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Argentinoje liaudis taipgi 
subruzdo. Praeitą savaitę Bu
enos Aires mieste (Kongresi
nėje Aikštėje) įvykusi de
monstracija, smerkianti da
bartinius fašistinius diktatorius 
Argentinoje, turi nepaprastos 
reikšmės visam kraštui.

Tenka manyti, kad dabar 
demokratinio nusiteikimo Ar
gentinos lietuviai sutvirtins sa
vo pajėgas ir neužilgo pasiro
dys su vieša savo spauda.

KRISLAI
Brazilijoj Liaudis Bruzda.
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Brazilijoje Komunistų Par
tija, ilgai buvusi pagrindyj, 
jau veikia viešai.

Josios vadas, Luis Carlos 
Priestes, ilgus metus kalintas 
ir kankintas, važinėja po vi
są kraštą ir sako kalbas, ku
rių klausytis susirenka po ke
lias dešimtis tūkstančių žmo
nių !

Priestes ragina Brazilijos 
liaudį: rinkti steigiamąjį sei
mą gaminti naujai konstituci
jai, pagal kurią kraštas galė
tų darniau tvarkytis, pagal 
kurią Brazilijos liaudis staty
tų naująjį, laimingesnį gyve
nimą.

žiauriai reakcijai siaučiant, 
ir Brazilijos lietuviai darbi
ninkai buvo persekiojami, te- 
riojami ir dėl to lietuviškas 
darbininkų judėjimas negalėjo 
atsigriebti.

Keblu ten mūsų tautiečiams 
darbuotis ir dėl to, kad Bra
zilija pernelyg plati šalis, o 
jie po ją visą pakrikdyti. Su
sisiekti jiems sunku; apie su
važiavimus, kokius mes turi
me Jungtinėse Valstijose, jie 
tik svajoja.

Tik viename San Paulo 
mieste lietuvių gyvena dau
giau — gal keletas tūkstan
čių.

Vyriausiuoju Brazilijos liau
dies uždaviniu šiandien tėra: 
sužlugdyti fašistinę reakciją.

Harry Bridges — Jungtinių 
Valstijų pilietis!

žinia nuskambėjo per visą 
kraštą.

Šis žymusis darbininkų va
das Pacifiko pakraštyje buvo 
motasi reakcininkų išdepor- 
tuoti dėl to, kad jis komunis
tas.

Vyriausybė išleido tam ke
lias dešimtis tūkstančių dole
rių !

Bet aukščiausias šalies teis
mas pasakė: “Ne!”

Harry Bridges, taigi, ne tik 
pasiliko, bet ir jau įsipilieti- 
no.

Vadinasi, 
ko skaudus

Lietuviški 
listai ir jų
tai, taipgi kadaise daug rašė 
apie šį vyrą, jį šmeiždami ir 
pranašaudami jam deportaci
ja.

Įdomu, ką dabar tie kava
lieriai pasakys?

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Komiteto Mote
rų Skyrius ruošiasi išleisti 
naują brošiūrą — brošiūrą 
apie taikos pasaulyj įkūrimą 
ir palaikymą.

Ją parašė mūsų kruopščioj! 
ir sumanioji Ksav. Karosienė, 
vaizdžiai spaudoje aprašiusi 
istorinę San Francisco Konfe
renciją.

Rankraštis jau pas d-gę Pe- 
trikienę.

Karosienės knygelė, išleista 
karo pradžioje ir vaizduojan
ti moterų rolę, vaidinamą ka
ro metu, turėjo gražaus pasi
sekimo. Neabejojama, kad ir 
ši brošiūra susilauks to pa
ties.

t.

Jau visa eilė žmonių atsi
liepė dėl Antrojo Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo.

Kiekvienas dėl jo entuzias
tas.

Taip, šis suvažiavimas bus
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GEN. EISENHOWER ĮSAKĖ 
APVALYT PRAMONĘ NU() 

NACIŲ VADOVYBĖS
Pattonas Neva Taiso Klaidą, bet Sako, Reikėsią dar Palai

kyti Biznio įmonėse Viršininkais Tūlus Nacius
Frankfurt prie Mainzo, | kuriuos nacius viršininkais 

Vokietija. — Vyriausias a- 
merikonų komanduotojas 
Vokietijoje, generolas Ei
senhower rugsėjo 25 d. įsa
kė apvalyti visus vokiečių 
fabrikus ir kitus biznius
nuo nacių vedėjų bei prie
žiūrų. Įsakymas leidžia
samdyt nacius tik kaip pap
rastus darbininkus ar eili
nius tarnautojus. Gen? Ei
senhower įgalino vietinius 
komandierius uždaryti fab
rikus ir kitas įmones, kur 
naciai būtų palaikomi kaip 
darbvedžiai bei kiti virši
ninkai. Atsakingi už jų lai
kymą asmenys gali būti tei
siami ir baudžiami. Eisen- 
howeris įsakė pašalinti na
cius ir iš vokiečių vietinių 
valdybų.
Taikoma Gen. Pattonui ir 

Panašiems
Šis Eisenhowerio įsaky

mas, tarp kitko, taikomas 
generolui Pattonui ir pana
šiems, kurie mandagiai el
giasi su naciais. Generolas 
Patton, amerikonų koman
dierius Bavarijoj, todėl, pa
matė reikalą taisyti savo 
nuotaiką linkui nacių.

• PattdVas savo pareiškime 
korespondentams rugs. 25 
d. apgailestavo, jog jis ne
seniai sakė, kad tarp na
ciam priešingi) vokiečių ir 
nacių esąs tik toks skirtu
mas, kaip tarp demokratų 
ir republikonų partijų rin
kiminiuose vajuose. Dabar 
Pattonas pareiškė, kad tai 
buvo ‘nelaimingas palygini
mas.”

Tačiau ir taisydamas sa
vo poziciją, Pattonas prieš
taravo vyriausio koman
duotojo Eisenhowerio įsa
kymui. Jisai sakė, kad vis 
tiek reikėsią palaikyt kai

pramonėje ir versle atei
nančią žiemą, nes kitaip, 
girdi, vokiečiai jo srityje 
turėtų badaut ir bergždžiai 
mirti. Kartu Pattonas tvir
tino, kad jo srityje jau ne
są šimtaprocentinių nacių 
svarbiose vietose.

(Rugs. 23 d. pranešimais, 
generolas Pattonas sakė: 

(Tąsa 5-me pusi.)

Atmetė Sovietą Siū
lymą Naujiems Ją 
Piliečiams Grąžinti
London. — Sovietų užsie

ninis komisaras Molotovas 
reikalavo sugrąžinti nau
juosius sovietinius piliečius, 
kurie laikomi anglų-ameri
kiečių užimtose vietose Vo
kietijoje. Penkių didžiųjų 
talkininkų užsieninių minis- 
terių dauguma atmetė rei
kalavimą.

Tie piliečiai yra iš Lietu
vos, Latvijos ir kitų kraš
tų, kuriuos Jaltos-Krymo 
konferencija pripažino so
vietiniais.

Užsieninių mini sterių 
dauguma nutarė, kad nau
jųjų sovietinių piliečių grą
žinimo klausimas turi būti 
sprendžiamas diplomatiniais 
keliais.

Kongresmanų Komitet. 
Svarsto Naujus Taksy 
Kapojimus Kompanijom

Jungtinės Valstijos 
Rengias Pripažint 
Vengrijos Valdžią
London. — Pranešama, 

kad Amerikos valstybės de- 
partmentas pripažins Ven
grijos valdžią, jeigu ten bus 
įvykdyti demokratiniai rin
kimai.

Visuotini pastovios veng
rų valdžios rinkimai paskir
ti lapkričio 3 d.

Washington. — Kongres- 
manų komitetas, pakišęs po 
stalu sumanymus dėlei be
darbių apdraudos, ėmėsi 
svarstyt siūlymus dar nu
mušti taksus nuo 
pelnų.

Neseniai, pagal šio komi
teto užgirtą sumanymą, jau 
buvo dovanota trustapis ir 
kompanijom apie 6 bilionai 
dolerių taksų.

Dėl streikų Amerikoj da
bar nedirbą 350,000 darbi
ninkų.

Nuo spal. 1 d. nereikėsią 
raudonųjų punktų už ham- 
burgerių mėsą.

GEN. JONATHAN M. 
WAINWRIGHT 

sako, kad davimas Japonijai 
švelnios taikos būtų pakvieti
mu jos Į naują agresiją. Ge
nerolas Wainwright žino, ką 
kalba, kadangi jis turėjo pir- 
marankį patyrimą karo ren
gėjų brutališkumo.. Didvyriš
kai gynęs Bataan, po to jis iš
buvo virs trejus metus Japoni
jos kalėjimiškoje kempėje.
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SMERKIA HITLERI
NIUS RAUDONŲJŲ 

TYRINĖJIMUS
Washington. — Kongreso 

komitetas tyrinėti vadina
miems prieš - amerikiniams 
judėjimams pašaukė trečia
dienį kvost W. Z. Fosterį, 
B. J. Davisą ir kai kuriuos 
kitus komunistų vadus. 
Vietoj buvusio Dies’o šiam 
komitetui dabar vadovauja 
toki reakcininkai, kaip 
John E. Rankin ir Wood.

Demokratai kongresma- 
nai E. E. Patterson ir J. J. 
Cochran smerkė tą fašis- 
tuojantį komitetą. Patter- 
sonas pareiškė:

“šis komitetas vartoja 
tokias pat priemones kaip 
Hitleris. Tikiuosi, kad kon
gresas padarys galą jo 
veiklai. Kodėl tie 
tetininkai netyrinėja 
do L. K. Smitho, 
skleidžia fašistines
pietinėje Californijoje ir ki
tur? Kodėl jie atsisako ty
rinėti bet kokius fašistus? 
Kaip gi mes pasieksim tau
tinę vienybę, jeigu kan
džiosime (tariamus) raudo
nuosius? Kaip amerikiečiai 
galės dirbti išvien gerovei 
ir taikai, jeigu mes ginsim 
žydų tautos priešus, negrų 
ir skirtingų religinių gru
pių priešus?”

Kongresmanas Cochran 
sakė: “Aš nuo pat pradžios 
buvau tam (komitetui) 
priešingas, kad jis kur pasi
kartų !”

Italija kasdien išsiunčia Knutson pripažino, kad tas 
namo 1,000 vokiečių.

SOVIETAI KRITIKUOJA AMERIKONŲ
POLITIKĄ JAPONIJOJ; REIKALAUJA 

BENDROS TALKININKŲ KONTROLES
Didžiosios Britanijos Kraštai ir Chinija Remia Sovietų 

Siūlymą; Amerikos Atstovas Atmetė Pati Klausimą
London. — Sovietų už

sienio reikalų komisaras 
Molotovas rugs. 25, d. kri
tikavo Jungtinių Valstijų 
politiką Japonijoj ir reika
lavo sudaryt bendrą talki
ninkų kontrolės komisiją 
tai šaliai. Tokia komisija 
turėtų tvarkyt politinius, 
ūkinius ir finansinius da
lykus Japonijoj.

Amerikiniai koresponden-

Washington. — Kongre
sinis lėšų komitetas 14 
balsų prieš 10 atidėjo neri
botam Jaikui senato priim
tą sumanymą dėlei apdrau
dos pensijų pratęsimo be
darbiams. Šis sumanymas 

leido pailginti pensijų mo
kėjimą bedarbiams iki 26 
savaičių per metus, bet 
tiktai Washing tono val
džios lėšomis.

Kongresmanų komitetas 
lėšų reikalais taip pat at
sisakė svarstyti Forando 
bilių. Šis bilius yra pakarto
jimas sen. Kilgore’o suma
nymo, kuris siūlė mokėti 
bedarbiui iki $25 savaitinės 
pensijos ir iki 26 savaičių 
per metus. Prieš Forando 
bilių balsavo 18 komiteto 
narių, o už jį 6.

Sumanymas visai atidėti 
bedarbių pensijų svarsty
mą buvo įteiktas demokrato 
kongresmano W. D. Mills’o.
Kova Už Bedarbių Bilių

Forand žada rinkti 
kongresmanų parašus, kad 
galėtų ištraukt savo suma
nymą iš kongresinės komi
sijos rankų. Tuomet suma
nymą turėtų svarstyti pats 
kongreso atstovų rūmas.

CIO unijų generalis pir
mininkas Philip Murray iš
leido pareiškimą, jog tas 
kongresmanų komitetas 

“visiškai atkreipė nugarą 
darbininkams.” Murray ra
gino priversti kongresą 
svarstyti bedarbių apdrau
dos reikalą.

Rlepublikonas kongresi
nio komiteto narys Harold

komitetas sustreikavo prieš

atmetė Molotovo pakeltą 
klausimą ir šitaip jam atsa
kė: Konferencijos darbų 
sąraše nebuvo iš anksto į- 
dėta kontrolės komisijos 
reikalavimas Japonijai. Nei 
Byrnes nei jo specialistai, 
girdi, dar neturi faktų šiam 
klausimui svarstyti. Jeigu 
rusai nesutinka su ameriki- 
ne politika Japonijoj, tai

— Amerikos, Anglijos, So-1 jie galėtų savo pasipriešini- 
viet. Sąjungos, Franci jos ir mus išdėstyti diplomatiniais 
Chinijos. ! keliais ir kitokiais būdais, o

Amerikos valstybės sek-1 ne čia tuojau.
retorius James F. Byrnes j . , ... . . .________________ J Anglų Dominijos ir Chini

ja Pritaria Sovietam
Užsieninis Anglijos mi

nisteris Ernest Bevin iš 
fui. 

:__ Australijos užsienio
‘ reikalų ministeris Herbert 
A. Evatt ir kitų Didžiosios 

j Britanijos dominijų atsto- 
darbininkus, nes darbinin-• vai pareikalavo platesnės 
kai, girdi, kelia streikus iš! Japonėj kontrolės, kur ga-

tai rašo, jog Molotovo pa
reikšta kritika ir reikalavi
mas, girdi, “kaip netikėtas 
bombos sprogimas”, nuste
bino ir sudrebino penkių 
didžiųjų talkininkų užsieni
nių ministerių konferenciją

Egiptas ir Ethiopija 
Savinasi Eritrėją

Kairo. — Užsieninis E- 
gipto ministeris reikalavo 
priskirt Egiptui buvusią 
Italijos koloniją Eritrėją. 
Ethiopijos valdžia pareiškė, 
kad Eritrėja turėtų jai pri
klausyti.

(Sovietų užsieninis komi
saras Molotovas praeitą sa
vaitę sakė, jog Sovietų Są
junga turėtų gauti Eritrė
joj Raudonosios Jūros uos-

Sukilimas prieš Argen
tinos Valdžią Esąs 

Nuslopintas
Buenos Aires, rugs. 26.— 

Diktatoriška Argentinos 
valdžia pranešė, kad ji nu
slopino sukilimą prieš ją. 
Sukilimo vadas generolas 
Arturo Rawson areštuotas.

