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Mėgėjanhs.
Geri Vėjai iš Lenkijos.
Mūsų Darbymetis. 
Ko Jie Ten Atsidūrė? 
Ir Gėda ir Griekas.
“Nei Girkite, Nei Peikite.”

Rašo A. BIMBA

“Carmen,” 
Baron,” 

Tai puiki 
dainų mė-

New Yorko didžiulėje salė
je “Music and Drama Center” 
vaidinamos garsiosios operos 
— “La Traviata,” 
“Faust,” “Gypsy 
“Tosca” ir kitos, 
proga muzikos ir
gėjams. įžanga labai prieina
ma — per pusę mažesnė negu 
esti Metropolitan Opera Mou
se.

Pereitą sekmadienį po pie
tų mačiau vaidinant “La Tra
viata.” Vaidinimas neprasčiau 
išėjo kaip Metropolitan Ope-! 
ra House. Publika žavėjosi i 
muzika ir dainomis.

I

šeši tūkstančiai lenkų, ku
rie dar vis su ginklais slapstė
si miškuose, pasidavė vyriau
sybei ir sugrįžo į ramų civili
nį gyvenimą. Anglijoje 20 
tūkstančių lenkų karių ir ka
rininkų nubalsavo grįžti Len
kijon ir prisidėti prie krašto 
atstatymo.

Lenkijos vyriausybė 
lenkus iš visų pasaulio 
grįžti namo. Darbų 
užteksią.

Manoma, jog keli
tūkstančių lenkų .iš Jungtinių 
Valstijų neužilgo grįš į savo 
senąjį kraštą.

šaukia 
kampų 
visiems

šimtai

Jau prasideda dienraščio 
Laisvės metinis vajus. Džiugu, 
jog/yisa eilė senųjų vajininkų 
šiemet imasi darbo nauju en
tuziazmu.

Tačiau vajininkai nėpava- 
duoja eilinių skaitytojų. Nors 
labai senas, bet gyvas ir svei
kas obalsis: “Kiekvienas se
nas skaitytojas gaukite nors 
po vieną naują skaitytoją!”

Pagalvokite apie tai visi.
►

Karas su japonais pasibai
gė, o prieš Chiniją mes neka
riaujame. Tačiau ginkluoti 
Amerikos jūrininkai išlipo 
Chinijos uoste Tientsin.

Tientsin yra komunistų val
domoje srityje. Mūsų jūrinin
kai ten nuplaukė ' padėti 
Chiang Kai-shekui pagrobti tą 
uostą!

Tai nepateisinamas žygis. 
Tai mūsų kišimasis į Chinijos 
vidujinius reikalus ir bandy
mas padėti reakcionieriams 
įsigalėti visoje Chinijoje.

Kas ten mūsų jūrininkus 
pasiuntė: Gen.. MacArthur, 
ar valstybės sekretorius Byr
nes ?

Italijoje dar tebesama kele
to tūkstančių ginkluotų lenkų. 
Su jais italai turi daug bėdos. 
Šidie lenkai, pasirodo, musso- 
lininkams tarnauja ir terori
zuoja Italijos darbininkus ir 
valstiečius.

Jų tasai teroras nuėjęs taip 
toli, jog išvedęs iš kantrybės 
ir Italijos Socialistų Partiją. 
Socialistai sako, kad “šitie 
lenkai sudaro didžiausį pavo
jų Italijos rinkimams.” 
panaudoja “ginklus prieš 
riąsias partijas.”

Jie 
kai-

Minėtieji lenkai yra dalis 
Anglijos armijos. Anglijai gi 
rūpi sustiprinti monarchijos 
spėkas. Lenkai jai puikiai pa
tarnauja.

Labai įdomu tas, kad lie
tuviškieji menševikai tebegi- 
ria ir teberemia “lenkų val
džią ištrėmime” ir josios te
roristinį vaiską!

Senatorius Pepper, ruzvel- 
tinis demokratas ir liberalas iš 
Floridos, turėjo pasikalbėji
mą su Stalinu.

Pepper prašęs Staliną pa
tarti, ką jis turėtų nuo jo pa
sakyti Amerikos žmonėms. 
“Spręskit^ Tarybų Sąjungą 
objektyviškai,” atsakęs Stali
nas. “Nei jūs mus girkite, nei 
peikite. Tiktai pažinkite mus
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AMERIKOS GENEROLAI 
REIKALAUJA GALINGU 

ORO JĖGŲ
Karinių Amerikos Lakūnų Komandieriai Pranašauja, kad 

Būsimame Kare Vandenynai Nestabdysią Priešų Lėktuvų 
I 4

New York. — Oro jėgų 
generolai Carl Spaatz, Le- 
May ir kiti aukšti lakūnų o- 
ficieriai pokilyje Waldorf- 
Astoria viešbutyje kalbėjo, 
kad Jungtinės Valstijos tai
kos metu turi palaikyti ga
lingą ‘oro laivyną. Jie tvir
tino, jog kitame kare tūk
stančiai mylių vandenynų 
jau nebus Jungtinėm Vals
tijom apsauga nuo priešų 
bombanešių.

Gen. LeMay, atskridęs 
bombane'šiu B-29 iš Japo
nijos salos Hokkaido į Chi- 
cagą, tvirtino, kad japonai 
ruošėsi iš tos pat salos sių
sti savo bombanešius prieš 
Ameriką.

Generolas Spaatz reikala
vo, kad būtų paskirta gana 
pinigų plačiau išvystyti ato-

minėms bomboms, rakie- 
toms ir tokiems lėktuvams, 
kurie skristų greičiau už 
garsą.

Visi kalbėjusieji genero
lai reiškė neapsitenkinimo, 
kad Washingtono valdžia 
planuoja, sumažinti skaičių 
vyrų oro jėgose nuo dabar
tinių 2,500,000 iki 700,000 iš 
viso.

Eisenhower Pava- ) 
ręs Gen. Pattoną

Iš Komandos

Walter Keršulis — Tūkstan 
tį Dolerių

Plačiai brookly mečiam žinomas rūbų siuvimo eksper
tas, Walter Keršulis pirks Laisves namo Šerų už $1,000. 
Plačiau apie tai žiūrėkite ant paskutinio puslapio.

SIŪLOMA NUMUŠT PUS
TREČIO BILIONO DOL. 

TAKSŲ KORPORACIJOM

I
*- *J

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

VAJAUS LENTELĖ

Iždo Sekretoriaus Sumanymu, Turėtų Būti Numušti ir 3 
Procentų “Normaliai” Taksai nuo Mažųjų Uždarbių

Punktai 
,. 412 
.. 220 
.. 198 
.. 110 
... 60 
... 44 
... 24 

Sveikinamę pirmuosius kontestantus, kurių vardai 
aukščiau paduoti, už laiku pradėjimą darbo. Prašome 
visus savo dienraštį branginančius vyrus ir moteris 
tuojau stoti į darbą, stoti į kontestą gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

V. J. STANKUS, Easton.............................
A. STRIPEIKA, G. KUDIRKA, Elizabeth .
P. PILĖNAS, Philadelphia .........................
G. SHIMAITIS, Montello...........................

D. P. LEKAVIČIUS, Pittsburgh ................
S. PUIDOKAS, Rumford ...........................
P.. BEčIS,j Great Neck, N. Y.......................

Washington. — Jungtin. 
Valstijų iždo sekretorius 
Fred M. Vinson spalių 1 d. 
siūlė 5 bilionais doler. nu
mušti mokėtinus valdžiai 
taksus 1946 finansiniais me
tais. Raportuodamas kong
resinei lėšų komisijai, Vin- 
sonas patarė panaikinti vi
sus taksus nuo didžiųjų 
biznių pelnų perviršių ir at-

Vokiečiai Kariniai Išradėjai 
Tarnausią Amerikai

Washington. Jungt. Val
tį jos įsigabena vokiečius in
žinierius ir mokslininkus, 
kurie išrado naciams grei
tesnius už garsą rakietinius 
lėktuvus ir kurie beveik 
baigė išrast atomines bom
bas.

Tie vokiečiai padės tobu
linti Amerikos karo pabūk
lus ir naujus išradimus da
ryti, kaip sakė Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Patterson. Jie liuosnoriai 
pergabenami į šią šalį.

Berlin, spalių 2. — Iš pa
tikimų šaltinių pranešama, 
jog vyriausias amerikonų 
komandierius gen. Eisenho
wer pavarė generolą Patto- 
ną iš komandos Bavarijoje 
ir visoje rytinėje pusėje 
jankių užimtos srities Vo-

Pattono vieton esąs pas
kirtas kitas Amerikos ge
nerolas Truscott kaipo ka
rinis tos srities gubernato
rius. ■

(Nežiūrint kartotinų Ei- 
senhowerio įsakymų, Patto- 
nas vis laikė atsakomingose 
pareigose nacius vietinėje 
vokiečių valdžioje, pramo
nėje ir versle. Pasak Patto
no, jie esą reikalingi sėk
mingai reikalams vesti.)

UŽTIKO JAPONU SU
VOGTA AUKSA

TYRINĖJA. JAPONU 
KARINE GAMYBA

Japonai Saugojo 
Chinų Tautininkus 

Nuo Komunistų

Amerikiečiai konfiskavo 
plačiai skaitomo japonų 
žurnalo laidą, nes jame j- 
talpintas priešingas ameri
kiečiam straipsnis.

Wilkes Barre, Pa —Pir
ma negu bombanešis susi
kūlė į kalną, parašiutais iš jo 
išsigelbėjo 10 vyrų ir 2 
WACs.

NACIAI NAUDOJO ŽUDO
MŲ ŽMONIŲ PLAUKUS, 

DANTIS IR TAUKUS
Lueneburg, Vokietija. — 

Naciai Oswiecim stovykloje 
kasdien sugrūsdavo po 800 
iki 1,000 žydų ir kitų tau
tų žmonių į mirties kamba
rį, dujomis nunuodydavo 
juos, suversdavo jų lavonus 
į grjovius ir pasiųsdavo 
dentistus ir barzdaskučius, 
kad išlupinėtų negyvėliams 
dantis ir nukirptų plaukus. 
— Vokiečiai naudojo tuos 
dantis ir plaukus kokiems 
tai pramonės ’reikalams.

Naciai apipildavo lavo
nus gazolinu ir degindavo. 
Iš griovių buvo pravesta po 
žeme vamzdžiai, kuriais bu
vo nuleidžiama deginamųjų 
taukai į tam tikrus indus.

Anglų teisme prieš kari
nius kriminalistus apie tai 
liudijo daktaras Sigismund 
Charles Bendel, žydų taut, 
žmogus iš Rumunijos': Nu
gabentas į Oswiecim, dr. 
Bendel buvo priverstas pa-

dėt naciam aptarnaut 
dymo kambarius ir sykiu 
su jais daryt “medikalius 
tyrimus.”

Vienas tyrimas buvo 
švirkšt žmonėm į kraują 
tokius nuodus, nuo kurių 
jie tuojau mirtų. Kitu ty
rimu naciai bandė surast, 
kaip moterim išvengt dau
giau negu vieno kūdikio 
gimdymo tuo pačiu pradėji
mu. Tokiais tyrimais jie nu
žudė 9,500 čigonų.

ZU-

ir spręskite mus tokius, koki 
mes esame; mus vertindami, 
remkitės faktais, o ne gan
dais.”

Tokio. — Amerikos ka
riai, benagrinėdami Japoni
jos Banko turtą, rado japo
nų suvogtą auksą iš Thai- 
lando (Siamo), francūzų 
Indo-chinos ir Šiaurinės 
Chinijos Banko. Jankiai 
teiravosi, kur lai
komas japonų, išplėštas 
auksas iš Filipinų ir Ryti
nės Holandų Indijos. Japo
nai bankininkai atsakė, kad 
jie nežiną; tai,esąs armijos 
dalykas.

Buvęs Belgijos karalius 
Leopoldas vėl veržiasi sos
tą n.

Trumano Planas dėlei 
Atominės Bombos

Washington, spal. 2. — 
Pranešama, kad prez. Tru- 
manas šiandien ar rytoj pa
siūlys savo planą kongresui 
dėlei atomų bombos ir ato
minės jėgos kontroliavimo. 
Keli tuzinai kongresmanų 
ir senatorių atsišaukė į pre
zidentą, kad jokiai kitai 
valstybei neperleistų 
mirių slaptybių.

ato-

Mirė Japony Demckra 
tas Kalėjime

Tokio. — Kalėjime mirė 
profesorius Kiyoshi Miki, 
japonų liberalas ir demok
ratinis politikas. Klausi? 
mas, kodėl MacArthuras jo 
neišlaisvino?

Tokio. — Gen. MacArthur 
įsakė japonų vyriausybei 
pristatyt jam pilnus sąra-’ 
šus amunicijos ir ginklų, 
kurie buvo pagaminti, pra
dedant nuo 1941 metų, ir 
duot apyskaitas iš dar lie
kamų pas japonus ginklų.

Patys japonai kritikuoja 
savo valdžią už įvairius ne- 
pavykimus. Teigiama, kad 
pasitrauks dabartinis 
ministerių kabinetas.

šaukti vadinamus 3 nuo
šimčių normalius taksus, 
kurie imami nuo pavienių 
asmenų mažų uždarbių bei 
įplaukų, viršijančių $500 į 
metus.

Jeigu kongresas priims 
Vinsono sumanymą," tai 
korporacijos ir kiti stam
bieji ,bus paliuosuoti nuo 
$2,555,000,000 taksų per me
tus. Tariamų normalių tak
sų panaikinimas viso siek
tų $2,085,000,000. Teigia
ma, jog tuomet 12 milionų 
mažai uždirbančių žmonių 
būtų laisvi. nuo bet kokių 
taksų federalei valdžiai.

1 Taip pat siūloma numušt 
taksus nuo alkoholinių gė
rimų, auksinių papuošalų ir 
kitų prabangos dalykų.

Vinsonas nesutiko su re- 
publikonų reikalavimu vi- 

!sus taksus bendrai nukirst
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Nematoma Pasekmių iš 
Ministerių Sueigos

London, spal. 2. — Neo
ficialiai lemiama, jog pen
kių didžiųjų talkininkų už
sieninių ministerių konfe
rencija neišspręs klausimų, 
kuriems susirinko, ir girdi, 
turės bergždžiai išsiskirsty
ti.

Francijos Krikščionių 
Darbininkų Sąjunga atmetė 
kvietimą prisivienyti prie 
didžiosios francūzų unijų 
Generales Darbo Sąjungos 
(Konfederacijos).

Bus 8,000,000 Bedar- 
biu, Sako Valdininkas
Washington. — Rekon- 

versijos direktorius John 
W. Snyder pakartojo savo 
pirmesnį skaičiavimą, jog 
Amerikoj iki pavasario bus 
8 milionai bedarbių.

Tientsin. — Vienas šio 
miesto chinas biznierius sa
kė Associated Press kores
pondentui: “Gal kai kam 
keista atrodo, kai mes (chi-
nai tautininkai) turim pra- 20 nuošimčių, 
šyti sumuštos priešų (japo- f ‘ ‘ J 
nų) armijos, kad mus ap- laiške kongresinei lėšų ko- 
saugotų”. Jis kalbėjo apie misijai protestuoja, kad ji- 
apsaugą nuo chinų komu- naį slapta svarsto taksų 
nistų armijos, kad ji neuž- klausimą. CIO reikalauja 
valdytų Tientsino miesto, | priimt unijų atstovus kaip

Į Tientsiną atvyko Ame-! liudytojus. . ,
rikos marininkai. Dar bu- Iždo sekretorius Vinso- 
vo nepasidavę ir nenugink- nas savo raporte pažymėjo, 
luoti japonai. Per paskuti-! kad tarp valdžios išlaidų 
nes šešias savaites japonai'sekamiems metams ’’nieko 
ir chiniški jų pastumdėliai! neskiriama bedarbių pa
vedė smarkius mūšius prieš šalpai.” 
komunistinę chinų 8-ją ar
miją,1 : 
ted Press.

