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kai kurie jos nariai bus

Medaliai Popams ir 
Kunigams.

Tėvynė Paliejo Barščius.
Kur Jieškot Kriminalistų?

Rašo A. BIMBA

Anglijos Darbo Partija yra 
valdančioji partija. Ji sudaro 
šalies vyriausybę. Frakuoti 
darbiečiai be kepurių bučiuo
ja rankas karaliui ir karalie
nei ir žada žmonėms socializ-

Truman siūlo numušt

Yokohama. — Žvalgybi
niai amerikonų būriai jau perkelti į civilę policiją, 
atvyko į Japonijos sostinę 
Tokio.
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Gal taip ir gerai dėl Angli
jos, gal to ir nori Anglijos 
žmonės. . .

Tačiau negražu ir pikta, kai 
šitie darbiečiai imasi diktuoti 
kitų šalių darbo žmonėms, ką 
jie turi daryti, o ko jie neturi 
daryti. Darbo Partijos pirmi
ninkas ponas Laski liepia Ita
lijos socialistams nesivienyti 
su komunistais. Jisai pareika
lavo, kad Francūzijos socialis
tai liautųsi draugavę su ko
munistais.

Šis darbiečių panaudojimas 
valstybės galios griovimui dar
bo žmonių vienybės kitose ša
lyse negalės išeiti jiems ant 
gero.

Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukianti vėl “visuotiną sei
mą,’’ lapkričio mėnesį. Smeto- 
nininkai meilinasi prie Grigai
čio ir šimučio. Klerikalų ir 
menševikų spauda taip pat 
kalba apie “vestuves.“

Man atrodo, kad tasai “vi
suotinas seimas“ gali pasi
baigti tarybininkų sutuoktuvė
mis su smetonininkais. Dirva 
tam jau paruošta.

New .Yorko “Liberalų Par
tijos“ pirmojo numerio tūzu 
yra Dean Alfange. 1944 me
tais šis Alfange buvo darbo 
partijos kandidatu į guberna
torius. Jis tada smarkiai kri
tikavo Thomas Dewey, repu- 
blikonų kandidatą. Sakė, kad 
Dewey guli vienoje lovoje su 
Hooveriu, Brickeriu ir Pegle- 
riu — aršiausiais 
riais.

Bet dabar šitas 
sušilęs agituoja
Dewey republikonų kandida
tą Goldstein. Dabar ir jis 
gulė ton pačion lovon!

reakcionie-

menševikas 
už Thomas

atsi-

Naujienos suradusios 
vieną Tarybų Sąjungos 
riausybės sunkų nusidėjimą. 
Jos sužinojusios ir išgirdusios, 
kad ta vyriausybė apdovano
jus tūlus popus medaliais už 
jų gerus darbus didžiojo tė
vynės karo metu.

O tai reiškia, kad, Naujie
nų supratimu, visi popai ir 
kunigai yra amžinai prakeikti. 
Jie nebegali atlikti jokio gero, 
naudingo darbo net ir karo 
metu. Jie nebetinkami jokiam 
geram darbui!

Nes jeigu jie būtų tinkami 
geram darbui, tai kodėl būtų 
nusidėjimas juos apdalinti 
medaliais, kuomet visiems ki
tiems 
darbus 
mi?

dar 
vy-

žmonėms už panašius 
yra medaliai dalina-

į tą dalyką žiūrime ki-Mes 
taip, šiame kare daug kunigų 
ir popų buvo nuoširdžiais ko
votojais prieš fašizmą. Dauge
lis jų. nebijojo statyti savo gy
vybę pavojun už bendrąjį rei-. 
kalą.

Gerai, kad už didvyriškus 
žygius Tarybų vyriausybė pa
gerbė visus lygiai —.kaip be 
sutonų, taip sutonuotus savo 
piliečius.

redaktoriui: Jeigu toks baisus 
nusidėjimas popams ir kuni- 
gamsAd alinti medalius, tai 
kaip jB suderina savo bičiu
lystę su lietuviškais kunigais?

Tėvynė iškirto didelį šposą, 
ji tiesiog paliejo barščius. Ji 
sako, kad tasai “Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas“ buvo suorganizuotas 1940 

(Tąsa 5-me pusi.)

BARUCH PAREIŠKĖ, 
JOG VETERANAI 

APLEIDŽIAMI
Washington. — Bernar

das Baruch, prezidento 
Wilsono ir Roosevelto eko
nominis patarėjas, savo pa
reiškime dabartiniam vete
ranų administratoriui gen. 

’Bradley sako, jog veteranai 
yra apleidžiami. Baruch 
ragina paskirt tam tyčia 
valdinį darbų direktorių; 
siūlo pataisyt GI teisių bi- 
lių, pratęsiant jo veikimą 
10 metų, vietoj dabartinių 
dviejų, ir pagerint medika- 
lę priežiūrą veteranams. 
Baruch taip pat ragina su
teikt darbo visiem ameri
kiečiam.

Rooseveltienė Gerbia 
Ex-Kareivį, Pikieta- 
vusį Senatorių Bilbo

Velionio 
Eleano- 

r a š ė 
“Aš nu- 

Ed-

New York. — 
prezidento žmona, 
ra Rooseveltienė 
World Telegrame: 
siimu kepurę prieš
wardą Bykowskj”, kuris pi- 
kietavo pro-fašistinio sena
toriaus Bilbo raštinę Wa
shingtone.

Karo veteranas Bykows- 
ki, neseniai išėjęs iš ligoni
nės, pikietavo sen. Bilbo už 
tai, kad Bilbo kursto nea
pykantą prieš -italus, 
dus, negrus ir 
nes mažumas 
Savo laiškuose 
čiams italams
Bilbo vadino juos 
mis” ir “kaikiais.”

zy- 
kitas tauti- 
Amerikoje. 
newyorkie- 
ir žydams 

“deigo-

Jankiai Plaukia Užimt 
Pietinę Korėją

Yokohama. — Didelis A- 
merikos laivų konvojus ga
bena savo kariuomenę į 
pietinę Korėją. Šiaurinė Ko
rėjos pusė bus Sovietų ži
nyboje, o pietinė pusė —a- 
merikonų. Korėja buvo ja- 
pomj pavergta, iki Japoni
jos sumušimo.

Talkininkai žadėjo 
steigti senąją Korėjos 
priklausomybę.

at-
ne-

Tvirtinama, kad kongre
sas tyrinės, kas kaitąs dėl 
Perlų Uosto neparuošimo 
apsigint nuo japonų.

Japonai Gyvus Degino Amerikiečius 
Belaisvius, Badu Juos Marino, Šaudė, 

Sprogdino ir Kitaip Žudė ir Kankino
Washington. — Japonai 

badu marino ir gyvus degi
no amerikiečius belais
vius, durtuvais juos varstė 
ir' galvas jiem kapojo, kaip 
raportavo Amerikos vals
tybės departmentas rugs. 
5 d. Jis paskelbė faktus, 
kuriuos pranešė pabėgusieji 
belaisviai, Tarptautin. Rau
donasis Kryžius ir šveicarai 
liudytojai.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė siuntė japonų val
džiai protestą po protesto 
prieš tuos žvėriškumus. Vi
so buvo pasiųsta Japonijai 
apie 240 protestų prieš be
laisvių budeliavimą ir žu
dymą. Amerika kartotinai 

įspėjo japonus, kad belais
vių žudikai ir kankintojai 
bus teisiami ir baudžiami, 
bet japonai nekreipė dėme
sio į protestus ir įspėjimus. 
NUKIRTO GALVĄ AME

RIKOS LAKŪNUI
Japonai kankino vieną a- 

merikietį lakūną ir nukirto 
jam galvą Aitape srityje, 
Naujojoj Guinejoj, 1944 m. 
kovo 24 d.
NUŽUDĖ 29 IŠGRIEBTUS 

IŠ JŪROS
1944 m. rugsėjo 4 d. bu

vo torpeduotas japonų lai
vas ties Filipinais. Kai ku
rie belaisviai nuo laivo su
šoko į jūrą. Japonai išgrie
bė 29 belaisvius; savo leite
nanto Hosimoto įsakymu, 
sušaudė juos vieną po kito 
ir sumetė kūnus į jūra. 
Vandenyje buvusius ameri
kiečius belaisvius japonai iš 
kulkosvaidžių šaudė, o liku
sius laivo dugne jie ranki
nėmis granatomis sprogdi
no.

GYVUS DEGINO 150 
BELAISVIŲ

Pernai gruodžio 14 d. ja
ponai suvarė 150 belaisvių 
į tunelį Puerto Princesoj, 
Filipinuose; apipylė juos 
gazolinu ir padegė. Kurie, 
liepsnų apsupti, belaisviai 
mėgino pabėgti, tuos japo
nai durtuvais nužudė arba 
iš kulkosvaidžių sušaudė. 
Vieną bėgantį belaisvį ja
ponai pagavo, padegė jo 
rankas ir kojas, durtuvais 
jį susmaigė, apipylė kūną 
gazolinu ir žiūrėjo, 
liepsnos jį rijo.

ŠALTAKRAUJAI 
ŽUDIKAI

Pasidavusius kariškius ir 
civilius Filipinuose japonai 
gabeno į karo laukus, žudė 
juos ir priskaitė jų kūnus 
prie nukautųjų mūšiuose.

ŽUDĖ (IVII.llS 
MANILOJ

Santo Tomas civilių be
laisvių stovykloj, Maniloje, 
japonai nužudė amerikie
čius Carrollį Calkins Grin
nell, Alfredą Francis Dugg- 
leby, Ernestą Emilį John- 
soną ir Cliffordą Lawrence 
Larsoną. Be to, atrasta lau
ke 10 sudegintų žmonių, 
kurių kūnai buvo po kelis 
surišti vielomis.

NUŽUDĖ SUŽEISTĄ 
BELAISVĮ

Japonai Los Banos belai
svių stovykloj, Filipinuose, 
pašovė amerikietį George 
J.' Louįsą, bet, ne mirtinai.

BURNOJE JAPONAI 
NUMARINO 20,000 

BELAISVIU
Paleisti- išKalkutta.

japonų belaisvių stovyklų 
Burmoje, amerikonai liudi
ja, kad tame krašte buvo 
56,000 talkininkiškų belais
vių ir 20,000 jų žuvo. Vie
nus japonai badu numarino 
bei užkankino arba tiesiog 
nužudė; o daugelis kitų 
belaisvių mirė nuo apkre
čiamųjų ligų. Tarp belais
vių Burmoje buvo 133 ame
rikonai.

Thailande japonai pės
čius varė 7,000 sergančių 
belaisvių neva į poilsio sto
vyklą už 140 mylių. Toje 
kelionėje,* kuri vadinama 
mirties eisena, žuvo 3,500 
belaisvių.

Kiti belaisviai prašė pasiųst 
jį į ligoninę; bet stovyklos 
komandierius majoras Iwa- 
naka įsakė Louisą pribaig
ti. Taip Louis ir buvo 
žudytas šūviu į galvą.

KITI JAPONŲ 
ŽVĖRIŠKUMAI

Japonų leitenantas Hosi- 
mato liepdavo belaisviams 
blauzdikauliais suki aupt 
ant geležinkelių relių ir 
paskui priversdavo juos ba
sus bėgti geležinkeliu, ku
ris buvo apklotas aštriomis 
sudaužytomis koralinėmis 
uolomis.

Vienas japonas saržentas 
tėškė verdančią arbatą į 
veidą belaisviui, kuris 
skundėsi dėl blogo maisto.

Japonai sulaužė kairią
sias rankas* dviem belais
viam, nusiskynusiem vai
sių nuo papayos medžio, 
kurio šakos buvo nusviru
sios į stovyklą... šeši > be
laisviai buvo priversti apsi- 
kabint medžius, kuomet ja
ponai plakė jus geležiniais 
bizūnais ir mušė dideliu pa
galiu.

Už kiekvieną pabėgusį 
belaisvį japonai žudė tam 
tįkrą skaičių kitų.

Belaisviai buvo verčiami 
dirbt lėktuvų aikštės^ kuo
met Amerikos lakūnai bom
bardavo tas aikštes.

Stovyklų sargai mušė be
laisvius Tokio ir Osakos 
stovyklose.

Civilių belaisvių vaikams 
japonai nedavė 
nei drabužių 
čiuose.

Belaisvio 
gabaliukas
duonos, sauja ryžių bei su
puvusios mėsos. Belaisvių 
patalpos buvo pilnos gyvojo 
brudo, neapsakojnaj už
terštos purvais ir visokia 
nešvara. Stokavo medikalių 
reikmenų, o japonai pavog
davo tokius reikmenis, ku
riuos Raudonasis Kryžius 
atsiųsdavo.

Bet čia dar anaiptol ne
pilnas japonų barbarų dar
bų sąrašas, sako Amerikos 
valstybės departmentas. 

I ---------------------------------------

Sovietų vyriausybe dali
na bežemiams ir mažaže
miams hitlerinių dvarinin
kų ir buožių žemes Vokie
tijoje.

čeverykų 
žiemos šal-

maistas buvo 
apdulkėjusios

kaip

KONGRESO REAKCININKAI 
SIŪLO VERSTINUS PIGIUS 

DARBUS BEDARBIAMS
Washington. — Kongre

so lėšų komisijoje kalbėjo 
prieš bedarbių apdraudos 
gerinimą Claude Williams, 
kurio patronas yra pro-fa- 
šistinis Texas demokratas 
W. Lee “Pappy” O’Daniel. 
Cianide Williams .kartojo, 
kad reikią priverst bedar
bius imt darbus, .vįs tiek, 
kaip mažai būtų algos mo
kama. Republikonas kong- 
resmanas, komisijos narys, 
Harold Knutson pritarė 
Williamsui.

Williams pasakojo, būk

nesą pavojaus, kad susida
rytų tikrai daug bedarbių. 
Kongresmanų komi sijos 
pirmininkas, demokratas 
Robertas L. Doughton tu- 
ravojo Williamsui ir pana
šiems liudytojams.

Stanley Rector, atstovau
damas Wisconsino valsti
jos bedarbių pensijų tarybą 
ir eilę kitų valstijinių tary
bų, pasakojo, kad nesą tik
ros nedarbo padėties, pri
durdamas, kad šalies iždui 
pritrūktų pinigų gerinti be
darbiam apdraudą.

CIO RAGINA MIESTŲ 
GALVAS REMT BŪ- 

t TINUS BILIUS
CIONewark, N. J.

Jungtinės Elektrininkų, Ra
dio Darbininkų ir Mašinis
tų Unijos pafeiuntiniai atsi
lankė į miesto valdybą. Jie 
prašė, kad valdyba para
gintų Jungtinių Valstijų 
kongresą priimt sumany
mus - bilius, reikalaujan
čius užtikrint darbą visiem 
darbininkam ir pagerinti 
bedarbių apdraudos pensi
jas.

(CIO unijistai tuo reika
lu siuntė delegacijas ir pas 
įvairių kitų miestų valdy
bas.)

Gen. Wainwright 
Paaukštintas

Washington. — Prezid. 
Trumanas skiria buvusį ja
ponų belaisvį , leitenantą 
generolą* J. M. Wainwrigh- 
tą į pilnus keturžvaigždi- 
nius generolus. Skyrimą 
tvirtins senatas.

PIRMIEJI AMERIKONŲ 
BŪRIAI JAU IMARŠAVO 

J JAPONŲ SOSTINĘ

Generolas Eichelberger 
Pirmoji Amerikos teigia, kad viso 400,000 jan- 

kavalerijos divizija forma-ikių bus sutelkta į Japoniją, 
liai užims Tokio šį penkta-' Eichelberger pranešė, jog 
dienį vakare, pagal New amerikonams kariams bus 
Yorko laikrodį, o šeštadie- mokama alga japonišk. pi- 
nį pagal japonų laikrodį. nigais jenomis, kad japo- 

Japonų rankose bus nai negalėtų amerikiečių 
palikta Tokio elektros ir pinigų panaudot juodajai 
geso įmonės, gatvekarių Ii- rinkai. Dolerio vertė bus 
nijos, radijai ir įvairūs 15 jenų. Pirm karo jena bu- 
miestiniai įrengimai; betsvo apie 23 centus ir pusė. 