Užsieninis Argentinos mi
nisteris Juan Cook sakė, 
gal būsią paskelbti valdžios 
rinkimai po keleto savaičių.

JAPONAI NUŽUDĖ 3 
JANKIŲ LAKŪNUS

Shanghai. — Sučiupti do
kumentai liudija, kad japo
nai sušaudė tris iš tų ame
rikonų lakūnų, kurie buvo 
priversti nusileisti į Japoni
ją 1942 m. balandžio 18 d.

STAMBIŲ VOKIETIJO S FABRIKŲ MAŠINOS TEKS SOVIETAM
Frankfurt, Vokietija. — 

Penkių didelių karinių fab
rikų mašinerija vakarinėje 
Vokietijoje, amerikonų už
imtame ruože, bus išimta ir 
pervesta talkininkams, kaip 
dalis atlyginimų iš Vokieti
jos. Tatai pranešė genero
las Eisenhower.

Tuom bus pradėta vyk-

dar vienas žingsnis konsolida
vime demokratinių Amerikos 
lietuvių!

dyt Potsdamo - Berlyno 
konferencijos nutarimas. O 
jis sakė, 15 nuošimčių vo
kiečių 'pramonių ameriki
niame ir angliškame užėmi
mo ruože turi būti perduo
ta Sovietų Sąjungai šešių 
mėnesių eigoje; 10 nuošim
čių tų pramonių įrengimų 
turi būti tuojau pervesta 
Sovietam, atsižiūrint į di
desnius karinius * Sovietų 
Sąjungos nuostolius.

Taigi suprantamą, kad

Sovietai netrukus gaus ati
tinkamą tų fabrikinių įren
gimų dalį. Pagal šį gen. EĮi- 
senhowerio patvarkymą, 
bus neužilgo perleista tal
kininkams mašinerija iš 
sekamųjų fabrikų:

Požeminis elektros jėgos 
fabrikas Gross-Draftwork 
-Mdnnheim. Šis fabrikas 
gamino elektrą stambiai 
vakarinės ir pietinės Vokie
tijos daliai.

Bremen - Deschemag -

Weher laivastatykla Bre
mene, kur buvo statoma 
Vokietijai šarvuotlaiviai, 
naikintuvai ir submarinai.

Kugelfischer Georg Scha
efer fabrikas Schweinfurte, 
didžiausia Europoj ball

bearing (mechaninių šruo- 
tų) dirbykla.

Bayerische Motoren fab
rikas Muniche, viena iš di
džiausių Vokietijoj1 lėktuvi
nių motorų dirbyklų.

Požeminis lėktuvų dalių

ir trokų dalių fabrikas Ne- 
ckarelze, arti Heidelbergo.

Amerikonų komanda įsa
kė tenaitiniams vokiečių 
miestų majorams pasirū
pinti, kad tų fabrikų įren
gimai būtų išimti ir išveži
mui paruošti. i

Menama, kad amerikonai, 
reikalaus palikti jiems 
naudoti kai kuriuos Breme
no laivastatyklos įrengi
mus, nes amerikiniai laivai 
ten taisomi.

lėtų ir jų kraštai turėti bal
są. Bevinas pasijuto pri
verstas pakeisti savo pozi
ciją, ir pasižadėjo remti 
pasiūlymą dėlei bendrosios 
talkininkų kontrolės komi
sijos Japonijai. Tokiai kon
trolei pritarė ir Chinijos už
sienio reikalų ministeris. 
Sovietų reikalavimas tuo 
būdu sustiprintas.
Amerikiečių Elgesio Pa

vyzdžiai Japonijoj
Molotovas priminė pa

vyzdžius perdaug atlaidaus 
amerikonų apsiėjimo su ja
ponais. Taip antai, buvo su
šauktas 'būrys japonų ka
reivių ir įsakyta jiems nu
sivilkt karinius drabužius, o 
apsivilkt civiliniais. Kada 
tie japonai persirengė civi
liai, tai amerikonai sugrą
žino jiem ginklus ir pasky
rė juos veikti kaip polici
ninkus.

Spėjama, kad bendrosios 
talkininkų kontrolės komi- 

(Tąsa 5-me pusi.)

200 Prašymą Leist 
Darbininkam Bal
suoti Dėlei Streiką
Washington. — Valdinė • 

Darbo Santykių Taryba per 
25 dienas gavo 200 unijinių 
prašymų iš įvairių pramo
nių darbininkų, kad paskir
tų jiem balsavimus, per ku
riuos jie nuspręstų, ar 
streikuoti.

Taryba jau paskyrė bal
savimus streiko klausimu 
General Motors ir Chrysle- 
rio automobilių darbinin
kams, spalių 24 ir 25 d. Ten 
dibra 470,000 žmonių. To
kių balsavimų prašys ir 
200,000 Fordo automobilis
tų.

Washington. — Iki kalė
dų būsią 'paleista 750,000 
Amerikos jūreivių.

SS
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Graikija reikalauja $2,- 
676,000,000 karinių atlygi
nimų iš Italijos.
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Tie japonai, praeidami netoli sargybines būdukės 
prie įėjimo j imperatoriaus palocių, Tokio, vis dar te
beturi nusilenkti prieš Hirohito didybę. Vargšai! Čio
nai, Amerikoje, pilnos gatvės prikartos Hirohito čiuče- 
lų.. Tai toks paprastų žmonių teismas vienam iš vyriau
sių Perlų Uosto kaltininkų. O tenai, mūsų generolo 
MacArthur vadovybėje esančiame Tokio, japonai te
beturi Hirohito garbinti, kaip Dievą. (Paveikslą nu
traukė (U. S. Coast Guard).

f
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Ketvirtad., Rugs?jo 27, 1945

Bus Sunaikinti Tie, Kurie 
Trukdys Lietuvos 

Atsikėlimui

Bausti Kriminalistą Franko!
t

Tarybų Sąjungos atstovo, ambasado
riaus pavaduotojo, Nikolai Novikovo, • 
pareiškimas, jog Ispanijos Franko yra 
tolygus karo kriminalistas, kaip Hitle
ris ir Mussolinis, buvo sutiktas didžiulės 
masės žmonių karštomis ovacijomis, ra
šo spauda.

Novikovas tai pareiškė praeitą pirma
dienį Madison Sq. Gardene, New Yor
ke, masiniam mitingui, sušauktam Ispa
nijos laisvės reikalais.

Ką gi tai reiškia šis Novikovo pasa
kymas? Ar tai buvo čia jo individualė 
mintis? Žinoma, ne! Tai, ką sakė No
vikovas, jis sakė vardu savo vyriausy
bės, savo krašto tautų vardu.

Franko turi būti pasiųstas velniop, 
pas Hitlerį ir Mussolinį; Ispanijoj pri
valo būti atsteigta demokratinė liaudies 
respublika, kokia buvo 1936 metais! To
kios nuomonės apie Ispaniją yra Tary
bų Sąjungos vyriausybė.

Toji ‘jos nuomonė, deja, labai neati
tinka mūsų krašto vyriausybės nuomo
nei, neigi Anglijos darbiečių vyriausy
bės nuomonei. Šitos dvi vyriausybės su 
Franko didžia dar vis palaiko diploma
tinius ir konžęrcinius ryšius.

Gal šis didžiulis mitingas, • šis New 
Yorko rinktinės publikos entuziastiškas 
užgynimas Tarybų Sąjungos atstovo pa
reiškimo paakstins ir mūsų vyriausybę 
griežtesnį žodį pasiųsti budelio Franko 
adresu.

Turime atsiminti, kad mūsų krašto 
kongrese yra įneštas (kongresmano Cof
fee) specialis bilius, reikalaująs, kad A- 
merika nutrauktų diplomatinius ir ko
mercinius ryšius su dabartiniu Ispani
jos režimu.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the < 

Act of March 3, 1879.

Raita policija saugoja šį milžinišką bendrą AFL-CIO pikietą CIevelande. Ma
siniu pikietu darbininkai atsąkė j policijos žiaurią ataką ant AFL pikieto linijos 
ir sužeidimą 14-kos streikieriy. Pikietai buvo nariai Int. Association of Machinists 
(AFL), streikuojanti prieš Parker Appliance Co. susikirtime dėl ilgiau išdirbu
sių darbininkų teisių.
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10,000-nis ‘Pravdos’ Numeris
Š. m. rugsėjo 24 d. išėjo Maskvos dien

raščio “Pravdos” 10,000-nis numeris. Ta 
proga laikraštis išėjo pagražintas.

Pirmasis “Pravdos” numeris pasirodė 
1912 metų gegužės 5 dieną (daug 
maž vieneriais metais vė
liau, negu mūsų Laisvė). Per visą laiką 
“Pravda” buvo Bolševikų Partijos orga
nu ir ją globojo, ją pridabojo toki geni
jai, kaip Leninas ir Stalinas.

Prieš 33 metus pasaulis nekreipė jo
kio dėmesio į šį laikraštį. Ką gi jis tuo
met reiškė? Bolševikų partija buvo, pa
lyginti, smulkutė ir veikė pagrindyj. Le
ninas gyveno užsienyj, o jo sandarbinin- 
kai, kurie tuomet buvo Rusijoje, vieni 
sėdėjo kalėjimuose, kiti ištrėmime, treti 
darbavosi slapta, gaudomi, sekiojami 
caristinės policijos.

Pasaulis tuomet nekreipė dėmesio į 
garsųjį posakį: “Iš kibirkšties įsidegs 
liepsna!...” Iš nedidelio judėjimo išsiplės 
milžiniškas sąjūdis, kuriam bus lemta 
suvaidinti kolosališkas vaidmuo!...

“Pravda” švietė, organizavo ir konso
lidavo ne tik bolševikų partiją, bet ir 
visą darbininkų klasę Rusijoje, ruošda
ma ją didiesiems, istoriniams žygiams.

Ir tie žygiai savo čiukuro pasiekė 1917 
metais, kai didvyriškoji Rusijos darbi
ninkų klasė, vadovaujama bolševikų par
tijos, paėmė valstybės galią į savo ran
kas, į darbininkų, valstiečių ir kareivių 
tarybų rankas.

Čia “Pravdos” vaidmuo jau pasikeitė. 
Ji patapo valdančiosios partijos organu, 
ji patapo švyturiu Rusijos’ revoliucijai.

Šiandien retai rasi pasaulyj žmogų, 
kuris nebūtų girdėjęs apie “Pravdą”. 
Šiandien visas pasaulis atydžiai seka 
“Pravdos” vedamuosius (editorialus), 
josios kolumnistų - bendradarbių pasisa
kymus. Nes kiekvienas “Pravdos” edi- 
torialuose telpąs žodis yra giliai apgal- 

. votas ii’ reiškiąs bolševikų partijos Cen
tro Komiteto nuomonę.

Amerikos spaudos korespondentai pa
stebi, kad, jei šiandien būtų užtenkamai 
popiero, tai Maskvos “Pravda” galėtų 
lengvai spausti 6,000,000 egz. kasdieną 
ir visi jie pasiskleistų. Deja, popiero 
(dėl praėjusio karinio siaubo) dar vis 
stoka ir dėl to “Pravdos” kasdieninė cir- 

.kuliacija tėra tik 2,000,000 egz. Dėl to 
jos beveik kiekvienas egz. skaitomas ke
leto- asmenų.

Be to, “Pravdos” “metzai” kasdieną 
lėktuvais nuvežami į Leningradą, Kuibi- 
ševą, Baku ir Rostovą, kur vietoje spau
džiamos ir skleidžiamos josios kopijos.

Tokį tai vaidmenį vaidina Lenino ir 
Stalino įkurtoji ir auklėtoji “Pravda”!

Kas Ką Rašo ir Sako

Tarybą Lietuvos spaudoj skaitome ugningą atsi
šaukimą į visą lietuvių tautą, i š 1 e istą Aukščiausios 
Tarybos Ketvirtosios Sesijos, kuri įvyko Vilniuje bir
želio mėnesį. Lietuvos žmonių atstovai griežtai pareiš
kia, kad Kubiliūnų ir Plechavičių paliktiems fašistų a- 
gentams nepavyks sutrukdyti Lietuvos atstatymo dar
bą, kurio taip nuoširdžiai ir tokia šilta ranka imasi vi
sa tauta. Atsišaukime skaitome:

Vi's Tos Demokratijos Vardu!
Tūli Amerikos laikraštininkai džiau

giasi gavę progos pasikalbėti su Japo
nijos imperatorium Hirohito. Ar yra kuo 
džiaugtis ir didžiuotis? Mes nemanome. 
Juk Hirohito yra mūsų belaisvis, kaip 
sakoma (Jis, be to, yra karo krimina
listas). Rodosi, pasikalbėti- su belais
viu nėra jokia jau garbė. Bet snobiški 
komercin. spaudos atstovai džiaugiasi ir 
didžiuojasi tuo!

Ką gi Hirohito pasakė? Kokią sensa
ciją jis pasauliui paleido?

Ogi tai, kad jis, tasai karo krimina
listas, tasai “dievas-karalius” priešingas 
revoliucijai. Didelis tai dalykas, kad 
monarchas ir karo kriminalistas yra 
priešingas revoliucijai, per kurią liaudis 
galėtų įgyti daugiau laisvės! Hirohito 
trokštąs “demokratinės monarchijos”, 
tokios, kaip Anglijoj (Kodėl ne tokios, 
kaip prie kaizerio Wilhelmo Vokieti- 
joj?).

Tokis tai “dievo-imperatoriaus” kal
bos branduolys.

Apgailestaujant tenka pasakyti, kad 
tūla Amerikos spauda tąjį Hirohito pa
reiškimą pernelyg išpūtė, išbūbnijo, ta
rytum tai būtų kažin kas tokio didelio ir 
nepaprasto. t

Mes laikomės savo senos pozicijos Ja
ponijos atžvilgiu: monarchija privalo 
eiti šalin, liaudis turi ten imti šalies 
reikalus tvarkyti ir visi karo krimina
listai, visi fašistai, visi reakcininkai tu
rėtų būt suimti ii’ teisti už kriminalys- 
tes, jų atliktas Jungtinėms Tautoms ir 
Japonijos liaudžiai. Hirohito, mūsų nuo
mone, turėtų būti tuojau suimtas ir pa
talpintas į kaltinamųjų — karo krimi
nalistų — suolą!

PO MASKA INDIVIDUA
LINĖS LAISVĖS

“Industrial News Re
view” leidžiamas gynimui 
kapitalistinio išnaudojimo. 
Begėdiškai atvirai šis biule- 
tinas smerkia kiekvieną pa
žangą, atmeta kiekvieną 
darbo žmonių reikalą. La
bai dažnai iš jo galima pa
tirti, ko siekia ir prie ko 
ruošiasi Amerikos valdan
čioji klasė.