CIO unijų centras savo

Kongresinė komisija, ne-’ 
kaip teigia Associa- ribotam laikui atidėjus su-

Palestinos žydų Darbi
ninkų Federacija vėl parei
kalavo, kad Anglija leistų 
žydam iš svetur laisvai ap
sigyventi Palestinoj.

manymų svarstymą dėlei 
pensijų pagerinimo bedar
biams, metėsi slaptai svars
tyti taksų numušimą.

šiuo laiku Amerikoj yra 
400,000 streikierių.

FRANCUOS RINKIMUOSE 
ŽYMIAI PAKILO SOČIA- 
LISTAI IR KOMUNISTAI

Paryžius. — Apskričių 
rinkimuose Francijoj socia
listai laimėjo 811 vietų, ly
ginti su 380 pirmesnių savo 
laimėjimų 1937 metais. Ko
munistų dabar išrinkta 328, 
o tada buvo 72. Radikalai- 
socialistai (liberalai) šiuose 
rinkimuose pravedė 607 sa
viškius, o 1937 m. buvo iš
rinkta 962 jų atstovų.

Žymėtina, jog Paryžiaus 
komunistai nedalyvavo da
bartiniuose balsavimuose, o 
_______ !_______________

KELI SVARBOS KLAUSIMAI TARP CHIANG KALSHEKO 
IR CHINIJOS KOMUNISTĖJ DAR NEISSPRįJSTI

------------------ 0  0----------------------------------------------------------------------------------------------

Chungking, Chinija.—Ne
oficialiai pranešimai iš 
čia taip sutaisyti, *kad ro
dos, jau susitaikę valdinė 
Chiang Kai-sheko partija 
Kuomintangas vidur. Chi
nijoje su chinų komunis
tais. Komunistų valdyboje 
yra šiaurvakarinė Chinija 
ir didelės Chahar, Jehol, 
Shantung ir Hopeh provin
cijos šiaurinėje Chinijoje^

Chiang Kai-shek Nenori Tikro Steigiamo Seimo, bet Pripa
žino Komunistam Lygybę; Šaukiama Partijų Konferencija
Gubernatorių ir Armijos 

Klausimai
Bet susitaikymo dar nėra 

keliais svarbiais klausimais, 
būtent:

Komunistai siūlo palikti 
gyventojų išrinktus guber
natorius šiose keturiose 
provincijose, ..kur komunis-

tinę kariuomenė išvadavo 
milionus chinų per kovą 
prieš japonus. Komunistai 
reikalauja saviškių vice- 
gubernatorių ir Suiyan ir 
Shansi provincijose. Bet 
Chiang Kai-shekas perša 
tik savo partijos žmones į 
tų provinc. gubernatorius.

Komunistinė (Yenano) 
vyriausybė turi 48 divizijas 
kariuomenės. Vidur inės 
Chinijos -valdovas Chiang 
Kai-shekas sutiktų leist ko
munistam pasilaikyti 20 ar
mijos divizijų tik tokiame 
atsitikime, jeigu komunis
tai prisiimtų Chiang Kai- 
sheko gubernatorius tom 
provincijom.

(Tąsa 5-me pusi.)
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269, o

pasėkas 
vidaus 

iš visų

Paryžiuje jie stiprūs.
Katalikai - demokratai, 

pasivadinę Liaudišku Res
publikiniu Judėjimu, dabar 
laimėjo 230 vietų, o pirmiau 
turėjo 66. Konservatai pra
vedė 46 savo kandidatus, 
lyginti su 124 pirmesniais 
savo laimėjimais apskri- 
čiuose. Demokratų - Res- 
publikiečių Sąjungos žmo
nių dabar išrinkta 
1937 m. buvo 519.

Tokias rinkimų 
paskelbė Franci jos 
reikalų ministerija
apskričių, apart šešių Kor
sikos salos.

Bendrai imant, šiuose rin
kimuose laimėjo generolo 
de Gaulle politikos rėmėjai.

Visuotini Francijos rin
kimai įvyks spalių 21 d. A- 
pie jų pasekmes sunku dar 
spėti. Nes daugelis piliečių 
nedalyvavo apskričių rin
kimuose ir nežinia, už ką 
jie balsuos visuotiniuose 
rinkimuose. Kai kuriuose 
apskričiuose 40 iki 70 nuo
šimčių piliečių susilaikė nuo 
balsavimo.
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-------- t?~.----- :—:—~.—Bavarijoj Padėtis Taisosi
Vokietijos provincija Bavarija — ka

talikiška tvirtovė. Joje nuo seniai yra 
įsigalėjęs klerikalizmas ir dvarponiai. 
Bavarijoje gimė ir hitlerininis fašizmas.

Turime priminti, kad fašizmas iki šiol 
ranka rankon ėjo su klerikalizmu, — 
viens kitą gelbėdami, globodami. To
kiose t. v. katalikiškose šalyse, kaip 
Italija, Lenkija, Lietuva, Ispanija, Ar
gentina, Portugalija, Bavarija fašizmas 
buvo uoliai aukštosios katalikų vyriau
sybės palaikomas, puoselėjamas ir jis 
ten sirpo iki jam karo lauke buvo nu
sukta galva.

Tačiau po to, kai amerikiečiai užėmė 
Bavariją, joje nebuvo skubintas! fašiz
mo likučius išgraibyti ir patalpinti juos 
ten, kur jie priklauso. Amerikiečiai ko- 
mandieriai flirtavo su naciais, palaiky
dami juos valdvietėse, jiems padėdami. 
Bavarijos premjeru (ar prezidentu) bu
vo pastatytas pro-naciškas gaivalas, kle
rikalas dr. Friedrich Schaeffer. Aplink šį 
ir sukosi visokios rūšies naciai, o jis 
juos gražiai sau globojo.

Dėl to kilo didelio nepasitenkimo ne 
tik Bavarijos liaudy j, bet net ir pažan
gesnėje Amerikos, Anglijos ir kitų kraš
tų spaudoje. Tasai nepasitenkinimas, be 
abejo, pasiekė ausis ir gen. Eisenhowe- 
rio ir mūsų vyriausybės Washingtone. . 
Na, ir dėka tam, padaryta Bavarijoj at
maina: klerikalas-fašistas Schaeffer’is 
tapo pavarytas ir jo Vieton pastatytas 
social-demokratas dr. Wilhelm Hoegner.

Pastarasis, sako, sudarysiąs naują 
valdžią ir pradėsiąs šluoti iš valdiškų 
vietų nacius, hitlerininkus. Ne tik jis 
juos šluosiąs, bet dargi suimsiąs ir bau- 
siąs kaip kriminalistus. Be to, dr. Hoeg
ner sakosi,»teiksiąs atlyginimo visiems 
tiems, kurie yra nukentėję nuo nacių te
roro, ar nukentėjusiųjų giminėms.

Mūsų patarimas dr. Hoegneriui: no
rint užduoti smūgį reakcijai ir nacizmo 
likučiams, praveskit Bavarijoj griežtą 
žemės reformą, kaip daroma Tarybų 
Sąjungos okupuotojoj Vokietijos dalyj. 
Atimkit iš visokių nacių fabrikus ir že
mes ir namus ir atiduokit juos anti-na- 
ciams arba suvalstybinkite. Jei tokią 
šluotą dr. Hoegneris paimtų ir ja pa
šluotų, tai jis galėtų šiek tiek apvalyti 
gražiąją Bavariją.

Naujasis Lenkijos Ambasadorius
Kaip ir buvo tikėtasi, demokratinės 

Lenkijos, naujosios Lenkijos, vyriausy
bė savo ambasadorium Amerikai pasky
rė jauną, energingą vyrą, —/prof. Oscar 
Lange. Prof. Lange yra ėjęs mokslus 
Amerikoje ir čia mokęs amerikiečius.

Nuo to laiko, kai prasidėjo tarp lenkų 
nelemtoji “vaina”, prbf. Lange stojo su 
pažangiąja lenkų visuomene, nepaisyda
mas, kad tuomet nebuvo populiaru sto
vėti su “Maskvos agentais”. Jis drąsiai 
ir energiškai atmušdinėjo lenkų reakci
ninkų atakas, taikomas tiems lenkų 
sluogsniams Amerikoje, kurie stojo su 
nauja Lenkija, kurie stovėjo prieš pil- 
sudskininkus, beckininkus, rydz-smygli- 
ninkus ir kitokius, tarnavusius ne lenkų 
tauta, bet Lenkijos ponams ir fašistams.

Prof. Lange buvo nuvykęs į Maskvą 
tartis su Tarybų Sąjungos vadais ir pa
tirti, ką jie iš tikrųjų mano apie busimą
ją Lenkiją. Grįžęs iš ten, jis buvo dar 
energiškesnis savo veiksmuos už naująją* 
Lenkiją.

Prof. Lange ir kunigas Orlemanskis 
buvbkdu lenkai, prieš kuriuos lenkiškieji 
fašistai, remiami Amerikos reakcininkų 
(net ir lietuviškų fašistų) daugiausiai 
gavo atakų buvo nukreipę.

Tačiau prof. Lange nenusiminė. Jis 
žinojo, jis numatė, kad Lenkija gims to
kia, kuri būtų tvirta, demokratinė ir lai- ‘ 
minga, kuri netarnaus visokiems fašis-
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tams, bet tarnaus savo krašto žmonėms 
ir pasauliui. Taip ir išsipildė!

Tiesa, kun. Orlemanskis, pradėjęs ko- 
.vą iš vien su prof. Lange, kai jis grįžo- 
iš Maskvos, buvo ‘ap tildytas”: reakcinė 
katalikų dvasiški jos vyriausybė uždarė 
jam burną, kad per ją negalėtų išeiti žo
dis, naudingas liaudžiai. Bet prof. Lan- 
g’ui niekas burnos neuždarė.

Nuvykęs į Varšavą, jis, pasitaręs su 
to krašto vyriaūsybe, apsiėmė eiti Len
kijos ambasadoriaus pareigas Ameriko
je, išsižadėdamas Amerikos pilietybės.

Gerai pažindamas Lenkiją ir Ameri
ką, naujasis ir jaunas ambasadorius, ti
kimės, atliks savo pareigas pilnai pasek- 

_ mingai.

Tarpe Šešių ir Septynių 
Milijonų!...

United Press skelbia, kad Lenkija 
antrojo pasaulinio karo metu neteko 
tarp 6,000,000 ir 7,000,000 savo gyvento
jų. Tiek buvo Lenkijos piliečių užmušta 
pačioje Lenkijoje arba užsieny j.

Tai vienas penktadalis prieškarinės 
Lenkijos gyventojų! Baisu net pagal
voti, kiek toji šalis nukentėjo.

Turime atsiminti, kad milijonai Lenki
jos piliečių yra sužeisti, suinvalidinti. Be 
to, Lenkija labai nukentėjo ekonomiškai.

Ir dar kai kurie ablavukai plepa nie
kus, kaltindami Lenkiją, kam ji atsiėmė 
iš Vokietijos Sileziją, dalį Rytų Prūsi
jos ir dalį Pomeranijos.

Lai Turi Po Vieną Darbą ir 
Tai Bus Gerai

Kanadiečių Liaudies Balsas rašo apie 
td krašto nedarbo reikalus:

“Rekonstrukcijos ministeris Hon. C. 
D. Howe aną dieną pareiškė, kad neuž
ilgo kiekvieno darbininko lauks po du 
darbus. Tai labai optimistiškas išsireiš
kimas. Toks pareiškimas, tačiau, ras 
labai mažai žmonių, kurie jam tikės.

“Karo metu darbų Kanadoj buvo, bet 
negalima sakyti, kad kiekvienam darbi
ninkui buvo po du darbus. Dabar su
grįžta kareiviai, kurių buvo vien užjūry
je virš 300,000. Jie prisideda prie darbi
ninkų armijos. Jau virš 200,000 karių 
(užjūryje buvusių ir namie stovėjusių) 
paleista iš armijos. Tiek tąi darbininkų 
skaičius paaugo.

“Kanados darbininkai nenori turėti po 
du darbus. Jiems užtenka po vieną. Bet 
jie nori būti tikri, kad turėtų po vieną 
darbą. Tuo tarpu neatrodo, kad kiekvie
nas turės darbą. Daugiau darbininkų at
leidžiama, negu jiems darbo surandama.

“Ministeris turėtų kalbėti atsargiau. 
Tokie išsireiškimai gali būti suprasti 
kaip jo nežinojimas tikros padėties. Ti
krai taip ir yra, jeigu jis tą sakė iš 
tikros širdies. O juokus krėsti iš tokio 
rimto klausimo, tai taip pat negerai. 
Darbas darbo žmogui reiškia gyvenimą.

“Kiek anksčiau jis vienai darbininkų 
grupei pasakė, kad jie gali daryti, ką 
tik nori, nes dabar jis jau nebepaisąs, 
kadangi karas užsibaigęs. Toks išsireiš
kimas irgi buvo visai nepritinkąs tokią 
vietą užimančiam žmogui.

“Darbo klausimas yra vyriausia Ka
nados problema šiuo tarpu ir reikia ją 
rišti visu rimtumu. Tušti šūkiai žmonių 
nepasotins ir neapdengs.”

Šiurpu Sukrečiąs Pranešimas
Prieš keletą mėnesių prez. Trumanas 

įpareigojo Leo Harrisoną vykti į Vokieti
ją (amerikieč. ir anglų okupuot. srityse) 
ir patirti, kaip ten traktuojami žydai be
namiai, žydai tremtiniai, — žydai, dau
giausiai nukentėję nuo hitlerinio teroro.

Patyręs dalykų padėti, Harrisonas ra
portavo prezidentui, o pastarasis, kad ir 
pavėluotai, paskelbė raportą spaudpj.

Šiurpas krečia žmogų, skaitant tąjį 
raportą! Apie 100,000 žydų tebelaikomi 
Austrijos ir Vokietijos koncentracijos 
stpvyklose, įkurtose hitlerininkų. Jų 
padėtis baisi. Maistas prastas, mažai jo 
tegauna; rūbas— nacių uniformos arba 
belaisvių “uniformos” — abi lygiai ne
apkenčiamos !

Žydai atskirti nuo savo šeimų, nuo 
savo giminių. Jų padėtis tebėra tragiš
ka. Visas skirtumas jų padėtyj tebėra 
tik tas: prie hitlerinio režimo jie laukė 
būti sudegintais arba pakartais, o dabar 
to bijotis netenka. Bet dėl to mirtingu
mas nesvietiškai didelis.

Susipažinęs su šiuo šiurpiu pranešimu, 
prez. Trumanas įsakė gen. Eisenhowe- 
riui padėtį taisyti. Kai kurie sako, jog 
žydų padėtis jau biskelį buvo pataisyta 
po to, kai Harrisono raportas buvo pa-

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily 
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
nos buvo pašalintas šv. ti
kėjimo ženklas — kryžius iš 
visų viešųjų įstaigų, mokyk
lų, ligoninių ir kitur. Religi
jos mokymas buvo panaikin
tas visose iki vienai mokyk
lose. Katalikų kunigas nega
lėjo įkelti į jas kojos. (D., 
rugs. 24).

Kitais žodžiais, Tarybinė
je Lietuvoje buvo viskas su
tvarkyta taip, kaip čia A- 
merikpje:; bažnyčia atskir
ta nuo valstybės, panaikin
tas mokėjimas kunigams al
gų iš valstybės iždo. Niekur 
Amerikos viešose įstaigose 
nerasime kryžių. Jungtinės 
Valstijos neturi padariu
sios jokio konkordato su 
popiežiumi.

Todėl be reikalo Draugas

BEREIKALINGAS GĄS
DINIMAS

Chicagos kunigų Drauge 
skaitome:

Į mūsų rankas pateko 
svarbus raštas, kuriame Lie
tuvos katalikai, pergyvenę 
pirmąją bolševikų okupaciją 
ir dalį antrosios, nurodo, 
kaip rusai okupantai smaugė 
rėliginį judėjimą Lietuvoje.

