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KRISLAI
Ir Rėksite ir Nieko 

Nepešite.
Jie Tikrai Laimėjo.
Gali Skaudžiai Atsirūgti.
Užsitarnauta Mirtis.
Ar Pasimokė, Ar

Julius Smetonukas norėtų 
sugrįžti Lietuvon ir užimti ną- 
bašninko tėvo vietą. Jis labai 
mylėtų visus Lietuvos kryžius 
paversti kartuvėmis korimui 
bolševikų. Jis mano, kad Hit
leris nemokėjo Lietuvą apva
lyti nuo bolševizmo.

Ir ne tik viena maža Lietu
va jisai taip baisiai susirūpi
nęs. “šiandien mes turime iš
judinti šios šalies vyriausybę,“ 
jisai šaukia, kad bolševikų ne
beliktų nė vieno visoje Euro
poje.

“Ta proga atsiminkime,“ 
gieda šitas negarbingo tėvo 
negarbingas sūnus, “kad drą- 
siųjųi ir pasitikinčių jų yra ry
tojus.“ (Dirva, rugs. 7 d.)

B,etgi Smetonukui ir tai vi
sai su0'° L.šiai veislei rytojaus 
nebėra. Tegul jie rėkia, tegul 
jie plėšosi, bet pešti nieko ne
peš. Lietuvai jų nereikia, Lie
tuva jų nelaukia ir nesitiki.

Jmonių savininkų, 
tų, pelnai per karą 
kilę 120 nuoš. Per tuos kelis 
baisiuosius karo metus jie pa
sidarė grynu pelnu 6,400,000,- 
000 dolerių.

Taip praneša valdiškas War 
Production Board.

Tie patys kapitalistai dabar 
reikalauja, kad jiems būtų 
beveik dykai atiduoti valdžios 
kaštais pastatyti fabrikai. Jie 
nenori, kad valdžia įmones 
operuotų ir suteiktų žmonėms 
darbo.

Jie kare pralobo, jų apeti
tai išsipūtė.

kapitalis- 
buvo pa-

Hirohito valdžia teb- 
pati. Dar nei vienas 
karo kriminalistas ne- 
ir nenubaustas.

Mūsų spėkos jau užėmė To
kio, bet 
era ta 
japonas 
suimtas

Ponas Tojo, kuris buvo Ja
ponijos premjeru, kai įvyko 
ant Pearl Harbor užpuolimas, 
gyvena dideliam palociuje, ap- 
sistatęs tarnais ir tarnaitėmis, 
laiko pasikalbėjimus su laik
raščių korespondentais, ir sa
ko, kad istorija išteisinsianti 
japonus, o nabašninką Roose- 
veltą pripažinsianti didžiausiu 
karo kriminalistu I

Šitas Japonijos valdančio
sios klikos glostymas gali la
bai skaudžiai mums atsirūgti. 
Japonų besąlyginis pasidavi
mas virsta besąlyginiu krimi
nalistų pasityčiojimu iš mūsų 
didvyrių, padėjusių savo gal
vas kovoje prieš Japonijos 
militarizmą.

Vidkun Quislingas, Norve
gijos nacių vadas ir Hitlerio 
pastumdėlis, nuteistas sušau
dymui. Toji bausmė pilnai už
sitarnauta.

Maršalas Petain buvo nu
teistas mirtin kaipo Prancū
zijos išdavikas. Bet gen. de 
Gaulle pasiskubino jo gyvybę 
išgelbėti.

Kažin, ar Norvegijos val
džioje neatsiras . geraširdžių 
Quislingo patronų ?

simfonijos orkestrą 
juodveidis Rudolph 
anglas, Amerikoje

karštai sveikinę tą muzi-

dar taip neseniai hitleri- 
idijotai tiems 

aiškino,
patiems vo- 

kad tiktai 
baltveidžiai

pasimoke,

atsakyti už savo darbeliusderacijos įsteigimą.

Berlyno 
diriguoja 
Dunbar, 
muzikos mokslą ėjęs. Pirmam 
koncerte, įvykusiame Berlyne, 
dalyvavę 3,500 vokiečių, kurie 
visi 
ką.

O 
niaj 
kieČiams 
arijoniško kraujo 
yra žmonės.

Ar tie vokiečiai
ar išsiblaivė ? O gal tas tik 
parodo, kad hitlerizmo nuo
dai ne visus vokiečius buvo 
pasivergę? Bet kodėl jie pa-

VOKIEČIAI TURES BŪTI SUGRĄ
ŽINTI VOKIETIJON

KORĖJOS ŽMONES DEMONSTRUOJA 
IR PROTESTUOJA

Berlynas. — Įvyko penk
toji sesija Talkininkų Kon
trolės Tarybos, kurią suda
ro Amerikos, Tarybų Są
jungos, Britanijos ir Fran- 
cūzijos atstovai. Taryba nu
tarė pareikalauti, kad visi 
Vokietijos pasiuntiniai ir 
agentai užsieniuose, su jų 
šeimomis, turi sugrįžti į 
Vokietiją. Tokių vokiečių 
randasi Vatikane, Šveicari
joj, Ispanijoj, Portugalijoj, 
Airijoj, Švedijoj ir dar ke
liose šalyse, kurios skaitė 
save “rieitrališkomis.”

Kas bus daroma, jeigu 
tūlos iš tų šalių atsisakytų 
vokiečius išvaryti? Kontro
lės Taryba savo proklama
cijoj tik tiek pasako, kad

Washingtone Didžiau
sias Nustebimas

Washingtonas. — Nors 
viešai viešpatauja nuduota 
tyla, bet valdžios rateliuose 
pastebimas didžiausias nu
sistebėjimas dėl įvykių Ko
rėjoje. Niekas nesitikėjo, 
kad ten mūsų komandierius 
gen. Hodge paliks japonus 
valdyt korėjiečius mūsų o- 
kupacijos zonoje. Valstybės 
Departmento pare igūnai 
trauko pečiais ir sako, kad 
jie nedavė tokių instrukcijų 
mūsų komandieriui, kad 
jam palikta ant vietos sprę
sti situaciją.

Kiti klausia, ką veikia 
gen. MacArthur? Juk gen. 
Hodge yra jojo kontrolėje? 
Nejaugi tasai patvarkymas 
japonus palikti valdžioj yra 
paties MacArthur?

Atidengia Slaptų Organi
zacijų Tinklą

Tokio. — Mūsų okupaci
nė armija surado ir atiden
gė Japonijoj didžiausį tink
lą slaptų organizacijų. Jos 
visos buvo valdžios ir mili- 
taristų rankose. Jų tikslas 
buvo palaikyti gyventojus 
nuolatinėje baimėje ir pa
klusnume. Daugelis jų buvo 
teroristinės organizacijos, 
kurios žudydavo tuos japo
nus, kurie drįsdavo kalbėti 
prieš valdžią.

Mirtis Didžiajam Norvegijos Išdavikui
Oslo. — Norvegijos žmo

nių teismas surado Vidkun 
Quislingą kaltu ir pasmer
kė mirtin. Nuteistas sušau
dymui. Taip pat teismas į- 
sako Quislingui sugrąžinti į 
valstybės iždą $280,000, ku-

siliko Hitleriui ištikimi iki pa
skutinės valandos?

Iš Washingtono pasaulin ei
na šiurpulingi gandai. Vyriau
sybė jų neužginčina. Gražiai 
tyli ir prezidentas Trumanas. 
Todėl reikia tikėti, kad tie 
gandai turi rimto pamano.

Mūsų valdžia galvojanti ar
ba planuojanti visas atominės 
bombos paslaptis pavesti du 
Pont Kompanijai!

Juk tai žaidimas su Ameri
kos ir viso pasaulio mirtimi! 

jinai tikisi, jog tos šalys 
kooperuos su taryba ir vo
kiečius atiduos. Visi tie vo
kiečiai, žinoma, yra hitleri
ninkai, daugelis jų yra kri
minalistai, šuniškai tarnavę 
Hitleriui.

Paskelbė Japonų Nuostolius 
Mandžurijoje

Tarybų Sąjunga paskel
bė, kad Raudonoji Armija 
tarpe rugp. 9 d. ir rug. 9 
d. Mandžurijoje suėmę 
594,000 japonų nelaisvėn. 
Jų tarpe suimta 128 gene
rolai. Gi mūšiuose 80,000 
japonų žuvo ir 20,000 tapo 
sužeista.

Wainwright Apdovanotas 
Medaliu

Washingtonas. — Rugsė
jo 10 dieną čionai pribuvo 
Amerikos didvyris generol. 
Wainwright. Jį pasitiko 
didelė demonstracija. Wain- 
wrightui prezidentas Tru- 
manas užkabino Kongresinį 
Garbės Medalį. Išlipdamas 
iš lėktuvo generolas sušu
ko: “Pašėlusiai ilgai aš lau
kiau šios valandos!”

Ispanijoj Nuteisti Mirtin 
Du Anti-Fašistai

Abraomo Lincolno 
dos Veteranai gavo 
Šimą, kad Ispanijoje 
co valdžia nuteisė 
du anti-fašistu.
mirtin Santiago Alvarez 
ir Sebastian Zapirin.x

prane- 
Fran- 
mirtin 

Nuteisti

Austrijos Valdžios rr i pa
žinimo Klausimas

Viena, Austrija. — Čio
nai spėjama, kad užsienio 
ministerių tarybos konfe
rencija, kuri įvyksta Lon
done, paims apsvarstymui 
Austrijos laikinosios val
džios pripažinimo klausimą. 
Tai valdžiai vadovauja se
nas socialdemokratas Dr. 
Reriner. Dabartinė padėtis 
yra be logikos. Tarybų Są
junga Austrijos valdžią yra 
pripažinus, bet Amerika ir 
Anglija atsisako pripažinti.

GEN. HEDEKI TOJO PA
SIŠOVĖ; GAL IŠLIKS 

GYVAS
Tokio. — Netoli Tokio 

gyvenąs buvusis Japonijos 
premjeras, kurio įsakymu 
buvo užpultas (1941 m. 
gruodžio 7 d.) Perlų Uos
tas, pasišovė i pilvą savo 
revolveriu. Jis pasišovė 
tuomet, kai Amerikos ka
riuomenės policija atvyko 
jį areštuoti, kaipo karo kri
minalistą.

Pasišovęs Tojo pasakė: 
“Aš imu visą atsakomybę 
už karą.” Matyt, Tojo sie
kėsi pasiimti ant savęs vi
są atsakomybę, kad kiti ka
ro kriminalistai, jų skaičiu
je imperatorius Hirohito, 
išliktų nepaliečiami.

Pasišovusiajam Tojui tuo
jau buvo suteikta pagalba; 
amerikiečiai1 pristatė krau
jo plazmos, suaukotos A- 
merikos žmonių, kuri buvo 
suleista Į Tojo kūną.

šiuos žodžius ‘rašant, an
tradienio popietį, spėjama, 
kad šis karo kriminalistas 

£ gąl būt dar išliks gyvas ir 
^“'darbaVol? už'tokos'fe- ja™ teks stoti teisman ir

riuos jis pasiėmė kaipo “al
gą”, būdamas “premjeru” 
laike nacių okupacijos.

Quislingas gynėsi ir teisi
nosi, kad jis esąs nekaltas 
išdavystėj ir kad bendra
darbiavęs su vokiečiais tik
tai dėl Norvegijos gerovės. 
Dabar jis planuoja duoti a- 
peliaciją į aukščiausį šalies 
teismą.

Teisme buvo parodyta, 
kad- Quislingas planavo vo
kiečių * globoje sudaryti 
Skandinavijos ir Baltijos 
kraštų federaciją. Tai buvo 
nacių planas pavergimui tų 
kraštų.

Lietuviai klerikalai su 
Kaziu Pakštu p ry šaky j e ir

Londonas. — Australijos 
premjeras Dr. Evatt rei
kalauja, kad tuojau būtų 
suareštuoti ir aštriausiai 
nubausti visi Japonijos 
aukštieji karininkai. Jų 
tarpan turi įeiti pats Hiro
hito ‘ir visas Japonijos ge
neralinis štabas.

Premjeras Evatt paskel
bė tokius kaltinimus prieš 
japonus, kurie šiurpuliais 
purto kiekvieną žmogų. 
Tuos žiaurumus japonai y- 
ra papildę Pacifiko piet-va- 
karinėje dalyje ant salų 
prieš karo belaisvius. Apart 
kitų, Evatt patiekė seka
mus kaltinimus:

1. Naujojoje Gvinėjoje 
japonai kariai belaisvius ne 
tik užmųšinėjo, bet dar gy
viems esant, pjaustė jų 
raumenis ir valgė. Jie ten 
buvo įvedę kanibalizmą. 
Tatai puikiai žinojo visi 
aukštieji karininkai.

2. Apie 150 australiečių, 
pasijutę apsuptais, iškėlė 
baltą vėliavą ir pasidavė. 
Tai įvyko Naujoj Britani
joj. Japonai juos šaudė ar
ba štikais varstė po kelis 
ant syk, kitų belaisvių aki-

Japonijos Imperato
riškas Štabas Paleistas
Tokio. — Generolas Mac- 

Arthur davė įsakymą Hi
rohito, kad tuojau būtų pa
leistas Japonijos Imperato
riškas Generalinis Štabas, 
kuris davė įsakymą pradėti

EXTRA

nesį 
nai 
dar

vaizdoje.
3. Ant tos pačios salos 

du katalikų kunigu — vie
nas buvo holandas, o kitas 
amerikietis — ir dvi minyš- 
kas japonai kardais suka
pojo. Minyškų lavonai rasti 
visiškai nuogi.

1942 metų rugsėjo*me
ant Guadalcanal japo- 
dviem amerikiečiam, 

gyviem, išėmė jaknas.
1942 metais Naujojoj

Gvinėjoj prie Milne Bay 
japonai be jokio reikalo jr 
pateisinimo nužudė 59 vie
tinius, 36 australiečius ka
rius. Vietos civiliniai gy
ventojai buvo žiauriausiai 
kankinami, jų moterys su- 
kaneveikiamos. Dažnai gy
ventojai buvo vartojami 
kaipo cielius.

Premjeras Evatt reika
lauja, kad tarptautinė ka
rinių kriminalysčių tyrinė
jimo komisija tuojau 
šauktų prieš teismą japo
nus kriminalistus.

Autralijos veteranų 
ganizacija pasiuntė Angli
jai griežtą protestą už pa
laikymą valdžioje Hirohito 
ir taip vadinamo japonų 
“parlamento.” 

pa-

or-

karą prieš Ameriką ir pa
daryti užpuolimą ant Pearl 
Harbor. Matyt, MacArthur 
jaučiasi, kad jis jau turi už
tenkamai karo jėgų Japoni
joje pradėti apvalymą Ja
ponijos nuo militaristų.

Be to, gen. MacArthur į- 
vedė arba uždėjo kontrolę 
ant Japonijos spaudos ir 
radijo. Iki šiol tos dvi svar
biausios propagandos įstai
gos buvo nepaliestos. Savo 
pareiškime MacArthur nu
rodo, kad nuo dabar spau
da ir radijas turės tarnauti 
pakėlimui Japonijos libera
liškų demokratinių idėjų.

Šitie vėliausi žygiai žada 
būti tiktai pirmieji pravedi- 
mui Potsdamo deklaracijos 
paskelbtų principų dėl pa
keitimo Japonijos gyveni
mo. Turės sekti kiti žygiai 
dėl visiško išnaikinimo ja
ponų militarizmo ir šoviniz
mo.

