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KRISLAI
O Kas Būtų, Jeigu Jų Vėl 

Nebūtų ? . . .
Gims Naujas 

Internacionalas.
1945 Metai, Tai Ne 1927 n
Gražiai Pasidarbuota.
Ka Kliedą Patton? *
Bijo, “Kaip Velnias

Kryžiaus.”
Šviesa Pasieks ir Juos.

Rašo A. BIMBA LAISVĖS iNTRATXJ” ST“"EET Brooklyn, N

Chicagos klerikalų dienraš
tis ir visa tos rūšies spauda 
primeta rusams trukdymą už
sienio ministerių tarybos kon
ferencijos. Girdi, jie palaiko 
Balkanų kraštuose įsikūrusias 
valdžias, jie užtaria Jugosla
viją ginče su Italija, jie pa
geidauja, kad jiems būtų pa
vesta nors viena Italijos kolo
nija globoti ir 1.1. Visa tai esą 
imperialistiška, plėšikiška.

Tūla ir amerikinė komerci
nė spauda tą pačią giesmę 
gieda. Molotovas piešiamas 
kenkėju pasaulinės taikos at- 
steigimo.

Nėra reikalo Molotovą bei 
rusus užtarti,, Tarybų Sąjunga 
yra tokia pasaulinė jėga, su 
kuria reikia skaitytis. Amži
nai praėjo tie laikai, kada ją 
didžiosios valstybės galėjo ig
noruoti bei prieš ją suokal- 
biauti. Tatai, matyt, supran
ta ir Trumanas ir Byrnes.

Bet įdomu pastatyti klau
simą: Kas būtų, jeigu tų smer
kiamų ir niekinamų rusų tuo
se taikos pokalbiuose nebūtų ? 
Daleiskime, viską savo ranko
mis : nekliudomai veda vieni 
anglai ir amerikiečiai.

Ką tuo reikalu byloja isto
rija ?

Visi
Pasaulinio 
Po 
na, 
nei 
tė.
n ai 

atsimename Pirmojo 
Karo laikotarpį.

to karo Rusija buvo silp- 
nei Anglija, nei Amerika, 
Francūzįja'su ja nesiskai- 
Visą taikos reikalą fakti- 
atliko išimtinai anglai ir

amerikiečiai.
Bet kas iš tos taikos išėjo? 

Kur tuojau po taikos padary
mo pasaulis atsidūrė? Argi ta 
taika nebuvo pradžia pakili
mo fašizmo ir šio karo?

Ar ir vėl dar kas nori pa
našios taikos?

Paryžiuje prasidėjo antroji 
pasaulinė darbo unijų konfe
rencija. Susirinko 300 atstovų 
iš 56 šalių.

Ši konferencija turės priim
ti naujai Pasaulinei Darbo 
Unijų Federacijai konstituci
ją. Jos istorinė reikšmė be ga
lo didelė. Ji pagimdys naują 
organizuotų darbininkų inter
nacionalą.

Joje, tačiau, neturi atstovy
bės Amerikos Darbo Federaci
ja. Jos vadai pareiškė, kad jie 
nedalyvaus jokiame sąskridy- 
je, kuriame dalyvauja mūsų 
CIO ir Tarybų Sąjungos dar
bo unijos.

Aišku, kad 
dalyvavimas 
mas. Tačiau 
smarkiai klysta, jeigu jie ma
no, kad jie savo užsispyrimu 
ir beprotiška politika pastos 
kelią pasaulinei darbo unijų 
vienybei.

• t

Federacijos ne
bus pasigenda- 
Green ir Woll

Šiek tiek šviesesnių žinių 
pradėjo ateiti iš Chinijos. 
Kalbama, kad derybos tarpe 
Chinijos Komunistų Partijos 
ir Kuomintango partijos žada 
baigtis susitarimu. Komunistų 
Partija būsianti pripažinta ir 
lygiomis su Kuomintango par
tija traktuojama.

Gen. Chiang Kai-shekas 
bandė pakartoti 1927 metų is
toriją, bet suklupo. Mat, da
bar kiti laikai, dabar 1945 
metai, dabar ir komunistai tu
ri ginklų! Pagaliau, kaip atro
do, ta “karti” tiesa įsmigo 
galvon ir Chiang Kai-shekui 
ir todėl jis sutiko eiti į kom
promisus.

Vilnyje L. Pruseika prane
ša : “Chicagos apskritys Lie-

Literaturos Draugijos
(Tąsa 5-me pusi.)

Pittsburghe Išrinktas Komi
tetas 2-j o Demokr. Lietuvių ■ 

Suvažiavimo Reikalais
Sekmadienį, rugs. 23 d., Iru ir tuojau rengtis prie to 

M. D. Svetainėje Pittsbur- didelio suvažiavimo.
ghe buvo paminėjimas 3-jų Reiškia, pittsburghiečiaii 
metų nuo mirties Juozo jau išrinko komitetą paruo- 
Baltrušaičio. i Šimui ant vietos Antrojo

Baigus tas apeigas, J. Mi. į Demokratinių Lietuvių Su- ! 
_  įvažiavimo.

D. P. Lekavičius. jliauskas sulaikė susirinku
sius pranešdamas, kad turi 
labai svarbų pranešimą. Jis 
perskaitė laišką iš centro, 
kuris sako, kad demokrati-i 
niai lietuviai nutarė šaukti 
Antrąjį Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą Pitts-1 
burghe. Visi tą žinią entu-| 
ziastiškai sutiko ir nutarė ■ 
prisirengimo daūbą uždėti, fei>encijoj dėlei valdžios pa- 
buvusiem Pirmojo Suvažia- platinimo, Austrijos prem- 
vimo delegatam, būtent: J.jjeras socialdemokrat. Kari 
Mažeikai, J. Urbonui, E. j R^nner atrėmė anglų-ame- 
Sliekienei ir Dr. J. Baltru-1 rjRonų kritiką, kad dabarti- 
šaitienei, prie jų prirenkant; ng Austrijos valdžia, girdi, 
dar A. Pipirą, D. P. Lekavi-i neatstovaujanti gyventojų 
čių, J. Kazlauską, J. Miliau-j daugumos. Jis dėkojo Šo- 
ską, J. Slieką, Karsokienę vietanų kad kai tik karas 
ir St. Ordą. Taip komitetas pasibaigė, jie leido austram 
susidarė iš 11 veikėjų. Pir-i susikurt savo valdžia. Ren- 
mininku išrinktas J. Mažei- ner taip pat dėkojo Raudon, 
ka, pagalbininku D. P. Le- j Armjjaį už finansinę ir 
kavičius, raštininku S. Or- I maisto paga]bą. 
da ir iždininke E. Sliekiene.l Kritikuojantiems, kad

Pasamdyt .svetainę iš-| Austrijos valdžioj yra ko- 
rinkti J. Urbonas, A. Pipi- rtiunistas vidaus reikalų mi- 

atsakė, 
gabiai 

tvarką. Renner 
kad iš

ras ir Sliekienė. Jie taip 
pat turi susisiekti su cent-

Senatas Užgyrė Naują 
Valstybės Sekretoriaus 
Pavaduotoją Achesoną

Washington. — Po trijų' 
valandų ginčų, senatas 69 
balsais prieš 1 užgyrė pre
zidento skiriamą valstybės 
sekretoriaus pavaduotoją 
Deaną Achesoną.

Daugiausiai trukšmo prie 
Achesoną kėlė republikonas 
senatorius Wherry už tai, 
kad Achesonas pakritikavo 
peršvelnias gen. MacArthu- 
ro intencijas linkui Japoni
jos. Tik Wherry ir balsavo 
orieš Achesoną.

225,000 ’ General Motors 
darbininkų balsuos streiko 
klausimą spalių 24 d.

Kariniai Japonų Kriminalistai 
Tebeveikia,--įspėja Maskva

London. — Daugelis ka
rinių Japonijos kriminalis
tų dar nesuimti; jie kuria 
slaptas savo organizacijas 
prieš talkininkus ir planuo
ja kitą karą, kaip sakė Ma
skvos radijas:

“Įvairūs japonų karinin
kai ir propagandistai vis 
dar pasakoja, kad Japonija 
iš tikrųjų nesumušama, o 
dabartinis'Japonijos nupuo
limas esąs tiktai nepasto
vaus likimo padaras.”

Japonų kariuomenės bū
riai ir dabar puola Chinijos 
komunistų armijos pozici
jas Shantunge, atakuoja 
chinų kariuomenę Shangha- 
jaus srityje, naikina kari
nius sandėlius Kantono, 
Kwanto, Hango ir Chang- 
shos apylinkėse ir ardo til
tus bei kitus įrengimus.

Maskvos radijas ragino

Austrijos Premjeras 
Atremia Amerikonų 

Ir Angly Kritiką
Viena. — Provincijų kon-

, nisteris, Renneris 
jog tas ministeris 
palaiko 
taip pat pastebėjo, 
amerikiečių ir anglų žinybo
je laikomų vietų žmonės 
dažnai pereina gyventi į so
vietinę sritį.

Anglija Užtaria Du Ispanijos 
Respublikiečius

London. — Anglijos val
džia įspėjo Ispanijos dikta
torių Franko, kad jis nežu
dytų dviejų sugrįžusių is
panų respublikiečių, Alva- 
rezo ir Zapiraino. Sako, jei
gu jie būtų mirčia nubausti 
už praeitą politinį veikimą, 
tai Anglija nepalankiai at
silieptų.

Toks įspėjimas buvo pa
siųstas fašistinei Ispanijos 
valdžiai, kada anglų valdžia 
išgirdo, jog Alvarez ir Za- 
pirain areštuoti.^ 

talkininkus priverst japo
nus įvykdyt pasidavimo są
lygas ir atiduot teismui vi
sus karinius Japonijos pik
tadarius.

Siame eina riaušės 
chinų ir siamiečių.

tarp

Maskva. — Sovietinė Ispanijos fašistai. Pravda, 
spauda vis kritikuoja su- Sovietų komunistų laikraš- 
manymus, kurie perša su- tis, dėl to rašo: 
daryt vakarinių Europos “Vakarinio bloko rėmėjai 
valstybių bloką (sąjungą), sako, kad tai būtų tik vals- 
Tokio bloko nori dabarti- tybių sutartis savoje srity- 
niai Anglijos ir Francijos je; jie tatai lygina su su- 
valdovai. Jam pritaria net i tartimis, kurias Sovietų Są- 
------------------------------- -— ! junga padarė su paskiromis .

Rekrūtavimo Valdyba Duoda Karo Veteranam Pirmenybę ^Strgumentas neišiai- i . • at • . T T •• • O • TA i • • 1 l ko kritikos. Juk visos su-Dirbti, INepaisant Ūmios ir. senųjų Darbininku | tartys, kurias padarė Sovie-
2 JL 3 * Į tų Sąjunga, siekia vieno

čiuojama tik tuo laiku, kiek tam tikro tikslo — pastoti, 
jis išdirbo, prie to dar pri- kelią užpuolimo atgimimui 
dedant ištarnautą karino-j 
menėje laiką.

Rekrūtavimo direktorius 
L. B. HeJ’shey dėl to dabar 
pamiškė, jog samdytojas 
neturi žiūrėti, kaip vetera
no priėmimas darban atsi
lieps kitiem žmonėm.

Washington. — Karinio 
rekrutavįmo įstaiga išleido 
sekamus patvarkymus kas 
liečia kareivių priėmimą at
gal į senuosius darbus:

Negalima reikalauti, kad 
karo veteranai įstotų į uni
ją dėlei darbo atgavimo.

Karo veteranas turi tei
sę sugrįžti į buvusįjį savo 
darbą ir .dirbti, nepaisant,

Komandieriai talkininkų okupacinių armijų saliutuo
ja iškeliant jų vėliavas virš Berlyno teismabučio, kuria
me susirinko talkininkų kontrolės taryba. Iš kairės: 
Britanijos field-maršalas Montgomery, Sovietų marša
las Žukovas, J. V. generolas Eisenhower ir Francijos 
generolas Koenig. .<■

Senatorių Komitetas 
Parėmė Planą Dėlei 

Darbu Visiems
Washington. Bankinis 

senato komitetas 13 balsų 
prieš 7 užgyrė valdžios su
manymą dėlei darbų visiem 
norintiem ir galintiem dirb
ti. Komiteto pirmininkas, 
demokratas senatorius R. 
F. Wagner atsišaukė į se
natą, kad atmestų bęt ko
kius “pataisymus”, siekian
čius a/šlubinti valdžios pla
ną, kuris numato darbą vi
siem amerikiečiam.

Republikonai ir reakci
niai demokratai ketina at
kakliai priešintis tam pla
nui pačiame senate.

MacArthur Užšaldė Ja
ponu Užsien. Prekybą

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthuras uždraudė išgaben
ti iš Japonijos arba įgabent 
į ją auksinius ir sidabrinius 
pinigus, čekius ar kitas ver
slo priemones ir apskritai 
užšaldė užsieninę japonų 
prekybą.

MacArthuras atskyrė vi
sas japonų žinių agentūras 
nuo jų valdžios ir uždraudė 
jai piniginiai remti bet ku
rią iš tų agentūrų.

Žibalo Sutartis tarp Ameri
kos ir Anglijos

London. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija pasira
šė sutartį dėlei žibalo vers
mių naudojimo kituose kra
štuose. Sakoma, toliau gal 
išsivystys tarptautinė ži
balo sutartis, prie *kurios 
prisidėtų Sovietų Sąjunąa 
ir kitos šalys.

kad nuo seniau dirbą uni- 
jistai dėl to netektų darbo.

Unijų vadai pripažįsta 
paprastą veteranam pirme
nybę pagal išdirbtą laiką, 
priskaitant ir kariuomenėj 
tarnautą laiką. Bet jie ne
sutinka su tokia veteranam 
pirmenybe, kur nereikalau
jama įstojimo į uniją ir kur 
seniausi unijiniai darbinin-

Gen. Patten Pataria 
Palikt Nacius Bosus 
Vokiečių Pramonėje

Amerikos gener. George 
S. Patton, galva karinės 
valdžios Bavarijoj (Vokie
tijos dalyj), sakė New Yor
ko Times korespondentui

“Svarbiau vėl išjudinti 
darban vokiečių pramonės- 
ūkio mašineriją, negu išva
lyti nacius bosus iš pramo
nės.”

Gen. Patton tvirtino, jog 
priešfašistinių vokiečių ko
va prieš Hitlerį, girdi, buvo 
“lygiai toks pat dalykas, 
kaip rinkimų kova 'tarp de
mokratų ir republikonų” A- 
merikoje. Pasak Pattono, 
amerikiečių politikos tiks
las Vokietijoj yra “parody
ti vokiečiam, koki puikūs 
vyrai mes esame.”

Indija Nepatenkinta 
Anglijos Prižadais

Bombay. — Tautinio In
dijos Kongreso vadas J. 
Nehru pareiškė, jog Ang
lija vis dar nežada Indijai 
nepriklausomybės. Nors an
glų valdžia ketina leist In
dijos žmonėms išsirinkti 
steigiamąjį seimą, bet neuž
tikrina, kad to seimo tari
mai turės pilną galią.

Nehru sakę, jog Anglija 
turi skaitytis su Indija 
kaip lygus su lygiu, o ne 
palaikyt anglam “teisę” at
mest indėnų nusitarimus.

Washington.— Demokra
tas senatorius Downey rei
kalavo pavesti atomines 
bombas tarptautinei kont
rolei.

kai būtų pavaromi, kad ve
teranai galėtų jų vietas už
imti. Unijistų vadai sako, 
jog tatai krikdytų unijas.

Kai kurie samdytojai bu
vo nurodę, kad jų sutartyje 
su unija yra įrašyta posmas 
pripažint ilgiau išdirbusiam 
darbininkui teisę pasilaikyti 
darbe ąrba sugrįžti į jį, o 
kareivio pirmenybė skai-

Amerika ir Anglija Susita 
rusins Neprileist Sovietų 
Prie Viduržemio Jūros

į*

Londonas. — Sovietų at
stovas penkių didžiųjų tal
kininkų užsieninių ministe- 
rių konferencijoj kaltino 
anglus, kad jie susitarę su 
amerikonais neprileisti So
viet. Sąjungos prie Vidurže
mio Jūros. Amerikonai pa-

Socialistai ir Komunis
tai Laimi Francijos 

Rinkimuose
Paryžius. — Suskaičiavus

balsavimų pasėkas didės-

Tūm.
cialistai laimėjo 313 vietų,'WOodo PllSę MlIlOIlO Dolernj 
tai 186 daugiau negu 1937 į 
metais.
93 vietos, arba 67 daugiau I Francis S. Gabreski 
negu tais metais.

