
-■
%®

•?

1 I

KRISLAI
Taip Jie Informuoja 

Skaitytoją!
Kada Žmogus “Per Senas”? 
“Kuprotas Oželis“ Filmoje. 
Pr. Balsys — Petty Officer.

Rašo R. MIZARA

Yra lietuviškų laikraščių, 
•kurie mėgsta aprūpinti savo 
skaitytoją “ankstybomis“ ži
niomis. š. m. rugpj. 25 d. 
“Amerikos Lietuvis“ pirmame 
puslapyje paduoda tokią “te
legramą“ :

“Ateinančios žinios skelbia, 
kad Justas Paleckis, kuris 
1940 metais pasitraukė kartu 
su Sovietų Sąjungos armija į 

laiku vėl

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

No. 212

Nuo Atominės Bombos
Žuvo Astuoni Karo

BelaisviaiRusiją, pastaruoju 
sugrįžo Lietuvon.”

Mūsų skaitytojas 
no, kad tarybinės ______ _____
prezidentas Justas Paleckis, į į laike atominės bombos eks- 
Rusiją pasitraukė (su visa ta-1 plozijos žuvo aštuoni karo 
rybine vyriausybe) ne 1940 belaisviai ir 38 jų buvo SU- 
m., bet 1941 
čiams įsiveržus į Lietuvą.

Tai viena.
Antra, Justas Paleckis ir vi- 

sa tarybinė Lietuvos vyriau- taut]nianl

gerai ži-
Lietųvos i

Nagasaki, Japonija. — 
Dabar paaiški, kad čionai

sybė grįžo* Į Lietuvą ne “pas
taruoju laiku,“ bet 1944 me
tų viduryje, — tuojau, kai Į 
Lietuvą Įžengė Raudonoji Ar- i 
mija!

Vadinasi, žmogus, kuris ten
kinasi skaitymu tokio laikraš
čio, kaip “Am. Lietuvis,“ jei 
ir sužino kada nors ta ar kita 
svarbesnį Įvykį, sužino 
po vienerių meti] po jo 
mo!

metais, vokie- Į žeĮsta. Pasirodo, kad viena 
karo belaisvių kempė buvo 
prie Nagasaki. Apie tai ja
ponai nebuvo pranešę Tarp- 

Raudon. Kry-

J! tik 
Įvyki-

užėjoPraeitą šeštadienį 
Laisvės raštinėn brooklynietis 
V. K. Laisvei metams užsisa
kyti.

Išsikalbėjus, paaiškėjo, kad 
-V. K. jau pasiekė 79-tus me
tus amžiaus. Gerai atrodo ir 
gyvai domisi visokiais klausi
mais.

Brooklyne išgyveno apie 50 
metų ir dirbo daugiausiai 
“prie kriaučių“ — preseriu. O 
prieš tai per devynerius metus 
dirbo angliakasiu. *

Neretai tenka sutikti tokių 
žmonių, kurie, turėdami apie 
50 metų amžiaus ir sakosi: 
“Jau esu per senas ką nors 
veikti.“

bandymas
- mėgėjų

Brooklynietis George Kli
mas kruopščiai darbuojasi fil
mų gamybos srityj. Prieš tū
lą laiką jis buvo nufilmavęs 

• Sofijos Čiurlionienės-Kyman
taitės vienaaktę • komediją 
“Kuprotas Oželis.”

Pats pirmutinis 
nepavyko: aktoriij
kalbos nebuvo aiškios. ,

Vėl imtasi darbo: ta pati 
komedija buvo iš naujo nu- 
traukta-nufilmuota.

Praeitą sekmadienį mačiau 
naują “Kuprotą Oželį“ (pir- 
mesnėsės filmos nesu matęs). 
Stebėtojai, kurie matė pirmes- 
niąją filmą ir dabartinę, sak^: 
ši yra 60 nuoš. tobulesnė, ge
resnė.

iš paties

Tenka pastebėti, kad ir ši
toje filmoje (spalvuotoje) dar 
yra defektų, trūkumų. Ne visi 
aktorių dialogai aiškiai su
prantami, bereikalingo “bil
desio“ jaučiama. Dainos, tie
sa, išėjo tobuliau.

Pagaminimas šios lietuviš
kos filmos reikalavo^ daug di
delių pastangų, tie
Jurgio Klimo, tiek iiKš vaidin- 
tojų-mėgėjų pusės. Tai vis 
bandymas, tai vis noras pa- 
skaidrinti palšąją lietuviško 
gyvenimo padangę. Už tai 
ypačiai G. Klimui priklauso 
didelis nuopelnas.

“Kuproto Oželio“ rodymas 
užima apie vieną valandą lai
ko. Bet Klimas turi ekstra 
smulkių pridėčkų, taip, kad 
jis galėtų visą vakarą užim
ti rodydamas savo filmas.

žiui.

Korėjos Žmonės Protestuoja, 
Bet Mūšy Vadai Nepaiso
Jinsen, Korėja. — čionai 

pribuvo Amerikos okupaci
nes jėgos. Jų išsiilgusiai 
laukė Korėjos gyventojai, 
kaipo išlaisvintojų iš japo
nų vergijos. Daugelis korė
jiečių ilgus metus slaptai 
kovojo prieš japonus.

Pasitikimui amerikiečių, 
šio uostinio miesto žmonės 
surengė džiaugsmo demon
straciją. Bet japonų gink
luotos jėgos užpuolė de
monstrantus, | du jų užmušė 
ir

Tačiau mūsų okupacinių 
jėgų komandierius gener. 
Hodge pareiškė, kad Korė
joje senoji japonų valdžia 
pasiliks — gal mėnesiui, gal 
metams! Prieš tai protes
tuoja Korėjos žmonės, bet, 
kaip atrodo, mūsų karinė 
vadovybė į jų protestą ne
kreipia dėmesio.

žeidė.
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Tarybų Stvjungos ministeris Molotovas pasirašo Ta
rybų Sąjungos-Lenkijos sutartį dėl karo nuostolių ir 
rubežiu. Stalinas ir Lenkijos viršininkai temija pasira
šantįjį.

BAISUSIS HITLERIO GESTAPO TURĖJO 
SLAPTĄ SUTARTĮ SU TRYLIKA ŠALIŲ

Berlynas. — Čionai tapo 
užtiktas ir paskelbtas slap
tas dokumentas, kuris pa
rodo Hitlerio slaptosios po
licijos (gestapo) ryšius ir 
veikla kituose kraštuose. Ta 
baisioji organizacija, pasi
rodo, turėjo slaptą sutartį 
su įvairių šalių slaptomis 
policijomis persekiojimui,

terorizavimui ir žudymui 
hitlerizmo priešų.

Gestapo turėjo oficiališ- 
ką sutartį su trylika šalių. 
Štai tos šalys: 
Brazilija, Belgija, 
ja, Jugoslavija, 
Italija, Japonija,
ja, Suomija, Vengrija, Por
tugalija ir Ispanija.

Lenkija, 
Holandi- 
Graikija, 
Bulgari-

Oficialiai Japonija Pasidavė Chini jai

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Nepasitiki Japonų Nu
duotu Demokratiškumu

Maskva. — Dienraščio 
“Pravdos” komentatorius 
nurodo, kad jokio pasitikė
jimo negalima duoti Japo
nijos valdonų demokrati
niams pažadams. Jis sako, 
kad jie užsieniui kalba vie
naip, o namie elgiasi visiš
kai kitaip. Imperatorius 
Hirohito savo kalboje į par
lamentą kalbėjo apie “Japo
nijos valstybės pamatų su
stiprinimą”. “Pravdos” ko
mentatorius sako: “Mes ži
nome, apie kokius valstybės 
[pamatus jis kalba.”

Toliau jisai aštriai kriti
kuoja užsienio korespon
dentus, kurie pasmerkia 
kiekvieną žmonių veiklos 
iniciatyvą ir vadina “tota
litarizmu.” Jis primena, 
kaip pereitais rinkimais 
Hooveris kaltino preziden
tą Rooseveltą įvedime A- 
merikoje “totalitarizmo.”

Nanking, Chinija.—Rug
sėjo 9 dieną šiame mieste 
įvyko ceremonijos oficia
laus japonų pasidavimo chi
niečiams. Tasai pasidavi
mas paliečia apie milioną 
japonų karių, kurie randasi 
Chinijojė. Už japonus pasi
rašė jų karinių jėgų ko
mandierius Chinijojė gen. 
Okamura.

Generalissimo Chiang 
Kai-shekas tuojau išleido 
patvarkymus, ką turi dary
ti japonų jėgų komandie- 
riai. Jiems įsakyta, kad jie 
tuojau turi instruktuoti sa
vo karius liautis kariavus 
ir atiduoti ginklus chinie
čiams. Jie savo instrukcijo
se turi aiškiai pabrėžti, jog

Japonijos imperatorius Hi
rohito ir jojo valdžia pripa
žįsta, kad Japonija tapo 
militariškai pilnai nugalėta 
ir supliekta.

Tuq tarpu Chiang Kai- 
shekas deda desperatiškas 
pastangas, kol japonai te
bėra nenuginkluoti ir neiš
traukti, užgrobti didžiuo
sius miestus, idant jie nepa
tektų Chinijos komunistų 
jėgoms. Toms jo pastan
goms padeda Amerika, su
teikdama lėktuvų gabeni
mui Chiang Kai-sheko ar
mijos į didmiesčius. Tiktai 
tų Amerikos lėktuvų pagaL 
ba Chiang Kai-shekui pa
vyko užimti miestus Shan
ghai ir Nankingą.

Jungtinių Tautų (Kores
pondentai Protestuoja

Prasidėjo Anglijos Dar
bo Unijų Konvencija

JAPONIJA BUS VALDOMA KIETA RAN
KA, BET TAIPGI BUS SIEKIAMA ŽMO 
XII. PAGARBOS IR PASITIKĖJIMO

Tokio. — Talkininkų jė
gų vyriausias komandie
rius gen. MacArthur išleido 
pirmą pareiškimą, kuriame 
jis išdėsto, kaip Japonija 
bus valdoma. Jis yra atsto
vas visų Jungtinių Tautų, 
aplinkui jį bus sudaryta 
Jungtinių Tautų Komisija 
Japonijos valdymui.

Savo pareiškime Mac- 
Arthur pasakė:- “Vyriau
sias jungtinių jėgų koman
dierius išleis reikalingas in
strukcijas japdnų impera
toriui arba imperatoriškai 
valdžiai ir kiekviena proga 
bus duodama tai valdžiai ir 
Japonijos žmonėm pravesti 
tąsias instrukcijas be toli
mesnės prievartos.”

Iš to pasakymo aišku, 
kad McArthur, o ne impe
ratorius bus tikruoju Japo
nijos valdonu. .Bet taipgi 
aišku, kad Japonijos valdžia 
bus palikta veikti ir kad 
Japonijos žmonėms 
duota proga vesti 
krašto reikalus Jungtinių 
Tautų komandieriaus pat
varkymuose ir instrukcijoj 
se.

Jėgęs, prievartos ir prie
spaudos bus vengta. Ta
čiau, MacArthur savo pa
reiškime sako, “jeigu bus 
reikalas, vyriausias koman
dierius išleis atitinkamus į- 
sakymus armijai ir korpu
sų komandieriams, nuro

dant tuos žygius, kurie bus 
reikalingi komandieriaus 
patvarkymų pravedimui 
gyvenimam” Reiškia, jeigu 
kur japonai bandys koman
dieriaus patvarkymus apei
ti arba juos išnuomoti, 
Jungtinių Tautų ginkluotos 
jėgos bus pavartotos prieš 
tokius japonus.

Iš kitos pusės, nors Japo
nijos žmonės bus priversti 
klausyti vyriausio koman
dieriaus įsakymų ir juos 
pravesti gyvenimai, toliau 
skaitome MacArthuro ‘•pa
reiškime, “jie turės pilniau
sią individualinę laisvę ir 
individualines teises be 4 
trukdymQ?’

JSavo pareiškime Mac- 
Arthur plačiau paryškino 
mūsų valstybės sekreto
riaus notą Japonijai laike 
besąlyginio pasidavimo, ką 
reiškia pasakymas, kad 
Jungtinių Tautų tikslas y- 
ra panaikinti Japonijoje 
militarizmą ir militantį na
cionalizmą ir užtikrinti 
krašte tikėjimo, žodžio ir 
spaudos laisvę.

Tuo tarpu Japonijos eko
nomija bus kontroliuojama 
tiktai tokiam laipsnyj, ko-, 
kiam bus reikalinga pa
siekti Jungtinių Tautų tik
slus. MacArthur nurodo, 
kad užsieninės ginkluotos 
jėgos pasiliks Japonijoje 
tol, kad bus pasiekti Pots-

Londone Prasideda Istorinė Užsienio Rei
kalų Ministerių Tarybos Konferencija

būriais 
pribuvo

Londonas. — Čionai susi
rinko ir pradeda sesijas 
penkių didžiųjų valstybių 
užsienio reikalų ministerial. 
Jie pribuvo Londonan su 
savo skaitlingais 
patarėjų. Jau
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius James Byr
nes. Konferenciją laikys £ių 
šalių atstovai: Jungtinių 
Valstijų, Tarybų Sąjungos, 
Didžiosios Britanijos, Fran
cūzijos ir Chinijos.

Šitai užsienio reikalų mi- 
nisterių tarybai Potsdamo 
konferencija yra pavedus

daug didelių darbų. Tačiau 
vyriausias darbas, tai pa
ruošimas taikos konferenci
jai sąlygų. Turi būti galu
tinai nustatytos taikos są
lygos Vokietijai, Italijai, 
Suomijai, Bulgarijai ir Ru
munijai.

Be to, manoma, kad šioje 
konferencijoje bus iškelta 
daugelis kitų klausimų. Pa
vyzdžiui, beveik visur Eu
ropoje eina karšti ginčai 
dėl teritorijų. Juos reikės 
anksčiau ar vėliau išspręs
ti.

Pasaulis lauks konferen
cijos rezultatų.

damo deklaracijos tikslai
Iš MacArthur pareišk 

mo sužinome, kad sąjungi
ninkai jau buvo paruošę 
ginkluotas jėgas įsiverži
mui į pačią Japoniją. Ją 
nuo to išgelbėjo tiktai be
sąlyginis pasidavimas. Tuo
se įsiveržimo planuose bu
vo numatyta įvedimas visąi' 
Japonijai militarinės sąjun
gininkų valdžios. Japonų 
pasidavimas paadrė tokią 
valdžią nebepraktišką. Pa-, 
liekama pačių Japonų val
džia, bet ji turi klausyti 
Jungtinių Tautų vyriausio 
komandieriaus.

Kas liečia civilinius žmo
nes, “tai linkui jų bus atsi- 
nešama taip, kad išvysčius 
jųjų pagarbą ir pasitikėji-' 
ma Jungtinėms Tautoms ir. 
jųjų atstovams; jie bus 
skatinami kooperuoti su 
tais atstovais pasiekimui 
pageidaujamų tikslu. Iš jų 
bus reikalaujama pildyti vi
sus įsakus, visus pareiški
mus Japonijos imperatoriš
kos valdžios, kurie bus iš
leisti pravedimui gyveni- 
man Jungtinių Tautų vyr 
riausio komandieriaus pat* 

. varkymų”.
Sekami yra Jungtimi? - 

Tautų pokariniai tikslai Ja
ponijoje:

“(a) Išnaikinti Japonijoj 
militarizmą ir militantį na
cionalizmą.