Iki šiol MacArthur dar 
nėra nieko padaręs panai
kinimui Japonijoj daugybės 
militarinių ir pusiau milita
rinių organizacijų ir parti
jų. Dar nė pradžia nepada
ryta sumedžiojimui ir suė
mimui karo kriminalistų.

Paryžius.“ — Čionai jau 
pribūna skaitlingos darbo 
uniju delegacijos j Pasauli
nės Darbo Unijų Federaci
jos konvenciją, kuri prasi
dės rugsėjo 26 d. Ši kon
vencija turės priimti nau
josios organizacijos konsti
tuciją.

Seęul, Korėja. — Korė
joje prasidėjo masinės pro
testų demonstracijos. Žmo
nės protestuoja prieš ame
rikiečius, kam jie palieka 
japonus valdžioj. Per 35 me
tus japonai tą kraštą valdė 
ir niekiojo, persekiojo ir 
žudė jos gyventojus ir da
bar, atėję amerikiečiai, kai-

“Baltkalnieriu” Streiko 
Nebebus

Pittsburgh, Pa. — Wes
tinghouse kompanijos dar
bo unijos nutarė tuo tarpu 
susilaikyti nuo streiko. Bu- kai einą sklandžiai. Japo- 
vo pasimoję streikuoti taip nai iš vietų pašalinti. Tuo- 
vadinami “baltakalnieriai” jau patys korėjiečiai suda- 
darbininkai. Streikas būtų rė komitetus ir pradėjo val- 
palietęs 12,000 darbininkų, 'dytis.

Išlaisvina Karo Belaisvius 
Japonijoje

Tokio. — Mūsų aštuntoji 
armija vėl išlaisvino 9,306 
karo belaisvių Japonijoje. 
Daugelis jų yra baisioje fi
ziškoje padėtyje. Taip pat 
paskelbta tas faktas, kad 
8,324 talkininkų kariai, ku
rie buvo japonų nelaisvėje, 
jau išvežti iš Japonijos ir 
grįžta namo. Daugelis jų 
yra amerikiečiai.

Senatoriai Pradeda “Pataisy
ti” Bedarbių Apdraudos Biliy

Washingtonas. —■ Senato 
komisija pradėjo studijūoti 
bedarbiams atlyginimo bi- 
lių. Manoma, kad jinai be 
jokių ceremonijų atmes 
prezidento Trumano pasiū
lymą bedarbiams mokėti po 
$25 savaitėje. Kas liečia jo 
pasiūlymą pašalpą mokėti 
per 26 savaites, tai komisi
ja dar tebegalvojanti!

Mėsos Racijonavimas Gal 
Baigsis su Spalių 1 Diena
Washingtonas. — Plačiai 

eina gandai, kad < mėsos ir 
čeverykų racionavimas pa
sibaigs su spalių 1 diena. 
Kainų Kontrolės Adminis
tracija tų gandu neužginči- 
na. Veikiausia jie turi rim
to pamato. Taipgi iš Agri
kultūros Departmento pa
reiškimo matosi, kad apie 
tą laiką mėsos bus pakan
kamai visiems.

Buvo Paruošta 9,000 Sava
norių Saužudžių

Yokohama. — Japonijos 
oriai vyno vadai pasakoja, 
kad jie buvo pilnai pasiren
gę pasitikti ir sunaikinti A- 
merikos įsiveržimo spėkas. 
Jie turėjo paruošė nuo 6,- 
000 iki 9,000 lakūnų sava
noriu, kurie turėjo su lėk
tuvais kristi ant amerikie
čių laivų ir juos nuskandin
ti. šita savanoriu saužu- 
džiu lakūnų armija būtu pa
darius be galo daug žalos 
mūsų jėgom. Tačiau abejoti
na. ar jinai būtų pajėgus 
sulaikyti įsiveržimą į Japo
niją.

po išlaisvintojai, pareiškė 
kad tie patys japonai pasi
lieka jų valdonai.

Tiesa, mūsų okupacinių 
jėgų komandierius Hodge 
pareiškė, kad tie japonai 
valdininkai nieko patys ne
galės daryti be jo leidimo 
ir kad jie tik pildys jo įsa
kymus, bet tas nepakeičia 
padėties. Kodėl patys korė
jiečiai negali palaikyti 
tvarką ir valdytis? Į tą 
klausimą atsakymo nėra.

Tuo tarpu Tarybų Sąjun
gos okupacijos zonoje daly-

/

“Tegul Mūsų Kančios 
Nebūna Veltui,” Sako 

Gen. Wainwright
Washingtonas. — Gener. 

Wainwright jo pasitikimo 
iškilmėse pasakė ugningą 
prakalbą. Kalbėjo jis apie 
amerikiečių kančias ant 
Bataan ir Corregidor.

“Karas baigtas ir me? 
turime taiką”, sakė genero- l

vardu mano drau
gų, kurie sykiu su manirti *'* 
kentėjo, aš noriu, kad mūsų 
tauta niekados nebeapleistų 
savo apsigynimo paruoši
mų.”

TRUMAN, STALIN IR 
ATTLEE GARBĖS 

PREZIDENTAI

Sofija. — Bulgarijos tė
vynės frontas, pagerbimui 
Amerikos, Tarybų. Sąjun
gos ir Anglijos, išrinko pre- 
zid. Trumaną, maršalą Sta
liną ir premjerą Atlee gar
bės prezidentais. Taip pat 
pagerbtas ir Jugoslavijos 
vadas maršalas Tito.

Prof. Laski Šaukiasi į Ame
rikos Didžiojo Biznio Sąžinę I

Blackpool, Anglija. — 
Angluos Darbo Unijų Kori-* 
gr eso * ko nvenci j oje kalbė j o 
Darbo Partijos pirmininkas 
prof. Laski. Jis palietė An
glijos ekonominę padėtį. Jis 
pasakė, kad Amerikoje esąxJ 
daug kapitalistų, kurie no
rėtų matyti Angliją ekono
miniai sunaikintą. Beveik 
maldaujančiai profesorius 
sakė: “Mes turime įtikinti . 
didįjį biznį Amerikoje, kad 
jis pripažintų mums pilną 
teisę bandyti vesti gyveni
mą taip, kaip mes norime.”

Gandai Apie Hitlerį
Maskva. — Sovietų radi” 

jas paminėjo Anglijos 
spaudoje spėliojimus, kad 
galimas daiktas, jog Hitle
ris tebėra gyvas ir slapstosi 
Vokietijoje. Tarybų Sąjun
goje plačiai tebemanoma, 
kad Hitleris tebėra gyvas. 
Bent jau iki šiol nėra tikrų’ 
įrodymų apie jo nusižudy
mą.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Žmonių Laisvė, Taika ir Ministe
rių Konferencija

Londone atsidarė penkių didžiųjų val
stybių užsienio reikalų ministerių kon
ferencija. Tai savo rūšies dar viena rin
kė retežyj užbaigimui Antro Pasaulinio 
Karo ir išlaikymui taikos. New York 
Times ją vadina “Pirmoji Taikos Kon
ferencija”. Į Londoną atvyko užsienio 
ministerial: Sovietų Sąjungos, Jungti
nių Valstijų, Chinijos ir Franci jos tar
tis su Anglijos užsienio ministerių.

Šią konferenciją nusakė Krymo, o vė
liau Berlyno konferencijos. Jos tikslas 

•' padaryti taikos sutartis thrpe Jungtinių 
Tautų ir iš kitos pusės: Italijos, Rumu
nijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Suomi
jos. Taipgi paruošti taikos sutartį su 
Vokietija.

Konferencijos išvakarėse vėl iškilo ne
susipratimų, vėl tūla spauda ir radijo 
komentatoriai skandalino prieš Sovietų 
'Sąjungą ir “totalitarizmą Balkanuose”. 
Tie patys ponai, kurie gražiai sugyvena 
su Argentinos ir Ispanijos fašistais, ku
rie jau broliaujasi su Japonijos imperia
listais - samurajais, “neranda demokra
tijos” nei Bulgarijoj, nei Vengrijoj, nei 
Rumunijoj, nei Jugoslavijoj, nei Lenki
joj, neigi pačioj Sovietų Sąjungoj. Jiems 
“demokratija” yra tik ten, kur ponai 
viešpatauja; kur darbo liaudis turi lais- 

T. ’ vę, kur dalinami dvarai, kur fošistai pa- 
j žaboti, tai jiems “demokratijos nėra.”

Balkanų Valstybių Ateitis
Amerikos ir Anglijos spaudoj užpulta 

ant Bulgarijos esamosios tvarkos. Bul
garijoj laikinoji vyriausybė, kuri šalį 
pasuko karan prieš Hitlerį ir jo “gengę”, 
kuri namie reikalus tvarkė kiek karo 
sąlygose galima geriausiai, jieško susi
tarimo su Jungt. Valstijų ir Anglijos 
valdžiomis ir padarė nusileidimų rinki
mų klausime.

Būsimuose rinkimuose galės da
lyvauti ir menševikai, tie didžiausi liau
dies priešai. Bulgarijęs liaudis apsivie- 
nijus į Tėvynės frontą, kurį sudaro ke
turios didžiausios partijos, nėra abejo
nės, rinkimus laimės. Bulgarijos ministe- 
ris Steponas Tančief pareiškė, kad tokis 
Amerikos ir Anglijos kišimasis į vidaus 
reikalus, užtarimas pro-hitleriškų ele
mentų,— tų gaivalų, kurie bendravo su 
Hitieriu, yra nedemokratiškas ir nesiū- 
lo nieko gero.

Ta pati spauda ėmė rėkti prieš Rumu
nijos esamą vyriausybę ir grūmoti, būk 
Jungt. Valstijos ir Anglija nepripažins 

K dabartinės Rumunijos vyriausybės su 
Petru Groza priešakyj ir nedarys su 
Rumunija taikos.

Rumunija buvo kare prieš Jungtines 
Tautas, bet nuo to karo nenukentėjo nei 
Anglija, nei Jungtinės Valstijos. Rumu
nijos visos jėgos buvo nukreiptos prieš 
Sovietų Sąjungą. Senoji Rumunijos val
džia nuversta, dabartinė ėjo išvien su 
Sovietų Sąjunga, Anglija, Jungt. Valsti
jomis. Rumunų armija kariavo prieš 
Hitlerį ir Vengriją.

Tuo pačiu kartu Rumunijoj susekta 
suokalbis prieš dabartinę valdžią. Tame 
suokalby j dalyvavo “demokratai” gen. 
Radescu, Juliu Maniu ir Bratianu. Ru
munijoj, sakoma, eilė suokalbininkų pir
miau slapstėsi Anglijos ir Amerikos at
stovybėse.

Vengrijos fašistinė vyriausybė laikėsi 
iki galo su Hitleriu, bet kada dalį Ven-

f. grijos išlaisvino Raudonoji Armija, tai 
ten susidarė dabartinė Vengrijos vy
riausybė, kuri ne vien liovėsi kariavusi 
prieš Jungtines Tautas, bet net padėjo 
kariauti prieš Hitlerį ir Vengrijos fasis- 

į .tinę valdžią.
Dėl Suoniijos vyriausybės ginčų jau

nėra. Ten įvyko rinkimai, ten reakci
nis sparnas dar išėjo tvirtas, tai tur
čiams tokia “demokratija” patinka. 
Jungtinės Valstijos su Suomija jau at
naujino diplomatinius ryšius.

Aišku, Bulgarija, Rumunija, Vengrija 
ir Suomija turės panešti atsakomybę už 
karą, už padarytus Jungtinėms Tautoms 
nuostolius. Tas nusakyta jų pasidavimo, 
kapituliacijos sutartyse. Daugiausiai 
nuo jų nukentėjo Sovietų Sąjunga. Ir 
kada Sovietų šalis susitaiko su dabarti
nėmis tų šalių valdžiomis, tai atrodo, 
kad turėtų susitaikyti Anglijos ir Jung
tinių Valstijų vyriausybės. Bet taip nė
ra.

Kodėl?
Sovietų Sąjungos spauda sako, kad 

Anglijos ir Amerikos demokratai nori 
padiktuoti toms šalims “demokratiją”, 
kaip Amerikos ir Anglijos kapitalistai 
supranta. Ji rašo, kad Rumunijos, Ven
grijos, Bulgarijos ir Suomijos reakci
niai, tiesiai pro-hitleriški elementai, vei
kia prieš dabartines valdžias ir jie ran
da pritarimo tarpe anglų ir amerikiečių 
reakcinių eelmentų ir tų, kurie neapken
čia Sovietų Sąjungos, bijo tikros liau
dies demokratijos.

Tie patys elementai rėkia ir prieš Len
kijoj esamą tvarką, ir prieš Čechoslova- 
kijos ir Jugoslavijos. Visur jiems vaidi
nasi “komunizmas”, visur jiems nėra 
“demokratijos” ir atrodo, kad jie labai 
norėtų atsteigti tose šalyse tokias val
džias, kokios buvo pirm karo — fašisti
nes valdžias.

Kur Liaudis ir Kur Ponai?
Yra faktas, kada Raudonoji Armija 

parbloškė Bulgarijos, Rumunijos, Suo
mijos ir Vengrijos fašistines jėgas, tai 
tų šalių kapituliacijos dokumentuose pa
reikalavo žmonėms laisvių, paleisti poli
tinius kalinius, uždaryti visas fašistų 
organizacijas ir jų spaudą.

Ir to atsiekta Bulgarijoj, Rumunijoj, 
Vengrijoj ir, dalinai, Suomijoj. Liaudis 
pirmose trijose valstybėse įgavo laisvės, 
valstiečiams dalinami dvarai, darbinin
kai organizuojasi, fašistai pažaboti, tur
čiai netenka savo privilegijų.

Ir Vokietijoj, kur jos dalis yra Sovie
tų žinioj, Saksonijoj, Brandenburge, 
Thuringijoj ir dalinai Mecklenburge,/po
nų žemes dalina bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams.

Kada Raudonoji Armija mušė japonus 
Mandžurijoj ir Korėjoj, tai visur išėjo 
liaudis į viešumą, atsirado partizanų bū
riai ir atsirado iš liaudies valdininkai.

Ne taip buvo vakarų demokratijos už
imtuose plotuose. Italijoj anglai ir ame
rikiečiai neapsėjome be Mussolinio val
dininkų pagalbos. Anglai paliko Musso
linio majorus valdyti miestus ir policiją 
“tvarkai daryti.”

Kada anglai atvyko į Graikiją, tai jie 
susijungė su Hitlerio palieta policija 
prieš tos šalies piliečius ir partizanus.

Vokietijoj anglai ir amerikiečiai “ne
galėjo” palaikyti tvarkos be Hitlerio 
valdininkų pagalbos. Japonijoj manoma, 
kad japonų imperatorius “bus paklusnus 
ir gerai gaspadoriaus.”

Korėjos šiaurinę dalį išlaisvino Rau
donoji Armija. Ten tuojau susidarė 
žmonių valdžia. Bet pietinę dalį, pagal 
sutartį su Jungt. Valstijoms, pavedė už
imti Amerikos karo jėgoms.

Ir kokis skirtumas! Amerikos genero
las John R. Hodge paveda tą Korėjos 
dalį valdyti japonams, tiems patiems 
viršininkams, kurie iki šiol buvo, nes, 
esą, korėjiečiai dar patys nesugebės 
tvarkytis.