Radikalų socialistų išrin-j vaidinti judamiesiems

Boston. — Amerikiečių 
Komunistam teko | lakūnų tūzas, pulkininkas

. ____ __ __ . ___ ___ i gavo
• pakvietimą iš Hollywoodo 

t pa
ktą 293,. tai yra 94 mažiau ’ veikslams apie jankių la- 
nekaip 1937 metais, kairių-'kūnų žygius. Už ta* Gabres- 
jų republikonų — 7|9, arba'kiui buvo siūloma pusė mi- 
108 mažiau negu tais me- ’ liono dolerių. Gabreski at- 
tais. Kitos partijos taip pat'metė pasiūlymą ir pasilieka 
nupuolė. 'armijos oro jėgų tarnyboje.

Angly Generolas Kursto Ne
apykantą prieš Sovietus
Washington. — Anglijos 

feldmaršalas Henry Mait
land Wilson, galva anglų 
karinės pasiuntinybės Wa
shingtone, baimėj osi Sovie
tų Sąjungos ir reiškė nea
pykantą prieš ją.

Pasikalbėjime su kores
pondentais feldmaršal. Wil
son pasakojo, kad Sovietai 
tampą ^Balkanų kraštų vieš
pačiu. Jis dejavo, kad Jung. 
Valstijos mažina savo ka
rines jėgas. Pasak Wilsono, 
tai Amerika “užleidžianti 
lauką vienai Rusijai.”

NEDERLIUS RUMU
NIJOJ

Roma. — Dėl keturių mė
nesių sausros Rumunijoje 
šiemetinis javų derlius yra 
62 nuošimčiais mažesnis 
negu vidutinis.

Vakarų Blokas Skaldytų Demo 
kratijos Jėgas, -- Sako Sovietai

v.
f Jį'

ę.

sižadėję išvien su anglais 
priešintis Sovietų reikalavi
mui pervesti buvusią Itali
jos .koloniją Tripolitaniją, 
šiaurinėj Afrikoj, į Sovietų 
Sąjungos globą. Už tai an
glai turį padėti Amerikai 
gauti salas-bajes Pacifiko 
Vandenyne, o neleisti Sovie
tam įsigyti papėdžių tame 
vandenyne.

Tatai rašo New Yorko 
Times korespondentas H.

! L. Matthews. Jis sako, kad 
i ir amerikonai jau linkstą į 
i vakarinių valstybių bloką 
prieš Sovietų Sąjungą.

£31
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Sumanytame judyje buvo 
skiriama Gabreskiui vado
vaujamoji rolė.

H 
I
1

Amerikonai ir Anglai 
Perką Vokietijos 
Pramonės Šerus

j*4®

u

$

London. — Pranešama, 
jog Amerikos ir Anglijos 
piliečiai perka Vokietijos 
fabrikų ir kitų pramonių 
šėrųs (akcijas) Ispanijoje, 
Portugalijoj, Šveicarijoj ir 
Švedijoj. Šėrus pardavinėja 
pabėgėliai iš Vokietijos. 
Pirkikai tikisi, jog kai an
glai ir amerikonai ištrauks 
savo kariuomenę iš Vokieti
jos, tai smalkiau pakils vo
kiečių pramonė ir duos 
tiem šėrininkam didelių 
pelnų.

Anglijos ir Amerikos val
dininkai, sakoma, tyrinėja 
tą vokiškų šėrų biznį ir 
pataria nepirkt jų.

u

iš Vokietijos ir Japonijos 
pusės. Pas vakarų bloko ša
lininkus nėra tokio tikslo. 
Jų tikslas nėra apvienyti 
demokratines/jėgas, bet su
skaldyti jas ir padalinti Eu
ropą į dvi stovyklas” (va
karinę Europą prieš Sovie
tų Sąjungą).
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Antrasis Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimas

Susidaręs platus lietuvių visuomeni
ninkų komitetas šaukia Antrąjį Demok
ratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavimą, 
kuris įvyks 3- m- lapkričio 23-24 dd., 

^Pittsburgho mieste.
Pirmasis Demokratinių Lietuvių Su

važiavimas įvyko 1943 m. gruodžio mė
nesį.

Vadinasi, suėjo arti dveji metai, kai 
demokratinio nusiteikimo Amerikos lie
tuviai buvo suvažiavę, tarėsi, bendrino 
savo pajėgas, statydami sau uždavinius 
naudai mūsų šalies, naudai mūsų tėvų 
krašto.

Kame gi tarpe šitų suvažiavimų skir
tumas?

Pirmasis Suvažiavimas įvyko tuomet, 
kai pasaulį dar tebeniokiojo karo lieps
nos, kai tiek Eurpoje, tiek Pacifike di
dieji mūšiai buvo tepradėję įsisiūbuoti, 
kai fašistinė Ašis dar vis buvo tvirta ir 
jos valdovai plepėjo apie pasaulio užka
riavimą.

Tuomet Pirmasis Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimas (-įvykęs, beje, New 
Yorko mieste) savo darbų programan 
statė du vyriausius punktus arba uždavi
nius: (1) padėti mūsų kraštui ir visom 
Jungtinėm Tautom karą laimėti; mobi
lizuoti, jungti Amerikos lietuvius rem
ti prez. Roosevelto karinę politiką, rem- , 
ti karines krašto ! pajėgas; (2) 
Teikti karo nualintiems Lietuvos žmo
nėms medžiaginės pagalbos.

Ar tai buvo įvykinta? '
Taip, tai buvo įvykinta. Nei vieno ka

ro istorijoje Amerikos lietuviai taip uo
liai nerėmė savo vyriausybės, savo gink
luotųjų pajėgų, kaip šio karo metu.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, 
gimęs, galima sakyti, pačiame suvažiavi
me, atliko milžiniškus darbus šelpime 
savo brolių ir sesučių Lietuvoje. Ir šis 
komitetas tebedirba savo gražų darbą.

Antrasis Suvažiavimas įvyksta prie 
kitokių jau aplinkybių. Karas pasibaigė, 
kanuolių griaudimai sustojo; mūšų vyrai 
iš kariuomenės paleidžiami civiliniam 
taikiam gyvenimui.

Taigi su tuo ir naujos problemos at
sistoja prieš Amerikos žmonių akis.

Tarybų Lietuva keliasi iš karo griuvė
sių, atsistato, šelpimo darbas neužilgo 
turės baigtis. Bet baigus šelpimo darbą, 
iškyla kitos problemos: padėti Lietuvos 
žmonėms atstatyti vokiečių sugriautąją 
šalį! |

Tuo būdu, Antrojo Suvažiavimo darbų 
dienotvąrkin atsistoja du svarbiausieji

• punktai: padėti prezidentui Trumanui 
pravesti naminę programą, padėti įvy
kinti, rekonversi ją iš kariško gyvenimo 
į taikų, ir, padėti Lietuvos liaudžiai at
sistatyti savo kraštą, mieląją Lietuvą.

Prezidento Trumano programa, pa
teikta Jungt. Valstijų kongresui, yra 
labai plati ir svarbi: užtikrinimas darbo 
žmonėms darbų, pakėlimas dirbantie
siems algų, užtikrinimas bedarbiams 
žmoniškesnės apdraudos, — tai tik trys 
punktai iš daugelio. Trumano programa 
kongrese susilaukė priešų ir tie priešai 
dės visas pastangas, kad nepravesti jos, 
kad “palikti viską po senovei,”—lai dar- 
bihinkai gyvena sau, kaip jie nori, ne 
ponų reakcininkų reikalas jais rūpintis.

Čia reikalinga visų Amerikos darbo
• Žmonių vienybė ir griežta veikla, čia 
reikalinga kiekvienos tautinės grupės 
vienybė. Ir štai, šiuo klausimu Suvažia
vimas tars savo žodį.

• Be to, reakcija kelia savo galvą. Lie
tuviškieji fašistai ir jų talkininkai ypa
čiai uoliai plečia savo propagandą, nūo- 
diųdaiiii Amerikos lietuvių visuomenę.

Demokratinio nusiteikimo Amerikos 
lietuviai neprivalo ramiai sėdėti ir žiū
rėti, kaip tūli hitlerininkai ir jų talkinin

kai nuodija žmonių protus. Suvažiavi
mas, taigi, aptars ir tai ir padarys ati
tinkamų išvadų.

Demokratiniams Amerikos lietuviams 
reikalingas tam tikras organas, centras, 
kuris ateityje galėtų padėit pažangiajai 
visuomenei konsoliduoti savo pajėgas Jr 
teikti patarimų; Suvažiavimas ir tuo 
klausimu tars savo žodį.

Netenka nei sakyti, kad kiekvienas 
demokratinio nusistatymo žmogus šiltai 
pritars šaukiamajam Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimui.

Tačiau tik pritarimo neužtenka. Rei
kalingas aktyvus darbas, reikalinga tal
ka, — talka visų pažangiųjų žmonių.

Nuo dabar iki lapkričio 23 d. kiekvie
nas veikėjas, kiekvienas protaująs lietu
vis darbo žmogus raginamas, darbuotis, 
raginamas veikti, kad iš jo miesto, iš jo 
draugijos, klubo, unijos skyriaus bei ko
kios kitos organizuotos grupės atstovai 
dalyvautų Aritrąjame Suvažiavime.

Suvažiavimui šaukti reikalingi ir pini
gai, todėl mūsų draugijos, klubai ir pa
vieniai asmenys — darbininkai, biznie
riai ir profesionalai — raginami prisi
dėti su auka Suvažiavimo sušaukimo iš
laidom padengti ir platesniam apšvietos 
darbui vesti ateityje.

Tas viskas, mes puikiai žinome, yra 
galima atlikti ir tą viską privalome at
likti nuoširdžiai ir energiškai.

Tai Irgi Savotiška Bomba!
Laikraštis “London Sunday Pictorial” 

paskelbė, kad Tarybų Sąjungos moksli
ninkai surado kaip padirbti atominę 
bombą darš. m. kovo mėnesį. Vadinasi, 
kur kas anksčiau negu Amerikos vyriau
sybė paskelbė atradimą atominės bom
bos Amerikoje.

Tuojau, kai. toliau savo nosies numa- 
tą Amerikos visuomenininkai ir šiaip 
paskiri piĮįečiai reikalavo, kad atominės 
bombos paslaptis ’turėtų būti atidengta 
Tarybų Sąjungai, tai visoki reakcinin
kai, visokį fašistai rėkte rėkė, kad to 
negalima esą padaryti. Girdi, Amerika 
turinti naudoti atominę bombą savotiš
ku baubu Tarybų Sąjungai, kad ją pri
vertus “skaitytis” su Amerikos taikos 
konferencijose padiktavimais.

Jeigu tai tiesa, ką paminėtasis Angli
jos laikraštis rašo, tai ši žįnia, dafyar la
bai nustelbs visus tuos, kurie priešingi 
buvo atominės bombos paslaptį išduoti 
Jungtinėms Tautoms.

Tuos reakcininkus ši žinia gali sukrė
sti baisiau, negu atominė bomba sukrė
tė Hirošimos miestą.

Paryžiaus Kongresas
Šiuos žodžius rašant, istoriniame Dė 

Chailloto Talociuje, Paryžiuje, renkasi 
pasaulio profesinių sąjungų atstovai į 
tarptautinį kongresą. Spėjama, kad kon
grese dalyvaus virš 300 atstovų, repre
zentuojančių apie 60,000,000 organizuo
tų visų kraštų darbininkų.

Tai bus istorinis kongresas!
Vyriausias kongreso tikslas bus priim

ti konstituciją, pagal kurią naujasis in
ternacionalas tvarkysis ir'veiks. Yra vi
sa eilė ir kitų klausimų šiam kongresui 
spręsti.

Mes tegali palinkėti istorinio kongreso 
dalyviams: Geriausių pasekmių jūsų pa
sinio jimuose !

Apie Atsistatydinusįjį Karo 
Sekretorių

Dienraštis Vilnis rašo:
‘Prezidentas Trųmanas priėmė savo 

Karo Sekretoriaus rezignaciją ir nomi
navo ton vieton pasekretorių Pattęrso- 
ną. Apie rezignavusį Karo Sekretorių 
Henry Stimsoną galima pasakyti daug 
gero ir nieko blogo. Savo pažiūromis jis 
buvo republikonas, bet toks republiko
nas, kuris gražiausia sugyveno su Roo- 
sevelyo oficialine šeima, o po jo mirties 
su Trumanu.

“Henry Stimson buvo priešas fašisti
nių agresorių nuo to momento, kaip tik 
jie pradėjo agresiją. 1931 m. Japonija 
puolė Kiniją ir pasigrobė Mandžuriją. 
Henry Stimson tuomet buvo Valstybės 
Sekretorius (Hooverio administracijoj).

“Henry Stimson griežtai protestavo 
prieš Japoniją. Jis norėjo, kad prieš Ja
poniją būtų imtasi griežtų priemonių. 
Hooveris su tuo nesutiko. Britanijos val
džia tuomet pataikavo Japonijai. Japo
niški džingoistai ir. militaristai tarėsi 
lame j ę. Jų šunkeliais vėliau pasekė Vo
kietija ir Italija.

“Henry Stimson' numatė fašistinį pa
vojų ir’ sakė, kad kova su fašistais neiš- 
v'engiama.r
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Kas Ką Rašo ir Sako
ČECHOSLOVAKAI IR 

TARYBŲ SĄJUNGA
Lietuvių fašistų spaudo

je pilna plepalų, kaip būk 
Čechoslovakijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir kitų išlaisvintų 
kraštų žmonės neapkenčią 
rusų. .

Tuo tarpu Raudonosios 
Armijos organe “Raudono
ji žvaigždė” rašo Įeit. pulk. 
Vysokostrovskis apie savo 
įspūdžius kelionėje į Čecho
slovakijos sostinę Pragą. Jis 
sako:

“čechoslovakai su didžiau-
siu džiaugsimi sveikina kiek
vieną Tarybų Sąjungos pilietį. 
Raudonosios Armijos karys 
yra brangiausias svetys iš vi
sų. Užtenka šalia kelio susi
stabdyti automobilių per pen
kias minutes ir tuojau tave ap
sups būrys valstiečių merginų, 
senų vyrų ir ihoterų ir jau
nuolių iš apylinkės. Vaikai 
duoda tau obuolių ir kriaušių, 
tik tu leisk jiems automobilio, 
ragu patriūbyti. Tu būsi api
piltas klausimais ir siūlymais: 
“Ar jums reikalinga pagalba? 
Kur yra mūsų mechanikas? 
Užeikite pas mus pasivalgyti. 
Kur jūs važiuojate, ar nakvo
site pas mumis?” Ir negali 
juos trumpu laiku palikti. Pir
miausia turi atsakyti į visus jų 
klausimus ir surasti tikrai ge
rą priežastį, kad įtikinus tuos 
žmones, jog tu turi važiuoti 
toliau be vilkinimo.”

BAISI DISKRIMINACI
JOS ISTORIJA

International Labor De
fense išleido aplinkraštį, 
atsišaukiantįį visuomenę 
gelbėti jauną juodveidį L. 
C. Akins, nuteistą mirtin 
Texas valstijoje.

Minėtasis .aplinkraštis pa
duoda tokių1 istoriją:

“19.41 metų rugsėjo 5 d., 
jaunas negras L. C. Akins 
baigė darbą kaipo patarnau
tojas garadžiuje North Dal
las ir išvažiavo namo, kurie 
randasi už upės ir kur jo 
laukė jo pabėgėlė žmona — 
ji yra netekusi abiejų kojų 
nelaimėje ’— ir mažas kūdi
kis. Mieste jis įsėdo į Oak 
Lawn gatvekarį ir apie 8 va
landą pasiekė persikėlimo į 
kitą gatvekarį punktą. Jis tu
rėjo pasilipti ant Commerce 
Street į vakarus einantį gat
vekarį ir važiuoti į Oak 
Cliff. Jis gavo persikėlimo 
korčiukę ir kartu ’ su keletu 
kitų žmonių ėjo prie to ki
to gatvekario. Jis pasiekė 
gatvekarį ir užlipo ant laip
tų. Taip lipdamas į gatveka
rį, ar iš tie^ų užlindo už akių 
jaunai baltveidei moteriškei 
ir ją užkliudė, ar tiktai jo
sios vyras pamanė, kad jisai 
ją užkliudė, nežinia. Kaip 
ten nebūtų, tasai josios vy
ras tuojau pagriebė negrą iš 
užpakalio už sprando ir iš
trenkė jį iš gatvekario atgal 
ant gatvės. Paskui sekė gin
čai, kumščių kirčiai ir susiė- 
mimas.

