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ir siunčia sveikinimus Murav- 
jovo papėdininkams — lietu
vių tautos korikams,“ gieda 
vienas amžinai prasikeikęs 
klerikalas. Komunistai jam 
esą “biauriausi išgamos ir ver- 
giškiausi maskolb e r n iai“ 
(Draugas, rugs. 14 d.).

Šimutis turėtų žinoti, kad 
keikimasis yra didelis nusidė
jimas. Kunigas Prunskis turė
tų neduoti jam nuodėmių at
leidimo.

★ ★ ★
Komunistams, žinoma, nei 

šilta nei šalta. Klerikalų bur
nojimai nepakeis situacijos. 
Lietuvių tauta jų malonės ne
prašo. Jau seniai aišku, kad 
jie yra tautai prarasti vaikai. 
Ji be jų labai gražiai apsieina.

★ ★ ★
Lietuvių tauta pasirinko 

naują kelią. Tasai kelias veda 
i laisvesnį ir geresnį gyveni
mą visiems josios žmonėms.

Kapitalizmas jai nešė tik 
nelaimes ir kentėjimus. Socia
lizmas atneš džiaugsmą ir lai
mę.

★ ★ ★
Londonan nuvažiavo George 

Meany, kaipo svečias Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso kon
vencijos. Leista jam buvo pa
kalbėti. Meany išniekino ir iš
plūdo Tarybų Sąjungos darbo 
unijas, kurių broliškas delega
tas irgi ten buvo.

Meany pasielgimas tikrai 
kiauliškas. Tarybų . Sąjungos 
ir Anglijos darbo unijos gra
žiai sugyvena ir darbuojasi iš
vien, kad suvienyti organizuo
tus darbininkus viso pasaulio. 
George Meany, vardu Ameri
kos Darbo Federacijos, bandė 
ton vienybėn įvaryti kylį. Jam 
tas, aišku, nepavyko.

Italijos Komunistų Partijos 
vadas Togliatti prabilo kolo
nijų klausimu. Jokių kolonijų 
Italijai nebereikia, jis pareiš
kė. Kolonijos reiškia imperia
lizmą. Kolonijos Italijai buvo 
didžiausia nelaimė. Buvusios 
Italijos kolonijos tegul būna 
laisvos šalys!

Tuo tarpu kitos Italijos po
litinės partijos kalba apie at
gavimą visų prieškarinių ko
lonijų. Jos nepasimokė iš Mus- 
solinio politikos, privedusios 
tautą prie pražūties slenksčio.

Italams užtenka Italijos. 
Italija turėtų priimti Togliatti 
blaivų patarimą.

Mūsų krašto samdytojai 
pradėjo šiauštis prieš organi
zuotus darbininkus. Jų valdo
ma komercinė spauda pradėjo 
vo^ti pikčiausio kurstymo po
litiką. Tokie laikraščiai, kaip 
New York Times ir Tribune, 
pradėjo lenktyniuotis su 
Hearsto ir Howard-Scripps 
spauda.

Darbininkų reikalavimai al
gas pakelti esą nepateisinami. 
Roosevejtas ir Trumanas iš
tvirkinę darbininkus, duodami 
jiems tai, ko jie prašė. Karas 
praėjęs ir darbininkai turį pri
prasti prie mažesnių uždarbių.

Sunku pasakyti, ko sulauk
sime. Labai panašu į anuos 
laikus po Pirmojo Karo. Ka
ro pelnais nutukusios industri
nės korporacijos vėl gali už
simanyti palaužti sustipriėju- 
sias darbininkų jėgas.

Samdytojams šiauštis ir grū
moti pagelbsti ta situacija, 
kad darbininkų frontas per
skeltas per pusę. • Nejaugi 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir CIO vadai nepamatys grū
mojančio pavojaus?

★ ★ ★
Gen. de Gaulle kliedą, p 

menševikas Leon Blum jam 
turavoja. Jie nori vakarinės

(Tąsa 5-me pusi.)

Japonija Turi Būti 
Užimta bent 20 Metų 

Sako Wainwright
Washington*) Valdžia Susirūpinus, kad Generolai MacArthur 

Ir Eichelberger Gal Bus Peršvelnūs Japonijai
Washington. — Genero

las Jonathan M. Wain
wright, buvęs japonų be
laisvis, ragino laikyti Japo
niją užimtą bent 20 metų, 
kad galima būtų išnaikinti 
japonų militarizmą, jų žiau
rumą ir perfiidelį didžiavi
mąsi prieš kitas tautas.

Belaisvių stovyklose eili
niai Japonijos kareiviai be 
jokios priežasties mušė gen. 
Wainwrighta ir kitus auk
štus talkininku karininkus 
ir civilius valdininkus. Tuo- 
mi japonai norėjo parodyti, 
kad paprastas japonas esąs 
aukštesnis “sutvėrimas” už

B-29 Bombonešiai Suardė Japonų 
Nervus; o Atominė Bomba Buvo 

Tik Priekabė Karui Baigti

Prezidentas Pranešė Apie Būtiną 
Europai Pagalbą; Be Jos Žmonės 
Ten Badautų, Negalėtų Atsigauti

Tokio. — Didieji Ameri
kos bombanešia B-29 per 5 
mėnesius suardė japonam 
nervus; bombanešių baimė 
išvaikė darbininkus iš fab
rikų. Jie galvatrūkčiais bė- 
go iš miestų į kaimus ir ne
paisė valdžios ir policijos į- 
sakymų grįžti darban. Dar
bininkai rūpinosi tik savo 
gyvybę apsaugoti ir šiaip 
taip maisto susirasti. Dau
gelis valdininkų taip pat 
bėgo iš miestų. Dauguma 
karinių fabrikų dar nebuvo 
bombų paliesta ir būtų ga
lėję dirbti, jeigu išgąstis 
nebūtų išblaškęs darbinin
kų ir darbvedžių, kaip rašo

Sovietai Norį 6 Bi
liūnų Paskolos iš 
Jungtinių Valstijų
Maskva. — Pas premje

rą Staliną atsilankė septy
nių Amerikos kongresmanų 
komisija. Jie ištisą valandą 
kalbėjosi su ‘Stalinu “lais
vai ir atvirai,” sako Asso
ciated Press.

Neoficialiai pranešama, 
jog Stalinas pageidavo 6 
bilionų dolerių paskolos iš 
Jungt. Valstijų. Paskola 
būtų reikalinga atitaisyti 
kariniams nuostoliams ir 
gerinti žmonėms gyvenimą. 
Stalinas užtikrino, jog So
vietai atsiteistų paskolą, 
bet norėjo, kad jinai būtų 
duotų ilgokam laikui ir už' 
nedideles palūkanas. Žymi 
paskolos* dalis būtų panau
dota mašinerijos pirkimui 
iš Amerikos.

REIKALAUJA SOVIETŲ 
SĄJUNGAI ATLYGINI

MO Iš ITALIJOS

London.— Sovietų užsie
nio reikalų komisaras Mo
lotovas ' pareiškė,, jog So
vietų vyriausybė taip pat 
suinteresuota buvusiomis 
Italijos kolonijomis.

Sovietų 'Sąjunga reika- 

aukščiausią kitatautį.
Antradienį pranešta, jog 

Amerikos valstybės de- 
partmentas susirūpinęs ge
nerolų MacArthuro ir Ei- 
chelbergerio pareiškimais 
apie lengvą Japonijos užė
mimą. Eichelberger kiek 
pirmiau sakė, kad užteksią 
tik vieniems metams Japo
niją užimti. Paskui genero
las MacArthur . pareiškė, 
kad 200,000 amerikiečių bū
sią gana Japonijos užėmi
mui. Iš to pasidarė įspū
dis, kad amerikiniai ko- 
mandieriai linkę peršvel- 
niai elgtis su Japonija.

New Yorko Posto kores
pondentas Martin.

Vienas japonas fabrikan
tas jam sakė:

“Jūsų B-29 bombnešiai 
nesunaikino mūsų fabrikų,- 
bet jie sunaikino žmonių 
dvasią. Mes tapome nervi
niais griuvėsiais. Atominė 
bomba nesumušė mūsų, bet 
ji davė progą imperatoriui 
pabaigti karą, nors armi
jos vadai reikalavo jį tęsti. 
Jeigu karas nebūtų pabaig
tas, tai būtų įvykus revo-

Viesulas Floridoj padarė 
6p mil. dolerių žalos.

Japoniškas Hitleris, 
Generolas Tojo - 

Kyšininkas
Tokio. — Buvęs Japoni

jos premjeras, generolas 
Hideki Tojo savo laiku da
vė Mitsubishi fabrikantams 
ypač.riebius karinius užsa
kymus. Už tai jie padova
nojo jam miliono dolerių 
vertės palocių. Gen. Tojo 
paskui mėgino palocių par
duoti, bet kai pirkikų ne
surado, tai pats jame gyve
no, ‘iki Amerikos lakūnai 
keliomis bombomis palocių 
sunaikino.

Tai Tojo, vadinamas ja
ponišku Hitleriu, suplanavo 
pasalingą užpuolimą prieš 
Amerikos Perlų Uostą. 
Pirm amerikiečiams sui- 
mant Tojo, kaip pirmojo 
numerio karinį kriminalis- 
tą^ jis persišovė, bandyda
mas nusižudyti. Amerikie
čiai gydo jį teismui.

i

lauja 600 milionų dolerių 
atlyginimo iš Italijos, už 
nuostolius, kuriuos italų 
kariuomenė padarė sovieti
niame fronte.

Šie klausimai iškelti di
džiųjų talkininkų užsieni
nių ministerių konferencijo
je Londone.

Šimto dūkstančių Dolerių 
Parama Lietuvos Žmonėms

Mūsų speciališkoji rinkliava Lietuvos žmonėms dra
bužių, čeverykų ir maisto eina prie pabaigos. Šis mėnuo 
yra paskūtihiš.. Tuo svarbiu reikalų dar kartą norime 
pasikalbėti su mūsų geraširdiškąja lietuviškąja visuo
mene. Dar kartą norime tuo trijų mėnesių rinkliavos 
reikalu atsišaukti į jus, broliai ir seserys, Amerikos 
lietuviai, Lietuvos žmonių draugai ir prieteliai.

C Mes esame pasibrėžę atsiekti aukštą tikslą, būtent, 
; su Dešimtuoju Siuntiniu pasiųsti Lietuvon šimto tūk
stančių dolerių ($100,000.00) paramos. Bet turim jums

1 pranešti, jog nė pusės to tikslo dar nesame pasiekę. 
Aišku, jog kolonijose daug daiktų yra surinkta ir ne
atsiųsta Centran, tačiau mes esame labai susirūpinę. 
Mes bijome, kad tikslas gali būti nepasiektas, jeigu vi
sos kolonijos tuojau nesiims už darbo su didesne ener
gija. Oras dabar yra atvėsęs, patogiau eiti į stubas ir 
prašyti žmonių paaukoti Lietuvos žmonėms tai, ką jie 
išgali. Tai prakilnus ir garbingas darbas ir jo turėtų 
imtis šilta ranka kiekvienas susipratęs lietuvis.

Šias kelias likusias rugsėjo mėnesio dienas pilnai iš
naudokite baigimui trijų mėnesių speciališkos rinklia
vos Lietuvos žmonėms paramos.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto skyriai, pasis- 
tengkite gautas drapanas peržiūrėti, kiek galima, su
rūšiuoti ir be delsimo siųsti Centran. Jūsų pasidarbavi
mas ant vietos pagelbės Centrui greičiau paruošti De
šimtąjį Siuntinį dėl išsiuntimo. Kaip jau buvo skelbta, 
norime, kad šios mūsų dovanos išeitų spalių mėnesį ir 
pasiektų Lietuvą prieš didžiuosius šalčius. Tomis dova
nomis mes padėsime tūkstančiam Lietuvos žmonių, y- 
patingai vaikučių, ypatingai našlaičių, apsiginti nuo 
šalčio.

Dar kartą prašome ir šaukiame: Pasidarbuokite!
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R. W. R.

417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

ALIUMINO TRUSTAS KENKS 
KARINĖMS PASTANGOMS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Tom Clark raportavo, 
kongresui, kad Melionų A- 
merikos Aliumino kompani
ja varžė to metalo gamybą 
ir taip kenkė kariniams šio 
krašto reikalams. Clark sa
kė, jog ta kompanija savo 
rankose turi 90 procentų 
visos aliumino pramonės A- 
merikoj ir veikia kaip trus- 
tas, smaugiąs mažesnius 
pramonininkus toje srityje. 
Generalis prokuroras todėl 
siūlė panaikinti šį trustą, 
suskaldant Aliumino kom
paniją į dalis. Bet jis pri

Anglų Vadas Baudžia Patterson Būsiąs Nau- 
Už Japonų Žeminimą jas Karo Sekretorius
London. — Vienas anglų 

oficierius Singapore pri
vertė suimtus japonų gene
rolus ir valdininkus atsi
klaupti ir kaktomis paliesti 
žemę. Anglų admirolas 
Mountbatten, vyriausias 
talkininkų koma ndierius 
pietinėje - rytinėje Azijoje, 
už tai nubaudė tą oficierių. 
Esą, mes neturime taip 
kvailai - nachališkai elgtis 
su japonais, kaip jie elgė
si su mūsiškiais belaisviais.

Valdžia Taikys Auto. Darbi
ninkus su Fabrikantais

Washington. — Darbo 
departmento galva Lewis 
B. Schwellenbach sakė, jog 
jis tuojau dės pastangų tai
kyti automobilių darbinin
kams su fabrikantais. Prez. 
Trumanas duos jam gana 
plačių įgalinimų tam 
reikalui.

dūrė, kad nereikėtų ją 
“baudžiamai sutrupinti.”

Ta kompanija buvo pasi
žadėjus pagaminti įvalias 
aliumino kariniams reika
lams. Pasižadėjimu jinai 
stengėsi sulaikyt valdžią 
nuo kitų aliumino fabrikų 
atidarymo. O kada reikėjo, 
tai pasirodė, jog Amerikos 
Aliumino kompanija ne
įvykdo pasižadėjimų.

