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Šiemet iki rugsėjo 9 dienos 
iškasta minkštosios anglies 
32,540,000 tonu mažiau, ne
gu pernai. Per tą patį laiko
tarpį kietosios anglies iškas
ta 7,233,000 tonų mažiau.

Kodėl? Mainierių unijos 
žurnalas sako: Mažiau mai-; 
nierių buvo.

Bet kaip bus su šilima? “Di
delio strioko nebus,” tvirtina 
kietosios anglies karalių pre
zidentas Earnest.

★ ★ ★
Mainierių darbas sunkus, o 

algos nepakankamos. Dauge
lis jų apleidžia kasyklas ir 
eina darbo jieškoti, kaip jie 
sako, “viršutinėse.”

★ ★ ★
Laikui bėgant šilimos kasi

mas iš žemės gal visiškai iš
nyks. Apie mainierius gal tik 
istorijoje skaitysime. Keletas 

Tonu atominės energijos ap
šildys visus namus ir pasuks 
visus ma.^nų ratus.

Tuo tarpu visiems tenka 
rūpintis ateinančios žiemos 
šalčiais. Negi sėdėsi šaltam 
name ir lauksi atominės šili
mos.

★ ★ ★
Man labai patinka Chica- 

gos menševikai (socialistai). 
Tai jų nėra, tai jie yra!

Dabar jie atsirado. Jų var
du dabar Naujienose triūbija 
ponas J. B. Aglinskis. Per ke
lis metus nei Aglinskio, nei 
kitų “pirmosios LSS kuopos” 
narių nė su žiburiu nebūtum 
suradęs. O dabar jie pakilo, 
kaip “audra” ir mitingus lai
ko, ir laikraščiuose garsinasi.

Pasidarė reikalas jiems pri
sikelti iš numirusių. Mat, ta- 
rybininkai turės “visuotinį 
kongresą” Chicagoje. Ką gi 
atstovaus Grigaitis, jeigu ne
bus socialistų kuopos?, Dabar 
jis atstovaus Aglinsku ant rei
kalo arba užsakymo tapusį 
socialistu!

★ ★ ★
žinių agentūros “ONA” ko

respondentas Dennis Silagi 
rašo iš čechoslovakijos apie 
vokiečius. Mieste Liberrec- 
Reichenberg jis radęs 46,000 
vokiečių. Jie esą užsispyrę, fa
šizmo prisigėrę. Jie nepripa
žįsta jokios kitos kalbos, apart 
vokiškos. Jie nesiskaito su Če
ch oslovakais valdininkais.

Amerikiečiai ir anglai juos 
proteguoja, neleidžia čecho
slovakijos vyriausybei juos iš
vyti Vokietijon.

Padėtis keista ir durna. Vo
kiečiai nieko nepasimokė. Mes 
gi jų nemokinome, dar juos 
tvirkiname!

Pašalinimas gen. Patton iš 
Bavarijos gal pakeis ameri
kiečių politiką ir glostymas 
nacių gal baigs savo dienas.

Tos pačios žinių agentūros 
korespondentas Pat Frank ir
gi rašo iš čechoslovakijos, bet 
kitu reikalu. Rašo jis apie žy
dus, atbėgusius iš Lenkijos. Jų 
esą jau keletas tūkstančių.

žydai bėgą iš Lenkijos nuo 
teroristų. Lenkai teroristai 
pradėję baisius pogromus 
prieš žydus.

O kas per vieni tie teroris
tai ? Tai slaptos gaujos, pasi
vadinusios “lenkų namine ar
miją^’ Jas suorganizavo “len
kų valdžia ištrėmime.” Joms 
vadovauja generolas Andersz.

Lenkijos tautinės vienybės 
vyriausybė dar nespėjo su tais 
banditais apsidirbti.

★ ★ ★
Anglijos ir Francuzijos bro

liai socialistai eina senuoju 
keliu, varo senąją vagą. Jie 
rėkia prieš vienybę su komu
nistais. Ypatingai Anglijos 
darbiečiai, atsidūrę vyriausy
bėje, pradėjo tiesiog grūmoti 
kitų kraštų socialistams, ku
rie norėtų susikalbėti su ko-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Prezidentas Įsakė Perimt
Žibalo Kompanijas į 

Valdžios Rankas
Kompanijos Atmetė Darbo Sekretoriaus Siūlomą Tarpinin- 

kystę Taikyti Samdytojus su Žibalo Darbininkais
Washington, spal. 4. — 

Prezidentas Trumanas įsa
kė perimti į valdžios ran
kas vienuolikos žibalo 
kompanijų n u o s a v ybes, 
prieš kurias eina streikas. 
Šiuo tarpu streikuoja 37,- 
000 darbininkų. Bijoma, 
kad streikas neapimtų dar 
apie 250,000 darbininkų.

Darbo departmento galva 
Schwellenbach siūlė dery
bas CIO unijai ir kompani
joms. Valdžios atstovu ir 
tarpininku jisai skyri? tei-
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TRUMANAS PRIEŠ ATOMŲ 
BOMBOS VARTOJIMU

Washington. — Prezid. 
Trumanas spal. 3 d. ragino 
kongresą greitai sudaryti 
komisiją, kuri tvarkytų vi
sus atominės jėgos tyrinėji
mus ir atradimus. . Prezi
dentas sakė, reikia padaryti 
tarptautines sutartis, ku
rios uždraustų atominės jė-

Valdžia Taikys
Minkštųjų Ka

syklų Streikų
Washington. — Praneša

ma, jog darbo departmento 
sekretorius Schwellenbach 
įsikiš į streiką minkštosiose 
angliakasyklose. Streikas 
greitai plečiasi ir jau 115,- 
0001 mainierių streikuoja 
350’ kasyklų. Streikas kilo 
todėl, kad kompanijos atsi
sakė pripažint darbvedžių 
uniją.

Įvairiuose Ohio, West 
Virginijos ir kituose aps- 
kričiuose griežtai aprėžtas, 
anglies išvežimas. Leidžia
ma gabent anglį tiktai li
goninėms, laivams, elektros 
stotims ir kitiems miesti
niams įrengimams.

Jungtinių Tautų Centras 
Nutarta Įsteigti Jung

tinėse Valstijose
London.—Jungtinių Tau

tų vykdomasis pasiruošimų 
komitetas devyniais balsais 
prieš tris nutarė įsteigti 
Jungtinėse Valstijose pa
stovų centrą Jungtinių 
Tautų organizacijos. Kana
dos ir Jungtinių Valstijų 
atstovai susilaikė nuo bal
savimo.

Už centrą Jungtinėse 
Valstijose balsavo Austra
lija, Brazilija, Čilė, Čhini- 
ja, Čechoslovakija, Iranas, 

Meksika, Sov. Sąjunga ir 
Jugoslavija. Franci jos, An
glijos ir Holandijos atsto
vai padavė priešingus tam 
balsus.

Senatorius Rankin vėl pa
šiepė žydus.

sėją Learned Hand iš New 
Yorko.

Unija priėmė siūlymą, 
bet 10 kompanijų atmetė 
jį-

Pamatinis unijos reikala
vimas yra pridėti darbinin
kams 30 procentų uždarbio.

Teigiama, kad jau dėl da
bartinių streikų pradeda 
pritrūkti žibalo bei gazoli
no armijai ir laivynui, gele
žinkeliams ir miestų įmo
nėms.

gos vartojimą karo tiks
lams. Jis siūlė, kad moksli
ninkai darbuotųsi tos di
džios jėgos išvystymui civi
liams, taikos reikalams.

Trumanas pareiškė, jog 
su atominės bombos klausi
mu negalima saugiai laukti, 
iki pradės veikt Jungtinių 
Tautų organizacija taikai 
palaikyti.

Jis įspėjo, kad- “atominė 
jėga tamsiose bei nedorose 
rankose galėtų atnešt neap
sakomas nelaimes šiai ša
liai ir visam pasauliui.”

Prezidentas žadėjo netru
kus pradėt svarstymus su 
Anglijos ir Kanados atsto
vais, o paskui ir su kitų 
kraštų atstovais apie sutar
tį dėlei atominės jėgos kon
troliavimo. Jis nori išveng
ti varžytinių tarpe įvairių 
valstybių atominės jėgos 
srityje.

UŽDRAUDĖ NACIAM 
NUOSAVYBĘ ĮMONĖSE

Berlin, spal. 4 — Genero
las Eisenhower įsakė atimti 
iš buvusių ar dabartinių na
cių visokią nuosavybę fab
rikuose ir kitose biznio į- 
monėse. Sykiu jis uždrau
dė naciams užimti bet ko
kias vadovybės vietas pra
monėje ir politikoje.

Jungtinėse Valstijose da
bar vedama 160 streikų. Jie 
paliečia 500,000 darbininkų.

Naciai Planavo Nuodyt 
Talkininky Kareivius
London, spal. ,4. — Jung. 

Tautų komisija prieš karo 
kriminalistus surado Vokie
tijoj dokumentus, kad na
ciai planavo palaipsniui 
nuodyt talkininkų karius. 
Nacių patvarkymai sako, 
vokiečiai turi primaišyt 
nuodų į valgius ir gėrimus, 
kuriais jie vaišins talkinin
kų kareivius.

London. —• Anglija norė
jo, kad Jungt. Tautų organi
zacijos pastovus centras 

būtų Genevoj, Šveicarijoj, o 
ne Jungt. Valstijose.

ĮSAKYTA PALEIST JA
PONIJOS POLITINIUS 

KALINIUS
Tokio, spal. 4. — Ameri

konų komanda įsakė Japo
nijos valdžiai paleist 3,000 
politinių kalinių iki spalių 
10 d. Tarp jų ju-a 600 ko
munistų, 300 korėjiečių ir 
tūkstančiai japoniško impe
rializmo priešų.

Paskelbta Žodžio
ir Susirinkimų 
Laisvė Japonijoj

Tokio, spąl. 4. — Genero
las MacArthur paskelbė, 
kad Japonijoj tuojau turi 
būti įvesta žodžio, religijos 
ir susirinkimų laisvė. K&rtu 
jis įsakė panaikinti slaptą
ją japonų “minties kontro
liavimo” policiją, japonišką
jį Gestapo.

MacArthuro įsakymu, ta
po pavarytas vidaus reika
lų ministeris. Tas ministe- 
ris sakė, kad vis tiek bus 
japonų mintis kontroliuoja
ma ir komunistai areštuo
jami, nors MacArthuras 
liepė išlaisvint kelis tūks
tančius politinių kalinių.

Teisia Lavalį, Franci- 
jos Išdaviką

Paryžius, spal. 4. —Vyks
ta teismas prieš Pierre La
valį, kaip Francijos išdavi
ką, nacių bendradarbį. La
vai buvo vadas Hitlerio pa
stumdėlių valdžios Vichy 
Franci jo j.

Teisiamasis sakė, kad jis 
“Francijos patrijotas.” Tei
smo nariai nubaubė bei nu
švilpė jį kaip veidmainį.

jvairiosžTnios
Tokio. — Numatoma, kad 

suirs Japonijos ministerių 
kabinetas su savo premje
ru Higashi - Kuni.

Prez. Trumano įsakymu, 
bus panaikinta Karinės Ga
mybos Taryba, o jos vietoj 
įsteigta Civilinės Gamybos 
Taryba.

Uždrausta japonam už
sieninis biznis be ameriko
nų leidimo.

Nusmerktas mirti Joseph 
Darnand, buvęs Vichy 
Francijos fašistinės milici
jos vadas.

Generolas de Gaulle sako, 
vokiečiai priklauso vakari
nių valstybių blokui.

Unijistai Pagerbs 
Tarybininkus

Peter V. Cacchione ir Ben
jamin J. Davis, Jr., New Yor
ko Miesto Tarybos nariai, bus 
garbės svečiais New Yorko 
Laikraštininkų Gildijos Daily 
Worker vieneto rengiamame 
rinkiminiame baliuje. Įvyks 
spalių 6-tos vakarą, 13 Astor 
Place, New Yorke.
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Molotovas Kaltina Jungtines Valstijas^-- 
Angliją, Franci ją ir Chiniją už Londtfho 

Konferencijos Nepavykime
Sako, jog Amerikos ir Anglijos Atstovai Laužė Potsdamo 
Konferencijos Nutarimus dėl Taikos su Balkanų Kraštais
London. — Penkių di

džiųjų talkininkų užsieninių 
ministerių k o n f e rencija 
Londone pasibaigė be susi
tarimo todėl, kad Anglija, 
Jungtinės Valstijos ir Fran
ci ja atmetė Sovietų Sąjun
gos pasiūlymą dėlei taikos 
darymo su Rumunija, Bul
garija ir Vengrija, — pa- 
reiškė užsieninis 
Sovietų komisaras Moloto
vas, besikalbėdamas su 
spaudos korespondentais 
spalių 3 d.

TVIRTINA, KAD AMERIKONAI 
REMIA VOKIEČIU TRUSTUS

, Washington. — Demok
ratas senatorius Harley 
Kilgore pareiškė, jog tūli 
kariniai Amerikos atstovai 
Vokietijoj nevykdo Potsda
mo konferencijos nutarimų 
prieš vokiečių fabrikantus, 
trustus ir bankininkus. Kil
gore, pirmininkas karinės 
senato komisijos, priminė 
kad kariniai ąYnerikonų val
dininkai planuoja atgavint 
galingąjį Vokietijos chemi
kalų • (Farben) tarptautinį 
trustą. O Potsdamo konfe
rencija nutarė suardyt vo
kiečių . trustus.

Senatorius Kilgore paro-: 
dė faktus iš Amerikos E- 
konominės Administracijos 
raporto dėlei užsienių. Tas 
ilgas, iki šiol slėptas rapor
tas nurodo, kaip sutrustinta 
Vokietijos pramonė ir kaip 
ji susirišus su savo bizniais 
Franci j o j, Belgijoj, H Olandi
joj, Šveicarijoj, Norvegi
joj, Graikijoj ir kituose 
Balkanų kraštuose, net ir 
Ąhierikos žemyne. Rapor
tas parodo, kaip Francijos 
fabrikantai ir piniguočiai 
faktinai visi bendradarbiavo 
su naciais.

