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KRISLAI
Priemonės Savišvietai.
Skaito Laisvę per 35 

Metus.
Lietuvoj ir Amerikoj.
“The Pattern of Soviet

Power.”

Rašo R. MIZARA

Visur išgirsi mūsų veikėjus 
kalbančius:

—Ką daryti, kad ištraukus 
iš klerikalu ir fašistų įtakos 
juo daugiau žmonių, — su
klaidintų žmonių?

Yra, be abejojimo, visokių 
tam priemonių, tačiau geres
nės aš nežinau, kaip spauda.

Tik literatūros — laikraš
čio, knygos — pagalba tega
lima žmogų pilnai įtikinti ir 
“ant gero kelio’’ pastatyti.

Duok žmogui s teisingų ži
nių, duok jam faktų, o jis, 
nuolat skaitydamas juos, at
sistos į teisingą kelią ir bus, 
mūsų judėjimo prietelius.

Teisingas žinias, faktus, gy
venimą analizuojančius straip
snius, kaip tik ir pateikia mū
sų dienraščiai.

Mūsų pareiga, ypačiai šiuo. 
vajaus metu, daryti viską, kad ( 
Laisvę gautų ir ją skaitytų ; 
juo didesnis būrys žmonių, ku- ' 
rie iki šiol jos neskaitė.

★ ★ ★
1946 metais Laisvė švęs sa-' 

vo 35-rių metų gyvavimo ju- | 
biliejų. žinau, yra dar būre- 1 
lis žmonių, kurie Laisvę Skai
to nuo pat jos pradėjimo išei
dinėti.

Bet žinau ir tai, kad tame 
būrelyje yra tokių, kurie ne
sirūpina pasidarbuoti, kad kiti 
Laisvę skaitytų. Tarytum pa
vydėdami, jie nieko neveikia.

Kai kurie gal net šitaip ma
no: Aš būsiu gudrus, o tie, ku
rie dienraščių neskaito, tesiži
no sau! Tegu juos išnaudoja 
visokį smetonininkai, visokį 
darbininkų klasės ir lietuvių 
tautos priešai!...

★ ★ ★
Šiuo metu mūsų dienraščiai 

yra nepavaduojamais kiekvie
nam kiek tiek galvojančiam 
žmogui.

Yra žmonių visai mažai gal
vojančių. Jei mes norime, kad 
jie pradėtų savystoviškai mąs
tyti, raginkime juos užsisaky- 
kyti Laisvę arba Vilnį.

Jei norime, kad jie žinotų, 
kas dabar darosi tarybinėje 
Lietuvoje, akstinkime juos 
skaityti Laisvę arba Vilnį, nes 
tik šiuose dienraščiuose jie su
ras žinių ir straipsnių iš Lie
tuvos.

★ ★ ★
Paimkime mūsų krašto, 

Amerikos, reikalus. Kas dau
giausiai rašo (kalbu apie lie
tuviškąją spaudą) apie darbo 
unijas, apie darbininkų judėji
mą bendrai ir apie darbininkų ■ 
kovas (streikus) už geresnį 
gyvenimą ir šviesesnį rytojų?

Aišku: Laisvė ir Vilnis.
Iš kurio šono neimsi, sura

si, jog šiedu dienraščiai, lei
džiami pačių darbininkų ir 
tarnaudami darbo žmonių ma
sėms, yra nepavaduojami kiek
vienam darbo žmogui, bus jis 
darbininkas, farmerys, profe-
sionalas ar smulkus vertelga, 

šie dalykai turi būti žinoti
ni kiekvienam Laisvės vajinin- 
kui, kiekvienam mūsų dien
raščio patrijotui dabartinio 
mūsų spaudos vajaus metu.

★ ★ ★
Perskaičiau “The Pattern 

of Soviet Power,” — knygą, 
neseniai parašytą žymaus 
Amerikos žurnalisto, Edgar 
Snow.

Knyga išėjo iš spaudos ka
rui dar nepasibaigus, tačiau 
autorius joje gyvai liečia to
kius dalykus, kurie įdomūs pa
skaityti ir dabar.

Mr. Snow — retas Ameri
kos spaudos korespondentas, 
mokąs taip gražiai, patrauk

liai ir, tenka pasakyti, objek- 
> . tyviai rašyti. Tai ne tūlas
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PATTON JAU TIK 
ŠIAUDINĖS ARMI- 

I JOS GALVA
Wiesbaden, Vokietija. — 

Vyriausias amerikonų ko- 
mandierius Eisenhower pa
šalino generolą Pattoną iš 
Trečiosios Armijos koman
dos ir iš Bavarijos karinio 
gubernatoriaus vietos. Ei- 
senhoweris paskyrė Patto
ną tik nebuvėlės, šiaudinės 
15-tos armijos komandie- 
rium ir pavedė jam rašyti 
karinę istoriją nuo ameri
konų įsiveržimo į Frąnci- 
ją iki Vokietijos pasidavi
mo. Pattonas pažemintas už 
tai, kad jis glostė nacius, 
laikė juos aukštose valdybos 
vietose ir sakė, kad jankių 
tikslas Vokietijoj yra paro
dyti- vokiečiams, koki pui
kūs vyrai amerikonai yra.

Pattono vieton gen. Ei- 
senhoweris paskyrė genero
lą Lucieną Truscottą. Paša
linus nacį Bavarijos prem
jerą Fricą Schaefferį, so
cialdemokratas Wm. Hoeg- 
ner tapo nauju jos premje
ru. Jis buvo narys Sschaef- 
ferio ministerių kabineto.

KRITIKUOJA SIŪLYMĄ 
TAKSAMS NUMUŠTI

Washington. — Darbo 
unijos kritikuoja Amerikos 
iždo sekretoriaus Vinsono 
pasiūlymą numušti 95 riuo- 
šimčiais taksus nuo didžių
jų pelnų ir tik 3 nuošim
čiais sumažinti taksus 
žmonėms uždirbantiem virš 
$500 iki $2,000 per metus.

TAUTINĖS KAPINĖS 
ŠUNIMS

New York. — Amerikonų 
Legiono skyrius New Yor
ke pasiuntė sumanymą vi
sos Amerikos legionierių su
važiavimui Chicagoj, kad 
įsteigtų tautines kapines 
pasižymėjusiems kare Ame
rikos šunims. Nacionalis 
Legiono suvažiavimas įvyks 
kitą mėnesį Chicagoj.

Egipte nežinia kas nužu
dė arkivyskupą Theophilių, 
Jeruzalės pravoslavų patri
archą.

* \ White!

Didžiausia CIO delegacija iš visų bent kada ten buvusiiĮ^pribūna į Washing- 
toną iš New Yorko — tūkstantis delegatų, atstovaujančių visas unijas. Jie atvy
ko reikalauti Kongreso pravesti skubius, darbo žmonėms ir visai šaliai svarbius 
įstatymus. Policija sulaikė delegaciją prie stoties. Už valandos, tačiau, leido jiem 
vykti į Kongreso rūmus. (National Maritime Unijos Pilot nuotrauka per Fede
rated Pictures).

MacARTHURAS NEPALEIDŽIA IS KALĖJIMŲ 
NEI KOMUNISTŲ NEI DEMOKRATŲ

Tokio. — Daugiau kaip 
mėnesiui praėjus nuo Japo
nijos pasidavimo, dar tebe
laikoma jos kalėjimuose 
šimtai politinių kalinių, fa
šizmo priešų. Generolo 
MacArthuro karinė vyriau
sybė nepadarė jokių žings
nių jiems paliuosuoti ir iš
vaduoti iš kankynių ir. al- 
kinimo, kaip rašo New Yor- 
ko Herald Tribune, republi- 
konų dienraščio, korespon
dentas Frank Kelley:

“Šaltame, klaikiame Fu- 
chu kalėjime aš kalbėjausi 
su trimis vadais apmarin
tos Komunistų Partijos. 
1928-29 metais buvo areš
tuota 10,000 jos narių ir 
pritarėjų. Vienintelis tų 
žmonių nusikaltimas buvo 
tas, kad jie norėjo reikšti 
politines savo nuomones. 
Tie vadai dabar sakė, kad 
jeigu jie bus išlaisvinti, tai 
stengsis nuversti Japonijos 
karaliaus valdžią ir nušluo
ti militaristų, piniginių po
nų saikas ir įsteigti šiokią 
tokią demokratiją gimtąja- 
me savo krašte.”

Kalėjimuose tebelaikbmi 
ne tik Japonijos komunis
tai, bet ir šiaip demokratai 
ir liberalai. Herald Tribune 
korespondentas sako: •

“Koki 600 Japonijos ko

munistų dar tebėra kalėji
muose; tebekalinama ir ne
žinomas skaičius kitų žmo
nių už politinius įsitikini
mus.

“Po 1928-29 m. ablavų a- 
pie 8,200 komunistų buvo 
paleista ir palikta policijos 
priežiūroj. Kiti .1,200 buvo 
neva teisiami, japonų poli-

Argentinos Studentai 
Ginasi už Barikadų

Buenos Aires. — Čia ap- 
sibarikadavo universiteto 
rūmuose ir ginasi nuo poli
cijos 2,000 studentų, strei
kuojančių prieš Argentinos 
fašistinę valdžia. Policija 
puola studentus nuodingų 
dujų bombomis ir kitais bū
dais. Panašiai streikuoja ir 
ginasi La Platos universite
to studentai.

TRŪKSTA N. JERSEY DUO
NOS DEL VEŽIKŲ STREIKO

Newark, N. J. — Sustrei
kavus Darbo Federacijos 
Vežikų Unijai šiaurinėje 
New Jersey valstijos daly
je, šeimininkės tegauna 
tiktai apie vieną dvidešim
tą dalį reikalingos duonos 
iš kepyklų.

ei ja mirtinai užkankino 200 
iki 300 vyrų ir moterų pirm 
tariamo teismo. Tam tikras 
skaičius jų paskui mirė ka
lėjimuose nuo kankinimų ir 
bado. Septyni asmenys pa
karti kalėjime už atsisaky
mą išsižadet politinių savo 
įsitikinimų.

“Talkininkų (amerikonų 
karinė) vyriausybė dar ne
panaikino Japonijos val
džios įstatymo, kuris ko
munistinius įsitikinimus lai
ko kriminaliu nusikaltimu.

“Tame pat kalėjime yra 
Yoshio Shiga, 44 metų am
žiaus, buvęs. Komunistų 
Partijos laikraščio “Mark
sizmas” redaktorius, ir To
kio darbininkiško laikraščio 
“Mušamša” red aktorius. 
Tebėra kalėjime buvęs Ko
munistų Partijos organiza
cinio biuro galva Shiro Mi- 
tamura, spaustuvininkas ir 
darbo unijos narys, nors jis 
ir atšaukė savo įsitikini
mus.

“Tarp įkalintų Japonijos 
komunistų yra Soiči Ičika- 
wa, rašytojas prefesorius 
Kazuo Fukumoto; bajoras 
Yoshi Higihata, kuris at
metė savo bajorystę ir ta
po pro-indonezišku akto
rium; Kenji Miyamoto, ra
šytojas ir kritikas”, ir kt.

PENKIŲ DIDŽIŲJŲ KON
FERENCIJA PASIBAIGĖ
BE JOKIU PASEKMIŲ

London. — Jungtin. Val
stijų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos, Francijos ir Chi- 
nijos užsieninių ministerių 
konferencija Londone be 
jokių pasekmių pasibaigė 
spalių 2 d., po trijų savaičių 
posėdžiavimo. Amerikos at
stovas toj konferencijoj,! 
valstybės sekretorius Byr- j 
nes, tačiaus, pareiškė viltį,' 
kad toliaus bus susitarta su. 
Sovietų Sąjungą dėlei Bal- , 
kanų ir kitų kraštų.

Iki susirinks kita penkių ' 
didžiųjų talkininkų užsieni-! 
nių ministerių konferencija! 
tuo tarpu darbuosis jų pa
vaduotojai.

Amerikos valstybės sek
retorius Byrnes ir Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
E. Bevin neatlaidžiai reika
lavo, kad Chinija ir Fran- 
cija taip pat dalyvautų tai
kos sutarčių daryme su 
Balkanų kraštais ir kitais 
buvusiais priešais Europo- Į 
je. Sovietų užsieninis komi-j 
sąrąs Molotovas nurodė, 1 
jog Potsdamo - Berlyno 
konferencijoj nutarta, kad 
taikos sutartis spręs tik tie 
kraštai, kurie privertė fa
šistų Ašies šalis pasiduoti.-
Amerikos ir Anglijos užsie
niniai ministerial ypač spy
rės, kad Chinija ir Frąnci- 
ja turėtų lygų balsą su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Anglija ir Sovietais kas 
liečia taikos sutarčių dary
mą su Rumunija, Bulgari
ja, Vengrija, Austrija ir I- 
talija. Sovietų atstovas Mo
lotovas su tuom nesutiko, 
primindamas P o t s d amo 
konferencijos nutarimą.

Vyriausiai dėl šio ginčo ir 
baigėsi be pasekmių/Jondo- 
niškė penkių didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministe
rių konferencija. Jie nesu
sitarė išleisti net bendro 
pranešimo apie jos eigą.

Praeitos savaitės gale 
“socialistas” Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Bevinas įžeidė Molotovą, 
primesdamas jam net “hit
lerinę taktiką.” Molotovas 
pareikalavo, kad Bevinas 
atsiprašytų, o jei me, tai 
Molotovas apleis konferęn-

ciją. Bevinas buvo privers
tas atsiprašyti ir atsipra
šė.

Tebestovi Molotovo rei
kalavimas, kad bendra So
vietų, Amerikos, Anglijos ir 
Chinijos karinė komisija 
valdytų Japoniją, o ne vien 
tik amerikonų generolas 
MacArthuras.

New Jersey Streikai
Newark, N. J. — Strei

kuoja New Jersey valstijoj 
iki 40,000 žibalo darbininkų, 
laivastačių, vežikų ir kitų.

ANTANAS VASARIS 
JAU SUGRĮŽO

šiomis dienomis R. Miza- 
ra gavo laišką nuo Master 
Saržento Antano Vasario, 
šis laiškas jau ne iš Euro
pos, bet iš Brocktono, iš 
lietuviško Montello. Sar- 
žentas Vasaris jau namie ir 
svečiuojasi pas savo tėviis. 
Užsienyj (Afrikoj, Italijoj 
ir Franci joj) jis išbuvo apie 
trejus metus.

Antanas Vasaris

Antanas Vasaris tikisi, 
kad jis neužilgo bus visiš
kai iš kariuomenės paleis
tas. Reikia tikėtis, kad Va
saris galės dalyvaut Antrą- 
jame Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime Pittsbur- 
ghe; suvažiavimas įvyks š. 
m. lapkričio 23-24 dd.

Antanas Vasaris buvoi
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LEIDŽIA SUPRAST, KAD SOVIETAI TURI ATOMINES BOMBAS j Net ir būdamas užsienyj

Washington. — Jau pirm 
15 metų sovietiniai moksli
ninkai ėmė’ ardyt atomų 
branduolius, siekdami išvys- 
tyt ir panaudot atominę jė
gą, kaip rašo profesorius A. 
Joffe Žinių Bulletine, kurį 
Sovietų ambasada leidžia 
Washingtone:

“Mano draugai ir aš Fi
ziniai - Technikiniame Ins
titute 1930 metų gegužėje, 
supratome, kad būtinai rei
kia pradėt darbą atomų 
branduoliui paveikti.”

