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Sako Kad Taksai Bus
Numušti 15 Nuošimčiu

pa-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

i Washing tonas. — Mont-
Jungtin. Tautų organizaci-’gomery Ward kompanija

Juodasis Marketas Japonijoj

i

Są-

*

.4

pirmam puslapy- 
laišką iš Vokieti-

Mexico City. — Spalių 12 
d. čionai susirinks Ispani
jos seimas, kurio didžiuma 
narių yra ištrėmime ir gy
vena Meksikoje.

Washingtonas. — Perei
tą savaitę iš darbų atleista 
309,000 darbininkų.

gir- 
ati-

Susirinks Ispanijos Respub
likos Seimas

(Lietuvio kario laiškas iš 
Vokietijos)

Nuo dabar
Tautos valdys

padavė apeliaciją į šalies 
Aukščiausį Teismą, kad 
teismas pripažintų valdžios 
paėmimą kompanijos nuo
savybės nelegališku.

Darbo Žmonių 
Dienrašti*

Kaina $6.50 Metam*
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Yokohama.— Japonijos 
laivyno admirolas Takata 
teigia, kad karą prieš japo
nus laimėję Jungtinių Tau
tų lėktuvai.

Skaičiau laišką, atėjusį iš 
Vokietijos nuo tūlo pabėgėlio. 
Tasai išsigimėlis per akis me
luoja. Moteriškė, kuri tą laiš
ką gavo, sako, kad pradžioje 
karo jos du broliai buvo iš
vežti Vokietijon į vergiją. 
Vienas jų ten ir žuvo.

Gi tas pabėgėlis jai rašo, 
kad jos broliai savanoriai
bėgę pas savo geradarius na
cius į Vokietiją!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija Washingtone parei
kalavus, kad Karaliaučius būtų 
prijungtas prie Lietuvos, o ne 
atiduotas Rusijai.

Ar jau visai tiems žmonėms 
protas susimaišė? Kur jie 
dėjo, kad Karaliaučius yra 
duodamas Rusijai?

Karaliaučius ten Tarybų
jungai. Rusija yra tik viena tos 
Sąjungos respublika. Lietuva 
irgi yra Tarybų Sąjungos narė.

(Tąsa 5-me pusi.)

laikraščių 
“Lietuviai” 
klausiau,

Washingtonas. — Su lap
kričio 1 diena bus panaikin
ti visi busais važinėjimo 
suvaržymai.

KRISLAI
Pasiskaitykite ir Atminkite. 
Juodašimtiška Propaganda. 
Nepadėjo ir Nesurado.
Nesitiki, bet Blofina.
Karaliaučius ir Kryžiokai.
Popiežius Gudresnis.
Negarbingoje Rolėje.

A. BIM1BA

šiandien 
je randate 
jos. Rašo lietuvis karys. Rašo 
apie lietuvius pabėgėlius Vo
kietijoje. Labai gražiai jis nu
šviečia tuos elementus. Jie nu
sikaltę prieš Lietuvos žmo
nes — sunkiai nusikaltę. Dau
gelis jų yra pikti kriminalis
tai, padėję naciams medžioti 
ir žudyti partizanus.

Končiaus Fondas tuos ele
mentus šelpia ir globoja.

Tie kriminalistai užpildo 
klerikalų, tautininkų ir men
ševikų spaudą raštais.

Neseniai skaitėte Laisvėje 
brooklyniečio J. L. straipsne
lį “Kruoniškiams.” Jis gavęs 
net tris laiškus iš Vokietijos 
nuo vieno pabėgėlio. Pabėgė
lis rašo ir skundžiasi, kad 
Lietuvoje bolševikai jo visą 
šeimą išžudę ir visą Kruonės 
kaimą sulyginę su žeme!

Bet J. L. sako:
“Na, o man rašo iš tėviš

kės, kad ten karo fronto ne
paliesta, net gi jo, pabėgėlio, 
žmona gavus nuo manęs laiš
ką. Taigi, pasirodo, kad jis 
meluoja, kad ten ‘sudeginta ir 
visi išžudyti/ Matyt, jis tam 
rašo, kad pridavus man dau
giau gailestingumo.”

Šitie pabėgėlių laiškai yra 
juodašimtiška propaganda. 
Juos talpina Naujienos, Drau
gas, Keleivis, Amerika, Vieny
bė, Darbininkas.

Naujienų redaktorius sakosi 
suradęs Rusijoje naujas klases. 
Svarbiausioji esanti Raudono
sios Armijos “karininkų klasė.” 
(N., rugs. 5d.).

O gi faktas yra, kad tasai 
žmogus ten jokių klasių nepa
dėjo ir jokių klasių nesurado. 
Nuo pat 1917 metų kasmet ji
sai Tarybų žemėje prikelia se
nąsias klases ir prikepa daugy
bę naujų. O kaip jų nebuvo, taip 
ir nėra.

Raudonosios Armijos kari
ninkai nėra jokia klasė. Juos 
klase gali vadinti tik tas, ku
ris nenusimano apie socialines 
klases nei tiek, kiek pradinės 
mokyklos vaikas.

Sandaros redaktorius sako: 
“Nors mes nesitikime, kad 
Jaltos ir Potsdamo nuospren
džiai' bus pakeisti, bet tegul 
nors amerikiečiai žino, kokios 
skriaudos daromos Lietu, 
vai” (S., rugpj. 31 d.).

Vadinasi, nesitikų kad Lietu
va bus atimta iš Tarybų Sąjun
gos ir pavesta smetonininkams. 
Nesitiki, kad Lietuvoje sugrįš 
dvarai su dvarininkais ir kapi
talistai su plėšikiškais apetitais.

Tačiau blofina, trankosi į 
Washingtoną, švaisto visuome
nės pinigus, apgaudinėja ne tik 
lietuvius, bet abelnai visus ame
rikiečius.

Washingtonas. — Senato 
Finanąų Komisijos pirmi
ninkas Walter George spė
ja, kad neužilgo taksai bus 
smarkiai sumažinti. Jis ma
no, kad ateinančiais metais 
jau reikės mokėti mažiau' 
taksų nuo 15 iki 18 nuoš. 
Skaitant pinigais, Ameri
kos žmonės 1946 metais su
mokėsią penkiais bilionais 
dolerių mažiau.

Atidengs Naujus Japo
ną Žiaurumus

Honolulu. — Čionai pri
buvo Amerikos didvyris ge
nerolas Wainwright, kuris 
kelis metus išbuvo japonų 
nelaisvėje. Jisai matė savo 
akimis, kaip japonai elgėsi 
su amerikiečiais ir kitais 
karo nelaisviais. Jis ir pats 
daug nukentėjo — kentėjo 
mušimus ir paniekinimus.

Gen. Wainwright sako, 
kad jis patieks mūsų karo 
departmentui platų prane
šimą apie savo patyrimus 
japonų nelaisvėje. Laukia
ma atidengimo naujų japo
nų žiaurumų.

Tokio. — Amerikiečiai 
surado visoje Japonijoj ne
girdėtai platų juodąjį mar- 
ketą. Palyginus su prieška
rinėmis kainomis, už dau
gelį daiktų dabar reikia 
mokėti du šimtu sykių dau
giau.

Karštos Informacijos Apie Lietuvius Pabėgėlius Vokietijoj

Apie lietuvius, kurie atsi
dūrė Vokietijon po antrojo 
pasaulinio karo, daug gir
dime. Daug Amerikos lie
tuvių negali • įsivaizdinti, 
kas tie lietuyiai, iš kur jie 
subėgo Vokietijon ir kodėl 
jie bėgo. Aš mačiau daug 
tų lietuvių. Kalbėjausi su 
jais ir artimai susipažinau 
su jų įvairiomis problemo
mis. Ir jie turi be galo daug 
problemų. Jiems yra nepa
vydėtinas gyvenimas, jų at
eitis atrodo prasta.

Kodėl jie tokioj padėtyje 
atsidūrė? Kas kaltas? Tūli 
iš jų sako, kad geriau mirti 
čia, o ne grįžti savo tėvy
nėn, “kol rusai tenai bus.”

Nemažai ir Amerikos 
lietuvių karių kalbėjosi iy 
matėsi su lietuviais. Tani
kiai, kai tik į naują miestą 
atvažiuodavome, mes, ku
rie mokame lietuvių kalbą,
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Amerikos Vėliava Ant Tokio, MacArthur 
Įsteigė Galią Ant Sumuštos Japonijos

Republikonai Organizuojasi Kovai/Prieš 
Prez. Trumano Rekonversijos Programą

Tokio, rugš. 8 d. — Šian
dien šioje sudaužytus Japo
nijos imperijos sostinėje iš
didžiai užplevėsavo Ameri
kos “Stars and Stripes”. 
Vardu Jungtinių Tautų, 
gen. MacArthur formaliai 
ir oficialiai įsteigė galią ant 
Japonijos. 
Jungtinės 
Japoniją. Kaipo jų įgalio
tinio, MacArthur patvar
kymai ir įsakymai bus pri
valomi visiems japonams.

Gen. MacArthur pribuvo 
į Tokio su visai nedidele 
sargyba. Atlydėjo jį tiktai

Vokiečiai Nužudė 8 Ameri
kiečius Lakūnus

Paryžius. — Sužinota ir 
pranešta, Had naciai 1944 
metais nužudė aštuonis a- 
merikiečius lakūnus, pate
kusius jų nelaisvėn. Juos 
nužudė civiliai naciai. Už 
tą baisią kriminalystę su
areštuoti septyni vokiečiai.

Stettinius Ragina Tuojau 
Steigti Jungtinių Tautų 

Aparatą
Londonas. — Čionai pri

buvo Amerikos atstovas į 
Jungtin. Tautų organizaci
ją ponas Stettinius. Jis iš
leido platų ir karštą pareiš
kimą. Stettinius ragina, 
kad tuojau būtų įsteigta 

ja. Atidėliojimas, girdi, 
kenkia taikos reikalui. Jis 
nori, kad Jungtinių Tautų 
Generalio Seimo organiza
cinė komisija susirinktų 
kada nors lapkričio mėnesį, 
o patsai seimas, kad savo 
pirmą sesiją laikytų 1946 
metų balandžio mėnesį.

Tokio. — Surasta, kad 
karo metu Japonijoj buvo 
išnykę visi moksliniai tyri
nėjimai/ Mokslinės labora
torijos buvo paverstos bra
vorais.

eidavome jieškoti lietuvių. 
Tų pabėgėlių kalba, nuo 
pradžįos iki pabaigos, vi
sur, visaip atkreipta prieš 
rusus, žydus/ geltonąją ra
sę, bolševizmą. Visokių da
lykų jie pripasakoja “apie 
rusų barbarizmą”, apie jų 
nemokėjimą apsieiti “kaip 
civilizuotas lietuvis”, kai 
pirmose dienose buvo įsteig
ta Sovietų bazės Lietuvoj.

Iš tų visų kalbu štai prie 
kokios išvados galima priei
ti. Paviršutiniai išrodo, 
kad pabėgėliai nekenčia nei 
nacių, nei bolševikų. Nors, 
kaip jie sako, vistiek vokie
čiai “kur kas civilizuotesnį 
už rusus”. Bet noromą-ne- 
noroms, kalbant apie savo 
gyvenimą Lietuvoje laike 
vokiečių okupacijos, kartas 
nuo karto kiekvienas j u yra 
išsitaręs, kad jis arba ji 
kaip nors, kur nors yra nu
sidėjęs prieš Lietuvos liau
dį, ir todėl bijosi grįžti, jei
gu nebus įsteigta tokia val- 

vienas garsiosios Pirmosios 
Kavalerijos Divizijos Pir
mojo Regimento skvadro- 
nas. Su juomi pribuvo jo 
štabo nariai ir pagelbinin- 
kai. Apsistojo Amerikos 
ambasados rūmuose ir 
tuojau ant jų buvo iškelta 
Amerikos vėliava. Ceremo
nijos buvo paprastos ir 
trumpos.

Japonijos valdžia buvo 
pasiūlius, kad jinai suteiks 
didelę policijos sargybą, 
kad iš abiejų, pusių per dvi
dešimt mylių japonai ap
sups tą kelią, kuriuomi ge-

Yokohama. — Amerikos 
okupacinė vyriausybė pra
dėjo oficialį tyrinėjimą ja
ponų žiaurumų prieš karo 
belaisvius. . Laukiama suė
mimo daug kriminalistų.

Managua. — Nicaraguos 
vyriausybė nutarė išnaikin
ti visoje šalyj’b .beraštišku- 
mą. Visi nemoką rašyti ir 
skaityti žmonės tarpe 15 ir 
50 metų bus priversti lan
kyti mokyklą ir išmokti!

New Yorkas.— Air Lines 
Mechanics Association, ne
priklausoma unija, nutarė 
prisidėti prie United Auto
mobile Workers of Ameri
ca.

Kas Jie Per Vieni? Iš Kur Jie Čia Atsira
do? Ką Jie Veikė Būdami Lietuvoje? Ko 

Jie Užsitarnauja ir Ko Jie Tikisi?
džia, kurios protekciją jie 
gaus.

. Pavyzdžiui, teko Muni- 
che susipažinti su keliais 
jaunais vyrais. Jie tarnavo 
Plechavičiaus kariuomenė
je, vėliau, kada buvo palei
sti Plechavičiukai, jie įstojo 
į Vokietijos kariuomenę. 
Būdami Liėtuvoj, jie me
džiojo “banditus” (suprask, 
partizanus). Jie ir dabar 
didžiuojasi, kaip jiems vie
ną kartą teko užpulti ant 
12 tokių “banditų”, kurie 
sprogdino geležinkelius, 
trobas ir įstaigas, kur gy
veno “tikrieji” lietdviai ir, 
žinoma, vokiečiai okupan
tai. Pastatė,juo$ prie sie
nos, kiekvienam po kulką į- 

nerolas ir jojo štabas va
žiuos. Tačiau MacArthur 
atmetė šitą pasiūlymą ir 
pribuvo miestan tik savo 
sargybos lydimas.

“Lai mūsų vėliava plevė
suoja visu savo išdidumu, 
kaipo simbolis vilties pris
paustiesiems ir kaipo nešė
jas pergalės tiesai”, pareiš
kė MacArthur.

Gen. MacArthur veiks 
kaipo Jungtinių Tautų vy
riausias komandierius. Bus 
sudaryta, jo vadovybėje, 
Jungt. Tautų kontrolės ko
misija.