Naciai 11942 m. persiuntė

PARDUOS 4,300 PREKI
NIŲ LAIVŲ

Washington. — Valdžia 
ruošiasi parduot 4,300 atlie
kamų prekinių laivų, kurie 
lėšavo 17 bilionų dolerių. 
Abejojama, ar gaus už juos u_ i i

ARGENTINA NEKVIE
ČIAMA Į KONFEREN

CIJĄ

Washington. — Praneša
ma, kad 18 amerikinių res
publikų išstos prieš Argen
tinos kvietimą į Tarp-Ame- 
rikinę gubernatorių konfe
renciją, kuri šaukiama Bra-

SUMUŠTAS CHINŲ 
MAIŠTININKAS

Chungking. — Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžia 
skelbia, kad jos armija su
mušė Yunano diktatoriaus- 
gubernatorius Lung Yuno 
vadovautą sukilimą.

Byrnes Siūlė Priimt Chini
ją ir Franci ją į Taikos Da

rymą su Balkanais
Amerikos valstybės sek

retorius Byrnes ir Anglijos 
ir Francijos užsieniniai mi-, 
nisteriai ] reikalavo, kad taigi nėra jokio pagrindo 
Chiniją ir Francija taip pat Chinijai ir Francijai daly- 
dalyvautų paruošime ir pa- vauti taikos daryme su Ru- 
sirašyme taikos sąlygų su munija. Jis užreiškė: 
Rumunija, Bulgarija ir 
Vengrija. Molotovas nuro
dė, jog Potsdamo-Berlyno 
konferencijoje prezidentas 
Trumanas, Anglijos prem-

daug pinigų į aliumino pra-j 
monės žinybą Šveicarijoj, o 
iš Šveicarijos pinigai buvo 
atsiųsti į Ameriką ir padėti 
New Yorko bankuose. Tarp 
kitų pramonių Amerikoje, 
nakčiai kontroliuoja ir 
French Worsted audimų 
kompaniją Woonsockete.

Japonų Komunistų 
Vadas Sako, Paša

lint Hirohito
Shanghai. — Chinų kore

spondentas Norman Soong 
kalbėjosi su japonų komu
nistų vadu Kiuchi Tokuda, 
kuris laikomas Tokio kalė
jime. Tokuda sakė, jog Ja
ponijos komunistai nori, 
kad japonai sukiltų ir nu
verstų imperatorių Hirohi
to ir įsteigtų respubliką.

(Tokuda, Japonijos Ko
munistų Partijos kūrėjas ir 
buvęs jos sekretorius, jau 
nuo 1923 mėtų įkalintas. 
Per 1928-29 metų ablavas 
buvo suimta tūkstančiai ko
munistų ir šiaip demokrati
nių žmonių.)

Tokuda tvirtino, kad Ja
ponija neįvykdys Potsdamo 
konferencijos pareiškimo 
sąlygų, iki nebus pašalintas 
imperatorius.

Pakeičia Japonijos
Policijos Vadus'

Tokio, spal. 4. — Gene
rolas MacArthur įsakė pa
valyt visus dabartinius Ja
ponijos policijos viršinin
kus.

Kitas MacArthuro įsaky
mas įveda pilietinę ir reli
ginę laisvę.

Jis pašalino I. Yamazakį, 
vidaus reikalų ministerį, 
kuris nesutiko' paliuosuoti 
visus politinius 
kaip kad MacArthuras rei
kalavo.

Daugelis japonų šneka, 
kad galėsią įvykt susikirti
mų dėl tų MacArthuro įsa
kymų.

kalinius,

j eras Attlee ir Sovietų Są
jungos premjeras Stalinas 
nutarė, kad tik Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga 
ir Anglija pasirašys taikos 
sutartis su tais trimis kra
štais. Molotovas sakė^kFg,' 
pavyzdžiui, ChiniUįu^Fran- 
cija nebuvo neCFaro pas
kelbusios prieš Rumuniją;,

Ministerial čia netyri 
teisės laužyti savo valdžių 
galvų nutarimus (padary
tus Potsdame - Berlyne). 
Sovietų Sąjunga nėra pap
ratusi laužyt savo pasižadė
jimus - prievoles, ir aš ne
patariu kitiems juos laužy
ti.”

Amerikos valstybės sek- 
: retorius (užsieninis minis
teris) Byrnes savo prane- 

j Šime sakė, kad Molotovas 
išsitaręs, jog galima būtų 
priimt Franci ją ir Chiniją 
į taikos darymą su Rumu
nija, Bulgarija ir Vengrija. 
Molotovas, jam atsakyda
mas, pabrėžė, kad penkių 
užsieninių ministerių kon
ferencija ‘ nepriėmė jokio 
panašaus tarimo ff 
nė vienas iš tų 
ministerių nepasirašė jokio 
nutarimo. Čia Molotovas 
pridūrė:

“Kuomet ministerių ta
ryba čia posėdžiavo, tai ėjo 
ir susirašinėjimai tarų jų 
valdžių galvų. To pasėkoje 
buvo nustatyta, jog turi 
būti įvykdyti Berlyno kon
ferencijos nutarimai kas 
liečia dalyvavimą sutarčių 
svarstyme. Aišku, jog bet 
kirkia nuomonė, priešinga 
šiam tarimui, negali turėti 
svarbos.”

Molotovas, padarydamas 
tam tikras nuolaidas Ame
rikos ir Anglijos atstovu . 
planams, davė dar sekamus 
pasiūlymus:

Jungtinių Valstijų, Ang
lijos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos užsieniniai minis
terial pasirašys penkių mi- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Londono Konferencijoj 
Neleista Svarstyti Ja

ponijos Kontrolės
London. — Užsieninis 

Sovietų komisaras Moloto
vas apgailestavo, kad pen
kių didžiųjų talkininkų už
sieninių ministerių konfe
rencija Londone nesvarstė 
klausimo dėlei bendros tal
kininkų kontrolės komisijos 
sudarymo Japonijai. O tai 
todėl, kad Amerikos vals
tybės sekretorius Byrnes 
pasipriešinimo Japonijos 
klausimo dėjimui į konfe
rencijos programą.

Molotovas sakė, jog buvo
susitarta dėlei tam tikrų 
dalykų^ paliečiančių taikos 
sutartis\su Italija, Bulgari
ja, Vengrija ir Rumunija. 
Anglai ir Sovietai visai len
gvai susitarė dėlei taikos 
darymo su Suomija.
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Londono Konferencijos Nepasi
sekimas — Krizis Jungtinėse

Tautose
Penkių užsienio reikalų ministerių 

konferencija Londone baigėsi nepasise
kimu. Tai šiandien pripažįsta kiekvienas 
pasaulinius įvykius sekąs žmogus.

Šios konferencijos nepasisekimas rodo, 
jog Jungtinėse Tautose yra krizis. Ar 
tas krizis bus pašalintas ir kaip jis bus 
pašalintas, liekasi palaukti ir pamatyti.

Skirtumų tarp Jungtinių Tautų buvo 
ir prieš konferenciją. Faktinai, jeigu ne
būtų buvę tų skirtumų, tai nebūtų buvu
si reikalinga nei konferencija arba kon
ferencijos. Skirtumų buvo ir karo metu, 
bet tuomet suvažiuodavo trijų didžiųjų 
valstybių galvos ir juos išspręsdavo, iš
lygindavo. Tenka manyti, kad ir eina
mieji skirtumai bus išspręsti ir išlygin
ti. A

Kalbant apie Londono konferencijos 
nepasisekimą, netenka eiti į tuos tech
niškuosius dalykus, dėl kurių būk tai 
konferencija nepasisekė. Sakyti, kad 
konferencija nepasisekė tik dėl to, kad 
Molotovas griežtai laikėsi Potsdamo 
konferencijos formulės, būtų netikslu. 
Tiesa, Potsdamo konferencijos formulė 
yra svarbi. Ji sako, kad Balkanų kraštų 
ir Suomijos klausimus turi spręsti tik 
tos trys šalys, kurios pasirašė su anaiš 
kraštais karo paliaubas, — tik Amerika, 
Tarybų Sąjungai ir Anglija. Molotovas 
to ir laikėsi, kuomet Amerika ir Anglija 
nuo to nukrypo, reikalaudamos, kad 
Franci ja ir Chinija turėtų sykiu spręs
ti taikos reikalus su Balkanais ir Suo
mija.

* Yra tačiau gilesnių ir platesnių klau
simų, kurie skyrė Londono konferencijos 
dalyvius. Į tuos klausimus turėtų aiš
kiai ir atvirai pažvelgti Amerikos žmo
nės, nes jie7 turės milžiniškos reikšmės 
ateičiai.

Tas viskas, be abejo, Tąrybų Sąjungai 
žinoma ir matoma ir josios vyriausybė, 
trokštanti taikos ir ramybės, tautoms 
laisvės ir demokratijos, negali sutikti su 
ta politika, negali pradėti net tartis.

Štai, kur vyriausis klausimas, pagrin
dinis klausimas, dėl kurio Londono kon
ferencija nepasisekė!

Vilties nenustokime. Tikėkime, kad 
tiek Amerikos visuomenė, tiek Anglijos 
visuomenė, trokštanti taikos ir ramybės 
pasaulyj visuomenė, netylės, bet tars sa
vo žodį ir griežčiau reikalaus, kad nepa
sisekimai Londone paakstintų trijų di
džiųjų valstybių vadus iš naujo persvar
styti visą eilę didžiųjų klausimų ir pa
šalinti tąsias kliūtis, dėl kurių konferen
cija baigėsi nepasekmingai.

Kai kurie Londono konferencijos da
lyviai, kadaise skelbę, būk ”su Tarybų 
Sąjunga dabar teks pradėti kalbėtis aš
triai”, taipgi persiorijęntuos, o jei ne,— 
jų vietosna bus pastatyti kiti, kuriems 
rūpės fašizmo likučiai pasaulyje sužlug
dyti.

Japonijos Komunistai Tebekanki- 
nami Kalėjimuose

New Yorko “Herald Tribune” kores
pondentas, Frank Kelley, praneša savo 
dienraščiui (spal. 3 d.), kad šimtai Ja
ponijos komunistų partijos vadų dar vis 
tebekankinami kalėjimuose. Mr. Kelley 
kalbėjosi su tūlais jų, esančiais “šaltame, 
šiurkščiame Fuču kalėjime” netoli Tokio.

Jie čia kankinami net nuo 1928-1929 
metų. Šimtai korėjiečių taipgi tebėra ka
lėjimuose! Jie ten žiauriai kankinami.

Argi tai ne tragiška, argi tai ne bai
su?

Jau antras mėnuo, kai Japonija Ame
rikos žinioje, na, ir ten žmonės, kurie 
kovojo prieš Japonijos imperialistus, ka
riavusius prieš mus, dar vis tebekdnki- 
nami, kuomet karo kriminalistai, su Hi
rohito priešakyj, tebevaldo sau Japoni-- 
ją!

Mr Kelley skelbia, kad, pasikalbėjime 
su šiais vadais, jie pareiškė: kaip greit 
būsime išleisti, taip greit pradėsime 
griežtą kovą preš monarchiją.

Nejaugi gen. MacArthuras bijosi tuos 
žmones išleisti iš kalėjimų dėl to, kad 
jie nepradėtų kovos, nepradėtų organi
zuoti mases monarchijai velniop pasius
ti?

Automobilistų unijos prezidentas R. J. Thomas lai
ko pasikalbėjimą su laikraščių korespondentais. Jisai 
aiškina jiems, kodėl unija reikalauja 30 nuoš. algų 
pakėlimo ir kaip peteisingai tos didžiosios pramonės 
savininkai tam reikalavimui priešinasi.
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Iš Jų Pačių Lūpų Amžinas 
Jiems Pasmerkimas

Kas Ką Rašo ir Sako
PUODAS KATILA 

VANOJA
Nežinia, prie ko prieis 

tos derybos tarpe smetoni- 
ninkų (Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos) ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos. Tiek viešai 
jau yra paskelbta ir žino
ma, kad smetonininkai iš
tiesė tarybininkams “savo 
draugišką ranką” ir kad 
Tarybos pirmininkas Leo
nardas Šimutis buvo pasi- 
mojęs ją pabučiuoti, bet 
pasekmės buvo tik tokios, 
kad niekas iš to neišėjo-. 
Dabar eina smarki liežuvių 
vaina tarp šimučio, Gri
gaičio ir Vaidylos iš vienos 
pusės, ir Olio, Kumskio ir 
Kurpiaus — iš kitos. Mums 
gi, iš šalies žiūrint, atrodo, 
jog tai yra viso labo tik 
puodo vanojimas katilo. A- 
bieji lygiai mulkina ir ap
gaudinėja. visuomenę.

Naujienų redaktorius ir 
Tarybos sekretorius smeto- 
nininkams peria kailį seka
mai:

Tarybų Sąjunga, daugiausiai nukentė
jusi nuo fašistinio užpuoliko ir daugiau
siai prisidėjusi prie jo sumušimo, yra 
pasirįžus, kad ateityj nepasikartotų tai, 
kas pasikartojo. Tarybų Sąjunga yra 
pasirįžusi užduoti srritfgį fašistiniams li
kučiams visuose kraštuose, ypač Euro
pos kraštuos.

Tuo pačiu sykiu Amerika ir Anglija 
į tai žiūri kitaip. Anglijos imperialistai, 

I — pirmiau konservatoriai, o* dabar dar- 
biečiai — fašistus globoja, su jais bičiu- 
liuojasi. Graikijoje, pav., visoki hitleri
ninkai, visokį fašistai statomi į valdiš
kas vietas, kuomet kovojusieji prieš hit- 
lerizmą, anti fašistai — kišami į kalėji
mus. . s

Amerikos politika Bavarijoj (tik šio
mis dienomis ten buvo atstatytas iš vie
tos gen. Patton, kuris “nematė skirtu
mų” tarp fašistų ir anti-fašistų) šlubuo
ja. Anglijos politika toje Vokietijos da- 
lyj, kurią anglai valdo, — šluobuoja. Vi
soki hitlerininkai, fašistai gauna užu- 
vėją, kuomet anti-fašistai, sėdėję Hitle
rio koncentracijos stovyklose, yra pa
neigti, nebepaisomi.

Trumpai Besidžiaugę Laisve
Prieš tūlą laiką atrodė, kad Argenti

noje iš tikrųjų jau bus grįžtama prie 
konstitucinės santvarkos. Atrodė, kad 
Perono valdžia pasitrauks ir leis žmo
nėms pravesti rinkimus.