100 amerikiečių cenzūruosi ----------------
japonų laikraščius ir radijo 
programas. Bus paleista ka- valdžios išlaidas pusketvir- 
rinė japonų policija ir tik to biliono dolerių.

Surašyta Keli Tūks
tančiai Japonu Kaip

Karinių Piktadarių
Washington, rugs. 6. — 

Surašyta su tinkamais liu
dijimais jau keli tūkstan
čiai japonų karinių krimi
nalistų, kurie žudė ir kan
kino amerikiečius belais
vių stovyklose ir kitur. 
Tarp kaltinamųjų yra japo
nų generolų bei kitų oficie- 
rių ir eilinių kareivių.

Pranešama, kad jie bus 
teisiami Tokio, Japonijos 
sostinėje.

Anglija siūlo paskirti 
Triest uostą vidurinės Eu
ropos šalims- bendrai. Ju
goslavai sako, kad jiem tu
ri priklausyti tas uostas.

Sovietai Suėmė Kwan
tungo Armijos Vadą
London. — Sovietų ka

riuomenė suėmė generolą 
Otozo Yamadą, vyriausią 
japonų Kwantungo armijos 
komandierių, 12 kitų japo
nų generolų ir dar 18,000 
jų kareivių ir oficierių, 
kaip sakė Maskvos prane
šimas rugs. 5 d.

Norfolk, Va. — čionaiti- 
nis Darbo Federacijos laik
raštis Labor Journal, ragi
no Amerikos Darbo Federa
ciją susivienyti su CIO.

Jankiai jau 1942 m. suži
nojo japonų slaptraščius.

PER ISTISUS MENESIUS 
JAPONAI MUSĖ AMERIKO
NUS DOOLITTLE LAKŪNUS

Washington. — Trys bu
vusieji generolo Doolittle 
lakūnai, sugrįžę iš japonų 
nelaisvės, liudijo, kaip ja
ponai per ištisus, mėnesius 
kasdien juos mušė lazdomis 
per galvas ir kartotinai 
daužė jiem veidus, stengda
miesi iškvosti karines slap
tybes. Šie lakūnai, kapit. 
R. L. Hite ir C. J. Nielsen 
ir saržentas Jacob D. Des- 
hazer, buvo laikomi paski
rose pavienėse patalpose vi
są laiką, apart 70 dienų. 
Japonų nelaisvėje jie vargo

5

nuo 1942 m. balandžio 18 
d., iki tapo išlaisvinti 1945 
m. rugp. 20 d.

1942 m. spalių mėnesį ja
ponai nusmerkė mirti visus 
aštuonis suimtus Doolittle’o 
lakūnus; -paskui bent pen
kiems mirties bausmė buvo 
pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos. Penki jau išlaisvin
ti. Dar nieko nežinoma apie 
trijų kitų likimą. *

Sovietai iškraustp visus 
japonus iš Port Arthuro ir 
Chabarovsko.

Automobilių Kompani
jos Tyčia Trukdo Dar
bus ir Kursto Streikus

Detroit, Mich. — Fordo 
kompanija paskelbė, kad 
atidės 1946 m. modelio au
tomobilių statymą, nes 
trūkstą jiem ratų.

Streikuoja 4,500 Kelsey- 
Hayes ratų fabriko darbi
ninkų. Tas fabrikas gamino 
ratus Fordui. Streikas kilo; 
iš to, kad fabrikantai pava
rė keturis unijos vadus iš 
darbo. -

Auto, fabrikantai tyčia 
kursto streikus, kad galėtų 
paleisti unijistus, o prisi- 
samdyti pigesnių neorgani
zuotų darbininkų. Jie pro
vokuoja streikus dar ir ki
tu sumetimu, kad galėtų 
priverst Kainų Administra
ciją pakelt automobilių kai
nas.

Detroito 
streikuoja
20,000 darbininkų.

srityj dabar 
daugiau kaip

PAŠALINTAS JAPONŲ 
PATAIKŪNAS

Washington. — Iš Ame
rikos valstybės departmen- 
to tapo pavarytas specialia 
padėjėjas Eugene Dooman. 
Jis kalbėdavo už lengvas 
taikos sąlygas Japonijai.

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ TA
RYBA VIENAI

Viena. — Susidarė karinė 
taryba iš Amerikoj, Sovie
tų, Anglijos ir Franci jos o- • 
ficierių kontroliuoti Vienai, 
Austrijos sostinei.

Sovietų vyriausybė reika
lavo pripažint laikinąją 
Austrijos valdžią su social- 
demokrat. premjeru Renne- 
riu gal vinyje. Su tuom ypač 
anglai nesutinka.

•J
'If
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Lewis Negalįs Padėti 
Force, Pa., Mainieriam
Force, Pa. — Čionaitiniai 

mainieriai pasiuntė teleg
ramą Johnui L. Lewisui, li
nijos prezidentui, nusiskūs- 
dami, kad geriamajame 
vandenyj yra mėšlinių at
matų ir kad atmatomis už
teršti kiemai ir vieškeliai.

Lewis atsakė mainieriam, 
kad nieko negalįs daryt 
kompanijai priversti tą da
lyką pataisyti.
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Sekretorius Byrnes Išvyko
Šiomis dienomis išvyko Europon (Lon

donan) mūsų valstyb. sekretorius. Byr
nes su savo aptarė jų grupe. Sekamą sa
vaitę Londone, mat, prasidės užsienio 
reikalų ministerių konferencija, kurioje 
dalyvaus ir mūsų valstybės sekretorius. 
Ši užs. reikalų ministerių konferencija 
bus laikoma pagal nutarimus, padarytus 
Potsdamo konferencijoje arba trijų di
džiųjų konferencijoj;

Londoniškė konferencija bus <svarbi. 
Daug didelių klausimų jos laukia,—klau
simų, kurių dėl laiko stokos negalėjo 
spręsti Potsdamo konferencija. Kai ku
rie klausimai tuomet dargi ir nebuvo 
pilnai pribrendę sprendimui. Be kitko, 
bus sprendžiami taikos sutarčių sudary
mo klausimai su Italija, Suomija, Bul
garija, Rumunija, Vengrija. Ne su viso
mis paminėtomis šalimis veikiausiai bus 
susitarta, bet jeigu su kai kuriomis iš jų 
.bus galutinai susitarimo klausimas iš
spręsta, tai ir tai bus gerai. Sakoma, 
beje, ir Italijos kolonijų likimas čia bus 
svarstytas; Austrijos reikalas bus spren
džiamas.

Ši konferencija įvyksta po to, kai ka
ras su Japonija jau pasibaigė. Vadinasi, 
dabar užsienio reikalų ministerial turės 
progos “atvirai” pasikalbėti ir išlukšten
ti kiekvieną svarbesnį reikalą.
. Tūla Amerikos spauda (reakcinė, ži
noma) kursto p., Byrne&’ą, grūmoti Ta
rybų Sąjungai atomine bomba, jei ji ne
sutiks tuo ar kitu reikalu nusileisti Ame
rikai ir Anglijai. Mes nemanome, kad 
mūsų valstybės sekretorius to kurstymo, 
tų provokacijų paisys. Nes jei jis paisy
tų, tai tokia politika vestų mūsų kraštą 
ir visą pasaulį link trečiojo pasaulinio 
karo ir, galimas daiktas, žmonijos sunai
kinimo.

Neužilgo paaiškės, kaip viskas išsis
pręs londoniškėje konferencijoje.

'i
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Nauja Audra.
Prieš keletą dienų Stalinas pasakė per 

radiją kalbą, skelbdamas, kad, po Japo- 
♦ nijos nugalėjimo, Tarybų Sąjunga pasi

ima pietinę Sachalino dalį ir Kurilų sa
las. Šios visos sritys kadaise priklausė 
Rusijai ir dabar jos teisėtai priklauso 
Tarybų Rusijai, kuri yra Tarybų Sąjun
gos didžiausia ir tvirčiausia narė.

Stalinas sakė:
“Tatai reiškia, jog pietinis Sachalinas 

ir Kurilų salos pereis į Tarybų Sąjungos 
rankas ir nuo dabar netarnaus kaip 
priemonė atitverti Tarybų Sąjungai nuo 
Vandenyno (okeano) ir kaipo bazė japo
nų atakai prieš mūsų Tolimuosius Rytus, 
bet tarnaus kaip priemonė tiesioginiam 
Tarybų Sąjungos susisiekimui su van
denynu ir kaipo bazė mūsų kraštui gin
ti nuo japonų užpuolimo.”
. Šitaip bylojo Tarybų Sąjungos prem
jeras.
. Po to buvo paskelbta, kad Kurilų sa
los bus aptvirtintos. K r

Tuojau po to tūli anti-tarybiški laik
raštininkai Amerikoje pradėjo skanda- 
lyti: akis davė teisę Tarybų Sąjungai tas 
sritis užimti ?

Mūsų valstybės sekretorius Byrnes a- 
tidengė ir tą “paslaptį”: Jaltos konfe
rencijoje buvo tasai klausimas svarsto
mas ir ten buvo sutarta: kai Japonija 
bus sumušta (o jos sumušime Tar. Sąjun
ga jau tuomet sutiko dalyvaut), tai Tar. 
Sąjunga pasiims tai, kas jai istoriškai ir 
strategiškai priklauso! C) jai priklauso 
paminėtosios žemės sritys.

Dabar tūli reakcininkai nebežino, ką 
sakyti ir ką bedaryti. Tūli jų, atrodo, 
galanda dantis puolimui mirusiojo prez. 
Roose vėl to'. Tai jis sutikęs patenkinti 
“Stalino apetitus”!...

Ir jūs matysite, bus keliama nauja 
audra prieš “slaptas sutartis”, padafy-

MfUSi

tas Jaltoje.
Bet tie audrų kėlėjai pamiršta tai: nei 

jokis blaivus žmogus tuojau po Jaltos 
konferencijos negalėjo viešai skelbti, 
kad Tarybų Sąjunga ruošiasi kariauti 
prieš Japoniją ir kad ji po karo pasiims 
tai, ką dabar pasiėmė.

Naujoji Lenkija ir Jos Santykiai 
. su Kaimyniškomis Šalimis

Jungtinėse Valstijose gyvuoja organi
zacija vardu “American Polish Labor 
Council”. Jos prezidentų yra senas uni- 
jistas Leo Kfzycki, Amalgameitų Rub- 
siuvių Unijos vice-prezidentaš.

Ši Amerikinė Lenkų Darbininkų Ta
ryba išleidžia mėnesinį anglų kalba lei
dinį “The Outlook” pasiekimui ameriko
niškos visuomenės ir supažindinimui jus 
su Lenkijos gyvenimu. To leidinio ant
rajam numery (liepos mėnesio) randam 
daug naudingų pasiskaitymų apie iš 
griuvėsių bekylančią Lenkiją.

“The Outlook” redakcija karštai svei
kina Jungtinių Valstijų ir Anglijos pri
pažinimą Lenkijos Tautinės Vienybės 
vyriausybės. Ji sako:

“Lenkijos žmonių valia laimėjo... Jo
kia jėga pasaulyje dabar nebegalės už
gniaužti Lenkijos darbininko ir valstie
čio troškimo ilgai siektos liuosybės ir 
laisvės, apie kurią jie per amžius sapna
vo ir už kurią jie kovojo. Lenkijos inte
ligentijos vienybė su darbininkais ir val
stiečiais sustiprina užtikrinimą, kad 
Lenkija dabar žygiuoja tuo keliu, kuris 
nepripažįsta grįžimo atgal. Lenkija da
bar tampa kelrodžiu europinei demokra
tijai išlaisvintuose kraštuose. Lenkijos 
slaviškų kaimynų, Tarybų Sąjungos, Če- 
choslovakijos, Jugoslavijos, Ukrainos, 
Baltarusijos ir Lietuvos ir t.t., vienybė 
ir brolybė bus nepajudinama niekados 
ir nuolatos stiprės jųjų bendrose pas
tangose išlaikyti ir praplėsti demokrati
ją, taiką ir saugumą visiems žmonėms”...

Laikinasis Naujosios Lenkijos prezi
dentas Boleslaw Bierut plačiai analizuo
ja ir dėsto Lenkijos užsieninę politiką. 
Jis sako:

“Atgimusi, demokratinė Lenkija nau
jajam europinių santykių susiglostyme 
pasidaro vienas iš pastovios Europoje 
taikos faktorių. Pastovi taika būtų ne
galimas daiktas, jeigu Lenkija pasiliktų 
silpna viduje, kokia jinai; buvo. 1939 me
tų rugsėjo mėnesį, arba jeigu jinai ne
pajėgtų atsispirti prieš vokiškosios ag
resijos pavojų.”

Bierut teisingai nurodo, kad didelės 
dalies Prūsijos prijungimo prie Lenkijos 
negalima laikyti tiktai atitaisymu isto
rinės skriaudos. Prūsija buvo vokiškojo 
militarizmo lopšys ir tvirtovė. “Visa te
ritorija iki upių Odros ir Niesse turi bū
ti padaryta iš vartų dėl imperialistinių 
užpuolimų į žemę ramaus darbo — dar
bo dėl taikos visoje Europoje.”

Jis sako, kad pačioje Lenkijoje turi 
ant visados baigtis “šlėktų” (ponų) vieš
patavimo gadynė. Po skraiste Arciszew- 
skio “socializmo” slepiasi reakcionierių 
ir dvarponių interesai. Toji klika prive
dė Lenkiją prie nelaimių. Jos nusistaty
mas prieš Tarybų Sąjungą lemia Lenki
jai pražūtį. Tuo keliu Lenkija nebegali 
eiti ir nebeis.

“Tiktai demokratinėje valdžioje Len
kija gali garantuoti savo dalį kaipo tai
kos sargas”, sako Bierut.” Negalėtų bū
ti taikos, jeigu Lenkija taptų vasalu (į- 
rankiu) nacionalistinių arba fašistinių 
krypčių. Fašizmas ir nacionalizmas yra 
šaltinis agresijos ir tarptautinių susikir
timų. Tiktai demokratinė valdžia tegali 
užtikrinti Lenkijai nuoširdžiai draugiš
ką ir pastovią sąjungą su mūsų didžiuo
ju rytiniu kaimynu, Tarybų Sąjunga. Be 
šio draugiškumo ir be šios sąjungos Eu
ropoje taika neįmanomas, daiktas, nes 
Lenkijos valdžia, būdama nusiteikus 
prieš Tarybų Sąjungą, pasidarytų šalti
niu intrigų ir anti-sovietinės įtakos pa
sauliniu mastu, kaip kad jinai buvo prieš 
1939 metų rugsėjo mėnesį.”

Bierut mano, kad draugiškumas tarpe 
Lenkijos ir Tarybų Sąjungos yra reika
lingesnis Lenkijai, negu Tarybų Sąjun
gai. “Lenkija juk nebūtų galėjusi vieno
mis savo pastangomis išsilaisvinti iš hit
lerinio įkalinimo.” Antra, * didele dalimi, 
Lenkijos ginkluotų jėgų ir valstybės at- 

• steigimas priklauso nuo paramos, kurios 
jinai susilaukė nuo “didžiojo Tarybų Są
jungos tautų vado, didžiausio7 mūsų lai
kų protautojo ir valstybininko, marša
lo Stalino.” ■ x

Bierut nepamiršta ir Lietuvos. Jis 
sako: “Lenkijos draugiški ir kooperaty
viški santykiai su slaviškomis respubli
komis ir Tarybine Lietuva pavers senuo
sius antagonizmus ir parubežinius nesu-

AŠTRIOS SAVIKRITIKOS 
ŽIUPSNELIS

Pažangieji Lotynų Ame^- 
rikes lietuviai turi savo bėL 
dų ir trukumų, Mums šiau
riečiams dažnai atrodo, kad 
ten daugiau gyvumo ir 
naujoviškumo, nes ten su
važiavę jaunesni 
dar nepavargę ir 
neišsisemę. Tačiau, kaip at
rodo, ne liuosi ne jie nuo 
sutingimo ir apsileidimo li
gos.,

Urugvajaus “D arba s” 
smarkiai kritikuoja ta liga 
sergančiuosius. Laikraštis 
nurodinėja, kad veikimui 
sąlygos labai prielankios, 
valdžia liberališka, ateivių 
veiklos nevaržo. Ir sako: .