Rašte sakoma, kad, tiesa/ 
pradžioje okupacijos nė vie
nas dievnamis nebuvęs už
darytas, bet netrukus po bol
ševikų įžengimo vienašališ
kai buvo nutrauktas konkor- 
das su Apaštalų Sostu ir 
šventojo Tėvo Nuncijui teko 
išvažiuoti iš Kauno. Bet koks 
susisiekimas su šventuoju 
Tėvu iš Lietuvos pasidarė ne
įmanomas. Nuo pirmos die-

Rugsėjo 2 d., Philadelphijos piknike, Deer Park, N. J. 
šiedu veteranai, dienraščio Laisvės vajininkai, padavė 
vienas antram ranką ir pasižadėjo tvirtai lenktyniuotis už 
pirmą vietą šiemet konteste gavimui Laisvei naujų skai
tytojų.

V. J. STANKUS sakėsi esąs pasiryžęs pasukti į toli
mesnius Pennsylvanijos valstijos miestus, turįs vilčių ten 
gauti naujų skaitytojų. Jis sakėsi nesigailėsiąs nė laiko 
nei kelionės kaštų ir dirbsiąs su kietu pasiryžimu.

A. STRIPEIKA sakėsi šiemet esąs geroje sveikatoje, 
džiaugėsi, kad jau lengviau gauti geso ir esąs daug drą
sesnis šiemet vėl išsilaikyti pirmoje vietoje kontestantų 
surašė. Jisai sakė: “Mano draugas G. Kudirka irgi yra 
gerame ūpe pasidarbuoti savo dienraščiui.” Tuom mo
mentu netoli nuo mūsų stovėjo philadelphietis, Laisvės 
vajininkas P. PILĖNAS. Girdėdamas ar negirdėdamas 
Stankaus su Stripeika pokalbį, jis priėjo prie manęs ir 
skubiai prašneko: “Greit man prisiųskite visą vajui rei
kalingą materiją... Šiemet rūpinsimės padėti Philadel
phia į pirmą vietą kontestantų surašė.”

Seniausias iš visų dabar esančiųjų dienraščio Laisvės 
platintojų, R. MERKIS, phjladelphie\is, kartu veikęs su 
Pilėnu, irgi paprašė nesi vėlinti prisiųsti jam vajaus reik
menų: Merkis yra tuom ypatingas, kad jis niekada ne
daro pareiškimų, kokioje vietoje jis norėtų būti vajininkų 
surašė, bet trusia intensyviai. Kad jis iš anksto paprašė 
vajaus medžiagos, tai jau reikia spręsti akį primerkus, 
ką jis turi mintyje...

Tame pačiame piknike suėjau S. KUZMICKĄ, iš She
nandoah, Pa. Jis pareiškė: “Pranai, šiemet stoju į vajų 
ir sakau, kad dirbsiu.” Kuzmickas jau keletą kartų yra 
laimėjęs premijų Laisvės konteste ir be tokio’rimto pa
reiškimo. Šiemet, matyt, jis yra rankovęs pasiraitojęs 
smarkiai pasidarbuoti.

Visai netikėtai, tame pačiame Philadelphijos piknike, 
sutinku savo seną draugą J. URBONĄ iš Pittsburgh, 
Pa. Irgi uolus dienraščio Laisvės platintojas. Jis sako: 
“Brolau, Pittsburghas šiame vajuje pasirodys gerai... 
dirbsime pasiryžusiai.” '

Gražiai suskambėjo balsai keleto vyrų, kurių žodis 
yra vertesnis už auksą. Laukiame atsiliepimų iš visos 
plačios Amerikos. Kviečiame vyrus ir moteris stoti į 
brangų apšvietos platinimo darbą. Laisvė yra mūsų stip
riausias ginklas kovai prieš piktas fašistines intrigas. 
Stiprinkime tą ginklą dar labiau iššlavimui fašistinių 
liekanų iš Amerikos lietuvių tarpo.

P. BUKNYS

rašytas. Gal būt. Gal ji šiek tiek ir pa
taisyta, bet visvien ji dar labai baisi.

Kodėl Amerikos ir Anglijos koman- 
dieriai, kurių žinioje tie žydai tebėra, 
neperkelia jų į žmoniškus namus, o į 
koncentracijos stovyklas nesuvaro vo

kiškųjų nacių? •
Mums nesuprantama!
Kitas dalykas: tie žydai trokšta būti 

išgabentais į Palestiną. Kodėl jų ten ne
gabenti? Kodėl paisyti Anglijos imperia
listų, kurie j atsisako leisti žydams įkelti 

gąsdina savo skaitytojus 
‘bolševikų teroru .prieš reli
giją.” Jokio teroro nebuvo 
ir nėra. Net ir Draugo skai
tytojai negali būti taip at
silikę nuo gyvenimo, jog 
nematytų, kad tos visos Ta
rybų Lietuvos reformos re
ligijos reikalu yra geros, 
teisingos ir naudingos.

Draugo peckeliams gi ga
lima pastatyti tokis klausi
mas: Kodėl jūs nieko nesa
kote Čionai prieš Amerikos 
santykius su bažnyčia ir ti
kėjimu, kuomet tokius pat 
santykius Lietuvoj e/be jo
kios paliovos smerkiate?

KLERIKALŲ SPAUDA 
SAMDYTOJŲ ĮRANKIS 
KOVAI PRIEŠ DARBO 

UNIJAS
Kiekvienas šiandien mato 

Amerikoje kilimą reakcijos

Trečiadienis, Spalių B, 1945

amerikinei “free enterpri
se” santvarkai. Unijos no
rinčios nubankrutuoti pra
mones, konfiskuot kapitalą, 
sunaikinti kompanijas ir tt. 
Ypatingai prieš CIO unijas 
varoma šita bjauri propa
ganda. Mat, tos unijos yra 
įsigalėjusios t r u s t u ose, 
stambiosiose pramonėse — 
plieno, automobilių, gumos, 
elektros, ir t.t. Jas pirmiau
sia norima sunaikinti.

Ir štai į šitą reakcijos 
suokalbį yra įtraukta lietu
vių anti-demokratinė spau
da. Klerikalų laikraščiai 
jau ryškiausiai pasirodė 
samdytojų įrankiu jų kovo
je prieš organizuotus dar- 
darbininkus. Visai atvirai 
išėjo dienraštis Draugas ir 
parodė savo piktąsias iltis. 
Pavyzdžiui, rugsėjo 25 die
nos laidoje skersai visas 
septynias š p a 11 a s ant 
pirmojo puslapio skaitome 
tokį juodašimtišką antgal- 
vį: “Sako CIO Nori ‘Sunai-

siaubo. To siaubo vyriausi ; kinti’ Sinclair Oil. Co.” Pa- 
smūgiai nukreipti prieš'skui seka skersai dvi špal- 
darbo unijas/kurios karo1^ «i
metu smarkiai pakilo ir 
sustiprėjo. Visur samdyto
jų of/ilsis: Unijinės sąly
gos turi būti iššluotos!

Komercinė spauda panau
doja kiekvieną dalykėlį,' kai streikuoja. Vadinas, 
kiekvieną progą, kiekvieną Draugas, šitaip bjauriai ir 
klaidą bei išsišokimą iš provokatoriškai išstodamas 
darbininkų pusės, išniekinti i prieš CIO uniją, kuri tam 
ir diskredituoti unijas, streikui vadovauja, aiškiai 
Darbo unijos vaizduojamos atsistojo streiklaužio rolė- 
pavojumi demokratijai iri je.

tas didelėmis raidėmis 
monės atstovas sake jie iš
rado apie tai iš CIO lokalo 
agento.”

Reikia atminti, kad šiuo 
laiku Sinclair Co. darbinin-

Vadinas

Mama dar gyva. Anutė, 
Koste ir Nastė irgi gyvos 
ir sveikos.

Dabar pas mus, Tarybų 
Lietuvoje, eina atsikūrimo 
darbas po trijų okupacijos 
metų. Mes esam patenkinti 
darbo žmonių valdžia. Bet 
kai j<as/' tai nelabai. Dar 
pas mus atsiranda visokių 
banditų. Dėkojam Raudo

najai Armijai už išvadavi
mą iš fašizmo nagų.

Klerikalai Keturiasde- 
šimts Penki Metai Atgal

žemiau paduotą laišką 
gavo Marijona Kulikienė, 
brooklyniete, nuo savo se
sers ir švogerio, Julės ir 
Antano Petrulionių iš Gar- 
mulių kaimo, Utenos. Rašy
tas birželio 30-tą. 
. Brangioji Sesut Maryte; 

Sveikinu tave ir tavo vy
rą ir linkę j am daug lai
mės, sveikatos ir gero pa
sisekimo jūsų gyvenime.

Mes labai nudžiugom ga
vę nuo jūsų laišką. Manėm, 
kad nebėr gyvos, po 5 metų 
pirmą laišką gavom.

Mes gyvenom vokiečių 
pavergti. Mus visokiais bu- 
dais spaudė, kiek galėjo, vi- Vartant genus j ik 
sko imdavo, paskutinį duo-či kuri mug d 
nos šmoteli. Su mumis ne-gi kas labai
siskaitydayo. Jeigu jie kas| n/istebėjaLl peržvelgdama nepatiko, tuojau veždavo j <<Tė nSsJ Sa'rg0» N1, 12 
Vokietiją. Viską atimdavo 1900 met §tai k ten fa. 
karo reikalais. O mes me- H užrašyta: 
ko gauti negalėjom — visi į 
apiplyšom, apskurom, pa- ; “‘Politišką Lietuvos ne- 
sudžios (indai) visi susinę-: priklausomybę skaitome už 
šiojo, nupirkt prie vokiečių i tuščią svajonę ir prieš aną 
nieko nebuvo. atvirai protestuojame. Sar-

Kurie bagotesni, tai juos,1 giečiai, o su jais visa kon- 
dar geriau remdavo, o servaty viską lyg kaulų sme- 
biednuosius laikydavo prie-,&enU Lietuva,^ pripažysta 
šais. Ir jeigu ne galingoji • Rusijos carą už tikrą savo 
Raudon. Armija, tai muši valdoną ir nuo Rusijos ne
būtų visai sunaikinę. Mes : sirūpins skirties.” 
dabar esame išvaduoti iš- Sakoma, kad “leopardas 
fašizmo jungo ir jaučiamės nemaįno savo kailio margi- 
laisvi, pradedam atsikurt. nįe” Tas posakis turbūt ne- 
Nors karo audra praūžė pritaikomas mūsų klerika- 
pro mumis du kartu, trobos iams. jįe juR ilgainiui lig 
išliko. Bet šiaip likom api- “kauių smegenų” pakeitė 
Plėštų ............. Rusijos carizmo Lietuvą

Uteną vokiečiai tiek su- smetonine. Matomai, tiky-
daužė, kad vieni tik griuvę-:biškas progresas, 
šiai. • . i - - - - ...........

Mano vyrui Antanui jau Smetoną, kad nusekė jį į
nebereikia eit į karą, ba nacių kempę ir,v;’v .7 ~ ’7’ T_ T,__
nė turi 15 m., Ona 13 ir su- palaikyti taip, kaip norėjo
nūs Algimantas 7 metų. ■ 190o m< palaikyt carizmą.

į Leopardas nemaino kailio!
Dr. J. Baltrušaitienekoją į Palestiną? Pirmiau Churchillo, o 

dabar socialistų valdžia tebelaiko užda
riusi Palestinos duris ir tiek, nepaisyda
ma žydų troškimų ir jų kančių.

Prez. Trumanas ir šiuo klausimu sa
vo žodį tarė: jis parašė laišką Anglijos 
valdžiai, ragindamas ją atidaryti Pales
tinos duris bent 100,000 žydų. Bet atro
do, kad Anglijos imperialistų liokajai, 
toki, kaip dabartiniai darbiečių valdžios 
vyriausi pareigūnai, nenori ir su 
Trumano žodžiu skaitytis.

Berlin. — Vokiečių liau
dies teismai Sovietų užim- 

į toj Berlyno dalyje teisia na
cius, kurie koncentracijos , 
stovyklose kankino bei žu
dė kitus vokiečius.

prez.
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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?

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!

Ar Moterų Išmetimas iš Dar- 
4 

bų Panaikintų Nedarbą?
Amerikos moterys, tame 

skaičiuje ir demokratinių 
lietuvių moterų kliubai ir 
organizacijų kuopos po vi
są šalį daug pastangų dėjo 
nedaleisti fašizmo ir karo 
į pasaulį. Jei mūsų atmintis 
gerai veikiu, prisiminsime 
minias moterų demonstraci
jose:

Prieš fašistų siautėjimą 
Italijoj, prieš užpuolimą 
Ethiopijos; Veiksmuose už 
Thaelmano išlaisvinimą 
Vokietijoj, prieš atidavimą 
naciams Čechoslovakijos;

Prieš Klaipėdos pagrobė
jus; prieš Smetonos fašisti
nę valdžią pačioj Lietuvoj!

Prieš davimą Japonijai 
atliekamos geležies ir prieš 
pirkimą Japonijos šilko;

Prieš Franco, fašjstų įga
linimą Ispanijoj. Tr dalyva
vo daugeriopuose kituose 
veiksmuose pastoti kelią fa
šizmui ir karui.

Tačiau, kada fašizmas 
įsigalėjo ir prieš mūsų no
rą įtraukė mus į karą, mū
sų moterys dėjo didžiausias 
pastangas laimėti karą 
prieš fašizmą:

Ėjo į karo fąbrikus, dir
bo juose, kad ir ilgiausias 
valandas, bile tiktai už vis 
daugiau pagaminti, grei
čiau karą laimėti;

Ėjo į karišką tarnybą;
Pirko karo bonus; —
Liuosomis nuo darbo Va

landomis ėjo Civilinių Apsi
gynimo darbuotojų parei
gas, liuosnoriai gelbėjo 
Raudonajam Kryžiui viso
kiuose jo darbuose ir finan
siniuose vajuose;

Rėmė daugeriopas karo 
paramai organizacijas ir 
kare nukentėjusius.

Dabar, karui pasibaigus, 
tas organizacijas labai rū- 

fpina reakcininkų šūkalioji
mai, būk reikią moteris at
leisti iš darbų palengvini
mui rekonversijos.

Ar Moterys Nori Dirbti?
Patsai moterų veiklumas 

karo metu rodo, kad mote
rys nori dirbti. Pirm karo 
buvusių už algą dirbančių 
moterų 11 milijonų skai
čius buvo pakilęs iki 19 mi-

Suknelei forma No. 9156 
gaunama 14 iki 20 ir 32 iki 
42 dydžio. Dvejopo ilgio ran
kovės. Paįvairinama išmargi
nant kraštus skirtingais siū
lais ir skirtingos spalvos diržu.

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

lijonų su virš karui gamy
bos pakilimo laikotarpiu.' 
Jos prievarta nebuvo varo
mos, tiktai raginamos liuo- 
noriai eiti į darbus. Liekasi 
klausimas:

Ar Moterims Reikia 
Dirbti?

Atsakymas bus: Taip, 
moterims reikia dirbti.

Daugelyje sričių ir mies
tų darbo unijos, taipgi mo
terų ir kitos organizacijos 
pravedė dirbančių moterų 
apklausinėjimus. Juose pa
tirta, kad tik apie trečdalis 
karo laiku dirbusių moterų 
planavo dirbti tik laikinai. 
Bet ar visos ir iš tų norėju
sių dirbti tik laikinai su
lauks savo planų išsipildy
mo? Aišku, kad ne visos:

Tūlos likosi našlėmis;
Kitų vyrai paliego;
Dar kitų ir visai sveiki 

'vyrai vistiek negaus dar
bo;

Daugelio planavusių ište- 
kėt karas planus suardė;

Ir yra dabar ir ateityje 
bus tokių, kurių dirbančio 
vyro uždarbio neužteks 
žmoniškam pragyvenimui; 
kurių uždarbio reikės pa1 
gelbėti kare nukentėjusio 
giminės šeimai. Ir kitokių 
visokių priežasčių bus mo
ters darbui ir uždarbiui.

Tuo tarpu jau dabar 
Jungtinėse Valstijose yra 
trys milijonai daugiau mo
terų, negu vyrų. Daugelio 
net didžiausios pastangos 
ištekėjimu išeiti iš darbo 
neduos pasekmių.

