pačių 
anglų - amerikonų kariuo- 
menė fakti nai valdytų 
Trieste, tvirtino Molotovas.

Molotovas reikalavo vyk
dyti sutartį, kurią pirmiau 
padarė užsieniniai Ameri-

kos, Anglijos, Francijos ir 
Sovietų ministrai kai dėl 
Trieste savivaldybės. Ame
rikiniai korespondentai 
praneša iš taikos konferen
cijos, kad Molotovas griež
tai laikėsi tos sutarties. 
Amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai siūlė pakeisti tą Ke
turių Didžiųjų susitarimą.

Teigiama, kad ameriko
nai - anglai ir jų šalininkai 
todėl padarę Molotovui dvi

“nuolaidas,” priėmė du pa
taisymus. Vienas pataisy
mas sako, Trieste guber
natorius bus įpareigotas 
vykdyti tos srities konstitu
ciją. Kitas pataisymas ža
da tokius Trieste seimo rin
kimus, kur tautybės bus at- 
s t o vaujamos proporciona- 
liai, pagal savo gyventojų 
skaičių. Pačiame Trieste 
esą daugiau italų, o apy-* 
linkėję daugiausia jugosla-

VU.
Kada Pasitrauks Anglų- 
Amerikohų Kariuomenė? 
Molotovas davė pasiūly

mą, kad anglų ir ameriko
nų kWiuomene pasitrauktų 
iš Trieste ne vėliau, kaip už 
30 dienų po to, kai įeis ga- į 
lion sutartis dėl Trieste. 
Angiai, amerikonai ir jų se
kėjai atmetė šį Molotovo 
pasiūlymą 14 balsų prieš 6.

Nutarta 14 balsų prieš 5

s------------------------------------------ -
pripažint Italijai trečdalį 
Istrijos pussalio Venezia 
Giulia provincijoje. Jugos
lavų delegatas susilaikė nuo 
balsavimo. Pirmiaus Jugos
lavija sakė, jog nepasirašys 
tokios sutarties dėl Trieste 
ir Venezios Giulios, kokia 
dabar yra priimta taikos 
konferencijoje.

Tą sutartį dar lemiamai 
spręs Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų taryba. 
Spėjama, kad Sovietų mi
nistras galėsiąs ją vetuoti 
(atmesti).

'j w <•>? ta*
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Mėsa ir Demokratija
Turčių spauda pripažino, kad galvijų augintojai da

bar jų turi daugiau, kaip kitados, bet žmonės negauna 
mėsos. Kame gi dalykas? Kas atsitiko? Kodėl pirkėjai 
turi ištisas valandas stovėti eilėse ir grįžti į namus tuš
čiomis?

Stambaus kapitalo dienraštis New York Times ar
gumentuoja, jog negalima priversti galvijų savininkus 
pristatyti galvijus į mėsos rinką, kaip “negalima ir mė
sos gamintojus priversti galvijus pirkti.” -Matote, jeigu 
vyriausybė tai darytų, tai ji “kištųsi į privatinius biznio 
reikalus” ir tai “būtų nedemokratiška.”

Reiškia, mėsinių galvijų yra, bet jų savininkai su
silaiko nuo pristatymo į rinką, nes tikisi ateityj bran- 
giaurgauti. Mėsos trustas susilaiko nuo pirkimo todėl, 
kadiaip mano galutinai sulaužyti bent kokį kainų ap- 
ribavimą ir nori sulaužyti CIO darbininkų uniją.

Kita, vyriausybė daug mėsos išveža į užsienį užlai
kymui Vokietijoj visokių bėglių. Dar daugiau; kad Ame
rikos mėsos trustas galėtų daugiau pasidaryti pelno, tai 
Washington© vyriausybė yra susitarusi pirkti armijai 
ir laivynui mėsą tik iš Amerikos mėsinyčių, o tam rei
kalui per savaitę reikia bent 12,000,000 svarų mėsos!

Seniau Washingtono vyriausybė armijai ir laivynui 
pirkdavo mėsą Argentinoj, kur jos yra užtektinai. Bet 

‘Amerikos mėsos trustas prieš tai užprotestavo, kad 
viršininkai “nepatrijotiški,” tai dabar perka tik iš Ame
rikos mėsos trusto. Štai ir visas “sekretas,” kodėl dingo 
mėsa iš rinkos.

Laisve—Liberty, LitKuanian Daily

Mario Russo, CIO jungtines elek- 
šapos, New Jersey.

Laidotuvės kompanijos mušeikų nužudyto 
tristų unijos nario. Ji mirtinai pašovė prie Phelps-Dodge 
Virš tūkstantis unijistų maršavo laidotuvių procesijoje pagerbti savo draugą ko
votoją už darbininkų teises, veteraną, kuris, per kelis metus atlaikęs naciu kul
kas, turėjo žūti nuo fašistiškos praktikos prieš darbininkus čia pat namie.
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Netekę Duonos--Atsiminė Tėvynę
Iš Berlyno praneša, kad kas savaitę iš anglų ir ame

rikiečių okupuotos Vokietijos po 15,000 lenkų grįžta į 
Lenkiją. Dar sako, kad ten yra apie 350,000 lenkų. Da
lis, tai yra žmonės, kurie nacių buvo po prievarta į 
Vokietiją atvaryti. Dalis yra bėglių, kurie pabėgo iš 
Lenkijos, kaip ir lietuviški bėgliai iš Lietuvos, kada So
vietų armija laisvino tas šalis.

Vokietijoj — anglų ir amerikiečių zonoj—visoki hit
leriniai elementai organizavosi ir vedė tarpe po prie
varta atvarytų žmonių propagandą, kad jie negrįžtų į 
“bolševikų” Lenkiją. Jie buvo gerai aprūpinami iš 
UNRRA. Bet UNRRA užsidaro ir su 1 d. gruodžio pa
sibaigia jos sukuoptas maistas, drabužiai, apsiavai ir 
kitokios reikmenys.

Anglo-saksai nori naują organizaciją sudaryti, kuri 
bėgliais rūpintųsi, bet nevyksta. Patys nenori daug 
pinigų skirti. Sovietų Sąjungos atstovas N. L Leono
vas pareiškė, kad Sovietų vyriausybė milionus savų žmo
nių turėjo aprūpinti, vienus perkraustydama iš Vokieti
jos, kurie ten prieš savo norą pateko, kitus iš gilumos 
savo šalies, atkeliant atgal, kurie nuo nacių buvo pasi-

KALBANT APIE 
“IZMUS”

Chicagos Marijonų Drau
gas džiaugiasi, būk republi- 
konas sen. Brewster legio- 
n i e r i ų k o n vencijoj San 
Francisce “ragino legionie
rius saugoti Amerikos de
mokratinę santvarką, kovo
jant prieš komunizmą ir ki
tus iš svetur atvežtus ‘iz- 
mus .

Tenka pasakyti, jog lie
tuviški klerikalai dažnai 
gėrisi tais Amerikos reakci
ninkais, kurie plepa apie 
kovą prieš “iš kitur atga
bentus “izmus”, prieš socia
lizmą ir komunizmą. Tačiau v 4-
klerikalai nesupranta, kad 
daugelis reakcininkų, kal
bėdami apie “izmus”, turi 
galvoje ir “katalikizmą.”

Turime nepamiršti, jog 
toki ku klūks klanininkai ir 
jiems panašūs komunizmą 
gretina su katalikizmu ir 
abiem skelbia lygią kovą. 
Bet lietuviški kataliku va
dai, klerikai, tiek yra apja- 
kinti komunizmo neapy
kanta, kad jie nesupranta 
net ir to, kas yra pirštu ro
doma į juos pačius! Jie tuo 
net didžiuojasi.

Tuo tarpu tarp pačių sla
viškų grupių Amerikoje 
yra juodžiausių reakcinin
kų, kurie, užuot kovoję to-i 
kias pavojingas tendenci-| 
jas, palaiko jas, patys sau kaip Chicago 
mušdami per galvas!

NUOLATINĖ MALDELĖ
Amerikos Darbo Federa

cijos suvažiavime Chicago- 
je jos prezid. p. Greėn’as 
nepamiršo pakartoti savo 
nuolatinės maldelės: “Ko
vokim prieš komunizmą” 
(vietoj “Tėve, mūsų”), šią 
maldelę ADF vadai tebe
kartoja nuo 1918 m., kuo
met jie pamatė, kad Didžio
ji Spalių Revoliucija gy
vuoja ir gyvuos.

Kovoti prieš komunizmą 
yra reikalas, aišku, kapita
listų, kurie supranta, kurie 
žino, jog komunizmas yva 
kapitalizmo priešas ir neiš

- Taigr, kada “išvietinti” pamate, jog duonutė bai
giasi, tai ir apie tėvynę atsiminė, kuri jau seniai juos 
kvietė atgal. Galimas daiktas, kad įvyks panašiai ir 
lietuvių bėglių tarpe, kurie yra Vokietijoj. Kurie tik 
nėra kriminaliai prasikaltę prieš savo tautą, tuos Tarybų 
Lietuva kviečia atgal.
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Švedijos ir Sovietą Prekybos Sutartis
Wall stryto imperialistai ne tik patys nenori pa

sekmingos prekybos su Tarybos Sąjunga, bet jie nori, 
kad ir kitos šalys neprekiautų su darbo žmonių valsty
be. Mat, imperialistai norėtų, kad Sovietų Sąjunga kuo- 
ilgiausiai negalėtų užgydyti karo žaizdų. Žinoma, ta 
lazda turi du galu! Nuo tokio nusistatymo kenčia ir 
Amerikoj žmonės. Sovietai nori ne vien pas mus pirkti, 
bet ir parduoti, o Amerikoj yra stoka ir tų dalykų, ku
rių Sovietai gali parduoti.

Kada buvo paskelbta, kad Švedija daro su Tarybų 
Sąjunga prekybos sutartį, pagal kurią ji suteikia Sovie
tams per penkerius metus biliono kronų (apie $300,000,- 
000) kreditą, tai Mr. Byrnes pasekėjai pasiuntė protes
tą Švedijai ir Sovietams—“Kaip tai jūs drįstate daryti 
savo tarpe biznį?”

Bet protestą abi šalys atmetė, nes jos nėra Amerikos 
kolonijos, ir prekybos sutartį pasirašė.

Pagal tą sutartį Sovietai pirks Švedijoj: elektros 
stotims įrengti mašinas, miškų kirtimo ir medžio apdir
bimo mašinas, namų statybos įrankius, garvežius, žvejo
jimo laivus, žemdirbystės mašineriją ir tt. Gi Švedija iš 
Sovietų šalies gaus: žaliosios medžiagos, — kromiumo, 
nikelio, sidabro, gazolino ir kitokių aliejų, trąšų, plieno, 
čigūno, mangano rūdos ir kitų dalykų.

Aišku, kad iš šios prekybos bus naudos abiem ša
lims. Gaila, kad mūsų krašte “kietos politikos” diplo
matai ne vien politinius santykius blogina, bet ir preky
bos reikalams tarpe Amerikos ir. Sovietų Sąjungos ken
kia. Nuo to kenčia abiejų šalių žmonės.
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PRIEŠ SLAVUS
L. Pruseika Vilny rašo:
“Louis Adamic, plačiai pa

skelbęs jugoslavų kilmės 
amerikietis, sako, kad ko
mercinė spauda ir reakciniai 
politikieriai sukėlė prieš 
vus tokią nepaykantą, 
ji daug didesnė negu 
apykanta naciams.

“Kodėl? Todėl, kad 
sai, lenkai, jugoslavai,
kai nepripažįsta tobula ang- 
1 o-sa ks ų d e m o k r ati j ą.

“Todėl, kad Amerikoj gy
veną 'slavų kilmės amerikie
čiai, savo milžiniškoj didžiu
moj, stoja už Roosevelto ide
alus.”

i
Taip, šiandien Amerikos 

reakcininkai varo peklišką 
propagandą prieš slavus dėl 
to, kad slavai jiems “atsi
duoda komunizmu.” Mat, 
Tarybų Sąjungos daugumą 
gyventojų sudaro slavų 
tautų (Rusija, Ukraina, 
Baltarusija) žmonės. Be to, 
Čechoslovakija, Jugoslavija 
jau turi įsikūrusios liaudies 
vyriausybes; Bulgarijoj ir 
Lenkijoj einama prie to pa
ties. Visa tai neduoda ra
mybės Hearstams ir viso
kiems socializmo priešams, 
tad jie pradėjo 
kampaniją prieš 
kaipo žmones.

Jiems padeda
politika. Jiems padeda visa 
eilė kitų valdžios pareigū
nų. •

vengiamas jam duobkasys.J ./• i milionai
Bet tą, kapitalistų į’olę 

šiandien gražiai vaidina 
ADF vadai. Užuot šauktis 
darbininkus kovoti prieš 
plėšrųjį, skurdą ir karus 
gimdantį kapitalizmą, jie 
šaukia juos kovoti prieš is
torinę neišvengiamybę, fak- 
tinai, prieš pačių darbinin
ku interesus.

ADF vadus seka socialis
tai. Šitie taipgi tą pačią 
maldelę nuolat kartoja tiek 
savo mitinguos, tiek spau
doje.

Visa tai sudaro aitru, 
įkyrų ir juokingą “koncer
tą,” kuris patinka komer- 
c i n ė s s p a ūdos redakto
riams, bet kurio nebenori 
klausytis joks savigarbus 
asmuo!

komunistų diktatūros naštos 
ir nekantriai laukia, kad 
kas nors juos išlaisvintų.”