“Baltveidis, Morris, buvo 
poli cistas, kuris toje tarny
boje buvo išbuvęs tiktai 
trumpą laiką. Jis buvo 6 pė
dų aukščio ir svėrė apie 160' 

• svarų. Tuo tarpu jis nebuvo 
policisto uniformoje ir ne
parodė jokio policisto ženk- 

bet jis turėjo revolverį.
pradžioje susirėmi-

jis išsitraukė revolverį 
ir kirto Akinsui į galvą. Ta
da prasidėjo tarpe jų dvie
jų desperatiška kova, juod- 
veidis’ stengiasi saugotis nuo 
šautuvo kirčių ir bando jį 
atimti, o baltveidis bando 
anam revolveriu kirsti ir 
šauna į jį. Kovoje baltfvei- 
džiur revolveris iškrito iš 
■rankos. Juodveidis pačiupo 
šautuvą ir . paleido šūvį į 
baltveidį. Morris krito negy
vas. Akiną pats nuėjo už

Io, 
Pačioje 
mo

■MmmM

Iš Dailės Parodos Vilniuje
žę ir šaltai pasidavė pats iv 
atidavė šautuvą.

“Susikirtimas įvyko labai 
mažoje vietoje tarpe gatve
kario laiptų ir šalygatvio. 
Viskas pasibaigė labai trum
pu laiku, šūvis, kuris užmušė 
baltveidį, parėjo iš jo paties 
šautuvo, iškritusio iš jo ran
kos po to, kai jis buvo pa
leidęs šūvį į juodveidį.

“Akins buvo įkalintas ir 
nepaleidžiamas po jokiu už
statu, buvo teisiamas ir pa
smerktas visam amžiui kalė
ti. Tas. nuosprendis, tačiau, 
buvo atmestas, paskui Akins 
vėl buvo teistas ir nuteistas-
mirtin. Mirties nuosprendis 
tapo patvirtintas. Jis turėjo 
būti nužudytas 1945 metų 
rugsėjo 7 dieną, bet nužudy
mas tapo atidėtas iki spalių 
6 dienos.”

Toliau aplinkraštyje da
roma sekama pastaba:

“Jeigu sužeistasis ir išli
kęs iš kovos gyvas būtų bu
vęs baltveidis, o ne juodvei
dis, labai abejotina, ar jis 
bile kur Texąs valstijoje iš 
viso būtų buyes apkaltintas. 
O jeigu ir būtų buvęs apkal
tintas, tai nebūtų buvęs tei
siamas už žmogžudystę, pa
pildytą su blogu tikslu. Jei
gu jis ir būtu buvęs apkal
tintas ir teisiamas, tai abso
liutiškai jis nebūtų buvęs 
nuteistas ir pasmerktas mir
tin. . .”

Aišku kaip diena, ir tai 
buvo teisme įrodyta, kad 
Morris buvo kaltas, kad jis 
padarė užpuolimą ant A- 
kins, kad jis ne tik šautuvu 
kirto Akįseui į galvą, bet 
paleido šūvį ir jį sužeidė. 
Akinso laimė, kad tas šūvis 
nepataikė jam į širdį arba 
galvą. Tokiam atsitikime, 
ką gi kitą jis galėjo daryti, 
ką kitą jis' turėjo ■ daryti, 
kai pagaliau tasai šautuvas 
pateko į jo ranlją. Kiekvie
nas doras, bešališkas ir tei
singas žmogus pasakys, jog 
jis turėjo teisę griebti šau
tuvą ir šauti į Morris. Tai 
buvo Akinso teisė ginti sa
vo gyvybę nuo žiauraus 
užpuoliko!

Bet pietuose, Texas vals
tijoje, negrai neturi nei pi
liečio, nei žmogaus teisių. 
Nevalia jiem gelbėti savo 
gyvybę,. nevalia priešintis 
baltveidžiams ž m o g ž u - 
džiams ir chuliganams. Val
džia ir teismai baltveidžių 
rankose. Jų žodis — įsta
tymas. Jų valia visur vieš
patauja.

Ir visai nekaltas Akins 
bus sudegintas elektros kė
dėje bei pakartas, jeigu A- 
merikos visuomenė nepa
kels galingo balso prieš ši
tą baltokos valdančiosios 
klasės siautėjimą.

Waterbury, Conn.
Piknikas

Paskutinis šios vasaros pik
nikas įvyks nedėlioję, 30 d. 
rugsėjo, Lietuvių Parke. Ren
gia bendrai Liet. Literatūros 
Draugijos 28 kuopa ir Lietu
vių Parko Bendrovė. Pradžia 
1 Vai. po pietų. Įžanga tik 
25c ypatai su taksais.

šokiams grieš John Satulos 
orkestrą. Bus gerų gėrimų ir 
skanių užkandžių. Kviečiame 
visus Waterbury ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti į šį pikni
ką ir paremti rengėjus.

Komitetas.

Jungtinėje Valstijose da 
bar streikuoja 312,000 dar* 
bininkų.

Gen. MacArthur ketino 
greitu laiku suruošt teis
mus kariniams japonų kri
minalistams. Tarp jų bus ir 
gen. Boihara, Mandžttrijos

Šiuo metu Vilnoje Dailės 
muziejaus patalpose vyks
ta eilinė Lietuvos dailinin
kų darbų paroda. Ji yra ku
kli ir kiekybe ir kokybe — 
gal todėl dailininkai kalti
nami kūrybingumo stoka. 
Tačiau taip nėra.

Reikia žinoti, kad mūsų’ 
dailininkų šeima nuo karo 
audros labai nukentėjo. 
Daug rimtų dailininkų karo 
metu išsiblaškė. Keli stam
būs kūrėjai mirė arba vo
kiškųjų okupantų buvo nu
žudyti. Tačiau tėvynėje pa
silikusieji, nebodami sun
kių karo metų sąlygų, ne
nustojo kūrybinės valios. 
Jie, be savo tiesioginių pe
dagoginių ar administraci
nių pareigų dirba ir’ įvai
riausi meno darbą. .Vieni 
jųjų yra sukūrę nemaža 
žymesniųjų Tarybų Sąjun
gos vyrų, portretų, kuily ra 
apiforminę eilę viešųjų pa
talpų, treti davė keletą ra
šytojos Žemaitės portretų 
bei kompozicijų. Dailininkai 
piešia visų mūsų rašytojų 
portretus viešajai Kauno 
bibliotekai, jie ruošia ir ko
stiumų projektus fizkultū
ros paradui Maskvoje, jie 
skrido ir į Maskvą visasą
junginėje dailės konferenci
joje dalyvauti. Visi skulp
toriai šiuo metu įsijungė į 
sunkų ir atsakingą darbą 
— kuria KaTaliaučiuje žu
vusioms Raudonosios Armi
jos kariams pagerbti', milži
nišką paminklą. Daug tapy
tojų, skulptorių ir grafikų 
yra įsipareigoję ir jau ėmė
si darbo tarybinėmis • temo
mis kompozicijas sukurti 
b ū s imajai visasąjunginei 
dailės parodai Maskvoje. 
Be to, jie sugebėjo sureng
ti net trečią dailės parodą. 
Šie ir daugelis kitų darbų 
nebuvo reklamuojami; dai
lininkai kūrė ir kuria apie 
savo darbus avansu nesigir- 
dami, tačiau netenka abejo
ti, kad jie savo kūrybine 
veikla yra nemažiau padarę 
už kitų meno šakų meni
ninkus.

amatininkai, kaip kūrėjai.
Kai kurie šių menininkų (
tiek savo amate įgudo, kad 
gali konkuruoti su paspal- 
vintomis, dėka perdėto re
tušavimo būdingumo nus
tojusiomis foto aparato 
nuotraukomis.

Bet grįžkime prie pačios 
dailės parodos.

Ši, kaip ir kiekviena kita 
paroda vertinama kaip gy
venamosios epochos filoso
finių ir politinių socialinių 
kovų bei laimėjimų atspin-i 
dis ir kaip estetinis kūrybi-l 
nis tautinės formos ieškoji-: 
mo reiškinys. Gyvenamosios! 
epochos atspindžio požiūriu 
— šioji paroda yra kukli. 
Temos klausimais, ypač ta
rybinės ideologijos ir socia
listinio realizmo klausimais, 
bus galima kalbėti kiek vė
liau, būsimos parodos me
tu, kada mūsų dailininkai 
parodys, kaip jie yra supra
tę ir kaip jie kuria tarybi
nėmis temomis kompozici-l 
jas; ,Bet ir savitos, lietu
viškos' vaizdavimo formos 
kūrimo siekimais paroda 
taip pat neduoda nieko nau
ja — ji tęsia jau seniau' 
pradėtąjį darbą.

Panagrinėję parodoj pa
čius eksponatus, čia randa-:

Antrajai grupei priklau
so visi tie, kurie tuo ar ki
tu būdu bando išreikšti tai, 
kas jų mintyje ar širdyje 
pribrendo. Na t ū r ališkai, 
bet nuoširdžiai į realizmą 
pažvelgė I. Šileika, V. Juš
kienė ir eilė kitų. Deja, Vi
leikos darbo Žiliaus portre
to rankos ir keliai perdaug 
sustingo, neproporcingai 
mažos ir akmens kietumo, o 
peizažas nenutolsta nuo 
portreto, jis .tarsi Čia pat 
būtų pakabintas. P. Kalpo
ko darbo formų ir spalvų 
žaismas teikia peizažui len
gvesnės, impresionistinės 
nuotaikos. L. Kozokas at
meta gamtos bet kokią ide
alizaciją. Impresionistinių 
principų, t. y. momento įs- K 
pūdžio laikosi skulptūroje > 
N. Petrulis. Realistinės lin
kmės, bet su pakrypimu į 
derokatyviškumą ir stiliza
ciją yra S.^Ušinskio, O. Kal
pokienės, I. Trečiokaitės- 
Žebenkienės kūriniai. Dar 
toliau į dekoratyviškumą 
palinkę F. Ušinskaitė, fres- 
kinis L. Vaineikytės darbas 
(Nr. 127), I. Mikėno barel
jefas (66) R. Antinis ir P. 
Vaivada (132). Suglaustai, 
sintetiškai formą, supranta 
skulptoriai J. Mikėnas ir 
P. Aleksandravičius. Tur
tingo spalvinių tonų sąs
kambio kupini B. Mingilai- 
tės ir iš dalies B. Uoginto 
darbai, tačiau jųdviejų kū
riniai ^perdaug ęskiziškai 
atlikti — be spalvinio žaidi
mo jie .neduoda vąizduoja- 
nfpjo asmens ar reginio gi
lesnio charakterio. Tai pa
vojinga, nors ir žavu. J. 
Petrulio darbą tonacija ke
lia melancholijos ilgesį. Ne
pastovusis J. Vaitys kas
kart įgyja daugiau jėgos. F 
Jam, berods, tektų susimą
styti, kuria linkme pagaliau 
keliauti. Chaotiškos formų 
ir spalvų kokofonijos atsi- ’ 
kratė ir M. Bulaka. Šis ga
bus grafikas gali išsirutu
lioti ir į rimtą tapytoją. 
Plačiai savo akvareles lieja 
L. Truikys, daug gyvybės 
ir ekspresijos turi ir A. Gu
daičio darbai, nors šiuokart 
kai kuriems jųjų trūksta 
stilingo vieningumo. V. 
Kairiūkščio peizažai tarsi 
būtų žavingojo Bosforo pa
krantėse tapyti grynų spal
vų kombinacijomis; jis pa
linko prie neoimpresioniz- 
mo. Nemažai psichologi
nės ekspresijos teikia V. 
Jurkūno fragikos darbai — 
tai netolimos praeities hit
lerininkų žiaurumų atspin
džiai. O Optimistiškai nusi
teikęs S. Žukas šaržuoja į 
tragiškai komiškas “pasau
lio Užkariautojų”, vokietu
kų, situacijas.

Tokius įspūdžius duoda 
šioji dailės paroda. Kaip 
jau rašiau, kokybės ir kie-

me dvi meno linkmes: vie-Įkybės žvilgsniu ji nėra tiek 
ni dailininkų linksta į sen- turtinga, kad galėtų pre- 
timentalųjį nutūralizmą, ki-|tenduoti pavaizduoti mūsų 
ti gi gyvenimo ir gamtosi dailės ligšiolinius laimėji- 
realybės reiškinius bei savo Į mus, mūsų tautinius savu- 
vidinius išgyvenimus ban- j mus. Dar neturtingesnė ji 
do perduoti formos ir spaL! tematikos požiūriu. Neabe- 
vos priemonėmis, t. y. for-'josime tačiau, kad karo 
mą ir spalvą taip tvarko, i audros paskutiniams smū- 
komponuoja, kad ne moty- giams nutilus ir lietuvių 
vas, bet pati forma ir spal- tautai grįžus prie seniai 
vų kalba teiktų žiūrovui tą- laukiamo kuriamojo darbo, 
jį įspūdį, kokį dailininkas ir mūsų dailininkai išeis iš 
norėjo perduoti. į savo dirbtuvių į platųjį gy-

Pirmajai grupei priklaus, venimą su jo siekimais, tai
sytų I. Janulis, Z. Petravi- mejimais, džiaūgsmais ir 
čius, P. Siergijevič, A. skausmais, o tuomet ir mū-* 
Žmuidzinavičius ir kai ku- sų menas atgis ir Suklestės, 
rie kiti. Tai daugiau dailės* J. Vienožinskis..

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

LIETUVOS VAIKAMS KALĖDINIŲ DO 
VANŲ VAJUS GRAŽIAI PLEČIASI

-w?’—

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Trečias puslapiu

”------__------------------------------------------------------___

Montreal, CanadaJautrūs Didvyrių Tėvai

pagal sa-

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

saM — 
figūrą, 
reikia 
vilkėti

drabužio 
tankiau, 

■pastoviosios 
geriau tar-

dirbščių moterų, — dabar 
ramybė. Pastatykite, drau
gužės, savo koloniją į rūpes
tingų šelpimui tėvynės Lie
tuvos sąrašą. Pennsylvania, 
taip pat Illinois mainų apy
linkėse, kur seniau buvo 
gražus lietuvių judėjimas, 
kad Įir amžiumi paaugę, ne
mažai senųjų veikėjų da 
ten gyvena, tik apie jų vi
suomeninę veiklą mažai 
girdisi. Kalėdoms ir jie ruo
šis sutikti savo gimines bei 
draugus, tad nepamirškite 
ir apie Lietuvos vaikams 
vedamą Kalėdoms vajų.

Nekurie jau atsiunčia 
dovanas. Prašome tai neda
ryt, nes Centre nėra vietos 
jas palaikyt lig vajaus pa
baigos. Palaukite pakol 
Komitetas praneš, kada iš-1 
siųsti.

Kortelės pridėjimui prie 
dovanos jau gatavos. Rei
kalaukit; tik tiek, kiek dova
nų savo kolonijoje tikitės 
gauti. Kortelės randasi pas 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą, 417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

K. Petrikienė.

Pasirodžius spaudoj atsi
šaukimams pasiųsti Lietu
vos vaikams Kalėdoms do
vanų, daugelyj kolonijų 
mūs draugės jau rūpestin
gai ruošiasi. Spėju, jog Lie
tuvos karo našlaičiai bus 
gražiai atminti.

Brooklynietės pasiryžo 
darbuotis, kad jų kolonija 
parūpintų 500 dovanų. Do
vanoms daugiausiai pla
nuojama — visokie nauji 
drabužiai ir mokyklos reik
menys. Daugelis kliubiečių 
ir pašalinių moterų, taipgi 
keli vyrai, siuva, kitos mez
ga, gi negalinti siūti bei 
mėgsti, dėl laiko stokos, sa
vo užduotį pasižadėjo užpil
dyti kitu keliu.

Chicagoje yra daug mo
terų kliubų. Chicagietės vi
suomet darbe rūpestingai 
pasižymi. Šiam vajui, kelio
se vietose jau ruošiama 
pramogos, į kurias prašo
ma atriešti, kaipo įžangą, 
Lietuvos našlaičiams po do
vanėlę.

Wilkes Barre, Pa., drau
gė Valinčienė rašo, kad jų 
kolonijos moterys nusiskun
džia laiko trumpumu, bet 
jos bandys savo koloniją de
ramai atžymėt.