Baisioje Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 22 Žmonės

Florence, S. C. — Rugsė
jo, 7 dieną netoli šio mies
telio i mišką nukrito pasa- 
žierinis lėktuvas. Jisai pri
klausė Eastern Air Lines 
kompanijai. Visa lėktuvo į- 
gula žuvo. Viso žuvo 22 
žmonės. Tarpe jų buvo de
vyni kariai, žuvusiųjų la
vonai taip apdegę, jog pa
žinti nebegalima. Pirmuti
nis pribūti į nelaimės vietą 
buvo 12 metų berniukas, 
taimerio sūnus.

Naciai Turėjo Planą Te- 
rorizuot Berlyno 

Žmones
Berlynas. — Amerikiečių 

okupacijos zonoje naciai ti
kėjosi įsteigti savo aparatą 
žmonių terorizavimui. Jie 
jau buvo pasiskyrę taip 
vadinamus gatvių “vadus”, 
kurių pareiga buvo sekioti 
ir terorizuoti tuos vokie
čius, kui\? norėtų koope
ruoti su amerikine vyriau
sybe. Tokių “vadų” buvę 
net 40,000!

Šis nacių plaans baigia
mas likviduoti.

Amerikiečių okupuotoje 
dalyje gyvena apie 800,- 
000 vokiečių.

varė į kaktą, “o per pa
kaušį viskas su pakaušiu iš
lėkė !”
- Arba Regensburge vienas 
gyrėsi, kad jis buvo polici
jos apskričio ’ viršininkas 
Rokiškyje. Dirbo vokie
čiams. Bet jis sakosi lietu
vių neišdavęs, ypač jei jie 
nebuvo bolševikai, tik žy
dus, rusus ir lietuvius, “ku
rie jiems (bolševikams) 
tarnavo.”

Mažame kaime, Šrampe, 
suėjau net su keliais lietu
viais redaktoriais bei žur
nalistais. Jie bendradarbia
vo prie vokiečių leidžiamų

— “Į Laisvę”, 
, ir t.t. Kai pa- 
kokia pakraipa

Washington. — Prezi- Rooseveltas tiek daug ne- 
dento Trumano pranešimas reikalaudavo vienu pasimo- 
Kongresui ir jojo pasiūly- jimu. Jisai net pralenkia 
mai dėl greito pravedimo 
rekonversijos smarkiai pri
trenkė republikonus. Jie 
jau organizuojasi smar
kiausiai kovai prieš prezi
dento pasiūlymus. Pirmuti
nis prabilo republikonų va
das Kongrese ponas Mar
tin. Taip pat jau išėjo prieš 
pasiūlymus republikonas 
atstovas Halleck.

Martin sako, kad prezid. 
Trumanas dabar aiškiai vi
sam kraštui pasirodė, kur 
jis stovi. Iki šiol, girdi, jo 
pozicija nebuvo aiški. “Da
bar niekam nebėra reikalo 
abejoti,” pareiškė republi
konų lyderis. “Net nei pats

Pergalės Paradas Berlyne, Sovietų Didieji 
Tankai Stebino Visus Parado Tėmytojus

Berlynas. — Rugsėjo 7 d. 
čionai buvo suruoštas mil
žiniškas Jungtinių Tautų 
pergalės paradas proga 
Japonijos besąlyginio pasi
davimo. Berlyno gatvės pir
mu kartu pamatė militarinę 
galybę Amerikos, Anglijos, 
Tarybų Sąjungos ir Fran—j-cftžŲbs! 
cūzijosi ’

Visus stebino milžiniški 
Sovietų tankai. Jų buvo 50 
ir kiekvienas 65 tonų dy
džio. Gatvėmis žygiavo tų 
keturių šalių kariai. Vy
riausiais parado stebėtojais 
buvo Tarybų Sąjungos ge
nerolas Žukovas ir Ameri
kos generolas Pattonas.

Oficialiu kalbėtoju buvo 
gen. Žukovas. Jis pasakė:

“Mes sveikiname tuos, 
kurie neprarado pasitikėji
mo mūsųj reikalo teisingu
mu. Mūsų mūšio vėliavomis 
mes sveikiname tuos, kurie 
suteikė mums šią pergalę. 
Dabar mums tenka tą per
galę užbaigti, suorganizuo
jant teisingą ir pastovią tai
ka, c.

buvo laikraščiai vedami, 
kas link lietuvių — atsaky
mas buvo, “jie buvo vedami 
gana palankiai link lietu
vių.” *

1 Vienas man papasakojo, 
kad vokiečiai su jais gana 
gerai apsiėjo, net nebuvo 
priešingi, jei lietuvis su vo
kietaite (arba, atbulai, vo
kiety s su lietuvaite) apsi
vedė. Tas nebuvo priešinga 
vokiečių teorijoms ir per to
kias ženybas vokiečių krau
jas nebuvo suterštas!

Kalbant su vienu ūkinin
ku, vos tik nepradėjo, mus 
kelis lietuvius glostyti, gir
damas mus ir Ameriką. 
Jiems, mat, nebėra jokios 
kitokios išeities, kaip tik 
prisišlieti prie amerikiečių, 
kurie, jų manymu, jų tikro 
pobūdžio nesupras ir jiems 
pagelbės atvykti net į Ame
riką. Išsikalbant apie tai, 
kaip nedorai ir nekultūriš- 
kai vokiečiai apsiėjo su ver
gais, atgabentais iš kitų
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Naująją Dalybą”.
Martino pareiškimo to

nas toks, jog nelieka abejo
nės, Had republikonai ruo
šiasi žūt-būt kovai prieš 
rekonversijos programą.Jie 
siekia aplinkui save suvie
nyti visas reakcines jėgas. 
Kaip Atstovų Bute, taip 
Senate laukiama audringų 
susikirtimų.

Bet pats prezidentas ir 
visi pažangiečiai irgi žada 
nemiegoti. Dalis reakcinių 
demokratų, aišku, nueis su 
reakciniais republikonais, 
bet dalis pažangesnių re- 
publikonų parems prezi
dento programą.

“Nuo dabar pasaulio žmo
nes laisvi nuo baimes vo
kiečių agresijos vakaruose 
ir nuo japonų banditizmo 
rytuose. /

“Garbe ginkluotoms jė
goms Tarybų Sąjungos, Anr .
glijos, Amerikos ir Frąri-

, “Tegul gyvuoja mūsų dtM 
džioji pergale!”

Amerika Apginklavo 
Franciją

Paryžius. — Dabar paai- 
ški, kaip skubiai Amerika 
stengėsi apginkluoti Pran
cūziją, kai jinai buvo 1943 
metais išlaisvinta iš nacių 
vergijos. Amerika pasiuntė 
Prancūzijai ginklų ir šiaip’ 
reikmenų už $750,000,000.

Washingtonas. — Wil
liam Green, Darbo Federa
cijos prezidentas, pareiškė, 
kad organizuotų darbinin
kų karo metu padarytas 
pasižadėjimas nestreikuoti 
šiandien nebeveikia.

kraštų, ypač iš Rusijos, 
jie sutiko. Girdi, “mūsų ru
sas buvo toks kūdas kai at
ėjo dirbti, bet vėliau atsi
griebė ir kai reikėjo mums 
bėgti, tai verkdamas pra
šė, kad leistum^ kartu 
bėgti į Vokietiją”. Mat ir 
“mūsų” rusas nenorėjo 
grįžti į savo tėvynę, para
gavęs vokiečių okuopuotos 
Lietuvos!

Viena moteris, apysenė, 
pasakojo, kad “jų” rusai ne
buvo geri. Vokiečiai jiems 
tedavę senius, kurie tik ga
lėjo malkas kapoti, daugiu 
nieko, “o reikėjo juos šer
ti.”

Daugiau žinantis apie tū
lų lietuvių santykius su vo
kiečiais dar prieš karą, pa
sakojo, kaip tada tūli lietu
viai bėgo per Vokietijos ru- 
bežių, kaip jie buvo gražiai 
priimti Vokietijoj ir pasta
tyti į Vokietijos kariuome
nės antrąjį skyrių {žvalgy- 

(Tąsa 5-mė pusi.)
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Prezidento Trumano Siūlymas 
Kongresui

Trečiadienį susirinko Jungtinių Vals- 
tfjųKongresas pokarinėj sesijoje.

Ketvirtadienį kongresas išklausė ilgo 
prezidento Trumano pareiškimo, skaity
to abiejų kongreso butų nariams. Savo 
ilgumu šis pareiškimas yra retas, —arti 
18 tūkstančių žodžių dokumentas.

Pareiškimas įdomus ir jis, žinoma, lie
čia mūsų krašto ėjimą iš karinės ekono
mijos į taikos ekonomiją, iš karinio gy
venimo į taikos gyvenimą.

Amerikos žmonės šio pareiškimo laukė 
nekantriai, nes norėjo žinoti, ką gi iš 
tikrųjų prez. Trumanas darys, kuria 
kryptimi jis statys mūsų kraštui gaires.

Turime atsiminti, kad iki šiol, karo 
vedime, prez. Trumanas vyriausiai vyk
dė tik tai, kas buvo Roosevelto iš anksto 
daug maž suplanuota, nustatyta, — ėjo 
sulyg rooseveltinėmis gairėmis. Dabargi, 
žengiant iš karinio gyvenimo į taikos 
gyvenimą, prez. Trumanas turėjo pats 
statyti ateičiai gaires, parodyti žmo
nėms, ko vyriausybė siekiasi, kas kraš
tui, pagal jos nuomonę, būtinai reikalin
ga. Prezidentas, žodžiu sakant, turėjo 
pateikti kraštui planą, pagal kurį jis 
statysis pokarinį gyvenimą.

Bendrai, prez. Trumano pareiškimas 
yra liberališkas, yra pažangus, nors šian 
ir ten, mūsų nuomoje,, yra spragų. Tai 
nėra joks radikališkas žygis, besisiekiąs 
‘Amerikos turtus suvisuomeninti. Viskas 
paliekama “laisvajam verslui” (“free en
terprise”), bet tik vyriausybė nori, kad 
būtų išvengta krizio, kad būtų išvengta 
to, kas naikino mūsų kraštą Hooveriui 
valdant. Šį prez. Trumano pareiškimą 
galima vadinti Naujosios Dalybos tęsi
niu, su kai kuriomis trumaniškomis at- 
maišomis.

Ateityje tuo reikalu mums teks dar ne 
sykį žodis-kitas tarti. Be abejo, organi
zuotas darbininkų judėjimas taipgi savo 
nuomonę pasisakys.

Žemės Reforma Vokietijoje
Tarybų Sąjungos žinioje esančioje Vo

kietijos dalyj, kaip spauda praneša, vi
su uolumu vykdoma žemės reforma. 

'•Kiekvienas dvaras apkarpomas, valstie
čiams duodama po 12-ka hektarų žemės, 
dvarponiui paliekant ne daugiau, kaip' 
100 hektarų.

Visokį naciški galvažudžiai, visoki na
cių valdininkai, turėję dvarus, visiškai iš 
jų išvejami ir žemė išparceliuojama val
stiečiams, — bežemiams arba mažaže
miams. ' 1

Tai didžiulės svarbos žygis. Tai smū
gis visokiems vokiškiems karo ruošė
jams, visokiems liaudies priešams. Jei 
Amerikos ir Anglijos valdomose Vokie
tijos dalyse tai būtų pravedama, vokie
čių tauta greičiau susilauktų gražesnio 
rytojaus.

Kai 1918-1919 metais Vokietijoje kūrė
si t. v. Weimaro respublika, kurios prie
šakyj stovėjo social-demokratai lyderiai, 
Amerikoj buvo politinių glušų (pas lie
tuvius tokiu pasirodė ne kas kitas, kaip 
Pijus Grigaitis), kurie skelbė, būk da
bar Vokietijoje ramiu būdu būsiąs- įvyk
domas socializmas! Tai buvo vienas di
džiausių humbugų, skelbtų pasauliui!

Pasirodė, kad social-demokratų val
džia net žemės reformos Vokietijoje ne
bepajėgė pravesti. Dvarus paliko dvar
poniams, o fabrikus — fabrikantams.\

Vokietijos bežemiai turėjo laukti, iki 
ateis pas juos Raudonoji Armija, kad 
jie galėtų gauti žemės!

Netenka abejoti, kad ši žemės refor
ma Raudonosios Armijos okupuoto j Vo
kietijos dalyje Tarybų Sąjungą dar auk
ščiau pakels Vokietijos liaudies akyse ir 
širdyse.■
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Vengrijoj
Žinių agentūros ONA (koresponden

tas L. Bolling) iš Budapešto pranešimu, 
ten rugs. 5 d. susirinko sesijai Laikina
sis Vengrijos Seimas. ’Jis turės išleisti 
eilę įstatymų, be kitų, įstatymą būsi
miems Vengrijos Steigiamojo Seimo rin
kimams nustatyti. Mr. Bolling’as pažy
mi: '

“Seimą sudaro 498 atstovai ir jis vei
kiausiai atstovauja visą vengrų tautą 
geriau, negu bet kuris kitas parlamentas 
atstovavo praeityj.,,

Seniau Vengrijos parlamentą sudary
davo tituluoti ponai, grafai, dvarponiai. 
Šiame seime tik trys yra grafai ir tie, 
matyt, išvien eina ąįį^liaudimi. Vienas 
grafų esąs Michael Karolyi, žymus Ven
grijos liberalas ir kovotojas prieš fašiz
mą.

41 atstovų yra moterys, 75 atstovai 
baigę universitetą, profesionalai, visuo
menininkai. Daugiau negu pusė seimo 
atstovų yra smulkūs valstiečiai ir dar
bininkai !

Vadinasi, šis laikinasis Vengrijos sei
mas sudaro gražią kompoziciją: f armė
nai, darbininkai ir inteligentiją —dar
bo inteligentija — leis Vengrijai įsta
tymus, kraštą tvarkys, iki susirinks 
Steigiamasis Seimas, kuris nustatys kra
štui valstybinius pagrindus ateičiai.

Pagal partijas, seimo sąstatas atrodo 
tokis: 129 komunistai; 121 smulkių savi
ninkų partijos atstovai; 95 socialdemo
kratai, 41 — valstiečių partijos atsto
vai; 21 vidurinės klasės partijos atsto
vas, ir 32 nepriklausomos partijos at
stovai.

Fašistų atstovo nėra nei vieno.
Šitoks yra Vengrijos laikinasis seimas 

arba parlamentas.
Žymėtina, nurodo korespondentas, kad 

seime buvo pasakyta kalbų — kalbėjo 
premjeras Bela Miklos ir seimo prezi
dentas prof. Bela Sedeney, — kuriose 
buvo reiškiamas noras, kad šis seimas 
veiktų vieningai, kad visi laikytųsi ben
dros linijos, — linijos, vedančios kraštą 
prie atsistatymo, jprie laimingesnio gyj 
venimo. Senos partinės rietenos priva
lo būti pamirštos.