Pirmiau ši kompanija ū- 
mai pakėlė aliumino svaro 
kainą nuo 19 iki 38 centų, 
nors to metalo gaminimas 
vis pigiau atsiėjo.

Washington. — Praneša
ma, kad Henry L. Stimson 
pasitraukia iš- karo sekre
toriaus vietos. Prez. Tru
manas skiriąs Pattersoną 
nauju karo sekretorium. Pa- 
ttersonas iki šiol buvo karo 
sekretoriaus pavaduotojum.

Nesutinka Priimt. Savanorius
Tik 1 Metam į Armiją

Washington. — Kongre
so karinių reikalų komite
tas siūlė priimti vieniems 
metams kaipo savanorius 
tuos draftuotus kareivius, 
kurie ištarnavo ne mažiau 
kaip 6 mėnesius. Kongres- 
manai dauguma balsų atme
tė šį siūlymą; sako, vienų 
metų tarnyba būtų per- 
trumpa ir silpnintų armiją.

Tokio. — Nusižudė ja
ponų generolas Yoshio Shi- 
notsuka, persipjaudamas 
gerklę. Jis buvo Japonijos 
karo tarybos narys.

__ *

ulomobflhą Darbi
ninkai Ruošiasi

Didžiam Streikui
Fordo, General Motors ir Chryslerio Automobilių Kompani

jos Atmeta Reikalavimą Pridėt 30 Procentų Algų
Detroit, Mich. — CIO 

Jungt. Automobilių Darbi
ninkų Unijos centras pa
skyrė strategijos komitetą 
iš šešių viršininkų. Komi
tetas kreipsis į valdinę Dar
bo Santykių Ta
rybą, kad pravestų dar
bininkų balsavimus dėlei 
streiko visuose General’ 
Motors, Fordo ir Chryslerio, 
automobilių fabrikuse.

Unija reikalauja pridėti 
darbininkams 30 procentų 
algos. Pranešama, kad tie! 
trys didieji automobilių fa
brikantai susitarė atmesti ; 
reikalavimą. Jeigu dėl to 1

Washington. — Prezid. 
Trumanas išleido pareiški
mą dėlei būtinai reikalin
gos paramos išlaisvintiem 
Europos kraštam. Sako, ,be 
tos paramos ten žmonės tu
rėtų badauti, gaišti ir nega
lėtų savo ūkio ir pramonės 
atsteigti.

Prezidentas pranešė, jog 
Amerikos valdžia planuoja, 
iki naujų metų pasiųsti se
kamus reikmenų kiekius 
apmokančiom už juos val
džiom ir per UNRRA ne
mokamai:

8,000,000 tonų anglies, 
arba truputį daugiau, negu 
1 proc. viso Amerikoj pa

Badaudami Vokiečių Demonstruoja prieš 
Vergai Valgė Mirų- Anglus už 4 Lenkų 

šiųjų Lavonus Nusmerkimą Mirti
Luneberg, Vokietija. — 

Karinis anglų teismas pra
dėjo bylą prieš nacius kari
nius kriminalistus, kurie 
tiksliai badu marino, tie
siog žudė ir pragariniai 
kankino belaisvius Belsen 
koncentracijos stovykloje. 
Anglų prokuroras i)ulk. 
Backhouse parodė, jog ba
do verčiami belaisviai daž
nai valgydavo mirusiųjų 
savo bendrų žmogieną, o 
troškinamieji gerdavo at
matų srutas.

Tarp teisiamųjų yra na
cių vadas Josef Kramer 
ir neapsakoma žiaurūnė Ir
ma Gresse.

Irma, be kitko, užpjudy
davo šunis sudraskyti gy
vus belaisvius; surišdavo 
kojas moterims prieš pat 
gimdymą ir juokdavosi, 
žiūrėdama į jų kančias.

....... < 
Hooverio Patarimas dėl 

Karinių Paskolų
Washington. — Buvęs 

prezidentas Hooveris pata
rė, kad Amerika tik metam 
atidėtų karinių skolų rin
kimą iš talkininkų, bet esą 
neturėtų jas dovanoti.

i streikas įvyktų, jis palies
tų 1,250,000 darbininkų au-

1 tomobilių pramonėje.
Kompanijos tiksliai pro

vokuoja streikus paskiruo
se fabrikuose. Tuo būdu jos 
stengiasi suardyti sutartiną 
darbininkų veikimą. Taip 
antai, Kelsey-Hayes ratų 
fabrikantai sukurstė kelių 
tūkstančių savo darbinin
kų streiką, o Fords uždare 
savo automobiliu darbus 
visoj šalyj, girdi, dėl ratų 
stokos.

Prasidėjo žibalo' darbi
ninku streikas Texase.

gaminamo anglies kiekio; 
150,000,000 svarų mėsos; 
70,000,000 bušelių kviečių; 
28,000 tonų cukraus; 90,* 
000,Q,00 svarų žirnių ir pu
pų; 13,000,000 svarų taukų; 
60,000,000 svarų sūrio; 200,- 
000,000 svarų išgarinto pie
no; 125,000,000 svarų džio
vinto pieno miltelių ir t.t.

Be to, bus pasiųsta tam 
tįkri kiekiai audeklų, odų, 
sėklinių grūdų, medikalių 
reikmenų ir kitų dalykų.

Nežiūrint to, amerikie
čiams užteks maisto pro
duktų ir kitų reikmenų, sa
kė prezidentas.

Varšava. — Dideli lenkų 
būriai čia demonstravo 
prieš Anglijos ambasadą. 
Jie protestavo, kad anglų 
teismas Padeborne, Vokie
tijoj, nusmerkė mirti ketu
ris lenkus, o 39 kitus nu
teisė kalėti iki gyvos gal
vos. Šie lenkai buvo nacių 
verstinų darbų vergai.

Karinis anglų teismas 
nusmerkė juos dėl to, kad 
susikirtime su naciais lie
pos mėnesį jie užmušė 7 
vokiečius.

Demonstrantai Varšavoj, 
Lodziuje ir kituose Lenki
jos miestuose reikalavo at
šaukti mirties sprendimus 
prieš keturis minimus len
kus.

__ z._______
IKI KALĖDŲ BUS PA

LEISTA 839,000 JŪ
REIVIŲ

Washington. — Amerikos 
laivynas iki kalėdų paleis iš 
tarnybos dar 839,000 jūrei
vių. Bus paleista ir 1,670 
laivyno gydytojų.

Athenai.—Fašistinė grai
kų policija puolė streikie- 
rius.
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Atgenančioje Vokietijoj
United Press žinių agentūra paskelbė 

iš Frankfurto (ant Maino upės) žinią 
apie ten įvykusį (praeitą sekmadienį) 
masinį mitingą, sušauktą to miesto ko
munistų ir socialistų.

Tai buvo didelis mitingas, — tūkstan
čiai vokiečių darbininkų jame ėmė da- 
lyvumą. Ir tai buvo pirmas tos rūšies 
mitingas amerikiečių okupuotoje Vokie
tijos zonoje.

Svarbu pabrėžti tai, kad abiejų parti- 
• jų lyderiai kietai užakcentavo tai, jog 

šiedvi parti ji ateityje veiks bendrai, 
veiks išvien, kad nunacizuoti Vokietiją, 
kad greičiau ją atstatyti, kad užtikrinti 
josios gyventojams maisto ir pastogę, 
kad užtikrinti Vokietijai žodžio ir spau
dos laisvę.

Šiame didžiuliame mitinge komunistus 
atstovavo Walter Fisch, o social-demo- 
kratus — Franz Ulrich. Abu susilaukė 
didžiulių ovacijų iš apie 5,000 susirinku
sios publikos.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad jau ir amerikiečių . 

kontroliuojamo j Vokietijos zonoje prasi
deda organizuotas politinis darbininkų 
judėjimas pasireikšti. Galimas daiktas, 
kad tai neužilgo pasireikš ir Bavarijoje, 
ir-kitose srityse. Tarybų Sąjungos kont
roliuojamo j Vokietijos zonoje jau seniai 
politinės anti-fašistinės partijos veikia 
ir veikia pasekmingai. Ten komunistai 
su socialistais (pasimokiusiais iš prieš
karinių klaidų) veikia išvien. Centriniai 
jų komitetai, atrodo, bene pusiau orga
niškai jau yra susirišę.

Reikia laukti, kad ir britų ir francū- 
zų kontroliuojamose zonose bus pasekta 
panašiu pavyzdžiu.

Atgemančios Vokietijos viltis teglūdi 
tik darbininkų judėjime. Jei darbinin
kų judėjimas (politinis ir profesinis) 
sutvirtės, giliai suleis šaknis liaudyje, 
tai visokiems hitlerininkams neužilgo 
bus padarytas galas. Atsiminkime: ne 
ginklas, ne talkininkų armijos galutinai 
išravės Vokietijos dirvą, apvalydamas 
jas nuo fašistinių usnių ir kitokių pikt
žolių, bet tik pačių vokiečių darbininkų 
judėjimas! Jam amerikiečiai ir britai tu
rėtų suteikti visas progas atsistoti ant 
tvirtų kojų, nes tik jis vienas neša Vo
kietijos liaudžiai šviesesnę padėtį.

Deja, neseniai mes skaitėme eilę 
straipsnių apie dalykų padėtį amerikie- 
kiečių valdomoj Bavarijoj, kur klerika
lai ir su jais visoki Hitlerio sandarbi- 
ninkai dar vis vyrauja! Amerikiečiai

Plieno Magnatą Pelnai
CIO prezidentas Philip Murray pa

skelbė, kad Jungtinių Valstijų plieno- 
geležies trustas per praeituosius penke
rius metus pasidarė du bilijonus dolerių 
gryno pelno, kurį tos kompanijos moka 
gražiai paslėpti nuo visuomenės. Tasai 
pelnas kompanijoms lieka po visų taksų 
apmokėjimo.

Ką padarė plieno trustas, tą patį pa
darė ir kiti trustai, bei kompanijos. Visi 
fabrikantai ir kasyklų savininkai karo 
metu susidėjo pasakiškus pelnus. Atsi
rado naujų milijonierių ir bilijonierių. 
Tuo pačiu sykiu darbininkai, karo metu 
“turėję gerus laikus”, šiandien metami į 
bedarbių eiles arba, kurie dirba, laukia 
kapojimo algų!

Dėl to automobilių pramonės darbi
ninkai, plieno pramonės ir kitų pramo
nių darbininkai reikalauja dabar pa
kelti jiems algas. Algps turi būti pakel
tos tam, kad išsigelbėti nuo skurdo ir 
vargo. Algų pakėlimas reikalingas ne
tik darbininkams, bet ir visam kraštui. 
Nes jei darbininkams algos nebus pa
keltos, tai neužilgo mes susilauksime to
kio ekonominio krizio, kokio iki šiol ne
same turėję.

Ką gi į tai atsako samdytojai, fabri
kantai?

Jie, nujausdami darbininkų siekimąsi, 
patys pradeda prieš organizuotus darbi
ninkus ofensyvą, kad jiems nukapoti al
gas, kad pakenkti jų organizuotumui, 
darbo unijoms.

Štai, kodėl visi darbininkai, priklausą 
CIO arbą ADF unijoms, privalo tvirtai 
laikytis ir kovoti už pakėlimą algų!

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily Trečiadienis, Rugsėjo 19, 1945
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Naujasis Profsąjungų 
Internacionalas

Dienraštis Vilnis rašo:
“Mes buvome padarę klaidą, rašydami 

apie būsimą darbo unijų kongresą Pa
ryžiuje. Pasaulinėn Darbo Unijų: Ųede- . 
racijon priklauso ne 40 miliohų, bet 70 
milionų darbininkų.

“Niekad praeityje nebuvo tokios stip
rios ir galingos darbininkų organizaci
jos!

“Vienas iš tos didžios organizacijos 
steigėjų, Sidney Hillman, jau pasiekė 
Paryžių. Pasaulinės Federacijos kongre
sas prasidės Paryžiuje 25 dieną šio mė
nesio. Kongresas priims konstituciją ir 
išrinks organizacijos viršininkus.

“Nėra abejonės, kad kongresas bus 
pasekmingas.

“Beveik viso pasaulio darbo unijos, at
stovaujamos Pasaulinėj Darbo Unijų 
Federacijoj — pradėjus Australija, bai
giant Kinija, Meksika, Indija. Vokietijos 
darbo unijos, o vėliau ir Japonijos taip- 
pat prisidės prie šios internacionalės or
ganizacijos.

“Tik Amerikos Darbo Federacijos 
bosai ožiuojasi, žioplai aiškindamies, 
kad jiems netinka priklausyt organiza
cijoj, kur priklauso Sovietų darbo uni
jos.

“Kuo skiriasi tas mandrumas nuo po
litinio idiotizmo?”

KAIP LIETUVA RŪPINA
SI SAVO KARO INVA

LIDAIS
Laisvoji Tarybų Lietuva 

nepamiršta tų savo sūnų, 
kurie kovoje prieš mirtiną
jį žmonijos priešą neteko 
sveikatos. Ji rūpinasi jais 
ir jų šeimomis. Vilniaus 
Tiesoje skaitome:

Raudonajai Armijai išvada
vus Tarybų Lietuvą, partija ir 
vyriausybė per savo atitinka
mus organus Uš karto susirū
pino Tėvynės karo invalidais 
ir karių šeimomis. Socialinio 
Aprūpinimo Liaudies Komisa
riatas, atstatęs savo aparatą, 
pirmiausia ėmė teikti finansi
nį, medžiaginį' ir medicininį 
aprūpinimą Tėv. karo invali
dams. Tuojau buvo pradėti 
steigti invalidų namai, interna
tai, apmokymo - gamybos kom
binatai ir kitokios įmonės, rei
kalingos socialinio aprūpinimo 
reikalui.