Jau buvo praėję pusė me-

Dienelės sutrumpėjo, o va
karai pailgėjo. Laikas kreipti 
rimtesnio dėmesio skaitybai, 
savišvietai.

Kaip su savitarpinio lavini
mosi vakarais?

----------- a 
tų po to, kai nustatyta, kiek 
Sovietų vyriausybė galės iš
leisti per metus. Bet prof. 
Joffe nuėjo į Sovietų vy
riausybę ir pranešė apie 
atomų branduolio skaldymo 
reikalą. Krašto Ūkio Aukš
čiausioji Taryba per 10 mi
nučių paskyrė “kelis šim
tus tūkstančių rublių” tam 
reikalui.

“Sykį pradėjus, mes ne
sustodami per 15 metų Va
rėme pirmyn darbą dėlei a- 
tomų branduolio” jėgos ati
darymo.

Pirm paskutinio karo, 
sovietinis mokslininkas Pet
ras Kapitza, atomų žinovas, 
profesoriavo Anglijoj. Pas
kui jis sugrįžo į Sovietų Są
jungą, ir anglai dėl to gana 
pyko.

Sovietą Mokslininkai Jau 
Pirm Penkiolikos Metų

Ėmėsi Skaldyt Atomus
Kada amerikinės atomų 

bombos sunaikino Japonijos 
miestus Hiroshimą ir Na
gasaki, anglų spauda prisi
minė, jog Petras Kapitza 
pirm karo daugiau žinojo 
apie atomų jėgą, negu bet 
kas kitas Anglijoj.

Atomų dalelės, vadinamos 
neutronais, buvo atrastos 
Anglijoj 1932 metais. Be 
neutronų neįmanomas bū
tų daugmeniškas atomų 
skaldymas. Bet sovietiniai 
mokslininkai jau dvejais 
metais pirmiau ėmėsi ato
mų skaldymo. . Ar jie jau

o-------------------------------------
buvo atradę neutronus? Ar 
Sovietų Sąjunga jau turi 
-atominę bombą? Sovietai 
nesiskubina atsakyt Angli
jai ir’ Jungt. Valstijoms, 
kurios grūmoja atominėmis 
bombomis, norėdamos pri
versti Sovietų Sąjungą nu
sileisti įvairiais klausimais 
Europoje ir' Azijoje.

GEN. PATTON IR 
ATOMŲ BOMBA

Washington. — Atžaga
reivis demokratas , senato
rius John Rankin užreiškė, 
kad, girdi, komunistiniai el
ementai norį “išėst” gene
rolus Pattoną ir MacAr- 
thurą ir tie patys elementai 
reikalaują atidengt Sovie
tams atominės bombos slap- 
tybę. 

I ■
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Kitas demokratas, kong- 
resmanas Hatton Sumners 
pritarė Rankinui- ir parei
kalavo uždaryt burną tiem 
“paukščiam”, kurie tvirti
na, jog kitos šalys žino ato
minių bombų sekretą. Tai 
“juokingas” tvirtinimas, 
piktai pro dantis sušnypštė 
Sumners.

Vyriausias Amerikos jė
gų komandier. gen. Eisen- 
howeris jau išspyrė gen. 
Pattoną iš Bavarijos kari
nio gubernatoriaus vietos 
už tai, kad Pattonas laikė 
nacius vietinėje vokiečių 
valdžioj. Tai tas pats Pat
tonas, kurį senatorius Ran- 
kinas ir panašūs laikė “ato
mine bomba” prieš taria
mus raudonuosius, o ne 
prieš nacius.

jis visuomet rūpinosi mūsų 
judėjimu.

Minkštųjų Angliakasyk 
ly Streikas Plinta

Pittsburgh.—Plinta strei
kai minkštosiose angliaka- 
syklose. Dėl itų streikų ne
dirba jau 90,000 mainierių 
keturiose valstijose.

OPA SUSPENDAVUS 
EX-MAJORO BIZNĮ
Newark. — Kainų admi

nistracija suspendavo vie
nai savaitei nuo biznio Ja- 
mesą J. Donovaną, buvusį 
Bayonne’s majorą. Jis savo 
mėsos krautuvėje naudojo 
f a 1 š y v uis raudonuosius 
punktus, '

Mre
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Dzifnkrovizmas Washingtone
sWashingtone ’’Amerikos Revoliucijos 
Dukterys” (DAR) palaiko salę koncer
tams ir kitokiems pažmoniams. Šiomis 
dienomis žymi Amerikos pianistė, Ha
zel Scott, ruošėsi ten turėti savo kon
certą. Josios agentas užklausė salės ma- 
nadžerių, ar jis gali panuomuoti salę pa- 
minėtajai artistei. Buvo atsakyta: taip, 
salę galite gauti š. m. spalio mėn. 20 d., 
nes tą diena ji laisva, niekeno neužimtą.

Bet kažin kas vėliau pakuždėjo sales 
manadžeriui, kad paminėtoji artistė e- 
santi negrė. Baisus daiktas! Vadinasi, 
salės negalima jai išnuomuoti...

/ Būk-Tu geriausias artistas, pianistas 
ar dainininkas, jei tavo spalva nėra bal
ta, tu negali gauti salės!

Hazel Scott yra žmona kongresmano 
Adam Clayton Powell’o. Pastarasis krei
pėsi pas patį prez. Trumaną, kad jis įsi
kištų į šį reikalą.

Prieš keletą metų toji pati salė buvo 
atsakyta žymiajai dainininkei Marijonaį 
Andersoniutei irgi tik dėl to, kad ji neg
rė. Tuomet įsikišo prez. Roosevelto žmo
na su vidaus reikalų sekretorium Ickes 

‘ ir jai buvo leista duoti koncertą Lincol- 
no Memoriale, prie garsiosios Lincolno 
statulos.

Kaip išeis su šiuo reikalu,' sunku pa
sakyti. .-u.J

Šis dalykas turi didžiulės reikšmės,— 
didesnės, negū kai kas mano. Amerikos 
žmonės negali toleruoti baltojo šoviniz
mo bei džimkrovizmo, ypačiai savo sosti
nėje. t

Šiandien Amerikoje geriausiuose teat
ruose matome negrus artistus vaidinan
čius (tik paimkim .Paul Ro
beson, lošiantį Šekspyro veikale “Otel
io”), vadovaujančius orkestrams, skam
binančius pianą koncertų salėse, vaidi
nančius filmose. Jeigu taip, tai kokią tei
sę turi “Revoliucijos Dukterys” (reakci- 
ninkės) uždaryti savo salės duris artis
tei tik dėl to, kad joms nepatinka pia
nistės spalva!

rimtai iškilęs klausimas abiejų partijų 
— komunistų ir socialistų — apvieniji- 
mo. Daugelis socialistų stojo už apsivie- 
nijimą, tačiau paskutiniame tos partijos 
suvažiavime vienybės klausimas nepra
ėjo, buvo atmestas, kai Anglijos darbie- 
čių atstovas Laski kreipėsi į socialistų 
suvažiavimą, ragindamas vienybę at
mesti. Nepaisant to, daugelis socialistų 
vietose visvien tą idėją skleidė ir dėl to 
buvo išrinkti į vietų seimelius.

Galimas daiktas, kad į daugelį Fran
cijos balsuotojų paveikė ir tas faktas, 
kad Anglijoje socialistai laimėjo parla
mento rinkimuose. Anglijoje, skelbė so
cialistai, tuoj būsiąs įvestas socializmas 
be jokių didelių pastangų, taip sau ra
miai ir gražiai. Žinomą, tai blofas. Jokio 
socializmo Anglijoje' darbiečių partija 
neįves, jei ji pati nesireformuos, jei ji 
neapsivalys nuo Anglijos kapitalistų- 
imperialistų agentų. Bet žmonės, kaipo 
taisyklė, visuomet j ieško lengvesnės, o 
ne sunkesnės išeities.

Reikia pripažinti ir tai, kad Francijos 
buržuazija gerokai pasisuko link socia
listų, paduodama nemažai jiems savo 
balsų.

Šitie rinkimai — toli gražu ne viskas. 
Francijoje įvyks didelės reikšmės rinki
mai š. m. spalių 21 d. Tai bus iš tikrų
jų didžiulis Francijos liaudies valios pa
sireiškimas. Šiuose rinkimuose bus 
sprendžiamas klausimas: kaip Francija 
valdysis po karo, — pagal seną konsti
tuciją, pagamintą 1875 metais, ar išsi
dirbs naują konstituciją, su vienu par
lamento butu, kaip proponuoja komunis
tai ir kitos partijos.

Mirė Kalėjime

B.. .. ; KAS 1
ŽMOGAUS GENIJALIš- 
KUMAS PRALENKĖ JO

PROTĄ
Žurnale ' “Saturday Re

view of Literature” rugp. 18 
d.) labai pesimistiškai apie 
žmogų ir jo ateitį rašo Nor
man Cousins. Jis mano, kad 
žmogus yra pasiryžęs visiš
kai save sunaikinti. Ypatin
gai atidengimas atominės e- 
nergijos ir jos panaudoji
mas bombos formoje žmo
gaus naikinimui aiškiai pa
rodo, kad žmogaus genija- 
liškumas toli gražu pralen
kė-’, jojo protą. Jeigu žmogus 
turėtų tiek proto, kiek ga
bumų, tai juk tokius dide
lius išradimus panaudotų 
savo gyvenimo prailginimui 
ir pagerinimui, o ne savęs 
naikinimui!

Toliau Norman Cousins 
filosofuoja:

“Nūnai žmogus turi gali
mybių save išlaisvinti eko
nomiškai. Jeigu jis panorėtų, 
jis galėtų paaštrinti savo 
kompeticinį impulsą, arba 
pažengti iš' kompeticinio 
žmogaus į kooperatyvišką 
žmogų. Galų gale žmogus 
atrakino užtenkamai žemės 
paslapčių, kad pajėgus ap
rūpinti visos žmonijos reika
lus. Ta pati atominė' ir elek- 
trikinė energija, kuri gali 
sugriauti miestą, gali atnešti

Ą RAŠO IR
ekonominio pakilimo gady
nę. Nebėra reikalo tokiam 
klausimui, kurie žmonės tu
rės visko pakankamai, o ku
rie daug ko neteks. Mes tu
rime pajėgos ir šaltinių, vi
siems.

“Kaip tik čia žmogus ir 
turi pats save aštriausiai pa
tikrinti, nes jisai pats tapo 
užtvaru atsiekimui tų galimų 
pasiekti ir reikalingų tikslų. 
Jis yra pasiryžęs sumobili
zuoti visas savo mokslines ir 
protines energijas mirčiai, 
bet jis nenori kiek didesniam 
laipsnyje mobilizuoti tas 
energijas gyvenimui. Jis su
skaldė atomą ir jo pasa
kiškas jėgas pakinkė į bom
bą, bet jis sustoja — arba 
dasileidžia būti sustabdytu, 
—kuomet prisieina tą jėgą 
pakinkyti dėl žmonijos pro
greso. Jau daug pramonės 
atstovų persergsti, kad mūsų 
amžiuje nesulauksime ato
minės energijos panaudoji
mo visuomenės gerovei. Bet 
jeigu taip atsitiktų, tai ne 
dėl to, kad mums stokuotų 
žinojimo arba gabumų tą 
energiją panaudoti, bet tik 
todėl, kad tūli bijosi, jog 
atominė energija gali parei
kalauti visiško pertvarkymo 
mūsų ekonominės struktūros, 
su ta galimybe, kad atomi
nė energija gali būti panau
dota kaipo valdžios arba vi
suomenės priemonė.”

SAKO
BĖGO Iš LIETUVOS 

KARTU SŪ PLĖŠIKAIS
Naujienos tūlas Algirdas 

Jurėnaš rašo, kad ir jam 
tekę strimgalviais nešdintis 
iš Lietuvos kartu su na
ciais. Viskas jam buvę ge
rai ir visur ramybė viešpa
tavus, kol naciai siautėjo 
Lietuvoje. Nors, tiesa, jis 
pripažįsta, kad laike vokie
čių okupacijos Lietuvos 
žmonės jų neapkentė ir dau
gelis jų slapstėsi miškuose, 
tačiaubpats Jurėnas gyveno 
sau ramiai. Bet

“Kai vasarą pasijudino 
Rytų frontas”, šaukia šis 
hitlerininkas, ‘jau buvo aiš
kiai matyt/ kad baisus pa
vojus artinasi. Aš tada bu
vau savo tėviškėje. Kai jau 
frontas prakiuro ir bolševi
kų gaujos įsiliejo į Vilniaus 
kraštą, prasidėjo negirdė
tas istorijoje bėgimas. Apie 
dešimtadalis visos Lietuvos 
gyventojų gelbėdamiesi be- 
go į Vokietiją.”

(N., rugs. 26)
B ego, žinoma, kaip pat

rakęs, ir Algerdas Jurėnas. 
Jis irgi bėgo su naciais pas 
nacius Vokietijon. Matyt, 
jis irgi buvo sunkiai nusi
dėjęs Lietuvos žmonėms, 
kad taip persigando, kai 
frontas “prakiuro” ir kai

pasirodė, kad nacių siautė
jimui ateina galas.

Gana įdomu tas: Jurėnas 
sako, kad bėgo* ‘apie vienas 
dešimtadalis Lietuvos gy
ventojų.” Nu, o Naujienos 
ir visa kryžiokiškoji spauda 
nuolat tvirtina, kąd beveik 
visi Lietuvos gyventojai iš
bėgę Vokietijon su naciais.

Daleiskime, kad Jurėnas 
sako tiesą, tai yra, kad apie 
“dešimtadalis gyventojų bė
go” (kas žinoma, melas, 
nes bėgo tiktai palyginti 
saujalė), tai ką gi tas pa
sako? Tas pasako, kad ir 
Jurėno sprendimu, devyni 
dešimtadaliai Lietuv. žmo
nių naciams nepritarė, su 
jais nebėgo, pasiliko Lietu
voje ir laukė išlaisvinimo iš 
nacių vergijos.

' — »

Easton, Pa.
Aukos Lietuvos Pagalbai
Per Lietuvių Literatūros 

Draugijos 13 kuopos komisiją 
aukavo sekamai:

L. Tilviok, F. Malkaitis, po 
$5.

Po $2: K. Abakan, A. Aba
kan.

Po $1: J. & E. Stukone, J. 
Slančius, O. Šlapikienė, C. 
Apelickas, T. Adams.

Po 50c: P. Jonikas, J. Po- 
chodylo, J. Kolctuk, Evelyn 
Farion. E. Adams.

Ecky (Itzky) 25c.
Viso $21.75.
Ačiū visiems už aukas.

K. Abakan.

Iš Japonijos pranešama, kad žymusis 
to krašto liberalas-visuomenininkas, 
Kioši Miki, praeitą savaitę numirė To
kio kalėjime. Pasak laikraščio “Maini- 
chi”, šis vyras buvo patapęs marksistu. 
Japonijos imperialistai jį įkalino š. m. 
kovo 28 d. Matyt, Miki buvo įkalintas dėl 
to, kad kovojo už taiką. Vadinasi, jis 
padėjo Amerikai karą laimėti.

Bet kaip čia dabar išeina? Nors mes 
valdome Japoniją, nors mes karą laimė
jome, tame krašte politiniai kaliniai, pa
žangūs vyrai, miršta kalėjimuose, kuo
met visokį nenaudėliai, karo kriminalis
tai dar vis tebesėdi valdiškose kedėse!