Seimo atidarymo ceremonijose dalyva- 
■- vęs ir maršalas Vorošilpvąs, Tarybų vy

riausybės atstovas Vengrijoje; taipgi 
gen. William Keys (anglų atstovas) ir 
daug kitų žymių žmonių.

Korespondentas pabrėžia ir tai, jog 
komunistų vadas Matthias Rakosi ir so
cialistų vadas M. Szakaitis šiandien Ven
grijoje yra įtakingiausi vyrai. Abu jie 
veikia sutaritnai ir tai pranašauja Veng
rijai gero. t

Vengriją išlaisvino Raudonoji Armija 
ir ten šiuo tarpu randasi nemažai rau
donarmiečių, iki šalis susitvarkys tai
kiam gyvenimui.' Vengrijoj, taigi, visas 
politinis ir ekonominis gyvenimas eina 
pagal tai, kad juo daugiau bųtų apginti 

. darbo žmonių interesai. Dvarai,' kuriais 
Vengrija buvo pasižymėjusi, dalomi be
žemiams ir mažažemiams.

Mums atrodo, kad Vengrija labai gra
žiai susitvarkys, jei į jos vidujinius rei
kalus nepąsimos kišti savo snapą tokie 
ponai, kaip Anglijos imperialistų intere
sų gynėjas, p. Bevinas ir kiti. Amerikos 
valstybės departmentas turėtų padėti 
Vengrijos liaudžiai (panašiai, kaip pa
deda Tarybų Sąjunga) juo greičiau pil
nai susitvarkyti ir pradėti kurti naująjį, 
laimingesnį gyvenimą, užtikrinantį liau
džiai gerbūvį.

Komunistas pas Popiežių
United Press žinių agentūra skelbia 

įdomų dalyką iš Vatikano: naujai pas
kirtasis Italijos ambasadorius Tarybų 
Sąjungai, Eugenijus Reale, lankėsi pas 
popiežių ir su juo privačiai tarėsi.

Eugenijus Reale yra komunistas, žy
mus veikėjas Italijoje, ir, būdamas Ita
lijos ambasaclorium Tarybų Sąjungoj, 
dar didesnį vaidmenį vaidins. Todėl ir 
jo tarimasis su Vatikano valdovu negali 
neturėti politinės reikšmės.

|. USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat Is required 
to supply medičines to maintain 
One'beckin a military ‘hospital tor 
12 days,jSave every drqp of used fat. 
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Chicagiečiai, kaip ir kiti’ įpiestu darbininkai, turėjo 
paradą už darbus, kaip pasako mums ją iškabos. Mar- 
šavo 7,000 CIO nariu. Mitinge kalbėjo United Auto, 
Workers (CIO) vice-prezidentas Richard T. Franken- ų 
steen ir miesto viršininkai. O po mitingo darbininkai 
pasisuko i paradą per miesto centrą, šaukdami: "We 
want jobs.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
% 5 » '

Iš žmogžudžių Lizdo Grąžina
mi Pavogti Gyvuliai

Vokiškieji grobikai per tre
jus šeimininkavimo metus plė
šė iš mūsų krašto viską ir 
grūdo į savo prakeiktąjį ur
vą. Tarybinio Informacijų biu
ro pranešimuose dažnai skel
biama apie įvairius užtinka
mus sandėlius prigrėbtų daik
tų. Tie sandėliai randami vo
kiškųjų fašistinių dvarponių 
kiemuose, dvaruose.

Vokiškieji' vandalai iš mūsų 
krašto išvogė tūkstančius kar
vių, arklių, kiaulių ir avių. Jie 
grobė tuos gyvulius iš visų 
respublikų, iš vis kraštų. Nar
sioji Raudonoji Armija verž
damasi gilyn į prakeiktos fa
šistų gūžtos centrą, be meniš
kos ir moksliškos reikšmės

kuriuos Raudonoji Armija sa
vo veržliais smūgiais vydama 
vokiškus vagis į Vokietijos gi
lumą užtinka, juos pašeria ir 
grąžina tikriesiems šeiminin
kams.

Gyvuliai, atvaryti tūkstan
čius kilometrų iš Tarybų Są
jungos gilumos į Vokietiją, 
dabar siunčiami atgal.

Vokiečiai iš mūsų krašto iš
varė 60% melžiamų karvių. 
Reikia tikėtis, kad dalis pa
grobtų iš mūsų krašto karvių 
taip pat bus surastos ir grą
žintos mūsų nukentėjusiems 
valstiečiams.

Vagys yra pagauti ir ran
dami pavogti gyvuliai ir ki
toks turtas bus grąžinta tik
riems šeimininkams.

L. Nainys

Kas Ką Rašo ir Sako
KELEIVIS SKLOKININ- 

KŲ RANKOSE
Stasys Michelsonas, ma

tyt, pradėjo bijoti grabo- 
riaus Strazdo. Pažįsta jis 
jį gerai ir žino, jeigu jam 
bus pavestas Keleivio liki
mas, tai tikrai jis kojas pa- 
kratys, kaip pakratė Nau
joji Gadynė. Todėl skaito
me sekamą pranešimą:

'Beveik visą laiką “Kelei
vį” leido du žmones — Jur
gis Gegužis ir Stasys Mi
chelsonas. Tarp jų dviejų 
buvo tokia sutartis, kad vie
nam iš jų mirus, jo dalis 
liks antrajam. Jurgis Gegu- 
žis jau mirė, ir todėl S. Mi
chelsonas liko vienintelis 
“Keleivio” savininkas.

Bet kas atsitiktų su “Ke
leiviu,” jeigu dabar ir Mi- 
chelsonui tektų nuo jo pa
sitraukti? Ar likusi jo žmo
na pajėgtų yiena laikraštį 
leisti? Pagaliau, juk ir ji ne
gyvens su saule.

Kad “Keleivis” tokiam at
sitikime nepatektų į tokias 
rankas, kurios galėtų at
kreipti jį prieš tą mūsų vi
suomenę, kuriai jis visados 
tarnavo ir kuri visados jį rė
mė, Michelsonas su žmona 
nutarė pavesti laikraštį Lie
tuvių Socialistų Sąjungai, 
kaip pažangiosios mūsų vi
suomenės atstovei.

Reikia pažymėti,, kad bu
vo žmonių, kurie norėjo "Ke
leivį” iš Michelsonų nupirk
ti, ir siūle gražią sumą ! Bet 
tai reikštų parduoti priešin
gai ideologijai ne tiktai laik
raštį, bet ir jo skaitytojus,

savo idėjos draugus. Michel- 
sonai nenorėjo to padaryti. 
Vietoj paimti kelioliką tūks
tančių dolerių, jie nutarė ge
riau pavesti laikraštį su visa 
spaustuve ir inventorium L. 
S. Sąjungai be jokio atlygi
nimo. Tas ir padaryta nuo 
š. m. liepos 1 dienos. (Kel., 
rugs. 5d.).

Bet ta “Lietuvių Socialis
tų Sąjunga“ yra didžiau
sias humbugas. Ji viso labo 
turi tiktai porą trejetą nu
sususių kuopelių, jokio gy
vumo nerodo, jokio veikimo 
nesudaro, jokios įtakos vi
suomenėje neturi. Jos var
du dangstos sau jale sklokiš- 
kų smalavirių su Buivydu, 
Strazdu ir Kruču pryšaky- 
je. Michelsonas jiems Kelei
vį ir paaukoja. Keleivis gi 
savo turiniu pasilieka fa
šistinė bala.

KLAIDOS PATAISYMAS

Laisvės Nr. 209, antrame 
pusi., editorialų pirmoje ko- 
lumnoje pasiliko netinka
mai surinktas sakinys, ku
rį čia ištaisome. Editoriale 
po antgalviu “Nauja Aud
ra”, šeštasis paragrafas tu
ri skaitytis šiaip: Tuojau 
po to tūli anti-tarybiški 
laikraštininkai Amerikoje 
pradėjo skandalyti: kas da
vė teisę Tarybų Sąjungai 
tas sritis užimti?

Atsiprašom už tą tech
nišką klaidą.

“Kur čia sensas? Elgies, kaip darbininkė. Turi gerą 
darbą išrašinėti tuos atleidimo iš darbo raštelius, O
vistięk dar zur^i.”

daiktų, užtinka tūkstančius 
pavogtų ir į vokiškąjį urvą at
varytų galvijų. Iš Ukrainos, 
Baltarusijos, Karpatų, Lietu
vos, Latvijos, Estijos, ir kitų 
sąjunginių respublikų čia ran
dami raguočiai, avys, ožkos, 
kiaulės. Jos buvo paliktos ap
tvertuose spygliuotų vielų lau
kuose. Joms pašaras ir van
duo nepaliktas. Gyvulių ban
dos graudžiai mauroja lyg 
laukdami valandos, kada bus 
grąžintos tikriesiems šeiminin
kams.

— Karaliaučiaus preigose, 
— pasakoja raudonarmietis 
N. Voronovas —labai lietuviš
ko pavadinimo vietovėje, pri
ėjome didelį žemės plotą, ap
tvertą spygliuotų vielų tvora. 
Garde buvo daugiau kaip tūk
stantis raguočių. Pamatę mus 
jie ėmė taip baubti, kad mums 
net gaila jų pasidarė. Tačiau 
prie jų eiti buvo labai pavo
jinga. Daug radome minų. 
Net tvoros buvo užminuotos.

— O kaip manote? Iš kur 
tie gyvuliai?—paklausiau.

— Iš kur! Pats galite su
prasti. Kai priėjau arčiau, gy
vuliai atrodė panašūs į tuos, 
kurie buv& mūsų kolektyvi
niame ūkyje. Bet to, dauguma 
šių gyvulių, neabejotina, Lie
tuvos valstiečių. Tūkstančius 
galvijų ir smulkiųjų gyvulių,

Dail. P. Kalpoko Jubiliejus

Gegužės 12 d. Kauno Valst. 
Taikomosios ir Dekoratyvinės 
Dailės Institutas iškilmingai 
paminėjo dailininko prof. Pet
ro Kalpoko 65 metų nuo gimimo 
dienos, 45 metų meninio darbo 
ir 25 metų pedagoginio darbo 
jubiliejų.

Jubiliejatą sveikino kolegos, 
svečiai ir studentai.

Instituto direktorius prof. 
Strolis Instituto vardu įteikė 
dovaną — gražią vazą, prof. 
Žmuidzinavičius — savo pa
veikslą “Kalpokas piešia,” daili
ninkas Žukas “Dailės” Koopera
tyvo vardu —gražaus raižinio 
dėžę ir tautišką juostą ir kt.

Jubilijato garbei prof. Ber- 
kovičiaus vadovaujamas kvarte
tas (Hajošas, Rauchas ir Sot- 
kevičius) išpildė Bethoveno, 
čaikovskioiir Naujalio kūrinius.

Rašytojos J. Žemaitės 
Jubiliejinė Paroda

LTSR Centralinė Valstybinė 
Biblioteka rašytojos J. žemaitės 
100 metų gimimo sukakties pro
ga ruošia Bibliotekos rūmuose 
specialią jubiliejinę parodą, ku
rioje bus; atvaizduota rašytojos 
J. žemaitės gyvenimas ir kū
ryba. Parodoje, be to, bus išsta
tyti įvairūs išleisti raštai apie 
žemaitę.

DARBININKŲ SVEIKATA
C J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. 9 Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964
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NESVEIKAS VISAS OR
GANIZMAS, ' TAI NE
SVEIKI IR TONSILIAI
Dažnai vaikai su nesvei

kais tonsiliais yra iš viso 
nesveiki. Jie kenčia dėl taip 
vadinamo “exudative and 
neuropathic d i a t h e sis”. 
Menkai jie auga, sulysę, su
nykę, nedapenėti, apetito 
valgyt neturi, menka viso 
organizmo mityba, patinę 
pakaklėj limfiniai gūželiai 
(liaukutės), pašiurusi nie
žint! oda apie ausis ir ausų 
kanalus, pažliurę nosys, ap
krėsti kvėpavimo takai, iš- 
gedęs liežuvis, esti po tru
putį ir karščio.

Tokiais atvejais kvaila 
būtų laukti stebuklo, išė
mus tonsilius. Ir neprotin
ga būtų imti tonsilius, ne-’ 
pagydžius pirma ir nepatai
sius pamatinių organizmo 
trūkumų. Reikia vaiką ge
rai maitinti, duoti daug vi
taminų ir mineralų, sustip
rinti jam nervus, prašalinti 
kur esamus vietinius bakte
rinius apsikrėtimus.

Jei vaikui dažnai ir stai
giai atima balsą (dėl stai
gaus spazmiųgo balso sty
gų susignybimo), jei jį ir 
visą suima kartais tampyt 
konvulsijos, tai kad tik jam 
nebūtų pąyeldeto sifilio. Jęį 
taip, tai reikia griebtis jį 
gydyt, o jau paskiau gali
mą tonsilių žiūrėt, ar jie 
piaut ar palikt nepįoyus.

Už greitąjį narių reuma
tizmą kartais kaltinama1

apkrėsti tonsiliai. Tiesa, 
daugelyj nuotikių taip ir 
yra. Tonsiliai tada išimt ga
lima. Bet, kad ir išėmus 
tonsilius, negalima tvirtin
ti, kad reumatizmo daugiau 
nebebus. Deja, dažniausia 
taip ir esti, kad, nors ton
silių ir nebėra, narius vis 
'dėlto skaudinę ja ir gana, ir 
kartais skauda dar labiau. 
Tokiais nuotikiais reikia 
apsižiūrėt, ar nesama kar
tais nesveikų, ’ išpuvusių 
dantų ar apkrėstų veido 
kaulų tuštimų (sinusų). Ir 
tada pat pirma šitie trū
kumai'atitaisyti, o su ton
siliais Veikiausia vargo ir 
nebebus daugiau.

Greitasai narių ręuma- 
: tizmas greičiau įsimeta to
kiam vaikui, kurio bendras 
gyvingumas ir atsparumas 
menkas. O tai vis daugiau
sia paeina nuo netikusio 
maisto, kai tolydžio perma
nai proteinų, vitaminų ir 
mineralų. Tatai reikia vi
suomet gerai atsiminti.