“(b) Drąsinti, priklau
sant nuo palaikymo milita- 
rinio saugumo, liberalines, 
tendencijas ir liberalinius 
procesus, tokius, kaip reli
gijos, spaudos ir žodžio lai
svė.

“(c) Sukurti tokias sąly
gas, kurios užtikrintu, kad 
Japonija niekad nebetaps 
pasaulio taikai ir saugumui 
pavojumi, ir kurios leistų il
gainiui pakilti tokiai val
džiai, kuri gerbtų kitų tau
tų teises ir Japonijos tarp
tautines obligacijas.”

Atskiru pareiškimu gen. 
MacArthur prabilo į visas 
ginkluotas jėgas jojo ko
mandoje. Jisai žinąs, kaip’ 
visi kariai yra ištroškę tai
kaus gyvenimo ir laukia tos 
valandos, kada jie galės su
grįžti namo pas savuosius. 
Ir jie galės pasiekti tą tro
škimą taip greitai, kaip tik
tai sąlygos bus tam palam- . 
kios. Jisai sako:

“Mes kovojome ir’ laimė
jome karą, kad apsaugoti 
individualio žmogaus teises 
— už laisvę ir toleravimą 
teisingumo visiems pasaulio 
žmonėms. Kiekvienas iš 
mūsų tatai nuolat turime 
turėti mintyje.

“Japonijos okupacija tu
ri būti pravesta be berei
kalingos prievartos, be be
reikalingos priespaudos. 
Japonijos žmonių asmeniš
ka nuosavybė ir asmeniškos 
teisės turi būti pagerbta. 
Vogimas, plėšimas, žagini- 
mas moterų ir kiti laužy
mai pasauliniai priimtų 
žmogaus užsilaikymo tai
syklių suteptų jųjų pačių 
aukštąjį Unarą.
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Blackpool. — Čionai rug
sėjo 10 dieną prasidėjo An
glijos darbo unijų 77-ta me
tinė konvencija. Svarbiausi 
prieš konvenciją klausimai 
stovi rekonversija ir darb
davių su darbininkais san
tykiai taikos metu.

Unijų kongreso taryba 
patiekė konvencijai platų 
raportą.
daug kalbama apie Pasauli
nę Darbo Unijų Federaciją. 
Anglijos darbo unijos toje 
federacijoj lošia svarbią, ro-

Mūsų Kovūnai Nežino, Kam 
Jie Reikalingi Vokietijoje
Berlynas. — Stebėtinai 

prastai Amerikos kariai y- 
ra informuoti, kokia jų mi
sija yra Vokietijoje. Mažai 
jiems paaiškinta, kodėl jie 
ten turi pasilikti ir kam 
Vokietija yra. okupuota. 
Dauguma jų tik vieną po
sakį težino: “Mes norime 
grįžti namo!”

Tokio. — Jungtinių Tau
tų korespondentai, kurie 
pribuvo į Japoniją kartu 
su okupacinėmis jėgomis, 
įteikė gen. MacArthur 
griežtą protestą. Jie pro
testuoja prieš tai, kad apię 
okupacijos eigą žinios pir
ma suteikiamos Japonijos 
žinių agentūrai “Domei”, o 
ne užsienio koresponden
tams. Jie klausia: Kodėl 
japonai korespondentai tu
ri pirmenybę į tas žinias?

Šita situacija teisinama 
tuomi, kad gen. MacArthur 
negalįs uždraustp^Japonų 
valdžiai suteikti žinias savo 
korespondentams apie tuos 
įsakymui, kuriuos ta val
džia aplaiko.

Reikėtų Japonus Pavesti 
Chiniečiams arba Rusams
Yokohama. — Kai čionai 

pribuvo 460 kareivių, buvu
sių japonų karo nelaisvėje, 
ir susitiko su pribuvusiais 
amerikiečiais Japoniją oku
puoti, tai šimtai civilinių 
japonų stėbėjo tą vaizdą. 
Karo belaisviai giliai pasi
piktino, kad japonams lei- 
džiamti taip laisvai maišy
tis tarpe amerikiečių. Jie 
mano, kad amerikiečiai el
giasi neleistinai, tiesiog ne
žino, kaip elgtis. Vienas jų 
pasakė: “Tą okupacijos 
darbą mes turėtumėme pa
vesti rusams arba chinie
čiams, kurie žinotų, kaip 
pasielgti.” Visi kiti išvar
ginti vos tik gyvi belikę iš
laisvinti amerikiečiai prita
rė tam pareiškimui.
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Londonas.—Gen. de Gau
lle pareiškė laikraščiams, 
•kad jis stoja už tampriausi 
bendradarbiavimą tarpe 
Francūzijos ir Anglijos.

Tokio.— Už 15 mylių nuo 
čia amerikiečiai rado slap
tą lėktuvų gamybos fabri
ką, kuris gali į mėnesį iš
leisti 100 motorų.

Jujuy, Argentina. — Čio
nai traukinio nelaimėje žu
vo 36 žmonės.

mūsų Pranas Bal- 
amžium jau nebe 
savo sumanumu ir

jūreivis, bet petty officer! Ke
purė aukšta, balta, kapitoniš- 
ka; žvilgą guzikai puošia ‘jo 
krūtinę.

žodžiu, 
sys, nors1 
jauniklis,
noru siektis, aukštai pakopo 
Į viršūnes.

Mes jam visuomet to linkė
jome ir tebelinkime!

Tame raporte

Praeitą savaitę Brooklyne 
lankėsi ilgametis Laisvės ben
dradarbis, Pranas Balsys, tar
naująs Amerikos prekybi
niame laivyne.

Šiuo sykiu jis parvyko pa
sisvečiuoti jau gerokai pa
aukštintas: jis jau nebe eilinis

Los Angeles, Calif. —Dr. 
Ralph Beals, anthropologas, 
teigia, kad Meksikoje dar 
užeinama tokių indi jonų, 
kurie tiki į raganas ir jas 
ant laužų degina.

Philadelphia, Pa. — Rug
pjūčio 26 dieną Rita Miran- 
dienė pagimdė dvynukes. 
Jos buvo “siamese” dvynu
kės, tai yra, jų kūneliai 'tiu- 
vo suaugę į daiktą. Rugsėjo 
9 d. abidvi pasimirė.
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Tokio Okupuotas
Po ilgų pasiruošimų, pagaliau, Japo

nijos sostinė Tokio tapo Amerikos ar
mijos okupuota, — okupuota praeitą 
šeštadienį. Oficialiai tapo iškelta virš 
Amerikos ambasados pastato Amerikos 
vėliava. Amerikiečiai užėmė strategines 
miesto pozicijas. Visas, vadinasi, daly
kas pravestas pagal plaųą.

Roma, Berlynas ir Tokio! Šitie trys 
miestai, šitie trys vardai per metų eilę 
buvo net koktu prisiminti. Iš šitų mies
tų ėjo įsakymai ir direktyvos vergti 
tautas, žudyti milijonus žmonių, plėšti 
kitas šalis.

Per tūlą laiką, dėka demokratinių 
kraštų apsileidimui, Romos, Berlyno ir 
Tokio valdovams tai ir vyko. Tam tik
rais laikotarpiais net tūliems atrodė, 
būk šitiems trims miestams, t. y. jų val
dovams, pavyks laisvąjį pasaulį paverg
ti ir užgniaužti civilizaciją.

Šiandien kas kita. Fašistinė ašis su
laužyta į šmotelius ir Šios sostinės, iš 
kurių kadaise ėjo klastingi įsakymai ir 
visoki bjaurūs fašistų sąmokslai, šian
dien «jau turi kitokią žmonijai prasmę. 
Pirmiausiai žlugo Romos valdovų (fašis
tu) galybė. Paskui buvo sunaikinti Ber
lyno tironai, o šiomis dienomis tas pats 
atėjo ir Tokio miestui.

Tiesa, nors Japonija pasidavė taip sa
kant besąlyginiai 
konferencijos formulą, — vis dėl to či(> 
nai nepadaryta tas, kas buvo padaryta 
Romoje ir Berlynu. Buvusis Romos val
dovas — Mussolinis — tapo pačių Itali
jos pątrijotų sušaudytas ir už kojų pa
kabintas Milano aikštėje; Hitleris ir tū
li jo sėbrai, sakoma, galą pasidarė, o ki
ti suimti ir laukia teismo. Bet Tokio 
niekšai dar laisvi. Ir jie ne tik laisvi,— 
Japonijos karo kriminalistas, Hirohito, 
tebesėdi soste, tebemulkina savo žmones 
ir, atrodo, jis ten sėdės ir mulkins japo
nus, nepaisant to fakto, kad amerikiečių 
kariuomenė kontroliuos Japoniją.

Mes nesame tais žmonėmis, kurie sa
kytų, kad ši mūsų politika yra gera, kad 
ji prives Japonijos kraštą prie demokra
tijos. Mums atrodo, jog klaida palaikyti 
Japonijos monarchiją, tiek daug žalos 
padariusią pasauliui ir pačiai Japonijai.

Gal toji klaida bus galima pataisyti 
ateityje. Matysime. ♦

pagal Casablancos

Katalikiški Fašistai
Dienraštyj Vilnyj (š. m. rugsėjo 5 d.) 

A. M. Metelionis rašo straipsnį apie ka
talikiškos hierarchijos tarnavimą fašiz
mui. Straipsnio autorius nurodo, jog 
ka tali kų^į vaši ški jos vyriausybė, pati 
tarnaudama reakcijai ir fašizmui, smau
gia kiekvieną kunigą, kiekvieną pasau- 
•Jiškį kataliką veikėją, kuris tik kuo nors 
pasireiškia (žodžiu ar simpatijomis) an
tifašistiniam judėjimui.

Autorius primena:
“Kas uždraudė kun. Stanislovui Orle- 

manskiui, iš Springfield, Mass., kalbėt 
prieš fašizmą ir už demokratiją? Kas 
atsitiko su profesorium Francis E. Mc
Mahon, Notre Dame Universiteto (jė
zuitų), So. Bend, Indiana, kuris išdrįso 
Jcritikuoti Coughliną ir kitus fašistus?

“Arba vėl. 1937 metais St. Louis, Mq., 
buvo rengiamos prakalbos dėl pagelbė
jimo Ispanijos liaudies kovoj prieš fa
šizmą. St. Louis Universitete (jėzuitų) 
per 20 metų profesorius M. S. Fleisher 
leido rengimo komitetui panaudoti jo 
pavardę ir už tai buvo prašalintas iš 
profesoriaus vietos.”

>0 jei kai kuriems galvažudžiams-faši- 
stams tenka pakliūti dėl savo pragaištin
gos fašistinės veiklos į bėdą, nurodo A. 
M. JVletelionis, tai aukštoji katalikų dva-

dav Jiems advokatauti. Štai s. m. rugp
jūčio mėn. Vokietijos kardinolas Faulha
ber kreipėsi “prie Amerikos kariuome-^ 
nes viršininkų, prašydamas pasigailėji
mo dėl trijų žymių nacių vadų: Dr. Ho- 
fererio, Dr. von Khreningerio ir Obern- 
huberio.” Kodėl kardinolas matė reikalo 
gelbėti šiuos galvažudžius - smogikus? 
Todėl, kad jie, girdi, esą “geri katali
kai...”

Toliau straipsnio autorius nurodo:
“Be Mussolinio ir Hitlerio, kurie buvo 

katalikai ir artimuose santikiuose su 
Vatikanu, dar šių šalių fašistiniai vadai 
buvo katalikai: Ispanijos, F. Franco; 
Portugalijos, A. Salazar; Francūzijos, 
Henri P. Petain; Slavokijos, pralotas 
Josef Tiso; Bohemijos-Moravijos, Emiel 
Hacha; Sudetenlandijos, Konrad Hen
lein; Belgijos, Leon M. Degrelle, ir Kro
atijos, Ante Pavelich. Tik Norvegijos 
Vidkun Quisling ir Olandijos Anton A. 
Mussert buvo protestonai.

“Dar įdomu ir tas, kad visados Ame
rikos spaudoje kada rašo apie Slavokijos 
diktatorių pralotą Josef Tiso, tai rašo 
“ D e r Josef Tiso”. Tyčia už
slepia Vatikanui nepageidaujamą publi
kaciją.

“Dar reikai’neužmiršti ir to, kad Hit
leris pradėjo savo nacių partiją katali
kiškoj Bavarijoj. Tame darbe jo arti
miausi bendradarbiai buvo visi geri kata
likai. Kaip va: Generolas Franz von 
Epp, kapitonas Ernst Boehn, Mathias 
Erzberger, Franz von Papen, Adolf Mu
eller, multimilionierius Fritz Thyssen, ir 
daug kitų.”

Tenka priminti ir tai, kad tuojau, kai 
budeliai naciai okupavo Lietuvą, tai 
Lietuvos vyskupai išleido viešą pareiški
mą, raminant savo pasekėjus, būk vo
kiečiai Lietuvai laisvę atnešę.

Turint tai galvoje, reikia visvien ap
sidžiaugti, kad milijonai katalikiškų 
darbo žmonių neklauso savo “dvasinės 
vadovybės”: jie kovojo ir tebekovoja 
prieš fašizmą, prieš reakciją, už gražes
nį ir šviesesnį gyvenimą.

Tai mes matėme Ispanijoje, tai mato
me Italijoje, Francijoje, Lietuvoje ir ki
tuose “katalikiškuose kraštuose.”

Amerikos Fašistai Vėl Kelia 
Galvas

Praeitą savaitę New Yorke Amerikos 
Nacionalistų Partija buvo sušaukusi sa
vo narių mitingą. Pasak spaudos kores
pondentų, kuriems ten pavyko slaptai į- 
sisprausti, mitinge dalyvavo visoki poli
tiniai pašlemėkai, visoki bundistai, 
“America First” partijos nariai ir kito
kį fašistiniai gaivalai. Viskas atrodė, 
kaip prieš Amerikos įėjimą į karą!

Nacionalistų Partija, niekas daugiau, 
kaip fašistų partija. Jiems rūpi kova 
prieš darbininkų judėjimą, kova prieš 
pažangesnes krašto reformas, kova už 
sufašistinimą Amerikos. Nacionalistams 
vadovauja buvusis Jungt. Valst. sena
torius (iš North Carolina valstijos) Ro
bert Reynolds. Jis yra Amerikos fašistų 
smegenys.

Kai kurie gali sakyti: kas čia. tokio, 
jei nacionalistai organizuojasi, jie vis
vien juk tebėra nežymi grupė? Tai tie
sa, bet turime atsiminti, kad Vokietijo
je, kąi hitlerininkai organizavosi, taipgi 
buvo nežymi, maža grupė. Bet kas se
kė? Už tos mažos grupės nugaros sto
vėjo Vokietijos kapitalistai, kurie juos 
rėmė ir palaikė. Amerikoje taipgi yra 
nemažai stambių kapitalistų, palaikan
čių amerikoniškus fašistus. Juos, beje, 
palaiko Hearstas, palaiko, na, net ir tūli 
aukšti katalikų dvasiškiai.

Taigi, Amerikos visuomenė privalo 
budėti!