Netenka čia kalbėti apie 
pritarimą iš kolonijos pusės, 
jos antifašistinis nusistaty
mas ir jos simpatizavimas 
pažangos pusei, yra neginči
jami. Taipgi, Urugvajaus 
lietuviai karštai ir nuolat rė
mė ir pritarė mūsų kultūri
nėms organizacijoms ir spau
dai.

Nežiūrint to, tenka pripa
žinti mūsų kadrų, veikėjų, 
nepastovumą bei nerangu
mą, nuo ko priklauso mūsų 
judėjimo neganėtina plėtotė. 
Kodėl esamose mūsų orga
nizacijose tiek mažai mato
si senųjų veikėjų? Kodėl 
taip greitai “pavargsta” mū
sų aktyvistai? Kodėl toks 
nedakainavimas savo spau
dos — nesirūpinimas lavintis 
rašyti, bendradarbiauti, ją 
gerinti turiniu ii’ technika ? 
Ką veikia mūsų žmonės, tu
rinti šioje srityje vienokį ar 
kitokį patyrimu? Pagaliau, 
kodėl toks neįvertinimas vy
liujančių demokratinių, lais
vių, kad siekti .pažangos, bū-

ti naudingais šiam 'kraštui ir 
savo senajai tėvynei?

Atsakymas tiktai vienas: 
stoka atsakomingumo prieš 
savo klasės ir savo tautos in
teresus. Daug senųjų veikė
jų pasitraukė nei iš šio, nei 
iš to, ramiai sau leidžia lai
ką namų aplinkoje. Dauge
lis nusiskundžia “pavargi
mu,” prisimeta sau didelių 
“nuopelnų” ir, esą, “tegul ki
ti mano vietoj dabar padir
ba.” Netrūksta ir tokių, ku
rie prasimano visokiausių 
“taktikų ir teorijų,” kurių 
viena tuščiausia yra ta, jog 
“smagiau veikti, kuomet tas 
veikimas yra reakcijos perse
kiojamas, kada kišami į ka
lėjimus ir laužomi . kau
lai...” (!) O yra, ir gana 
daug yra, tokių, kurie aU 
pranta nuo namų apleidimo 
nors kartą: į savaitę; pareina 
iš darpo, pačiulpia “matės,” 
paklauso radijo, o jei ne, 
“papolitikuoja” su kaimynais 
ir, į šiltą lovutę... Tokiems 
viskas balzganai atrodo ? or
ganizacijos nieko nenuveik
sią, darbo žmogaus būvis ne
pagerinamas, lietuviškas lai
kraštis nereikalingas, (nes 
jie pasiskaitą vietinių), pei
kia ir keikia demokratiją, į 
Lietuvą grįžti neberanda rei
kalo, ir, imasi spėlioti, kada 
Raudonoji Armija susirems 
į žūtbūtinę kovą su anglais 
ir amerikiečiais... ir t.t.

Tai vaizdas ne iš kokio nors svetimo, nežinomo kraš
to, bet iš mūsų gražiosios Pennsylvanijos. Ir tai ne gam
tos kaltė, kad išmatos gatvėje ir kad sunkiančiosios 
išmatų srutos užteršia geriamąjį vandeni. Kompanija 
atsisako išleisti pinigų įrengti tyram vandeniui gauti 

, ir kaimo nušvarinimo priemones. Tokios sąlygos randa
si Shawmut' Mining Co. miesteliuose Force, Brandy
camp ir Byrndale, Pa. Čia matome Byrndale vaikus 
“žuvaujant” po išeinamųjų srutas, tekančias gatvėmis.

Mums džiugu, kad tojo 
straipsnio autorius (Brolis 
Lietuvis) mus šiauriečius 
stato savo draugams už pa
vyzdį veiklumo ir ištver
mės. Tačiau turime prisipa
žinti, kad “kaip danguje, 
taip ir ant žemės,” ta ne
lemtąja pavargimo liga 
daugelis ir mūsų draugų la
bai sunkiai sęrga. ',

Federal Bureau of Investi
gation neseniai pranešė, kad 
jo Identification Division jau 
veikia 22 metus, ir kad per 
tą laiką surinko beveik 100 
milijonų pirštų įspaudų rekor
dų. Didžiausia kolekcija visa
me pasaulyje.

Pirštų įspaudos žymiai pri
sidėjo prie identifikavimo ka
reivių karo nelaimėse. Gal tik 
nariai Jungt. Valstijų ginkluo
tų jėgų yra užrekordavę savo 
pirštų įspaudas, kitos tautos 
taip nedarė. Ir todėl mūsų 
skaičius “nežinomų mirusių” 
šiame kare bus labai mažas.

Milijonai eilinių civilių-irgi 
pasiuntė savo pirštų įspaudas 
FBI dėl savo apsaugos ir pro
tekcijos.^ Ir tie rekordai atpa
žino tūkstančius visokių ne
laimių aukų. Ir pirštų įspau
dos suvienijo šeimas, kurios 
per daug metų buvo persisky- 
rusios. Pav., nelabai seniai vie
na motina iš vakarų pasiuntė 
kopiją savo trijų metų sūnaus

UŽUOJAUTA LIETUVIŠKIEM 
HITLERINIAM PABĖGĖLIAM

(Medžiaga iš pabėgėlių atsišaukimų) 
.Žinau, jaučiu nelaimę, 
Matau aš ponų baimę 
Dėl gręsiančio pavojaus, 
Netekus linksmo rojaus.

Už krašto išdavystę,
Už kraują brolių savo, 
Už nacinę tarnystę — 
Jus drebulys pagavo.

Už savo piktą darbą 
Supratote, ką gausit: 
Kuomi kitus vaišinot, 
To patys paragausit.

Drebėdami iš baimės 
Pas Hitlerį skubėjo t, 
Ir Hitlerio tvirtovėj 
Slėptuvę rast tikėjo t.

“0, Jėzau, Marijėle, 
Vargeliai mus apnyko, 
Mus dengus nacių macis 
Su šūviais jau išnyko.

“Palikom išblaškyti, 
Pavojun išstatyti, 
Be duonos, drapanėlių, 
Be tarnų, be tarnaitėlių.

“Aukokit daug ir greitai, — 
Žiema risčia atjoja, 
Nėra čia kas mus šildo, 
Kas ponus pavožoja...

“Darbai čia mum persunkus, 
Visai netinka ponam;
Vergus paplakt pajėgtum, 
Bet čia ir to negaunam.

Ta Hitlerio tvirtovė 
Skeveldrom subyrėjo;
Dabar jums tenka pjauti, 
Ką piktos rankos sėjo.

Dabar jūs graudžiai verkiat, 
Nelaimę savo keikia t, 
Ir jieškot išėjimo 
Iš to baisaus likimo.

“Jei jūs, amerikiečiai, 
Mūs mylimi tautiečiai, 
Pagalbos mums neduosit, 

.Nuo bado nevaduosit,

“Mes jus visus prakeikę, 
Badu visi numirsim, 
Pro-nacių veislei piktai 
Bu jot, šaknis pąkirsim.

sipratimus į vaisingą bendradarbiavi
mą...” Mes visi atsimename, koks netei
singas ir nepateisinamas senosios Lenki
joj atsinešimas buvo, linkui Lietuvos. 
Naujoji Lenkija atsisako visų agresin- 

’ gų žygių ’prieš Tarybinę Lietuvą.
Suprantama, sako Bierut, kad Lenki

ja trokšta ir siekia taip pat draugiškiau
sių santykių su Britanija ir Jungtinėmis 
Valstijomis. Lenkijos santykiai su 
Prancūzija turi giliąs istorines šaknis ir 
jie visuomet pasiliks gerais.

“Šiandien mes turime draugiškus san
tykius su Čeehoslovakija, Jugoslavija, 
Bulgarija ir kitonjis šalimis, išlaisvinto
mis iš nacių jungo”, sako Ęierųt. “Ge
ros valios sąjaūsmas linkui Lenkijos ir 
josios valdžios plinta per visą pasaulį”.

“Supraskit padėjimą, 
Bėdoj mums ranką .tieskit; 
Mes gynėme. nacizmą, 
Už tai ant pietų kvieskit.”

♦

Než’nau, ką kiti mano, 
Bet Paulius jums “atjaučia”,— 
Kad sieloj jūsų bangos 
Piktų darbų taip siaubia.

Užtai iš “nuoširdumo”, 
Eiles “sąjausmo” pliekia, 
Išvest jus' iš keblumo, 
Labai ryžtingai siekia.

Nuvest į laimės šalį, 
Kur nėra bolševikų, 
Ponaut kur visi gali, 
Nors būtų bd skatikų.

M.

pirštų įspaudos į FBI, prašy
dama jos sūnų sujieškoti. Vy
ras, prieš 17 metų pasiėmęs 
sūnelį, apleido motiną. FBI 
rado šį jaunikaitį šalies gin
kluotose jėgose ir suvedė su 
motina.

Prasikaltėlių pirštų. įsprū
dos laikomos atskiroje vieto
je. šalies visų dalių policija 
pasiunčia prasikaltėlių rekor
dus FBI Identification Divi
sion. Per metus, baigiant lie
pos 1 d., rasta, kad net 70% 
suareštuotų žmonių turėjo 
pirmesnius kriminalinius re
kordus. Per metus FBI suran
da virš 15,000 prasikaltėlių 
vietinėms įstatymus užlaikan
čioms įstaigoms.

FBI Identification Division 
,visus savo parankumus patie
kia įstatymus užlaikančioms 
įstaigoms dykai ir, nors turi 
milijonus pirštų įspaudų kor
telių, bet galima į kelias mi
nutes surasti kriminalinį re
kordą..;! '

Net ir prieš karą, FBI da
linosi identifikavimo informa
cijomis su beveik visomis pa
saulio šalimis. Net ir dabar, 
informacijos pasidalintos su 
45 šalimis, nepaisant susisie
kimo keblumų.

FBI direktorius J. Edgar 
Hoover praneša, kad rinkimas 
pasaulio didžiausios kolekci
jos identifikacijos datos buvo 
pradėtas liepos 1 d., 1942 m., 
kada International Associa
tion of Chiefs of Police ir Fe
deral Reformatory at Leaven
worth, Kansas, pasiuntė jam 
810,000 pirštų įspaudų korte
lių. Kolekcija, kuri laikoma 
District of Columbia National 
Guard Armory, dabar yra 
1200% didesnė.

Kalbėdamas apie identifi
kavimą, kaipo puikų įrankį 
užlaikyti įstatymus, direkto
rius Hooveris sakė, kad pra
džioje aštuoniolikto -šimtme
čio kiekvienas Europos polici
jos departmentas pasamdyda
vo kelius vyrus, kurie turėda
vo atsiminti veidus įvairių kri
minalistų. Ir po tam, garsus 
francūzų kriminologistas, Al- 

i phonse Bertillon, įvedė identi
fikavimo sistemą, pasiremiant 
teorija, kad nekurie kūno są
nariai per visą gyvenimą ne
pasikeičia. Bet silpnumai Ber
tillon sistemoje vedė prie pri
ėmimo pirštų įspaudų, kaipo 
identifikavimo būdo.

Pirštų antspaudos nesikei
čia pei* žmogaus amžių, ir du 
žmonės pasaulyje neturi vie
nodas pirštų antspaudas. Pirš-. 
tų antspaudos Siamese dvynu
kų ir kitų artimų giminių ne
turi jokio panašumo. Beveik 
100 milijonų FBI rekordų re
prezentuoja įspaudas 55,000,- 
000 skirtingu žmonių. Reika
lingas duplikayimas sudaro 
kitas korteles prasikaltėlių ir 
neprasikaltėlių grupėje. .Pąy., 
buvęs U.S. Civil Service dar
bininkas, dabar tarnąujantis 
kariuomenėje, turi dvi, korte
les su FBI Identification Di
vision.

F LIS—Common Council.Paulius
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ILJA E RE N BURGAS

TAIKOS RYTAS Žinios iš Lietuvos

Įvyko! Ji priešais mus, ne žo
dis, ne marmuras, karšta, gyva, 
palaidinėje, nublukusi nuo sau
lės ir lietaus, pražilusi nuo žy
gių dulkių, su sužeidimų juos
telėmis ant krūtinių, pati gra
žiausia ir pati meiliausia, hnūsų 
Pergalė.

Sugriaudė paskutinės salvės, 
ir po ilgų metų Europa gavo 
didelę dovaną — tylą. Pirmą 
kartą motinos gali ramiai gla
monėti savo vaikus — ant lop
šių daugiau negula mirties še
šėlis. Pražysta gėlės, dygsta ja
vai, kyla dirvos, jų nesutryps 
tankų vikšrai. Ir nepaprastoje 
šio ryto tyloje saliutuoja per
galei milijonai sujaudintų šir
džių.

Nuo mirtino pavojaus Raudo
noji Armija išgelbėjo žmoniją. 
Aš neketinu aptemdinti šios va
landos fašistinių piktadarybių 
vaizdais; o ir reikalo nėra; 
esti vargas ilgesnis už gyveni
mą. Mes neužmiršime tai, ką 
pergyvenome, ir čia — taikos 
laidas. Jis stovi sargyboje, 
saugodamas ateitį, Stalingra
do kareivis. Jis viską, matė, 
jis viską atmena ir jis žino, 
kad fašizmui —galas.

Kaip žiurkės, blaškėsi pas
kutiniai vokiečių fašistai pože
minėse Berlyno eigose, ply
šiuose, vamzdžiuose. Yra šia
me paveiksle didelė reikšmė: 
maro žiurkės, sukrėstos švie
sos triumfo, mėgina užtęsti 
naktį. Jos dar gremžia, cypia, 
grąsina savo nuodais įvairiuo
se Senojo ir Naujo Pasaulio 
pogrindžiuose. Bet joms nėra 
išsigelbėjimo: perdaug žmo
nės pasiilgo šviesos, tiesos, iš
minties.

Dabar visos tautos žino, ką 
darė hitlerininkai. Tai buvo 
žmogaus orumo sutrypimas, 
siaubas, sulaukėjimas. Ir visos 
tautos dabar sūpranta, nuo ko
kio likimo jas išgelbėjo Raudo
noji Armija. Mūsų taikingą, 
mūsų gera liaudis sutiko su vi
somis aukomis, kad tik nebūtų 
tokio žmogaus sutrypimo. Ket
verius metus žemdirbiai ir lie
jyklų darbininkai, statybininkai 
ir agronomai, angliakasiai ir 
mokytojai, miško kirtėjai ir 
mechanikai, architektai ir stu
dentai, žmonės, pamėgę ramų 
darbą, didvyriškai kovojo prieš 
plėšriuosius grobikus. Į mūsų 
kraštą įsiveržė galingiausia pa
saulio armija. Mes atmename tą 
vasarą, priešo tankų žlegėjimą 
ir valstiečio vežėčių verksmą, 
Smolensko srities kelius, vaikų 
kraują, priesaiką: išlaikysimi 
Mes atmename keturiasdešimt 
antrųjų metų vasarą, kartų pe
lynų kvapą, kartėlį ir pažadą: 
atmušimi Me^-nugai ėjom e dėl 
to, kad tvirti tarybiniai žmo
nės, kai likimas juos gundė silp- 
nadvasišku išsigelbėjimu, mirė, 
bet nenusilenkė. Mes atėjome į 
Berlyną dėl to, kad kritusio pa
keisti tuojau ateidavo kitas, dėl 
to, kad tarybiniai kariai gynė 
kiekvieną gimtosios žemės kal
velę, kiekvieną duobelę, dėl to, 
kad buvo pamaskvės daržai ir 
Leningrado priemiesčiai, ir Se
vastopolio akmenys, ir trakto
rių Stalingradas, ir Kursko lan
kas, ir partizanai, ir “Jaunosios 
gvardijos” merginos, ir ga
myklos, išaugusios tuščiose 
vietose, ir ketveri liaudies — 
didvyrės gyvenimo metai. Il
gai mes vienas prieš vieną ko
vojome prieš didžiulę Vokie
tijos jėgą. Kas būtų atsitikę su 
Kanados fermerio arba Pary
žiaus darbininko vaikais, jei 
rusų kovotojas, ragavęs vargą 
prie Dono, nebūtų nuėjęs iki 
Špre? Mes išgelbėjome ne tik 
mūsų Tėvynę, mes išgelbėjo
me visos žmonijos kultūrą, se
nuosius Europos akmenis ir 
jos lopšius, jos darbo žmo
nes, jos muziejus, jos knygas. 
Jei yra skirta Anglijai pagim
dyti naują Šekspyrą, jei Pran
cūzijoje bus nauji enciklope- 
distai, jei mes duosime žmo
nijai naują Tolstojų, jei gyve
nime įsikūnys aukso amžiaus 
svajonė, tai tik dėl to, kad 
laisvės kareiviai nuėjo 'tūks

tančius varstų ir viršum tam
sos miesto iškėlė laisvės, bro
lybės, šviesos vėliavą.