Darbas — Šventa Teisė 
ir Pareiga

Norinčios dirbti moterys, 
didžiumoje, turi tam ir 
svarbių priežasčių. Vienos 
gelbsti šeimą nuo pusalkio 
gyvenimo. Kitos savo darbu 
suteikia vaikams galimybę 
mokslo. Ir ne viena savo 
darbu išlaikė šeimą nuo su- 
įrimo dėl finansinių pro
blemų.

Tačiau, argi neužtenka 
to, kad moteris nori dirbti? 
Juk net šventraštyje pasa
kyta: “prakaite savo valgy
si duoną savo.” Pilietybės 
atžvilgiu dirbantysis taipgi 
yra vertingesnis. Tad nėra 
priežasties, dėl ko sveika, 
neturinti per didelių šeimy
niškų pareigų moteris ne
turėtų dirbti, jeigu jos pa
čios ar jos šeimos gerovė to 
reikalauja.

Dėl ko negalėtų vyrai ir 
moterys (kurios nori ir ga
li) dirbti visi trumpesnes 
valandas ir visi taip pat tu
rėti laiko liuoslaikiui? Ži
noma, kad galėtų. Ir kada 
nors taip turės būti. Tai 
dėl ko ne dabar?

Darbo visiems teisės ga
lima tikėtis sulaukti net ir 
mūsų gadynėje, jeigu tik 
visi rūpestingai sektume 
savo kongresmanų ir vals
tijų taipgi miestų ir atski
rų valstijų įstatymdavys- 
tėse ir valdvietėse išrinktų 
savo atstovų veiksmus. Jei
gu mes visuomet iš jų reika
lautume žmonėms naudingo 
veikimo. Jeigu pildančius 
žmonių valią visumet iš 
naujo sugrąžintume parei- 
gpsna, o nepildančius žmo
nių valios išbalsuotume 
lauk.

Reikalavimas darbų vi
siems yra svarbiausia šian
dienine užduotimi. Jeigu jūs 
pageidaujate, kad kiekvie
nas norintis dirbti žmogus 
turėtų teisę dirbti, parašy
kite apie tai laiškutį savo 
kongresmanui. Lai jūsų or
ganizacija pasiunčia rezo
liucijas. Sužinokite, kaip 
jūsų kongresmanaį ir sena
toriai veikė, kaip balsavo 
tuo klausimu. Ir tai atsi
minkite sekamuose rinki
muose.

Darbo Mylėtoja

Ar Žinote?
Ar žinote, kaip mokslas pri

ima į savo studentijos eiles 
aplikantus ?

Dr. Donald Sheehan, virši
ninkas N. Y. Universiteto Me
dikais Kolegijos sako:

Viso Jungtinėse Valstybėse 
moterų įsiregistravusių medi
cinos kursuose yra vos 5 nuo
šimčiai visų medicinos studen
tų skaičiaus, kuomet Anglijo
je esą 20 nuošimčių.

Aplikantų į medicinos kur
sus priimama: vyrų 11 iki 16 
nuošimčių visų aplikantų, mo
terų 12 iki 19 nuošimčiu visų 
ąplikantų.

Suteikė Johanna

Detroito Motery Pažangos Kliubo Susirinkimas 
Su Atžymčjimu Karo Pabaigos ir Pergalės
šis nepaprastas susirinki

mas įvyko rugsėjo 19-tą die
ną, Draugijų Svetainėj.

Atidarius mitingą, atsisto
jimu 1-nai minutei buvo ati
duota pagarba visiems Jung
tinių Tautų žuvusioms kovū- 
nams. ,

Toliau sekė trumpas, bet 
geras kliubo reikalų apsvars
tymui mitingas. Kliubo pir
mininkė drg. Smitrevičienė 
apgailestaudama pranešė, jog 
kliubo užrašų raštininkė Onu
tė Krakaitienė negalės daly
vauti, nes yra išvažiavusi į 
New Yorką pasisvečiuoti, tad 
tuoiplaikine raštininke apsiė
mė Petronėlė Vilnienė.

Sekė valdybos ir komisijų 
raportai: Pramogų komisija 
pranešė, kad rengiasi didelei 
naujenybei, nes 14-tą spalio, 
buvusioj Lietuvių Svetainėj, 
bendrai su Aido Choru duos 
didelį koncertą ir ban.kietą 
sykiu. Tam dideliam darbui, 
prie dabar esančių pramogų 
komitete K. Kraptavičienės ir 
M. Ginaitienės, dar darinkta 
O. Demskienė ir O. Valavi- 
čienė, taipgi didelių bankietų 
prirengime gerai patyrusi 
draugė Litvinienė žadėjo pa
gelbėti.

Susirinkime nutarta Kon
gresui siųsti rezoliuciją reika
le socialės apdraudos biliaus, 
kuris užtikrintų bedarbiams 
$25 į savaitę per 26 savaites.

Tartasi, kaip išreikšti tinka
mą užuojautą Eloise Michi
gan ligoninėj sergančiam drg. 
J. Kašinskui, kurs sveikas bū
damas buvo nuoširdus mūsų 
organizacijų, o ypač Mot. Pa
žangos Kliubo, rėmėjas. Ta
čiau nenumatant reikalingu
mo jam kitos kokios pagalbos, 
tam sykiui nutarta drg. Ka
šinskui pasiųsti nors simpati
jos ir greito pasveikimo lin
kėjimų laiškutį.

Kliubo choro komisija pra
nešė, jog pradžia choro pa
mokų labai gera, kad jau ke
letas naujų narių įstojo į cho
rą ir skaitlingos esančios pa
mokos. Manoma, jog šįmet 
choras daug atsieks dainų 
srityje.

Užbaigus mitingą, sėdom 
prie gražiai ir skaniai prireng

Lietuvių Literatūros 
Draugijos Dovana

Šiais Metais
Draugo R. Mizaros parašy

tą gyvenimo vaizdą —Bernar
do Gavelio Klaida —perskai
čius noriu išreikšti savo mintį. 
Keletą draugų vyrų jau pa
reiškė savo nuomones, bet 
moterų nuomonių dar nesima
to.

Puikus gyvenimo vaizdas. 
Rodosi, kad autorius pats tą 
viską pergyveno. Kožnas sky
rius taip turiningas, patrau
kiantis, nes taip vaizdžiai pie
šia tikrąjį žmonių gyvenimą. 
Ir šių dienų kapitalistinės sis
temos teismabutį piešia labai 
teisingai, šį kurinį skaitydami 
gėrėsis ne tik šios šalies lie
tuvių ateivija, bet kada pa
sieks Lietuvą, ten skaitys ir 
gėrėsis Lietuvos genkartės.

Kiekvienas protaujantis lie
tuvis turėtų būt LLD nariu ir 
prisidėt prie šio naudingo dar
bo —leidimo gerų knygų. 
Skaitymas gerų, naudingų 
raštų tobulina žmogaus pro
tą.

Knygą “Bernardo Gavelio 
Klaida” gaus kiekvienas LLD 
narys. Nariai taip gi gauna 
žurnalą “šviesa”.

Perskaičiau 3-čią numerį 

tų stalų pasivaišinti ir minti
mis pasidalinti dėl džiaugs
mo sulaukus karo pabaigos. 
Tačiau ne visos draugės galė
jo pilnai džiaugtis. Drg. Ka
triutė Kraptavičienė, sena 
kliube darbuotoja ir drg. Mar
celė Juknienė, kuri tik nese
nai įsirašė į kliubą, nors ir 
bandė šypsotis, vienok jų šir
dys buvo skausme ir ašaros 
sunkiai davės sulaikomos. Ka
ro pabaiga nedaug ką joms 
bereiškė, kadangi kare žuvo 
jų brangūs sūneliai. Kliubie- 
tės, kad išreikšti tikra nuošir- 
džią užuojautą, šiom dviem 
savo draugėm, specialiai jas 
pagerbė įteikiant joms gra
žias dovanėles. Ir šiame mo
mente ant visų veidų išraiška 
lyg sakyte sakė, kad tai nors 
būtų paskutinis ant visados 
atžymėjimąs pabaigos karo, 
su jo skausmais ir ašaromis.

Nors rodos, kad šis pažan
giečių pirmas po karo pabai
gos susirinkimas buvo gan tin
kamai suplanuotas ir praves
tas, bet turbūt niekad nėra 
taip gerai, kad negalėtų būti 
geriau. Narių dalyvavo džiu
ginančiai daug, tas gerai. Bet 
patį mitingą galėjo padaryti 
kur kas įspūdingesnių, jeigu 
būtų kuri iš valdybos narių 
prisirengus pakalbėti nors 
kiek, perbėgant, kokią bū
tent, kliubas vaidino rolę ka
ro laikotarpy bei kokius dar
bus atliko karo pastangose. O 
toj srytyje kliubas dirbo daug, 
kaip tai, sukėlimui finansinės 
paramos Am. Raud. Kryžiui, 
taipgi organizavime grupių 
kraujo aukotojų, gelbėjimui 
gyvybės kare sužeistų. Labai 
daug dirbta ir dar dirbama 
pagalbai nuo karo nukentėju
sių Lietuvos ir kitų Tarybų Są
jungos žmonių. Na ir tokiam 
mitinge šiuos kliubo atliktus 
darbus reikė/o prisiminti. Bū
tų taipgi buvę vietoj pakalbė
ti ir dėl ateities, dėl kliubo 
veikimo prieš atsikartojimą 
karo. Bet kadangi dažnai yra 
nusiskundimų, kad mūsų su
eigose esą perdaug prakalbų, 
tad šiuom sykiu gal nors tos 
draugės pasitenkino, nes pra
kalbų nebuvo.

Kliubietė M. G. 

žurnalo “šviesos”, kožną 
straipsnį iš eilės. Straipsniai 
taip interesingi. Norisi, kad 
galėtum juos išmokt atminti
nai ir perduot kitiems. Skai
tai Liūdo Giros eiles:

“Šiemet moterys jau ramios 
Bulvių! kasti eis.
Kasis sau, ant savo žemės, 
Valgys su vaikais.”
Taip ir jauti tą Lietuvos 

valstiečių džiaugsmą, kad po 
ilgų kančių ir vargo pradeda 
kurti naują gyvenimą.

Laiminga progresyvė visuo
menė, kad mūsų poetai ir dra
maturgai neskrajoja dausose, 
bet duoda mums teisingus gy
venimo vaizdus. Garbė jiems!

J. Stigienė

Hartford, Conn.
Iš Literatūros Moterų Kliubo 

Veikimo Ir kitos Žineles
Rugsėjo 25 d. įvyko Litera

tūros Moterų Kliubo mitingas.’ 
Narių atsilankė gražus būre
lis ir visos svarstė pakeltus 
klausimus.

Iš Komisijų Raportų
Draugė V. Kazlau išdavė 

raportą iš mezgimo. Sakė, 
kad baigia sutaisyt nemažą 
siuntinį. Vėliau paskelbs mez
gėjų vardus, katra kiek nu
mezgė.

Iš R. W. R. (dabar vadina
mos American Society for 
Russian Relief) pranešta irgi 
per V. Kazlau, kad vilnų mez
giniam šiuo tarpu nėra. An
gliškų knygų, kurios nėra ver
timai, dar eina rinkimas. Kat
rie Durite gerų knygų anglų 
kalboje, galite nuvežti 57 
Church St., Hartford. Atdara 
nuo 10 ryto iki 4 po piet. šeš
tadieniais uždaryta.

Iš Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto raportą išdavė 
M. Barnett. Parengimas, ku
ris įvyko rugsėjo 16 d., dėl 
Lietuvai pagalbos, gražiai pa
vyko, pelno liko virš šimtinė. 
Mes labai širdingai dėkojam 
visiems už aukas ir katrie pa
sidarbavote pardavinėjant bi
lietukus. Taipgi publikai, kad 
atsilankėt, parėmėt. Pinigai 
pasiųsti centram

Vėliausiu laiku drabužių 
pasiųsta centran 389 svarai.

Nutarta’ traukt iš Worces
ter, Mass., vaidintojai su ope
rete “Kada Kaimas Nemiega”, 
kuri ląbai pagarsėjus. Laikas 
dar tikrai nežinomas. Numa
toma, kad gal bus gruodžio 
9 ar 16 dd.

? Draugė L.'.Žemaitienė išda
vė raportą iš spaudos paren
gimo, kuris įvyks lapkričio 11 
d. yra leidžiama 1-nas Victo
ry Bond ir $5 vertės Victory 
Stamps. Prašome visus pasi
darbuoti pardavinėjant bilie
tus, taipgi prašo paaukaut mi
nėtam parengimui. Yra labai 
svarbu paremti savo darbinin
kišką spaudą, kuri mums vi
suomet patarnauja ir suteikia 
vėliausias teisingas žinias.

Knygė M. B. išdavė rapor
tą, kad yra parduotos visos 
45 knygutės apie Mariją Mel- 
nikaitę.

Prakalbų rengimo komisija 
drg. O. Silk raportavo, kad 
draugas šolomskas, vienas iš 
Laisvės redaktorių ir publi
kos mylimas kalbėtojas, apsi
ėmė kalbėt gruodžio 2-rą, 2 
vai. po-pietų, Kliubo svetai
nėj, 227 Lawrence St.

Apkalbėta apie Lietuvos 
vaikučiams Kalėdų dovanėles. 
Keletas draugių jau siuva 
drabužius įvairaus amžiaus 
vaikučiams. Kaip atrodo, šį 
sykį galima siųsti ir kitokį da
lykėliai, kaip pančiakos, pirš
tinės, kepurės, megstinius, mo
kyklos reikmenys ir daug kitų 
dalykėlių. Kliubietės paskyrė

(Tąsa 5-me pusi.)

Naujos Anglijos Moterų.
Sąryšio Žinios

Gražiai įsisiūbuoja Vajus Su
kėlimui Lietuvos Vaikam 

Dovanų

Kiek jau teko susisiekti su 
draugėm iš kolonijų, visur i- 
masi darbo, kad jų kolonija 
neliktų užpakalyje. Spren- 
džiant iš gražiai prasidėjusio 
darbo, drąsiai galima laukti 
gražiu pasekmių.

šiom dienom tapo išsiunti
nėti laiškai visom kolonijų 
darbuotojom, informuojant 
jas ir prašant imti aktyvų da- 
lyvumą platinime tikietų. Są
ryšio komitetas ir vajaus už
baigai koncerto rengimo ko
misija skiria 7-nias dideles do
vanas, kurios bus išduotos lai
ke koncerto 11-tą lapkričio, 
So. Bostone.

Komitetas ir komisija šir
dingai prašom kolonijų dar

VIENAME PASAULYJE-DAUG SKIRTIN
GU PAPROČIU IR PRIETARU

Tarpakyj Raudonas 
Taškelis.

Buvodami Indijoj, mūsų 
kariai, be kitko, yra paste
bėję štai dar kokių dalykė
lių:

Aukštos klasės moterys, 
nevedusios ir vedusios, la
bai išdidžiai dėvi tarpe 
akių raudoną taškelį. Naš
lėms taškelio dėvėjimai 
griežtai draudžiama. Ka
dangi taškelio dėvėjimas 
yra skaitoma didele garbe, 
tai kartais vogčiomis, že
mesnio luomo moterys puo
šiasi tarpakyj taškeliu. Vėl 
kitos taškelio spalvą pritai
ko prie spalvos jos dėvimos 
suknios, kaipo laimės ženk
lą.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbuotojams dažnai 
tenka samdytis patarnauto
jų ir kartais susiduriama 
su įvairiais keblumais. 
Kaip Indijos žrhonės yra iš
siskirstę į daugelį sektų, 
taku ir darbas ten keistai 
išdalijama: kuris atneša 
vandenį, tam neleistina pa-'" 
šluot ar išplaut grindis; 
kas plauja indus, jam neva
lia jų sušluostyti; kas lupa 
bulves, jam nevalia skusti 
morkų. Darbui, kurį leng
vai gali atlikti dešimtis 
žmonių, tenka samdyt 65.