Ar nereikėtų pirmiausiai įsakyti japo
niškiems valdovams, kad tuojau kalėji
mų durys būtų atidarytos ir iš ten būtų 
išlaisvinti visi anti-fašistai, anti-impe- 
rialistai, — visi pažangūs vyrai ir mo
terys, kuriuos Hirohito valdžia sukišo į 
kalėjimus?!

Jų Piktojo įkvėpimo ir Medžiagos Šaltinis
H

Rinkimai Francijoje
Praeitą sekmadienį Francijoje baigėsi 

t. v. kantoniniai (apskritiniai ar valsti- 
jiniai) rinkimai, kuriuose Franci jos 
žmonės parodė didelį kryptelėjimą į kai- 

. rę.
Vyriausiais laimėtojais juose išėjo so

cialistai, išrinkdami net 811 savo atsto
vų, kuomet 1937 metais jie teturėjo tik 
380 atstovų.

Radikalai socialistai, kurie prieš karą 
buvo tvirčiausia partija, teišrinko tik 

• €07 savo atstovus, o 1937 m. turėjo 962.
Kopiunistų partija atsistojo trečioje 

vietoje su 328 atstovais, kai 1937 metais 
teturėjo tik 72 atstovu.

Dešinėsės partijos visiškai susmuko. 
Pąv., konservatyvų partija 1937 metais 
turėjo 124 atstovus, o dabar teišrinko tik 
46.

Kalbėdami apie šiuos rinkimus, tūli 
yra linkę pripažinti Franci jos komunis
tų partijai didelių laimėjimų, tačiau jie 
sako, kad komunistai turėję /‘pasirodyti 
kur kas geriau, negu pasirodė.”

Turime atsiminti, kad Paryžiaus sri
tis, kur’ darbininkų judėjimas stiprus, 

' šiuose rinkimuose neįėjo, o čia komunis
tai būtų laimėję daugiau, negu kuri kita 
partija.

Antras dalykas: šiuose rinkimuose 
Francijos balsuotojai padavė savo balsus 
ne tiek už partijas, kiek už paskyrius as- 
smenis. Daugelis socialistų, pavyzdžiui, 
buvę išrinkti ne dėl to, kad jįe socialis
tai, bet dėl to,, kad jie stovėjo ir tebesto- 

\ vi už bendrą veikimą su komunistais.
Reikia nepamiršti, kad Francijoje buvo

Kaklus Pageidavimas
Kai senatorius Pepper paklausė Stali

no, ką jis nori Amerikos žmonėms (per 
Pepperį) pasakyti, tai Tarybų Sąjungos 
premjeras atsakė:

<
“Spręskit Tarybų Sąjungą objekty- 

yiškai, bešališkai. Negirkite mūs ir be 
reikalo nepulkite. Tik pažinkit ir spręs
kit mus, kokiais mes esame, remdami 
savo sprendimus faktais, bet ne gan
dais.”

Tai labai kuklūs pageidavimas, ar ne?
Ir tai yra ne vieno Stalino nuomonė, 

bet nuomonė visų Tarybų Sąjungos tau-

Jo nenori, kad jas be reikalo kas gir
tų, keldamas į padanges. Iš to nebūtų 
naudos nei Tarybų Sąjungai nei Ameri
kai.

Tarybinės Tautos trokšta, kad jas 
Amerika teisingai pažintų. Amerikos 
žmonės, tačiau, negali visi vykti į Tary
bų Sąjungą ir ten dalykus patirti. Jie 
remiasi tik spaudos ir radijo korespon
dentais, besilankančiais Tarybų Sąjun
goj ir aprašančiais to krašto žmonių 
buitį.

Deja, nemažai Amerikos koresponden
tų, rašančių apie Tarybų' Sąjungą, są
moningai skleidžia melus, nesąmones, 
kvailybes, visaip socialistinį kraštą nie
kindami. Tūli jų parašo straipsnius dar 
Amerikoj būdami, o ten nuvyksta tik 
tam, kad, sugrįžę, galėtų pasakyti: “Aš 
buvau ir mačiau.” Tokiu nedorėliu andai 
pasirodė tūlas White, kurio melus net ir 
Amerikos lietuviškoji fašistų spauda 
mielai dėjo į savo skiltis.

Gal but šis Stalino pageidavimas, .per
duotas per senatorių Pepperį, kiek tiek 
paveiks į tūlus/korespondentus. Bet 
mes ir tuo abejojame. ’ < > •

Jau seniai buvome gir
dėję apie Lietuvoje išleistą 
knygą “Lietuvių Archyvas. 
Bolševimo Metai.” Bet jos 
nebuvome matę ir skaitę. 
Dabar ją gavome. Ją mums 
prisiuntė^ienas lietuvis ka
rys iš Vokietijos.

Knyga išleista 1942 me
tais, pačiame įkarštyje na
cių siautėjimo Lietuvoje. Ji 
puikiai nušviečia veidą lie
tuviškųjų naciams parsida
vėlių. Ji parodo, kas iš Lie
tuvos bėgo sU naciais ir ko
dėl jie bėgo. O kas svar
biausia, kad ši knyga, kaip 
dabar pasirodo, yra kleri
kalų, smetonininkų ir men
ševikų spaudos įkvėpimo ir 
medžiagos šaltinis jų piktai 
propagandai prieš Lietuvą. 
Visi “argumentai’ ’ir “do
kumentai”, kurie randasi 
šioje knygoje, beveik kas
dien perspausdinami ir 
kartojami Drauge, Vieny
bėje, Amerikoje, Naujieno
se ir Keleivyje.

“Bolševizmo Metai” su
sideda iš įvairių hitlerinin
kų straipsnių. Tarpe kitų, 
skamba pavardės generolo 
Stasio Raštikio, Dr. Jono 
Matusos, Vyskupo V. Briz- 
gio ir kunigo A. Biliūno. 
Tad nereikia stebėtis, kad 
taip klerikalų spauda nau
dojasi tosios knygos me
džiaga.

Geriausiai ir tikriausiai 
tps knygos ir jos autorių 
pobūdį, nusistatymą, par- 
davikiškurūą ir juodašimti- 
škumą nušviečia pirmutinis 
ir vyriausias knygos straip
snis, parašytas Dr. Jono 
Matusos ir pavadintas “Bol
ševizmo Esmė”. Išplūdęs, 
iškeikęs, išnįekinęs bolševi
kus, bolševizmą, Tarybų 
Sąjungą, komunistus, Dr. 
Jonas Matusa sako:

“Bclšeyizmo ; 
asųienys nuolat kąjė į gal
vas ‘kapitalistinio apsupi
mo’ žodį. Paprasta, kasdie
nine įkalba tai reiškia, kad 
yįsps kainfy,nines valstybės 
yra prįešaį. Toliau buvo ar- 
gųmentųpjamą, girdi, ‘jie- 
pąnąikį.ųįis / į ą P i tajistį|iip 
ap^iipipip, Ru$j$s' /J^l§įįVįz- 
mas negali visai tarpti.’ Ne

Daugiau davinių apie pabėgėlius iš Lietuvos; jų ryšiai 
su Amerikos lietuvių tūlais laikraščiais; ką jie veikė 
būdami Lietuvoje laike nacių okupacijos; kaip Grigai
tis, Šimutis, Tysliava, Laučka ir kiti anti-lietu viski re
daktoriai naudojasi hitlerininkų patiektais “faktais.”

kiekvienas supranta, kas 
čia turima galvoj. Nei dau
giau, nei mažiau, kaip Vo
kietija, kuri su Rusiją tu
rėjo ilgiausias sienas. Kad 
tai tiesa, matyt iš šitokib^nei Jungt. Amerikos Vals- 
reiškinio: pereitais metais 
bolševikų propagandistai i- 
ki įkyrimo pradėjo links
niuoti posakius, girdi, ‘So
vietų valstybė gyvena ypa
tingo apsupimo laikotarpį’, 
arba kitą — ‘tarptautinė 
būsena slepia savyje daug 
netikėtumų’. .Atvejų atve
jais tai buvo kartojama iš 
paties Stalino ir Molotovo 
lūpų, žinoma, įkandin jų 
prapliupdavo visas agitato
rių, agitatorėlių choras, čia 
irgi suprantama — Vokie
tija. Iš tikrųjų: paskiausiai 
santykiai su šiaurinės A- 
merikos Jungtinėmis Vals
tybėmis ir Anglija plėtojosi 
palankiai. Pagaliau, anas 
netikėtumo žodis slėpė sa- 
Vyj atsimetimą nuo sutar
ties su Vokietija ir jos už
puolimą.

“Viską pritrenkė šių me
tų Rusijos bolševikų parti
jos visuotinės konferencijos 
nutarimai, kad reikia sus
tiprinti pramonę ir susisie
kimą. čia pirmoje eilėje tu
rima galvoje sunkioji bei 
karo pramonė ir geležinke
liai. Dabartinių sąlygų ap
linkybėmis tai reiškia tie
sioginį pasirengimą karui. 
Reikia pabrėžti, kad iš viso 
tebuvo svarstomi tuodu su
sisiekimo ir pramonės klau
simai. Atitinkami nutari
mai buvo ’paknopSomis į- 
gyvendinami visame milži
niškame krašte. Pagaliau,

smogusi Vokietijai į pašo
nę. Reikia žinoti,. kad tuo
met ir visa Europa būtų at
sidūrusi bolševikų valdžioj. 
Nebūtų išlikusios sveikos

tybės. žodžiu, būtų buvęs 
sugriautas visas pasaulis. 
Tai yra tiesioginė išvada ir 
galutinis komunistinės dog
mos įvykdymas): ‘pasaulinė 
revoliucija’. Tokia jau yra 
karingo bolševizmo prigim
tis.

“Daug kas nesuprato 
grobuoniškos bolševizmo 
prigimties. Adolfas Hitleris 
čia buvo išimtis. Jis pirma
sis ėmėsi veiklių priemonių. 
Taip atsirado Antikomin- 
terno Paktas. Be to, aiškiai 
įrodyta žydiškas bolševiz
mo charakteris. Pagaliau, 

nurodyta bolševizmo pavo
jus visai žmonijos kultūrai. 
Tuo tarpu Tautų Sąjunga 
visą laiką vedė flirtą su bol
ševikine Rusija. O anglų ir 
amerikiečių inžinieriai bol
ševikams padėjo sukurti 
savąją pramonę. Čia buvo 
susigundyta laikin., neesmi
nio pobūdžio gėrybėmis 
tūkstantinėmis algomis 
pelninga prekyba.

U

. . . . iillbKčilue nldolv. Idganau,
atsakingi i negįųroVeta ir paties karų

žodžio. Sakysim, kiekvieno 
iškilmingo susirinkimo pro
ga raginta didinti ‘karinį 
atsparumą’ ir ‘raudonosios 
armijos galingumą.’ Vadi- 

puolimonaši, tiesioginis
rengimas.

“patogiausiu, momentų 
bolševikinė Rusija i butų

ir karinių, ir organizacinių, 
ir kultūrinių, ir moralinių 
priemonių, kad suduotų 
bolševizmui mirštamą smū
gį ir nelaimingos rusų tau
tos likimą įstatytų į laimin
gas jai pačiai ir visai žmo
nijai vėžes. Mat, tikslas tik 
tuomet pasiekiamas, kai vi
sos jėgos vieningoje vado
vybėje griežtai nukreipia
mos į reikiamą vietą. Paga
liau, į žūtbūtinę kovą eina
ma su Dievu — taip Fuh-4 
reris paskelbė, pradėdamas 
karą prieš rusišką bolševiz
mą.

“Kova yra žūtbūtinė, tai 
yra būti ar nebūti. Kitaip 
sakant, arba Europos kul
tūra žlugs — arba išaugs 
Naujoji Europa. Savaime 
suprantama, pavienio as
mens mirtis turi būti auko
jama didingam tikslui. To
kių aukų prireiks nevienos. 
Momentas yra sprendžia
mas. Lietuviai tai puikiai 
supranta. Jie daugiau bol
ševizmui nevergaus. Jie iki 
mirties pasiryžę. Iš tikrųjų, 
verčiau garbinga mirtis 
kaip dvasios ir kūno vergi
ja. Tai būtų dvokiantis pu
vimas — ne gyvenimas.” 

(pp. 5-6).
Ar ne kaip tik tuos pa

čius obalsius šiandien prieš 
i bolševizmą kelia Naujienų/*

ir Draugo, Keleivio, Amerikos 
i ir kitų panašių laikraščių 

Tad dabartinis Vokieti- Redaktoriai! Ar ne tokiais 
jos žygis prieš komunistinę* Pat prasimanymais jie plu- 
Rusiją yra drauge kryžiaus sta Tarybų Sąjungą? 
ir kultūros žygis. Vadinasi, Kaip ten nebūtų, šis Dr. 
eina reikalas kovos. prieš ; Jonas Matusas ir kiti šios 
bolševizmą apskritai, tai ■ knygos autoriai, kaip hit- 
yra prieš griovimą ir chao- lerininkai ir kriminalistai, 
są. Šis milžiniškas žygis ne- įr jųjų sandarbininkai pa
turi sau pavyzdžio istorijo- bėgo Vokietijon ir iš ten 
je. Senosios Lietuvos valdo- dabar tęsia savo prakeiktą 
vas Algirdas XIV-amžiuje propagandą. Jųjų laiškais, 
švaistėsi kardu prie Krem- laiškais šių Hitlerio garbin- 
liaus vartų. Bet tai būta tojų ir pastumdėlių, dabar 
yien tuščių pastangų. Tas ’ užpildyta klerikalų, smeto- 
pat XIX amžiaus pradžioje, nininku ir menševikų spau- 
su Napoleonu. Nors < paėmė da prieš Tarybų Lietuvą. 
Maskvą, bet jos galybės ne- šitiems kriminalistams kun. 
pajėgė parblokšti. Mat, ko- Končiaus Bendrasis Fon- 
yai trūko idėjinio pagrindo das siunčia šimtus tūkstah- 
ir reikiamos karinės orga-i Čių dolerių ir tonus drapa? 
n iz a ei jos. ’ | nų, kad jie galę tų pasilai

kęs įsitikinę, kad dabar kyti ir poliau tęsti savo 
eina į rytus jėga, kuri turi darbą.

L
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Baisiai Svarbus Politinis Momentas
(Feljetonas)

Sprogimas atominės bom
bos Hiroshimo mieste pro- 
nacių politinę padangę nu
švietė tokiu baisiai apaki
nančiu žaibu, kad nuo jo 
pro-nacinis aklumas paliko 
šimteriopai aklesniu. Pa
sekmėje to, kas įvyko už 
tūkstančių mylių atstume, 
pronaciam pasidarė neap
sakomai svarbus politinis 
momentas, kurio tik nerei
kia pramiegoti. Pro-naciam 
pasirodė, kad dabar tai jau 
tikrai atėjo tas momentas, 
kuriame reikia klabenti, o 
tikrai bus atidaryta..

Na, ir ilgai nelaukus, A- 
merikos Lietuvių Taryba 
vienu šuoliu atsidūrė prie 
Washingtono durų slenks
čio. Stuk-stuk-stuk, stuk- 
stuk-stuk į Washingtono 
duris. “Gerbiami ponai, 
atidarykite duris, čia lietu
viški pro-naciai baladojasi. 
Atėjome čionai savo so
pulius jum išdėstinėti. Gir
dėjome, kad jūs jau turite 
atominių bombų! Mes gi
liai įsitikinome, kad su šio
mis bombomis jūs galite 
visam pilnume patenkinti 
pro-nacių pakvaišimą. Vis
kas, ko reikia, gerbiami po
nai, tai to, kad jūs šių ste
buklingų bombų nepasigai
lėtume! bolševikam. Štai 
ve, ponas daktaras Grigai
tis sudžiūvo, kaip šipulys, 
bekeikdamas bolševikus, o 

jie jo visai nei nepaiso!
“Pirmiau, negu mes čio

nai pribuvome, gerbiami 
ponai, mūsų Taryba vien
balsiai pripažino, kad ato
minė bomba gali būt desėt 
ką kartų smarkesnė už dr 
Grigaičio liežuvį.