Į Jnisen prieplauką išlipo amerikiečių 
jėgos. Jų pasitikimui susirinko apie 600 
korėjiečių su Amerikos, Sovietų Sąjun
gos ir Chinijos vėliavomis. Ant jų už
puolė japonai “tvarkdariai”, šaudė ir 
kardais kapojo. Du koriejiečįus užmu
šė ir apie 50 sužeidė.

Kada už poros valandų Amerikos da
liniai išlipo, tai prieplauka atrodė išmi
rusiu miestu. -Nei vieno korėjiečio gat
vėj nesimatė, tik japonų policininkai ir 
kareiviai jodinėjo gatvėmis su plikais 
kardais.

Chinijoj ėjo “lenktynės” tarpe gen. 
Chiang Kai-sheko ir komunistų jėgų, 
kurie užims pirma didelius miestus. A- 
merikos lėktuvai ir armija padėjo gene
rolui Chiang Kai-shekui. Japonai “gerai 
bendradarbiavo”, o japonų pastumdė

liai chinai - kvislingai perėjo į gen. 
Chiang Kai-sheko pusę. Ir štąj, kaip 
Mr. T. Durdin praneša, gen. Chįang 
Kai-shekas laimėjo ir pirmas užėmė

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Švietimo Įstaigos Gavo 

Naujų Knygų

Kauno apskr. mokyklos, (bi
bliotekos ir skaityklos vėl gavo 
grožinės ir politinės litėrątūroę 
lietuvių kalba. Kiekvienai švie
timo įstaigai teko 60—120- eg
zempliorių įvairaus pavadinimo 
knygų, kurias išdalijo L. švie
timo Skyrius., , ' 

... Apskrities mokytojai, be toį' 
gavo gražią dovanėlę įš Mask
vos — apie 150 gražiai įrištų 
įvairaus turinio knygų rusų kal
ba.

“Faustas” Kauno Valstybi
niame Teatre

X

Kauno Valst. Teatras vėl at
naujino 5 veiksmų 8 pav. (su 
Valpurgijos naktimi) operą 
“Faustas.” Muzika Ch. Gounod. 
Vertimas K, Binkio. Ope^ą di
riguoja Myk. Bukša. Režisie
rius — A. Zauka. Chormeiste
ris — J. Dambrauskas.

Kaip svarbiausi operos vei
kėjai dalyvauja: P. Zaniauskai
tė — Margarita, A. Kučingis— 
Mefisto, J. Indra — Faustas, 
E. Kudabaitė — Zibelis, J. Sta
siūnas — Valentinas.

Šokiuose dalyvauja: B.ilida, 
Galočkinaitė, Grivickas, Jovai- 
šytė, Miliūnas, Sabaliauskaitė 
ir kt. Baletmeisteris — B. Kel- 
bauskas.

“Fausto” spektakliai publikos 
gausiai lankomi: visi bilietai iš
perkami iš anksto. Nors dalis 
dainininkų yra dar jauni ope
ros dalyviai, tačiau ir jie, dirb
dami drauge su patyrusiais dai
nininkais, sugeba patraukti pu
blikos dėmesį ir iššaukti pasigė
rėjimą.

__  Z <

Vienybės Nusista
tymas

Su karo pabaiga ir cen-' vėliaus buvo tardomas Cen
zūra pasibaigė; todėl visi traliniame Kriminaliniame 
dabar gali rašyti, kaip kas Teisme, Londone, kur pri- 
nori. Tą progą, matyti, iš--saikintieji rado jį kaltu ir 
naudoja pilnoj žodžio pras-.jis buvo nuteistas keliems 
mėj V. Tysliavienė, Vieny- • metąms į kalėjimą. Kadan- 
bės kolumnistė. Savo straip-‘gi Tyler Kent skaitomas 
snyj iš rugs. 7 d. ji dergia i tiktai raštininku (derk), 
velionį J. A. V. prezidentą todėl jisai jokių diplomati- 

u ž m e sdama nių privilegijų neturi. Tai- 
Tysliavienės kabinę j i-

Malūnų Statyba Kolektyvi
niuose Ūkiuose

Kolektyviniai ūkiai, rengda
miesi nuimti naują derlių, kar
tu tvarko malūnus ir kruopines. 
Atstatomi sugriauti malūnai ir 
statomi nauji. Iki karo, krašto 
kolektyviniuose ūkiuose buvo 
priskaitoma ■ daugiau kaip 100 
tūkstančių vandens ir vėjo ma
lūnų. Karp metu rajonuose, lai
kinai vokiškų okupantų pagrob
tuose, buvo sugriauta iki 60% 
kolektyvinių ūkių malūnų. •

Jau 1944 metais kplektyvinių 
ūkių valstiečiai atstatė, kapita
liškai atremontavo ir naujai 
pstatė daugiau kaip 23 tūks
tančius malimo įmonių, šiais 
metais numatyta atstatyti 5,- 
500 malūnų, kapitališkai atre
montuoti 16 tūkstančių ir pa
statyti 2 tūkstančius naujų ma
lūnų.

Tuo tikslu kolektyviniams 
ūkiams leista vykdyti statybos 
medžiagų paruošimą vietinės 
reikšmės miškuose. Miškų liau
dies komisariato, vietinės pra
monės ir verslinės kooperacijos 
įmonėms pavesta pagaminti rei
kalingus malūnui įrengimus.

TSRS Žemės Ūkio Liaudies 
Komisariatas pasiūlė kaimo 
elektrifikacijos įstaigoms teikti 
kaimo ūkįo artelėms technikinę 
pagalbą, statant ir atstatant 
malūnus.

Rajoninėse kolektyvinių ūkių 
mokyklose organizuojamas ma
lūnininkų ir malūnininkystės 
instruktorių paruošimas.

savo am- 
normalio- 
mokyklo- 
— dabar

Gimnaziją.

Švietimas Panevėžyje

Švietimo įstaigos vokiškosios 
okupacijos metais išvytos iš 
savo patalpų, bet šiandieną 
jąu didesne dauguma mokyk
lų dirba savo patalpose.

Mieste yra 10 prad. moky
klų (viena rusų dėst. kalba). 
Jose mokosi per 2000 jaunų 
tarybinių piliečių. Dvi gimna
zijos su 1500 mokinių ruošia 
naujus kandidatus aukšto
sioms mokykloms. Atkurtoji 
mokytojų seminarija, turinti 
apie 300 auklėtinių, jau šiais 
metais papildys mokytojų trū
kumą. Seminarijos direktorius 
drg. Makutėnas parodė dide
lį uplumą besirūpindamas se
minarijos atkūrimu ir jauno
sios mokytojų kartos paruoši
mu. f

D v i e j o se progimnazijose 
(mergaičių ir rusų) mokosi 
apie 400 mok., muzikos mo
kykloje — apie 20.0 klausyto
jų. Geležinkelininkų mokykla 
Nr. 2 ir Mergaičių Amatų Mo
kykla išleis nemažą skaičių 
jaunųjų amatininkų.

Iki šiol neturėję galimybių 
mokytis ar dėl kai kurių prie
žasčių turėję nutraukti moks
lą ir jo negalį dėl 
žiaus ar darbo tęsti 
se bendro lavinimo 
se — gimnazijose, 
lanko Suaugusių
Joje apie 230 klausytojų, dau
gumoje darbininkai ir tar
nautojai, vakarais po darbo 
tęsia nutrauktąjį mokslą. Šiais 
metais yra tik septynios kla
sės. Veikia ir pradžios moky
kla beraščiams ir mažaraš
čiams, kuria lanko beveik iš- 
imtinai karinę prievolę ) turį 
atlikti Vyrai, prisiųsti iš Ka
rinio Komisariato. Įmonėse tu
rėtų būti pravesta stipresnė 
agitacija ir aiškinamasis dar
bas, nes beraščių ar mažaraš
čių, norinčių mokytis, atrodo, 
turėtų rastis ir daugiau.

V. V. Bibliotekos veikla ap
siriboja skaitytojais mokslei
viais (bibliotekos vedėja drg. 
Jodinskaitė). Dabar bibliote
kai taip pat skirtos, naujos, 
erdvios patalpos. Tikimasi, 
kad čia bus galima jau par
gabenti ir į valsčius, nuo ka
ro audros išvežtas knygas 
(apie 15,000 t.).

Muziejus irgi pradeda tvar
kytis. Muziejaus eksponatai 
daugumoje buvo išgrobti, o li
kę sukrauti į sandėlius, pra
dedami tvarkyti. Muziejų 
tvarko prityręs šios srities ži
novas drg. D. Urbas.

Vaikų Namai Nr. 1 persi
kėlė į naujas patalpas ir, su
manaus direkt. drg. Mikelėno 
vadovaujami, gražiai tvarkosi. 
Gautas pagalbinis 30 ha ūkis, 
į kurį mąnoma iškelti dalį au
klėtinių.

Veikia keturi vaikų darže
liai, kuriuos lanko apie 180 
dirbančiųjų motinų vaikų.

Nors Panevėžio m. švietimo 
darbe yra ir daug darbo trū
kumų, tačiau, tikimasi, įžen
giant į taikaus kūrybinio dar
bo laikotarpį, švietimas sukles
tės visu spartumu.

Mokytojas.

Rooseveltą, 
jam kaltę už tai, kad 
1940 m. Bostone pareiškęs masis prie Jungt. Valstijų 
ir davęs prižadą nesiųsti a- valdžios, būk ji Tyler Ken- 
merikiečių į svetimas žemes' tą paleidusi “ant anglų ma- 
kariauti. Kad prez. Roose-; lonės”, yra niekas daugiau, 
veltas Amerikos sūnų siųs-(kaip prasimanymas. Kitas 
ti kariauti į svetimas že-( dalykas yra tas, kad Tyler 
mes nenorėjo, tame nėra;Kent, pardavęs vokiečiams 
jokios abejonės, bet kad jis i slaptus dokumentus, nega- 
būtų kada nors prižadėjęs, Įėjo tokių dokumentų grą- 
kad jisai neleis amerikiečių žinti Amerikos valdžiai, 
gipti savo šalies stočių, ar Tysliavienė sako, kad jos 
bazių, tai bent man niekada 
girdėti neteko. Ir kuomet 
japonai užpuolė Amerikos 
uostą Pearl Harbor, prezi
dentas Rooseveltas be ati
dėliojimo kreipėsi į Jungt.
Amerikos Valst. Kongresą 
su pranešimu apie tai, kas 
įvyko Pearl Harbor. Kong
resas vienbalsiai paskelbė 
Japonijai karą. Čia Tys- 

Tiavienė velionį prezidentą 
kaltindama pasirodė, ką ji 
žino apie J.A.V. įstatymus 
ir čia užgirtą tvarką. Jai, 
matyti, demokratiška tvar
ka nepatinka, — smetoninė 
arčiau prie širdies. »

Kitas prieš velionį prezi
dentą Rooseveltą šmeižtas, 
yra jos bandymas pateisin
ti parsidavėlio Tyler Kent 
nusižengimą prieš Jungti
nes Amerikos Valstijas. Ty- 
lere Kent buvo paskirtas į 
Aųierik. pasiuntinybę Lon
done kaipo raštininkas ir 
ten bedirbdamas jisai pra
dėjo iš pasiuntin. raštinės 
vogti slaptus dokumentus 
ir pardavinėdavo juos Hit
lerio agentams. Amerikos 
valdžia turbūt susidūrė su 
žmonėmis,- kurie ją įspėjo, 
kad pasiuntinybėj ne vis
kas tvarkoj. Valdžia krei
pėsi į Anglų valdžią, kad 
jai padėtų susekti piktada
rį, ar piktadarius, kurie 
prekiauja pasiuntinybės 

slaptais dokumentais. Tuo 
metu Amerikos ambasado
rium buvo Joseph Kennedy, 
kuris Tyler Kento bylą pa
vedė Londono policijai. Bu
vo paskirti slaptosios poli
cijos agentai daboti Ameri
kos pasiuntinybę. Ne po il
gam susekė, kad Tyler 
Kent yra tas pasiuntinybės 
samdinys, kuris vagia iš 
pasiuntinybės' dokumentus 
ir parduoda juos už pini
gus Vokietijos agentams. 
Tyler Kent buvo suimtas ir 
nugabentas į policijos stotį 
ant Bow Street, Londone, o 
iš ten į kriminalį teismą. Ir
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Karo ląivas Missouri, ąnt kurio Įvyko formules japonų pasidavimo ceremonijos. 
Paveijssje, JaĮvas matosi stpvjnt Sagami Įlankoj, už kelių mylių i pietus nuo Tokyo.

i
Shanghajų ir Nankingą.

B.et tie, kurie “nerauda demokratijos” 
Balkanų šalyje, tai neį pusės žodelio ne
taria prieš “japonų demokratiją” Ko
rėjoj, neigi gen. Chiapg Kai-sheko “ap- 
siženinimą0 su japonais ir kvislingąis.

Jiems viskas patinka, kur laimi reakcija, 
ponai ir turčiai. Bet jiems baisiai nepa
tinka, kur liaudis laimi.

Tokioj tarptautinėj aplinkoj atsidaro 
penkių didžiųjų šalių užsienio reikalų 
ministerių konferencija Londone!

protežė norėjęs pabėgti į 
Ameriką su ' tais dokumen
tais, nes tai buvęs įrody
mas, kad Rooseveltas ir 
Churchjll buvę nusikaltę 
suokalbyje prieš Jungtines 
Valstijas. Jeigu taip, tai 
juk jisai galėjo dokumentus 
paštu pasiųsti į .Ameriką: 
kam gi jisai tą “įrodymą” 
pardavė vokiečiams ? Tys
liavienė tiesiog rašo nie
kus.

Kaslink apgynimo paties 
Pearl Harbor, tai apie tai 
geriau išspręs karo teis
mas, kurį Laivyno Sekreto
rius Forrestal pataria ad
mirolui Kimmel pasirinkti. 
Kas |;os Pearl Harbor by
los netyrinėtų — ar tai Ka
ro Teismas, ar Kongresas— 
vis viena pasėkos to tyrinė
jimo remsis ant davinių, 
kuriuos valdžia įteiks teis
mui, o ne ant Tysliavienės 
“filozofijos.”

Bet kaip tai suprasti? 
Tysliava patalpino tam pa
čiam numery tokią žinią: 
“Konsulų Diena ‘Dutchess 
Apskričio Parodoje.” Čia 
jisai papasakoja apie tai, 
kaip 40 konsulų atsilankė 
pas ponią Rooseveltienę ir 
pagerbė JAV prezidentą, 
papuošdami jo kapą. Tame 
konsulų būryje 'dalyvavęs ir 
Jonas Budrys. Vądinas, Jo
nas Budrys atidavė pagar
bą žmogui, kurį Tysliavienė 
juodina. Gal Budrys buvo 
netyčia į konsulų sūkurį 
įtrauktas ?

Jeigu Vienybė tokiais 
raštais nori skaitytojų 
skaitlių padidinti, tai, 
dos, vra bergždžias dar
bas Bet Tysliavai vis dar 
sekasi: skaitytojų skaitliui 
mažėjant jis giriasi nusipir
kęs namą ir tenai ketina 
perkelti Vienybę. Tačiaus, 
dejuoja, kad persikėlimui 
pinigų reikia ir prašo, kad 
skaitytojai aukotų tam rei
kalui siunčiant dovanas į 
Vienybės Fondą. Koks tas 
fondas, kas jį pažiūri?

Kazys Pilėnas.

ro-

MacArthur Žada Aplankyti 
Saviškius Amerikoje

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur mano, kad neužilgo 
jis galės tūlam laikui pasi- 
liuosuoti is pareigų ir par
važiuoti Amerikon saviš
kius aplankyti. Jis dar nė
ra buvęs Jungtinėse Valsti
jose nuo 1937 metų, kuo
met jis buvo pasiųstas į Fi
lipinus suorganizuoti filipi
niečių <armiją.