' Paskui vėl — jei vaikui 
pažandėse ir apie kaklą pa
tinę limfiniai gūželiai (gru- 
čolai), vaiką dažnai varginą 
slogos ir tonsiliai, tai pama
tinė priežastis, kad tik ne
būtų škrofula (skrupulas) 
arba ii* sifilis ’arba šiaip 
koks mišrus bąktęrinis ap- 
sikrėtimas. čia daugiausia 
nusvers geras maistas, ge
ra higiena. Sifilio atsitiki
me — aršeniko preparatai. 
Tonsilių čia vely nė ne
judint: .jie nięįco nekalti.
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BAISŪS HITLERINIŲ OKUPANTŲ NUSIŽENGIMAI LATVIJOJE
Rašo E. Kingisepp'as.

Liepos mėnesį, 1940 me
tais, Latvijos liaudies sei
mas vienbalsiai paskelbė 
Latviją sovietine respubli
ka. Rugpjūčio mėnesį, tais 
pačiais metais, Latvijos So
vietinei Socialistinei Respu
blikai prašant, pastaroji 
buvo priimta į Sovietų Są
jungos narius.

Įsteigus sovietinę tvarką 
Latvijoj, nedarbas miestuo-; 
se ir miesteliuose buvo tuo-j 
jau panaikintas. Vargin- 
giems valstiečiams buvo 
duota žemės.

Sovietinė Latvija buvo 
pirmoji iš sovietinių respu
blikų nukentėti nuo vokie-
čių invazijos. Taipgi ji il
giausiai išbuvo po fašisti
niu jungu. Latvijos žmo
nės pergyveno neaprašomus 
vargus po vokiečiais. Šim
tai tūkstančių civilių buvo 
nužudyta, šimtai tūkstan
čių buvo išvaryta į Vokieti
ją vergijai.

Rygoj, sostinėj, hitlerinin-
kai nužudė virš 170,000 pa
prastų piliečių, Daugpilyje 
— apie 125,000. Virš 2,000 
vaikučių, atimtų iš tėvų, 
buvo užmušta centralinia-
•me Rygos kalėjime, kur na
ciai naudojo nešiojamas 
kartuves. Žudymai įvyko 
kamerose, kalinių akyvaiz- 
doje.

Už 18 kilometrų nuo Ry
gos, vokiečiai pastatė Sa- 
laspils kempę; į barakus, 
pastatytus dėl 100-150 as
menų, vokiečiai sugrūdo po 
500-600 asmenų. Nekurie 
kaliniai buvo laikomi atvi
rame ore ir žiemos metu. 
Barakai nebuvo šildomi. 
Kaliniai buvo priversti dir
bti po 12-14 valandų į die
ną, o susirgę ir nusikamavę 
buvo sušaudyti. Panašus 
masinis žmonių naikinimas 
bjivo vedamas kituose mies-

VĖLIAUSIUS GYVENIMO ĮVYKIUS IR 
NAUJIENAS GVILDENA KRIENAS

Žmogaus komercinė ver
tė yra apie $2. Bet štai, šis 
pigus sutvėrimas išleidžia 
bilionus dolerių pagamini
mui atominės bombos, ku- 
rįos vertė neišmatuojama. 
Tas parodo, kad tikroji 
žmogaus vertė yra galvose
noj.

Užauginti vaiką iki 20 
metų, sakoma, 1 ė š u o j a 
apie $10,000. Ant tiek ir 
kareiviai buvo apdraudžia
mi. Nenuostabu tad, jeigu 
vaikų augintojai paprastai 
būna nepasiturinti — vai
kuose jų kapitalas.

Tarybų Lietuva gražiai į- 
vertino Žemaitę ir kitus sa
vo kultūrininkus, švietėjus. 
Gera ir graži naujoji Ta
bu Lietuva!

Sulyg vėliausiojo cenzo, 
Amerikoj esą apie 140 mi- 
lionų gyventojų. Per karinį 
laikotarpį priaugo arti 4 
milionų; dėl karo žuvo apie 
milionas, — vistiek turime 
3 milionus daugiau, negu 
pirm karo buvo. Štai kas 
verčia dar labiau vengti be
darbės !

Kapitalizmas visuomet fi
gūruoja milionais: arba 

tuose.
Daug Latvijos inteligen

cijos buvo užkankinta mir
tinai kalėjimuose ir kon
centracijos kempėse. Daug 
buvo išvežta į Vokietiją, 
įskaitant žymius mokslinin
kus ir kompozitorius. Jų 
tarpe buvo artistas Janis 
Aizens, dramaturgas Ro
bert Luks, artistas Petrov, 
profesor. Dubnov, inžinie
rius Polonsky.

Baisiu žiaurumu vokiečiai 
elgėsi su bejėgiais vaikais. 
Sulig nepilnų davinių, hit
lerininkai, naudodami įvai
rius metodus, nužudė virš 
20,000 vaikų. Jie ėmė vai
kų kraują, kartais keturius 
ir penkius kartus iš vieno, 
paimdami po 150-200 kūbi- 
nių centimetrų kiekvienu 
kartu. Po tokių operacijų, 
vaikai mirė kaip musės. Na
ciai nuodijo vaikus arseni
ku. Visi tie baisūs nusižen
gimai patvirtinami liudi
ninkų ir dokumentų.

Traukdamiesi nuo Rau
donosios Armijos smūgių, 
vokiečiai sunaikino viską, 
ką tik galėjo. Jelgava, 
Daugpilis, Reseknė, Val- 
mier ir kiti miestai buvo su
lyginti su žeme. Daugelyje 
Rygos distriktų paliko tik
tai krūvos griuvėsių.

Kegum elektros stotis, 
kuri duodavo po 55,000 ki
lovatų jėgos, ir kuri buvo 
laikoma respublikos pasidi
džiavimu, buvo išsprogdin
ta ir visas vertingas inven
torius buvo sunaikintas. 
Tiltai per vakarinę Dviną 
buvo susprogdinti. Puikus 
Rygos uostas, pastatytas 
kelių kartų pastangomis, 
sugriautas; net ir graniti
niai Dvinos upės krantai 
išsprogdinti.

Vokiečiai išsivežė daug 
vertingo industrinio inven
toriaus, įskaitant 9,000 

milionais dolerių, arba mi
lionais bedarbių.

Dauguma sugrįžusių ka
reivių tuojaus turės darbo 
— susirasti sau darbą.

Kur japonas ( neįstengia 
laimėti žiaurumu bei ap
sukrumu, ten jis bando 
mandagumu.

Nevadoj suimtas bandi
tas Kopp, iirooklynietis, an
dai Bostone nušovęs Bronių 
Petruševičių. Kopp jau nuo 
15 metų amžiaus banditavo. 
Tai blogas “medis”, Brok- 
lyne augęs, —kad tokie nie
kados ir niekur neaugtų!

Klysta, kurie mano, kad 
gegutė aukštą vietą užima 
lietuviu poezijoj. Ne. Lakš
tingalėlė, vyturėlis, karve
lėlis daugiausia figūruoja 
mūsų poezijoj. Tik liaudies 
dainose gegutė pasireiškia 
savo kukavimu.

Kuomet nieko nebelieka, 
tai dar lieka rezignacija, 
arba bankrūtas, ir vėl vis
kas iš naujo.

Jeigu turi mažai pinigų 
ir skobnies,* tai dar ma
žiau turėsi.

elektrinių motorų, virš 
3,000 metalurginių ablių.

Nemažiau nukentėjo ir 
agrikultūra. Vokiečiai atė
mė iš valstiečių 1,500,000 
akrų žemės, kurią jie buvo 
gavę iš sovietinės valdžios. 
Apie 75,000 šeimynų buvo 
netekusios ne tik žemės, bet 
ir savo namų, gyvulių ir

Veteranai, sėdėdami ant kalbėtoju platformos, apžvelginėja 60,000 darbinin
kų, susirinkusiu New Yorko mieste i demonstracija už darbus visiems ir su žmo
niškomis algomis. Demonstraciją suren gė CIO unijos. Kongresmanas Emma
nuel Celler (D., N. Y.), kalbėdamas demonstracijoje išreiškė linkėjimą, kad jis 
galėtų tą minią nugabenti j Washingtona “ir parodyti kai kuriems žmonėms te
nai, kokiu galingu gali būti darbininkų balsas.”

JEIGU NORITE ŽINOTI —
KAS, KADA, KODĖL, KAIP?

KODĖL KAULAI STIP
RŪS IR LENGVI

Žmogaus grobiai yra pui
kus padarinys — lengvas, 
bet nepaprastai stiprus. 
Stiprūs žmonės pajėgia pa
kelti ir užsimesti, ant kup
rų net keletą šimtų svarų 
vienu kartu.

Kad ir labai kieti ir stip
rūs, kaulai yra nepaprastai 
lengvi. Sauaugęs žmogus 
sveria apie <64 kilogramus, 
o grobiai iš viso tik 6-8. 
Vadinasi, grobiai sudaro tik 
vieną dešimtadalį viso kū
no svorio. Tas grobių leng
vumas pareina nuo ypatin
go kaulų augimo.

Pažiūrėjus į kokį nors iš
ilgai perpjautą ilgą grobių 
kaulą, matyti, kad kaulas 
yra tuščiaviduris. Kaulo 
galai taip pat yra sudaryti 
iš daugybės plonų skersinė- 
lių, primenančių pintį (kem
pę), o jų plonutės skiedre
lės atrodo, kaip mezginys.

KAIP IŠSKIRSTOMĄ SU
DĖTINĖ MEDŽIAGA
Kiekvieną kūną sudaro 

tam tikra medžiaga arba 
materija, kuri gali būti išti
sinė ir sudėtinė. Gryna ge
ležis priskaitoma prie išti
sinės, jeigu joje nėra prie
maišų. Grynas vanduo ir 
cukrus — taip pat vadina
mos “ištisinėmis medžiago
mis.” Bet drumstas vanduo 
—jau sudėtinė medžiaga.

Vanduo, kuriame ištirpin
sime druską, išrodys ištisi
nė medžiaga, bet jeigu tokį

Vyriausias kapitalistų 
biznis: pavergt ir išnaudot; 
darbininkų biznis — tiems 
nenaudėliams nepasiduot.

Nuolat dirbk, nuolat ne
taupyk, nuolat neturėsi.

P. Krienas 

ūkio padargų.
Vokiečiai išplėšė visas 

mašinų ir traktorių stotis 
ir centrus. Sulig pradinio 
apskaičiavimo, jie išsivežė 
Vokietijon 700 traktorių, 
180 automobilių, virš 4,000 
plūgų, 2,815 kultivatorių ir 
tt. Gyvlių skaičius laike 
hitlerininkų viešpatavimo 

vandenį įkaitinsime, gry
nas vanduo išgaruos į orą, 
o druska paliks inde kieta
me pavydale.

Jeigu paėmę žemės žiup
snelį įdėsime į stiklinę su 
vandeniu ir suskalanduosi- 
me, tai stiklinės dugne nu
sės smėlio dalelės, molis pa
liks vandenyje, o vanduo 
susidrums. Bet sudrumstą 
vandenį kelis kartus nupy- 
lus, visiškai atskirsime mo
lį nuo smėlio.

Sutrynusį smulkius mil
telius mišinį druskos ir 
baltojo marmuro, atrodys, 
kad tai ištisinė medžiaga; 
bet įdėjus tokią medžiagą į 
vandenį, tuojau pamatysim, 
kad ji sudėtinė: druska iš-
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T! 3 CAMERA catches “the face of 
cl 'at” as1 Lt. Gen. Kawabe, leader; 

’oi- the Japanese surrender delega
tion to Manila, as he boards an 
American transport plane on the 
Island of le for the last leg of his 
historic flight.,

nupuolė sekančiai: 443,700 
karvių, 127,300 arklių, 
318,200 kiaulių, 593,800 
avių. Rupiai apskaičiuo
jant, tiktai 13-koj apskri
čių nuostoliai siekia keletą 
tūkstančių milijonų rublių.

Naciai sunaikino Latvi
jos Valstybinį Universite
tą, išmetė ant gatvės 700,- 

tirps vandenyje, o marmu
ras neištirps ir nuguls ant 
dugno.

Tokiais ir panašiais bū
dais būna susektas mišinio 
sudėtinumas ir išskirstomą 
susimaišiusios dalys.

KAIP ŽUVIS PAJĖGIA 
TAIP GERAI PLAUKIOTI

Lietuviai turi posakį 
“plaukia, kaip žuvis.” Ir 
štai kaip ji tą atlieka. Pa
vyzdžiui imsime kad ir eše
rį. ;

Ešerys — upių ir ežerų 
gyventojas. Vikriai ir lais
vai plauko jis vandenyje. 
Kieno nors pabaidytas, jis 
šauna į priekį žaibo grei
tumu ir tik jo žalsva nuga
ra sužvilga saulėje. Kar
tais jis sustoja ir stovi, 

kaip negyvas, vos-ne-vos 
judindamas savo raudonus 
pelekus.

Ešerio uodega užima 
daugiau negu trečdalį viso 
kūno. Uodega yra labai mė
singa ir stora, susidariusi 
iš stiprių raumenų. Ešeriui 
uodega —svarbiausias jo 
įtaisas plaukioti. Pačiame 
uodegos gale yra uodegos 
pelekas, kuriuo, plaukiant, 
atsispirdinėja į vandenį, 
tarytum luoto irklu, ir tuo 
būdu stumiasi į priekį. Kad 
ešerio kūnas eitų tiesia lini
ja, jis turi kitus pelekus — 
du nugaros ir vieną analinį. 
Jie stovi pasišiaušę, kaip 
laivelio ketera (kylys). Be 
to, ešeriui padeda dar i dvi 
poros porinių pelekų — 
krūtinės ir pilvo pelekai. 
Žuviai nugara yra sunkes
nė už pilvą, tad poriniai pe
lekai yra reikalingi išlaiky
ti vandenyje pusiausvyrai. 
Štai kodėl žuvis, sustojusi 
vandenyje, be perstojo ju
dina krutinės pelekus.

P. K.

000 vertingų knygų 50 kal
bų. Universiteto nuostoliai 
siekia keletą desėtkų mili
jonų rublių.

Miesto knygynas Rygoje, 
įsteigtas 1524 metais, buvo 
visai sugriautas, o apie 
800,000 retų knygų ir rank
raščių buvo sunaikinta ar
ba išvežta. Fašistai išplėšė 
paveikslų galeriją miesto 
muziejuje, Dailės Akademi
ją, konservatoriją, sugrio
vė 65 mokyklas, išsivežė iš 
muziejaus' istorinius kūri
nius, taip gi virš 100,000 
retų knygų iš Valstybinio 
Viešo Knygyno.