Render Your Fa t a
P. D. Ecklęr, New York fctoclT 

broker came up with a slogan 
for the fat sąlvetge campaign the 
other day. < , ■

“Render \ •*»-»<«
Vfito Caesar, the thingsThaT

are Caesar’s, r ; 
and s '/ ;• !
Your fat for’the Salvage

Committee,
says Mr. Eckler, and he is right 
on the beam. • }

American housewives in 1945x 
are being asked to. scrape, skim 
and scoop every dish, render 
every scrap of used fat, turn it 
over to thę meat dealer. It Is 
vitally peeded, and will continue 
to be until the South Pacific 
Islands again become fat pro
ducers. :“ -A

KAS Ivj RAŠO IR SAKO
KARALIŲ DIENOS 

SUSKAITYTOS
Overseas News Agency 

korespondentai rąšo apie 
Ekiropos karalių tamsią at
eitį. Iš' Belgijos* sostinės 
Brusselib rašo F.’ E. Tięs- 
kins, kad karaliui Leopol
dui sugrįžti ant sosto vilties 
be galo mažai beliko. Jis 
dar neatsisakė nuo sosto, 
bet manoma, kad rinkimaip 
praėjus, turės atsisakyti. Jo 
žmonės labai nebenori. Sos
tas patektų jo sūnui prin
cui Baudouin. Bet dar klau
simas, ar Belgijos žmonės 
iš viso bepanorės toleruoti 
monarchiją?

Tvirčiausias Belgijos mo
narchijos ramstis, kaip ir 
paprastai, yra klerikalai, 
kurie turi “Krikščionių So
cialinę Partiją”. Korespon
dentas patyręs, kad ir tos 
part, vadai nebesitiki ma
tyti Leopoldą ant sosto- Bel
gijoje. Viešai, dėl svieto 
akių, jie tebeužtarauja Le
opoldą, bet, girdi, asmeni
niuose pokalbiuose pripažį
sta jų pastangų kvailumą.

Korespondentas Cons
tantine Poulos rašo iš Bul
garijos sostinės Sofijos. Ten 
monarchijos klausimas irgi 
pasidaręs dienos klausimu 
po to, kai Jugos^vijos 
žmonių vadas maršalas Ti
to viešai ir griežtai išstojo 
prieš monarchiją Jugoslavi
joje. :

Bulgarijos karalius Boris 
mirė 1943 metais. Jo našlė 
su 8 metų sūnum ir 11 me
tų dukterimi gyvena palo- 
ciuje už 50 mylių nuo Sofi
jos. Sosto “globotojais” bei 
“pavaduotojais” yra trys 
— vienas komunistas ir du 
demokratai. Bulgarijos re
akciniuose rateliuose mo
narchija turi tvirtų pasekė
jų. Bet Bulgarijos liaudis 
nusistačius prieš monarchi
ją. Poulos teigia, kad po 
busimųjų parlamentin. rin
kimų Bulgarijos monarchi
jos klausimas bus galūtinai 
išspręstas.

Jis nurodinėja, kad ir 
Bulgarijos komunis
tų t\a r p e esančios 
dvi nuomonės. Visį komuni
stai, žinoma, nusiteikę už 
monarchijos panaikinimą. 

Tačiau skirtumas esąs ta
me, kad vieni jų teigią, jog 
reikėjo prieš kelis mėne
sius, tuojau po karo, pas
kelbti Bulgariją liaudiška 
respublika, tuo tarpu kiti 
tvirtina, kad tuo laiku kra
šte būtų kilęs didelis nesu
sipratimas, nes monarchis- 
tai turėjo nemažai įtakos.

KALĘA VYRAI, KURIE 
ŽINO

Moteriškų drapanų siu
vėjų unijos prezidentas Da
vid Dubinsky gavo laišką 
nuo Jan Stanczyko, kuris 
kartu su Mikolaičiku paliko 
londdniškę šlėktų kliką ir 
įstojo į Varšuvos valdžią. 
Jis dabar toje valdžioje ei
na Gerovės Ministerio pa
reigas. Stanczyk keliais at
vejais lankėsi Amerikoje ir 
buvo amerikinių socialde
mokratų globoje. Dubinsky 
skaitydavojį savo artimu 
draugu ir prietelium. Savo 
laiške, tarp kitko, Stanczyk 
sako:
, “Aš randuosi laisvoj Len
kijoj ir vėl darbuojuosi tarp 
savo žmonių. Mūsų santy- 
kiai su Tarybų Sąjunga vy
stosi gana gerai. Rusai ne
sikiša i mūsų • vidujinius 
reikalus. Mes esame tikrai

vy- 
eko-

nepriklausomi. ' Mūsų 
riausi sunkumai yra 
numintai...”

Na, o Dubinsky ir visa 
socialdemokratų klika grie
žtai atmetė ir, pasmerkė 
Jaltos konferencijos nuta
rimą dėl įsteigimo Lenkijos 
Tautinės Vienybės „Vyriau
sybės ir prakeikė tą vyriau
sybę, kuomet jinai buvo su
organizuota. Kasdien so
cialdemokratai pasakoja 
svietui, kad Lenkija esanti 
rusų pavergta!

Prabilo ir prof. Stanis
law Grabski, 1926 metais 
buvęs Lenkijos premjeras, 
o paskutiniais laikais pir
mininkavęs londonišk. lenkų 
valdžios Nacionalei Tary
bai. Jis iškelia aikštėn įdo
mų karininkų vaidmenį to
je klikoje. Jis teigia, kad 
karininkų rateliai neprilei
do prie jokios vienybės tar
pe Varšuvos ir’Pondono 
lenkų. Būdami gi ių reak
cinių karininkų įtakoje, tei
gia prof. Grabski, Londono 
lenkai “rėmėsi karu tarpe 
talkininkų ir Tarybų Są
jungos.”

Jų troškimai neišsipildė 
ir jie jviską prakišo. Tuo 
tarpu visi švaresni “val
džios ištrėmime” pasekėjai 
nuo jos pasitraukė ir su
sivienijo su savo broliais 
Lenkijoje.

Lietuviai fašistai taip 
pat, kaip ir londoniškiai 
šlėktos, tikėjosi karo tarpe 
Amerikos ir Anglijos iš vie
nos pusė\ir Tarybų Sąjun
gos — iš kitos. Jie sušilę a- 
gitavo už tokį karą. Jie 
reikalavo, kad Amerikos 
armija patrauktų ant Ta
rybinės Lietuvos ir ją atim
tų iš Tarybų Sąjungos.

LIETUVIŲ TAUTOS AT
EITIS BE JŲ MALONĖS

Sandaros redaktor. Vai- 
dyla pradėjo klapatavotis 
dėl lietuvių tautos ateities. 
Jinai esanti \blogose ir pa
vojingose rankose. Mat, 
Lietuvos nebevaldo fašisti
nių smetonininkų kliką. Kol 
Lietuvą valdė tie nenaudė
liai, arba kol Lietuvą nio
kojo vokiškieji plėšikai, 
Lietuva, Sandaros piščiko 
supratimu, buvo gerose ir 
saugiose rankose. Valdyla 
tais laikais niekados nesa
kydavo pamokslo apie lie
tuvių tautos ateitį.

Kas blogiausia, jis sako, 
kad Lietuvą pamiršo, aplei
do ir beveik išdavė pasau
lio “demokratijos”. Jisai 
gieda:

‘‘Susidūrę su netikėtomis 
kliūtimis iš sovietų pusės, de
mokratijos vadai pradėjo 
nusileisti ir taikintis prie su
sidariusių aplinkybių, aukau
dami raudonam Molochui iš
tisas sritis ir plotus, žmonių 
laisvė, gerbūvis ir jų gyvy
bė metama j nasrus nepaso
tinamam imperializmui, kad 
jį bent laikinai nuraminti.

Įsivyravus tokiai tenden
cijai, daugelio mažesnių tau
tų egzistavimas atsidūrė pa
vojuje. Didieji laisvės čem
pionai vengia suminėti Balti
jos šalis; net tie, kurie buvo 
pasmerkę tų šalių užgrobi
mą, dabar bando visokiais 
suktais argumentais pakeisti 
anksčiau pareikštas mintis.
Vaidyla mušė, trivogą ir 

šaukia visus fašistinius 
viernuosius kovon. Jis ra
gina juos belstis į “demok
ratijos” jausmus ir sąžinę. 
Girdi:

. Karas gal būt atbukino 
daugelio jausmus ir sąžinę. 
Jei taip, tai mums lietuviams 
reikėtų garsiau ’-prabilti ir 
pažadinti žmoniškumo jaus
mą. Kas gi kitas, jei ne lie
tuviai gali aiškiausiai nu-

tautai, bet visiškai kiti su
metimai. Jiems lietuvių 
tauta nerūpėjo, kuomet ji
nai tikrai buvo pavojuje. 
Parūpo ji jiems tiktai ta
da, kada ta tauta nusitarė 
pasukti naujo gyvenimo ke
liu. Tegul tiktai Lietuvoje 
vėl siautėtų dvarininkai,
buožės ir kapitalistai, tegul 
tiktai tenai viešpatautų
smetoninio tipo nenaudėliai 
ir pelnagrobiai, mūsų Vai- 
dyla nė neprisimintu apie • 
lietuvių tautos ateitį, kaip 
neprisimindavo per pasku
tinius porą desėtkų metų.

Soęializmaš jiems neduo
da ramybės. Jie negali to
leruoti tos minties, kad lie-

piešti kitiems bolševikų elge
sį jų senojoje tėvynėje? Kas 
gi kitas, jei ne mes patys ga
li geriau atvaizduoti lietuvių 
tautos nemirštamą troškimą 
būti laisvais ir nepriklauso
mais nuo kitų ? Prabilkime 
dabar garsiai ir plačiai! At
sišaukime į Amerikos visuo
menę ir vyriausybę, atsklei- 
d«?ant prieš ją visą nuogą 
teisybę. Nesibijokime, nie
kas už tai nepasmerks ir ne
nupeiks. Mes tik atliksime 
padoro žmogaus pareigą”...

Šitokias tiradas iš Vaidy-
los ir kitų kryžiokų lupų iš- tuvių tautos ateitis bus be 
šaukia ne jų meilė lietuvių ponų ir išnaudotojų.

Išeina iš Baltojo Namo, Washingtone, po pasitarimo 
šu prezidentu Trumanu dėlei būsimos darbininku su 
samdytojų atstovais konferencijos. Iš kairės: AFL prfe- 
zidentas William Green, J. V. Chamber of Commerce 
prez. Eric Johnston, CIO nrez. Philip Murray ir fa
brikantų—Nat. Association of Manufacturers — prez. 
Ira Mosher.

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

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

py t. konvulsijos, dėl smage- 
nmų centrų erzinimo ir de
guonies stokos, dėl blogo 
kvėpavimo. Švebeldžiuos jis, 
švepluos ir mikčios, kaip ir 
pirma. Vis taipo pat jį var
stys skausmai per sąna
rius, reumatizmas kankins; 
vis taipo pat pasiliks išti
nusios kaklinės limfinės 
liaukutės (gūželiai).

Viso orąanųmo raida te
bėra netikusi, dėl apkrėti- 
mo tūlų nervinių centrų, 
kurie kontroliuoja vidinių 
liaukų ir vidurių veiki
mą. Tatai ir reikia atitaisyt 
pamatinius trūkumus, truk
dančius nervų veiklą. Rei
kia sutvarkyt vidines liau
kas, taipgi nosų, ausų, ger
klės, dantų, žarnų apkrėti- 
njus prašalint. Įgimtą bei 
pavedėtą sifilį išgydyt. Rei
kia gamtinio, negadinto 
maisto, ir podraug būtinai 
reikia vitaminų ir mineralų 
preparatų. Reikia reguliuot 
kepenų, inkstų ir žarnų 
veiklą. Reikia sistematingos 

dysi nuodugniai ir sąmo-' gimnastikos, 
ningai. Vaikas tau vis tai-1 Kai dėl sloginio dusulio,

jam tebėra ištinę ir pažliu- 
rę nosų ir gerklės plėvės,— 
o jų visų negi išplėšysi ir 
naujų neprilipdysi. Tas ne
sveikas plėves, kaip ir ki
tus liguistumus, atitaisys * *__  *___ „ „ ,
tik geras maistas, masiškos j ėmus tonsilius, tai esti pa- 
vitjaminų ir mineralų do- linkimo visa tai priskirti 
zes per mėnesių mėnesius, i tonsilių išėmimui. O čia bū- 
saulės ir šviesos gausa, sis- ta visai netaip.
tematinga mankšta, nuo- | Antra vertus, jeigu tokie 
saiki gimnastika ir bendra įr panašūs liguisti požy- 
’ > miai nepereina nuo tonsilių

TONSILIŲ IŠĖMIMAS 
AR NAIKINA LIGAS?
Medicinos žurnalas . “La 

prensa medica Argentina” 
paduoda eilę įdomių patė- 
mijimų, kai dėl tonsilių išė
mimo ir kaip tat atsiliepia 
į tolesnį vaiko liguistumą.

Žurnalas storai pabrėžia, 
kad labai retai kada terei
kia tonsiliai išpiauti. Ir iš 
viso tonsilių išpiovimas nei
giamai atsiliepia į organiz
mą.

Visų dažniausia esti taip, 
kad nesveiki tonsiliai tėra 
dalis bendro sisteminio ne
sveikumo. Ir daug protin
giau yra visų pirma atpil- 
dyt organizmo trūkumus, 
išgydyt vietinius bakteri
nius apsikrėtimus, o tada 
mažiau bebus tonsiliams 
darbo — ir jie greičiau su- 
normalės, be peilio, be nie
ko. /

Kad ir išėmus tonsilius, 
dažniausia sisteminės ligos 
neišnyksta, jei tu jų negy-

mngai. Vaikas tau vis tai- Kai dėl sloginio dusulio, 
po pat kvėpuoja burna, nes: bronchito ir sunkaus^ kvė

pavimo, tįai ir be tonsilių ė- 
mimo tie netikę požymiai 
po truputėlį pereina, vaikui 
augant ir gerą maistą val
gant. Jei pasitaiko, kad to
kie požymiai palengvėja, iš-

higiena.
Kad ir tonsilius išėmus, išėmimo,, tai jau bent tada 

vaikutis tau vis tebebus vertėtų dasiprotėti, kame e- 
menkutis, sunykęs, menkai sama priežastis ir kaip ją 
išsiraidojęs. Bronchinis du-' prašalinti. Dažnai esti išsi- 
sulys (asthma) vis taipo' vysčiusi alergija — liguis- 
pat jį tebekamuos. Tebeka- tas jautrumas bakteriniams 
muos jį ir dažnai pasikar-; nuodams. Gydytojas čia ga- 
tojamos slogos, bronęhitai, I lėtų pagamint iš tų bakteri- 
užkimimas del įsisenėjusios jų čiepus (autogenous vac- 
gerklinės slogos. Vis taipo cine) ir juos ’ periodingai 
pat vaikiuką užeidinės tam- leisti vaikui į kūną.
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"Stalinui Kaput!
(Feljetonas)

SGT. VYT. KAŠĖTA

5 tonos

Kauno

Naugatuck, Conn

iki šiol

Stalinui kaput!
Op,

Op,

f>

L
Mano seni prieteliai! Su 

jumis senai jau šnekėjau, 
nes čėso mažai turėjau — 
gaminau atomišką bombą. 
Dabar, kada vaina pasibai
gė, tai manau išduoti jums 
nors trumpą raportą iš tū
lų lietuvių redaktorių susi
rinkimų, kur jie manę bu
vo užsikvietę, kaipo auto
ritetą ir su ypatingomis pri
vilegijomis patarėją.