Indijoj randasi keturios 
principialės žmonių klasės, 
gi visokios žemesnės sektos 
siekia iki 2,500; Brahman, 
arba religinė klasė, skaito
ma pačia aukščiausia klase. 
Žemiausioji ir pati nelai
mingiausioj! klasė yra “ne
paliečiamoji” (untouchable), 
sudaranti net 50 milijonų 
gyventojų. Šie nelaimingi 
vargšai skirami sunkiems 
darbams, į geresnes vietas jų 
neįleidžia, mokyklos jiems 
uždrausta. Jeigu, per nelai
mę, žemos klases subjekto 
šešėlis užpuola ant aukštos 
klasės asabos, tuomet “auk
štasis” turi pereit apsivaly
mo ceremonijas.

Degina Numirėlius
Lavonų deginimas tarp 

indusų* yra paprastų daly
ku. Laidotuvių direktorių 
ten nėra. Numirėlis tuęi 
būt# sudegintas bėgyje 24 
valandų. Numirėliui ant 
kaktos' ir padų pažymima 
jo lūomas-kilmė. Lavonne-

buotojus, Lietuvos vaikučių 
rėmėjus ir prietelius pasirū
pinti platinti tikietus ir suda
ryti gerą atstovybę dalyvauti .. 
vajaus užbaigos atžymėjimo 
koncerte 11 lapkričio, Bosto
ne.

Koncerto surengimo komi
sija pasiryžus sudaryti gerą 
programą. čia suvažiavus, 
aišku, kožna kolonija norės 
pasirodyti, kad ji garbingai, 
su kaupu išpildė prašytą 'kvo
tą.

Surinktas dovanas drabu
žiais ir šiaip daiktais pasius
kit į centrą su pabaiga spa-/ 
liu. Natūraliai linksmas Kalė
das turėsime, žinodami, kad 
pasveikinom Lietuvos vaiku
čius su didele, gražia dovana,' 
žinodami, kad mūsų dovana 
padarė jiems Kalėdas links
momis. M. S.

šiai į nuskirtą deginimui 
vietą bėga visu spartumu, 
idant piktos dvasios nespė
tų pasivyt.

Uždėjus numirėlį ant 
laužo, tyriausias sūnus 
skaito garbe pramušti mi
rusio tėvą kaktą, kad dva
sia lengvai išeitų. Jis taip
gi padega laužą.

Sikhs sektos vyriškiai 
neskuta barzdos ir nekerpa 
savo plaukų. Visuomet jie 
nešiojasi peilį, kurį atlen
kia tiktai kraujo pralieji
mui. Jeigu nėra' susikirti
mo arba kas nori pamatyt 
jo atlenktą peilį, neleistina 
peilio užlenkti nepraliejus 
kraujo. Tokiam atsitikime, 
žingeiduolis arba patsai’, 
peilio savininkas įkerta' 
truputį į pirštą, išspaudžia 
porą lašų kraujo ir peilį pa
deda. K. Petrikienė.

Nuskintos pirm šalnos ža
lios tomatės galima prinokinti 
sudėjus ant palangės ar kur 
kitur saulėje. Geriau išsilai
kys, jeigu sudėsit neglau- 
džiant vieną prie kitos.

595

Forma 595 pataria - paro
do (angliškai), kaip nusi- 
megsti kriukučiu šią kepurai
tę ir rankinuką. Kepurė greit 
numezgama ir taip pat patogi 
dėvėti. Mezgama iš storų, 
megstiniams mėgsti vartojamų 
vilnonių siūlų, ar kitokių, jei
gu kas vilnos negali dėvėti.

Užsakymą («u numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y,
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Vakarienė stovėjo ant stalo. Per tą 
laiką aš labai išalkau ir maniau, kad ga
lėsiu gerai šio to užkąsti. Toks buvo ma
no sumanymas. Bet turėti sumanymų ir 
juos įgyvendinti yra du skirtingi daly
kai. Aš dairiausi lėkštės ir šaukšto.

—Neliesk tos lėkštės, ji yra mano.
— Tai kur aš gausiu lėkštę ?
— Jei jos čia su savim neatsinešei, tai 

reiks gyventi be lėkštės.
• — Ar čia neduoda jokių indų?

— Čia gali gauti tik tai, ką tu pats 
turi.

— Tai kaip aš čia galiu valgyti be 
lėkštės, be šakučių ir be šaukšto?

— Tavo reikalas.
— Klausyk, tu naujoke, —suriko vie

nas iš savo guolio, —tu gali pasiimti 
mano lėkštę, mano stiklinę ir kitus mano 
indus, bet už tai visumet turėsi juos va
lyti !

Vienas jų turėjo tiktai apdaužytą 
lėkštę, bet neturėjo stiklinės; kitas turė
jo šakutes, bet neturėjo jokio šaukšto. 
Kai jau valgis atsirasdavo kambary ant 
stalo, iš pradžių tuojau prasidėdavo gin-. 
čai, kas pirmasis gali naudotis šaukštu, 
stikline arba* lėkšte; kadangi kurtam 
pirmajam patekdavo lėkštė ir šaukštas, 
tas, žinoma, išsižvejodavo sau geriausius 
kąsnelius. Ir niekas negalėjo ant jo už 
tai pykti.

Tai, kas buvo vadinama arbata, tebuvo 
ti karštas rudas vanduo. Dažnai gi jis 
net nebūdavo ir šiltas, o tik drungnas. 
To, kas buvo vadinama kava, teduodavo 
tik pusryčiams ir trečią valandą po pietų. 
Šios trečios valandos kavos man nė karto 
neteko matyti. Priežastis: budėjimas. 
Nuo dvylikos iki keturių aš būdavau tar
nyboj, dirbdavau. Trečią valandą duo
davo kavą. Ketvirtą gi, kai aš grįžda
vau iš darbo, nė lašelio šios kavos nebe
rasdavau. Kartais ąsotėly’dar būdavo 
šilto vandens, bet, neturėdamas nuosavų 
pupelių, negalėdavau kavos pasigamin
ti.

Juo ta mūsų kava ar^arbata būdavo 
mažiau panaši į tikrą kavą ar arbatą, 
juo labiau reikėdavo ją pagaržinti pienu 
ir cukrumi, kad sujudintum fantaziją. 
Kas tris savaites kiekvienas jūrininkas 
gaudavo nedidelę dėžutę kondensuoto ir 
pasaldyto pieno ir kas savaitę po pusę 
kilogramo cukraus, nes mes kavą ir ar
batą gaudavom paprastą, taigi, be pie
no ir cukraus.

Kai tik gaudavo pieną, tai taupus žmo
gus atsargiai pradarydavo dėžutę ir iš
sipildavo vieną šaukštuką, kad nors tru
putį pabaltintų savo kavą. Po to gi rū
pestingai padėdavo dėžutę, kad kitą kar
tą valgydamas galėtų vėl pabaltinti sa
vo kavą. Tačiau kai jis išeidavo į darbą,

• tos dėžutės niekas nepavogdavo, bet kiti 
kambary likę išgerdavo iš jos iki paskuti
nio lašelio visą pieną. Kadangi geriau
sias slėpimo vietas lengviausia rasti, tai 
mano pienas tiktai pirmą kartą pražuvo.'- 
Kai jau aš antrą kartą gavau pieną, tai 
buvau gudresnis ir iš karto jį išgėriau, 
tai buvo vienintelė priemonė išgelbėti vi
są mano pieno davinį, ta priemone tuo
jau pradėjo ir visi kiti naudotis.

Su puse kilogramo cukraus buvo da
roma lygiai tas pats, gavę jį, tuojau iš 
karto suvalgom. Kartą gi mums vis dėlto 
pasisekė susitarti. Viso būsto cukrus su
piltas į vieną bendrą dėžę, iš kurios 
kiekvienas, kai reikėdavo gerti kavą ar 
arbatą, galėdavo pasisemti po šaukštuką. 
To susitarimo pasėkos’buvo tokios, jog 
antrą dieną pražuvo visas cukrus ir prieš 
įtins žiovavo tik tuščia dėžutė.

Šviežios duonos būdavo, kasdieną. O 
.kiekvieną savaitę visi kambario gyvento
jai gaudavo vieną dėžę margarino, kurio 
būtų pilnai galėję užtekti. Tačiau niekas 
negalėdavo jo valgyti, nes pigusis drabu
žiams skalbti mielas buvo skanesnis.

Tomis dienomis, kai mums reikėdavo 
laikyti sučiauptas burnas ir užmerktas 
akis, kiekvienam vyrui duodavo porą sti
klelių romo ir pusę stiklinės marmelado. 
Tai atsitikdavo tomis dienomis, per ku
rias būdavo norima mus apakinti, kad 
būt galima atlikti nešvarius darbelius.

Pusryčiams duodavo kruopų košės su 
slyvomis, arba ryžių su vėdarais, arba 
bulvių ir silkių, arba juodų pupų ir sū
rios žuvies. Kiekviena ketvirta diena vėl 
prasidėdavo kruopų koše su slyvomis.

Sekmadieniais pietums duodavo jau

tieną su muštardų padąžu arba marinuo
tą jautieną su buljonu ; pirmadieniais — 
sūdytą mėsą, kurios niekas nevalgė, ka
dangi tai buvo ne mėsa, o tik druska ir 
oda; antradieniais —džiovintą sūdytą 
žuvį, trečiadieniais— sausas daržoves ir 
keptas slyvas, įmerktas kažkokiose mė
lynose pavandeniavusiose iš bulvių skro- 
bylo padarytose gleivėse. Tos gleivės va
dinosi : pudingas. Ketvirtadienis vėl pra
sidėdavo sūdyta mėsa, kurios niekas ne
valgė.

Vakarienės būdavo tokios pačios, kaip 
pusryčiai ar pietūs. Kiekvieną kartą val
gant, duodavo neluptų bulvių, kurių tik
tai pusę buvo galima valgyti. Kapitonas 
niekumet bulvių nepirko. Jos būdavo pa
imamos iš krovinių, kai mes veždavom 
pietų kraštų bulvių. Kol jos būdavo švie
žios ir jaunos, jas valgyti buvo vienas 
malonumas, bet kai ilgą laiką mums ne
pasitaikydavo jų vežti, tuomet ateidavo 
eilė tų, apie kurias aš kalbėjau.

Norėdami nuslėpti tikruosiuos mūsų 
krovinius, mes kartais veždavom ne tik 
bulves, bet taip pat ir pamidorus, bana
nus, anasasus, datules, kokoso riešutus. 
Vien tik šie kroviniai vieni padėjo mums 
išlikti gyviems ir nuo to šlykštaus valgio 
visiškai nepasibaigti. Kas pergyveno vi
są Didijį karą, tas, gal būt, išmoko, ką 
žmogus gali iškęsti ir nenukratyti kul
nų, bet kas plaukė tikru mirusiųjų laivu 
arba kontrabandiniu laivu, tas visai ge
rai žino, kiek ir čia žmogus gali iškęsti. 
O prie koktumo greitai priprantama.

Indai, kuriais man taip noriai buvo 
pasiūlyta naudotis, nebuvo visi, kurių 
man reikėjo, bet tik viena lėkštė. Kai aš 
visus reikalingus daiktus susirinkau, tai • 
pasirodė, jog šakutės yra Stanislavo, sti
klinė Fernando, peilis Rubeno, o šaukš
tas Hermano, bet šaukštą aš pats turė
jau savo. Už tokį paaukojimą aš turėjau 
visus indus du kartu kiekvienam valgiui 
švariai nuvalyti. Pirmą kartą, kai* juos 
paimdavau, ir paskui, kai aš juos pavar
todavau.

Po vakarienės aš dar turėdavau išplau
ti visus dubenis, taigi, tuos visus sulanks
tytus skardinius indus, į kuriuos būdavo 
supilamas iš ąsočių valgis. Valant tokius 
daiktus, nei aš, nei kas kitas nevartojo 
nei muilo, nei sodos, nei šepečių, nes to
kių daiktų laive iš viso nebuvo. Kaip tie 
dubens vėl atrodė, kai į juos būdavo su
pilamas šviežias valgis, nereikia nė pasa
koti. 1

•Šitam purve aš negalėjau gyventi. Aš 
pradėjau valyti mūsų kamerą. Visi ža
liūkai tuojau po valgio suvirto kaip negy
vi į savo guolius. Valgant taip pat be
veik nieko nekalbėta, visi valgė tylėdami. 
Valgis visiems lindo taip, lyg kiaulėms 
prie lovio. Po trijų dienų šio palyginimo 
aš nebebūčiau padaVęs. Gabumai daryti 
palyginimus ar aiškiai prisiminti ką nors 
iš ankstyvesnio gyvenimo buvo užgęsę.
/ — Muilo čia neduodama, —suriko 
man niurnėdamas kaž kuris iš vieno guo
lio. —■ Ragažių ar šepečių taip pat ne. 
Na, dabar nurimk čia su savo trepinėji- 
mu ir šeimininkavimu, mes norime mie
goti.

Aš tuojau nuskubėjau į inžinieriaus 
kajutę, kur pasibeldžiau:

—Aš noriu išvalyti būstą ir dėl to 
prašau muilo ir tvirto šepečio.

— Ką jūs manote apie mane? Juk tuo 
jūs nenorite pasakyti, kad aš turiu nu
pirkti jums muilo arba šepetį? Nieko iš 
to nebus. >

— Taip, bet ir man pačiam reikia. Aš 
pats neturiu nė gabalėlio muilo nusi
prausti. O turiu dirbti prie katilo.

Taigi, aš norėjau vis dėlto įsitikinti, 
ar tikrai negausiu jokio muilo.

—Tai jūsų asmeninis reikalas. Jei 
norite praustis, turite turėti ir muilo. 
Muilas yra kiekvieno padoraus jūrininko 
reikmuo.

— Gali būti, bet man tai yra naujas 
dalykas. Tualeto muilas taip, bet ne dar
bo muilas, o prie katilo dirbinantiems 
darbininkams muilą turi duoti inžinie
rius, arba kapitonas, arba bendrovė. 
Man vistiek,. kas muilų duos. Bėt man 
muild reikia. Apskritai, kokia čia tvar
ka? Kiekvienam padoriam laivė viskas 
išduodama: čiužiniai, pagalvės, paklo
dės, antklodės, rankšluosčiai, darbo mui
las ir pirmiausia indai. valgiui įsidėti. 
Tiė visi daiktai prikląuso laivui, o ne jū- 
rihinkūi.- (Bds dauginti)

Easton, Pa
Kas link Laiškų Iš Lietuvos * 

Ir Kiičiriskio Fabrikas
Mūsų mieste tūli Keleivio 

plauko socialnaciai labai gi
riasi, kad jie gauna laiškų iš 
Vokiėtijos, nuo tų lietuvių, 
kurie pėda pėdon pasitraukė 
iš Lietuvos su Hitlerio žmog
žudžiais banditais. Tai hitle
rinio plauko lietuviai ir išda
vikai savo tėvynės!

Pereitą pavasarį ir aš ga
vau vieną tokį pabėgėlio laiš
ką iš Vokietijos, tai nuo Da
nutės Kučinskaitės-Jamilaitie- 
nės, prašytas perduoti Jonui 
Ligaičiui, jos pusbroliui.

Laiškas ilgas, sunkiai skai
tosi ir nuobodus. Kučinskai
tė rašo, kad Sovietų Armija, 
tai “Raudonieji Hunai”. Jau 
iš tokio tiktai pavadinimo ga
lima suprasti, koks tas visas 
laiškas prasmirdęs hitlerine 
naciška padliena!

Kas per viena ta Kučins
kaitė? Nagi, duktė Juozo Ku- 
činskio, Plungės fabrikanto. 
Jo audimo ir verpimo fabrike 
vergavo, už labai mažas al
gas, trys ar keturi šimtai 
Plungės jaunuolių darbinin
kų. Kaip lankiausi Lietuvoj 
1921 metais, tai buvau pasiųs
tas, Marijonos Meisonienės, 
aplankyti jos švogerį tą fab
rikantą —Juozą Kučinską 
Plungėj. Kaip tiktai ponas 
Kučinskis patyrė, nuo ko esu 
prisiųstas, tuoj suprato, anot 
jo žodžių, ^kas aš per “paukš
tis”. Praleidus dieną, kitą 
pas jį, ponas Kučinskas įsive
dė mano į vieną kambarį, ku
riamo buvo sustatyta keli 
tūkstančiai kariškų šautuvų.