Išlaisvinti iš hitlerinio 
jungo, Latvijos žmonės 
griebėsi už darbo, kad iš
trinti vokiečių okupacijos 
žymes kaip galint greičiau. 
Jau atstatyta ir veikia 1,- 
200 industrinių užvedimų, 
iškaitant elektro - technikos 
ir mašinų gamybos įmones, 
svarbiuosius tekstilės fab
rikus ir tt. Sutaisyta apie 
1,500 kilometrų gelžkelio ir 
390 tiltų. Dabar yra dirba
ma atstatymui Rygos Ke
gum elektros stočių, kurios 
skaitomos didžiausiomis re
spublikoj. Pastatyti du til
tai ant vakarinės Dvinos, 
Rygos mieste.

Daromas didelis progresas 
Rygos uosto atstatyme. Su
daryta 67 savanorių briga
dos, kurių nariai pasižadė
jo pašvęsti nuo 40 iki 60 va* 
landų' .savo liuoso laiko 
kiekvieną mėnesį. Tas bri
gadas sudaro šeimininkės, 
tarnautojai ir studentai.

Atgaivinama respublikos 
agrikultūra. Žemė, viso 
apie 1,307,000 akrų, sugrą
žinta 53,000 valstiečių, iš 
kurių buvo atėmę vokiečiai. 
Atstatyta 18 valstybinių 
ūkių, 38 mašinų ir trakto
rių stočių ir 363 mašinų ir 
arklių nuomavimo centrų.

KOKIŲ BURTŲ IR PRIETARŲ KADAISE 
LAIKĖSI LIETUVIŲ PROTĖVIAI

(Vakarykščiai burtai, šian
dien—tautinis dokumentas)

— Pirmadienį kelionės 
nepradėk.

— Jei šuo kaukdamas 
veizdi aukštyn, tai bus gai
sras; jei žemyn — mirs 
žmogus.

— Jei pelėda rėkia, . bus 
krikštynos.

■i— Nekeik velnio, jam 
seksis.

— Jeigu medžiai be vėjo 
svyruoja, atmink mirusius.

— Atsisėdęs kojomis ne
sūpuok, velnio vaikus ug
dai.

—- Gaidžiui pragydus, 
vaiduokliai pranyksta.

— Pelių puolamą arklį, 
apdaužyk kelnėmis.

— Nori, kad miežis nuo 
akies pranyktų, mesk tikrą 
miežio grūdą į ugnį.

— Neprausk burnos, jau
čiui geriant, būsi melagis.

— Kad karvė telio negai
lėtų, reikia parduodant jo 
plaukų palikti.

— Jei vaikai miršta, 
kviesk kitiems pripuola
muosius krikštatėvius.

—Nekepk obuolių, obelis 
pradės džiūti. v

— Išnyks karpos, jei laz
delėje iškarpęs jų skaičių 
numesi ją..

A

Daug darbo atlikta ir 
kultūros lauke. Veikia 1,- 
192 mokyklos, kurias lanko 
150,000 mokinių. Taipgi 
pradėjo veikti universitetai 
ir kitos aukštesnio mokslo 
įstaigos. Dabar Latvijoj 
yra 13,500 studentų, kurių 
tarpe randasi nemažai pa- 
trijotinio karo kareivių ir 
partizanų.

Gale pirmo metų ketvir
čio, respublikoj jau veikė 
10 teatrų, viena filharmoni
ja, cirkas, 460 darbininkų 
kliubų, 1,079 maži kliubai 
kaimuose ir įmonėse, 263 
knygynai, 3 muziejai, 37 
kinoteatrai. Latvijos rašy
tojų, artistų ir kompozito
rių sąjungos taipgi pradėjo 
veikti. Sudaryta architektų 
sąjunga ir teatrinė draugi
ja. Latvijos mokslininkai 
darbuojasi prakaituodami, 
kad padėti atstatyti šalies 
ekonominį gyvenimą.

Sovietų valdžia suteikė 
Latvijai didelę pagalbą. 
Siunčiami ištisi traukiniai 
įrankių, anglies ir žalios 
medžiagos, traktoriai, auto
mobiliai, prekės ir kiti da
lykai iš visų Sovietų Sąjun
gos kampų.

Vokiečių padarytos žaiz
dos didelės, bet Latvija yra 
tikra, kad ji, su Sovietų Są
jungos ir broliškų respubli
kų valdžių pagalba, užgy
dys žaizdas. Fašistiniai įsi
veržėliai, . atsakomingi už 
respublikos nuteriojimą, 
nebus palikti nenubausti. 
Vienuoliktoj Aukščiausios 
SSRS Tarybos sesijoj, Lat
vijos atstovas Lacis pasa
kė:

“Priešas turi atsakyti už 
biaurius savo darbus. Jis 
privalo atsilyginti už viską, 
ką jis išplėšė ar sunaikino. 
Ir mes priversime jį pada
ryti tai, nežiūrint to, kaip 
jis nesisukinėtų.”

|— Numirėlį vežant laidoti, 
reikia bites sujudinti.

— Tenesėdi merga priė 
stalo kampo, neištėkės.

— Sviestui nesidarant, 
reikia adata įdėti.

— Jei ausyse ūžia, tai 
skambinant pastovėk var
pinėje.

—Į šmeižiko namą mesk 
anglį, riesta bus jam.

—Šaltekšnine šaka nemušk 
gyvulio, kraujais sirgs.

—Kiaušiniu mestas priešas 
nusmuks pranyks.

—Mėždamas ropučių Jau
ką barkis, bulvės derės.

— Nesisekančiam žvejoti 
reikia iš elegetos vogtą 
lazdą į vandenį įmesti,

— Dvi trynio kiaušinio 
mergaitėms netinka valgy
ti, — neištekės.

— Pirktam gyvuliui maz
gok kojas šaltu vandeniu, 
nepabėgs.

— Žiūrėk pro pažastį, iš
vysi mirštančio žmogaus 
vėlę.

— Pirmą sykį piemenį, 
pavasarį genantį gyvulius 
namo, apipilk vandeniu, — 
pieningos bus karvės.

— Knarkiantį žmogų pa
liesk palaikės vyželės užu- 
penčiu, nustos knarkęs.

— Įdėjęs duobėn seną 
žagrę, išvengsi tuščių var
pų. K. J. Sk
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kieti ją. Visa tai vargšei valstybei, aišku, 
vėl būtų labai daug kaštavę ir aš šiai su
vargintai šaliai pajutau tikros užuojau
tos.

B. TRAVEN «

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45

PRANEŠIMAI

PHILADELPHIA, PA.

ELIZABETH, N. J.

VO-

parengi- 
mūsų. spau- 
surengimui 
K. Vilkas, 

Žemaitiene,

Berlyne veikia jau 18 
kiečių darbo unijų.

viską užbaigus ir turės rapor
tą iš savo veiklos.

kad 
sun- 

ją,

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

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

LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 12 
d. rugsėjo, 8 v. v., LDP Kl., 408 
Court St. Draugės ir draugai, visi 
kviečiami dalyvauti susirinkime.
V. K. Sheralis, sekr. (211-212)

ALDLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 11 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Iš centro prisiuntė šių metų 
knygą, prašau dalyvauti skaitlingai 
susirinkime ir pasiimti knygą, kad 
nereikėtų sekretorei neštis namo. 
Šmitienė, sekr. (211-312)

Pirmadienis. 10, 1945

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

. ■

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam 

RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTIN8, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546

BAYONNE, N. J.

Liet. Ukėsų Kliubo susirinkimas 
įvyks rugsėjo 11 d., 2 West 22nd St. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti susirinkime, nes 
daug svarbių dalykų yra apkalbėji
mui Lietuvos šelpimo reikale. 
Kom. (210-211)

(Tąsa) H
O ta idėja manyje įsigalėjo, nes aš buvau 
kažkur kartą skaitęs, kad narų šarvams 
reikia daugybės daiktų, kurie paprastai 
niekur kitur nėra vartojami.

Tų ypatingų skardinių gabalų aš turė
jau suskaityti po šimtą keturiasdešimt • 
keturius ir sudėti į vieną krūvą. Kai aš 
vieną tokią krūvą būdavau suskaitęs ir 
sale savęs sukrovęs ir pradėjęs skaityti 
antrąją krūvą, prie manęs prieidavo pri
žiūrėtojas ir paklausdavo, ar aš visai 
tikrai žinąs, kad toj krūvoj esą lygiai 
šimtas keturiasdešimt keturi skardos ga
balėliai, ar aš kartais beskaitydamas ne
su suklydęs.

— Aš juos suskaičiau visai tiksliai, čia 
yra lygiai šimtas keturiasdešimts keturi.

— Ar tai visai tikra, ar galiu visiškai 
tuo jūsų suskaitymu pasitikėti?

Jis klausdamas žiūrėdavo į maųe taip 
susirūpinęs, kad aš tikrai pradėdavau 
abejoti, ar krūvoj ištikrųjų yra šimtas 
keturiasdešimts keturi gabalai, ir pasa
kydavau, kad, gal būt, bus geriau, jei aš 
juos dar kartą suskaitysiu. Tuomet val
dininkas pasakydavo, kad tikrai taip aš 
turįs padaryti, vis dėlto kiekvienu atve
ju būsią geriau, kad nepasitaikytų jo
kios klaidos; nes, jei tie gabalai nebus 
visai tiksliai suskaityti, tai galinčios pra
sidėti visokios kiaulystės ir jis, gal būt, 
galėtų net netekti savo vietos, kas jam 
būtų labai nemalonu, ne^jis turįs rūpin
tis trimis savo vaikais ir sena motina.

Ir kai aš dar kartą tą krūvą suskai
čiau ir atradau, kad skaičiai visai su
tinka, prie manęs vėl priėjo valdininkas. 
Aš mačiau, kad jo veide vėl buvo rūpes
čio raukšlės, ir kad jį nuo to rūpesčio iš
laisvinčiau ir jam parodyčiau kad labai 
aš užjaučiu jo vargus, dar jam nespėjus 
nė burnos atverti, aš pasakiau:

— Manau, kad aš dar kartą turiu su
skaityti; gal būt, kur nors aš galėjau 
vienu ar dviemis apsiskaityti.

Tuomet per jo veidą perbėgo tokia aiš
ki, maloni šypsena, lyg kas nors janų bū
tų pasakęs, kad po keturių savaičių jam 
bus išmokėta penkiasdešimt tūkstančių 
palikimo.

— Taip, dėl Dievo meilės, padarykite 
tai, geriau dar kartą tiksliai suskaityki
te. Nes jei bent vienu jų būtų daugiau, 

bent vieno trūktų, ir ponas direkto
rius pašauktų mane dėl to pasiaiškinti, 
aš nežinau, ką padaryčiau. Visai tikra, 
aš netekčiau savo vietos, o juk turiu tuos 
savo vargšus kirminėlius ir savo žmoną, 
kuri nevisai sveika ir dar mano seną 
motiną. Ak, suskaitykite kuo tiksliau
siai šimtą keturiasdešimts keturis, ly
giai du tuzinus. Gal būt, jums būtų ge
riau, jei tuos gabalus skaičiuotumėt tie
siog tuzinais, tuomet ne taip lengvai ap- 
siskaitytumėt.

Tą dieną, kai mane paleido, kai savo 
laiką buvau atsėdėjęs, iš viso buvau su
skaitęs tris krūveles. Aš dar ir šiandien 
nežinau, ar tik kurią nors jų beskaičiuo
damas nepadariau klaidos. Tačiau ma
nyje rusena rami viltis, kad ištikimasis 
valdininkas ir narsus savo šeimos aprū
pintojas įsakys dar kartą dvi savaites 
tas tris krūveles skaičiuoti, tai aš nebe
būsiu atsakingas, jei vis dėlto tam vy
rui ir tektų rašyti pasiaiškinimą.

Man už darbą išmokėjo keturiasdešimt 
santimų. Vienas dalykas yra aiškus, jei 
aš dar antrą kartą be bilieto važiuosiu 
Prancūzijos geležinkeliais ir mane jie su
čiups, tai prancūzų valstybė neišvengia
mai turės bankrutuoti. To negalėtų išlai
kyti jokia valstybė, net jei ir būtų tur
tingesnė už Prancūziją. > į

O to aš nenorėčiau padaryti šiai vals
tybei ir taip pat aš nenorėčiau paskui sau 
išmetinėti, kad, gal būt, aš esu kaltas, 

— jei prancūzų valstybės įdėti kapitalai 
neduoda jokio pelno.

Dėl to aš turiu iš šio krašto pasišalinti.
• Teisybę sakant, aš nenoriu nutylėti, 

kad ne tiktai mano susirūpinimas nepa
kenkti teisingai tvarkai ir sureguliuo
tiems prancūzų valstybės mokesčiams 
mane vertė galvoti, kaip pagreitinti išva
žiavimą. Mane paleisdami iš kalėjimo, 
ie dar kartą įspėjo. Šį kartą labai rim- 
»i. Jei aš per keturiolika dienų iš šio 

to nepranyksiu, tai aš gausiu metus 
eitosios ir po to būsiu deportuotas į Vo-

t

I S

Aš keliavau į pietus. Ėjau taku, kuris 
yra toks senas, kaip Europos tautų isto
rija. Pasilikau dabar savo naująją tau
tybę. Ir, jei kas mane paklausdavo, aš 
visai sausai atsakydavau:

i

— Bošas! (Taip prancūzai pajuokda
mi vadina vokiečius.)

Niekas dėl to ant manęs nesupykdavo 
ir aš visur gaudavau pavalgyti ir visur 
galėdavau gerai pernakvoti pas kiekvie
ną ūkininką. Atrodė, kad aš instinkty
viai pataikiau pasirinkti teisingiausią. 
Niekas negalėjo amerikiečių pakęsti. 
Kiekvienas iš jų tyčiojos ir juos keikė. 
Amerikiečiai esą plėšikai, kurie iš pran
cūzų sūnų kraujo kalę sau dolerius, jie 
esą galvažudžiai ir lupikai, kurie dabar 
iš pasilikusių tėvų ir motinų vargų ir 
ašarų vėl norį sąta dolerius kalti, kadan
gi jie niekuomet negalį savo nasrų pri
kimšti, nors ir taip jau springstą auksu.

— Jei tik bent vienas mums čia pa
kliūtų, bent vienas tų amerikoniškų lu
pikų, mes jį kaip kokį seną šunį užmuš- 
tumėm kultuvais, nes jis tikrai nieko ge
resnio nėra užsitarnavęs.

Prakeikimas dar kartą, na, ir turiu gi 
aš laimę.