Visa tai, ką čia pacitavo
me, yra niekas daugiau, 

i Tribune ir 
Draugo peckelių propagan
da už karą prieš Tarybų 
Sąjungą. Ot, girdi, Rusi
jos žmonės laukią išlaisvi
nimo, tai geraširdė Ameri
ka ir-turinti eiti juos išlais
vinti, sugrąžinant Rusijon 
ir kitosna tarybinėsna res- 
publikosna kapitalistus ir 
dvarponius, kad jie žmo
nėms skūrasluptų!

Ši propaganda yra pasi
skolinta iš nabašninko Go- 
ebbelso arsenalo. Jis taipgi 
kadaise skelbė panašią ne
sąmonę: girdi, bolševikai 
laiko pavergę rusus, tai vo
kiečiai juos turį išlaisvinti. 
Bet kai vokiečiai nuėjo “ru
sų laisvinti,” tai tie rusai, 
kad davė jiems, tai davė— 
_____ i “laisvintojų” pali
ko savo kaulus Tarybų Są
jungos plotuose!

Dabar Chicago Tribune 
’ ir klerikalų Draugas nori, 
į kad taip atsitiktų ir ameri
kiečiams.

Mes suprantame Draugo 
redaktorių troškimus: jie 
nori karo, jiems rūpi, kad 
juo greičiau T. Sąjunga bū
tų sunaikinta. Bet, norai 
vienas dalykas, o tikrovė— 
kitas.

Beje, katalikai tėvai, ku
rie nenori, kad jų sūnūs 
žūtų karo frontuose dėl im
perialistų interesų, turėtų 
tarti savo žodį tokiems ka
ro kurstytoja ms, kaip 
Draugo probaščiai.

nori

Ar Reikalinga Remti Kainu 
Kontrolę—OPA ir Kitas 
Reformas?

(Atsakymas Mikui 
Detroitiečiui)

Laisvės Nr. 217-tame
kas Detroitietis rašo ilgą 
straipsnį, nurodant, kad ne
reikia remti ne tik kainų 
kontrolės — OPA, bet ir ki
tų reformų, kurios lopo ka
pitalizmą, ir t.t. Jis rašo:

“Tegul pakyla kainos iki 
debesų; tegul pakyla randos 
iki aukščiausio laipsnio; te
gul pakelia taksus ant pri- 
vatiškų nuosavybių; tegul 
ateina depresija (dar žiau
resnė, negu buvo po pirmo
jo pasaulinio karo) ir infli
acija; savininkai tegul pra
randa savo pasipirktus na
mus, tai tuomet gal didžiu
ma pradės galvot, gal susi
rūpins savo padėtimi ir sa
vo vaikų ateitimi ir gal ne- 
bespiaudys į veidus tiems, 
kurie pasako, kad kapitalis
tinėj sistemoj, privatiško 
biznio sistemoj — tokie įvy
kiai neišvengiami; gal tuo
met nebepravardžiuos“rau
donaisiais” ir “ruskiais” tų 
savo broliu, kurie 
jiems gero padaryti.”

Tai tokias mintis Mikas 
praveda: juo. blogiau, juo 
geriau žmonės susipras ir 
nuvers kapitalistinę siste
mą ir t.t. Redakcija gerai 
atsakydama į perdėm 
dingas mintis pažymi, 
tokių yra ir daugiau 
mąstančių.

Nereikia stebėtis iš tokiu 
siaurapročių kairiųjų, kurie 
sėdi ir laukia to krizio, ka
da kapitalistinė sistema su
byrės. Bet stebėtis reikia iš 
tokių, kaip Mikas, kuris per 
visą savo gyvenimą veikia 
mūsų tarpe ir moka pareik
šti re v. frazes, kad rodosi, 
jog visą kapitalistinė tvar
ka subyrės, o būdai tų fra
zių vykdymui susilieja su 
didžiausiais reakcionieriais- 
kapitalistais. Argi ne fak
tas, kad prieš kožną refor
mą — pagerinimą žmonių 
būvio, kad ir tą pačią OPA, 
didžiausiu griežtumu kovo
ja didieji pramonininkai, 
fabrikantai, didelių žemių 
savininkai ir visi reakcio
nieriai? Jie ne tik priešinas, 
bet tiesiog kariauna boiko
tu prieš tai.

Ir kaip nesmagu, kad ma
no geras pažįstamas Mikas 
padeda jiems kariauti. Štai 
pradžioje savo straipsnio 
didingai Mikas pareiškia, 
kad Laisvė ir Vilnis klai
dingos; unijos — C.I.O., A. 
F. L. viršininkai — klaidin

klai- 
kad

šlykščią 
slavus,

Byrnes’o

Už KARĄ GALIMA 
VISAIP AGITUOTI

Klerikalų Draugas rašo, 
jog tūlas Chicago Tribune 
korespondentas rašąs, jog 
Rusijoj “siaučia baimė, kri- 
minalizmas ir skurdas,” 
žmonės “įniršę prieš bolše
vikų režimą, kuris esąs bai
sesnis ir nežmoniškesnis už 
blogiausių 
praeityje”

“Rusijos 
ro nenori,
miestų, miestelių 
griuvėsiais pavertė, 
skurdą padidino. Tačiau kal
bos apie karą su Jungtinėmis 
Valstybėmis nuolat eina. Da
romi spėliojimai, kad tą ka
rą turėtų 
Amerikos 
pašalintų 
mą ir tuo 
žmones.

“Tuo patvirtinamas faktas, 
kad patys Rusijos žmonės 
jau nebepakelia kruvinosios

carų režimus 
(sic!). Toliau:
žmonės, esą, ka- 
nes karas daug 

ir kaimu 
Tai jų

laimėti Jungtinės 
Valstybės, kurios 
komunistinį rėži- 

būdu išlaisvintų
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New Yorke esantjŠimtai buvusiu kariškiu pikietavo
Veteranų Administracijos centrą protestui prieš įsta- 
tymdavystės neseniai pravestą nukapojimą veteranams 
mokesties net iki $22 per savaitę. Unijistai veteranai, 
CIO ir AFL, kartu maršavo per kelias valandas, šauk
dami obalsius, reikalaujančius prašalinti tas veteranų 
uždarbiui uždėtas lubas. Jomis nustatyta mokėti ne 
daugiau $175 per mėnesį pavieniui ir $200 vedusiam.

•.ąsų:
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gi; Komunistų Partijos va
dai — klaidingi. Kodėl? Ogi 
todėl, kad jie visi stoja už 
palaikymą kainų kontrolės 
ir visų reformų, kas, Miko 
nuomone, yra tik lopymas 
kapitalizmo. O Mikas, kuris 
nesutinka su reformomis, 
yra neklaidingas!

Kadangi tą klaidingą ir 
senai pamirštą frazę vėl 
taip išdidžiai Mikas iškėlė, 
kad jokių reformų nereikia, 
nes kuo blogiau, tuo geriau 
ir greičiau kapitalistinė sis
tema sugrius, tai verta pla- 
čiau pakalbėt.

Kaip žinia, nuo pat dar
bininku klasės — marksiz
mo mokslo atsiradimo yra 
priimta kovos būdo takti
ka, kad darbininkai turi ko
voti už savo būvio gerini
mą. Kokie yra tie būvio ge
rinimo reikalai? Už dides
nes algas, trumpesnes dar
bo valandas, nemokamą ap- 
draudą, senatvėj pensiją, 
teisę organizuotis ir turėti 
užtikrinimą darbo, kainų 
kontrolę ir visus kitus pa- 
gerinimus - reformas, ku- 
rias iškovoja patys darbi
ninkai su pagalba streikų 
arba išrinkdami geresnius 
atstovus į kongresą ir įsta
tymų keliu praveda naudin
gus tarimus. Trumpai sa
kant, marksistai, unijistai 
ir pažangieji agituoja ir ko
voja už ekonominius ir po
litinius darbininkų reikalus, 
kad gauti daugiau ir dau
giau pagerinimų, nes tas 
šviečia žmones ir mokina 
juos kovoti ir pažinti socia- 
lį surėdymą.

Na, dabar paimkime Mi
ko poziciją, kad tos visos - 
reformos (ne vien OPA')^ 
kurios pagerina žmonių 
būvį, yra tik lopymas kapi
talizmo ir pratęsimas jo 
buvimo. Tad reikia agituoti 
už mažesnes algas, už ilges
nes darbo valandas, už auk
štesnes kainas ir tt. Skam
ba paikai ir labai paikai, 
ir niekas iš darbininkų ne
klausytų ir neagituotų! O 
tačiau išeina logiškai, jeigu 
paimi tą klaidingą filosofi
ją, kad juo blogiau, juo ge
riau.

Dabar, kas link pačios 
kainų kontrolės — OPA. 
Kuomet šiandieną gyvulių 
augintojai ir skerdyklų ka
raliai paskelbė karą kainų 
kontrolei, tai nereikia kal
tinti pačios kontrolės, kad * 
nėra mėsos, bet tuos, kurie 
kariauna prieš ją ir kurie 
netikusiai vykdo ją. Dabar, 
Mikai, kaip tik puiki proga 
ir aiškinti tiems “fonių” 
skaitytojams, kokia netiku
si ta privatinės nuosavybės 
tvarka, kad gali alkinti 
žmones ir nepildyti įstaty
mų, kurie jiems nepatinka; 
reikia aiškinti, kad jeigu 
mėsos ar kiti trustai nelei
džia žmonėms naudotis rei
kalingais produktais, tai lai 
valdžia perima tas įmones į y 
savo rankas, kaip ji buvo 
padarius laike karo su ang
lies kasyklomis ir kitomis 
įmonėmis, kurios buvo už- 
streikuotos. Jeigu valdžia 

i vartoja prievartą tik prieš 
darbininkus, o prieš kapita
listus ne, tai gera proga nu
rodyt, kad reikia pakeisti 
tokią valdžią. Tokis aiški
nimas suteikia minioms ko
vingumą ir įkvepia klasių 
kovos charakterį, kuris bai- 

•' šiai nepatinka reakcionie
riams. Tai taip. Dabar apie 
namų rendas.

Mikas labai siaurai ir pa
viršutiniai aiškina randu c* 
klausimą, kuomet jis sako, 
kad randų užšaldymas dau
giausiai paliečia paprastus 

i 
i (Tąsa 5-me pusi.)
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Lietuvos Liaudies Politinės Išminties Žygis
Lietuvių tautos istorijoje 

1940 m. liepos 21 dieną pra
sidėjo naujas etapas. Isto
riniai Liaudies Seimo nuta
rimai dėl Lietuvos paskel
bimo Tarybų Socialistine 
Respublika ir jos įsijungi
mo į Tarybų Sąjungos res
publikų šeimą, o taip pat 
deklaracija dėl žemės, įsta
tymai dėl stambiosios pra
monės ir bankų nacionaliza
vimo buvo ilgų Lietuvos 
darbo liaudies kovų apvai
nikavimu.

Praėjo šešeri metai nuo 
to laiko. Ir juo toliau, juo 
labiau ryškėja jų reikšmė ir 
prasmė. Jau ne kartą teko 
pabrėžti kokią didelę svar
ba lietuviu tautos likimui 
turėjo jos pasiryžimas eiti 
tarybiniu keliu. Šį kartą 
noriu apibūdinti 1940 m. 
liepos 21 d. sprendimą kaip 
logišką Lietuvos liaudies 
politinės išminties žygį.

Lietuviškoji buržuazija 
žiūrėjo į tautą kaipo į jos 
valdymo ir išnaudojimo ob- 

x jektą ir mėgo tautos vardu 
kalbėti, dėtis tautos reikalų 
gynėja, nors jai terūpėjo 
ginti savo klasinius intere
sus. Buržuazinės Lietuvos 
kūrimosi periodo 1918-1920 
m. tikroji istorija įtikina
mai kalba apie tai, kaip to
ji buržuazija su svetimų 
ginkluotų jėgų pagalba už
gniaužė liaudies masių pri
tarimą—ture j usią T ary bu 

^Lietuvą, įkūrė Lietuvoj 
dvarininkų ir buožių dikta
tūrą. Tariamoji “demokra
tija” buvo labai skylėta ir 
kiaurai permatoma tos 
brutališkos buržuazijos dik
tatūros priedanga. Tuo tar
pu kai “demokratai” Kru- 

/ • pavičius, Kairys, Sleževi- 
V čius savo kalbose liejo me- 

u4 apie įsigalėsiančius Lie
tuvoje “laisvės, lygybės ir 
brolybės” dėsnius, apie “de
mokratišką Seimą”, jų sėb
rai budelis 
Grigaliūnas,
Škirpa ir kiti tūkstančiais 
šaudė, kišo po 
į kalėjimus tauriausius ir 
ištikimiausius kovotojus dėl 
Lietuvos liaudies laisvės — 
revoliucinius darbininkus, 
valstiečius, inteligentus. 
Kairiosios darbininkų orga
nizacijos buvo sugriautos, 
darbininkų spauda buvo už
drausta, veikė nuolatinis 
karo stovis, siautė teroras. 
Tokiomis sąlygomis buvo 
renkamas 1920 metais 
“Steigiam. Seimas”. Lie
tuvos liaudies nebuvo atsi
klausiama, ar ji nori bur
žuazinės santvarkos, ar jos 
nenori. Net tokį klausimą 
statyti nebuvo galima, nes 
už tai grėsė represijos. Ko
munistų partija buvo už
drausta ir jos nariai žiau
riausiai persekiojami, tad 
nei kalbos negalėjo būti a- 
pie komunistų sąrašą rin
kimuose į “Steigiamąjį Sei
mą” nei apie kokį kitą kai
riųjų darbininkų sąrašą. 
Galėjo išstatyti tiktai tokių 
grupių sąrašus, kurios iš- 
anksto jau buvo sutariusios 
įkurti Lietuvoje buržuazinę 
santvarką.