“Taigi, dabar, akivaizdo
je šio be galo svarbaus po^ 
litinio momento, gerbiami 
ponai, mes nužemintai mal
daujame, jūs būkite toki 
geri ir mielaširdingi ir ne
palikite pro-nacių tokioje 
padėtyje, kad bolševikai 
galėtų iš mūs nesčėslyvų 
tyčiotis.

“Viskas, ko dabar reikia, 
tai bolševikus gerai pavai
šinti atominėmis bombomis. 
Aišku, kaip diena, aukštai 
gerbiamas Washingtone, 
kad po šitokios operacijos, 
bolševikai ne tik Lietuvą 
atiduotų lietuviškiem fašis
tam, ale dar magaryčioms 
pasiųstų dangun atsiprašy
mą prakeiktos atminties 
Lietuvos ‘prezidentui‘ An
tanui Smėtonai, už jo išnie
kinimą, išvejant iš Lietu
vos.” ;

Jūsų Paulius, gerbiami 
tarybininkai, nesiverčia 

pranašystėmis ir iš jų biz
nio nedaro, bet kad šitas 
jūsų zyliojimas baigsis dar 
didesniu jum griežimu dan
tų, tai galiu pasibažinti net 
tris kartus.

Dėl to, kad atominė bom
ba tapo išrasta ir padaryt? 
pavaišinti japoniškus riez- 
ninkus, jum nebuvo jokios 
priežasties netekti galvų ii 
nepasitarus su jūsų Pau 
lium, kurio galvoje ato 
minė bomba skylės nepra
mušė tuojau, nieko nelau 
kiant, susikrovus į krepšiui/ 
rezoliucijas ir memorandu 
mus, birzgėti Washingto- 
nan. Jūsų Pauliui tikras 
vargas su jumis, kad jūsų 
užsipyrimas ir pro-nacinis 
unaras vis dar neleidžia 
jums suprasti, kad siena 
tvirtesne už galvą. Reikia 
žinoti, kad amerikonai yra 
gudrūs diplomatai, simpa
tingi džentelmanai ir prie 
kiekvienos progos myli pa
brėžti savo amerikonišką 
išdidumą. Todėl 
besilankydamas 
gus nuplėšti ne

pas juos 
gali žmo- 
tik batus,

ale ir savo padų locną skū
rą, o iš jų stačiokiško atsa
kymo nesulauksi, kad jie 
tau nieko negali pagelbėti.

Prie tam, dar nereikia 
užmiršti, gerbiami genero
lai, kad amerikonų niekas 
nebytina duosnumu priža
dų. Ypač tie, kuriuos tar
nybon įstato balsavimas, 
jums prižadės kad ir savo 
vaiką. Turėkite jūs reikalą 
kad ir su trečios eilės šla
viku, jis jum pareikš tėvišr 
ką pasigailėjimą ir užtikri
nančiai prižadės at
likti tokius didelius reika
lus, kurių nei aukščiausia 
šalies įstaiga — kongresas 
neturi galios atlikti. O apie 
tai, kad tas “aukštas” val
džios pareigūnas mūsų pro- 
nacinius pareiškimus, rezo
liucijas ir memorandumus 
grūda gurban, tai iš jo nei 
su peštuku neišpeši; nors 
tu jam ir dvarą padovano
tum, jis neprisipažintų.

Remiantis Amerikos Lie
tuvių Tarybos pranešimais 
iš paskutinio lankymosi 
Washingtone, entuzijastiš- 
kas pyo-nacis gali susidary
ti tokį įspūdį, kad šiuom 
svkiu tarybininkai kad jau 
plėšė, tai plėšė. Pasimatė, 
pasikalbėjo su visais, su 
kuom tik norėjo, visiem iš
dėstė savo sopulius, kaip 
ant delno.

Bet kokia gi nauda iš to 
visko, gerbiami generolai, 
Lietuvos bylai? Ar jūsų 
reikalas pažengė nors vie
nu žingsniu pirmyn? Anaip 
tol ne, jei bent skaityti di
deliu ‘laimėjimu” dženito- 
riaus prižadą, kad svars
tant labai svarbius valsty
bių reikalus, jūsų reikalas, 
nebus pamirštas. *

Nors Amerikos Lietuvių 
Taryba vėliausiam savo žy
giui į Washingtona buvo 
nutempta atominės bombos 
įkvėpimu, vienok prisėjo 
apsidžiaugti tik tuo, kad 
sužinojo, jogei . Amerikos 
vyriausybės nusistatymas 
Lietuvos atžvilgiu nėra pa
sikeitęs. Kad geriau užčė- 
ravoius savo pasekėjus, tai 
tarvbininkai prideda pri- 
dėčką, kad, esą, nėra jokių 
požymių, kad tas nusista
tymas kada nors pasikeistų. 
Radinvs patrauklesnis už 
geležėle!

Tai kokios gi pasekmės 
iš to Amerikos vyriausybes 
nesikeičiančio nusistatymo 
Lietuvos atžvilgiu, mieli 
mano generolai? Kas tuo 
nepasikeitimu naudojasi? 
Jeigu ne jūsų Paulius', tai 
jūs ir mušami nežinotumėt, 
kad jum skauda.

Štai kokia padėtis susi
daro iš to nesikeitimo: Bol
ševikai turi Lietuva, o mes, 
nro-naciai, priversti džiaug
tis turėjimu Žadeikio!

Nejaugi Amerikos Lietu
vių Tarybos “mokytos” gal
vos ir to negali suprasti be 
naaiškinimo, kad valstybė 
kur kas vertingesnė, negu 
valstybės pavarytas amba
sadorius ?

Jeigu imsime pridėčka. 
kad Amerikos vyriausybės 
nusistatymas Lietuvos at
žvilgiu niekuomet nesikeis, 
tai ko mes galime tikėtis 
ateityje, gerbiamieji? Pa
seka štai bus kokia: Nors 
ponas Žadeikis išgyventų ir 
Matuzelio metus, tai vis 
vien jis anksčiau ar vėliau 
mirs, kuomet valstybė yra 
nemirtina.

Ir štai koks liūdnas galas 
mums aįeis, broliai: Ponui 
Žadeikiui mirus, jo griešną 
dūšią velnias nusineš, o bol
ševikai ir po tam turės Lie

tuvą, o mum biedniem pa
siliks kringelio skylė —nei 
Žadeikio, nei Lietuvos!

Tikėtis, kad atominė 
bomba > nušluos nuo žemės 
paviršiaus bolševizmą, tai 
blogiau, negu -i^e apgaudi
nėti. Jeigu ant nelaimės ir 
kiltų trečias pasaulinis ka
ras, ko visi pronaciai di
džiausiu pasiutimu trokš

ta, tai ir tuomet, jeigu po 
tam karui išliktų žmogus, 
tai būtų neprotinga tikėtis, 
kad tuomi žmogum būtų 
kas kitas, o ne bolševikas! 
Šitas jūsų Pauliaus argu
mentas nėra iš nykščio iš
laužtas. Praktika parodė, 
kad niekas kitas negali at- 
laikyt didesnio spaudimo, 
kaip bolševikai.

Nors atominės bombos 
išradimas visiem pro-na- 
ciam be mieros pakėlė ūpą, 
tačiau tas dar vistiek ne
reiškia, kad jau jiems pa
tekėjo laimės saulė. Pasek
mė bus ta, kad tas baisiai 
‘svarbus” politinis momen
tas nutrenks juos dar tam- 
sesnėn/ ir gilesnėn bedug- 

ęn. Nereikia įsivaizdinti, 
ge iamieji, kad žmogus, 
perskėtdamas atomą, jau 

 

priėjo kraštą^ svieto ir to
liau nebėra kū iti. Visai 
ne. Žmogus prie atomo ne
apsistos, žygiuos pirmyn, 
tyrinės, jieškos ir suras to
kių stebėtinų dalykų, apie 
kokius mūsų pasaulis šian
die dar nei nesapnuoja. Ką 
gali žinoti, labai galimas 
daiktas, kfid ateities žmo
nės iš dabartinių mums tų 
baisiųjų atomų gaminsis ką 
nors panašaus į mūsų die
nų degtinę sumnenei pri
trenkti. Arba, kaip yra pri
imta sakyti, kirminui nu
malšinti !

Prisipažinsiu, gerbiamie
ji, jūsų Paulius ne mažai 
nuogąstauja, kad koks bol
ševikiškas mokslininkas ne
išrastų kokios baisybės, ku
ri galėtų atimti pro-naciam 
žadą! Tadai tai jau būtų 
po viskam. Ne tik, kad dva
rų ir valdžios Lietuvoje ne- 
atgautum, ale nei keikti ne
galėtume, būtume priversti 
numirti baisaus tylėjimo a- 
gonijoj. Būkime pasiruošę 
visokiem netikėtumam, nes 
dabartinėje gadynėje gyve
nant, keiksmais ir melais 
nuo nelaimių apsigint jau 
neįmanoma.

Jeigu kas liežuvio nepa- 
kiš. tai sekantį kartą pa
kalbėsime apie tarybininkų 
šaukiamą ‘visuotiną” lietu
vių suvažiavimą Chicago j e. 
O tuom sykiu, iki pasima
tymo,

Jo “didenybės” Japonijos imperatoriaus ramybės nie
kas nedrumsčia, gyvenimo nepablogino amerikiečių 
buvimas Japonijoj.- Jo palocių vis dar tebesaugo jam 
ištikimas japonas sargybinis. (J. V. Laivyno paveikslas 
per Federated Pictures).
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Laisvoji Sakykla
Smūgis Vienybei

New York World-Tele
gram, laidoje iš rugsėjo 28 d., 
skelbia ant pirmo puslapio ži
nią, kad garsioji buvusio 
Jungtinių Valstijų senatoriaus 
Robert R. Reynolds’o NATIO
NALIST PARTY baigianti sa
vo gyvenimo dienas. Pinigai,' 
siunčiami nacionalistų orga
nui, NATIONAL RECORD, 
yra prenumeratoriams grąži
nami su ta pasarga, kad Na
tional Record su spalių 1 die
na būsiąs sustabdytas. Vadi
nasi, ateivių ėdikų organas 
nukratė kojomis. Išimant Vie
nybę, jo niekas iš lietuvių ne
pasiges.

Kas Tysliavą ir Tysliavienę 
su tais ateivių ėdikais suvedė 
į pažintį, man nežinoma, bet 
sprendžiant iš nuolatinių 
straipsnių Vienybėje, buvo aiš
ku, kad ryšiai tarp Nacijona- 
listų Partijos ir Vienybės ga
na glaudūs. Purvinimas ir juo
dinimas velionio Jungtinių 
Valstijų prezidento, Franklino 
D. Roosevelto, garbingo var
do, liūdija, kad tas preziden
to puolimas buvo organizuo
tas ir kad tuo šmeižimu tikė
tasi ką tokio neaiškaus atsiek
ti. Tysliavienės leidžiamas nei 
kuo nepamatuotas paskalas, 
būk velionis prezidentas Roo- 
seveltas turėjęs kokį ten su 
Anglijos premjeru Winston 
Churchill suokalbį, savaime 
liūdija, kad tas buvo daroma 
su tam tikru išrokavimu, kam 
nors pakenkti. Tiktai ant jos 

jai nepasisekė ką 
ir nurodydama

ką, kuris galėtų įrodyti, kad 
tarp Roosevelto ir Churchillo 
buvo koks tai slaptas susipra
timas, Tysliavienė persistatė 
negražiausioj šviesoj •— lie
tuvių akyse. Nes, ant kiek 
man teko pastebėti, lietuviai 
—su labai maža isimčia —: 
velionį prezidentą ne tik ger- 
bą, bet ir mylėjo.

Tyler Kent gal neužilgo 
grįš į Ameriką ir tuomet tu
rėsime progą persitikrinti, ant 
kiek jisai yra surinkęs žinių 
apie prezidento Roosevelto nu
sižengimą Amerikai. Vienas 
dalykas yra tikras, kad Tyler 
Kent Anglijoje pasilikti ne
galės, nes valstybei nusižen
gę žmonės tenai yra nepagei
daujami. Todėl, neužilgo gal 
tas Tysliavienės protežė ir 
“patriotas” grįš čia, į Ameri
ką. Bet jeigu jisai čia grįžtų, 
tai, man rodos, kad Dėdė Sa
mas dar su tuo “patriotu” tu
rėtų ilgesnį pasikalbėjimą 
apie tai, kodėl jisai slaptų 
pranešimų nuorašus pardavė 
Vokietijos agentams? Tyslia- 
vienei išrodo — sprendžiant 
iš jos raštų, — kad tai buvo 
patriotiškas žygis, bet daugu
mui amerikiečių išrodo, kad 
Kent buvo žemiausios 
rakalis.

Jeigu, Tyler Kent 
sugrįžus, būtų užvesta
nalė byla, tai galėtų taip atsi
tikti, kad tą bylą tyrinės ka
ro teismas, nes, jeigu prane
šimai teisingi, Tyler Kent 
Jungtinių Valstijų Pasiuntiny
bę apvogė jau karui prasidė
jus. Jeigu taip, tai žinoma, ir 
visi Tyler Kent draugai ir gy
nėjai bus šaukiami teisman — 
vieni kaipo liudininkai, o kiti 
—kaipo Kent’o bendradarbiai. 
Išdavystė yra labai rimtas 
sižengimas.

Nacionalistų Partijai 
griuvus, Tysliavams gal ir
kaip jaučiasi, nes tai buvo idė
jos draugai. Bet kad lietu
viams būtų kokia nauda iš to 
buvusio senatoriaus Reynolds 
ateivystės varžymo — tai man 
visai nesuprantama. Niekas 
tiek daug įstatymų suvaržy
mui ateivystės nepravedė, kaip 
buvęs J. V. senatorius Rey
nolds.

rūšies

čionai 
krimi-

Laiškai iš Lietuvos
VILKAVIŠKIO VILTRA

KIUS VOKIEČIAI
NUŠOVĖ

Danutė ViRarkytė iš Ma
žųjų Šelmių kaimo, Vilka
viškio valsčiaus ir apskri
ties, dar vaikiška ranka sa
vo tetai parašė vokiškiems 
budeliams dekretą. Apie 
baisias skriaudas jinai gai
liai pasiskundė tetai, buvu
siai brooklynietei Margare- 
tai Valilionienei (Viltrakiu- 
tei), Floridoj. Savo ir sy
kiu tetos skaudžius nuosto
lius ji aprašo sekamai:
Mieli Gimines,

Labai nudžiugom gavę ži
nią nuo jūs. Mama nuėjo 
močiutės pažiūrėt, tai mar
ti pasakė, kad gavo laišką. 
Ir davė antrašą nuo jūs, tai 
dabar rašome laišką.

Mes visi sveikiname jus, 
tik Juozas Viltrakis nesvei
kina. Jau jo nėra, nušovė 
vokiečiai per karą. Labai 
žiaurūs buvo ir nušovė-. Li
kom mudu su Valium sira- 
tos, neturim tėtuko..Netu
rim nei dėdės Kazio Viltra- 
kio, irgi vokiečiai nušovė. 
Labai liūdnai gyvenam, nuo 
karo daug nukentėję.