Štai iš rugsėjo 24 dienos 
laidos sužinome, kad toji 
klasė ruošiasi visuotinam 
pramoniniam karui prieš 
darbo unijas. Tąjį karą ji
nai, kaip ir paprastai, ves 
po maska.. “individualinės 
laisvės”. Straipsnyje “Argi 
Gobšumas Turės Laimėti?” 
skaitome:

“Spėjama, kad Amerikos 
laukia aštriausių streikų era. 
Unijų vadai davė žodį unijų 
lokalams, kad jie turi lais
vas rankas’ streikuoti, kada 
tiktai jie pasirengę. Amati- 
nės unijos jau pasiruošusios 
nebepriimti naujų narių. Jos 
tikisi palaikyti gerbūvį dėl 
saujalės, išlaikydami gamy
bą žemiau pareikalavimo 
unijinėse įmonėse.

“Atrodo, kad unijos ir 
Kongresas pamiršo, jog yra 
toks daiktas, kaip Jungtinių 
Valstijų Konstitucija, kuri 
garantuoja žmonėms teisę 
gyventi, laisvę ir siekimą 
džiaugsmo, kas reiškia teisę 
dirbti. Jeigu mes dar turime 
nors šiek tiek tos Konstitu
cijos, 
vės 
jo 
bet 
kia
leisti žmogui dirbti, kol jis 
neužsimoka duoklės organi
zacijai už privilegiją, 
jam leistų užsipelnyti 
nos ir sviesto?

“Kol šis klausimas 
atsakytas ir kol žmogus
laisvas dirbti ir laisvas pri
klausyti unijai arba nepri
klausyti, kaip jis nori, mes 
negalime Jungtinių Valstijų 
rodyti likusiajam pasauliui 
už skaistų laisvos šalies pa
vyzdį. Už ką gi mūsų 
kovojo, jeigu sugrįžę 
jie negali dirbti, jeigu 
simoka už privilegija 
ti?”

dotis organizacijos laimėto
mis sąlygomis, tai verkia
ma, kad iš jo atimama tei
sė dirbti, kad sulaužoma 
Amerikos konstitucija, kad 
paneigiama individualinė 
laisvė.

O tai reiškia, kad Ameri
kos pramoninkai ruošiasi 
visuotinam puolimui ant or
ganizuotų darbininkų. Taip 
buvo po Pirmojo Pasaulio 
Karo, to reikia tikėtis da
bar. Unijų sustiprėjimas 
karo metu pasidarė kapita
listam kaulu gerklėje.

arba nors žymę lais- 
individualui ir teismą jo- 
apsaugojimui, tai kodėl 
kokia unija arba bet ko- 
pramonę turėtų teisę ne-

kad 
duo-

nėra 
nėra

kariai 
namo 
neuž- 
dirb-

Tai toks kapitalistų to
nas ir tokia demagogija. 
Kad milionai darbininkų1 
jau išmesta iš darbo ir ne
gali gauti darbo, tai jiems 
nesvarbu, nes tai jų, kapi
talistų, kaltė, Bet jeigu at
ėjęs į dirbtuvę dirbti darbi
ninkas turi įstoti į uniją, 
užsimokėti duokles ir nau-

DŽIAUGIASI GAVĘ PA
ŽANGIOSIOS VISUOME

NĖS DAINININKĘ
So. Bostono Darbininkas 

džiaugiasi gavęs savo1 kon
certui garsiąją pažangio
sios lietuvių visuomenės dai
nininkę Birutę Ramoškaitę. 
Birutė yra lietuvių pamylė
ta dainininkė. Klerikalai ją 
iki šiol visaip boikotavo. Ne
buvo už ją pasakę nė žode
lio, kai ji mokėsi ir siekė sa
vo profesijos. Dabar gi Dar
bininkas į padanges Birutę 
kelia ir sako.:

Ji yra koncertavusi įvairiuo
se miestuose, radio stotyse, ir 
su simfonijų orkestrais, kaip 
Jungtinėse Valstybėse, taip ir 
Kanadoje, 1945 m. ji buvo fi
naliste radio serijoje “Metro
politan Opera Presents.” Ji 
dabar yra narė žinomos San 
Carlo operos. Ji puikiai sdve 
užsirekomendavo dainuodama 
su ta opera Rockefeller Cen
ter teatre,

Apie ją 
pę įvairūs 
įvairiuose
tent: N. Y. Herald-Tribune, 
New York Times, New York 
Sun, N.
Musical
Courier, 
Montreal
eil, Quebec, 
Kansas City Star, 
Leader, Hartford 
daugelis kitų.
viams įdomiausia, kad Birutė
moka daugelį lietuvių liaudies 
mylimų, lietuvių kompozitorių 
dainelių. Ir jas taip interpre
tuojančiai dainuoja, kad visus 
klausytojus labai sujaudina.

Biznis yra biznis. Kleri
kalai, beplūsdami .pažangią
ją visuomenę, taip nusiga- 
nė, jog nebeturi savo meni
nių jėgų. Jie turi jas skolin
tis iš apspjaudytos pažan- 
giosios* visuomenės.

Mes žinome, kad Birutė 
tam klerikalų koncerte bus 
pažiba,? kaip ji būna visuose 
parengimuose, kur ji dai
nuoja.

New Yorke.
yra puikiai atsilie- 

muzikos kritikai 
laikraščiuose, bū-

Y. Staats-Zeitung, 
America, Musical 
Journal American, 

Daily Star, Le Sol- 
Ottawa Journal, 

Musical 
Times ir

Bet kas lietu-

“Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, susirin
kusi į savo IV sesiją 
džiaugsmingu metu, kada 
narsioji Raud. Armija į- 
temptomis ir sunkiomis ko
vomis, padedama mūsų są
jungininkų, pasiekė galuti
nę pergalę, — siunčia iš su- 
naildnimo pavojaus galuti
nai išvaduotai lietusių tau
tai savo širdingą pasveiki
nimą.

“Hitlerinė Vokietija, su- 
kėluš’i kruviną pasaulinį ka
rą, buvo atnesusi Lietuvai 
ir visai lietuvių tautai žiau
rią okupaciją; Vokiškieji o- 
kupantai žudė mūsų kraš
to žmones, atiminėjo žemę 
iš valstiečių. Lietuvą už
plūdo vokiški kolonistai, 
Kurie čia, lietuvių žemėse, 
kūrė savo dvarus, lietuvius 
valstiečius bežemius ir ma
žažemius darė savo bau
džiauninkais. Vokiškie
siems okupantams jų kruvi
ną darbą dirbti padėjo sau
jelė lietuvių tautos išgamų 
su Kubiliūnu, Plechavičium 
ir kitais buržuaziniais na
cionalistais priešakyje. Ku
biliūnų, Plechavičių ir vo
kiškų okupantų rankomis 
buvo deginami lietuviški so
džiai, buvo kankinami ir 
žudomi Lietuvos. žmonės, 
buvo varoma į hitlerinę ka
torgą ir naikinama lietuvių 
jaunųpmenė ir inteligenti
ja, buvo apvagiama, api
plėšiama visa Lietuva, ir vi
sai lietuvių tautai buvo ren
giama baudžiava vokiškųjų 
ponų dvaruose, vergovė ir 
pagaliau visiškas sunaikini
mas. mW

“Betgi lietuvių tauta ir 
tomis sunkiomis dienomis 
galvos nenulenkė ir vilties 
nepametė, nes ji buvo ne 
viena. Drauge su Lietuva 
buvo visos Tarybų Sąjun
gos tautos. Tarybų Sąjun
gos Raudonoji Armija, su
daryta iš visų tarybinių 
tautų geriausių sūnų, iš
mintingojo karvedžio ir va
do draugo Stalino vadovau
jama, pasiaukojamai pakė
lusi sunkias kovas, sutriuš
kino grobikų vokiečių armi
jas, išvarė jas iš visų Tary
bų Sąjungos žemių ir išva
davo nuo grobikų vokiečių 
Lietuvą.
• “Lietųjų tauta didžiuo
jasi tuo, kad ji su visomis 
Tarybų Sąjungos tautomis 
kovojo prieš vokiškuosius 
grobikus. Lietuvių tautos 
sūnūs Raud. Armijoj ir ta
rybinių partizanų eilėse gy
vai prisidėjo prie grobikų 
vokiečių sunaikinimo.

“Siunčiame karštą sveiki
nimą ir padėką Lietuviška
jai Raudonosios Vėliavos 
Ordino Klaipėdos divizijai, 
jos generolams, karinin
kams, viršiloms, 
tams, kovotojams 
didvyriškus žygius kovoje 
prieš vokiškuosius 
kus.

“Siunčiame karštą sveiki
nimą ir reiškiame padėką 
didvyriškiems Lietųv. par
tizanams, i_L2“ 
grobikų vokiečių

“Sveikiname ir 
padėką broliams

socialistinė

okup'antauir
Kubiliūnai,

lietuviams, padejusiems ko
voje prieš fašistinius oku
pantus.

“Išvaduota mūsų bran
gioji Tarybų Lietuva vėl 
keliasi iš griuvėsių naujam 
gyvenimui. Tarybinė Vy
riausybė ir bolševikų parti
ja deda visas pastangas, 
kad gyvenimas kuo grei
čiau įeitų į normalias vė
žes, kad visas jėgas galima 
būtų skirti atstatomajam 
mūsų respublikos darbui. 
Atstatomi vokiečių su
griauti fabrikai, grąžinama 
valstiečiams žemė, kyla vi
so krašto kultūrinė gerovė.

“Lietuvos darbo žmonės 
su pasiryžimu ir džiaugs
mingai dirba nesigailėdami 
triūso, kad ko greičiau bū
tų užgydytos karo padary
tos žaizdos, kad klestėtų ir 
stiprėtų mūsų 
tėvynė.

“Vokiškieji 
jų pakalikai
Plechavičiai, išbėgdami iš 
Lietuvos, paliko čia savo a- 
gentų — lietuviškai vokiš
kųjų nacionalistų. Šie lietu
vių tautos išgamos žmonių 
žudymais, plėšimais, ūkių 
deginimais nori sutrukdyti 
Tarybų Lietuvos atkūrimo 
darbą.
'“Jiems tai nepavyks. Jie 

bus Siinaikinti, kaip ir jų 
buvę darbdaviai — grobikai 
vokiečiai. Juos sunaikins 
lietuvių tauta, kaip biau- 
rius išdavikus ir išgamas.

“Šiems svetimų pavergė-Ą > 
jų samdiniams ir pikčiau- 
siems lietuvių tautos prie
šams pavyko suklaidinti 
kai kuriuos nesusipratu
sius žmones ir smurtu bei 
apgaule juos įtraukti į sa
vo gaujas. i

“Karui pasibaigus Tary
bų Lietuvos Vyriausybė už
tikrino visiems, kas netruk
damas išeis iš nacionalisti
nių gaujų ir grįš į ramų 
darbą, visišką dovanojimą 
jų paklaidų ir sunkių nusi
kaltimų, padarytų prieš 
.tautą ir tėvynė.

“Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos IV sesija pri
taria Lietuvos TSR Vyriau
sybės kreipimesi į lietuvių 
tautą paskelbtai amnestijai 
tiems nacionalistinių gau
jų dalyviams, kurie tuoj 
apleis gaujas ir pripažins^ * 
savo paklaidas ir nusikalti
mus prieš lietuvių tautą ir 
Tėvynę. Bet kas ir toliau 
tęs savo kruvinus darbus, 
kas kenks ir trukdys krašto 
atstatymo darbą savo nusi
kaltimais, tas susilauks to
kio pat likimo, kaip ir gro
bikai vokiečiai bei jų sam
diniai.

“Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos Aukš-

serzan- čiausiųįi Taryba kviečia vi
jų sus Tarybų Lietuvos gyven

tojus sustiprinti garbingą 
mūsų tėvynės 
darbą, atkūrimą

v uz

grobi-

triuškinusiems 
užnugarį, 
reiškiame 
Amerikos

atstatymo 
mūsų su

degintų miestų ir kaimų, 
mūsų žemės ūkio ir pramo
nės įmonių, mūsų mokyklų, 
mokslo ir meno įstaigų, dar 
aktyviau prisidėti prie ko- 
vos su taikos ardytojais iš-1 
gamomis — lietuviškai vo
kiškaisiais nacionalistais.”

f
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Trečias puslapis

Laisvoji Sakykla

1

Nelmdina Miegančio
Šalę žiaurių ir keistų pa

pročių, mūs kariškiai vaiki
nai randa ir jiems patinka
mų.

Naujoj Kaledonijoj jan
kiai patyrė, jog sulyg vie
tos gyventojų įsitikinimo, 
nevalia miegančio išbudin
ti, nes, sulyg jų manymo, 
žmogui užmiegant, jo dvasia 
kūną apleidžia. Ir jeigu kas 
nors tokioj padėtyj miegalį 
išbudintų, jis mirtų. Dvasia 
gali atgal į kūną grįžti tik
tai miegančiam.

Burmoje nevalia pakeisti 
miegančiojo pozicijos, nes 
sugrįžusi dvasia gali nepa
žint saviškio, kas vėl reikš
tų mirtį.

Prietarai, visokios geros 
ir blogos dvasios, sulyg anų 
įsitikinimų, nulemia žmo
nių likimą. Patys gyvento
jai dvasių nemato, užtat 
randasi visokie ' burtinin- 
kai-kunigai, kurie, už atly
ginimą, tarpininkauja žmo
nėms su dvasiomis. Neku
rtose vietose užtenka burti
ninkui sučiupt nupjaustytus 
kojų ar rankų pirštų nagus 
arba plaukų pluoštą ir jau 
burtininkas galįs tokį as
menį ir visiškai pražudyti. 
Kaip visur, taip ir pas 
anuos, išsigelbėjimui nuo 
piktų dvasių, per burtinin
kus galima pasigerinti ge
roms dvasioms ir laimė pa
sieks.

Begaliniai prietaruose yra 
paskendusi Anglijos valdo
ma Indija. Indija turi 350 
milijonų gyventojų, gi An
glija, turėdama 47 milijo
nus gyventojų, globoja ir 
ignoracijoj laiko daugelį 
milijonų kolonistų. Indijos 
gyventojai išsiskirstę į tūk
stančius įvairių sektų. Dėl
to ir vieni kitų neapkenčia, 
bijosi. Viena jų sekta ma
no, jeigu ateisto (netikin
čio į burtus) šešėlis užpuo
la ant jo valgomo maisto, 
maistas užsinuodija, tenka 
jį sunaikinti. Taipgi sudau
žoma lėkštės ir indai, iš ku
rių netikintys valgė.

Šventos Karvės
Žymi Indijos gyventojų 

dalis karves laiko švento
mis, nevalia jų paliesti. 
Žmonės įtikinti, jog karvė 
yra antra jų motina, jeigu 
tikroji motina mirtų.

Karvės dievinimas. turi 
gilesnę reikšmę. Ištikus 
gamtos nelaimei, neužderė
jus derliui, karvė esti mai
sto šaltiniu, tad reikėjo su
rasti būdas karvės apsaugai 
nuo papjovimo ir tas po 
truputį rišosi su religijos 
mitu, pakol galutinai karvė 
likosi šventa.

Indusai da tiki, jog žmo
gui mirus, jo dvasia įsikū
nija karvėje, paukštyje ar
ba beždžionėje. .