Atrodė, hera galo tai nak
čiai, kuri užgulė pasaulį; bet 
galas buvo — tarybinė sąmo
nė, tarybinė sąžinė. Kas pa
žabojo fašistus, deginusius" 
knygas? Maskvos ir Leningra
do spaustuvininkai. Kas nuga
lėjo vaikų žudikus? Sibiriečiai 
ir baltarusiai, statę vaikų lop
šelius. Kas parbloškė fašiz
mą ? Liaudis, kuri išpažįsta 
brolybę, ramų darbą, visų 
darbo žmonių solidarumą.

Jugoslavai, lenkai, čekoslo- 
vakai žino, kas atnešė jiems 
laisvę: priešais juos tarybinių 
brolių kapai. Bet ir toli nuo 
mūsų žemės, Paryžiuje, Oslo, 
Briuselyje, Milane žmonės lai
mina Raudonąją Armiją: juk 
ji sudavė patį baisiausi smū
gį Europos kalintojams. Su 
mumis petis į petį kovėsi mū
sų šaunieji sąjungininkai, ir 
ištikimumas nugalėjo klastą: 
fašistinė Vokietija kapitulia
vo.

Visos tautos ras savo vietą 
po saule. Gyvens ir vokiečių 
tauta, apsivaliusi • nuo fašisti
nio užteršimo. Bet nėra ir ne
bus žemėje vietos fašistams: 
tai mūsų priesaika, nugalėto
jų priesaika. Laisvi žmonės, 
mes nieko nenorime pavergti. 
Nenorime mes pavergti vokie
čių. Mes norime kitko: išde
ginti baisią žaizdą, išgelbėti 
.vaikus nuo rudojo maro grį*- 
žimo.

Prasideda nauja era artojų 
ir akmenskaldžių, gydytojų ir 
architektų, sodininkų ir moky
tojų, knygininkų ir poetų era. 
Pavasario ašarų nuplauta, su
žeista, guli Europa. Daug rei
kia darbo, atkaklumo, dvasios 
ir valiosi drąsumo, kad būtų 
užgydytos visos žaizdos, kad' 
dvidešimtasis amžius, iškopęs 
iš kruvino griovio, kur jį nu
vijo fašistai, vėl žygiuotų į lai
mę. Mūsų liaudies drąsumas, 
gabumas, sąžiningumas padės 
pasauliui atsistoti ant kojų. 
Pasibaigė ne tik miestų, bet ir 
sąmonės aptemdymas. Ir šį 
pergalės rytą mes išdidžiai 
kartojame: tegyvuoja šviesa!

Ne vieną kartą mes girdėjo
me kilnius žodžiu^: “Amžina 
šlovė didvyriams, kritusioms 
kovose už mūsų Tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę!’' žiū
rėdami į žalios ir rubino spal
vos rakietas, mes mąstėme 
apie tuos, kieno labai trunipas 
gyvenimas nušvietė liaudies 
kelią. Nemirtingi yra žuvusie
ji, ir kur bebūtų tie kapai, 
Kaukaze ar ties Alpėmis, prieš 
juos nuims kepurę praeivis: 
jiems jis skolingas savo kvė
pavimu. Ir daugeliui metų 
praėjus, vaikai kalbės apie 
didelio vargo ir didelės šlovės 
metus, kaip apie savo pra
džią : juk tie, kurie žuvo, iš
gelbėjo vaikučius ir vaikaičių, 
vaikus.

Ir šį taikos rytą mes mąs
tome apie vieną* žmogų, į jį 
krypsta visų, žvilgsniai. Daly
kas ne tik kariniame geniju
je, ne tik įžvalgume, kuris 
įgalina kapitoną vesti laivą 
per baisią audr^. Stalinas 
mums daugiau — jis kaip ir 
pergyveno kiekvieno iš mūsų 
vargą ir su kiekvienu drauge 
kovojo ir nugalėjo, ir ne vie
na širdis plaka po jo karei- 

iviška miline, o du šimtai mili
jonų širdžių, štai kodėl Stali- 
|no vardas ne tik pas mus, bet 
ir visame pasaulyje siejamas 
su nakties pabaiga, su pir
muoju laimės rytu.

Netrukus vyrai apkabins 
žmonas, sūnūs — motinas. Su
žaliuos laukai ties Paneriai^, 
ties Korsunia, ties Mgi — 
ten, kur buvo liejamas krau
jas ir siautė ugnis. Sunku ras
ti žodžius, kad galima būtų 
papasakoti apie tokią laimę.

Tu nugalėjai, Tėvyne! »
1 1 ■ 1 1 ............ . ”■"1

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

Boti
o
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BROUGHT TO U. S. GENERAL HEADQUARTERS by Maj. Gen. Charles Willoughby, chief of Gen. MacArthur’s 
Intelligence Staff the Japanese surrender delegates are instructed to get their credentials ready for piesenta- Won to®L? Gen“ R‘chard Sutherland. MacArthur's chiet ot staff. Second Irom the right Is Lt. Gen. Kawabe 
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Kaune, Duonelaičio gat
vėje, yra didžiuliai rūmai 
su aukštu bokštu. Prie rū
mų sodelis su Nežinomojo 
Kareivio paminklu, eile 
mažesnių pamin
klų ir eilėmis išri
kiuotomis patrankomis. Tai 
daugeliui lietuvių gerai ži
nomas buvęs Karo Muzie
jus. Šis Muziejus kiekvie
nam lietuviui yra brangus: 
jame vaizduojama mūsų 
tautos istorija, jos kova su 
piktu vokišku kryžuočiu, su 
Lietuvą terio jaučiu ber
montininku. Vokiečių oku
pacijos metu muziejus buvo 
uždarytas. Dalis eksponatų, 
vaizduojančių istorinę lie
tuvių tautos kovą su kry- 
žuočiais, turėjo būti pas
lėpta. Tarp kitų buvo pas
lėpta ir garsusis Stykos 
paveikslas “Vytauto prie
saika”. Iš muziejaus sodne
lio turėjo būti nuimtas 
Martyno Jankaus biustas. 
Šis biustas buvo nulietas iš 
pirmųjų sviedinių, vaduo
jant Klaipėdos kraštą ir 
grąžinant jį atgal Lietuvai. 
Be to, į Muziejaus sodnelį 
buvo atvežtas parubežinis 
akmuo, kuris amžius skyrė 
Didžiąją Lietuvą nuo Mažo
sios. Ant šio tat akmens 
buvo pastatytas Karo Mu
ziejaus sodnely Mažosios 
Lietuvos patriarko Marty
no Jankaus biustas. Žino
ma, kad vokiečiai tokios rū
šies .lietuviui brangių pa
minklų palikti negalėjo ir 
tuojau pasiskubinu nuimti. 
Iš Laisvės paminklo buvo 
iškirsta pergalės lenta 
“Klaipėda”. Šis paminklas 
vaizduoja laisvąją Lietuvą. 
Didžiulis laisvės angelas 
ant aukštoj j edes tai o su 
nutrauktais pančiais. Že
miau iš keturių pjedestalo 
šonų yra žalvarinės lentos 
su įrašytais mūsų žygiais 
kovoje prieš baltuosius len
kus, bermontininkus - ■ vo
kiečius ir vaduojant Klai
pėdos. kraštą. Šį tat pamin
klą “Klaipėda” vokiškieji 
okupantai iškapojo, kad jis 
lietuviui neprimintų jo uo
sto, vartų į platųjį pasau
lį. Maža to, vokiečiai parei
kalavo muziejaus varpų. 
Didysis varpas buvo pado
vanotas brolių Amerikos 
lietuvių, kiti buvo įsigyti 
vėliau. Šie varpai sudaro iš
tisas muzikos skales, ir jais 
skambinama 1 i e tuviškos 
melodijos. Naikindami ? vi
sa, kas • lietuviška, vokiečiai 
norėjo atimti šiuos varpus 
ir perliedinti juos į^Šovi- 
nius. Tą patį norėjo pada
ryti ir su visais biustais. 
Ilgai truko muziejaus ad
ministracijos derybos su 
vokiečiais, kol pagaliau jų 
metalo badas turėj’o būti 
pasotintas viena senovine 
prancūziška patranka, Da
gilio biustu ir dail. Rimšos 
kūriniais: “Lietuvos karys”
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Du Kauno Muziejai Z. Balevičius

ir “Lietuvos mokykla.” Šie 
didžiuliai kūriniai buvo nu
lieti iš bronzos dalimis ir 
dar nesumontuoti. Visa lai
mė, kad šių kurinių mode
lius pavyko išsaugoti ir bus 
įmanoma juos atstatyti.

Muziejaus rūmuose da
bar sutalpinti du muziejai: 
Kauno Valstybinis Kariš
kai Istorinis ir Kauno Val
stybinis M. K. Čiurlionio 
vardo dailės muziejus. Pir
mojo direktorium paskirtas 
Tarasenka, antrojo— prof. 
Galaunė.

Priartėjus karo operaci
joms prie Kauno, vokiškie
ji barbarai pradėjo dėgin- 
ti ir sprogdinti gražesniuo
sius pastatus ir kultūros 
paminklus. Sprogdindami^ 
šalia muziejaus rūmų esan
čią^ !Kauno elektros stotį 
ir Rašytojų Namus, šie 
vandalai padėjo 3 to sprog
stamos medžiagos. Sprogi
mas sukėlė tokio stiprumo 
oro bangą, kad muziejuje 
išlėkė! netik stiklai su rė
mais, bet ir visos durys bei 
stogas. Pirmiesiems būti
niausioms rūmų apsaugos 
darbams sudaryta 600,000 
rublių sąmata. Dalis stogo 
teko laikinai uždengti len
tomis.

Vokiškieji grobikai įsakė 
surinkti visus eksponatus, 
juos supakuoti ir išsiųsti į 
Vokietiją. Tam reikalui bu
vo ‘duotos 3 vai. ladko. Po 
įvairių į ą t s i kalbinė j imu, 
Dailės muziejus paruošė 
keletą dėžių pu įpakuotomis 
plytomis, o visus vertin
giausius eksponatus sudėjo 
į seifus: Kariškai Istorinio 
muziejaūs orkestrantas An
tanas Norvaiša pasiryžo 
geriau žūti kartu su mu
ziejum, bet neleisti jo su
naikinti: jis užsidarė mu
ziejuje ir; vokiečių visai ne
įsileido. Kelias dienas jis 
sėdėjo savo įsirengtoje 
slėptuvėje. Taip šis kuklu
sis Tarybinės Lietuvos pat
riotas savo ryžtingumu ir 
drąsa išsaugojo vieną di
džiausių kultūrinių pamink
lų. Nežinia, tačiau, kas yra 
su Dailės muziejaus bran
giausiais eksponatais: sei
fai, kuriuose jie yra paslėp
ti, dar neatidaryti, nes ko
vų metu dingo seifų raktai, 
o prieš tai vokiečiai galėjo 
suspėti brangenybes išvog
ti ir mūsų meno turtui pa
daryti milžiniškų nuostolių.

Kariškai Istorinis muzie
jus dabar pertvarkomas. 
Vykstančios m i 1 ž iniškos 
Tėvynės karo grumtynės 
turi atsispindėti ir .muzie
juje. Tuo tikslu muziejus 
numatoma žymiai praplėsti 
atidarant naujus skyrius. 
Pirmoje eilėje bus' įsteigtas 
Tėvynės karo skyrius. Šia
me skyriuje bus du posky
riai: a) lietuvių tautos ko
va prieš vokiečių okupaci
ją b) Raudonosios Armijos

Daugiau Skraidys Lėktuvais

Pereitų metų rugpjūčio mė
nesį Vilniuje pradėjo darbą' 
atskiras Lietuvos TSR Civili
nės aviacijos būrys, šis būrys 
gavo nemažą kiekį sunkaus 
tipo lėktuvų, o taip pat dvi- 
motorinių transporto lėktuvų. 
Būriui buvo pastatytas užda
vinys respublikoje vykdyti re
guliarų orinį susisiekimą, per
vežant keleivius, paštą, krovi
nius, ligonius.

Iki šio laiko būrys sek- 
‘mingai dirbo, o dabar dar la
biau išplečia savo veiklą.

Pervežimų inspektorė I. 
V. Strišina papasakojo “Tie
sos”’ korespondentui:

— Ką tik perskridau mūsų 
vidine oro linija šiuo maršru
tu: Vilnius — Panevėžys — 
Alytus — Marijampolė — 
Klaipėda. Kasdien į šiuos 
miestus mes siunčiame savo 
lėktuvus su paštu ir laikraš
čiais. Jei įstaigoms reikia sku
biai pasiųsti savo pareigūnus 
— gabename ir keleivius. Ar
timiausiu laiku gausime dide
lio tipo keleivinių lėktuvų, 
komfortingai įrengtų. Tada 
pradėsime reguliarų keleivių 
pervežimą Vilnius —Maskva, 
o taip pat reguliarų orinį ju
dėjimą pratiesime į Tilžę ir 
Karaliaučių.

Inspektorė dar papasakojo, 
kad numatoma artimiausiu I 
laiku reguliariomis '• orinėmis 
linijomis surišti miestus: Bir
žai, Rokiškis, Zarasai, Telšiai, 
Kretinga, šakiai, Tauragė, Ši
lutė, Vilkaviškis. Aerodromai 
jau parinkti.

— Iki šiol Tarybų Lietuvos 
piliečiai, — pabrėžė inspek
torė, — dar labai mažai nau
dojosi mūsų oro linijos patar
navimais. Mes turime visą ei
lę lėktuvų, kuriems phskirta 
atlikti specialius reizus. Kiek
viena įstaiga, turėdama sku
bų reikalą nusiųsti lėktuvu į 
kurią nors atskirą vietovę, ga
li paskambinti mums telefonu 
ir užsisakyti lėktuvą.

Lietuvos TSR Civilinės a- 
viacijos būrys taip pat gali 
savo lėktuvais pervežti sėjos 
kampanijai reikalingas sėklas, 
greit gendančius maisto pro
duktus, medikamentus.

Sveikatos Apsaugos Liau
dies Komisariatui būrys taip 
pat išskyrė lėktuvus ligo
ninis ir gydytojams gabenti. 
Bet iki šiol šis komisariatas 
tąja modernia ir taip populia
ria Tarybų Sąjungoje priemo
ne mažai naudojasi.

Lietuvos TSR Civilinės a- 
viacijos būriui šiems metams 
paskirta žymūs kontingentai 
degemosios medžiagos ir nu-

ir lietuviškojo Raudonosios 
Armijos junginio žygiai. 
Šie skyriai jau organizuoja
mi ir jiems renkama me
džiaga. Eksponatus suda
rys. Lietuvos partizanų žy
gių pavaizdavimas, ginklai 
ir paveikslai. Daroma kon
krečių žygių gauti ekspona
tams, kurie charakterizuo
ja ne tik Lietuvos TSR ko
vas, bet ir kovas prie Sta
lingrado, Leningrado, Orio
lo ir kit. vietų. Žymiausi 
mūsų dailininkai paruoš 
paveikslus, vaizduojančius 
mūsų kovas už laisvę. Pa
veikslus, v a i zduojančius 
lietuvių kovas prieš vokiš
kąjį okupantą pieš dailinin
kas Kalpokas, Janulis ir 
kt. Šiuo tarpu daromi es- 
kyzai, o vėliau bus paruošti 
ir patys paveikslai.

Iki šiol muziejuje nebu
vo istorinio skyriaus. Dabar 
jis organizuojamas, me
džiaga renkama. Tuo būdu 
Kariniai Istorinis muziejus 
žada būti iš šių skyrių: is
torinio, Tėvynės karo, gink
lo ir karo technikos sky
riaus.