' Pirmas jų susirinkimas 
buvo virš penki metai at
gal. Jis buvo panašus į lai
dotuves, nes Lietuvoj darbo 
žmonės tik ką padarė galą 
fašist. Smetonos priespau
dai. Dalyvavo didžiai ger
biami ponai redaktoriai:

Įgyla — nuo Gandaros, 
Migaitis nuo Zaujienų 
Įmutis — Raugo redakto

rius
Zyzliava—nuo Gauybės 
Arpus nuo Kirvos ir 
Šikšnosparnis nuo Ku- 

leivio.
Įėjus man į ponų redak

torių skodą, labai liūdna 
scena atsidengė. Migaitis 
dejavo: “Visas, visas mano 
mokslas žūva ir kartu svie
tas žūva... Bolševikiška liga 
plečiasi... Pirmiau Rusijos 
mužikai atsisakė ponų klau
syti ir pasidalino mano dva
rą, paskui juos pasekė gru
zinai, kalmukai, Ukrainai, 
gudai, armianai, baškirai, 
na, o dabar ir lietuviai. Oi, 

i oi, oi!” — ir susmuko į kė
dę nusitvėręs už pliko ar
būzo.

Įgyla ir Įmutis aplinkui 
\ strapaliojo ir šaltus komp

resus dėjo, šikšnosparnis, 
tartum jį tas visai nelietė, 
prie stalo traukė iš bonkos 
skystimėlį su užrašu “Rye.”

Zyzliava ant ilgų kojų, 
tartum medinių pagalių, 
bėgiojo po kambarį, ranko
mis mosavo ir poetiškai de
javo: >

t

Lietuvos mužikai ir žemę 
sau įgijo, \

Ponus ir Smetoną laukan gi 
išvijo.

Bet, neverk, ne viskas 
dar žuvo,

“Lietuvai” į talką Hitleris 
pribuvo...

II
Kitą rozą, kada tie pa

tys ponai redaktoriai manę 
pasikvietė į savo susirinki
mą, kurį jie titulavo “zab- 
rania”, tai radau visus pa
kilusiame upe. Tai buvo 
ankstyvas sekmadienio ry
tas, 1941 metais, kaip tik 
tas, kada Hitlerio gaujos 
užpuolė iš pasalų ant Tary
bų Lietuvos ir visos Sovie
tų Sąjungos.

Radijas sakė, kad Hitle
rio lėktuvai bombardavo 
Kauną, Vilnių, Alytų, Pa
nevėžį, Šiaulius ir kit. Lie
tuvos miestus. Ponai redak
toriai buvo pakilusiame 
džiaugsmo ūpe.

— Mano širdis nusidžiau
gė, kada išgirdau, kad pir
mosios vokiečių bombos nu
krito tiesiai ant Kauno bol
ševikiškų lietuvių galvų!— 
šaukė sujudęs Gandaros re
daktorius Įgyla.

— Stalinui dabar “ka
put!”../ “Kaput!” “Kaput!” 
— turąvojo Migaitis tup- 
čiodamas, kaip senovėj in- 
dijonas vaikščiodamas ap
linkui savo auką, tartum 
ten tame rate buvo Stali
nas.
Dvi, trys savaitės ir ka
put!... Hitlerio armija pe
reis per Raudonąją Armi
ją, kaip aštrus peilis per 
sūrį... Stalinui kaput!

•—Visas Bostonas džiaugia
si, kad Hitleris užklupo bol

ševikišką Lietuvą! — išdi
džia pareiškė šikšnospar
nio pagelbininkas ponas 
Špygius. — Už savaitės 
Hitlerio armija bus Mask
voj... Ir ką reiškia “fedfei- 
beliai” — Vorošilovai ir
Budionai prieš vokiečius 

generolus, ku^e visą amže
lį ėjo karo molfelus. Jiems 
tik papūsti ir Raudonosios 
Armijos neliks nei znoko.

— Dėkui visagaliui Die
vui, dėkui sutvertojui, kad 
jis prisiuntė Lietuvai iš
gelbėtoją Hitlerį su jo le
gionais, — kartojo Įmutis, 
Raugo redaktorius, jėzuiti
škai rankas sudėję ant krū
tinės. Dabar, tai Lietuva 
tikrai bus laisva. Visus be
dievius iškarsi... (ir susi
laikė, pažvelgęs į Migaitį.)

— Prašome tęsti, — tarė 
Migaitis, — tai niekas; tu 
ir aš tikri broliai, visa Vai
na mūsų tarpe baigta, —ir 
priėjęs pabučiavo Įmutį į 
žandą.

— Ura lietuvių tautos 
vienybė! — šaukė Įgyla. — 
Katalikų ir socialistų uga- 
dos įvyko!... Ura, muži
kams ir bolševikams bus 
kaput!

—Klukt—klukt!... Klukt- 
klukt! — iš bonkos ragavo 
ponas šikšnosparnis. — 
Klukt-klukt!... Ir aš saky
siu, kad taip... taip. Stali
nas ir Vorošilovas sakė, 
kad jie nei vienos pėdos že
mės neatiduos, kad jie ka
riaus ant priešo žemės, jei- 
gu vaina prasidės, o mato
te, kad jau visą Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Baltrusiją 
ir Ukrainą, o greitai ir 
Maskvą paims... Klukt- 
klukt!

— Aš, aš tik, kaipo sve
čias, — pradėjo redaktorius 
Majoras. — Matote, mato
te, aš tupiu redakcijoje to
kio laikraščio, kurį leidžia
me Amerikos lietuvių, di
džiumoj darbininkų, pini
gais, tai man nėra taip pra
vartu džiaugtis Dievo duo
ta pagalba, kuria \jis pri
siuntė pavydale Hitlerio le
gionų, bet ir aš drukavojų 
neva aromatas, kuriose ra
šau: “Lietuvos žmonės mel
dėsi prie Viešpaties Dievo, 
kad tik vokiečiai užkluptų 
bolševikišką Lietuvą ir 
vo tikri, kad vokiečiai 
laimėtojai...”

— Bravo!.... Bravo! 
šaukė Migaitis. — Stalinui 
kaput!

— Vyrai ir ponios,—tarė 
atsistojęs Gauybės redak
torius Zyzliava, nors ten 
nei vienos “ponios” nebuvo. 
— Aš išleidau specialę lai
dą Gauybės sveikindamas 
Hitlerio legionus... Mes pa
siuntėme telegramą pasvei
kindami vokiečius, išlaisvi
nusius Lietuvą... Vokiečiai, 
oh, vokiečiai, oh, kokia jų 
armija, tai ne burliokų ir 
ne kacapų! Oh, tai armi
ja. tai grožybė! Oh, kaip 
vokiečiai moka “gūs-step” 
koją kelti! Oh, prie būsimo 
lietuviško “becirkio” Hitle
ris jau prijungė Vitebską ir 
Smolenską. Na ir šio 
džiaugsmo atžvmėjimui su
renkime masinį mitingą, 
pasveikinkime Lietuvos iš
laisvintojus vokiečius ir 
štai aš pagaminau naują 
mūsų pergalės himną:
Op, op, Rusiją padalysime, 

op. ponais valdysime
Tra-lala,
Tra-la-la.

op, ’Lietuvon Smetoną 
grąžinsime,

Op, op, mužikus kietai 
valdysime

bu- 
bus

BIRUTA KAŠĖTA

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriaus susirinki
mas įvyko 17 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Tautiško Namo mo
kyklos kambariuose. Iš finan
sinio raporto’ pasirodė, kad iž
de buvo $106.09, tai $100 pa
siuntė į centrą.

Tam svarbiam darbui vei
kia draugai i|* draugės. Drg. 
M. Gutauskienė surinko aukų 
$32.50 laike d. Morkevičiaus 
šermenų. Drg. Kukaitienė, ku
ri daug darbuojasi šiam svar
biam reikalui, pridavė $20 ir 
W. Yurkevičius, geras veikė
jas, pridavė $2.

Nutarta surengti tam tiks
lui parengimas. Aptarus pasi
rodė, kad geriausios pasek
mės būna, tai silkių vakarie
nė. Įvyks L. T. N. Parke, šeš-

Tra-la-la, 
Tra-la-la.

Ponai redaktoriai choru 
parėmė Zyzliavą ir visi rė
kė, net kambario langai 
barškėjo.

III
Jau antra žiema buvo ka

ro ir štai vėl Raugo redak
torius prašo mano “ek$e- 
lencijos” atsilankyti į jų 
posėdį. Einu. Scena panaši 
į pirmo jų posėdžio. Špy
gius krapšto ilgą nosį. Zyz
liava ir Įgyla visai netekę 
lygsvaros susikrimtę ir 
kramto lūpas. Migaitis pa
draskė nagais plikę, kaip 
drapokų įdžiuvusią žemę ir 
pradėjo:

— Sakiau ir sakau, kad 
Stalinui bus kaput!... Ka
put, kaput!... Tik nenusi
gąskit... Atvirais Hitlerio 
sėbrais dabar negalime va
dintis, nes ir Amerika ka
riauna prieš tą pat priešą, 
kaip ir Stalinas... Būkime 
demokratai....

— Taip, taip, tą mintis 
labai patiko.
— Net Smetona, ir tai de

mokratu būt sutiko, — su
šuko Zyzliava, apsidžiaugęs 
ir perkirsdamas kolegos 
kalbą.

— Taip, būkime demok
ratais, — tęsė Migaitis. — 
Žinote, kad “demokratija,” 
tai, kaip tas molis —iš jos 
lipdyk kokius nori puodus. 
Tikroji demokratija reiškia 
žmonių valią, bet mūsų “de
mokratija”, tai tik tokia, 
kur ponai ir turčiai turi 
valią. Kas matė, kad kokis 
ten mužikas, arba mainie- 
rys, arba plieno darbinin
kas, arba farmerys ir tai 
dar ką suprastų apie de
mokratiją. Sakyk: “demok
ratija,” “laisvė”, <‘lygybė” 
ir jis turi tikėti. Pakinkyk 
jį į vežimą, užduok bizūnu 
ir sakyk, kad “demokrati
ja” tada, kada jis traukia 
vežimą, o tu vadeles laikai 
ir jis turi tikėti...

(Pabaiga Rytoj)

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Trečias puslapis

Montello žiniosI- ŽINIOS Iš LIETUVOSA

tadienį, rugs. 29 d. Gaspadoriu- nes sūnus Vytautas Kašėta 
mi yra nenuilstantis veikėjas G. yra Dėdes Šamo karinėj tar- 
Šimaitis, o pagelbininkėmis ap- nyboj, kuris ten gerai pasižy- 
siėmė Marijona Pocienė ir Mor- mėjo. Jis1 yra LDS narys, 
ta Baronienė.

Nutarta sekamą susirinki
mą laikyti rugsėjo 21 d., toj 
pačioj vietoj. Visi atstovai da
lyvaukite.

Mykolas Walent, Montello 
bekerys aukavo $10, paskir- 
damas $5 dienraščio Laisvės 
pagalbai ir $5 Lietuvos žmo
nių reikalams. Petras ir Ona 
Česnai aukavo $5, Biruta Ka
šėtaitė $5.

Biruta Kašėtaitė yra dukra 
darbuotojos Kukaitienės ir ji 
yra Dėdės Šamo karinėj tar
nyboje; jau ir pirmiau yra 
aukavus pagalbai Lietuvos 
žmonių. Taipgi drg. Kukaitie- 
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Praleidau vieną dieną Nau
gatuck mieste. Apvaikščiojau 
visus kampelius, kur vaikščio
davau būdamas jaunuolis 35 
metai atgal. Pasikeitimų pa
stebėjau daug. Sutikau daug 
žmonių, su kuriais kartu dir
bome gumos išdirbystėj. Dau
gelis jau nepažįsta, daugelis 
iš jų daugiau pasenę už mane.

Iš lietuvių, Jonas Mažeika 
turi čeverykų taisymo dirb
tuvėlę ir savo nuosavą namą. 
Jis patsai nesveikas, apie 15 
metų atgal pagavo paralyžių 
ir kojų nevaldo, vedęs. Sūnus 
dar per jaunas į karinę tar
nybą.

čia sutikau Andrių Ynamai- 
tį, tai mano pažįstamas nuo 
1910 metų, kaip atvykau iš 
Lietuvos į Naugatuck miestą. 
Pasisveikinome, kalbamės, nes 
jau ilgai nesimatėme. Jis pu
sėtinai apsenęs, sakėsi, kad 
turįs 72 metus. Sirgo, nupjovė 
kojos pirštus. Bėdos neturės 
su pragyvenimu, nes gauna iš 
dirbtuvės pašalpą ir iš Dėdės 
Šamo senatvės pensiją.

Laisvės skaitytojas W. M. 
Marcinkevičius pasakojo apie 
šeimos nelaimę, keli metai at
gal dukra susirgo ir mirė. Mo
teris jau virš dū metai serga. 
Daktarai sako, kad turi aukš
tą kraujo spaudimą. Sūnus ka
riuomenėj, marti gyvena pas 
savo tėvus. Marcinkevičius 
yra žmogus sunkaus darbo 
darbininkas, dirba dirbtuvėj 
po 50 valandų į savaitę. Turi 
nuosavą namelį, gražiai už
laikomą, įdeda daug darbo. 
Ligonės priežiūra ir daktarų 
išlaidos daug apsunkina. Ir 
vis gi didžiai įvertina Lietu
vos žmonių vargus ir nelai
mes, nes tam reikalui paauka
vo $10. Ir kiti Naugatucko 
lietuviai turėtų pasekti W. M. 
Marcinkevičiaus pavyzdį.

Kiek man žinoma, tai Nau
gatucko lietuviai veik visi turi 
savo nuosavus namus, labai 
mažai kuris neturi. Į dieną 
gali apvaikščioti visą miestą, 
ką aš ir padariau.

Naugatuck geografiniai sto
vi gražioj vietoj, tarpkalnėj, 
prie Naugatucko upės, kuri pa-

Vietos laikraštyj tilpo ap
rašymas, kaip seržanto V. Ka
šėtos vadovybėj traukinis 
amunicija pasiekė amerikie
čių frontą ant Luzon salos. 
Japonai bandė sutrukdyti tą 
amunicijos pristatymą, bet a- 
merikiečiai, priešakyje su ser
žantu Kašėta, nukovė 37 japo
nus ir savo tikslą pasiekė. Jis 
Amerikos korespondentams 
papasakojo, kaip didvyriškai 
jie kovojo prieš barbariškus 
japonus. Kovą laimėjo. Linki
me V. Kašėtai ir Birutai Ka
šėtai laimingai užbaigti karo 
tarnybą ir sveikiems grįžti 
pas saviškius.

W. Yurkevičius

dalina miestą į dvi dalis. Namai 
gražiai aptaisyti, naujai nu
dažyti. Gyventojai turi užtek
tinai tyro oro.

Karo metu žmonės dirbo 
ilgas valandas, neturėjo atos
togų nuo 1941 metų. Kaip vi
sur, taip ir čia buvo trūkumas 
darbininkų. Bet karui pasibai
gus bus jų per daug, to nenori 
nei darbininkai, nei biznieriai.

Mirę abu, mano darbdaviai 
karčiamninkai, Telesporas But
kus jau seniau ir Antanas 
Svirnas tik metai atgal. Kada 
gyvenau Naugatucke, tai pas 
abu dirbęs, kaipo baro dar
bininkas, kaip su vienu susi- 
pykdavau, tai eidavau pas ki
tą. Abu mylėjo, kaipo gerą 
darbininką. Algos, dar 1915 
metais, gaudavau $22 į sa
vaitę.