Taigi, 1920 metų “Stei
giamojo Seimo” rinkimai 
buvo komedija, lietuvių 
tautos valios falsifikacija 
ir nuogas apgavimas. “Stei
giamojo Seimo” uždavinys 
buvo įteisinti įvykusį faktą 
—saujelės buržuazijos, buo
žių ir dvarininkų diktatūrą, 
nukreiptą prieš lietuvių 
tautos daugumos, prieš jos 
darbo žmonių interesus.

Tačiau Lietuvos liaudis ir 
per šiuos falsifikuotus, ap
gaulingus rinkimus sugebė
jo pareikšti savotišką pro
testą prieš tautos valios u-

Rašo JUSTAS PALECKIS

Trečias Puslapis

Plechavičius, 
G 1 o v a ckis,

ledu ir metė

zurpatorinę. Kaip žinoma, | 
nei Smetona, nei kiti iš jo 
reakcinės “pažangos” par
tijos atstovai nebuvo iš
rinkti į “Steigiamąjį Sei
mą”. O juk Smetona tada 
buvo garbinamas ir kelia
mas kaip pirmasis “prezi
dentas”, kaip “Lietuvos 
nepriklausomybės kūrėjas.” 
Smetonos rankose buvo ta
da valdžia, jam tarnavo 
spauda. ^Tačiau Lietuvos 
liaudis matė ir jautė, kad 
Smetona yra dvarininkų ir 
buožių draugas ir liaudies 
priešas. Liaudis teisingai 
įvertino Smetona ir neiš
rinko šitą “nepriklausomy
bės kūrėją” ir “prezidentą.” 
Tai buvo ryškus protestas 
ne tiktai prieš Smetoną, 
bet ir prieš buržuazijos dik
tatūrą, kurios ryškiausiu 
atstovu buvo Smetona. Tai 
buvo Lietuvos liaudies poli
tinės išminties pareiškimas, 
koks buvo galimas ano lai
ko sąlygomis, kada liaudis 
buvo be atodairos apgaudi
nėjama demagoginių “de
mokratijos” šūkių.

Kaip žinoma, ir vėliau du 
kartus — 1922 m. ir 1923 
m. rinkimuose nei Smetona, 
nei niekas iš jo šalininkų 
nebuvo išrenkamas. Tiktai 
1926 m. rinkimuose Smeto
na pralindo į seimą apsime
tęs “demokratu” ir kovoto
ju prieš krikščionių demok
ratų diktatūrą. Ir tai jam 
pasisekė dėka liaudininkų 
pagalbai, nes Smetona 
jai susiblokavo.

Buržuaziniai istorikai 
stematiškai nutylėdavo
faktą apie Smetonos neiš- 
rinkimą, nes jis ryškiai pa
rodo, kad Lietuvos liaudis 
tuo pareiškė savo atsineši- 
mą ir prieš patį Smetoną ii1 
prieš jo kūrinį — buržuazi
nę Lietuvą.

Reikšmingi Lietuvos po
litiniam gyvenimui buvo 
1926-ji metai. Visas kaukes 
numetę, tada viešpatavo 
krikščion. demokratai. Tai 
buvo aiški klerikalų dikta
tūra, siekusi laikyti Lietu
vą juodžiausios reakcijos 
spąstuose. Bet koks laisves
nis žodis, laisvesnė mintis 
buvo tramdoma. Krikščio
nys demokratai pasišovė 
paversti Lietuvą ištisu da- 
vatkynu, klusnia Vatikano 
provincija.

Tuo tarpu revoliucinis 
judėjimas Lietuvoje augo. 
Darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių tarpe vis dides
nės įtakos įgavo komunistų 
šūkiai. Buvo aišku, kad 
profetariatas buržuazinės 
Lietuvos sąlygose yra pa
smerktas skurdžiai gyven
ti. O krikščionių demokra-
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tų valdžia pamynė darbi
ninkų ir vargingųjų valstie
čių teises. Šiokiose sąlygose 
1926 m. rinkimai virto aš
tria kova prieš krikščionių 
demokratų diktatūrą. Nei 
komunistams, nei jokiai ki
tai nuosekliai kairiųjų gru
pei nebuvo leista rinkimuo
se sąrašų išstatyti. Tad vi- 
s u o t i na nepasitenkinimo 
krikščioniais demokratais 
nuotaika pasinaudojo bur
žuazinės “kairiosios” gru
pės plačiai skleidusios pa
žadus dėl “tikros demokra
tijos” įgyvendinimo Lietu
voj. Tos grupės pasinaudo
jo demokratine demagogija, 
nes iš tikro jų tikslas buvo 
“demokratijos” metodais 
užgniaužti augantį revoliu
cinį judėjimą ir išgelbėti 
buržuazinę santvarką.

Tačiau 1926 rinkimų re
zultatai anąis laikais buvo I 
pažangus reiškinys Lietu
vos politiniame gyvenime, 
liaudis pareiškė aiškų pro
testą prieš reakcinę kleri
kalu diktatūra ir išmetė 
krikščionis demokratus iš 
valdžios. Tai buvo Lietuvos 
liaudies politinės išminties 
pasireiškimas ir atsakymas 
klerikalams, siekusiems pa
versti Lietuvą savo krome- 
liu, savo biznių šaltiniu.

Tačiau, kaip žinoma, “ti
krieji demokratai” begėdiš
kai apgavo liaudį. Kai Sme
tona su Plechavičiaus pa
galba, tų pačių krikščionių 
demokratų, Ii926 m. gruo
džio 17 d. įvykdė fašistinį 
perversmą, “tikrieji de
mokratai” nė piršto nepaju
dino demokratijai ginti. Jie 
bijojo kreiptis į liaudies 
mases, kurios buvo pasiruo
šę pradėti kovą. “Tikrieji 
demokratai” susitarė su fa
šistais ir padėjo jiems vi-v 
siškai pavergti Lietuvos 
liaudį.

Per 14 metų fašistinės 
diktatūros Lietuvos liaudis 
buvo visaip niekinama ir a- 
linama. Smurtu ir apgaule 
valdžios pasiekęs Smetona 
tuoj skubėjo pasitarnauti 
savo sėbrams dvarinin
kams, pakeldamas nenusa
vinamos žemės normą ligi 
150 ha ir leisdamas žmonos 
pagriniįZvhldyti po kelis 
šimtus hektarų. Liaudies 
neturtėjimo sįskaiton pra
lobo šimtai naujų dvarinin
kų, fabrikantų, pirklių, na
mų savininkų.

Fašistin. smurtininkų dik
tatūra sukėlė atkaklų Liet. 
1 i a u dies pasipriešinimą, 
kurs pasireiškė ir atvira 
kova bei sukilimais. O apie 
100,000 darbininkų ir vals
tiečių galutinai nusivylę 
buržuazinės “nepriklauso-
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' mybės” rojumi iškeliavo 
laimės ieškoti į Braziliją ir 
kitus tolimus kraštus. Iš 
klampynės į klampynę, iš 
krizio į krizį įvarė Lietuvą 
fašistinė diktatūra, smūgį 
po smūgio kentėjo Lietuva 
užsienių politikoje — Len
kijos ultimatumas, Klaipė
dos atplėšimas. Pagaliau, 
kilus antrajam pasauliniam 
karui, 1939 m. rugsėjo mė
nesį Smetona bandė gelbėti 
savo fašistinį režimą par
duodamas Lietuvą Hitle
riui. Apie tai aiškiai pasakė 
buvę Lietuvos karo atsto
vas Berlyne, o taip pat pri
pažino Hitleris savo kalboj. 
Tiktai Tarybų Sąjungos pa
galba išgelbėjo lietuvių tau
tą nuo to baisaus Smetonos 
sumanymo prirakinti Lie
tuvą prie hitlerinio karo 
vežimo. Tačiau Smetona ir 
vėliau nesiliovė intrigavęs 
ir siekęs gauti Hitlerio pa
galbą. Kai Tarybų Sąjun
gos vyriausybė demaskavo 
Lietuvos fašistinių valdovų 
intrigas, Smetona 1940 m. 
birželio 15 d. pabėgo iš 
Lietuvos į hitlerinę Vokie-

lika, Lietuva sujungė visas 
lietuviškas žemes su sostine 
Vilniumi ir Klaipėda, taigi 
atgavo tai, ko buvo neteku
si buržuazinė Lietuva.

Tarybų Lietuvoj darbo 
žmonės, kurie sudaro tau
tos milžiniškąją daugumą, 
yra tikri dėl savo ir savo 
vaikų ateities. Jie žino, kad 
visa, kas daroma tarybinėj 
valstybėj, yra daroma dar
bo žmonių gerovei ir jų kul
tūrai kelti, jų teisėms ap
ginti, kad jų darbo ir pra
kaito jokie dykaduoniai ir 
turtuoliai neišnaudoja. Jie 
žino, kad ryžtingai vykdy
dami stalininio penkmečio 
plano uždavinius, jie arti
miausiu laiku atstatys sa
vo kraštą ir galės toliau 
žengti pirmyn į vis geresnę 
ir šviesesnę ateitį. Perga
lingoji Lenino - Stalino vė
liava įkvepia lietuvių tautą 
naujiems laimėjimams ryž
tingai siekti.

Nusikračiusi Smetonos 
fašistinio jungo, Lietuvos 
darbo liaudis pati paėmė 
krašto likimą į savo rankas. 
Rinkimai į Liaudies Seimą 
1940 m. liepos 14-15 d.d. bu
vo didinga lietuvių tautos 
vieningumo demonstracija. 
Kuo gi kitu galėjo atsakyti 
lietuvių tauta į 14 metų fa
šistinį smurtą, į 22 metus 
trukusį apgaudinėjimą ir 
liaudies valios klastojimą, 
jei ne vieningu ir griežtu 
fašizmo pasmerkimu ir 
buržuazinės fašistinės san
tvarkos visišku sugriovi
mu? Tai ir padarė lietuvių 
tauta vieningai išrinkdama 
į Liaudies seimą ištikimus 
liaudies atstovus, kurie ne
dvejodami skelbė įkūrsią 
naują Lietuvą, tikrą darbo 
žmonių Lietuvą, kurioj nie
kas darbo liaudies negalėtų 
apgaudinėti, kurioj fašiz
mas negalėtų rasti sau vie
tos kaip jis nsistengtų mas
kuotis. Tokią Lietuvą — 
Tarybų Lietuvą — įkūrė 
Liaudies Seimas 1940 m. lie
pos 21 d.

Praėję šešeri metai su to
kiais dideliais istoriniais į- 
vykiais ryškiausiai parodo, 
kad Liaudies Seimo rinki
mai ir 1940 m. liepos 21 d. 
nutarimai buvo puikiausias 
lietuvių tautos politinės iš
minties pasireiškimas, jos 
logiškas ir giliai teisingas 
žygis didingu pažangos ke
liu. 1946 m. vasario 10 d. 
įvykę rinkimai į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą pa
tvirtino lietuvių tautos vie
ningą pritarimą tarybinei 
santvarkai.

Būdama tarybine respub
lika Lietuva buvo išgelbėta 
nuo gėdingozir pragaištin
go Vokietijos vasalo likimo, 
kurį jai ruošė Smetona. 
Reikia tik įsivaizduoti Va
landėlei, kas būtų su lietu
vių tauta, jei fašistinių val
dovų ji būtų buvusi paver
sta fašistinės Vokietijos 
talkininke.

Būdama tarybine res
publika, Lietuva Tėvynės 
kare kovojo greta visų bro
liškų tarybinių respublikų 
prieš vokiškuosius grobi
kus, kovojo už teisingą rei
kalą. Tarybų Lietuvos liau
dis turės pagrindo visada 
didžiuotis, kad ir ji daly
vavo hitlerinės Vokietijos 
sutriuškinime, kad toj di
džiojoj tarybinių tautų 
pergalėj ir lietuvių tauta 
susilaukė savo naujojo žal- 
girio.

Būdama tarybine respub-

CHICAGOS ŽINIOS
Sėkmingas Lietuvių Komunistų 

Susirinkimas
Rugsėjo 26 d. įvyko lietu

vių komunistų V. Kapsuko 
Kliubo narių susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo nemažai 
narių. Apkalbėta eilė svarbių 
klausimų.

Išduotas raportas iš 27 me
tų K. P. sukakties mitingo. 
Raporte pažymėta, kad mitin
gas visapusiai buvo pasekmin
gas. Daug jame kalbėta Wal- 

klausime. 
būsiančių

nurodyta,

Toronto, Canada
Plieno darbininkų unijos 

(United Steel Workers of Am
erica) viršininkai užgyrė nau
ją valdžios planą streikui 
baigti ir atidavė darbinin
kams galutinai nuspręsti, ar 
jie sutinka taikytis tokiomis 
sąlygomis. Balsavimas bus pre- 
vestas Hamiltone, Sault Ste. 
Marie ir Sydeney.

Valdžia siūlo, kad darbinin
kai priimtų 10 centų pakėlimą 
algų nuo tos dienos, kada jie 
išėjo į streiką, tai yra, nuo 
balandžio 1 dienos, o 13 cen
tų į valandą nuo susitarimo.

Unija pradėjo streiką rei
kalaudama pusdvidešimto cen-

lace rezignacijos
Taipgi apkalbėta 
rinkimų klausimas.