Raudonosios Armijos karių 
šeimoms aprūpinti- sudaryta 
speciali Vyriausioji karių šei
mų valstybinio aprūpinimo ir 
buities sutvarkymo Valdyba su 
skyriais prie miestų ir apskri
čių vykdomųjų komitetų. Mūsų 
respublikos darbo liaudis, o 
ypač darbo valstiečiai, ėmė 
plačiai savo noru vykdyti gau
sias pinigines, maisto ir daik
tines rinkliavas karių šeimoms 
paremti. Iš surinktų pinigų ir 
daiktų sudaryti specialūs fon
dai karių šeimoms remti. Tai 
buvo labai gražus ir didžiai pa
triotinis tarybinės liaudies dar
bas.

šiandien karas yra baigtas, 
bet tai anaiptol nereiškia, kad 
rūpinimasis Tėvynės karo in
validais ir karių šeimomis tu
rėtų sumažėti. Atvirkščiai, tas 
rūpinimasis tūri būti dar la
biau išplėstas, dar labiau suak
tyvintas. Jeigu karo metais 
kartais atsirasdavo kai kurių 
trūkumų Tėvynės karo invali
dų ir karių šeimų aprūpinime, 
tai dabar, prasidėjus taikios 
plėtotės laikotarpiui, visi tie 
trūkumai turi būti pašalinti,' 
kad globa ir aprūpinimas reik
štųsi kuo ‘pilniausiai.

nebuvo krikščionys? Geroku jų 
dalis 'buvo net katalikai. Ar 
italai nebuvo krikščionys, kai 
jiems vadovavo Mus s alinis?

“O kinai, kūme savo milži
niškoje didžiumoje nėra krikš
čionys, bet buddistai, pasirodė 
labiausia užsigrūdinusiais ko
votojais prieš Japonijos fašis
tus ir imperialistus.
. “Draugo receptas yra 
tinių f akinį receptas.”

poli-

se-

KRITIKUOJA SUSIRŪPI
NIMĄ PER ANKSTI
Dienrašty j Vilnyje pasi

rodė porą nuomonių apie 
važiavimą Lietuvon. Vie
nas jų norėtų vežti iš A- 
merikos lietuvius senuolius, 
nepajėgiančius dirbti ir pri
glausti Lietuvoje.

Jiems daro pastabas
nas Chicagos veikėjas J. 
Butvilą straipsnelyj “Pali
kime Lietuvą Ramybėje.” 
Jis rašo: ‘

Man atrodo, kad abu drau
gai per aukštai ir bereikalin
gai kelia tokį klausimą. Su 
praskime, kad Lietuvai šian
dien reikia dar daug pagelbo^, 
kurią teikia Amerikos lietuviai 
per Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetą.

Mums visiems žinoma, kad 
Lietuvą nacių karas 'baisiai nu
kankino ir ims gan ilgą laiką 
ekonominiai sustiprėti. O taip
gi ir žaizdas kareivių, parti
zanų ir nacių nukankintų žmo
nių užgydyti.

Dar ir tą turėtume suprasti, 
kad Suvienytos Valstijos tur
tingiausios pasaulyje, o tik įsi
leidžia mažą skaičių imigran
tų. Tiesa, kad Lietuvoje nebus 
nei dvarų, nei kumečiu. Taigi, 
nekurie mano, kad ten į metą - 
kitą bus perteklius Ir jie mano, 
kad į Lietuvą galės grįžti virš 
60 metų seniai, kurie kitose ša
lyse dirbo 30 
ten, turtuoliam 
.rado sveikatą, 
gaus pensijas.

Tokis manymas visai Netei
singas, nes juk visose šalyse 
teikiama pašalpa tik pilie
čiams, išdirbusiems ilgus me
tus šalyje. Net nekurios dirb
tuvės moka seniem pensijas 
pagal tą, kaip ilgai išdirbo toj 
įstaigoj.

Todėl palikime ramybėje 
Lietuvą ir jos liaudies valdžią 
dabartiniu laiku. Jie ten ge
riau žino ir neabejoju, kad, 

\ pagerėjus šaliai ekonomiškai, 
jie nepamirš lietuvių, kurie 
norės grįšti į gimtąją šalį. (V., 
rugs.*14). ■ «
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ALTHOUGH INDUSTRIAL BUILDINGS covering a wide area had completely disappeared following the j. 
bomb attack on Nagasaki, this air photo shows that the smoke stacks and building framework of one mg plant. 
somehow escaped. The factory itself was completely gutted. Researchers interested in the eitec s; o . 
greatest weapon of destruction are reported about to visit the scene o£ the attack. {International naai p

NESUTINKA SU KLERI
KALŲ “RECEPTU”

Kunigų Draugas siūlo 
“gydyti” japonus krikščio
nybės gyduolėmis. Girdi:

“Vienatiniai' sėkmingi vais
tai būtų ne kas kita, o tik 
krikščionybė. Tą darbą gali 
atlikti pasišventę misionieriai. 
Amerikos okupacinė valdžia 
turėtų leisti varyti tikybinę 
propagandą, dargi, kiek 
ma, ją remti visokiais 
dais.” 1

Bet Vilnis .sako:
“Taip kalbėti gali tik hum- 

bukieriai'. Ar vokiečiai, kai 
jiem vadovavo' nacių mašina,

gali-
bū- Washington. — Sugrįžo 

prez. Trumanas, aplankęs 
savo motiną. f

Tokoi 
stebisi Amerikos 
žmoniškumu.

- Jaunieji japonai 
kareivių
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LIET. LITERATŪROS DRAU
GIJOS NOMINACIJŲ Į CK 

PASEKMĖS
Nominacijose dalyvavo 52 

kuopos. Į Centro Komitetą no
minuota 46 draugai ir draugės, 
o į alternatus 53. Skelbiame 
tiktai tų vardus, kurie nomina
cijose gavo nemažiau 15 balsų. 
Nominuoti Į Centro Komitetą
Vardas 
kandidato 
A. Bimba --------
D. M. šolomskas 
S. Sasna --------
Eva Mizarienė - 
K. Petrikienė 
V. Tauras ____
A. J. Smitas —
Dr. J. J. Kaškiaučius___ 230
R. Mizara ------------------
Geo. Kuraitis __________
Pr. Buknys ___________

Steponavičius _______
Bovinas____________
Čepulis_____________
Jakštys_____________
Paukštys____________
Matulis_____________
Rudaitis ____________
Janiūnas__ :_________
Pruseika ____________
Weiss ___________t__

P. šolomskas ___________
J. Gužas ______________
V. Bunkus _____________
J. Sliekas _____________
J. Bimba ______________
P. Grabauskas______ ____

Nominuoti j Alternatus
Į alternatus daugiausiai 'bal

sų gavo sekami draugai ir drau
gės:
B. Bečys ---------
P. šolomskas__

178
120
104

50
41
34
30
30

P.
28
25
23
23
22
20
20
20
16
15

211
196

Geo. Stasiukaitis-----------:
L. Kavaliauskaitė :----------
J. Bimba ---------------------
N. Buknienė -----------------
P. Janiūnas ------------------
V. Rudaitis_____________
A. Gilmanas___________
R. Mizara ---------------------
P. Buknys --------- ■---------
A. Smitas---------------------
M. Klimas___ r________

Bunkus -------------------
Grabauskas ---------------
Pakalniškienė------------
Gužas ______________
J. Mockaitis-------------
Bovinas ____________
Čepulis---------------------
Tauras _____________
Jasilionis ___________
Petrikienė

Dr. M. PaJevičius _______
Geo. ’Warisonas_________
O. Čepulienė ----------------

Sliekienė ------------------
M. Alvinienė____________
J. Dainius _____________

Weiss ______________
Grubis _____________

, Sinkevičiūtė_________
Senkevičienė____ •___
Barkus ____________

. Liepa______________
Kapickas__ _________

Bus užklausta nominuoti 
eilės daugiausia gavę balsų 
kada sudarytas surašąs kandi
datų j ALDLD Centro Komite
tą ir alternatus, 1946-1947 me
tams, tai bus paskelbtas ap
tarimui ir blankos išsiuntinė
ta kuopoms narių nubalsavi- 
mui.

M.
B.

M.
P.

24
22
22
21
21
20
20
19
17
16
15
15
15
15 
iš 
ir

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck Str.eet, 
Brooklyn 6, N. Y.

“Bernardo Gavelio Klaida”
Šiuom užvardijimu drg. 

Rojus Mizara parašė apy
saką, q išleido Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija, pažymė
dama 52-ru savo leidiniu.

Drg. Mizara, sukurdamas 
šį gyvenimo vaizdą, užsi
pelno didelį paaukštinimą 
lietuvių literatų pasaulyje. 
Paprasta darbo žmogaus 
kalba jis šioje apysakoje 

taip jautriai ir patraukian
čiai aprašo varge gimusį, 
varge augusį ir su gyveni
mo didžiausiomis 
bangomis kovojusį 
dą Gavelį.

Tai ne stebuklų
rizavimo raštas, bet tikras 
gyvenimo vaizdas ir taip 
artimai surištas su daugelio 
ir daugelio biedniokų žmo
nių gyvenimo vargais.

Pradėjus skaityti jos pir
mą skyrių, nejučiomis pa
junti, kad jau randiesi ant
ram, trečiam ir ketvirtam 
skyriuje. Didelį nesmagu
mą jauti, kai dėl laiko sto
kos reikia pertraukti skai-

nelaimių 
Bernar-

populia-

tymą.
Aš jau šią patraukiančią 

skaitymui apysaką perskai
čiau, nes pirm kuopos susi
rinkimo Mizara mane ap
dovanojo savo- kūriniu. Ži
nau, kad su tokiu pat pa
mėgimu tūkstančiai Litera
tūros Draugijos narių per
skaitys tą taip stipriai į- 
vertinamą knygą iš Ber
nardo Gavelio gyvenimo.

Knyga didelė — 350 pus
lapių. Spauda graži, tik tie 
taip prasti popieros virše
liai visam iš viršaus knygos 
bagotumui pakenkia. Aš vi
sados stojau už tai, kad 
knyga virš 200 puslapių pri
valėtų būti štyvais apda
rais. Suprantama, kad čia 
susiduriam su didesnėmis 
išlaidomis, bet kad papuoš
ti dailia knygos išvaizda sa
vo knygynėlį, labai mažai 
rastųsi, kūne atsisakytų 
damokėti už apdarus. Cent
re pasidarytų šiek tiek dau
giau darbo, bet seniau taip 
būdavo daroma. ’

Kazys.

I

Laisvoji Sakykla

ir

Suimtuosius karinius j 
ponų kriminalistus ameri

ar 40 metų ir 
dirbdami, pra- 
£rįžę Lietuvon

Tokio. —- Gyja persišovęs 
generolas Hideki Tojo, bu
vęs Japonijos premjeras, 
laikomas pirmo numerio 
kariniu kriminalistu.

Motulė Lietuva grįžusiems 
palaidūnams gali kailį iš
perti.... *

Didelį tvirtą baslį įkišęs 
į riedančius ratus “Nepri
klausomos” Motulės Lietu
vos kontinuiteto. Tvirtas 
baslys kontinuiteto riedan
čius ratus sulaužė!

Kaltininkas,
Dr. A. L. Graičūnas.

P. S. Lai gyvuoja Darbo 
. žmonių Lietuva!

ATVIRAS LAIŠKAS
“Consulate General of 
Lithuania”
New York 24, N. Y.

Didžiai Gerbiamas.
Kada nuošaliai stovi

atidžiai seki lietuvių spau
dą ir sueigas, tai gražesnio 
“monkey business” už jo
kius pinigus negausi! Ir 
visi vardan Motulės Lietu
vos darbuojasi — nepamirš
dami savęs pirmiausiai. |

Plačiosios liaudies kėli-! LieP0S 4>' 1945'
mas į aukštesnį laiptą kū
rybinės - kultūros buvo pa
miršta laikotarpyje “Ne
priklausomos” Motulės Lie
tuvos, o • skutimas lašinių 
buvo svarbiausia užsiėmi
mas valdančios Motulę Lie
tuvą jėgos — tai dabar ir 
skuskit lašinius, kol dar 
skutasi. O likučiai prakaite kiečiai lygiai maitina, kaip 
duoną pelnys išeivijoje, nes ir savo kareivius.
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SUNKI NAUJAGIMĖ

pažymėjus nu-

Mergaitč, tačiau nėra nau

t* • •

Moterų Skyriaus 
korespondentė,
O. Girniene.

išgąz 
užtik

parodų 
lakštus, 
ten rei-

9188
> SIZES 

14-20 
32-42

Veik 
miestelis 
rodąs 
rimo

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?

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Leiskime Žmonėms Gėrėtis 
Šviesa ir Grože

Pradėtam Darbui Pra 
Visų Kooperacijos

Rugsėjo 1 d. apsivedė pir
masis leitenantas John Shur- 
kus su Anne Paharoyk, lenkų 
tautos mergaite, šliūbą ėmė 
St, Josephs katedroj. Pietus

jagimių sunkiasvorio čampio- 
nė. Medikališkos Sąjungos 
Chicagoje, rekorduose esanti 
užregistruota kita mergaitė; 
kuri gimimo metu svėrusi 20 
svarų. Jinai gimusi Council 
Bluffs, Mo., 1940 m.

Mes tikriausia nusiųstu- 
me lietuvių Dievulį perkūną 
ar ką nors aršesnio ant vi
sų tų, kurie viešajame gė
lių darže patys vieni nueitų 
grožėtis saulės spindulių 
glamonėjamais žiedais, pa- 
sišvitinti saulės spinduliuo
se, o biskelį pavėlavusius 
užmirštų pašiūrėje užsklen-

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Entuziastiškai Sutiktas LLD Centro Moterų Komiteto su Lie 
tuvai Pagalbos Teikimo Komitetu Specialis Vajus Pasiųsti 

Lietuvos Vaikučiams Kalėdinių Dovanų

Suknelės forma 9188 yra 
skirtinga 
iškirptos 
mis, ilgomh 
Gaunama 14 
42 dydžio.