Daug ko nerašysim. Kaip 
gausime nuo jūs laišką, pa
rašysime ir ką daugiau. Tik
tai džiaugiamės, kad jūs at- 
sišaukėt, tai turėsime nors 
tetukę. ' Labai daug esame 
nuo vokiečių nukentėję.

Sudiev, sudiev, linkime 
jums daug bučkių. Laukia
me laiško.

Danė Viltrakytė.

Štai jojo laiškas:
1945 m. geg., 12 d.

Brangus: Ilgesio sus
pausti šiandien mes esame 
gyvi ir rašome tamstoms ke
letą žodžių. Esame likę be 
savo tėvelio. Jis mirė 1944 
m., spal. 17 d. Pas mus la
bai linksma, kad karas pa
sibaigė. Tiek daug džiaugs
mo— seni, maži, visi links- 
mūs,’ kad tokias baisenybes 
pragyvenome. Bet vokietis 
žuvo. Mūsų Lietuvą, žino
ma, jis labai suvargino.

Mes dabar beriam grū
dus į žemę, kurią turime.

Kur buvo mūšiai, ten su
naikino ir sudegino. Ario
galos ir Raseinių nebeliko 
— nebėra jokios žymės, kad 
ten buvo miesteliai. Tai vis 
taip padarė vokietis fricas. 
Vokietis visus tiltus su
sprogdino. Dabar mūsų val
džia atstato, kas buvo su
griauta.

Labai ilgai negalėjome 
mes jums parašyti laiškų. 
Dabar sužinojome pašte, 
kad galima rašyti, tai ir 
skubiai rašome.

Lauksime nuo tamstų, 
parašykite, ar esate visi gy
vi ir sveiki.

J. Rainys ' 
Kėdainių Apskr., 

Pernaravos valse, ir past., 
Preikapių kaimas.

Bayonne, N. J

nelaimės, 
nors užgauti
į Tyler Kent, kaipo liūdinin-Paulius.

“Bosuli, pabusk, šis vyrukas! ką tik išrado naują 
būdą sudraskyti unijas.” I

nu-

su-
ne-

Žinok Tu Žmogus, Kur 
Teisybe

Vienybėje ir Dirvoje be
veik kožna savaitė rašoma, 
kad Lietuvoj lietuvių nebė
ra, tik vieni “burliokai”, o 
lietuviai, girdi, išbėgo už ru- 
bežių. Arba štai sykį užei
nu pas pažįstamą saliunči- 
kę, sakau, reikia sustot, pa
sikalbėti, gal kartais jinai 
gavo laišką iš Lietuvos. Na, 
ji ir pradėjo: Raini, aš ga
vau laišką iš Lietuvos. Gir
di, tu vis užstoji už tuos 
bolševikus, ir sakai, kad jie 
geri. Bet štai mano sesuo 
prašo, kad mes ją atimtu- 
mėme iš tų “burliokų”, nes 
jie baigia Lietuvos vaikus 
naikinti, kožna savaitę siun
čia į Sibirą po 60 tūkstan- 
•čių.

Aš klausiu jos, kas taip 
sakė? Ji man atrėžė, kad 
būk jos sesuo taip, rašanti. 
Aš ir vėl klausiu, ar jūsų 
sesuo turi vaikų? Atsako, 
taip,jturi. Tai kodėl, aš jos 
paklausiau, tavo sesers vai
kų neima ir nevaro į Sibirą? 
Saliunčikė nieko nebeatsa
kė, tiktai šaukė ne savo bal
su rus... gy... rusai mūsų 
tėvynę suėdė...

Liūdnas Atsitikimas
Rugsėjo 8 dieną ištiko bai- 
nelaimė draugę Petronėlę

Kazys Pilėnas.

FEDERACIJOS VADŲ 
SVEIKINIMAS TARP.
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New York. — 300 Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jinių vadų sveikino tarp
tautinį darbo unijų suva
žiavimą Paryžiuje ir apgai
lestavo, kad jie patys negali 
jame dalyvauti. Darbo Fe
deracijos centras yra atme
tęs dalyvavimą .pasaulinėje 
darbo unijų organizaęijoje.

si nelaimė draugę Petronėlę 
Artugienę. Ji, pavaikštinėjus, 
apžiūrėjus stubą, pasirinkus iš 
savo darželio kvietkų sėklų, 
grįžo. į vidų. Bet palypėjus iki 
pusei laiptų, koja paslydo ir 
puldama labai ‘ pavojingai su
sižeidė. Didelius skausmus 
kentėdama, išgyvenus dar 4 
dienas ir mirė, palikdama nu
liūdime tris dukteris — Alek
sandrą Trakimienę, Oną Kli- 
mienę ir Zuzaną Matušaitie- 
nę. Taipgi ji sakydavo, kad 
turi Lietuvoj brolį, bet pasku
tiniu laiku neturėjo su juo ry
šių.

Lietuvoj jos gyvenimo vie- . 
ta buvo Gargždų miestelis. P. 
Artugienė buvo progresyviška 
moteris, priklausė prie LDS 
26 kuopos ir prie ALDLD 212 
kuopos, bet dėl seno amžiaus 
nuo LLD atsisakė. Ji mylėjo 
skaitymą ir, apart Laisvės ir 
Tiesos, ji skaitydavo knygas. 
Prieš pat netikėtą mirtį iš ma
nęs pasiskolinus perskaitė 
LLD išleistą knygą “Religija.” 
Ji buvo laisvamanė moteris.

Ji neapsakomai džiaugėsi, 
kuomet iš Lietuvos tapo išvy
ti fašistai. Tuojaus po pervers
mo mane susitikus su malonia 
šypsą ant veido pareiškė, kad 
girdi, dabar ir mirti ne bai
su, bile tik Lietuvoj tarybų, 
sistema įsikūrė. Karui pasi-

Ir taip aš esu turėjęs gin-l baigus, J’ rengėsi važiuoti į
čų su tūlais žmonėmis. Aš 
sakydavau, kad Lietuvos 
darbo žmonės neapleis Lie
tuvos, nežiūrint, kokia val
džia ten bus. Jie pasiliks 
Lietuvoje. Bet ponai ir ba
jorai ir turčiai išbėgiojo iš 
Lietuvos, bijodami Raudo
nosios Armijos, o ne kitaip.

Ir štai dabar aš gaunu 
laišką iš, Lietuvos nuo savo 
brolio sūnaus. Jo žodžiai 
yra didžiausias džiaugsmas. 
Tai ve dabar: saliunčikė sa
ko, būk jos sesuo rašanti, 
kad po 60 tūkstančių vaikų 
esą išvežama į Sibirą, sme
toniški laikraščiai rašo, kad 
nė vieno lietuvio Lietuvoje 
nebeliko, bet štai mano bro
lio sūnus rašo, kad džiau
giasi ištrūkę iš priešo (vo
kiečio) ir beria grūdus į že
mę ir rengiasi prie naujo 
gyvenimo!

Lietuvą ir baigti savo gyveni
mą. Labai gaila, kad negalė
jo Petronėlė įvykdyti pasi- 
brėžto tikslo.

Drg. P. Artugienė likosi pa
laidota rugsėjo 15 dieną, 1945 
m., su bažnytinėmis ceremo
nijomis.
. Lai būna tau, drauge, leng
va Amerikos žemelė.
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Staptelėjo mūšiai indo- 
chinų su francūzais.

■ ‘Y■'* v ■■ - -Ji ' it1;■ i ,

BAUDŽIA ŠAUKIANČIUS 
VOKIETES NEDRAU- 
GAUT SU JANKIAIS

Nurnberg. — Karinis a- 
merikonų teismas nubaudė 
du vokiečius 6 mėnesiais 
kalėjimo ir po $100 pinigi
nės baudos už tai, kad jie 
šaukė vokietes merginas 

nedraugaut su jankiais ir 
ant sienų lipdė iškabas su 
vardais tų, kurios drau
gauja su amerikonais
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(Tąsa)
— Pas mus taip nėra. Jei jums čia ne

patinka, galite išeiti.
— Jūs esate didelis begėdis, štai kas 

į jūs esate!
— Šalin iš mano kajutės, arba aš pra

nešiu kapitonui ir turėsi atsisėsti!
— Man tai būtų visai malonu.
— Ne taip, kaip pats galvoji, vyruke. 

Taip nusigėrę mes dar nesame. Man rei- 
’ * kia vyro, kuris vilktų anglius. Ne, aš tau 

atskaitysiu pusę mėnesinės algos, jei dar 
kartą taip su manim elgsiesi.

— Reikia pasakyti, puikūs jūs esate 
žmonės. Taip ir niešti nagai dar nors 
porą grašelių nudžiovinti.

Sukčius sėdėjo čia ir šaipės. Iš muštynių 
nieko gera išeiti negalėjo, jis dar, ko ge
ro, nukirstų man dviejų mėnesių algas.

—Visa tai papasakok savo senelei, — 
tarė jis. —Ji ramiai galės pasiklausyti. 
Aš gi negaliu. Dabar šalin, bet tik sku
biai! Marš į lovą, vienuoliktą turėsi eiti 
tarnybon!

— Mano darbas prasideda nuo dvylik
tos. Nuo dvyliktos iki keturių.

— Ne pas mus ir ne trimerio darbą 
dirbant. Trimeriai pradeda vienuoliktą. 
Nuo vienuoliktos iki dvyliktos jie trau
kia pelenus, o nuo dvyliktos pradeda sa- • 
vo darbą.

— Ak taip. Nuo vienuoliktos iki dvy
liktos aš nedirbsiu. Tas darbas man ne
priklauso.

— Pelenus išnešti pas mus yra šaluti
nis trimerio darbas.

—O už tai ar priskaitomi viršvalan
džiai?

— Ne pas mus. Ir ne už pelenų išvaly
mą.

Kuriam gi tuomet amžiuje aš gyve
nau? Į kokią žmonių rasę aš buvau pate
kęs? Pusiau apsvaigęs nusvyravau atgal 
į savo būstą.

Čia buvo jūra, mėlyna, puiki jūra, ku
rią aš taip labai mėgau ir kurioje aš, 
kaip padorus jūrininkas, nebijojau pa
skęsti. Juk tai būtų didelės iškilmingos 
vestuvės su moterimi, "kuri buvo tokia 
kaprizinga, kuri galėjo taip įsiutusiai 
siautėti, turėjo tokį puikų temperamen
tą, j°g galėjo taip žaviai šypsotis, dai
nuoti tokias užburiančias miego dainas 
ir kartu būti tokia nuostabiai graži, ne
ribotai noustabiai graži.

Čia buvo ta pati jūra, kurioje plau
kiojo tūkstančių tūkstančiai garbingų, 
sveikų laivų. O štai dabar likimas parin
ko mane plaukti tokiu laivu, kuris sirgo 
raupsais ir kuris plaukė vien tik vilties 
vedamas, kad jūra, gal būt, jo pasigai
lės. Tačiau iš visko atrodė, aš tai aiškiai 
jaučiau, jog jūra nenorėjo priimti raup
sais apkrėsto laivo, kad pati neapsikrės- 

^tų. Dar bent iki šiolei ne. Jo laikas dar 
nebuvo atėjęs. Jūra vis dar laukė, ji vis 
dar tikėjosi, kad jis iš šio maro hepagys, 
kad ši jūrų žaizda kur nors sausumoj ar 
kokiam nors priterštam uosto kampe su
biręs ir nuskęs. Tačiau vis dar “Jorikės” 
laikas nebuvo atėjęs. Aš dar visai nenu
jaučiau mirties artėjimo, į mano guolį 
ta viešnia dar nesibeldė. Kai aš tuomet 
stovėjau prie relingo, o virš manęs buvo 
žvaigždžių prisėtas dangus, priešais gi— 
žalsvai blizganti jūra, ir galvojau apie 
savo prarastąjį Niu Orleaną ir apie sa
vo saulėtąją Ispaniją, staiga atėjo man 
į galvą mintis: Op, per viršų, mano ber
niuke, spiauk į visą tą anglių tempimą ir 
viskam padaryk greitą švarų galą, kad 
tu neprarastum tai, kas tau dar paliko. 
.Tačiau juk čia dar yra kitas vargšas, 
nuvargęs, nudriskęs, išbadėjęs, purvinas 
ir persekiojamas trimeris, kuriam tuo
met tektų dvigubai daugiau dirbti. Tas 
dalykas mano paskutinę kelionę nepa
prastai apsunkindavo ir aš visumet tu
rėdavau iškilti į viršų.

Ei, dar kartą po velnių, kąsk ir spiauk! 
“Jonke” negali - tavęs, mano jaunuoli, 
nugalėti. Ir konsulai taip pat ne. Esi juk, 
mano berniuke, iš Niu Orleano. Spiauk 
į viską ir laikykis! Juk vėl kuomet nors 
bus vandens ir muilo. Dvokimas tėra tik 
išorinis. Laikykis tvirai! Šalin nuo re
lingo ir tam gyvuliui, kuris nori tave 
pražudyti, skelk į dantis! Spiauk dar 
kartą žemyn ir dabar marš į savo guolį!

Nuėjęs nuo relingo, žinojau, kad nors 
aš buvau mirusiųjų laive ir buvau įvel
tas į labai sujauktą biznį, tačiau jis jau 
nebebuvo mano mirties laivas. Aš nega-

dimo premiją. Nebebūsiu aš joks gladi- 
jatorius. Aš spiaunu tau į veidą, impera
toriau Cezari Auguste! Taupyk savo 
muilą ir. ėsk jį, man jo daugiau neberei
kia. Tačiau tu neprivalai mane pamatyti 
daugiau cypiantį. Aš spiaunu tau ir vi
sai tavo veislei į veidą.

Užmigti aš negalėjau. Gulėjau savo 
guolyje ant plikų lentų, kaip koks su- 

• čiuptas vagilėlis ant pliko policijos nuo
vados suolo. Smilkstanti petroleumo lem
pa visą mūsų būstą pripildė smalkių, kad 
net kvėpuoti buvo kančia. Aš neturėjau * 
jokios antklodės, tad drebėjau iš šalčio, 
nes naktys jūroje gali būti velniškai šal
tos. Ką tik, rodos, buvau pasinėręs į ma
lonų snaudulį, kai staiga mane stiprio
mis ir nekantriomis rankomis taip pa
purtė ir pakratė, lyg būtų reikėję mane 
mesti per sieną.

— Kraustykis! Jau pusė' vienuolikos.
— Tiktai pusė? Kodėl neateini penkio

lika minučių vėliau?
— Aš kaip tik dabar išlipau j viršų, 

atėjau nunešti kūrikui vandens atsigerti. 
Dar kartą ateiti nebegalėsiu. Turi kraus
tytis, gana miegoti. Dešimts minučių 
prieš dvyliką pabudinsi savo kūriką ir 
nuneši jam kavos.

— Aš jo nepažįstu. Nežinau nė kur jo 
guolis.

— Na lipk. Aš tau parodysiu.
Aš išlipau iš savo guolio ir man buvo 

parodytas mano pamainos kūriko guolis.
— Na skubėk! Greitai! Eik prie pele

nų siurblio! Mes turime prakeiktai daug 
pelenų. —Vyras pranyko, lyg kokia dva
sia.

Mūsų būste buvo beveik tamsu> nes 
lempa nebešvietė.