Deja, tai buvo iliuzija. Šiandien Ar
gentinoje ir vėl viešpatauja tamsioji fa
šizmo naktis. Tūkstančiai žmonių sukiš
ta į kalėjimus. Visokis darbininkų ir an- 
ti-fašistinis judėjimas užgniaužtas.

Universitetą studentai streikuoja. 
Aukštesnės mokyklos patampa savos rū
šies barikadomis.

Nereikia, tačiau, iš to daryti išvadą, 
būk Argentinoje taip amžinai ir pasi
liks. Ne. Antifašistinis liaudies judėji
mas ten yra tvirtas ir vienokioje ar ki
tokioje formoje pasireikš ir pasireikš 
taip, kad Perono - Farello valdžiai teks 
eiti į pragarą!

Šiandien ne vienas amerikietis vei
kiausiai galvoja: Kokią klaidą padarė 
Amerikos delegacija San Francisco kon
ferencijoje reikalaudama įsileisti Argen
tiną į Jungtinių Tautų šeimą! Atsimena 
Amerikos žmonės ir tai: Koks teisingas 
buvo Molotovas, reikalavęs Argentinos 
neįsileisti j Jungtinių Tautų šeimą,— ne
įsileisti tol, kol ji nebus demokratinė!

Austrijoje tas pats. Italijoje negeriau. 
Jei paimsime Tolimuosius Rytus, ma

tysime tą patį. Anglijos (socialistinės 
valdžios) kariuomenė šaudo Indo-Chini- 
jos patrijotus, trokštančius laisvės ir ne
priklausomybės. Savo brutališkiems dar
bams jie kviečiasi talkon japoniškus ka-. 
reivius. Rytų Indijosd Anglijos kariuo
menė slopina tų kraštų'gyventojus, rei
kalaujančius laisvės.

Japonijoje visoki demokratinio nusis
tatymo žfnonės, kovotojai, dar vis tebe
sėdi kalėjimuose, kuomet karo krimina
listai tebevaldo Japoniją.

Maršalas Žukovas Neatvyks.
Pasirodo, jog peranksti apsidžiaugė 

tie, kurie tikėjosi matyti Amerikoje (šią 
savaitę) Tarybų Sąjungos maršalą Žu
kovą. Jis neatvyks. Oficiališkai paskelb
ta, kad maršalas negalįs atvykti dėl li- 

• gos. Galima dalykas, kad jis susirgo. .
Yra tačiau spėjimų (Amerikos komer

cinė spauda tai atlieka), jog maršalas 
Žukovas neatvyksiąs Amerikon dėl “po
litinės ligos”. Esą, jis neatvyksiąs šiuo 
tarpu dėl to, kad Londono konferencija 
nepasisekė, kad Jungtinėse Tautose pa
sireiškė krizis, ir t.t.

Gali būtį tiesos ir šiame spėjime. 
Kiekvienam aišku, kad Jungt. Tautose 
pasireiškė krizis. Žukovas neina diplo
matinių pareigų, todėl jis to krizio iš
spręsti negalėtų. Tolydžio, šiuo metu, kai 
buržuazinė spauda tiek pamazgų pila 
ant Tarybų Sąjungos, nebūtų jokio sma
gumo jam čia svečiuotis.

“Misionierių” laišką, kurį 
paskelbė tautininkų spau
da, jau pereitą savaitę gavo 
ALT Vykdorhasis Komitetas. 
Tuojau buvo įgaliotas prez. 
L. šimutis pasimatyti su p. 
Oliu, kuris tą laišką pasira
šė, ir patirti, ko jie nori.

Pasimatymas įvyko ir pa
aiškėjo, kad “misionieriai” 
jau yra nutarę važiuoti į 
Washingtona ir turi padarę 
visus planus, ką jie tenai 
veiks. Kada p. šimutis pa
klausė, tai kamgi mus kvie
čiate, jeigu jau viską esate 
nutarę? Seniai žinojote, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukia visuotiną Kongresą, 
bet skubinatės užbėgti .jai už 
akių — reiškia, norite veikti 
atskirai ir nieko nepaisote. 
Taigi ar kviečiate mus, kai
po svečius? P-as Olis atsa
kė: Taip. Jūs atvyksite pas 
mus į svečius, o .paskui mes 
atvyksime į svečius pas jus, 
į Kongresą.

Iš1 bendro " žygio “vardan 
kenčiančių šimtų tūkstan
čių” pasidarė — pasisvečia
vimas !

Bet p. Olis niekuomet ne
iškenčia nepaleidęs ' dūmų 
publikai į akis. San Francis
co konferencijos metu jisai 
gyrėsi turįs iš valstybės de- 
partmento “raštišką Misijos 
reprezentacijos užgyrimą su 
teise dalyvauti Konferencijos 
plenumo susirinkimuose,” 
kas bus aiškus blofas ir pu
blikos mulkinimas.

Dabar jo pasirašytame 
laiške pučiama naujas bur
bulas.

“Misionierių” Burbulas
šitame laiške pasakojama, 

kad “misionieriai” matėsi su 
valstybės sekretoriaus pava
duotoju, p. Dean Acheson, 
ir patyrė iš jo nuostabių da
lykų. Girdi,—

“. . .Iš audijencijos su Un
dersecretary of State Dean 
Acheson ketvirtadienį, Rug
sėjo 20,1945,. Amerikos^ Lie
tuvių Misija oficialiai paty

rė, kad Lietuvos nepriklauso
mybės byla galima laimėti 
vien tik skubia akcija Wash
ingtone.”

Įdomūs čia žodžiai: “ofi
cialiai patirta.” Vadinasi, 
valdžia “misionieriams” pa
sakė, kad Lietuvos bylą jūs 
galite laimėti, jeigu skubiai 
veiksite Washingtone!

Išeina taip, kad valstybės 
departmentas ragino “misio
nierius” ūmai daryti “akci
ją” Washingtone, nes kitaip 
Lietuvos byla bus pralaimė
ta; o pats valstybės depart
mentas prisipažino esąs be
jėgis. Ir tai vis “oficialiai.”

Tai, žinoma, didžiausias 
absurdas, koks tik gali būti. 
Ims valdžios atstovas ir kal
bės taip, kad valdžia nepa
jėgia išspręsti tarptautinio 
klausimo be p. Olio ir jo sė
brų pagalbos!

Mes esame taip pat šį-tą 
girdėję apie tą jų pasikalbė
jimą su p. Achesonu. Kiek 
mums yra žinonta, tai jiems 
net nebuvo pasakyta, kad 
Lietuvos klausimas dabar 
yra svarstomas, arba kada 
jisai bus svarstomas.

Kam gi tad ponai “misio
nieriai” šitokius muilo bur
bulus pučia? Jie bando įti
kinti publiką, kad jų sugal
votas “žygis į Washingtona” 
tai paskutinė proga išgelbė
ti Lietuvą. Todėl, girdi, 
remkite! Duokite pinigų !

Šitokie publikos “strioši- 
iiįįnai” daro daug žalos, nes 
atitraukia visuomenę nuo 
rimto ir planingo darbo. Ka
da žmonės, nugąsdinti vieną 
sykį ir kitą sykį, pamato, jo- 
gei tai buvo blofas, tai jie 
paskui nebenori tikėti, nė kai 
ateina tikras reikalas. (N., 
spal. 1 d.).

MISIJONIERIŲ RANKA 
TARYBININKAMS

Clevelando Dirvoje skai
tom: “Misija vėl tiesia ran
ką tarybai.” Girdi, “atsi
žvelgiant į kritingą Lietu
vos likimą paskutinėse le
miamose valandose, Ame
rikos Lietuvių Misijos va
dovybė vėl tiesia savo 
draugišką ranką Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovy
bei, kviesdama į bendrą žy
gį Lietuvos laisvei ir ne
priklausomybei ginti.” Ta
rybai laišką pasirašo šios 
smetoninės fišės: Olis, 
Kumskis, Žiuri, Karpius ir 
Juozas Tysliava. (Dirva, 
rugs. 28 d.)

Kitoje vietoje toje pačio
je Dirvoje gvoltu šaukia 
kunigas Jonas Bakšys. ‘Aš 
reikalauju vardan Dievo 
meilės”, sako kun. Bakšys, 
“kad ‘teisingieji’ ir ‘pas
merktieji’ bei ^atsiskyrėliai’ 
kuogreičiausia panaikintų 
tą kenksmingą, tarpusa- 
vę kovą ir jungtinėmis visų 
Lietuvių pajėgomis šauktų 
Visuotiną Kongresą, su
jungtų fondus ir sukurtų 
vieną Autoritetą kovai už 
Lietuvos laisvę”.

Vadinasi, spaudimas ant

Mūsų klerikalai labai su
sirūpinę pabėgėliais Vokie
tijoje. Jie, mat, žino, kad 
ten randasi jų plauko žmo
nių, kurie padėjo naciams 
Lietuvą naikinti ir paskui 
turėjo su jais neštis iš Lie
tuvos. Pavyzd., gener. Sta
sys Raštikis kur nors randa
si Vokietijoje. Raštikis bu
vo didelis Lietuvos klerika
lų šulas. Bet ką jis dirbo 
Lietuvoje, kai naciai užėjo? 
Kodėl klerikalų spauda 
(Dra u g a s, Darbininkąs, 
Amerika) iki šiol nėra nie
kur pasakę savo skaityto
jams, kad tas jų kolega ben
dradarbiavo su vokiečiais ir 
kad jis yra karo kriminalis
tas? -I

O kad gen. Raštikis pa
dėjo naciams, pardavė savo 
tautą, tikėjo Hitlerio laimė
jimui ant visos žmonijos, 
tai sužinome iš jo paties lū
pų. Dar daugiau, iš jo lūpų 
sužinome daugiau ir apie 
kitus niekšus, dirbusius su 
naciais, troškusius naciu lai- 
mėjimo.

Lietuviškų nacių parašy
tojoje ir išleistojoje knygo
je “Bolševizmo Metai” ran
dame ir gen. Stasio Rašti
kio staipsnį “Lietuvos Ka
riuomenės T r a g ed i j a”. 
Straipsnis rašytas už kele
to mėnesių po nacių užgro
bimo Lietuvos. Raštikis ir 
kiti Lietuvos klerikalai, ma
tyt, jau buvo savo viltis ir 
likimą surišę su tais mirti
naisiais visos žmonijos prie
šais —vokiškaisiais plėši
kais. Raštikis šaukia:

“Mūsiį tauta... prieš pus
metį susilaukė išlaisvinimo 
iš baisios raudonojo teroro 
vergijos ir dabar su džiaugs
mu virpančia širdimi ver
žiasi į aktyvią kovą už nau
ją ir geresnę tvarką Naujo
joje Europoje, norėdama 
būti verta ir gauti sau tin
kamą ir garbingą vietą lais
vąjį}, tautą tarpe.”

“Naujoji Europa” buvo 
Hitlerio obalsis. Raštikis sa
ko, kad lietuvių tauta “su 
džiaugsmu ir virpančia šir
dimi veržiasi į aktyv. kovą” 
už tą Europą. Ir tai rašė 
jau už kelių mėnesių, už 
pusmečio po nacių siautėji
mo Lietuvoje! Aišku, kad 
tiktai klerikalų, šulas Raš
tikis ir kiti nieKŠąi ir par
sidavėliai “su džiaugsmu ir 
virpančia širdimi” veržėsi 
Hitleriui talkon, bet begė
džiai bandė įkalbėti svietui, 
kad tatai daro lietuvių tau
ta !

Iš Raštikio straipsnio su
žinome, kad jis pats ir jo 
bendraminčiai palaikė ar
timus ryšius su vokiečiais ir 
turėjo planus Lietuvos ka
riuomenę atiduoti Hitleriui. 
Pavyzdžiui, Raštikis sako, 
kad Lietuvos kariuomenės 
Devintasis Pėstininkų Pul
kas “buvo pradėjęs žygį iš 
Marijampolės Vokietijos 
link”. Pulko vadovybės, tai 
yra, konspiratorių nelaimei,

Grigaičio, Šimučio ir Vai
dylos labai didelis. Čia sme- 
tonininkų ilga fašistinė ran
ka ištiesta, čia kunigas 
“reikalauja vardan Dievo 
meilės”. Ar tarybininkai at
silaikys prieš tokias dideles 
pagundas?

Tuo tarpu nei smetoni- 
ninkų, nei tarybininkų lais
va Lietuva neprašė ir neį
galiojo už ją kovoti. Ame
rikos Lietuvių Misija ir A- 
merikos Lietuvių Taryba y- 
ra suktų politikierių prie
monė mulkinimui Amerikos

Tarybų Lietuvos vyriausy
bė apie tą žygį sužinojo ir 
suokalbį sugriovė. “Už tai”, 
girdi, “vėliau^ pulkui teko 
smarkiai nukentėti”. Kons- 
piratoriai, lietuv. Hitlerio 
agentai, suprantama, buvo 
suimti ir nubausti.

Ne visi, tačiau, kaip pasi
rodo, buvo susekti ir suimti. 
Kitiems pavyko pasprukti. 
O kur jie spruko? Tegul at
sako pats Raštikis:

“Kai kurie, daugiausia 
nevedę, be šeimų, karinin
kai jau birželio—liepos mė
nesiais pradėjo bėgti iš ka
riuomenės į Vokietiją. Pa
vyzdžiui, mūsų karo laivo 
‘Prezidentas Smetona’, vė
liau perkrikštyto ‘Pirmū
no’ vardu kapitonai leite
nantai Povilas Labanaus
kas ir Vytautas Kuzinas ir 
jų jaunesnysis leitenantas 
Ričardas-Bernardas Nakas 
liepos 20 d. 20 vai. 30 min. 
būrine jachta ‘Nijole’ iš 
Šventosios uosto išplaukė į 
atvirą jūrą ir negrįžo. Pa
ieškojimai nedavė jokią vai
sią —karininkams pasisekė 
pabėgti į Vokietiją... Kiti 
bėgo sausumos keliu, per 
‘žaliąją sieną’...”

Netenka abejoti, kad šitie 
hitlerininkai, dar prieš ka- 
rd pasprukę pas Hitlerį, da- 
bJr randasi tarpe pabėgėlių 
Vokietijoje.