Londonąs.—- Anglijos val
džia panaikino visus 
inercinius suvaržymus 
prekiavimo su Italija.
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Trečia* puslapi*

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

DAR APIE LIETUVOS VAIKAMS 
KALĖDOMS DOVANU VAJU

Mūs skyriaus skaitytojos 
jau bus patėmijusios, kad 
LLD Moterų Komitetas 
su Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetu ruošia Lietu
vos vaikams Kalėdoms do
vanų vajų, kuris planuoja
ma pravesti spalio mėnesį. 
Čion noriu atkreipt atydą, 
kad pakol yra drabužių sto
ka šioj šalyje, mūs valdžia 
draudžia užsienin siųst bile 
naujus rūbus.

Jeigu jau mūs šalyj, tur
tingiausioj visame pasauly
je, yra rūbų stoka, tai ką 
bekalbėti apie tas šalis, ku
rios tiek daug nuo karo nu
kentėjo? Kokioj padėtyje 
yra mūs tėvų žemelė-Lietu- 
va?

Pirkti gatavus drabužius 
išsiuntimui užsienin negali
ma, bet jeigu mūs gerašir
dės moterys, nusipirkusios 
kokių atkarpų bei šiaip lie
kanų, pačios pasiūs kokį rū
belį, tokį lengvai bus gali
ma pasiųsti. Taip-pat leis
tina numegst svederis, pirš
tinaitės ar 
raštelis prie 
vanėlės ir 
keblumo.

Lietuvoje, kas tik sveikas, 
suaugę ir maži, visi ruošia
si didžiajam atbudavojimo 
darbui. Mes, Amerikos lie
tuviai, nemažai pagalbos 
esam davę savo buvusiai tė
vynei; mūs širdis visuomet 
buvo su jais, ten toli gyve
nančiais giminėmis ir kai-

kojinės, pridėt 
siunčiamos do- 
tas nesudarys

mynais; dabar ten jiems 
reikia visokios paramos, 
idant jie pajėgtų greičiau 
šalį ekonominiai atbudavo- 
ti.Lietuvos žmones nelaukia 
bagotų tetulių bei dėdžių, o 
patys imasi sunkaus darbo 
— šalies ūkio atsteigimo.

Esu įsitikinus, kad kož- 
na moteris suprasdama, 
kaip mokyklos suole jau
nuoliai sunkiai ruošiasi bū
ti naudingais ateities pilie
čiais, šiame mūs ruošia
mam vajuje bandys pati 
parūpint bent kokią nau
dingą dovenėlę Lietuvos 
vaikams ir kartu paragins 
prie to darbo savo pažįsta
mas. Žmogui, apsirūpinu
siam viskuom, vienokio 
bei kitokio pobūdžio dovana 
mažai ką reiškia, gi netu
rinčiam kuomi deramai ap
sirengti, gaut iš kur nors 
drabužį—labai didelė reik
šmė. Ypač mokyklos am
žiaus vaikams tokia dova
na pasiliks visam jų amžiui 
atmintyje, o mes įsigysime 
naujų draugų. '

Praeitame mūs vajuje 
teko pastebėt gan daug pa
čių moterų pasiūtų drabu
žėlių, todėl ir kalėdiniam 
vajuj bandykime panašiai 
pasidarbuot. Neatidėlioki
me darbo paskutinėms die
noms, nes kartais gali^atsi- 
tikt taip, kad nebus progos 
savo pasiryžimus įvykinti.

K. Petrikienė.

natinė konferencijos dalyvė 
iš visų Amerikos , lietuvių. 
Konferencijos stebėtojos ir 
mūsų dienraščiams specialūs 
korespondentės pareigas jinai 
ėjo nuliekamu laiku nuo kitų 
dienos pareigų unijoje. Tai 
savaime vargiai kam nors ki
tam iš mūši] galimas prilygti 
atsiekimas.

Dabartiniu laiku Ks. 
rosienė ruošia spaudai 
lę apie San Francisko 
rencijoj ėjusią ir kitur 
lyje tęsiamą kovą už pastovią 
taiką. Tai taipgi turėtų būti 
stiprios minties ir švelnios sie
los patarimas visuomenei, nes 
taika pasauliui ir gražesnis gy
venimas liaudžiai yra 
siais siekiais visame 
gyvenime.

Pasikalbėjimas su Lietuvos Rašytoja 
Sofija Čiurlioniene-Kymantaite
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Rochesteriečiai Ruošia 
Lietuvos Vaikams 
Kalėdų Dovanas

Ksavera (Baltrūnyte) Karosienė, kaip ją mate Oak
land©, Calif., The Post Inquirer fotografas po jos ati
davimo 18-tos puskvortės kraujo Raudonajam Kryžiui. 
Bet tai buvo vasario menesi. Karo prieš japonus užbai
gos dieną jinai jau buvo davusi 20 puskvorčiy kraujo. 
Pirmąją puskvortę jinai davė sekamą dieną po japonų 
užpuolimo ant Perlų Uosto.

Tegyvuoja Gyvybė!”

Sesuo ■ Kareivis
Sunkią^kario galvą ji pakėlė, 
Dar įkaitusią kovos ugny,— 
Buvo jis — bejėgis kūdikėlis, 
Ji — kai meilė motinos — švelni.
Vėl su šautuvu mačiau ją:
Koks kareivis, koks šaulys puikus!
Kaip taikliai ir drąsiai priešus džiauja ...
Tarsi, vilkė, ginanti vaikus.
Ji ateina, ji ateina, ji ateina 
Prieky kražygių kolonų išdidžių ... 
Jau girdžiu galingą laisvės dainą! 
Pergalės trimitą jau girdžiu!

Salomėja Nėris.
Kaunas, 1945. III. 6.

Kadaise lietuvių poetas 
Julius Janonis įamžino tą šū
kį, kada jisai trumpą savo gy
venimą ir talentingas dainas 
pašventęs liaudžiai, jos geres
niam gyvenimui, pats nebe
turėdamas jėgų grumtis prieš 
mirtį, parašė gyvybei jautrias 
eiles “Tegyvuoja gyvybė! Ei
nąs miriop tave sveikina!”

Geriausieji iš liaudies to o- 
balsio niekad neužmiršo. Juo 
labiau tą obalsį mūsų žmonės 
atsiminė karo metu, kada mi- 
lionams jaunų gyvybių mirtis 
žiūrėjo akysna. Tūkstančiai 
mūsų brolių ir seserų, negalė
jusių! su ginklu rankose ka
riauti prieš fašizmą, ėjo au
koti kraujo. Jų kraujas padė
jo išsaugoti gyvastis sužeistų 
kovotojų.

Viena iš pirmiausių ir bene 
vyriausia čampionė gelbėji
me gyvybės iš visų lietuvių bu
vo Ksavera B. Karosienė, iki 

puskvorčių
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ti jai patikėjusių atsakomin- 
gas pareigas draugų, nei už 
įstaigos sienų veikiančių žmo
nių. Jų viltis gavo keleriopą 
atpildą. Čionai, sunkiose, su
dėtingose pareigose, neįmano
mose didžiumai to amžiaus ir 
organizacinio patyrimo mer
gaičių, pradėjo
žingsnius žymi mūsų 
kovotoja, Amerikos 
žmonių organizuotoja 
dovė.

O kovų jinai pergyveno 
bai daug, joms vadovavo, 
pudingą jos kova už teisę me- 
dikališkos pagalbos darbo 
žmonių vaikams; kova už tei
sę dirbti, lygias algas už lygų 
darbą, už unijizmą, už ne
darbo apdraudą, prieš fašiz
mą ir jo karą, už demokratijų 
pergalę ant fašizmo, kada, 
galiau, iškilo karas, ir už 
stovią taiką po šio karo.

Lietuvių Mezgėjų Kliubas 
rengia pažmonį 15-tą rugsė
jo (Sept.), šeštadienio va
kare. Pradžia 5 vai. Įvyks 
Gedemino svetainėj, 575 Jo
seph Ave. Pelnas eis Lietu
vos vaikam Kalėdų dova
noms.

Įžangai į tą balių turi ką 
nors atnešti dėl vaikučių: 
paišelių, rašomos popieros, 
apatinių ar viršutinių dra
panų, kojinių.

Brangūs draugai ir drau
gės, visus širdingai prašo
me atsilankyti ir paremti šį 
mūsų svarbų darbą, kad ko 
daugiausia galėtume apdo
vanoti Lietuvos siratėlius, 
kurių tėvai kraują praliejo 
už išlaisvinimą mūs gimti
nio krašto. Tik įsivaizduoki
me,, koks bus džiaugsmas tų 
vaikučių, katras gaus nors 
mažą daiktelį iš Amerikos. 
Jie ilgai atmins mus, o mes 
irgi jausimės geriau, kad 
nors maža dalele prisidėjom 
jiems pagelbėti.

Mezgėjos

“Eltos” korespondentas 
aplankė žymią mūsų seno
sios kartos rašytoją Sofiją 
Čiurlionienę - Kymantaitę, 
gyvenančią Kaune, Žemai
čių g. 12, savuose namuose.

— Kaip Tamstos sveika
ta, ką galėtumėt apie save 
Amerikos lietuviams pasa
kyti?

— Mano sveikata dabar 
yra žymiai pablogėjusi. Di
delis kraujo spaudimas. Šir
dis netvarkoj. Jau man da
bar apie 60 metų. Daug ra
šiau, nors maža spausdinau. 
Pradžioje rašinėjau dau
giausiai žemaitiškai, žemai
čių ir laikraščiuose dir
bau. Mano veikalai dažniau
siai vaidinami teatruose, 
tat nėra gyvo reikalo juos 
ir spausdinti, net nemėgstu 
jų spausdinti.

Pirmieji mano kūriniai 
pasirodė 1905 metais “Lie
tuvos Balse”, vėliau “Vil
niaus Žiniose” ir kitur. Ir 
šiuo metu mano parašyta 
satyrinė 4 veiksmų komedi
ja “Didžioji Mugė” yra Me
no Reikalų Valdyboje. Tu
riu užbaigtą kūrinį “Mūsų 
jauja”, tačiau paskutiniąją 
jo, dalį turiu dar perdirbti. 
Tai ne mažas veikalas. Na, 
be to, yra parašyta “Švent- 
marė”, o vaikų lėlių teatrui 
parašiau “ Juodvarnius ”, 
kurie dabar statomi. Ir re-

žisieriaus ir publikos atsi 
liepimas apie šį mano vei 
kalą puikiausias. Be to, da 
bar sudariau metmenis po
emai - legendai “Paparčio 
Žiedas”.
Kaip matot, nežiūrint svei

katos, aš daug dirbu ir tu
riu Tamstoms pasakyti, kad 
dar man niekuomet tokio 
dvasios pakilimo ir kūrybi
nės nuotaikos tiek nebuvo, 
kaip dabar. Visa eilė temų, 
naujų planų, kurių dar ne
įvykdžius galvoje gema nau 
jos mintys ir naujų veikalų 
metmenys. Mano kūriniai 
yra tarp dramos ir poemos, 
daugiau esu palinkusi prie 
dramaturgijos. Raštams me
džiagą imu iš mūsų tauto
sakos, pagrįstos fantazija ir 
senovės papročiais.

Anksčiau skaitydavau pa
skaitas iš lituanistikos Vy
tauto Didžiojo Universitete, 
bet dar prieš karą dėl pa
blogėjusios sveikatos skai
tyti jų jau nebegalėjau.

— Ar liko pas Tamstą 
kokių nors Tamstos vyro, 
garsaus Lietuvos dailininko 
Čiurlionies, kūrinių?

— Beveik nieko. Pora 
mažų paveiksliukų, tai ir 
viskas šiaip viską perda
viau muziejui, gavau trupu
tį lėšų šiam namui pasta
tyti. Šiaip prie mūsų dabar 
tebegyvena vyro brolis.

i
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Brooklyniečių
Kalėdos

9432
SIZES 
6-14

Grįžusiai mokyklon maža
metei iškilmingosioms die
noms suknelės forma 9432 
gaunama 6 iki 14 dydžio. Sy
kiu eina forma išsiuvinėja- 
moms gėlėms ir bile kurioms 
iš trejopų čia matomų ranko
vių. Graži ir neišsiuvinėta.

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

z

Kojų Grybo Sezonas
Karštas ir šutrus oras 

yra didžiumos grybų tėvas, 
taip pat ir kojų grybo (nie
žulio). Kojų grybu lengva 
užsikrėsti pajūriuose, vie
šose ir net šeimos maudynė
se, jeigu randasi kas su tuo 
grybu ir mes pataikome at
sistoti į jų pėdas, če ve rykus 
ar pavartoti jų baltinius.

Grybą pagavusioms ko
joms žymiai palengvins, jei
gu nuplovę kojas gerai' nu
valysi! padus, panages ir 
aplink nagus nuo visokių 
Nudėvėto kūno “ sąmanų. ” 
Nuvalytas, nušluostytas 
taip pat atydžiai kožną “už
kampį” ir padus ištrinti su 
boric acid milteliais. Jie pa
deda išlaikyti kojas sau
siau ir mažina įdegimą. 
Turinčiam grybą taipgi 
svarbu tankiai mainyti ko
jines, kad kojos niekad ne
būtų drėgnos.

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

kad jinai

šiol aukojusi 20 
kraujo Amerikos 
jam Kryžiui.

Visai natūralu,
mokėjo branginti žmanių vai
kų gyvybę karo laiku. Jog ji
nai iš pat vaikystės vyriausia 
tuo ir tesirūpino. Tik skirtin
gais laikais ir skirtingose są
lygose ta jos rūpestis pasi
reikšdavo skirtingais būdais.

Gyvybę branginti gal būt 
jinai pramoko nuo savo tėvo 
Baltrūno, kovotojo. Tiesa, jis 
per anksti išsiskyrė iš gyvųjų, 
jam mažai teko žodžiu dukrą 
mokinti. Tačiau dukrai liko 
graži atmintis ir skaudus 
nuostolis, akstinantis atlikti 
tą, ko nedabaigė tėvas.

Centralinėms lietuvių dar
bininkų organizacijoms, tuo
met buvusioms Philadelphijoj, 
prireikė darbininkės. O jau
noje mergaitėje, gyvenusioje 
mažame kaimelyje, degė troš
kimas dasisiekti į didmiestį, 
prie centrų, greta daugiau 
prasilavinusių draugų, apie 
kuriuos taip puikiai, viltingai 
atsiliepdavo jos tėvas. Jinai 
pasisiūlė į darbininkes, pasi
didinus savo amžių, nes
būtų pasisakiusi tikrą amžių,, 
jos nebūtų samdę.

Ne už ilgo Philadalphijoje 
pasirodė nebuvėlė jaunametė 
mergaitė Ksavera. Smulkutė 
išvaizdoje, bet dinamiška e- 
nergijoje, pasiryžusi neapvil-

Nors Amerikoje augusi, 
anglų kalboj mokinusis ir per 
desėtkus pastarųjų metų tarp 
angliškai kalbančių veikianti, 
tačiau jinai niekad nebuvo a- 
titrūkusi nuo Amerikos lietu
vių liaudies judėjimo. Jam 
tarnauja visumet, daugiario- 
pais būdais.