Mažos, užrūkusios, • sulaužytos lempos 
šviesoj trimeris, dirbęs ankstyvesnėj 
pamainoj, parodė man kaip reikia laiky
ti vinčą.

— Klausyk, Stanislovai, aš to nesu
prantu, —pasakiau. —Aš juk taip pat šį 
tą suprantu apie sūrius sausainius, bet 
man gyvenime dar nė karto nebuvo pa
sitaikę, kad trimeris turėtų kentėti už 
savo tarnybą. Kodėl taip?

— Aš g'erai žinau. Kaip tik nesu iš kel
mo išspirtas. Kitur patys kūrikai susi
tvarko su pelenais. Tačiau čia vienas kū
rikas nieko nepadarys ir jei jam trimeris 
kartais nepadeda, tai garas nukrinta 
iki šimto dvidešimt, ir tuomet mašina tik 
taip sau tarška, kibiras ožiuojasi ir pa
galiau sustoja. Ant kitų kiaušinių dėžių, 
jei net jos esti ir karstai, paprastai budi 
du kūrikai arba nors mažiausiai esti 
pusantro. Be to, aš manau, kad tu jau ' 
gerai žinai, kur tu dabar, mano jūrinin- 
kiškasis angeliuke, esi.

—Aš nesidedu angelėliu. Gali dėl to 
būti ramus.

—• Norėjai iššokti iš laivo, a! Nepa
vyko. Išmoksi dar daugiau. Geriau sės
kis tiesiog į vilnas ir pasirink sau laivelį, 
kuriuo tu nori sprukti. Virėjas čia yra 
senelis. Jis papasakos ką nors, kai tu 
truputį apšilsi. Tas šuo savo guoly turi 
dvi kamštines gelbėjimosi liemenes.

— O mes jokių liemenių neturime?
— Čia nėra net paprasto žiedo. Tiktai 

keturi dekoratyviniai auksinės bronzi
nės spalvos žiedai. Aš patariu tau, ne
imk nė vieno jų. Jei nori įkišti pro juos 
galvą,tai geriau jau kišk į girnapusę. Su 
girnapuse tu, gal būt, dar gali turėti vil
ties, o su tokiu dekoratyviniu, žiedu —ne.

— Kaip tas šuo gali taip elgtis? Juk 
kieviename guolyje turi būti viena tokia 
liemene. Aš taip esu prie to pripratęs, 
jog į tai visai neatkreipiau net dėmesio, 
nepastebėjau, kad nė vienos jų ten nėra.

Stanislovas nesijuokė ir po to tarė:
— Matyt,, tu dar niekumet tokia skar

dine dėže neplaukei. Dėl to ir nepastebė
jai. “Jorike” man gi jau ketvirtoji tokia 
lavonų dėžė. Tokios šiais laikais reikia 
paieškoti. *

— Alio, Lavski! —suriko kūrikas že
myn į pelenų šachtą.

— Ko reikia, kūrike? — paklausė iš- 
apačios Stanislovas.

— Ar šiandien jūs nevalot pelenų, ar 
čia yra kas nors kita?—bliovė kūrikas. 
Tai buvo Martynas.

— Žinoma, mes juos valome. Bet aš 
juk turiu pamokyti naujoką. Jis dar net 
nemoka dirbti su siurbliais.

Newarkiečiai ir iš apylinkės 
jau skaitė Laisvėje, kad vajus 
gavimui naujų skaitytojų ofi
cialiai prasidėjo su 1 spalių. 
Tai dabar norim pranešt, kad 
jūsų mieste ir apylinkėje va
jaus reikalu -darbuosis žymi 
veikėja, Katrina Žukauskienė. 
Draugė Žukauskienė dalyvau
ja kas metą dienraščio Laisvės 
vajuose, išskiriant pereitais 
metais, karo metu, ji dirbo 
apsigynimo dirbtuvėje,, tai ne
galėjo pilnai dalyvauti vaju- 
juje. Bet mes manome, kad 
šiame vajuje, su pagalba ge
rų veikėjų, Newarkas nepasi
liks užpakalyje kitų vajinin- 
kų, darbuosis, kad gauti kuo 
daugiausia naujų skaitytojų.

Linkime drg. Žukauskienei 
daug pasisekimo!

Pasikorė Moteris
Frances Markūnienė, 

metų amžiaus moteris, gyve
nusi 167 Division Ave., pasi
korė. Namiškiai pasigedo va
kare jos, pranešė policijai ir 
jieškodami apie 10 vai. vaka
re, surado ją kabančią ant 
medžio šakos.

A. Skairius.a

Waterbury, Conn

(Daugiau bus)

New Britain, Conn
V. ir W. Yokimų duktė 

Amelia šiomis dienomis iške
liavo į Šveicariją pas savo vy
rą, su ja iškeliavo ir jos trys’ 
gražios dukrelės. Amelia pir
miau gyveno su savo žmogum 
Washington, D. C., iki jisa^i 
buvo pašauktas į virš minėtą 
šalį, prie tam tikro darbo, o 
ji su dukrelėm atsikėlė pas 
savo tėvus pabuvoti iki jos tė
velis susveiks.

Bet jos tėvelis serga ir jo 
liga neina geryn. Amelia vos 
spėjo iškeliauti, kaip ir Yo- 
kimas išėjo į ligoninę. Dabar 
jis randasi St. Francis Hospi-- 
tai, Hartford, kambarys 158.

Neperseniai, aplankant Yo- 
kimą, kalbėjomės su juo apie 
rėmimą Lietuvos žmonių. Jis 
tuomet jau skausmo varsto
mas prisiminę, kad Lietuvos 
žmones reikalinga dabar rem
ti ir tuoj užsakė savo žmonai 
perduoti 5 dol. dėl medika
mentų nuo jų abiejų. Tai sa
kau, kad yra žmonių, kurie iš 
širdies atjaučia Lietuvos žmo
nių likimą! Daugelis sveiki, 
dirba, bet išmesti dėl Lietuvos 
nesiskubina. •t* t

Ona Kaitienė, kita LDS na
rė, randasi New Britaine Ii/ 
gonbutyje, kambarys 133. Jai 
padaryta operacija. Turinti 
laiko, aplankykite tuos drau
gus.

J. Ambrozevičrus staiga 
dirbtuvėje susirgo. Juozas, 
kaip drūtas, bando sveikti, ne
pasiduodamas ligai, bet jo 
sveikata greitai negrįžta.

Linkėtina draugams greito 
susveikimo.

S. Jurkiunas, neperseniai

Darbininkų Kovos
American Brass Co., darbi

ninkai, rugsėjo 17 d., sugrįžo 
į darbą pagal WLB tikrinimą, 
kad kompanija turės jiems 
sumokėti 10% likusių algų, 
kada dirbo 7 dienas casting 
shops ir french small tube 
branch per 18 mėnesių. Viso 
tas paliečia 2,500 darbininkų, 
kuriems nuo kompanijos pri
klauso $1,500,000 algų.

Kada buvo užklausta kom
panijos ar sutinka su darbi
ninkų atstovais tartis dėl al
gų ir ar visi darbininkai be 
jokių diskriminacijų bus pri
imti atgal, tai kompanija su
tiko.

Bet kada French Small 
Tube Branch darbininkai nu
vyko į darbą, tai boseliai pa
sirinko sau patinkamus darbi
ninkus, o kitiems liepė už sa
vaitės laiko ateiti. Tada uni- 

t 

jos viršininkai užklausė kom
panijos prezidento, kodėl 
taip daro, kodėl darbininkus 
skirsto. Tai tuojau buvo pa
siųsta tiems darbininkams te
legramos, kad sekančios die
nos rytą jau jie ateitų į darbą.

Bet kas liečia užvilktas al
gas ir dėl unijos reikalavimo 
pakelti darbininkų algas 30% 
tai kompanija nesiskubina, 
bet, matyti, jos nusistatymu 
buvo sušaukta 22 ir 23 dd. 
rugsėjo darbininkų atstovai 
iš Waterbury Torrington, An
sonia, Buffalo, Detroit ir Ke
nosha ir nutarė šaukti susirin
kimą Waterbury, Ansonia ir 
Torrington darbiniu., užklau
siant ką jie mano. Tokis susi
rinkimas atsibuvo 25 d. rug
sėjo ir nutarė, kad Internatio
nal Union of Mine Mill Smel
ter Workers (CIO) įgalioti
niai reikalautų iš WLB pa
skirti dieną dėl nubalsavimo 
visuotino streiko visoj šalyj 
American Brass Co., darbinin
kų ir tas ,turi būti padaryta 
bėgyj 30 dienų.

I Unijistas

sirgęs, išgijo ir jau dirba.
V. J. Valley.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME Š1NGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.
.____________ ____ L—-------------------------------- ■ —

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

J:' ; ,
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Įįjt&vi

“Saulinis skystimas tamstai, Rosalind Russell,"
sakė Elsie, Borden Karvė, gražiajai judžių žvaigždei.
BORDEN’S HOMOGENIZED PIENAS! O kad jis homogenized, 
tai tamsta gadni Smetoną kiekviename Vitaminu D turtingame 
gurkšnyje! Labai patiks—lygiai kaip tamsta mums paikai,, kaipo, 
žvaigždė viešnia Borden Radio Programoj.” WABCydtcjdttadionj, 
7:30 P. M. ' Borden Co.

“TAI

SKELBKITES “LAISVĖJE’

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave.
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

o_ 4
VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandą.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

~__________________________ -__________________________ I

fGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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

M M M M MIVIMIVIM M MIUIM M M M M M M M M M M M M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

-k.

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 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

I
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Atsteigimas Lietuvos Liaudies 
Sveikatingumo Įstaiga

Nepaprastai svarbią ir informacingą prakalbą Lietu
vos Aukščiausios Tarybos IV-toj Sesijoj pasakė Sveika
tos Apsaugos Liaudies Komisaras Dr. V. Girdzijauskas. 
Jis parodė, kaip skaudžiai Lietuvos sveikatingumas nu
kentėjo nacių okupacijos metu ir kaip daug išlaisvinta 
Lietuva deda pastangų sveikatingumo įstaigų atsteigi- 
mui. Jo prakalba skamba:

Draugai deputatai! Vokie
čiu okupacijos metu Lietuvos 
TSR sveikatos apsaugos orga
nizacija buvo sugriauta, dau
giau kaip 50% visų medicinos 
darbuotojų buvo iššaudyta ar
ba išvežta Vokietijon. Vien tik 
respublikinės reikšmės įstaigų 
bei ligoninių buvo visiškai su
griauta apie 60% ir dalinai 
sugriauta aipie 40%. Iš viso 
nuostolių vien tik respubliki
nėms įstaigoms padaryta 17.- 
000.000 rub.' Dar daugiau nu
kentėjo vietos vykdomųjų ko
mitetų žinioje buvusios įstai
gos.

Išvadavus Tarybų Lietuvą, 
sveikatos apsaugos organiza
ciją teko kurti iš naujo.

Iš buvusių prieš karą 1941 
metais 10,000 lovų iki šiol 
jau turime 8,193 lovas. Iš šio 
skaičiaus vien tik įvairiose tu
berkuliozės sanatorijose bei 
ligoninėse yra 860 lovų.t Mies
tuose jau veikia toks pat po
liklinikų skaičius, kaip prieš 
karą.

Iš 280 veikusių prieš karą 
kaimo ambulatorijų tik 50 
dar nesukomplektuoti gydy
tojai. Mes manome jas aprū
pinti gydytojais šį rudenį, iš
leidę naują gydytojų laidą.

Jau veikia 3 medicinos se
serų mokyklos. 1 medicinos 
seserų laida jau baigė moks
lą, ir liepos mėnesį laukiama 
dar vienos laidos. Veikia dvi 
akušerių mokyklos, kuriose 
jau baigė mokslą 70 akušerių.

Miestuose esančiuose gim
dymo namuose jau dabar yra 
793 livos. Tačiau kaimuose 
reikalai blogesni. Vykdomieji 
Komitetai ir Sveikatos ap
saugos skyriai motinos ir vai
ko globos reikalams neskiria 
reikiamo dėmesio. Jų žinioje 
esamos lėšos gimdymo namų, 
kūdikių lopšelių ir pieno vir
tuvėms steigti neišnaudoja
mos. Tuo pačiu trukdomas 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo 1944 m. liepos m. 
8 d. motinos ir vaiko globai 
skirto įsako įvykdymas.

1945 m. biudžetas vien tik 
motinos ir vaiko globos rei
kalams numato 10,424,645 
rublius, ši suma turi būti iš
naudota pilnutinai.

Atstatant Lietuvos TSR 
sveikatos apsaugos organiza
cijų tinklą, mums didelę pa
galbą teikia broliškosios ta
rybinės respublikos. Iki š. m. 
gegužės 15 d. gauta vien tik 
per Vyr. Farmacijos valdybą

įvairių vaistų ir tvarsliavos 
už 6,367,300 rublių. Be to, di
delę paramą gauname ligoni
nių įrengimais, baltiniais ir ki
tomis medžiagomis.

Mūsų biudžeto skiriamos 
lėšos ir broliškųjų respublikų 
parama visiškai įgalina mus 
atstatyti ir plėsti sveikatos ap
saugos įstaigų tinklą. Didžio
ji mūsų medicinos darbuotojų 
dalis rodo daug energijos ir 
sumanumo atkuriant medici
nos įstaigas ir sveikatos orga
nizaciją. Tačiau tuo pačiu me
tu medicinos darbuotojų tar
pe, deja, atsiranda dar ir to
kių, kurie būdami pragaištin
gų lietuviškai vokiškųjų na
cionalistų nuotaikų įtakoje 
trukdo mūsų darbą. Tokius 
darbuotojus reikia visur išaiš
kinti ir grieščiausiomis prie
monėmis sudrausti.

Sveikatos Apsaugos Liau
dies Komisariatas ir visi me
dicinos darbuotojai turi dau
gybę rimtų uždavinių, kurie 
turi būti įvykdyti artimiausio
je ateityje. Paminėsiu keletą 
jų :

Visiškai apstatyti sugriautų 
įstaigų tinklą bei pakelti jų 
darbo kokybę.

Užkirsti kelią užkrečiamo
sioms ligoms Lietuvos TS Res
publikoje. Mes privalome dė
ti ir dėsime visas pastangas, 
kad šią vasarą būtų išvengta 
didesnio skaičiaus susirgimų 
vidurių užkrečiamomis ligo
mis.

Užtikrinti tinkamą vaisti
niu veikimą.

Padėti atstatyti Didžiojo 
Tėvynės karo' invalidų dar
bingumą.

Paleisti į darba mūsų ku- ■ rortus.
Įvykdyti eilę statybos dar

bų mūsų įstaigų tinklui pra
plėsti.

Pasirūpinti medicinos kad
rų pasitobulinimu.

Visiems šiems uždaviniams 
įgyvendinti nepakanka vien 
tik medicinos darbuotojų pa
stangų : mums reikalinga vi
suomenės ir plačiųjų masių 
parama. Tvarkant respubliko
je sveikatos apsaugos ir sani
tarijos reikalus, daug naudos 
gali atnešti medicinos komisi
jos prie vykdomųjų komitetų. 
Jų darbą reikia visaip remti 
ir plėsti.

Draugai deputatai! Stam
bios sumos, skiriamos sveika
tos reikalams mūsų respubli
koje, įpareigoja mus, medici-

nos darbuotojus, tinkamai, lai
ku, taupiai, tiksliai ir pilnuti
nai panaudoti šias lėšas LTSR 
piliečių sveikatos reikalams.