Gen. Raštikiui ir kitiems 
hitlerininkams labai nepati
ko tarybinės vyriausybės pa
stangos sudemokratinti Lie
tuvos kariuomenę, .padaryti 
ją atsakominga liaudžiai. 
Girdi:

?’Po bolševikų įsiveržimo 
į Lietuvą, per dvi savaites 
darytos paviršutiniškos re- 
formo&.-jkariuomenei sude- 
mokratinth komunistų jo
kiu būdu negalėjo patenkin
ti. Spaudoje, susirinkimuo
se ir mitinguose vis daugiau 
buvo girdėti puolimų ir 
priekaištų kariuomenei... 
Buvo reikalaujama kariuo
menę radikališkai pertvar
kyti, perorganizuoti, perfor
muoti, visai sudemokratin
ti”

Toliau:
“Liepos 17 buvo paskelb

tas slaptas liaudies kariuo
menės vado įsakymas No. 29 
reikalaująs įvykdinti kari
ninkų, puskarininkų ir ci
vilinių tarnautojų atestavi
mas.

“Įsakyme buvo pabrėžta, 
kad atestacijose turi atspin
dėti, ar atestuojamasis su
geba ir ar nusiteikęs tinka
mai eiti liaudies kariuome
nės uždėtas pareigas. Buvo 
paaiškinta, kad karininkų 
atestacijos 16 p. žodžiai 
‘valstybiškumas ir tautišku
mas’ reikia suprasti kaip 
klausimą, ar atestuojama
sis nusiteikęs ir kokiame 
laipsnyje ginti liaudies in- 

! teresus ir ar pasiryžęs nau- 
■ josios liaudies vyriausybės 
siekimus vykdyti...”

Pagaliau:
“Šiame demokratinimo 

darbe svarbiausiu žingsniu 
buvo kariuomenės įtrauki
mas į politiką ir politinių 
vadovų paskyrimas. Nede
mokratišką karininką ir 
puskarininką pašalinimas 
iš kariuomenės buvo taip pat 
šios rūšies darbas.”

Gi smetoniškojo fašizmo 
išauklėtiems ir Hitleriui 
parsidavusiems gen. Rašti
kiui ir kitiems šitas Lietu
vos kariuomenės demokra
tinimas negalėjo patikti ir 
nepatiko. Jie tuo būdu dar 
uoliau pradėjo darbuotis 
pardavimui Lietuvos Hitle- *

T 4-

lietuvių ir žvejojimui po jų riui.
kišenius. * i (Tąsa 5-me pusi.)
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Demokratija ir "Demokratija”

Paniurę Japonijos kariai Tokio gatvėse sėdėdami laukia demobilizacijos in
strukcijų. Kairėj matomasis oficierius teikia direkcijas. (J. V. Laivyno paveikslas 
per Federated Pictures).

Knygos supleškėjo, bet 
keršto valanda jau atėjo.

V. Paukštys.

• /*- a ♦.■ ' , •'■ t"*• ’■’1a •’.•

įžeidimas, išniekinimas ir iš
juokimas tikybos.

—Tikrai taip, jūsų ekse
lencija. Aš dar užmiršau pa
žymėti, kad toj knygoj sako, 
jog autorius rinko nuo mėšly
no skiedreles ir pardavinėjo, 
kaipo atvežtas iš Jeruzoliaus 
nuo Kristaus kryžiaus. Ir kas 
blogiausia, kad gautus pinigus 
nesiuntė popiežiui, bet patys 

I sunaudojo.
—Tai dar ir šventvagystė! 

Jeigu autorius paklius į poli- 
cijos rankas, jis bus perduo
tas dvasiškijai, o pastaroji pa
siųs jį laužan. Dabar policija 
kuo greičiausiai turi konfis- 

i kuoti visus tos knygos ekzem- 
pliorius, išvežti už miesto, su
kurti laužą ir sudeginti. De
ginimo laiku turi dalyvauti vi- 

B sų mūsų valstybės aukštųjų 
įstaigų atstovai ir dvasiškijos 

f • •- -atstovai, nes knygoj paliečia-
y ’ J |ma ir tikyba. Tuo pačiu laiku’ 

jieškoti ir būtinai surasti be
sislapstantį knygos autorių B. 
Raveną. šis mano nuosprendis 
turi būt tuojaus gyveniman 
įvykintas.

Už kelių minutų ginkluota 
nuo galvos iki kojų policija 
apsupo Mokytojų Sąjungos pa
talpą, sukrovė į vežimą visas 
knygas ir leidosi užmiestin. 
Ten jau buvo rengiamas lau
žas. Susirinko atatinkamų įs
taigų atstovai; atėjo su knyga' 
ir cenzorius. Kada viskas bu
vo užbaigta, kunigas perskai
tė prakeiksmo maldą, tai yra, 
prakeikė autorių ir jo knygą,, 
pašventino laužą ir pareiškė: 
Lai šios knygos dūmai kyla į 
aukštybes ir šaukia- atmoniji- 
mo prieš visus heretikus.

Laužas pradėjo pleškėti, bet 
dūmai nekilo į aukštį, o sklei- 
dėsi po žemę. Tuomet iš mi
nios pasigirdo balsas:

—Dūmai skleidžiasi po že
mę ir jie šaukia minias prie 
keršto tiems, kurie sukūrė šį

Sausio 
m., vice 
Barkausko 
po sudeginta B. Trave-
no knyga “Mirusiųjų 
Laivas.” r

Lietuvos ministerių kabine
te, pasipūtęs, kaip kalakutas, 
sėdi vice-ministeris Barkaus
kas, iki kaulų smegenų, nes 
galvoje neturėjo, permirkęs į 
smetoniniu raugu. Staiga į • 
Barkausko kabinetą įsiveržia | 
cenzorius, laikydamas ranko-, 
je knygą, žemai nusilenkia iri 
prabyla:

— Ponas ministeri...
— Kada tu, mužikpalaiki, 

išmoksi, kaip reikia į aukštus 
pareigūnus atatinkamai kreip
tis? Ar tu nežinai, mužiko 
vaike, kad aš ne ponas, bet 
ekselencija!— užbliovė 
kauskas.

— Taip, pon.. 
sų ekselencija. Aš, va, 
šiau knygpalaikę...

— Ar tu manai, kad 
Apšvietos Ministerijos 
ministeriui, reikalingos 
knygpalaikės? Juk žinai, kad 
aš jokių knygų neskaitau, nes 
ne mano darbas. Jas privalo 
cenzoriai skaityti.

— Tikrai taip, pon... tai 
yra, jūsų ekselencija. Ir aš 
šią knygpalaikę net tris sykius 
perskaičiau.

— Ar taip tau patiko, kad 
net tris sykius skaitei ?

— Anaiptol ne, pon... tai 
yra, jūsų ekselencija, bet kad 
galėčiau tinkamiau jūsų ekse- 
lencijai raportuoti.

—Tai ir raportuok, niekų 
netauzijęs, nes žinai, kad mi
nisterių laikas brangus.

—Ši knygpalaike, jei ją pa- 
x leisti svietan, apvers viršun 

kojomis visą mūsų šalį, su
naikins valstybės pamatus ir 
mes atsidursime ore kabą.

—Na, na, ar jau taip baisi 
ši knyga?

—Tikrai taip, jūsų ekse
lencija. Pirmiausiai, pats kny
gos vardas — “Mirusiųjų Lai
vas.” Išrodo, kad po 
šventą žemelę mirusieji lai
vais plaukioja ir jei taip, tai 
kas gali užtikrinti, kad jie 
Nemunu į Kauną neatplauks 
ir visas valstybines vietas ne
užims?

—Knygos vardas mūsų ša
lyje neleistinas. Kas toliau ?

—Toliau dar baisiau! Visas 
valstybes “bestijomis” vadina. 
Išeina taip, kad aš, valstybės 
cenzorius ir jūsų ekselenci
ja — esame bestijos.

—Ar taip ?! Ir Lietuvą ?
—Suprantama, jei visas va

dina. tai ir Lietuva tame 
skaitmenyje.

—Kas daugiau?
—Jų ekselencijas konsu

lus irgi bestijomis vanoja ir 
dar kitokių prismokų pride
da. . .

—Užteks, užteks! 
parašė ?

—Palaukite, jūsų 
cija, nors tris sykius 
bet autoriaus pavardę užmir
šau. — Atsiverčia knygą ir 
žiūri. — štai, suradau—koks 
tai B. Travenas.

—Ar mūsų rašėjų sąraše 
yra toks sutvėrimas?

—Nėra, — jūsų "ekselen- 
cija.

—Tai koks nors pogrindi
nis gaivalas. Kur mūsų žval
gyba, kad tokį paukštį klėt- 
kon nepatupdo! Apie tai rei
kės pranešti apsaugos minis
teriui.

—Veikiausiai pogrindinis,— 
jūsų ekselencija, — nes tokį 
rasėją ir aš pirmą sykį gir
džiu. Beje, tarnaitė sakė, kad 
esąs meksikietis, bet argi ta 
varna nusimano ką nors apie 
rašėjus ir literatūrą. ..

• —Užtenka! Kas ją išleido?
—Mokytojų Sąjunga, jūsų 

ekselencija.
—Ar taip?! Mano pavaldi

niai tokius raštus leidžia! Aš 
juos visus pavesiu kriminalės 
policijos globon! O dabar 
knygos reikalu. Pirmiausia — 
pavadinti “Mirusiųjų Laivas,”

Susitarsią Žibalo Darbi
ninkai su Bosais

Washington. — Praneša
ma, kad tarpininkaujant 
valdžios atstovams, CIO 
Žibalo Darbininkų Unija ei
na linkui susitarimo 
kompanijomis. Pradiniai 
nija reikalavo pridėt 
nuošimčių uždarbio.
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Prakalbos Sveikatos Klausimu
Spalio 21-mą dieną įvyks 

prakalbos sveikatos klausimu. 
Šias prakalbas rengia 
20-tos kuopos Moterų 
rius. Lietuvių didžiulėje 
tainėje, 315 Clinton St.
džia 2 valandą po pietų. Į- 
žanga dykai. Kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newark, N. J.

Dr. J. J. Kaškiaučius, jau 
kelius sykius yra kalbėjęs mū
sų mieste ir kiekvieną sykį 
jis suteikia mūs klausytojams 
daug naudingų bei svarbių 
patarimų sveikatos reikalais. 
Tad nėra, abejonės, kad ir šį 
sykį jis mums papasakos daug 
naujų, dalykų sveikatos reika
le. Nes karo laikotarpy medi
cinos mokslas pažengė dide
liu šuoliu pirmyn su naujais 
išradimais, o Dr. J. J. Kaš
kiaučius irgi žengė pirmyn su 
tais naujais išradimais. Ir da
bar jis tą savo žinojimą kaip 
tik papasakos ir ‘mums, o tas 
yra labai svarbu.

Tad, visi vietos ir apylin
kės lietuviai esate kviečiami 
dalyvauti šiose prakalbose, 
kur išgirsite daug naujų — 
svarbių dalykų dėl savo svei
katos palaikymo.

širdingiausiai užprašo visus 
dalyvauti.

Moterų Skyrius

Mr. H. L. Matthews ir 
Mr. C. L. Sulzberger, apra
šydami 
penkių didžiųjų valstybių 
užsienio ministerių 
renciją sako, kad vyriau
sias nesusitaikymas yra, tai 
dėl demokratijos. Sovietų
Sąjungos atstovai vienaip 
aiškina demokratijos reikš
mę, o Amerikos, Anglijos ir 
kitų kapitalo šalių atstovai 
kitaip. Iš to išplaukia skir
tingas priėjimas prie esa
mos tvarkos Bulgarijoj, 
Rumunijoj, Vengrijoj, Ju
goslavijoj, Graikijoj, Itali- 

šalių.
Kas gi yra demokratija? 

Tai žodis paimtas iš graikų 
kalbos, kuris reiškia liau - 
dies galia — valia. Graikų 
kalboj “demos” — reiškia 
paprastus žmones, gi žodis 
‘kratos” — galią arba val
džią. Iš tų dviejų žodžių 
ir sudarytas pavadinimas 
demokratija — paprastų 
žmonių galia, arba papras
tų žmonių valia.

Sovietų Sąjungos diplo
matija laikosi supratimo, 
kad tikroji demokratija yra 
tik tada, kada darbo liau
dis — šalies gyventojų di
džiuma, turi savo rankose 
valią ir galią. K. Marksas 
ir F. Engelsas “Komunistų 
Manifeste” mokė:

“Pirmu žingsniu darbi
ninkų revoliucijos turi būti 
pakėlimas proletariato į 
viešpataujantį laipsnį —už
kariavimas demokratijos.” 

‘ Leninas mokino-:'“Valsty
be sovietinėj formoj yra 
aukščiausia forma demo
kratijos, o būtent proletari
nės demokratijos, kuri yra 
griežtai priešinga buržua
zinei demokratijai, nes pa
staroji yra tik užmaskavi
mas buržuazijos diktatū
ros.”

Buržuazinės demokrati
jos šalininkai su tokiu de
mokratijos apibūdinimu ne
sutinka. Jie mano, kad de
mokratiją supranta tik tam 
tikri žmonės, kad ji nepri
einama nei paprastiems 
darbo žmonėms, nei koloni
jų milionams žmonių. Ki
tais žodžiais, jie supranta, 
kad demokratija yra tik ta
da, kada kapitalistai valdo 
fabrikus, kasyklas, šaly tur
tus, spaudą, laiko savo ran
kose valdžią, mažuma vieš
patauja, suteikiant didžiu
liai balsavimo teises.
“Demokratija” ir Demokra

tija Praktikoj
• Jungtinės Tautos kariavo 

prieš hitlerizmą, fašizmą ir 
Japonijos imperializmą, 
prieš tyroniją ir už demok
ratiją. Sovietų Sąjungos su
pratimu už liaudies teises,

Laisve—Liberty^ Lithuanian Daily Trečias puslapis
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už liaudies galią ir valią. 
Amerikos ir. Anglijos kapi
talistų supratimu už buržu
azinę demokratiją. Tai pa
žiūrėkime, kaip demokrati
ja praktikoj vykinama?