Vienu iš didžiųjų jos žygių 
tam judėjimui buvo jos paau
koti virš metai laiko atlanky
ti pasaulinį priešfašistinį kom 
gresą 1932 metais ir sugrįžus 
apkeliauti veik' visas Ameri
kos lietuvių kolonijas šaukiant 
į kovą prieš fašizmą.

Kitu dideliu jos įdėliu į ko
vą prieš fašizmą ir moterų ju
dėjimui, buvo moterų organi
zacijai parašytas skyrius kny
gelėje Moters Kovotojos. O 
akstinti mūsų pergalei kare 
ji parašė knygelę Moteris ir 
Karas, Literatūros Draugijos 
Moterų išleista 1944 metais.

Paskiausiu iš jos didžiųjų 
darbų buvo jos stebinančiai 
vaizdus ir gausus aprašymas 
Jungtinių Tautų Konferenci
jos, įvykusios San Francisco, 
1945 metų balandžio 25-tą

jei’baigiant birželio, 26-ta. Ją ap
rašė dienraščiuose Laisvėje ir 
Vilnyje, kuriuos jinai nuola
tos skaito, jiems 
biauja.

Konferencijon 
kaipo CIO unijų
Šininkė Pacifiko ' srityje, vie-

Ottawa. — Kanados vy
riausybe nutarė sugrąžinti 
mėsos racionavimą. Kana
dos mėsa esanti reikalinga 
užsienio žmonių gelbėjimui 
nuo alkio. 
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Lapiene Iki Šalnos
Keno daržo žemė derli, 

vėjuje, saulėtoje vietoje,
.gali iki galo rugpjūčio mėne
sio atsėti nuo ankstybųjų dar
žovių pasiliuosavusias vietas 
salotomis, ridikėliais, špina
tais, snap beans, burokėliais.

ūž
tas

šiaip 
žmo-
am-
tam
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užtie-Lengvai išmezgamas 
salas ir dangteliai bufetui, 
stalui, ar komodei.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.

žings- 
spalių 
taipgi

bendradar-

jinai pateko
išrinkta vir-

—Tai kas, jeigu kuriam iš
teklingam giminei ar draugui 
Amerikoje šiemet kalėdinės 
dovanos nenupirksime, bile 
tik Lietuvos vaikai gaus nors 
po mažytę dovaną.

Taip galvojo, taip svarstė 
brooklynietės moterys, susi
rinkusios į' Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimą rugp. 21 d. 
To pasekmėj jos nutarė, jog 
Brooklyno su priemiesčiais lie
tuviai sudarys 500 dovanėlių 
Lietuvos našlaičiams ir 
kare daug nukentėjusių 
nių vaikams, mokyklos 
žiaus. Moterys pačios
daug darbuosis ir kviečia vi
sus kitus prisidėti.

Pirmą pačių moterų rapor
tą apie dovanas, be abejo, gir
dėsim ateinančiame Moterų 
Kliubo susirinkime, rugsėjo 
20-tą, 419 Lorimer St.

O sekamas masinis 
nis tam tikslui įvyks 
(Oct.) 6-tos vakarą,
Laisvės salėj. Tikimasi suruoš
ti visapusiai įdomų vakarą, 
kurin įeiti galės tik su d o va
rnelėm Lietuvos vaikams. Mo
terys prašo visus jau dabar 
sutaisyti tą įžangos baliun do
vaną. Gali būti eilutė drabu
žių ar koks vienas atskiras 
drabužėlis ar pora avalynės. 
Arba gali būti mokyklai reik
menys nors, pirm visko, svar
biausia drabužiai.

Kiti Darbai
Tarpe kitų darbų susirinki

me buvo nominacijos kandi
datų į Literatūros Draugijos 
Centro Komitetą, kadangi ne
mažas skaičius mūsų kliubie- 
čių priklauso šiame literatū
ros skyriuje. Nominuota, di
džiumoje, esamieji ir pora1 
naujų kandidatų.

Mūsų atstovės bendro drau
gijų pikniko komisijoj, Mar-

celė Yakštienė ir Viktorija 
Balkus, pranešė apie darbo 
eigą ir atnešė tikietų. Kelios 
draugės paėmė pardavinėti.

Dar buvo sumanymas rude
niop suruošti masinį X-Ray 
paveikslų traukimą. Masiniai 
susimobilizavus lėšuotų tik po 
$1. Tačiau esant abejonių, ar 
rastųsi pakankamai norinčių 
patirti apie savo sveikatą, 
sprendimas šio klausimo ati
dėtas toliau.

Mezgėjos Darbuojasi
Mūsų čampionės mezgėjos 

darbuojasi, nežiūrint karščių. 
Ir į šį susirinkimą K. Petlitz- 
kienė atnešė 15 porų kojinių, 
o jos sesutė K. Rėklienė 6 p. 
kojinių. Jos numegstų po dau
giau ir kitos mėgstu, jei būtų 
iš ko. Nelaimei, pastaraisiais 
laikais vis tankiau negauda
ma vilnų pakankamai.

Dabar, beje, mezgėjos 
taipgi mezga vaikams. Tu
rinčios siūlų visam megstiniui 
ar nors dalelei, bet šiuo tarpu 
negalinčios mėgsti pačios, pra
šomos siūlų gijas ir likučius 
atnešti mūsų mezgėjoms. Ga
lite atnešti į Moterų Kliubo 
susirinkimą 20-tos vakarą ar
ba iš anksto priduoti kliubie- 
tėms, kad mezgėjoms per
duotų.

N.

šiemet tikimasi spalgenų 
(cranberries) derliaus 650,- 
000 bačkų arba 65,000,000 
svarų. Tai būtų kita tiek, 
kaip pernai. Turguje atsiras 
apie vidurį rugsėjo mėnesio.

• Renkant tomates reikia dė
ti pintinėn be kotelių. Kote
liai praduria kitas nusirpusias 
tomates ir tada jos greit gen
da. , ;

* ■ i't

Si

4

i
■ i

I

■ė-
'i

■ *?■



I9MHMH
Ketvirtas puslapis fFre&iaclients, Itugs. 15, 194S

Pittsburgh, Pa
E. K. Sliekiene

B. TRAVEN —19—

VALANDOS:

SU-

z

pas lo- 
yra bu- 
atskiru 
nebuvo

kai 
yra 
gi-

gai ir draugės, priimkite šį 
pakvietimą, kurį Uarau varde 
dr. Baltrušaitienės, ir dalyvau
kite.

Albany, N. Y. — Valsti
jos senatorius Desmond sa
ko, kad jis įneš bilių į sei
melį dėl suvaržymo parda-

*jt1 i* >.»■ Uri..*.)! f‘n.... i.iingss

Nashua, N. H.

PARAŠĖ

Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Aline)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45

(Tąsa)
Aš galėjau atsisėsti, bet abu anie ka

reiviai su iškeltais durtuvais ant šautu
vų liko stovėti greta manęs. Jaunas ka
rininkas paėmė popieriaus lapą ir bandė 
rašyti. Tačiau jis buvo perdaug susijau
dinęs ir turėjo popierį atidėti į šalį, nes 
rašyti negalėjo. Pagaliau iš savo sida
brinio portsigaro jis išsiėmė vieną ciga- 
retą. Jis norėjo įsikišti cigaretą į burną, 
bet tas iškrito iš jo rankų. Aš mačiau, 
kaip jo rankos drebėjo. Kad tai paslėptų, 
jis iš savo portsigaro dar išsiėmė vieną 
cigaretą ir dabar, visai palengvėle judin
damas sustingusią ranką, įkišo į burną. 
Degtukus gi net tris sugadino. Kol už
degė ketvirtąjį, jis mane paklausė:

. — Rūkote?
Tuomet jis paspaudė vieną mygtuką. 

Tuojau įėjo pasiuntinys, kuris gavo įsa
kymą iš kareivių bufeto karininko vardu 
paimti porą dėžučių cigaretų. Po to aš 
gavau cigaretą ir galėjau rūkyti, nors 
abu kareiviai, lyg kokie stabai, stovėjo 
greta manęs ir nejudėjo.

Kiek aprimęs, karininkas pasiėmė 
knygą, pavartę ją kažko ieškodamas ir 
perskaitė vieną vietą. Po to jis paėmė 
vėl kitą knygą ir taip pat šioje kažką 
perskaitė, ieškodamas kažkokių vietų ir 
jas lygindamas su kitos knygos.

Buvo nuostabu. 'Ąš, kuris juk buvau 
auka, nejutau jokių jaudinimosi žymių. 
Kai karininkas man pasakė, kad per dvi
dešimts keturias valandas būsiu sušau
dytas, man tai nepadarė jokio gilesnio 
įspūdžio, lyg jis man būtų pasakęs: “Pa
sistenkite išsinešdinti, bet tik greitai.” 
Tas jo pasakymas į mane atsimušė taip 
kietai, kaip į grindinio akmenį.

Pagrindiniai ir be juokų kalbant, aš 
jau senai buvau negyvas. Aš nebuvau gi
męs, neturėjau jūrininko liudijimo, jo
kiu būdu gyvenime nebegalėjau gauti ^pa
so ir kiekvienas galėjo su manim daryti 
viską, ką tik jis norėjo, nes juk aš buvau 
niekas, oficialiai manęs pasauly visai ne
buvo, dėl to aš iv negalėjau niekur pra
pulti. Jei kas mane užmuš, tai nebus jo
kia žmogžudystė. Nes niekas manęs ne
pasiges. Mirusįjį galima išniekinti, api
plėšti, bet tik ne užmušti.

Tai, žinoma, yra sukonstruoti svaičio
jimai, kurie būtų vi^ai negalimi, tai būtų 
net gi pamišimo žymės, jei nebūtų jokio 
biurokratizmo, jokių sienų< ir jokių pasų. 
Valstybės amžiuje dar yra galimi ir ki
tokį dalykai, iš visatos gali būti išbrau
kiami ir visai kiti dalykai, negu pora 
vargšų žmonių. Intimiausi, seniausi 
gamtos įstatymai gali būti iškreipti at
mesti, jei valstybė nori savo vidinę galią- 
padidinti ir pagilinti to vieno, vienintelio 
sąskaiton, kas yra t visatos pagrindas. 
Nes juk visata yra sudaryta iš individų, 
o ne iš bandos. Ji susidaro iš individų 
vienas kito veikimo: Ir ji susmunka, 
paskirų individų laisvas judrumas 
apribojamas. Individai yra žmonių 
minės atomai.

Gal būt, dėl to ir pranešimas apie
šaudymą nepadarė man jokio įspūdžio, 
kadangi aš jau buvau kartą jo paraga
vęs ir tai tuomet buvo su visais pasibai
sėjimais, kurie yra su juo susiję. Bet pa
sikartojančių dalykų įspūdis silpnėja, 
net gi jei tai yra ir pasikartoją mirties 
sprendimai. Vieną kartą prie to priėjęs, 
tu visuomet to pat susilauksi.

Kokie ten bebūtų buvę motyvai, dėl 
kurių aš taip menkai reagavau į man pa
grasintą mirties bausmę, vis tiek tai bu
vo man gerai pavykęs dalykas.

— Ar tamsta esate alkanas? — dabar 
paklausė mane karininkas.

■— Labai, galite manim tikėti, — atsa-

Karininkas vis darėsi raudonesnis ir 
raudonesnis ir pradėjo garsiai kvatotis.

— Na, turite ųervus, — tarė jis juok
damasis. — Ar tamsta manote, jog aš 
juokauju?

— Kuo? — paklausiau. — Tačiau juk 
nę del pasiūlyto valgio? Tai man nebūtų 
malonu.

— Ne, — atsakė leitenantas, ir jis pa
sidarė truputį rimtesnis, — dėl sušau
dymo.

— Visa tai, ką tamsta sakote, aš rim
tai vertinu. Žodiškai. Jei to reikalauja 
jftsų įstatymai, jūs turite tai įvykdyti. 
Ta&au tamsta esate pasakęs: pagal įsta
tymus, per dvidešimts keturias valandas. 
Dabar yra tik pirmas valandos ketvirtis,

aš manau, kad tamsta nenorite, jog aš li- 
kurias dvidešimt tris ir tris ketvirčius 
valandos turėsiu badauti vien tiktai dėl 
to, sušaudymo. Jei norite mane sušaudyt- 
ti, tai galite duoti ką oiors gero užkąsti. 
To aš nenoriu jūsų valstybei dovanoti.

— Tamsta gausi gerai pavalgyti. Aš* 
įsakysiu. Sekmadienio pietus karinin
kams, dvigubą porciją.

Štai dabar pamatysiu, ką Prancūzi
jos karininkai valgo sekmadieniais.* Ma
ne apklausinėti arba paklausti mano jū
rininko liudijimo karininkas nerado rei
kalo,. Štai pagaliau aš sutikau vieną žmo
gų, kuris nieko nenorėjo sužinoti apie 
mano privačius reikalus. Ir mano kiše
nės nė kartą nebuvo iškratytos. Bet leite
nantas, matyt, buvo teisus, jei jau bu
vo tvirtai nutarta mana sušaudyti, tai 
nebeapsimokėjp teptis rankų: mane tar
dyti ir knistis po kišenes. Rezultatas juk 
būtų vistiek vienodas.

Praėjo gera valandėlė, kol aš gavau 
valgį. Tuomet mane nuvedė į kitą kam
barį, kuriame stovėjo stalas, apdengtas 
staltiese, ant kurios buvo žavingai susta
tyti indai, turėję man palengvinti1 valgy
ti ir pagražinti tą procedūrą. Stalas bu
vo apdengtas vienam asmeniui, bet buvo 
tiek lėkščių, peilių, šakučių ir šaukštų, 
kad jų būtų pilnai' užtekę šešiems asme
nims.

Mane saugoję sargybiniai tuo metu 
buvo pakeisti: aš gavau du nauju. Da
bar vienas jų stovėję prie durų, o kitas 
už manė kėdės. Abu su iškeltais durtu
vais, šautuvus priglaudę prie kojų. Lau
ke, paliai langą, aš dar pamačiau kitus 
du patruliuojančius su šautuvais ant pe
čių. Garbės sargyba!

Jiems vįsai nereikėjo nieko bijoti, jie 
ramiai galėjo eiti į savo bufetą lošti kor
tomis; kadangi, kol aš nesukimšau į sa
vo pilvą sekmadienio pietų karininkams, 
dvigubos porcijose, nebūčiau iš čia žen
gęs nė vieno žingsnio.

Iš tos daugybės įvairių peilių, šakučių, 
šaukštelių, didelių lėkščių, mažų lėkščių, 
stiklinių lėkštelių, didelių ir mažų' vyno 
ir likerio stiklelių, kurie čia prieš mane 
stovėjo, sprendžiant, aš turėjau laukti 
maždaug to, kad manęs nebūtų gąsdinu
si ir triguba mirties bausmė. Palyginus 
su tuo puodu, iš kurio aš gaudavau savo 
belgišką budelio valgį, čia tikrai nereiks 
valgyti jokių bulvių salotų su kepenine 
dešra. Mano galvą kvaršino tik vienas 
vienintelis rūpestis, ar tik aš, nevalio
damas visko suvalgyti, neturėsiu dar ko 
nors palikti ant stalo, kas paskutines ma
no gyvenimo valandas pripildys karčios 
atgailos kančių, nes aš neišvengiamai tu
rėsiu galvoti apie tai, kaip galėjo atsitik
ti, kad aš dar kaiką palikau nesuvalgęs.

Pagaliau atėjo pii;ma valanda, paga
liau atėjo ir pusė antros. Ir tuomet atsi
vėrė durys, ir prasidėjo šventė.