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

tuomi, kad perpetės 
iš vieno su rankovė- 

ar trumpomis, 
iki 20 ir 32 iki

Minėtos dovanos pageidau
jamos gaut anksčiau, kad pa
siektų Lietuvą prieš Kalėdas. 
Kad tie vargšai vaikučiai ga
lėtų pasidžiaugti su tomis do
vanomis per Kalėdų šventes. 
Jeigu kas parengsite kokį 
drabužėlį, prašome palikt- 
Laisvės Choro svetainėje. At
dara kas vakaras.

Baigus mitingą, turėjom ar
batos ir kitų vaišių, kurias at
nešė draugės M. Ramoška ir 
O. Silk.

tdc t
♦

Dėvėjimui prie kostiumų, 
suknelių, kepurių puošmeni- 
nės sagos ir kitkas padaroma 
iš kelių nuliekamų karielių ar 
kitokių likučių. Formoje 859 
parodoma pavyzdžiai šešiems 
skirtingiems auskarams (ear
rings). '

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus,

Pagalbos Teikimo 
atstovės pranešė, 
surengę vakarienę, 
pelno liko (su ant 

rinktomis aukomis)

Nacių apšaudytame Londo
ne gimdyvės negauna ligoni
nėse vietų. Lovos užsiregis
truojamos net 9 mėnesiais iš 
anksto.

Rugpjūčio 28 d. Literatūros 
Moterų Kliubas turėjo mitin
gą. Iš komisijų raportų pasi
rodė, kad sparčiai rengtasi 
prie pirmos pramogos, rugsė
jo 16-tą, karo nuvargintiems 
Lietuvos žmonėms. Antras, ir
gi labai svarbus parengimas, 
spaudos paramai, įvyks lap
kričio 11 d., 155 Hungerford 
St. Trečias, tai bus prakalbos, 
kliubo svetainėj. Vėliau pra
nešim daugiau apie tai.

Buvo apkalbėta, kaip prisi
dėti prie kalėdinių dovanų 
Lietuvos vaikučiams. Nutarta 
paskirti tie pinigai, kurie bu
vo suaukauti vilnoms (mezgi
niams) $16 ir $4 iš kasos, vi
so $20. Už juos pirkt vąlgio 
ar kitų reikmenų.

O draugės moterys prižadė
jo pasiūt drabužėlių savo 
kaštais, Kaip girdėjau, drau
gės Žemaitienė ir L. Monkie- 
nė yra po keletą drabužėlių 
pasiuvusios.

Mes prašome visas drauges 
moteris prisidėti prie to pra
kilnaus darbo, kad ir katra 
nepriklausot prie mūsų kliu-

Rugsėjo 8-tą atsibuvo Mo
terų Skyriaus susirinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniai, ži
noma, turėjo dalyvauti dau
giau.

Moterų Skyriaus komiteto ir 
įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti.

Lietuvai 
Komiteto 
kad turėjo 
nuo kurios 
vietos 
$109.36

Skaitytas laiškas nuo dr. J. 
J. Kaškiaučiaus, kuriame pra
nešė, kad sutinka atvažiuoti į 
mūsų miestą ir pasakyti kalbą 
sveikatos klausimu. Tad vie
tos lietuviai turėsime progą ir 
dar sykį pasimatyti su dr. J. 
J. Kaškiaučium ir išgirsti jojo 
kalbą. Nors dr. J. J. Kaš- 
kiaučius jau yra kelius sykius 
kalbėjęs mūs publikai ir yra 
suteikęs daug gerų patarimų 
sveikatos klausimais, vienok 
vietos lietuviai ir vėl yra pasi
ilgę jo ir nekantriai laukia, 
kada ir vėl turės progos iš
girsti jo kalbą. Kada dr. J. J. 
Kaškiaučius kalbės, tėmykite 
Laisvėje, nes bus pranešta.

Draugė J. iNavalinskienė 
rezignavo iš LPTK. Jos rezig
nacija priimta. Bet į jos vie
tą rinkimas paliktas sekan
čiam susirinkimui. Gaila, kad 
drg. J. Navalinskienė rezig
nuoja iš visų atsakomingesnių 
darbų.

Patricia Slee, telefoniste, apžiūrinėja jai išduotą 
pirmą apdraudos liūdymą (policy), išgautą New Yor- 
ko Hotel Trades Council narinis (AFL) einan unijos 
sutartimi su samdytojais. Fondan moka tik įstaigų sa
vininkai, iš darbininkų algų neatrokuojama tai apdrau- 
dai. Minėtos tarybos narys aiškina liūdymo nuostatų 
reikšmę. Viešbučio savininkė Mrs. Cunningham tėmija.

Mrs. Pauline Carbone 
dinusi savo apartmente 
tą vagį ir pasivijusi už pus
antro bloko su kaimynu vagį 
sugavo ir perdavė policijai. 
Carbone gyvena 4502 8th 
Avė., Brooklyne.

So. Bostone. Čia tik tiek no
riu pareikšti draugėm—kiek
viena atlikime savo pareigą, 
kad . suvažjavusios į Bostoną 
11 lapkričio galėtume su pa
sididžiavimu gėrėtis atliktais 
darbais. Koncerto surengimui 
išrinkta komisija iš veteranių 
darbuotojų: jos pilnai atliks 
savo užduotį, tik mes, koloni
jose, duokim jom reikalingos 
talkos. M. S.

0 ar ne panašiai aniems 
prasikalstame mes, kurie 
pirmieji spėjome į kultūrinį 
gėlyną įbėgti. Mes džiaugia
mės teisingos, naudingos ir 
gražios literatūros žiedais, 
šildomės demokratinių or
ganizacijų d r a u g i š kūmo 
spinduliuose. 0 visus kitus 
paliekame už vartų tik dėl 
to, kad jie kiek pavėlavo:

Tokiais prasikaltėliais 
esame visi tie, kurie patys 
būdami Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariais skai
tome sau vieni užsikniaubė 
draugijos leidžiamą žurnalą 
Šviesą arba kad ir naujai 
išleistą apysaką “Bernardo

kožnas miestas ir 
turi daržininkų pa- 
dovanomis ir pagy- 

lakštais laimėjusiems. 
Pranešimai apie parodas pa
prastai būna skelbiami vieti
niuose laikraščiuose. Kitur 
viešai iškabinami prie miesto 
parkų ir prie parkuose esan
čių pavyzdinių darželių.

Jeigu jūs išauginate ką 
nors gražaus, įdomesnio, ska
nesnio arba ir iš paprastųjų 
augmenų, mokate sudaryti 
daržovių ar gėlių nepaprastas 
kombinuotes, jūsų vieta daly
vauti parodose.

Parodos nesiremia vien di
dumu produkto— spalva, vie
nodumas, forma, skonis ir 
daug kas kito įeina spren
džiant laimėtojus. Pavyzdin, 
New Yorke neseniai įvykusio
je gladijolų parodoje laimėjo 
mažiausis gladijolas, Atomas, 
buvęs skirtingas nuo kitų.

Patartina Prisilaikyti 
Patvarkymų

Iš anksto įsigykite 
rengėjų instrukcijų 
gerai įsitėmykite, ko 
kalauja, apžiūrėkite savo ga
minius ir nuspręskite, kuria
me skyriuje ar skyriuose jūs 
galėsite dalyvauti.

Patartina įsitėmyti patvar
kymus ir jų, prisilaikyti: Ko 
reikalauja su šaknimis ir la
pais? Ko reikalauja vien la
pų ar vienų šaknų ? Ko reika
lauja vien žiedų ? Ar nustaty
ti produktams skaičiai ar dy
džiai? Jei nustatyti, tik po 
tiek ir tokius išstatykite, ko
kių reikalauja. Jeigu vieno 
kurio augmens reikalauja po 
kelis, bandykite visus surink
ti artimiausius viens prie kito 
dydžiu, spalva, forma. Pa
rinkite nepažeistus gyvių, li
gų. Saugokite nepažeisti laike 
pristatymo parodon.

turėjo Bond Hotel. Vakarienę 
davė tėvai Shurkai.

Jaunavedžiai išvažiavo me
daus mėnesį praleisti North 
Colorado. Leitenantas Shur- 
kus dar turi išbūt ligoninėj 
14 dienų dėlei sveikatos per
žiūrėjimo, tai sykiu ir me
daus mėnesį praleis. Apie aš- 
tuoni mėnesiai atgal jis buvo 
sužeistas kojon ir dar negali 
gerai priminti.

Geriausio pasisekimo ir 
sveikatos jaunavedžiam Shur
ic am.

Baltos Salotos, Celery

Norite baltų salotų ar cele- 
rių ? Baltumas gaunasi salotų 
viršutinius lapelius suskliau- 
tus ir galvutes pirm nukirti
mo palaikius surištomis apie 
porą savaičių.

Grabutėse išaugintus cele- 
rius apkasa iki viršūnių' že
mėn, o ant lygumos išaugu
siam uždeda popierinius 
siaustėlius.

Tačiau verta įsitėmyti, 
žaliausios daržovės turi 
daugiai vitamino A ir B. 
nok reu<arčiais panaudojant 
pagražintą, baltintą salotą ar 
celery gal kažin kiek tų vita
minų nenustosime. Įvairumas 
ir grožė irgi svarbu stalui.

Mr. ir Mrs. Francis Strohl, 
Lawton, Pa., gyventojai, ne
seniai susilaukė 17-to kūdi
kio, mergaitės. Dukrelė svėrė 
18 svarų. Patarnavęs dakta
ras Fry sakė, kad pirmiau jis 
per 50 metų praktikos priė
męs daugiau tūkstančio kūdi
kių, bet iš tų sunkiausis buvęs 
13 svarų. Jis mano, kad toks 
svoris — retenybė. Šiaip jau 
didžiulė naujagimė esan
ti visapusiškai tokia pat, kaip 
ir kiti naujagimiai, su lygio-

temimą. Ji tuomet buvo 12 
metų.

Po 54 metų ji vėl skaitė 
sekundas, kuomet josios 
kinės Vassar Kolegijoj 
bėjo saulės užtemimą.,

Spalių 1-mą, 1847 
Marie pasišalino iš puotos 
savo namuose ir nubėgus 
ant stogo stebėjo per teles
kopą. Neilgai ten buvus su
grįžo prie svečių ir pranešė 
tėvui, kad ji mano esanti su
radus kometą.

Tuomet susisiekimas bu
vo labai lėtas, tad praslinko 
ilgokas laikas, kol buvo jos 
rastoji kometa, pirmu kartu 
josios akimis pastebėta, pri
pažinta josios radiniu, še
šiolika metų pirma to Dani
jos karalius buvo pažadėjęs 
aukso medalį tam, kuris pir
mas suras teleskopinę kome
tą. Jis jau buvo miręs, tad 
jo sūnus Frederikis VII iš
pildė tėvo prižadą, ilgainiui 
Marie sulaukė medalio.

Tai buvo ytin puikus susi
bėgimas — senojo svieto, 
geismo žinoti, gamtos pa
slapties ir naujojo pasaulio 
moters astronomės - atradė
jos. Ji daug prisidėjo prie 
astronomijos mokslo. Ga
baus, 1865 metais, moterų 
kolegija Vassar pasikvietė 
ją į mokytojų eiles. Ji čia 
išbuvo 20 metų, atsiduoda
ma planavimui, vis tobulini
mui moterų mokslinių studi
jų. Ir pati vis giliau brisda
ma į mokslo šaltinius. Jos 
mokinių žymė dėkingumo, 

’už jos atsidavimą žmonijos 
labui, nupirkta tas pamin
klinis muzėjus josios vardu 
— vienatinis moteries var-

Rugsėjo 9-tą įvyko N. A. 
Moterų Sąryšio Komiteto pra
plėstas pasitarimas pas drau
gus Tamašauskus, West Rox
bury, Mass. Dalyvavo gražus 
būrelis draugių-draugų. Ka
dangi draugės bostonietės tą 
dieną rengė pikniką Lietuvos 
našlaičių paramai, tai darbuo
tojai važiavo paremti paren
gimą ir pasitarti bėgančiais 
reikalais.

Svarbiausis klausimas buvo, 
tai LLD Centro Moterų Komi
teto atsišaukimas į Amerikos 
lietuvius, ypatingai moteris, 
sudarymui gražaus dovanų 
siuntinio Lietuvos vaikučiams. 
Tas, aišku, turi būti sudarytas 
šalę nuolat einančio Lietuvos 
žmonėms pagalbos teikimo 
darbo.

Visi dalyvavę pasitarime 
buvo tos minties, kad moterų 
atsišaukimas turi būti širdin
gai paremtas. Kiek plačiau 
pasikeitus mintimis, nutarta 
bendrom jėgom Moterų Sąry
šio ribose sukelti bendros pa
ramos šiam vajui. Pradžiai 
šio gražaus darbo ant vietos 
dalyviai suaukojo $141. Nu
tarta išleisti dovanas ir ‘ aky- 
mirkoj pasigirdo pasiūlymai 
aukų t— du Victory bonai, 
vertes $50 ir kitos stambios' 
dovanos. Smulkmeniškai apie 
tai praneš tam darbui skirta 
komisija.

Draugų Vilkauskų šeima, 
kuri neginčijamai reprezen
tuoja N. H. valstiją kožnoje 
pramogoje Mass, valstijos, ir 
šį sykį atvyko; kaip visuomet, 
ne tuščiomis 
dovanų 
šeimos, 
misija.
Gražiai 

šom
Kolonijose drauges moteris 

ypatingai prašom imtis darbo. 
Surinkim, kiek galim, įvairių 
dovanų vaikam. Spaudoje,' 
Laisvėj ir Vilnyje, buvo atžy
mėta, kas tinkama ir pagei
daujama. Kaip sudaryti siun
tinius, kada juos siųsti į cen
trą, ne už ilgo draugės aplai- 
kys laiškus. Bet jau dabar 
imkitės darbo. Mes pasiryžom 
gražiai paremti šį vajų. O mes 
savo pažadais praeityje nieko 
nesuvylėme. šį kartą išlaiky- 
kim duotą žodį irgi.

Vajaus užbaigimui įvyks di
delis koncertas 11-tą lapkri- 

3 vai. po pietų,

Atvežė gražių 
nuo savo ir Egerių 
Apie jas parašys ko-

Apie Lietuvių Tautos Didvyrę 
Skaito Visos T. S. Tautos

Iš Lietuvos mums prane
šama, kad apie narsiąją 
lietuvaitę, Tarybų Lietdvos 
ir visos Tarybų Sąjungos 
didvyrę Mariją Melnikaitę 
skaito visi Tarybų Sąjungos 
žmonės.

Ten išleista ta pati kny
gelė, parašyta Antano Ven
clovos, kurią Amerikoje ne
seniai išleido Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Tarybų Sąjun
goje, vien rusiškajame ver
time, išleista 50 tūkstančių 
kopijų. Jau aišku, kad visa 
Lietuva skaitė apie savo 
didvyrę lietuvių kalboje ir 
kad knygelė bus persispau
sdinta daugelio kitų Tary
bų Sąjungos tautų kalbose.

Verta apie tai pagalvoti 
visiems tiems, kurie galvo
ja, būk jų kolonijos lietu
viams tą knygelę perskaity
ti būtų “per didelis pasiau

kojimas.” Malonės atleisti 
taip nemanantieji, tik neži
nia dėl ko dar neprisiren
gusieji užsisakyti savo ko
lonijos kvotą.

Pažymėtina, jog retas kas 
iš skaičiusiųjų pasitenkino 
tik vienu perskaitymu. Kil
nūs tos mergaitės kovotojos 
už Lietuvos laisvę žygiai, 
jos stebinanti drąsa ir am
žinai neužmirštamas pasi
aukojimas kovai prieš mū
sų gimtojo krašto okupuo
tus vokiečius žėri nepapras
ta grože. Imant atydon dar 
tą, jog apie tai parašyta 
plunksnos meistro Venclo
vos, ne sunku suprasti, dėl 
ko daugelis prisipažįsta 
knygelę po kelis kartus skai
tę ir skaitydami verkę. Šiuo 
atveju nei vyrai nesidrovi 
prisipažinti prie ašarų.

Knygelės dar galima gau
ti LLD Moterų Komitete, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
6, N. Y. Kaina 20 centų. 
Pardavinėtojams, u ž s i s a- 
kant ne mažiau 5 knygelių, 
po 12 centų knygelė.

Iki šiol vyriausiomis kny
gelės pardavinėjimo čampio- 
nėmis tebėra brooklyniečių 
Moterų Kliubas, jau pasimo- 
kėjęs už 300 kopijų. Seka
ma yra Chicaga. Daugelis 
kitų kolonijų išpardavė po 
apie tiek pat nuošimčiais 
(pagal kolonijos dydį), nors 
ir ne skaičiais.

S. Sasna.

Daržininkų Gaminiu 
Parodos

Gavelio Klaida,” parašytą 
R. Mizaros.

O ta knyga ne viena tokia. 
Bėgiu savo 30 metų amžiaus 
Literatūros Draugija išlei
do jau 52 knygas, daugelio 
autorių, visokiomis temo
mis. Mes jas skaitome. Jo
mis džiaugėmės. Tačiau 
dar vis tūkstančiai mums 
artimų žmonių tebėra už tos 
puikios draugijos vartų. Ir 
šiame jubiliejiniame vajuje 
nusistatytos kvotos naujų 
narių dar negavome. Dėl 
ko? Ar dėl to, kad žmonės 
būtų tokie tamsūs, jog skū- 
pėtų per metus išleisti pus
antro dolerio gerai knygai, 
vienintėliui visose Jungti
nėse Valstijose literatūros 
ar teorijos žurnalui lietuvių 
kalboje? Ne. Negavome dėl 
to, kad pamiršome žmones 
pakviesti.

Kelių mėnesių užsimirši
mą pataisykime nors dali
nai šį mėnesį, baigiantis ju
biliejiniam vajui.

M-te.

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!

Žolės Slogos Akstintojos

Didžiausiom prasikaltėlėm 
jautriems žolinei slogai yra 
ragweed, cocklebur, golden
rod, marsh grass ir marsh el
der. Jūs galite išmokti jas pa
žinti botaniškuose daržuose. 
Turėtumėt jas naikinti iš savo 
daržų vardan žmoniškumo ki
tiems, jeigu jums ir nekenkia, čio (Nov.)

Rašo Johanna Baltrušaitienė
Marie Mitchell Draugija 

nupirko kaipo muzėjui tą 
namą Nantucket, Me., ku
riame gimė Marie Mitchell. 
Tenai yra geras 
kuratorius tvarky
tojas). Daug daiktų, ku
rie buvo Marie nuosavybė 
—archyvas, gėlių ir gyvių 
rankiai iš tos apylinkės ir 
mokslinės knygos, rekordai, 
rankraščiai tenai sudėti.

Marie gimė 1818 metais, 
tame name. Jos tėvas buvo 
astrnomijos mylėtojas. Jo 
vaikai iš jaunatvės išmoko 
atskaityti jam sekundas su 
pagalba kronometro ir už
sižavėti dangaus skliauto 
studijomis. Namų kiemuky- 
je jis pastatė sektantą ir iš 
žuvininkų laivų jam atga
bendavo kronometrus sutai- 
symui.

1831 m., laike saulės už
temimo, jis išėmė langą iš 
priekinio kambario ir įstatė 
teleskopą —Marie jam skai
tė sekundas, o jis stebėjo už-

Pora savaičių atgal tapo pa- 
liuosuotas iš armijos Al. Nor- 
but. Išbuvo Italijoj apie tris 
metus. Geriausio pasisekimo 
civiliame gyvenime, Al.

Abiejų jaunuolių motinos 
priklauso Literatūros Moterų 
Kliube ir Sūnų ir Dukterų 
Draugystėj. Yra daug siuvu
sios Raudonajam Kryžiui. 
Taipgi drg. O. Shurkienė mez
gė svederius lietuviams rau
donarmiečiams. O dabar turė
tų ir savo sūnelį prirašyti 
prie mūsų pašaipinių draugys
čių.

M. B., Kliubo koresp.

Laisvė—Liberty, Lithuanian £
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DAUGUMA ŽMONIŲ NEŽINOladelphia lietuvių, organizaci
jos —kliubai ir kuopos nieko 
bendro neturi su smetoninin- 
kais. Ir veltui tokiais titulais 
tie ponai save dangsto.

Neseniai tie patys ponai 
per Dziko radio gąsdino lie
tuvius, kad nieko neaukuotų 
per Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetą, o kas, girdi, 
aįikuos, arba aukas rinks, tai 
‘bus areštuotas.” Tie gąsdini

mai nuėjo vėjais! žinoma, jie 
pakenkė Lietuvos žmonių pa
galbai, nes kaip kurie susi
laikė nuo aukavimo. Dabar 
jie jau gąsdina net valstybės 
sekretorių, kaipo “apvienytų 
org.” atstovai. Tai didžiausi 
bloferiai ir savęs ant juoko 
pasistatą komedijantai! Jais 
yra Mr. Kavaliauskas ir Ka
zys žemaitis. Patarčiau tiems 
vyrams daugiau užsiimti sa
vo bizniu, o Lietuvos žmones 
palikti ramybėj, nes Lietuvoj 
žmonės geriau supranta, ko
kia jiems tvarka yra reikalin-

PHILADELPHIA, PA
........ f

Vis Jie Kalba “Lietuvių 
Vardu”

Ir keisti tie smetonininkail
Pas mus du vyrai, pasivadinę 
vienas “prezidentu,” kitas “se
kretorium”, vis kalba “lietu
vių vardu” ir net reikalauja 
Raudonąją Armiją pasitrauk
ti iš Lietuvos. Tie nėi to neži
no, kad Lietuva yra dalis So
vietų Sąjungos tokia ji pa
siliks.

Tie “viršininkai” net velnių 
duoda Jungt. Valstijų valsty
biniam sekretoriui Mr. James 
Byrnes, kad jis nepareikalau
ja “Rusijos okupacijos armi
ją” išeiti iš Lietuvos, kad jis 
neatplėšia Lietuvą nuo Sovie
tų Sąjungos ir neatiduoda 
Smetonukui — Juliukui, kad 
tas galėtų jodinėti ant lietuvių 
sprando, kaip jo tėvas jodinė
jo per 14-ką metų.

Tie vyrai, kad pasirodyti 
didesniais, kad apgauti James 
Byrhes, tai kalba, kaip “ap
vienytų lietuvių organizacijų” ! ga, tokią įsteigė ir turės, ne- 
vardu. Kokias gi jie “apviė- paisant ar kokiems grabo- 
nytas” organizacijas atstovau-! riams tas patinką ar ne.
ja? Visi žino, didžiosios Phi-j Reporteris

Cbicagos Žinios Hartford, Conn

Koki milžinišką darbą New Yorkas padare del karo laimėjimo!

Tas vaikščiojanti^ telefonas buvo padarytas čia...tie šoviniai buvo roliuoti čia... 
aryti čia—taip pat kaip uniformos visom tarnybos šakom, 

gos pradėt parodyt visi skirtingi ginklai, padirbti šiame
taikiame” mieste!

L "M/y

Kokį milžinišką darbą New Yorkas atlieka laike taikos!

Žuvo Narsus Kovūnas Rūta
Kada pasaulis džiaugiasi ka

ro laimėjimu, kad nebus dau
giau žudomi nekalti žmonės, tai 
Juozas ir Paulina Rūtai gavo 
telegramą iš Karo Departmen- 
to, kad žuvo jų sūnus, Pfc. Pe
tras A. Rūta. Jis mirė Prancū
zijoj, rugpjūčio 20 dieną.

Karys P. A. Rūta išvyko į ka
ro tarnybą 1941 metais, liepos 
15 dieną. Būdamas dar šioj ša
lyj, buvo priskirtas mechanikų 
skyriuje.

Išvežtas prieš du metu į Eu
ropą, likosi paskirtas pavojin
giausioje armijos dalyje — 
Rangers. Jam teko pergy 
daug pavojingiausių valąjrtdų ir 
būti sužeistam, bet ištvermė 
ir pasiryžimas sumušti priešą 
ėmė viršų. Tačiau kas buvo prie
žastimi jo. mirties, dar nėra pil
nų žinių, nes telegramoj nepa
sako. Nors tūlas jo draugas 
aiškina, kad jis gavęs žinią per 
laišką, kad Petras buvęs auto 
nelaimėje sužeistas, matomai 
toji nelaimė ir buvo jo atsisky
rimu iš gyvųjų tarpo.

Karys Rūta buvo dar jaunas 
vaikinas, turėjo vos 30 metų 
amžiaus.

Velionis Pfc. Petras A Rū
ta paliko dideliam liūdesyj tė
telius Juozą ir Pauliną Rūtas, 
Sesutę Angelina Jozalėnienę ir 
jos vyrą Frank ir jų sūnelį Pet
rą, taip pat daug giminių ir 
draugų.

Jis buvo nepaprastai linksmo 
būdo, tad su visais draugiškai 
sugyveno. Tėveliai ir jo sesutė 
ir jos šeima yra baisiame nuliū
dime, taip pat liūdi jo draugai 
ir draugės. '

Šiuomi reiškiame giliausią 
užuojautą Rūtoms, jų dukrelei 
Aflgelinai ir visai jos šeimai, 

" šioje neapsakomo liūdesio va
landoje. Bet kartu prašome ra
mintis ir stengtas pergalėti tą 

širdgėlą, nes kas liko gyventi, 
turi gyventi...

O tau, narsusis kary, tebūnie 
lengva svetimos šalelės šalta 
žemelė. Tu būsi mūsų neužmirš
tas ant visados, nes tu ir kiti 
milijonai mūsų karių iškovojote 
mums laisvę ir sumušėte kruvi
nąjį priešą, tik gaila, kad tau 
neteko džiaugtis tąja laisve.

Iš LLD Susirinkimo
Rugsėjo' 10 d., įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos 68 
kp. susirinkimas. Iš parengi
mų komisijos išduotų rapor
tų paaiškėjo, kad mūsų kuopa 
veikia gerai. Ji dalyvauja vi
suose miesto veikimuose, kurie 
tik neša naudą darbininkų 
klasei ir progresui.

Plačiau buvo aptartas a- 
teinantis spaudos parengimas, 
kuris įvyks lapkričio 11 d. 
Tam parengimui drg. Yuškai, 
iš Bloomfieldo, žadėjo paau
kuoti gyvą antį. Aukų pagei
daujama ir daugiau perengi- 

asekmingumui, kas gali- 
aukuoti, tai praneškitete 

komisijai.
Mūsų kuopa padarė gra

žią pradžią paaukuojant $10 
iš iždo dėl Lietuvos vaikučių 
kalėdinių dovanų. Manome, 
kad apie tai nereikia daug 
kalbėti. Visi žinome, kaip Lie
tuvos žmonės nukentėjo nuo 
hitlerininkų karo. Visų mūsų 
pagalba yra reikalinga. Būtų 
gražu, kad ir kitos lietuvių, or
ganizacijos, taipgi ir kuopos 
pasektų Šį pavyzdį ir paau
kuotų Lietuvos vaikučiams.

Dabartinių laiku mūsų kuo
pos iždas yra pusėtinai išsi
sėmęs, tai, kad pasidaryti pini
gų ir, kad galėtume ateityje 
paremti prakilnius siekius, tai 
nutarėme surengti vakarienę 
su šokiais lapkričio mėnesį. 
Diena bus paskelbta vėliau.

Girdėjau, kad mūsų narys 
Vincas Visockis buvo sunkiai 
susirgęs. Buvo ligoninėj, bet 
dabar jau randasi namie ir 
sveikata taisosi. Vėlinu greitai 
ir pilnai pasveikti.

Lietuvių Literatūros 
knyga už 1945 

pas kuopos
nariai ir narės da- 
sekamame 68 kp. 
ir pasiimkite pui- 

W. B.

gijos 
jau atėjus 
bą, tai visi 
lyvaukite 
susirinkime 
kią knygą.

Drau- 
metus 
valdy-

futrų, kalnierių (9 iš

I

Jūs 
esame pirmenybėj išdirbysčių centre taipgi. / Ir (apsauga prieš depresiją!) New 
Yorko išdavimai dirbinių padalinti tarpe 27,000 dirbtuvių ... ne užsiveria prie 
kelių milžiniškų industrijų.

Amerikos pirmaeilis išdirbysčią miestas yra

Kada mūsų kareivis'Joe padės šalin savo 
šautuvą, jis bus pasirengęs darbui. Ir jisai 
žiūrės, kad jį palaikyt.

Mum išrodo, kad tų pačių medžiagų, ku
rios duos pokarinių darbų, yra pakanka
mai dabar.

Surokuokite tą patys:' (1) didžiules iš-

dirbysčių galimybes, (2) publika išalkus 
pirkti tavorus, (3) pramonė trokšta išleist 
naujus ir pagerintus tavorus, (4) ir—po 
priežiūra privačio tvarkymo—gausybe pa
tikėtinos elektros spėkos padaryt šiuos pla
nus praktiškais.

* Vietiniai fabrikai neseniai ištirti sako mum, kad jie tikisi 
samdyt 37% daugiau žmonių, negu jie samdė pirm karo.

MIRĖ DAINININKAS J. 
McCORMACK

Dublin. — Mire • garsus 
dainininkas John McCor
mack, 61 metų amžiaus.

Mirė seniaus buvęs Fran
ci jos premjeras Tardieu.

NAMŲ SAVININKAI!

Antano ir Josephine Kasmočin 
GRAŽUS PAVILIONAS

SKELBKITCS “LAISVĖJE

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS Sekmadieniais nėra valandų.

Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 
VINCU KRIAUČIŪNU

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

SENUS NAMUS APDAROME Š1NGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAŪJ1.

■ <
* ■ ■ r- .

DIDŽIULIAI PLIENO
PRAMONES PELNAI

Washington. — CIO uni
jų pirmininkas Philip Mur
ray parodo, jog per penkis 
paskutinius metus plieno 
fabrikantų pelnai pakilo 
113 nuošimčių, likusių jiem 
po taksų išmokėjimo. Mur- 
rayreikalauja pridėt plieno 

ininkam 25 nuošimčius

Salė Baliam, Bankietam; Parkais Piknikam

RESTAURACIJA'
Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINIS, VYNAI ir ALUS |

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

Telefonas! Great Neck 151(1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Girtais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HOH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonu EV. 4-869S
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(Tąsa)

Aš netikiu, kad tarp tautų būtų kokia 
nors neapykanta, jeigu ta neapykanta 
nėra dirbtinai išugdoma ir po to dar nuo
lat šauniai pakurstoma. Ištikrųjų nerei
kia manyti, kad žmonės yra protingesni 
už šunes. Šunes galima kartais vienus su 
kitais sukiršinti, tačiau kartais ir ne. 
Žmones gi visumet galima vienus su ki
tais sukiršinti ir nėra net reikalo labai 
sumaniai siundyti. Apskritai,! tereikia 
tik ką nors pradėti, tuojau abi tautos 
puola viena kitą, lyg kokios apęvaišusios.

Prakeikimas dar kartą, prie mano 
meškerės nekimba net jokia maita, o vė
daro dešrelės visos vienodos^ Tai priklau
so nuo to, jei snaudi ir apie kitką galvoji, 
užuot rūpinęsis meškeriojimu. Kai tik 
pagausiu reikiamą porciją, tuojau me
siu žvejojęs, užsikursiu ugnį ir kepsiu 
ant lazdos žuvis. Bent kartą pamainysiu 
valgį, šis vis dėlto bus kitoks, negu visu
met aliejuj keptos žuvys.

Vėl niekas neužsikabino, nors dešra ir 
nuėsta. Kaip ilgai aš čia sėdžiu? Tikrai 
jau tris valandas. Takiau žuvys nurami
na nervus. Žmogus \nesi j auti savo laiką 
tuščiai prašvilpęs. TaKnaudingas darbas: 
pridedi taip pat ir savivdalelę prietautos 
maitinimo, nes jei aš yalgau čia pat savo 
pasigautą žuvį, tai man nebereikia kitur 
valgyti lakštinių sriubos. Ją galima su
taupyti, ir<metų pabaigoj sutaupytąją 
lakštinių sriubą bus galima rasti kokioj 
nors statistiką, kur sutaupytąją lakšti
nių sriubą mininčios eilutės daugiau kai
nuoja negu viso krašto, kartu paėmus, 
išpiltos laukan sriubos.

Taip pat aš galėčiau ir eitį pardavinė
ti žuvų. Gal būt, man/pasisektų uždirbti 
dvi pezetas. Tuomet vėl galėčiau dvi nak
tis pamiegoti lovoj.

Na, matai, mano drauguži, tave paga
liau aš vis dėlto pačiupau! Tai tu čia man 
visą dešrą suėdei. Sunki ji nebuvo. Pusė 
kilogramp. Aš manau, kad ir tiek gal ne
buvo. Trys šimtai penkiasdešimt gramų. 
Bet gražiai gi tu žiopčioji! Aš galiu tave 
užjaust. Ir aš daugelį/kartų taip žiopčio
jau, kai už kalnieriauMnane laikė kopas. 
Bet tai nieko nepadės, aš noriu žuvies.

Taip, vanduo yra toks švelniai vėsus, 
o saulė tokia gražiai šilta. Čia manęs už 
kalnieriaus dar nelaikė joks kopas. Aš ži
nau, kaip tave kepti. Tačiau trys šimtai 
penkiasdešimt gramų per maža. Jei tu 
nors bėnt vieną kilogramą svertum. O 
kadangi tu vis dėlto užsikabinai ir sutei
kei man džiaugsmo, neleisdama man tuš
čiai leisti laiką čia sėdint, ir kadangi aš 
mėgstu būti laisvas, daug labiau negu 
sočiai pavalgyti, ir kadangi saulė šypsosi 
ir vanduo mėlynuoja, ir kadangi tu esi 
ispaniška žuvelė: tai, oplia, tavęs nesu
šaudysim, plauk vėl linksmai ir džiaukis 
savo linksmu gyvenimu. Nepaklūk tuo
jau į kokį nors kita-tinkląJJPrauk laimin
gai ir sveikink savbmergaitę!

Tuomet ji supliaukši, plaukia ir taip 
juokiasi, kad net aš ant molo išgirstu. 
Sveikink savo mergužėlę!.. Ak, spiaut...

—Na, ir žvejys iš tamstos, —kažkas 
pasako užpakaly manęs. Aš atsigrįžtu ir 
pamatau stovintį vieną muitininką, ku
ris visą laiką stebėjo, kaip aš meškerio
ju, ir dabar garsiai juokiasi.
—Bet juk čia yra daugiau žuvų, vanduo 

nėra toks mažas, — sakau aš jam, vėl 
ant kablio kabindamas vėdaro gabalėlį.

—Tikrai jų ten yra daugiau. Bet čia 
gi jau’buvai pagavęs visai storą, nemažą 
žuvį!

— Tikrai, tokia ji buvo, juk ji savo pil
ve turėjo visą mano vėdaro dėžutę, kaip 
gi nebus stora!

—Kam gi jūs iš viso meškeriojate, jei 
tokią gerą žuvį paleidžiate atgal į van
denį? /

— Dėl to, jei kas šiandien vakare ma
ne paklaustų, ką aš visą dieną veikiau, 
galėčiau pasakyti, jog meškeriojau.

*— Tai .žvejok sau sveikas ir toliau,—. 
sako muitininkas ir nueina*

Tik maža žmonių supranta, kad žvejo
jimas yra veiksmo filosofija. Juk gyve
nama ne gi dėl turto, bet dėl noro, dėl 
bandymo, dėl žaidimo.!

Na, štai vėl dar viena. Jei nebūčiau 
pirmosios paleidęs, tai jau turėčiau visą 
porciją. Tačiau aš neįvesiu jokių klasinių 
skirtumų! Ir antrąją žuvį aš paleidau, 
negaliu gi ir jos už kvailumą pasmerkti 
mirti. Tai reiškia, kvailumais visur ir vi
sumet ištikrųjų užsitarnaują mirties

bausmės, bet laikinai jis baudžiamas tik
tai vergija. Jei žinočiau, kad dar sugau
siu tokias tris,kaip tu, tai ir tu turėtum 
progos tuo įsitikinti. Turiu žuvims ape
titą. Tačiau tu esi puikus mažas gyvas 
stebuklas, na, grįžk sveika vėl į plačią 
jūrą. Oplia, laisvė juk yra didžiausias ir 
geriausias dalykas gyvenime! Taip, dar 
kartą šimts velnių, ar aš čia jums visoms 
turiu ištiesti ranką? Ir vėl štai dar vie
ną turiu rankoj. Aš gerai žinau, jei aš 
tave dabar paliksiu, tai nė viena daugiau 
nebesikabins ant mano kablelio, kadangi 
tuomet jos visos žinos, jog negali manimi 
pasitikėti. O su tavimi viena aš nieko ne
galiu pradėti. Net visai neapsimokėtų iš 
čia pasitraukti ir dėl tavęs sukurti ugnį. 
Kaip ilgai mielasis gyvenimas tave kūrė, 
kad padarytų tave tokią nereikalingai di
delę? šešerius metus, gal būt, septyne- 

k rius. Ar gi dabar aš turiu teisę tave per 
vieną sekundę vienu smūgiu užmušti ir 
užbaigti tavo gyvenimą? Plauk sveika, 
džiaukis mėlyna jūra. ir savo bičiuliais! 
Ji supliaukši uodega ir linksmai nuplau
kia. A, mano berniuke, tu žinai, ko laisvė 
yra verta, džiaukis ja, vertink ją ir būk 
laimingas.

Bet tenai tikrai kažkoks nuostabus’ ki
biras. Jis atplaukia...Pasileidžia tiesiog, 
tačiau tai jam nevyksta. Jis velkasi, kry
puoja ir brazda išilgai krantinę. Aišku, 
jis nenori išplaukti, jis bijo vandens. Vi
sai juk tikras dalykas, tuo galima pilnai 
tikėti, kad yra taip pat ir vandens bijan
čių laivų, yes, sir. Apskritai, labai daž
nai daroma klaida, kai neigiama, jog lai
vai neturi asmenybės. Jie turi savo asme
nybę, savo įgeidžius lygiai taip pat, kaip 
ir žmonės. Ši sena teta aiškiai turi savo 
asmenybę. Tai pastebėjau iš pirmo žvil
gsnio. Su ja druskos nepalaižysi.
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Dievai žino, kokiais laivais aš esu plau

kiojęs. Ir tūkstančius laivų esu matęs, 
gali tikėtL pats netikėlis Tomas. Bet nie- 
kumet anksčiau aš nebuvau matęs tokio 
laivo, kuris būtų buvęs panašus į šį. Visi 
jo rėmai, jei nuo jų tuojau pradėti, buvo 
ne tik geras šposas, ne, tai buvo tiesiog 
negalimas dalykas. Pažiūrėjęs į šį kibirą, 
žmogus abejojai, kad jis galėtų plaukti 
per vandenį. Daug greičiau jau buvo ga
lima tikėti, kad tai turi būti gera trans
porto priemonė per Sacharos dykumą, 
galinti pralenkti net geriausius kuprius. 
Jo forma nebuvo moderniška. Būtų bu
vusios visai tuščios pastangos mėginti 
priskirti jį kuriam nors laivį statybos 
meno perijodui. Ant jo nosies buvo užra
šytas jo vardas “Jorike”. Tačiau tas var
das buvo toks plonas ir taip nublukęs, lyg 
jis būtų pats gėdijęsis taip vadintis. Pa
gal jūrų teisės nuostatus, reikėjo, kad jo 
užpakaly būtų to uosto vardas, kuriame 
jis užregistruotas. Bet kur jis buvo šita
me laive užrašytas, niekam jis nenorėjo 
parodyti, greičiausiai, jis gėdijosi ir savo 
uosto. Ir savo tautybę jis laikė griežtoj 
paslapty, matyt, jo pasas buvo ne visai 
tvarkoje. O tautinė vėliava, kuri plevėsa
vo ant jo pasturgaly esančio vėliavinio 
stiebo, buvo taip susidėvėjusi, tokia nu
blukusi, kad ją buvo galima laikyti kokia 
tik'nori spalva. Be to, ta vėliava buvo 
tokia apdriskusi, lyg tartum ji būtų ple
vėsavusi ant kovojančių laivynų visuose 
pastarųjų keturių tūkstančių metų jūrų 
mūšiuose.

Kokia spalva buvo nudažytas laivas, 
negalėjau nuspręsti, nors tai buvo mano 
specialybė. Iš visko sprendžiant, jo švar
kelis, matyt, kadaise, senai praėjusiais 
laikais, buvo sniego baltumo, kaip naujai 
gimusio kūdikėlio nekaltybė. Tačiau tai 
buvo labai senai, tai turėjo būti tais me
tais, kai Chaldėjoj Abraomas susižadėjo 
su Sara Ure. Relingo kraštai, matyt, ka
daise buvo žali. Ir tai buvo senai, labai 
senai. Nuo tų tolimų dienų “Jorike” gavo 
šimtus naujų dažų brūkšnių, kas atitiko 
tiems laikams. Bet denio darbininkai ne
eikvojo tuščiai pastangų nutrinti senąją 
spalvą. Greičiausiai, jiems nebuvo įsaky
ta. Tuo būdu nauji dažai buvo tepami vis 
iš naujo ant senųjų ir dėl to “Jorike” 
dabar atrodė esanti dvigubai didesnio tū
rio, negu ji ištikrųjų buvo. Jei būtum 
nesigailėjęs darbo ir rūpestingai nusku- 
tęs atskirus dažymus, tuomet būtų buvę 
galima tiksliai konstatuoti, kokias spal
vas kiekviertas šimtmetis naudojo.

(Daugiau bus)

Anglai Teisia Ameriko
ną Nacių Propagandistą

London. — Prasidėjo teis
mas prieš Williamą Joyce, 
kuris per Berlyno radiją 
varė hitlerinę propagandą 
prieš talkininkus. Jis buvo 
pramintas “lordu Haw 
Haw.” — Paryžiaus teis
mas nusmerkė mirti fran- 
cūzą Jean - Heroldą Paquis 
už tokį nusikaltimą.

Joyce kaltinamas kaip 
Anglijos išdavikas. Jis tvir
tina, kad Amerikoj gimęs, 
Tai negalįs būti laikomas 
išdaviku Anglijos kaip tė
vynės. Bet jeigu jam pa
vyktų išsisukti nuo išdavi- 

I ko bausmės Anglijoj, tai 
Joyce būtų atiduotas Ame
rikos teismui.

Automobilių Ratų Streikie- 
riai Neklauso Unijos

Detroit. — CIO- Automo
bilių Darbininkų Unijos 
vadovybė jau kelintą kartą 
įsakė streikuojantiems 
Kelsey - Hayes automobilių 
ratų "darbininkams grįžti 
darban ir per derybas sprę
sti 'ginčus su kompanija. 
Bet streikieriai neklauso į- 
sakymų. Unijos vadai nuro
dė, jog Fordas pasinaudo
jo tuo streiku, kaip prieka
be paleisti 50,000 darbinin
kų neva dėl ratų stokos.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SALAD MERGINOS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

$32.50
6 DIENOS — 8 VALANDOS ■

B. ALTMAN
RESTAURANT 5-TOS LUBOS 

34TH STREET & 5TH AVĖ.
N. Y. C.

(224)

MERGINOS VIRŠAUS 16
LENGVAS PAKAVIMO IR 

FABRIKO DARBAS 
Moteriški Apatiniai 

Patyrimas Nereikalingas 
Gera Alga—Nuolatinis Darbas 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS

MARK KNITTING MILLS 
26 Palisade Ave., Bergenfield, N. J. 

(ARTI KAMP. PALACE TEATRO) 
DUMONT 4-1111

Bus No. 10, 12—P. S. Bus 90, 72, 86 & 54 
(220)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS <

REIKIA FINIŠERIŲ IR ABELNAI SIUVĖJŲ 
Nuolatinis Darbas. 

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

(220)

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

PRANEŠIMAI
» •

MONTELLO, MASS. 
PIKNIKAS

Užbaigimui vasaros sezono, sekm., 
rugsėjo 23 d., įvyks gražus, didelis 
piknikas, Liet. Taut. Namo Parke, 
Keswick Rd. Rengia L. T. N. Dr-vė, 
padengimui nuostolių parko salės. Iš 
anksto buvo pardavinėjama tikietai, 
$200 vertės dovanų — laimėjimui. 
Kalbės miesto majoras ir kiti virši
ninkai. Billy Snow, garsus magikas, 
parodys visokių stebėtinų dalykų. 
Muzikalę programą pildys Jaunuolių 
orkestrą. — Kom. (219-220)

‘help wanted—male 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE ■
REIKALINGI VYRAI 1

Tuojau Reikia
VYRŲ 

prie 
Kirpimo. Darbo 

Brake Operatorių 
Punch Presų Operatorių 

Pagelbininkų Gun Lydytojų
Spot Lydytojų

Spot Lydymui Mokinių 
Materialų Kilnotojų 

Ir Paprastų Darbininkų 
Dėl Popietinių šiftų 

Puikiausia pokarinė ateitis

SECURITY STEEL 
EQUIPMENT CO. 

Avenel Street Aveneį N. J.
(219)

PATYRĘ

AUTO MECHANIKAI
Darbas prie visokių išdirbysėių karų. Nuo
latinis darbas; dabar ir ateityje. Geros dar
bo sąlygos, gera alga. Didelė pilnai (rengta 
dirbtuvė. Ix>kalinė gerai nusistovėjusi (staiga ;

24 metai po tuom paėiu managements
E. ROBISON, INC.

Hartsdale Ave., Hartsdale, N. Y.
WHite Pls. 886C

REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ

(219)
PAPRASTAI DIRBAMA 

VIRŠLAIKIAI

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Europos kraštų sąjungos An
glijos komandoje. Francūzai 
sutiksią šokti pagal anglų mu
ziką !

Kam ta sąjunga reikalin
ga? Kokia jos misija?

Nei vienas ponas aiškiai ne
pasako, bet kiekvienam aky
lam žmogui aišku. Jie nori su
klijuoti naują jėgą prieš Ta
rybų Sąjungą^. Ypatingai men
ševikai seniai apie tai sap
nuoja. Darbiečiams laimėjus 
Anglijoje, Blum ir jo kolegos 
neberimsta savo kailyje. Da
bar esanti valanda jųjų sap
nui pavirsti tikrove!

Nežinia, ar Francūzijos 
žmonės, tiek daug iškentėję, 
sutiks Anglijos karaliui ir lor
dams rankas bučiuoti.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apylinkes ALDLD 

4-tas Apskritys šaukia konferenciją, 
28 d. spalių, 2 vai. dieną, 1320 Med
ley St. (L.D.S. 160 kp. Name.) 
ALDLD Apskričio visos kuopos ma
lonėkite prisiųsti delegatus į konfe
renciją, 1-ną nuo 10 narių. Jeigu 
kuopa neturi 10 narių, gali visvien 
atsiųsti vieną delegatą, taipgi savo 
susirinkime gali įgalioti delegatą 
priduoti naujų sumanymų konferen
cijoje, organizacijos labui. — S. Or
da, užrašų rašt. (219-220)'

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagalbos Teik. viet. sky. 

susirinkimas įvyks rugsėjo 20 d., 408 
Court St. Organizacijų atstovai, vi
si dalyvaukite 8 vai. vakaro. Reikės 
svarbių reikalų apsvarstyti. — A. 
Skairius, pirm. (219-220)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyks 20 d. rugsėjo, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Draugės, dalyvauki
te visos, turime svarbių reikalų ap
svarstymui, mūsų ateities veikimui. 
O kurios galite megst ir neturite 
vilnų, prašau ateit į susirinkimą, aš 
atnešiu vilnų. — Sekr. Šmitienė.

(218-219)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMĄ^ ĮSTAIGA

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

L41DOTUV/V
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip- j 
kites prie manęs dieną I 
ar naktį, greit suteiksi- j 
me modernišką patarna- j 
vimą. Patogiai ir gražiai ; 
moderniškai įruošta mū- ; 
sų šermeninė. Mūsų pa- ; 
tarnavimu ir kainomis ! 
būsite patenkinti. ;

1113 Mt. Vernon St Į 
PHILADELPHIA, PA. į 

Telefonas Poplar 4110

PAGELBININKAI
Prie Body Work ir 

Maliavojimo
GEROS ALGOS

Glendale Steel Corp
Cooper Ave. & Dry Harbor Road

VICTOR AUTO BODY
1159-61 Blvd., Bayonne, N. J.

(221)

VYRAI
GUMOS FABRIKUI
Patyrimo Nereikalaujama
Mokykitės naujo amato.

Gyvenimas ir darbas laukuose.
MARTIN RUBBER CO.

LONG BRANCH AVENUE, 
LONG BRANCH, N. J.

(222)

VYRAI & BERNIUKAI
Nelavinti fabriko darbininkai

PASTOVUS NUOLAT
Pakilimai

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

94 MOTT ST. (ARTI Canal)
(219)

VYRAI
NUOLATINIS DARBAS
CHEMICAL OPERATORIAI
MATERIALŲ KILNOTOJAI

PECKURIAI 
SARGAI 

IR
Išsiuntimų, Sandėlių ir Priėmimų

Pagelbininkai
KREIPKITĖS DABAR 

(9:00 A.M. iki 4:00 P.M. Kasdien) 
The Egyptian Lacquer Mfg. Co. 
Jacobus Ave., So. Kearny, N. J. 
(No. 1 ar No. 108 Bušai iš Newark 

ar Jersey City).

Dept.

(220)

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

Taipgi
MERGINOS OFISO DARBUI

Nuolat 
Viršlaikiai jei pageidaujama 

Proga pakilimams
P. J. BREIVOGEL CO.
ROOM 38, 65 NASSAU ST. 

NEW YORK, N. Y. 
TELEFONAS: RECTOR 2-6865

• (219)

MERGINOS-MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS

NUOLAT. GERA ALGA
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

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

, (219)

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

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

FILE CLERK—TYPISTĖ
GRAND CENTRAL APYLINKĖJE 

TELEFONŪOKITE MISS LEE 
MURRAY HILL 4-1761.

(221)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbysUje

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

(X)

GLENDALE, L. I.
Telephone: HAVEMEYER 8-1100

REIKIA VYRŲ
Prie

FARMŲ DARBO

(2211

BREISACHER FARM,
CLOSTER, N. J.

TELEFONAS CLOSTER 136
(220)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiais 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 5-klų 
Dienų savaitė. Alga $125 j mėnesj pra- 
džiai. Kreipkitės ant 3-čių lubų, 41 Broad 
Street, N. Y. C.

(2tt)

REIKIA MOLDERIŲ 
GELEŽIES FOUNDREI 
M. H. DETRICK CO.,
Ill GOTTHART ST., 

NEWARK, N. J.
<22»

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriko 

darbas. Sena, patikima organizacija.
75c J VAL. PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

STANDARD BRĄNDS, Ine.
Kent Avė. & Morton St., Brooklyn.

(223)

JAUNI VYRAI; patyrimas nereikalingas: 
geros algps; daug viršlaikių. Constructional 
Display, 10 Longworth St., Newark, N. J.

(219)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST 30TH ST., NEW YORK

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., 1 Kearny Sta.)

(219)

100 Dailydžių
DEL

Konstrukcijos Darbo
PRIE

FORT MONMOUTH, N. J.

58 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Busais transportaci  ja gali būti 

sutvarkyta j darbo vietų.

Tuller Construction 
Company

TELEF.—EATONTOWN 400

(210)

VYRAI IR BERNIUKAI 
Pasiuntinėjimama drabužių centre. 

70c Į VALANDĄ 
PILNAM IR DALIAI LAIKO.
ROSE TRUCKING CO., 

133 West 41st St., N.Y.C.
■'MB ■
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Svečiai

Pereitą sekmadienį lankėsi 
Laisvėje bridgeportiečiai J. J. 
Mockaičiai ir P. Baranauskai 
su sūneliu. Atvykdami 
kyti savo senus draugus 
lyniečius, svečiai at 
daug drabužių Lietuvai
bos Teikimo KomitetoV cen
tram 417 Lorimer St. \

Širdį Veria Žinios Apie 
Kare Nukentėjusius

Atėjo Šaltas Rudenėlis

atrąn- 
/rook-
abeno 
Pagal-

frontuosešaudymas karo
nutilo. Mūsų vaikai ir draugai 
grįžta iš užjūrių

didi'

Šolomskas Sugrįžo į 
LDS Centrą

Matas Šolomskas, garbingai 
atleistas iš tarnybos Jungtinių 
Valstijų Laivyne, sugrįžo dirb
ti Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Centrel laikinuoju LDS 
Jaunimo Komiteto sekretorių. 
Jis eis tas pačias pareigas, 
iš kurių buvo pasitraukęs iš
ėjimu kariškon tarnybon. Jis 
buvo pavadavęs (pirm jo) ka
ro tarnybon išėjusį sekretorių 
Ormaną.

Matas yra pasiryžęs toliau 
siektis moksle pasinąudojant 
vyri ausy bes teikiamomis vėtė - 
ranams privilegijomis. Tačiau 
sutiko, vėl pabūki, bent laiki
nai, Ormano pavaduotoju.

Smagu, kada jaunieji grįž
ta. Dar smagiau, kada jie 
grįžta pasiryžę tolimesniamu 
darbui ir veiklai mūsų/Ofga- 
nizacijose. Geros kloties Ma
tui iš naujo pasiimtose parei
gose !

desėtkais 
tūkstančių per savaitę. Gyve
nimas linksmėja. Net ir ne
tekusieji darbo dar gaunam 
šiokias tokias įplaukas iš ne
darbo apdraudos, turime duo
nos ir pastogę. O geriau prisi
laikantis, kurio ilgos ligos ar 
kitos nelaimės nekankino, dar 
svajoja apie naują kostiumą, 
tūlas ir apie naujus kailinius, 
nors, didžiumoje, gyvename 
šiltuose butuose, keliaujame 
šildomuose vežimuose.

Tas visai natūralu. Nebūtu
me žmonėmis, negalėtume 
progresuoti, jeigu mūsų siela 
nuolat neaudrotų 
nors geresnio ar 
nio.

Grįžtantieji iš

liowu atsakyme glūdėjo 
istorija, neišsemiama viename 
straipsnyje.

Po išklausymo jų raporto 
niekam nesinorėjo tuščiai kal
bėtis. Nesikalbėjo tuščiai nei 
juos siuntusi organizacija — 
American Society for Russian 
Relief, Inc., 5 Cedar St., New 
Yorke. Ji sukels $25,000,000 
vertės pagalbos 
jungai 1946-tais

šaltas, iš tikro šaltas. Ir 
visi dabai’ tiki, kad jau tikras 
ruduo. Pirmadienio rytą prie 
Laisvės namo termometras ro
dė tik 54 laipsnius šilumos. O 
prieš savaitę žmonės manė, 
kad per šilta pįknikauti. An
tradienio rytą irgi buvo šalta, 
žemiau 60 laipsnių.

siekimęsi ko 
bent įvaires-

Tarybų Są- 
metais.

Rėmėja

Be Mėsos Dieną Nebe 
bus, Jeigu...

Majoras LaGuardia pereitą 
sekmadienį per miestavą ra
dio skelbė, kad dabar miestas 
gauna po daugiau mėsos. Tad 
visi restauranai, jeigu tik 
na pakankamai mėsos, gali 
užmiršti bemėsius antradie
nius ir penktadienius.