Svarbiausia, tai
kad po 27 metų Amerikos Ko
munistų Partija išaugo į svar
bią politinę partiją ir atliko 
daug svarbių darbų, ypač su
organizavime darbininkų į 
uniją.

Nutarta parsitraukti “The 
Chicago Star” 200 egzemplio
rių spalių 5 d. laidos ir išpla
tinti. Toje laidoje bus rašo
ma apie būsiančius rudeninius 
rinkimus.

Susirinkime padarytas ana- 
lyzas abelno Amerikos lietu
vių veikimo eigos. Turėta pla
čios ir konkrečios diskusijos.

Pranešta, kad vis gaunama 
naujų skaitytojų “The Chica
go Star.”

Iš visko matosi, kad komu
nistinis veikimas tvirtėja ir la
biau įgauna simpatijos darbo 
žmonėse. Tas pats ir lietuvių 
tarpe. Kom.

to į valandą, o paskui nusilei-1 lygiateisiais
do iki pusšešiolikto cento. At
rodo, kad reikia daryti dar 
vieną nuolaidą, nes valdžia 
nerodo noro nusileisti iki tiek.

Apie 16,000 plieno darbi
ninkų balsuos. Balsavimas bus 
pravestas trečiadieni ir kaip 
tik balsai bus suskaityti, tuo- 
jaus bus paskelbta, ar dar
bininkai priima sąlygas, ar ne.

Kas liečia plieno darbinin
kų algų skirtumą Nova Škoti
joj, tai valdžia leisianti pakel
ti kainą ant plieno, kad būtų 
galima sulyginti algas su On- 
tarijos plieno darbininkų al
gomis. Kitaip sakant, Nova 
Škotijos plieno darbininkai 
gaus algų pakėlimą 18 centų 
į valandą.

Kiti klausimai bus palikti 
išrišimui tarp unijos ir sam
dytojų. Svarbiausiu klausimu 
po algų y,ra unijos saugumo 
klausimas. Unija reikalauja 
taip vadinamos teisėjo Rand 
formulės, o kompanija siūlo 
savanorio duoklių mokėjimo 
formulę, tai yra, ji sutinka iš
rinkti tik iš tų, kurie savano
riai sutiks. Rand formulė Įpa
reigoja kompaniją išrinkti 
unijines duokles iš visų darbi
ninkų, kad ir nepriklausančių 
prie unijos.

Kada plieno darbininkai su
grįš darban, greičiausiai tuo- 
jaus baigsis ir visa eilė kitų 
streikų. Rep.

tingai tolimesnių kolonijų kuo
pos būtinai turi prisiųsti dele
gatus.

Gelžkeliečiai Nutarė Priimti 
Negrus i Uniją

Po trijų dienų aštrių disku
sijų Brotherhood of Railway 
Carmen (AFL) konvencijoje, 
kuri vyko Morrison viešbu
tyje, rugsėjo 27 d. nubalsuota, 
kad negrai gali būti tos unijos 

> nariais.
•Unijos pirmininkas Felix 

II. Knight, iš Kansas City, pa
reiškė: “Jei baltųjų vienetas 
nepriims negrų, tai negrai su
siorganizuos savo vienetą, ku
ris turės tas pačias teises, kaip 
baltieji.

Ši unija 
konvenciją

Pažanga 
teikimas teisių 
pilnateisiais unijos nariais 
reiškia išlaikymą aukštų algų 
ir uždarymą kelio skebams.

Rep.

2 Apskr. Metines Kon
ferencijos Reikale
poros savaičių įvyks 

2-ros Apskrities metinė

pirmą kartą turi 
nuo 1941 motų, 
visur daroma. Su-

negrams būti 
unijos

LDS

LDS 
konferencija. Svarbu, kad vi
sos LDS 2-tros Apskrities kuo
pos išrinktų delegatus į šią 
konferenciją. Joje teks apkal
bėti gana daug klausimų, ku-' 
rie liečia LDS.

Įsigijimas nuosavo narnoj 
Chicagoje jau senokai disku-j 
suojamas, bet išrinktas komi
tetas vis ko tai laukia.

Turėsime išrinkti nauja Ap
skrities komitetą. Taipgi rei- j 
kės apkalbėti naujų kuopų i 
organizavimo reikalas. Trum
pai pasakius, ši metinė kon
ferencija labai svarbi, kuri i 
įvyks spalių 13 d., 10 vai. ry-! 
te, Vilnies svetainėj. Ruoški
mės visi joje dalyvauti, o y pa-i

Institute 
metinę 

Stevens

Naudojama Nacių Metodą 
Mėsos Trusto Kaltinimui 

Komunistų 
American Meat 

pradėjo savo 45-tą 
k on ve n c i j ą C h i c a go į, 
Motelyje.

Pradėjus konvenciją, pir
miausias “kaltinimas” išneš
tas, tai, kad komunistai kalti 
dėl mėsos stokos. Konvenci
joje dalyvavo 2,000 delegatų, 
tačiaus didžiuma iš jų iš tokio 
kaltinimo skaniai nusijuokė.

Kurie bent kiek sekė nacių 
politiką, tie žino, kad Hitleris 
pirmiausia už viską kaltino 
žydus, o paskiau komunistus.

Bet kuomet komunistai 
numaskavo, kad naciai, atim
dami iš žydų turtus, tuom no
ri sutvirtinti savo galią ir ją 
atsukti prieš darbininkus, tai 
naciai šoko pulti -komunistus 
ir visokius molus ant jų vers
ti, kad žmonės nepradėtų su
prasti, ką komunistai sako.

Dabar tą patį daro mėsos 
trusto didžiūnai. Komunistai 
faktais įrodė, kad Amerikoj 
yra galvijų ir kiaulių užtekti
nai, kad 75 nuoš. gyvulių 
skerdyklų bosai grąžino į 
ūkius, neva geresniam nužėri
mu). Tas komunistų nurody
mas atkreipė atydą darbo uni
jų vadų ir abelnai darbinin
kų, kad jie pradėjo patirti, 
jog tikrai taip yra. Po to jie 
pradėjo reikalauti valdžios, 
kad ji paimtų skerdyklas į 
savo rankas.

Kuomet mėsos trustas pa-’ 
reikalavo kad būtų panaikin
ta kainų kontrolė, ir jei tas 
bus padaryta, tai mėsos bUs 
užtektinai, tada jau ir mažai 
protaujantis asmuo suprato, 
kad mėsos yra, užtektinai, tik 
norima pakelti kainas ir iš
piešti iš darbininkų paskuti
nes sutaupąs.

Toks naciškas komunistų 
kaltinimas už stokavimą mė
sos turėtų atidaryti kiekvie
no darbininko akis, kad supra
tus, kad komunistai yra aky- 
liausi žmonės, jie pirmieji su
pranta kapitalistų skymus, di
desniam nuskriaudimui darbi
ninkų. Be to, komunistai nuro
do būdus, kaip išstoti į bendro 
pasipriešinimo kovą 
naudotojus.

Kuomet prasidėjo 
minėta konvencija, 
tūkstančiai United
house Workers (CIO) unijos, 
Nepriklausomos Balsu otojų 
Lygos nariai ir šiaip Chicagos 
gyventojai, pikietavo viešbu
tį ir reikalavo, kad būtų pjau
nama daugiau gyvulių, arba 
kad skerdyklos būtų pavestos 
tvarkyti federalei valdžiai. 
Jie sakė, kad iki eis konven
cija, iki tol bus pikieto linijos. 
Be to, kova bus vedama iki at
siras užtektinai mėsos. Iš to 
matosi, kad darbininkai jau 
nepaiso propagandos prieš ko
munistus. Jie ima suprasti, 
kad komunistų patarimai yra 
vieni iš reališkiausių.

Pikieto Dalyvė.

prieš iš-

aukščiau 
tai keli

Packing-

M. «: " '

Policija pralaužia CIO National Maritime Unijos pikieto linijas prie Messabi & 
Iron Range gelžkelio dokų Duluth, Minnesotoj. Tame užpuolime sužeidė 20 
streikierių. NMU reikalavo prašalint policijos viršininką, atsakomingą už ataką.
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Keliones Įspūdžiai)

(Tąsa)
Gal apie 11 valandą ryto. 

Šaligatviais vaikšto saule 
nupleškėję sulysę pasausė- 
liai berniokai ir mergiotės. 
Basi, vienmarškiniai, viena- 
plaukiai paaugliai. Susiradę 
kur pavėnį, susėda ratu ir 
ima kauliukais žaisti... 
Štai porą tipiškų meksikie
čių. Eina, gyvai kalbasi is
paniškai. Iš po plačių som
brerų (skrybėlių) blyksteri 
juodos akys. Kresnučiai, 
tvirtai nuaugę vyrukai. Ke
letas juodukų. Keletas bal
tųjų .pietiečių. Šie pastarie
ji nešasi vis išdidžiai!, kai
po “tikrieji” vietos piliečiai, 
bet ir jie apsivilkę kukliai, 
kamietiškai. Man ir galvon 
neatėjo, kad man dar teks 
užkliūt šitam Kenedės mies
tely. ...

Nagi štai ir Hermanas. 
Gerai, važiuojam. Gal dar 
porą valandų pavažiavę vi
dutiniu greičiu, apsistojom 
užkandinėj kai ko užsikąs
ti. Buvo jau ir labai karšta 
ir trošku, o mudu su žmo
na pasirėdę šventadieniš
kai: mat gi, į svečius va
žiuojam, svečiai nebuvėliai, 
tai kaipgi kitaip? Taip bent 
maniškė teisinosi. Negi ga
lima, girdi, kad atrodytum 
visas apsmukęs, atsilapojęs. 
Kokį gi įspūdį padarytum 
į seniai nematytus brolius? 
Juk reikia pasirodyt ne bet 
kaip... Na, ir turėjom sū
riai atsimokėt už tokį for
malų parėdą. Užkandinėj 
buvę žmonės, vis daugiau
sia sau laisvai kuo užsimė
tė, žiūrėjo į mudu, lyg kad 
mes būtume atlėkę iš Mar
so...

Na, vyručiai, važiuojam: 
Gal dar už poros valandų 
pasieksime ir brolio Fredo 
farmelę, kur tai apie Gil
lette miestelį, šeštadienis, 
gegužės 25 d. Pavažiavę ge
rą galą, išsisukam vėl į iš
daužytą primityvišką ke
liūkštį. Matyt, ir Hermano 
gerai nežinota tos sodybos. 
Apsistojo ties vargana sky
lėta lūšnele ir pasiklausė 
drūtos papurusios pusplikės 
juodūkės, kur čia Fredo 
Vagnerio farma. Gavo nu
rodymą: už kelių minučių 
būsime ten.

das kalba kaip tai sunkiai. 
Balsas jam bespalvis, be in
tonacijos, labai nuobodus. 
Kalba jis su didelę pastan-

Beklausant, mane net mie
gas pradėjo imt../ Be juo
ko.

Papasakojo, kaip jis la
bai sunkiai sirgęs, buvęs 
net ligoninėj keletą savai
čių. Ir dabar vis dar tebe- 
imąs vaistus. Parodė keletą 
tuščių ir pustuščių bonku- 
čių .Vaistai esą labai bran
gūs ir reikią jų važiuot net 
70 mylių. Man pasidarė įdo
mu dasižinot jo tikroji svei
katos būklė. Apklausinėjau, 
apžiūrėjau, ir pasirodė, 
kad, bent dabar, jis pusėti
nai sveikas seniokas. Ir šir
dis ir kraujospūdis ir vidu
riai tebėra, dėl jo amžiaus, 
gana normalūs. Apsidžiau-

nusišypsojo. Patariau, be 
kitko, imti dar ir vitaminų, 
visokių vitaminų, daugme- 
ningą jų mišinį.

Šeimininkė pakvietė vi
sus prie stalo. Stiprįnamės 
visi farmos produktais. Aš 
tėmijau, kad senelis Fre
das ir gan gerai valgo. Kad
jau riečia, tai riečia, i y yrąs., 
Sako, valgyt jis no$Hr jam ! 
visa kas gardu. r$ij geras 
ženklas, ir jis pasidąfč link
smesnis, pagyvėjo.’?

DETROITO ŽINIOS

Paskiau patikrinau svei
kąją ir šeimininkės ir jos 
sūnaus Irvino. Visa kas 
tvarkoj. Irvinas — jauniau
sias Fredo sūnus. Namų 
galva. Tėvukas, mat, ne
daug te ką pagali. Padeda 
tik su galvijais apsiliuobt. 
Irvinas tebėr dar pavojin
gas žmogus — nevedęs... 
Šviesiaplaukis, kaip ir be
veik visi žmonos giminės 
Vagneriu paėjimo. Viduti
nio ūgio, gana apsukrus. 
Truputį prisimerkęs ir susi
raukšlėjęs apie akis, gal 
būt, nuo saulės. Kiti du 
Fredo sūnai, vyresnieji, 
Hugo ir Alvinas — vedę ir 
gyveną kur ten tolėliau, sa
vo sodybose. O jo duktė, ir-

harto. Visi ūkininkai. Visi 
turį šeimynas. Paskiau teko 
susieiti ir susipažinti ir su 
jais.

Irvinas, kaipo šeiminin- 
1 kas, parodė ūkio trobas: vis 
tai menkos pašiūrės, būde
lės, gardinėliai.

— Andai užėjo ledais lyt. 
Didžiuliai ledo gabalai, su
lig kumščiu didumo krito, 
kai]) akmenys. Gerai dar, 
kad nearti nuo vienas kito. 
Ir tai užmušė porą teliokių, 
vištų. Žmogui vienam ran
ka nulaužė. O mum visa v v

(Bus daugiau)

NEW: HAVEN, CONN

išleistu- 
Susirin- 
draugų- 
iš New

palinkėti laimes 
sveikiem gyventi 
Masonams saulė- 
kur jie mano ap-

John 
savo 

Barei ai, 
& Mr. 
Bridge- 
ir M.

Policija suima streikuojantį Conference of Studio 
Union narį. Septyni lokalai streikuoja prieš didžią
sias Hollywood© firmas ir kartu Įteikė valdinei darbo 
santykių tarybai skundą, kad kompanijos jau nuo spa
liu 24, 1945, atsisakė kolektyviai tartis.

PHILADELPHIA, PA.
Kas Naujo?

Laisvės vajus jau prasidėjo 
ir mūsų čampionas Petras Pi
lėnas, mano šiemet laimėti pir
mą dovaną. Tai geras pasimo- 
jimas.

Kita naujiena taipgi be ga
lo svarbi, tai šiemet didįjį 
Laisvės koncertą pradėsime 
Philadelphijoje, — baigsime 
Brooklyne, nepaisant, kas ką 

štai kame., 
koncertą va
ns garsiausi

sakytu.

žiuojant pro Philade 
kaip tik' traukinys susto

amž., kuri jai įkalbėjo surišti 
pinigus į skariukę, o ši “palai
mins.” Po tu ceremonijų, kai 
ta moteris prasišalino, našlė 
atrišo ryšulį ir rado tik popie
rių, kietai susuktų, pluoštą. 
Panašių atsitikimų yra jau 
nemažai atsitikę, čia kalčiau
sia tamsybė. Jei ta moterėlė 
liūtų skaičiusi Laisvę-, gal bū- 
• ų išmokus savo protu vaduotis 
ir vargiai būtų davusis apgau
nama.

Reuther Pasitarnauja 
Reakcijai

Automobilių darbini nkų 
unijos (UAW-CIO) preziden
tas Walter P. Reuther ir jo 
klikelė puikiai pasitarnauja 
reakcininkams. Jau tik mėne- 
sis beliko iki lapkričio 5-tos, 
o Reuther ir jo šalininkai kol 
kas neindorsavo jokių kandi
datų.

Rugsėjo 21 d. Masonic 
Temple svetainėj Piliečių Poli
tines Veiklos Komitetas laikė 
politines prakalbas. Reuther 
buvo užkviestas kalbėti nuo 
UAW unijos. Jis kalbėjo vi
są valandą, bet nei žodelio ne
prasitarė apie Trumano elge
sį su Wallace nei prieš sena
torių Vandenberg, kuris'Se
nate balsavo už Case ir Ilobbs 
bilius, veikė prieš kainų kon
trolę ir kitus darbininkams 
naudingus įstatymus. Reuther 
visa, tai užtylėjo ir tuomi pa
sitarnavo reakcinėm jėgom.

Tame pačiame mitinge kal
bėjo socialdemokratas George 
Edwards, Detroito Miesto Ta
rybos prezidentas. Jis, kaip 
ir Reuther, vengė išsireikšti 
ap’ie Trumano politiką.

Pažangiosios jėgos remia 
demokratą James Lee į sena
torius prieš reakcininką Ar
thur Vandenberg. Michifcano 
gubernatoriaus vietai pažan
gieji remia buvusį gubernato
rių Murray D. Van Wagoner 
prieš republikoną Kim Sigler.

Piliečių Politinės Veiklos Ko
mitetas tuos du kandidatus in- 
dorsavo ir darbuojasi, kad jie 
būtų išrinkti. Reuther tai ži
no, bet jis savo kalboj nei žo
deliu nepritarė, kad tie pro
gresyviai būtų išrinkti. Eiliniai 
UAW nariai pasipiktinę tokiu 
vado elgesiu.

Lapkričio 5 d. visi pažangie
ji balsuos už James Lee į 
Jungtinių Valstijų senatą ir 
Murray D. Van Wagoner ant 
Michigan valstijos gubernato
riaus. Abu šie kandidatai 
veiks, kad grąžinus Roose- 
velto politiką, jeigu bus iš
rinkti.

Į valstijos senatą pažangie
ji remia senatorių Stanley No
wak. Kiti kandidatai į valsti
jos legislatūrą, už kuriuos 
balsuos pažangūs piliečiai, yra 
šie: Jeanette Welch Brown, 
Tracy Doll, James Becker, Le- 
azynski, George Montgomery, 
Gerald Murphy, Ed. Carey, 
Jack Fuller, M. O’Brien, Pat 
Doyle, Petei’ J. Kelly ir C. Pat 
Quinn, šeštam distrikte indor- 
suotas Victor Targonski.

Jau laikas visiems susirū
pinti balsavimais ir veikti, kad 
į valdvietes būtų išrinkti pa- j 
žangūs kandidatai, kurie.- ‘‘ 
veiks, kad atsteigus Roosevel- 
to užsieninę politiką ir tar
naus visos liaudies gerovei, o 
ne reakcijai, kuri šuoliais ren
giasi prie naujo karo.

Pilietis.

M. S.

Tai ir privažiuojam. Far- 
melė, kaip farmelė. Trobos 
atrodo senesnės ir bloges
nės už Hermano sodybą. At
kėlus kiemo vartus, mus ne
draugiškai pasitiko, beloda
mi, besilojodatni bent du 
šunys, ir iš grįčios atsku
bėjo jaunis Fredo sūnus Ir
vinas, metų gal 40 vyrukas. 
Pasisveikinom, susipažinom. 
Susinešėm dulkinus Čemo
danus ant gonkų. štai ir 
Fredas. Senas, gal kokių 73 
metų, žilokas lieknas sausas 
vyrelis. Neprigirdi, ir vei
das jam lyg sustingęs, ne
judrus. Susėdam ant suolų, 
įsižiūrim į vienas kitą, kal
bamės. Štai ir Fredienė Lu- 
jizė, kresnutė, pablyškusi, 
žilstanti, gal 65 metų senu
tė, jaukiu, prietelišku vei
du. Aprodė kambarius. Jų 
esama penkių. Plikos, dažų 
nemačiusios sienos, lubos ir 
aslos. Tik vietomis tysteri 
koks namų darbo kilimėlis, 
.kokia gūnelė. Išbaladoti, 
užsitarnavę, nusipelnę bal
dai, kėdės, stalai, lovos.

Gerai bent, kad čia yra 
pravestas primityvus užsu
kamas telefonas. Keletas 
medžių apgaubia šakomis 
nuo saulės sieną, tai ant 
gonkų ir priemenėj malo
niai vėsu. Svainelė Lujizė 
su maniške ėmė ruoštis apie 
stalą, o mes keturi vyrai su
sėdę ūtarojam. Senelis Fre-

Drg. A. ir S. Mason Išvažiavo 
Į Miami, Floridą

Rugs. 29 d. buvo surengta 
draugams Masonams 
vių pietūs-pokiliukas. 
ko gražus būrelis 
draugių ne vien tik
Haven’o, bet buvo atvykę ir iš 
kitų miestu 
ir laimingai, 
ii- darbuotis 
toj Floridoj,
sigyventi nuolatiniai. Buvo at
vykę 2 automobiliai draugų iš 
Boston, Mass., tai Juozas Rud
man as (ne w h a ve n i š k i o 
Rudmano brolis) su 
drauge, Ant. ir K. 
John Strauss ir Mrs. 
Stanley Piowlak. Iš 
porto dalyvavo S.
Thompson. Iš Higganum, Ct., 
J. A. Kalvaičiai.

Kaip 1:30 vai. rengėjos pa
kvietė visus dalyvius prie sta
lų. Besistiprinant skaniais val
giais, tuojau pasigirdo pirmi
ninkės A. Miliauskienės bal
sas, kuri apibudino A. ir S. 
Masonų darbus organizacijose 
ir paaiškino, kad už jųjų nu
veiktus šiame mieste darbus 
mūsų organizacijose mes jųjų 
pagarbai suruošėme šiuos pie
tus ir sukvietem draugus atsi
sveikinti su mūsų veikėjais. 
Taip pat pirmininkė apgailes
tavo, kad jiedu apleidžia New 
Ilavoną. Iškvietė dalyvius tart 
žodį kitą apie A. ir S. Maso
nus. Kurie ėmė dalyvumą 
kalbėti, visi linkėjo Masonam 
laimės gyventi naujoje vieto
je ir darbuotis darbininkiško
je organizacijose, o kartu ap
gailestavo, kad jiedu atsitrau
kia iš mūsų organizacijų čia, 
N. H. Kiti kalbėjo ir sakė, 
kad pagyvenę ten, Floridoj, 
sugrįžtų ir vėl darbuotųsi pas 
mumis. Buvo net tokių išsireiš
kimų, kad 
čiams, kad 
k ėjus.

Pagaliau
Masonai pasakyti, kaip jiems 
.atrodo išsireikštos draugų kal
bos. Jiedu ačiavo rengėjom iš
leistuvių pokilio ir visiems da
lyviams, kurie atsilankė pa
linkėti jiems laimės ir laimin
gos kelionės. Taip pat pasiža
dėjo darbuotis darbininkiška
me judėjime.

Mes, newhavenieciai, neten
kame gerų veikėjų. Mūsų So
phie yra daug pasidarbavusi

dėl Lietuvos žmonių, o 
dėl Lietuvos vaikučių yra pa
siuvus naujų drapanėlių. So
phie yra aprengus no vieną 
Lietuvos našlaitį; ve, tik pas
kiausiu laiku atnešė 50 nau
jai pasiūtų kavalkų, kurie bus 
greitai pasiųsti į Centrą. O kur 
jos pirmesni pasiuvimai! Gali
ma drąsiai sakyti, šimtais ka
valkų pasiuvo ir aukojo taip 
pat savo dėvėtus, bet gerus 
drabužius, taip ir finansiškai 
niekur nebuvo A. ir S. Maso
nai paskutiniais su auka.

Apie drg. A. Masoną taip 
galima kalbėti: Jis dirbo vie- 
sur, kur 'tik buvo išrinktas į 
komisijas. Ne tik dirbo, kad 
išeit oragnizacijai ant naudos, 
bet ir daug parašė iš New 
Haven įvairiausių žinučių. Ne
buvo čia per pastaruosius ke
lis metus nepastebėtas jo nei 
vienas svarbesnis atsitikimas, 
kad jis būtų neparašęs į Lais
vę. Antanuką žinojo ne tik 
New Haven, bet ir apylinkė, 
kaipo žinučių rašėją. Antanu
ką pažino ne tik jo draugai, 
bet ir priešai, nes jis tankiai 
ir apie juos parašydavo ir sa
vo plunksna smarkiai įgildavo.

Mes dabar jau Masonų ne
turėsime savo tarpe ir jiedu 
nedalyvaus mūsų rengiamoj 
grybų vakarienėj, kuri atsibus 
17 d. lapkr. Arba, ve, jau ne
turėsime jųjų 10 d. lapkričio, 
kada newhavenieciai yra nu- 
samdę didelį Husą 
Laisvės metinį 
Brooklynan, N. Y. 
kite progos, kurie 
žinoti.

Labai gaila,, kad negalėjo 
atvažiuoti į Masonų išleistu
ves Ignas Kubiliūnas, kuris bu
vo pasižadėjęs dalyvauti, bet 
dėl svarbios priežasties neda
lyvavo (šalčiu buvo susirgęs). 
Jis būtų mums padainavęs.

Teisybe, buvo po pietų dai
nų ir muzikos, bet dainavom, 
kaip kas išmanėm ir mokėjom, 
ne taip, kaip Kubiliūnas.

šita išleistuvių ' Masonam 
pokilį surengė A. Miliauskie
nė ir Eva Rudmanienė, pri- 
gelbstint kitoms draugėtns.

A. Šaliūniene.

ypač

važiuoti į 
koncertą 

Nepraleis- 
norite va-

pins” garsiuosius dainininkus, 
P. Stogį, J. Kenstavičių, A.

Chicago. — Prez. Truma- 
nas savo laiške Darbo Fe
deracijos suvažiavimui sa
ke, jog žmonių gerove “pri
klauso nuo produkcijos.”

pavydėjo floridie- 
jie gaus gerus vei-

pakviesti ir drg.

G r a i kijos monarchistai 
naudoja ir Amerikos pasko
lintus lėktuvus prieš graikų 
respublikiečius.

....L—------........................................................ . 5.-

Jie padainuos pirmiau Ameri
kos Nepriklausomybes mies
tui, negu Brooklynui.

čio, Rusų-Lietuviu name, 835 
Fairmount Ave.

Tą naujieną skubiai visiems 
apsakinėk it, nes kas nesuži
nos ir nepribus, paskiau labai 
graudinsis. . .

Ką Reiškia Nežinystė
Kiek laiko atgal “Evening 

Bullctin’e” pasirodė sekama 
žinutė: “Cigankos triksas kai
navo $1,700. Tūla našlė skun
dėsi policijai, kad ji susipaži
nus su moter'ia, apie 40 metų

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Renmatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mestis, sudaryti, 

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

įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėže

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

• • • •
CHARLES. J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

V,/f ■ ' .

,1

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA;

Telefonas Poplar 4110

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

1

1

JUSTIN M.

RUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Manager 1

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL, EVERGREEN 8-0770

Laidotuvių Direktoriai .
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotds Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Lietuvių Kuto Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661
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Kunigas Inkvizitorius
Kaip Skardupio Klebonas Ilius Organizavo Lietuvoje 
Banditus žmonėms žudyti 

“Per Spaviednę” 
žemiau dedame iš “Kom

jaunimo Tiesos” (1916 m. 
liepos 26 d.) aprašymą iš 
teismo salės, kur buvo tei
siami banditai su Skardupio 
klebonu priešakyj. Jie buvo 
suorganizavę banditu gaują 
tarybiniams žmonėms žudy
ti ir nemažai jų išžudė. 
Skaitant šį aprašymą, plau
kai ant galvos šiaušiasi. Jis 
parodo, prie kokio žvėriš
kumo priaugo lietuviški hit
lerininkai, kaip jie baisiai 
sugedo. Na, ir Amerikoje 
atsiranda pas klerikalus ir 
socialistus žmonių, kurie 
tuos banditus remia, juos 
apverkia; jiems pašalpas 
renka!— Laisvės Red.

Prieš karinį tribunolų 
st wi banditas kunigo suta
noje. Ji yra suteršta krau
ju tų, kuriuos nužudė kuni
go organizuota gauja. Su 
neapykanta žiūri į jį susi
rinkę kauniečiai— dar švie
žias naujai supiltųjų kapų 
smėlis!

Kaip žaltys rangėsi bu
vęs Skardupio klebonas, at
sakydamas į p r o k u r oro 
klausimus. Jis stengėsi pai
nioti, nuklysdamas į sofis
tikos labirintus.

— Apie ta aš nežinojau,

Jrodo smetoningesnio 
pieno gerumus

114-48

tik ji galėtų

amžiaus Ro- 
smetoninges- 

jis nuolat

šiandien Mrs. S. Gormley,
225th St., St. Albans, N. Y., dar dėl 
vienos priežasties įsitikinusi, kodėl 
Borden’s Golden Crest Pienas yra 
geriausias pienas, kokį 
gauti.

Kai tik jos 9 metų 
bertas pradėjo gerti šį 
nį, maistingesnį pieną,
daugiau svorio įgavo. O kaip jis au
ga, tai išsivystys į diktą, sveiką 
berniuką, kaip jo 6 metų amžiaus 
brolis Billy, kuris lygiai mėgsta šį 
skanų pieną.

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pieno. Jeigu 
Borden’s, tai TURI būti geras!

Homogenized

Sandrų Bordžijų, kankinusį 
bei žudžiusį vyrus ir mo
teris nuoduose pamirkytos 
adatos įdrėskimu.

Kaip ten bebūtų, Ilius 
lakstė po Marijampolės vai
stines, ieškodamas nuodin
gųjų suodžių. Jam nepavy
ko — be specialaus gydyto
jo recepto vaistininkas ne
sutiko jų parduoti. Ilius 
prašė, siūlė dideles sumas 
pinigų. Negelbėjo. Provizo
rius kategoriškai atsisakė.

Tuomet banditai, kurių 
įkvėpėjas buvo Skardupio 
klebonas Ilius, gavo įsaky
mų pjaustyti žvaigždes ta
rybinių žmonių veiduose 
peiliais ar durtuvais. Išga- .... 
mos davė valių žvėriškiems yisi jie sudarė Iliaus sukur- 
savo instinktams.

Ir štai banditai pakliuvo 
į tarybinių organų rankas. 
Pirmuoju buvo teisiamas I- 
lius — banditų gaujos or
ganizatorius. Tai ne šiaip 
sau žudikas. Tai rafinuotas 
kraugerys, su aukštuoju 
mokslu ir nemažu patyri
mu. Mokslų jis panaudojo 
įmantresniam žmonių kan
kinimai vykdyti, o patyri
mų — gaujai organizuoti. 
Jis puikiai žinojo, kas tokie 
tinka jo gaujai ir kuo juo
sius prisivilioti. Savo sėb
rams jis suteikė skambius 
pavadinimus, nesišykštėda- 
mas dalino jiems aukštus 
“postus”, žadino juose žvė
riškų apetitų. Tegu tai bus 
generolai be kareivių, 
skambūs vardai kartais rei
kalingi ten, kur yra visiška

i tuštuma.
Teisme pasirodė ir Iliaus 

| sėbrai, jie davė parodymus

ir Paskui žmogžudžiams 
Duodavo Išrišimą.
to negirdėjau, — nuolat pa
reikšdavo Ilius. Jis bandė 
nuneigti kai kuriuos nusi
kaltimus, sumažinti savo 
kaltę. Stengdamasis atro
dyti abejingas, jis tikėjosi 
apgauti teismų.

Bet staiga jo veidu pra
smuko nerimo šešėlis.

Kodėl krūptelėjo kunigas 
Ilius? Kodėl staiga prany
ko dirbtinio ramumo išraiš
ka, kurių jis visa laika at
kakliai stengėsi išlaikyti?

Jis išsigando — nepavy
ko blofuoti. Padirbtos kor
tos, kuriomis jis dangstė
si, buvo atidengtos.

Ilius pažino antspaudų, 
kurį aukštai pakėlė proku
roras drg. Galinaitis — kad 
pamatytų visi, štai jis — 
nedidelis metalinis antspau
das su iš adatų padarytųjų 
penkiakampe žvaigžde. Tai 
su ja ruošėsi banditai kan
kinti žmones, prispausdami 
specialiais nuodingais suo
džiais išteptų aštrų metalų 
prie kaktos ir palikdami ne
išdildomų ženklų visam gy
venimui.

Ka gi norėjo kankinti ku
nigas Ilius? Neturtingus 
valstiečius, ' naujakurius, 
liaudžiai ištikimus inteli
gentus, tarybinį jaunimų,— 
štai kų užsimojo kankinti 
žmonių neapkenčiantieji iš- ■ 
gamos.

Tiesa, ne Ilius išgalvojo ■ 
šiuos antspaudus. Ne jam . 1
priklauso gėdinga jų auto- Pasirodžiusius^ banditiškus 
riaus teisė. Plačiai vartojo 
šių priemonę vokiškieji oku
pantai. Mes nepamiršome 
penkiakampių žvaigždžių ir 
kitokių ženklų, kuriuos į- 
kaitintu metalu išdeginda
vo, durtuvais išrėždavo, iš
spausdavo adatiniais ants
paudais, hitleriniai vanda
lai. Panašiai, kaip viduram
žiais, kaip inkvizicijos lai
kais. Ne atsitiktinai griebė
si Ilius hitlerinio metodo. O 
gal jis prisiminė ir žmonių 
prakeiktųjį popiežių Alek-

bei užpuolimų bendrų Pi- 
leckų, kurį Ilius laikydavo 
paslėpęs šalia bažnyčios į- 
rengtame bunkeryje. Pas- 
tarųjį prisimena dar kai 
kas. Marijampoliečiai neuž
miršo siautėjusio čia vokiš
kosios okupacijos metais 
policijos viršininko pava
duotojo, išdūmusio kartu 
su savo dunodaviais hitleri
niais okupantais ir grįžusio 
vėliau atgal, kad tęstų savo 
pragaištinga veiklų.

Nenustebino nieko Iliaus 
prisipažinimas, kad Pilec- 
kas — geras ir senas jojo 
bičiulis. Policininkas, buožė, 
nevykėlis “kandidatas į 
dvarininkus”, “Vampyras”-

LAISVOJI
SAKYKLA

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

šiuos antspaudus. Ne jam byloje. Mes matėme saloje

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

tipus. Buožė Taunys, turįs 
kartu su tėvais 62 ha že
mės, smetoniškosios armi
jos kapitonas ir asmeniškas 
hitlerinio žudiko Pyrhgiaus 
draugas. Pienburnis Pupe- 
lis, užsisvajojęs iškopti į 
dvarininkus ir troškes su
žymėti antspaudu visus 
tuos, kurie dvarininkų neno
ri. Butkevičius, tarnavęs 
pulkininku kapitalistams ir 
ugdęs kareivius liaudžiai 
tramdyti. Galima tęsti jų 
sąrašų. Galima suminėti 
tuos, apie kuriuos tiek 
daug teisme kalbėjo ir Ilius, 
ir Butkevičius, ir Taunys. 
Ne veltui jie taip dažnai, 
pasigėrėdami, prisimindavo 
banditų Gavėnų, pasivadi
nusį “Vampyru”. Kažin, ar 
begali kraujo ištroškęs žu
dikas pasirinkti labiau jam 
tinkantį vardų. Jie dažnai 
prisimindavo ir išgėrimų

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-tics įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

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

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampaa Broadway ir Stone At«.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 6-6191

r- —-1

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

Egzaminuojdm Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

tųjų gaujų. Buvo joje ir vi
si tos bažnyčios tarnautojai
— Ilius ir juos suverbavo į 
būrį.

Štai kų siuntė jis prieš 
tarybinius žmones, štai 
kam suteikdavo nuodėmių 
atleidimų, kada jie sugrįž
davo iš naktinių “žygių.” 
Tai su jais fabrikuodavo ir 
per juos platindavo Ilius 
gandus, prasimanymus, 
šmeižtus, siųsdavo grasini
mus sąžiningai dirbantiems 
piliečiams, užpuldinėdavo 
juos. Ne be reikalo pasiva
dino jis “Vilku” — plėšrus, 
klastingas, kraujo ištroškęs 
inkvizitorius kunigo suta
noje, bandantis apsimesti 
nekaltu avinėliu.

Prokuroras vėl kų tai pa
kėlė augštyn — visiems pa
rodyti — lygiai kaip jis pa
kėlė antspaudų. Tai pluoš
tas plonučio popieriaus su 
siaurais intervalais įrašyto
mis pavardėmis. Ilgas yra 
banditų užmuštųjų sąrašas. 
Valstiečiai ir darbininkai, 
kariai ir žemutinio aparato 
tarnautojai,,suaugę ir vai
kai, moterys ir seneliai — 
nieko nesigailėdavo žmog
žudžiai.

Klaikus tai sarašas. Kiek
vienas vardas jame byloja 
apie įvykusia žmogaus tra
gedijų, apie kruvina bandi
tu nusikaltimą. C' V

Stasė Sabutienė, iš Ąžuo
linės kaimo. Viena iš dešim
čių, šimtų žmonių, išvardin
tų šiame surašė. Tarybų 
valdžia davė jai žemės. Ji 
dirbo ja stropiai, su meile— 
troško. išauginti gausų der
lių. Vidudienį prie jos pri
siartino du vyriškiai. Jie 
priėjo visai arti, grasinan
čiai į jų žiūrėdami. Tatai 
nežadėjo nieko gero. Mote
riškę pagavo baimė. Nespė
jo ji sušukti — vienas tėš
kė jai per veidų, o kitas 
trenkė šautuvu.

Sabutienę nužudė buoži
niai išgamos Miškinis ir 
Grybauskas — Iliaus sėb
rai. Tokiu pat būdu užmušė 
jie Pasudonio apylinkės že
mės komisijos pirmininkų 
Portnovaitį. Įsėlino pas jį ir 
paleido serijų iš automato...

Šitaip šie budeliai žudė. 
Ir po to eidavo išpažinties
— pas kunigų Ilių, o šis 
juos palamindavo.

Teisme jis pamėgino nu
duoti esųs abejingas — ta
tai jo neliečia, tai žudė ne 
jis— jojo’ sėbrai.' Galimas 
daiktas, kad Ilius tam abe
jingas. Jo juk nejaudina, 
priešingai, džiugina, ramių 
tarybinių piliečių, jaunuolių 
užmušinėjimas. Užtat liau
dis nėra abejinga. Užtat ji 
skaudžiai paliesta — gilios 
yra artimųjų ir draugų ne
tekimo žaizdos. Liaudis pa
sodino kunigų Ilių į kaltina
mųjų suolų — tegu jis atsa
ko už savo nusikaltimus.

Kuo jie bebūtų, kaip nesi- 
dangstytų, kuo tik neapsi
mestų — liaudies ranka pa
sieks kiekvienų banditų, 
kaip pasiekė kunigų Ilių. 
Negailestingai paša lins 
juos iš savo tarpo, kaip kad 
pūliai pašalinami iš sveiko

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
žmones ir tokius, kurie sun
kiai dirbdami, centas po 
cento dėdami, įsitaisė na
mų, dabar OPA neduoda 
random pakilti ir t.t. Tiesa 
yra ta, kad tokių nuskriau
stų namų savininkų yra 
mažuma, o ne didžiuma. At
skiras skriaudas galima pa
taisyti su reikalavimais 
“adjustmentų”, o ne panai
kinti pačių kontrolę. Ąbel- 
nai, visi randavote jai na
mų - apartmentų, turi štai 
kokius “pakėlimus”: Se
iliaus prieš karų, katrie tu
rėjo nuo 15 iki 20 apart
mentų, tai vidutiniai nuo 2 
iki 3 apart, buvo tušti. Da
bar visada visi pilni, kas at
neša nuo 70 iki 100 dol. eks
tra į mėnesį. Seniaus reikė
jo patarnavimas duoti ir 
valyti kambariai, dabar ne
reikia. Seniaus reikėjo tai
syti, pentuoti ar popieriuoti 
kambarius, dabar patys 
“ruimeriai” išsitaiso, ir t.t. 
Vadinasi, tos aplinkybės, 
kad namų trūksta, sudaro 
didesniems ar mažesniems 
savininkams lengvatas ir į- 
plaukas.

Nereikia nieko taip siau
rai ir paviršutiniai aiškinti.

Tai tiek. Manau, kad kiti 
tinkamiau atsakys.