Visų medicinos darbuotojų 
vardu užtikrinu jus, kad męs 
padėsime visas pastangas tin
kamai sunaudoti 1945 m. biu
džeto skirtas lėšas sveikatos 
organizacijai ugdyti bei tobu
linti. (Plojimai).

Sako, Netinkamą Mac- 
Arthuro Valdžia

London, spal. 3. — Mas
kvos radijas užreiškė, kad 
generolo MacArthuro vy
riausybe Japonijoj netinka 
šiandieniniams reikalams. 
Radijas paskelbė Sovietų 
užsieninio komisaro Molo
tovo laišką Byrnes’ui, Ame
rikos valstybės, sekretoriui. 
Molotovas rašo, jog turi bū
ti sudaryta bendra Sovietų, 
Amerikos, Anglijos ir Chi- 
nijos karinė komisija Ja
ponijai valdyt, nors tos ko
misijos pirmininkas ir bū
tų gen. MacArthur.

Teismas Yamashitai
Tokio. — Tarp kitų kari

nių Japonijos kriminalistų, 
bus patrauktas į karinį tal
kininkų teismą generolas 
Yamashita, buvęs vyriau
sias japonų komandierius 
Filipinuose. Jis yra žino
mas, kaip kitataučių “bu- 
čeris”. A

PRIEŠINGI ANGLIJAI 
PALESTINOS KLAUSIMU

Washington. — Daugelis 
senatorių ir kongresmanų 
pasipiktinę, kad Anglija at
metė prez. Trumano siūly
mą įleist dar 100,000 europi
nių žydų į Palestiną apsi
gyventi. Republikonas sena
torius Taftas ir demokratas 
sen. Wagneris yra įnešė 
kongresui sumanymą, kad 
Anglija leistų žydams į- 
steigt savo respubliką Pa
lestinoje.

Keliuose pietiniuose mies
tuose streikuoja elektros 
darbininkai.

PRANEŠIMAI MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Stokite į Kontestą Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Laisves 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.

LAISVE
427 Lprgner Street, Brooklyn 6, N, Y.

v
.y,

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 7 d., 2 vai. dieną. 45-17 Ann 
St., Harrisone. Draugai, būtinai da
lyvaukite' susirinkime, nes apart 
daugelio svarbių reikalų, turite at
siimti naują knygą, kuri jau seniai 
yra pas Fin. Rašt. P. Ramošką. — 
V. W. Zelin. (232-233)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20-tos kuopos Moterų Sky

riaus susirinkimas įvyks spalio 6 d., 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 v. v. šis susirinkimas 
bus gana svarbus, nes turėsime iš
rinkti delegates j 12 apskričio konfe
renciją, kuri įvyks spalio 28 d. Tad 
visos narės esate kviečiamos daly
vauti šiame susirinkime. Nepamirš
kime ir naujų narių atsivesti. -L 
Sckr. O. Girnienė. (232-233)

ALDLD 6-to APSKR.
KUOPŲ 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 kuopiį raportus, kad 
konferencija būtų konstruktyvė, 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 presidium©.

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)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. spalių, 8 v. v., 407 Lafayette St. 
Visi dalyvaukitę susirinkime, bus 
duodama nauja knyga — Bernardo 
Gavelio Klaida.—Ą. Joėis, fin. rašt.

(231-232)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Karolis Šniras, pajieškau sa

vo brolio Ambrosb Šniro, kurio per 
daugelį metų tiesu malęs. Žinau, 
kad jis gyvena kur nors Jungtinėse 
Valstijose. Įš Lietuvos kilęs nuo Uk
mergės apskr., žemaitkięmio valse., 
kaimas Rundžių. Mano antrašas: 
Karolis Šniras, Calle Levalleja 185, 
Capital, Rep. Argentina, Buenos- 
Aires. (231-232)

SVEIKATA-TURTAS

žiūrėk,

.. .DEKEN’S OINTMENT 
Deksnio Galinga Mostis, 
greitai pagelbsti nuo nuo
vargio, rankų ir kojų skau
dėjimo, ir tirpimo; nuo 
REUMATIŠKŲ SKAUS
MU, dieglių, sustingusių 
'sąnarių ir šalčio. Išsitepus 
Deken’s Ointment, pajusi 
žaibo greitumu galingą ši
lumą, tarytum saulės spin
dulius, stebėtinai greitai 
prašalins minėtus skaus
mus. Deksnio Galinga Mo
stis tūkstančiams pagel
bėjo, pagelbės ir tamstai. 
Užtikriname pasekmes, ar 
grąžiname pinigus. Visa
da klausk taip: DEKEN’S 
Ointment ir • saugokis 
netikrų pasiūlymų. Visada

kad būtų ant dėžutės atspausdinta DEKEN’S OINTMENT, tai tik 
tada ąplaikysi tikrąją mostį. Kaina 2-oz. ,$1.00... 4-oz. $2.00... pinigų tau
pymo ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00 ...
... SAK-SAK OINTMENT. Nauja mostis, naujai sudaryta pagal vėliausio 
mokslo supratimo, stebėtinai greitai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIE
ŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir PUČKŲ, taip pat labai gelbsti nuo PILES, 
raudonoji gysla (hemorrhoidai) ir dėl niežėjimo kojų (athlete’s foot). Gal 
bandei visokius, tai dar išbandyk geriausius. Užtikrinam pasekmes, ar pini
gus grąžinam. Kaina $1.00 ...
...DEKEN’S OINTMENT FOR BURNS, kitaip vadinama MEŠKOS MOS
TIS, nuo ronų, nudegimų, įpjovimų ir pūliuojančių žaizdų, vočių (boils), ir 
saulės nudegimo. Kaina 50 ęentų.
... ANITOM OINTMENT, atbulai skaitant yra Motina. Motina yra daug 
gero padarius savo vaikams, tai ir ši mostis sėkminga nuo nuovargio, šalčio, 
skaudėjimo gerklės, rankų ir kojų skaudėjimo. Ši mostis tinka ir vaikams. 
ANITOM MOSTIS ne šildo, tik maloniai veikia, tarytum vėjalis pučia.
Kaina 1-oz. 35 centai; didesnė dėžė kelius sykius 4-oz. $1.00 ... 
—ąiB nrushrdlu

DEKSNIO MOSTIS PARSIDUODA ŠIOSE VIETOSE:
PATERSON, N. J. — — —
NEWARK. N. J. — — —
ELIZABETH, N. J. — — —
BAYONNE. N. J. — — —
HARTFORD, CONN. — — —
NEW HAVEN, CONN. — —
BRIDGEPORT, CONN. — —
WATERBURY. CONN. — —

POQUONOCK. CONN. — — — 
NEW BRITAIN, CONN. — —
PHILADELPHIA. PA. — —
HOMESTEAD. PA. — — —
SCRANTON, PA. — — —
NORRISTOWN, PA. — — —
BINGHAMTON. N. Y. — —
YONKERS, N. Y. — — —
ST. LOUIS, MO. — — —
LAWRENCE, MASS. — — —
WEST LYNN, MASS. —. — —
DETROIT, MICH.' ' — —

— William Kremas, 136 Lafayette St.
— F. Kalibato Aptieka, 199 Ferry St.
— G. Katelus Aptieka, 168 Third St.
— J. Cepinskas 19 East 19th St.
— A. Vitkauskas, 556 Broad St.
— Joseph Valias, 795 Grand Ave.
— P. Einorius, 45 Park Terrace
— Bendler’s Drug Store, 2 Congress Ave.
—• Poquonock Central Market.

•— City Ųrug Store, 487 Main St.
— F. A. Condrad, 1706 E. Moyamensing Ave.
— Ą. Staskus, 1101 Sylvan Ave.
— Sack’s Drug Store, 108 W. ^farket St.
— Frances Yasas, 552 E. Washington St.
— A. J. Stukas, 72 Glenwood Ave.
—■ Rose Aalis’auskiute, 97 William St.
— E. Miller, 2119 California Ave.
— J. A. Navas? 182 Prospėct St.
— Petras Kazukas, 77 Cottage St.
— Joseph RatkuB, 5671 McMillan Ave.

VfiLIĄUS ĘUS NURODYTĄ PAULIAU ANTRAŠŲ.
Jeigu nebūtų tamstų mieste: pardavėjo ir negalėtumėt aplaikyti Deksnio mosties, tai 

' 1 " f ’ Į?' Muškite, užsakymą šiuo atftraŠu: . , z' '

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. “Jį

BERNIUKAI PAGALBINIAM 
DARBAM

TAIPGI

MERGINOS KAIPO 
BATTERY DARBININKĖS

REIKALINGI
Geneva Fabrics, Inc, 

280 — 12th Ąvenue 
Paterson, N. J. Viršutinės Lubos 

............. . ' '(234)

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

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

(236)

Buy More Bonds

Detroit, Mich
L.L.D. Kuopos Viešas Apkal

bėjimas Literatūros Leidimo
L.L.D. 52 kuopa savo susi

rinkime pakėlė klausimą kas 
link veikalų leidimo.

Nekurie išsireiškė, kad per
daug beletristinių veikalų iš- 
leidinėja, kur mūsų Draugija 
turėtų kreipti atydą į dau
giau mokslinio turinio veika
lus.

Nekurie išsireiškė, kad tas 
darbas yra Centro užduotis ir, 
kada Centras pakels veikalo 
ar veikalų klausimą, tai tada 
bus laikas ir apkalbėti.

Dar nekurie pakėlė klau
simą, kad reikalas būtų iš
leisti ne vien tik kokį veika
lą, bet visą leidinį kokio ra- 
šėjo — visus jo veikalus ir to
kiu būdu bus proga paves
ti platesnę agitaciją tarp lie
tuviškos visuomenės, turint 
mintyje išleidimą gerų raštų. 
Tokiu būdu, bus didesnė pro
ga pavaryti agitaciją už ga
vimą naujų narių.

Laike karo šis klausimas 
nebuvo galima kelti, nes vi
sos spėkos buvo suversta ant 
karo dalyko, popieros buvo 
stoka, tai darbas tuomi buvo 
suvaržytas.

Dabar kąrą baigus, suvar
žymas ąnt popieros yra nui
mamas, tai ir atsidaro proga 
pakelti klausimą išleidimui 
literatūros.

Bet gal kartais kas gali pa
sakyti, kad už tą mažą meti
nę, mokestį bus sunku išleis
ti daugiau. veikalų, tai ar ne
būtų laikas pagalvoti ir apie 
tai, kad būtų daug geriau 
gauti kas metą daug geros li
teratūros nors, kad dolerį, ar 
kitą reikėtų mokėti daugiau 
į metus?

Beveik visi lietuviai išlei
džia nuo $15 ir daugiau į me
tus vien tik už niekam neti
kusius amerikoniškus dien
raščius ir tai neverkia.

<
Tai jeigu mums pasirodo, 

kad yra reikalas pakelti tru
putį duokles, kad turėti gerų 
ir daugiau veikalų, tai tik bū
tų paprastas mažmožis.

Tarpe amerikonų yra kuo- 
daugiausiai tokių knygų kliu- 
bų ir, kaip matosi, labai geros 
pasękmės yra, nors abelnai 
kiekvienam nariui tokio kliu- 
bo lėšuoja apie $10 į metus!

Mūsų Centras irgi negali 
už tą $1.50 į metus daug ko 
išleisti, bet, kad mes pagal
votume padaryti taip, kaip 
daugelis daro, pridėdami ke
lius dolerius į metus nuo na
rio, tai galėtumėm daugiau ir 
labai gerų veikalų turėti.

Sutartis gali būti padaryta 
su Lietuvos rąšėjais, jeigu mū
sų vietines spėkos nebūtų , di
delės dėl didesnio darbo, tai 
iš jų, ištikro, daug pagalbos 
galėtumėm gauti.

šiuomi yra pakeliamas klau
simas ir siūlomas visoms 
L. L. D. kuopoms apdiskusa- 
vimui šio dalyko, tai yra iš
leidimo veikalų Jsękįo nors 
rašėjo ištisai, pakėlimui sau 
‘duoklių dėlei to reikalo ir 
nuo šio jubiliejinio meto ap-

TOOL ir 
DIEMAKERS

Patyrę Dirbime PLASTIC MOLDS 
Pageidaujama, Bet Nebūtina

Naujos ir Didesnės Progos 
PLASTIKOSE

TAIPGI

DIE SET-UP VYRAS 
REIKALINGAS

KREIPKITĖS

Plastic Manufacturers, Inc
280 Fairfield Ave.

Stamford, Conn.

VYRAI
Interesuojantiesi Nuolatinius Darbus 

kaipo
CHEMICAL OPERATORIAI

Patyrimas Nereikalingas 
DARBAS ARTI NAMŲ 

GEROS ALGOS
VIRŠLAIKIAI, 

JEI PAGEIDAUJAMA
LEGALŪS ŠVENTĖS •

APMOKAMOS
Dauguma mūsų darbininkų yra su 

mumis per kelioliką metų. 
Užsitikrinkite sau ateitį.
ATEIKITE ŠIANDIEN

Richards Chemical Works, 
Inc.

Warren and Morris Streets 
Jersey City, N. J.

______________ _______________________ (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
IŠVERTĖJAI IR POLIŠIUOTOJAI 

Prie Plastikų
Kreipkitės Asmeniškai

PLASTICRAFT MFG. CO. 
14 ARGYLE PLACE 

NORTH ARLINGTON, N. J.
(233)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJA — ŠEIMININKĖ'
Šeima iš 3

8 rūmų namas, pirmos klasės 
įrengimai, Weston, Conn. 

Kreipkitės tik tos, kurios intere
suojasi nuolatiniu darbu.

ALGA BUS PATENKINANTI
CANAL 6-5500

MOTERYS APVALYMUI
Prie ofisinių budinkų. Naktinis darbas.

Gera alga. Geros darbo sąlygos. 
Apmokamos vakacijos.

KREIPKITfiS I SUPERINTENDENT,
949 BROADWAY (Kampas 23rd St.).

'(234)

OFISŲ VALYTOJA
4 valandos naktimis. Pradedant pirmadienį, 

baigiant penktadieniu. Gera alga.
gerai žinoma firma.

SKAMBINKITE HANOVER 2-6900, 
EXTENSION 557.

_______________________________ (238)

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)

POLUIUOTOJOS
IR 

SUST^TYTOJOS PRIE PLASTIKŲ 
Patyrimas Nereikalingas

PLASTICRAFT M]FG. CO.
14 ARGYLE PLACE, 

NORTH ARLINGTON, N. J.
____________• _______’_____________ (233)

VALYTOJOS, Ofisinių Ramų; Nuolat, 
£31, {skaitant virSlaikiua.

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

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbai. Nuolatinis darbai.
Vienoj iš didžiausių muilo išdfrbyitėje

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

(X)
- ■ -r- — <•>»>« ■ ■ - >■>. - ■ — •ij.n'itr

sibrėžti su platesniu ir dides
niu darbu.

šį sykį nekeliu klausimo, 
kokius raštus leisti, nes ma
nau, jeigu tas dalykas bus pa
keltas plačiam apkalbėjimui, 
tai savo keliu ir veikalų turi
nys bus iškeltas.

Vardan L.L.D. 52 kp.
1 Detroit, Mich.

J. Danta.

(235)

VYRAI ' VYRAI
BUFUOTOJAI - POLIŠIUOTOJAI 

ABELNAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

60c J VALANDĄ PRADŽIAI—VIRŠLAIKIAI 
NUOLAT—PAKILIMAI

ELECTRO CHEMICAL CO.
1100 BROOK AVE. (166th ST.) BRONX)'

_______  (EMF
APVALYTOJAI

Prie ofisinių budinkų. Gera alga. Geros 
darbo sąlygos. Apmokamos vakacijos. 
KRKIPKITRS Į SUPERINTENDENT.
949 BROADWAY (Kampas 23rd Si.).

________________■ ■ ...  ■ .... ■ ■ ■ ......................  .mm————

VYRAI, darbas fabrike. Pokarinė proga.
199 North 8th St., Brooklyn, N. X.

______________________________________(236): 
REIKALINGI VYRAI MEDŽIAM' PRIŽIŪ
RĖTI, darbas aplink MONTCLAIR Ir 
ORANGES; aukštos algos geriem vyram; 

progos mokiniam.
FRANK B. SWIFT CO., CALDWELL 8-1731
' (234)

SANDĖLIUI BERNIUKAI 
PAKUOTOJAI 

ABELNAM VISUOMENĖS 
APTARNAVIMUI

Lengvas Darbas Sandėlio Rūme - 
Nuolatinis Darbas

S. E. & M. Vemon, Ine.
801 Newark Ave., Elizabeth, N. J.

MATYKITE MR. HOAGLAND
—  (MM

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiais 

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

(234) --------------------------------------------- Jlf.........--į

REIKIA VYRŲ i
Dirbti prie Medelių Auginimo

Nuolatinis Darbas. Ofisas Randasi C 
Arti Boro Bus Route.

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

TEL. RED BANK 2200
(234Į

REIKALINGI VYRAI :
GERA ALGA. VIRŠLAJKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbai.
Vienoj iš didžiausių muilo išdlrbystėje
JOHN T. STAJJTLĘY CO., Jnc.

642 WEST 30TH ST., NEW YOBBL 
•' ; ~

PAGRAŽINIMŲ iš geležies ir bron- 
zo metalo dirbėjai, gerai išlavinti; 

pokarinis darbas. Dirbtuvė, išdirban
ti pagražinimus nacionaliai svar
bioms organizacijoms.

MORAN, VANDERBILT 6-2181
(232)

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

PLATFORMOS DARBININKAI 
PRI KROVIMAM. IŠKROVIMAM 

TROKŲ 
Unijinė Skalė 

Nuolatinis Darbas
BILKAYS EXPRESS 

295 MT/.’ PLEASANT AVE. 
NEWARK, N. J.

HUMBOLDT 2-0200
' '

VYRAI
Lavintis kaipo stogdengiais, dalydėje pa

tyrimas būtų gerai. Kreipkitės vien tik 
asmeniškai. 9 iki 10 Ą.&.

ASPHALT ROOF COATING COMPANY. 
183 Nbrth 13th Street, Newark. N. J.

NNlUMN
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Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

šį sykį gavome dovanų nu
pirkimui medikamentų Lietu
vos žmonėms nuo sekamų as
menų :

Jonas Sutkus, New York, 
N. Y., $10.

Franė Belskienė, Brooklyn,

Kazys Dzevečka, 
York City, N. Y.. $2.10.

A. Stenes, New York

New

City,

Rich-Po $2: P. Alekna, 
mond Hill, N. Y., P. Stanke
vičius, Queens Village, L. 1.

V. Alvta. Great Neck, N.
, $1.50.
K. Sungaila, Brooklyn, N.

Ant blankos surinko F. Rei
nhardt, Ridgewood, N. Y., se
kamai :

J. Steponaitis, $5. ĄL Za
karauskienė, $2.

Po $1 : F. Reinhardt, G. 
Bender, J. Koris, J. Tamkus 
ir Mary česnienė. Viso $12.

T. Sherry ir Mrs. Linkus, 
Brooklyn, N. Y., surinko ant 
blankos:

Po $1 : Adomas Kulikaus
kas, I. Sherry, T. Sherry. Vi
so $3.

F. černevičia, Brooklyn, N. 
Y., surinko ant blankos:

Joseph Dudzik, $2. Po $1 : 
K. Simon, Antanas Zurinskas, 
Anthony Bredes, Joseph Sha- 
polas,

Po
Ona
Seilus.

Širdingai tariame

Fanny Paulsen.
50c: Mary

Nečiunskienė,
Viso $8.50.

Kalvaitis, 
Joseph

ačiū !
K. Rušinskienė, 
LPTK Brooklyno 
skyr. fin. sekr.

įsigijo Naują Gyveni 
mui Vietą

Dienraščio Laisvės skaityto
jas ir uolus rėmėjas, B. Shla- 
ves ir jo draugė Marijona, 
šiomijį dienomis įsigijo namą, 
labai gražioje vietoje, prie 
ežero. Jie pirmiau gyveno 
New York City. Laiške .(ku
riame prisiuntė ir auką dien
raščiui Laisvei — $2) rašo, 
kad vieta labai graži, aplink 
yra 4 ežerai; prie progos ga
lima žuvauti; taipgi yra ir 
miškai, kas nori, gali atva
žiuoti grybauti. Vieta randasi 
22 mylios nuo George Wash- 
ingtono Bridge, važiuojant ke
liu W9. Turi 12 kambarių, 
galima čia ir sveikatos poilsį 
praleisti.

Linkime B. Shlaves ir jo 
žmonai Marijonai geriausio 
pasisekimo naujoj gyvenimo 
vietoj.

Rep.

Mrs. Brown, atvykus

Nemalonus Pirmi Šalčiai 
Primena Nukentėjusius

Pūstelėję žvarbūs vėjai šio
mis dienomis nemaloniai pri
mena artėjančią žiemą. Ir 
stipriau, negu bile kuriuo kitu 
sezonu primena apie tuos, ku
rie sutinka žiemą be šiltų dra
bužių ir be tinkamų namų.

Tokių žmonių pilna ir mū
sų gimtoji Lietuva.

šio šeštadienio vakarą, spa- j

lių 6-tą, įvyks balius Lietuvos 
vaikų kalėdinėms dovanoms 
pasiųsti. Įžanga į balių — 
drabužis ar avalynė mokyklos 
amžiaus vaikam§. Arba gali 
būti muilas ar mokyklai reik
menys. Ateikite, pakvieskite 
draugą. Bus Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Moterų Kliubas.

O’Dwyer Rems Trumaną, Bet 
Lenkia Galvą Reakcijai

Pirmoje savo rinkiminėje 
prakalboje, kurioje jis dėstė 
savo programą, gen. William 
O’Dwyer, demokratų ir dar- 
biečių kandidatas į majorus 
pareiškė, kad jis prisilaikysiąs 
velionio Roosevelto progra
mos, kaip ji išdėstyta Antra
jame, Ekonominių Teisių Di
liuje. Jis remsiąs prez. Tru-

kandidatas i majo- 
pačioje prakalboje 
pačiai aršiausiai re

ti itle-

maną pravedime tos progra
mos.

Tačiau 
rus toje 
nusilenkė
akcijai, pasilaikančiai 
rįo teorijomis prieš pažangią
ją darbininkų . klasės vadovy
bę — prieš komunistus.

Apsivedė Adelė Zenka
Praeitą sekmadienį, rugsė

jo 30, apsivedė Adelė Zen- 
kaitė su Charles Shimkus iš 
Duquesne, Pa. Adelė yra duk
tė Mykolo ir Marės Zenkų, 
gyvenančių po num. 386 So. 
2nd St,, Brooklyne. Vestuvių 
pokylis buvo Apreiškimo pa
rapijos salėje, ant North 5- 
tos gatvės; šliūbas irgi buvo 
tos pat parapijos bažnyčioj.

Vestuvių pulke pirmas pa- 
brolis buvo Alphonse Zenka, 
pirma pamergė — Victoria 
Skripkus. Kitos pamergės: Be- 
nigna. Juodzevich, Melvina 
Gedraitis ir Milda Waichelio- 
nis; pabroliai: Robert Laure- 
naitis, Raymond Shimkus ir 
August Adomaitis.

Svečių buvo daug, net ketu
ri ilgi stalai buvo apsėsti. 
Apart ' brooklyniškių, buvo 
svečių ir iš toliau, tai yra 
Zenkų giminės. Iš Duquesne, 
Pa., buvo Petronė Šimkus, jau
nojo motina: taipgi buvo ir 
jaunojo brolis Raymond Šim
kus. Iš Bostono buvo Stepo
nas Kontautas su žmona ir 
duktere Rūta; iš Plymouth, 
Pa. buvo V. Ravinskas su žmo
na ir duktėre Nellie, taipgi 
šeredienė iš Scrantono.

Zenkai susirinkusius pui
kiai vaišino gardžiai valgiais 
ir gėrimais, kurių buvo pa
kankamai. Valgius sutaisė 
Mrs. Nasiuvienė.

Dar turiu priminti, kad jau- 
navedis, Charles Shimkus, ne
seniai sugrįžo iš tarnybos U. 
S. laivyne, kur išbuvo keturis 
ir pusę metų.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo!Springfield, Mass., j New Yor-1 ■ 

ko Grand Central stotį su ma-1 
ža dukryte ir nešuliais, pada-

m?mam berniukui Pa- pao„sio
i valizą. Vaikas su vali- Mrs. Kermit Roosevelt 

za nėrė į subway ir dingo iš 
akių. .

Buvęs prekinio 
jūrininkams pasilsio

P. š.

laivyno 
centras 
namuo

se, Oyster Bay, užsidarė, iš
tarnavęs virš tris metus.

2-tra DIDŽIOJI SAVAITE!

JUDIS, KURIO PASAULIS 
A ŠEŠIS METUS LAUKĖ

rodyme

• ‘VX& Ce’"‘w

amerikine premjera 
dabar

Fotografų

Artkino
Veika'®8

pastas

Neatsidėkite Rytojui
Jeigu turite ką nors svar

baus pasakyti telefonu ar te
legrafu, tai padalykite šian
dien. Penktadienį visoje ša
lyje telefonistai skelbia vienin
gumo demonstraciją 4 valan
dų laikotarpiui tarp 2-6 po 
piet. Tuo laiku j ve tarsis, kas 
daryti pagerinimui savo pa
dėties.

Karys Užmuštas Nak 
vynės Bute

Malick Vessaf, 40 
eilinis karys, rastas užmuštas 
YMCA nakvynių bute, I 
3 4 th St., netoli 8 th 
New Yorke. Jo galva 
su kambaryje rasta 
gaisragesybine švirkšle.

Fort Dix, 
atleidimo

metų,

356 W.
Avė., 

įmušta 
sunkia

žuvo pa-

Karys buvęs iš 
vienas iš laukiančių 
iš tarnybos.

Vessaf, menama,
sėkmėje nebuvimo kambarių. 
Jis norėjęs gauti kambarėlį 
sau vienas, bet negavęs. Tuo 
pat laiku atėjęs kitas, tūlas 
pasisakęs saržentu James Post 
iš Waterford, N. Y. 'Ęas irgi 
prašęs kambario vienam. Pa

laiką ir nesulau- 
k am b ariu, ai) u 

svetimi vyrai pa- 
kambarį dviem.

Kada kambarinė, po kelių 
beldimų, sekamos dienos po
pietį pati atsirakino apžiūrė
ti kambarį, Vessafą rado ne
gyvą, o Post’o jau nebuvo. 
Jieško Posto apklausinėti, 
d a 
jo.

sėdėję tūlą 
kę pavienių 
viens kitam 
siėmę vieną

ir kokiose sąlygose jis

SUŠLUB1NO BUSUS

ka-
išė-

5th 
vėžio 

protestą dėl kompa-

New Yorko dviaukščiai 
Avenės busai pradėjo 
žingsnio
nijų nesitarimo 'su Transporto
Darbininkui Unija, nepildymo 
darbininkų reikalavimo. Dar
bininkai nestreikuoja, vairuo
ja busus, bet tokiu spartumu, 
kad pėstininkas 'beveik spėtų 
su busais.

Laisvėje buvo rašyta, jog 
New Yorke laukiama pribu
siant Tarybų Sąjungos marša
lo Žukovo. Buvo pradėta reng
ti iškilmingos sutiktuvės, ko
kios buvo suruoštos mūsų pa
čių didiesiems karo vadams 
Eisenhoweriui ir Wainwright.

Spalių 2-rą iš Washington o 
pranešė, kad Žukovo atvyki
mas atidedamas neribotam 
laikui dėl nesveikatos. Tai iš
girdęs, New Yorko miesto ma
joras LaGuardia įsakė sustab
dyti jau pradėtus garbės sve
čiams pastolio įrengimo dar
bus. '

10,000 Laivakroyių 
Nedirba dėl Sunkių 

Darba Sąlygų
New Yorko ir artimųjų apy

linkių portuose stoviniuoja be 
darbo apie 10 tūkstančių lai- 
vakrovių. Vieni tą vadina 
streiku, kiti dar kuo, tačiau 
tas nepakeičia fakto, kad nuo 
pirmadienio kroviniai tebesto
vi neliečiami,' nežiūrint laiva- 
krovių (ILA) sunkiarankio 
valdono Joseph Ryano pastan
gų sugrąžinti laivakrovius 
darban.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Scena iš filmos 4<The House on 92nd Street, dabar 
Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.
igSi Vi ' t ■ (

llz

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks spa
lių 4 d.* Laisvės salėje, 7:30 v. v. 
Visi dalyvaukite susirinkime, ypa
tingai tiems, kuriems reikia pasi- 

mokėt, nesusispenduokite. — M. 
Stakovas, užrašų sekr. (231-232)

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

susirinkimas įvyks 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)

RICHMOND HILI----
EAST NEW YORK

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 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 įvyks gruodžio 
8 d. — M. Klimas, sekr. (231-232)

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALĖS d51 Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

■telčius su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

» a Ii ■ ?■'

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIŲ A. PURICKI
GERAS ALUS

Ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., Brooklyn!
Kampas Broadway ir Stone At«. 

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

■

Darbininkai protest uoja i 
prieš per sunkius — 6,0001 
svarų — krovinius ir prieš pa-j Martin Zinkevich, 69 metų 
tį Ryaną, kuris pasirašė su i amžiaus, gyveno 37 Maujer 
samdytojais sutartį su nariais' Street, mirė namuose, spalių 
nesitaręs. O ta sutartis men-j 2 d. Kūnas pašarvotas po virš 
ka, darbininkų nepatenkin'ah- minėtu antrašu. Laidotuvės 
tl- 1 įvyks spalių 6 d., šv. Joi\o ka

pinėse.
Velionis paliko nuliūdimo 

dvi dukteris, Mrs. Constance 
Bubell ir Mrs. Margaret Kuri
la, du sūnus, Anthony ir 
Charles. Taipgi ir aštuonis 
anūkus.

Aštuoniolika asmenų tapo Į 
apdaužyti, apibraižyti ar šiaip 
sukrėsti MacDonald gatveka- 
riui susidūrus su troku prie 
MacDonald ir Webster Ave
nues, Brooklyne. Trim reikėjo 
važiuoti į ligoninę. Kiti ant,
vietos apžiūrėti ir pasiųsti na-' Laidotuvių pareigomis rūpi
mo. Tarpe sunkiau sužeistų nasi grab. J. Garšvos laidotu- 
buvo ir troko vairuotojas. vių įstaiga.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Kampas Stagg Street Telephone EVergreen 4-9Ų72

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS' J 9 12 ryte VALAKUOS. j 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOf
ANTANAS LEIMONAS, X

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LXT RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS 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
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Persodinani Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longine^

\ Jules, Jurgensen. zL*

*

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