Ispanijos ir Argentinos 
fašistai atvirai rėmė Hitle- 
rį ir jo gaują; Turkija, 
Švedija, Šveicarija ir Por
tugalija tą patį darė kiek 
atsargiau, bet kaip Hitleris 
ir Mussolinis tapo sumušti, 
tai Anglijos ir Jungt. Val
stijų diplomatai puikiai su
sitaikė su tų šalių valdo
nais. Argentina buvo pri
imta net į Taikos Palaiky
mui Konferenciją San Fran
cisco mieste ir tai skaityta 
pergale prieš Sovietų Są
junga, “demokratijos laimė
jimu.”

Franci ją, Belgiją, Holan- 
diją, Daniją, Norvegiją ir 
Italiją išlaisvino Amerikos 
ir Anglijos karo jėgos. Da
nijoj karalius, kuris gra
žiai sugyveno su Hitleriu, 
gražiai sugyvena ir su “de
mokratija”. Belgijoj, kur 
žmonės priešinosi reakcijai, 
tai prieš juos panaudota 
Anglijos armija. Italijoje 
dar ir dabar galime rasti 
“gerus” Mussolinio miestų 
majorus ir kitus valdinin
kus. Tiesa ten partizanai 
užmušė Mussolinį ir jo sėb
rus, bet tai ten, kur nebuvo 
atėjus anglų armija, kur 
viešpatavo partizanai. Ang
lija deda visas pastangas 
grąžinti prie galios kakalių 
ir tuo būdu paralyžiuoja i- 
talų liaudies valią, demok
ratijos plėtimąsi.
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Bet aiškiausiai pasirodė, 
kokios “demokratijos” An
glijos torės ir dabar “socia
listai” - darbiečių vadai, 
nori, taį Graikijoj. Kada 
Raudonoji Armija prasimu
šė į Jugoslaviją ir supo na
cius Graikijoj, tai hitleri
ninkai iš ten išsinešdino. Iš
lipo anglų armija ir tuč
tuojau susijungė su grai
kų fašistais, kvislingais, 
taipgi ir su Hitlerio polici
ja, kuri ten per penkis me
tus viešpatavo, karui prieš 
graikų partizanus. Kariavo 
du mėnesius, tūkstančius 
partizanų nužudė, dešimtis 
tūkstančiu sugrūdo i kalė
jimus, o Mr. Churchill juos 
išvadino “kalnu razbainin- 
kais ir komunistais.”

Vokietijoj tas pats. Ka
da Amerikos armija užėmė 
Pareinį, tai vokiečiai žemių 
savininkai aprašė, kad jiems 
paliktų atvežtus iš kitų ša
lių vergus — žemę įsėti. Ir 
J. V. i9-tos armijos koman- 
dierius sutiko, net lapelį iš
leido, įskydamas po prie
varta nacių atvežtiems žmo

nėms pasilikti senoj vietoj 
ir žemę dirbti.

Gi generolas Patton ne 
vien paliko nacius valdžioj, 
jų policiją, bet net pareiškė, 
kad jis netikti į vokiečių 
žvėriškumą, kad jis žiūri į 
apkaltinimus, kaipo “į de
mokratų ir republikpnų fai- 
tą laike rinkimų”, ir pridė
jo: “Tai ko jūs norite, ar 
kad būtų daug komunistų?”

Taip “demokratiją” pra
veda anglai ir amerikiečiai 
Europoj. Dar blogiau daly
kai yra Azijoj.

Azija yra didžiausia , pa
saulio dalis ir turi daugiau
siai gyventojų. Indija užima 
1,582,000 ketv. mylių plotą 
ir turi apie 400,000,000 gy
ventojų. Tai Anglijos kolo
nija. Žmonės baisiausiai pa
vergti. Anglijos torės ir “so
cialistai” vis mano, kad in- 
dusai dar negali patys val
dytis, jiems “demokratija” 
nesuprantama. Galima lauk
ti ten milžiniško gaisro.

Chinija yra kita didžiau
sia Azijoj šalis, ji užima 4,- 
314,000 ketv. mylių ir turi 
apie 460,000,000 gyventojų. 
Pirm karo Europos ir Ame
rikos imperialistai ten vieš
patavo su pagalba generolo 
Chiang Kai-sheko ir vietos 
gubernatorių.

Karo sąlygose komunis
tai ir Chinijos Sovietai ban
dė bendradarbiauti su gen. 
Chiang Kai-sheku ir bend
rai gintis nuo japonų. Chi
nijos sovietinis plotas turi 
apie 100,000,000 gyventojų. 
Komunistai ir demokratai 
stengiasi susikalbėti su 
Chiang Kai-sheku ir nori, 
kad Chinijoj būtų demokra
tine tvarka.

Bet demokratija nevieno
dai supranta. Gen. Chiang 
Kai-shekas su pagalba A- 
merikos karo jėgų, kvislin- 
gų ir japonų stengiasi pa
grobti kuo daugiau Chini
jos, užimti miestus, kur pir
ma buvo japonai, kad jis 
būtų galingesnis prieš ko
munistus. Amerikiečiai or
laiviais atvirai vežė gene
rolo Chiang Kai-sheko ar
miją, kad tik “aplenkus” 
komunistų armijas. Kas bū
tų atsitikę, jeigu Sovietų 
Sąjunga iš kitos pusės būtų 
padėjus komunistams?

Nors gen. Chiang Kai-she- 
kas džiaugiasi, kad jis “ap
lenkė” komunistų armijas, 
užėmė miestus, bet jo įsi
galėjimas taip menkas, kad 
be japonų jis negali apsei- 
ti.

Štai Mr. Ed. Souder, Jr, 
rašo, kad jis laikosi tik su 
japonų ir chinų kvislingų 
(buvusių japonų bernų) pa
galba. Kitas radijo kom. 
Mr. Don Pryor pranešė, 

(Tąsa 5-me pusi.)

Mirė Walter Stasiulis, 28 
metų amžiaus. Tarnavo ant 
laivo ir buvo kapitonu. Paliko 
dideliame nuliūdime tėvus, 
brolį ir seserį. Reiškiam gimi
nėms užuojautą.

Mūsų lietuviai sulaukėme 
naują lietuvį krautuvininką, 
tai Antaną Kaulavičių.

Kazimieras Walantas at
rašė laišką motinai iš Vokie
tijos Jis rašo, kati sueina lie
tuvius raudonarmiečius, kal
basi su jais. Jie turi šeštadie
nį liuosą nuo savo pareigų, 
tik jis nesupranta to, kad jie 
nenori per tą liuosą dieną ap
lankyti Lietuvą. Bet per vieną 
dieną negalėtų pasiekti Lie
tuvą ir atgal, kadangi jie yra 
dar apie 20 kilometrų nuo sto
ties. Amerikonai nesupranta, 
kodėl tie kariai “nenori” ap
lankyti Lietuvą, neišsiaiškina 
to, kad į dieną negalima.

Kitas dalykas, lietuviai 
raudonarmiečiai yra taupūs, 
nenori savo algas praleisti, 
kiek gali, taupo.

• Kiek girdėti, tai mūsų apy
linkėj Roko svetainė greitai 
bus gatava. Aš kviečiu visus 
lietuvius parengti kokį paren- 
gimėlį pagalbai Lietuvoj mū
sų brolių ir sesučių, kurie 
tiek daug nukentėjo nuo vo
kiečiu karo. Pasidarbuokime 
tam svarbiam reikalui.

F. A. L.

Waterville stoty besikalbant 
žingeidavo ar įvyks šiemet 
dienraščio “Laisvės” vajus. 
Dabar vajus paskelbtas ir 
kiekvieno skaitytojo yra pa
reiga rūpintis ir gauti naujų 
skaitytojų.

Dover Foxcroft tapo įkalin
ta moteris C. Williniski, 25 m., 
už nužudymą tik gimusio kū
dikio. Lavonas rastas pečiuj. 
Pavieto gydytojas sakė, 
vaikas buvo gyvas įdėtas 
čių. Moteris padėta po 
000 kaucijos iki teismo.

Miss 
Anson, 
lium ir iš miško išbėgo lauki
nė stirna, šoko ant auto, iš
daužė duris ir sumušė prieki
nį lango stiklą. Tą patį vaka- 
karą ir G. Dunphy buvo suti
kęs didelį elnią, tik šis ant 
auto nešoko.

čia ant kelių matosi daug 
suvažinėtų šeškų (skunkių), 
mat juos apakina auto šviesos 
ir tada jie patenka po ratais.

Jauna Mergaitė

AT THE MARSEILLE, FRANCE, Port of Embarkation, combat vet-; 
eran Sgt. Reginald Gaudinicr, Ossining, N. Y., using both hands to juggle 
his equipment, lets American Red Cross giri Žalia Kennedy, Watsonville, 
Calif., tuck an extra pack of cigarettes into his pocket. Red Cross workers 
also serve canteen snacks to out-going soldiers. (Official ARC photo by. 
Atkins.) 1

Šaukiamas Labai Svarbus 
Pasitarimas

šiuo atsikreipiama į visus 
demokratiniai n u s i t eikusius 
lietuvius labai svarbiais klau
simais. Kadangi yra šaukia
mas Antrasis Amerikos De
mokratinių Lietuviu Suvažia
vimas, lapkričio 23-24 dieno
mis, Pittsburgh, Pa.; kadan
gi yra rengiamas Lietuvos 
vaikučių sušelpimui didelis ir 
visą Bostono apylinkę liečian
tis koncertas lapkričio 11 die
ną, So. Bostone; kadangi lap
kričio 4-tą dieną yra rengia
ma puikioji operetė: “Kada 
Kaimas Nemiega,” — Law
rence, Mass., ir kadangi mū
sų pačių vietinių organizaci
jų reikalais būtinai reikia pa
sitarti, o čia ir Laisvės vajus, 
tad ir yra šaukiamas labai 
svarbus pasitarimas šiais ir ki
tais klausimais, ateinantį sek
madienį, spalių (October) 7 
dieną, 2 vai. po pietų, Liet. 
Piliečių Kliube, 338 Central 
St., Lowell, Mass.

Draugai ir draugės, dėl virš 
minėtų reikalų laikąs per 
trumpas, kad laikyti, bei šauk
ti atskirus susirinkimus, rei
kia veikti greitai, todėl šau
kiamas bendras visų demo
kratinių lietuvių susirinkimas 
^endram aptarimui.

Nepaisant, prie kokios 
ganizaijos ar draugijos 
kuopos priklausote, arba 
ir visai nepriklausote, bet jums 
rūpi lietuvių gerieji darbai, 
dalyvaukite šiame visuomeniš
kame pasitarime.

Ypatingai Laisvės, Vilnies 
ar Liaudies Balso, kaip ir Tie
sos skaitytojai privalo daly
vauti šiame susirinkime. Šis 

J susirinkimas turi būti platus, 
i visuomeniškas, atstovaujantis 
vietinių lietuvių demokratinę 
srovę. Tad lai niekas nepasi
lieka nuošaliai šio susirinki
mo.

1 -'šaukia bendrai vietinių or
ganizacijų komitetai.

Pasirašo J. M. Karsonas.

to
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Extra Points!

Margaret Murray, home economist 
for the American Meat Institute, 
demonstrates how she helps her
self to extra ration points by cut. 
ting raw fat from meat before she 
cooks It. Melted down and added1 
to the used fat container, It brings; 
four points a pound now*,
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(Tąsa)
— Tai uždaryk ir ateik čia! Iškrito 

man vienos ardelės! — Rėkė kūrikas.
— Pirma reikia ištraukti pelenus. Ar- 

dėlės turi laiko. Turiu išmokyti naujoką, 
— vėl iš apačios rėkė Stanislovas.

— Na, kalbant apie lavonų dėžes — 
kaip gi tu ištikrųjų vadinies, naujoke?

— Aš? Pipipas.
— Gražus vardas. Esi turkas?
— Egiptietis.
— Puiku. Egiptiečio dar ir trūko. Mes 

čia laive turime visų tautų atstovus.
— Visų? Yra ir jankių?
— Atyodo, kad tu dar tebemiegi. Vie

ninteliai, kurie niekumet lavonų skardi
nėmis neplaukia, tėra jankiai ir komsai.

— Komsai?
— Ak, nesidėk tokiu nekaltučiu avi

nėliu. Bolšiai, komunistai. Jankiai ne
plaukia dėl to, kad jie jau pirmąją dieną 
čia purve gautų galą ir kad jiems visumet 
padeda jų konsulai. Tie visumet per ki
birą jiems pripučia išminties.

— O komsai?
— Jie yra per daug gudrūs. Jie užuod

žia, kas čia yra, jei tik pamato nors 
stiebo sagą. O tu ar gi gali tuo pasitikėti. 
Jie yra gerai mėtyti ir vėtyti. Kur tik 
yra koks tikras komsas, su juo negalima 
plaukti medžioti jokios draudimo premi
jos. Jie palaidos kievieną tavo draudimo 
polisą, nežiūrint kaip jis būtų pacukruo- 
tas. Jie turi tokią uoslę, kokios mes visi 
neturime. Ir jie taip pat visumet ins
pekcijai iškrečia gražiausias kvailystes. 
Dabar gi galiu aš tau papasakoti štai ką, 
jei pasitaiko patekti į tokį kibirą, kur yra 
ne tik jankių, bet dar tie jankiai esti 
komsai, ten, žmogau, tikras rojus. Ten 
yra, — aš galiu tau pasakyti, aš, apskri
tai, plaukiu tik dėl to, kad patekčiau į 
tokį kibirą. Tuomet aš nuo jo niekur jau 
nebenueičiau. Tokiame laive aš sutikčiau 
dirbti visokiausius darbus. Man būtų 
vistiek. Jei tu kartais tokį laivą pamaty
tum, kuris būtų iš Niu Orleano arba iš 
kur nors ten. Tai būtų puiku.

—Tokio laivo aš dar nesu matęs, —at
sakiau aš.

— Ir nebepamatysi, net jei sulauksi 
ir šimto metų. Tu ne. Apskritai, egiptie
tis, niekumet negali jo pamatyti,' net jei 
jis ir turi puikiausią pasą. Dabar ir man 
jau viskas baigta. Kas yra plaukęs “Jo- 
rike”, niekumet nebepateks į jokį kitą 
sveiką kibirą. Dabar mes galime pradėti.

— Ar jau užkabinai?—suriko Stanis
lovas žemyn į šachtą.