Pirmą kartą savo gyvenime aš sužino
jau, kokie barbarai mes esame ir kokie 
kultyvuoti -žmonės yra tie prancūzai. 
Toliau aš taip pat sužinojau, kad žmonių 
maistą nereikia nei virti, nei kepti, šu
tinti, tušinti arba kepinti, bet jį reikia 
taip parengti, kad tas parengimas būtų 
menas, ak, ne, joks menas, tai būtų do
vana, kuri išrinktajam ir apdovanota
jam įdedama į lopšį, kurios dėka jis pasi
daro genijus. (

“Tuskalūzos” laive maistas buvo ge
ras, puikus. Tačiau pavalgęs tenai, aš vi
sum et galėjau pasakyti, kas buvo duota. 
Čia to padaryti negalėjau. Viskas, ką aš 
čia valgiau, buvo taip skanu, kad, buvo 
panašu į eilėraštį, kuris vęrčią svajoti ir 
kurį skaitydama? paskęsti žmogus į pa-- 
laimą, ir jei vėliau kas nors paklausia. 
“Kas tai buvo?”,'didžiausiam jo nustebi
mui turi prisipažinti, kad visp, to nepa
stebėjai

Našves Lietuvių Didysis 
Piknikas

Rugsėjo 2 dieną, Nashua’s 
Lįetųvių Koopeęatyvis Kliu- 
bas, kurio, smagi užeiga ir val
gomųjų daiktų krautuvė ran
dasi ant High St., turėjo su
rengęs, metinį pikniką Hollis 
Road Pąrke, Nashua, N. H.

Piknikas buvo surengtas 
tam tikslui, kad pavaišinus 
savo narius ir artimus kliubo 
kaštais. Ten buvę ganėtinai 
alaus ir gęrų, užkandžių vi
siems, ir už dyką. Buvo ir 
gražios, muzikos, leidžiamos 
per >garsiakalbį.

Tu.pmi kliųbąs, grąžiai pa
sirodę, nors d,ąlįnąi atsimokė
damas savo nariams iš pada
ryto, ųietiųio biznio. Šis meti
nis išvažiavimas buvo labai 
skaitlingąs žmonėmis. Ten bu
vo mąžąuęia tūkstantis žmo
nių. Mat, kliubas yra didelis 
—apie 9 šimtai narių. O, 
apart to,, vąlią buvo nusivež
ti narių šeimynas ’ir, su pave
lijimu, artimęsnius pažįsta
mus žrųones bei draugus-.

Kaip tik tą dieną mes, visa 
šeimyna, svečiavomės Nashua, 
N. H. pas mūsų švogerį ir 
švogerką (mano draugės se
suo), • —- Joną ir Vincentą 
Stančikus. Tąja proga mes 
vieni vyrai: Jonas Stančikas, 
mano žentas Charles žusinas 
ir aš sėdome į Charles maši
ną ir patraukėm į Nashua’s 
lietuvių didįjį pikniką. Mūsų 
moterys pasirinko geriau vie
nos pasįbūti namie.

Nuvažiavę prie įžangos į 
pikniką atsiklausėme, kaip čia 
galėtumėm būti priimti į šį 
masinį išvažiavimą? Netrukus 
gavome pavelinimą eiti į par
ką. Tik tokiu būdu ir teko pa
buvoti porą valandų kartu su 
man gerai pažįstamais naš- 
viečiais. Todėl ir aš labai šir
dingai ačiuoju kliubiečiams už 
gausų, vaišingumą ir už pilną 
komfortą, apturėtą tame pik
nike retai matytų didžių me
džių parke. \

Piknike susitikau daug se
nų pažįstamų ir draugų. Tas 
man buvo be galo vertinga, 
nes teko apie įvairius klausi
mus pasikalbėti ir su kiekvie
nu skirtingais klausimais, čia, 
mat, ilgamečio karo pabaiga. 
Čia mūsų organizacijų vajai. 
Čia ve, tuoj prasidės dienraš
čio Laisvės naujų skaitytojų 
vajus. Čia vėl kiti nauji klau
simai iškilo bediskusuojant ir 
taip nejučiomis laikas atėjo 
rengtis į namus pakol su sau
le.

Susitikau draugus: Pąlto- 
navičių, M. Stanevičių, J. Ar
lauską, Ch. Dobrovolskį, J. 
Šimutį, -Nikodemą Radzevičių, 
Kiprą Kazlauską, Kiprą Poš- 
kevičių, Stasį Radzevičių ir 
daugelį kitų, kuriuos sunku 
būtų visus įvardinti. Vieni jų 
yra dienraščio Laisvės skaity
tojai, gi kiti tik šiaip geri 
žmonės, bet gali tapti gero 
laikraščio skaitytojais vėliau. 
Juk šiandieną sunku geram 
lietuviui išbūti be tokio laik
raščio, kaip Laisvė, kuris vie
natiniai tepaduoda teigiamas

žinias iš mūsų gimtinio kraš
to tarybinės Lietuvos. Kadan
gi kiti priešlietuviški laik
raščiai tik atbulai tepaduoda 
apie naujai atsikuriančią Lie
tuvą, iš ko tik fašistams nau
dos yra, o ne demokratiniam 
pasauliui.

Piknike ilgiausia pasikalbė
ti teko su draugu Stasiu Ra
dzevičių. Tarpe kitko Stasys 
palietė, mano supratimu, ga
na svarbų klausimą, būtent, 
ar nereikėtų lowellieciams ir 
nashvięčiams rimtai pagalvoti 
ir bendrai diskusuoti apie'įsi
gijimą nuosavo miško keletą 
akrų, kaipo parką piknikams 
rengti.

Žinoma, tokis miškas turėtų 
būti perkamas Massachusetts 
valstijoj. Kad būtų tarpe Lo
well ir Nashua, šis klausimas 
yra diskusuotinas. Gal ir ga
lima būtų prieiti bendros išva
dos. Tokis klausimas 
weliecius jau seniau 
vęs pakeltas tarpe 
žmonių. Bet niekad 
inltas rimtai ir organizuotai.

Gal gi ir reikėtų tuomi 
daugiau susiįdominti ? Kaip 
našviečiai, tąip ir lowellieciai 
pažangieji neturime nuosavų, 
vietų vasariniams parengi
mams. Nors mes Lowellio apy
linkėj turime gražią vietą 
Freemano puikiame miške. Ir 
tąi duoda mums veltui pikni
kus laikyti. Susipažinkite su 
ta mūsų vieta, draugai naš
viečiai, kad ir šį sekmhdienį, 
rugsėjo 16, dalyvaudami mū
sų paskutiniame piknike šių 
metų. Atvažiuokite daug jū
sų. Čia galėsime virš minėtu 
klausimu plačiau pasikalbėti. 
Gal gi ir galėsime susijungti 
bendram darbui.

Važiuodami iš Chelmsford 
Center paimkite Acton Road, 
kuriuomi važiuodavome į 
Maynardo piknikus, — Route 
27, ir iš čia pavažiavę 4 mai- 
les ir pusę privažiuosite arti 
gelžkelio po tiesiai rankai 
privatišką pasisukimą į Free- 
mąno farmą. Prie pat gelžke
lio yra iškaba: “private Gros
sing.” čia matytis arti stuba ir 
kiek po kairei raudonai dažy
ta daržinė, čia ir piknikas. 
Beje, prie pat pasisukimo bus 
mūsų iškaba : “Picnic is here.”

J. M.-Karsonas.

Londonas. — Čechoslova- 
kijos premjeras Fierlinger 
patiekė Amerikai, Anglijai 
ir Tarybų Sąjungai planą, 
pagal kurį bėgyje metų tu
ri būti iškraustyti visi vo
kiečiai iš Čechoslovakijos. 
Jų ten randasi net trys mi- 
lionai.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

3

3

Juozo Baltrušaičio Atminčiai
Rugsėjo 22 d. sueina lygiai 

3 metai, kaip mirė Juozas 
Baltrušaitis. Draugas Baltru
šaitis buvo plačiai žinomas li
teratas tarpe Amerikos lietu
vių, o ypatingai Pittsburgh ir 
apylinkės lietuviai turėjo daug 
progų pasinaudoti velionio 
raštais. Jie daug iš Baltrušai
čio; pramoko rašyboj ir pla
čiau susipažino kitais svar
biais klausimais.

Mes, norėdami ‘ tinkamiau 
prisiminti velionio darbus, 
proga šios sukakties, tai sek
madienį, rugsėjo 23 d., 2 vai. 
po pietų, LMD svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburgh, turėsime 
sueigą.

Dr. J. Baltrušaitienė nuo
širdžiai prašo visus buvusius 
velionio draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į minėtą svetainę. 
Dr. J. Baltrušaitienė nusi
skundžia, kad ji pati yra ne- vinėjimo miegojimo piliu- 
labai stiprios sveikatos, tai j kių. Jis mano, kad perdaug 
nori kartu su visais prisimin- ■ žmonių labai lengvai nusi- 
ti savo gyvenimo draugą ir. žudo paimdami perdaug tų 
jo darbus. Taigi, visi, drau-i piliukių.

Bulgarai Pripažino Opo
zicijos Partijas

Sofia. — Bulgarijos Tė
vynės Fronto vyriausybė 
nutarė padaryti pakeitimų 
dėl busimų parlamento rin
kimų. Ji pripažįsta keturias 
opozicijos partijas, leidžia 
joms statyti savo kandida
tus, leisti laikraščius ir ve
sti rinkimų kampaniją. 
Taipgi vyriausybė dovanojo 
bausmę dėl 302 politinių ka
linių ir sumažino bausmę 
dėl 400 kalinių.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

Salė Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNĄ! ir ALUS

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

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

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

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną* KV. 4-8698

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
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. Y.
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"Stalinui Kaput!"
(Feljetonas)

(Pabaiga)
—Na, bet daug laiko netu

riu gilintis. Atminkite, kad 
nuo dabar mes jau kai kada 
turime ir Hitlerio antrašu 
numesti nekaltą, taip tik 
dėl mados žodelį. Bet prieš 
Sovietų Sąjungą, tai skelbti 
visus Hitlerio ir Goebbelio 
propagandos išniislus. Štai 
surašąs, kuri pavadysime: 
“Po prievarta į Sibirą iš
vežtų lietuvių ir ten sušal
dytų.” Štai mano planas į- 
steigti “Žinių Biurą” ir tam 
reikalui surinkti 5Q,000 do
lerių... Štai mano kitas pla
nas įsteigti “Amerikos Lie
tuvių Varybą,” kad iš jų vi
lioti pinigus. Dabar turime 
prisirengti ilgam darbui, 
matote, kad šėtono macis 
padėjo Raudonajai Armijai 
supliekti Hitlerio legionus 
prie Maskvos, Leningrado, 
Rostovo, Voronežo, o la
biausiai, tai prie Stalingra
do. Jeigu taip dalykai eis, 
tai netrukus Raudonoji Ar
mija bus Vilniuj...

—Oh, Dievulėliau, argi ti
krai? — sušuko nusigan
dęs Įgyla.

—Tuojau jpradėsim šauk
ti, kad “Lietuvai pavojus.... 

»Kad prie Lietuvos artinasi 
juodas debesys iš rytų pu
sės”, — pasiūlė Raugo re
daktorius.

Ir taip: iš Hitlerio klikos 
jie jau demokratais likos. 
Dar ilgai kalbėjo, planavo, 
kaip Amerikos lietuviams 
pūs dūYnus į akis, kaip gąs
dins juos “kalmukais”, “a- 
zijatais” ir “baškirais”.

IV
Hitlerio armija ritosi į 

vakarus. Raudonoji Armi
ja, vedama daugybės mar
šalų ne vien išlaisvino Lie
tuvą ir kitas nacių paverg
tas šalis rytuose, bet jau 
kieta Jlieno kumštimi stuk
sėjo į Berlyno vartus ir 

• • NAUJAS IŠRADIMAS

SAK-SAK Ointment, naujas išradi
mas, sudarytas pagal vėliausio mok
slo supratimo, stebėtinai greitai gel
bsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽE- 
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 žiūrėk ir reikalauk, kad 
būtų užrašas ant dėžės SAK-SAK 
OINTMENT, tai tik tada aplaikysi 
tikrąją. Užtikrinam pasekmes ar pi
nigus grąžinam. Kaina $1.00. Reika- 
laukite šiuo antrašu:

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

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia ’ - ,

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

SENUS NAMUS APDAROME SINGELIĄIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngellavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES ;
355 Union Avė., cor. Grand St., Brooklyn, N. Y/

Telefonas EVergreen 4-0753.

daužė nacius Rytų Prūsi
joj, tame vokiečių imperia
listų rasodnike.

Minimi ponai redaktoriai 
ir vėl turėjo skodą. Jie pa
sikvietė ir manę, kaipo isto
rišką jų darbų užrekorduo- 
toją.

— Tik Vatikanas, Vati
kanas jau beliko, — nusimi
nusiai bumbėjo Raugo re
daktorius. — Tik jis rodo 
kelią, kaip nugalėti bolševi
kus...

— Demokratija ir “di
džiųjų konferencijos”, štai 
kur mūsų viltis, — užsispy
rusiai mokino ponas Migai- 
tis. — Ir jūs pamatysite, 
kaip Rooseveltas ir Chur- 
chillas:

Staliną pasikvies,
Ant benčiuko pasidės,
Ir ties, ties —

Tra-la-la,
Tra-la-la!

Pamatysite, kaip jie jį 
suvaldys. Pamatysite, kaip 
iš Sovietų Sąjungos liks tik 
viena Maskva. Visoms ki
toms tautoms, kaip lietuvių, 
latvių ir gruzinų, kazokų ir 
ukrainų, moldavų ir" finų, 
kalmukų ir armėnų pasa
kys, kad jos turi taip gy
venti, kaip Mr. Churchill 
nori. Pamatysite, kaip Sta
linui bus kaput!... Kaput, 
kaput!

— A, matote, ar aš jums 
nesakiau: Stalinas net Chi- 
nijos komunistų “išsižadė
jo”, nes taip Trumanas ir 
Churchillas norėjo. A, ma
tote, kad Stalinui “paskuti
nes kelnes nuavė” generol. 
Chiang Kai-shekas, nes ir 
Mongolijai nepriklausomy
bę pripažino, — šaukė Mi- 
gaitis.
Ura, ura, 'Staliną pasikvies, 
Ant benčiuko pasities, 

pasities,
Tra-la-la, 
Tra-la-la!

— Stalinui kaput... ka
put... kaput! — šaukė visi, 
kaip choras.

V
— Heilo... Heilo! —skam

bėjo telefonas. Rankutę nu
kabinau ir į ragelį sakau:

— Heilo!... Kas kalba?
— Kalba ponas Įgyla. Į- 

gyla kalba. Ar ponas gali 
pribūti į mūsų “zabranią”, 
o, atleiskite, “skodą”, ge
riau pasakius “mitingą”.

— Žinoma, žinoma.
Netrukus buvau ponų su

sirinkime. Dar prie durų 
priėjęs išgirdau:

— Oi, oi, oi!
Pamaniau: “Gal, patai

kiau prie daktaro dantisto 
kambario”. Bet ne, tai buvo 
pono Žyzliavos redakcija. 
Radau didžiai mokytus ir 
“visų gerbiamus” redakto
rius tokiame ūpe, tartum 
jiems Mussolinis prieš savo 
smertį po galioną ricinos į 
pilvą supylė.