Rochester, N. Y., Lietuvos 
žmonių šalpoje visuomet 
stovėjo pirmoje vietoje. L. 
Bekešienė rašo:—

“Mezgėjų Kliubąs turėjo 
specialį susirinkimą, kuria
me svarstė vajaus klausi
mą. Vienbalsiai užgirta va
jaus suman 
draugės pasižįadėjo dirbt, 

 

kad tik vajus būtų sėkmin
gas. Nutarėme surengti 
pramogą rugsėjo 15 d. va
kare, kožnas turės bent ką 
atnešti Lietuvos vaiku
čiams. Aš jau turiu numez
gus 10 kepurių ir porą sve- 
derių. Dabar pradėsiu siūti 
vaikams ir mergytėms žipo- 
nėlių ir suknelių. A. Mil- 
čienė taipgi turi numezgus 
vaikams svederių. Visos ki
tos draugės pasižadėjo ką 
pasiūt, numegst ar nupirkt. 
Pati šiuo kart mažai kur 
galiu išeit, mano vyras ser
ga, jau dvi savaitės guli li
goninėje ir mano sveikata 
nekokia: — trys savaitės 
atgal turėjau operaciją ant 
kojų gyslų.’’

Tenka širdingai palinkėt 
d. L. Bekešienei kantriai 
pergyventi visus asmeni
nius nemalonumus ir susti
prėjus vėl tęsti visuomeninį 
darbą.

Elizabeth, N. J., pasikal
bėjus su tos kolonijos veikė
ja d. Makutėniene, ji paža
dėjo kartu su tos apylinkės 
veikėjomis darbuotis, idant 
iš jų apylinkės būt parūpin
ta bent 100 dovanėlių.

Iš Kalifornijos, Clevelando,; sesutės, d. 
Detroito, Binghamtono ir 
kelių kitų vietų teko patirt, 
kad ir ten rūpestingai ruo
šiamasi vajui. Betgi tenka 
pažymėt, kad yra daug gerų 
kolonijų, apie kurias, va
jaus reikalu, iki šiol da nie

ko nesigirdi. Seniau labai 
gražiai darbavosi Seattle, 
Wash., Moterų Kliubas. 
Paskutiniu laiku mažai gir
dim apie tų gerų draugių 

darbuotę.
Rockford, Ill., taip pat 

Wisconsino valstijoj buvo

BROOKLYNO ŽINIOS
Lietuvos Vaikučiams Kalėdi

nių Dovanų Vajus Pradeda

as ir visos

Kaip žinote, Moterų Kliubas, 
Brooklyne, rugpjūčio mėn. su
sirinkime svarstė pasiuntimo 
Lietuvos vaikučiam kalėdinių 
dovanų klausimą ir padarė ta
rimą, kad iki lapkričio mėnesio 
mes tokių dovanėlių sudarysi
me bent 500. Tas, žinoma, bus 
įvykdinta tiktai su pagelba 
mūs duosnių ir geraširdžių 
Brooklyno lietuvių-lietuvaičių.

Pereitame Kliubo susirinki
me, įvykusiame 20 d. rugsėjo, 
daugiausiai tas klausimas ir 
buvo svarstomas ir prisirengi
mai daromi, kaip mūsų užbriež- 
tą tikslą geriausiai atlikus. Yra 
rengiamas gražus pažmonys 
Laisvės svetainėje 6 d. spalių, 
į jį įžanga bus bent viena Lie
tuvos vaikučiui dovanėlė. Do
vanėlė gali būti iš drapanų, ar
ba reikmenų mokyklai, maisto, 
arba piniginė. Už sukeltus pini
gus Moterų Kliubas nupirks 
dovanų ir sudarys siuntinius. 
Taigi, pramoga yra rengiama 
labai gražiam tikslui — prie to 
bus gera proga pasilinksminti, 
bus gerų užkandžių, alaus ir 
programa. Tad visi ir visos 
nepamirškime 6 d. spalių — 
atsilankydami į šią pramogą 
nušluostysite ne vieną graudžią 
ašarėlę Lietuvos našlaičiam.
D-gės Valilionienes Laiškas iš 

. Floridos
Kliubo susirinkime d. Petri

kienė skaitė laišką nuo kliubie- 
tes d. Valilionienes, kuri dabar 
gyvena Floridoj. D-gė V. rašo, 
matomai, labai susijaudinus, 

|kad kliubietės nepamiršo 'aplan
kyti ir prižiūrėti jos mirusios

. Viltrakiūtės-Talan- 
dzevičienės kapą. Ji nuoširdžiai 
dėkoja, sykiu prisiųsdama čekį 
sumoje $53, iš kurių $3 paskir
ti sumokėjimui duoklių, o liku
sius $50 aukoja dėl dovanėlių 
Lietuvos vaikučiam. Tai stam
bi suma nuo vienos šeimos. 
Kliubas reiškia jai giliausią 
padėką.

Vėliau buvo svarstoma, kaip 
geriausia sunaudoti tuos $50. 
Prieita prie išvados, kad ka
dangi yra proga nupirkti pigiai 
labai gerų šiltų vaikučiam vil
nonių. svederiukų, tai ir nutar
ta paskirti tuos pinigus tam

Mr. ir Mrs. Arthur G. 
Milks, Cattaraugus, N. Y., gy
ventojai, kaip ir visi tėvai, au
gindami savo du sūnus turėjo 
juose daug vilčių. Bet jų sū
nūs išėjo j karą. Korporalas 
Stanley tapo užmuštas ant Ca- 
bantuan 1942 metais, o karys 
Robertas žuvo ant karo kali
nių laivo 1944 metais.

-Paskelbus taika, liūdni'tėvai 
paskelbė paieškojimą dviejų 
benamių 'ar paliegusių vetera
nų ateiti j jų namus ant far- 
mos gyventi, užimti jų sūnų 
vietą.

Karas Atidarė Moterim 
Duris į Laboratorijų
Brooklyno Polytechnikos In

stitutas apie 90 metų išsilaikė 
mokslo šventove vien vyrams. 
Tūli skyriai atidaryta moterims 

į seniau, tik, Dieve gink, ne labo- 
i ratorija, kur vedami moksliniai 
tyrinėjimai.

Karas atidarė duris ir į tą 
tvirtovę. Pereitam viduržiemio 
semestrui institutas paskyrė 
pirmą moterį instruktorę. 
Taipgi įsileista keturios pasto
vios darbininkės ir keturios 
studentės tarp trijų dešimtų 
darbininkų, vedusių vyriausy
bei tyrinėjimus.

organizaci-

ypatingai 
kaip LDS

tikslui. Dar kartą didelis, šir
dingas ačiū, drauge Valilionie- 
ne!
Bus Rengiamas Masinis X-Ray 

Paveikslų Traukimas
Galutinai nutarta turėti tokį 

masinį plaučių paveikslų trau
kimą apie lapkričio mėnesį. 
Tai didelis ir svarbus darbas, 
reikalaująs daug energijos ir 
kooperacijos iš visų 
jos narių.

Man atrodo, kad 
tokios organizacijos 
ir Piliečių Kliubas turėtų tuomi 
smarkiai susirūpinti, nes tai 
pašalpos organizacijos ir svei
katos klausimas daugiausiai jas 
paliečia. Tad tų org. nariai tu
rėtų atkreipti atydą į sveikatos 
klausimą ir kooperuoti su Mo
terų Kliubu, kad tokis masinis 
traukimas būtų pasekmingas. 
Reikalinga mažiausiai 100 no
rinčių pasinaudoti ta auksine 
proga, kad sučekiavus savo 
sveikatos stovį. Visos smulkme
nos tuo klausimu bus plačiau 
aprašytos vėliau Laisvėje.

Atnešė Daug Drapanų
Į susirinkimą atsilankė mūs 

darbščioji d. M. Jakštienė su 
pundais savo artistiškai pasiū
tų drabužėlių Lietuvos vaiku
čiam. Ji iš mažų šmotelių ma
terijos, taip, kaip tas artistas 
piešėjas, sudeda, suderina įvai
rias spalvas, papuošia ir paga
mina labai naudingų ir gražių 
dalykėlių. Tam( reikia daug pa
kantrumo, laiko ir pasišventi
mo. To viso, matomai, d-gei 
Jakštienei netrūksta. Į susirin
kimą ji atnešė 10 suknelių mer
gaitėm, 3 slipukus ir vieną la
bai gražią bliuzę.

D-gė šešienė aukavo daug 
padėvėtų drapanų. Drgė Mika- 
laus 
nų ir 
poras 
tą, d.
3 kenus pieno. Ji taipogi atne
šė numezgus 13, porų kojinių, 
šiuo tarpu 
Slūgo, nes 
kiekvieną 
mezgėjos 
netuščiom.
Bus Aiškinama .“Social Secu

rity” ir Senatvės Pensija 
Sekančiame Kliubo susirinki

me, kuris įvyks 18 d. spalio, nu
tarta turėti labai svarbų daly

gerų padėvėtų drapa- 
materijos, d. Reklienė 5 
čeverykų ir 1 gerą koa- 
Petlitzkienė drapanų ir

mezgimas biskį at- 
vilnų stoka, bet į 
susirinkimą mūs 

sugebi atsilankyti

ką, žinotiną kiekvienam darbo 
žmogui. Tai bus naudugnus iš
aiškinimas, kaip ir kas gali pa
sinaudoti senatvės pensija ir 
“social security.” Bus asmuo, 
gerai apsipažinęs tuo klausimu, 
kuris viską kuoaiškiausiai iš
dėstys. Tad pasinaudokite pro
ga, atsilankykite visi, kas žin- 
geidaujate, vyrai ir moterys.

Abelni Kliubo Reikalai
Susirinkime gauta viena nau

ja narė, d. Feiferienė, kuri en
tuziastiškai tapo priimta į 
Kliubą. Reiškia, augame. D-gė 
Sasna pranešė, kad Laisvės pi
knike Philadelphijoj parduota 
100 kopijų brošiūros apie Mel- 
nikaitę ačiū pasidarbavimui 
šių draugių: Feiferienė — 40 
kopijų, Levanienė — 10, Nagu- 
levičiūtė — 30 ir Vera Miku- 
taitytė — 20. Susirinkimui ei
nant prie pabaigos, d. Sasna 
ragino pagelbėti rinkliavoj dėl 
Ispanijos karo veteranų. Rink
liava įvyksta po New Yorką, 
galop šios savaitės, 
draugės pasiėmė 
mui pinigų, kur 
gą.

Tad draugės, 
kad pirmoj vietoj 
buotė yra sukėlimas 500-tų in
dividualių dovanėlių Lietuvos 
vaikučiam. Nepamirškite, tam 
tikslui parengimas įvyksta 
Laisvės salėje, 6 d. spalio, pa
čios jame dalyvaukite ir pra
neškite visiem-visom, i su kuo 
tik teks sueiti.

Kliubo sekretorė,
B. B. Senkevičiene.

nekurios 
dėžutes rinki- 
tik gaus pro-

nepamirškite, 
mūsų dar-

TAI PASITYČIOJIMAS, 
NE AMNESTIJA

Maskvos radijas sakė, 
jog Graikijos valdžios pri
žadas išlaisvinti politinius 
kalinius yra tik pasityčioji
mas. Iš 11,000 politinių ka
linių paliuosuota tik 154. 
Beveik visi suimti demok
ratiniai partizanai tebėra 
kalėjimuose. .

Baisiosios Dienos
(Su Grįžtančiais iš Vokiškųjų Konclagerių Pasikalbėjus)
Dar šiandien aš matau jos 

skausmingai geltoną veidą, 
kai Švenčionėlių stotyje suklu
po prie pat bėgių...

Tai Marija Baltinš, iš Re- 
zeknės latvė. Kai ji buvo įkel
ta į vagoną, keleiviai bijojo, 
kad nenumirtų čia pat...

— Iš kur važiuojate?
— Iš konclagerio Kukuški, 

prie Dancigo...
Konclageris. Pats baisiau

sias žodis okupacijos laikais. 
Iš čia nebegrįžo normalus 
žmogus. Grįžo tik pamišėlis 
arba invalidas. Ir tai retas bu
vo sugrįžėlis. Iš konclagerio 
juk negalima niekam gyvam 
išeiti, jie visi turi žūti, nes tik 
mirtis priverčia tylėti. Durtu
vais nupjautieji liežuviai nie 
kad nebeprabils.

Taip tikėjo niekšingasis 
Hitlerio vergas —vokietis.

Bet latvė Marija Baltinš 
prabyla. Ji negali laisva bū
dama neišsakyti savo skriau
dų.

Jos gyvenimas mažas. Ji 
buvo dvarponio vergė paliai 
Rezeknę. Ji nematė, kada saulė 
tekėjo ar leidosi. Ji žinojo, kad 
švintant turi keltis, o sutemus 
eiti gulti. Toks buvo jos gyve
nimo ir mirties sprendėjo’ 
Lauksniso įsakymas.

I — O už ką nužudė jūsų 
vyrą? Jos žydinčios obels bal
tumo plaukas dar labiau už
krinta veidą. Ji dar labiau su
svyruoja. O paskiau, po sun
kaus pergyvenimų išsakymo 
taria pora žodžių:

— Jis mylėjo laisvę... O 
Lauksnis, tas šuo, kuris 
parsidavė vokiečiui, pasakė...

Sidabrinės ašaros rieda jos

Iš Montrealo LLD 47-tos 
Kp. Susirinkimo

šių paskutinių dienų bėgyj, 
montrealiečiai turėjo kuopos 
mėnesinį susirinkimą, katra
me nutarta keletas svarbių 
tarimų.

Tapo pravestos nominaci
jos į LLD centro komitetą ir į 
Kanados veikiantį komitetą.

Kad pasekmingiau pravesti 
speciali LLD vajų, draugės ir 
draugai pasiskirstė darbą dis- 
triktais.

Lietuvos žmonių pagalbai 
vajus, tai svarbiausioji užduo
tis. Visų širdys trokšta? gelbė
ti savo tėvynę, nuvargintą ir 
sukruvintą žiaurių plėšikų. 
Visi tarė, diskusavo, kad tik 
minimas vajus būtų pasek
mingai pravestas. Prieita išva
dos, kaip galima greičiau da
ryti šaunią vakarienę, paskiau 
didelį koncertą su įvairia pro
grama, kviesti dainininkę ar 
kalbėtoją iš užsienio.

LLD 47-ta kuopa paaukos 
50 doleriu šiam kilniam tiks
lui.

Dabar, draugės ir draugai, 
sukaupę jėgas ir energiją, 
dirbkime sparčiai savo užsidė
tus darbus.
Marijos Melnikaitės Knygelė' 

Montreale
Pasekmingai platinasi Mon

treale šventai pasiaukavusios 
tėvynei didvyrės Marijos Mel- 
nikaitės knygelė.

Visi ją skaičiusieji brangiai 
įkainuoja. Skaitant apie jos 
kovą su priešais ir baisias 
kančias, turėtų būti negyvė
lis, jei neverktų.

Tenka didelis 
autoriui už‘ gabų 
darbščiam LLD 
mitetui už jos išleidimą.

Palangos Birutė.

kreditas jos 
parašymą ir 
Moterų Ko-

giliai išvagotu veidu.
— Neverk. Esi laisva.
— O kas laisvę grąžins nu

žudytiems? Kas mano vyrą 
prikels?... Na, sakyk, kas?...

Buvo baisu. Jos siaubingai 
baltas plaukas uždengė akis.

Ji verkė taip, kaip verkia 
giliausio skausmo paliestas 
žmogus.

Niekados nėra buvę ir ne
bus žodžių atsakyti į tokį 
klausimą:

“Kas mano vyrą prikels?”
Marija Baltinš ne viena, čia 

pat sėdi nežmoniško nuovar
gio iškankinta Mankova A- 
nastazija. Ji tvirčiau išsilai
kiusi, ji jaunesnė.

—40 žmonių teišleido iš 
Kukuškų konclagerio. Ketu
riasdešimt...

— O buvo?
—Trys šimtai tūkstančių... 

Ji staiga pabalo.
— Kas jums?
— Nieko, nieko, — sako ji. 

Pamažu, pamažu ji atsipeikė
ja. Apie 30 žmonių Apmiru
siomis širdimis žiūro į ją. Ty
la, tokia baisi tyla, kad kiek
vienas savo širdį aiškiausiai 
girdi.

— Raudonoji Armija palei
do mūsų 40 žmonių... Galin
čių paeiti... Kiti 300 išlikusių
jų paliko ligoninėj... Kol pra
dės vaikščioti...

Keleivių veidai — nežavi. 
Kukuškų ir Diršau konclage
rių kankinių kančios įsiveržė 
į keleivių veidus.’

Iš trijų šimtų tūkstančių te
liko gyvų apie 340 Kukuško- 
se. Kiek gyvų liko Diršau?