— Trauk aukštyn!
Stanislovas įjungė rankeną ir pelenų 

dėžė girgždėdama pradėjo kilti aukštyn. 
Kai ją jau buvo galima pasiekti, jis vėl 
paleido rankeną. Dėžė pasisukaliojo šen 
ir ten ir liko kiboti šachtos skylėj.

— Dabar tu šią dėžę atkabink ir, nu
nešęs prie borto, pelenus iškratyk į jūrą. 
Tačiau būk atsargus, žiūrėk, kad ir pa
čios dėžės ^neišmestum per bortą. Tuo
met tai bent atsisėstum. Reiktų dirbti tik 
su viena dėže ir tuomet reiktų dviem 
valandom anksčiau keltis. Tą dalyką ge
rai įsidėmėk.

Dėžė buvo nepaprastai karšta, o vir
šutinis pelenų sluoksnis dar raudonai te- 
bežaižaravo. Aš vos galėjau ją rankomis 
paimti, bet vistiek privalėjau ją nunešti. 
Na, ir sunkumėlis gi šios dėželės! Tikrai 
ji svėrė penkiasdešimt kilogramų. Nuka
binus dėžę, man reikėjo iškėlus ją prie
šais savo krūtinę pereiti per 4 metrų 
pločio denio koridorių, reikėjo tiesiog ją 
vilkte nuvilkti ir paskui supilti į medinį 
lovį, kuriuo pelenai nukrisdavo į jūrą ir 
tenai šnypšdami pranykdavo. Po to aš 
atnešiau dėžę atgal ir vėl ją užkabinau 
ant grandinės.

— Juk visai aišku, kodėl iš laivo pra
nyko gelbėjimosi liemenės. Esu tikras, 
kad kapitonas jas pardavė, norėdamas 
ką nors sau įsigyti, —tarė Stanislovas.
— Jos buvo parduotos ne taip sau, kad 
parduotų. Matai gi, jei nėra nė vienos 
liemenės, tai'jūrų teisme neatsiranda nė 
vieno liudininko. Ar supranti dabar tą 
gudrybę? Liudininkais juk negalima pa
sitikėti. Kartais vis dėlto kai ją jie pa
stebi ar pamato, o draudimo agentai vi
sumet maišosi tarp tokių žmonių ir tuo
jau gali prisikabinti. Apie valteles tu taip 
pat dienos metu turėtum apsižvalgyti,— 
na, koks gi tavo buvo vardas? Ak, taip
— taigi, Pipipai, gelbėjimosi valteles 
tau reiktų dienos metu apžiūrėti. Jas.ga-

Ii pradurti savo batu. Visai tikrai. Ir tuo 
būdu dar mažiau liudininkų.

— Na, nekalbėk niekų, —atsakiau aš 
jam. —Tuomet ir kapitonas turėtų kar
tu su mumis nugarmėti.

— Kapitonu nesirūpink. Pirmiausia 
galvok apie savo kailį. Kapitonas iš lai
vo pranyks kaip dūmas. Jei tu viską taip 
gerai žinai, tai nieko tau netrūksta.

— Tu juk tris lavonines dėžes jau nu- 
garmenai, o vis dėlto išnešei savo sveiką 
kailį, ar gi ne?

— Iš dviejų aš tvarkingai išlipau ir 
paskutiniam uoste mano kulnai taip pat 
nesvilo. O trečiasis —bet, tu asile, reikia 
tau taip pat turėti laimės. Jei neturi 
laimės, tai laikykis kiek galima toliau 
nuo vandens, nes kitaip tu įkrisi į van
dens dubenį ir nebegalėsi iškilti.

— Lavski! Žmogau! Kas ten su tavim 
darosi? — rėkė vėl iš naujo kūrikas.

— Grandinės išsiklebeno, prakeikimas 
dar kartą! —bliovė Stanislovas. \

— Šiandien jums teks ilgai pelenus 
valyti, jei taip ir toliau dirbsite, —-vėl 
pasigirdo iš gilumos balsas.

— Taip, dabar pabandyk vinčus, bet 
būk atsargus, dėžė eina kaip perkūnas. 
Ji nuneš tau visą pakaušį, jei nebūsi at
sargus.

Sunki dėžė atūžė iš apačios ir nuūžė 
iki pat viršaus. Man tuomet pasirodė, 
jog ji visą šachtą suskaldys į gabalėlius, 
bet kol aš pasukau rankeną, patys vinčo 
stabdžiai ją sulaikė ir dėžė vėl nubraz- 
dėjo žemyn. Ji su baisiu trenksmu tren
kėsi apačioj, pasipylė pelenų žiežirbos, 
kūrikas kaip pasiutęs pašoko ir tą aki
mirksnį vėl pradėjo veikti stabdžiai, ir 
dėžė, kuri dabar buvo pustuštė, vėl kaip 
padūkusi atūžė antrą kartą viršun ir 
trenkėsi į šachtos viršų. Ji trenkėsi su 
perkūnišku triukšmu ir baisiam sąmy
šy pabiro šachta žemyn žiežirbos, kurios 
krisdamos daužėsi į geležines šachtos

- sienas ir visa tai tą triukšmą dar padi
dino taip, jog buvo galima manyti, kad 
jis visą laivą suskaldys. Ąsotis'vėl dar 
kartą prašvilpė, kol Stanislovas dabar 
pagaliau sučiupo rankeną. Ir tuojau ą- 
sotis sustojo taip narsiai, lyg jis; būtų 
buvęs negyvas puodas.

— Taip, —tarė Stanislovas, —tai nė
ra taip paprasta. To reikia išmokti. Tau 
reikės poros savaičių, kol tu sugebėsi ge
rai sukti. Eik geriau žemyn ir semk pe
lenus, aš pats čia dirbsiu prie vinčo. Aš 
tau visa kita parodysiu ryt dieną, tuomet 
tu viską geriau įžiūrėsi ir suprasi. Jei 
vinčai blogai dirbs, tai pelenus reikės iš
traukti rankomis. O to aš nelinkėčiau 
tau, nelinkėčiau ir mums abiem. Tuomet 
mes nebegalėtumėm bėgioti, negalėtu
mėm net gi ir šliaužti, bet mes tiktai rie- 
dėtume iš vienos vietos į kitą.

— Leisk man dar kartą pamėginti, 
Lavski. Aš pavadinsiu ją “maloniąja 
ponia”. Gal būt, tas dalykas padės.

Po to aš surikau žemyn.
— Na, valiai.
— Traukit —atėjo riksmas.
— Na, ponia grafiene, ar dabar tams

ta malonėsite?
Ir ji veikė, ji veikė taip švelniai, taip 

jautriai. Sustojo milimetro tikslumu. Aš 
tikiu, kad “Jorikę” geriau pažinau, negu 
jos kapitonas ar senelis. Vinčai buvo ta 
laivo dalis, kuri jau buvo ir Nojaus arkoj 
ir buvo atsiradusi dar prieš tvano laikus. 
Į šį garinį vinčą buvo susimetusios visos 
dvasios ir dvaselės, kurios kituose “Jori- 
kės” kampuose ir užkampiuose nebega
lėjo rasti sau vietos, kadangi jų skaičius 
buvo per didelis. Dėl to ir vinčai turėjo 
savo asmenybę, kuri norėjo būti respek
tuojama. Stanislovas užsitarnavo toi^io 
respekto savo ilgai miklinta, įgudusia 
ranka, o aš turėjau to pasiekti žadžiais.

— Jūsų karališkoji malonybe, dar kar
tą, prašau.

Žiūrėk, dar kartą pelenų ąsotis pakilo 
nepaprastai švelniai, lyg sviestu patep
tas. Bet, aišku, dar pakankamai dažnai 
jis krėtė kvailus šposus ir darė baisius 
efektus, tačiau tik tuomet, kai aš pamirš
davau mandagiai su juo elgtis. Kartais 
gi reikėdavo padaryti tiesiog akrobatiš
kų numerių, kad sugautum aukštyn ū- 
žiantį ar žemyn krintantį ąsotį. Čia jis 
greitai atūždavo viršun, čia vėl smarkiai 
krisdavo žemyn. Kai rankena nebuvo 
visai tiksliai, plauko tikslumu laikoma, 
pradėdavo veikti stabdžiai.

.... . .. (Daugiaiųbųs).

Finansinė Atskaita už Liepos, Rugp. 
ir Rugsėjo Mėnesius, 1945 ....

Liepos Mėn. Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma 
Pav. K. Sinko, Avanta Farm $1.50
— J. Stanelis, Bayonne ........... 10.00
■—• M. Kairys, Bridgeport ......... 1.00
Pav. F. Žavis, Bethlehem ......... 3.50

63 A. Jocis, Bridgeport ........... 1.50
79 J. Urman, Chicago ........... 13.70

141 L. Tureikis, Phila...............  20.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 4.10

— P. Baranauskas, Bridgeport 2.00
145 M. Bush, Los Angeles ....... 6.10
146 J. Rasinskas, Chicago .... 34.00 
Pav. P. R. Baltrušaitis, St. Louis 2.00
17 S. Kuzmickas, ..Shenandoah 10.25 
63 
11 
37 
19 
15

A. Jocis, Bridgeport ....... 16.90
S. Janulis, Worcester ....... 25.50
C. Gradeckas, Lawrence .. 3.00 
K. Matukaitis, Chicago .... 35.40 
Apskr. P. Karulis, Cleve. 40.00 
P. O. Morozai, Waterbury 

Pav. A. Tamuliūnas, Tarrifville 
Pav. J. Žvingilas, Tarrifville 

84 P. Dennis, Paterson .........
43 B. Radzevičius, W. Barre 

140 Dr. A. L. Graičūnas, Wauk. 
1*5-A V. Jakštys, Gibbstown .... 
187 
160 

57

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn 64.50 
72 J. Kupčinskas, Gr. Neck .. 19.70 
53 A. Glebavičius, Gardner .. 20.80 

131 St. M. Leesis, Saginaw .... 5.00 
19 K. Matukaitis, Chicago .... 19.70 
52 J. K. Alvinas, Detroit ... 25.00
24 C. Bender, Brooklyn ......... 2.10
68 B. Muleranka, Hartford .... 6.00

— M. Svinkunienė, Waterbury .35 
—■ J. Staniulis, Torrington .... 2.00 
Arch. V. Rudaitis*. Brooklyn .... 47.50 
Apskr. 1, St. Vėšys, Chicago 10.00
86 J. Rubis, Chicago ................ 6.30

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn .... 3.50 
7

135 E. Cibulskienė, Nanticoke . 3.20 
188 
221
— Lietuvos Draugas, B.
185 
138

J. Ratchner, Springf. 18.25

104

A.
A.

P.
M.

4.60

185
24

184
116

6
25

28
44
90
29

Kandrotas, Gr. Rapids 20.00 
V. Gasparienė, G. Rapids 2.00 
Janulis, Worcester ....... 9.60
Mack, Baltimore ............4.50
Paukštys, R. Hill ...........  1.50

16.06

11 S.
25 S.

185 V.
141 J. Kaspariūnas, Phila.
Pav. K. Romikaitis, Reading .. 8.40

44 J. Blažionis, Lowell ...•.............. 10
A. Varaneckienė, Detroit 4.60 
Ig. Rasinskas, ęhieago .. 28.25 
P.

Elizabeth, N. J

188
146
136

61
Ramoška, Newark   1.50 
Adomaitis, Monnagahela 3.00 
Beniulis, Montello   25.00 
Matukaitis, Chicago, .. 23.00 
Skerston, St. Louis   2.50
Kazeliūnas, Brooklyn 10.50 

Bender, Brooklyn   1.50

šeštadienį, spalių 6 d., va
kare, patalpoj 408 Court St., 
Elizabethe, įvyks labai svar
bus parengimas pagalbai Lie
tuvos žmonių. Moterys jau 
ruošia skanių valgių, turėsime 
tinkamo gėrimo ir bus gera 
muzika pasišokti.

19 K.
58X1.

216 F.
24 C.

Pav. V. .Labanauskas, Cuddy .... 1.50
68 B. Muleranįca, Hartford

116
1

185

2.50
1.50
1.50
3.00
3.00
1.60
4.50
4.60 
9.00

P. Burba, Chicago ..
J. Tenikat, Benld, Ill.
A. Jasiunas, Cleveland .... 38.90 
A. Pauža, Minersville .... 10.00 
V. Paukštys/ R. Hill ......... 13.80
C. Bender, Brooklyn ......... 1.60
F. Beržanskas, Cudahy .... 22.30 
A. J. Matukaitis, Chicago 6.50 
Geo. Šimaitis, Montello .... 36.30 

Deltuva, Baltimore . 10.60
Žigas, Kanloop, Canada 1.00 
Meison, Waterbury ..... 16.10
M. Karson, Lowell ....... 1.50
Sodeikis, Youngstown 10.70

K. Liaudanskas, Rockford 30.60

J.
s.
P.

Viso įplaukė . $461.55

Liepos Mėnesį Išeigos.
Kn. ir Sekr. alga už liepos m. $66.50 
Už anglų kalb. knygas jaun. 5.24 
Už atvirutes “šviesos” reikalais 5.00 
Knygiaus išeigos .................. 80.91
Už pašto ženklelius <.................. 23.00

aukų Liet, žm............ 7.00
aukų Laisvei ....... 10.00

aukos Meno Sąjungai 5.00 
kalba kn. jaunuol. 71.22 

. 200.00 
.... 1.00 
.... 4.86 
.... 6.06 
.... 3.54 
.. 27.50

Atmokėta
Atmokėta 
Atmokėta 
Už anglų
Už spausdinimą knygos ....
Gelžk. už knygų perv........
Už svetimos laidos knygas 
Laisvei už spaudos darbą 
Už spaudos darbus ..........
Už “šviesos” apdarymą ..

Viso išėjo $516.83

SUTRAUKA:
Balansas buvo .....,.............. $1,362.67
Liepos mėn. įplaukė ............ 461.55

Kartu $1,824.22

Išeigą buvo .... ..................... 516.83
Balansas $1,307.39

Rugpjūčio Mėn. Įplaukos:
84 S. Wolf, Paterson ............ 5.00

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
JuozagdZeidat

Saviįįnkas
411 Grand St. Brooklyn

Varaneckiene, Detroit
Lukchis, Bloomfield .. 5.10

100.00
Paukštys, R. Hill ...... 1.50
Cibulskis, Maspeth .... 9.40
Svinkunienė, Waterbury 1.90 
Guzevich, Chicago, Ill. 21.90

11 S. Janulis, Worcester .......
1 K. Rušinskienė, Brooklyn 

Pav. J. Jackim, Shelter Is. ...
G. Pechull, Steubenville ..
Anna Stakenas, Freesoil 

Urbonas, Pittsburgh .
Burba, Chicago ............