Lietuviai Karinėj Tarnyboj
Jonas Koris padėjo surink

ti žinias apie lietuvius tarnau
jančius Dėdės Šamo karinėj 
tarnyboj, šilinskų ir Žilinskų 
tarnavo po 3 sūnus. Žilinskų 
žuvo 2 sūnai. Po du sūnus tar
navo: abiejų Ynamaičių, Rim
kų, Vazbių ir Petkevičių.

Po vieną sūnų tarnauja: 
Korių, Bundilų, Butkajų, Dei- 
kų, Grilinkevičių, Kunčių, But
kevičių, Kizelevičių, Jakskin- 
derių, Urbelių, Marcilionių, 
Vaičiuliu, Mikelėnų, Brožių 
(Mikelėnų užaugintas), Žio
plų, Marcinkevičių, Petrukai- 
čių, Brastauskų, Bonkevičių, 
Mikaičių, Mažeikių ir Janu
žiu. Viso tarnavo 39 lietuviai, 

žuvo 6 jaunuoliai: Žilinskų 
2 sūnai. Ir po sūnų: Ynamai
čių, Petkevičių, Bonkevičių. ir 
Mikaičių. Gili užuojauta tė
vams ir giminėms, kurių žuvo 
sūnai kovoj, o geriausi linkė
jimai sveikiems sugrįžti pas 
savuosius.

WATERBURY, CONN.
Vietinė Lietuvių Literatū

ros Draugijos kuopa surengė 
pikniką Laisvės naudai. Tai 
įvyko rugsėjo 2, d. Rytas buvo 
neblaivus, ta* tas ir sulaikė 
žmones iš toliau.

Man atvykus į parką jau 
saulutė pradėjo pasirodyti iš 
po rdebesų. Pikniko rengėjai 
jau buvo pasiruošę pasitikti 
svečius. Buvo svečių ir iš Mass, 
valstijos, išsigėrėme ir papa-

Sunkus Vokiškųjų Okupantų 
Palikimas

Važiuojant Kybartų link 
matyti laukuose nepiauti ru
giai, vielų užtvaros ir minų 
laukai. Apylinkės gyventojai 
beveik visi buvo išvaryti jėga 
Vokietijon. Bėgdami žmogėd
ros išgriovė gražius pasienio 
miestelius: Virbalį ir Kybar
tus.

Gyventojai dar vis tebe
grįžta į savo ūkius, į savo na
mus. Sodybos sugriautos; gy
vulius, paukščius ir kitą gyvą 
bei negyvą inventorių iš gy
ventojų vokietininkai atėmė. 
Gyventojus varė į hitlerinę 
Vokietiją, ragindami viską 
pasiimti. Tačiau Vokietijoj 
viską atėmė arba sunaikino. 
Tūkstančiai išvarytų tarybinių 
gyventojų žuvo, dirbdami sun
kius katorgos darbus, kiti žu
vo nuo bombardavimo ir kitų 
priežasčių. Tūkstančius gyven
tojų Raudonoji Armija išva
davo.

1941 m. vokiečiai šiose apy
linkėse sušaudė apie 10,000 
nekaltų tarybinių piliečių. Nu
žudytieji buvo užkasti nuo 
Virbalio į šiaurę, vadinamam 
pieskyne ir iškastuose prieš
tankiniuose grioviuose.

Raudonoji Armija verž
liais smūgiais išvijo nekaltų 
žmonių žudikus. Nieko nepa
dėjo minų laukai, spygliuotu 
vięlrj užtvaros, prieštankiniai 
grioviai...

Kybartų valsčiaus ribose 
jau i&dąlinta 1,900 ha žemės 
249 naujakuriams, žemės fon
de dar yra 2,367 ha. Į sėklų 
fondą surinkta apie 
grūdų.

Karių Šeimų Globa 
Mieste

Kauno Miesto Vykdomojo 
Komiteto Karių šeimų Valst. 
Aprūpinimo ir Buities Tvarky
mo Skyrius užsiregistravu
sioms karių šeimoms teikia vi
sokeriopą pagalbą — pinigais, 
daiktais if t.t.

Iki šiol^jš viso karių, šei
moms Kauno mieste pašal
poms ir pensijoms jau išmokė
ta apie 1 mil. rublių. Pašal
pos ir pensijos karių šeimoms 
yra pasiunčiamos paštu kiek
vieno mėnesio 28------30d.

Toms karių šeimoms, ku
rios neturi teisės į nuolatines 
valstybines pašalpas, atsižvel
giant į jų neturtingumą, mo
kamos vienkartinės pašalpos. 
Tokiomis pašalpomis 
išmokėta 193,225 rb.
Be to, karių šeimos šelpia

mos gaunamomis dovanomis. 
Tokių dovanų, karių šeimoms 
jau dalyta tris kartus: praei
tais metais gruodžio mėnesį, 
šiais metais vasario ir baland
žio —gegužės mėnesiais. Do
vanos daugiausia buvo duo
damos daugiavaikėms karių šei
moms ir toms šeimoms, kurių 
materialinė padėtis yra sunkes
nė. Iki šiol dovanomis jau ap
dovanotos. Daugelis neturtin
gesnių jų šeimų įvairių drabu
žių gavo'1 jau po antrą kartą.

Daugeliui karių šeimų buvo 
suteikta galimybė pirkti malkų 
iš artimiausiųjų Kauno miestui 
girininkijų; tokiu būdu karių 
šeimos nusipirko 1,234 kub. me
trų malkų.

Dar vasario 15 d. Kauno 
šakojo apie pavykusį Mass, 
valstijoj Laisvei pikniką, nuo 
kurio liks arti tūkstančio do
lerių pelno. Bet rengėjai py
kę ant A. Bimbos, kam neat
važiavo pakalbėti.

Keletas draugų atsinaujino 
Laisvės prenumeratą. t)u new 
britaniečiai —A. Bakevich ir 
A. Remeitis atsinaujino pre
numeratą ir paaukavo po 
$3,50, ačiū draugams..
y Man reikėjo anksti palikti 

piknikas, tai eidamas į stotį, 
kad gauti busą į New Yorką, 
sutikau dar būrius žmonių ei
nančių į pikniką. Buvo pikni
ke ir newjorkiečių. Drg. Mi- 
zara, kuris vėliau iš pikniko 
išvažiavo, sakė, kad buvo gra
žus būrys žmonių.

George Kuraitis 

Miesto Vykdomasis Komitetas 
buvo priėmęs nutarimą, kad ka
rių šeimas Prekybos Skyrius 
aprūpintų pramoninių prekių 
orderiais. Iki šiol iš Prekybos 
Skyriaus gauta 1,596 orderiai 
įvairioms pramoninėms prekėms 
ir avalynei pirkti, kurie išdalin
ti karių šeimoms. Tuo būdu pra
moninių prekių orderiais iki 
šiol teaprūpinta tik trečdalis 
numatytųjų karių šeimų.

Visoms karių šeimoms, ku
rios turi vaikų iki 13 metų, bu
vo išdalinti taloniukai pirkti 
kai kuriems maisto produktams 
(cukrui, kruopoms). Tokių ta
lonėlių išduota iš viso 3,575.

Iš Tarybinės Senelių Prie
glaudos Marijampolėje

Iš gatvės pusės prie namo 
sienos prikalta lentelė su už
rašu : “Senelių-invalidų prie
glauda.” Viduj, bendrabutyje, 
kuriame gyvena senelės mote
rys, visur švaru ir pavyzdinga 
tvarka. Viename bendrabučio 
šone senelės verpia, kitos siu
va, mezga ar kitą kurį darbą 
dirba. Antrame to bendrabu
čio šone sustatyta eilė lovų, 
kurios švariai, minkštai paklo
tos.

Užkalbinu Čia pat stovinčią 
Oną Kulikauskienę, 75 m. 
amž., kurios išvagotame veide 
matyti palikti sunkaus gyve
nimo ir vargų pėdsakai.

—Daug metų išgyvenome, 
— pasakoja ji, — pono Nano 
Liucinavo dvare. Vyras važi
nėdavo španioku, o aš dirbau 
dvare darbininke. Tai buvo 
man skaudi ir nepaprasta die-’ 
na gyvenime, kai vieną dieną* 
1924 m. dvaro ponas pasišau
kė mane ir pasakė, kad iš jo 
dvaro mes išeitume, nes vyras 
jau paseno ir netinka darbui, 
o tokia našta dvare nereikalin
ga.

—Pasiėmę su savimi mantą 
iškeliavome iš dvaro. Po kiek 
laiko, patariama kitų, užėjau 
pas., darbo inspektorių pasi- 
sifųsti, kad mes išdirbome 
dvare 14 metų ir, kai neteko
me sveikatos, ponas išvarė 
mus. Bet darbo inspektorius 
nieko nepadėjo. Dienomis ir 
naktimis verpdama savo už
darbiu keletą metų išlaikiau- 
savo nedarbingą vyrą, o jam 
mirus — aš atėjau į prieglau
dą.

Moterų ligonių skyriuje — 
Ona Katilienė savo amžiumi 
yra aplenkusi visus prieglau
dos gyventojus: tai 100 m. 
amžiaus senelė, buvusi dvaro 
baudžiauninko duktė. Ji už
augusi Kvietiškio dvare ir nuo 
10 m. amžiaus su tėvais dva
ro laukuose dirbusi pačius sun
kiausius fizinius darbus. Ji pa
pasakojo, kad dvaro ponas 
dvare laikė vaitą, taip pat bu
vęs ir kalėjimas. Vaitas to 
dvaro darbininkus teisdavo ir 
plakdavo rykštėmis, o nuplak
tus ir iškankintus įmesdavo į 
kalėjimą.

Vyrų senelių skyriuje aukš
tas petingas senukas Jonas 
Burba, 82 m. amž., taiso savo 
sugedusią klumpę, kaldamas 
į ją vinį. Užklaustasis pradėjo 
pasakoti:

—Gyvenau Virbalyje, turė
jau mieste ir ūkį. Paskutiniuo
ju laiku gyvenau prie vaikų 
ir jų buvau išlaikomas. Vo
kiečiai traukdamiesi mano du 
sūnus ir dvi dukteris išsivarė 
į Vokietiją, likau tik aš vie
nas. Vokječiai, prieš pasn 
traukdami viena diena anks
čiau pradėjo padeginėti Vir
balį. Jie uždegė mano kaimy
no Jono Šidlausko gyvenamą 
namą. Gaisras išsiplėtė sunai
kindamas ir mano trobėsius. 
Be Šeimos ir be pastogės likau 
aš vienišas. Raudonarmiečiai, 
radę mane bunkeryje sustin
gusį, iš ten paėmė ir atvežė 
į Marijampolę.

Prieglaudoje yra 77 sene- 
liai-ės, daugiausia darbininkai, 
buvę baudžiauninkai, dvarų 
kumečiai ir kitų ponų vergai, 
iš kurių pūslėtų darbo rankų 
ir prakaito mito dykaduonių 
gaujos.
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(Tąsa)
Pei® karą mes čia taip pat turėjom vieną 
bošą. Karo belaisvį. Tai buvo darbštus 
vyras, mes visi liūdėjom, kai jis turėjo 
grįžti namo. Na, sakyk, Antoine, 
ViFemas, bošas, juk buvo labai darbštus 
vyras. Jis šauniai dirbo. Mes visi jį labai 
pamėgom ir kiti žmonės visumet sakyda
vo, kad mes per gerai su juo elgiamės, 
bet mes vis dėlto davėme jam viską, ką 
tik galėjome. Jis valgė tą patį valgį, kaip 
ir mes. Mes nedarėm jokio skirtumo.

Taigi, aš dabar ir pasilikau čia dirbti 
ir netrukus sužinojau, kad ViFemas iš
tikrųjų turėjo būti šaunus darbininkas. 
Kadangi kiekvieną dieną pusę tuzino 
kartų girdėdavau:

— Nežinau, ViFemas, matyt, bus bu
vęs iš visai kitos vietos, negu jūs. Jūs 
taip negalite dirbti, kaip ViFemas. Ar gi 
ne tiesa, Antoine?

Ir Antoine patvirtindavo:
—Taip, jis tikrai yra iš kitos vietos, 

nes jis negali taip dirbti, kaip ViFemas 
galėjo. Matyt, ir tarp bošų yra lygiai 
toks pat skirtumas, kaip ir tarp mūsų.

Tas^mžinas palyginimas su darbš- 
čiuoju ViKemu,. kuris, matyt, tikrai dau
giau negu aš suprato apie žemės ūkį ir 
kuris gal tikm^šauniai” dirbo, kadan
gi jis mieliau norėjo pasilikti pas ūki
ninkus, negu pakliūtKatgal į internuotų
jų lagerius, arba į Alžirą gatvių grįsti, 
tuojau man pradėjo veikti nervus. Netgi 
jei aš tik pusiau tiek būčiau dirbęsy-kaip 
jis, tai vistiek dar būtų buvę trigubai 
perdaug. Ūkininkas taip pigiai niekzu- 
met nebegaus darbininko. Aštuoni fran
kai per savaitę. Kiti ūkininkai mokėdavo 
dvidešimts, dvidešimts penkis, trisde\ 
šimts frankų per savaitę. Aš tegavau aš- N 
tuonius. Mat, buvau išbadėjęs bošas, kurį 
reikėjo ,atpenėti.

Kai aš pagaliau jį pamečiau pareikš
damas, kad būtinai turiu vykti į Ispani
ją, kadangi jokiu būdu nebegalėjau il
giau či-a laukti, nes, gal būt, dar būtų at
vykusi policija, kuri būtų ^uždraudusi 
man čia dirbti, tai už šešių savaičių savo 
darbą aš viso tegavau tik dešimtį fraU-_ 
kų. Ūkininkas pasakė man, jog neturįs 
daugiau pinigų. Gal būt, jei aš grįžčiau 
po Naujų metų, tai tuomet jis galėtų 
man likučius sumokėti, nes tuomet už 
derlių gausiąs pinigų, o dabar jis jų vi
sai neturįs. Dabar aš atrodąs vėl visai 
sveikas, gyvenimas ir darbas pas ji iš
ėjęs į sveikatą, žymiai man sustiprėti pa
dėjęs tas stiprus valgis, kurį aš čia gavęs 
ir, be to, aš taip pat juk nepersidirbęs 
mirtinai. ViFemas—

— Taip, — aš atsakiau į tai, — 
ViFemas buvę mat iš Vestfalijos, o aš 
esu iš Ziudfalijos ir tenai nereikia taip 
smarkiai dirbti, nes viskas savaime au
ga, tenai žmonės nėra pripratę prie sun
kių darbų.

— Taip, visai suprantama, — atsakė 
man ūkininkas. — Apie Ziudfaliją aš • 
aš jau esu girdėjęs. Tai juk didžioji her
cogystė, kurioj yra daug gintaro kasyk- 
lų?

— Teisingai, — pasakiau a*š, — tai 
yra toji Vokietijos dalis, kurioj yra tiek 
daug lydimųjų krosnių, kuriose yra lie
jamai Karaliaučiaus kliopsai.

— Kas? Karaliaučiaus kliopsas yra 
daromas iš geležies? Aš visumet tikėjau, 
kad jis yra dirbamas iš dažytų akmens 
anglių.

— Tokie yra falsifikuoti, netikri. Jie, 
žihoma, gaminami iš dažytų akmens an
glių, — atsakiau aš. — Taip, jūsų teisy-

rį aš apie tai klausiau, vis man ką nors 
kitaip pasakojo, bet aišku: nė. vienas jų 
nebuvo tikras vokietis.

glių, — atsakiau aš. — Taip, jūsų teisy
bė, iš dažytų akmens anglių su storu sie
ros dervos sluoksniu. Tačiau tikrasis, 
teisingasis Karaliaučiaus kliopsas, kuris 
liejamas tirpinamose krosnyse, yra daug 
kietesnis už kiečiausią plieną. Juo mūsų 
generolai pripildydavo torpedas, kurio
mis buvo skandinami šarvuočiai laivai.
Aš pats esu prie vienos tokios krosnies 
dirtįs.

— Jūs esate gudrūs žmonės, turiu pa
sakyti, — atsakė ūkininkas. — Mes lai
mėjom karą ir mes ant jūsų nebepyksta- 
me. Karas dabar jau yra praėjęs. Kodėl 
mes turėtumėm vieni su kitais pyktis. Na, 
laimingai keliaukite į Ispaniją ir linkiu 
jums ten gero pasisekimo.

Pasitaikius progai, aš vis dėlto klau
sinėjau vokiečių, kas gi ištikrųjų tas Ka
raliaučiaus kliopsas yra. Kiekvienas, ku-
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Apylinkė buvo tuštoka, visur kalnai. 

Reikėjo vis kopti ir kopti aukštyn. Vis 
mažiau pasitaikydavo ūkininkų ir jų pir
kelės vis būdavo vargingesnės. Vandens 
būdavo daugybė, o valgio maža ir tas 
pats '.menkas. Naktys tikrai būdavo ge
rokai šaltos, retai pasitaikydavo kokia 
nors antklodė, o dažnai negaudavau net 
maišo. Žygiavimas į saulėtuosius kraš
tus visumet yra varginąs, tą jau patyrė J 
ne tik paskiri žmonės, bet ir ištisos tau
tos. “Dabar siena nebetoli,” pasakė man 
vieną rytą atsisveikinant piemenys, ku
rių skurdžioj pirkelėj aš pramiegojau 
naktį ir kurie pasidalino su manim savo 
sūrio, svogūnų, duonos ir menko vyno 
trupučiais. ,

Netrukus aš atsidūriau vieškely, kuris 
rangėsi aukštyn į kalnus ir vėl leidosi že
myn į slėnį, kad vėl rangytųsi į viršų ir 
vėl leistųsi į slėnį.

Eidamas šiuo vieškeliu, aš pagaliau 
priėjau didžiulius, aukštus skliautuotus 
vartus, kurie atrodė labai senoviški. 
Abiejose vartų pusėse tesėsi siena, kuri 
buvo tokia pat pilkai geltona ir atrodė 
tokia pat sena, kaip ir patys vartai. At
rodė, kad ta siena supa didelį dvarą. Vie
škelis gi ėjo tiesiog pro tuos vartūs.

Norint toliau tuo vieškeliu keliauti, 
nebuvo jokio kito kelio, kaip tik šis einąs 
pro vartus. Tikėjausi, kad šis vieškelis 
veda į dvaro kiemą, kurio antroj pusėj 
turėtų būti panašūs vartai, pro kuriuos 
vėl bus galima išeiti į vieškelį. Ir, pasi
leidęs tiesiog pro tuos vartus, keliavau 
tiesiai toliau, nepastebėdamas niekur nė 
vieno žmogaus.
D Staiga iš kažkokio kampo išdygo du 
prancūzų kareiviai su šautuvais, ant ku
rių buvo užmauti durtuvai. Jie priėjo prie 
manęs ir paprašė parodyti pasą. Pasiro
do, /kad čia net gi ir kareiviai klausinėja 
jūrininko kortelės.

Aš jiems pareiškiau, kad jokio paso 
neturiu. Tuomet jie man pasakė, kad 
jiems svarbu pamatyti ne mano kelionės 
pasą, kuris jiems visai nerūpįs, bet jiems 
reikią pamatyti liudijimą, išduotą man 
Karo ministerijos Paryžiuje, kuris man 
duodąs teisę vaikščioti be palydovų po 
tvirtovės rajoną.

— Aš visai nežinojau, kad čia yra 
tvirtovės rajonas, — pasakiau, — o visą 
laiką ėjau vieškeliu ir tikėjausi, kad tas 
kelias eina į pasienį.

— Vieškelis, kuris eina į sieną, pasi
suka dešinėn pusę valandos kelio nuo. 
tvirtovės. Ten buvo iškąba. Ar jūs jos 
nepastebėjot?

— Ne. Iškabos aš nepastebėjau.
Tuomet aš atsiminiau, kad mačiau į 

dešinę pusę einantį kelią. Taip pat atsi
miniau, kad per pastarąsias dienas ma
čiau visą eilę kelių, kurie sukėsi čia į de
šinę, čia į kairę. Bet aš maniau, kad bus 
geriau, jei laikysiuos tiesios krypties, 
kuri veda į pietus. Tai juk buvo mano 
tikslo kryptis. Ir tiek daug aš mačiau 
visur-kur pakelėje visokių iškabų. Bet ką 
man tos iškabos galėjo rūpėti. Jei jose 
būdavo parašytas kokios nors vietos var
das, tai vistiek aš nežinojau, ar ta vieta 
buvo arčiau prie sienos ar toliau. Paga
liau aš būčiau tik bėgiojęs po apskritimą 
ir niekumet nepasiekęs Ispanijos, jei bū
čiau ėjęs ten,» kur tos iškabos rodė. Žemė
lapio, iš kurio būčiau galėjęs sužinoti vi
sus vietų vardus, neturėjau.

— Mes privalome nuvesti tamstą pas 
dežuruojantį karininką — sargybos vir
šininką, — abu kareiviai pasiėmė mane' 
į savo vidurį ir vedė.

Dežuruojantis karininkas dar buvo 
jaunas vyras. Jis labai surimtėjo, kai^su- 
žinojo, kas atsitiko.

Po to jis tarė.
—-. Tamstą būsite sušaudytas. Per dvi

dešimts keturias valandas. Pagal karo 
įstatymus. Straipsnis—, —cįa jis pasa
kė vieną numerį, kuris manęs visai ne
domino.

Visa tai man kalbėdamas, jaunasis ka
rininkas buvo labai išblyškęs ir vos gąlė- 
jo ištarti žodžius. Jis turėjo juos tiesiog 

'išprunkšti.
(Daugiau bus) . ,

Dovana Raudonajam 
Kryžiui

Lietuvių švento Jurgio baž
nyčios parapijonai įteikė 14 
pasažierių busą Raudonajam 
Kryžiui. Įteikimo ceremonijos 
įvyko rugpjūčio 26 d.

Minimas busas bus vartoja- 
mas važinėjimui sužeistų ka
rių. Šis jų puikus darbas ver
tas pagarbos ir. pasveikinimo, 
kad rūpinasi mūsų karių ap
tarnavimu.
Pirmoji Auka Šios Bedarbes

Iš Lake Erie ištrauktas 
žmogaus kūnas, kuris po de
šimties dienų nustatytas, kad 
esama George Niackas, 50 m.

George Niackas esąs grai
kų tautybės žmogus. Jis yra 
Pirmo Pasaulinio Karo vete
ranas. Nelaimingasis buvo pa
leistas iš darbo ir, matomai, 
dėl to taip susijaudino, kad nu
stojęs lygsvaros įšoko į ežerą ir 
prigėrė.

Jis buvo nevedęs. Jo kūną 
pripažinowelionio šeimininkė, 
kur jis per ilgoką laiką gy
veno.

Gaila, kad žmones griebia
si tokių priemonių. Dėl jo mir
ties kapitalistai jokio rūpes
čio neturi. Jei jis būtų stojęs 
į organizuotą kovą ir kovojęs 
už 
sau

naujokų linksminimo spektak
lius.

Kariai naujai paimti į karo 
tarnybą buyo jo patikti su 
puikiausiais meniškais progra- 
mais. Tie, kurie važiavo į pa
skirtas vietas, dėka šio menin
inko suorganizuotos organiza
cijos, su muzika ir dainomis, 
buvo palydėti į gelžkelio sto
tį ir atsisveikinti su atitinkan
čiais kariams maršais. Velio
nis H. G. Smyth tuo būdu kė
lė ūpą kariuose ir prisidėjo 
prie išlaikymo karių, moralės.

Beskambinant pianą karių 
priėmimo centre, garsus dai
nininkas ir muzikas H. G. 
Smyth staiga likosi suparaly
žiuotas ir, karui pasibaigus, 
mirė.

šis 73 metų senukas nieka
da nesiskundė senatve ir išti
kimai prisidėjo prie pergalės.

Tebūna jam ramu ilsėtis 
šaltoje žemelėje!

Streikuoja Raštinių \ 
Darbininkai

Jau daugiau kaip savaitė 
laiko nuo išėjimo į streiką 
Office of the Land Title Gua
rantee & Trust Co., E. Sixth 
st. ir 
hoga 
tract 
būgę
Examiners Office, 723 Supe
rior ave.

Aukščiau minėtų kompani
jų darbininkai pareikalavo iš 
kompanijų, kad jų algos bū
tų pakeltos po $5 į savaitę. 
Kompanijos tai padalyti atsi
sakė. Kuom šis viskas baigsis, 
sunku pasakyti. Tie visi dar
bininkai priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos. Su
prantama, kad raštinių 
bininkai bus nelengva 
šmugeliuoti.

CIO Atsišaukimas Į 
Bedarbius

Clevelando CIO unija 
šaukia į visus bedarbius,
jie neštrumuotų ir kantriai 
palauktų iki rugsėjo 5 dienos, 
nes toje dienoje gubernato
rius Lausche šaukia specialį 
Valstijos Seimelio Iposėdį, kad 
pasirašyti naują j 
bedarbių klausime.

Tame naujame pataisyme 
sakoma, kad vietoj $16 į sa
vaitę bedarbiai turi gauti $21. 
Taipgi vietoje 18 savaičių, tu
ri būti mokama bedarbiams 
pašalpa laike 22 savaičių.

CIO tuo reikalu išleido la
pelius, kad išaiškinus dar
bininkams. Taip pat aiškina 
ir žodžiais ir prašo bedarbių 
palaukti ir susilaikyti nuo de
monstracijų. V. M. D.

PATTON ACCLAIMED AT WAR'S END 
1 ** *

A FITTING BACKGROUND for Gen. George S. Patton, Jr., as he rode 
through Paris during the celebration marking the end of the war is the 
famed Arc de Triomphe. Happy Parisians are enthusiastically greeting 
him as he stands in his car. {International Radiophoto)

New York. — Pašto ve
dėjas Hannegan pareiškė, 
kad jis stengsis sumažinti 
oro pašto laiškų kąiną iki 5 
centų. Dabar reikia mokėti 
8 centus už vienos uncijos 
svorio laišką.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui laisvą, biedną 

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

BIZNIERIAI. SKELBKITE^ 
LAISVĖJ

bedarbės apdraudą, būtų 
ir kitiems padaręs naudos.

Pa^ma Miestas Bus ’ v
Atremontuotas

Parma Miesto Taryba nusi
tarė dėti pastangas, kad įs
teigti išmatų deginimo vieto
vę. Taipgi įsteigti puikų par
ką, kad žmonės galėtų poil
sio laiką praleisti ir pasigėrėti 
gražiu gamtos vaizdu. Mano
ma, kad dėl parko įsteigimo 
bus galima nupirkti plotą že
mės prie State ir Hearthstone 
road.

Miesto remonto klausimas 
diskusuota dėl to, kad jis lai
ke 10 metų išaugo nuo 4,000 
gyventojų tarpe 40,000 ir 
50,000 gyventojų.

Miesto majoras S. Augusti
ne pasakė, kad iki šiol nebu
vo galima tad padaryti, nes 
buvo per mažai gyventojų.1 
Dabar, kuomet dar bus 
statyta dvi dirbtuvės, tai 
ventojų skaičius paaugs 
60,000.

. Prie gyventojų skaičiaus 
padidėjimo bus kur kas len
gviau įsteigti tie visi pagerini
mai yisai nepakėlus gyvento
jams taksų.

Suprantama, juo bus pui
kiau išpuoštas 1 miestas, juo 
daugiau patrauks žmonių ir 
pats miestas didės.

šis miesto majoro ir Miesto 
Tarybos žingsniu, pilnai svei
kintinas ir puikus.

Pasimirė Pagarsėjęs 
Dainininkas

Visoje šalyje pagarsėjęs 
dainininkas ir pianistas Harper 
Garcia Smyth, 73 metų, pasi
mirė. / '•

Jis jau nuo Pirmojo Pasau
linio Karo likosi pastovus 
spektaklių organizatorius. Va
žinėjo po visą šalį ir perstaty
davo mokyklose spektaklius. 
1942 metais jis suorganizavo

pa- 
gy- 
iki

I

Superior avė,, ir Cuya- 
Abstract Title & Abs- 
Co. Be to, užsidarė pa- 
gręsiančio streiko Title

dar- 
ap-

atsi- 
kad

pataisymą'

Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Aline)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIŲ?

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit sukeiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
ftioderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Telef. HUmboldt 2-7964

530 Summer Ave, Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nčra valandų.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

e. -

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

PUBLIC STAGG 2-5043

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.
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Palengvinta Sistema Atlei
dimui Jūrininkų

Washington. — Mūsų lai
vyno viršininkai palengvino 
sąlygas jūrininkams pasi- 
liuosuoti iš tarnybos. Už 
kiekvieną ištarnautą mene
sį bus suteikta vienas ket
virtadalis punkto. Pagal tas 
naujas sąlygas, tuojau iš 
tarnybos bus paleista 423,- 
000 jūrininkų.

Pigiau Lėktuvais, Negu 
Traukiniais Važiuoti

New Yorkas. — Pennsyl
vania - Central Airlines 
kompanija paskelbė kainas 
susisiekimo lėktuvais. Pa
sirodo, kad lėktuvu pasiekti 
Chicagą kaštuos mažiau, 
negu geležinkeliu, važiuo
jant Pullman traukiniu ir 
norint ant nakties turėti 
vietos pamiegoti. Pavyz
džiui, lėktuvu kaštuos tik 
32.85, o traukiniu — $36.83. 
Detroitan lėktuvu $22.55, oDetroitan lėktuvu $22.55, 
traukiniu — $27.89.

lift ill

so

“Netrukdyk man dabar, Susie. Aš rašau laišką vals
tybės departmentui ir prašau, kad suteiktą man tos 
atominės jėgos, kurią galėčiau panaudoti prieš darbi
ninkus ir unijas?’

WWW
a

Lowell, Mass
Daffy*

Didžiausias Pasaulyje 
Laivynas

Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų Buto Militarinės 
Komisijos siūlo Kongresui 
po karo palaikyti Amerikos 
laivyną didžiausiu visame 
pasaulyje. Komisijos siūlo, 
kad mūsų laivynas susidėtų 
iš 1,079 karinių laivų. Di
džioji ^Britanija būtų kur 
kas pralenkta ir Amerika 
galėtų viešpatauti Atlanti- 
ke ir Pacifike.