Ponai, kodėl
minę, karas pasibaigė, visas 
svietas džiaugiasi, New 
Yorkas ūžia, kaip bičių avi
lys, o tas patsai visoj Ame
rikoj, Anglijoj, Sovietų Są
jungoj, Francijoj ir kitose 
šalyse, tai ko jūs nusiminę? 
—pasveikinau juos.

— Svieto pabaiga, — ta
rė redaktorius šikšnospar
nis.

— Ir Klaipėda, ir Tilžė, 
ir Vilnius ir visa Lietuva 
teko mužikams ir tamsū- 
ifems, — išstūmė ponas re
daktorius Majoras..

— Visa Europa bus so
vietinė ir bolševikiška, sa
kau, visa, — tikrino Špy- 
gius. — Sakau, kad visa ir 
aš tuojau pasitrauksiu iš 
redaktorių kermošiaus, te
gul visi pasiunta!

— Ir Dievą užmiršo, ir 
poterių nekalba, ir svieto 
marnastimis užsiima ir dū
šių nepaiso, — skundėsi 
ponas Įmutis Rau^o redak
torius.

— Ir Goebelsui galas, ir 
Hitleris dingo, o likusius 
vokiečių vadus ir genero
lus dar rengiasi teisti, — 
aimanavo ponas Įgyla.

Gi visų minčių žinovas 
ponas Migaitis už * plikės 
sau stvėrės ir likusius plau
kus rovės.

— Kas gi, vyrai, pasida
rė, kodėl pergale * nesi
džiaugiate? — pakartojau 
savo klausimą.— Kodėl. tai
kos sulaukę nesidžiaugiat?

— Ar tai tokio galo mes 
laukėme? — klausimą pa
statė ponas Migaitis. —Mes 
laukėme Stalino kaput...Su- 
pranti, tu pienburni, mes 
laukėme Stalino kaput, o 
kaip dabar yra ?! Ar už tai 
mes kariavome? Ar tam 
kraują liejome, kąd visas 
svietas eitų bolševikų kė
liu! — rėkė jis piktai ap
linkui mane bėgiodamas.

— Na, bet jūs tikite į de
mokratiją, o jeigu žmonės 
tuo. keliu nori eiti, ^igu 
jienąs patinką, jeigu jis 
jiems siūlo laimingesnį ir 
geresnį gyvenimą, tai jų va
lia..

— “Jų valia!” “Jų valia!” 
Kas matė, kad mužikai, ar
tojai, darbininkai ir iš dar
bininkų kilę inteligentai 
pasaulį valdytų? — rėkė 
ponas Migaitis. — Kas ma
tė, kad Bulgarijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Jugoslav!-' 
jos, Finlandijos ir Lenkijos 
mužikai pasimokytų iš 
“burliokų”, “kacapų”, “azi
jatų” ir tų “lietuviškų ko
munistų” ir ponų dvarus 
dalintųsi? Tai kur čia pa- 
rėdkas? Kur tvarka? Vis
kas pasaulyje eina to keliu, 
kaip Stalinas nori... Viskas 
eina, kaip jis pasako.

—Na, bet jeigu jo moks
las patinka, tai kodėl neiti 
to keliu ? — prieštaravau 
jam.

— Tas veda prie pražū
ties, prie kapitalizmo galo, 
o be kapitalizmo nėra nei 
laisvės, nei gero gyvenimo, 
nei pačios “demokratijos”.

— Bet matyti, kad su tuo 
keliu sutiko ir kiti pasaulio 
vadai, ar ne? — pažingei- 
davau.

—“Sutiko”, nes jie visi iš

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home < 

84-02 Jamaicą Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499.

davikai! — suriko Zyzlia- 
va.

— Rooseveltas tokis pat 
buvo bolševikas, kaip ir 
Stalinas! — rėkė Įgyla. — 
Jis dar Krymo konferenci
joj Rusijai padovanojo Sa
chalino ir Kurilų salas.

—Jis ir Lietuvos muži
kus nesuvaldė, — tarė Zyz- 
liava. — Kas iš to, kad ir 
dabartinis farmerys dar 
laiko Washingtons ‘ Smeto
nos “atstovą”, jis jam grei
tai duris parodys. Tas pat
sai Washingtonas sutiko, 
kad ten per 17-ka metų se
nos caristinės Rusijos at
stovas buvo, kol jis visai 
supuvo. Išmes, išmes ir 
Smetonos “dūką”.

— O aš sakysiu jums, 
vyručiai, kad Stalinas visus 
apmauja ir apmauja Ame
rikos ir Anglijos diploma
tus, — atsiliepė redaktorius 
Šikšnosparnis. — Tikrai, 
kaip jūs mane matote gy
vą! Ponui Trumanui nei 
važiuoti į Potsdamo Konfe
renciją nereikėjo, nes Vis- 
vien Stalinas pasiėmė ką 
tik nori. Būtų geriau tą 
fėrą atidavęs man, o Stali
nui būtų pasiuntęs telegra
mą:

“Imk viską, ką tik nori — 
aš sutinku!”

• •

To man jau užteko. Galu
tinai įsitikinau, kad šie mo
kyti politiniai galvočiai 
sveikai mąstyti negali. Tuo 
pat klausimu pas juos vie
ną dieną viena mintis, kitą 
dieną kita. Gaila, kad dar 
yra žmonių, kurie savo akis 
gadina skaitydami jų “filo- 
zofijas”. Pasaulio gyveni
mas eina savo keliu, palik
damas juos, kaipo amžinus 
klajūnus, besmegeniškus 
sutvėrimus, kurių visos fi
losofijos taip greitai sus
munka, kaip greitai jie jas 
palieja ant savo gazietų la
pų. Per daugelį metų jie 
laidojo tarybinę tvarką, se- 
n i a i palaidojo ko
munistinį judėjimą, dar se
niau suskaitė Stalino die
nas, o dabar vėl rauda, kaip 
ta pasakiška bobutė prie 
suskilusio lovio.

V. S. Budnikas

“Ot, puiku, jūs uždarote šapą! Dabar mes galėsime 
išvykti atostogų.”

MOKSLININKŲ BALSAS 
DĖL ATOMINĖS JĖGOS

Chicago, Ill. — Chicagos 
Universiteto mokytojai, 
profesoriai ir kiti mokslo 
vyrai pasiuntė prez. Tru
manui patarimą ir prašy
mą. Viso laišką pasirašė 64 
universiteto ’' darbuotojai. 
Jie prašo, arba ragina, kad 
atominės jėgos paslaptys 
būtų suteiktos ir kitoms 
Jungtinėms Tautoms. Tok
sai žygis, jie sako, parody
tų Amerikos pilniausį pasi
tikėjimą naująja tarptauti
ne organizacija.

Newark, N. J.
Gerb. Lietuvai Pagalbos 
Teik. Komitetui!

Šiame laiške rasite čekį su
moje $68.79, nuo Lietuvių Ne- 
prigulmingo Politikos Kliubo, 
nes aplinkybių verčiamas likvi
duoti draugiją, paskutinis kliu- 
bų susirinkimas nutarė kliubo 
turtą pasidalyti po 100 dol. ver
tės Bonds, o likusius pinigus pa- 
aukot Lietuvos žmonėms. Drau
giškai, Walter Skeistaitis, Kliu
bo pirmininkas.

Čekis aplaikytas ir bus su
naudojamas nupnjtįjmrfmedika- 
mentų LietinjosTzmonėiųs. šir
dingai ačipL

U. Kavaliauskaitė,
LPTK Fin. Sekr.

PRANEŠIMAI

sLondonas. — Anglijos 
Prekybos Tarybos prezi
dentas Stafford ■ Cripps, 
darbietis, pareiškė, kad
Anglijos žipones turi būti 
pasirengę mažiau valgyti ir 
prasčiau apsivilkti, idant

great Neck, n. y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo susirin

kimas įvyks penktadienį, 14 d. rugs. 
KasmoČių Salėje, 8 v. v. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Kviečiame 
ir ne narius. — F. Klaston, pirm.

• (213-214)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 14 d., 7:30 v. v. Liet, salė
je, 315 Clinton St. Drg. Jasilionis 
pasižadėjo skaityti paskaitą, taipgi 
gal bus ir atsiųsta šių metų knyga, 
gausite ir ją. Kviečiame dalyvauti 
skaitlingai susirinkime. — P. Miko- 
lajūnas, pirm. (213-214)

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. 
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.

(212-213)

PAMESTA
Laisvės pikpike, Deer Park, N. J. 

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

Bulovą. Su oval link chain — yellow 
gold. Kas radote, prašome kreiptis į 
Mrs. B. Lewbart, 1762 S. 6th St.,. 
Camden, N. J. Tel. Emerson 1452-J.

Anglija galėtų užkariauti 
užsienio manketus.

Mūsų •. skaitytoj,ąi raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

. mergina
Mokytis thermornętrų engraving. 

8:80 iki 4-.80
5 Dienų Savaitė 

NUOLATINIS DARBAS SU
PROGA PAKILIMAM 

WM. HIERGESELL & SONS 
295 PEARL ST., N. Y .C. 

(Arti Beekman)
(215)

MERGINOS
LENGVAM DARBUI
ŠLIPERIU DIRBTUVĖJE 

Fashion Footwear Co.
2031 42nd St., NORTH .BERGEN, N. J. 

UNION 3-8428
(215)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

Taipgi
MERGINOS OFISO DARBUI

Nuolat 
Viršlaikiai jei pageidaujama 

Proga pakilimams
* P. J. BREIVOGEL CO.

ROOM 83, 65 NASSAU ST.
’ NEW YORK, N. Y.

TELEFONAS: RECTOR 2-6865
(219)

TYPISTĖS 
PRADINĖS

Pradžiai 322. už 5 dienas. 5% dienos. $25.69. 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

Automatiški pakėlimai. Incentive plan. 
BUSINESS SERVICE BUREAU 

24-20 Jackson Ave., prie Court Square Sto
ties IRT ir 8th Avė. subvių.

Long Island City, N. Y.
(213)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

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

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

MERGINOS-MOTERYS _ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS * 

FABRIKO DARBAS
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA 
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

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

(X)

OPERATORĖS 
Mokinės ir merginos abelnam darbui. 

Nuolatinis darbas. Gerą 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.

(216)

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Biblija, su 379 paveikslais ............... $2.25
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ........... $2.50

Raginis, Gražios pasakos ................. 35c
Džian Bambos spyčiai ir ar žmogus

pareina iš menkės .......................... 35c
Dainų Knyga, apie 110 dainų ......... 75c
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................................... $1.50
Laimė ir Planetos .............................. 25c
Oficicrius ir Kareivis ........................ 15c
Naujas Savlzrolas, su paveikslais .... 50c
Saulės Ritulys, su visų planetų pa- 
ve’kslais ................................................... 40c
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes

už Dalinimą Nekatalikiškų /Plakatų 35c
Gyvenimas Stepuko Raudonosio ..... 35c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ...................... 30c
Duktė Marių, graži apysaka ........... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ................... 25c
Burykla ir Burtininkas .................... 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ......... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas ............. 75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ......... 15c
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 25c
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta .... .................... .’....... ............ ........ $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi............... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ........ :........  . 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiuuti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ............... 20c

Nedoras Žydas, {domuūs skaitymai .. 35c
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagelbps ................. 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ... 25c

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų ......... $1.00

Grigorius, kuris buvo prirakytas ant 
salos per 17 metų, graži apysaka .. 25c
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina .... 30c
Stebūklingas Zerkolas .......................... 25c
Dvarinė Pana ......................... .............. 25c
Ragana ir Jonas Keliauninkas ......... 25c
Keliautojai į Šv. Žemę, Jeruzolimą 25c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu- 

simiifimai ... .................     30c
Trys Užkeiktos . Karalaitės ................. 25c
Geri \ Pamokinimai ir Juokų Vežimas 16c 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ..............   30c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Nuo Papušku ant Burnos ir kitokių 

odos išbėrimų ......  '.. $1.26
Nuo Veperiškų ir Vėžio Ligų ......... $1.25
Mestis nuo bile kokio Niežulio, Pai-

liū, V.ČŽlo, JfcbjUs Ir) t.t. ......... ....... >2.25
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. $1.00
Neryjf ir nuo Sutukimo, po ........   85c
Inkstų, Kraujo Valytojas, p6 ..;........ «0c
Nuo Kosulio; Kokliušo, Dusulio ..... 60c
Vyriškumu Pataisymui ..... ........ -...... 85c
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ....... 60c
Vidurių Uuosųotojas *........................ 60c
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin

ti lovoj, po ................ .-........ 60c
Nuo užeisenėjusio kataro, Hay Fever 85c
Nuo nemalonaus kvapo .....    86c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ..... ,85c
Nuo romatiškų sausgėlų .................. 30c
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas ............................   60c
Palangos Trejanka, stambios šaknys 60c
Nuo vėžio ligbs Ir jos -kraujo už

teršimo ..............................    >1.25
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) ......... 85c
Mos|ls, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap-

degitnų, nubrilžijimų, įsikirtimų ir 
taip toliau .........   $2.25

M. BUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDYTOJAI
PATvnę

Reguliariam A. S. M. E. code darbui.
Nuolatiniai darbai. Bitinas darbas.
PATERSON BOILER &

TANK
150 RAILROAD AVE., 

PATERSON, N. J.
 (216)

GARO GAMINTOJAI 
IR 

APVALYTOJAI
KREIPKITĖS J WAREHOUSE 

DOWNS-SMITH
Brass & Copper Co., Inc.
304 EAST 45TH ST.. N.Y.C. 

MATXKITE MR. WILL.

(216)

KIAUŠINIŲ PATIKRINTOJAI
Patyrę. Gera Alga ir Darbo Sąlygos.
5 Dienų Savaitė. 1053 Raymond Blvd., 

Newark. N. J. Priešais Penn R.R. Stoties.
(216)

COREMAKERS
IR MOLDERIAI

NUOLATINIS DARBAS PRIE
ROSELLE FOUNDRY COMPANY, 

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

ROSELLE 4-2264. 
i 

' ■ / (21ft

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., j Kearny Sta.)

(219)

VIRINTOJAI I
Apsipažinę virinimu blėkinių kenų. 

NUOLĄTINIS DARBAS

BELLEVILLE CAN CO., 
83 Roosevelt Ave., 

Belleville, N. J. V
(21ft

REIKIA VYRŲ 
Nuolatinis pokarinis darbas 
Linksmas išlaukinis darbas

,ft,, Kreipkitės
TURNER BROTHERS NURSERY
MONMOUTH & PARKER ROAD

WEST LėNG BRANCH, N. J.
SKAMBINKITE LOJ^G BRANCH 2587

(217)

MATCH PLATE
MOULDERIAI \

Turi būt pirmos klasės.
Kreipkitės

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

PLAINFIELD 6-4676
(21ft

REIKALINGI
FLOOR IR MAŠINŲ 

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. VIRŠLąAcIAI.

, Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iŠ didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

VYRAI & BERNIUKĄ?
Nelavinti fabriko darbininkai

PASTOVUS PAKILIMAI
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusė už vįršlaikį.

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

APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. 840, iškaitant viršlaikius. 

INGE, 59 Pine St., New York City.

__________________________ <£
DIEMAKER

Patyręs prie automatiškų 
progressive dies. 

ACCO PRODUCTS 
89TH AVE. k 24TH ST., 

LONG ISLAND CITY/

‘ DŽIULERIAI
J>tyr$ prie vyriškų ‘ir moteriškų auksinių 

žiedų ir džiulerlų. Nuolatinis darbas, ' 
gera alga, viršlaikiai.

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

’ (211)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA FINldBRIŲ IR ABELNAI SIUVĖJŲ 
Nuolatinis Darbas. 