— Ale, —sakau—kiek tų 
strelbų daug! Ir kam ponui jų 
tiek reikalinga ?

Kučinskas su šėtoniška pa
šaipa atsakė: .

— Tai sargyba ir vaistas 
nuo bolševizmo. Pasakyk tą 
ir mano švogeriui S. Meiso-

narius nuo socialdemokratų 
partijos. Benis Šakys buvo 
bolševikiško nusistatymo žmo
gus ir man su šakiu buvo ge
ra proga apie viską pasikal
bėti. B. šakys ir sakė:

— Tas mano švogeris, Juo
zas Kučinskas, fabrikantas, 
yra baisus nevidonas. Jis už
laiko šaulių amuniciją ir gin
klus, jis neteisingu būdu pa
sidarė bagetas, nes karo lai- 
'Jtu pasisavino suvežtus ūkinin
kų linus; jiems visiems Ku
činskas pasakė, būk tai vo
kiečiai užgrobė, o tikrenybėj, 
tai linus suverpė ir kaizeri
nėj Vokietijoj pardavė už di
delius pinigus.

Benis Šakys, Lietuvos seimo 
kongresmanas, buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, darbo klasės 
atstovas, tai davatkų ir kleri
kalų buvo labai
Nebuvo liuosas ir nuo 
švogerio pono Kučinsko 
puolimų, 
kad tas Kučinskio
yra suvalstybintas Lietuvos 
Tarybinės valdžios. Tai va 
kodėl buržiuko Kučinsko duk
relė Danutė taip siunta ant 
Sovietų Sąjungos! Dabar jai 
visi yra “Raudonieji Hunai”. 
Tą laišką perdaviau drg. S. 
Meisonui, kuris dabar gyve
na Waterbury. Kadangi visi 
Lietuvos buržujai 
dykaduoniai dabar 
turės duoną pelnyt 
kaitų, tai, ot kodėl
na, kaip veršiai, netekę Sme
tonos !

Mūsų anti-lietuviai, kurių 
čia randasi tiktai pustrečio, 
teršia orą ir drumsčia švarų 
vandenį. Jie labai susirūpinę, 
kodėl* mes negaliname laiškų 
iš Lietuvos.

Kad laiškai pradėjo ateiti 
iš Tarybų Lietuvos, tai yra 
faktas. Anelė Abakon- Baka- 
nauskienė man pridavė pasi-. 
skaityti keturis laiškus, pa
siųstus šiais metais, nuo bro
lio Prano Kaupo. Pašto ant-v 

n 111«11V o v vedliui M. 1VXV1OV- spaudas Krakės, Kėdainių ap- 
nui, kaip nuvažiuosi į Ame-1 skričio. Su raudonom markėm 

ų ; ant markių 
gių ar kviečių 

o peri vidurį kūjis ir

būdžio, bet vienas krito į akis 
savo ilgumu, aš suskaičiau, tai 
buvo 640 žodžių laiškas. Pa- 
mislinau: “cenzorius turėjo 
darbo perskaityti tokį ilgą 
laišką.”

Jonas Zabotko gavo laišką 
nuo savo žmonos iš Kėdainių 
miesto. Pasiųsta gegužės mė
nesį. Ji rašo vyrui, kad vy
riausia jų duktė žuvo kur tai 
karo fronte, 
nariai sveiki

Pasadena, Md

keikiamas.
savo 

už- 
Dabar man rodos,

fabrikas

ir visokį 
užsienyje 
savo pra- 
jie bliau-

riką.
Netoli nuo Plungės gyveno 

ūkininkas amerikietis, Benis 
Šakys, Meisonienės brolis, ir 
Kučinsko švogeris, kuris vė
liaus buvo išrinktas į seimo

po 60 kf 
atvaizdas 
varpų, 
pjautuvas, kaip pridera dar
bininkų žemės emblemai. Visi 
keturi laiškai šeimyniško po-

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei- ft
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 APDARQME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Slngeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

■f • '

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

Tru* Ember Fuel G)., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

A

Telefonas EVergreen 7-1661

.-■..-^■4-^—--------- ---------------------- ,1 —

Kiti visi šeimos1 
ir gyvi.
Pranaitienė 
gavo laišką nuo

Ūkininkė 
Coopersburg, 
savo sesutės iš Tarybų Lietu
vos. Ji rašo, kad jų mamytė 
mirė pereitą metą. Mes tiki
me, kad ateis laiškų ir dau
giau. Bandykite laiškus siųsti 
oro paštu. Kaštuoja 30 centų, 
ale greičiau nueis, tai ir atsa
kymą greičiau gausite.
Aukos Laisvės Namo Fondui

Stasys Danielius, Glendono 
užeigos savininkas, aukavo $2. 
Vladas Danielius 50c., Anta
nas Ūsas $1, V. Stankus 
$2.50. Aukos ir Laisvės pre
numeratos, viso čekis pasiųs
tas Laisvės administracijai 
$100.

širdingai dėkavoju Mer
kiams, Potams, Vederiams ir 
Plepiams philadelphiečiams, 
kurie man rodė tiek daug ma
lonumo, pas**' kuriuos svečia
vausi. Dėkui baltimoriečiams 
drg. Lopatams, kad jie mane 
į Philadelphia nuvežė. Labai 
malonu buvo susitikti su drau
gais ir daug naujų susipažinti. 
Taipgi dėkui Baltimorės drau
gams, kad jie per trumpą lai
ką suruošė du busus į /dien
raščio Laisvės pikniką.

Dėkui drg. R. Mizarai už 
parašymą knygos “Bernardo 
Gavelio Klaida.” Dienraščio 
Laisvės piknike V. Mikutaity- 
tė pardavinėjo knygas “Saulė
toj Ispanijoj,” ta* drg. Petrai
tis, iš Baltimore, nupirko ir 
dėl manęs. Dėkui jam už do
vaną. Atėjo žurnalas “šviesa,” 
tai dabar turiu gražaus pasi
skaitymo.

M. Janonienė.

V. J. Stankus.

So. Boston, Mass.
Mirė Frank Pakalnis

Rugsėjo 23 d. miesto ligoni
nėj, mirė Frank Pakalnis. Jis 
buvo savo įsitikinimais laisvas, 
tai ir palaidotas laisvai iš Za- j 
lecko šermeninės.

Nuliūdime paliko žmoną! 
Karoliną (Gražis) Pakalnio- 
nę. Lai jam būna lengva že-, 
mele, 
jauta.

o jo artimiems užuo-i

Laisvės Skaitytojas.

Talkininkai Berlyne ap
valo knygynus nuo Hitle
rio, G^pbbelso ir Rosen- 
bergo knygų.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PADVIGUBINA
PUNKTU

DOVANAS

2 už Kiekvieną Svarą 
Panaudotą Riebalu

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)

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS B RO O KLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

wiiuiwiwifuiiwiuiiwiuiimimwiiui Rką Mwimmw* m m wi

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Svarbūs Klausimai tarp Chi- 
ny Komunistų ir Valdžios 

Dar Neišspręsti
(Tąsa nuo 1-mo puslr)

Seimas ir Konstitucija
Chiang Kai-shekas su sa

vo Kuomintago partija rei
kalauja sušaukt steigiamąjį 
seimą lapkričio 12 d.; ne
duoda laiko nei progos 
žmonėms išrinkti savo ats
tovus. Jisai nori sukviesti 
tik tuos, kurie buvo išrink
ti, daugiausiai tik jo parti
jos paskirti, 1936 m. Tarp 
tų 956 steigiamojo seimo 
atstovų yra visokių Chini- 
jos išdavikų ir Japonijos 
bendradarbių. Jiem būtų 
pavesta užgirti Chiang 
Kai-sheko valdžios išdirbtą 
planą šalies konstitucijai.

Komunistai nesutinka nei 
su tokiu steigiamuoju sei
mu nei su siūlomu konsti
tucijos planu. Tas planas, 
be kitko, sako, jog seimas, 

s vadinamas žmonių kongre
sas, turėtų tik vieną mėne
sį posėdžius laikyti kartą 
kas treji metai. Taigi per 
35 mėnesius Chiang Kai- 
shekas ar kas kitas jo vie
toj valdytų Chiniją be jo
kios gyventojų atstovybės.

Visi pranešimai, antra 
vertus, sutinka, jog derybo
se tarp Chiang Kai-sheko 
Kuomintango partijos ir 
chinų komunistų yra pada
ryta progreso dviem punk
tais :

Komunistam pripažinta ly
gybė su Kuomintangu. Nu
tarta sušaukti konferenci
ja, kur lygiomis dalyvautų 
9 Kuomintango nariai, 9 
komunistų atstovai ir ma
žesniųjų demokratinių par
tijų grupės. Susitarta, kad 
konferencijos tarimai turė
tų būti privalomai vykdo
mi.

THE MEDICAL SOCIAL WORKER, such »s the Red Cross is now 
recruiting for its rehabilitation work • ith wnuuded flghUng men, is typified 
here in a scene from “Pride of the Marines." a stoty of Guadalcanal. Rose
mary DeCamp is cast as Vlrjnia Pfeiffer, the trained ho.inital worker 
whose understanding aids the blindeo M'.rinc, Al Scnmidt, played by John 
Garfield, to face a seemingly dark f:«i»ire wHh courage and optimism,.

Lenkų Valstiečių Partijai 
Pagerbia St. Mikolaičiką
Varsa va. —Lenkijos Val

stiečių Partijos vykdomasis 
komitetas pareiškė viešą 
pagarbą Stanislovui Miko- 
laičikui už tai, kad jis pa
dėjo sumegsti draugiškumo 
ryšius tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos. Valstiečių 
Partijos vadovybė dėkoja 
Mikolaičikui it už kovą 
prieš fašistus.

Seniau Mikolaičikas buvo 
londoniškės lenkų valdžios 
premjeras. Dabar t i nė j e 
Varšavos valdžioje jis yra 
vice-premjeras.

ANGLIJOS LAIVAKRO- 
VIAI STREIKUOJA

London. — Sustreikavo 
9,000 laivakrovių didžiau
siame Anglijos uoste Liver- 
poolyj. Streikuosią dar 
8,000. Leedse streikan išėjo 
2,000 važiuotės darbininkų.

Javos pabijotus holandų 
valdininkai vadina ’’japonų 
pastumdėliais.”

LAISVES VAJUS
9

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Žinokime, jog dabar nėra nieko svarbesnio už šį ap- 

švietos platinimo darbą. Neturėjome geresnio pagrin
do ir progos gavimui naujų skaitytojų savo dienraščiui, 
kaip turime dabar, nes atžagareiviškoji lietuvių spau
da-vis dar įkvėptu Hitlerio ir Mussolinio. Jų skaitytojai 
jau nerimauja. Mūsų, demokratiniai nusistačiusiųjų 
žmonių, yra gyvas reikalas apvalyti visuomenę nuo fa
šistinių liekanų. Dienraštis Laisvė yra svarbiausia prie
monė kovai prieš fašistinius nuodus. Todėl gavimas 
Laisvei naujų skaitytojų yra garbingas ir šventas dar
bas.

Kurie tik galite, prašome stoti j kontestą. O kurie 
negalite stoti į kontestą, jauskitės, kad jūsų vyriausiu 
uždaviniu dabar yęa gauti Laisvei nors po vieną naują 
skaitytoją.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
s--------------------------------------------------------------- -------- [

Stokite į Kontestą (davimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

I

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo 
su 1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki 1 dienos gruodžio- 
December 1945.

<>
KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS SEKAMOS 

DOVANOS

. Pirma Dovana $100—Victory Bond
Pinigais sekamos dovanos:

2-ra $50. 3-čia $30. 4-ta $25. 5-ta $20. 6-ta $17.50. 
7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10 ir 10-ta $5.

Laisvės prenumerata $6.50 metams ir $3.50 pusei 
metų. Brooklyne ir Kanadoje $7 metams ir $3.75 pusei 
metų. Lietuvoje ir kitur užsieniuose $8.00 metams.

Norintieji dalyvauti vajuje, malonėkite tuojau kreip
tis į Laisvės Administraciją ir tuojau bus suteiktos jums 
visos informacijos ir vajui reikalinga medžiaga.

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

dėl sunešimo dovanėlių spa
lių 14-tos vakarą, sekmadienį, 
157 Hungerford St., Laisvės 
Choro salėj. Draugės moterys 
nutarė susinešti užkandžių, 
gal kiek bus ir gėrimo.

Taigi, kviečiame -visus da
lyvauti, kad ir nepriklausot 
prie minėto kliubo. Manau, 
kad mes ir vyrus priimsim, bi
le atneškite ką dailaus, vertin
go arba reikalingo Lietuvos 
vaikučiams. Mėginkim pada
ryt tiems vargdienėliams Ka
lėdas linksmesnėmis.

Taipgi prašome, kas turite, 
senų drabužių atnešti į tą pa
čią vietą. Mes norim pasiųst 
greit, kad suspėtų išeiti su 
10-tu siuntiniu. Peržiūrėkit vi
slią kampus, tikrai rasit ką 
nors dėl tų karo nuvargintų 
Lietuvos žmonelių. Pageidau
jama, kad drabužiai būtų 
švarūs ir sutaisyti, kad būt 
galima dėvėti.

Apsivedė mūsų geri drau
gai Martinas Johnson su Mar
cele Bartkus. Abu buvo našliai 
ilgus metus. M. Johnson turi 
du sūnus Dėdės Šamo tarnys
tėj ir, rodos, turi dvi dukte
ris, vedusias. M. Johnson daž
nai apsiima į komisijas įvai
rių parengimų. Jie abudu vis 
dalyvauja ir remia darbinin
kišką judėjimą. Abu priklau
so prie pašalpinių draugysčių 
ir prie A.L.D.L.D. Draugė 
Marcelė priklauso prie Litera- 
ratūros Moterų Kliubo. Yra 
seni dienraščio Laisvės skaity
tojai.

Linkime geriausios laimės, 
ilgiausių metų draugams 
Johnsonams.

Ligoniai
Serga draugas Antanas 

Raulinaitis. Turėjo operaciją, 
po pažasčia augo skaudulys, 
daktarai nežino, kas per vie
nas. Dabar Raulinaitis ran
dasi namie, gerai sveiksta.

Kitas ligonis, tai draugė 
Marcelė Vilkas. Girdėjau, bu
vo 4 dienas ligoninėj. Dabar 
randasi namie, eina geryn.

Linkime geriausios sveika
tos dd. A. Raulinaičiui ir M. 
Vilkienei.

Grįžo iš tarnystės draugas 
Alfonsas Smitkus. Ištarnavo 
Dėdei Šamui beveik 5 metus. 
Visą laiką buvo' ant saliukių 
apie New London, dirbo prie 
sunkiųjų karo įrankių. Drg: 
Al. Inksmaus būdo vaikinas 
ir visumet dalyvauja mūsų pa
rengimuose. Girdėjau, kad 
greit pradės dirbt seną darbą, 
kurį pirm armijon ėjimo dir
bo, — Underwood rašomųjų 
mašinėlių dirbtuvėj.

Geriausio pasisekimo jums, 
drauge AL, civiliniame gyve
nime.

Kliubo koresp. M. B.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE add FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

TOOL ir 
DIEMAKERS

Patyrę Dirbime PLASTIC MOLDS 
Pageidaujama, Bet Nebūtina

Naujos ir Didesnes Progos 
PLASTIKOSE

So. Boston, Mass.
ALDLD 2 Kp. Su Entuziazmu 

Užgiria Šaukimą ADL 
Suvažiavimo

Rugsėjo 27 d. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 2-ra> kuopa 
skaitlingam susirinkime entu
ziastiškai užgyrė šaukimą 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo Pittsburgh, 
Pa., lapkričio 23 ir 24 dd. 
Laisvėj buvo pranešta, Jog gh- 
lima pradėti veikti dėlei pa- 
sekmingesnio prisiruošimo su
važiavimui, todėl susirinkimas 
išrinko komisija iš penkių : M. 
Kazlausko, G. Leko, J. žeko- 
nio, Buivydienės ir H. Sima- 
naučienės, taipgi pasižadėjo 
prof. B. F. Kubilius pagelbėti. 
Nutarta, kad būtų ruošiama 
didelis bankietas delegatų iš
leidimui ir pelnas nuo ban- 
kieto skirti pasveikinimui Su
važiavimo. Bankietui diena nu
skirta lapkričio 18 d. Taipgi 
komisija darbuosis, kad kuo 
daugiausia organizacijų iš 
Bostono ir apylinkės imtų da- 
lyvumą ir atitinkamus skai
čius delegatų išrinktų j Suva
žiavimą.