Pataria Rusams Mokytis 
Baizbolės Sporto

Maskva. — Jungtin. Val
stijų kongreso atstovų bu
to narys Mundt, republiko- 
nas, kalbėjo pokilyje, su
ruoštam atžymėjimui pa
baigos šachmatų lošimo 
tarpe Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos. Jis patarė rusam 
dabar imtis ir mokintis a- 
merikiečių populiariškiausio 
sporto baizbolės. Tada ame
rikiečiai galėsią geriau pa
sirodyti, negu prie šachma
tų!

CHICAGOS ŽINIOS
DRAUGIŠKAI IR GRIEŽTAI
Lietuvių Literatūros Draugijos

Reikalais

mūsų Lietuvių Lite- 
Draugija, Chicagos 

ribose, nusitarė 
naujų narių. Mūsų 
lenktyniuoja su New 

200

SU-

jau 
50

su-

Ką mes nutariam savo su
eigose, privalome išpildyti. To 
reikalauja mūsų garbė. To 
reikalauja mūsų visuomeniško 
darbo užduotis.-

Šiemet 
raturos 
apskričio 
gaut 200 
apskritys
Yorko apskričiu. Gavus 
naujų narių, Chicagos apskri
čio ribose turėsime daugiau 
kaip 1,000 narių.

Čia patieksiu atskaitą 
lyg 2 diena rugsėjo.

Bridgeporto 19 Yuopa 
išpildė savo kvotą.' Gavo 
naujų narių. Ligi sekančio
sirinkimo kvota bus perpildy
ta.

Waukegano kuopa turi 30 
narių. Gaus dar daugiau.

Rockfordan buvo nuvykęs 
M. Zald “Vilnies” piknikan. 
Ant rytojaus jis man prane
šė: Gauta 9 nauji nariai.

Marquette Parko kuopa tu
ri 20 naujų narių. Joe Stalio-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N^Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel EVergreen 4-9506

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
> t

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGEUAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngellavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

raitis užtikrino, kad gaus 
penkis.

Brighton Parko kuopa 
14 naujų narių. Povilas Dau- 
deris man skundėsi, kad jam 
niekas nepadeda. Negražiai 
elgiasi draugai. Privalote pa
dėt Povilui. Sykį nutarta, kad 
neapsileisti Marquette Parkui, 
tai taip ir turi būti.

North Sides kuopa išpildė 
savo kvotą. Stasys Vėšys sako, 
kad gaus dar kelis draugus 
kuopon. North Side kuopa ar
tinasi prie tų kuopų, kurios 
turi po šimtą narių.

Jackson Parko kuopa iš
pildė savo kvotą, gavusi dau
giau 12 naujų narių.

West Sidės kuopa išpildė 
savo kvotą dvigubai.

Apie Cicero kuopą man 
trūksta žinių, bet išrodo, kad 
jie gavo daugiau negu 10. Ci- 
ceriečiai veikia gerai.

Negerai su Roselandu. Gau
ta tik 10 naujų narių. Sekan
čiame kuopos susirinkime rei
kia nuo žodžių eiti prie tikro 
darbo. Jei bent 10 draugų pa
sidarbuos, Roselandas atlai
kys savo pozicijas ir pasiva
rys pirmyn.

Su antrė. rugsėjo, per visas 
kuopas, mes turime 186 naujus 
narius. Iki kvotos išpildymo 
trūksta tik 14. Aišku, kvota bus 
išpildyta su kaupu.

Pirmą kartą mes turėsime 
savo apskrity virš tūkstančio 
narių.

O žinot, kas tą darbą atliko? 
Per visą apskritį mes turėjom 
ne daugiau kaip 25 žmones, 
kurie aktyviai rūpinosi vajum, 
kurie mįslijo, galvojo ir dir
bo, kad padidinus Lietuvių Li
teratūros Draugijds eiles.

Mes visi,'kurie bent kiek dir
bome šiame vajuje, turėjome 
progos įsitikinti, kad yra nema
ža pažangių - draugų, kurie ne
priklauso Lietuvių Literatūros 
Draugijai. Yra žmonių, kurie 
mažai ką žino apie šią Draugiją. 
Mūsų visų pareiga taip susi- 
|<uopti, kad kiekvienas pažan
gos mylėtojas, kiekvienas kultū
ringas lietuvis būtų LLD nariu.

Atvirai pasakysiu ir nepykit 
už1 tai: Man net nejauku ir aš 
■palinkęs rūsčiai susiraukti, kai 
išgirstu, kad tas ar kitas arti
mas mums žmogus nepriguli 
šiai Draugijai! Čia jau0jokiais* 
davadaįs negalima- išsiaiškinti.

Per visą šią šalį ir Kanadą 
Liet. Literatūros Draugijai pri
klauso apie 7,000 narių —vy
rų ir motery.

Įsivaizduokite, kad mes visi 
išsirikiuotume į pulkus ir pra
dėtume didžią demonstraciją 
po vėliava organizacijos, kuri 
jau 30 metų skleidžia apšvietą, 
leidžia knygas, leidžia žurnalą 
“Šviesą” ir remia visus žygius,

dar

turi

,<į

Vasarinis Sezonas Pas Mus 
Užsibaigs su Rugsėjo’ J6-ta 
Diena. Vėliau Prasidės Rude

niniai Parengimai
Kaip matome, vasarinis sezo

nas jau visai eina prie pabai
gos. Tas puikusis laikotarpis, 
išrodo, mums per trumpas, kad 
juomi iki valiai atsigrožėti ir 
pakankamai pasitenkinti viso
kiais vasaros gražumais.

Taip smagu, taip linksma es
ti vasaros puikume, kad tuomi 
daugiau sužavėtiems sunku net 
susigriebti ir prisiversti save 
prie svarbesnių šio sezono dar
bų! O tų svarbių visuomeniškų 
bei organizatyviškų darbų pas 
mus yra daugybė visuose lai
kuose? Taip tai mes augame, 
bujojame ir tvirtėjame kaipo 
srovė ir kaipo klasė. Mes de
dame .daug pastangų, kad tik 
kuo daugiausia darbo atlik
tume tame gražiame vasaros 
sezonfe, bet deja, tas laikotar
pis žavėjančiai gražus, bet ir 
labai trumpas. Prabėgo ir pa
siliko tik atmintyje. Jeigu ne
sugebėjome ką atlikti savo or
ganizacijos labui, tai jau ir 
nebesūgriebsime bėgančio lai
ko. Tas reiškia, kad didesnė 
našta pasilieka rudeniniam ir 
žieminiam sezonui.

Šį rugsėjo mėnesį mes pri
valome gerai atsipeikėti iš po 
vasaros žavėjančių vaizdų, ir 
su pilna energija griebtis gra
žesniam užbaigimui Literatū
ros Draugijos jubiliejinio va
jaus. Juk vistiek dar perma- 
žai pasidarbavome.

Draugai ir draugės lowel- 
liečiai, jeigu mums užtenka 
laiko ir energijos visokiems 
pasilinksminimams, tad ar ne 
šusikuopsime tos pačios ener- I 
gijos svarbiausiam mūsų visų 
tikslui, kad šiame vajuje su
dvigubinti mūsų ALDLD 44- 
tos kuopos kvotą? Jau mes 
turime 15 naujų narių. Argi 
mes visi kartu neįstengtume 
gauti dar 5 narius ir tuo gra
žiai padidinti literatūros vie
tinę kuopą?

Šiais metais Lowellio Lietu
vių Piliečių Kliubas teturės 
tik du piknikus savo pasilai- 
kymui. Vienąs jau atsibuvo 
rugpjūčio 26, kuris išėjo su la
bai geromis pasekmėmis, o 
kitas tai dabar yra rengiamas 
šio mėnesio — rugsėjo — 16- 
tą dieną, tai reiškia, ateinantį 
sekmadienį, Freemano girai
tėj, Acton. ■ Road, Westford, 
Mass.

Reikia žinoti, kad mūsų 
kliubas neturi barrūmio, kad 
galėtų tuomi biznį daryti. 
Kliubas daugiausia rūpinasi 
visuomeniškais reikalais, kaip 
tai: karo pastangomis, Lietu
vos žmonių gelbėjimu ir t.p.

Gi paties kliubo pasilaiky- 
mas rišasi pasekmingais pa
rengimais ir narių, duoklėmis, 
kurios yra dabai žemos. Todėl 
kliubas esti labai dėkingas vi
siems geriesiems žmonėms, 
kurie mūsų parengimus lan
ko ir paremia kliubą.

Šis piknikas bus paskutinis 
šių metų. Reiškia, su rugsėjo 
16 d. užbaigsime vasarinius 
parengimus. Todėl prie šio 
pikniko ruošiamasi su geriau
siomis mūsų pajėgomis. Tiki
mės turėti daug svečių iš vi
sur, todėl čia paduodu ir kel
rodį : Iš Lowellio reikia va
žiuoti per Chelmsford Center, 
iš čia reikia imti Acton Road- 
Ręute 27 ir važiuoti apie 4 
mailes ir pusę, čia rasite pri- 
vatišką pasisukimą po tiesiai 
rankai, skersai gelžkelio. Tuoj 
matytis stuba, o kiek po kai
rei nuo stubos raudoną darži
nė. Už stubos piknikas. Prie 
pąsisukįjno bus ir iškabą: 
Pjcnię. Važiuodami tėmykite 
po tiekiai rankai.

kurių tikslas stiprinti demokra
tiją namie ir svetur!

Kaip tamsta, pirmeiviškas 
lietuvi, jaustumeis nepriklau^ 
sąs prie tų tūkstančių draugų 
ir draugių, žygiuojančiu po Lię-i 
tuvių Literatūros Draugijos vė
liava !

L. Prūseika.

PAGELBININKAI
24-20
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PRANEŠIMAI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MM-Ę 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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. (211-212)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc. *
642 WEST 80TH ST., NEW YORK

(X)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks T2 

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

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

FABRIKO DARBAS
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

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

(X)

VYRAI & BERNIUKAI
Nelavinti fabriko darbininkai

PASTOVUS PAKILIMAI
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

94 MOTT ST. (ARTI CANAL) 
_____________________ (X)

VIRINTOJAI
Apsipažinę virinimu blėkinių kenų. 

NUOLATINIS DARBAS

BELLEVILLE CAN CO., 
83 Roosevelt Ave., 

Belleville, N. J.

VALYTOJO!?, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, įskaitant viršlaikius.

INGE, 69 Pine St., New York City.
(X)

PIENINIAI PARDAVĖJAI 
PATYRŲ 

prie 
SUPERMARKET

Gera Aalga
SERVICE DAIRIES

1042 — 3RD AVE., N. Y. C.
(212)

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

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

TYPISTES 
•PRADINES

Pradžiai $22. už 5 dienas. 5% dienos, $25.60. 
Laikas ir pusė už ' viršlaikius.

AutorrfktiSki pakėlimai. Incentive plan.
BUSINESS SERVICE BUREAU
Jackson Ave., prie Court Square Sto

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

. (213)

Zion, II!

NAUJAS IŠRADIMAS

MMHMiMi

Artėja šaltoji žiema, 
verkiant reikalinga šil- 
drabužių. ir apatinių, 
žinome, kad ten žmo-

BIZNIERIAI, SKELBKITĖS 
LAISVĖJ

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
S12 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

šį pikniką surengsime kliu
bo naudai ir tuomi pasibaigs 
mūsų vasariniai parengimai. 
Kiek persitvarkę, pradėsime 
ruoštis prie rudeninių paden
gimų svetainėje. Tokie paren
gimai, veikiausia, prasidės 
spalio mėnesyje.

j Pats kliubas, veikiausia, 
planuos kaip puikiausia pri
siruošti prie tradicinio ban- 
kieto pasitikimui Naujų Me
tų. Gi kitos mūsų organizaci
jos — LLD ir LDS kuopos ga
lės bengti rudeninius paren
gimus sustiprinimui finansi
niai savų, reikalų, nes šios or
ganizacijos šiais metais visai 
neturėjo progos surengti jo
kio pikniko.

Šį ^rudenį visos vietinės pa
žangios lietuvių organizacijos 
kartu kūrės surengti dar vieną 
gerą parengimą Lietuvos žmo
nių pagalbai. Juk ten dar jau
čiamas begalinis trūkumas vi
sokių reikmenų, o ypatingai 
medikamentai reikalingi visai 
šaliai. 
Ten 
tesnių 
Gerai
nės jokiu būdu per taip trum
pą laiką dar nesuspėjo ir ne
pajėgė pasigaminti savų. Pa
gelbėkime jiems!

J. M. Karsonas.

Skaudi Nelaimė
Rugsėjo 28 dieną, mūsų mies

telio teisėjo Koetz duktė,* 8 me
tų, ir sūnus, 5 m^tų, nuėjo į sve
čius pas Glausdk Jie turi 5 vai
kučius, tad visi vaikučiai pla
navo linksmai praleisti laiką.

Svečius, Alice ir Danielių pa
guldė antrame aukšte. Vaikučiai; 
ramiai sau miegojo. Staiga nak
tį užėjo perkūnija, nutraukė 
elektros veikimą. Glauser atsi
kėlė, sutaisė elektrą ir atsigu
lė. Vidurnaktyje pajuto dūmų 
dvokimą, atsikėlęs rado jau vi
są viršutinę dalį namo apimtą 
liepsnos. Glauser šeima likosi 
išgelbėta, bet abu svečiai, Koetz 
vaikučiai, sudegė. Pelenuose 
rasta tik kauleliai nelaimingųjų.

Gaisras, matomai, įvyko nuo 
perkūno. Jis padarė materialių 
nuostolių. Glauser $4,000, bet 
Koetz šeimai nuostoliai neribo
ti : viso amžiaus širdies skaus
mas. Kaimynas.

SUSTATYTOJAI
, PRIE

Plieno Plokščių Darbo
VIRŠLAIKIAI—NUOLATINIS 

DARBAS.
ROY ENGINEERING

& IRON WORKS, INC.
OTSEGO & BAY STS. 

(ERIE BASIN) 
BROOKLYN, N. Y.

(212)

COREMAKERS
IR MOLDERIAI

NUOLATINIS DARBAS PRIE
ROSELLE FOUNDRY COMPANY, 

140 VALLEY RD., 
ROSELLE PARK, N. J.

ROSELLE 4-2264.

OPERATORES
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. Puikias 
sąlygos, ateitis. Sena patikiama organizacija.

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

(215)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 12 d., 103 Green St., 7:30 
v. v. Draugai, dalyvaukite susirinki
me, atėjo knyga ir galėsite pasiimti.1 
Taipgi turime ir kitų svarbių reikalų 
aptarti, nes jau prasideda žieminis 
sezonas. Tad visi dalyvaukite, atsi
minkite, kad sekretoriui nepatogu 
visas knygas atsinešti į susirinkimą 
ir paskui vėl neštis namo.—F. Sekr.

x (212-213)

SAK-SAK Ointment/ naujas išradi
mas, sudarytas pagal vėliausio mok
slo supratimo, stebėtinai greitai gel
bsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽĖ
JIMO, DEDERVINIŲ, PUČKŲ ir 
ECZEMO. 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 žiūęėk ir reikaląuk, 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.

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

__________________________________ (213)

SKALBYKLOS ' 
darbininkai 

IR APVALYTOJAI 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
SILVER’S BATHS 

W? 23rd St. & Boardwalk, 
CONEY ISLAND.

___________________________________(214) 
PAPRASTI DARBININKAI 

Nuolatinis Darbas. 
UNITED CORK CO’S 

Foot of Central Ave., Kearny, N. J. 
Telefonas MARKET 2-1600.