— Visai kitoki yra bošai. Gerai, mes 
su jais kariavom, tikrai ir garbingai ka
riavom. Mes iš jų vėl atsiėmėm Elzasą. 
Su tuo jie jau yra visai apsipratę, tą jie 
numatė. Tačiau dabar ir tiems vargšams 
velniams taip pat blogai sekasi,’ kaip ir 
mums. Ir prie jų taip pat prisikabino tie 
amerikoniški šunes ir pagrobia paskuti
nius apgraužtus kaulus. Visi jie badauja, 
tie vargšai bošai. Mes mielai jiems ką 
nors duotume, bet vien tik pliką kūną ir 
mes teturime, nes tie velniai amerikiečiai 
nuvilko nuo mūsų net ir paskutinius 
marškinius. Ir, apskritai, ko jie besugrį- 
žo į Europą? Mums padėti? Pašvilpk! 
Kad nuo mūsų kūno nuvilktų paskutinį 
siūlą. Kadangi mes viską turim apmokė- 

a ti. Mes ir vargšai bošai.
— Jau iš tamstos galima matyti, kaip 

sunku vargšams bošams dabar gyventi. 
Jūs atrodote visai išalkęs. Pavalgykit 
nors dabar tinkamai, štai Čiupkite. Pa
imkite kuo geriausią gabalą. Jei tik 
jums skanu. Jeigu tenai visi bošai yra 
taip išbadėję, kaip jūs, tai jau labanakt. 
Bet ir mes patys nedaug ką teturime. 
Kur jūs norite keliauti? Į Ispaniją. Tei
singai. Protingai padarysit. Ispanai tu
ri ši ta daugiau negu mes. Jiems jierei-ri šį tą daugiau negu mes. Jiems 
kėjo kariauti. Bet ir juos amerikiečiai 
taip pat švariai apdirbo su Kuba ir Fili
pinais. Taigi, jūs dar kartą matote, kaip 
jie elgiasi. Visumet jie mus vargšus eu
ropiečius apvagia.. Lyg jie tenai nepa
kankamai* visko turėtų. Na, bet jūs gerai 
užkąskite. Nežiūrėkite, kad mes jums 
trukdome, mes nebetrukdysime. Mes 
dar šio to truputį turime ir galime ma
žiausiai bent vieną kitą kartą sočiai pa
valgyti. Tačiau pas jus, Vargšai bošai, 
tenai blogai. Matyt, mažieji jūsų kirmi
nėliai lopšiuose alksta.

— Ir jei čia pas mus koks nors varg
šas velniūkštis susitaupė truputį pinigo 
ir norėtų nuvykti pas amerikiečius, kad 
ten užsidirbtų porą dolerių, kuriuos jis 
nori atsiųsti savo tėvams, tai jie, tie ban
ditai, užtrenkė duris. Iš pradžių jie iš 
vargšų indėnų prisigrobia žemės ir kai 
jos jau pakankamai turi, tai ‘jie nieko 
daugiau nebeįsileidžia, kad patys galėtų 
taukais paspringti, prakeiktieji šunes. 
Lyg pas juos nuvykusiam emigrantui jie 
turėtų ką nors dovanoti." Jis turi dirbti ir 
sunkiai dirbti. Blogiausią darbą, kurio 
nenori griebtis nė vienas amerikietis, tu
ri atlikti mūsų jaunuoliai.

— Žinote ką, jūs čia ištikrųjų galite 
porą savaičių gerai padirbėti'. Per tą lai- , 
ką galėtumėt atsiganyti, kad vėl įgytu- 
mėte jėgų, nes Ispanija dar yra toli. Mon 
dieu, daug mokėti mes negalėsime, tris
dešimt frankų per mėnesį, aštuonius 
frankus per savaitę ir taip pat duosime 
visą išlaikymą ir butą. Prieš karą už sa
vaitę mokėdavo tiktai tris frankus, bet 
dabar viskas taip begėdiškai brangu.

(Daugiau bus)

...... - r L

Will Deming, veteranas, sugrįždamas iš karo užei
na j Minneapolis Veteranams Informacijų įstaigą, kur 
jj pasitinką Central Labor Unijų prezidentas George 
Phillips ir unijų atstovas veteranams Įstaigoje Owen 
Cunningham. Pagirtina, kad darbininkai rūpinasi kraš
to gaspadoryste visose jos srityse.

HARTFORD, CONN
Kas Veikiama Mūsų Kolonijoj

Laisvės choras turėjo pa
sekmingą pikniką rugsėjo 2 d. 
žmonių dalyvavo apie 300. 
Buvo gera orkestrą, prie ku
rios šokių mėgėjai linksmino
si. Tai buvo pirmas mūsų apy
linkėj šiemet. Dalyvavo sve
čiai iš Brooklyno —Kavaliū
nai, kurie svečiuojasi pas sa
vo gimines Yuškus. Taipgi, 
mūsų gero choro rėmėjo A. 
Totorelio trys jaunos giminai
tės atvažiavo atostogų j Hart
fordą ir ta proga dalyvavo 
piknike.

Gašpadinės buvo pagaminę 
gerokai skanaus maisto, bet 
piknike žmonės skaniai valgo, 
tai jau 7 valandą maistas pa
sibaigė, o piknikas tęsėsi iki 
9 valandai.

Kliubas savo susirinkime, rug
pjūčio 20 d., padarė gražų 
sprendimą, nutarė, kad tuo
jau būtų supirkta maisto reik
menys ir pasiųsta į Tarybų 
Lietuvą pagalbai žmonių, ku
rie nuo karo nukentėjo.

Vasarą tam tikslui buvo su
rengtas koncentras ir sukelta 
$600, bet tūli kėlė triukšmą, 
kad nesiųsti i Lietuvą pagal
bos. Buvo pakviestas Mr. Wal
ter E. Batterson, Russian War 
Relief vietos skyriaus pirmin
inkas, kuris pareiškė 
kurie
Russian War Relief 
pagalbą į Lietuvą, kad į Lie
tuvą antrašuoti siuntiniai ir 
yra ten pasiunčiami. Tas jo 
pareiškimas buvo kartus 
tiems, kurie kliubo susirinki
muose rėkdavo, kad būk per 
Russian War Relief siunčia
mos pagalbos negauna Lietu
vos žmones. Reikmenys bus 
supirkta ant vietos ir į Lietu
vą pasiųsta per Russian War 
Relief. Supirkimui

5 ypatus į komisiją, 
J. Shunta, 
Brazauskas, P. Girai- 
Bernotas. Kliubo pir

mininkas J. Pilky taipgi pa
dės, jeigu bus reikalas. Mano
me, kad iki sekančio kliubo 
susirinkimo komisija jau bus

tiems, 
dar “nežinojo”, kad 

siunčia

Dar bus svarbus 
mas, tai pagalbai 
dos. Parengimo 
komisiją sudaro: 
M. Bernotienė, L.
O. Giraitienė, W. Brazauskas, 
F. J. Repšys, O. Brazauskienė 
ir M. Janson.

šis parengimas atsibus lap
kričio 11 dieną, Laisvės Cho
ro Svetainėj. Drg. M. Janson 
jau iškalno aukojo kvortą ge
ros degtinės. Kas galite ir kiti, 
tai paaukuokite šio parengi
mo naudai. Visi suprantame, 
kad darbininkiška spauda vai
dina labai svarbią rolę, 
be jos mums būtų labai 
ku, ir mes paremkime 
kaip tik galėdami.

W. Brazauskas

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

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

Antano ir Josephine Kasmočiii
GRAŽUS PAVILIONAS

Sekantis svarbus parengi-' 
mas atsibus nedėlioj, 16 d. 
rugsėjo, Laisvės Choro Svetai
nėj. Jį rengia Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto skyrius, 
kurį sudaro šešios organizaci
jos. Bus gera orkestrą, ska
naus maisto ir tinkamo gėri
mo. Bilietai jau yra platina
mi. Pasitikime, kad visi Lietu
vos žmones nuoširdžiai 
rems ir dalyvaus.

reikmenų

pa-

Amerikos Lietuvių Piliečių

Telef. HUmboldt 2-7964

išrinkta
V 

būtent: 
nas, W. 
tis ir J.

Meškiu-

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) »

i i •

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

S

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Gi via te.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDM

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skenal nuo Republic Teatro) Telefoną EV. 4-8698

NOTARY
PUBLIC

-j

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
i' "i i' I I ,i——   1
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PAJIEŠKOJIMAI No.

M COREMAKERS
IR MOLDERIAIGEN JOSEPH STILWELL

77
P

(213)

N. Y.

(213)

ĮVAIRIOS ŽINIOS the

N. Y. NURSERY

317 Teari

bė-
(213)

of

310—4 th Y.

hereby given tha(; License No.

(217)KRISLAI
man

691 Bedford

5hereby given that License No.

the

(211)

pąsi- No.
the

Y.

NAUJAS IŠRADIMAS

(212)

512
♦

4

darbas 
darbas

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

NOTICE
GĘ 4772

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DIRBTI POPIERINES DĖŽĖS
Patyrusios ir mokinės.
DISPLAY BOX CO.,

ST. FRANCIS ST., NEWARK, N. J.
(212)

ROSELLE FOUNDRY COMPANY, 
140 VALLEY RD., 

ROSELLE PARK, N. J.
< ROSELLE 4-2264.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Ine. '
642 WEST BOTH ST., NEW YORK

I (X)

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

MORELLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No/ 
EB 714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE, INC. 
240—Broadway, v Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prerinses.

LAWRENCE PHILIP BARBIERI
3 East 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed1 off the 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

GAETANA DE ROSA
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic' Beverage Control Law at 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Broklyn, 
County of Kings,’ to be consumed on the 
premises.

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

SAMUEL GROSS
Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MERGINOS-MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA 
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 
94 MOTT ST. (ARTI CANAL) 

(X)

LANGŲ VALYTOJAI 
patyrę ar be patyrimo. Gera alga, 

nuolatinis darbas.
CITY & STATE WINDOW CLEANING CO., 
82 LESLIE ST., MEtyARK. ESSEX 2-4409.

(210)

Mes 
išsimokyti refrigeration. Virš 
darbai yra nuolatiniai ir suteikia 

pokariniam periodui.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

ABE BLUTH
194 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

VYRAI APTARNAVIMUI
NUOLATINIS DARBAS

Abelnas pataisymų darbas 
chemikalų fabrike.

Kreipkits •
ARKANSAS COMPANY, Inc.

185 FOUNDRY ST., 
NEWARK, N. J.

pajieŠkau gyvenimui laisvą, biedną 
moterį, amžiaus apie 40. Aš esu pa
siturintis ir mokytas. Prašome ra
šyti: George, 11059 Dodge Rd. 2, 
Van Dyke, Mich. (210-212)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
317 Pearl 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

~ Law at
Brooklyn, 

the

NOTICE is
GB 1370 has bėfen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PIENINIAI PARDAVĖJAI 
' PATYRĘ 

prie 
SUPERMARKET

Gera Aalga
SERVICE DAIRIES

1042 — 3RD AVE., N. Y. C.

domit! 
minėti 
pro**

Great Bear Spring Co.
682 SHALER BOULEVARD 

RIDGEFIELD. N.’ J.
Tel. MORSEMERĘ 6-5242 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.

REIKIA VYRU
Sandėlio Darbui Vyrai 

Krovėjai — Fagelbininkai 
Patyrimas Nereikalingas 

TAIPGI
šaldytuvų Mechanikų 

turime vietų vyrams, kurie 
refrigeration.

SAMUEL ENDE Į
Avė., Brooklyn, N.

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, (skaitant viršlaikius.

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

the Alcoholic 
123 Berry 
County of 
premises.

123 Berry

OPERATORĖS
MERGINOS IR MOTERYS

Prie Singer Siuvamų Mašinų 
SU AR BE PATYRIMO '

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

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

NOTICE 
EB 256 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control
57 Lee Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

57 Lee

MORRIS SHER
Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Law at 
Brooklyn, 

the

GB 10386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 310 
4th Street, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

James caruso
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163A Schenectady Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GABERMAN 
163A Schenectady Ave., Brooklyn,

NOTICE is
GB 7735 has been issued to the undersibned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Broome Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

STELLA CZAJKOWSKI
50 Broome St., Brooklyn, N.

ELIAS ZABAWSKI
St., Brooklyn, N.

blėkinių kenų. 
DARBAS

CAN CO.,
83 Roosevelt Ave., 

Belleville, N. J.

V1RINTOJAI
Apsipažinę virinimu

NUOLATINIS

BELLEVILLE
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FISHCETTI BROS. 
Bowling & Billiards, Inc.

57 Willoughby St., Brooklyn, N.

TYP1STĖS 
PRADINĖS

Pradžiai $22. už 5 dienas. 5% dienos, $25.69. 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

Automatiški pakėlimai. Incentive plan. 
BUSINESS SERVICE BUREAU 
Jackbon Avė., prie Court Square Sto

ties IRT ir 8th Avė. subvių.
Long Island City, N. Y.

(213)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4620 has been issued tol the undersigned 
to sell beer, wat retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL GUNTHER
5705 •— —3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ,No. 
EB 657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724-6 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724-6 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1918 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1488 Herkimer Street, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
1488 Herkimer St.,

NOTICE is hėreby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, * Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX SHOENFELD
(D-B-A Shoenffld Beverage Co.) 

436 Watkins St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,.- to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New-Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■„>

ANNA BERGER
3619 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

■

3

Karštos Informacijos Apie lietuvius 
Pabėgėlius Vokietijoj

bos ir špionažo). Jų tarpe 
daug buvo karininkų ir 
šiaip smetoninės Lietuvos 
kariuomenės vadų. Po kelių 
mėnesių mokyklos, jie buvo 
pasiųsti atgal į Lietuvą, ap
sirengę paprastų valstiečių 
drabužiais. Jie su savim ne
šė radijo siųstuvus ir pri
imtuvus, sprogstančios 
džiagos, ir kitokių įre 
mų, reikalingų dėl savo 
darbo. Jie buvo išmokyti 
varyti sabotažo darbą stra
tegiškose vietose, ardyti ko
munikaciją ir šiaip kenkti 
Sovietams, kurie tvirtino 
kiek galėdami Lietuvos-Vo- 
kietijos rubežių. Taipgi tu
rėjo instrukcijas, kaip iš
jungti vielas ir prietaisus 
sprogdinimui tiltų ir t.t., 
kuriuos Raudonoji Armija 
naudotų sulaikyti vokiečius 
nuo užpuolimo ant Lietu
vos. Tarybinei valdžiai pa
sisekė kiek tokių, sugauti. 
Jų tarpe buvo keli ir Sme
tonos valdininkai. Po to 
daug buvusių Smetonos val
dininkų tapo areštuota Lie
tuvoj.

Vieną kart sutikau buvu
sį Kėdainių policijos virši
ninką, irgi dirbusį prie vo
kiečių. Jis gailėjosi, kad gal 
per daug pagelbėjo keliems 
lietuviams, atvežtiems ver
gauti Vokietijoj, kada jie 
atėmė sau maisto nuo 
gančių vokiečių kareivių. 
Sakė, “kas bus su manim, 
jei vokiečiai sugrįš?” Jie 
dar tikėjosi, kad vokiečiai 
atsigriebs — o mes buvom 
ne daugiau 60 mylių nuo 
Berlyno tada, o Raudonoji 
Armija, sulig susitarimo, 
buvo užėmus didesnę 
Berlyno! Gyrėsi, kad 
daug markių ir šešis 
liūs.

» me- 
kitokių įrengi-

pusę 
turi 
ark-

jau yra namie, atstato savo 
mylimą Lietuvą. O tie liet
mačiai, pasilikę Vokietijoj 
bijosi net pamįslyti, kokia 
jų ateitis yra.

Girdėti, kad Amerikos lie; 
tuvių tarpe *yra jiems ren
kamos aukos. Jiems jų ne
reikia. UNRRA jiems mai
sto suteikia, daug geriau, 
negu vokiečiams. Taip pat 
ir su drabužiais. Kur rei
kia pagalbos, tai Lietuvoj.

Lietuviai, kurie atbėgo į 
Vokietiją, turi pilnus mai
šus markių. Kur jie jas ga
vo, — sunku pasakyti. Bet 
jiems pinigų nestoka. Nei 
vienas nesiskundė, kad jam 
trūksta pinigų. Jie tik klau
sia, ar mes negalėtume jiem 
juos išmainyti anį ameriko
niškų dolerių arba ant ang
liškų svarų.

Kai kurie turi giminių A- 
merikoje. Ir prašo, kad 
jiems pasiųstume jų laiš
kus. Tas kol kas yra už
drausta, bet vistiek, kai ku
rie, nesuprasdami dalyko 
arba iš gailesčio, pasiunčia 
Amerikon jų laiškus. Taip 
iš Vokietijos ateina į Ame
riką pabėgėlių laiškai. Nėra 
stebėtina, kad tie laiškai y- 
ra tokie, kokie jie yra. Jie 
ateina nuo tų, kurie manė, 
kad Vokietija karą laimės, 
ir skubinosi į nacių glėbį, 
parsiduodami save, savo 
protą ir sielą vokiečiams o- 
kupantams.

Jie laukia, kada Ameri
ka ir Anglija karą pradės 
prieš Sovietų Sąjungą. 
“Mes tada jums padėsime”, 
jie sako.

Tai štai kelios pastabos 
apie čia gyvenančius lietu
vius. 1 Karys.
Bavaria, rugp. 17, ‘45.

---------------------- ------------——

Paryžius. — Čia gautas 
pranešimas, kad Jungtinės 
Valstijos žada pąlikįi “džy- 
pus” ir trokus, kurie dabar 
randasi Europoje. O jų esą 
iki 584,000. Tai būtų dide
lė Amerikos parama tų kra
štų atsisteigimui.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstija pasirengus 
išleisti $35,000,000 pataisy
mui kelių ir vieškelių. Dar
bai prasidėsią neužilgo.*

........... ■■'■L. ■

Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUSTATYTOJAI
PRIE

Plieno Plokščiu Darbo
VIRŠLAIKIAI—NUOLATINIS 

DARBAS.
ROY ENGINEERING

& IRON WORKS, INC.
OTSĘGO & BAY STS. 

(ERIE BASIN) 
BROOKLYN, N. Y.

(212)

Jam buvo pasiūlyta apleisti 
Chiniją dėl to, kad jis pasakė 
gejierąlissimuį Chiang Kai- 
shek, jog amerikiečių ginklai 
duodami kariauti prieš japo
nus, o ne ppieš Chipijps parti
zanus. Tą jisai pasakęs ir kon
gresinei delegacijai ant Oki- 
nąvvos, kaip raportavo kong- 
resmapąs Ellis E. Pątterson, 
demokratai iŠ Kalifornijos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the • ftpremises.

ALEX ABUGEL
■898 Shepherd Ave., Brooklyn,

NUOLATINIS DARBAS PRIE

Washington. — Presi
dent’s Fair Employment 
Practice Committee įsakė 
Seafarers International li
nijai (Amerikos Darbo Fe
deracijos) pakeisti savo 
konstituciją. Ateityje, leis
dama darban jūrininkus, 
unija neturi' teisės jų klau
sinėti, kokios rasės jie yra, 
arba kokią religiją jie iš
pažįsta.

Washingtonas. — Senato
rius Kilgore, karštas šali
ninkas prezidento Trumano 
rekonversijos programos, 
sako, kad bedarbiam kom
pensacija turi būti pakelta.

MERGINOS
IR 

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas,

5 Dienos, 40 Valandų Savaite. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL
QUILTING CO.,

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

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)

REIKIA VYRŲ 
Nuolatinis inkarinis 
Linksmas išlaukinis 

Kreipkitės
TURNER BROTHERS
MONMOUTH & PARKER ROAD 

WEST LONG BRANCH, N. J. 
SKAMBINKITE LONG BRANCH 2587 

'___ ,_______________ (217)

MATCH PLATE 
MOULDERIAI

Turi būt pirmos klasės. 
Kreipkitės

NADY PATTERN WORKS, 
131 Palmer Ave., 
Plainfield, N. J. 

PLAINFIELD 6-4676

REIKALINGI 
FLOOR IR MAŠINŲ 

MOULDERIAI 
Taipgi 

PAPRASTI DARBININKAI 
Abelnam Fabriko Darbui 

Kreipkitės 
AMERICAN FOUNDRY AND 

CASTINGS CO.
2 PACIFIC AVE. 

u HI 1 ♦« jersey city, n. j. 
BERGEN 4-7007-08

, Tai tokius lietuvius 
teko sutikti čia, Vokietijoj, 
čia nekalbu apie tuos, ku
rie norėjo grįžti namo — 
kurie buvo vokiečių suimti, 
kaipo karo belaisviai ir bu
vo nežmoniškai užlaikomi, 
kentėjo didžiausias kančias, 
kaipo karo belaisviai Vokie
tijoj, arba buvo “mobilizuo
ti” darbams vergijoj pas 
vokiečius. Jie laukė pirmos 
progos grįžti* Lietuvon. Jie

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Mums atrodo, kad Karaliaučius 
bus paskirtas Tarybinei Lietu
vai.

F. W. Shalins
(Shalinskas) 1

Funeral Home

Italijos ambasadoriumi Len
kijoje yra paskirtas dr. Reale, 
žymus Italijos Komunistų Par
tijos vadas. Prieš išvyksiant 
ton tarnybon, dr. Reale kalbė
josi su popiežiumi.

Pasirodo, kad popiežius nebi
jojo pasisveikinti ir pasikalbė
ti su komunistu. Jis daug gud
resnis už mūsiškius klerikalus, 
kurie, pamatę komunistą einant 
gatve, nešdinasi į skiepus!

Skaneateles, N. Y. —Rug
sėjo 7 dieną čionai kalbė
damas New Yorko guber
natorius Thomas* Dewey 
smarkiai kritikavo federalę 
valdžią. Jis teigė, kad val
džia nesanti prirengus ša
lies dėl taikos. Tiktai jo 
vadovaujama New Yorko 
valstija .esanti gerai 
ruošus!

Philadelphia, Pa.— 
byterijonų bažnyčia 
tarpu turinti 2,161,873 na
rius. Tai esąs didžiausias 
tos bažnyčios narių skai
čius per visą jos 23|9; metų 
istoriją.

Pres- 
šiuo

BERNIUKAI IR VYRAI
Pakavimas

ir
Išsiuntimų Departmental
Dienų, 40 Valandų Savaitė

’ VIRŠLAIKIAI
COLUMBIA IDEAL

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

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Foręst Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Šateikiam garbingas laidotuves

" $150
Koplyčias suteikiam nemokamą! 

visose dąlyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Winston Churchill nesiliauna 
kišęs nosį į Italijos reikalus. 
Italijos komunistų ir socialistų 
spauda teigia, kad jis turėjęs 
slaptą pasitarimą su kronprin- 
cu Humbertu.

Churchill' darbuojasi sustipri
nimui monarchistų sąjūdžio Ita
lijoje.

White Plains, N. Y. — 
White Plains High School 
uždraudė visas slaptas stu
dentų draugijas. Viršinin
kai sako, kad tos slaptos 
grupęs yra priežastimi susi
kirtimų tarpe studentų.

Skaitydamas Laisvę, tei 
sybę žinosi, ir priešui mo 
kesi užduoti per uosi!

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAI3 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Ottawa, Canada. — Ka
nados vyriausybė praneša 
parlamentui, kad neužilgo 
Kanada turės nuosavą vė
liavą ir nuosavą pilietybę. 
Iki šiol kanadiečiai naudo
josi Anglijos vėliava ir pi
lietybe.

Paryžius. — Versalio tei
sinąs skundžiasi, kacĮ gen. 
de Gaulle dovanoja baus
mes nuteistiems karo kri
minalistams ir ^išdavikams. 
Teismas randa juos kaltais 
ir nuteisia mirtin, o prezi
dentas juo paliuosuoja nuo 
bausmės.

SAK-SAK Ointment, naujas išradi
mas, sudarytas pagal vėliausio mok
slo supratimo, stebėtinai greitai gel
bsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽĖ
JIMO, DEDERVINIŲ, PUČKŲ ir 
ĖCZEMO. Taipgi labai gelbsti nuo 
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 grąžinam. Kaina $1.00. Reika
laukite šiuo antrašu:

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmąliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

DIEMAKER
Patyręs prie automatiškų 

progressive dies. 
ACCO PRODUCTS

39TH AVE. & 24TH ST., 
__________ LONG ISLAND CITY.__________  

DŽIUtERIAI
Patyrę prie vyriškų ir moteriškų auksinių 

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

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

(211)

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.)

; (2ii)

• Stogų ar Namų šingellavlmų reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Newark, N. J. — Tik vie
noj New Jersey valstijoj 
reikia 5,000 agentų jeigu 
kas nori sugauti visus, ku
rie neteisingai inoką val
džiai ^taksus. Taip pareiškė 
taksų' vengejų gaudytojų 
pirmininkas R. O. Thor- 

man.

Lietuviškas

Traktyrhis
(Valgykla ir Alinė)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vyhy ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zęidąt
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ant užsakymo pritaikytus gerus

Vąikščioją Orų
• -9-

Suaugę žmonės, nešiodami 
gerus, su Ąrch įrengimu 
čeverykus, vaikščioja taip 

leugyai, kaip oru.

AERGTRED SHOES
-1. c/.lioiu. u ....

Galite ^žsisąįęyti prjsiųscįami 
mičrą^ilg’į ir plotį (sizę) ir 

tuoj aus gabsite čeverykus G. O.D.
w. Yurkeviczius

Ra^on Štampu ir

Taipgi parduodu
Ąrch'Pląskp čęvęrykus, padirbtus sud^tąro už
tvirtinimu, kurie yra labai gęri ir kąiną ftįlįįį*

W. YURKEVICZIUS J \
P. O. BOX 6'3 MONTELLO, MASS

(211)

VYRAI (2)
Prie Pakavimo ir Išsiuntimo 

Wholesale Garden Bulbs 
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolątinis Darbas.
S. S. SKIDELSKY & CO.
144 W. 27th St., New York. CH. 1-4327.

(211)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOJĮpf T. STANLEY CO., Ipc.
6|2 WEST BOTH ST., NEW YORK

VYRĄĮ & BERNIUKAI
Nelavinti fabriko darbininkai

PASTOVUS PAKILO
Nuolątiniai Pokariniai Darbą! 

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas Ir pusė už virtlaikj.

94 MOTT ST. (ARTI CAJNAJO

APVALYTOJĄI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. 340, (skaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine St.. New Yorfc City.
(X>



liečia kova už sunaikini- v

tokiems žmonėms ir to- 
tikslams padės ši rink-JO

Pataisau Klaidą

Padarė Operaciją

Lie-Amerikos
5

PASILINKSMINKITE

t

tfu* tMH

ligoninėn 
patrūkimo,

iš filmos 
42nd St.

ne
N.

ant 
ky-

Vincas Dulinskas antradienį 
nuėjo Adelphi 
operacijos nuo 
los.

Jis priklauso
tuvių Piliečių Kliube. Gerų pa
sekmių jam! J. N.

BROOKLYN

LABOJI LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veetuvlų, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

■teičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

♦

■

šeštas pudlapis
.... . • * • A J f .» .

Laisvė—-Liberty, Lithuanian baily
4b

Pirmadienis, Rugsėjo J.0, 1945

i NewWto^Mifeiliiiiov
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Goldstein o Rėmėjuose 
-Daug Hitlerizmo

Mylėtojų
Jonah Goldstein, republiko- 

nų ir liberalų partijų kandi
dato į New Yorko miesto ma
jorus rėmėjuose esama daug 
hitlerinėms idėjoms artimų 
žmonių.

Tarpe žymiųjų Goldsteino 
rėmėjų, kaip nurodo angliškas 
darbininkų dienraštis Daily 
Worker, yra:

Bronxe: Walter E. Barnett, 
artimas draugas ir politinis 
bendradarbis John’o Deva
ney, paskelbusio anti-semito ir 
coughliniečio.

Manhattane: Thomas F. Co- 
halan, asmeniškas advokatas 
ir draugas William’o Griffin, 
kartą buvusio įkaitinto kurs
tyme maišto kartu su kitais 
keliais anti-semitais ir Hitle
rio sėbrais.

Queense: James E. Doher
ty, Sr., politiškas bendradar
bis su William J. Goodwin, 
Hitlerio garbintoju.

Andrius Petruškevičius
Ligoninėj

Andrius Petruškevičius, gyve
nęs 37 Stagg St., Brooklyne, 
vėl sunkiau susirgo, pereitą sa
vaitę nuvežtas į Kings County 
ligoninę.

Petruškevičius buvo ištiktas 
dalino paralyžiaus pereitais me
tais. Ilgai išgulėjo lovoje nepa
sijudindamas, nepasikeldamas. 