(Tąsa 5-me pusi.)

MUSŲ NAUJIEJI PLOŠČIAI IR 
KITOS PUOŠMENOS

Jeigu aš turėčiau dar apygerį 
pernykščių ploščių ar kitą žie
minį drabužį, naujo nepirkčiau 
iki kito sezono. Tą patį, žinoma, 
patarčiau ir visoms savo ge
roms draugėms.

Karo laiku gerosios medžia
gos ėjo kariškiams ir civilinių 
labai brangiems drabužiams. 
Naujieji gatavi tebebus iš ka
ro laiko audeklo, kuris yra iš 
prastesnių medžiagų, tačiau 
kurio dar vis stokuoja ir dėl to 
tebėra per nemierą brangus.

Stoka audeklų dar pasitęs ir 
dėl to, kad sugrįžtantieji kariš
kiai pirksis mažiausia po vieną 
naują eilę. O kiti pirksis ir 
visas, kiek reikia ir išsigalės, 
nes iš senųjų bus išaugę arba 
kandžių sunaikintus* ras. Taip
gi dėl pirkimo pasiųsti kare 
nukentėjusiems. O kol bus sto
ka, tol tęsis ‘permokėjimas.

Karinės gamybos drabužiai 
yra ne tik brangūs, bet ir ma
žesnės ištvermės, didžiumoje 
(nebent gautumėt armi j ai ga
mintos, dabar attikusios me
džiagos). Pavyzdžiui, porą ko
jinių, už kurias 1940 metais 
mokėta $1, galima buvo išne
šioti 30 dienų. Dabar už $1 pir
kta pora kojinių neišlaiko nei 
24 dienas. Reiškia, dabar per
kant drabužį reikia permokėti 
mažiausia po 20 centų ant ko- 
žno mokamo dolerio. O reikia 
pripažinti, kad ir 1940 metų 
kainos drabužiams nebuvo la
bai žemos.

APIE NYLON KOJINES
Karo laiku, kaip -žinia, nylon 

kojinių kainos buvo išskridus 
sios visiškai į padanges, nes jų 
buvo mažiau, negu pareikalavi
mų.
- Nacionalė kainų kontrolės 
įstaiga (OPA) Washingtone 
rugsėjo 18-tą paskelbė tų koji
nių išdirbėjams, kad naujai 
gaminamų kojinių kainos tu
rėtų būti žemesnės už buvu
sias 1942 metais. ; Gi tuomet 
lubinės kainos buvo $1.55 iki 
$2.50. Taipgi pareiškė viltį, kad 
jau daug būsią pagaminta pirm 
žiemos švenčių, kada tos koji
nės labai gaudomos.

Komercinė spauda, kaip ir 
galima buvo tikėtis, tą OPA 
žinią mažyčiame kamputyje 
įdėjo. O greta to, stambia ant
rašte pareiškė, kad kojinių fa
brikantai sako, jog vyriausybės 
spėliojimai neišsipildys. Ir to
liau baugina tų kojinių trūku
mu, kad moterys bėgtų tų ko
jinių pirkti bile kainomis.

Tas kojines tarp pat pirk
čiau tik lubinėmis kainomis, 
arba palaukčiau. O jeigu dirb
čiau tokiame darbe, kariame 
reikalauja taip puoštis, reika
laučiau, kad jie patys nupirk
tų. Kartą tūlos įstaigos mergi
nos taip padarė. Po to neberei
kėjo darbe nylon kojinių.

Nylon kojinės, tiesa, labai 
stiprios dėvėti ten, kur galima 
išsaugoti nuo užkabinimo ir 
praįrimo. Nuo praįrimo ir ny
lon nesaugios, šiaip jau gali už
miršti benešiojant, ilgai nepra- 
sitrina.

NAUJA MEDŽIAGA
Karo reikalams išrasta nau

ja medžiaga — fortisan. Ją 
gali padaryti labai švelnią, plo
ną, lengvą, beveik visokių spal
vų. Vartosią daugiausia mote
rų apatiniams. Iš jų tinkamai 
pasiūtas drabužis bus labai pa
tvarus. Nereikės rūpintis, kad 
nuo staigesnio pasijudinimo ar 
nusičiaudėjimo visi varžtai nu
byrės, kaip kad su kitų audek
lų plonais Stanikais ar jų perpe
tėmis tankiai pasitaiko.

APIE MADAS.
Sijonai šiemet siuvami ilges

ni. Plošiai prašmatnesni, kai 

kurie su išpūstom rankovėm. 
Išpūsti ploščiai iš vidutinio ar 
žemesnio ūgio moters avižų 
guba i ar išpūstą pūslę padaro.

Visoms, o ypač suaugesniems 
reikia saugotis, nepirkti drabu
žio dėl to, kad pardavėja giria 
esant madniu ar kad jis gra
žiai ant kaiminkos atrodė. Rin
kimės drabužį 
vo reikalą i?

Tam, kam 
ištekti ilgiau, 
konservatyviškos 
mados ir spalvos 
naus.

Tebėra madoje 
žaketai, siūtieji 
spalvų ir rūšių audeklo, 
daugiausia buvo taikyta suvar
tojimui mažų audeklo liekanų, 
kada čielų rutulių trūko, tad 
reikia tikėtis, kad eis iš mados 
audeklų atsįradus pakankamai. 
Turint savų gabalų, verta su
naudoti. Perkant gatavą, ge
riau pasirinkti vienodesnį. Ne
bent tas sudėtinis būtų nepa
prastai artistiškai suderintas, 
teiktų individuališkumą.

SKRYBĖLES
Reikia pasidžiaugti, skrybė

lių srityje tebėra labai platus 
pasirinkimas. Naujausiomis 
madomis yra skrybėlės ir mu- 
čės (berets) su aukštesniais ir 
platesniais bryliais, su aukš
čiau iškeltais priešakiais (ha
los), tarsi karūnomis visokių 
dydžių ir formų, iš sąlydžio au
deklo ar iš kaspino ar plunks
nų stulpelių, gėlių, lapų.

( Tebėra madoje ir mažučiai 
blyneliai. Taipgi labai daug 
kailinių ir kailiais apdabintų. 
Pastarosios, žinoma, labai bran
gios. Bet turimų senų kepurių 
atnaujinimui, pritaikymui prie 
ploščiaus, atitinkamose krau
tuvėse mažų gabalėlių kailio 
nesunku gauti prieinamomis 
kainomis. Tik reikia mokėti 
kailį susiūti.

žodžiu, skrybėlių srityje tin
ka viskas, ką tiktai turime ir 
kas tiktai patinka ir pritinka.

N. M-tė.

sukneles ir * 
iš sudėtinių

Tie

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Petro MasS- 

no, paeina iš Kebeldžių kaimo, Smil
gių parapijos, Panevėžio apskr., Kau
no rėdybos. Jieško Antanas Zdanis 
ir Elena Zdanis-Janušaitė iš Rozali- 
no miestelio. Atsišaukite šiuo adre* 
su: Anton Zdanis, 23 Chrystie Str., 
New York City, N. Y. (223-225)

9151
12-20
30-40

4
Lengvos siūti, bet prie figū

ros pritaikytos suknelės forma 
9151 turi naujoviškai iškirptą 
kaklą ir yra lengva užsivilkti. 
Gaunama tik mažo ir viduti
nio, dydžio, 12 iki 20 ir 30 
iki'40.

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

>
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(Tąsa)
. I š t i k r ų j ų net du kartu 
pasitaikė, kad dvi kelnių blauzdos pasi
liko kambary ir abu kartu teisėtasis sa
vininkas jų pasigedo tik tuomet, kai pra
švito. Gal būt, būtų buvę galima visą tą 
reikalą sutvarkyti, jei tarp mūsų būtų 
buvusi vienybė. Bet kas gi norėjo būti 
tuo pasmerktuoju, kuris turėtų vieną 
minutę anksčiau atsikelti. Jau keliantis 
prasidėdavo pasiutęs ginčas dėl to, jog 
reikią puse valandos anksčiau keltis. Tuo 
būdu iš pradžių buvo išraunami bet ko
kiems bandymams susitarti reikalingos 
nuotaikos visi diegai. Šie ginčai, siautė
jimas ir grasinimai, kad norima per an
ksti žadinti į darbą, savo aukščiausią 
tašką visumet pasiekdavo tuomet, kai 
laivo varpelis jau šaukdavo į darbą. 
Tuomet pyktis susiliedavo su nervingu
mu, kad laiku nebesuspėsi, o tuojau rei
kia pradėti darbą, kadangi tie šunes vėl 
per vėlai mus pakėlė. O jie tai padarė 
tiktai dėl gryno pasityčiojimo, žinodami, 
jog ir mes antrajam karininkui esame ne 
per geriausi bičiuliai.

£

1

Elektros šviesos “Jorikėj” nebuvo, 
greičiausiai, ji, būdama tokia nekaltutė, 
net ir nežinojo, kad toks dalykas iš viso 
pasauly yra. Įgulos kambariai buvo ap
šviečiami žibaline lempa, jei apskritai, 
šį apšvietimo aparatą galima taip pava
dinti. Tai buvo aplamdytas cinkinis ko
tas su skardiniu vainiko užsukimu. Ta
čiau jis taip apgaulingai buvo padarytas, 
kad reikėjo tikėti, jog jis yra iš gryno 
misingio. Gal būt, buvo laikai, kai šią 
apgaulę buvo galima išlaikyti paslapty. 
Bet kadangi dabar kiekvienas vaikas ži
no, jog misingis nerūdyja, o čia iš to mi
singio žiedo pasiliko tiktai vienos rūdys, 
kurios nuo ilgo įpročio pavirto į cilindri
nio vainiko formą, tai ta apgavystė pa
aiškėjo tuo metu, kai lempos jau nebuvo 
galima pakeisti, kadangi buvo pasibai- 
kusi garantija. Ta lempa taip pat yra 
turėjusi ir stiklą. Kad kadaise, be abejo
nės, buvo vartojamas taElempai stiklas, 
menkutes liekanas buvo galima pastebėti 
iš to, jog kartais kambary nuskambėda
vo klausimas: “Kuriam šiandien eilė va
lyti stiklą?” Aišku, niekieno nebuvo eilė 
ir niekas nėjo jos valyti. Šis klausimas 
buvo paklausiamas tiktai iš seno įprati
mo, kad mes tikėtumėme, jog turime lem- 
,pos stiklą. Aš niekumet nemačiau ne vie
no, kuris būtų buvęs toks drąsus jį pa
liesti. Jis tiesiog nebūtų galėjęs jo palies
ti. Ir mažiausias stiklo palietimas būtų 
jį pavertęs į dulkes, o jį palietęs būtų 
buvęs atsakingas. Iš jo algos būtų buvę 
atskaityta už stiklą, ir tuo būdu naują 
stiklą būtų gavusi bendrovė, bet, toli 
gražu, ne laivas. Kur nors gi stiklo ske
veldrų būtų-galima rasti, kurios, klausi
mo: “Kuriam gi šiandien eilė?” pagal
ba, pavirstų lempos stiklu. Pati lempa 
buvo viena tų lempų, kokias degino sep
tynios nekaltos mergaitės, kai jos budė
jo aną istorinę naktį. Esant tokioms są
lygoms, nereikėjo nė laukti, kad ji nors 
pakenčiamai apšviestų jūrininkų kam
barį. Knatas dar tebebuvo tas pats, kurį 
viena tų mergaičių iškirpo iš savo sijo
no. Mūsų į tą lempą pilama alyvąi ir ap
gaulingu būdu žibalu* kartais net gi dei
manto alyva vadinama, buvo jau bloga 
tuomet, kai tos mergaitės dar tebepilstė 
alyvą į savo lempą. Iki šio laiko visas tas 
reikalas nė kiek nepagerėjo.

Pagal jūrų taisykles, lempa turėjo vi
są naktį degti jūrininkų kambary, bet 
ji nedegė, o smilko. Tuo savo smilkimu 
ir taip ‘jau troškinantį blogą orą padary
davo dar blogesnį. O blankioj, per daug 
jau blankioj šios lempos šviesoj apsi
rengti ir nusirengti kartais nuvargus iki 
susmukimo arba apsvaigus nuo per daug 
smarkaus pažadinimo, būdavo tikrai la
bai sunku. Tie dalykai šiame mažame 
kąmbarėly galėjo sukelti net ir didelių 
katastrofų, ne tokių, kokias aš maniau 
esant vertas čia papasakoti, jei nebūtų 
buvę švelninančių aplinkybių. Tik retais 
atvejais visi tokie dalykai pasiekdavo

• kraštutinumų. Teisybę sakant, daugu-
* moj atvejų mes nenusirengdavom ir ne- 

apsirengdavom. Ne dėl to, kad mes ne
būtumėm turėję ko nusivilkti ar apsi-

' vilkti. Taip nebuvo. Šis tas dar vis buvo 
paslėpta, kad mes mažiausiai dar galė
davom parodyti bent jtruputį geros va
lios. Bet ką dalyti tuomet, jei neį čiuži

nių, nei antklodžių, nei ko nors panašaus 
nėra.

Patekęs į šį laivą, aš dar gerai atsimi
niau normalius laivus ir dėl to paklau
siau:

Kur gi yra mano guoliui čiužinys?
— Čia jo neduoda.
— O pagalvė?
— Neduoda.
— Antklodė?
— Neduoda.
Mane stebino tik vienas dalykas, bū

tent, kad, apskritai, bendrovė, leido lai
vui plaukti, kad mes juo plaukėme ir ma
nęs nė kiek nebūtų nustebinę,, jei būtų pa
sakę, kad kiekvienas jūrininkas turi at
sinešti savo laivą. Į šį laivą aš atvykau su 
skrybėle, švarku, vieneriomis kelnėmis, 
vieneriais marškiniais ir viena pora — 
kai jie dar tebebuvo nauji, jie vadinosi 
batais. Šiandien gi jų taip vadinti nebe
buvo galima, man niekas nebūtų tikėjęs. 
Tačiau laive buvo ir —ne tokių turtingų, 
kaip aš. Vienas jų visai neturėjo jokio 
švarko, kitas —jokių marškinių, trečias 
jokių batų, bet dėvėjo savotiškus maka- 
sinus, kuriuos jis buvo pasidirbęs iš se
nų maišų, dėžių viršelių ir virvių. Vė
liau aš sužinojau, jog tie, kurie mažiau
sia ką nors turėjo, kapitono buvo labiau
siai vertinami. Kitur paprastai esti visai 
kitaip. Bet čia juo mažiau kuris turėjo, 
juo mažiau jam tereikėjo drąsos išlipti ir 
gerąją “Jorikę” palikti savo likimui.

Mano guolis buvo pritvirtintas prie 
koridoriaus sienos. Priešais jį buvę guo
liai buvo prikabinti prie tokios lentinės 
sienos, kurį komandos būstą dalijo į du 
kambariu. Kitoj šios lentinės sienos pu
sėj taip pat buvo du guoliai, o priešais 
juos pl’ie sienos į lauką vėl buvo du guo
liai. Tokiu būdu šiame būste, kuriame 
vos vos galėjo sutilpti keturi suaugę žmo
nės, dabar gi nuolat gyveno aštuoni žmo
nės. Ta madinė siena, kuri visą būstą 
skyrė į dvi dalis, vis dėlto nebuvo išvesta 
per visą kambarį, kadangi žmonės, kurie 
gulėdavo "šalutiniam, prie išlaukinės sie
nos esančiam kambarėly, paprastai būtų 
turėję landžioti pro šoninę skylę, kuri 
tačiau nebuvo pakankamai didelė, kad 
per ją kas nors galėtų prasiskverbti. Dėl 
to ši siena buvo išvesta tiktai per du 
kambario ilgio trečdaliu, o tenai, kur ši 
siena baigėsi, prasidėjo valgomasis kam
barys, valgomasis salionas. Pagal taisy
kles, valgomasis kambarys turi būti at
skirtas nuo miegamųjų kambarių. Čia 
šis reikalavimas buvo visai išpildytas. 
Visi trys kambariai ištikrųjų tebuvo tas 
pats vienas kambarys, bet viena siena jis 
buvo padalintas į tris kambarėlius, ku
rių durys visumet būdavo atviros. Tei
sybę sakant, visi tie kambarėliai neturė
jo jokių ypatingų durų, kadangi tas vi
sas būstas teturėjo vienas bendras duris, 
kurios vedė į koridorių. Valgomajam 
kambary stovėjo šiurkštus valgomasis 
stalas ir abiejose ilgesniosiose pusėse bu
vo po šiurkštų guolį. Viename kampe, 
greta valgomojo stalo, stovėjo senas su
krypęs skardinis kibiras, kuris visumet 
lašėjo. Tai buvo prausimosi kibiras, mau
dymosi vana, pamazgų indas, viskas vie
name. Be to, jis dar buvo vartojamas ir 
kitiems tikslams tarp kurių ir paleng
vinti vienu kitu kilogramu Smarkiai nu
sigėrusių jūrininkų svorį tais atvejais, 
kai jie dar laiku pasiekdavo kibirą. Jeigu 
kibiras būdavo per vėlai pasiektas,tai pa
prastai savo guolyje nubusdavo apačioj 
gulįs jūrininkas, nedalyvaująs tokiame 
darbe, nes į jo guolį, debesiui plyšus, pra
dėdavo kristi visokiausi' dalykai, kokie 
tik šiame pasaulyje yra, su vienintele iš
imtimi: vandeniu. Vandens tokiais 
vėjais per debesų plyšimą nebūdavo, 
sir.

at- 
no,

SIAUBINGIEJI KETURIŲ MILIONŲ 
AUKŲ KAPAI

Remiantis Raudonosios Ar
mijos išgelbėtųjų Osvencimo 
stovyklos kalinių apklausinėji
mu ir medicinos apžiūrėjimų 
bei rastų, joje vokiškų doku
mentų, vokiečių besitraukiant 
susprogdintų krematoriumų ir 
dujų kamerų likučių, stovyk
los teritorijoje rastų lavonų, 
daiktų ir įvairių.Europos šalių 
vokiečių sunaikintųjų žmonių 
dokumentų studijavimu 
statyta štai kas:

liu

ku riąOsvencimo stovykla, 
sudarė ištisa stovyklų sistema, 
buvo pastatyta 1939 m. SS 
reichsfiurerio Himlerio įsaky
mu specialiai okupuotųjų Eu
ropos šalių pavergtiesiems pi
liečiams naikinti, čia nuolat 
buvo laikoma nuo 180 ligi 
250 tūkstančių įkalintųjų. Vi
sos stovyklos buvo apkastos 
giliais groviais ir- apjuostos 
taukiu spygliuotos vielos tin
klu, per kurį buvo leidžiama 
aukšto įtempimo srovė.

1941 metais vienoje iš sto
vyklų numarintųjų žmonių la
vonams deginti buvo pastaty
tas pirmasis krematoriumas 
su trimis krosnimis. Prie kre
matoriumo buvo vadinamoji 
“ypatingos paskirties pirtis”, 
tai yra dujų kamera žmonėms 
troškinti. Pirmasis kremato
riumas egzistavo ligi 1943 me
tų vidurio. 1942 metų vasarą 
Himleris atliko inspekcinį Os
vencimo stovyklos apžiūrėji
mą ir įsakė išplėsti ją milži
nišku mastu bei techniškai iš
tobulinti. Naujų galingų kre
matoriumų statyba buvo pa
vesta vokiškai firmai “Topf ir 
sūnus” Erfurte, kuri tuojau 
pradėjo statyti Birkenau 4 
galingus krematoriumus ir 
dujų kameras.

“Ypatingos paskirties 
tys” buvo rūsiuose arba 
tinguose priestatuose
krematoriumų. Be to, stovyk
loje buvo dar dvi atskiros 
“pirtys”, iš kurių lavonai bu
vo deginami ypatinguose lau
žuose. Kamerų durys buvo 
hermetiškai uždaromos ir jose

pir- 
ypa- 
prie

buvusieji žmones buvo nuodi- lentinas Ervinas iš Berlyno, 
Anna Kepich iš Vengrijos, de 
Vind Eduardas iš Olandijos, 
Flechner Albertas iš Paryžiaus 
pranešė, kad jie savo akimis 
matė daugybę vokiškųjų fa
šistinių profesorių ir gydyto
jų “medicinos” eksperimentų 
su stovyklos kaliniais.

Chirurginės operacijos- bu
vo daromos vokiškųjų gydy
tojų nuožiūra, besjpraktikuo- 
jant operacinės technikos sri
tyje. Jaunas vokiečių gydyto
jas Kenigas atrinkdavo kali
nius su uždegimu sergančio
mis galūnėmis ir praktikuoda
vosi pastarųjų amputacijoje. 
Vokiškieji gydytojai Tilo ir 
Fišer surinkdavo dideles įka
lintųjų mases ir be jokių 
aiškinimų darė trūkio pjū
vius. Vyriausias ligoninės gy
dytojas Enders prie menkiau
sio nusiskundimo skilvio 
skausmais darė skilvio pjū
vius, praktikuodamasis ope
ruoti skilvio žaizdas.

Aušvico stovyklos ligoni
nės sl^yriuose buvo
eksperimentai su moterimis. 
10-tame stovyklos bloke buvo 
laikoma vienu kartu ilgi 400 
įkalintųjų moterų, su kurio
mis buvo daromi sterilizacijos 
eksperimentai a p š v i e č i ant

jami “ciklonu”. Mirtis įvyk
davo per 3—4 minutes; po 
20—30 minučių lavonai buvo 
išnešami ir nugabenami į kre
matoriumų krosnis. Prieš su
deginant dantistai ištraukda
vo lavonams auksinius dantis 
ir karūnėles.

“Pirčių” —dujų kamerų 
darbo išdavos žymiai prašo
ka krematoriumų krosnių pa
jėgumą, ir todėl lavonams de
ginti vokiečiai naudojo dar 
milžiniškus laužus, šiems lau
žams buvo iškasti specialūs 
grioviai —-25—30 metrų ilgio, 
4—6 metrų pločio ir 2 metrų 
gylio. Griovių dugne buvo y- 
patingi kanalai, kurie tarna
vo lyg ir dumtuvėms. Lavo
nai buvo atvežami prie laužų, 
sukraunami į griovius pa
sluoksniui su malkomis, api
pilami nafta ir sudeginami. 
Nuo 1943 m. vokiečiai, norė
dami pramoniškai išnaudoti 
nesudegusius kaulus, ėmė tru
pinti kaulus ir pardavinėti fir
mai “jštrem” į superfosfatą 
perdirbti. Stovykloje, rasti do
kumentai 112 tonų 600 kilo
gramų žmonių lavonų kaulų 
trupinių, siųstų firmos 

adresu. Pramonės 
vokiečiai naudojo 
plaukus, nukirptus

ešelo- 
iš sto-

vokiš-

“Štrem” 
tikslams 
taip pat 
nuo sunaikinti paskirtųjų mo
terų.

Osvencimo stovykloje vokie
čiai kasdien žudė ir degino 
nuo 10. ligi 12 tūkstančių 
žmonių, iš kurių 8—10 tūks
tančių iš atvykusiųjų 
nų ir 2—3 tūkstančius 
vykios kalinių tarpo.

II
Osvencimo stovykloj

kieji fašistiniai profesoriai ir 
gydytojai plačiai darė “medi
cinos” eksperimentus su gy
vais žmonėmis, parodydami 
čia šiurpų išradingumą.

Buvę kaliniai, Raudonosios 
Armijos išgelbėtieji gydyto
jai: štenbergas iš Paryžiaus, 
Gordonas iš Vilniaus, profe
sorius Grosmanas iš Jugoslavi
jos, medicinos daktaras Va-

rentgenu ir po to pašalinant 
kiaušindėčius, vėžio įskiepiji- 
mo į gimdos kaklelį eksperi
mentai, priverstino gimdymo 
ir kiti eksperimentai. Bloke 
Nr. 21 buvo daromi masiniai 
vyrų kastracijos eksperimentai 
tikslu išstudijuoti sterilizacijos 
rentgeno spinduliais galimu
mą. Kastracija buvo atlieka
ma praėjus tam tikram laikui 
po apšvietimo.

Vyriausiojo vokiečių gydy
tojo Enderso įsakymu nuo 
1941 ligi 1944 m. stovyklos 
ligoninėse įkalintieji buvo žu
domi įpilant fenolą į širdį. 
Pirmuosius įpylimus darė gy
dytojas Deringas, o po to juos 
darė sanitarai. Ypatingai čia 
atsižymėjo buvęs batsiuvis vo
kietis Kleras, nužudęs
būdu tūkstančius aukų. Įka
lintasis lenkas, kažkoks ~ 
čikas, fenolo įtrėškimu 
dė 12 tūkstančių žmonių (vė
liau jį užmušė patys įkalin
tieji lenkai). Vokietis štasas 
tokiais įtrėškimais sunaikino 
10 tūkstančių žmonių.

Vokiškieji gydytojai vaidi
no vadovaujamąjį vaidmenį ir 
vadinamose “selekcijose,” tai 
yra atrenkant įkalintuosius 
dujomis marinti ir kremacijai. 
“Selekciją” jie darė visur: ties 
krematoriumais, 1 i g o n inėse, 
barakuose. Išsisėmusius, 
tus, darbui netinkamus 
nes vokiškieji gydytojai 
tė į dujų kameras.

(Tąsa 5-me pusi.)

tokiu

Panš- 
nužu-

daromi

ligo- 
žmo- 
siun-

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

Sale Baliam, Bankictam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DĘGTINS, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546

Telef. HUmboIdt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

NAMŲ SAVININKAI! 
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
‘ Jei jūsų namui reikia 
naujo stogo ar jei stogas rei- z 
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per - 
stogų varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, SS 
o jie suras priežastį ir tuo- -į 
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MūH

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

z?

(Daugiau bus)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

•' H DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo 

še turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Siaubingieji Keturių Milionų 
Aukų Kapai

atvykus į stovyklą tuojau pat 
buvo naikinami ir tiktai išim
ties keliu 
labiausiai 
vo.

kai kuriuos iŠ jų, 
darbingus, palikda-

Lawrence, Nashua, Lo
well ir Haverhill, Mass.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

epi- 
ma- 
nu-

baisaus mirties konvejerio sis
tema : vieni buvo žudomi, kiti 
statomi į jų vietą, 
ga eksploatacija 
prie išsisėmimo ir 
rėžtu siunčiami į

negailestin- 
privedami 

ligų ir savo 
dujų kame-

tūkstančių vaikų, 
kūdikio ligi 

hitleriniai

Lietuvai Pagalbos
Komiteto Lawrence 
rengia pagarsėjusią 
“Kada Kaimas

(November) 4 d.,
Lietuvių Amerikos

Kliubo svetainėje,

Teikimo' 
skyrius 
operetę 

Nemiega,”

. ras.

(Tąsa nuo 4-to push)
Vyriausiojo Osvencimo sto

vyklos gydytojo įsakymu, 
esant dėmėtosios šiltinės 
demijoms, žmonės buvo 
rinami ištisais barakais, 
nuodijant dujomis.

Vokiečių gydytojo, medici
nos daktaro Valentino Ervino 
parodymu, buvo atsitikimas, 
kai Vokietijos cheminės pra
monės atstovai — gydytojas 
ginekologas Glauberis iš Ke- 
nigshiutės ir chemikas Gebe- 
lis—specialiai pirko iš stovyk
los administraejos 150 moterų,' 
kad galėtų ant jų ištirti įvai
rių cheminių preparatų veiki
mą.

Daugybė kitų eksperimentų 
baigdavosi greita ir kankinan
čia eksperimentams naudoja- 
niųjų kalinių mirtimi. Pilnai 
panaudojus įkalintuosius eks
perimentams, juos žudė ir de
gino. Šiuo būdu vokiečiai sie
kė sunaikinti nežmoniškų sa
vo eksperimentų liudininkus.

III
Kaip tardymu nustatyta, į 

Osvencimą, kasdien atvykda
vo nuo 3 ligi 5 geležinkelių 
ešelonų su numarinti pasmerk
taisiais žmonėmis, po 1,500 — 
3,000 žmonių kiekviename 
ešelone. Pasmerktieji buvo at
vežami iš visų Europos šalių. 
Iš kiekvieno atvykusio ešelo
no* vokiečiai atrinkdavo nuo 
200 ligi 500 daugiausiai dar
bingų žmonių darbams stovy
klose, o kitus siuntė tiesiog į 
dujų kameras per kremato-j 
riumus. Osvencimo statybose papasa-

Liūdininkas Gordonas Jako- kojo 
vas, gimęs Vilniuje, parodė: gtazmai 
“...Į Osvencimo stovyklą ma- m. rugpjūčio mėn. aš dirbau 
ne atvežė 
mėn. 
lone 
kurių 
vyrai 
kitus 
matoriumą -*—» užleido, -dujo- jį iškastąjį griovį 
mis ir sudegino, jų, tarpe su-Į gyvus užkasinėti, 
degino mano žmoną Matildą, 
pagal specialybę gydytoją, 
puspenktų metų sūnų, 73 metų 
tėvą ir 64 metų motiną.”

Liudininkė Desanti Emili, 
italė, parodė: “...1944 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. hitlerinin
kai išvežė mus iš Italijos ir 
atgabeno į Osvencimo stovyk
lą. Iš viso mūsų italų, į sto
vyklą ątvežė 500 žmonių, iš 
jų gyvi liko tiktai 30, likusie
ji žvėriškai nukankinti ir su
naikinti stovykloje.”

Prahos universiteto medici
nos daktaras, profesorius Ber
toldas Epšteinas papasakojo 
komisijai: “. . . Atrinktuosius
kalinius siuntė į dujų kame
ras numarinti. Per kelis mė
nesius mes matėme ilgasv mir
čiai į krematoriumą einančių
jų žmonių virtines; ypatingai 
didelės grupės buvo naikina
mos 1944 m. gegužės — bir
želio mėn. Tuo metu krema
toriumuose buvo deginama 
dieną ir naktį. Dažnai mes ju
tome degančios mėsos, plau
kų Arba nagų kvapą. Tuo me
tu, mes, be liepsnos iŠ krema
toriumų kaminų, matėme du 
didelius laužus, kurie naktį 
milžiniškai liepsnojo. Visą 
naktį stovykloje buvo girdimi 
dejavimai ir šauksmai, o taip 
pat esesininkų sargybinių šu
nų lojimas. Maždaug kas dvi 
savaitės stovyklos gydytojas 
Mengelis darė atranką, o po 
to, atrinktos aukos buvo siun
čiamos į krematoriumą sunai
kinti. Taip vieną dieną sunai- 
kjno 500 vaikų.”

mažai žemes

1941 m. arti Osvencimo vo
kiečiai išvystė stambaus karU 
nio chemijos fabriko I. G. 
Farbenindustri, o taip pat ka
rinio sprogdintuvų ir bombų 
bei sviedinių degtuvų fabriko 
statybą. Dešimtys tūkstančių 
įvairių tautybių Osvencimo ka
linių, pavargę nuo žiaurios' 
eksploatacijos, dirbo prie šių 
statybų.

Darbo metu esesininkai, pri
žiūrėtojai ir meisteriai žvėriš
kai mušė kiekvieną — vieną 
už tai, kad ištiesė nugarą, ki
tą už tai, kad
kastuvu paėmė, trecią už lėtą 
darbą, ketvirtą smūgiais ver
tė bėgte vežioti pakrautus ka
ručius.

Tuos, kurie krisdavo iš nuo
vargio, čia pat vietoje sušau
dydavo. Darbų vietos tuo pa
čiu metu buvo masinių įkalin
tųjų žudymų vietomis, žudy
mai vyresnybės • visaip buvo 
skatinami. Oberšturmbanfiu- 
reris Libehenšelis išleido įsa
kymą išmokėti esesininkams 
60 Markių už kiekvieną už
muštąjį kalinį “šiam pastara
jam kėsinantis pabėgti.” Besi- 
gainiodami šią premiją, esesi
ninkai nebaudžiami žudė vai
kus. I

Apie įkalintųjų naikinimą

Šimtus 
nuo žindomojo 
16 metų, amžiaus 
išgamos sunaikino Osvencimo
stovykloje. Paprastai, ešelo
nuose atvykstančius vaikus vo
kiečiai iškart siųsdavo į dujų 
kameras ir ten naikindavo. 
Tiktai nedidelę sveikų paaug 
lių dalį palikdavo stovyklos 
darbams. Vaikus nuo 8 ligi 16 
metų amžiaus vokiečiai lygiai 
su suaugusiais vargino sun
kiais fiziniais darbais. Nepa
keliamas darbas, kankinimai 
ir mušimai greitai privesdavo 
kiekvieną vaiką prie visiško 
išsisėmimo, o tuomet jį už
mušdavo.

Buvęs kalinys Gordonas Ja
kovas, gydytojas iš Vilniaus, 
parodė: “...1943 metų pra
džioje Birkenau stovykloje 
buvo atrinkti 164 berniukai ir 
nuvežti į ligoninę, kur įtrėš- 
kiant į širdį karbolio rūgšties 
visi jie buvo numarinti.” Bu
vusi kalinė Bakas Velderaut 
iš Diuseldorfo (Vokietijoje) 
parodė: “1943 metais, tuo me
tu, kai mes tverėme kremato
riumą
mačiau kaip esesininkai metė 
į degančius laužus gyvus vai
kus.”

Stovykloje t gimusius vaikus 
esesininkai atimdavo nuo mo
tinų ir nužudydavo.

Jei paaiškėdavo, kad atvy
kusios moterys nėščios, jas 
tuojau išskirdavo į atskirą ba
raką, kur sukeldavo joms 
priešlaikinį gimdymą. Pasi
priešinimo atveju, nėščias mo
teris siuntė į dujų kamerą.

VI
Osvencimo stovykloje vo

kiečiai sunaikino dešimts tūks
tančių įvairių 
mokslininkų 
atstovų.

Ypatingoji 
misija gavo

Nr. 5, aš asmeniškai

buvęs kalinys belgas
Morisas: “...1943'

1943 m., sausio
22 d. Iš viso mūsų eše- 
buvo 3,650 žmonių, iš 
į stovyklą pateko 265 

ir apie 80 moterų, visus 
tuojau pasiuntė į kre-; francūzų ir belgų, nuvedė juos 

ir pradėjo 
žūstantieji 

• įvairiomis kalbomis šaukėsi 
I pagalbos, o esesininkai čia pat 
kreipėsi į mus: “žiūrėkite ir 

j geriau dirbkite, kitaip ir su 
jumis bus tas pats.” Po 2 sa
vaičių mus pristatė parengti 
aikštelę vienai iš Aušvico sto
vyklos statybų.- Esesininkas 
iLosmanas su kitų esesininkų 
grupe atrinko 30 žmonių, nu
vedė juos į iškastą duobę ir 
užkasė ligi pečių. Po to sėdo 
ant arklių ir ėmė lakstyti po 
aikštelę, užsmaugdami visus 
30 žmonių.” z

Ypatingai siuto vokiškieji 
budeliai prieš tarybinius be
laisvius, kurie, kaip taisyklė,

L G. Farbenindustri fabriko 
statybos aikštelėje. Vieną die
ną esesininkai atvedė į šią 
aikštelę 400 kalinių, kurių tar
pe buvo jugoslavų, graikų,

šalių žymių 
ir inteligentijos

Valstybinė Ko- 
“kreipimąsi į 

tarptautinę visuomenę” trimis 
kalbomis—vokiečių, vengrų ir 
francūzų — su 27 buvusiųjų 
Osvencimo stovyklos kalinių 
— profesorių, daktarų, inži
nierių, advokatų, studentų ir 
kitų įvairių šalių inteligenti
jos atstovų parašais, kuris bai
giasi taip:

“Mes kreipiamės į tarptau
tinę kariąujančių ir neutralių 
valstybių visuomenę ir į jų vy
riausybes, ir humaniškumo 
vardu' prašome padaryti vis
ką, kas galima, kad , nacių, 
žvėriškumai ir nusikaltimai 
ateityje nepasikartotų, kad 
milijonų nekaltų aukų krau
jas nebūtų veltui išlietas.”

(Pabaiga Rytoj)

Angly Darbo Partijos Vadas Ragina Sutraukyt Ryšius su 
Franko Valdžia; Fašistinė Ispanija Yra Nacių Atominiu 

Bombų Dirbykla, Sako Amerikietis

APVALYTOJAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
PAPRASTI DARBININKAI

Prie Golf Course

Aido Choras iš Wor- 
Mass.
parengimo visas „pel- 
pasiuntimui kalėdinių

Tarybinės Lietuvos

GEROS ALGOS
Kreipkitės

FORT MONMOUTH
GOLF CLUB

Osvencimo stovyklose, be 
eksperimentams skirtųjų žmo
nių, nuolat buvo laikoma apie 
200 tūkstančių, kalinių eks
ploatuojant juos labiausiai 
varginantiems katorgos dar
bams. Prie šiįi darbų žmonės 
visiškai išsisemdavo, o po to, 
kaipo nebetinkami, buvo nai
kinami. Vietoj jų 
dėtis nuolat buvo 
atrinktaisiais iš 
ešelonų. Tai buvo

kalinių su- 
papildoma 

atvykusiųjų 
organizuota

New York. — Masiniame 
susirinkime Madison Sq. 
Gardene rugs. 24 vakare 
Nikolajus Novikovas, So
vietų ambasadoriaus pava
duotojas, pareiškė, jog fa
šistinis Ispanijos diktato
rius Franko turi būti paša
lintas, nuteistas ir nubaus
tas kaip karinis kriminalis
tas. Savo užpuolikiškais 
veiksmais prieš Sovietus jis 
atsistojo ant tos pačios pa
pėdės, kaip Hitleris ir Mus- 
solinis, sake Novikovas:

“Sovietų Sąjungos žmo
nės tikisi, kad bus nuvers
ta generolo Franko dikta
tūra ir šiltai pritaria kovo
tojams prieš ją.”

Susirinkimui kalbėdamas 
per radiją iš Londono, Ang
lijos Darbo Partijos pirmi
ninkas prof. Harold J. Las
ki ragino tuojau sutraukyt 
diplomatinius ryšius su Is
panijos fašistų valdžią ir 
atsteigt respubliką. ’ “Poka
rinis pasaulis negalės išsi
laikyt iš dalies demokrati
nis, iš daliem fašistinis, kaip 
kad Jungt. Valstijos nebūtų

galėjusios išsilaikyti 
siau vergiškos, pusiau 
vos,” pareiškė Laski.

,Susirinkimo pirmininkas 
Bartley C. Crum, San 
Francisco advokatas, įspė
jo, jog kol nebus atkurta 
Ispanijos respublika, tol 
gręs kitas karas.. Crum 
sakė: “Daugelis nacių mok
slininkų, gaminusių atomi
nę bombą Vokietijoj, dabar 
laisvai tęsia savo darbą vo
kiečių chemikalų trusto fa
brikuose ir laboratorijose 
augančioje Ispanijos pra
monėje.”
Susirinkimas buvo suruoš

tas Ispanijos Pabėgėlių At
sišaukimo organizacijos.

pu- 
lais-

Japonų imperatorius Hi
rohito sakė United Press 
korespondentui kad Japoni
ja, girdi, be revoliucijos iš
sivystys į demokratinį kra-

MacArthur sake, gal Ja
ponijos užėmimas tęsis dau
gelį mėty.

po pietų, 
Piliečių, 
Lawrence, Mass. Operetę su
vaidins 
cester,

Nuo 
nas eis 
dovanų
Respublikos vaikučiams. ■

Dėl to atsikreipiame į Ha
verhill, Nashua ir Lowell 
draugus ir drauges prašydami 
tą dieną savo kolonijose nieko 
nerengti, bet rengtis dalyvau
ti mūsų parengime. Mes už tai 
jums atsilyginsime dalyvauda
mi jūsų parengimuose.

Katrie matė operetę “Ka
da Kaimas Nemiega,” perei
tais metais vaidinant So. Bos
tone, ir dabar dar negali ja 
atsigėrėti ir sako eisią kitą sy
kį ją pamatyti. Worcesterie- 
čiai ją vaidino pereitais me
tais savo kolonijoj, šiais . me
tais irgi rengiasi suvaidinti 
antrą kartą — publika pagei
dauja. Tai nelieka abejonės, 
kad ir mūsų apylinkės lietu
viams ji patiks. O jau nuo se
niai žinoma, kad worcesterie- 
čiai yra geri lošikai ir daini
ninkai.

Sekr. A. Taraška.

Baisiosios Dienos
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Kiek Maidaneke? Dachau? 
Osvencime ?

O Paneriuose kiek išpjau
ta?

Rytinėje Pomeranijoje bu
vo Jonas Kalnius iš Eškepių 
km., Darbėnų • valse. Jį auto
matu išvarė rudasis budelis iš 
savosios trobos. Pabėgo dau
gelis į vokiškąją katorgą iš
varytųjų i lietuvių, bet Jonui 
Kalnini pabėgti nepavyko. Jis 
per Rytprūsius, per lenkiškąjį 
pamarį buvo nuvarytas iki pat 
štolpo, -rytinėje Pomeranijo
je. Tačiau jis nenustojo tikė
jęs didžiosios Tarybų Tėvy
nės pergale. Kai vokietis pas
kutiniąją savo pralaimėjimo 
minutę varėsi su automatu į 
užkampį nušauti, raudonasis 
tankistas įsakė pakelti rankas.

Jonas Kalnius paliko gyvas.
Kai Kretingoje reikėjo at

sisveikinti, jis buvo tiek iškan
kintas, kad ėjo skolintu žings
niu. Bet jis nė karto nesusvy
ravo savo šventam įtikėjime į 
Tarybų pergalę.

t— Aš pavargęs, —sako jis. 
— Praeis viskas... Aš didžiuo
juosi, kad išlaikiau baisiau
siomis dienoms, o šiandien 
tos žemaičių dirvos man taip 
giliai į akis įsmigo... Nors 
verk iš džiaugsmo.

Nr. 63.354.
Man mintys vėl grįžta į tą 

senelę, į latvę Mariją Baltinš. 
Ji turėjo būti sunaikinta kaip 
šešiasdešimt trys tūkstančiai 
trys šimtai penkiasdešimt ke
tvirtoji Kukuškų lagery prie 
Dancigo, lenkų pamaryje. Iš 
300.000 uždarytųjų. O liko?... 
Vienas iš tūkstančio...

Pikčiausią žodį tarti čia ne
būtų nusikaltimo. Piktų pik
čiausią.

Bet... pergalė. Nukankintų
jų veidai patys išbadytomis 
akimis pažvelgė į budelius, ir 
negyvos nekaltų kankinių ran
kos reikalauja atpildo.

šviesūs, šviesūs, taip balti 
driekėsi jos plaukai, kurčiai 
prieš pergalę vagonui dun
dant.

Danai Pumputis

Manila. — Suimtas kap. 
Fr. Wiedemann, buvęs na
cių generalis konsulas San 
Franeiscoj. 1

Prez. Truntanas 
pasakyt kongresui 
planą dėlei atominės 
bos. *'•

ketina 
savo 

b<>m-

A

Tinton Falls Road, 
Eatontown, N. J.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

gavo jubiliejiniam vajuj dau
giau kaip 200 naujų narių.

Valio, chicagiečiai! Jūs 
puikiai dirbote ir puikius re
zultatus turite.

Gen. Patton yra pąskirtas 
Bavarijos militariniu guber
natoriumi. Jis atstovauja 
Ameriką. Jo pareiga Bavari
joje išrauti su šaknimis ir su
naikinti fašizmą.

Bet, pasak New York Ti- 
meso, šis generolas nesuranda 
fašistų. Kova tarpe fašistų ir 
anti-fašistų jam esanti tik to
kia, kokia būna Amerikoje 
laike rinkimų tarpe demokra
tų ir republikonų.

O amerikiečiai geriausia 
padarysią Vokietijoje, jeigu 
jie vokiečiams pasirodysią 
aniuolais!

Prez. Trumanui turėtų būti 
aišku, kad gen. Patton sėdi ne 
savo vietoje. Nejaugi mūsų 
valstybės departmentas nebe- 
suranda nuoširdaus anti-fašis- 
to suvaldyti fašistus Bavarijo
je?

PenKfga pOBtegfe

(227)
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PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

REIKALINGI
Ant Aslos Core Makeriai 

Squeezer Mašinos Molderiai 
Paprasti Darbininkai 

Brakeshoe ir Castings 
Division

AMERICAN BRAKE SHOE CO.
MAHWAH, N. J. 

_________________________________________ (231)

PAKUOTOJAI
DAUGMENIN1Ų ŽAISLŲ

Schranz & Bieber, 
115 5th Ave. (19th St.)

.(225)

Kunigams nepatinka, kad 
kun. Vailokaitis esąs gilumoje 
Tarybų Sąjungos ir turįs dirb
ti už “plėšių prižiūrėtoją.” 
Draugui tai esą tikrai baisu.

Girdi, “jeigu Sovi’etų Rusi
joje yra garantuota religijos 

e 0 e

laisvė, kaip jūs sakote, tįai ko
dėl versti kunigą dirbti neku- 
nigišką darbą?” (D., rugs. 22

Well, o kodėl plėšių prižiū
rėjimas yra ne kunigiškas 
darbas? Kodėl kunigas, atlai
kęs mišias ir sukalbėjęs pote
rius, negali padirbėti ir kito 
darbo ?

Pagaliau, gal kun. Vailo
kaitis nėra verčiamas tą dar
bą dirbti. Gal jis savanoriškai 
pasirinko tą darbą.
pagaliau, išmoko, kad 
nereikia bijoti?

šis kunigų laikraščio 
kentimas ir žeminimas
parodo jo priešdarbininkišką 
veidą.

Gal jis, 
darbo

neap- 
darbo

Nei tiesos, nei šviesos ne
paslėpsi! Anksčiau ar vėliau 
tiesa ir šviesa pasieks ir kry
žiokų spaudos skaitytojus.

štai, Naujienos gavusios iš 
Vokietijos raštą, kuriame esąs 
surašytas pasikalbėjimas su 
“jaunuoliu P., kuris tik šių 
metų birželio mėnesį apleido 
Lietuvą.” Grigaitis tuomi pa
sikalbėjimu, suprantama, - no
rėjo dar kartą- pagąsdinti sa
vo skaitytojus. Bet bus išgąs
dinti tiktai dideli mulkiai. 
Kiek akylesni N. skaitytojai 
tame pasikalbėjime užeis ir 
atmins štai ką:

“Apie švietimą, Lietuvoje, 
P. pareiškęs, kad veikia Kau
ne, Vilniuje it Dotnuvoje Uni
versitetai su medicinos, tech
nikos ir agrohdmijos fakulte
tais ... Gimnazijos ir amatų 
mokyklos veikia. Mokytojais į 
liaudies jnokyklas ir gimnazi
jas skiriami visi, kurie baigė 
vokiečių okupacijos metu gim
nazijas. Mokytojai kariuome
nėn, lygiai kaip ir geležinke
lių tarnautojai, neimami... 
Seniūnais skiriami patys ge
riausi lietuviai. ..” (N., rūgi. 
32 d.).

PAPRASTI DARBININKAI
IR

MAŠINŲ OPERATORIAI
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės, Rašykite ar Telefonuokite 
STAMFORD ROLLING MILLS, INC. 

Springdale, Conn.
Phone STAMFORD 4-1114

REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ

Glendale Steel Corp.
Cooper Ave. & Dry Harbor Road

GLENDALE, L. L
Telephone: HAVEMEYER 8-1100

(2»)
irSUSTATYTOJAL Patyrę prie veidrodžių 

paveikslų. Gera aitra. Puikiausia proga. 
Pakilimai.

KOCH FURNITURE CO., 
206 LEXINGTON AVE.

(Kampas 32nd St.) New York City.
(225)

AMERICAN RADIATOR 
AND STANDARD 

SANITARY CORPORATION 
BAYONNE, N. J.

REIKALAUJA VYRŲ 
prie 

FOUNDRĖS DARBŲ
Nuolatinis Darbas 

Gera Alga
• Kreipkitės

FOOT OF EAST 46TH STREET 
BAYONNE, N. J.

(227)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

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

642 WEST 80TH ST., NEW YORK
(X)

(t'

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

3

4

>

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

NEWARK, N. J.
________________________________

&

a

(227)

(231)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

■?

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriko 

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

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

.(22$)

hHVALYTOJAl, Ofisų Būdinkuose. Nuolat. 
Dienomis ir Naktimis. $37.25 Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City. ,

(iJ

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patofiriak 

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

KNYGŲ SIUVĖJOS
(Daliai ar Pilnam Laikui Darbas)

Moterys patyrusios prie Smyth Book Sewing Mašinos. Dienom Mo
kestis 82%c į Valandą; Naktim Mokestis 87% c į Valandą;

Pastovūs darbai atviri ilgam laiko periodui.