Shukis, So. Boston .......
Babarskas, Brooklyn ..

P.

Kalbės vietiniai kalbėtojai, 
kurie 
tuvos 
rikos 
si ir
kite Lietuvos žmones.

F. S

išaiškins dabartinę Lie- 
žmonių padėtį ir Ame- 
lietuvių uždavinius. Vi- 
visos ateikite ir parem-

3.65 
A. J. Matdkaitis, Chicago 15.30 
Geo. Warekonas, Brooklyn 7.50 

V. Paukštys, R. Hill ..........
J. Egeris, Nashua ...........
L. Trakimavičius, Norwod 

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn .. 
J. Augutienė, Brooklyn ....

Bauža, Cleveland .......
Dočkus, Cicero ..........

P. Cibulskas, TUaspeth ....

9

6.20
2.00

21.30 
19.00 
13.00 
7.05

11.10 
5.00

81
22
92

138

F.
A. GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ12.10

7.50
3.00
1.50
1.70
3.00
3.20
4.00
5.10
6.20
6.30
7.50
9.10

13.70

107
218

33
187

2
55 P.

136 P.. Ramoška, Newark .........
205 K. P. Jokūbaitis, Westville
48
28

5
54

200
Pav. A. Gradeckas, Tarrifville 1.50
150 A. šešelgis, Chicago ......... 1.50
190 P. Nemura, Cleveland ....... 5.00
Pav. G. Žilinskas, Suffield .... 10.00
25 A. Žemaitis, Baltimore ..... 8.03

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn .... 18.50

B.
S.

C.
G.

Valukas, Mahanoy City 
Meison, Waterbury .....
J. Casper, Newark .......
Andrunas, Elizabeth .. 15.30 
Kudirka, Hillside ....... 21.50

Viso įplaukė $573.53

Rugpjūčio Mėn. Išeigos:
Sekr. ir kn. alga už rugpjūtį $66.50 
Pirkta knygų už ........................ 5.33
Už pašto ženklelius ................ 26.00
Pirkta knygų jaunuoliams .... 16.30 
Išeigos knygų reikale ............  76.00
Atmokėta duoklių II Apskr. .. 1.20 
Už
Už

pašto atvirutes .....
knygas ir brošiūras

Viso išėjo

Viso įplaukė $406.31

Rugsėjo Mėn. Išeigos:
Sekr. ir kn. alga už rugsėjį $66.50 
Atmokėta aukų Liaudies Bals. 25.00 
Už išsiuntimą “šviesos” No. 3 36.00 
Atmokėta Laisvei aukų ir bila 5.90 
Atmok. Liet, žmonėms aukų 12.00 
Randa už liepos, rugp. ir rugs. 37.50 

knygas jaunuoliams .  31.37
ženklelius archyvo reik...... 4.50
atspausd. Šviesos No. 3 278.50

NAUJAS
PATVARKYMAS

Už
Už

Viso išėjo $497.27
DEL PUNKTU

1.49
17.34

$210.16

SUTRAUKA:
Balansas buvo .................. $1,307.39
Rugp. įplaukė ..................... 573.53

Buvo išeigų
Kartu $1,880.92
.................. 210.16

Balansas $1,670.76
Rugsėjo Mėn. Įplaukos:

Pav. U. Gvergždis, Benton ..... 1.50
79 J. Urman, Chicago ........... 14.00

DOS P. Vilnienė, Detroit .... 50.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 3.00

Pav. P. Vizbar, Anson ............. 5.00
63 A. Jocis, Bridgeport .......  1.50

155 M. Sukackienė, Worcester 1.50 
Arch. V. Rudaitis, Brooklyn 25.00

52 J. K. Alvinas, Detroit ....... 27.20

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.+
231 Bedford Ave. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NAMU 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 ŠINGELIAIS 
, IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

RATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union’ave., cor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki- paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SUTRAUKA:
Balansas buvo .................... $1,670.76
įplaukų buvo .........................  406.31

4 Punktai

Išeigų buvo
Kartu 2,077.07
................. 497.27

Balansas $1,579.80
D. M. Solomskas, 

ALDLD CK Sekertorius.
Eva Mizara, 

ALDLD CK Iždininkė.

už kiekvieną svarą
Panaudotų Riebalų

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

.................... . ............ .—---------------------------

GREEN STAR BAR & GRILL'
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri11/’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną* EV. 4-869E

M ft* MIUIIUIM MIVIIVIMIUIIVIM MIUIM M M M M. M M M M M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

3 4 ■
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Molotovas Kaltina Tal
kininkus už Londono 
Konferenc. Nepavykimą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) *
nisterių nutarimus palie
čiančius taikos suturtį su 
Italija.

Anglijos ir Sovietų Są
jungos ministerial pasira
šys šios ministerių tarybos 
sprendimus dėlei taikos su
tarties su Suomija.
Ginčai dėl Potsdamo Kon

ferencijos Pakeitimo
Molotovas sakė, jog buvo 

siūlymų pakeisti kai ku
riuos Potsdamo - Berlyno 
konferencijos nutarimus, ir 
daug laiko sugaišta besi
ginčijant dėl to. Molotovas 
tam priešinosi.

“Mes, sovietiniai žmonės, 
tikimės, kad jeigu sutartis 
pasirašyta, tai ji turi būti 
įvykdyta,” pastebėjo jis:
Sovietų Sąjungos Padėtis 

Kitokia, Negu po 
Ano Karo

‘Sovietų Sąjungos padė
tis, paryškėjusi šiame di
džiame kare, yra skirtinga, 
negu po Pirmojo Pasaulinio 
karo Tai pasėka milžiniškų 
pastangų, kurias padarė 
Raudonoji Armija ir visi 
Sovietų žmonės. Tatai yra 
ir pasėka to, kad Sovietų 
Sąjunga ir vakariniai jos 
talkininkai suglaustomis ei
lėmis maršavo ir sėkmin
gai bendradarbiavo vieni 
su kitais. Sovietų atstovybė 
čia su pasitikėjimu žiūri į 
ateitį ir turi vilties, kad 
mes visi trokštame sutvir- 
tint draugiškumą ir bend
radarbiavimą visų mūsų 
naudai ir pasaulinės taikos 
sustiprinimui.”

* .4/

Komunistai Kritikavo 
O’Dwyer už Lenkimą

si Reakcijai
Robert Thompson, Komu

nistų Partijos New Yorko val
stijoj pirmininkas, paskelbė 
spaudoje pareiškimą, kuriame 
kritikuoja O’Dwyer už nusi
lenkimą reakcijai, pritarimą 
raudonųjų kandžiojimams.

Thompson sako, jog Komu
nistų Partija nėra užgyrus jo
kio kandidato į majorus šiuo
se rinkimuose. Kad ji išstatė 
tik Cacchione ir Davis, o ki
tus rems tik tuos, kuriuos pa
sirinks visas darbininkų judė
jimas.

ra-----------—----------------------------------------------------------- □

Stokite į Kontestą Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Laisvės vajus gavimui naujų Skaitytojų prasidėjo 
su 1 diena spalių-Oct. ir tęsis ^ki 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.

Laisves 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 l^reip- 
tis į Laisvės Administraciją ir tuojau bus suteiktos jums 
visos informacijos ir vajui reikalinga medžiaga.

LAISVE
427- Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

į.................................... —------ ------------------------------ (į

ARGENTINOS STUDEN
TŲ STREIKAS DEMOKRATIJA IR “DEMOKRATIJA”

Streikuoja prieš fašistinę 
karinę Argentinos valdžią 
30,000 studentų šešiuose u- 
niveršitetuose. Keletas stu
dentų sužeista.

Iš Ją Pačių Lūpų Amži
nas Jiems Pasmerkimas

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Raštikis šaukia:
“Bolševikai visa tai žino

jo, jautė ir matė. Su ypatin
gu nepasitenkinimu, susirū
pinimu ir net baime jie tu
rėjo konstatuoti, kad lietu
vis karys su naujomis vilti- 
-mis žiūri į Vakarus, nežiū
rint nei visokių vylių nei 
grasinimų, nusigręžta nuo 
Rytų”.

Čia, žinoma, reikia su
prasti gen. Raštikį ir kitus 
hitlerininkus. Jau tada jie 
visi “su naujomis viltimis” 
žiūrėjo į Hitlerį.

Tasai “karys”, girdi, 
“dairėsi į vakarus ir laukė 
—laukė ženklo ir progos. O 
tai progai atėjus, jis neliko 
pasyvus, bet griebėsi darbo. 
Tai yra, kai nacių gaujos 
įsiveržė Lietuvon, šitie lie
tuviški hitlerininkai, vado
vaujami Raštikio ir kitų 
konspiratorių, skubinosi 
joms pagalbon.

Kad nebūtų niekam jo
kios abejonės, jog gen. Raš
tikis ir kiti išgamos buvo 
pilnai atsidavę ir parsidavę 
vokiškiems grobikams, mi
nėtąjį straipsnį jisai baigia 
sekamu testamentu:

“Zr dabar, kada Lietuva 
jau liko laisva nuo bolševiz
mo, lietuvis karys, stovėda
mas greta savo išlaisvinto
jo vokiečio kario, yra pasi
ryžęs stoti į naują garbingą 
kovą, kad jo tauta ir tėvynė, 
po tiek daug iškentėtą var
gų ir nelaimių, liktą laisvos 
ir laimingos”.

Ir jie atsistojo “gr&fea išlai
svintojo vokiečio,” ir stovėjo 
greta jo, ir darbavosi iš
vien su juo, žudė Lietuvos 
žmones, nuteriojo kraštą,— 
pakol tam “išlaisvintojui” 
atėjo galas. Kai pagaliau 
tasai vokietis tapo išmuštas 
ir išgrūstas iš Lietuvos, lie
tuviškieji jojo pakalikai ne
beturėjo greta ko stovėti. 
Jie, kaip pasiutę šunęs, kar
tu su tuo vokiečiu, nešdino
si Vokietijon, žinodami, kad 
Lietuvos liaudis nepamiršo 
ir niekados nepamirš jų 
darbų, jų siautėjimo. Da; 
bar jie randasi Vokietijoj 
ir loja prieš Lietuvą.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
kad japonų patruliai visur 
Shanghai mieste, kad jie 
jaučiasi ne kaipo nugalėti, 
bet kaip pilni pergalėtojai. 
Japonai net muša amerikie
čius kareivius. Japonai už
ima geriausius viešbučius, o 
Amerikos kareiviai susi

grūdę į YMCA namo skie
pą miega.

Korėja yra 85,000 ketv. 
mylių šalis su 24,000,000 gy
ventojų. Per 40 metų japo
nai laikė pavergę korėjie
čius, visaip kankino ir nai
kino jų kultūrą.

Raudonoji Armija išlais
vino šiaurinę pusę Korėjos, 
o pietinė dalis po Japonijos 
kapituliavimo pasidavė a- 
merikiečiams. Kada atplau
kė Amerikos kareiviai j 
prieplauką, 4tai keli šimtai 
korėjiečių nešdami Ameri
kos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos vėliavas atvyko 
pasitikti. Bet japonai, kurie 
s u sutikimu Amerikos 
generolo J. R. Hodge buvo 
palikti “tvarką palaikyti”, 
užpuolė žmones, kardais 
kapojo, šaudė ir žudė.

Rytų Indijos tai milžini
škos Holandijos kolonijos. 
Jos užima 736,000 ketv. 
mylių plotą ir turi apie 75,- 
000,000 gyventojų. Vien Ja
va saloj gyvena 46,000,000 
žmonių. Tai turtingi kraš
tai, bet Holandijos ponai lai
ko neiš vys tę industriją ir 
žmones tamsybėj.

Kada ten pribuvo Holan
dijos karalienės valdininkai, 
tai vietos gyventojai pasi
tiko juos akmenais ir patys 
savo valdžią organizavo. 
Dabar Holandija iš visų 
pusių veža tūkstančius sa
vo kareivių, kad tuos žmo
nes pavergus ir vėl laikyti 
kolonijalių vergų padėtyj.

Bet prasčiausiai ‘demok
ratai” pasirodė, tai Indo- 
Chinuose. Šis kraštas uži
ma 282,000 ketv. mylių ir 
turi apie 25,000,000 gyven
tojų. Pirm karo, tai buvo 
Franci jos kolonija. Dabar 
žmonės nori atsiskirti nuo 
Francijos.

Paleisti francūzai gene
rolai ir kareiviai iš japonų 
nelaisvės užpuolė vietos 
gyventojų (annamitų) val
džią. Bet francūzam neište
ko jėgų, jiems į pagalbą at
ėjo britai. Ir to nebuvo ga
na, tada jie pasišaukė tal
kon tūkstančius japonų ofi- 
cierių ir kareivių ir visi iš
vien, tai yra, francūzai, 
anglai ir japonai veda ka
rą prieš annamitus. Šimtais 
žmonės žūva!

Dienraštis “P. M.” rašo, 
kad Franci j a visai nesirū
pino annamitų gerove, kad 
bjauriai juos išnaudojo. 
Žmonių uždarbis į dieną 
buvo tik nuo 10 iki 30 cen
tų, rašyti ir skaityti moka 
tik 10%, darbininkai gyve
na skiepuose, o valstiečiai 
apdirba didžius ponų dva
rus. Ir štai, tie žmonės ne
nori taip toliau gyventi, jie 
siekia laisvių. Bet prieš 
juos pašaukta Francijos, 
Britanijos ir Japonijos ar-
mijos.

“Demokratija Japonijoj.”
Japonijos imperializmą 
parbloškė Jungtinės z‘ Tau
tos bendrai. Raudonoji Ar
mija sumušė svarbiausias 
Japonijos sausžemio armi
jas. Japonija ‘besąlyginiai” 
pasidavė, bet praktikoj to 
“besąlyginio” pasidavimo 
nesimato.