’Tačiau ilgainiui buvo išsveikęs 
tiek, kad galėjo išeiti iš stubos. 
Pasiramsčiuodamas, nueidavo 
pavalgyti valgyklon, užeidavo 
parsinešti dienraštį Laisvę. Bet 
pastarosiomis pora savaičių 
sveikata vėl pablogėjo.

Trečiadienio Laisvės vietinėse 
žiniose tilpo aprašymas sergan
čių kliubiečių, kur įvyko nema
loni klaida.

Ten sakoma: Jonas Kadus, 
buvęs kareivis, Mičiulio siuvė
jas ir* taip seka aprašymas. Tu
rėjo būti: Jonas Radus, o 
Kadus. J.

Registracija studentų mies
to mokykloms baigiasi rugsėjo 
7,-tą. Pirmadienį prasidės 
mokslo metai.

KALĖDINIU DOVANU UŽJŪR1EČIAMS 
SIUNTIMO LAIKOTARPIS

KOMUNISTAI ŠAUKIA MASINI 
MITINGA GARDENE

Kaip subudavoti -pastovią tai
ką? Kaip sustiprinti demokra
tiją ten, kur ji yra ir kaip 
įsteigti ten, kur jos nėra? Kaip 
laimėti kovą už darbus? Tai vis 
labai rūpimi klausimai. Ir jiems 
yra daug aiškintojų. Bet jeigu 
mūsų atmintis ne trumpa, jei
gu iš viso turime atmintį, atsi
mename, kad buvo žmonių, ku
rie mums visais tais klausimais 
visada melavo. Ir buvo žmonių, 
kurie tuos visus klausimus visa
da teisingai aiškino.

Tuo teisingai aiškintoju buvo 
Komunistų Partija, jos nariai. 
Tas rodo, kad ir dabar velta 
visiems, komunistams ir ne ko
munistams, išgirsti, ką turi pa-

sakyti Komunistų Partija.
Tų svarbių problemų aiškini- 

rąui masinis mitingas įvyks rug
sėjo 18-tos vakarą, didžiajame 
Madison Square Gardene, 8th 
Avė. ir 50th St. New Yorke. .

Kada Lietuvių Komunistų 
Kliubo nariai jums pasiūlys bi
lietą, neatsisakykite įsigyti. Iš 
anksto turint bilietą, nereikės 
stovėti ilgose, eilėse prie kasos. 
Anksčiau įeisite, geresnę vietą 
pasirinksite. Sėdynės nerezer
vuotos. Kainos tik dvejopos: $1 
visam apatiniam aukštui — or
kestrai, ložoms, o 60 centų vi
siems kitiems aukštams.

ISPANIJOS DEMOKRATIJOS KOVOTO 
JUS PRIVALOME PAREMTI ■

Ispanijos liaudiečiams reikia 
talkos. Kokios talkos?

Pinigais? Taip, ne pro šalį 
bus duoti ir auką. Tačiau vy
riausia, ko jiems šiomis dieno
mis reikia, tai talkininkų pasi
darbuoti po visą miestą būsi
mos rinkliavos dienomis.

Rinkliava Ispanijos liaudie
čiams bus šio mėnesio 27, 28 ir 
29-tą. Rinkliava yra oficialė, le- 
gališka, jai gautas iš miesto vy
riausybės leidimas. Rinks visur 
—-po namus, gatvėse, įstaigose, 
pramogose.

Kurie galite tam tikslui pasi
darbuoti pusdienį, vakarą ar 
porą valandų, tuojau užsiregis
truokite, kad galėtų jums laiku, 
pristatyti rinkliavai reikalingas 
medžiagas. Tarp- lietuvių užsi
registruoti galite pas J. Gasiū- 
ną ar S. Sasną.

Dėl Ko Reikia Rinkliavos? 
Kokios Rinkliavos?

Senieji Laisvės skaitytojai, 
be abejo, prisimena tas didvy
riškas Ispanijos liaudies kovas. 
Naujiems tas gal bus nauja.

Ispanai buvo pasimoję laimė
ti sau demokratiją per balsavi
mus. Jie ir laimėjo, išsirinko 
savo valdžią, kuri buvo pradė
jusi vykinti daugelį reformų pa
gerinti darbo žmogaus ir abel
nai eilinio piliečio būvį. Bet fa
šizmas demokratijai neleido gy
venti. 1936 metų liepos mėnesį 
Ispanijos fašistai, padedami 
Hitlerio, Mussolinio ir viso pa
saulio fašistų iš pasalų pradėjo 
karą prieš Ispanijos žmones, 
žmonės didvyriškai kariavo, bet 
prieš viso pasaulio fašizmą ne
atlaikė.

Laimėjęs karą, fašizmas dau
gybę liaudiečių išžudė, šimtus 
tūkstančių įkalino. Kiti šimtai 
tūkstančių buvo išvaryti iš Is
panijos į Franciją ir kitas vals
tybes. Bet senoji Francija lais
vės kovotojams irgi tiktai ka
lėjimus ir koncentracijas teda
vė. Pasaulio darbo žmonių pa-

stangos kai kuriuos išgelbėjo iš 
tų kalėjimų, bet nebuvo, kur 
juos išvežti, didžiumos valsty
bių galvoms laisvės didvyriai 
atrodė pavojingi, neįsileido. 
Jungtinių Valstijų Kongresas 
taipgi nerado mūsų plačioje ša- 
Ičje jiems vietos, tik po didelio 
masių spaudimo leido perva
žiuoti kelyje į Meksiką. Meksi
ka ir tūlos Pietų Amerikos ša
lys įsileido šiek tiek.

Taigi, tie be laisvės, be savo 
šalies, be narni] žmonės, karo 
išvarginti, pradėjo gyvenimą 
tik su dviem nuogom savo ran
kom. Jiems teko rūpintis ne tik 
kožnam savimi. Ant jų krito rū
pestis sužeistaisiais, našlaičiais, 
pagalba likusiems kalėjimuose 
ir tolimesnei kovai už savo ša
lies išldisviniihą nuo fašiztno.

Tai 
kiems 
liava.

Kas
mą Ispanijoj fašizmo, tai yra 
kova visų. Mes visi turėtume 
ispanams tame padėti. Kaip kad 
vėžys yra visam kūnui pražūtis, 
taip, fašizmo vėžys bile kur pa
saulyje yra pavojingas visam 
pasauliui. Jis reikia prašalinti 
skubiausia arba jis gali vėl pa
plisti, padegti naujo karo gais
rą.

Tad, broli ir sesuo, atidėk 
nors porą valandų tai rinklia
vai. Gauk talkininko ženklą ir 
stovėdamas gatvėje ar eidamas 
po namus perstatyk, primink 
žmonėms Ispanijos liaudies by
lą, o grąžon gauk tų žmonių do
lerius, dešimtukus ir centus stip
rinimui demokratijos.

Trys broliukai Clark, 10, 7 ir 
metų, per mėnesį surinkę ir 
CDVO raštinę patys pristatę 

5f>5 svarus atliekamos popieros. 
Civilinių Apsigynimas vis dar 
renka popierą.'

Central Brooklyne
pas

ANDRIŲ A. PURICKI
GERAS ALUS 

ir 
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. fi-8629

Tarybą Sąjungos Dai
nos Sujudino Gardeną 

Ir Dubinskį

dirbama iki

šauktas pa
meti] sukak- 

patsai 
unijos pre-

ir William Green,

Jie visi tokie,” nusprendžia Tanya (Elena Kuzmi
na) su pasišlykštėjimu atsimindama jos niekintojus ir 
kankintojus vokiečius, kuriems jinai teisingai dirbo, 
nors būdama parduota vergijoj. Ji kantriai kentė savo 
kančias, bet kantrybė pavirto į liepsnojantį kerštą, ka
da jos aptarnaujama šeima tapo budeliais, nukankina 
jos labai gerbiamą mokslininką, buvusį nacių parduotą 
vergauti tai pačiai vokiečių šeimai. Scena 
“Giri No. 217,” Stanley Teatre, 7th Avė. ir

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle, Jr., Laisvei 
praneša, kad siuntimo užjū
riuose esantiems kariškiams 
dovanų laikotarpis bus prade
dant rugsėjo (šio mėjiesio) 15- 
ta, baigiant spalių 15-ta.

Anksčiau pasiųsite, geriau, 
sako pašto pranešimas.

Tuo visu laikotarpiu galima 
siųsti be pareikalavimo nuo ka
riškių.

Kas Siųsti?
Ragina nesiųsti nieko 

dančio, kadangi armijų 
kilnojime iš vietos vieton nie-

gen- 
per-

kas negali užtikrinti, kaip greit 
siuntinys pasivys gavėją.

Uždrausta siųsti svaiginan
tį gėrimai, visokie degtukai ir 
padegami skysčiai, nuodai ar bi
le kokie daiktai, kuriais galima 
atimti gyvastį ar sugadinti ki
tus siuntinius. •

Svoris ir Dydis
Atskiras pundelis turi būti ne 

ilgesnis 15 colių ir ne didesnis 
36 colių viso aplink storį ir il
gį. Ne daugiau 5 svarų.

Viduje dėžutės viskas turi 
būti supakuota ankštai ir ap
kimšta minkštai laikraštine po-

piera ar kuo kitu, kad nesi var
taliotų, nesitrintų į dėžutę ir 
daiktai į viens kitą. Pustuštės 
dėžutės gali susilaužyti, susiplo
ti ir ten sudėti daiktai liktis su
grūsti. 

t

Adresavimas
Adresus pataria geriau užra

šyti ant pačios dėžės ar ant po- 
pieros, kurioj dėžė suvyniota, 
nes užlipytos su adresais korte
lės kartais sudrėksta ir atšoks- 
ta. Taipgi įdėti tokį pat adresą 
viduje dėžutės, su savo adresu 
atgal.

vieną ir kitą, 
jiedu apsiėjo 
pažangesniųjų

Pereitą antradienį, Madison 
Square Gardene, įvyko Inter
national Ladies Garment Wor
kers Unijos masinis mitingas, 
šešiolika tūkstančių darbinin
kų buvo atsiųsti tiesiai iš ša
pų, 3 valandą šapų stevar
dams sustabdžius darbą ir pa
raginus maršuoti į susirinki
mą. Paprastai moterims dra
bužių siuvyklose 
5-kių.

Mitingas buvo 
minėti unijose 35
tį. Kalbėtojais- .buvo 
David Dubinsky, 
zidentas, 
AF.L prezidentas. Šį kartą jų
kalbose trūko to aitraus kan
džiojimo raudonųjų, nuo ku
rio nėra liuosas Green ir kas 
labai įprasta Dubinskiui. Wm. 
Green ypatingai kalbėjo apy- 
stipriai sakydamas, kad AFL 
kovosianti už geresnes gyve
nimo sąlygas.

Pažįstantieji 
stebėjosi, kad 
be atakų ant
darbininkų. Vieni spėjo, kad 
pradeda pasimokinti iš gyve
nimo, o kiti, kad į juos atsi
liepęs publikos atsinešimas į 
Tarybų Sąjungos dainas “Nuo 
Rubežiaus iki Rubežiaus” ir 
“Poliuška.” Jas sudainavo 
negras veikalo “Porgy and 
Bess” žvaigždė Edward Mat
thews pradžioje mitingo. Tos 
dainos iššaukė audringą ovaci
ją. O toji ovacija, kaip paaiš
kėjo vėliau, .nebuvo paties mi
tingo entuziazmas, nes Green 
buvo pasitiktas lėta aplodis
mentų bangele. Gi pats Dubins- 
kis, po ilgos perstatymo kalbos 
per Israel Feinberg (kuris Du- 
binskį gyrė kaipo “vieną iš di
džiausių darbininkų vadų”), 
savo unijistų mitinge susilaukė 
tik atskirų'grupelių supliupsėji- 
mo jam pasveikinti. Masiniame 
mitinge, mat, nepakamanduo- 
si, nariai atsineša į viršininkus 
taip, kaip link jų jaučiasi.

Mitingo garbės svečiuose bu
vo Harry Hopkins, užimąs uni
jos bešališko (impartial) Ger
mano vietą vietoje pasitrau
kiančiojo James J. Walker, bu
vusio majoro. Walkeris, beje, 
buvo perstatytoju dainininko 
Matthews su jo rusiškomis dai
nomis. N.

Susirinkimai
Lietuvių Komunistų Kliubo 

susirinkimas įvyks rugsėjo 11- 
tos vakaro 8 vai., 419 Lorimer 
St. Valdyba.

(211-212)

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

a Message to the

r

Mr. Qu»ylo

PEOPLE Of BROOKLYN
Once again it becomes necessary to re

quest your co-operation in expediting the dis
patch and delivery of Christmas mails to the 
men and women serving in our armed forces 
overseas.

The Postoffice Department intends to put forth every 
effort to deliver this mail before Christmas. Your help 
is urgently needed. It must be a sorry Christmas in
deed for any of these men and women who do not 
receive their gifts in time. You can do your part by 
mailing between Sept. 15 and. Oct. 15—the earlier the 
better. The parcels must not exceed five pounds in 
weight or 15 inches in length or 36 inches in length and 
girth combined. Each gift should be indorsed 
"Christmas Parcel." These regulations also apply to 
gift parcels sent overseas in connection with the Jewish 
religious holiday Chanukah. The parcels should be 
indorsed "For Jewish Holiday."

FRANK J. QUAYLE Jr.
< Postmaster

855

Iš gabaliukų audeklo pasiu
vamos lėlės formoje 855 ran
dasi patarimai (angliškai), 
kaip padaryti pačią lėlę ir jai 
drabužius.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

O
o

<

Paštas Praneša
New Yorko pašto viršinin

kas Albert Goldman praneša, 
kad to miesto paštas samdys 3,- 
000 laikinų darbininkų. Jų dar
bas bus prie išsiuntimo kariš
kiams į užjūrius kalėdinių do
vanų ir pagelbėti abelnai pašte 
pirmkalėdiniu laikotarpiu.

Du tūkstančiai iš tų darbinin
kų dirbs Postal Concentration 
Center, Long Island City. O ki
ti bus priskirstyti įvairiems 
Manhattan ir Bronx pašto sky
riams, kaipo laiškų bei siuntinių 
perrinkėjai ir išnešiotojai.

Moka po 84 centus per va
landą, o už naktinį darbą po 
92.4 centus per valandą.

Kreiptis asmeniškai į Room 
3216, centraliniame pašto bil- 
dinge, 8th Avė. ir W. 33rd St., 
New Yorke, arba P. C. Center, 
Northern Blvd, ir 46th St., 
Long Island City.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

43

Drs. Stenger & Stenger
Ofrtoinetrlsts

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
-t.

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

■=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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