Indija, turbūt, yra tirš
čiausiai apgyventa žemės 
kamuolio dalis. Didžiausia 
moters laimė — turėti daug 
vaikų, ypač berniukų.

Indija — kaipo pusiau 
tropiška šalis, taipgi apnik
ta visokiais vabzdžiais ir 
nuodingom gyvatėm. Gyva
tės, kaip ir karvės, religi
niam mite turi sau vietą, 
tad jų naikinti negalima. 
Gyvatės lenda į gyvenamus 
namus, nuodingai įkanda 
kūdikius 
kadangi 
skaitoma 
ninkės 
žvėrelius,
goose, kurie erzina gyvatę, 
pakol ana pailsusi sukrin
ta. Tuomet žvėrelis prišo
kęs perkanda gyvatei gerk-
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Akyvaizdoje faktų, 
Lietuvos gyventojai — 
šiandieninės santvar- 

— yra pilnai užganė- 
Tysliava bando juos

' t

Generolui Hideki Tojo perleidžia amerikoniško kraujo pastangose išsaugoti jo 
gyvastį, kad galėtu jį teisti kaipo No. 1 karo kriminalistą. Jis pasišovė bandy
damas nusižudyti. (J. V. Laivyno paveikslas per Federated Pictures).

bei suaugusius. O 
užmušti gyvatę 

grieku, tai šeimi- 
namuose laikosi 
vadinamus mon-

rugsėjo 30 dieną, Lietuvių 
Parke, Chestnut Hill Road, 
Waterbury, Conn. Pradžia 1 
vai. dieną.

Įžanga 25c, su taksais.
Šokiams gros John Satulos 

orkestrą.
Bus gerų gėrimų ir skanių 

užkandžių. W
Mes tikime, kad pasimaty

sime su visais tame piknike.
Rengimo Komisija.

Portland, Oregon
atro- 
žmo-

So. Boston, Mass

Visko Po Biskį
Karui pasibaigus jau 

do kitaip. Taip sakant, 
gus pradeda gyventi naujai.
Portlando mieste ypatingai 
įvykęs pasikeitimas, nes labai 
daug darbininkų 
darbo, 
kurie 
dabar 
Darbų 
žia

Asmuo išgyvenęs Indijoj 
30 metų pasakoja, jog tūlo
se vietose, privisus name 
vabzdžių, šeimininkai su
kviečia savo artimus ir per 
naktį leidžia vabalams mis
ti jų kūnu. Skruzdžių ir 
musių ne tik kad nenaikina, 
bet kartais išdeda joms me
daus ar kitokių saldėsių. 
Nekurie indusai nevalgo 
prie artificialės šviesos, nes 
bijosi, kad bevalgant gali 
kartais nuryt musę ar kito
kį vabalėlį, atimt jam gyvy
bę. K. Petrikienė.

WATERBURY, CONN

LDS Ir ALDLD Kuopų Pikni
kas geriau Pavyko Negu 

Tikėtasi
Rugsėjo 16 d. įvyko Mon

tello, Mass. LDS 62-ros kuo
pos ir ALDLD 2-ros kuopos 
bendrai rengtas piknikas. Die
na buvo saulėta, nešilta, jau 
rudens vėjelis pūtė. Kai tre
čia valanda jau pilnas parkas 
buvo automobilių ir vienas 
apelsininės spalvos didžiulis 
autobusas, kas reiškė, kad tai 
pokarinis laikas, nes per karo 
kelius metus toki vežimai ne
buvo piknikuose.

Svečių buvo iš visos apylin
kės miestų. Kaip 6 vai. pradė
ta ištikro koncertinis progra
mas. Garsiakalbis aiškiai per
duoda balsą, kad ir toliau sto
vintieji girdi. Publika 
tūkstantinė.

Programo pildytojai: 
nas jaunuolis Richard
accordion solo, jo grajinimą 
publika priėmė gausiais aplo
dismentais. Pirmininkas paaiš
kino reikšmę užsibaigimo an
tro pasaulinio karo ir perskai
tė Kosto Korsako eiles At
gimimo Daina. Tada Harmo
nijos Kvartetas, akompanuo
jant H. Žukauskaitei, sudai
navo porą dainų. Publika ne
norėjo paleisti, pasiaiškino, 
kad dainuos antru atveju. 
Perstatoma dainininkė Akvi- 
lia Siauriutė. Ji savo dainavi
mu taip sužavėjo publiką, kad 
net tris sykius iššaukė ją dai
nuoti. čia pirmininkas vėl da-

buvo

Jau-
Baris,

atleista iš 
Ir daugybė darbininkų, 
karo metu suvažiavo, 

yra bedarbių eilėse, 
labai trūksta, o vald-

ir kompanijos mažai į tai 
atydos kreipia. Tai matote, 
kokia yra tvarka prie kapita
lizmo.

Kol žmogus yra sveikas, 
tvirtas, kapitalistams reika
lingas, tai jie tave samdo. Bet 
kaip Lk jiems nereikalingas, 
kaip tik iš tavo darbo negali 
daryti pelnus arba nusenai, 
negali jiems tiek padaryti, 
kaip jie nori, tai tave išmetė 
iš darbo į gatvę ir tu žinokis.

žinoma, kad su žmogumi 
taip negalėtų elgtis, tai dar
bininkai turėtų visi organizuo
tis į darbo unijas, vieningai 
laikytis, kaip vienas, reikalau
ti darbų ir senatvėj pensijos.

Taip pat ir mūsų kareiviai, 
kurie sugrįžta namo, tai turi 
reikalauti jiems darbo, 
jie būtų 
kad vėl 
kampų 
kaip po 
ro, kad

Lietuvos žmonių, kurie tiek 
daug nukentėjo nuo hitlerinin
ku karo.

Piknike dirbo: F. V. Vais
kiai, S. Umbrozas, O. Rimkus, 
S. Stuprienė, O. Murphy, A. 
Bruchas, A. Mack, L. Jezels- 
kienė ir J. Karbanski. Visiems 
dirbusiems tariame širdingai 
ačiū, kad jie atliko tiek daug 
darbo ir dėka tam liko gra
žaus pelno. Taipgi ačiū muzi
kantams dr. H. Bush ir Rūta 
Bush, kurie veltui pagrajino. 
Ačiū drg. O. Umbrozienei už 
paaukavimą ir Ulskienei *hž 
sūrius. Priklauso dėkui drg. 
D. Slizes už keiką ir A. Murp
hy už aukotą duoną. Didis1 
ačiū drg. R. Smalenskienei už 
paaukavimą didelio stiklinio 
indo mėsos kepimui. Jis buvo 
išleistas ant tikietukų; taipgi 
ačiū Jim Karbanskui už paau
kavimą kvortos degtinės, kuri 
taip pat buvo išleista ant ti
kietukų. Ant tikietukų 
išleista ir Ulskienės sūris
tuos daiktus padaryta $29. 
Atsiprašau, jeigu kurių "vardų 
nepaminėjau.

Baigdamas turiu pasakyti, 
kad visi ir visos dar nuošird
žiau dirbtume auklėjimui Lie
tuvių Literatūros Draugijos, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo, platinimui dienraščių 
Laisvės ir Vilnies, 
sų organizacijos, 
prie laimingesnio

buvo 
ir už

it ad 
aprūpinti darbais, 

nereikėtų ant gatvių 
•obuolius pardavinėti, 
Pirmo Pasaulinio Ka- 
buvo.

nes tai mū- 
mūs vadai 

gyvenimo.
J. S.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kp. ir Lietuvių Parko 
Bendrovė rengiasi prie pasku
tinio šią vasarą pikniko.

Praeitame 28 kp. susirinki
me, valdybos raporte draugas 
S. Meisonas, kuopos finansų 
sekretorius, pranešė, kad kuo
pa šiemet stovi gerai nariais. 
Beveik visi seni nariai pasimo- 
kėjo mokestis už 1945 metus 
ir per draugo S. Meisono pa
sidarbavimą buvo gauta 14 
naujų narių į draugiją. Bet 
jis taipgi tame raporte pra
nešė, kad kuopa finansais sto
vi labai žemai, o pinigų rei
kia dėl palaikymo kuopos ir 
dar atsiranda visokių svarbių 
visuomeninių reikalų, dėl ku
rių reikia paaukoti iš kuopos 

 

iždo. Jis sakė, kad piktinai, 
kurie buvo rengiami iš pa 
sario dėl draugijų labo, vo 
lietaus sugadinti, nes beveik 
kiekvieną nedėldienį praeitą 
vasarą lietus lijo, ir pelno nuo įLLD 28 kp. reikia dėl palai- 
piknikų labai mažai liko.. Jis 
davė sumanymą, kad būtų su
rengtas dar vienas, paskutinis 
šių metų piknikas. Visi nariai 
su tuomi sutiko ir nutarė reng
ti pikniką, nors jau oras ir ei
na šaltyn.

Kadangi tame susirinkime 
buvo 3 Lietuvių Parko Ben
drovės valdybos nariai, tai jie 
pasiūlė, kad piknikas būtų 
rengiamas bendrai LLD 28 
kp. ir Parko Bendrovės. Susi
rinkimas su tuomi sutiko- ir 
buvo išrinkta komisija dėl to 
darbo.

Dabar jau piknikas yra bai-

šiame parengime ir 
draugus atsivestu- 
padaryti jį pasek-

miestų 
tai: iš 
Haven, 
Bristol,

pasibaigus pasibaigėKarui
ir Lend-Lease pagalba kitoms 
šalims. Pas mus Chamber of 
Commerce surengė pietus di
deliame Multnomah viešbutyj 
pagarbai Sov. Sąj. supirkimo 
komis, šiame bankiete buvo 
viso miesto viršininkai. Kalbė
jo Sovietų Sąjungos admiro
las S. S. Ramishvili ir jis savo 
kalboj sakė, kad Sovietai per 
Portlando uostą išvežė vi
sokių tavorų į savo šalį, per 
tris ir pusę metus, net 3,700,- 
000 -tonų, vertės apie dviejų 
bilionų dolerių. Per tą laiką

Baltimore, Md

vė platesnį paaiškinimą apie i iš Sovietų Šalies į Portlandą

giamas surengti ir mes atsi
kreipiame į visus 28 kuopos 
narius ir į Lietuvių Parko 
Bendrovės šėrininkus, kad vi
si dėtumėt pastangas patys 
dalyvauti 
kad savo 
mėt, kad 
mingu.

Mes taipgi kviečiame visus 
Waterburio ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti šiame pikni
ke. Mes ačiū pasakysime 
jiems, kad ir iš kitų 
geri draugai, kaip 
Bridgeport, New 
Hartford, Ansonia,
Naugatuck ir kitur, atvyktų į 
šį parengimą praleisti laiką* 
su savo pažįstamais.

Taipgi malonu būtų matyti 
lietuvius farmerius iš South- 
bury, Woodbury ir Bethlehem, 
Conn., šiame piknike.

Pinigai abiem organizaci
joms yra labai reikalingi;

kymo kuopos ir dėl visuome
ninių svarbių reikalų. Parko 
Bendrovei reikalinga dėl už
laikymo parko ir jo pataisy- 

Ateinantį pavasarį par- 
reikes daug taisyti, nes 
praeitus kelis metus nie- 
nebuvo taisoma, nes ne

mo. 
kas 
per 
kas 
buvo galima gauti nei darbi
ninkų, nei medžiagų; visi bu
vo užsiėmę su karo darbais. 
Dabar jau karas baigtas ir 
gal bus galima , geriau visko 
gauti, todėl turime rengtis 
dėl pataisymo parko ateinantį 
pavasarį.

Piknikas įvyks nedėldienį,
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svarbą LDS ir ALDLD kvies
damas, kad kiekvienas lietu
vis turėtų prigulėti prie tų 
organizacijų. Tada 
vėl sudainavo porą 
programas užsibaigė. Visi jau
ni ir suaugę draugiškoj nuo
taikoj linksminosi iki vėlaus 
vakaro. Montello jaunuolių 
orkestras neskūpėjo muzikos..

Patarnavimui užkandžių 
darbavosi: H. Tamošauskie
nė, Žukauskienė, Niukienė, J. 
Jusienė,. M. Vallan, H. Sima- 
naučienė. šiaip pasidarbavo 
Rainardienė ir Buivydienė. 
Prie gėrimų patarnavimo dir
bo : Niukas, Tamulevičius, K. 
Žukauskas, G. Lekas, Mickevi
čius ir kiti pagelbėjo.

Reikia pasakyti, kad šis So. 
Bostono kuopų piknikas ge
riau nusisekė, negu rengėjai 
tikėjosi ir faktas, kad koncer
tinis programas yra geras da
lykas, kad ir po atviru dangu
mi, nes publika atydžiai klau
sos. D. J.

Kvartetas
dainų ir

buvo atplaukę 586 laivai. Jis 
baigdamas savo kalbą gra
žiai padėkojo Portlando žmo
nėms už nuoširdžią pagalbą 
ir dėkavojo visiems Amerikos 
žmonėms. Baigė šūkiu: “Lai 
gyvuoja Sovietų Sąjungos ir 
Am er ik,o s draugiškumas!” 
Admirolas SS. Ramishvili yra 
Sovietų Sąjungos pirmininkas 
Ramiojo Vandenyno pakraš
tyj supirkimui reikmenų.

Iš lietuvių veikimo kaip kas 
irgi reikia parašyti. Šią vasa
rą mes turėjome bendrai su
rengę vieną pikniką pas drgg. 
Ulsknius, Oregon City, Ore
gon. Pikniką rengė LDS 106 
kp. ir ALDLD 223 kp. iš Ore
gon City ir ALDLD 4 kp. iš 
Portlando. Piknikas gerai pa
vyko ir pelno liko $177.35. 
Ęelnas bus paskirtas geriems 
tikslams.

šią vasarą per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą z esa
me pasiuntę i.$216 pagalbai

Rugsėjo 10 d. Liet. Lit. 
Draugijos 25 kp. laikė susi
rinkimą. Narių skaitlingai at
silankė ir rimtai svarstė Drau
gijos reikalus. Finansų sekre
torius J. Deltuva raportavo, 
kad jau visi nariai už 1945 
metus yra pasimokėję ir gau
ta 6 nauji nariai. Kiti kuopos 
reik ai i gerai tvarkosi.

Komisija pasamdymui busų 
į dienraščio Laisvės pikniką, 
kuris įvyko Philadelphijos a- 
pylink&j, raportavo, kad visas 
reikalas gerai pavyko. Buvo 
pasamdyti du busai, kurie bu
vo pilni žmonių. Kompanijai 
užmokėta $186.44, kuopai li
ko $28.06 ir $8, kuriuos drg. 
J. Ančiukaitis pridavė komisi
jai busų tvarkymo. Tie pinigai 
buvo sukolektuoti iš keliau
ninkų piknike dėl valgių ir 
gėrimų, beticada maisto ir gė
rimo pritrūko, tai pinigai par 
siliko kuopai. Kuopa nutarė 
pinigus palaikyti iki sekamų 
metų ir kada bus vėl organi
zuojami busai į dienraščio 
Laisvės pikniką, tai jie ir bus 
sunaudoti keliauninkų gerovei.

Nutarta prisidėti prie ren
giamo tarptautinio koncerto, 
lapkričio 25 d. pagalbai Lie
tuvos žmonių. Nutarta pagar- 
syti kuopa būsimame Vilnies 
kalendoriuj už $10 ir paauko
ti Vilnies paramai $10.

Nutarta surengti vakariene 
ir šokiai 13 d. spalių, Lietu-
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VIENYBĖ IR TARYBŲ 
LIETUVA

Sprendžiant iš Juozo Ty
sliavos editorialų ir V. Tys- 
liavienės straipsnių, Vieny
bė yra nusistačiusi kenkti 
Tarybų Lietuvos susitvar
kymui; o abudu — aš taip 
manau — yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių pilie

čiai, 
kad 
prie 
kos
dinti, 
suklaidinti. Nepaisant, kad 
Tysliava iš kailio neriasi 
jiems pakenkti, Lietuvos 
žmonės sau betriusia; sten
giasi atstatyti savo namus 
ir triobėsius, kuriuos vokie
čiai sugriovė ir sunaikino, 
ir tokiu būdu sukurti naują 
gyvenimą. Kad prie dabar
tinių sąlygų gyvenimas Lie
tuvoj nelengvas, tai nėra a- 
bejonės ir ims laiko, pakolei 
žmonės įeis į normales gy
venimo vėžes. Tos eigos te
nai nei Tysliava, nei Tys
liavienė jau nepakeis. Vie
nybė su vos keliais šimtais 
skaitytojų juk Lietuvon vi
sai neįleidžiama ir įspūdžio 
nei ant Lietuvos gyventojų, 
neigi ant jų susitvarkymo 
nepadarys. Rodos, kam gi 
būtų reikalo kelti lermą. 
Bet, matyt, tam yra prie
žastis, o gal ir tam tikras 
išrokavimas.

Pavyzdin, imkime V. Tys- 
liavienės straipsnį iš rugsė
jo 21 d., kuriame jį bando 
savo skaitytojus įbauginti 
komunizmu: net ir armijoj 
atsiradę karininkų ir karei
vių, reiškiančių komunis
tams simpatiją. “Neatsilie
ka ir lietuviai,” tęsia Tys
liavienė. “Vienas pavyzdys, 
tai — šnipas Kazys Pilė
nas, šio karo metu dirbęs 
pašto cenzūroje, New Yort 
ke... Dabar, kai jo “valdiš
ka” tarnyba pasibaigė, kai 
nėra' pavojaus būti išmes
tam, jis išdrįso savo kailį 
parodyti.”

Vadinas, Tysliavienės su
pratimu, visi tie, kurie 
simpatizuoja komu nistų 
tvarkai, yra kame tai nusi
žengę. Jungt. Valstijų kon
stitucija duoda piliečiams 
pilną teisę kalbėti, tarties, 
rašyti, skaityti be keno 
nors leidimo — a^ tai būtų 
kongresinės ar kitos kokios 
komisijos. Ir to Tysliavie
nė dar nežino. Kaslink ma
nęs, tai aš prisipažįstu, kad 
dirbau cenzūroje, bet Tys
liavienei niekada nesu apie 
tai pranešęs ir “šnipinėjau” 
Dėdės Šamo naudai, kad 
jam padėti įveikti priešą. O 
kaslink mano rašinėjimo 
slapyvardžiais ir bijojimo 
būti išmestu iš tarnybos, tai 
ir čia Tysliavienė suklupo. 
Vienybės sandarbininkas 
Domas Klinga, kuris taip
gi tarnavo cenzūroje, nuo
lat rašinėdavo Vienybėj ir 
pasirašydavo savo vardą, o 
niekas jo neišmetė. Gal to
dėl, kad jis rašydavo Vie
nybėj, o ne, leiskime, Lais
vėj? Vadinasi, jeigu manę 
būtų pagavę rašant Lais
vėj, tai būčiau buvęs iš
mestas. — ar netaip, Tys
liavienė?

Kaip matau, tai aš Tys
liavienei nusikaltau ir kitu 
atveju: Atkreipiau visuo
menės domę į jos viešą ša- 
lininkystę ir užuojautą A-

vių Svetainėj 851 Hollins St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bi
lieto kaina $1.25, svečiai už 
bilietą gaus valgyti ir gerti. 
Bus gera muzika šokiams. Se
kantis kuopos sdsirinkimas į- 
vyks 8 d. spalių. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti.

P. Paserskis

merikos išdavikui, Tyler 
Kent, kuris tebesėdi Angli
jos kalėjime už vogimą iš
pardavinėjimą vokiečių a- 
gentams Amerikos Pasiun
tinybės paslapčių. Grįžus 
Tyler Kent Amerikon, šita 
bjauri išdavystė turės būti 
iš naujo tyrinėjama ir, be 
abejonės, Tysliavienei bus 
duota proga pasiaiškinti, 
kodėl ji taip parsidavėlį * 
Tyler Kent užstoja ir gina. 
Tai tau ir smetoninė patri
otė!

Dar yra ir kita priežas
tis, kodėl Tysliavienė ant 
manęs užsirūstino ir/manę 
kolioja. Rugsėjo 12 d. aš 
drįsau Laisvėje pastebėti a- 
pie Tysliavos pasi^rimą, 
kad jisai įgijo Vienybei na
mą ir prašė skaitytojų per
sikėlimui į naują vietą au
kų. Mat, man, žmogui pa
gyvenusiam, išrodo keista, 
kad Vienybė, skaitytojų 
skaitliui mažėjant, galėjo į- 
sigyti namą dabar, o ne 
pirma. Vėl, turint omeny, 
kad leisti laikraštį šiais 
laikais yra net perdaug di
delė našta, ir čia, skaityto
jų skaitliui mažėjant, Tys
liava netik įgijo namą, bet 
ir laikraštį padidino. Vie
nybėj iš rugsėjo 14 d. Tys
liavos atskaitoje paskelbta, 
kad iš viso yra Vienybės 
fonde sumokėta $626.00. 
Kad tokia suma būtų gali
ma įgyti Brooklyne namą 
bent man išrodo keista. 
Kur gi pragyvenimas, dar
bininkų algos, ir t.t. Čia 
kur nors kas neaišku. Im
kime patį Vienybės fondą. 
Kur jisai užregistruotas, 
kas jį prižiūri, iš ko suside
da fondo valdyba? Ameri
kos piliečiai turi teisę rei
kalauti, kad iš surinktų iš 
visuomenės pinigų būtų iš
duotos atskaitos.

Ir tikėk tu žmogau Tys
liavos pasakai, kad jisai su 
$626 kapitalo įgijo Brook
lyne namą!

Kaip Tysliavai ir jo rė
mėjams tas nepatiktų, aš 
neiškenčiu nuo savęs ne- 
pri dūręs:

Dabar Lietuva turi pilną 
autonomiją: vartoja savo 
lietuvių kalbą mokyklose, 
bažnyčiose; valdosi taip, 
kaip jiems patinka, ir, kas 
svarbiausia, Lietuva yra 
Tarybinės Sąjungos narė, 
t. y., Tarybų Respublika. 
Kaipo tokia, ji neturi nie
ko bijosis — gali sau ra
miai tvarkytis ir veikti; su 
laiku sustiprės kultūriniai 
ir ekonominiai. Smetonos 
režimas buvo fašistinis ir 
mėgdžiojantis visokios rū
šies praeities despotus. Kad 
jo aspiracijos buvo nulenk
tos į tai, kad pasilikti Lie
tuvos diktatorium ant visa
dos, tame nėra jokios abe
jonės. Smetonos bandymas 
prisilaižyti Hitleriui jam 
daugiau pakenkė, negu ki
tos klaidos, kurias jis yra 
padaręs.

Nepaisant, kad Valstybės 
Departmentas ir nepakeitė 
Lietuvos ir kitų Pabalti jos 
Valstybių stovio, tačiau su
šaldytiems Amerikoje Lie
tuvos sudėtiems pinigams 
išsisėmus, kažin kokiomis 
pajamomis diplomatai ir 
konsulai padengs nuolatines 
propagandos išlaidas? Vis- 
viena, turės būt galas.

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

\



MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 . PARAŠĖ B. TRAVEN <. —82—

(Tąsa)
Šiame būste buvo keturios spintelės 

drabužiams. Jei jose nebūtų kabėję ke
letas suplyšusių skudurų ir senų maišų, 
būtų buvę galima pavadinti jas tuščio
mis. Aštuoni vyrai gulėjo šiame būste, 
bet jame tebuvo tik keturios spintelės. Ir 
tų keturių spintelių buvo per daug, nes 
jei nieko neturi kabinti, nereikia nė spin
tos. Dėl tos priežasties čia ir tebuvo tik 
keturios spintos. Jau iš anksto buvo nu
matyta, kad penkiasdešimt procentų “Jo
rikės” įgulos nieko neturės, kas būtų ver
ta saugoti spintoj. Durų gi nė viena iš 
keturių spintų netūrėjo, iš to buvo gali
ma spręsti, kad šimtui procentų įgulos 
nereikėjo jokios spintos.

Kambario langeliai, jaučio akys, buvo 
labai maži ir murzini. Klausimas, kas 
juos turi valyti, kartais iškildavo vis iš 
naujo, bet niekas į jį neatsakydavo “aš”. 
O jei kuris atsakydavo “jūs” arba “tu”, 
tai tuojau kildavo labai pikti ginčai, kol 
pagaliau būdavo susitariama, jog valyti 
turi “jis”. Kas tas “jis” bebūtų buvęs, 
kai jį išrinkdavo nuvalyti langus, jis vi- 
sumet turėdavo atlikti pareigas, ir nega
lėdavo dalyvauti šį klausimą balsuojant, 

o be to, ir neturėdavo laiko rūpintis ne
valytais langais. Tuo tarpu dėl vieno lan
go valymo visai nekilo klausimas, nes 
stiklas buvo išmuštas ir jis buvo užkli
juotas laikraščių popierių.

Dėl tos priežasties ir skaisčiai saulei 
šviečiant, visas būstas būdavo paskendęs 
paslaptingoj prietemoj. Abiejų jaučio a- 
kių, vedusių į denį, naktį nebuvo galima 
atidaryti, kadangi kambario šviesa truk
dė dirbti ant tiltelio. Dėl to kambariuo
se oras buvo ramus, prirūgęs, nes nebu
vo jokio traukimo.

Kiekvieną dieną kambarį valydavo tas, 
kuris paskęsdavo purve ir nebegalėdavo 
ištraukti savo kojų arba pamesdavo ada
tą ar sagą. Kartą per savaitę kambarį 
apšlakstydavom sūriu vandeniu. Tą šva- 
rinimąsi mes vadindavom šveitimu ir 
trinimu. Tačiau nebuvo nei muilo, nei 
sodos, nei šepečių. Kas gi privalėjo juos 
duoti? Bendrovė ne. O įgula pati neturė
jo muilo net išsiplauti savo marškiniams. 
Žmogus jau jausdavais laimingas, jei 
kartais kišenėj turėdavai trupinėlį mui
lo nusiprausti veidui. Palikti tokio trupi
nėlio niekur negalėjai. Tebūtų jis buvęs 
tokio dydžio, kaip segtuko galvutė, vis- 
tiek kiekvienas jį radęs, būtų pasiėmęs 
ir niekumet nebegrąžinęs.

Purvo ant grindų buvo toks storas 
sluoksnis ir taip gražiai pridžiūvęs, kad, 
norint jį nuvalyti, reikėjo kirvio. Jei bū
čiau turėjęs pakankamai jėgų, būčiau jį 
išvalęs. Visai ne dėl perdėto švarumo, ku
rio “Jorikės” laive senai jau nebebuvo, bet 
dėl mokslinių priežasčių. Aš buvau tvir
tai įsitikinęs ir to įsitikinimo dar ir šian
dien tebesilaikau, kad, jei nebūčiau buvęs 
taip labai pavargęs, o tą purvą būčiau 
kasęs sluoksnis po sluoksnio, tai tikrai 
būčiau prisikasęs gilesnius finikiečių 
aukso pinigų sluoksnius. Kokius turtus 
būčiau galėjęs rasti, jei dar keletą sluok
snių giliau būčiau įsikasęs, aš nedrįstu 
net pagalvoti. Gal būt, čia gulėjo suslėg
tos ir Neandertalio žmonių protėvio nu
karpytos nagos, kurių jau taip senai ir 
vis nesėkmingai ieškoma, o kurios taip 
nepaprastai svarbios, norint nustatyti, 
ar urvinis žmogus jau buvo šį tą girdė
jęs apie misterį Henrį Fordą iš Detroito, 
ir ar jis būtų sugebėjęs apskaičiuoti, kiek 
dolerių kiekvieną sekundę uždirba miste
ris Rokfeleris, kai jis valo savo mėlynus 
akinius; kadangi universitetai tik tuo
met gali tikėtis privačios pašalpos, jei 
jie sutinka prisiimti dalį reklamos.

Norint išeiti iš įgulos būsto, reikėjo 
peržingsniuot tamsų, juokingai siaurą 
boridorių. Kitoj mūsų būsto pusėj buvo 
panašus kitas būstas. Ne visai toks pat, 
bet panašus, kadangi jis buvo dar purvi
nesnis, dar labiau suplėkęs ir dar tam
sesnis negu mūsiškis. Vienas koridoriaus 
galas išėjo į denį, o kitas — į tam tikrą 
vilkduobę. Dar tos vilkduobės nepriėjus, 
abiejose koridoriaus pusėse buvo po vie
ną’nediduką kambarėlį. Jie buvo paskir
ti dailidei, bostmanui, donkimenui ir dar 
vienam kitam viršininkui, kurie visi buvo 
puskarininkių rango ir dėl to laive turė
jo nuosavus atskirus kambarius, 'kad tuo 
būdu nekvėpuotų tuo pačiu oru, kuriuo 
kvėpuoti buvo įpareigota paprasta įgu

la, nes dėl to galėjo sumažėti jų autori
tetas.

Vilkduobė vedė į du kambariu: vienas 
jų buvo grandinių ir ginklų sandėlis, o 
kitas buvo vadinamas baisenybių kam
bariu. Laive nebuvo nė vieno žmogaus, 
kuris būtų galėjęs tvirtinti, jog jis yra 
buvęs tame baisenybių kambary arba į- 
metęs j jį nors vieną žvilgsnį. Tas kam
barys visumet buvo tvirtai užrakintas. 
Kartą dėl kažkokios priežasties —aš ne
galiu tikrai pasakyti, kokia buvo ta ne
girdėta priežastis —kažkas paklausė tos 
baisenybių kameros rakto. Tuomet pasi
rodė, jog raktą turįs kapitonas. Tačiau 
kapitonas savo siela ir savo naujai gimu
siu kūdikiu prisiekė, jog rakto neturįs, 
ir kad jis griežčiausiai draudžia kam 
nors įeiti į tą kambarį, arba net atida
ryti duris. Kiekvienas kapitonas turi sa
vo keistenybių. Mūsiškis gi turėjo dau
gybę. Tarp kitų buvo ir viena— nieku
met neapžiūrėti įgulos būsto, kurį jis, 
pagal taisykles, buvo įpareigotas kas sa
vaitę patikrinti. Šią savo keistenybę ka
pitonas aiškino tuo, jog tą pareigą jis at- 
liksiąs kitą savaitę, kad kaip tik šian
dien nenorįs gadinti sau apetito, o taip 
pat, kad prieš pradėdamas ką nors dirb
ti, jis turįs apskaičiuoti.

25
Aišku, buvo žmonių, kurie kadaise yra 

buvę baisenybių kambary ir pamatę, kas 
tenai yra. Šių žmonių dabar “Jorikės” 
laive nebebuvo, jie tuojau buvo išrūkyti, 
kai tik buvo sužinota, jog jie drįso įsi
brauti į tą kambarį. .Tačiau jų pasakoji
mai vis, dėlto “Jorikėj” pasiliko. Tokie 
pasakojimai visumet pasilieka, net jei ir 
visa įgula iš karto paleidžiama, ypač tais 
atvejais, kai kibiras keletą mėnesių turi 
patūnoti sausam doke.

Įgula gali laivą apleisti. Pasakojimai 
laivo niekumet neapleidžia. Jei tik laivas 
tuos pasakojimus girdėjo, tai jie visumet 
pasilieka. Jie įsiveržia į geležį, į medį, į 
guolius, į krovinių patalpą, į anglių san
dėlį, į katilinę. Ir tenai nakties valando
mis laivas savo draugams, komandai, pa
sakoja vėl tas pačias istorijas, labai tiks
liai, žodis j žodį, lyg skaitytų jas iš raš
to.

Pasiliko ir istorija apie baisenybių 
kambarį. Esą tame kambary abu įsiver
žėliai matę daug žmonių skeletų. Kiek 
ten jų buvę, -jie, šiurpios baimės apimti, 
nespėję net suskaityti. Be to, jų suskai
tyti tiesiog nebuvę galima, nes skeletai 
buvo labai sumišę ir subirėję. Tačiau jų 
buvęs didelis skaičius. Greit buvo konsta
tuota, kieno tie skeletai buvo, arba, tei
singiau sakant, kam jie pirmiau priklau
sė. Tie skeletai tai liekanos buvusios “Jo
rikės” komandos narių. Juos suėdusios 
žiurkės, kurios buvusios tokios didelės 
kaip katės. Tokios nepaprastai didelės 
žiurkės ir vėliau laive pastebėtos, kai jos 
esą pro įvairias skyles išlysdavo iš baise
nybių kameros. Kodėl tos apgailėtinos 
aukos buvo atiduotos žiurkėms suėsti, iš 
pradžių nebuvo galima tikrai nustatyti. 
Sklido įvairūs gandai, kurie pagaliau 
susikristalizavo į vieną. Tie vargšai jū
rininkai buvę paaukoti dėl to, kad “Jori
kės” kelionės išlaidos būtų mažesnės ir 
bendrovei arba paskiram jos savininkui 
būtų didesnis dividendas. Būtent, jei ku
riame nors uoste būdavęs pasamdomas 
naujas jūrininkas ir jis paskui drįsdavęs 
pareikalauti mokesčio už viršvalandžius, 
kuris pagal susitarimą turėtų būti mo
kamas, tai jį trumpai drūtai įkišdavo į 
tą baisenybių kamerą.

Kapitonui juk nebuvo jokios kitos iš
eities. Visos samdymo ceremonijos atlie
kamos uoste. Tenai norinčio gauti mokes
tį už viršvalandžius jūrininko kapitonas 
negali imti ir paprasti išmes
ti per bortą; nes tą dalyką ga
lėtų pamatyti uosto valdyba 
ir kapitoną už uosto teršimą nubaustų 
pinigine bauda. Kaip jis su savo žmonė
mis elgiasi, uosto valdybai galva dėl to 
neskauda, jai tik rūpi uosto ir jo vandens 
švarumo reikalai. Jeigu gi kapitonas to-'? 
kį jūrininką laisvai iš laivo palęistų, tai 
tas galėtų nueiti į policiją, arba pas savo 
konsulą, arba į jūrininkų draugiją, ir ka
pitonas turėtų noromis nenoromis Užmo
kėt už viršvalandžius. Kad to nebūtų, 
trumpai pasitarę, jie tokį jūrininką įkib
davę į baisenybių kambarį.

(Daugiau bus)

Siaubingieji Keturių Milionų 
A ukų Kapai

(Pabaiga)
VII

Osvencimo stovykloje hitle
rininkai demaskavo save prieš 
visą pasaulį ne tiktai kaipo 
beginklių žmonių žudikus, bet 
ir kaipo savo aukų plėšikus. 
Milijonai žmonių, atvežtų iš 
įvairių šalių į Osvencimo-kon
centracijos stovyklą, pirmąją 
savo buvimo valandą buvo or
ganizuotai apiplėšiami. Visi 
daiktai esesininkų buvo atima
mi ir siunčiami į Vokietiją. 
Darbingų žmonių dalis, kuri 
pasilikdavo katorgos dar
bams, vietoj savo daiktų gau
davo dryžuotus kalinių dra
bužius.

Osvencimo stovyklos teri
torijoje buvo 35 specialūs san
dėliai daiktams ir drabu
žiams rūšiuoti ir supakuoti; 
29 iš jų vokiečiai prieš*.pasi- 
traukdami, Raudonajai Armi
jai spaudžiant, sudegino drau
ge su ten buvusiais daiktais. 
6-se likusiuose sandėliuose 
rasta: vyriškų viršutinių ir 
apatinių drabužių — 348,820 
'komplektų, moteriškų viršuti
nių ir apatinių drabužių — 
836,255 komplektai, avalynė 
ir kilimai.

Osvencimo stovyklos odos 
fabrike 1945 m. kovo mėn. 7 
d. Komisija rado 293 ryšulius 
moteriškų plaukų bendrojo 
7,000 kilogramų svorio. Eks
pertų komisija nustatė, kad 
plaukai nukirpti nuo 140,000 
moterų.

VIII
Stropiai naikindami šiurpių 

savo nusikaltimų pėdsakus Os
vencime, vokiečiai prieš pasi
traukdami rūpestingai sunai
kino visus dokumentus, galin
čius visam pasauliui parodyti 
tikslų stovykloje jųjų sunai
kintų žmonių skaičių. Bet vo
kiečių įrengtoji stovykloje ga
linga technika žmonėms žudy
ti, Raudonosios Armijos išva
duotųjų Osvėncimo kalinių 
parodymai, 200 apklaustų liu
dininkų parodymai, pavieniai 
rasti dokumentai ir kiti daik
tiniai įrodymai pakankamai

demaskuoja vokiškuosius bu
delius, kad jie Osvencime su
naikino, nunuodijo ir sudegi
no milijonus žmonių. Techni
kinė ekspertų komisija nusta
tė, kad per Osvencimo stovyk
los egzistavimo laiką vokiš
kieji budeliai sunaikino joje 
ne mažiau kaip 4 milijonus 
TSRS, Lenkijos, Francūzijos, 
Jugoslavijos, čechoslovakijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Olan
dijos, Belgijos ir kitų, šalių pi
liečių.

Bayonne, N. J.
Draugų Stanelių, sūnus Eu

gene, J. V. laivyno liutenan- 
tas (senior grade), jau tar
nauja Jungtinių Valstijų lai
vyne 4 metai, eidamas laivy
no inžinieriaus pareigas.

Tūlą laiką buvo Anglijoj, 
sugrįžęs dirbo Washingtone 
atsakomingą laivyno darbą. 
Dabar išvažiuoja į Pacifico 
vandenyną, žinoma, tėvai my
lėtų, kad būtų sykiu namie, 
bet karines pareigas turi iš
pildyti, nieko napadarysi. Aš 
nuo savęs linkiu Eugene grei
tai ir laimingai sugrįžti namo.

P. J.

Hartford, Conn.
Mirė Antanas Navickas

Birželio 23 d. mirė Antanas 
Navickas, 67 metų amžiaus, 
gyvenęs 96 Park St. Paliko 
nuliūdime žmoną, du sūnus, 
tris dukras ir keturis anūkus.

Birželio 25 d. palaidotas į 
šv. Benedikto kapus. Velionis 
gimė Lietuvoj. Jis per daugelį 
metų atydžiai skaitė dienraš
tį Laisvę.

Su liūdesiu pranešame apie 
vielionies mirtį visiems jo 
draugams.

Mrs. Antanas Navickas

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

, Telef. HUmboldt 2-7964
L

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

VALANDOS: $ g Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU •
Jei jūsų namui reikia i ...r

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingellavimo reikaly|tkrelpkites

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą, yra 
sunkus pristatymas anglies. c
į f THOM , ’• \

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

z fcetvirtad., Rugsėjo Ž?, 1945

“Štai tamstai už dainą, Jo Stafford,”
sakė Elsie, Borden Karvė, puikiajai jaunai radijo dainininkei. “Tai 
BORDEN’S HOMOGENIZED PIENAS. Skani smetona kiekviena
me gurkšnyje—vitaminas D kiekviename laše. Patrauks tamsta 
dainuot—taip gražiai, kaip dainuoji, kada būni Viešnia-žvaigždė 
Borden Radio Programoj. (WABC, Penktadieni 7:30 P. M.)

Borden Co.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Antano ir Josephine Kasmočiii
GRAŽUS PAVILIONAS

Salė Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA
KONJAKAI, SAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546

—

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti sn Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDH

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

L4/DOTUV1(J
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruoštą mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penktos poslapis

Anglai ir Japonai Mal 
šina Annamitus

Chinų Komunistų Arnu 
ja Puola Japonus

Indo-China. — Anglų ir 
japonų kariuomenė išvien 
slopina Indo-Chinos gyven
tojų annamitų sukilimą 
prieš francūzų valdžios grą
žinimą. Annamitai suėmė 
kelis desėtkus savo priešų.

Albany. — Nuo ateinan
čio sekmadienio 2 vai. nak
tį laikrodžiai New Yorko 
valstijoj turės būti pasuk
ti valanda atgal.

Worcester, Mass HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Eisenhower įsakė Apvalyt 
Pramonę nuo Nacių Vadų

(Tąsa nuo l-mo pusi.)
“Svarbiau vėl išjudinti 

darban vokiečių pramonės 
ir ūkio mašineriją, negu iš
valyti nacius bosus iš pra
monės.”

Tada Pattonas teigė, jog 
amerikonų politika Vokieti
joje turi “parodyti vokie
čiams, koki puikūs vyrai 
mes esame.”)
Kai Kurie Kiti Karininkai 
Taip Pat Linkę į Nacius 
New Yorko Times kores

pondentas Raymond Da
niell praneša, jog vieni kon
troliuojantieji amerikonų i
oficieriai stoja už palaiky- . . v _ .. v.
mą anglų - rusų - ameriko- Anglija Stosianti uz Vokiečiu 
nų santarvės, o kiti nori 
išlaikyti tam tikrą laipsnį 
karinės ir pramoninės vo
kiečių galybės “ginti vaka
rinei civilizacijai” nuo So
vietų.

Chungking.-Central. Chi- 
nijos žinių ministeris pra
nešė, jog chinų komunistų 
(Yenano) armija šiaurinėje 
Chinijoje puola japonų ka
riuomenę. Jis už tai smer
kė komunistus, kad jie, gir
di, nevykdą sąlygų dėlei 
japonų pasidavimo. — Mas
kvos pranešimai rodo, kad 
japonąi Chinijoj vis dar 
priešinasi.

Dulles Sulaikytas nuo Rytų 
Europos Tyrinėjimų

London. — Amerikos val
stybės sekretorius Byrnes 
buvo nutaręs savo patarėją 
republikoną advokatą J. F. 
Dullesą siųsti į Rumuniją, 
Bulgariją ir kitus rytinės 
Europos kraštus, kad ištir
tų tenaitinę politiką. Da
bar Byrnes sustabdė Dulle- 
soviuntimą, sakoma, dėl 
nesusitarimų su Sovietais.

Jėgos Palaikymą

Elizabeth, N. J
Komitetas 
drabužių,,

naują, ką
miesto liėtu-

aptarimo 
vakarėlis, 
6 d. Tam

nu- 
šeš- 
rei- 
ku-

Rugsėjo 20 d. LPTK sky
rius laikė susirinkimą. Iš per
skaityto surašo ir raportų kilo 
klausimas apie sukėlimą pini
ginės kvotos, kuri yra skiria
ma Elizabeth 
viams.

Po platesnio 
tarta surengti 
tadienį, spalių
kalui išrinkta komisija, į 
rią įeina F. Saulis ir F. Savi
čius. i

Kaip žinome, dabartiniu 
laiku Lietuvos žmonėms pagal
ba dar yra labai reikalinga, 
todėl kiekvieno lietuvio, gy
venančio Amerikoj yra parei
ga padėti, kaip tik išgali. To
dėl prašome aukoti drabužių, 
apsiavų ir būtinai atsilankyti 
į šį parengimą, kuris įvyks 
408 Court St., Elizabeth, ir 
kurio pelnas skiriamas pagal
bai Lietuvos žmonių. Visas ir 
visus prašome atsilankyti.

Iš LLD 11 kp. Susirinkimo
Čia pasigedom Petro Plokš

čio, tai yra, mūsų kp. knygio. 
Petras labai serga. Mes visi 
linkime jam pasveikti ir vėl 
su mumis besidarbuoti. Iš ra
porto paaiškėjo, kad Lietuvai 
Pagalbos Teikimo 
šiais metais, aprič 
jau sukėlė $800.

\Nariai aplaike
tik išleistą LLD knygą “Ber
nardo Gavelio Klaida.” Tik- 
negerai, kad viršeliai ploni— 
popieriniai. Tokia knyga tūrė
jo būti gražiai apdaryta. Ne
žinau, kodėl centro valdyba 
to nepagalvojo, dėl išlaidų pas 
narius reikėjo atsikreipti, bū
tų gavę.

Ačiū autoriui d. R. Mizarai 
už šį tikrą mūsų išeivijoj gy
venimo vaizdą. Knyga labai 
interesinga. 30 d. rugsėjo 
(September) Olympia Parke, 
bus LLD 11 kp. piknikas, visų 
prašom dalyvauti.

J. M. L.

Pittsburgh, Pa

Stockton, Calif

Sovietai Kritikuoja Ameriko
nų Politiką Japonijoj

(Tąsa nuo l-mo pusi.) 
sijos klausimas bus paves
tas svarstyti penkių didžių
jų talkininkų užieninių mi- 
nisterių pavaduotojam. Tei
giama, kad šį klausimą pas
kui spręs kita užsieninių 
ministerių konferencija.

Vokietija. — Neoficialiai 
pranešama, jog kai kils 
klausimas, ar palikti vo
kiečiams karinės ir pramo
ninės galybės, tai Anglija' 
paremsianti vokiečius. Tei
giama, kad apie pusė kont
rolinių Amerikos karininkų 
linkę balsuoti už tam tikrą 
vokiečių jėgos palaikymą 
atsargai prieš Sovietus.

Jugoslavijos Pareiškimas 
Dėl Triesto Miesto

STREIKAS UŽDARĖ 67 
ANGLĮ AKASYKL  AS

Pittsburgh, Pa.
streikavo darbvedžiai (for- 
manai) minkštosiose anglia
kasy klose vakarinėje Penn- 
sylvanijoje ir West Virgi
nijoje. Del to užsidarė 67 
angliakasyklos. Formanai 
reikalauja pripažinti jų u- 
niją, susidėjusią su Jungti
ne Mainierių Unija.

Su-

London. — Jugoslavijos 
valdžia per savo ambasado
rių Londone pareiškė, jog 
jinai atmeta siūlymus pa
versti Triestą tarptautiniu 
miestu. Jugoslavija, tačiau, 
sutinka, kad Triesto uostas 
būtų laisvas įvairių kraštu 
laivams ir kad patį uostą 
tvarkytų tarptautinė komi
sija. Triesto miestas gi tu
rėtų būti Juogslavijos val
dyboje.

J
PHILADELPHIA, PA

BAZARAS IR BALIUS
Rengia Lietuvių Tautos Katalikų Šv. Marijos Parapija.

Šeštadienį, Rugsėjo 29 September
Įvyks BAZARAS, 7 v. v.

Sekmadienį, Rugsėjo 30 September
Įvyks BALIUS; 7 v. v.

ANTRAŠAS: 331 REED STREET
Prašome Visus Dalyvauti. L. T. K. E

Lietuviška*

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

■teiėius su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

J. GARŠVA
GRABORIUS- UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorių*

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo autorriobillus ir 
karietas veselljom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave.
BROOKLYN

Telephone: EVergreen .8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinokas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Apie Jurgid Aukščio Mirti 
Laidotuves

Rugsėjo 8 d. 1945 m., atsi
skyrė iš gyvųjų tarpo Jurgis 
Aukštis - Aukštikalnis. Paliko 
liūdesyj savo mylimą gyveni
mą draugę Anną, brolį Joną 
Alvinas ir Lietuvoj brolį Ta
mošių ir sesutę Kastanciją.

Paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėd., Biržų apskr., Vabalnikie- 
čių bažnytkiemio. Buvo vedęs 
su Ona šešeikaite, taipgi Va- 
balnikiete, ir išgyveno geroj 
santaikoj 20 metų. Jurgio gy
vastį pakirto nelaboji vėžligė 
ir turėjo mirti sulaukęs tik 
apie 51 metų. J. Aukštis visa
dos turėjo palinkimo prie vie
nokio, tai kitokio mokslo ir 
daug suprato apie elektrą, ra
dio mechanizmą ir buvo ga> 
bus ir siuvėjas. Atvyko į Ame
riką 1913 metais, į Rochester, 
N. Y. ir ilgokai gyveno Chica
go j, Detroit, o vėliausia baigė; 
gyvenimą saulėtoj Kalifo.rni-' 
joj, kur išgyveno 9 metus.

Aukštis būdamas gyvas vi-' 
sados, sulyg išgalės, darbavosi 
darbininkų judėjime ir buvo 
LLD 153 kp. narys, ir LDS 58 
kp. narys, taipgi buvo narys 
Komunistų Partijos iki mir-i 
ties.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 
11 d. Likosi palydėtas į Casa 
Bonito Krematoriją, gražus 
būrelis draugų ir draugių pa
lydėjo. Visi apgailestavo velio- 
nies mirties įvykį. Netikėtai 
atvyko iš Los Angeles drau
gai Bernotai aplankyti seną 
draugą, bet jau rado grabe 
gulintį. Tad jie buvo per tris 
dienas iki laidotuvių. Taipgi 
buvo atvykę į laidotuves J. 
Koblenas, F. Kučinskas-Cook, 
Marė Radienė—Mrs. Bordienė 
ir keletas kitų, kurių pamiršau 
pavardes iš Sąn Francisko ir' 
Oakland. Kadangi buvo kvies
ta drg. Karosienė iš San Lean
dro pakalbėti, bet kad jai są
lygos nepavelino atvykti, tai 
trumpai, bet jausmingai pa
kalbėjo F. 'Kučinskas. Prie 
grabo buvo daug puikių vaini
kų gyvų gėlių, nuo organiza-, 
cijų ir daugelio simpatijos. 

’ draugų ir giminių. Už draugų 
ir draugių simpatiją.ir gyvas 
gėles ačiū: G. A. Bernotams, 
LLD 153 kp. LLD 58 kp., oak- 
landiočiams ir sanfranciskie- 
čiams ir už atvykimą į laido
tuves. Už viską širdingai a-, 
čiuoja J. M. Alvinai ir Anna 
Aukštienė. s

Velioni? artimas
P. S.—Norėdami plačiau 

sužinoti apie Geo. Aukščio' 
mirtį, kreipkitės prie’ Ą.j 
Aukštis,

1229 N. Commerce Št., 
Stockton, Cal.

ir

Visokios Žinios
Rugsėjo 23 d. atsibuvo pa

minėjimas Juozo Baltrušaičio 
sukakties 3-ių metų nuo jo 
mirties. Ant steidžiaus, viduj, 
pastatytas stalas ir ant jo-ve- 
lionies Juozo didelis paveiks
las. Aplinkui buvo gėlių.

Po antros valandos susirin
ko būrelis pirmeivių lietuvių 
pagerbimui žymaus veikėjo. 
Pirmininkavo Sliekienė. Paki
lus uždangai išėjo drg. Bal
trušaitienės dukra ir pianu 
sugraino laidotuvių maršą. Vi
si susirinkę atsistojimu 
gerbė Juozą Baltrušaitį.

Pakviestas J. Sliekas kal
bėti. Jis savo kalboje perbėgo 
J. Baltrušaičio gyvenimą, jo 
svarbiausius nuveiktus darbus 
nuo jaunystės iki mirties. Pas
kui trumpai pakalbėjo J. Ma- 
žukna, J. Miliauskas, D. P. 
Lekavičius, J. Urbonas ir ant 
galo velionio žmona drg. J. 
Baltrušaitienė. Visi įvertino 
didžius J. Baltrušaičio darbus, 
ragino susirinkusius 
tiems tikslams, kurių 
mui dirbo velionis.

pa-

dirbti 
atsieki-

posėdisRugsėjo 16 d. buvo
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto vietos skyriaus. Kaip 
kurie nariai neatsilankė. Iš 
raportų pasirodė, kad nepa
kankamai veikiama, bet vis gi 
šis tas daroma. Į Brooklyną 
buvo išsiųsta 11 dėžių —4 
baksai senų ir pataisytų čeve- 
rykų ir 7 dėžes drapanų. Au
kavo Mrs. ir Mr. Kazimir, J.1 
Endrijauskas, I. Valkauskienė, 
A. Grigaitis, J. Mazukna, B. 
Kirstuk, M. Vilionę 
kauskienė. Visiems 
ačiū.

ir Spa- 
širdingai

Susitvėrė korespondentų 
ratelis iš J. Mazuknos, J. Mi
liausko ir J. Slieko. Bus rašo
ma iš Pittsburgh ii’ siekiama, 
kad kas savaitę dienrašty tu- 
turėti puslapį Pittsburgh© ži
nių. žinios bus iš Pittsburgh ii’ 
apylinkės.

Iš karinės tarnybos daug 
kareivių grįžta į namus. Su
grįžo J. Mosedulskio sūnus ir1 
Mrs. Muragienės, taipgi į šią 
šalį jau grįžo iš Vokietijos 
Sadausko, P. Gailiaus, D. P. 
Lekavičio, Prauguno ir kiti. i

Pas mane atsilankė mano 
vyrės, brolio sūnus iš Youngs
town. Sakė, kad jie trys ibro-i 
liai buvo karinėj tarnyboj.; 
Vytautas jau paliuosuotasj 
Antanas buvo štabo seržantu,’ 
3 metus tankų skyriuj, buVo,; 
Francijoj. Dalyvavo mūšyj,; la-! 
bai snigo, tai kojas buvo ap-t 
šalęs, teko būti ligoninėj. Ir; 
dabar, nors namie,' bet dar: 
nepilnai gali vaikštinėti, turį 
lankytis į ligoninę. Trečias— 
Bronius, kuris yra radio ope
ratorius, dar yra Vokietijoj.

Di‘uP. LekavįČius.

REIKIA VYRŲ 
Prie 

Išdirbimo Plastikų 
48 Valandų Savaitė 
Nuolatinis Darbas 

Užsitikrinkite Nuolatinį Darbą

CATALIN
CORPORATION 

OF AMERICA 
Fords, N. J.

(229)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystčje '
JOHN T. STANLEY CO., Ine.

642 WEST BOTH ST., NEW YORK
(X)

Vyrai
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriko 

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

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

(223)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

789

POPIERINĖMS DĖŽĖS
PATYRUSIOS PRIE STALŲ DARBO 

DARBININKĖS 
IR STRIPUOTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės

Giganti Paper Box
SECAUCUS RD., JERSEY CITY, N.

Telephone JOURNAL SQUARE 2-6611
(228)

j.

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ
GERA ALGA

9 Boerum St. Brooklyn
(228)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystčje

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

(X)

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

INGE, 59 Pine St., New York City.

PRANEŠIMAI

(X)

SCRANTON, PA.
Rugsėjo 30 d., įvyks prakalbos ir 

vakarienė. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. V. Meškū- 
no salėje, 132 W. Market St. Pra
džia 3 vai. dieną, vakarienės pradžia 
6 v. v. Įžanga į prakalbas veltui. 
Vakarienės bilietas $1. Po prakalbų 
bus galima su daktaru privatiškai 
pasikalbėti - pasitarti sveikatos 
klausimu. Tad kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Ruošia Liet. 
Pagalbos Teik. Kom., vietinis sky
rius. Pelnas nuo vakarienės eis nu
pirkimui “Snow Suits” Lietuvos naš
laičiams. (226-227)

BALTIMC^IE, MD.
Mezgėjų Kliubas rengia paskutinį 

šio sezono išvažiavimą Rugsėjo 3 d., 
pas dd. Deltuvus, Hanover, Md. Pra
šome draugus ir pritarėjus dalyvau
ti; taipgi neatsiveškite jokių valgių, 
nes turėsime gerus pietus ir visokių 
gėrimų. Pelnas 
galbai Lietuvos 
sykiu linksmai 
Kom.

bus skiriamas pa- 
žmonėms, tuo pačiu 
praleisite laiką. — 

(226-227)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. piknikas įvyks 

d. rugsėjo, Olympia Parke. Visų pra
šome dalyvauti ir paremti mūsų 
kuopos šį gražų parengimą, užtikri- 
nam visiem visko. — Rengėjai.

(226-227)

30

MONTELLO, MASS.
Liet. Pagalb, Teik. Kom., vietinis 

skyrius rengia draugišką pare, kvie
čiame sąžiningus ir pažangius žmo
nes dalyvauti šiame draugiškame 
parengime, kad būtų galima pakal
bėti kaip geriau pagelbėti Lietuvos 
nuo karo nuvargintus brolius ir se
seris. Įvyks rugsėjo 29 d. Liet. 
Taut. Namo apatinėj salėje, kampas 
Vine ir N. Main St. Įžangos nebus. 
Kom. • (226-227)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, Linden ir apylinkės 

mezgėjų grupė rengia pikniką, rug
sėjo 30 d., pas dd. Vaičionius, Cran
ford, N. J. Jeigu bus lietaus, tai 
įvyks L. P. Kliube, 408 Court St. 
Pelnas skiriamas Lietuvos vaiku
čiams Kalėdinių dovanų nupirkimui. 
Prašome vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (226-227)

SO. BOSTON, MASS.
Am. Liet. Piliečių Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks rugsėjo 30 d., 2 
vai. dieną, 318 W. Broadway. Val
dyba kviečia visus narius dalyvąuti, 
nes yra daug svarbių dalykų apkal
bėti organizacijos reikalu, kaip tai 
pataisyrhas kambario, prie kurio 
visiems reikėtų prisidėti su darbo 
pagalba ir išlaidų. Tad nepamirškite 
dalyvauti. Valdyba. (226-227)

PAPRASTI DARBININKAI
IR

MAŠINŲ OPERATORIAI
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės, Rašykite ar Telefonuokite 
STAMFORD ROLLING MILLS, INC. 

Springdale,< Conn.
Phone STAMFORD 4-1114

(227)

SANDELIUI BERNIUKAI 
PAKU0T0JA1 

ABELNAM VISUOMENĖS 
APTARNAVIMUI

Lengvas Darbas Sandėlio Rūme 
Nuolatinis Darbas

S. E. & M. Vernon, Inc.
801 Newark Ave., Elizabeth, N. J. 

MATYKITE MR. HOAGLAND 
(232) 

iškrovimui 
j valandą.

CO.,

REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

EX-KAREIVIAI, STIPRŪS: 
paukščių; naktinis darbas; $1.75

Kreipkitės vidurnaktį.
BARKER LIVE POULTRY

VANDERPOOL ST., NEWARK, N. J.
(228)

219

Glendale Steel Corp.
Cooper Ave. & Dry Harbor Road

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

VYRAS—TRAUKĖJAS, NUGRĘŽIMUI 
Patyrimo Nereikalaujama.

1321 61st STREET, BROOKLYN. 11
(228)

REIKALINGI
5 VYRAI

Gera Alga. Nuolatinis Darbas

MACK
Iron & Metal Company

215 Burnett St., New Brunswick, N.J.
NEW BRUNSWICK 5007

(228)

REIKALINGI
Ant Aslos Core Makeriai 

Squeezer Mašinos Molderiai 
Paprasti Darbininkai 

Brakeshoe ir Castings 
Division

AMERICAN BRAKE SHOE CO. 
MAHWAH, N. J.

(231)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(229)
r-?

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su pątoffiail 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. t5-kiq 
Dienų savaitė. Alga $125 j mėnesi pra
džiai. Kreipkitės ant 3-čių lubų, 41 Broad 
Street, N. Y. C.

(227)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25 Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City. 
_______________________________________(X)

AMERICAN RADIATOR 
AND STANDARD 

SANITARY CORPORATION 
BAYONNE, N. J. 

REIKALAUJA VYRŲ 
prie 

FOUNDRĖŠ DARBŲ 
Nuolatinis Darbas 

Gera Alga 
Kreipkitės 

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

(227)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS - VYRAI
KELETAS “TAIKOS LAIKU DARBŲ 

DABAR YRA ATVIRI
Stokite į Pokarinį Darbą

Vakacijos su Alga, Grupinė Apdrauda.
KREIPKITĖS

EGG-SAFETY CARTON 
CORPORATION PLANT 

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

TELEFONAS PIERMONT 1 (28D

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

L. T. K. B. Šv. Marijos Parapija 
rengia bazarą ir balių. Bazaras 
įvyks rugsėjo 29 d., o balius rugsėjo 
30 d., pradžia 7 v. v. Savoj salėje, 
331 Reed St. šiemet dar pirmas toks 
mūsų parengimas įvyks, tad kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. — Rengėjai (226-227)

WATERBURY, CONN.
Paskutinis šią vasarą piknikas. 

Rengia ALDLD 28 kp. ir Liet. Parko 
B-vė. Rugsėjo 30 d., Liet. Parke, 
Chestnut Hill Rd. Pradžia 1 vai. 
dieną. Įžanga 25c asmeniui, su tak
sais. Šokiam gera John Satulos Or
kestrą. Turėsime užkandžių ir gėri
mų. Kviečiame waterburiečius ir iŠ 
apylinkės dalyvauti šiame piknike. 
— Kom. (226-227)

APVALYTOJAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
PAPRASTI DARBININKAI

Prie Golf Course
GEROS ALGOS

Kreipkitės

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

(2M)
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Laisv^-Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtad., Rugsėjo 27, 1945

NphYorko^/WaZliilot Davis’as Išlydėtas į 
Washington? su 
Demonstracija

Paruoškite Dovanėlių 
Dėl Karo Našlaičių 

Lietuvoje

Del Ko Darbininkų Vadai 
Iššaukti į Washington? 

Ką Veiksim Rinkimuose?

Ta Rinkliavą Ispanijos 
Demokratijos Paramai 

Prasideda Šiandien
Moterų Kliubo narės pasiry

žo Brooklyne surinkti Lietu
vos karo našlaičiams 500 įvai
rių Kalėdoms dovanų. Spalių 
(October) 6 d., Laisvės sve
tainėje, kliubietės ruošia sma
gią pramogą, kurioje bus pa
ruošta skanių valgių ir lengvų 
gėrimų atsilankiusiems sve
čiams. Bet už tat, vietoje įžan
gos, rengėjos prašo atnešti po 
dovanėlę, naudingą mokyklos 
amžiaus vaikams. Dovanos ga
li būti įvairios: svarbiausia, 
tai drabužiai, ypač pačių mo
terų pasiūti,
mergaitėms, abrūsai 
skepetukės, bateliai 
paišeliaf, plunksnos, 
popiera ir kitokios dovanos.

Kliubietės prašo dovanomis 
pasirūpinti iš anksto, kad ne
reikėtų smagios pramogos ap
leisti, nesuspėjus bent ką pa
rūpinti. Tai bus mūs kalėdi
nės dovanos. Atlikime tai su 
nuošird umu.

Kortelės prie dovanų bus 
galima gauti ant vietos.

Kviečia
—Moterų Kliubo Komitetas.

berniukams ar 
nosinės 
muilas, 

rašymui

Šiais ir kitais svarbiais klau
simais išklausyti pranešimų ir 
pasisakyti savo nuomonę įvyks 
Brooklyno lietuvių masinis su
sirinkimas šį penktadienį, rug
sėjo 28-tą. Jį rengia 
Kliubas, Lietuvių Am. 
čių Kliubo salėje, 280 
Avė., Brooklyne.

Yra pakviesti ir sutikę kal
bėti Antanas Bimba ir Domi
ninkas M. šolomskas.

Pasakykite Draugams
Mačiusieji Laisvėje ir lape-

Pilie-
Union

liuose Lietuvių Komunistų 
Kliubo skelbimus prakalbų, 
įvyksiančių šį penktadienį, Pi
liečių Kliube, esate prašomi 
apie tas prakalbas pranešti 
savo draugams, kaimynams, 
sandarbininkafns.

Dar geriau —« įduokite jiem 
lapelį, kad jie tikrai žinotų, 
jog tas svarstymas veikimo už 
darbus, vėliausios informaci
jos Lietuvos reikalais bus gir
dima rugsėjo 28-tos vakaro 
7:30, 280 Union Avė., Brook
lyne. L.K.N.

.300 Bildingy Savininkai 
Jau Pasirašė Sutartį

Tolimi Svečiai
at-Rugsėjo 24-tą laisviečius 

lankė tolimi svečiai, Antanas ir 
Konstancija Zinskiai iš Med
ford, Mass., geriau žinomi kai
po bostoniečiai, kadangi pri
klauso to didmiesčio lietuviu 
organizacijose, remia jų veiks
mus.

Zinskiai šiuo tarpu, tiesa, 
jau nebe iš Medford. Jiedu šie
met pasiėfhę tikrą atostogą ir 
plačiai apkeliavę. Jisai gavo, 
kaip paprastai, atostogą iš vy
riausybės įstaigos, kuriai jis 
dirba, o jinai iš savo krautu- 
vės-grosernės.

—Kas pavadavo?—paklau
sėme.

— Uždariau ir viskas, — at-Į 
sakė ji. Prekių, sakė jinai, dari 
vis sunku pakankamai gauti. 
Prie to, per daugelį metų dir
bant be atsitraukimo labai pa
vargo. Išvažiavus, toli pasiliko 
visi rūpesčiai. Sakėsi, jog jau
čiasi pasilsėjus. — Tas pats 
darbas bus smagesnis po pasil
si©, sakė ji.

Bėgiu trejetos savaičių ap- i 
važiavę geroką dalį Kanados su j 
didmiesčiais.
brolį ir jų kaimynus, lietuvos 
tabako auginimo farmerius 
Kanadoje. Laukai ten nepapra
stai jiems pasigrožėjo. Matė 
garsųjį Niagara Falls iš abiejų 
kraštų. Apgailestavo, kad mū
siškis krantas labai apleistas. 
Jiems, kaipo šio kranto savi
ninkams, jautęsi nesmagu, kad 
mūsiškis apleistas, o iš Kana
dos pusės apjuostas žaviu par
ku, gražiausia apžiūrėtomis gė
lėmis.

Pakeliui iš Kanados buvę už
sukę daugelin miestų, tame 
skaičiuje ir mūsų sostinėn Al
bany. New Yorke apsibuvo pas 
savo giminaičius Walsh, Flush-

Pasirašiusių sutartis su uni
ja bildinguose keltuvų opera
toriai tuojau grąžinami dar
ban. Tuo pasinaudodami, dau
gelis atskirų savininkų sutin
ka išpildyti unijos reikalavi
mus. Iki rugsėjo 25-tos vakaro 
buvo jau aptarnaujami 
bildingų iš buvusių 
kuotų 1,575.

Tačiau didžiuma 
bil dingų Manhattan e
tery iki 57th St. tebebuvo už- 
streikuota. Prie to tikimasi, kad 
streikas plis į apartmentinius 
bildingus Manhattane ir į vi-

sokius bildingus Brooklyne 
Bronx.

ir

300 
užstrei-

didžiųjų 
nuo Bat-

Darbininkai reikalauja nu
mažinti darbo valandas iki 40 
be numušimo algos, unijos 
saugumo, šventadienių ir ato
stogų su alga, nuostatų streiko 
ir lockout laikui,' arbitracijos 
ir mokesties atleidžiant iš dar
bo. t

Karinė Darbo Taryba buvo 
sutikus leisti numažinti valan
das, bet būtų numažinus ir 
mokestį po apie $2.50 per sa
vaitę.

Ispanijos respublikieČių pa
bėgėlių nuo fašizmo paramai 
ruošiamoji po visą miestą rin
kliava prasidės ketvirtadienį 
(šiandien), rugsėjo 27-tą. Ji 

tęsis per tris dienas -— 27, 28, 
29.

Darbuotis galima bile kur 
mieste ir bile kuriuo laiku, 
dieną ar vakarais. Visi Ispani
jos kovotojų prieš fašizmą rė
mėjai , prašomi pasidarbuoti 
rinkliavoje. Pasidarbuoti tiek 
ir ten, kiek ir kur galite.

Rinkliavai niekas negalės 
trukdyti, kadangi yra duotas 
miesto vyriausybės leidimas— 
Leidimo (licence) No. 4484.’ 
To leidimo kopija yra užlipy- 
ta ant kožno kenuko ir kiek
vienam rinkėjui išduota jo as
mens liūdymo kortelė su rin
kėjo pavarde ir jo paties pasi
rašyta, 
saugai rinkėjų ir aukotojų.

Visi 
nors 
gauti dėžutę ir liūdymą LDS- 
LLD kuopų ir Moterų Kliubo 
patalpose, 419 Lorimer St.

S.

newyorkieciu.
visos demo-

1 inkėj imtis
prieš fašiz-

nių — iš darbo, vienok dau
gelis iš jų dėvėjo ant krūti
nės ir rankovių juostas su už
rašais obalsių:

“Veteranai remia Davis.”
“Polltax yra ne amerikoniš

kas.”
“Tyrinėkite Jimcrow, Ran

kin, Bilbo, prieš-semitizmą.”
“Ben Davis gauna 75,000 

balsų, Kankinas gauna 3,000 
balsų.”

Pastarasis obalsis, apie skai
čius balsų, kaž kaip dėkingai 
priminė tuos žmones, kurie 
darbavosi ne vien tik išrinkti 
darbo žmonių kandidatus, bet 
ir gauti daugiausia balsų. Pri-

minė kiekvieną po sunkaus 
darbo vakarais ir vienatinį pa- 
silsio rytą — sekmadienio ry
tą — ėjusį po susirinkimus, 
po stubas kalbinti žmones, nu
nešti jiems literatūros, gauti 
tą dar vieną balsą.

Visa tai buvo verta galėji
mui šį momentą palyginti, 
kaip įkopęs į galią virš žmo
nių valios su trim tūkstančiais 
balsų politinis nykštukas Kan
kinas tyrinės mūsų miesto mil
žiną Davis, gavusį 75 tūks
tančius balsų piliečių ir gal 
ne mažesnio skaičiaus kitų gy
ventojų. T-as.

i

ir

is-

Tai yra išduota ap-

galintieji pasidarbuoti 
valandą kitą prašomi

Aštuoniolika šeimų atsišaukė 
priimti trijukus vaikus, kurių 
motina serga, o patsai tėvas 
taipgi negali prižiūrėti. Kol iš
rinks globėjus, vaikai laikomi 
prieglaudoj.

New Yorko Miesto Tarybos 
narys (councilmanas) Benja
min J,. Davis, Jr., pereitą an
tradienį išvyko į Washingto- 
ną, pašauktas ten stoti prieš 
naujoviškąjį Dies Komitetą, 
dabar vadovaujamą Rankin’o.

Davis išvyko ne vienas, bet 
vežinas masių 
darbo žmonių ir
kratiškos liaudies 
sėkmingai kovoti 
mą Amerikoje.

Pennsylvania stotyje Davis’ą 
susitikti ir išlydėti susirinko 
didelis būrys žmonių, dauge
lio unijų ir visokių organiza
cijų nariai, vadovaujantieji 
eiliniai piliečiai.

šeštą valandą vakaro, 
7th Avė. šono, pribuvo ir
leidžiamojo motorkada, lydi
ma policijos. Minia demons
tratyviai jį pasveikino. Pasiti
kusiems jį žmonėms Davis sa
kė :

“Vykstu į Washingtona pa
reikšti sentimentą ir protestą 
New Yorko žmonių, juodų ir 
baltų, prieš neamerikonišką 

veiklą Rankin Komiteto.
“Aš pasmerkiu jo pastan

gas įsikišti į laisvus rinkimus 
New Yorko mieste. Aš buvau 
pašauktas prieš tą
stoti už tai, kad aš Miesto 
Taryboje- kovojau 
mūsų piliečiams, ypatingai už 
teises darbininkams ir mažu-, 
mų grupėms, kaip kad ųeg- 
rams ir žydu liaudžiai.” J

Pasipuošę Ūbaisiais
Nors didžiuma žmonių

subėgo tiesiai iš šapų ir rašti-

komitetą

už teises

čia

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
. * ---------------------------------------------------—.

LDS Kuopy AtstovamMIRE

VALANDOS:

r

PASILINKSMINKITE

t

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Generolas Kari Spaatz, Strateginių Oro Jėgų koman- 
dienus ir Sir Arthur Tedder, Orlaivyno maršalas at
vyksta j Berlyną su Talkininkų Aukščiausios Komandos 
delegacija pasirašyti Vokietijos pasidavimo aktą. Sce
na iš “Fall of Berlin,” dokumentales filmos apie Rau
donosios Armijos užėmimą Berlyno. Filmą pradės ro-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

dalyvauti.
LDS Trečio
Apskričio Valdyba.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

(Adomulis), se-
Benedict, brolį 
ir 5 anūkus.
įvyks rugsėjo 27 
kapinėse.

Broadway ir 46th St., New Yorke

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Majoras LaGuardia ragino 
šeimininkes budėti kainų sar
gyboje, nes be jų, sakė jis, 
juodojo turgaus niekas negali 
suvaldyti.

MM

AMERIKINE premjera 
ŠIANDIEN

'TIKRAI ’

Rugsėjo 25 d. laidoje buvo 
paskelbta, kad rugsėjo 23 d. 
mirė^Rose Whitaker (Videi- 
kienė). šiandien grab. J. 
Garšvos ofisas pranešė, kad 
velionė paliko nuliūdime naš
lį Frank, sūnų Frank, Jr., 3 
dukteris — Margaret, Jose
phine ir Tessie, motiną Anto
nina Adams 
šerį Mary 
Alex Adams 

Laidotuvės 
d.,, šv. Jono

Draugės ir draugai: Tie, ku
rie esate išrinkti kuopų susi
rinkimuose bendram posė
džiui aptarti jubiliejinio pa
rengimo prisiruošimui, kuris 
įvyks 24-tą d. lapkričio, 
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

LPTK Brooklyno 
Skyriaus Nariams

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

V ir- . - I *
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6. N.-Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Atlankę Zinskioi inge. Grožėjosi mūsų miesto 
puikiais milžinais tiltais ir ki
tais pastatais. Pirm išvykstant 
žadėjo atlankyti daug žymiųjų 
įstaigų. Gaila, vargiai jiems 
bus bepavykę viską pamatyti. 
Bent esančiosios didžiuosiuose 
bildinguose, matomai, turės 
liktis dėl keltuvų operatorių 
streiko.

Svečiai pirm išvykimo pado
vanojo $25 Lietuvos vaikučių 
kalėdinėms dovanoms ir $5 
dienraščio Laisvės reikalams. 
Taipgi atlankė Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centrą. 
Matė, kaip atrodo Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto siun
tiniai Lietuvos žmonėms. D-ė.

JUDIS, KURIO PASAULIS
ŠEŠIS METUS LAUKĖ

V'oto«rBf"
Xrtkino 

Veik*'**

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

J. W. Tamsonas, pirm.

PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS
Lietuvių Literatūros Draugijos 55 

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du atskiri gražūs 

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

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Central Brooklyne
pas

ANDRIU A. PUR1CKI
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

■ rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampas Broadway ir Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
> (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio’ valandoj kreipkitės pas mus.

* f ‘I

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
. > Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y.