Iš Laišku

mo-
Drauge A. Bimba!
Šiame laiške rasite 

ney order ant $22. Dvide
šimt dolerių aukojo jau- 
nuol. karys James Kondra- 
tas ir prašė padalinti seka
mai: $10 Lietuvos .žmonių 
paramai ir $10 įsteigimui 
Lietuvių Literatūros Ar
chyvo. Jaunuolio Zigmanto 
tėvelis yra Lietuvių Litera
tūros Draugijos narys, to
dėl ir jo sūnus yra kilnios 
dvasios ir aukštų idėjų vai
kinas. Taipgi jis yra mūsų 
Grand Rapids Sūnų ir Duk
terų Draugijos narys. Taip
gi jis minėjo, gal jūs, drau
gai, suteiksite jam už au
kas kokią knygą anglų kal
ba. Dabar jis randasi New 
Hampshire. Kur bus pas
kiau, nežinia. Paskutiniu 
laiku pora savaičių viešėjo- 
si pas tėvelius.

O du doleriai tai yra mū
sų auka nupirkimui Lietu
vos žmonėms paramos. Gai
la, kad šiuo tarnu daugiau 
prisidėti neišgalime.

Draugiškai,
P. V. Gaspariene, 

Grand Rapids, Mich.

Belaisvių Stovyklų Perve
dimas Talkininkams

Gen. MacArthur įsakė 
japonams, kad visas belais
vių stovyklas, jų medika- 
lius reikmenis ir maistą 
pervestų aukščiausiems tal
kininkų oficieriams atitin
kamose srityse.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai .smūgis 
j galvą fašizmui užduotas! 

statytas aukštas skridimų, ki
lometrų — valandų planas. 
Del to svarbu visa tai išnau
doti ir lėktuvu naudotis daug 
plačiau ir dažniau.

Daugiau skraidykime lėk
tuvais !

M. Ragažius

Laiškas iš Frantijos
Gerbiama Redakcija:. Aš 

gavau laišką iš Francijos. 
Laišką rašo mano tikro bro
lio sūnus. Jis išvyko Fran
ci j on 1925 metais ir dabar 
ten gyvena. Prašau patal
pinti į Laisvę.

Stanley Ambrasas, 
Elizabeth, N. J.
Laiškas

Liepos 9, 1945.
Sveikinu savo mylimus 

dėdę ir dėdienę, pusbrolius 
ir pusseserę.

Kaip esate sveiki, kaip 
praleidote karo laikus? 
Man būtų labai įdomu su
žinoti, kur randas mano 
pusbroliai. Aš manau, kad 
jie yra sumobilizuoti į ka
riuomenę. Francūzijoj daug 
man teko sueiti su ameri
konais kariais, kurie moka 
lietuvių kalbos. Daugelio 
klausiau, ar nepažįsta karių 
su pavarde Ambrasas. Bet 
atsakė, kad visai nežino.

Dabar aprašysiu apie sa
vo gyvenimą. Esu vedęs, 
turiu dvi dukteris, tuo tar
pu visi sveiki. Kai vokietis 
užiminėjo mus, tai turėjom < 
pavojaus, kad neužmuštų. 
Bet Dievas gelbėjo ir išli
kome sveiki. Bet kaip užė
mė, tai manėme, kad numa
rins badu. Kai užiminėjo a- 
merikiečiai, tai kokius ke
turis mėnesius kiekvieną 
minutę manėme apie mirtį. 
Pasitaikydavo tokių dienų, 
kad sėdomės valgyti, už
girdome orlaivius, tuojau 
bėgam iš namų — tris ar
ba keturių kartus, bėgam, 
kol pavalgom!

Likome amerikonų išlais
vinti, bet šiandien turime 
vargo su drabužiais, neturi
me kuomi užsivilkti. Gavo
me korteles nusipirkti, bet 
kad krautuvės tuščios. O 
kainos labai aukštos, pa
vyzdžiui, moteriška sukne
lė 80 dolerių amerikoniškais 
pinigais.

Turėjau žinių iš Lietuvos, 
kad. vokietis iššaudė pusę 
miliono ūkininkų už neiš- 
pildymą jo įsakymų.

Kai gausiu atsakymą, tai 
daug papasakosiu.

J. Ambrasas.
J

Newark, N. J., ir Apylinke

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

Sietyno Choras Kartu su Rusų Choru

Įvyks Sekmadienį

Rugsejo-September 9 d
Pradžia 1 vai. dieną

POLISH NATIONAL PARK 
16th ir Speedway Avenues 

IRVINGTON, N. J.

KONCERTINĘ PROGRAMĄ DUOS:
Rusų ir Sietyno Chorai
Šokikų Grupė Duos Sov. Sąjungos Respublikų Šokius
Muzika-D. Sobchak ir Jo Orkestrą

{įžanga 65c (įskaitant taksus).
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CLEVELANDO ŽINIOS

(Tąsa)
Sekretorius vėl grįžta į kambarį. Kon

sulas, kuris visą tą laiką stovėjo prie 
lango ir pro jį žiūrėjo, atsisuka:

— Ne.
— Tenai jos nėra. l

Tai aš jau ir pirmiau žinojau. Paga
liau aš vis dėl to gausiu pasą. Tačiau dar 
ne taip greit. Sekretorius vėl išeina ir 
paskui save užtrenkia duris. Konsulas 
nieko nesako, jis vėl atsisėda prie rašo- 

ojo stalo, valandėlę žiūri į mane ir ne
žino, ko jis dar turi paklausti. Atrodo, 
ad jo tardymo uždavinys tik, iki tolei 
siekia. Po to jis atsistoja ir išeina iš 

tiek jis, matyt, pasiklaus 
patarimo kitąm šventajam kambary.

Aš neturi ko veikti ir žiūrinėju ant 
sienų iškabintus paveikslus. Visi man 
pažįstami veidai. Mano tėvo veidas man 
nėra taip pažįstamas, kaip visi šie veidai. 
Vašingtonas, Franklinas, Grantas, Lin- 
kolnas. Tai vis vyrai, kurie biurokratiz
mo taip neapkentė, kaipi šuo kačių. “Ši 
šalis visumet tur būti laisvės šalis, ku
rioj persekiojaniasis ir gainiojamasis ras 
prieglaudą, jei tik jis bus geros valios.” 
“Ši šalis turi priklausyti tiems, kurie jo
je gyvena.”

Tačiau, aišku, taip negali tęstis iki 
amžinybės. “Šalis turi priklausyti tiems, 
kurie joje gyvena.” Puritoniška sąžinė 
neleidžia trumpai ir tvirtai pasakyti: 
“Šalis priklauso mums, amerikiečiams.” 
Nes juk yra indėnų,, kuriems šią šalį Die- 

5vas atidavė, o juk Dievo įstatymų puri
tonas turi laikytis. “Kurioj persekioja
masis ir gainiojamasis ras 
prieglaudą.” Visai gerai, jei 
visi, kurie ten gyvena, yra iš visokiausių 
šalių persekiojami ir gainiojami. Ir štai 
tų persekiojamųjų ir gainiojamųjų ai
niai uždaro tą šalį, kuri yra duota vi
siems žmonėms. Ir, norėdami kuo pil
niausiai uždaryti, kad net nė viena pelė 
negalėtų jon įlysti, jie uždaro duris ir sa
viems sūnams. Nes juk galėtų jos sūnaus 
drabužiais apsirengęs įslinkti kaimyno 
sūnus.

Konsulas sugrįžta atgal ir vėl atsisė
da. Jis surado naują klausimą:

—Tamsta galite būti pabėgęs kalinys 
arba toks žmogus, kuris yra ieškomas dėl 
sunkaus nusikaltimo. Ir kaip aš galiu iš
duoti pasą tamstos pasivadintu vardu, 
nes tuo pasu tamstą apsaugočiau nuo 
teisėtos bausmės ir persekiojimo.

— Taip, tą tamsta padarytumėt. Aš 
dabar matau, kad mano atėjimas čia bu- 
vt) . visai betikslis.

— Man ištikrųjų gaila, kad negaliu 
tamstai nieko padėti. Man suteiktos tei
sės nėra tokios plačios, kad galėčiau iš
duoti pasą ar kokį kitą liudijimą, kuris 
tamstai galėtų būti legetimacija. Tokių 
daiktų šiais laikais, kai pasas yra reika
lingesnis negu bet kas kitas, negalima 
pamesti.

— Tačiau dabar aš mielai norėčau su- 2*- z *
žinoti vieną dalyką.

— Taip.
' — Čia buvo labai stora dama su dau
gybe brilijantinių žiedų ant pirštų, ku
riuos ji vos pajėgė pavilkti. Savo pasą ji 
taip pat buvo pametusi ir tamsta jai 
tuojau išdavei kitą pasą. Visa ta proce
dūra užtruko tik pusę valandos.

—Tačiau juk tai buvo ponia .Saly 
Markus iš Niu Jorko. Tikriausiai’ jau 
esate tą pavardę girdėję. Didelis bankas, 
— kalbėjo jis žestikuliuodamas ir tokia 
intonacija, lyg jis būtų sakęs: juk tai 
buvo Vali jos princas, o ne jūrininkas, 
kurį laivas paliko.

Iš mano veido išraiškos jis turėjo su
prasti, kad aš taip greitai negalėjau su
sigaudyti, nes tuojau pridėjo:

— Tą pavardę tamsta jau esate gir- 
Kėdėje- Didelis bankas Niu Jorke!

Tačiau aš vis dar abejojau ir pasa-

— Žinoma ne. Kodėl?
— Tai iš kur tamsta žinojot, kad ji 

yra pilietė? Teisingai angliškai kalbėti 
ji dar neišmoko.

—Šiuo atveju man nereikia jokių įro-

. — Vis dėlto aš vargiai galiu tikėti, 
kad ta dama yra amerikietė, aš greičiau 
pątikėsiu, kad ji yra gimusi Bukarešte.

Iš kur tamsta tai žinote? Ponia 
Įdarkus ištikrųjų yra gimusi Bukarešte. 
Tačiau ji yra Amerikos pilietė. S 

—Ar ji turėjo su savimi pilietybę įro
dantį dokumentą?

dymų. Bankininkas Markus juk yra ži
nomas asmuo. Be to, ji čia juk atplaukė 
“Majestic” liuksusinėj kajutėj.

—Dabar pagaliau suprantu. Aš esu 
atplaukęs vieno prekinio laivo forkastlio 
guoly, kaip denio darbininkas. Ir tas da
lykas, aišku, nieko neįrodo. Didelis ban
kas ir liuksusinė kajutė įrodo viską.

Ne, viso šio reikalo esmė yra kur ki
tur, misteri Gale. Aš jau sakiau, kad nie
ko tamstai negaliu padėti1. Aš net nepri
valau, kuo nors tamstai padėti. Jokių 
dokumentų tamstai duoti aš negaliu. As
meniškai aš tikiu, ką man pasakojai. Ta
čiau, jei tamstą atgabentų)čia policija, 
kad mes patvirtintumėm tamstos pilie
tybę ir tamstą pasiimtumėm, aš nieko 
nedvejodamas tuojau užsiginsiu ir nu
neigsiu tamstos pilietybę. Kitaip elgtis 
aš negaliu. •

— Tai reiškia aš čia svetimoj šaly, pa
prastai sakant, turiu žūti.

—Aš neturiu tiek galios, kad galė
čiau tamstą paremti, net gį jei aš asme
niškai ir norėčiau: ____ ___ v._
kortelę į vieną viešbutpįrhns dienoms, 

 

kur nemokamai gausite pastogę ir mais
tą. Tam laikui praėjus, tamsta galėsite 
gauti antrą ir trečią tokią kortelę.

— Ne, labai dėkoju tam tai. Nesivar
ginkite savęs.

— O, gal būt, bus geriau, jei aš tams
tai duosiu geležinkelio bilietą į kurį nors 
didesnį uostą, kur, gal būt, susirasit lai
vą, plaukiojantį po kita vėliaya.

— Ne, dėkoju. Tikiuosi savo kelią ga
lėsiu pats susirasti.

— Taip, na tai — good-bye ir daug 
laimės.

Tačiau vis dėlto yra didelis skirtumas 
tarp amerikiečių valdininkų ir kitų šalių 

valdininkų. Kai aš atsidūriau gatvėje ir 
pažvelgiau į laikrodį, pamačiau, kad jau 
po penktos valandos. Konsulo darbo va
landos baigdavosi keturiomis; tačiau jis 
nė karto neparodė nė jokio nekantravimo 
ženklo ir nedavė pajusti, kad jo darbo 
laikas jau senai praėjęs.

Dabar tai jau tikrai netekau savo lai
vo.

Adieu, mano saulėtasis Niu Orleane. 
Good-bye and good luck to ye.

Mergaite, mano mieloji mergaite Niu 
Orleane, dabar tu gali laukti savo vaiki
no; tu gali sėdėti Džeksono skvere ir 
staugti. Jūra jį prarijo. Prieš audras ir 
bangas galėjau dažais ir kietomis kum
štimis kovoti, prieš paragrafus, pieštu
kus ir popierių negaliu. Savo^rožinės jau
nystės tuščiai neeikvok laukdama netu
rinčio tėvynės ir negimusio jūrininko. 
Lik sveika. Tavo bučkiai buvo saldūs ir 
ugningi, kadangi mes neturėjom jokios 
vedybų licenzijos.

Spiaut į mergaitę. Oo! Kyla vėjas. 
Boys, get all the canvas set! Čiupkit vi
sus drobių skudurus ir aukštyn.

mstai duosiu

' 1Z
Ekspresas Paryžius—Limožas. Aš sė

džiu vagone ir neturiu bilieto. Čia šį kar
tą kontroliuojama. Tačiau aš dingstu be 
pėdsakų. Limožas — Tulūza. Aš sėdžiu 
vagone ir taip pat neturiu bilieto. Ir kam 
jie taip nuolat tikrina bilietus. Ištikrųjų, 
matyt, turi būti labai daug geležinkelio 
zuikių, kad taip dažnai kontroliuojama. 
Bet jie yra teisūs; jei kiekvienas važiuo
tų be bilieto, tai kas mokėtų dividendus. 
Taip negalima. Aš vėl nepalikęs pėdsakų 
dingstu. Kai konduktorius praėjo, aš vėl 
sėdžiu savo vietoj. Staiga konduktorius 
grįžta atgal, eina išilgai ir pamato mane. 
Aš taip pat žiūriu į jį. Visai akiplėšiškai. 
Jis nueina toliau. Reikia tiktai žinoti, 
kaip į konduktorių žiūrėti, tuomet jau 
esi laimėjęs. Tačiau jis apsisuka ir pri
eina prie manęs. .

— Prašau, kur tamsta nėrė jote išlipti.
Visai gudrus žaliūkas, šis kondukto

rius.
Tą momentą aš tesupratau tik vieną 

žodį išlipti, nes kitus jo pasakytus žo
džius pirma dar mintyse turiu išsiversti. 
Tačiau man net netenka to daryti, nes jis 
tuojau pasakb:

— Prašau^ parodykite man savo bi
lietą, jei aš įaliu paprašyti.

Na, drauguži, jei tu dar esi toks man
dagus ir dar mandagiau prašai, man la
bai gaila, kad negaliu tavo noro paten
kinti.

(Daugiau bus)

Rugp. 21 d. atsibuvo vietinio 
L. P. T. Kom. mėnesinis susi
rinkimas, į kurį atsilankė tik 
dalelė komiteto narių, o tatai 
yra peiktina. Dabar kaip tik 
laikas visiems sukrusti, nes, 
viena, oras jau kiek atvėso, tu
rėtų atsirasti daugiau energi
jos, o antra, tai mūsų dešimta
sis siuntinys išeis Lietuvon 
apie vidurį spalio . mėnesio. 
Taigi, kad visus mūsų pradėtus 
darbus tinkamai sutvarkyti, vi
sus siuvamus drabuž. pasiūti 
ir laiku nusiųsti, kad išeitų su 
10-tuoju siuntiniu, tai nei die
nos neatidėlioję turime visi 
dirbti. Be to, dar juk galima įr 
daugiau drabužių surinkti. Mes 
šį siuntinį turime padaryti vie
ną iš didžiausių, nes jis pasieks 
Lietuvą kaip tik šalčiams pra
sidėjus, kuomet Lietuvos žmo
nėms bent koks apvalkalas bus 
labai reikalingas ir įvertintas.
v Atsišaukiame • dar kartą į 
visus clevelandiečius, kad savo 
atliekamus drabužius ar batus 
priduotumėte į jums artymiau- 
sias drabužių rinkimo stotis, 
tai yra, Gendrėnus, 8113 Kor
man Ave., V. Romand, 10109 
St. iClair Avė. ir J. žebrys, 
15416 St. Clair Ave., o kuriems 
nepatogu patiems atnešti, tai 
praneškite, o mes pasirūpinsi
me juos paimti.