Kadangi Suvažiavimas yra 
labai vietoje ir laiku, tai ne 
vien bus reikalas Suvažiavimui 
spręsti, kokios pagalbos dau
giau suteikti Lietuvai, bet ir 
pasidžiaugti, pademonstruoti, 
kad žiaurusis Vokietijos hit
lerinis nacizmas ir abelnai fa
šizmas liko sukriušintas, kuris 
taip didžiavosi savo neperga- 
limumu. Lietuva laisva ir yra 
tarybinė sovietinė respublika, 
apvienyta su mažąja Lietuva 
— kaip tai Tilžė ir Karaliau
čius .

Iš atsibuvusio LLD ir LDS 
kuopų bendro pikniko rapor
tas labai puikus, įplaukų tu
rėta $489,35. Pelno liko dėl 
abiejų kuopų $140.18; šios 
kuopos iždas buvo tuščias, tai 
pasekmingas piknikas sustip
rino padėtį. D. J.

PRANEŠIMAI

BERNIUKAI PAGALBINIAM 
DARBAM
TAIPGI

MERGINOS KAIPO 
BATTTRY DARBININKES 

REIKALINGI 
Geneva Fabrics, Inc.

280 — J 2th Avenue 
Paterson, N. J. Viršutinės Lubos

(233)

MAŠINŲ OPERATORIAI, prie maišų tai
symo ir UNION SPECIAL MACHINE.

Pokarinė proga.
199 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

(236)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA OPERATORIŲ
PILNAM ar daliai laiko prie Singer Sewing 
Mašinų. Puikiausios darbo sąlygos. Aukštos 
algos, nuolatinis darbas, prisideda viršlaikiai.

The HENRY COMPANY
114 MANHATTAN ST., 

STAMFORD, CONN.
(237)

POLIŠIUOTOJOS
IR

SUSTATYTOJOS PRIE PLASTIKŲ
Patyrimas Nereikalingas

PLASTICRAFT MFG. CO.
14 ARGYLE PLACE, 

NORTH ARLINGTON, N. J.
(233)

NAMŲ APŽlOKftTOJA, Patyrusi. Pilna Pri
žiūrėtoja. Nakvot ant vietos. Nuosavas kam

barys. 3 suaugę žmonės. Brooklyne, 
$10 j savaitę. 

DEWEY 2-9660.
(231)

REIKALINGOS PATYRUSIOS MERGINOS 
PRIE KNYGŲ APDARYMO.

1 Nuolatinis darbas. Gfera Alga.
A. HOROWITZ & SON, 115 MYRTLE AVE., 
TEL. PASSAIC 3-0212. PASSAIC, N. J.

(231)

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

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

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj Iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

• ’ ’ (X)

Haverhill, Mass

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Karolis Šniras, • pajieškau sa

vo brolio Ambroso Šniro, kurio per 
daugelį metų nesu matęs. žinau, 
kad jis gyvena kur nors Jungtinėse 
Valstijose. Iš Lietuvos kilęs nuo Uk
mergės 
kaimas 
Karolis 
Capital, 
Aires.

ALDLD 6-to APSKR.
KUQPU ATYDAI

ALDLD 6-to Apskr. konferencija 
įvyks 4 d. lapkričio, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., Philadelphia, 
Pa. Pradžia 11 vai. ryto. Todėl vi
sos kuopos priklausančios prie 6-to 
Apskr. teiksitės išrinkti skaitlingą 
delegaciją. Sakau Skaitlingą, nes ka
ras pasibaigė, važinėjimas pagerėjo, 
todėl ir toliau gyvenančios kuopos, 
kad ir silpnesnės, galės prisiųsti de
legaciją į konferenciją. Taipgi, nepa
mirškite įteikti delegacijai gerų su
manymų konferencijoj svarstyti. 
Priruoškite kuopų raportus, kad 
konferencija būtų konstrūktyvė, en
tuziastiška, taipgi ir pasiryžimas 
nuveikti didesnius darbus ateityje. 
Apskričio konf. dienotvarkis bus se
kamas, prie kurio galėsite pridėti ar 
atimti ką norėsite laike konferenci
jos:

1. Atidarymas Konferencijos ir pa
skyrimas Mandatų Komisijos.

2. Raportas Mandatų Komisijos ir 
Konferencijos presidiumo.

3. Perskaitymas Protokolo iš pra
eitos konf.

4. Apskr. Kom. raportai.
5. Kuopų delegatų raportai.
6. Komisijų raportai.
7. Nauji sumanymai.
8. Literatūros leidimo ir platinimo 

klausimai.
9. Centro reikalai.

‘ 10. Perrinkimas Apskr. Kom. ki
tam laikotarpiui.

11. Kitos konf. laikymas ir vieta.
J. Bendar,

6-to Apskr. Sekr, 
(231-232)

apskr., Žemaitkiemio valsč., 
Rundžių. Mano antrašas: 
Šniras, Calle Levalleja • 185, 

Rep. Argentina, Buenos- 
(231-232) '

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. spalių, 8 v. v., 407 Lafayette St. 
Visi dalyvaukite susirinkime, bus 
duodama nauja knygą -r- Bernardo 
Gavelio JKlaida.—A. Jocis, fin. rašt.

(231-232) *

Nelaikant Mūsų Organizacijų 
Susirinkimų, tai Apsistojo ir 

Veikimas
Skaitant laikraščiuose pa

duotas žinias iš įvairių kolo
nijų, pasirodo, kad visose ko
lonijose, tarpe pažangiųjų lie
tuvių yra daromas platus vei
kimas dėl abelnos visuomenės 
gerovės.

Bet tarpe mūsų kolonijos 
pažangiųjų lietuvių, tai nebu
vo daroma bent kokio veiki
mo per ilgoką laiką.

Gal svarbiausia priežastis 
neveikimo ir bus ta, kad mū
sų organizacijų susirinkimai 
yra laikomi labai retai — sy
kį į metus, arba sykį į kelius 
metus. Mums visiems yra ge
rai žinoma, kad dėlei visokio 
veikimo planai būna sudaro
mi organizacijų narių susirin
kimuose. Bet nelaikant susi
rinkimų, tai -ir visai apsistoja 
bent kokis veikimas.

Praeityje mūsų kolonijos' 
pažangieji lietuviai nepasilik- 
davo veikime nuo kitų koloni
jų ir yra daugelį gerų dar
bų nuveikę.

Bet per tūlą laiką jau ne
bepasirodyta veikime. Kad ir 
vėl sugrįžus prie veikimo, tai 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
85 kuopa šaukia visų narių su
sirinkimą spalių (Oct.) 5 d., 
7:30 valandą vakare, LPG 
Kliubo svetainėje, 324 River 
St. Kviečiami visi nariai da
lyvauti kuo skaitlingiausiai. 
Finansų sekretorė draugė A.

TAIPGI

DIE SET-UP VYRAS 
REIKALINGAS

KREIPKITĖS

Plastic Manufacturers, Inc.
280 Fairfield Ave.

Stamford, Conn. (235)

VYRAI
Interesuojantiesi Nuolatinius Darbus 

kaipo
CHEMICAL OPERATORIAI

Patyrimas Nereikalingas 
DARBAS ARTI NAMŲ 

GEROS ALGOS 
: VIRŠLAIKIAI,

JEI PAGEIDAUJAMA 
LEGALŪS ŠVENTĖS 

APMOKAMOS.
Dauguma mūsų darbininkų yra 

mumis per keliolika metų. 
Užsitikrinkite sau ateitį. 
ATEIKITE ŠIANDIEN

Richard Chemical Works, 
Warren and Morris Streets 

Jersey City, N. J.

PATRINŲ DARYTOJAI
Pirmos Klasės

Kreipkitės
TAMBERG PATTERN WORKS

38-18 10TH ST.,
LONG ISLAND CITY.

(281)

SU

Inc.

(237)

BERNIUKAI IR VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTOVŪS DARBAI 

BERNĄ SWISS DIALS, Inc. 
80 NASSAU ST., NEW YORK CITY 

(4-tos Lubos)
(237)

JAUNI VYRAI 
IŠVERT6JAI IR POLIŠIUOTOJAI 

Prie Plastikų 
Kreipkitės Asmeniškai 

PLASTICRAFT MFG. CO.
14 ARGYLE PLACE 

NORTH ARLINGTON, N. J.
(233)

EDISON,
EMARK BATTERY DIVISION
REIKALAUJA TUOJAU:

DŽIANITORIŲ • SKREPŲ 
KRAUSTYTOJŲ

PRODUKCIJOS DARBININKŲ 
(Priedai už smarkų darbą) 

GERI DARBAI • GEROS ALGOS 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės

THOMAS A. EDISON, INC.
Belleville Turnpike, Kearny, N. J.

(236)

PLATFORMOS DARBININKAI 
PRIKROVIMAM, IŠKROVIMAM 

TROKŲ 
Unijinė Skalė 

Nuolatinis Darbas

BILKAYS EXPRESS 
295 MT. PLEASANT AVE. 

NEWARK, N. J.
(233)

VERPĖJAI
AUKŠTOS ALGOS
Geriausios darbo sąlygos

Kreipkitės į Ofisą
SAN GIOVANNI & CO., INC.

112 West 21st st.
NEW YORK CITY
WATKINS 9-8545

(281)

VYRAI, dalbas fabrike. Pokarinė proga.
199 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

(236)

REIKALINGI VYRAI MEDŽIAM PRIŽIO- 
RftTI. darbas aplink MONTCLAIR ir 
ORANGES; aukštos algos geriem vyram; 

progos mokiniam.
FRANK B. SWIFT CO., CALDWELL €-1731

(284)

SANDĖLIUI BERNIUKAI 
PAKUOTOJAI 

ABELNAM VISUOMENĖS 
APTARNAVIMUI

Lengvas Darbas Sandėlio Rūme 
Nuolatinis Darbas

S. E. & M. Vernon, Ine.
“■ ) -801- Newark Ave., Elizabeth, N. J.

MATYKITE MR. HOAGLAND 
(282)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, 

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.

•u . patogiais

(234)

VIRTUVĖS DARBININKAI •
Ar Puodų Mazgotojai gražiau
siame Connecticut’o Restauran-
te. Turi būt geri
Kreipkitės tuojau,
Corner Inn, Merritt
ir Long Ridge Road, 

ft
Conn. Long Ridge Busas iki du
rų. Telef. STAMFORD 3-2617.

valytojai.
Chimney
Parkway

Stamford,

•(281)

VYRAI
Lavintis kaipo stogdengiais, dalydėje pa

tyrimas būtų gerai. Kreipkitės vien tik 
asmeniškai. 9 iki 10 A.M. • 

ASPHALT ROOF COATING COMPANY, 
183 North 13th Street, Newark.

(283)

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie Medelių Auginimo

FOUNDRY WORKERS 
TIRPINTOJAI

- VYRAI PRIE ŠILIAMOS 
TEKINTOJAI 

CHIPPERS 
PATTERN MAKER 

VYRAI PRIE PATAISYMŲ 
National Bearings Division

American Brake Shoe Co.
364 NINTH ST., JERSEY CITY, N.J.

sakė, kad 
LLD Cen- 
narių, pil- 

už šiuos

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

t (X)

Račkauskienė man 
ji yra aplaikiusi iš 
tro knygas dėl visų 
nai pasimokėjusių
1945 metus. Knyga — “Ber
nardo Gavelio Klaida” yra 
parašyta gero rašytojo R. Mi- 
zaros, tai nauja apysaka. Tad 
visi atsilankę į susirinkimą 
gausite po puikią knygą.

Proletaro Sūnus.

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

Nuolatinis Darbas. Ofisas Randasi 
Arti Boro Bus Route.

LOVETT’S NURSERY, INC.
Little Silver, N. J.

TEL. RED BANK 2200

REIKALINGI

(284)

Ant Aslos Core Makeriai 
Squeezer Mašinos Molderiai 

Paprasti Darbininkai 
Brakeshoe ir Castings 

Division
AMERICAN BRAKE SHOE CO.

MAHWAH, N. J.
(2SP

REIKALINGI VYRAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj ii didžiausių muilo išdirBystėj*
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST 30TH ST., NEW YORK-___ 2—___ JB
PAGRAŽINIMŲ iš geležies ir bron- 

zo metalo dirbėjai, gerai išlavinti; 
pokarinis darbas. Dirbtuvė, išdirban
ti pagražinimus nacionaliai svar
bioms organizacijoms.

MORAN, VANDERBILT 6-2181
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New Viilo^i&MTZinioi
Huntingtonietė Randasi 

New Yorko Ligoninėj
Huntington, N. Y. — Emma 

Gavėnienė randasi Manhat
tan Eye, Ear and Throat Hos
pital, 210 East 64th St.; New 
Yorke. Turėjo operaciją ant 
vienos akies.

Lankymo dienos: pirmadie
nį, trečiadienį ir penktadienį 
iš ryto nuo 10:30 iki 11 :30, 
sekmadienį nuo 2 iki 3 po 
pietų. Kam laikas leidžia, pra
šome prilankyti. Randasi ant 
5-tų lubų, rūmas F.

P. Gavėnas.

Draugėm Kliub’etėm
Mūsų rengiamasis Lietuvos 

vaikų kalėdinėms dovanoms 
sunešti puikus balius įvyks jau 
šį šeštadienį, spalių 6-tą, nuo 
ankstybo vakaro iki vėlybos 
nakties. Vieta: Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyrie.

Iš jūsų prašoma štai ko: 
Valdyba ir komisija paruoš 
viską, kas galima iš anksto 
paruošti — gerų užkandžių ir 
gėrimų. Bet nuo jūsų visų pri
klauso baliaus sėkmingumas, 
į jį publikos sukvietimas. Jūs, 
virš šimtas narių, esate visur 
esančios. Kvieskite visas. 
Ruoškitės pačios, kad ir su 
maža dovanėle Lietuvos vai
kams ir ateikite anksti.

Valdyba ir Komisija.

Pasiskyrė Kampanijos 
Vedėją

Newbold Morris, dabartinis 
Miesto Tarybos prezidentas ir 
kandidatas į miesto majorus 
ant No Deal tikieto, pasiskyrė 
savo kampanijos vedėju Ba- 
rent Ten Eyck.

Mr. Ten Eyck dirbo po De
wey, kada tasai buvo New 
Yorko prokuroru. Tačiau da
bar, kaip atrodo iš šalies žiū
rint, dirbs prieš Dewey. Gub. 
Dewey, kaip žinia, yra Hoo- 
verio plauko republikonas. 
Sakoma, kad Dewey paskyręs 
republikonams. kandidatu į 
majorus teisėją Goldstein. Gi 
Morris, iš pažangesniųjų re- 
publikonų, kandidatuoja prieš 
Goldstein. Tad, vesdamas 
M^rris’o kampaniją, Mr. Ten 
Eyck padės republikonui Mor
ris prieš reputylikoną Dewey.

“Mainos rūbai margo svie
to” — žmonė% peržengia se
nųjų partijų linijas dėl skir
tumų pažvalgų vienos ir tos 
pačios partijos vadovybėje. 
Prieš reakciją pradėjo kilti ne 
tik eiliniai, bet randasi nepa
sitenkinusių atžagareiviškumu 
ir iš vadų.

WALTER KERŠULIO STIPRUS BALSAS
Pereitą sekmadienį Wil- 

liamsburge lankėsi Walter 
Keršulis. Jis davė man pipi
rų už skūpavimą agitacijos už 
įsisteigimą Laisvei naujo na
mo. Jisai pareiškė: “Aš per
ku šėrų už tūkstantį dolerių.” 
Patikrino: “Nesišaipyk, aš 
prie liudininkų pareiškiu ir 
reikalauju, kad užrašytum, 
jog aš perku namo bendrovės 
šėrų už $1,000.”