DEVINCENZO & YULA, 
28-30 East 4th St., New York.

(210)

puy WAR ĘOtyPS



Šeštas puslapis
'i

Madison Square Garde
ns Girdėsime Įdomią 

Programą
Šio mėnesio 18-tą įvyksian

čiame Amerikos Komunistų 
Partijos 26 metų sukakties mi-

William Z. Foster

nėjime, Madison Square Gar- 
dene, bus nepaprasta progra
ma: prakalbų, dainų, muzi
kos, scenos veiksmų ir šokių.

Prakalbas sakys: William 
Z. Foster, Robert Thompson, 
Peter V. Cacchione, Benja
min J. Davis, Jr.

Masinį spektaklį Freedom 
Has No Ending perstatys du 
šimtai mėgėjų ir profesionalų 
aktorių, dainininkų, šokėjų, 
tarpe tų Laura Duncan, Jack 
de Merchant, Bernie Hern, 
Jefferson Choras ir Liaudies 
Šokėjai.

Tikietai iš anksto gaunami 
pas Lietuvių Komunistų Kliu- 
bo narius. Jūs vistiek daly
vausite tame įspūdingame ir 
svarbiame sąskridyje, tad pra
šome įsigyti tikietą pas mus ir 
įsigyti tuojau. Patiems taipgi 
bus smagiau, nereikės stovėti 
eilėje prie tikietų. Anksčiau 
įeisite^ geresnę vietą pasirifik- 
sįte. Tikietai visam pirmam 
aukštui su ložomis po $1,-vi
siems aukštesniems po $60c.

L. K. N.
.»• ' ..-H , . ..

Monaco Darbuosis už 
O’Dwyer Išrinkimą
Frank Monaco, vienas iš or

ganizatorių Liberalų Partijos, 
pasisakė, kad jis rinkimuose 
miesto majoro darbuosis prieš 
tos partijos kandidatą Gold
stein, o už demokratų ir dar- 
biečių partijų kandidatą į ma
jorus — už gen. William F. 
O’Dwyer.

Monaco sakė, kad jis im
sis organizuoti po visą miestą 
Amerikos italų komitetus už 
O’Dwyer. Monaco, beje, iš Li
beralų Partijos buvo pasitrau
kęs jau pereitais metais, nors 
ten užėmė aukštą vietą, buvo 
jos vice-prezidentu, taipgi jos 
valstijiniame ir apskričio ko
mitetuose ir įstatų komisijoj.

Monaco yra advokatas, per 
pastaruosius 12 metų turįs ar
timus ryšius su unijomis ir 
patsai yra narys Typographi
cal Unijos Lokalo 6-to, kitaip 
žinomo kaipo Big 6.

MACY KRAUTUVĖS DARBININKAI 
ATSIEKĖ NAUJU LAIMĖJIMU

Macy’s department, krau
tuvės darbininkai, organizuo
ti į Lokalus 1 ir 5-tą, United 
Retail, Wholesale arid Depart
ment Store Employees (CIO),
šiomis dienomis gavo krautu
vės savininkų sutikimą nau
jam kontraktui.

Didžiausiais naujajame kon
trakte laimėjimais yra:

Pakeltos algos ne mažiau $2 
per savaitę, o tūluose skyriuo
se ir po daugiau;
i Nustatyta minimum alga 
$21.50 per savaitę pardavinė
tojams ir $21 visiems kitiems.

Nustatyta reguliariškas kė
limas algų nuo minimum iki 
aukščiausios. Seniau tūli dar
bininkai turėdavo išdirbti po 
7 metus, kad dasisiektų aukš
čiausios algos. Dabar pirmas 
pakėlimas po $1 per savaitę 
turi būti dadėtas už 60 die
nų. Bile kas jau išdirbęs 18 
mėnesių turi gauti mažiausia 
$27, o išdirbusiam 3 metus 
jau turi būti mokama aukš
čiausia mokestis, kokia moka
ma tos rūšies darbe.

Gauta ir kitų laimėjimų. 
Pavyzdin, . dirbantiems ant 
mokesties nuo pardavimų

Stanlio Žurausko 
Priimtuvės

Praeitą šeštadienį, rugs. 8, 
Šapolo ir Vaiginio užeigoj, 
147 Thames St., Brooklyne, 
buvo susirinkęs gražus būre
lis jaunimo, Stanlio žurausko 
giminių ir draugų, jį priimti 
ir palinkėti jam geros kloties 
atgal grįžusiam iš kar.. tarny
bos į civilinį gyvenimą.

Pares surengimu ■ daugiau
siai rūpinosi Prankaičiai (jo 
sesutė ir švogeris). Pastarasis 
buvo ir master of ceremonies. 
Oficialiu kalbėtoju buvo Jo
nas Jakulevičius. O pats Stan- 
lis papasakojo savo įspūdžius, 
įgautus tarnyboje. ■

Poškaus orkestrą aprūpino 
šokėjus muzika.

Rengėjai ir pats Stanį is: la
bai nuoširdžiai visiems ‘dėko
ja už atsilankymą ir už aukas 
lėšų padengimui.

Linkime korporalui Stanliui 
žurauskui geros kloties, sugrį
žusiam atgal į civilinį gyveni
mą ir tikimės ateityje tankiai 
su juo pasimatyti mūsų paren
gimuose.

Frentas.

Kitas Unijos bokalas 
Už O’Dwyer 

t _
Liberalų Partija ir jos re- 

publikonų kandidatas į ma
jorus Jonah Goldstein gavo 
dar vieną smūgį. Retail Dry
goods Employees Unijos Bo
kalas 1102 (CIO) pasisakė už 
O’Dwyer. Lokalas pirmiau 
kooperavo su Liberalų Partija.

Charles Coburn, Irene Dunne ir Alexander Knox 
komiškoje filmoje “Over 21.”

(commission) užtikrinta ato
stogos ir šventadieniai su al
ga. Taipgi nustatyta skirtumai 
mokesčių už darbus skirtin
gais šiftais. Už popietinį dar-
bą, prasidedąntį nuo 1 vai., 
moka po 5 nuošimčius dau
giau, o po pusiaunakčio 7.5 
nuošimčius daugiau už rytme
tinį darbą. Mokės nuo atėji
mo įstaigon iki išėjimo tiems, 
kuriems reikia persimainyti 
uniformas. Seniau už tą lai
ką nemokėdavo. Gauta mokes
tis atleidžiamiems iš darbo— 
savaitinės algos kiekis ekstra 
mokesties išdirbusiems nuo 
metų iki 3 ir po daugiau, iš
dirbusiems ilgiau.

Naujasis kontraktas palie
čia nuo 3,200 iki 5,000 parda
vinėtojų ir nepard avinė jau
čius, išskyrus apie 1,800 ofi
sų darbininkų, kurie dar or
ganizuojasi. Bet kaip greit su
siorganizuos, unija turės tei
sę juos atstovauti, tikimasi ir 
juos padengti tuo pačiu kbn- 
traktu. j

Visi laimėjimai, beje/ ro- 
kuojami nuo vasario 1-mos, 
šių metų, tad darbininkai gaus 
po geroką saują jau susitau
piusių pinigų.

Šaukia Konferenciją už 
Darbus Visiems

New Yorko mieste šaukia
ma konferencija šio mėnesio 
23-čią, viešbutyje Commo
dore. Konferencija svarstys, 
kaip įvesti mūsų krašte siste
mą, kurioje visi žmonės būtų 
vyriausybės užtikrinti darbu. 
Kad federalė vyriausybė, būtų 
atsakominga už lygias teises 
ir progas prie darbo visiems, 
be skirstymų, be diskriminaci
jos.

Žemos Algos Kenkia 
Darbui Įstaigos^.

Sako Unijistas '
Valstijos įstaigose nepajėgi- 

mas išpildyti reikalavimų pa
eina nuo gub. Dewey blogo 
nusistatymo algų klausimu, 
sako James V. King, CIO Sta-. 
te, County and Municipal 
Workers unijos prezidentas.

King taip pareiškė guber
natoriui jam pasiųstame laiš
ke, kuriame reikalauja pakel
ti valstijos darbininkams al
gas $400 metams, nustatyti 
$1,600 minimum. Taipgi rei
kalauja numažinti valandas 
raštiškų darbų, darbininkams 
iki 35 ir visiems kitiems iki 
40, su laiko ir pusės mokesti- 
mi už viršlaikius.

Unijos reikalavimai palie
čia 50,000 New Yorko valsti
jos darbininkų.

King nurodo, kad dėl men
kų algų ir sunkių sąlygų, tū
lom agentūroms, kaip kad Ne
darbo Apdraudos Divizijai ir 
tūlom kitom, trūksta darbi
ninkų ir dėl to negali tinka
mai patarnauti. Tačiau atleis
ti iš privatinės industrijos dar
bininkai tų darbų nenori imti, 
nes juose yra didesnė atsako
mybė, o žmoniško pragyveni
mo vis vien neužtikrina.

Unijos viršininkas taipgi sa
ko, jog neleistina valstijos 
darbininkams dirbti 48 iki 72 
valandų darbo savaitę, kuo
met milionai žmonių neturi 
darbo visai. Jis reikalavo gu
bernatoriaus tuojau pervesti 
visas valstijos įstaigas į trum
pesnių darbo valandų savaitę. 
Tuomi, sako jis, valstijos įstai
gose rastųsi darbų tūkstan
čiams grįžusių iš karo vetera
nų ir atleistų iš šapų karo 
darbininkų,.

Parvyko iš Tarnybos 
Atostogų

Edward Rutken, vienatinis

Vartotojų Organizacija 
Prašė Nesustabdyti 
Mėsos Padalinimo

Sužinoję, kad mėsos pada
linimas planuojama sustabdy
ti spalių 1-mą, o mėsos tebėra 
permažai, kad užtektų visiems 
be padalinimo, New Yorko 
miesto vartotojų organizacija 
telegrafavo prezidentui Tru- 
manui prašymą palikti mėsos 
padalinimą ilgesniam laikui.

Vartotojų Tarybos (Consu
mers Council) sekretorė Jea
nette Turner pareiškime pre
zidentui rašė:

“Neįmanoma bus išlaikyti 
mėsos lubines kainas be pada
linimo prie dabartinių sąlygų, 
kuomet pareikalavimas yra 
didesnis už išteklių. Tas fak
tas, kad mes pastarosiomis po
ra savaičių turėjome daugiau 
mėsos padėjo mums pralaužti 
juodojo turgaus galią ant mė
sos New Yorko mieste.”

sūnus žinomųjų Nellies ir 
Stanley Rutkūnų, gale perei
tos savaitės parvyko pas tė
vus trim savaitėm atostogų.

Eddis, marinas kadetas, pa
staraisiais apie trim mėne
siais plaukiojo po jūras su 
laivu, pratimams. Aplankė 
daugelį tolimų salų. Tuose 
pratimusoe, kol karas tęsėji, 
aišku, buvo galimybių susidur
ti ir su tikraisiais karo veiks
mais, ne pratybiniais, nors ir 
tie pratybiniai nėra lengvi. 
Kandidatas į oficierius turi 
pats išmokti viską nuo pra
džios iki galo, ne tik iš rašto, 
bet ir praktikoje, kad būda
ma^ oficieriu galėtų tiksliai 
patarti jo vadovybei! paves
tiems kitiems.

Dabar, karui pasibaigus, ir 
kadetų tarnyba smagesnė, 
pratimuose ir užbaigus moks
lą nereikės susidurti su priešų 
ugnimi. Nereikės, jeigu mes 
mokėsime išlaikyti demokrati
nių kraštų vieningumą ir iš
saugoti taiką.

Lincolno Brigadiečiy 
Sąskridis

Abrahomo Lincolno Briga
dos Veteranai ruošia 9-tą me
tinį balių. įvyks šio šeštadie
nio vakarą, 15-tą, didžiajame 
Manhattan Center Ballruimy- 
je, 34th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Tai bus paminėjimui perga
lės prieš nacius ir japonus, 
taipgi pasveikinti artėjantį at- 
sisteigimą Japonijos respubli
kos. Veteranai įsitikinę, jog 
tas, už ką jie kariavo prieš 
8 ir 9 metus, ne už ilgo išsi
pildys, kad Ispanija vėl bus 
laisva.

Filmus-^Teatrai
EMBASSY NEWSREEL 

TEATRUOSE
šią savaitę rodoma mūsų lai

vyno pribuvimas į Tokio oku
puoti Japoniją. Generolas Mac-

Arthur atvyksta lėktuvu. Mari
nai išsikelia ant “šventos” ja
ponų žemės, kuri, kaip buvo 
pasakojama eiliniams japęn. 
per šimtmečius, buvo paties 
Dievo saugoma tik japonams. 
Japonų ataką ant *amerikiečių 
laivo. Gen. de Gaulle pasitiki
mas New Yorke. Mme. Chiang 
Kai-shek lankosi Washingtone.

ROXY TEATRE
Prie 7th Ave. ir 50th St., 

New Yorke, rodomoji smagi 
filmą “State Fair” pradėjo an
tra savaitę. Scenoje baletas ir 
nemaža grupė svečių aktorių.

“CAROUSEL” GAVO 
ATŽYMĖJIMĄ

Greta to, kad puikiai vaidi
namas, šis muzikaliŠkas Teat
ro Gildijos veikalas — jo akto
riai — atsižymėję ir patrijotiš- 
kai. Jiem įteikta pagarbos po- 

j žymis už išpirkimą virš 200 
j nuošimčių savo kvotos 7-tos 
! Karo Paskolos bonais. Pagar- 
! bos lakštas įteiktas nuo Majes
tic Teatro estrados, W. 44th 
St., New Yorke, kur vaidina tą 
veikalą.

Unijislai Laimėjo
Rakandų Apmušėjų Loka

las 76-tas laimėjo po 15 cen
tų per valandą pakėlimus al
gų visiems to lokalo darbi
ninkams bendrame šapų sa
vininkų kontrakte su lokalu.

Kiti laimėjimai yra: 8 šven
tės su alga, pakėlimas mini
mum mokesties nuo $1.30 iki 
$1.50 per valandą. Taipgi nau
ju kontraktu padengiama iš- 
siuntėjai, porteriai ir pagelbi- 
ninkai, ko pirmiau nebuvo .

REIKALAVIMAI
Reikalingas žmogus dirbti prie 

graborystės profesijos. Pageidauja
ma, kad atsišauktų žmogus, kuris 
supranta šią profesiją, arba priim
sime ir asmenį, kuris norėtų mokin
tis graborystės. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po antra
šu: 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas' STagg 2-5043.

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
» • c.

GRAŽIAI ĮRENGTA 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 užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Literatūros Draugijos 
Nariai Gaus Knygą

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 13 
d., 7:30 vai. vakare, Laisvės 

svetainėj, įvyks'Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos 
susirinkimas. Jis bus svarbus. 
Visi atėję nariai gaus tik išė
jusią gražią ir svarbią knygą 
“Bernardo Gavelio Klaida.” 
Ateikite ir atsiimkite knygą.

George Kuraitis,
' Kp. Org.

---------------- ----------------------
/

“LAISVES”
Koncertas
Lapkričio-Nov. 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

PASILINKSMINKITE
Central Brooldyne

pas

ANDRIŲ A. PURICKĮ
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame. 
rikoniškais* Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-' 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: f
( 1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
PRIEINAMOS KAINOS

'306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

>4 ►

J. GARŠVA 
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam. + 
231 Bedford Ave. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Darome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

* *

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis 'išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