QUINN & BODEN CO.
Elizabeth Avenue

Rahway, N. J.
(225)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinių darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyatėje

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

(X)

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas 

5 ’/z Dienos. 60c į Valandą 
75-18 BROADWAY 

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

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

INGE. 59 Pine St., New york City.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(X)
BUY VICTORY BONDS

MERGINOS - VYRAI
KELETAS TAIKOS LAIKU DARBŲ 

DABAR YRA ATVIRI
Stokite į Pokarinį Darbą

Vakacijos su Alga, Grupinė Apdraiida.
KREIPKITĖS

EGG-SAFETY CARTON
CORPORATION PLANT

PIERMONT, N. Y.
KLAUSKITE MR. MOTH AR MISS STEARNS 

TELEFONAS PIERMONT 1

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 27 d., 8 v. v., 318 W. Broad
way. Susirinkimas svarbus, nes tu
rime daug reikalų aptarti. Taipgi, 
kurie esate pasimokėję už 1945 me
tus, gausite šių metų knygą — Ber
nardo Gavelio Klaida. — Sekreto
rius turi ant rankų. — J. Šūkis.

BERNIUKAI 
IR 

MERGAITES
ABELNAS DARBAS 

GERA ALGA
40 Valandų Savaitė. Nuolat.

Linksmos Darbo Sąlygos
SPECIALTY PAPER BOX

235 McKibben st.. Brooklyn 
B.M.T. Morgan Ave. Stotis.
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LDS Kuopy Atstovam 17 Tūkstančių Nevvyorkiečiy
Parengimo Reikalu

Draugės ir draugai: Tie, ku
rie esate išrinkti kuopų susi
rinkimuose bendram posė
džiui aptarti jubiliejinio pa- | 
rengimo prisiruošimui, kuris j buvo 
įvyks 24-tą d. lapkričio, Square Gardeną 
Brooklyn, N. Y., prašome įsi
tėmyti, kad tokis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 27 d. 
rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 
Laisvės name. Prašome visų ir 
laiku dalyvauti.

Visų kuopų išrinktiems at
stovams pasiųsta po atvirutę 
iš kalno ir anksti, kad^visi ži
notų ir kitus reikalus tą va
karą padėtų į šalį, bet imtų 
dalyvumą šiame posėdyje. Po
sėdis bus svarbus.

LDS Trečio
Apskričio Valdyba.

Reikalavo Bausti Franco 
Kaip Karo Kriminalistą

Apie 17,000 
susirinkę į

“Negerai Merginas 
Gązdinti!”

Keltuvai Suktojo 1,575 Budinguose;
Palietė Daug Kitų Darbininkų

ko- 
mi-

LPTK Brooklyno
Skyriaus Nariams

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyn© skyriaus 
svarbus susirinkimas įvyks šio 
ketvirtadienio vakaro 8 vai., 
rugsėjo 27-tą, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Visi būkite.

J. W. Tamsonas, pirm.

Degutis Barzdaskutyk- 
lą Perleidžia Leimonui

Kazys Degutis, brooklynie- 
čiams gerai žinomas barzda
skutys, savininkas žinomos 
Charles - Up-To-Date Barber 
Shop, 306 Union Ave., šiomis 
dienorhis užėjo į Laisvės raš
tinę. Jis pranešė, kad šį mė
nesį apleidžia Brooklyną, iš
važiuoja į Albany, N. Y., kur 
gyvena jo brolis, ir ten sykiu 
su broliu eis į Bar & Grill 
biznį.

Barzdaskutyklą užima nau
jas savininkas, taipgi dauge
liui brooklyniecių pažįstamas 
—Antanas Leimonas.

Pirm išvažiavimo, Kazys 
Degutis sako,” reikia paaukoti 
į Naujo Namo Fondą” tad pri
davė $10.

Linkime Degučiui gero pa
sisekimo naujame biznyje ir 
taip pat Antanui Leimonui 
daug pasisekimo kaipo nau
jam savininkui barzdaskutyk- 
]os Brooklyne. L.

Galime Laukti Daug
Svečių Jūrininkų

Karo didlaivis Missouri, ant 
kurio pasirašyta Japonijos pa
sidavimo sutartis, taipgi šim
tai kitų karo laivų atpaluks į 
New Yorko portą Laivyno 
Dienos ceremonijoms ateinan
tį mėnesį, spalių 27-tą.

Viso bus 375 laivai New 
Yorko ir artimų apylinkių 
pertuose.

Tarpe atvyksiančių su Mis
souri į New Yorko portą yra 
Šie žymūs karo laivai:

Lėktuvų nešėjai: Enter
prise, Monterey, Croatan;

Kreizeriai: Augusta, Hele
na, Columbus, Macon, Boise;

Naikintuvai: Aulick, Foote, 
Isherwood, Porter, 
Leary, Vogelgesang, 
Sarsfield, Braine,
Douglas H. Fox, Gansevoort, 
Hobby, Welles, McCalla, 
Renshaw, Sigourney;

Naikintuvų palydovai: Tho
mas, Bostwick, Baker, Bron
stein, Borum, Maloy;

Submarinai: Silver sides, 
Bowfin, Cutlass, Flounder, 
Crevalle, Gato, Threadfin, 
Rashe, Raton, Snapper;

Submarinų aptarnautojai: 
Orion ir Gilmore, taipgi trans
portai Myers ir Beverly W. 
Reid ir du torpėdų laivai.

Zellers, 
Bache, 
Young,

uewyorkieciu 
Madison 

rugsėjo 24- 
tos vakarą pasveikinti Ispani
jos respublikiečius ir reikalau
ti, kad Ispanijos fašistas dik
tatorius Francisco Franco bū
tų nuteistas kaipo karo kri
minalistas.

Mitingą surengė Spanish 
Hefuįee Appeal, kuris yra 
dalimi Joint Anti-Fascist Re
fugee Committee, šio komite
to pirmininko, kovotojo prieš 
fašizmą dr. Edward K. Bars
ky atsišaukimas paremti Ispa
nijos respublikiečius finansi
niai gavo mitingo dalyvių en
tuziastišką atsiliepimą. Tie pa
bėgėliai, sakė Barsky, “yra 
garantija demokratiškos Is
panijos.”

Kalba iš Londono
Prof. Harold Laski, Angli

jos Darbo Partijos pirminin
kas, kalbėjo mitingui tiesiai iš 
Londono. Jis smerkė demo
kratijų anais metais leidimą 
pasmaugti Ispanijos respubli
ką. Taipgi pareiškė, jog da
bartinis mūsų atsinešimas Is
panijos respublikos reikalu 
“yra aukščausiu išbandymu 
mūsų pasišventimo laisvei.”

balsas 
Londone, 
mitinge.” 
valstybės 
pareikšti

Taip sako Jonas Baltrui 
operetėje “Kada Kaimas Ne
miega.”

Baltrus atsikerta, — “čia 
vėl atsirado merginų patro
nas,” ir nori iš merginų uogas 
atimti. %

Jonas (Petras Velykis) mer
ginas užstoja, o Baltrus (Ka-

meninių rūpesčių, . ir Petras 
Velykis, ir Kazys Juknis, ma
tydami reikalą, sutiko mums 
padėti, apsiimdami į virš 
nėtas roles.

Praeitą sekmadienį jūsų 
respondentui teko matyti
nimos operetės repeticijas. 
Aldona Anderson (Žilinskai
tė), kaip ir visuomet, rūpino
si, kad Aido Choras gerai su- 
simokintų dainas ir sugebėtų 
perstatyti šią operetę taip, 
kaip Aldona norėtų, kad bū
tų ji perstatyta. Tačiau dra
mos direktorius Jonas 
užtikrino Aldoną, kad 
eina, “kaip iš pypkės.“

Juška 
visk as

sveikino 
asmeniš- 

Francijos

Broadway 
žvaigždės
Kenneth

Ji

Ispanijos balsą at- 
Isabel de Palencia, 

buvusi liaudiškos Is- 
respublikos ambasa- 
sakė, kad jos tėvyn-

didvyriškai tebekovoja 
fašizmą. Jinai 
paramos. Mme.

prašė 
de Pa-

Ispanijos Balsas
Pačios 

stovą v o 
autorė, 
panijos 
dorė, 
ainiai 
prieš 
jiems
lencia sakė:

“Partizanai kovoja 
Ispanijoje. Požeminis judėji
mas plinta po visą šalį — su 
baisiais gyvybės nuostoliais. 
Pabėgėliai pietinėje Francijo- 
je, kurie vėl ir vėl yra davę 
savo kraują už respubliką — 
tie visi žmonės negali liktis 
suvilti a/ atimta iš jų tas, ką 
jie laiko brangiausiu. Ispani
ja turi būti respublika.”

Amerikietis leitenantas pul
kininkas Vincent Sheean, au
torius ir karo korespondentas, 
sakė, kad mes, amerikiečiai, 
privalome pagelbėti Ispanijos 
pabėgėliams. Mes turime “at
skirai ar bendrai gauti mūsų 
vyriausybės atšaukimą jos tei
kiamo pripažinimo ir para
mos nuo fašistinio režimo Ma
dride.” ,

Bartley Crum, Nacionalės 
Advokatų Gildijos vice-prezi- 
dentas, pernai darbavęsis re- 
publikonų komitete už Roose- 
veltą, ragino paremti kongres- 
mano John M. Coffee Kongre
sui įtektą rezoliuciją 312. Ta 
rezoliucij-a, sakė jis, reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
nutrauktų visus diplomatinius 
ir komercinius ryšius su da
bartiniu režimu Ispanijoj. Jis 
taipgi sakė, jog Santiago Al
varez ir Sebastian Zapirain 
yra įmesti Madrido kalėjiman 
nusmerkti mirti tik už tai, kad 
jie kovo j o, už laisvę.

Johannes Steel, radio ko
mentatorius ir autorius, sakė, 
kad pačių Jungtinių Valstijų 
gerovei reikalinga yra pagel
bėti Ispanijos žmonėms nusi
kratyti fašistinio režimo.

Edward Robinson, Abraho- 
mo Lincolno Brigados Vetera
nų sekretorius savo kalboje 
pažymėjo, kad “Toks pasau
lis, kuris toleruoja fašistinę 
Franco valdžią, yra pasauliu, 
kuriame negali būti pilnos de
mokratijos

Norman 
kas, savo 
panaujino
das bus fašizmo kapais!”

Michael J. Quill, Miesto 
Tarybos narys, užvadavęs ne
galėjusį pribūti iš Detroito au-

pačioje

ar pilnos taikos.”
Corwin, teatrinin- 
kalbos užbaigoje 
šūkį: “Lai Madri-

Generalis streikas 16,000 
keltuvų darbininkų pereitą 
pirmadienį suparalyžiavo ju
dėjimą 1,575 bildinguos Man
hattan e.

Negalėdami dalipti į kelio
liktus ir keliasdešimtus aukš
tus, daug visai nesurištų su 
bildingų priežiūra darbininkų 
negalėjo pasiekti savo darba
viečių. Tuo būdu, numatoma,

kiusiuose stebėtojuose susijau
dinimą : pas kai kuriuos buvo 
pastebėta viena kita ašara. 
Arba protarpiais nuoširdus 
n u si k vatoj imas.

Iš šio, kas viršuj parašyta, 
jūs galite spręsti, kad spalio 
21-mos popietis, Labor Lycė- 
ume bus tikrai malonus ir ver
ta užsitikrinti jame dalyvumą 
įsigyjant iš anksto bilietus pas 
aidiečius arba Laisvės raštinė
je. *

Vienas iš Stebėtojų.

gali būti paliesta apie pusan
tro miliono asmenų, darbinin
kų, biznio žmonių ir gyvento
jų aukštuose bildinguose.

Pirmą dieną streikan buvo 
iššaukti tik keltuvų operato
riai. Apie iššaukimą dirban
čių visose kitose bildingų ap
tarnavimo srityse 34,000 dar
bininkų dar tebebuvo svars
toma.

Darbininkai yra nariais 
Building Service Employees 
Unijos (AFL) Lokalų 32-B ir 
164.

Reikalauja numažinti dar
bo valandas nenumažinant 
mokesties, kuri vidutiniai bu
vo $28.10 savaitei. WLB pa
tvarkymas numažintų iki 
$26.14. ,

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

tomobilistų unijos viršininką 
Richard Frankėnsteen, sakė, 
kad “šio susirinkimo 
turi būti išgirstas 
Didžiųjų Penkių 
Taipgi, jog “mūsų 
sekretorius turėtų
dabar, kad jo vyriausybė ir 
Amerikos žmonės nori Fran
co valdžios galo.”

Mitingą trumpai 
tūli kiti kalbėtojai 
kai. Kablegrama iš
mitingą sveikino garsioji Is
panijos kovotoja Dolores Iba- 
ruri (LaPasionaria). Ji ragino 
solidariai veikti išgelbėti gy
vybes Alvarez’o ir Zap i rain. 
Taipgi ragino “visas demokra
tines vyriausybes nutraukti 
ryšius su Franco.” Laišku pa
sveikinimą atsiuntė dr. Juan 
NegTin, buvęs liaudiškos Is
panijos premjeras. Jis taipgi 
užtikrino, kad liaudiečių prie
šinimasis fašizmui tebegyvuo
ja.

Mitingo pradžioje veiksmą 
Salute to Spanish Republicans 
suvaidino žymių 
veikalų ir kliubų 
aktoriai: Margo,
Spencer, Jean Darling, Sono 
Osato, Luba Malina, David 
Brooks, Paula Lawrence, Bet
ty Comden, Josh White, CIO 
Radio Choras ir Edwin Fran
ko Goldman© Benas.

Buvusieji mitinge savo at
silankymu parėmė kovotojus- 
pries fašizmą Ispanijoj ir fi
nansiniai. Tačiau daugelis iš 
jų dar dalyvaus ir rinkliavoje 
pabėgėlių nuo fašizmo para
mai. Visi yra prašomi toje 
rinkliavoje pagelbėti darbu. 
Visi kviečiami prisidėti auko
mis.

Rinkliava bus šią savaitę, 
rugsėjo 27, 28 ir 29-tą, po vi
so miesto gatves ir įstaigas, 
kadangi yra oficialė, jai gau
tas iš miesto vyriausybės lei
dimas. Lietuvių organizacijos, 
kurios rėmė Ispanijos respu
bliką laike karo prieš fašizmą, 
parems ir dabar darbu ir au
komis. Rep.

PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS

Lietuvių Literatūros Draugijos 55 
kp. rengia vakarienę, Lapkr.-Nov. 
17 d. Šapolo-Vaiginio salėje. Todėl 
prašome kitų organizacijų įsitėmyti 
dieną ir nieko nerengti tą dieną. — 
Komisija. (225-227)

PETRAS VELYKIS 
Jono rolėje

zys Juknis) nori iš jų uogas 
atimti. Ir būtų atėmęs, jei ne
būtų įsimaišęs Julius (Anta
nas Poškus), kuris pataria 
vaikinams: “Vyrai, kam mums 
tos uogos, jei mūsų merginos 
gražesnės už uogas!”

Jūs tai matysite sekmadie
nį, spalio 21 d., Labor Lyceum 
svetainėje, kur jums žinomas 
P. Velykis tampa Jonu.

Daugelis brooklyniečių pa
žinojo Petrą Velykį prieš jo 
išvykimą'į karo tarnybą. Vie
nu laiku mes buvome susirū
pinę jo likimu, kai kurie, jo 
artimesni, net apsiašaroję, nes 
buvo paskelbta esant jį negy
vu. Bet likimas nusprendė, 
kad Petras sugrįžo sveikas ir 
linksmas. O mums dar links
miau, kad jis sugrįžęs iš tar
nybos, ir vėl dalyvauja Aido 
Chore ir apsiėmė paimti Jono 
rolę operetėje “Kada Kaimas 
Nemiega.”

Na, o Kazys Juknis jau 
mums gerai žinomas iš veika
lų “Vos Neąpsivedė” ir “Prieš 
Srovę.” Jis tada mus gana pri
juokino. Operetėje “Kada 
Kaimas Nemiega” jis ir vėl 
mus juokins.

Šiomis dienomis mūsų Ka
ziukas nėra linksmas. Mat, 
jo brolis, Bridgeport©, gana 
rimtai serga; Kaziukas susi
rūpinęs savo brolio sveikata.

Tačiau, nepaisant savo as-

KAZYS JUKNIS 
Baltraus rolėje

Tusų korespondentas yra 
linkęs sutikti su Juškos nuo
mone, nes jis matė kai ku
riuose tą sekmadienį atsilan-

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

v lūs ir 
sudarau 

|į\ rikoniškais. 
S. kalui 
® padidinu 
f/ dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du atskiri gražūs 

fornišiuoti kambariai, Williamsbur- 
go apylinkėje, 189 South 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. (225-227)

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave.
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Sutelkiami garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIŲ A. PURICKį
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir 

tokio

JONAS
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną* 
iki vėlai.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

< CHARLES
up-to-date

BARBEĘ SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
30|5 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SQUARE RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
\ Jules, Jurgensen.

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

i Tel. ST. 2-2178 * ATDARA VAKARAIS