M. Pūkis.

įsakyta Slavų Kongreso 
Delegatams Užsiregistruot

Washington.— Amerikos 
teisingumo depą rtmentas 
įsakė užsiregistruot europi
niams slavų delegatams, da
lyvavusiems Amerikos Sla
vų Kongrese, kaip svetimų 
šalių agentams. Tarp tų de
legatų yra ir 11 sovietinių

Sovietai Neims Taksų nuo 
Mažųjų Uždarbių

Maskva. — Sovietų 
riausybė paliuosavo 
taksų mokėjimo visus 
dirbančius mažiau kaip 
rublių per mėnesį,
metu buvo imami taksai 
nuo visų gaunančių daugiau 
kaip 150 rublių per mėnesį.

vy- 
nuo
už-
260

Karo

vėl

Anglai Gina Rumunijos 
Valdžios Priešus

• London. — Anglija 
užprotestavo Rumunijai,
kad jos policija, girdi, iš
vien su “komunistais” už
puldinėja priešingų valdžiai 
partijų narius. Anglų vals
tybės ministras H. McNeil 
pasakojo seimui, būk komu
nistai viename kaime nese
niai užmušę du valstiečių 
partijos komiteto narius.— 
Tie “valstiečiai” yra aršūs 
priešai demokratinio Ru
munijos fronto valdžios.

Feldmaršalas Keitei 
Prašosi Sušaudyti

Nurnberg, Vokietija. — 
Nusmerktas pakart, kaip 
karinis kriminalistas, nacių 
f e 1 d m a r salas Wilhelmas 
Keitei atsišaukė į talkinin
kų karinės kontrolės tary
bų, prašydamas, kad jį su
šaudytų, o ne kartų.—Su
šaudymas kariui laikomas 
garbingesne mirties baus
me, negu pakorimas. — Dar 
nežinia, kaip talkininkai at
silieps į Keitelio ir kitų nu- 
smerktų pakart prašymus.

žmogaus organizmo.
Kunigas Ilius nubaustas. 

Jis padarytas nebepavojin
gu. Karinis tribunolas, ju
sticijos pulkininkui drg. 
Stasiuliui pirmininkaujant, 
nuteisė šį banditų dešimtį 
metu kalėti.

B. Vosiukaitis.

MifMilMMlijim

PATYRINĖKITE
NAUJAI PAKELTŲ UŽDARBIŲ PROGAS 

kaipo
METALO POLIŠIOTOJAI 

SNAG TEKINTOJAI 
PRESŲ OPERATORIAI 

KREIPKITĖS

MOORE DROP FORGING CO.
354 BIRNIE AVENUE SPRINGFIELD, MASS.

(231)

REIKALINGI VYRAI
Ėmimui darbų dabar esamose vietose mūsų rolling mill, dratų 

traukimo departments ir tirpinimo ir nuliejimo dirbtuvėje. Reikalingi 
patyrę darbininkai taip kaip ir mokiniai. Mokiniams ėia yra proga 
išmokti gerą, skambų amatą. Visose vietose yra nuolatiniai pasitikimi 
darbai. Jūsų darbo sąlygos yra puikiausios ir jūsų aplinka švari. Virš
laikiai siūlomi prie visų darbų. Mokama bonai už visus naktinius dar
bus. Jei jūs interesuojatės, užeikite pasikalbėti bile kada po 8:30 
A. M. pas

HANDY & HARMAN
1770 Kings Highway, FAIRFIELD, CONN.

* (Arti Grasmere Avenue)
(234)

PRANEŠIMAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kp. susirinki

mas įvyks 14 d. spalių, 7:30 v. vak. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos narės dalyvauti ir naujų 
kandidačių atsiveskite. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.
Turėkite mintyje Laisvės sustiprini
mo reikalą.

(229-230)

EASTON, PA.
Spalių 13 d., 2:30 vai. dieną įvyks 

LLD 13 kp. susirinkimas, 429 North
ampton St. Kailiadarbių salėje. Ma
lonėkite būti, nes reikės aptarti 6-to 
apskr. konf., Laisvės vajus ir kru- 
tamieji paveikslai.—Sckr. (228-229)

MERGINOS-MOTERYS
Viršaus 16 Metų Amžiaus

Lengvas Fabriko Darbas 
Maloni Aplinkuma
GERA ALGA

Kreipkitės
Pirmadienį—Penktadienį 9 A. M. 

iki 5 P. M.

NEVINS-CHURCH PRESS
92 MIDLAND AVĖ., 

Glen Ridge, N. J.
(229) *

HARTFORD, CONN.
Spalių 13 d. įvyks balius su šo

kiais ir skaniais užkandžiais ir gėri
mais. Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St. Balius rengiamas para
mai darbininkų partijos rinkimų 
kampanijos pravedimui. Tad visi 
kviečiami dalyvauti ir smagiai pra
leisti laiką. Šokiams gros gera'or
kestrą. Pradžia 2 vai. dieną.—Kom.

(228-229)

> MERGINOS
GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ OPERATORĖS— 

80c J 
MERGINOS 

75c J
PATYRUSIOS. 40

VALANDĄ 
SUSTATYMAM - 
VALANDĄ 
VALANDŲ—5 DIENOS

APMOKAMA ŠVENTĖS IR VAKACIJOS
ENDURA 

429 KENT AVE. BROOKLYN 
(B’way BMT Line)

(234)

AUBURN CITY HOSPITAL
REIKIA ?

11 kp. susirinkimas įvyks 
13 d., 10 vai. ryto, po 29 En- 
St. Draugai, dalyvaukite, nes 
eina spaudos vajus ir 7-to 
metinė konferencija čia pat.

WORCESTER, MASS.
LLD

spalių 
dicott 
dabar 
apskr.
Tie dalykai reikės mums aptarti. — 
J. M. Lukas, Sekr. (228-229)

ALDLD 7 APSKR. REIKALAI
7-to Apskr. metinė konf. įvyks 

lapkr. 3 d., 11 vai. ryto, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Visos 
kuopos ruoškitės su skaitlinga dele
gacija ir raportais iš kuopų veikimo. 
Yra daug svarbių dalykų aptarti ir 
kuo skaitlingesnė konferencija dele
gatais, tuo naudingesnių tarimų ga
lima pravesti. — Apskr. sekr. D. 
Lukienė. (228-229)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 7 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Dalyvaukite, nes reikės dele
gatus išrinkt į 6-to Apskr. konferen
ciją, kuri įvyks 20 d. spalių, — J. S. 
Sckr. (228-229)

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 11 d., 7:30 v. v.-, 536 E. 123rd 
St. Nariai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbesnių tarimų. Turime 
daug laiškų įvairiais klausimais, 
taipgi ir spaudos vajaus klausimas 
ir pastovios vietos įsigijimas. ~ 
svarbu bus nariams dalyvauti. — 
Nemura. (228-229)

Tad 
p.

BALTIMORE, MD.
Spalių 13 d., Coliseum, 2202 

Monfoe St. (važiuojant gatvekariais 
No. 1-11, 5-33, 13, 31 ar 32) įvyks 
masinis susirinkimas, pasitikimui 
Ben Davis, Jr., narys Nacionalio 
Komiteto, Kom. Partijos, USA. Pra
džia 2 vai. dieną. Dalyvaus daug ar
tistų programoje. 
Philip Frankfeld,
Blumberg. įžanga 60c. Svarbu vi
siems dalyvauti ir išgirsti šiuos gar
bingus kalbėtojus. Užkviečia Balti
more Komunistų Partija, 201 
Franklin St. (228-229)

N.

Kiti kalbėtojai,
Dorothy Rose

w.

SCRANTON, PA.
Literatūros Dr-gijos 39 kp. 

rinkimas įvyks 13 d. spalių, pas E. 
Geležauskienę, >1210 Blair Ave., 2 v. 
dieną. Visi draugai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Taip pat bus renkami 
delegatai į 12-to apskr. konf., kuri 
įvyks lapkr. mėnesį Scran tone. — 
P. Šlekaitis, sekr. (228-229)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d., 2 vai. dieną, 143 Pierce 
St. Visi nariai, dalyvaukite, turime 
daug svarbių dalykų aptarti, kaip 
tai delegatų rinkimas į 6-tą apskr. 
konf., Fin. Sekr. rinkimas ir kiti da
lykai. — L. Tureikis. \ (228-229)

susi-

««■

ABELNAM VALYMUI
KREIPKITĖS

DARBO DIENOM 8 A. M. iki
5-19 LANSING ST.
AUBURN, N. Y.

TELEFONAS AUBURN

5 P.M.

179
(230)

KONGRESMANAS COX 
ŠAUKIA ATSIMEST NUO 

DEMOKRATŲ

Georgios valstijos demo
kratų suvažiavime kongres- 
manas Cox ragino juos at- 
simest nuo demokratų par
tijos, jeigu partija neatmes 
CIO Politinio Veikimo Ko
miteto paramos rinkimuose.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kp. susiŲnkimas įvyks 
pirmadienį spalių 14 d., Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. Vi
si nariai prašomi dalyvauti. — Val
dyba. (229-230) Kiek jūsų kolonija 
sukels 
dui?

Laisvės apskritų metų fon-

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas įvyks spa-
d., 2 vai. dieną. Lietuvių Pi-

LDS 
lių 13 
liečiu Kl., 631 Walnut St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti. — Evelyn 
Farion, sekr. (229-230). Laisvė kvie
čia jus į talką vajaus metu.

MONTELLO, MASS.
Penkios Apšvictos organizacijos 

rengia delegatams išleistuvių vaka
rą į Meno Sąjungos suvažiavimą, 
įvyks spalių 12 d., Liet. Taut. Namo 
apatinėj salėje, kampas Vine ir N. 
Main St. Pradžia 7:30 v. v. Prašome 
dalyvauti.

Paskutinis piknikas ir atsisveiki
nimas pušyno, Liet. Taut. Namo 
Parku, įvyks spalių 13 d., 1 vai. die
ną. Kviečia Liet. Taut. Namo Drau
govė. (228-229)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų ruo

šos (darbo). Moteris norėdama tu
rėti puikų pragyvenimą ir gerą mo
kestį lai atsišaukia. Gali atsišaukti, 
kad ir iš toliau, aš su automobiliu 
parsivešiu. Eliz. Bekampienė, 
502 Chapel Ave., Merchantville, N. J. 
Telefonas Merchantville, 8-1082.

(227-232) A
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Pamatykite Lietuvos Praeitį Puikioje 
Dramoje "Prieš Srovę" Spalių Tryliktų!

0

Gal Bus Western Union 
Darbininkų Streikas

CIO American Communi
cations Association Lokalas 
40-tas įgaliavo unijos strate
gijos komitetą imtis tokių žy
gių, kokie bus reikalingi dar
bininkų reikalavimams įgyven
dinti.

Unija su firma turėjo kon
traktą, pasirašytą kovo 2-rą, 
po ilgo streiko. Kontrakte bu
vo sutikta persvarstyti algas, 
jeigu sąlygos to reikalaus, 
pragyvenimui reikmenų kai
nos kils. Kainos kilo ir darbi
ninkai reikalauja algų prie
do. Bet kompanija atsisakė 
reikalavimus patenkinti, nu
traukė derybas.

Staten Island Autobusų 
Streikas Baigtas

Keturi šimtai Staten Island 
autobusų vairuotojų sugrįžę į 
darbą praeitą trečiadienį. Pri
ėmę pakėlimą algos apie pusę 
tos sumos, kokios reikalavo. 
Patyrę vairuotojai gaus po 
$1.15 mokesties valandai, vie
ton gautų pirmiau $1.04. Ki
tiem pakelia po 9 centus. Rei
kalavo pakelti po 20c. Strei
kavo savaitę laiko.

Darbininkai yra nariais AFL 
autobusų vairuotojų lok ai o 
726-to.

Padidins Brooklyno Ko-

Sporto Aikštę

B

K

Kiek Kartų Galima Žiūrėti Vieno 
V eikalo Teatre?

Scenos veikalas “Life With i gi, anais metais čia vaidinant 
Father” ant New Yorko j “Prieš Srovę” tik dalelytė lie- 
Broadwes vaidinamas jau 7- tuvių 
ti metai. Tiesa, New York as ’ 
žmonių gausos atžvilgiu yra 
lyg’ i’’ jūra — neišsemiamas. į 
TaČiau būtų klaida sakyti, ' 
kad tos minios veikalo žiūrė- i 
tojų per 7-nis metus buvo vis : 
naujos.

Gero veikalo galima žiūrėti na kartą 
mažiausia kartą per sezoną. 
Veikale, kaip ir knygoje, vie
nu kartu niekas nepamato vis- ; to, 
ko — ilgiau žiūri, daugiau pa- I nuo savojo dovaną su požymiu 
matai. : “neatidaryti iki gimtadienio.”

. , „ „ ; Pirmu kartu matome veikalo
Veikalas Prieš Srovę Stato- , ti|( pavirSil] 
mas Sį Sekmadienį, Vadovybė

je Jono Valenčio

publikos veikalą tema
tė. O kultūriškų lietuvių 
Brooklyne randasi nemažai.

Tačiau labai daug dalyvaus 
ir tų, kurie veikalą kartą jau 
matę, bet kurie laukė ir py
ko, kad taip ilgai reikėjo lauk- 

Į ti pamatymo antru kartu. Vie- 
temačiusio 

stambų veikalą lūkestis 
ši į sužadėtinės, kuri iš 

gražioje dėžutėje,

gerą, 
pana- 
an ks-
gavo

Krautuvės Pajutusios 
Išvežioto ją Streiką

Yorke streikuoja krau- 
prėkiu išvežiotojai — 
Parcel Service darbi- 
Krautuvių savininkai

New 
tuvėms 
United 
nin kai.
skundžiasi, kad dėl to parda
vimai labai sumažėję. Ypatin
gai tą pajutusios rakandus ir 
kitus neparsinešamus daiktus 
parduodančios krautuvės.

Anot jų, išvežioti tiktai toms 
prekėms, kurios jau parduotos 
iki šiol, vien tik smulkiosioms 
reikėsią bent 10 dienų darbo, 
kada darbininkai sugrįš. Ir 
užtruksią kelias savaites iki iš- 
v e ž i o. j i m a s stam b i ų j ų 
sugrįš į normališką.

«■

ll

v .

prekių

Jau tik pažiūrėjus i pa
veikslą, beveik girdėti, kaip 
Sergėjus Lemeševas dainuoja 
“Troiką” naujoje Tarybų 
jungos filmoje “Moscow 
sic Hali.” Rodoma greta 
skilbusios filmos “Russia 
Parade.” Abi gyvena jau 
savaitė Stanley Teatre,
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Užsiregistruokite 
Balsavimui!

JONAS VALENTIS

Iš Prosenoliu Gadynės
“Prieš Srovėje” yra gailios 

dramos ir juoko momentų. 
Perstato grupė iš geriausių 
mūsų aktorių-mėgėjų; vado
vauja Jonas Valentis. Bus įdo
mu visiems, o ypatingai tiems, 
kurie tebeatsimename Lietu
vos kaime dainuotas , kunigo 
Strazdelio parašytas dainuškė- 

I les, arba kurie esame skaitę 
raštus jo ir apie jį, taipgi apie 
Lietuvos liaudies vargus ir sie
kius praeitais šimtmečiais.

Prašome įsitėmyti!
perstatys jau 
spalių 13-tą, 

Half, 261
Brooklyne

Rinkiminiai Mitingai 
Gatvėse

Są-
Mu- 
pa- 
On 

5-ta 
7th

Užmuštas Teismo Rytą

Atvaizduojančio 1 i e t u v ių 
tautos praeiti, puikaus veikalo 
“Prieš Srovę” pamatyti susi
rinks daugelis tų, kurie dar 
nematė. Visi brooklyniečiai ir 
priemiesčių lietuviai nei per 
dešimtį kartų nesutilptų toje

Aukštesniojo švietimo tary- ar kurioje kitoje teatrams tin- 
ba pasiūlė penkių metų pro
gramą (ak, baisiai panašų į 
rusų penkių metų planus!)

. pagerinti, praplėsti patogumus 
prie Brooklyno Kolegijos. Tam 
tikslui siūlo skirti $2,418,000.

Projekte numatoma apie 
15,000 sėdynių stadiumas, 
taipgi dailės ir studentų cen- 

, tras. Pastarajam reikalauja 
$1,932,000. Stadiumui $361,- 
000. Sudarymui planų jau pa
skirta virš $60,000. Statyba 
turėtų būti užbaigta 1951 me
tais. Dar $100,000 yra numa
tyta atviro oro teatrui, nusau
sinimui kampuso ir kitiem pa
gerinimams.

Stadiumas užimtų 640x448 
pėdų plotą prie Bedford Ave. 
ir Avenue H. Kraštuose, po 
suolais vietą planuoja išnau
doti įrengimui prausyklų, san
dėlių, grupėm studentų 
veiklos kambariams.

karnoje Brooklyno salėje. Tai-

“Prieš Srovę” 
šį sekmadienį, 
New National 
Driggs Avenue,
(Greenpointėj). Pradžia 3 va
landą po pietų. Bilietų kainos 
$1.50 ir $1, vien tik šokiams 
75c.

Salė . privažiuojama Lori
mer ir Graham gatvekariais, 
taipgi Nassau stotis ant Inde
pendent subway ir Graham 
stotis ant Canarsie linijos. 
Nou Canarsie linijos toli, apie 
10 mažųjų blokučių.

Būsiu 2-ru Kartu.

Norintieji pasirinkti svarbių 
faktų apie kandidatus, parti
jas ir jų programas, nepada
rys klaidos nuėję į susieclijos 
mitingus šį vakarą, ketvirta
dienį, spalių 10-tą.

Faktai padės patiems inte
ligentiškai pasirinkti kandida
tus ir patarnaus informuoti 
kitus, kuriuos susieinate ir 
norite įrodyti jūsų pasirinktų 
k a n d i d a t u tinkamu m a.

Visi mitingai bus atvirame 
ore, visuose bus garsiakalbis ir 
geri kalbėtojai. Bet, svarbu 
įsitėmyti: mitingai bus tik tam 
tikru laiku. Vėsiame ore nie
kas negali per ilgai stovėti, o 
ir garsiakalbis kainuoja.

7 iki 8 valandos mitingas 
prie Graham Ave. ir Varet St.

8:15 iki 9 vai. prie llave- 
meyer ir So. 3rd Sts.

Laisves Talkoj Visiems 
Vietos Yra!

savi-

Paskutinės Dvi Dienos 
Piliečiams Registruotis

prie 
Bal
tui ą 

Jeigu

Lietuvos Žmonėms
Aukos

Rapolas Lamaitis, Brook
lyn, N. Y., aukavo $5. 
atiteko eilutė LPTK 
burkštininių kartelių, ta 
ga

Jam 
leistu 

p ro
jis davė penkinę.

MIRE

Brangūs Gėrimėliai 
Dar Brangesni

991

iš 206 kaltini- 
patraukė OPA

tėmijusių bylą

Savininkai kafejos 
Fourth Ave., Brooklyne, pasi- 
mokėjo $1,030 bausmių už 
pardavimą gėrimų nuo 5 iki 
25 centais aukščiau lubinių 
kainų. Kainavo po penkinę 
ant kiekvieno 
mų. Į teismą 
inspektoriai.

Daugelis iš
sako, kad karčiamninko nerei
kėjo liesti. Kas čia blogo, sa
ko jie, jeigu už alkoholinį gė
rimą paima daugiau. Greičiau 
pinigus praleis, blaivesnis, 
sveikesnis išeis. O karčiam- 
ninkas, lengviau dirbęs, dau
giau uždirbs. Abiem sveikiau. 
Ot, kad taip saugotų mėsą ir 
kitą maistą!

Šiek tiek saugoja ir mais
tą. šiomis dienomis vėl kele
tą desėtkų visokių Brooklyno 
biznierių nubaudė įvairiomis 
baudomis. Tarpe nubaustųjų 
radosi ir lietuvių. Tačiau tikė
tis, kad kokie angelai sargai 
išsaugos mūsų kišenius, būtų 
neišmintinga — tas priklauso 
nuo mūsų pačių budrumo ir 
veiklumo. Pirkikas.

Registracijai liko dar dvi 
dienos 11 ir 12-ta spalių.

Laikas; penktadienį nuo 5 
iki 10:30 vakaro.

šeštadienį nuo 7 ryto iki 
10:30 vai. vakaro.

Vieta: Artimiausioje 
namų balsavimų stotyje, 
savimų distriktai prieš 
laiką buvo perdalinti,
jūsų stotis būtų jau kita, nu
ėjus registruotis ir pasisakius 
jūsų antrašą, jie pasakys, kur 
jūs turite eiti.

Jeigu turite kokių specialių 
problemų, patarimų klauskite 
artimiausiame Am. Darbo 
Partijos centre. Darbo Parti
jos kliubai dabar randasi veik 
kiekviename assemblio dis- 
trikte.

Kiek Užsiregistravo

Pirmą dieną, pirmadienį, vi
same mieste užsiregistravo 
307,992. Skaitlinė laikoma 
81.8 nuošimčiais aukštesnė už 
p a s k i a u šių gubernatorinių 
rinkimų registracijos pirmos 
dienos skaitline, 1942 m. Bet 
dar neužtikrinanti pažangie
siems laimėjimo, jeigu šiomis 
paskutinėmis dienomis nuo
šimtis registrantų nekils.

Per visą šią savaitę, iki ga
lo registracijos šeštadienio va
karą, turėtų užsiregistruoti 
mažiausia 2,750,000 piliečių. 
Daugiau, geriau, bus leng
viau nugalėti Dewey. Tačiau, 
nepaisant, už ką jūs manote 
balsuoti, užsiregistruokite da
bar, o kandidatams apgalvoti 
dar turite 4 savaites iki lap
kričio 5-tos. Bet jeigu nebūsi
te užsiregistravęs, negalėsite 
balsuoti, nei kitiems rinki
mams kandidatų nominuoti.

metų
na-

Charles Piešinis, 53 
, amžiaus, mirė spalių 9 d. 
i muose, 101-59 125th St., Rich
mond Hill, N. Y. Kūnas pašar
votas namuose. Laidotuvės 
įvyks spalių 12-tą, 1 vai. die
ną, Lutheran kapinėse. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi, 
brooklynietis, grab. J. Garšva.

SPALIO (OCTOBER) 7,8,9,10,11,12
Užsiregistruokite kaip American Labor Party bal

suotojas. Registruojantis padėkite kryžiuką prie Ame- 
; rican Labor Party ženklo.

Amerikos Darbo Partija New Yorko valstijoj lošia 
svarbią rolę kaipo pažangi politinė organizacija. Rei
kia ją remti, jos jėgas auginti.

Ta partija stato kandidatais pažangius žmones, kurie 
kovoja už taiką, prieš reakciją, prieš naujo karo ren-

I gėjus, prieš gyvenimo reikmenų neapsakomą brangumą.
Registracija balsavimui prasidės 7 d. ir baigsis 12 d. 

spalio (October).
Užsiregistruokite. Paraginkite savo draugus ir pažis- | 

: tarnus tą patį padaryti.
Brooklyno Pažangiųjų Lietuvių Rinkimų Komitetas, 

419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Anthony Murawski, 32 me
tų, kaltinamas plėšime pasi
grobus vežimą gurno žaliavos, 
turėjo stoti teisman praeito' 
pirmadienio rytą. Tą patį ry
tą anksti jį rado užmuštą ant 
43rd Avė., netoli nuo 37th 
Long Island City.

Policija sako, kad laike 
mušimo jis galėjęs turėti 
savimi mažiausia $1,000 ir
vęs apiplėštas. Išvakarėse jis 
būk girtavęs toje apylinkėje 
ir susibaręs su kokia moteri
mi.

St.,

uz- 
su 

bu-

Murawskis gyvenęs 164 Du
pont St., Brooklyne, su mote
riške ir kelių mėnesių kūdikiu. 
Moteris buvus laikoma jo 
žmona. Bet surasta, kad jis ki
tur turįs oficialę žmoną ir sū
nų, v

ATSARGUS PLĖŠIKAS

Į policijos daktaro Samuel 
Gross raštinę, 35 Park Ave., 
New Yorke, dienos metu atė
jo plėšikas ir įsakė daktarui ir 
jo raštininkei iškelti rankas. 
Pirm visko, jis pastebėjo raš
tininkės gražius žiedus ir lie
pė atiduoti. Paskui paklausęs 
pinigų, bet daktarui siekiant 
į kišenių, paliepęs geriau jų 
nesiekti, uždarė juos abu 
prausykloje ir prasišalino su 
$2,300 vertės žiedais.

Duosią Brooklynui 
Naują Knygyną

Federalė darbų agentūra 
duodanti New Yorkui $50,- 
000 paruošimui planų naujam 
knygynui Brooklyno centrali- 
nėje dalyje, pavaduoti virš 70 
metų vartojamąjį Montague^ 
knygyną. Lėšuotų $1,404,100.

ZitoGeorge Vero ir Frank 
23 ir 25 m. vyrukai, nuteisti į 
Sing Sing už bandymą išvog
ti apartmentnamio saugiąją 
šėpą.

Sveikatos Departmento in
spektoriams antru kartu atra
dus nešvarą, savininkas Adi- 
coff restaurano, 2513 Broad
way, New Yorke, tapo nubaus
tas pasimokėti $500 ir pagra
sintas kalėjimu, jeigu trečiu 
kartu prasikalstų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda už prieinamą kainą 

3-jų kambarių rakandai. Galima nu- j 
pirkti visus 
lėtą 
mus 
bus 
giau 
kainą, bet prašome 
užeikite tuoj, nes 
ilgo apleis miestą.-. P. U., 294 Union
Ave., (Apt. 17), Brooklyn, N. Y. 
(229-231)

rakandus arba po ke- 
ar vieną kavalką. Užeiti j na- 
galite bile laiku, šeimininke 
namieje. Atėję sužinosite dau- 
apie rakandus ir jų pardavimo 

ilgai nelaukti, 
šeimininkė ncuž-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

ii

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą, 
(pageidaujama, kad Restauracija tu
rėtų leidimą alaus). Gali būt bile 
apylinkėj, Brooklyne arba Lond Is-1 
lando. Kas turite tokį biznj ir nori-1 
te parduoti, prašau rašyti pas

W. Smith, 5422 — 3rd Ave.,
(c/o Delicatessen Store),
Brooklyn, N. Y. (227-232)

American Veterans Commit
tee ruošiasi savo metiniam ba
liui Waldorf-Astoria viešbuty-j 
j e spalių 17-tą. Ir jie tikri, kad ! 
ten bus merginų įvalias — į 
rinks Miss American Veteran.

Kardinolas Spellman krikš
tysiąs bažnyčią Jugoslavijoj 
teisiamo karo kriminalisto ar- 
chivyskūpo Stepinac vardu, 
apie kurio kriminališkus dar
bus jau liudijo 80 žmonių. |

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

94§-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

r J n u.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

DEAN
15 iswels . . . $2475

Tel. SOuth 8-5509

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CAMBRIDGE

MATUCf 
17 k . . f 29™

IIIIIiilIilIlIffllIlBIBfflilIlIlIlIlilfflKllilIlIltlIffllh
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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