Karštai pasveikinome jį ir 
pasibrežiau į knygutę jo var
dą ir pažadą.

Iš kompanijoje esančiųjų 
Grabauskas pareiškė: 

Walter, pirkai už 
tai aš pirksiu už

Petras 
“Jei tu, 
$1,000,

Laiškas iš Lietuvos
Vera Bukšnienė - Glemžai- 

tė gavo laišką iš Lietuvos, Le
bedžių kaimo, Rokiškio aps
kričio.

Rašo, kad namiškiai visi iš
liko gyvi ir viskas namuose 
tvarkoje. Sako: “Karo fronto 
laiku turėjome apleist namus 
ant keletos dienų. Lebedžiuose 
ėjo labai smarkūs mūšiai. Su
grįžę radome savo namus ne
sudegintus, tiktai kiek apdau
žytus - apšaudytus, bet apy
linkėje tai beveik visų namai 
sudeginti, tiktai kur - ne - kur 
koks trobėsis išlikęs.

Duonos turime užtektinai,' 
apsivilkti taipgi turime. Javai 
laukuose auga gerai ir atro
do labai gražūs.

Lukošiunienė Levusė pasi
mirė jau 3 metai atgal, o jos 
sūnus Petrukas išėjo dabar į 
kariuomenę. Landžius Albi
nas numirė. Vilkaitės Elzbie
tos tėvelis taipgi numirė.

Neapsakomai džiaugiamės 
gavę nuo jūs laiškelį. Tiktai 
rašyįdte tankiau.

J ūsų sesutė
Vinciusė Glemžaitė.

Popiera Teberenkama
American Women’s Volun

tary services ragino visus in 
toliau darbuotis rinkime atlie
kamos popieros. Taipgi kvietė 
vaikus toliau fenktyniuotis. 
Popieros, sakoma, dabar rei
kia ne mažiau, kaip karo lai
ku.

Specialėj kampanijoj, kuri 
tęsis iki 9-tos, norima surink
ti daug popieros. Jieško liuos- 
iiorių darbuotojų ir 72 popie- 
rai sunešti stočių.

Įdomaujantieji tuo reikalu 
gaus daugiau informacijų pa
šaukę REgent 4-6050.

Didžiausiu per Metus Judžlų (vykis 
Naujausiame Šauniame Judamųjų Pa
veikslų Teatre ant Broadway! Smailai 
Vikri Komedija... Nesvietiškai Išdykusi! 
Naujas Amžinojo Trikampio Vaizdavimas!

NOEL COWARD’S

"BLITHE SPIRIT”
Raustančiai Techni-Spalvomis

Žvaigždėja 
REX HARRISON ♦ CONSTANCE 

CUMMINGS ♦ KAY HAMMOND 
MARGARET RUTHERFORD
Išleista per United Artistą 

DABAR RODOMA
Gražiajame Naujame Prabangos Teatre

WINTER GARDEN
Broadway prie 50th Street

*

Mkw£&£i£'u

Civile Miesto Sargyba 
Panaikinta

Laikraščių Išvežįotojai 
Apeliuos Nuosprendį

Paslaptis Maliorių 
Greito Laimėjimo

$500. Jonas Vitkūnas sa
kė: “aš perku už $50,” ir 
Petty Officer Pranas Balsys 
pridėjo: “aš tikrai pirksiu už 
$25 Šerų.”

Gal kai kas pamanys, kad 
Keršulis baikom taip išsireiš
kė. Aš tai esu tikras 
išpildys savo pažadą,
dar ir šiaip išsireiškė: 
koks priešas dar mane 
kins, tai aš rausiu dar 
antrą tūkstantį dolerių 
Šerų!” Toliau Keršulis 
sė

jog jis 
nes jis 

“Jei 
užpy- 
ir už 
namo 

. klau- 
okiu ąrdu išrašyti čekį 

už serus, pasakiau ir jis užsi
rašė — HOME FOR LITHU
ANIAN WORKERS, INC.

P. Buknys.

Iš Kriaučių Susirinkimo

Keltuvų Operatoriai 
Esą Nepatenkinti

kurį

dar-
va-

Rugsėjo 26 d. įvyko kriau
čių susirinkimas. Jį atidarė lo
kalo pirmininkas V. Zaveckas. 
Pirmiausia perskaityta užra
šas iš pereito susirinkimo ir 
finansų sekretorius išdavė ra
portą finansinio stovio. Likosi 
priimta vienbalsiai. Toliau se
kė laiškų skaitymas, būtent: 
Dariaus-Girėno ir Maspetho 
Piliečiu Kliubo. Abu laiškai 
buvo su tikietais. Laiškai li
kosi priimti ir tikietai nupirk
ti. Dariaus-Girėno laiškas bu
vo pusėtinai diskusuojamas, 
kadangi reikalavo kriaučių iš
rinkti delegatus į konferenci
ją. Po ilgų diskusijų išrinko

Delegato J. Buivydo pats 
raportas buvo iš dirbtuvių, sto
vio. Pasirodo, lietuviškose 
dirbtuvėse dalykai pagerėjo 
karui pasibaigus. Tos didelės 
svetimtaučių dirbtuvės, kurios 
dirbo militariška darba, ture- 
jo sustoti, dėl perėjimo į civi
linį darbą. O lietuviškos dirb
tuvės, viąna po kitai, gavo 
progos papildyti. rankas, kuor 
met atsirado daugiau kriau
čių. Karo laiku lietuviškose 
dirbtuvėse buvo bloga dėl sto- 
kos darbinmktf.^Vienos sekci
jos turėjo 
darbininkų

Reikia 
kriaučius
kurie apsiima į lokalo vairą, 
netikdami tai vietai. Imkim, 
kad ir iš pereito susirinkimo 
užrašą. Skaito, kad susirinki
mas tapo atidarytas ir užra
šas skaitytas. Bet, kas tą susi
rinkimą atidarė ? Nesakoma. 
O tam va kokia yra priežastis: 
lokalo pirmininko V. Zavec- 
ko sekretorius neapkenčia iš 
politiško atžvilgio, tai kaip jo 
pavardę minėti. Nesupranta 
sekretor., kad tuomi pats save- 
pasideda neišmanėliu, o tas 
yra sarmata ir negerai ir pa
čiam mūsų lokalui. Daleiskim 
sau, jei įvyktų kas panašaus, 
kas įvyko pereitą metą, kuo
met reikėjo peržiūrėti apie 27 
metų praeities knygas ir iš už
rašų surasti, kokiu buvo tam 
tikras tarimas. Taip gali ir da
bartinių užrašų prireikti jieš- 
koti už keliolikos metų, tai 
nerastum net 
kiniu lokalo 
kia politika 
tikos.

Arbitraciniai p a s i t arimai 
tarp keltuvų operatorių ir bil
dingų savininkų pradėti per
eitą pirmadienį prie teisėjo 
George Frankenthaler, 
paskyrė gub. Dewey.

Vyriausiu klausimu yra 
bininku reikalavimas 40
landų savaitės su ta pačia mo
kestinių kokia buvo už 48 va
landas. Streikas buvo iššauk
tas dėl to, kad Karinė Darbo 
Taryba buvo numažinusi va
landas ir sykiu nukirtusi mo
kestį.

Unijistai, Elevator Opera
tors Lokalo 32B nariai, susi
rūpinę ir nepasitenkinę. Jie 
sako, kad Dewey, įsakydamas 
grįžti darban ir lokalo virši
ninkas David Sullivan paliep
damas ušpildyti Dewey įsaky
mą jokio užtikrinimo nedavė. 
Dewey ir Sullivan neprižadė

tas, už ką jie streika- 
išpildyta. Nepasiten- 

dėl to, kad Sullivan 
streiką per narių gal-

ste-

tas, 
sku-

šlubuoti del stokos 
kitose sekcijose.

pasakyti, kad pas 
vis dar yra tok iii,

Miesto Patrulės Korpusas 
oficialiai panaikintas ‘ Miesto 
Salėj įvykusiose ceremonijose 
pereitą sekmadienį.' Korpusas 
atbuvo miestui virš tris metus 
liuosnorės, nemokamos tar
nybos. Jo nariai, vyrai ir mo
terys, būdavo siunčiami bile 
kur ir bile kada sargybinėms 
pareigoms — saugoti tiltų, ke
blių, stočių,' fabrikų, bildingų, 
miesto svarbių vietų. Jie atli
ko daug patarnavimų miestui, 
ko nebūtų pajėgęs atlikti pat
sai vienas dėl karo sumažėjęs, 
reguliarės miesto policijos šta
bas.

Atleidimo iš tarnybos cere
monijose 35 vyriausiems kor
puso oficieriams majoras 
Guardia įteikė tarnybos 
dymus.

Laikraščių ir Laiškų Išve
žiotoji] Unija pareiškė, kad 
Karinės Darbo Tarybos pa
tvarkymas unijos santykių su 
samdytojais neaiškus, galimas 
aiškinti, kaip kas nori. “Dėl 
to unijai nepriimtinas.”

Unija apeliuos į vyriausiąją 
valdinę Darbo Tarybą.

Laivu Queen Mary išplau
kė Europon 368 keleiviai ei-vL_, 
liniai ir apie 150 kariškių. Tas 
pats laivas kas kartą čionai at
plaukia su arti 15,000 kelei
vių. *

SUSIRINKIMAI

at-New Yorke oras šiemet 
rodo lyg būtų skirtas užgrū- 
dinimui miesto gyventojų, tar
si plieno. Vieną dieną, šešta
dienį, temperatūra buvo 85 
laipsniai šilumos, o sekamą, 
sekmadienį, tik 46 laipsniai.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks spa

lių 4 d., Laisvės salėje, 7:30 v. v. 
Visi dalyvaukite susirinkime, ypa
tingai tiems, kuriems reikia pasi
mokyt, nesusispenduokife. — M. 
Stakovas, užrašų sekr. (231-232)

MASPETH, N. Y. ?
LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 

susirinkimas jvyks spalių 4 d., 8 v.v. 
Rusų Name, 56-58 61st St. Visi daly
vaukite, nes yra svarbių dalykų, ku
riuos turėsime aptarti. Taipgi turi
me ALDLD naują knygą, ateikite 
pasiimti. Kurie nepasimokėjote duo
klių. malonėkite užsimokėti. — Sekr.

(231-232)

Vaikas Nusižudė

La- 
liū-

Trečią valandą naktį trys 
ginkluoti plėšikai atėjo į St. 
Regis viešbučio raštinę. Jie iš 
kasininkės ir knygų peržiūrė
tojo atėmę $690 pinigais ra
miai išsinešdino.

jo, kad 
vo, bus 
kinę ir 
atšaukė
vas, visai nesitaręs ne .tik su 
eiliniais, bet net su šapų 
ward a is.

Unijistams neaišku ir 
dėl ko iš viso Sullivanas
bino šaukti streiką, jeigu ne
manė laikytis ' iki laimėjimo. 
Pirm šaukimo streiko jis dar 
turėjo teisę apeliuoti vietinės 
Darbo Tarybos nuosprendį į 
vyriausią valdinę Darbo Tary
bą, Washingtone. Galėjo dar 
bandyti gauti derybas 
gaišinimo jų savaitės 
Jiems neaiškų, dėl ko 
kelias pasidarė toks 
po Dewey įsakymo.

be su- 
streike. 
derybų 
šventas

Karo Kalinių Kempė 
Parodoje

Mu-

Irwin Frank, 13 metų ber
niukas, pereitą sekmadienį 
nusižudė nušokęs nuo stogo 
15 aukštų bildingo, 825 West 
End Ave., New Yorke. Vaikas 
buvo parvykęs iš militariškos 
akademijos, kur jis mokinosi/ 
pabuvoti namie šventadienį.

Spėjama, kad priežastimi 
mirties buvęs vaiko nusimini
mas dėl buvusių tėvo ir patė
vio prasikaltimų ir juose su
tiktos mirties. Vaikas liūdėda- 
vęs dėl minties, kad dėl tėvo 
ir patėvio gali įtarti ir jį. Jo 
tėvas buvęs nušautas gengste- 
rių savikovose vaikui esant 4 
metų, o patėvis uždusęs perei
to rugsėjo 1-mą, begaminda- 
mas opiumą.

Pereitas rugsėjis New Yor
ke buvęs šilčiausis iš visų bu
vusių nuo 1931 metų. Bendrai 
paėmus, šilumos buvo 69.7 
laipsniai per dieną. Normali 
temperatūra skaitoma 66.8 
laipsniai.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

RICHMOND HILI__
EAST NEW YORK

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 4 
d. spalių, 8 v. v., pas drg. Misevičie
nę, 115 Montauk Ave., Brooklyne.’ 
Malonėkite visi dalyvauti, nes apart 
kitų svarbių reikalų, reikės ir tartis 
apie vakarienę, kuri- jvyks gruodžio 

'8 d. — M. Klimas, sekr. (231-232)

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA <

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Jau buvo minėta, kad Ma- 
liorių Unijos 9-ji Taryba, su- 
sidenti bene iš likos lokalų, 
su 10,000 narių, per 7 dienas 
laimėjo streiką su gana stam
biais atsiekimais.

Weinstock prieš tują laiką 
buvo išmestas iš vadovybės so
cialistų, trockistų ir kitų “rau
donojo baubo” fabrikantų me
lagingomis atakomis apipur
vinus jį ir kitą progresyvę va
dovybę. Buvo laimėję tie “ge
rieji.” Užteko “gerųjų” bene 
vieno termino, l<ad nariai pa
simokintų. Pereituose finansų 
sekretoriaus rinkimuose ma- 
lioriai kito, kandidato nei ne- 
bestatė prieš Weinstock ir iš
rinko jį rekordiniu skaičiumi 
balsų.

Streiko klausime taipgi pa
sireiškė didelis vieningumas. 
Už streiką buvo pasisakę 7,- 
271, prieš—4. Išėję streikan 
energingai dalyvavo pikiete. 
Vieningumas ir buvo priežas
timi to, kad net antra streiko 
dieną jau pasirašė 150 nepri
klausomu samdytojų, o už sa
vaitės atėjo susitarimas ir su 
organizuotais samdytojais.

Mokslo ir Industrijos 
ziejuje, esančiam RCA Bildin- 
ge, Rockefeller Center, atida
rytas parodai .kambarys, ku
ris, sakoma, esąs padarytas vi
siškai tokiu, kokiame buvo 
laikomi amerikiečiai lakūnai, 
patekę vokiečių belaisvėn. At
vaizduojąs buvusį Stalag Luft 
1 prie Barth, Vokietijoj.

Joseph Shannon, 16 metų, 
tėvo prikalbėtas pats pasida
vė policijai. Jis esąs nužiūrė
tas, kad buvęs susidėjęs su ta 
gauja,-kuri užmušė Green
berg, 72 metų, groserninką.

kas buvo tuolai- 
pirmininku. To- 

yra žemiau kri-

Stakvilevičius.

BIZNIERIAI, SKELBKITE S 
LAISVĖJ

Kandidatas j Majorus 
Ragino Panaikinti 

Poll-Tax
Generolas William O.’Dwy- 

er, Demokratų Partijos ir A- 
merikos Darbo Partijos kandi
datas į New Yorko miesto ma
jorus, pasiuntė J. V. Senato 
Teisdarystės Komitetui ragi
nimą veikti už • panaikinimą 
poll-tax (mokesčių už teisę 
balsuoti).

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Egzaminuojami Akis,
Rašome Receptus

Nupiešiani Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.
r

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

CHARLES»
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■SS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PURICKI
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

•f\WmbHwu

/ 9
k ’ 4ml

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

,sudarau
. rikoniškais. Rei- 
> kalni esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion Št., Brooklyn, 

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

Tel. GLOnmore 5-6191

U

A.

e;

■t;

belaukiant, 
laikrodžių

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-S048

Persodinam Deimantus jums 
Turime eksirertus taisymui 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

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

M W 
< 

a $ s*
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės paš mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

V

w». M

*

JewelerROBERT LIPTON
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS




