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KRISLAI
šiukšlės.
Kur Jie Nepamirš.
Prisitaiko ir Sutelpa. 
Sveikas Reikalavimas. 
Reikalaus, Kovos ir Laimės. 
Sudužęs Puodas.

Rašo A. BIMBA

Kryžiokiškoji spauda džiau
giasi gavus žinių per Vokieti
ją iš Lietuvos, kad ten labai 
pasekmingai “partizanai” žu
dą tarybinius viršininkus ir 
valdininkus. Ypatingai įvairių 
komitetų pirmininkai nesą tik
ri, kaip ilgai jiems ant pečių 
galva laikysis.

Tie jų “partizanai 
šistiniai 
šiukšlės.
padarytas galas, jos bus gra
žiai iššluotos.

yra fa- 
banditai, hitlerinės 
Jų siautė,.] imu i bus

Smetonizmas ir' hitlerizmas 
tokiomis šiukšlėmis priteršė 
Lietuvą. Ims laiko jas išvaly
ti, bet jos ateities neturi. Gali 
jomis didžiuotis Lietuvos prie
šai, bet tai ir viskas. Istorija 
už juos paskutinius poterius 
jau atkalbėjo.

Vilnyje L. Pruseika rašo:

kraščiai taip pat rašė apie Že
maitę (Žymontienę). Bet nei 
vienas jų nerašė, ka Žemaitė 
pasakė apie ‘nepriklausomą’ 
Lietuvą 1921 metais, kada ji 
grįžo iš Amerikos namo.

“Štai jos žodžiai: ‘Neradau 
nei laisvės, nei lygybės, nei 
brolybės. Tik karo lauko teis
mai, tik sušaudymai,, tik turtų 
grobstymas.*

“Jei Žemaitė būtų gyva, ji 
būtų garbingiausia asmenybė 
visoj Tarybų Lietuvoj.”

Prieš kiekvieną naują idėją 
kunigai išstoja piestu. Kovo
jo jie prieš mokslą ir moksli
ninkus — prakišo. Turėjo pri
sitaikyti ir gyventi viename 
pasaulyje su tais, kuriuos pir
miau ant laužu degindavo.

Bedievybė pradėjo plisti, ir 
vėl kunigija ant sienų lipo. 
Griebėsi inkvizicijos gelbėti 
savo biznį. Pralaimėjo ir čia. 
Bedievių šiandien pilnas pa
saulis ir kunigija turi sutilpti 
toje pačioje ašarų pakalnėje.

Šiuo tarpu jai komunistai 
vaizduojasi baisiausiais vel
niais. Skaitai jos spaudą ir 
manai: visi kunigai priemie- 
čiu serga!

Bet jų pralaimėjimas ir čia 
užtikrintas. Komunistų visur 
pilna. Jų priviso ir Romoje— 
priviso tiek, jog pats popie
žius laiko su jų vadais audi
encijas.

Darbo Žmofiių 
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NUPEIKĖ MAC ARTHUR!) 15 Miiiony, negu Bedarbiui 
NUOMONĘ APIE i .ENGVĄ is mh, p.r

POLITIKĄ JAPONIJOJ Washington. — “Bet ku- 
' riai korporacijai yra leng- 

. I viau gauti 15 milionų dole- 
Trumanas ir Valstybės Departmentas Atmetė MacArthurb rių paskolos iš valdiško

Skelbimą, kad Užteksią 200,000 Kariu Japonijai Užimti RFC fondo, negu bedarbiui 
gauti $15 pehsijos per sa- 

”, užreiškė demokra
tas senatorius Wagner. Tai 
buvo pastaba- tiem rekaci-

| j TT O I Į’ Z i

Washington. — Prezid.! generolas Eichelberger Ja-i v
Trumanas paneigė generolo i ponijoj pranašavo, kad už-
MacArthuro pareiškimą, j^sią tik vieniem metam ją niam demokratam ir repub- 
kad visai Japonijai užimti, juzįv A A . i likonam senatoriam, kurie
girdi, užteks 200,000 Ame-L Mac U1;?. lc^e!"; priešinosi Kilgore sumany- 
rikos kariuomenės. “Nie-i bei£eno PaĮ SUS1" imui dėlei nedarbo .pensijų 
kas dabar negali tikrai nu-j^aie. nuomone Was mgto-j padidinimo ir jų mokėjimo 
matyti, kiek kariuomenės ' jog amerikiniai koman- ; laiko pailginimo: 
ten reikės”, pareiškė prezi-1 Jerial P^svelniai elg-| 
j f 1 tis su Japonija. Trumanas;

ir Acheson savo atsiliepi-1
Amerikos valstybes sek-jmais stengėsi parodyti, jog 

retor. pavaduotojas Dean tai klaidinga nuomonė.
Acheson atsakė MacArthu- ----------------

SS £ Gen. Arnold Panaikino
TnS7aponnMotSatOTeSK VergiaHClllS JapOUp

DIESO KOMITETAS 
KYOS KOMUNISTU 
PARTIJOS VADUS

riausybė, o ne armijos ko-

jog Acheson kalbėjo ir var
du karo departmento. A- 
cheson sakė, Amerika pa
naudos tiek jėgų, kiek tik
tai reikės sunaikinti Japo
nijos karininkų galiai ir 
taip aprėžti japonų pramo
nės jėgas, kad jie negalėtų 
pasiruošti naujam karui. 
Anot Achesono, turėsianti 
būti padaryta visuomeninė 
ir ūkinė “revoliucija” 
ponijoj.

Neseniai kitas Amerikos

Įstatymus Korėjoj

Jauni Japonų Oficieriai 
Buvo Sukilę, Reikalau

dami Karų Tęsti

Visa Amerika turėtų pa
remti senatoriaus Russell su
manymą. Jis reikalauja, kad 
Kongresas nutartų ir priverstų 
vyriausybę tuojau suareštuoti 
imperatorių Hirohito ir bausti 
kaipo numerio pirmojo krimi-' 
nalistą.

Hirohito pasirašė karo pa-
■ skelbimą Amerikai. Hirohito 

davė įsakymą užpulti Pearl 
Harbor. Hirohito, — japoniš
kų plėšikų dvasinė ir politinė 
galva, Ji kalčiausia.

didžiosios 
rekonver- 
algų pa- 

darbininkai,

Tokio. — Jauni Japonijos 
oficieriai surengė sukilimą 
rugpjūčio 15 d., kai tik iš
girdo, kad jų valdžia pasi
duoda talkininkams. Jie 
reikalavo tęsti. karą. Suki
lėliai nužudė divizijos ko- 
mandierių generolą Mori, 
užėmė kareivines ir kitus 
punktus aplink imperato - 
riaus Hirohito palovių; įsi
veržė vidun ir suėmė impe
ratoriaus asmeninį padėjė
ją generolą Shigeru Hasu- 
numą. •

Sukilimui stabdyti atvy
ko generolas Shizuchi Ta
naka. Jie šaukė sukilėlius 
liautis ir klausyti impera
toriaus įsakymo. Keturios 
valandos praėjo, iki Tanaka 
perkalbėjo sukilėlių vadus. 
Tada keturi vadai ten pat 
nusišovė. Tatai praneša ja
ponų žinių agentūra Do- 
mei.

Seoul, Korėja. — Ameri
kos generolas A. A. Arnold, 
karinis gubernatorius pieti
nei Korėjos pusei, panaiki
no japonų įstatymus, ku
riais gyventojam buvo at
imta žodžio, spaudos, poli- 

_ i tinio veikimo ir religijos 
ja_ laisvė. Japonai vertė korė

jiečius priimti japoniškąją 
šinto religiją.

Generolo Arnoldo įsaky
mu, tapo areštuotas japonas 
Korėjos teisingumo 
ministerijos galva Fukuzo 
Soda, kuris sudegino svar
bius dokumentus. Šią mini
steriją ir daugelį policijos 
vietų Arnoldas pervedė ko
rėjiečiams. Jis žadėjo ne
trukus panaikinti ir japo
niškus taksų įstatymus ko
rėjiečiams.

Amerikiečių užimtoje pie
tinėje Korėjos pusėje 
17 milionųegyventojų. 
vietai užėmė šiaurinę 
krašto pusę.

Washington. — Kongres- 
manų komitetas neva^prieš- 
amerikinei veiklai tyrinėti 
pašaukė kvosti rugs. 26 d. 
Komunistų Partijos pirmi
ninką Wm. Z. Fosterį, Ben
jaminą J. Davisą, New 
Yorko miesto tarybos narį, 
ir J. Statchelį, newyorkie- 
čius komunistų vadus, ir 
Šamą Carpą iš Bridgepor- 
to, Conn. Šaukia ir buvusįjį 
partijos sekretorių Browde- 
rį.

Pirmiau to fašistuojančio 
komiteto galva buvo Dies, o 
dabar tokio pat plauko as
muo, kongresmanas Wood.

250,000 Argentinie- 
čiy Demonstravo 
Prieš Diktatūrą

yra 
So

to

Dulles Siunčiamas Apžvelgti 
Rytu Europos Kraštus

London. — Amerikos val
stybės sekretorius James 
F. Byrnes (užsieninis mini- 
steris) prašė savo patarė
ją, žinomą republikoną ad
vokatą Johną F. Dullesą, 
kad aplankytų Vengriją, 
Rumuniją ir kitus Balkanų 
kraštus. Byrnes nori 
per Dullesą gauti 
“patikimų” žinių apie 
tų kraštų valdžias ir bend
rąją jų būklę.

Subruzdo CIO 
unijos. Jos rūpinasi 
sija, jos reikalauja 
kėlimo. Plieno
automobilistai, gumos ir elek- 
trikinių darbų unijistai stato 
reikalavimus. \

Valdžia yra prižadėjus leis
ti algas pakelti, kai karas pa
sibaigs. Karas pasibaigė, dar
bininkai tikisi tuos pažadus 
laimėtiA—

Norfolk, Va. — 102 metų 
negras Wm. H. McPhailen 
išsiėmė leidimą vesti Corne- 
lią W. Vance, 63 metų.

Netrukus civiliai žmonės 
gaus pirkti atliekamų nuo 
armijos radijo lempučių.

Buenos Aires, Argentina. 
—250,000 žmonių per pus
trečios valandos demonstra
vo rugs. 19 d., šaukdami: 
“Šalin diktatorių valdžią! 
Mirtis Peronui! Tegyvuoja 
Argentinos konstitucija!”

(Pulkininkas Juan Pe- 
ron yra kariniai-fašistinės 
Farrelio valdžios 
zidentas.)

Demonstrantai 
panaikinti karinę diktatū
rą, kuri slegia argentinie- 
čius jau 27 mėnesius. Jie 
šaukė sugrąžinti konstituci
nes laisves piliečiams.

Šią demonstraciją suruo
šė Demokratinės Santarvės 
Komitetas, susidedąs iš į- 
vairių sluoksnių žmonių. 
Pati demonstracija buvo pa
vadinta Maršavimu dėl 
Konstitucijos ir Laisvės.

Tarp demonstrantų dai
nų dažnai skambėjo “God 
Bless America”.

vice-pre-

reikalavo

Lietuviški fašistėliai turi 
tris laikraščius—Dirvą, Ame
rikos Lietuvį ir Vienybę. Jie 
visi randasi Juliaus Smetonu- 
ko dvasinėje globoje.

Tai fašistinei veislei rytojus 
nepavydėtinas. Tai sudužęs 
puodas. Smetonukas bando jį 
suklijuoti. Darbuojasi energin
gai. Maldaute maldauja, kad 
jį ir jo kamarotus prisiimtų 
ant burdo Grigaitis ir šimutis.

SENATAS ATMEl'E SUMANYMĄ DELEI 
BEDARBIŲ PENSIJOS IKI $25 SA

VAITEI PER 26 SAVAITES 
v/A - f-------------------

Senatoriai Palieka Menkas Senąsias Nedarbo Pensijas; 1 L. * 1— j i • * 1 *
Prezidentas Trumanas Negana Rėmė Bedarbiu Bilią ; $25 JperS savaitę. S<U'' ' 1 

--------  « i Kas liečia siūlymą mokė- 
kalavimą ir paliko paski-jti pensijas iki 26 savaičių 
roms valstijoms teisę mo- !per metus, tatai senatas ir- 
kėti tik tokias pensijas, ko-, gi faktinai atmetė. Jis ši- 
Idas^jos mokėjo bedarbiam i taip nutarė: Kiekviena vai- 
iki šiol. . jstija mokės savo bedarbiam

Demokratas senatorius i pensijas per tiek savaičių, 
Alben W. Barkley siūlė su- kiek jos įstatymas nusako, 
grąžint į sumanymą $25 sa-jc^a valstijos skirtas lai- 
vaitinės pensijos.^ Senato- kas išsibaigs, tai jos guber- 
riai 51 balsu prieš 29 atme-1 natorius galės, jeigu norės, 
tė jo siūlymą. Kartu jie kreiptis į šalies valdžią, kad 
atmete Barkley’o sumany- > jinai jau vien tiktai iš savo 
mą pridėti iš šalies iždo prie iždo toliau mokėtų bedar

biam pensijas, nors ir iki 
26 savaičių per metus. Su- 

iprantama, tai būtų tik to
kios pensijos, kaip kad val
stija yra nustačiusi.

Kai kuriose valstijose nu
sakyta mokėti bedarbiam• •• . • 1 A • v •

Washington. — Senatas 
priėmė netikusį sumanymą 
vietoj Kilgore’o biliaus dė
lei pagerintų bedarbiam 
pensijų. Senatorių, daugu
ma užgyrė finansinės sena
to komisijos pasiūlymą, pa
kištą vietoj Kilgore’o 'bi
liaus. Šis bilius reikalavo 
mokėti bedarbiui iki $25 
savaitinės pensijos iki 26 
savaičių per metus. Senato 
komisija išbraukė $25 rei-

Trys Bombanešiai B-29 Atlėkė iš Japoni
jos į Washingtoną, bet Buvo Priversti

Nusileisti Chicagoje dėl Gazolino Stokos
Washington. — Trys mil-; mylių ilgesnę kelionę, negu pensijas tik iki 14 savaičių 
i n 1 r i A i 'X'y 1.11 Ir- zn Lx an 'WN Vn šie Amerikos bombanešiai. ,Per metus, pradedant nuo

Kiekviename bombanešy- i penketo dolerių savaitei. Ši 
je buvo po 12 asmenų, ta- mįzerna bedarbiui parama 
me skaičiuje po vieną gene-; kaipgi pasilieka galioje pa-

žiniški Amerikos bombane- 
šiai B-29 iš Japonijos atlė
kė į Washingtoną trečiadie
nio vakare. Buvo planuota 
be jokio staptelėjimo ats
kristi 6,500 mylių iš japonų 
salos Hokkaido. Bet pritrū
ko gazolino, ir bombane- 
šiai turėjo nusileįgti Chica
go j,. daugiau .■ jo pasiimti. 
Nuo kelionės pradžios iki 
Chicagos yra 5,850 myl. Iš 
Japonijos į Chicagą jie 'at
skrido per 26 valandas ir 
pusvalandį.

Lekiant virš Amerikos 
žemyno, bombanešiai susi
dūrė su priešingais vėjais. 
O skrendant prieš vėją, iš
sieikvoja daugiau gazolino. 
Jeigu ne tie vėjai, tai bom- 
banešiam 
žolino iki 
dar likę.

Sovietų
iš Maskvos į Qaliforniją 
vienu pradėjimu atliko 300

rolą; o generolai šie: Bar
ney M. Giles, Curtis E. Le- 
May ir Emmett O’Donnell.

SIŪLYMAI TAKSAMS 
NUMUŠTI 

4

gal senato nutarimą.
Prez. Trumanas Negana
Rėmė Tinkamą Nedarbo

Bilių
Prieš senatoriaus Bark

ley pataisymą dėlei $25 sa- 
(Tąsa 5-me pusi.)

bu tų užtekę ga- 
Washingtono, ir

lėktuvas 1937 m.

Senatoriai Tarsis su Prezi
dentu apie Atominę Bombą

Washington. — Senato 
komisija -užsieniniais reika
lais paskyrė antrinį savo 
komitetą, kad nueitų pas 
prezidentą Trumaną aptar
ti, kaip turėtų būti atominė 
bomba kontroliuojama.

Japonijoj dabar yra 150,- 
000 amerikiečių.

Žmonėms reikalaujant 
pasakė po keletą žodžių ir 
generolai A. Rawson ir A. 
Gilbert, pareikšdami, kad 
jie yra sutraukę bet kokius 
ryšius su dabartine Farre- 
lio-Perono valdžia.

Washington. — Kongre
sui įteikta sumanymas pa- 
liuosuot apie 5 milionus ma
žai uždirbančių žmonių nuo 
karinių taksų. Taip pat siū
loma dar sumažinti taksus 
korporacijom, kuriom jau i 
numušta 6 bilionai doleriu I .
taLSų. i London. — Sovietų uzsie-

_____ ! nių reikalų komisaras Mo- 
ELEKTRININKAI REI- j lotovas^siūlė penkių didžių- 

jų talkinmkų užsieninių mi- 
nisterių taiybai, kad pripa
žintų Jugoslavijai Triesto 
uostamiestį. Anglijos, Ame
rikos, Franci jos i r Chini- 
jos užsieniniai ministeriai 
nepriėmė Molotovo siūlymo. 
Jie nori Italijai palikti 
Triestą; bet dėl visa ko jie 

■paskyrė savo pasiuntinius

Nepriėmė Molotovo Siū
lymo dėl Triesto Pri-’ 
pažinimo Jugoslavam

KALAUJA ALGOS 
PRIEDŲ

Washington. — CIO elek
trininkų, Radio ’ Darbininkų 
ir Mašinistų Unija parei
kalavo, kad Westinghouse 
Elektros korporacija mo
kėtų darbininkui bei darbi
ninkei ne mažiau kaip 72 i 
centus valandin. algos. Rei-; nuVyRti ir ištirti, kur ture 
kalauja ir kitų pagerinimų. Į tų <ti tautin- siena Tries.

to apygardoj — Istrijoj 
tarp Italijos ir Jugoslav!

i jos.
PRIŽADAI INDIJOS

gyventojams
London.—Anglijos prem

jeras Attlee prižadėjo Indi-j - •<
W Naciai

Įima bus pravesti ten rinki-;
mus, tai būsiąs sušauktas; 
indėnų seimas naujai kons
titucijai pagaminti.

Siekė Išžudyt Žydus

keNew York. — žydai 
tina sukelti $4,000,000 me- 
dikalei kolegijai įsteigti Pa
lestinoj.

Berlin. — Slaptuose na
cių archyvuose surasta hit
lerininkų susirašinėjimai, 
kurie prodo, jog naciai 
planavo išžudyt visus žy
dus.

1,000 Newyorkieciy CIO Unijistų Delegacija Washingtone Reikalauja Išleisti 
Būtinuosius Darbininkams ir Bedarbiams Įstatymus: Murray Kritikuoja Trumaną

Washington. — Čia rugs. 
19 d. atvyko daugiau kaip 
1,000 CIO unijistų delegatų 
iš New Yorko daryti spau
dimą valdžiai, kongresma- 
nams ir senatoriams, kad 
išleistų reikalingus bedar
biams ir dirbantiesiems į- 
statymus. Elektrininkų, Ra
dijo Darbininkų ir Mašinis
tų, Transporto Darbininkų,

Marininkų ir kitų unijų de
legatai protestavo, kad kon
gresas nepriėmė bedarbių 
apdraudos dėlei savaitinės 
pensijos iki $25 ir kad jis 
neišleido įstatymo dėlei mo
kėjimo darbininkui ne ma
žiau kaip 65c už darbo va-, 
landą.

Delegatai susirinko į kon
gresinį pasitarimų (caucus)

kambarį. Čia Robertas 
Lamb, CIO teisinio komite
to atstovas, perskaitė CIO 
pirmininko Phįlipo Murray 
pareiškimą su stipriais įspė
jimais prezidentui Truma- 
nui.
Sako, Prezidento Trumano 

Valdžia Apsileido
Pareiškimas sakė:

“Nei valdžia, nei jos rė
mėjai nedarė jokių organi
zuotų pastangų, kad būtų 
įvykdyti prezidento siūly
mai iš rugsėjo 6 d. ”—be
darbių pensijos pagal Kil- 
gore’o sumanymą, ne ma
žiau kaip 65 centų valandi
nės algos darbininkui ir 
darbo užtikrinimas visiems 
norintiem ir galintiem dirb-

ti. .
“Aš manau, kad nei val

džia, nei demokrat. partijos 
vadovybė kongrese nedėjo 
reikalingų pastangų šiem 
siūlymam įkūnyti.

“Jeigu šie sumanymai ne
bus priimti pamatiniai to
kiame pavidale, kaip prezi
dentas juos siūlė, tai bus su
duotas nustelbiantis smūgis

pokariniam krašto atsigrie- 
bimui; tai kartu bus smūgis 
prezidento vadovybei.”

Murray pranešė, kad ne 
tik newyorkine delegacija, 
bet ir CIO unijų atstovai iš 
kitų valstijų per tris savai
tes lankysis pas kongres- 
manus ir senatorius. Dele
gatai pabrėš jiems įstaty-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Jis Gavo “Shame!”
“CIO News” (organas) komentuoja 

ADF atstovo, George Meany, britų prof
sąjungų suvažiavime kalbą, kurioje jis 
dergė CIO ir Tarybų 'Sąjungos profesi
nes sąjungas. Laikraštis pažymi, jog 
Anglijos visuomenė, bendrai, klausyda
ma. kalbėtojo kalbos, jei su jos turiniu 
sutinka, atsiliepdinėja šitaip: “Hear, 
hear!” O jei nesutinka, tai šaukia: “No” 
arba “Shamė!” (gėda!)

Kaipgi buvo pasitikta šmeižikiška 
George Meany kalba? Ogi su “Shame!” 
Taip, suvažiavimo dalyviai atitinkamai 
vanojo kailį savo “svečiui.”

• CIO organas daro tokią išvadą: Ne
paisant to, kad ADF lyderis šitaip atsi-

• rekomendavo Anglijos prof-sąjungų 
kongrese, nepaisant jo šmeižtų, busima
sis Pasaulio Prof-sąjungų Federacijos 
(naujojo Internacionalo) kongresas Pa
ryžiuje sbus pasekmingas ir vieningas, 
gražiai atsakąs ADF šmeižikams.

Santiago Alvarez ir Sebastian 
Zapirain

Ispanijos budelio Franko valdžia nu- 
smerkė mirti du žymius už laisvę, už 
Ispanijos respubliką kovotojus, Santiago 
Alvarez ir Sebastian Zapirain. Abu žy
mūs vyrai, abu gyvena ir iki šiol veikė 
už atsteigimą respublikos Ispanijoj. 
•’Šiandien visoje demokratinėje Euro
poje liaudis valosi, sųįjpijjnėja visokius 
hitlerininkus-fašistus, karo kriminalis
tus ir juos teisia. Bet Ispanijoje suim- 
dinėjami kovotojai už laisvę ir demokra
tiją ir jie teisiami mirti!

Vadinasi, Ispanijoje tebeviešpatauja
• žiaurusis fašizmas, nepaisant to, kad 
Franko skelbia, būk ten fašizmo nesa
ma; nepaisant ir to, kad Anglijos dar- 
biečių valdžia draugiškai su Franko 
bendradarbiauja.

Ar demokratiniai kraštai gali į tai ra
miai žiūrėti, nieko nesakę? Žinoma, nė!

Kiubos ambasada Madride jau tarė 
savo žodį tuo reikalu. Sakoma, Ameri
kos ambasada taipgi tąjį dalyką tyrinė
ja. Bet ar tik to užtenka? Ne!

Mūsų vyriausybė, mūsų krašto prezi
dentas turėtų būti raginamas savo žodį 
tartį. Nusmerktieji Alvarez ir Zapirain 
neprivalo būt šaudomi; jie privalo būti 
greitai išlaisvinti!
• Beje, sekamą pirmadienį, rugs. 24 d., 
didžiuliame Madison Sq. Gardene, New 
Yorke, įvyks masinis mitingas Ispanijos 
laisvės reikalais. Niujorkiečiai privalo 
jame masiniai dalyvauti ir savo nuomo
nę kolektyviai griežtai pareikšti:

Santiago Alvarez ir Sebastian Zapi
rain turi būti laisvi!

Graikai Atsisako Būti Manar
chistų Įrankiais

„ Žinios iš Atėnų skelbia, kad nuo 60. 
iki 80 nuoš. visų^ Graikijos piliečių, tu
rinčių teisę balsuoti, atsisakė registruo
tis busimiesiems rinkimams! Tai milži
niškas gyventojų skaičius! Tai parody
mas, jog Graikijos liaudis nenori būti 
mulkinama Anglijos imperialistų.

Kaip žinoma, pirmiau Churchillo val
džia, o dabar darbiečio Attlee valdžia 
Graikijoje palaiko terorą prieš liaudį: 
kiša į kalėjimus kiekvieną, kuris pasi
sako žodį už demokratiją. Anglijos plė
šikai - imperialistai siekiasi būtinai pa
daryti Graikiją monarchistine. Na, o 
liaudis to nenori.’

Anglai su graikiškais fašistais, šiuo 
metu tą šalį valdančiais, ruošia neva 
rinkimus. Bet prislėgtoji Graikijos liau
dis žino, kas tie do rinkimai bus ir dėl 
to ji atsisako juose dalyvauti.

Sužinoję Graikijos liaudies valią, An
glijos imperialistų bernai, toki, kaip Att
lee ir Bevin, pasijus gan prastai.

Nesuprantama Gen. MacArthuro 
Elgsena

Be niekur nieko gen. MacArthur pa
skelbė, jog po šešių mėnesių amerikie
čiams užteks Japonijoje palaikyti tik 
200,000 kareivių armiją. Esą, japonai 
mūsų okupaciniams autoritetams pasi
duodą ir viskas sekasi gerai, todėl rūpin
tis Japonija perdaug netenka.

Mūsų valstybės departmentas, išgir
dęs tokį gen. MacArthuro pareiškimą, 
tiesiog nustebo. Jam atrodo keista. Mac- 
Arthuras tai paskelbęs be valstybės de
partment žinios.

Sunku pasakyti, kas čia dėl to kalčiau
sias. Bet nesunku pasakyti, kad gen. 
MacArthuro politika Japonijoje neveda 
prie gero.

Šiandien kiekvienam jau aišku, kad šis 
mūsų generolas, kuris pasirodė neblogu 
strategu karo lauke, politikoje yra 
perdaug konservatyvus, jei ne reakcinis. 
Filipinų salose jis rėmė ir teberemia vi
sokius liaudies priešus ir net tuos, kurie 
bendradarbiavo su japoniškais okupan
tais. Japonijoje jis nežada pašalinti mo
narchijos ir padaryti tame krašte griež
to perversmo, suteikiant sąlygas, kuriose 
galėtų japonų tauta persiauklėti demok
ratiniam ir taikiam gyvenimui. Ne! Ja
ponijoj MacArthuras sužlugdyti kapi
talistų - militaristų klikos bijosi. Jis 
siekiasi palikti tuos pačius išnaudotojus, 
karo ruošėjus, tą patį monarchą — die
viškąjį imperatorių, tuos pačius demok
ratijos ir taikos neprietelius. Tiesa, vie
ną kitą didžiulį karo kriminalistą Mac
Arthuras žada pabausti ir gtil “gerai 
nubausti”, bet kas iš to, jei ten bus pa
likta toji pati sistema, kuri privedė Ja
poniją prie to, prie ko privedė?!

Akylus, apdairūs Amerikos žmonės 
mano, kad šitokia savo taktika gen. Mac
Arthuras nepadarys to, kas turėjo būti 
padaryta einant Potsdamo konferencijos 
nutarimais. ’

Kai kuriems gal atrodys, jog MacAr
thuras gerai daro, siekdapiasis viską 
imti švelniai ir gražiai, paliekant tuos 
pačius Japonijos valdovus jų vietose. To
ki žmonės didžiai klysta, šitaip manyda
mi. . A J

Japonija turi būti apvalyta. Iš jos gy
venimo lysės su šaknimis privalo būti 
išrautos visos piktžolės, visokios1 fašis
tinės ir militaristinės usnys ir dilgėlės!

Ar tam 200,000 amerikiečių karių už
teks? Labai abejojama.

Būtų gerai, kad mūsų vyriausybė tuo 
reikalu tartų savo’viešą žodį. Amerikos 
liaudis ir pasaulio tautos nori, kad iš 
Japonijos niekad neiškiltų tai, kas iški
lo 1941 m. gruodžio 7 d.

O tai neiškils, jei amerikiečiai, veikda
mi bendrai su Jungtinėmis Tautomis, 
dabar viską apdairiai atliks Japonijos 
salose.

Mūsų Spaudos Vajus
Daugelis žmonių, priešingų fašizmui, 

stovinčių už demokratiją ir besisielojan
čių ateitimi, Susitikus juos, dažnai sako: 
Kaip čia sutvirtinti demokratinės lietu
vių jėgos Amerikoje, kaip užduoti smū
gį visokiems reakcininkams, visokiems 
fašistams, taip šlykščiai išnaudojan
tiems lietuvių visuomenę?

Demokratinėms pajėgoms, pažangia
jam darbininkų lietuvių judėjimui tvir
tinti, be abejo, yra visa eilė būdų ir 
priemonių. Tačiau, mūsų nuomone, ge
riausias būdas, tinkamiausia priemone 
savo judėjimui tvirtinti yla per spaudą, 
per savo dienraščius*

Žmogus, kasdien gaudamas laikraštį, 
jį skaitydamas, susipažinęs su pasauli
niais ir mūsų šalies įvykiais, pasiskaitęs 
tų įvykių įvertinimų, neužilgo gali pa
tapti ne tik pastoviu mūsų šalininku, 
bet ir veikliu darbuotoju!

Taigi, jei norit kovoti fašizmą, reak
ciją; jei norit darbuotis už gražesnį ry
tojų kiekvienam darbo žmogui, stengki- 
tės gauti mūsų spaudai naujų skaityto
ju

Su š. m. spalio men. 1 diena praside
da Laisvės ir Vilnies vajus naujiems' 
prenumeratoriams gauti.

Mes kviečiame kiekvieną laisvietį rim
tai pagalvoti ir su ta diena stoti darban: 
gauti savo dienraščiui naujų skaitytojų. 
‘ Mes kviečiame mūsų vajininkus, ener
giškuosius apšvietos skleidėjus, prie to 
darbo ruoštis.

Šių metų mūsų spaudos vajus privalo 
būti kur kas pasekmingesnis, negu jis 
buvo kada nors praeityje^

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

Dd talkininkų kariai, išbuvę japonų karo nelaisvėje 
keletą mėnesių. Kankinimas ir alkis pavertė juos tik 
skūra ir kaulais! Jie buvo atrasti nelaisvių kempėje 
prie Yokohama.

Kas Ką Rašo ir Sako
JIE TEN DARBUOJASI, 
O ČIA JUOS NIEKINA

IR PLŪSTA
Iš Lietuvos Vokietijon 

pribuvęs vienas “komjau
nuolis,” pabėgėlis, žinoma, 
ir pasakojęs klerikalų 
Draugo bendradarbiui “bai
sių dalykų” apie Lietuvą. 
Ir Draugas, matyt, neapsi
žiūrėjęs, tuos dalykus pa
talpino. Jie gi parodo, kaip 
skubiai ir energingai Lie
tuvos žmonės, Draugo ir 
visos klerikalinės spaudos 
niekinami ir šmeižiami, i- 
masi atstatymo Lietuvos. 
Sako tas “komjaunuolis”:

Vilnius padarytas tarybines 
Lietuvos sostine. Jame \sukon- 
centruotos visos komisarinės 
įstaigos, jų tarpe komisarų ta
ryba ir Lietuvos komunistų 
partijos centras.

Vilnius — apgriautas mie
stas; gatvėse matyti kovų 
pėdsakai. Labaį nukentėjęs 
geležinkelio stoties ’ rajonas, 
kitur sužalojimai mažesni. 
Gedimino gatvė mažai palies
ta. Katedrai sužalotas vienas 
kampas ir įskelta siena; dabar 
ji remontuojama. Aušros Var
tai sveiki.

Komunistų, Propagandų
Vilnius esąs skubiu tempu 

tvarkomas ir atstatomas. Prie 
atstatymo darbų dirbą vokie
čių belaisviai. Visi valdininkai 
ir tarnautojai esą įpareigoti 
atidirbti tam tikrą valandų 
skaičių Vilniaus atkūrimui.

Kaip ir Kaune, elektros 
energija esanti ribota. Vei
kiąs radijas ir išeina “Tary
bų Lietuvos,” “Tiesos” ir kiti 
laikraščiai. Per radiją^ spau
dą ir viešai lipinamais skelbi
mais esanti vedama nuolatinė 
propaganda pagal planą įvyk
dyti sėją, suimti derlių ir tt. 
Partizanai kviečiami padėti 
ginklus ir grįžti iš miškų į 
ūkius ir įstaigas; jiems užtik
rinama, kad nė vienas nebū
siąs baudžiamas. Propaganda 
pasisekimo neturinti. (D. rug
sėjo 15.)

APIE KOLEGIJŲ IR UNI
VERSITETŲ PREZI

DENTUS
Žmonėse priimta žiūrėti į 

kolegijų ir universitetų pre
zidentus, kaipo į labai gar
bingų ir riebiai apmokamų 
pareigūnų vietas. Tačiau 
žurnalo “Thę^ American 
Scholar” redaktorius Hi
ram Haydn praneša, kad 
daugybė tų aukštų • mokslo 
įstaigų dabar negali1 suras
ti žmonių, kurie toms vie
toms tiktų ir norėtų jas už
imti. Apie 60 kolegijų j ieš
ko prezidentų!

Ir abelnai, sako tas re
daktorius, kolegijų prezi-' 
denfai teišsilaiko labai 
trumpai, . tarpe keturių ir 
penkių metų. Arba jie pa
tys meta tas vietas, arba 
dėl kurios nors priežasties 
turi iš jų pasitraukti. Tik
tai retas kuris kolegijos bei

universiteto prezidentas iš
silaiko desėtkus metų.

Kame to viso priežastis? 
Gal užmokestis per žemas?

Haydn supratimu, di
džiausia to nepastovumo 
priežastis bus pareigų ne- 
patrauklumas. Kolegijos 
bei universiteto preziden
tas esti apverstas mažmo
žiais, be vertės darbais ir 
darbeliais— daugiausia pa
sitarimais su mokytojais, 
išlyginimais nesusipratimų, 
oficiališkomis ceremonijo
mis ir 1.1. Atrodo, jog to
kios įstaigos prezidentas 
turėtų būti mokslo galva, 
rūpintis mokslo reikalais 
mokykloje, bet taip nėra. 
Jis turi ateidinėti į arbatė
les, vakarienes, prižiūrėti 
programas pasitikimui ir 
priėmimui “aukštų asabų.”

Savo straipsnyje “Kodėl 
Kolegijų Prezidentai Išsine- 
šioja”, tilpusiam The New 
York’ Times Magazine 
(Lugs. 1'6 d.), Haydn nepasa
ko, bet Visiems gerai žino
ma dar ir kita priežastis, 
kodėl* tie prezidentai savo 
vietose neilgai teišsilaiko. 
Jie dar turi šokti pagal mu
ziką, kurią griežia kapita
listai, kurie mūsų aukštojo 
mokslo įstaigas kontroliuo
ja. Prezidentai turi jiems 
pataikauti, jų anti-sociali- 
nes mintis gerbti ir t.t. 'Ko
legijos prezidentas negali 
būti laisvų,JMb<ališkų idė
jų. Jis turi* kitftis žodžiais, 
dvasiniai pasivergti.

ĮDOMŪS DOKUMENTAI
Ne iš Londono, bet iš 

Šveicarijos atėjo spaudai 
žinia apie premjero Chur
chill • ir gen. Franco susira
šinėjimus karo metu. Hitle
rio gaujoms tirpstant prieš 
Jungtinių Tautų smūgius, 
pabaigoje 1944 metų Ispa
nijos kruvinasis diktato
rius pradėjo susirūpiųti sa
vo kailiu. Jis inanė prisige
rinti prie Anglijos ir su
griauti didžiąją koaliciją. 
Savo laiške Churchillui 
1944 metų spalių 18 dieną 
Frdnco ragina Angliją vie
nytis su Ispanija prieš Ta
rybų Sąjungą,

Ne tik prieš Tarybų Są
jungą gen. Franco kalbėjo. 
Jisai siūlė Anglijai susidėti 
su Ispanija ir sudaryti “va
karinių kraštų bloką” taip 
prieš Jungtines Valstijas 
kurios, girdi, po karo pasi
darys galingiausia valsty
bė.

Savo , laiške Churchill at
sako, kad Anglija -laikysis 
anglų - Sovietų .1942 metų 
sutarties, neis jokion koali- 
cijon prieš Tarybų’ Sąjun
gą. Jis taipgi pareiškė, kad 
Franco Ispanija nebūsianti 
kviečiama. į tautų sąjungą 
įvykdymui ir palaikymui 
pasaulyje taikos.

Pasitvirtina, Jog Daugelis 
Pabėgėlių iš Lietuvos Vokie
tijoje Yra Kriminalistai ir 
Hitleriniai žmogžudžiai

Juk aišku, kad negalėjo 
iš Lietuvos bėgti Vokieti
jon su naciais nei vienas 
lietuvis, kuris mylėjo savo 
šalį, jos labui darbavosi, 
nebuvo susidėjęs su oku
pantais ir netarnavo na
ciams. Koksai gi padorus

smigo desperacijon, nusi
minimas ir panika aptiko 
Plechavičiaus žmogžudžių 
gaujas. Girdi, užviešpatavo 
“gilus nusiminimas ir bai
mė, tarytum laukiant tragi
škiausio tautos (!—L. Red.) 
likimo. Pagaliau įvyksta

lietuvis būtų bėgęš su tais, aršios kovos Rytų Lietuvo- 
kurie pasirodė didžiausiais j e ir Vilniuj, kuris buvo po 
barbarais, mirtinais prie- kelių dienų mūšių atiduo- 
šais ne tik Lietuvos, bet vi- tas, nes ir taip vokiečių ka
sos žmonijos? riuomenės ūpas buvo kritęs

Tai mums seniai žinoma | ir kovingumas ' sumažėjęs.
ir suprantama. Męs taip vi- Buvo aišku, kad vokiečiai 
są laiką ir teigėme. Tūla gi į apleis Baltijos kraštus.” 
lietuvių spauda bandė ir L Kur dabar dėsis, kur da- 
bando tą tiesą paslėpti bei bar dings tie lietuviški na- 
užgniaužti. Tuos pabėgėlius cių įrankiai? Argi ne aiš- 
su hitlerininkais jinai ban- ku, kokioje desperacijoje 
do perstatyti garbingais jie atsidūrė, ginklais kovo- 
vyrais, nekaltais avinėliais, ję prieš Lietuvos žmones, 
nuoširdžiausiais Lietuvos: ginklais bandę. nacių kailį 
patriotais. išgelbėti? Jie savo bjaurų

Betgi, kaip lietuviai sa- i likimą surišo su nacių liki-
ko, ylos maiše nepaslėpsi.! mu.
Taip lygiai niekas negali 
paslėpti tiesos apie tuos' 
pabėgėlius. Jinai pradeda 
išlysti toje pačioje 
spaudoje — prieš no
rą, suprantama, josios 
redaktorių. Per jų neat
sargumą arba neapdairumą 
ima ir pasirodo vienas kitas 
raštas, kuris patvirtina tai, 
ką mes sakome apie tuo
sius pabėgėlius.

Štai Brooklyno Vienybėje 
(rugs. 14 d.) pasirodo ilgas 
be parašo straipsnis apie 
tai, kas dėjosi Lietuvoje 
laike vokiečių okupacijos, 
ką ten veikė lietuviški na
cių agentai, kaip jie bandė 
išgelbėti nacių kailį, stoda
mi su; jais išvien kovoti 
Lietuvos partizanus, pasi
aukojusius didvyrius kovai 
prieš mirtinuosius Lietuvos 
ir visos žmonijos priešus —| 
vokiškuosius plėšikus. Skai
tome:

“Frontas kaskart artėja 
prie Lietuvos sienų ir 1943 
m. pabaigoje pasireiškė 
banditų ir raudonų partiza
nų veikla, prie kurių prisi
dėjo lenkų partizanai... 
Partizaninių banditų nai
kinimui naciai nesiėmė | 
priemonių, sakydami, kad | 
tai yra savivaldos reikalas.- 
Todėl buvo reikalinga prie
monė tvarkai palaikyti, nes 
policijos *jėgų tam nepaka
ko. Todėl generolas Plecha
vičius pats ėmėsi iniciaty
vos. Jis, susitaręs su savi
valdos organais, 1944 m. 
vasario mėnesį paskelbė 
atsišaukimą į tautą ir, pa
skyręs lietuviškus apskri
čių karo komendantus, pa
skelbė Vietinei Rinktinei' 
vyrų šaukimą. Tai buvo 
grynas lietuviškas (!—L. Į 
Red.) reikalas, artėjantis • 
frontas vertė veikti ir dari 
kartą raudonam pavojui , 
pasipriešinti.”

Šitie išgamos, apginkluo
ti vokiečių ginklais, skaito-( 
me toliau, “buvo pasiųsti 
Rytų Lietuvos sritin kovai 
su partizanais ir bandi
tais...”

Ir jie kovojo prieš parti
zanus, tai yra, prieš Lietuv. 
žmones, kurie kilo prieš vo-| 
kiškus okupantus. Vokiečiui 
ginklais šitie išgamos ban
dė išgelbėti Hitlerio armiją 
Lietuvoje, bandė pastoti ke-
lią ’Raudonajai ^Armijai. 
Daugelį geriausių Lietuvos 
sūnų partizanų jie nudėjo, 
padidino ir pagilino Lietu
vos liaudies kūne žaizdas.

Tačiau, girdi, dar kartą 
naciai bando atsispirt ir dar 
kartą lietuviškiems jų pa
stumdėliams sužibėjo vil
tis! Skaitome:

“Pagaliau frontas susto
ja Lietuvos viduryje—Ven
tos - Dubysos upių riboje. 
Pradeda sklysti gandai apie 
naują vokiečių kariuomenės 
ofensyvą, nes gręsia jau 
tiesioginis Rytprūsiams pa
vojus. Visa Žemaitijos že
mė išraižoma apkasais ir 
vielų tvoromis, čia vykdo
mas paskutinis bandymas 
organizuoti ginkluotas lie

tuvių jėgas. Sujungiant iš
blaškytus savisaugos dali- 
niųs? .^usidarė d.u pulkai lie
tuvių1 kariuomenes (!—-L.
Red.), kurie Papilės-Sėdos 

riboje gynėsi. Tas organi
zavimasis vyko paskubo
mis, be tinkamo plano, to
dėl nebuvo gausus, juo la
biau, kad pati vokiečių ka
riuomenė, nors metė gau
sias paskutines technikines 
jėgas, labiau dairėsi į va
karus, buvo nustojusi ko
vingumo dvasios...”

Bet nė tas antras ir pas
kutinis lietuviškų hitleri
ninkų bandymas išgelbėti 
vokiškus okupantus ir vo
kiečių kariuomenę Lietuvo
je nepavyko. Nes “prasto
vėjęs frontas apie tris mė
nesius vietoj, rugsėjo mė
nesio pabaigoje buvo iš 
naujo pralaužtas....”

Galas naciams, galas jų 
lietuviškiems past umdė- 
liams! Pastarieji tai pama
tė. “Tai pajutę”, su didžiau
sia. širdperša sako Vieny
bės bendradarbis hitleri
ninkas,* jie “smarkiai pra
dėjo bėgti į Vokietiją?’

Taip jįe ir atsidūrė Vo
kietijoje. Iš ten dabar Jie 
perkūnijomis spjaudo ant 
laisvosios Lietuvos. Jų są
žinė nerami, nes jie prasi
kaltę, daugelis yra susitepę 
rankas nekaltu Lietuvos 
partizanų krauju.

Tai šitiems baisiems ne
vidonams smetonininkai, 
klerikalai ir menševikai per 
savo Bendrąjį Fondą renka 
ir siunčia paramą.

2,000,000 Karių Bus 
Paleista iki Kalėdų
Washington,, rugs. 19. — 

Prez. Trumanas paskelbė, 
jog iki kalėdų bus paleista 
iš armijos dar du milionai 
Amerikos karių. Niekas ne-

Tačiau jų. visos pastangos būsiąs ilgiau kariuomenėje
ėjo velniop, Raudonoji Ar- i laikomas, negu būtinai, rei- 
mija veržėsi pirmyn, naciai! kalinga.
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Tokio 
Arthur rengiasi paskelbti 
naują, ilgą japonų karinių 
kriminalistų sąrašą.

— Demokratinės 
Irane

ILGAS KARINIŲ PIKTA 
DARIŲ SĄRAŠAS

pasimatyti 
draugais, 

Las- 
Laskio 
— kaip

Valukonienę vėl 
kalėjimą. Gestapi- 
paėmę jos bylas,

Kiaušinių perinimas ge- 
su^trukdė. Tarybinių 

liaudies komisariatas Pa
ikio peryklai paskolino di- 
ą ir taip buvo įrengta sa- 
Mįgainė, bet tokio pajėgu- 
k\d gali šildyti tik du 

tipo inkubadorius.

Renka Informacijas Apie Šių Dienų 
Imigraciją ir Imigrantus

Paminklas Žuvusiems
Pasvalys^ Valstiečių, auko 

mis Pasvalyje statomas didžiu 
lis paminklas tiems, kurie žu 
vo nuo vokiškųjų budelių 
kos okupacijos metu.

Šiam kilniam reikalui 
tik Medeikių apylinkės 
tiečiai paaukojo daugiau 
2.500 rublių. ,

Tačiau po keliu 
mus išvedė iš šios

Maskva 
partijos Irane - Persijoj 
kreipėsi į užsieninių minis- 
terių tarybą Londone, 
gerintų Irano valdžios 
tykius su Sovietais.

Sąjunginių Respublikų 
Parafma

Mūsų tabako dirbiniams pa
gerinti iš kitų tarybinių res
publikų iki šiol yra gauta iš 
viso 104,609.10 kg. aukštarū- 
šio tabako. Praėjusiais metais 
buvo gauta 16,495.2 kg. ir šie
met jau gauta 88,113.9 kg. Iš 
kitų tarybinių respublikų taip 
pat buvo gauti muilui gamin
ti svarbiausi chemikalai ir apie 
1,500 tonų saulėgrąžų sėklos 
aliejui spausti.

aš ir mano Marijona, dir
bome kaip arkliai nuo ank
staus pavasario iki pasku
tinių laikų. Darbas, anaip
tol, dar neužbaigtas: gri
kiai ir bulvės dar ant lau
ko. Bulvių kasimas ir suve- 
žimas į “skiepą” yra labai 
sunkus darbas vienam vy
rui.
Puiki Pagelba iš Bingham- 

toniečių
Kadangi Laskis yra žino

mas daugeliui Laisvės skai
tytojų kaipo Laisvės bend
radarbis (jisai retkarčiais 
parašo straipsnelius Lais
vėn), tai iš artimų mieste
lių atvažiuoja draugų pas 
jį pasižiūrėt, na, kartu ir 
kai kurių maisto produktų 
nusipirkt.- Artimiausias di
desnis miestelis nuo minė- 
tos farmos, tai Bingham- 
tonas. (Ithaca daug arčiau, 
bet ten lietuvių kaip ir nė
ra). Taigi binghamtoniečiai 
ir atvažiuoja pas Laskius 
bent keletą kartų per vasa-

Respublikoj Bus Įsteigti 25 
Paukštynai

Pagal atitinkamų organų 
nutarimą buvo numatyta 1945 
m. sezonui Tarybinių Ūkių 
LK peryklose padėti perini
mui 260 tūkstančių kiaušinių. 
Iš šio skaičiaus Panevėžio pe
ryklai numatyta 235 tūks
tančiai kiaušinių, o Marijam
polės

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvą!

LTSR 
I 

Tarybos 
Liaudies 
gotas iki1 
praplėsti 
publikoje skaityklų tinklą iki 
3,000 skaityklų. Pirmoje eilė
je skaityklų tinklą siekiama 
praplėsti periferijoje. Apskri
čių vykdomieji komitetai turi 
naujai organizuojamoms skai
tykloms 
duoti ti 
atremontuoti, aprūpinti inven
torium,v .šviesa, užprenumeruo
ti reikalingą skaičių laikraš
čių, žurnalų ir kitos politinės 
literatūros, o taip pat parink
ti skaitykloms tinkamus vedė
jus.

Apsilankius Pas Draugus Laskius

me. Drėgnas jūros klimatas 
gėlė kaulus. Iš samanų šiaip 
taip pasistatėme palapines 
ir laukėme. a

O jūra neramiai ošė. 
Baltija maištavo. 10,000 
belaisvių klausėsi ausis pri
dėję prie žemės, ai4 neišgirs 
kokio nors kovų garso.

Gegužės 8 d. salos įgu
la kapituliavo. Latvis pra
nešė, kad tarybiniai laivai 
įplaukė į salos uostį. 10,- 
000 žmonių buvo išvaduoti. 
Jų tarpe 580 lietuvių.

Taip baigė savo pasako
jimą Mykolaitis. Mes visi 
girdime, tarytum čia pat 
ošia jūra. Tolydžio skamba 
jos laisvės ^maištingoji dai
na. Jūros nieks nepavergs, 
taip kaip vokiečiams nepa
vyko pavergti žmogaus.

J. Petrauskas.

va 
mo 
mažesni

V iščiuk ų^perįnįmuily atišfc 
niai superkami tixislcontro- 
liuojamų vištynų. Valstiečiai, 
pardavę iš kontroliuojamų viš
tynų vištų kiaušinius, turi tei
sę nusipirkti tam tikrą skai
čių vienadienių vištukų. Gerų, 
veislinių kiaušinių pristatyme 
peryklos trūkumų nejaučia. 
Jų pakaktų pilnam peryklų 
veikimui.

Panevėžio perykloje pasku
tiniu metu reikalai gerokai 
pasitaisė, nes perykla jau pra
dėta aprūpinti elektros jėga.

Kad būtų padidintas mūsų 
krašto paukščių ūkis, Tarybi
nių ūkių liaudies komisaria
tas numato eilėje apskričių 
tarybiniuose ūkiuose steigti 
paukštynus. Pirmiausia tokių 
veislinių paukštynų bus įsteig
ti Panevėžio apskrityje 13 
su 6500 vištų, Biržų apskr. 2 
su 400 vištų, Rokiškio apskr. 
1 su 200 vištų, Ukmergės aps. 
1 su 200 vištų, Šiaulių apskr. 
4 su 800 vištų, Marijampolės 
apskr. 3 su 600 vištų, Vilniaus 
apskr. 1 su 300 vištų. Jei sąly
gos leis, tokių paukštynų dar 
šiais metais bus įsteigta ir ki
tur. Centrinį vištyną, kuris yra 
prie Panevėžio peryklos, at* 
statyti kiek sunkiau, nes jis 
yra gerokai apgriautas ir pa
reikalaus nemažo remonto.

Įvykdžius visą paukštynų 
steigimo planą Tarybinių fl- 
kių liaudies komisariato pe
ryklos ateinančių metų perini
mo sezonui turės pakankamai 
kiaušinių jau* iš savo vištynų, 
todėl tinkamos veislinės me
džiagos plėtimas mūsų krašte 
turės pagerėti ir mūsų krašto, 
vištų ūkis žymiai pakilti.

K. Narbutis

Į Vilniaus geležinkelių 
stotį ateina traukiniai su 
grįžtančiais iš Vokietijos 
žmonėmis. Traukiniai sus
toja. Iš jų išeina vaikai, mo
terys, seniai ir jauni vytai-

svylančios mėsos 
Pro pušu vainikus 
kilo juodai riebus 
dūmų. Tai buvo

Praplės Kauno Miesto Ribas
Kauno miesto augančiai 

pramonei planingai paskirsty
ti, miesto įmonių komunali
niam administravimui supras
tinti, darbo jėgai paskirstyti 
ir miesto sveikatingumui pa
kelti, Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Taryba nutarė pra
plėsti Kauno miesto ribas. 
Kauno miesto ir Kauno Ap
skrities Vykdomieji Komitetai 
įpareigoti konkrečiai nustaty
ti naujas Kauno miesto ribas 
ir perduoti bei perimti žemės 
plotus iki Š. m. liepos 1 d.

30 tūkstančių kiauši
nių. Iš šių kiaušinių buvo nu
matyta 100 tūkstančių viščiu
kų produkcija.

Bet įvyko kitaip, nes Vy
riausioji energijos valdyba 
negalėjo peryklas aprūpinti 
nenutrūkstama elektros ener
gija. : 
rokai 
ūkių Į 
nev

Komitetas irgi renka infor
macijas apie biznelius ir indus
trines įstaigas, imigrantų įstei
gtas. Bus bandoma surinkti 
kontribucijas įvairių prof esi jo- 
nalų žmonių — mokytojų, gy
dytojų, ir tt.

Viršininku Committee for the 
Study of Recent Immigration 
from Europe yra Dr. Alvin 
Johnson, direktorius New 
School for Social Research, bet 
tyrinėjimą veda Dr. Maurice R, 
Davie, pirmininkas Department) 
of Sociology Yale Universiteto, 
kuris pašvęs vieną metą šiam 
darbui. ...i F, L, I, Si

Norėdami sulaužyti laikraščių išvežiotojų streiką, 
St. Louis laikraščių leidėjai uždarė šapas, išmetė ketu
rių unijų - narius iš darbo. Unijos, trys AFL ir viena 
CIO, veikia išrišti streiką susitarimu ir reikalauja algos 
už “lockout” laikotarpį. Šiame paveiksle matome Laik
raštininkų Gildijos (CIO) narius, susirinkusius nutarti 
veikla sulaužymui “lockout’o.”

Jie atvažiavę tuojau 
klausia: ką duosi mum 
dirbt? Girdi, mes žinome, 
kad jum reikia pagelbos, 
todėl ir atvažiavome padir
bėt. Šią vasarą binghamto- 
niėčiai kaip* tik pataikė at
važiuot ant šienavežio. Vie
ną šeštadienio rytą atvažia
vo Pagiegalai, Kaminskai ir 
Stroliai ir rado mus vežant 
šieną. Gi to šieno ant syk 
išdžiūvo labai daug ir rei
kėjo jį skubinai suvežt, nes 
buvo tikėtasi greitu laiku

rie tik gavo blankas išpildymui, 
prašomi kuogreičįausia išpildy
ti ir jas grąžinti. Jeigu asmuo 
negavo blankos, ir pageidauja 
prisidėti prie šio darbo, gali pa
siųsti prašymą į “Committee 
for the Study of Recent Immi
gration From Europe,’* 139 
Center Street, New York.

Jau gautos informacijos pa
rodo kelis įdomius faktus. Pa
rodo, kad daug tų imigrantų 
jau tapo šios šalies piliečiai, 
daug iš jų tarnavo mūsų gink
luotose jėgose, ir didžiumą ke
tina ant visados čia apsigyven-

Prakalbink juos ir už
klausk jų vardo, o jie tau 
atvers savo širdį, kurioje 
nepamatysi melo, bet vien 
rūsčią teisybę apie gyveni
mą Vokietijoje. Jie papa
sakos apie vokietį, apie ki
tataučius, kurie buvo sužy
mėti pagal tautybes įvai
riais ženklais. Papasakos 
jie taip pat apie save.' Ir iš 
jų žodžių susidarai sau 
žmogaus paveikslą, kuris 
ilgai pasiliks atmintyje.

Valukonienė 
1943 m. Veisėjuose turėjo 
vyrą ir 5 metų dukrytę. Ji 
troško ramaus gyvenimo, 
bet kartą į jos trobą atėjo 
gestapininkai ir paklausė 
ją, kur jos vyras."

— Nežinau!
tas jos atsakymas.

Valukonienę su vaiku su
ėmė ir pasodino į kalėjimą, 
o vėliau išvežė į Vokietiją.

Erbneren miestelis yra 
30 km nuo Berlyno. Mies
telis tipingai prūsiškas — 
ant namų išpaišyti junke
riai ir pilvoti landbaueriai 
su puotojančio alaus boka
lais. Į šio miestelio kalėji
mą pakliuvo Valukonienė.

— Kada atplaukė padan
gėmis mūsų bombonešiai,— 
pasakoja Valukonienė, — 
sugriuvo visas miestelio gy
venimas.
^Tada įsiuto hitlerininkai. 
Savo apmaudą jie ėmė reik
šti ant kitataučių darbinin-

Kultūrihiai Moksleivių 
Darbai

Dusetos. Jau nuo sausio 
men. Dusetų gimnazijoj yra 
įsteigtas sieninis mokinių laik
raštis' “Jaunimo kelias”, kurį 
leidžia komjaunuoliai. Laik
raštis išeina kiekvieną mėne
sį. Jį redaguoja IV kl. moki
nys J. Legas. Laikraštėlis ge
rai sutvarkytas ir įdomus savo 
turiniu.

Gimnazijoj taip pat yra įs
teigta literatų, fizinio lavini
mosi, meno, pionierių ir kt. 
būreliai. Dažnai įvyksta bū
relių susirinkimai.

Veikia ir Dusetų gimnazi
jos choras, vedamas mokytojo 
J. Ragausko.

Beveik kas šeštadienį ir sek
madienį įvyksta pasilinksmi
nimai: choras padainuoja dai
nų, kartais būna vaidinimų, 
tautinių šokių, eilėraščių de
klamavimų ir t.t.

Kiekviena klasė eina į miš
ką sodinti medelių. Antrosios 
klasės mokiniai kartą per 4 
vai. pasodino 5000 medelių. 
Mokiniai taip pat medeliais 
apsodino ir miestelį.

J. Jakštas

Švietimo Darbas Šiaulių 
Apskrityje

Šiaulių apskrityje švietimo 
įstaigų skaičius smarkiai išau
go ir vis dar turi tendencijos 
didėti. Jau atkurtos visos pra
dinės mokyklos, įkurta naujų 
vidurinių mokyklų, bibliotekų, 
skaityklų... Bet masinis darbo 
žmonių noras šviestis yra di
delis, kad kyla reikalas kurti 
vis naujas mokyklas, bibliote
kas, skaityklas,. kultūros 
mus.

Dabar Šiaulių apskritye 
223 pradinės mokyklos, su 
522 mokiniais; jų tarpe 
virtame skyriuje yra 2.290 
mokinių.

Vidurinių mokyklų Šiaulių 
apskrityje yra 15: penkios 
gimnazijos ir dešimt progim
nazijų su 3.110 mokinių, jų 
tarpę ketvirtoje klasėje 407, 
aštuntoje 74 mokiniai.

Nup mokyklų neatšilieka ir 
priešmokyklinio auklėjimo įs
taigos. Dideli, moderniški Pa- 
venčio vaikų namų rūmai, ga
li patalpinti net 170 vaikų, 
laimingai išlikę nepaliesti vo
kiečių fašistų negailestingos, 
viską padeginėjančios rankos, 
dabar remontuojami, taisomi. 
Jiems norima vėl • grąžinti 
1940—1941 metų, moderniš
kiausių Tarybų- Lietuvoj 
kų namų išvaizdą. Taip 
daroma pastangų perkelti vai
kų namus iš Vaiguvos į Lin
kuvą. Be to, beveik prie kiek
vieno vaikų namo gauti pa- 
gelbiniai ūkiai. Veikia penki 
vaikų darželiai, su 152 vai
kais. Steigiama dar keturi, 
kuriuose bus per 100 vaikų. 
Prie trijų vidurinių mokyklų 
yra beturčiams mokiniams 
bendrabučiai —85 mokiniams.

‘^Committee for the Study of 
Recent Immigration from Eu
rope’* gamina raportą, kuris, ti
kima, ves prie geresnio supra
timo neseniai atvykusių imi
grantų ir jų vietos Amerikoj, 
ir kuris padės suformuluoti 
mūsų pokarinį immigracijos 
nusistatymą. Komitetas renka 
visas informacijas laiškais, pa
simatymais ir atsitikimų studi
jomis. Prašo, kad neseniai at
vykę imigrantai praneštų ko
mitetai apie jų gyvenimo pa
tyrimus ir kaip jie prisitaiko 
prie gyvenimo Amerikoj. Pen
kios tautinės tremtinių organi
zacijos vedė tyrinėjimą — 
American Committee for ?efy; 
gees, the American Friends 
Service Committee, the Catho
lic Committee for Refugees, the 
National Refugee Service and 
the United States Committee 
for the Care of European Child
ren. Kada visos informacijos 
bus surinktos, visokios paska
los ir nesupratimai apie šiuos 
imigrantus bus pašalinti.

Virš 60,000 asmenų gavo už
klausimus vienoj formoj ar ki
toj. Daug žmonių sugrąžino iš
pildytas blankas, bet visų su
grąžinimas yra reikalinga. Ku-

Po dviejų metų nesima
čius su draugais Laskiais, 
farmeriais iš Brooktondale, 
N. Y., pagavęs porą dienų 
liuoso 1/iko, nusiskubinau 
pas juos pasižiūrėti. Išva
žiavau iš New Yorko Grey 
Hound busu penktadienio 
naktį (prieš Labor Day) 
8:30 valandą, šeštą vai. še
štadienio ryto išlipau iš bu- 
so artimiausioj prie 
kių farmos stotyje - 
terville Spriegs, : 
greit dasigavau 
kius.

Smagu buvo 
su gerais savo 
mūsų vienminčiais 
kiais. Pirmutinis 
klausimas buvo, tai 
gyvuoja Laisvė ir visas jos 
personalas? Mat, jisai yra 
senas Laisvės skaitytojas, 
todėl jam ir rūpi žinot lai
kraščio padėjimas. Toliau 
besikalbant, Laskis nusis

kundė, kad šioji vasara 
jiem buvo labai sunki: sun
ku buvo gaut darbininką 
dirbt ant ūkės. Jisai sakė, 
kad kurie darbininkai veik 
visą gyvenimą dirbo ant 
farmų, dabar išbėgiojo į 
miestus, į “defense” dar
bus, kur, žinoma, gauna 
daugiau algos, negu ant 
farmos, ir kur vakarais gali 
nueiti j “linksmas užeigas” 
praleist savo uždarbį... Jei 
farmerys turėtų mokėt dar
bininkui tokią algą, kaip 
dirbtuvėse šiuo laiku mo
kėjo, tai užtektų vienų me
tų, kad. visiškai nusibank- 
rūtint. Todėl, Laskis sakė,

lietaus. Taigi, tie trys virš 
minėti draugai greit nusi
metė švarkus ir stvėrėsi už 
šakių: vieni liodavo šieną 
vežiman, kiti > iškoduodavo 
iš vežimų ir krovė daržinėm 
Nors jau daug metų praė
jo nuo to laiko, kai Strolis, 
Kaminskas ir Pagiegala 
dar jauni būdami Lietuvoj 
vežė šieną, vienok dabar jie 
pasirodė kaip tikri farme- 
riai — dirbo taip “zajad- 
liai”, kad net aš jau pavar
gau, ir norėjau pertraukti 
darbą, sakė Laskis, bet jie 
užsispyrė suvežt visą šieną, 
nors tu čia ką jiems da
ryk. Na, ir suvežėm apie 
100 tonų šieno, — pasiliko 
tik apie vienas vežimas ir 
tas lauke supuvo, nes ant 
rytojaus jau pradėjo lyt ir 
lijo kelias dienas. Tokios 
talkos iš binghamtoniečių 
draugų, Laskis sakė niekad 
neužmiršiąs.

Apart minėtų draugų dar 
buvo atvažiavę Žolynai, 
Judžentas, Tvarijonienė ir 
Bekerienė; J. Lugauskas su 
žmona iš Brooklyno taipgi 
praleido keletą dienų 
Laskius.

Žinoma, pas Laskius 
važiuoja svečiai ne 
dirbt, o ir pasilsėt. Ypač 
tie, kurie dirbtuvėse dirba 
sunkesnius darbus, jie nori 
dieną kitą praleist tik poil
siui. ' Tokiem vakacijinin- 
kam Laskiai parokuoja po 
2 doleriu dienai — už valgį 
ir nakvynę. Bet Laskiam 
geriau patinka tie svečiai, 
kurie gali atidirbt savo va- 
kacijų kaštus, ypač vasaros 
laiku. Prieš karą f armė
nam nebuvo vargo su gavi
mu darbininkų: patys atei
davo ^siūlytis dirbt, o dabar 
ir j ieškant negalima su
rast.

Aš išbuvau pas Laskius 
šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienio pusdienį. Pir
madienį (Labor Day šven
tėj) atvažiavo iš Bingham- 
tono Pagiegalai, Dzidulio- 
niai ir Tvarijonienė. Taigi, 
aš su jais ir grįžau Bingh- 
amtonan, iš kur naktį sė
dau ir parvykau atgal j 
dulkėtą Brooklyną tiesiai 
savo darban.

Tai tokia buvo mano va- 
kacija laike dviejų metų.

Storas restorano savinin
kas, pas kurį Valukonienė 
tarnavo, ėiųė ją mušti, pylė 
vandenį ant galvų/ o vėliau 
atidavė jas gestapui saky
damas, kad jos esančios 
maištininkės.

Gestapo kalėjimas niū
rus. Vokietkos, apsiginkla
vusios guminėmis lazdomis, 
apkuldavo kalinių šonkau
lius. Kada po keturiu mėne
sių ji vėl buvo išleista į 
darbus, gavo laišką iš tė
viškės. Tai buvo 1944 m. 
Raudonoji Armija buvo Vil
niuje. Laiške rašė: “Pas 
mus pradeda žydėti raudo
nos rožės”...

— Mes supratome tų žo
džių reikšmę ir jie mums 
tapo Lietuvos išvadavimo 
simboliu. Darydavomės ro
žių pavidalo raudonas gė
les ir sagstėme prie savo 
krūtinių, 

Po to, 
uždarė į 
ninkai, 
klausė:

— Pasakyk, kur yra tavo 
vyras?

— Nežinau.

Jos ramus balsas erzino 
gestapininkus, ir jie mušė 
ją, spardė su kojomis, o vė
liau uždarydavo į karce
rius.

— Ix taip praėjo nelem
tos dienos, — baigia Valu
konienė. — Laikydavo mus 
nuolat baimėje. Toks jau 
vokiečių metodas. Jie sten
gėsi neprileisti, kad mes 
galvotųmėm apie laisvuo
sius tėviškės laukus. Amži
na baimė užmuša žmogaus 
sielą. Bet-mes laikydavomės 
iš visų jėgų ir tikėjom, kad 
ateis toji valanda, kada bus 
pareikalauta iš vokiečių 
rūsčios atskaitos. Kai artė
jo Raud. Armija — vokie
čiai pametė savo galvas. Jie 
tapo bailūs ir buvo panašūs 
į vergus.

Žmonės, susėdę ant mai
šų, klausosi Valukonienės 
pasakojimų. Kiekvienas at
randa savo pergyvenimuose 
ką nors nauja.

Štai — Mykolaitis Kazys 
iš Alvito, bronzinio ir kieto 
veido žmogus. Akys gilios. 
Kai jisai pasakoja, atrodo, 
kad prieš save mato didelį 
nusikaltėlį. Nusikaltėliu jis 
laiko vokietį.

Mykolaitį s u žmona, 
dviem sūnumis ir dukterim 
išvarė prie Vištyčio statyti 
bunkerių. Kai frontas lūžo, 
juos varė toliau į vakarus. 
Gumbinėje prie apkasų iš 
nuovargio mirė žmona. Vė
liau — Bartenšteinas, \ An- 
g e r o p a s . Visur Jjun- 
keriai, apkasai, prieš
tankiniai grioviai. Bet nie
kas neatlaikė Raudonosios 
Armijos smūgių. Rytų Prū
sijos frontas greitai lūžo. 
Įsiutę vokiečiai nesiskaitė 
su žmonėmis. Šaudė. Maty
damas aiškų pralaimėjimą, 
vokiečių darbo batalionas į- 
ro. Pametę šautuvus bėgo 
į miškus. Tada civilius gy
ventojus paėmė tvarkyti 
žandarmerija. Mykolaičio 

būryje buvo 108 lietuviai ir 
daugelis kitų tautybių. Juos 
varėsi nelyginant pakriku
sių galvijų bandą.

Nuo Pilau uosto į Dan
cigą1 keliavo įvairiais šun
takiais 3 savaitės. Dancigo 
apylinkėse yra nedidelis 
miestelis Štuthof. Šalia jo 
— miškas.

— Įvarė mus tada į tą 
mišką. Ėjome siauručiu 
takeliu. Pušys taip liūdnai 
ošė, ir mes jautėm, kad su 
mumis kažkas bloga jvyks. 
Netrukus pamatėme ištisas 
eiles baraku. Mes suuodėm 
keistą 
kvapą, 
į viršų 
stulpas 
krematoriumas žmonėms 
deginti. Tada mus apėmė 
baimė — neišpasakytai no
rėjosi gyventi. Mes pama- 
teimbx išdžiūvusių žmonių 
kaulėtus veidus. Jie slan
kiojo patvoriais. Ant savo 
drabužių turėjo įvairius 
ženklus, pagal tautybę. Vo
kiečiai ir žudydami išsky
rė žmones.

Iš mūsų atėmė visus 
daiktus, drabužius ir liepė 
laukti 
dienu 
mirties stovyklos. Tada ži
nojome, kad busime išgel
bėti, nes girdėjome kaskart 
vis aiškiau gaudžiant arti
lerijos salves. Patekome į 
viena Baltijos jūros prie- 
nlauką. Iš čia laivais per
kėlė mus į Eglin salą.

Eglin saloje suradome 
daugiau kaip 10,000 įvairių 
tautybių belaisvių ir darbi
ninkų. Salos viduryje auga 
miškas. Tenai mus visus su
varė, aptvėrė spygliuotom 
vielom ir išstatė sargybas. 
Visi jau nuo seniai badavo-

Kada prisimenu vokiečių 
nelaisvėje išgyventas die
nas, prieš akis kyla vaiz
das: įsikišęs į burną ciga
rą, papurtusiu raudonai 
mėlynos spalvos veidu už
pakalyje rankas susidėjęs 
stovi pilvotas vokietis ir 
žiūri, kaip sulinkęs svetim
tautis darbininkas dirba jo 
žemę. Kada darbininkas, 
neatitraukdama nuo žemės 
akių pluša ir nuo jo veido 
teka prakaitas, vokietis sto
vi ramus ir patenkintas 
šypsosi. Bet, kada jisai mė
gina atsikvėpti ir nori iš
tiesti savo išvargusius są
narius, vokiečio veidas ū- 
mai pasikeičia. Jisai kolio- 
jasi ir šaukia:
' — Los! Los!
Vokietis! Koks baisus ir 

nepakenčiamas buvo šis 
vardas kitataučiams.

Praplečiamas Skaityklų 
Tinklas

Liaudies Komisarų 
nutarimu, švietimo 
Komisariatas įparei- 
1945 m. liepos 1 d. 
Tarybų Lietuvos res-

Ir aii b
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Iš laivo išvaizdos gali spręsti, kaip jo 

įgula yra maitinama ir kaip su ja elgia
masi, jei tik nors valandėlę esi uostęs sū
rų vandenį. Pasitaiko žmonių, kurie rim
tai įsivaizduoja, kad jie apie jūrą, apie 
laivus ir jūrininkus šį tą išmano, jei ko
kį tuziną kartų keleiviniam laive, gal būt, 
net valstybinėj liuksusinė j kajutėj, yra 
perplaukę vandenyną. Tačiau toks kelei
vis nieko nežino nei apie jūrą, nei apie 
laivus ir dar daug mažiau apie įgulos gy
venimą. Stiuardai nėra įgula, karininkai 
taip pat nėra įgula. Vieni jų tėra tik kel
neriai ir kambariniai, o kiti tiktai vaft 
dininkai su pensijos teise.

Kapitonas vadovauja laivui, bet jis jo 
nepažįsta. Kas joja ant kupranugario ir 
tepasako vien tik vietą, kur jis nori nujo
ti, nieko nežino apie kupranugarį. Tik 
vienas kupranugario varovas pažįsta ku
pranugarį, kuprys kalba su juo ir jis kal
ba su kupriu. Jis vienas žino jo rūpes
čius, jo silpnybes ir jo norus.

Taip yra ir su laivu. Kapitonas yra 
komendantas, viršininkas, kuris vis ko 
nors kito nori, negu pats laivas. Laivas 
jo neapkenčia, kaip ir visi viršininkai ir • 
komendantai yra nekenčiami. Jei ko
mendantai tikrai kartais e^ti mylimi, ar
ba sakoma, kad jie esą mylimi, tai jie 
dėl to yra mylimi, kadangi tuo būdu ge
riausiai su jais ir su jų keistenybėmis 
susitvarkoma.

Bet yra komanda, kuri myli laivą. Įgu
los nariai yra tikri ir ištikimi- laivo bi
čiuliai. Visą laiką jie maišosi po laivą, jie 
valo jį, glosto, meilinasi ir bučiuoja. Daž
nai įgula net neturi kitų namų be laivo, 
komendantas turi gražius namus kur nors 
krašte, jis turi savo žmoną, savo vaikus. 
Yra taip ir jūrininkų, turinčių žmoną ir 
yaikus, bet jų darbas laive ir aplink lai
vą yra toks sunkus ir taip varginantis, 
kad jie tegali galvoti tik apie laivą, o 
šeimą namie visai užmiršta, kadangi ne
neturi laiko galvoti apie namus. Nes vos 
tik jie nori pradėti galvoti apie namus, 

‘tuojau pradeda snausti, kadangi jie per 
daug peįvargę.

Laivas visai gerai žino, kad jis negalė
tų pažengti nė vieno žingsnio, jei nebūtų 
įgulos. Be kapitono laivas gali plaukti, o 
be įgulos —ne. Kapitonas net negalėtų 
laivo pavalgydinti, kadangi jis nežino,* 
kiek reikia krauti anglių, kad ugnis'neiš- 
siveržtų, o tačiau duotų daugiausia karš
čio iri neatsirastų trukdymų laivui per
sidirbus.

Su komanda laivas kalbasi, o su kapi
tonu ir su karininkais —ne. Komandai 
laivas papasakoja pasakų ir nuostabiai 
gražių istorijų. Visas mano žinomas jū
rų istorijas man papasakojo laivai, o nė 
vienos žmonės. Laivas taip pat mielai 
mėgsta, jei jam pasakojama apie įgulą. 
Aš girdėjau, kaip laivai juokėsi ir kike
no, kai komanda, sekmadienį po pietų 
susėdusi ant denio, pasakojo sąmojingus’ 
juokus. Aš mačiau verkiančius laivus, 
kai būdavo pasakojamos liūdnos istorijos. 
Ir aš esu girdėjęs vieną laivą karčiai rau
dant, kadangi jis žinojo, jog per ateinan
čią kelionę jis paskęs. Jis niekumet ne
begrįžo atgal ir vėliau Lloydo sąraše apie 
jį buvo parašyta: “Dingęs”.

Laivas visumet yra įgulos pusėj, nie
kumet kapitono pusėj. Kapitonas nedir
ba laivui, jis dirba bendrovei. Komanda 
gi dažnai net nežino, kuriai bendrovei lai
vas priklauso, tuo reikalu ji sau galvos 
nelaužo. Ji rūpinasi tik paties laivo reika
lais. Kai komanda yra nepatenkinta ir 
maištauja, kartu tuojau pradeda maiš
tauti ir laivas; Streiklaužių laivas labiau 
nekenčia negu pačio jūros dugno; aš pa
žinau vieną laivą, kuris su visa gauja 
streiklaužių per pirmąjį išplaukimą be
veik pačioj pakrantėj gražiai nuėjo į dug
ną. Nė vienas jų daugiau nebepasirodė 
viršuj. Laivas mieliau nuėjo pats į dug
ną, nes nenorėjo, kad apie jį streiklau
žiai grabinėtų. Yes, sir.

O jei komanda blogai maitinama arba 
blogai su ja elgiamasi, tai Jaivas tuojau 
užstoja ją ir kiekviename uoste taip gar
siai išrėkia teisybę, kad kapitonas turi 
užsikimšti ausis. Tas laivo riksmaš gana 
dažnai iš miego pabudina kokį nors komi
tetą, kuris tolei nesuranda ramybės, kol

tvirtai tikiu, kad esu laikomas visai pra
siėjusiu subjektu. Tačiau juk valgis ju
rininkui tėra vienintelis dalykas, kuriuo 
jis be savo darbo laive dar gali domėtis. 
Kitų draugų jis neturi, o sunkus darbas 
sukelia sveiką alkį. Valgis yra svarbi su-' 
dėtinė'jo algos dalis. “Jori kės” gi laive, 
apie ką buvo galima spręsti iš nepapras
tai garsaus jos riksmo, komandai buvo 
duodamas kuo blogiausias ėdalas, kokį 
tik šykšti bendrovė ir kapitonas, kuris 
dar turėjo rūpintis šalutinėmis pajamo
mis, galėjo sudaryti, kad komandą išlai
kytų gyvą. Kaip pats kapitonas buvo ap
sirūpinęs, “Jorike” aiškiai rodė kiekvie
nam, kuris tik laivo kalbą suprato. Jis 
mielai gėrė, bet tik gerus lašus; jis gerai 
valgė, bet tik gerus valgius; jis vogė, kur 

,tik vogti galėjo; jis darė šalutinius biz
nius, su kuo tik jis galėjo ir į kieno tik 
sąskaitą galėjo. Visi gi kiti reikalai jam 
mažai terūpėjo ir tiesioginiai komandą 
jis mažai te vargino. Jis vargindavo ją 
aplinkiniais keliais, per karininkus ir in
žinierius. Inžinieriams juk nereikėtų nor
maliuose laivuose, kurie nėra pasiutę, 
dirbti tepėjų darbo.

Kaip gi galėjo atsitikti, kad “Jorike” 
surinko komandą ir galėjo ją išlaikyti. 
Kaip galėjo būti, kad ji iš ispaniško uos
to, iš šios saulės šviesos ir laisvės palai
mintos šalies, galėjo išplaukti su visa ko
manda. Čia kur nors yra paslaptis. Juk 
šis laivas vis dėlto nėra—?

Tačiau, kas žino, gali ir būti. Gal būt, • 
tai yra mirusiųjų laivas. Tenai. Tenai 
pagaliau matyt. Mirusiųjų laivas! Pra
keikimas dar kartą, o žvirblių uodegos ir 
žuvų sparnai! Aišku, jis yra mirusiųjų 
laivas.

Tačiau, kaip aš to iš pirmo žvilgsnio 
nepastebėjau. Matyt, ką tik snaudžiau.

Teisingai, nebėra jokių abejonių.
Bet ten vėl šis tas buvo aplink jį, kad 

jis galėjo ir nebūti mirusiųjų laivas. Čia 
yra kokia nors paslaptis. Tegu man šiau
rės lokys užpakalį išdrasko, jei aš nesuži
nosiu, kas tam kibirui yra atsitikę. I

Dabar gi pagaliau vis dėlto jis pasiryžo 
plaukti, laisva ir gera valia plaukti. Aš 
jį per menkai vertinau. Vandenio jis bi
jojo dėl visai rimtų priežasčių. Kapito
nas buvo asilas, yes, sir. “Jorike” buvo 
daug išmintingesnė už savo kapitoną. 
Apskritai, jai nereikėjo jokio kapitono, 
dabar aš tai pamačiau. Ji buvo, kaip ge
ras, senas veislinis arklys, kurį reikia 
leisti vieną, norint, kad jis eitų teisingu 
keliu. Kapitonui tereikia tik patiesti ant
spauduotą ir pasirašytą pažymėjimą, kad 
jis išlaikė egzaminus, ir tuojau jam pa
tikimas kibiras ir dar toks švelniai jaut
rus, kokia yra “Jorike”. Duok prityru- 

f šiam denio darbininkui tokią algą, kokią 
gauna kapitonas, ir jis tokį kibirą, kaip 
“Jorike”, per varlių prūdą perplukdys 
geriau, negu cenzuotas kapitonas, kuris 
nieko kito neveikia, kaip tik visą dieną 
laksto aplink ir galvoja apie tai, kaip ir 
kur jis dar galėtų apkarpyti išlaidas ko
mandai, kad bendrovę ir taip pat savo 
kišenę dar vienu kitu nikeliu praturtin
tų.

Srovė ir vėjas stojo prieš “Jorikės” ke
lią, kuriuo ją kapitonas bandė priversti 
eiti. Tokios švelnios ir jautrios moterėlės 
nereikia versti, kaip ir kur ji turi eiti, 
nes tuomet ji gali šunkeliuosna patekti. 
Loco negalima barti ir peikti. Locas ge
rai pažįsta savo uostą, bet jis nepažįsta 
laivo. Tačiau šis kapitonas, matyt, dar 
daug mažiau tepažįsta savo laivą.

“Jorikė” dabar girgždėdama ropojo 
paliai krantinę, ir aš turėjau patraukti 
savo kojas, nes kitaip ji būtų jas pasiė
musi. O savo kojas pasiųsti į Maroką, 
kai pats liksiu Kadikse, aš taip labai už
sidegęs nebuvau.

Propeleris varė ją verpetų sparnais, ir 
čia iš abiejų pusių ji spjaudėsi ir šnypštė, 
kaip apsėsta, lyg ji būtų kažin kiek truk
telėjusi, ir lyg jai kažin kaip būtų buvę 
sunku, nepasiėmus žibintuvų, išeiti į 
kelią.

Pagaliau kapitonui pavyko švariai at
siskirti nuo krantinės. Tačiau aš buvau 
įsitikinęs, kad tai buvo “Jorike”, kuri 
pamatė, jog dabar ji pati turi pasirūpin
ti savimi, jei nori įš čia išnešti sveiką kai
lį. Gal būt, ji dar nori savo savininkui su
taupyti porą kibirų dažų. 1

Keletas savaičių, atgal turė
jom viešnią iš Los Angeles — 
Oną Bernotienę, Seniau gyve
nusią San Francisco. Smagu 
buvo pasimatyti su Bernotie
ne. San Francisco ALDLD kp. 
surengė jai išleistuvių bankie- 
tą. Bernotienė .sveikino san 
franciskiečius už jų draugiš
kumą.

Chaplikienės duktė Virgi
nia, po vyru Jones, pagimdė 
sūnų. Chaplikai didžiuojasi 
dukteries laime. Linkime Mr. 
& Mrs. Jones laimės ir jų 
naujagimiam sūnui sveikai 
augti.

Mugianiai sukvietė grAžų 
būrelį lietuvių ant pietų jų 25 
metų proga vedusio gyvenimo, 
geriau sakant, sidabrinių ves
tuvių. Svečiai linkėdami Mu- 
gianiams sulaukti auksinių 
vestuvių suaukavo $100 dėl 
Lietuvos vaikučių.

Svečiuojasi A. 'Ziksienė iš 
Chicagos, Vilnies vajininkė, 
pas savo brolius San Francis
co. Adelė seniau gyveno San 
Francisco, tai taip jaučiasi, 
kaip ir namie. Atvykus ant 
vakacijų nepamiršta dienraš
čio Vilnies. Oakland© ALDLD 
kp. susirinkime buvo Adelė 
pakviesta pakalbėti. Adelė 
puikiąi kalbėjo spaudos rei
kale. Sako, dabar Vilnies va
jus, tai turite tą klausimą pa- 
diskusuoti. Taip ir padarė kp. 
Nutarė paaukoti iš iždo $10. 
ir surengti išleistuvių bankie- 
tą Ziksienei. Pelnas nuo ban- 
kieto bus Vilnies naudai. Pui
kus darbas.

Californijos čampionė mez
gėja, Viola Sutkienė dar vis 
nesijaučia gerai. Viola turi il
gai ilsėtis, jos sveikata to rei
kalauja.

Mezgėjų ir Rėmėjų Kliu- 
bas rengia šaunų balių 20 spa
lių, subatos vakare, 225 Va
lencia St., San Francisco. Tai 
bus 4 metų kliubo gyvavimo 
sukaktis. Bus leista ant tikie- 
tukų Victory Bond ir keletas 
kitų dovanų.

Slaugė E. Vilkaitė pasiža
dėjo surengti bankietą mezgė-

joms ant jos gimimo dienos. 
Tai puiku, lauksime jos gimi
mo dienos.

Victoras Pakrosnis sugrįžo 
iš tarnystės iš Pacifico. Lan
kydamas mokyklą New York 
apsivedė. Linkime Victorui 
laimės jo gyvenime.

Adolf Kiesil tarnaujant Dė
dei Šamui aukštai atsižymėjo 
elektronų moksle, iš Washing
ton gavo jo tėvai sveikinimą. 
Radienės sūnus Albertas, tar
navęs Europos kare, kelis sy
kius buvo sužeistas. Pasiliko 
Vokietijos okupacijoj ant tre
jų metų.

Shlegerių sūnus John, ištar
navęs 3 metus kare, grįžta 
į namus; tėvai, jo jauna mo
teris ir sūnelis laukia sugrįž
tant.

San Francisco ir Oakland 
ALDLD kps. jau po kelias dė
žes drabužių pasiuntė dėl Lie
tuvos žmonių per Lietuvių 
Centrą. Rengiasi daugiau siųs
ti.

Liūdna Žinia
10 d. rugs, pasiekė liūdna 

žinia, kad mirė Jurgis Aukš
tis, iš Stockton, Calif. Aukštis 
buvo pažangus žmogus, daug 
veikė darbininkų tarpe. Nela
boji mirtis išplėšė jį iš mū
sų tarpo. Paliko nuliūdime sa
vo gyvenimo draugę, gimines 
ir draugus. Ilsėk,
Amerikos žemelėj, mes, 
likę, tęsime tą darbą.

K.

drauge;
pasi-

M.

Būsiąs Pakeistas Japonijos 
Ministerią Kabinetas

Tokio. — Teigiama, kad 
netrukus būsiąs perorgani
zuotas Japonijos ministerių 
kabinetas. Šiomis dienomis 
pasitraukė užsieninis minis- 
teris Shigemitsu, buvęs mi
nisterių kabinete tuo laiku, 
kai japonai užpuolė Perlų 
Uostą. Dabartiniame kabi
nete tebėra Ogata, dalyva
vęs surengusioje tą užpuo
limą valdžioje.

Nors anglai užėmė Hong 
Kongą, bet chinai pagei
dauja, kad jis geriau būtų 
pavestas Jungtinių Tautų 
globai, o nebūtų tik Angli
jos kolonija.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų « namui reikia • .......

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

4
Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas E Vergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

A ’T J
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

UAutett i

Binghamton, N. Y.
Literatūros Draugijos Kuopoj.

Rugsėjo 14 d. įvykusiame 
Liet. Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkime buvo išda
linta nariams nauja knyga, — 
R. Mizaros parašyta “Bernar
do Gavelio Klaida.” Nariai tu
rės gražaus skaitymo, o per
skaitę galės ir savo draugams 
duoti pasiskaityti, ir, progoje, 
pakalbinti juos rašytis į Drau- 
gijų.

Šios Draugijos 12-to Apskri
čio konferencija įvyks mūs mie
ste spalių 28 d. Apskričio ko
miteto pageidavimu, kuopa nu
tarė'konferencijos laike suruoš-, 
ti vakarienę. Tai bus proga su
eiti su svečiais, atvykusiais iš

kitų miestų. Geistina, kad, 
apart kuopų delegatų, atvyk
tų ir daugiau svečių. Tikėsi
mės !

Susirinkime teko skaityti re
feratą apie Raudonosios Armi
jos kovūną, žuvusį kare, poetą 
Viktorą Valaitį. Valaitis buvo 
žymus veikėjas visuomenės gy
venime, gabus poetas ir uolus 
kovotojas prieš fašizmą. Gaila, 
kad jo gyvybė turėjo užgesti di
džiajame .kare prieš nstcius.

Susirinkimo dalyviai turėjo 
progos pasivaišinti M. Bekerie- 
nęs paruoštais užkandžiais.

Italija sutinka, kad Triest 
būtų paverstas tarptautiniu 
uostu, bet ir tada italai no
ri jį kontroliuoti.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

—...........  II

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

* .u

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA *=^gB
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINIS, VYNAI ir ALUS

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

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

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

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ĄLUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai EV. 4-8698

MM M M M MM M M M M M M R M MM M M M M M M M M.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

? I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsi© 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.

HDH

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

</
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UŽGYRĖ BURTONĄ Roxbury, Mass karą prieš demokratinį pasau-
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' Penkin ptulspto

1,000 Newyorkieciy 
Darbininkų Delega

tų Washingtone
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

miškas pareigas minimais 
reikalais. %

Fašistuojančio demokra
to senatoriaus Bilbo žiny
boje esanti Washingtono 
policija daugiau kaip va
landą sulaikė ' delegatus, 
maršavusius nuo geležin
kelio stoties. Apie tai buvo 
pranešta senatoriui Kenne- 
thui McKellarui, ’ senato 
pirmininkui. Tik pagal ra
šytą McKellaro patvarky
mą, policijos kapitonas 
Brown, pagaliaus, leido de
legacijai maršuoti į kongre
so rūmus. Tarp delegatų 
buvo tuzinai karo vetera
nų.

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė republi- 
koną senatorių Burtoną, 
kaip prez. Trumano skiria
mą Aukščiausio Teismo tei
sėją.

Amerika, Anglija ir Fran
ci j a siųs savo atstovus te- 
myti busimuosius Graikijos 
rinkimus.

Newark, N. J
Mirė Franas Molis

12 d. mirė Laisvės 
Franas Molis, 61 

gyvenęs 113

Senatas Atmetė Suma 
nymą Dėlei Be
darbių Pensijos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vaitinės pensijos balsavo 
demokratų ir 32 republiko- 
nai. Kova prieš žmonišką 
bedarbių bilių vadovavo re
akcinis demokratas s-en. W. 
F. George ir republikonai 
senatoriai Vandenberg ir 
Taft.

Jeigu prez. Trumanas bū
tų stipriai parėmęs Kilgore 
sumanymą arba sen. Bark- 
ley’o pataisymus, gal sena
tas būtų tatai priėmęs. Bet 
saver raštelyj finansinei se
nato komisijai prezidentas 
sakė, nors nedarbo pensija 
iki $25 savaitei yra pagei
daujama, tačiau tokia pen
sija “nėra būtinai reikalin
ga.” Tas Trumano raštelis 
nusilpnino pozicij^enato*' 
rių, kovojusių už padorią 
bedarbių apdraudą.
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Rugsėjo 
skaitytojas 
metų amžiaus, 
Adam St., Newark, N. J. Mir
ties priežastis — aukštas 
kraujo spaudimas. Eidamas iš 
darbo parkrito gatvėje ir nu
vežtas miesto ligoninėn po va
landos laiko mirė. Palaidotas 
Evergreen Cemetery, Eliza
beth, N. J., be jokių religiš
kų apeigų. Laidotuvėmis rūpi
nosi duktė ir žentas Stephen 
Kurzinas, graborium buvo vie
tinis — Bujauskas. ^Buvo su
važiavę giminės iš kitur, bro
lis Antanas Molis, iš Hollis, 
N. H., su šeimyna, ir kiti.

Po šermenų svečiai buvo pa
vaišinti Skeberdžio svetainėje.

Visiems dalyviams ir atjau- 
tusiems nuoširdžiai dėkoja 
našlė Domicėlė ir duktė su vy
ru.

k us,

Mr. & Mrs. Stephen 
Kurzinai.

(žinią pridavė Walter Mor- 
Laisvės skaitytojas).

Detroit, Mich

Paskutinę Coney Islando 
dieną šį sezoną, rugsėjo 16- 
tą, ten buvo tik 150,000 publi
kos. Priežastis: 62 iki 69 laip
snių temperatūra su stiproku 
vėju. Diena, žinoma, buvo pas
kutinė tik oficialiai. Lai tik 

. saulutė užkaitina, Coney ir 
vėl atgytų, nežiūrint kalendo
riaus.

darbininkai susitai-

darbininkai pamati- 
į streiką, kad likosi 
iš Rouge dirbtuves

“LAISVES”
Koncertas
Lapkričio-Nov. 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. < GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

x
Laidotuvių Direktorius

Detroite Streikuoja 25,000 
Darbininkų

Rugpjūčio 12 dieną buvo 
pranešta, kad naujai išėjo 
Fordo ir kitų darbininkai ~į 
streiką. Prieš tai buvo dviejų 
dirbtuvių 
kę.

Fordo 
niaiJ išėjo 
paleista
1,677 darbininkai ir 26 per
kelta į kitą departmentą.

Daugelyje ir kitų kompani
jų darbininkai ima streikuoti. 
Tas jaučiama ne vien Detroi
te, bet ir visoje Michigan 
valstijoje. Pats pamatinis iš 
darbo darbininkų paleidimo 
klausimas, kuris dabar įvyks
ta, yra pasikėsinimas nukapo
ti darbininkams algas, be to, 
sugriaut unijas. Bosai nepaiso 
dėl to reikalo išleisti pinigų, 
nes jie žino, kNd kai jie. su
griaus unijas, tai galės su dar
bininkais elgtis taip, kaip 
jiems patiks. Jie galės daryti, 
ką jie darė Hooverio laikais.

Jei mes, darbininkai, žino
me tai, ir matome, ką jie da
ro, nejaugi mes sėdėsime ir 
lauksime, kol vėl mus išmes 
į gatvę ir turėsime badauti?

Mes jau padarėme vieną 
milžinišką klaidą, kad neko
vojome užtektinai prieš fašiz
mą, kuomet jis tik pradėjo 
kelti galvą Europoje. Kuomet 
pažangiečiai aiškino ir kalbė
jo apie tai, tai daugelis sakė, 
kad tik tuščios kalbos^ toks 

(dalykas neįmanomas, kad fa
šistai pultų Ameriką. Taip ir 
panašiai daugelis argumenta
vo. Bet kas atsitiko: fašistai 
mus užpuolė. Daugelis nete
kome brangių sūnų, o kiek 
Europoje išžudyta nekaltų 
.žmonių, kiek nukankinta?

Jei mes būtume organizuo
tai stoję į. kovą, tas nebūtų 
įvykę. Jei mes nebūtume sto
ję organizuotai ir vieningai į 
naminio frdnto darbą, kad ap
ginkluoti mūsų karius, prie
šas būtų mus nugalėjęs. Tad, 
jei mes dabar stosime organi
zuotai į kovą prieš darbda
vius ir reikalausime darbo ir 
tinkamos mokesties, būsime 
laimėtojais, o jei tik leisime 
per pirštus viską, tai sulauk
sime baisaus skurdo ir' bado 
mūsų šalyje.

Unijistas.

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Gražus Tikslas Atsiektas
Gana trumpu laiku, bet pla

čiu pasimojimu buvo ruoštasi 
prie labai svarbaus draugiško 
išvažiavimo, kuris įvyko rug
sėjo 9-tą dieną, draugų Ta
mošauskų puikiame 
Roxbury, Mass. /

Išvažiavimo pats tikslas bu
vo labai kilnus, būtent, kad 
Skubotu laiku sukelti kiek 
nors kalėdinių dovanų Tarybi
nės Lietuvos vaikučiams. Taip
gi, tąjh pačia proga, apkalbė
ti, kaip galima būtų vienin
gai ir organizuotai prisiruošti 
prie skubaus tolimesnio dar
bo, sukelti kaip galima stam
besnę sumą pinigų supirki
mui kalėdinių dovanų Lietu
vos * jauniausiai, gentkartei. 
Ir tas mūsų gražus tikslas da
linai atsiektas. Mes pasitikim, 
jog ir pradėtas didysis darbas 
užsibaigs su gražiausiomis pa
sekmėmis.

Draugai Tamošauskai turi 
labai gražią rezidenciją West 
Roxbury, Mass. Jų didelis ir 
dailiai tvarkomas daržas, — 
planingai prisodintas įvairiau
sių gėlių. Ten veik kas metai 
svarbesniems tikslamas suva
žiuoja iš apylinkės nemaža 
dalis dirbančiosios inteligenti
jos. Bet gi šiemet tos rūšies 
išvažiavinjas, sakoma, buvo 
skaitlųigesnis už pirmesnius.

Man gi, dar pirmą kart te
ko dalyvauti ir pasigrožėti to
mis maloniomis aplinkybėmis. 
Ypatingai jauku buvo daly
vauti , skaitlingame veikėjų 
sąskridyje, kur rišami mūsų 
pažangiųjų įi^tuvių svarbieji 
klausimai.
1 Nežinau, kodėl čia šiemet 
nedalyvavo visa mūsų senoji 
prof esi o n a 1 ė inteligentija. 
Betgi vistiek tą spragą šiemet 
užpildė kitas labai malonus 
svečias — jaunas daktaras 
leitenantas Vytautas Sukas- 
kas.

Gerbiamas daktaras atsitik
tinai šiomis dienomis? nors la
bai trumpai, svečiavosi pas sa
vo mylimus tėvelius Worces
ter, Mass. Tai sūnūs garbingos 
ir nenuilstančiai veiklios mo
tinos, — draugės Marės Su
kaskienės, su kuria daktaras 
kartu ir dalyvavo šiame pui
kiame draugų bei draugių iš
važiavime. Visiems buvo labai 
malonu susitikti ir pasišne
kučiuoti su kukliai inteligen
tišku kariniu daktaru. Jo pui
ki karinė uniforma ir manda
gumas darė daktarą daugiau 
garbingu ir puikiai nusiteiku
siu. r
' Išvažiavime dalyvavo dide
lis būrys inteligentiškų žmo
nių. Tūli buvo man nepažįsta
mi, tad ir net.eko kalbėtis su 
jais atskirai, dėl ko aš apgai
lestauju. Smagu buvo susitik
ti šiuo draugaus ir drauges: 
Rainardus, Niaurus, Barčius, 
Kvietkus, Masteikius, Dam
brauskus, Buividus, Tamo
šauskus, Zinskus, Juškus, Niū
kūs, Vilkauskų visą šeimyną, 
Sukaskienę ir jos Sūnų dakta
rą, Stigienę, Čereškienę, Žu
kauskienę, Grybienę^ Kazlaus
kienę, Krasauskienę, Andre- 
liūnienę, Kilmanienę, Sima- 
naučienę, Jusiu, Baroną, Be
niulį, M. Kazlauską, Žekonį, 
Užunarį, Šukį ir gal būt dar 
ką, bet nebeprisimenu. Tai vis 
buvo svarbu pasišnekėti mūsų 
judėjimo reikalais ir 
pareigomis.

Aš pasigedau čia tūlų 
valstijos veikėjų, kurie 
lyvavo, nors buvo svarbus rei
kalas1 dalyvauti prisirengimui 
skubiam bendram rudeniniam 
darbui. Draugų Tamošauskų 
daržą lengva pasiekti 
be jokio vargo.

Buvo
Naujosios Anglijos 
Sąryšio 
tad draugė M. Sukaskienė ir 
siekėsi prie to. Ji susišaukus 
drauges ir draugus į glaudes
nį būrį, pati pasakė įžangi
nę kalbą, kas link Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto iš
kelto klausimo, kaip sukelti 
gausesnes kalėdines dovanas

proponuota

praplėstas

daržę,

darbo

Mass, 
neda-

iš visur

turėti 
Moterų 

posėdis,

Tarybinės Lietuvos vaikučiam. 
Vėliau ji iššaukė drauges kal
bėti ir išsireikšti, kas link sek- 
mingesnio pravedimo dovanų 
vajaus.

Pagirtina, kad veik visos 
draugės dalyvavo diskusijose. 
Po moterų išsikalbėjimų, 
draugė Sukaskienė nepaliko ir 
vyrų ramybėje, kurie veikiau
sia manė sau, .tik gerą “good 
time” turėti liaunėdami sąu 
obelės pavėsyje, ant trumpai 
nuskustos žalios pievelės ir 
tėmijant drauges moteris dis
kusijų eigoje. Bet ne, ne taip 
buvo. O broli, tai ne juokai. 
Draugės Sukaskienės draugiš
kumu sudrausti vyrai, kaip iš 
apkasų šo^o diskusuoti visus 
liečiantį bendrą klausimą.

Pats klausimas imtas rim
tai ir pamatiniai. Nutarta iš
leisti tikietukus su ' puikiomis 
dovanomis. Keletą “Victory 
Bonds” ir 'tam panašiai. Nu
tarta rengti labai dailų kon
certą — lapkričio 4-tą dieną 
So. Bostoiie, kur bus ir dova
nos išdalintos; Nutarta kon
certo programos pildymui 
kviesti visas dailės spėkas, ko
kias turime Massachusetts 
valstijoj. Be to, turėti tikrai 
gerą kalbėtoją iš mūsų cen
trų. O . tas reiškia, kad bus la
bai puiki programa iš viso.

Bus svetainė nusamdyta di
džiajam koncertui. Bus pada
ryti tikietukūi ir į visas kolo7 
nijas išsiuntinėta, čia jau ko
lonijų. darbas imtis pardavi
nėjimo tų tikietukų. Į tą dar
bą reikia visiems mestis su 
pilna energija, kad kuo dau
giausia parduoti tikietų. Nes 
tik nuo to priklausys pasek- 
mingumas vajaus kalėdinių 
dovanų Lietuvos vaikučiams.

Taipgi labai yra svarbu iš 
visų, kolonijų jau dabar pra
dėti ruoštis kuo skaitlingiau
sia dalyvauti tame didžiaja
me koncerte.

Kuomet visos dailiosios spė
kos prisirengs ir dalyvaus pro
gramos išpildyme, tai galima 
iš kalno sakyti, jog šis kon
certas bus geras.

.Išrodo, kad tai bus kas nors 
tokio nepaprasto koncerte. 
Tad komisija, kurią sudaro 
energingos ir sumanios drau
gės jau nenuilstančiai ruošia
si dėl lapkričio 4-tos dienos. 
Tai bus didelis darbas, tod,ėl 
kolonijos, tai įvertinant," turi 
irgi atatinkamai darbuotis, 
kad kuo skaitlingiausiai publi
kos sutraukti iš visur, — kad 
žmonėms parodyti ir patiems 
pasigrožėti.

J. M. Karsonas.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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Darbas Ant Vietos Gražiai 
Pradėtas Dėl vėjuoto ir ūkanoto oro 

96 lėktuvai sulaikyti nuo skri
dimo iš LaGuardia., lėktuvų' 
stoties ar į stotį nakčia iš pir- 
mądieliio į antradienį.

PAPRASTI DARBININKAI
IR

MAŠINŲ OPERATORIAI
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės, Rašykite ar Telefonuokite 
STAMFORD ROLLING MILLS, INC. 

Springdale, Conn.
Phone STAMFORD 4-1114

(227)

*

REIKIA VYRŲ
Patyrusių prie taisymo mašinų ir pardavimų.

TAIPGI, prie pataisymų darbo didelėje pasilinksminimų 
vietoje, BroOklyne.

540 — 12th Ave. (West 48rd St.), New York City.
JOHN T. SWANSON CO.

(223)
£]

-

f I
1

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTINES DARBININKĖS 
GERAI RAŠANČIOS 

NUOLAT 
PAKILIMAI

$23.75 PRADŽIAI—45 VALANDOS 
Kreipkitės ant 6-TŲ LUBŲ

215 — 4th Avė. (Kampas 18th St.) 
arba skambinkite

ALCONQUIN 4-6630
(223)

SU
VYRAI

PIRMESNIŲ PATYRIMU
Į BRONZE POWDER

DIRBTUVĘ
Nuolatinis darbas

GERA ALGA
Rašykite ar Šaukite

BAER BROS.
438 W. 37TH STREET

NEW YORK
(223)

v:
1
i

4

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas 

5'/2 Dienos. 60c į Valandą 
75-18 BROADWAY

JACKSON HEIGHTS, L. I. 
Ind. Exp. Stotis Roosevelt Ave.

SIUVĖJAI
OVERKOATŲ DIRBTUVĖM

Nuolatinis Darbas 
Gera Alga 

Puikiausios Darbo Sąlygos
HOWARD CLOTHES 

160 JAY STREET 
BROOKLYN

Klauskite Mr. Willensky
(222)

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

Šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ...........

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

pareina iš monkės .... .................
Dainų Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ..........;.....................
Laimė ir Planetos ........;....................
Oficierius ir Kareivis ........................
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais .................. ................................
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

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

Gyvenimas . ir Darbai «................
Duktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pfistynėje .............. .
Burykla ir Burtininkas ....................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

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

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

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

su paveikslais ................................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, jdomuūs skaitymai .. 
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagclbos ...... ..........
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apio 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima g«uti ...

Virėja, knyga apie sU 450 visokių 
gaspadinystčs pamokinimų .........

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

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stebuklingas Zerkdlas ........................ .
Dvarinė Pana .......................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas ...... .
Keliautojai į Šv. žemę, Jcruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaitės ................
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų Šposų ....................................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 

odos išbėrimų ................................
Nuo Venčriškų ir Vėžio Ligų .........
Mestis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

lių, Vėžio, Rožės ir t.t.................
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ...............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nub Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ......................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ,...».....................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin

ti lovoj, po . ,.................................
Nuo1 užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ......................
Nuo surūgusio pilvo (heartbum) .....
Nuo romatiškų sausgėlų >.................
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas .................... ..........................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir jos kraujo už

teršimo .............................................
Nub Ctikrihės ligos (Diabetes) .........
Mostią, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap

degintų, nubrūžijimų, įsikirtimų ir 
taip toliau ................... ....................

M. ŽUKAITIS *
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

$2.25

$2.50
35c

35c
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40c

35c
35c

30c 
25c 
25c 
25c 
35c

75c
15c
25c

$1.25
$1.25

25c

V

ABE LN AI NANTU DARBININKE
Linksma apylinkė. 2 vaikai. Nuosavas 

kambarys. Gera alga. Long Beach.
WORTH 4-7795

(223)

SALAD MERGINOS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

$82.50
6 DIENOS — 8 VALANDOS

B. ALTMAN
RESTAURANT 5-TOS LUBOS 
84TH STREET & 5TH AVĖ.

N. Y. C.
(224)<

REIKIA VYRŲ
90c J VALANDĄ'

■Ca.1 
4

I

VALYTOJOS. Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, {skaitant viršlaikiui.

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

FILE CLERK—TYPISTĖ
GRAND CENTRAL APYLINKĖJE 

TELEFONUOKITE MISS LEE 
MURRAY HILL 4-1761.

(221)

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

Glendale Steel Corp.
Cooper Ave. & Dry Harbor Road

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

■«

U

35c
(221)

25c

(223)

Prie Golf Course

(226)i ■

$2.25

BUY WAR BONDS

20c
35c

60c
60c

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

$1.25
85c

30c
25c
25c
25c
25c

30c
25c
15c

30c

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdlrbystėje

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

(X)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

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

642 WEST 30TH ST., NEW YORK
(X)

WORCESTER, MASS.
Specialis susirinkimas įvyks rug

sėjo 21 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Susirinkimą šaukia ALDLD 155 ir 
11 kuopos, Laisvės vajaus reikalais. 
Draugai, būkite visi, nes vajus pra
sidės 1 d. spalių, tad už abi kuopas 
prašau dalyvauti. — J. M. Lukas.

$1.00

25c

VYRAI
GUMOS FABRIKUI
Patyrimo Nereikalaujama
Mokykitės naujo amato.

Gyvenimas ir darbas Ifcukuosė.
MARTIN RUBBER CO.

LONG BRANCH AVENUE^ 
LONG BRANCH, N. J.

M. Krasauskienė
Matyt, darbas jau

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Rusų I. W. O. kuopa rengia pik
niką rugsėjo 23 d., Lenkų Tautiš
kam Parke, 16th St. ir Speedway 
Ave., Irvington." Vieta graži, lietu
viams gerai žinoma. Bus maisto, gė
rimo ir gera orkestrą. Visus kviečia
me dalyvauti. J. Semanovich, sekr.

APVALYTOJAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
PAPRASTI DARBININKAI

GEROS ALGOS
Kreipkitės

FORT MONMOUTH
GOLF CLUB
Tinton Falls Road, 
Eatontown, N. J.

APVALYTOJAI. 'Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, įskaitant viršlaikiui. 

INGE, 59 Pine St., New York City.

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiais 

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

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriko 

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

STANDARD BRANDS, Ine.
Kent Avė. & Morton St., Brooklyn, _

(22S)

Draugė Sukaskienė ir čia 
pirmutinė pasižadėjo, jog 
Worcesterio kolonija sukels 
$18.75 dėl x$25 vertės “Vic
tory Bonds.” Draugė M. Mas- 
teikienė paklojo antrą “Vic
tory Bondsą.” O draugė Yvo
nne Niaurienė sako: “Drau
gės, darbuokimės visos tam 
tikslui, aš duosiu penkias de
šimt dolerių vertės “perma
nent” — aukščiausios rūšies 
plaukų sugarbaniavimą, kuri 
tai laimės.”

Gi draugė Marė Andreliū- 
nienė pareiškė, priduodama 
pinigus: “Draugės, aš aukoju 
$25 Lietuvos vaikučiams, pri
siminimui praslinkusių liūdnų 
6 mėnesių nuo mano mylimo 
draugo Petro mirties.” Staiga 
nutilo visi ir viskas, taikant 
mirusio draugo pagarbai, pri
siminus, jog iš tikrųjų šiame 
artimųjų draūgų išvažiavime 
nebėra brangaus draugo Pet
ro Andreliūno, kuris gyvas bū
damas niekad neapleisdavo 
parengimų, nei svarbesnių 
draugiškų- sueigų.

Draugė 
vėl sako:
pradėtas. Ir kad ta pradžia 
būtų geresnė, aš* duodu tai 
pradžiai $25.” Bumaškos tuoj 
patvirtino jos žodžius. Gi 
draugai Vitkauskai (našvie- 
čiai) jau paskyrė vienai lai
mėjimo dovanai gyvą kalaku
tą. Reiškia, kas laimės, tu
rės gerą padekdvonės dieną, 
nes po tam šauniajam kon
certui nebepertoli ir “Thanks
giving Day.”

Šitaip tai didysis darbas 
pradėtas Bostono plačioje 
apylinkėje. Graži pradžia pa
daryta! Bet dabar darbo pa
sekmės priklausys, kaip mes, 
visų kolonijų veikėjos ir vei
kėjai, pasikinkysime į šį svar
bų ir didelį labdarybės dar
bą. Ką mes neimsime, ką ne
darysime, visuomet turėkime 
jausmą širdyje ir sveiką pro
tavimą galvoje, jog mes šel
piame Liėtiivtfš mažučius! Jog 
mes savo pastangomis galime 
daug; pagelbeti prisikelti gim
tinio krašto žmonėms iš poka
rinių neapsakomų sunkumų! 
Lai pas visus užsiliepsnoja ti
kro žmoniškumo jausmas ir 
svarus patriotizmas pasigailė
jimui savųjų! žinokime visi, 
pažangieji lietuviai, jog Ta
rybinės Lietuvos liaudies šel
pimas tik nuo mūsų vienų te- 

kita lietuvių 
fašizmui ir ji 
kurie gelbėjo 
ir visaip pėr- 
patrtotus. Jei-

priklauso. Gi 
dalis parsidavė 
gelbsti tik tuos, 
Hitleriui žudyti 
sekioti Lietuvos 
gu jie nesuspėjo visų išžudyti, 
tai dabar pabėgę nuo Lietuvos 
liaudies suka fašistinius lizdus 
kurstymui išuiaujo žudynių

$1.25 
$1.25

$2.25 
$1.00 

85c 
60c 
60c 
85c 
60c
60c

60c 
85c 
85c 
85c 
30c

F. W. Shalins
» « (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteiktam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tėl. Virginia 7-44^9.

Parsiduoda Bar & Grill, Restaurant, 
yra Degtinės, Vyno ir Alaus laisniai. 
Bizrlis įdirbtas virš 20 metų. Savai
tinė įplauka $1000. Prieinama kaina. 
Prekė $9,990. Priežastis pardavimo 
— nesyeikavimas.

REPUBLIC 9-1506.

REIKIA MOLDERIŲ 
GELEŽIES FOUNDREI 
M. H. DETRICK CO
111 GOTTHART ST. 

NEWARK, N. Jf 
___________________ ■<«»>

PAGELBININKAI
Prie Body Work ir 

Maliavojimo
GEROS ALGOS

VICTOR AUTO BOW
1159-61 Blvd., Bayonne, N. J.
_________ t. .. __

(222)
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Lankės Laisvės Įstaigoj Įspūdingai Pasveikins Ispa

nijos Respublikos GynėjusTrečiadienį, po pietų, užė
jo Laisvės ofisan jaunuolė Ju
lija Žemaitytė, iš Cleveland, 
Ohio. Ta proga ji aplankė ir 
LDS raštinę.

Julijai labai patinka New 
Yorko miestas, ji sakosi, kad 
jos pirmas vizitas New Yor 
ke. Ji atskrido orlaiviu iš Cle 
veland ir pirm atvykimo į 
New Yorko miestą nuo L... 
Guardia Field, ji svečiavosi 
pas 1____ ________
Elizabeth, N. J. Iir nu0 nauJ° vkar0-

Brooklyne apsistojus pas | Kaip į tai žiūri patys ispa- 
giminaitę Eleanor White, j t nu® kurių fašizmas ate- 
Taipgi viešėjo pas tetą Kaz- tėvynę?
lauskienę, brooklynietę. Mano i Reporteriams teko pasikal- 
pabūti dar apie savaitę laiko,; Lėti su Isabel de Palenda, is- 
pamatyt gražius teatrus ir k i- Pane autore knygų I Must 

Have Liberty” ir “Smoulder
ing Freedom,” buvusia liau
diškos Ispanijos respublikos 
m misteriu ^Švedijoj. De Palen
da sakė:

“Viena iš 
yra klaidinga mintis, kad 
musus Vokietiją ir Italiją 
są idkalo bijotis Franco.

“Ispanai žino, kad čia 
kia bijotis visko; kad Ispani
ja randasi rankose ‘generalis
simo” ir Falange (fašistu or
ganizacija) gali būti ir bus 
perykla naujos armijos demo-

šio pirmadienio vakarą, 24- 
tą, Madison Square Garden e, 
i uošiamas masinis mitingas 

į pasveikinti Ispanijos respubli- 
kiečius. Mitinge taip pat no
rima palinkėti jiems greit iš-

• laisvinti nuo fašizmo Ispani- 
I ją ir tuomi padėti demokrati-

• įnėms jėgoms apsaugoti pašau- 
krikšto tėtį " Kukaueką/i »«<> ^izmo vėl įsigalėjimo

tas gražias įstaigas New Yor
ke. Julija yra duktė dienraš
čio Laisvės skaitytojų, Juozo 
ir Gertrūdos žemaičių.

Linkime jai gražiai praleis
ti atostogas New Yorke.

Šimanskas Išėji 
Operacijos

imanskas, brook- 
erai žinomasis

Charles 
lyniečiams 
bučeris, išėjo\į ligoninę, New 
Yorke, pasiruošęs operacijai. 

 

Jo bendradarbiams prisieis 
bučernėj smarkid suktis, o 

 

šeimininkėms — palaukti. Ta
čiau gero bučerio jos kantriai 
palauks, žinodamos, kad ne

To The Aido Chorus’ 
Members

This Friday, September 
dėl kokio išdykavimo jas ap-;21st all the members are
leidęs. ! urged to attend Chorus’ re-

Linkime šimanskui greitai hearsal. At this time the Chor- 
pasveikti! N. G. jUS will attempt to synchronize

their songs and actions with 
the actors of operetta “Kada 
Kaimas Nemiega.” Remember, 
that the time is short—the 
operetta goes on , the stage 
Sunday, October 21st. We 
have to be well prepared.

Those. members 
parts in the cast 
“Kada Kaimas 
especially, should
be present at the rehearsal 
this Friday. Rehearsals are 
held every Friday, 8 P.M., at 
Laisve Hall, 419 Lorimer St. 
We also have? rehearsals every 
Sunday morning at 10 A.M., 
at the same address.

Publikai Žinotina
Kaip matote, 

rimtai ruošiasi 
operetės “Kada 
miega.” O jūs, 
draugai, kurie galite ar bent 
turite noro dainuoti, įstokite į 
chorą dabar.

Taip pat nepamirškite, kad 
operetė bus perstatyta sek
madienį, spalių (October 21, 
4 vai. po pietų, Labor Lyce
um salėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne. Įžanga pa
matymui šios gražios operetės 
tik $1.50 ir $1. Užsitikrinkite 
sau jos pamatymą įsigydami 
bilietus 
Choro 
raštinėj.

Praneškite apie tai savo 
draugams ir pažįstamiems.

Walter Kubilius Parvy 
ko Namo

Walter Kubilius, seniau re
dagavęs Laisvės jaunimo sky
rių ir dirbęs spaustuvėje, su
grįžo namo pereitą antradie
nį. Walteris ketina apsigyven
ti, jieškoti darbo čia pat, 
Brooklyne. Norintieji su Wal- 
teriu pasimatyti, rasite jį 
motiną ir patėvį E. J. 
driuškevičius, 348 Keap 
Brooklyne.

Ketvirtadienį Walteris buvo 
atvykęs atlankyti savo senus 
draugus sandarbininkus Lais
vėje ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Centre.

pas
An-
St.,

■

j

I

Susilaukė Trijuku
Mrs. Ida R. Dicke iš West 

Hempstead, New Yorko mote
rų ligoninėj, 109 St., susilau
kė trijukų, visi berniukai. Mo
teriškė yra 36 metų. Šie jos 
pirmieji vaikai.

Atrodo, kad didesnis, net 
gimstant būna stipresnis ir 
greitesnis, gauna pirmą vietą 
—didžiausis, 4 svarų ir 6 un- 

antrasis 
tre-

cijų, gimė pirmas, 
svėrė 3 sv. ir 9 uncijas, 
čias 3 sv. ir 5 uncijas.

Nušovė Taksiką
20Joseph Scozzare, per 

metų buvęs taksiko vairuoto
ju, pereitą antradienį tapo 
mirtinai pašautas plėšikų. Me
nama, kad pas jį radę tik $20 
—tiek pas jį buvę įvažiuota 
pagal taksiko rekordus. Pa
šautas ant E. 46th St., New 
Yorke.

Scozarre nugabentas ligoni
nėn ir išbuvo gyvas dar apie 
12 valandų. Prie jo lovos sė
dėjo detektyvai, bet jis nebe- 
atsipeikėjo pakankamai, kad 
pasakyti ką nors apie plėši
kus. Scozzare gyveno 255 For- 
bell Avė., Brooklyne.

fe

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

pavojingiausių 
su- 
ne-

rei-

Do-Re-Mi MIRĖ

who have 
of operetta 
Nemiega,” 

not fail to

Aido Choras 
perstatymui 

Kaimas Ne
draugas ir

iš anksto pas Aido 
narius arba Laisvės

Lėktuvas Nelaimėje 
Saugiai Nusileido

Buvęs iš LaGuardia stoties 
išskridęs Oro Transporto Ko
mandos lėktuvas C-54, žadė
jęs skristi į Škotiją, už poros 
valandų iš oro pranešė sto
čiai, kad jis grįžta, nes gaso- 
linos dujos prasiskverbiančios 
į visą lėktuvą.

Stotyje bematant buvo pri
sirengta netikėtumams. Bijo
ta, kad motoro kibirkštys ga
li lėktuvą padegti. Tad lėktu
vo laukė keliolika gaisragesių 
grupių su gatavai paruoštais 
įrankiais. Laukė ir nepapras
tos padėties būrys iš policijos. 
Laimei, lėktuvas saugiai nusi
leido.

kratijos priešų — galingesnės, 
labiau patyrusios, geriau 
įrengtos armijos, negu jie tu
rėjo pirmiau; kad Ispanija 
Franco rankose bus kanalu, 
kuriuomi stiprūs fašizmo nuo
dai gali užplūsti visas ispa
niškai . kalbančias Amerikos 
respublikas.”

Tik viena išeitis iš to ran
dasi, sako de Palencia: “Lai 
Ispanijos demokratai ima sa
vo rankosna galią.”

Ji mano, kad Jungtinių 
Valstijų nutraukimas ryšių su 
Franco yra būtinas, nors jau 
gerokai suvėluotas. Kad pri
pažinimas respublikiečių vy
riausybės būtų ne vien tik tei
sėtumu link Ispanijos demo
kratų, bet ir Jungtinėm Vals
tijom savęs apsauga.

De Palencia bus vrena iš ei
lės žymių kalbėtojų Gardeno 
mitinge rugsėjo 24-tos vaka
rą. Mitingą rengia Spanish 
Refugee Appeal. Remia Ab- 
rahomo Lincolno Brigada ir 
daugelis kitų demokratinių, 
organizacijų, taipgi‘atskiri as
menys iš yisų luomų ir parti
jų.

62Juozas Valutkevičius
m. amžiaus, gyveno 46 How
ard Ave., Brooklyne, mirė 
rugsėjo 18 d., Kings County 
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
grab. M. Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 21 'd., Šv. Jono 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
seserį Oną Stanukėnas, taip
gi 7 “nephews” ir 5 “nieceš.”

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. M. Bieliauskas.

Laikraščių Išvežioto ją 
Reikalavimai lieka 

Nepatenkinti
Karinė Darbo Taryba pra

leidusi nepatenkintus laikraš
čių išvežiotojų svarbiausius 
reikalavimus, kaip atrado iš- 
vežiotojai jiems įteiktame tos 
tarybos veiksmo raporte per
eitą antradienį. Faktinai, jie 
negauna veik nieko iš to, už- 
ką streikavo 17 dienų perei
tą liepos mėnesį.

Taryba neleido trumpesnių 
darbo valandų. Nereikalavo 
samdytojų mokėti 3 nuošim
čius į unijistų gerovės fondą, 
iš kurio unijistai nori gauti 
gyvasties apdraudą ir senat
vės pensiją. Atmetė reikalavi
mą mokesties ligoje ir atlei
džiant iš darbo. Tik patvarkė 
mokėti laiką ir pusę už sek
madienius. Taipgi užtvirtino 
dar streiko laiku sutikimą 
duoti vakaciją su alga ir ne
dirbamus šventadienius.

Komisija davė galią laik
raščių leidėjams bile laiku at
leisti darbininkus ar kaitalio
ti nuo vieno darbo ant kito. 
Tuomi, sako žinovai, plačiai 
atidaroma durys unijos lau
žytojams ar streiklaužiams.

Sprendime dar įdėta draus
mė laikraščių, leidėjams ne
remti tokių laikraščių ar 
įstaigų, prieš kurias unijai pa
skelbtų “teisėtą streiką.” O 
tokiu teisėtu galėtų būti tik 
toks, kurį pripažintų bendras 
samdytojų ir darbininkų ne
susipratimams spręsti komite
tas. Tą komitetą, kaip nu
sprendė taryba, turėtų suda
ryti du atstovai unijos, du 
samdytojų ir bešališkas pir
mininkas. , ’ i

Patvarkymas įeis galion 
spalių 4-tą, jeigu paliestieji 
pirm to neapeliuos. i

Svarbi Konferencija

Naujos kubinės Kainos

O pelnas nuo progra-

priduoti

VALANDOS:

PASILINKSMINKITE

ne
su

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

paremti 
organi-

bylų 
ko- 
yra 
bet

i as-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ar darbi

ninkė 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)

trečiadienio rytą 
užpuolime su tikslu

šį dalyką, 
dėl rimto be

yra svar-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-R842

lėšoms ir jau minėtam 
komiteto darbui.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAŠ 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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Atsakomybė federates val
džios garantuoti Fair Employ
ment Practice visoms tauti
nėms kilmėms ir rasinėms gru
pėms bus tikslas vienos die
nos konferencijos, kuri įvyks 
Commodore Hotel, New York 
City, sekmadienį, rugsėjo 23 
d. Konferenciją šaukia New 
York Committee of the South
ern Conference for Human 
W elfare.

Konferencijos pakvietimas 
pabrėžia prezidento Trumano 
neseniai pareikštus žodžius 
Kongresui, kada jis ragino 
įsteigti pastovią Fair Employ
ment Commission. “Mes pro
gresą padarėme išnaikinime 
daug prietarų, kurie vedė prie 
diskriminavimo- prieš mažumų 
grupes.”

žymūs vadai rasinių mažu
mų ir tautinių kilmių grupių 
susirinks su atstovais biznio, 
darbo, bažnyčios, valdžios ir 
mokslo organizacijų pilnai iš- 
diskusuoti šį dalyką, kuris 
ypač šiandien, 
darbės grasinimo, 
bus. Diskusijos bus laikomos 
rytą ir po piet. Vakare pietų 
metų šios šalies svarbūs žmo
nės kalbės apie pripažinimą 
FEPC pastovia įstaiga.

Dr. James Dumbrowski, eg- 
zekutyvis sekretorius South
ern Conference, for Human 
Welfare, pranešdąmas apie 
konferencijos planus, sako: 
“Southern Conference for Hu
man Welfare, kuri organizaci
ja per paskutinius aštuonius 
metus nepaliaujamai veikė ug
dyti rasinę vienybę, tiki, kad 
šitokia konferencija yra būti
nai reikalinga glaudžiau už
laikyti mūsų brolystės princi
pus ir ekonomines ir sociales 
progas visiems.”

Jis toliau sako: “Dėmesis 
bus pakreiptas ypač į faktą 
ar tautinė vienybė ir teisybė 
Amerikos mažumoms reika
lauja federates garantijos 
“fair employment practice.” 
Tikima, kad iš-šios konferen
cijos iškils aiškesnis susipra
timas tarpe visų grupių, ku
rios interesuojasi šiuom klau
simu. Kad jos supras ekono
mines problemas, kurios stovi 
priešakyje mažumų grupių 
pokariniame pasaulyje ir pa
dės tas problemas išrišti.

Central Brooklyne
pas

ANDRIU A. PURICKĮ
GERAS ALUS 

Ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5018

70 Metų Moteriškė 
Atmušė Plėšiką

Spėka, kaip pasirodo, 
viskas, kada ji susiduria 
drąsa ir apsukrumu. Tame ge
rai įsitikino James Gallagher, 
23 metų ir ne menkas, kada 
jį pereito 
įkaitino 
apiplėšti. Ir kakta negarbin
gai švietė išmarginimais.

O pamate visos jo nelaimės* 
kaip paprastai, buvusi mote
ris. Ir dar ne bile kokia, bu
vusi mokyklos mokytoja Miss 
Bennett, 70 metų amžiaus, da
bar savo liuoslaikiais dirbinė- 
janti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus New Yorko skyriu
je.

Atsitiko maždaug taip. Ei
dama New Yorko. Park Ave- 
nės šaligatviu ji pajutus, kad 
kas ją seka, bet neatsigrįžus. 
Ne už ilgo tas sekėjas iš už
pakalio ją čiupo už kaklo ir 
parmetė ant šaligatvio. Jos 
pundeliai išlakstė, akiniai su
dužo, bet' ji stipriai laikėsi 
piniginės ir lietsargio. Paki
lus, ji pradėjo užpuoliką tvo
ti iš vienos pusės su lietsargiu, 
iš kitos kumštimi ir sykiu vi
sa gerkle rėkti pagalbos. Jis 
bandęs ranka jai užgniaužti 
burną, jinai įkandus ir plėši
kas atsiėmęs ranką. Išgirdę 
šauksmą, du praeiviai jau ar
tėjo prie jų. Plėšikas pabėgęs, 
bet ne visai — susiėmime pa
metęs savo piniginę su asme
nybės įrodymu.

Sekamą rytą jį areštavo jo 
namuose, 41-25 52nd St., 
Woodside, ir atvedė pas tei
sėją.

Gi laimėjusi mūšį moteriš
kė sekamą rytą nuėjo į savo 
pareigas Raudonajame Kry
žiuje, tartum nieko neatsiti
kę. Ji sako — tu r būti iš jo ne 
koks stipruolis, kitaip juk bū
tų piniginę atėmęs. Vyrukas 
sveriąs 165 svarus, 5 pėdų ir 
9 colių aukščio, užsiėmimo lai- 
vakrovis.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Sveturgimią Reikalais 
įdomi Konferencija

Amerikoj turime visokių or
ganizacijų. visokiems reika
lams aprūpinti. Yra ii’ tokia, 
kurios pirmiausiu ir vyriausiu 
rūpesniu yra sveturgimių ame
rikiečių gynimas, jų gerovė. 
Būtų nelaimė visai Amerikai, 
o ypatingai sveturgimiarhs, 
jeigu tokios organizacijos ne
būtų.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas yra nepartinė 
įstaiga, gina visus, ant kurių 
pasikėsino reakcija, kuriems 
nekonstitucinėmis priemonė
mis nori atimti pilietybę ar 
teisę gauti pilietybę ar rezi
denciją šioje šalyje.

Greta didžiųjų, visame pa
saulyje paskubusiųjų 
Schneidermano, Bridges, 
mitetas savo gyvenime 
apgynęs šimtus eilinių, 
taip pat nekaltai užpultų 
menų, taipgi draugijų.

Komiteto Aštunta Naciona- 
lė Konferencija įvyks ateinan
tį mėnesį, spalių 20 ir 21-mą, 
New Yorke. Komitetas išleis 
gražią konferencijos progra
mą, kuriai prašo pasiskelbimų 
ir sveikinimų nuo biznio įstai
gų, organizacijų ir atskirų as
menų. Sveikinusių su ne ma
žiau $1 įdeda vardą progra
mom 
mos eis padengti konferenci
jos 
svarbiam 
Sveikinimai turi būti priduoti 
jau dabar. Brooklyniečiai sa
vo sveikinimus gali 
per J. Gužą.

Komitetas prašo 
programą ir kviečia

[zacijas atsiųsti delegatus ar 
i atstovus konferencijom Kvie
čia ir atskirus asmenis.

Brook lyniečiams, taipgi apy
linkių gyventojams, bus gera 
proga dalyvauti. O dalyvauti 
verta kiekvienam. Tose kon
ferencijose raportuoja žymūs 
įstatymų žinovai, tad pas’imo- 
kėjęs delegato ar svečio įžan
gą $2 gauni daug svarbių in
formacijų, ko privatiškai pas 
advokatus negautum už de- 
sėtkus dolerių. Suprantantiems 
anglų kalbą yra labai naudin
ga tokiose konferencijose būx" 
ti. T-as.

G rūšių kainos dabar yra po 
I0V2 centų svaras. Saldžios 
bulvės 9c. Palaidos morkos be 
lapų 6c, apie svaro ryšeliai la
puotų po 10c ryšelis. Itališkos 
slyvos po 15c svaras.

PARDAVIMAI
Jamaica, N. Y. Parsiduoda 6-ių 

kambarių mūrinis namas, (neužim
tas) ; šiluma, garadžius — $5,250.

Kampinis, 6-ių kambarių mūrinis 
namas, skiepas naujai ištaisytas; 
yra vieta dėl salės; šiluma, gara- 
džius, $8,950.

Dviem šeimynom mūrinis namas, 
su 11-ka kambarių; šiluma, gara- 
džius. Atskirai statytas. Yra tuščios 
lubos, su naujausiais moderniškais 
įtaisymais. $10,500.

REPUBLIC 9-1506.
(220-222)
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