Majoras dėkojo visiems, ku
rie liuosnoriai prisilaikė jo 
prašymo antradieniais ir penk
tadieniais apsieiti be mėsos. 
Tas padėjo pratęsti mėsos iš
teklių karo laiku.

Tačiau majoras prašė sau
gotis nuo keliančių kainas. Jis 
ragino Turgaviečių Depart- 
mentą, OPA ir šerifą kainų 
kontrolėje nenusileisti. Ir ra
gino visus 
krašto nuo 
toji ateitų, 
tiktų mūsų 
joras.

“būti sargyboje 
infliacijos. Jeigu 
nežinau, kas atsi- 
šaliai,” sakė ma-

Kūdikis Prigėrė 
Maudynėje

Gyvenanti viename kamba
ryje su trim vaikais, New 
Yorke, Mrs. Margaret Urcilla 
su dviem mergaitėm miegojo 
lovoj, o 7 mėnesių berniuką 
guldydavo maudynėj. Nakčia 
6 metų dukrytė nuėjo atsiger
ti, užmiršo kranelį. Rytą moti
na rado sūnelį plūduriuojant 
negyvą.

LaGuardia Gavo Medalį
Meksikiečių delegacija iš Pan 

American Legion lankėsi pas 
New Yorko miesto majorą La- 
Gaurdia pereitą sekmadienį ir 
Įteikė jam to legijono Garbės 
Medalį. Tai įvertinimui majoro 
pastangų visus amerikiečius! su
artinti. Trumpos ceremonijoįs į- 
vyko Miesto Salėj. Majoras sa
kė, kad šiaurių su Pietų Ameri
ka geresni santykiai įvyko dėka 
Rooseveltui.

Gal būt jokia kita vagystė 
Brooklyne nesukėlė tiek suju
dimo ir pasipiktinimo susiedi- 
joj, kiek sukėlė nuo Lacerra 
namų pavogimas jų liguistos 
mergytės vežimėlio su žaisli
ne, audekline beždžione. Li
gonė yra 4 metų.

i i. nu

Piknike su Svetingais 
Greatneckiečiais

karo frontų 
mūsiškiai parveža šiurpių ži
nių apie karo nuteriotus kraš
tus. Tačiau ne visi tematė vi
sus frontus. Faktinai, tik re
tas kuris tematė aršiausia nu- 
teriotą frontą — Tarybų Są
jungos su vokiečiais frontą.

Tarybų Sąjungos respubli
kos, tame skaičiuje ir Lietu
va, nukentėjo aršiausia:* čia 
dukartu praūžė žiauriausi 
mušiau čionai vokiečiai vedė 
sistematišką visko naikinimą, 
nes tarybų šalis buvo 
vyriausių priežasčių 
pralaimėjimo.

viena iš 
nacių

apie

aki- 
tei-

Žiūrint Amerikiečių Akimis
Prieš porą savaičių sugrįžo 

iš Tarybų Sąjungos žymūs 
amerikiečiai David Weingard 
ir Leo Gruliow. Abu ten lan
kęsi amerikiečių teikiamos 
Tarybų Sąjungai pagalbos rei
kalais. Weingard buvo nuvy
kęs su Carter’iu kelioms sa
vaitėms, Gruliow išbuvo 
du metus.

Weingard norėjo savo 
mis pamatyti amerikiečių
kiamos pagalbos rolę ir patir
ti, ar pagalba dar reikalinga. 
Buvo žmonių, kurie sakė, kad 
karui baigusis tenai žmonės 
galį save apsirūpinti.

Weingard apkeliavo dauge
lį didžiųjų centrų, pradedant 
Stalingradu, Vorošilovgradu, 
Maskva, baigiant Minsku, Vi
tebsku ir kitom sritim, kur 
siautė baisioji naikinimo au
dra. Jų bendra išvada:

Palyginus su mūsų gyveni
mu, tie žmonės kenčia skur
dą. Pagalba desperatiškai rei
kalinga. Nėra kalbos apie pa
togumus. Tebestovi klausimas 
išlaikymo gyvasties, apsauga 
nuo bado, nuo mirtinai suša
limo ir ligų.

Sukels 25 Milionų Vertės 
Pagalbos

Kada tie žymūs newyorkie- 
čiai sugrįžo, juos apspito žmo- 
nes^klausinėti. Platesnei vi
suomenės informacijai, buvo 
sukviesti miesto spaudos at
stovai ir jiems, suglaustai, at
pasakota padėtis, 
landą laiko tęsėsi 
atsakinėjimai į 
spaudos atstovų

Vienintelė
Atsakinėdamas į klausimus, 

be kitko, Weingard pažymė
jo, kad American Society yra 
vienintelė 
Sąjungai 
Amerikoje.
na į Nacionalį Karo Fondą 
ir iš ten pinigų negaus. Kad 
pagalbą kare nukentėjusioms 
Tarybų Sąjungos respubli
koms, kartu ir Lietuvai, Ame
rican Society turės sukelti pa
ti viena per savo skyrius (bu
vusius RWR skyrius) ir su 
jais kooperuojančias organi
zacijas.

Gal Pagalbos Nebereikia?
Kas nors pastatė ir tokį 

klausimą. Atsakymui, Gruliow 
priminė kelis pavyzdžius, ko 
žmonės neturėjo ir dar neturi. 
Tarpe kitų, pasakė tokį prisi
minimą :

Laike Leningrado apgulos 
jo asmeniško draugo žmona 
gulėjo mirties klejonėse nuo 
išbadėjimo. Tik užsaldintu 
vandeniu, įpilamu pro sukąs
tus dantis, jis begalėjo pa
laikyti žmonos gyvastį. Bet 
cukraus negalėjo gauti. Paga
liau jis gavo du šmoteliu cuk
raus mainais už ilgalaikį sa
vo duonos gaviriį (ration), 
žmona ne už ilgo vistiek mi
rė. Vyras laikė bute nerapor
tuotą žmonos lavoną kol jos 
duonos gaviniu atsipeikėjo 
nuo perbadėjimo dėl ano vi
siškai nieko nevalgymo.

(Pabaiga Rytoj)

teikianti Tarybų
pagalbos įstaiga

Kad jinai neįei-

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

Per virš va- 
klausimai ir 
daugeriopus 

klausimus.
Kožname Weingardo su Gru-

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam. + 
231 Bedford Ave. 

BROOKLYN . 
Telephone: EVergreen 3-9770

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.

Praeitą sekmadienį, rugs. 
16 d., didokas brooklyniečių 
būrys susitarė ir nuvažiavo į 
Great Neck’o keturių organi
zacijų : Liet. Amerik. Piliečių 
Kliubo, LDS 24 kp., ALDLD 
72 kp. ir Pirmyn Choro ben
drai rengtą pikniką.

Brooklyniečiai, dalyvavusie
ji piknike, parsivežė iš ten 
labai malonių įspūdžių. — vi
si labai pasitenkinę greatnec- 
kiečių draugiškumu ir svetin
gumu.

Pirmyn Choras, vadovauja
mas Almos Kasmočiūtės, ga
na skambiai sudainavo kelias 
daineles. Beje, tenka primin
ti, kad Alma išsireiškė, jog jos 
vadovavimo chorui dienos jau 
baigiasi, nes neužilgo laukian
ti sugrįžtant iš karinės tarny
bos pirmiau buvusio choro mo
kytojo Jurgio Kazakevičiaus.

Programa su dainomis dar 
neužsibaigė; vienas pikniko 
pamarginimo punktų buvo 
traukimas virvės. Brooklynie
čių tymas laimėjo šias rung
tynes prieš greatneckiečius. 
Bet ta laime, kaip šiam re
porteriui atrodo, brooklynie
čiai negali perdaug didžiuo
tis, nes atrodo, kad buvo 
“frame-up” -u. greatneckie- 
čiai, būdami labai svetingais, 
panaudojo šią progą pavaišin
ti svečius ir atiduoti jiems 
laimėtojų garbę’. Be to, laimė
tojams buvo skirta bonka deg
tinės.

Brooklyniečiai neturėtų to 
greatneck iečių svetingumo ir 
draugiškumo užmiršti ir, pa
sitaikius progai, taip pat drau
giškai jiems atsilyginti.

Oras piknikui pasitaikė la
bai patogus — nei per šiltas 
nei per šaltas. Piknikautojų, 
dėl to buvo gana didelis skai
čius.

Kaip buvo sakyta skelbime, 
šis 'piknikas buvo rengiamas 
draugiškais sumetimais. Taip 
ir buvo: Prie įžangos tikietų 
buvo duodama alus ir, iš 
įžangos ir pelnas už užkan
džius, kaip atrodo, vien tik 
lėšas padengs, o pelno gal ir 
neliks.

Nesu dar oficialiai įgaliotas 
greatneckiečius užkviesti pas 
mus į Brooklyną, bet esu tik
ras, kad visi brooklyniečiai, 
piknike dalyvavę, laukia ma
lonaus su greatneckiečiais pa
simatymo spalių 21 d., La
bor Lyceum, salėj, . Aido Cho
ro rengiamoj operetėj “Kada 
Kaimas Nemiega.”

Rep.

Miesto Transportacijoj 
Esą Darbą

Kalbėdamas iš miestavos 
radio stoties WNYC, pereitą 
sekmadienį, majoras LaGuar
dia sėj<ė, kad veteranai gali 
rasti 
transportacijos sistemoje.

augelį darbų miesto

Mrs. Virginia Weeks, 48 
m., pavojingai susižeidė nu
kritus nuo gaisrinių laiptų ket
virtame aukšte namo, 154 E. 
28th St., New Yorke. Ji ban
džiusi pareiti namo per lan
gą.

Pavyzdingos Studentės 
įtartos Gabume 

Vagišiauti
Dvi gražios ir vadintos pavyz

dingomis vidurinės mokyklos 
studentes Bronxe pereitą sek
madienį buvo pašauktos pas tei
sėją Abeles pasiaiškinti, ko 
joms reikėjo ant gaisrinių laip
tų prie svetimo apartmento.

Anot jas areštavusios polici
jos, merginos prisipažinusios 
bėgiu pastarųjų trijų mėnesių 
papildžiusios 7 vagystes ir bu
vusios “išbaidytos” iš kitų trijų 
besiruošiant apvogti. Vagystė
se jos laimėjusios apie $2,000 
vertes turto.

Mergiotes specialiai kaltino 
apvogime Mrs. Marie Benack, 
998 Longjwood Ave., Bronx. 
Jos įėjusios nuo gaisrinių .laip
tų per langą ir tuo pat keliu- iš
ėjusios su apie $500 vertės, gro
bio, sukrauto valizose. Benack’- 
ienės vyras randasi užjūry, ka
rinėj tarnyboje.

Policija jau seniai ' girdėjo 
apartmentų apvogimo raportus. 
Klausinėdama tarp žmonių, po
licija išgirdo apie mergiščių 
matymą prie langų ir taip pra
sidėjo mergaičių tėmijimas. 
Paprastai, tokiuose atvejuose 
žiūrėdavo tik į vaikinus.

Areštuotosios, sakoma, ma
žiausia tebuvo įtariamos tų, ku
rie jas pažinojo tik iš pavir
šiaus atydžiai nesekė. Jos buvu
sios laikomos pavyzdingomis, 
kadangi reguliariai lankančios 
bažnyčią ir neinančios kitur, 
kaip tik į bažnyčių rengiamus 
balius ir filmų teatrus.

Areštuotos yra Theresa Gui- 
dice, 16 m., 725 Southern Blvd.

ir Laura Lydau, 17 m., 673 
Beck St., studentės James Mon
roe vidurinėj mokykloj.

Pereitą sekmadienį pribuvo 
iš Le Havre karinis transpor
tas Alexander su 6,671 kariš
kiu.

Williamsburge Susior
ganizavo ARA Kliubas

Brooklyne susitvėrė žuvinin
kystės ir medžiojimo mėgėjų 
kliubas WARA (Williams
burg Angler & Rifle Associa
tion).

Penktadienio, rugs. 21-mos 
vakare turės susirinkimą savo 
kliubrūmyje, 404 Whyte Ave., 
Brooklyne. Pats susirinkimas 
bus uždaras pašaliečiams, bet 
Spie 9 vai., po kliubo narių 
susirinkimo, bus visų bendras 
susirinkimas, kur ir pašalie
čiai, kurie .interesuojasi šiuo 
sportu, prašomi atvykti.

Kliubo valdyba susideda iš: 
Otto Fuhrman, prez. 
Jim O’Neal, vice-prez.
Bill Warner, sekret.
Ignas Pečinskas, iždin.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Kliubo sūsirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, rugsė
jo 20-tos vakaro 8 vai., 419 
Lorimer St., Brooklyne. Lite
ratūros Draugijos skyriaus 
narės gaus naują knygą — 
apysaką “Bernardo Gavelio 
Klaida.’’ Parašė R. Mizara. 
Kviečiame ir ne nares. — 
Valdyba. (218-219)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ar darbi

ninke dirbti restauracijoje. Valan
dos nuo 7:30 ryto iki 3 vai. dieną. 
Antrašas: 287 Morgan Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel. EV. 4-9283.

(218-220)

Notice is hereby given that Italian 
American Wine Co., Inc., of Brook
lyn, New York, has registered its 
trade - mark “Cordova” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on wines. (231)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOJ • 9VAUANDUb. j i_ 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

^CHARLES
up-to-date

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
PRIEINAMOS KAINOS 

306 UNION AVĖNUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 

.... broSklyn e, N. t.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PURICKI
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- 

< lūs ir krajavus 
sudarau su ame. 
rįkoniškais. Rei- 
kalui esant ir 

H padidinu tokio 
f! 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

■SS? RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
‘ Tel. Virginia 7-4499.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tėl. ST. 2-8342

Persodlnam Deimantus jams belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen. JK9

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

M DM
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.

Telefonas EVergreen 7-1661

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y.

Tell ST. fc-2173 ATDARA VAKARAIS
TTWfl