(Central R.R. of N. J. Kearny Sta.) 
_____ (218)

REIKIA VYRŲ
Nuolatinis pokarinis darbas 
Linksmas išlaukinis darbas 

Kreipkitės
TURNER BROTHERS NURSERY
MONMOUTH & PARKER ROAD 

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

______ •_______________________ (217)

MATCH PLATE 
MOULDERIAI

Tupi būt pirmos klasės. 
Kreipkitės

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

PLAINFIELD 6-4676
(218)

REIKALINGI 
FLOOR IR MASINU 

MOULDERIAI •
Taipgi

PAPRASTI DARBININKAI
Abelnam Fabriko Darbui 

Kreipkitės
AMERICAN FOUNDRY AND 

CASTINGS CO.
2 PACIFIC AVE. 

JERSEY CITY, N. J.
BERGEN 4-7007-08

(217)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 80TH ST., NEW YORK

(X)

GAUKIT LAISVAI SKAITYTOJĄ

APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom.
naktim, nuolat. $40, įskaitant viršlaikiu*.

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

{Vaikščioja Oru
Suaugę žmonės, nešiodami 
gerus, su Areli įrengimu 
čeverykus, vaikščioja taip 

lengvai, kaip oru.

AĘROTRĘD SHOES
Galite užsisakyti prisiųsdami 
mierą, ilgį ir plotį (size) irW. Yurkevieži us

Ration. Štampą ir tuojaus gausite čeverykus C.O.D.

Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus gerus 
Arch Fiasko čeverykus, padirbtus su daktaro už
tvirtinimu, kurie yra labai geri ir kaina žema.

W. Y1JRKEVICZIUS
P. O. BOX 63 MONTELLO, MASS.
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Majoras Ragino Tėvus 
Grąžinti Jaunuolius

Mokyklon
Kalbėdamas * per radio iš 

miestavos radio stoties WN- 
YC, pereitą sekmadienį, ma
joras LaGuardia ragino tėvus 
pasiųsti atgal mokyklon visus 
jaunesnius 16 metų amžiaus 
vaikus.

Majoras ragino valstijos 
Seimelį panaikinti leidimus 
laikinam darbui jaunesniems 
16 metų vaikams ir nuolati
nio darbo leidimus visiems 
jaunesniems 17 ar 17 ir pusės 
metų. Kitais žodžiais, jaunes
ni 16 metų vaikai visai netu
rėtų dirbti, o jaunesniems 17 
ir 1/2 metų galėtų leisti dirbti 
tik dalį laiko mokyklos sezo
nu. Kitą dalį laiko jie turėtų 
mokintis.

New Yorko Miestui 
Teko Miss America
Šiomis dienomis įvykusiuo

se Miss America rinkimuose, 
Atlantic City, laimėtoja išėjo 
Bess Myerson iš Bronx, daly
vavusi gražuolių konteste kai
po Miss New York.

Iždinė Samdysianti 
Sąskaitą Vedėjus

Jungtinių Valstijų Iždinės 
Departmentas New Yorke 
samdysiąs studijavusius ir tu
rinčius patyrimo sąskaitų ve
dime. Jų darbas būsiąs dirbti 
prie patraukimo atsakomybėn 
nuslėpusius taksus ir pelni- 
kautojus juodajame turguje.

MIRĖ
Andrew Petruševičius, 66 

m. amžiaus, gyveno 37 Stagg 
St., Brooklyne, mirė rugsėjo 
9 d., Kings County ligoninėje. 
Kūnas f pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks rugsėjo 12 d., 2 
valandą, Mt. Olivet kapinėse. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si grab. J. Garšva.

Lily Pons, žymioji daininin
kė, parskridinta iš Paryžiaus 
lėktuvu. Ten jinai buvo iš
kviesta sugiedoti “Marsalietę” 
vienų metų sukaktyje nuo 
Francijos išlaisvinimo, rugpj. 
25-tą.

Harleme areštuotos 5 jau
nos merginos-moterys kaltini
mu išvaginėjus iš laiškų če
kius. Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

NEW YORKE ESĄ 200 TŪKSTANČIU 
DARBŲ, BET NEBANDYK GAUTI...

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker kores
pondentas Harry Raymond to 
laikraščio laidoje rugsėjo 10- 
tą nurodinėja, kad New Yor- 
ko mieste ''randasi 200,000 
naujų darbų. Bet, tame pačia
me rašte jis perspėja nesku
bėti tų darbų gauti, jeigu jūs 
jau esate atleistas iš karinio 
darbo.

Tie darbai, sako jisai, yra 
arba galėtų būti. Jiems 
reikėtų 300 milionų valandų 
darbo. Jiems reikėtų 163,625,- 
000 pėdų rąstų ir lentų. Rei
kėtų 681 tūkstančio su virš 
tonų statybinio plieno. Į tą 
statybą sumūrytum 344 mi
ll onus su virš plytų. Paskui 
dar reikėtų daug milionų vi
sokių kitų medžiagų: baltų
jų koklių ir medinių medžia
gų grindims, langams, pama
tams, šaligatviams.

O kur tų naujųjų bildingų 
vidaus įrengimai: vanduo, 
elektra, gasas, šaldytuvai, ra
dio, rakandai ir kitkas.

Miestas, rašo Raymond, 
tam planus turi. Bildingai rei
kalingi. šimtam tūkstančių 
žmonių reikalingi darbai prie 
tos statybos ir milionam kitų 
būtų darbo prie- pagaminimo 
tų visų reikmenų. Bet. . . vi
sa tai stovi tik ant popieros.

Darbo Partija Pasiūlė 
Kongresui Programą
Amerikos Darbo Partija 

(Labor Party) New Yorke 
pasiuntė šios valstijos visiems 
kongresmanams ir senato
riams paraginimą veikti už 
nacionalę rekonversijos pro
gramą.

Partijos- viršininko Hyman 
Blumberg’o pasiūlyti punktai 
reikalauja:

Pilno darbo biliaus,
Mokesties nedarbo laiku, 
65c minimum mokesties dir

bantiems,
Wagner - Dingell socialio 

saugumo biliaus,
Pastovaus FEPC (teisės vi

siems prie darbo),
Viešųjų darbų,
Numažinimo taksų mažiau 

uždirbantiems.

Biednuomenės ligonius lan
kančios slaugės, daugelis jų, 
tebeatlikinėjančios vizitus ant 
dviračių, nes negauna pakan
kamai automobilių. Per dvyli
ką slaugių turi 3 dviračius ir 
1 automobilių.

Dėl ko?
Dar prieš porą metų majo

ras LaGuardia tam turėjo pla
nus, dėl to važinėjo į Wash- 
įngtoną, susirašinėjo su Wa- 
shingtonu. Velionis preziden
tas Rooseveltas dėl to rašęs 
majorui LaGuardijai dar ko
vo 1-mą, 1943 metų:

“Linkiu, kad kiti miestai ir 
valstijos sektų New Yorko 
miesto pavyzdžiu. Jų paaks- 
tinimui, aš rekomendavau 
Kongresui keliais atvejais, net 
taip seniai, kai anksti pavasa
rį 1941 metų, kad turėtų būti 
teikiama federalė parama to
kiems detališkiems planams.”

Tačiau ir šiandien, po virš 
keturių metų nuo prezidento 
prašymo Kongreso veikti ap
rūpinti žmones darbais poka
riniu laikotarpiu, Kongresas 
nėra nieko padaręs tuo klausi
mu. Kongresas nekreipęs do
mės į prezidento prašymą se
niau. Ir užsispVręs nekreipti 
domės į prašymus dabartinio 
prezidento, jeigu žmonės iš 
namų — iš miestų ir kaimų — 
nepaspaus kongresmanų veik
ti.

Darbams taip pat turėtų.: pa
gelbėti ir New Yorko valsti
jos gubernatorius ir seimelis, 
sako Raymond.

L. K. N.

Suėmė “Sėkmingą” 
Kortauninką

Geriausiame atsitikime, kor
tomis lošimas yra gemblerys- 
tė, o kai kada ir visai pelnin
ga vienam, bankrūtiška ki
tam.

Aną dieną spaustuvininkas 
Joseph Hirschman “gudruo
liui” lošėjui Sidney Soloway 
prasilošęs $2,300. Laimėtojas 
nenorėjęs nusileisti nei krisle
lio iš savo “laimės” pinigais, 
bet sutikęs prasilošusianl ati
duoti “laimingas” kortas. 
Hirschmanas tas “laimingą
sias” nunešęs detektyvams iš
tirti. Detektyvai atradę kor
tas sužymėtomis. “Laimingą
jį” lošėją areštavo.

PAMESTA
Laisvės piknike, Deer Park, N. J. 

rugs. 2 d., pamesta moteriškas ketur
kampis rankinis auksinis laikrodėlis— 

Bulovą. Su oval link chain — yellow 
gold. Kas radote, prašome kreiptis j 
Mrs. B. Lewbart, 1.762 S. 6th St., 
Camden, N. J. Tel. Emerson 1452-J.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Komunistų Kliu'bo 

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

Cigaretu Sukūreno 
Žmoną ir Pats

Apdegė
Mrs. Violet Pitcock rado 

mirtį nuėjus atlankyti savo 
vyrą Roy, jo darbe, Virginia 
Barrel Co. šapoje, 178 Hol
land Avenue, Mariners Har
bor, Staten Islande. Vyras 
įmetęs degantį cigaretą į tuš
čią gazolinos kubilą. Tačiau 
kubilas užsiliepsnojo ir jų 
abiejų drabužiai užsidegė.

Prasidėjo Nauji Moks
lo Metai

Rugsėjo 10-tos rytą New 
Yorke prasidėjo nauji mokslo 
metai, sugrįžo ir pirmu kartu 
nuėjo į mokyklas apie 850 
tūkstančių vaikų. Daugelis iš 
tų, kaip numatoma, bus ne
pilnamečiai jaunuoliai, buvę 
pertraukę mokslą eiti uždar
biauti.

švietimo Taryba skelbia, 
kad klasės būsiančios mažes
nės, nes paskirta 555 nauji 
mokytojai. Jų vardai būsią 
paskelbti sekamame tarybos 
susirinkime rugsėjo 12-tą.

Tarp naujų problemų, su 
kuriomis priauganti jaunoji 
karta turės mokyklose susi
pažinti, bus Jungtinių Tautų 
Čarteris, pagamintas San 
Francisco.

Aprokuota, kad tie šimtai 
tūkstančių mokinių dalinsis 
po klases sekamai:

Mažiukų, einančių. į vaikų 
darželių klases, 43 tūkstan
čiai.

Vyresnių, pradinės mokyk
los klasėse, 431,500.

Specialėse pradinėse (pa
žeista sveikata'vaikams) 16,- 
200.

Vidurinėse (bendro moks
lo) jaunukams 106,700. -

Vidurinėse (bendro moks
lo) vyresniems 191,500.

Amatinėse pilno laiko 46,- 
300.

Amatinėse dalies laiko 15,- 
500.

Vakarines Klases
Vakarinėms pradinėms ir 

amatų mokykloms registraci
ja įvyks šio mėnesio 18 ir 19, 
o pamokos prasidės 24-tą.

Dieninės klasės suaugu
siems prasidės 18-tą. Toms 
klasėms iš anksto registraci
ja neprivaloma, tačiau ma
nantiems klases lankyti pa
tartina apie jas sužinoti iš 
anksto, kad nereikėtų atsilik
ti klasėse ir kitiems trukdy
ti pavėlavimu prasėti.

BIZNIERIAI, SKELBKITES 
LAISVfiJ

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELtUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. .
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Žodžio Sutartis Net 
Tarp Tėvą su Vai

kais Nieko Nereiškia
“Biznis pasilieka bizniu,” 

sako amerikiečiai. Kas to ne- 
įsitėmijo, tas kada nors gai
lėsis. Nežiūrint, su kuo vedi 
kokią bižniavą (turto perlei
dimo ar palikimo) transakci
ją, turėk dokumentą.

Pereitą savaitę senukai 
Frank Morris, 67 m. ir jo žmo
na Mary, 62 m., tapo išmesti 
iš stubos, 104-02 216th St., 
Queens Village, L. L, kurioje 
jie per 20 metų gyveno. Iš- 
mesdino ne kas kitas, kaip sū
nus, John Morris.

Išmesti iš namų senukai per 
kelias valandas sėdėjo ant ša
ligatvio prie savo rakandų.- 
Paskiau jų draugai senukus 
nusivedė pas save, o rakan
dus sukrovė netolimame gara- 
d žiu j e.

Kas ten iš tikro norėjo ne 
savo turto, sunku spręsti. Ro
dos, kad to amžiaus senu
kams nebūtų buvę tikslo pra
lobti sūnaus turtu. Taipgi ži
nant tėvų palinkimą viską su
dėti į vaikų rankas be jokios 

‘atskaitos (raščioto) norisi da- 
leisti, kad tėvai galėjo būti 
prisidėję prie namo. Bet juk

—------------------- ---- —----------------------

PASILINKSMINKITE 
Central^ Brooklyne 

pas

ANDRIU A. PURICKJ
GERAS ALUS 

Ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

BROOKLYN į.

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkinnj ir 1.1. Puiku* 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO. 

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija šapoj 
Telef.s GR. 7-7553

DETROITE: { 2539 Woodward Avenue 
€02 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius. 

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

kartais pasitaiko ir pas tėvus 
kokių nepasitenkinimų vai
kais ar marčiomis bei žentais 
ir dėl to kerštavimų.

Tokių abejonių kilo pas vi
sus, kada senukai Morris’ai 
atsidūrė ant šaligatvio, O 
teisme, štjįi kaip dalykai bu
vo aiškinta:

Senieji Morris’ai namą pir
kęs! 1924 metais ir už jį su
mokėję $7,500, iš karto įmo
kant $750. Bet sūnus sakė, 
kad jo žmona duodavusi pi
nigus jo tėvams tolimesniems 
įmokesčiams ir kad tėvai su
tikę ant jos užrašyti ir užrašę

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Kampas Stagg Street. Telephone EVergreen 4-9672 ;

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
>221 South 4th Street 

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

VALANDOJ’ 9 ryteVALANDOS. j 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

gxxx>oo<x>oo<x><x>oc<><>o<>oo<^^

fer RESTAURANT
8 STANLEY RUTKŪNAS
X SAVININKAS

§ Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
§ . PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

X Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
X Atdara kas dienų ir naktj apart sekmadienių.

2 282 UNION AVE. ’ BROOKLYN, N. Y.
O Tol. EVergreen 4-9612

nuosavybę po atgavimo nuo 
jos pirmojo savo įmokesČio 
$750,

Nors tėvai tikrino, kad na
mas jų, bet kad jie neturėjo 
įrodymo dokumentais, teisėjas 
nusprendė, kad nuosavybė 
marčios, o ne tėvų.

Taigi, žodžio sutartis nie
ko nereiškia. Nori neturėti er
gelio gyvas būdamas ar kad 
kiti už tavo turtą nesierge- 
liautų po tavo mirties, turėk 
aiškius, vyriausybės įstaigų 
pripažintus dokumentus bile 
kokiam turtui ark palikimui.

T-as.

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

Scena iš spalvingos naujos muzikali škos romanso ir linksmybių filmos 
"State Fair,” rodomos Roxy Teatre, 7 th Ave. ir 50th St. New Yorke.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

H DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661