L.P.T. KOM. SUSIRINKIMAS
šiame sus. tapo priduota tik

tai $32.04, tai yra, pelnas nuo 
įvykusio išvažiavimo pas drg. 
Daraškus, liepos 22 d. Iš f in. 
sekr. raporto pasirodė, jog iž
de yra dar $119.24. Viso pasi
daro $151.28, už kuriuos nutar
ta ant vietos nupirkti vyriškų 
overkotų. Komisija įgaliota 
greitu laiku tuomi pasirūpinti.

vi-

L.P.T. KOM. OHIO VALST. 
KONFERENCIJA

Buvo nutarta šaukti apie 
durį spalio mėn., bet dėlei ne
gavimo atsakymo iš laisviečių, 
kurių bent vienas buvo už
kviesti dalyvauti mūsų konf., 
matoma užsitęs kiek vėliau. 
Ant vietos padaryta sekamas 
palyginimas: Atsikreipus pa
našiu klausimu į vilniečius o 
ypatingai nuo drg Abeko gau
name atsakymą į tris dienas, o 
nuo laisviečių nesulaukiame nei 
į mėnesį laiko, čionai nei kiek 
nėra perdėta ir tas mums be 
galo kenkia mūsų užsibriežtiem 
darbam.

L. P. T. Kom. nusitarė reng
ti dar vieną parengimą prieš 
konferenciją. Reng. komisija 
pranešė, jog jau tam paėmus 
White Eagle Svetainę ant Kos- 
ciuszko Avė. dėlei spalio 27 d. 
Orui atvėsus galėsime vėl, sueiti

Telef. HUmboldt 2-7964

ir linksmai subatos vakarą pra
leisti.

apie tuos Lietuvos raudonar
miečius mano, kurie jam taip 
rašė ir tuomi jį neapsakomai 
apvylė.

L. P. T. Kom. pirm.
J. žebrys.

Federalis Fla. Teisinas Nu
sprendė prieš Unijas

MŪSŲ SPAUDOS SKAITY
TOJŲ NUOMONĖS

Prie progos išsikalbėjus su 
mūsų spaudos skaitytojais pa
siteirauju, ką jie geriausia my
li skaityti. Ant to gaunu labai 
skirtingų ir įvairių atsakymų. 
Vieni pirmiausia skaito krislus, 
kiti apžvalgas, treti apysakas, 
dar kiti įžanginius straipsnius. 
Bet kiek mano tyrinėjimai pa
rodo, tai maža dalis skaitytojų 
teskaito kitų miestų korespon
dencijas, o tai, man regis, dide
lė klaida. Kad pažinti- 
abelną mūsų veikimą, tai būti
nai reikia žinoti, kaip ir ką 
veikia kitų miestų draugai, o 
tatai galima tiktai skaitant ki
tų miestų veikimo aprašymus. 
Tiesa, kas yra laikraštyje para
šyta, yra viskas gera ir skaity
tina, tačiaus darbo žmogui, tu
rinčiam bent 2-3 laikraščius 
namuose, nevisuomet yra laiko 
juos ištisai perskaityti, prisiei
na pasitenkinti tik tais raštais, 
kuriuos reikalas verčia perskai
tyti ir kurie arčiausia prie šir
dies. Aš pats turiu prisipažin
ti, jog savu laiku irgi mažiau 
jų skaitydavau, bet pastaruoju 
laiku, ypatingai Detroito ir 
Pittsburgh© koresp., tai aty- 
džiai perskaitau. Pittsburghie- 
čiai labai gražiai aprašo, kaip 
visų keturių vėjų neštas ir pa
mestas Stilsonas su Gabaliauš- 
ku demonstruoja savo nežinoji
mais. Skaitant tas žinias, man 
prisimena vienas įvykis su Ga- 
baliausku, kurį čion prie pro
gos ir paminėsiu.

Pora metų atgal. turėjau pro
gą su juom kalbėti nuo vienų 
pagrindų Akrone, Lietuvos ne- 
prigulmybės dienos paminėji
mo proga ir štai kokias “teori
jas” jis ten išdėstė: Pasigyrė 
turįs susirašinėjimus su Lietu
vos raudonarmiečiais, kurie 
jam parašę, jog jie bendrai su 
rusais raudonarmiečiais, ka
riaus tik tolei, kolei jie išmuš 
vokiečius iš Lietuvos, o tuomet 
jie atsisuks prieš rusus ir juos 
išmuš iš Lietuvos ir paliks Lie
tuvos valdonais.

Šalę sėdintis akronietis kum
štelėjo man ir sako: Ar drau
gas manai, kad jis žino ką kal
ba? Kad žinotų, tokių nesąmo
nių nekalbėtų, aš jam atsakiau. 
Tėčiaus iš to viso išvadą tik 
štai kokią galima padaryti: 
kuomet žmogus ko nors be galo 
trokšta, kad įvyktų, tai laikui 
bėgant tie troškimai pradeda 
rodytis tikrove ir nei nepajun
ta, kaip tątai žodžiais išsireiš- 
kia. Taip buvo ir su P. Gaba- 
liausku. Patarčiau pittsburg- 
hiečiams jo paklausti, kaip jis

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON IR APYLINKEI

Pasilinksminkit apdovanojimui Lie
tuvos vaikų Kalėdomis! Tam tikslui 
draugiškas išvažiavimas įvyks rug
sėjo (Sept.) 9-tą, Tamašauskų dar
že, 91 Gardner St., West Roxbury. 
Graži vieta, namie gaminti skanūs 
valgiai. Bus ir skanių gėrimų. Ren
gia ir kviečia visus Literatūros 
Draugijos 2 kp. moterys. (

Šioje pačioje vietoje, 2 valandą, 
įvyks Naujos Anglijos Moterų Sąry
šio komiteto posėdis (perkeliamas iš 
So. Bostono), 'iš Bostono: (nuo 
Forest Hills stoties) imti Charles 
River gatvekarį iki Gardner St. Au
tomobiliais — 1A kelią iki Spring 
St. ir. juomi iki Gardner St.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 7 d., 8 v. v., 407 Lafayette 
St. Prašau visų dalyvauti susirinki
me. — A. Jocis. (208-209)

Tallahasse, Fla. — čio- 
naitinis federalis trijų tei
sėjų teismas atmetė 
unijos apeliaciją prieš Flo
ridos valstijos konstitucijos 
pataisymą. Tas pataisymas 
uždraudžia pilną unijų pri
pažinimą (closed shop) 
darbavietėse. CIO unija da
bar kreipiasi į šalies Aukš
čiausią Teismą, kad panai
kintų priešunijinį tos vals
tijos konstitucijos pataisy
mą ir vietinio teismo spren
dimą.

Amerikos Darbo Federa
cija jau įteikė Aukščiau
siam Teismui apeliaciją 
prieš minimą Floridos kon
stitucijos pataisą, pavadin
ta ‘‘Teise Dirbti.” 4.

CIO

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

RflMIVtlVĮIVI M M M MMMMMWMMM.IVIM

S CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

L"?

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546

■

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

Antano ir Josephine KasmociŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Sale Baliam, Bankictam; Parkas Piknikam

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti sa Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSĘAĮS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
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So. Boston, Mass.
Besirengiant J Nepaprastą 

Pikniką
Rugpjūčio 30 d. ALDLD 

2-ra kp. turėjo speciali susi
rinkimą, kad geriau prisiruoš
ti prie nepaprastojo pikniko, 
mat, mums, bostoniečiams ne- 
taip lengva surengti piknikus, 
kadangi lietuviai čia neturi 
nuosavos vietos (parko) ir 
šiaip patogios vietos pikni
kams—reikia toliaus važiuoti.

Todėl antro pasaulinio ka
ro laiku, t.y. per kelius metus, 
taip ir nerengėm didelių pik
nikų, nes karo pastangos dau
giausia rūpėjo. Kai užsibaigė 
karas Europoje gegužės 9 d. 
ir Japonų besąlyginis pasida
vimas padarė užbaigą to bai
saus antro pasaulinio karo, 
sustojo kanuolės baubę ir 
bombos sprogę ir žmogus 
žmogų šaudęs, kas tik gyvas 
tą žinią sutiko su didžiausiu 
džiaugsmu. Todėl ir mes, 
ALDLD 2-ra kuopa ir LDS 
62ra, bendrai susidėję pasi- 
mojom surengti didelę sueigą 
Bostono ir apylinkės pažan
gių lietuvių, šis nepaprastas 
piknikas įvyks rugsėjo 16 d. 
L. T. N. Parke ant Keswick 
Rd. Montello, Mass.

šiai sueigai, rodos, didelio 
kvietimo nei nebereikalinga, 
jei prisiminsime, kad tai dide
lis negirdėtai svarbus istori
jos lapas persivertė į kitą pu
sę, tai pradžia taikaus gyve
nimo, naujo po pergalių gra
žesnio gyvenimo. Tuo tarpu 
laukiame sugrįštant savųjų iš 
militarinės tarnystės, dalis jau 
sugrįžo ir sugrįš kiti. Amžina 
garbė tiems, kurie jau dau
giau niekad nebesugrįš, t.y. 
galvas padėjo mūšių laukuo
se ! Taipgi nebeužilgo vasari
nis gamtos puošnumas baigsis, 
čia bus nevien sueiga pašne
kesys, bet bus žavėjanti kon
certinė ir sporto programa: 
dainuos Bostono Harmonijos 
grupės kvartetas, susidedąs iš 
solistų, dainininkų, Igv Kubi
liūno, R. Niauro, P. Švedo ir 
L. žilaičio. Dar jaunas rau
donplaukis jaunuolis Richard 
Boris iš Dedham, Mass, gabiai 
vartojus muzikalį instrumen
tą accordion, duos solo. Drū- 
tuolis Adomas Grinevięius iš

Cambridge, Mass., būdamas 
nediktu vyru parodys netikė
tiną žmogaus drūtumą. Ir ga
li būti siurpryzas, kad girdė
sim negirdėtą soprano. Mon
tello jaunuolių šaunusis or
kestras duos muzikos iki vė- 
lyvaus vakaro.

Įvairių užkandžių ir skanių
jų lietuviškų sūrių bus pakan
kamai. Kviečiame ir iš toli
mesniųjų miestų atvažiuoti. į 
taip nepaprastą pikniką.

Specialis busas iš So. Boston 
išeis kaip 1 vai. dieną nuo 
318 W. Broadway.

D. J.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

metais, tai yra, Hitlerio globo
je!

Grigaitis šaukia gvoltu, kad 
tai esanti netiesa, kad Bajoro 
liežuvis pašlijęs ir išplepėjęs 
kažin ką. Grigaitis nori tąm 
komitetui “šlpvę” pataisyti, 
“nekaltybę” sugrąžinti. Girdi, 
jis buvo suorganizuotas 1943 
metais kovai prieš nacius (N., 
rugs. 1 d.).

“Prieš nacius” buvo suorga
nizuotas, bet su naciais pa
spruko iš Lietuvos!

Kaip atrodo, tai visai nesu
rasime japoniškų karo krimi
nalistų, arba tesurasime tik 
keletą. Dalykas tame, kad ne 
ten mūsų spauda ir vyriausy
bė jų. jieško, kur jie randasi.

Juk vyriausias karo krimi
nalistas yra imperatorius Hi
rohito. Paskui seka jo visas 
karinis štabas ir visi ministe
rial. Tačiau mes jų neareštuo
jame, nepriskaitome prie kri
minalistų. Jiems tebepalieka- 
me Japoniją valdyti!

O jieškome kriminalistų tik 
tarpe karo belaivių kempių 
direktorių. Tų gi kempių bu
vo tik keletas, nes japonai te
turėjo paėmę karo nelaisvėn 
tik saujalę amerikiečių. Jeigu 
ir visus tų kempių direktorius 
bei budelius suimsime, vis tiek 
juos bus galima suskaityti ant 
abiejų rankų pirštų..

Amerikos karininkai lei
do priimti į civilę Tokio 
policiją ir “geresnius” bu
vusios .japonų slaptosios 
(Gestapo) policijos narius.

'ATOMIC' ADVISERS AT WHITE HOUSE

FOUR OF THE TOP ADVISERS associated with the successful making and 
testing of the atomic bomb are shown after they had visited President 
Truman at the White House and discuss At with him the use of the 
“weapon of the age”. They are (1. to r.): George L. Harrison, special 
consultant to Secretary of War Henry L. Stimson; Maj. Gen. Leslie 
Groves, in charge of atomic bomb production; Dr. James Conant, presi-’ 
dent of Harvard University, and Dr. Vannevar Bush, noted'scientist in 
charge of the basic research on the bomb.. I

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME šINGELIAfe 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavinjo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
Union Ave., cor. Grand st, Broųklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 4-0753.
355

Liet. Literatūros Centralinio 
Archyvo Atskaita 
nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 1 d., 1945.

Per d. J. A. Dambrauską, Springfield, Ohio------------------3.50
LDS 127 kp., per V. Railą, prisiuntė d. J. K. Stalioraitis

(blanka) : LDS 127 kp. $3.00; K. Nobaras $2.00; VI.
Raila $2.00; po $1.00: J. Jocius, Ap. Grigas, Leonas Ma
linauskas. Viso--------- 10.00

J. Norwick, Detroit, Mich. -------------------------------------- 5.00
ALDLD 7 kp., Springfield, Ill. (blanka) : LLD 7 kp. $3;

Po 50c: J. Starkevičia, M. Esčiukienė; po 25c: V. Dam
brauskienė, Klikinienė, K; Jurkonienė, M. Janulienė, 
M. Vaitiekūnienė, J. Mikelionis, M. Rupšlaukienė, A.
Dėdinas, T. Mizara, A. Stirbis, C. J. Ratchner. Viso 6.75 

Detroito Org. Sąryšis, dalis spaudos pikniko pelno -—25.00 
J. Sliumba, Toronto, Ont., Canada------------- ------------- • — 1.00
S. Juškevičius, Saginav/, Mich. —i—— ------------------ 1.00
St. M. Leesis, Saginaw, Mich. -----------------------------------1.0,0
J. Bondžinskaitė, New York ------------------------------------ 5.00
Geo. Žilinskas, Suffield, Conn. -------------------------- - ----- 5.00
Lietuvos Draugas —»--------------------------------------------- 50.00

Viso per rugpjūčio mėn. įplaukė $113.25
Pirmiau įplaukė 1012.99

Išviso iki rugsėjo 1 d. įplaukė $1126.24 
V. Rudaitis, ižd.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphiečiai, Kada Mes 

Įsteigsime Laisvą Radio?
Nuo senų laikų, kaip tik už

gimė lietuviškas judėjimas, 
kaip tik pradėjo tvertis lietu
viškos organizacijos, Philadel
phia buvo centru progresyviš- 
ko judėjimo. Reikia duoti kre
ditas čia lietuviams už jų pro- 
gresyviškumą. Tiesa, dar ir 
dabartiniu laiku čia progre- 
syviškas judėjimas atlieka sa
vo užduotį, mūsų veikėjai ir 
organizacijos buvo paskendę 
darbuose pagreitint karo lai
mėjimą, šelpime Lieutvos žmo
nių, agitacijoj prieš fašizmą 
ir t.t. Buvo daryta viskas, kas 
tik buvo galima padaryti.

Drąsiai galima sakyti, kad 
čia lietuviai neatsiliko veiki
me nuo kitų miestų lietuvių. 
Atsižvelgiant dar į tą, kad 
mes neturime spaudos savo 
mieste, kad mes neturime net 
vadinamų “profesionalų”, in
teligentijos savo tarpe, tai mū
sų nuveikti darbai turėtų būt 
pakelti dar ant didesnės auk
štumos. čia veikia, taip sa
kant, “inteligentija”: Merkiai, 
Šmitai, Zaleckas, Lukoševi
čius, Plungis, Rainis, Bender, 
Pranaitis, Urbienė, šapranaus- 
kienė ir daugelis kitų, nejieš- 
kančių garbės veikėjų, kurie 
stumia progreso judėjimą pir
myn. čia visados radosi daug 
geros širdies ir valios žmonių, 
kurie prisidėjo prie palaiky
mo progresyviško judėjimo. 
Čia randasi daug geraširdžių 
biznierių, kurie yra prisidėję 
su didelėmis aukomis palai
kymui mūsų judėjimo ir šel
pime Lietuvos nelaimingųjų,, 
yra aukavusių net po keletą 
šimtų dolerių. Tą viską sudė
jus krūvon, mes iki šiam lai
kui buvome pakilę pusėtinon 
aukštumon. Tai taip dalykai 
Stovi iš gerosios pusės.

Dabar pažvelkime iš blo
gosios pusės, tai pamatysime, 
kad pas mus atsirandą didelė 
spraga, mums artinasi pavo
jus. Ta spraga, tai neturėji
mas ■ laisyo radio. Tas turi 
būt atlikta greitai, be jokio 
atidėliojimo. Mūsų priešai vei
kia organizuotai, jie nesnaud
žia, jie supranta savo parei
gas. šalę saVQ organizacijų, 
kurias jie palaiko savo tiks
lams, jie turi neva “lietuviš
ką” radio ir kas savaitė per 
2 valandas jie skelbia viso
kias nesąmones, nuodydami 
žmonių protą. Laike karo jie 
negalėjo pasirodyti atvirais 
fašistais visame kame. Dėl 
svieto ąkių jie bandė priąid^ti 
prie rinįįmp ąukų Raudona
jam Kryžiui, pardayinčjo į:ą- 
ro bonus , bet tas viskas bu
vo daroma padengti savo fa
šistinį veidą. Dėl svieto akių, 
nors jie ir bandė remti mūsų 
•valdžią kovoje prieš fašizmą, 
bęt iš kitos pusės jie varė ir 
dabar varo šykšči^uąią agita
ciją už lietuviškus fašistus.

Progresyviškoms organiza
cijoms nėra vietos t&m “lie- / • • • ' • . ■' • •*.

tuviškam” radio, jei organi
zacija nėra fašistinė, tau nėra 
ten vietos. Mūsų daugelis ge
ros valios biznierių yra apgau
tais. Jie duoda savo pagarsini
mus, nesuprasdami, kad tuom 
jie remia fašistus. Jie suren
ka nuo kitataučių antifašistų 
biznierių pagarsinimus, kurie 
nežino, kad tuomi jie re
mia fašistus. Tas viskas daro 
gėdą mums visiems. Čia mes 
turime rimtai pagalvoti ir im
tis už darbo be jokio atidėlio
jimo. Mes gal buvome per
daug užversti darbais ir neat
kreipėme atydos kas aplink 
mumis dedasi, mes gal neįver
tinome svarbos, kurią atlieka 
radio. Jeigu mums reikėtų
laikinai net padėti kitus vi
suomeniškus reikalus į šalį į- 
steigimui laisvo radio, tai 
tuom mes neikiek nepadary- 
tumėm prasižeilgimo. Įsteigi
mas laisvo radio yra visuo
menės reikalas. Todėl, kliubai
ir kitos organizacijos turėtų 
išrinkti komitetus, kad pada
ryti planus, kaip ir kokiu bū
du laisvas radio turėtu veikti 
ir tvarkytis.

žinant mūsų visuomenę, ži
nant mūsų geraširdžius biz
nierius, kurie visados rėmė 
mumis visuose mūsų užmany
muose, tai neapsiriksiu pasa
kęs, kad laisvas radio bus į- 
steigtas, tik reikia iniciatyvos 
ir pasidarbavimo. Taigi, prie 
darbo, draugės ir draugai, o 
ateitis bus mūsų!

J. A. Bekampis

Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Aline)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ON THEIR WAY to attend rF session 
of the new Parliament in London 
are''Aneurin Bevan and his wife, 
better known as Jennie Lee.1 Both 
jwere elected to the British Parlia
ment during the Labor Party land
slide that ousted the.Churchill gov- 
crnuient.'fA' ’’ "^(InternatioiialjJ

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS . MOTERYS 
Patyrimas nereikalingas. Prie dirbtinių gėlių. 

5 dienų savaitė.
55c Į VALANDA PRADŽIAI. 
VIRŠLAIKIAI. APMOKAMOS 

V AKACIJOS IR ŠVENTES.
CAVALIER GLASS CO.

21-16 44TH ROAD, 
LONG ISLAND CITY.

(210)

OPERATORĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

Prie Singer Siuvamų Mašinų 
SU AR BE PATYRIMO

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

48-15 34th St., L. I. City.
(211)

MERGINOS-MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

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

INGE, 59 Pine St., Now York City. 
' (X)

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

ALDLD 84 kp. susirinkimas jvyks 
9 d. rugsėjo, 3 vai. dieną, pas J. 
Bimbą,' 161 E. 16th St. Visi nariai
malonėkite dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų. Šių metų knyga jau prisiųsta, 
kurie dalyvaus susirinkime gaus 
knygą — Bernardo Gavelio Klaida. 
Taipgi bus išduotas raportas iš dvie
jų įvykusių piknikų; sužinosite apie 
vakarienę, kurią ruošia trys tautos 
bendrai su ALDLD 84 kp., rugsėjo 
30 d., Rusų salėje, W. Patersone. 
—■ J. Bimba, sekr. (209-210)

• MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas jvyks 

rugsėjo 10 d. Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7:30 v. v. Visi nariai 
prašohū laiku dalyvauti susirinkime 
ir tinkamai prisirengti prie žiemos 
sezono.—G. Shimaitis. (209-210)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks rugsėjo 10 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
dalyvauti, nes reikia prisiruošti prie 
rudeninių reikalų — taipgi užbaigti 
vasarinius. — A. W. (209-210)

WORCESTER, MASS.
Atydai Aido Choro nariam! Pra

šome visus narius, taipgi ir naujus, 
dalyvauti Liet, salėje, 29 Endicott 
St., rugsėjo 9 d., punktualiai 1-mą 
vai. dieną. Pradėsime sezono pra
džios praktikas, taipgi išgirsime ko
miteto pranešimą.—Kom. (209-210)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 9 d., 11 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Prašau visų dalyvauti,' pasi
imti knygą, kurią dabar gavome iš 
Centro. Tie, kurie nemokėjote už 
šiuos metus, dalyvaukite susirinkime 
ir užsimokėkite, nes kitaip knygos 
negausite. Taipgi tie draugai, kurie 
užsimokėję, ateikite pasiimti knygą, 
nes į stubas nepristatysime. — J. M. 
Lukas, sekr. (209-210)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 9 d., pas d. E. Geležauskie- 
nę, 1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. 
Draugai, dalyvaukite, nes turime 
šių metų knygą “Bernardo Gavelio 
Klaida,” kurią kiekvienas narys už
simokėjęs šių metų duokles, gaus.
Taipgi, kurie prisirašys ir užsimokės 
$1.60, taip pat gaus viršminėtą kny
gą. Turime svarstyti ir kitus svar
bius reikalus — Lietuvos žmonėms 
pagalbą, prisiruošt prie . vakarienės 
ir tt. Tad dalyvaukite visi. — P. Šle
kaitis, sekr. (208-209)

MONTELLO, MASS.
Liet, Taut. Namo Dr-vė rengia 

pikniką savame parke, Winter St., 
ant Keswick Rd. Įvyks rugsėjo 9 d., 
kaip 1 vai. dieną. — Kviečia Valdy
ba.

ELIZABETH, N J.
Elizabeth-Linden ir apylinkės mez

gėjų susirinkimas jvyks 9 d. rugsėjo, 
L. P. Kliube, 408 Court St. Dalyvau- 

I kite vjsos.V— L. S. Sekr. (208-209) ----- J—------ -- ---- --- ... -   .

Vaikščioja Oru
I '4 ;Suaugę įmones, nešiodami 

gerus, su Arch įrengimu 
čeverykus, vaikščioja taip 

lengvai, kaip oru.

ĄEROTRED SHOES
Galite užsisakyti prisiųsdami 

s W. Yurkeviczius mierą, ir plotį (size) ir 
Ration Štampą) ir tųojąųs; gausite čeverykus C.O.D.

1' ' ' '* £ įfl < ‘ 1
\ V ' ‘Taipgi parduodu ant užsakymo pritąikytus geri^

Arch Plasko čeverykus, pądirbtus su, daktaro už
tvirtinimu, kurie yra labai geri ir kaina žema.

W. YURKEVICZIUS
P. O. BOX 63 ;MONTELLO, MASS.

HELP WANTED—MAJUS 
REIKALINGI VYRAI

PAGELBININKAI

SUSTATYTOJAI
PRIE '

Plieno Plokščių Darbo
VIRŠLAIKIAI—NUOLATINIS 

DARBAS.
ROY ENGINEERING

& IRON WORKS, INC.
OTSEGO & BAY STS.

(ERIE BASIN)
BROOKLYN, N. Y.

(212)

FOUNDRY PAGELBININKAI
MOLDING MAŠINŲ 

OPERATORIAI
TAIPGI PAGELBININKAI 

48 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS 

BURNHAM BOILER CORP.
701 SPRING ST., 

ELIZABETH, N. J»
(Route 25, Arti North Ave.)

MERGINOS-MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA 
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

LAIKAS IR PUSE U2 VIRŠLAIKĮ 
94 MOTT ST. (ARTI CANAL) 

(X)

MERGINOS
IR 

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas,

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL
QUILTING CO.,

. 43-15 34th St., L. I. City.
(211)

MERGINOS IR MOTERYS
Prie maisto pakavimo ir rūkštinimų darbo. 
Švarios, linksmos aplinkybės. Nuolatinis dar
bas. Gera alga. 5 Dienos. Daug viršlaikių.

ROTHMAN PICKLE WORKS
18 VARICK ST., BROOKLYN -

EVERGREEN 4-0878
(Arti Nassau Ave. Gatvekario) 

(Tiesiog priešais Paragon Oil Co.)
(209)

OPERATORĖS
Mokinės ir merginos abelnam darbui. 

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
JAY NOVELTY CO.,

101-03 103rd Ave., Ozone Park’, L. I.
(215)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis, lengvas 
fabriko darbas. Gera alga—viršlaikiai. PuikiSs 
sąlygos, ateitis. Sena patikiama organizacija.

STANDARD BRANDS, INC.
Kent Avė. ir Morton St., B’klyn.

(215)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PIENINIAI PARDAVĖJAI
PATYRĘ 

prie 
SUPERMARKET

Gera Aalga 
SERVICE DAIRIES

1042 — 3RD AVE., N. Y. C.
(212)

OPERATORIAI
prie paprastų suknelių. Gera alga patyru

siems ir greitiems darbininkas.
A&NE SMITH, 15 WEST 47TH ST., 

ROOM 1705, MANHATTAN.
(210)

NAUJAS IŠRADIMAS

/

išradiSAK-SAK Ointment, naujas 
mas, sudarytas pagal vėliausio mok
slo supratimo, stebėtinai greitai gel
bsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽĖ
JIMO, DEDERVINIŲ, PUČKŲ ir 
ECZEMO. Taipgi labai gelbsti nud 
PILES, raudonoji gysla, (hemorrhoi- 
dai) ir dėl niežėjimo kojų, kaip va
dina (Athlete’s foot). Su pirmu var
tojimu matysi pasekmes. Gal bandei 
visokias mostis, tai dar išbandyk ge
riausią. Saugokitės netikrų pasiūly
mų, visada žiūrėk ir reikalauk, kad 
būtų užrašas ant dėžės SAK-SAK 
OINTMENT, tai tik tada aplaikysi 
tikrąją. Užtikrinam pasekmes ar pi
nigus grąžiąam. Kaina $1.00. Reika
laukite šiuo antrašu:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

DĄNTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

(211)

VYRAI APTARNAVIMUI
NUOLATINIS DARBAS

Abelnas pataisymų darbas 
chemikalų fabrike.

Kreipkits
ARKANSAS COMPANY, Inc,

185 FOUNDRY ST., 
NEWARK, N. J.

(211)

VYRAI (2)
Prie Pakavimo ir Išsiuntimo 

Wholesale Garden Bulbs 
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas.
S. S. SKIDELSKY & CO.

144 W. 27th St., New York. CH. 4-4S27.
(211)

DIEMAKERS
Patyręs prie automatiškų 

progressive dies.
ACCO PRODUCTS

89TH AVE. & 24TH ST
LONG ISLAND CITY.

D2IULERIAI
Patyrę prie vyriškų ir moteriškų auksinių 

žiedų ir džiulerių. Nuolatinis darbas, 
dera alga, viršlaikiai.

CHURCH & COMPANY,
2 GARDEN ST., NEWARK, N. J.

(211)

VYRAI
* 17—25

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Patyrimas Nereikalingas 

FOUR STAR PLASTIC CO.
6115 — 3RD AVE., 

BROOKLYN.
(210)

APVALYTOJAS. Senyvas žmogus, kuris pa
geidauja gerų namų, kaip abelnai pagelbinin- 
kas. Nėra sunkaus darbo. Atskiras kambarys 

ir valgis; pridedant algą; 
gyvenimas su šeima.

PETER MILLER, 2545 OLINVILLE AVE., 
BRONX, N. Y. OLINVILLE 5-9092, 

klauskite Superintendent.
(210)

LANGŲ VALYTOJAI 
patyrę ar be patyrimo. Gera alga, 

nuolatinis darbas.
CITY & STATE WINDOW CLEANING CO., 
82 LESLIE ST., NEWARK. ESSEX 2-44OT.

(210)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

VYRAI & BERNIUKAI
Nelavinti fabriko darbininkai

PASTOVUS PAKILIMAI
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

94 MOTT ST. (ARTI ęANAL) 
\ (X>

APVALYTOJAI, • Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, įskaitant viršlaikius.

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

FABRIKUI DARBININKAI
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40 VALANDŲ SAVAITE 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

TAIPGI
Raštininkas išsiuntimui ir priėmimų 

departmental

WASHINE
National Sands, Inc.

Jacobus AveM Near Lincoln Highway 
SOUTH KEARNY, N. J. 

MARKET 3-4725
mo#)

5

BERNIUKAI IR VYRAI
Pakavimas 

ir
Išsiuntimų Departmental
Dienų, 40 Valandų Savaitę

VIRŠLAIKIAI
COLUMBIA IDEAL

QUILTING CO.
43-15 34th St., L. I. City

(till
T

Conęy Islandas apvaikščios 
pergalę su paradais ir links- 
mavimasis per 5 dienas, prade
dant 10-ta, baigiant 15-ta rug-? 
sėjo.



K.
M.

Šeštadienį, Rugsėjo-September 8

jog 
dėl

L

pareiškimą, 
teršimo kam
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yra Demokratų 
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NewWto^&gzfellnloi
Įspėjo Sveturgimius 

Apie Baugintojus 
Rinkimuose

Samuel Markewich, jxirmi- 
ninkas kalbėtojų konhteto, 
veikiančio už išrinkimą O’- 
Dwyer’io į New Yorko mies
to majorus, įspėjo sveturgi
mius ir negrus, kad jie gali ti
kėtis iš republikonų 
veiksmų atbauginimui nuo 
lyvavimo balsavimuose.

Markewich’ius pareiškė, 
galima tikėtis bauginiiYių 
to, kad William B. Herlands, 
buvęs tyrinėjimų komisionie- 
rius, tapo kampanijos vedėju 
republikonų kandidatui į ma
jorus, teisėjui Goldstein.

Markewich sakė, kad Her- 
lando patvarkymu pernai, 
prezidentiniuose rinkimuose, 
“buvo įvykių — ir tas yra už- 
rekorduota — seni ir išgąz- 
dinti sveturgimiai balsuotojai 
buvo ištraukti iš lovų anksty
bo ryto valandomis ir kaman- 
tinėjami.”

Jisai taipgi pasmerkė Her- 
lando pirmąjį 
kaipo “purviną 
paniją.” Tame 
me pareiškime 
Goldsteino kampanijos vedė
jo vietos Herlands sakė, būk 
“Tammany Hall - Marcanto- 
nio - požemio talkininkavimo 
klausimas nustelbia visus ki
tus klausimus kampanijoje.”

Kaip jau visiems žinoma, 
Marcantonio yra veteranas 
darbo žmonių ir abelnai liau
dies reikalų gynėjas Kongre
se, taipgi Darbo Partijos New 
Yorke pirmininkas. Primeti
mu jam požemio žeminama 
darbo žmonės.

Gi O’Dwyer, prieš kurį Her
lands veiks, 
Partijos ir 
kandidatas 
Goldstein’ą.

REAL ESTATE
Woodhaven, N. Y., 6-7 kambarių, 

atskirai statyti mūriniai namai; su 
šiluma, garadžiai; žemė 30x100; 
40x100; 60x100. Prekė $4,950 iki 
$9,500.

Dviem šeimynom mūriniai namai, 
atskirai statyti, su šiluma, garadžiai 
— 11 kambarių, žemė 40x100; 
60x100. Prekė $7,500 iki $14,950.

Parduodame visose dalyse miesto, 
visokius namus ir farmas.

ZINIS
REpubllc 9-1506.

. (208-209)

literatūra. Mū- 
šimtą knygelių 

ir pritrukusios, 
knygelės parda-

FILMOS - TEATRAI

J Draugijų Pikniką Galite 
Vykti Tiesiai (š Darbo

Jeigu jums šį šeštadienį‘pri
sieitų dirbti, o darbas toli nuo 
namų, jums nėra reik-alo var
gintis važiuoti namo pasiruoš
ti piknikui.

Draugijų piknike rengėjai 
ves visą biznį pačiame parke 
(tik prie parko užeigoje — 
aludėje ir valgykloje — par
ko savininkų biznis). Pikniko 
rengėjai jau nuo 1 valandos 
turės gatavas vaišes: namie 
keptos hamės, dešrų ir kitų 
gerų valgių. O jeigu nuo to 
lieka centas kitas pelno, jis 
eina darbui už gerovę visiems.

Antano Pavidžio orkestrą 
gros šokiams. Bus programa.

LDS, LLD pirmųjų kuopų, 
Aido Choro ir Moterų Kliubo 
bendras piknikas įvyks jau šį 
šeštadienį, rugsėjo 8-tą. Pra
džia 1 vai.

Vieta: National Hali ir 
Park, 65-13 38th Ave., Wood
side. Privažiuojama visomis 
trimis subways, iš Maspetho 
ir Greenpoint busais ir Long 
Island gelžkeliu. Smulkmenin- 
go kelrodžio žiūrėkite skelbi
me. , Komisija.

Smagiai Važiavome ir 
Svečiavomės Pas

Philadelphiečius
sekmadienio rytą 

Laisvės įstaigos pa- 
į philadelphiečių su 
draugijomis rengtą

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Rugsėjo 5-tą iš ryto atrodė, 
kad nebus darbo' vakare su
ėjusiems į Lietuvai Pagalbos. 
Teikimo Komiteto Centrą, 417 
Lorimer St., Brookjyne. Ta
čiau dieną atvežė gausų siun
tinį dovanų iš Bostono. Tai 
suaukotieji per tenykštį LPTK 
skyrių. A. Bimba turėjo dar
belio dėžes sunešti į krautu
vę.'

Vakare susirinko graži tal
ka ir šį gavinį “sunaikino.” 
Prikrovė 5 didžiulius rutulius. 
Prie paspartinimo darbo čio
nai prisidėjo jau atliktai, dar
bas tenai. Drabužiai atsiųsti 
jau perrinkti, sutvarkyti, tin
kami siųsti.

Dirbo Centre
Trečiadienį talkoje buvo 

Balčiūnas, M. Yakštienė, 
Misevičienė, N. Buknienė, 
W. Tamsonas, V. Būnkus, 
Kasmočienė, A. Bimba, 
Gavrilovičius. Taipgi pribuvo 
naujas mašinos sukėjas *— Jo
nas Siurba.

Praėjus karščiams, taipgi 
artėjant Dešimtojo Siuntinio 
užbaigos laikui, reikia tikėtis’ 
tankiau ir po daugiau atve- 
žant-atnešant dovanų. Tad vi
si galintieji prisidėti darbu 
prašomi užeiti tankiau.

Dirbama trim vakarais: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais.

Drabužių Aukojo šie Brookjy- 
no ir Apylinkes Draugai: 
Lillian Kavaliauskaitė, Al-

P.

dona Kelly, A. Zablackienė, 
Nellie Venta, M. Kulikienė, 
Eva T. Mizarienė, Guogienė, 
M. Kreivėnienė, B. E. Senke- 
vičienė, Ant. Briedis, K. Son
gaila, A. Bush, Pranaičiai, K. 
ir J. Rušinskai, Catherine Vig- 
lione, Matilda Petraitis, 
Sholomskas, Seliskienė,
Balch tinas, P. Babarskas, An
na .Paliokas, Peter Pakalnis.

Peter Butkis, Albina Dau
gėla, Konstantine Sabaleskis, 
Honekman, U. Bagdonienė, P. 
Petraitis, F. Reinhardt, Jur
gis Tamulinas, J. Milmantas, 
Ann Shavenham, Tillie Urbai- 
tienė, M. Bonkevičienė, Vero
nica Višniauskienė, P. Juod
zevičius, F. černevičius, Pet
ras Paliokas, Mr. ir MVs. A. 
Sirutis, Ona Kuršvičiuįe, M. 
Jakštienė.

Kai kurie iš čia minėtų 
draugų reguliariai' darbuojasi 
renkant drabužius.

Galėsite Dovanas Atnešti j 
Pikniką Šeštadieni

Draugijų pikniko komisija 
leido-LPTK Brooklyno skyriui 
turėti savo stalą piknike, 
įvyksiančiame rugsėjo 8-tą, 
Woodsidej, National Park. 
Prie stalo visą laiką bus sky
riaus veikėjai, kurie priims ir 
užrašys jūsų atneštas dovanas 
drabužiais, čeverykais, džio- 
vintu-kenuotu maistu ar pini
gais supirkimui ‘ leistų pirkti 
įr išsiųsti naujų daiktų.

Pereito 
busu nuo 
traukėme 
apylinkių
Laisvės naudai pikniką. Dau
gelis kitų brooklyniečių jau 
buvo iš vakaro išvažiavę pas 
philadelphiečius svečiuosna, o 
dar kiti rengėsi išvažiuoti sa
vomis mašinomis vėliau.

Važiavome smagiai, nes va
žiavome į svečius. Bet už vis 
smagiausis buvo C. Briedis. 
Jis sakėsi važiuojąs namo, ka
dangi piknikas buvo rengia
mas Deer Parke.

Bene liūdniausis ar bent 
ramiausia buvo jaunasis An
tanas Navikas, tur būt pirmu 
kartu patekęs į busą be jau
nųjų choristų. Mat, buso gavi
mas iki paskutinių dienų ne
buvo užtikrintas, tad nebebu
vo sudaryta sąlygų Aido Cho
rui ten važiuoti. Pirm karo 
choras visuomet važiuodavo 
ir dainuodavo ne tik progra
moje, bet ir kelyje.

Moterys važiavo vežinos di
deliais ryšuliais. Manėme, kad 
gal pavaišins. Ir pavaišino, bet 
ne visos. Nuvažiavus pasirodė, 
jog viename ryšulyje būta 
knygelės apie Melnikaitę. ži
nodamos, jog ten namiškės bus 
užimtos pikniko darbais, ne
turės laiko literatūrai, mūsiš
kės nusivežė savo “zoposto.” 
Kaip pasirodė, neklydusios. 
Philadelphietės veikėjos, ku
rių tik sveildata nešė, visos tu
rėjo rankas kupinas darbo 
priimti ir pavaišinti svečius. 
Jos mus pasitiko prie vartų, 
jos pasitiko prie valgių. Ir 
prie aprūpinimo gėrimais dau
gelis moterų dirbo greta vyrų. 
Tūkstantines minias svečių 
priimti ir pavaišinti, tai ne bai-' 
kos. Net dviem atvejais gėri
mų pritrūko.

Taigi, viešnioms liko proga

padirbėti su 
siškės sakėsi 
nusivežusios 
Jei neklystu,
vinėtojų čampione išėjo lais- 
vietė Helen Feiferis su 40 
knygelių, Natalija Nagulevi- 
čiutė — 30, Vera Mikutaity- 
tė (iš Teaneck) — 20, Irena 
Levanienė — 10.

Piknike pasimatėm su sve
čiais bent iš 4 valstijų ir su 
daugeliu “saviškių” - brook- 
lyniečių. Gražus ir ilgokas po
pietis atrodė labai ■'trumpas. 
Susitarę išvažiuoti namo 7 :30, 
veik visi pavėlavom prie bu- 
so, išvažiavome tik valanda 
vėliau ir, jau galima iš anks
to suprasti, po tokio pikniko 
neliūdė^m grįždami namo.

Do-Re-Mi
Just to remind all the Aido 

Chorus members that the Cho
rus began rehearsing songs 
for Operetta “Kada Kaimas 
Nemiega” August 24. Since 
that day the rehearsals are 
held regularly every Friday 
8 P.M., Laisve’s Hall.

“Kada Kaimas Nemiega”
Operetės “Kada Kaimas 

Nemiega” perstatymas įvyks 
spalių (October) 21 d., 'šiais 
metais, didžiulėje Labor Ly
ceum svetainėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne.

Bilietai jau platinami iš 
anksto, o Aido Choras stro
piai ruošiasi sėkmingam šios 
operetės perstatymui.

Dar vis reikalinga chorui 
daugiau dainininkų, kaip ir 
asmenų, galinčių vaidinti, nes 
operetėje' dalyvauja ne tik 
principaliai, turinti roles vai
dylos, bet kartu vaidina ir vi
sas choras grupėmis. Dėl
svarbu, kad visi choristai at
eitų į repeticijas, taipgi pagei
daujama, kad prisidėtų prie 
šio darbo meną mėgianti as
menys, nepaisant ar juos kas 

pakalbins ar ne. A.C.C.

Generolas Eisenhower Aktorius su Tūkstančiais Eiliny 
Kariškių Filmoje “The True Glory”

Rugsėjo 7-tą (šiandien), 
Victoria Teatre, Broadway ir 
46th St., New Yorke,' prade
dama rodyti filmą “The True 
Glory,” gaminta nę Hollywoo- 

bet Europoje, nuo D-Day

— pra- 
šį vaka- 

bet 
jūs 
ge-

nu-

to

Gen. D. Eisenhower 
(dienos amerikiečių išsikėli- 
mo Normandijon) iki V-E 
Day (Pergalės Europoje Die
nos).

Filmą sudaryta iš dešimties 
milionų 
kurias 
kiečių 
veikslai 
traukos 
nuostabią filmą. Nuostabią 
tuomi, kad ji yra tikrųjų 
veiksmų filmą. Tikras paveiks
las pavojų, vargo, kančių, su
manios iniciatyvos ir pasiau
kojimo, galų gale atvedusio 
mūsų šalį į garbingą pergalę 
greta didžiųjų talkininkų.

Taigi, filmoje “Tikroji Gar
bė” matysime daug nematytų 
vaizdų h', gal būt, pažįstamų 
žmonių karo veiksmuose.

Patsai generolas Dwight D. 
Eisenhower pasakė filmai įva
dinę kalbą taip pat beveik 
pripuolamai. Jam pasakyta, 
kad reikia filmai įvado — at
siliepimo į publiką, kuri tą 
filmą ne už ilgo turės matyti.

veiksmai filmoje 
ne lengviau at-

filmos, jos direk-

pėdų atskirų filmų, 
nutraukė 1,400 ameri- 
karo filmininkų. Pa- 

peržiūrėta ir jų iš- 
sugrupuotos į vieną 

filmą.
ji

Generolas ryte pasirašęs kal
bą, o po piet atėjęs ją įkal
bėti prieš paveikslininkus.

Generolas generolu, bet di
rektorius direktorių. Kapito
nui Garson Kanin teko diri
guoti scena ir jis ne visai bu
vęs pasitenkinęs generolo ak
toryste, o pasakyti generolui 
visgi kažkaip jaučiasi lyg ne 
vietoj. — “Generole 
dėjo jis nedrąsiai, —
rą aš gal patapsiu eiliniu, 
turiu jums pasakyti, kad 
tą sceną galėtumėte atlikti 
riau.”

Eisenhower nusijuokė ir
ėjo iš antro karto daryti tą 
pačią sceną. Tačiau pamatęs 
filmą rodant Paryžiuje, sako
ma, net paantrinta savo akto
rystės scena generolas buvo 
nepasitenkinęs, rankomis už
sidengė akis. Pasirodo, mėgė
jo vaidylos 
ir generolui 
likti.

Sudaryme
cijoj, su Kanin’u, gerai žino
mu Hollywoode, dalyvavo žy
mus anglų direktorius Carol 
Reed. Aiškinimą bendrai ruo
šė saržentas Guy Trosper, ka
rys Harry Brown, saržentas 
Saul Levitt. Ją įkalbėjo iš 
pradžių Eisenhower, paskiau 
anglų aktorius Robert Harris 
ir toliau 130 eilinių karių. Tie 
balsai parinkti iš dešimterio
pai tiek balsų, užrekoruotų to
se filmose, iš kurių sudaryta 
filmą “The True Glory.”

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

PIKNIKAS

SUSIRINKIMAI
Rugsėjo 7 d. įvyks LDS 1 kp. su

sirinkimas, Laisvės salėje. Visi na
riai pasistengkite dalyvauti, ypatin
gai tie, kuriems reikės pasimokėti. 
Nesusispenduokite. Kurie galite, at
siveskite ir naujų narių. Pradžia 
7:30 vai. vak. — M. Stakovas, užra
šų sekr. (208-209)

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalu i 
padidinu

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam. 
+

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

, Laidotuvių Direktorius

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-
esant ir 

tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stono Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

**

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Langines,

kitokių

Rengia bendrai Lietuvių Literatūros Draugijos 1 ir 81 .kps., Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1 kuopa ir Aido* Choras

NATIONAL HALL AND PARK
65-13 - 38th Ave. Woodside, Long Island

Pradžia 1-mą vai. dieną
Bus gera orkestrą, kuri grieš lietuvių ir amerikiečių šokius 

Bus Koncertine Programa ir Prakalbos
Gerbiami<lietuviai ir lietuvės! Šį pikniką rengia didžiosios organizacijos^ 

kurios visomis jėgomis rėmė mūsų karo laimėjimui pastangas ir kovoja už 
žmonių geresnį gyvenimą.

Visas ir visus kviečiame skaitlingai atsilankyti. Turėsime skanaus valgio 
ir gėrimų. Visi bendrai galėsime atžymėti mūsų pergales. Įžanga su taksais 
J50 centų ypatai. Visus ir Visas Kviečia Rengėjai.

KELRODIS: Piknikas įvyks tame pačiame parke, kur pereitais metais įvyko Lietuvos žmonių 
pagalbai. Pasiekti galima:

IŠ Williamsburg ir Central Brooklyno “Independent Subway” GG traukinį ir išlipti ant 65th St. 
Už poros blokų parkas.

IŠ Jamaica “Independent Subway” bile traukiniu “E” ar “F” iki Roosevelt Ave. Iš čia reikia 
persėsti ant lokalinio GG traukinio ir išlipti ant 65th St.

IŠ East New Yorko BMT traukiniais iki Hewes St., čia išlipti ir ant Unioh Avė. paimti “Inde
pendent Subway” GG traukinį į Jamaica pusę ir išlipti ant 65th St. •

IŠ Greenpoint Red busai priveža iki pat parko vartų.
Iš Maspeth nuo Car Bam paimti Woodside busus ir važiuoti iki sustoja’, o nuo ten tik du blokai 
Automobiliais reikia važiuoti Queens Blvd, iki 65th St., o pasukus į 65th St. privažiuosite iki parko. 
Parkas yra tarpe 65th ir 69th Sts. ir tarpe 37th (Polk) Avė. ir 38th Avė. Galima privažiuoti ir 

BMT ir IRT traukiniais iki 69th St. stoties ir Roosevelt Ave., Woodside.

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

Persodlnam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

►◄□M
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Tru - Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAC’D ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St 
T®I: ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y
ATDARA VAKARAIS