Japonijos žinių agentūra 
“Domei” buvo neva uždary
ta, bet dabar jau Tokio ir 
Osaka miestuose ji atsidarė, 
tik kitu vardu. Vietomis

...............................
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Japonijos armijai buvo at
imta uniforma, bet palikti 
ginklai ir kareiviai pavers
ti į “policiją”.

Vakar buvę bjaurūs sa
murajai — japoniški fašis
tai, kurie suimtuosius be
laisvius šaudė, kaipo cielių 
pataikymui, taipgi badė 
durtuvais, kad įprastų, 
kaip durtuvas eina į žmo
gaus kūną, jau dabar vir
to “demokratais”. Japonų 
fašistinės partijos į vieną 
naktį persiorganizavo net į 
šešias ‘demokratų partijas”. 
Japonijos imperatorius jau 
aiškina, kas yra “demokra
tija”. Amerikos generolas 
MacArthuras elgiasi, kaipo 
kokis “sukilėlis generolas” 
— jis nesiskaito su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis, net 
ir su Washington© valdžia.

Aišku, kad tokia Ameri
kos ir Anglijos politika ne
patinka Sovietų Sąjungai ir 
Molotovas reikalauja suda
ryti Jungtinių Tautų tary
bą, kuri nuginkluotų Japo
nijos imperialistus ir pasto
tų kelią jų būsimoms karo 
provokacijoms.

Kita Pusė Demokratijos
•Kitaip yra su demokra

tijos supratimu Sovietų Są
jungos pusėj. Mr. C. L. 
Sulzberger, rugs. 28 d. ra
šo iš Londono: “Sovietų 
Sąjungos pozicija linkui de
mokratijos ir taikos dėsniai 
yra trumpi ir aiškūs... Ne
galima to gi pasakyti apie 
Anglijos pasiūlymus.”

Sovietų Sąjunga skaito, 
kad demokratija, tai yra 
liaudies masių valia, o kada 
tas mases sudaro darbinin
kai, valstiečiai ir inteligen
tai, tai reiškia, kad turi bū
ti jų valia ir jų galia.

Kada Raudonoji Armija 
išlaisvino Lenkiją, Čecho- 
slovakiją, Jugoslaviją ir 
Austriją, tai tų kraštų dar
bininkai ir valstiečiai įgijo 
laisvę. Buvo sudaryta liau
dies valdžios, areštuoti fa
šistai ir atiduoti teismui.

Panašiai buvo ir su Hit
lerio talkininkėmis: Rumu
nija, Bulgarija, Vengrija ir 
Suomija. Jos kariavo vien 
prieš Sovietų Sąjungą, nes 
prie Amerikos ir Anglijos 
negalėjo prieiti. Kada tų 
fašistinių šalių armijos bu
vo sumuštos, tai Sovietų Są
junga pareikalavo areštuoti 
fašistus — karo kriminalis
tus, paleisti fašistų parti
jas, uždaryti fašistų orga
nizacijas ir spaudą ir su
teiki pilną laisvę masėms.

To pasėkoj Rumunijoj ir 
Bulgarijoj susidarė progre- 
syvės, liaudies, demokratiš
kos valdžios ir kiek pana
šios Vengrijoj ir Suomijoj. 
Darbo valstiečiai pradėjo 
imti buvusias ponų žemes 
ir dalintis. Darbininkai or
ganizuotis į unijas, vienytis 
ir siekti valdyti savo šalis.

i
Suprantama, kad plačių 

masių laisvė, tai atatinka 
Sovietų Sąjungos žmonių 
pažvalgoms į demokratiją, 
bet tas nepatinka kapitalis
tinių šalių diplomatam. Tas 
iššaukia daug ginčų, nes ką
Sovietų Sąjungos diploma
tai skaito demokratišku, tai 
su tuomi nenori sutikti ka
pitalistiniai demokratai, ir 
iš kitos pusės Sovietų at
stovai negali sutikti su ka
pitalistų atstovų demokra
tijos supratimu.

D. M. šolomskas.

San Francisco. — Komi-
tetas Indonezijai Laisvinti 
išleido pareiškimą, rėifea- 
laujantį nepriklausomos re
spublikos Javai ir kt. sa
loms. ,
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HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS 
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MERGINOS ir MOTERYS
LENGVOS DIRBTUVĖJE 

SUSTATYMAI
$25.30 UŽ 5*/2 DIENŲ SAVAITĘ 

LAIKE MOKINIMOSI
GALI UŽDIRBTI $35 IKI $40 J SAVAITĘ 

Nuo Kavalkų Darbas Išsimokinus
Nuolat—Pasitarimai—9 A.M. iki 12 Tiktai.

JERSEY CITY MFG. CO.
IDEALITE BLDG.

49 Fremont St. (Nuo Grand St.)
JERSEY CITY, N. J.

Važiuokite No. 1, 14 ar Crosstown Linijom.
.___________________________________ (239)

RANKINĖS SIUVĖJOS
IR

FINEšERKOS
GEROS ALGOS

Pleasant Coat & Suit Co.,
1 Pleasant Ave., Clifton, N. J.

(239)

MOTERYS APVALYMUI 
Prie ofisinių budinkų. Naktinis darbas. 

Gera alga. Geros darbo sąlygos. 
Apmokamos vakacijos.

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

(234)

OFISŲ VALYTOJA
4 valandos naktimis. Pradedant pirmadienj, 

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)

POLIŠIUOTOJOS
IR 

SUSTATYTOJOS PRIE PLASTIKŲ 
Patyrimas Nereikalingas 

PLASTICRAFT MFG. CO.
14 ARGYLE PLACE, 

NORTH ARLINGTON, N. J.
(233)

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

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

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbysteje

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

(X)

MERGINA 
ABELNAS NAMŲ DARBAS. 

Lengvus Skalbiniai . 
Skambinkite taria; 1 ir 3 P.M.

WAVERLY 6-1350
' (235)

krislaT
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

munistais ir sudaryti darbinin
kų bendrą frontą prieš reak
ciją.

Apjakę tie žmones. Jų ta 
skaldymo taktika leido įsiga
lėti fašizmui. Jie jos tebesilai
ko, ir ruošia dirvą fašizmo 
prisikėlimui.

Trokų vairuotojų. unijos 
prezidentas Daniel Tobin pra
bilo į demokratus. Jis pats 
yra karštas demokratas. Jis 
daug prisidėjo prie sumobili- 
zavimo organizuotų darbinin
kų išrinkimui prezidento Roo- 
sevelto.

Dabar demokratai nebenori 
skaitytis su darbininkais. To
bin juos, rimtai persergsti. At
eis 1946 metų kongresiniai rin
kimai. Ateis 1948 metų pre
zidentiniai rinkimai.

Tegul nepamiršta, sako To
bin, tie demokratai kongres- 
manai, kurie neriasi iš kailio 
ir perkūnijomis darbininkus 
šaudo.

Demokratai neturi jokio 
kontrakto su darbininkais. 
Ranka ranką mazgoja ir abi 
lygiai nori būti baltos! Arba 
darbininkai gali pasakyti: 
kaip tu man, taip .aš tau!

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

spalių 7 d., 2 vai. dieną. 15-17 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 į 12 apskričio konfe
renciją, kuri įvyks spalio 28 d. Tad 
visos narės esate kviečiamos daly
vauti šiame susirinkime. Nepamirš
kime ir naujų narių atsivesti. — 
Sekr. O. Girnienė. (232-233)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI . REIKALINGI VYRAI

TOOL ir 
DIEMAKERS

Patyrę Dirbime PLASTIC MOLDS 
Pageidaujama, Bet Nebūtina

Naujos ir Didesnės Progos
PLASTIKOSE

TAIPGI 

DIE SET-UP VYRAS
REIKALINGAS

KREIPKITfcS

Plastic Manufacturers, Inc.
280 Fairfield Ave.

Stamford, Conn. (235)

VYRAI
Interesuojantiesi Nuolatinius Darbus 

kaipo
CHEMICAL OPERATORIAI

Patyrimas Nereikalingas 
DARBAS ARTI. NAMŲ 

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI, 

JEI PAGEIDAUJAMA
LEGALĖS ŠVENTĖS 

APMOKAMOS
Dauguma mūsų darbininkų yra su 

mumis per kelioliką metų. 
Užsitikrinkite sau ateitį.

V ATEIKITE ŠIANDIEN
Richards Chemical Works, 

Inc. 
Warren and Morris Streets 

Jersey City, N. J.
(238)

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)

VYRAI VYRAI
BUFUOTOJAI - POLIŠIUOTOJAI 

ABELNAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI—VIRŠLAIKIAI
NUOLAT—PAKILIMAI

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

(234)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, bu patogiai! 

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

(234)

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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BERNIUKAI PAGALBINIAM
DARBAM

TAIPGI

MERGINOS KAIPO
BATTERY DARBININKĖS

REIKALINGI
Geneva Fabrics, Inc.

280 — 12th Avenue
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)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, spalių 7 d., įvyks 
LPTK, vietinio skyr. susirinkimas, 
11 vai. ryto po 29 Endicott St. Pra
šome visus narius dalyvauti.—M. S.

(233-234)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. spalių, 7:30 v., 29 Endicott
St. Prašome narių dalyvauti, yra 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(233-234)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 7 d., 2 vai. dieną. Progresy
vių Kliubo Salėje, 325 E. Market St. 
Nariai dalyvaukite, nes bus svarbus 
susirinkimas. Mūsų Koncertas įvyks 
spalių 14 d. Turime ir kitų reikalų. 
— Sekr. (233-234)

DĖŽIŲ DARYTOJAI
PATYRĘ

Uždėjimui Viršų Naujienybių 
Dėžėms 

ODINIŲ IR AKSOMINIŲ 
Turi Būt Patyrę. 

Linksma Aplinkuma.
ARROW MFG. CO. 

15th ir Hudson Streets 
5-tos Lubos, Bldg. D.

HOBOKEN, N. J.
■ (235)

MAŠINISTAI
Patyrę

Prie išdirbimo concrete block 
mašinerijos. 

Nuolatinis darbas.
E. B. KELLEY CO. INC.
FARMINGDALE, N. J.

Telefonuokite FARMINGDALE 8011
(235)

APVALYTOJAI
Prie ofisinių budinkų. Gera alga. Geros 
darbo sąlygos. Apmokamos vakacijos.
KREiPKITfcS Į SUPERINTENDENT, 
949 BROADWAY (Kampas 23rd St.). .

 (234)

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

(286)

REIKALINGI VYRAI MEDŽIAM PRIŽIO-
RfiTI, darbas aplink MONTCLAIR ir 
ORANGES; aukštos algos gerienf' vyram; 

progos mokiniam. .
FRANK B. SWIFT CO., CALDWELL 6-lMl

8 « (284)
1 ' ■ " " — ... .......... I

JAUNI VYRAI
IŠVERTfcJAI IR POLIŠIUOTOJAI 

Prie Plastikų 
Kreipkitės Asmeniškai 

PLASTICRAFT MFG. CO.
• 14 ARGYLE PLACE

NORTH ARLINGTON, N. J.
 • (238)

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie Medelių Auginimo

Nuolatinis Darbas. Ofisas Randasi 
Arti Boro Bus Route.

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

TEL. RED BANK 2200
(234)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

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

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

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

(X)

PLATFORMOS DARBININKAI 
PRIKROVIMAM. IŠKROVIMAM 

TROKŲ 
Unijinė Skalė 

Nuolatinis Darbas
BILKAYS EXPRESS 

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

HUMBOLDT 2-0200
(234)

VYRAI
Lavintis kaipo stogdengiais, dalydėje pa

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

ASPHALT ROOF COATING COMPANY, 
183 North 13th Street, Newark, N. J.......... ......... <»

Buy More Bonds



Šeštas ‘puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian baily
X

Pehktaiiienls, Spalių 5, 104 K

NewWto*Wsžfofe?2i niro
Zinius Randasi 

Ligoninėje
Bemard A. Žinių, žinomąjį 

biznierių (real estatininką), 
pereitą sekmadienį ištiko ne
laimė. Jis kažkaip paslydo 
ant laiptų prie savo namų ir 
nuvirto ant akmens. Skau 
džiai susižeidė. Nuvežtas i 
Queens General ligoninę. Ten 
per trejetą dienų tyrinėjo jo 
padėtį. Pereitą trečia'dieiiį su- 
taisė-subandažavo ar sugip
savo pažeistas vietas. Iš visko 
atrodo, kad dar turės ligoni
nėje pabūti.

Randasi ligoninės 4th floor 
South. Lankymo valandos tre
čiadienį ir sekmadienį nuo 2 
iki 4 po piet. Ziniaus šeima 
gyvena 150-10 Grand Central 
Parkway, Queens.

Kailiasiuviai Remia 
Davis ir Cacchione

Visos Brooklynietės Šiomis 
Dienomis Ką Nors Siuva

Su kuria tik moterimi susi
tiksi ir norėsi pasikalbėti, tuo
jau atsako:

—Neturiu laiko, skubinu na- 
_ I mo, siūti.

To daug siuvimo šią savai-j 
tę sekretas, pasirodo, 
me šį šeštadienį įvyksiančia
me baliuje Lietuvos vaikų 
Kalėdų dovanoms. Moterys 
nori visos gražiai pasirodyti. 
Ir pasirodyti šį kartą ne vien 
savo puošnumu, bet su gra
žiais ir naudingais rūbeliais 
Lietuvos vaikams.

bet kokiu drabužėliu, batu
kais, muilu ar kokia mokyk
line reikmena mokyklos am
žiaus vaikams — berniukams 

I ar mergaitėms.
Girdėti, kad ir vyrai ką nors 

vra ta-ls^uva- L)ar k^i perka gatavus.

Vai-Jums Balius, Lietuvos 
kams Nauda

Lietuvos vaikams dovanų 
baliun šį šeštadienį, Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne, įžanga bus ne pinigais,

Ir jiems juk apeina Lietuvos 
vail$ai, jie irgi neužsileis siu
vėjoms ir mezgėjoms mote
rims.

Vienok, ar jūs esate vyras 
ar moteris, turite ar neturite 
ką nors pasiūto ar nupirkto 
dovanoms, vistiek ateikite. Jūs 
galėsite apdovanoti Lietuvos 
vaikus kitu būdu. Net iš jūsų 
čia atėjimo pasivaišinti bus 
perkamos vaikams dovanos. O 
vaišių čia netrūks. Tad atei
kite ir visus kitus kvieskite.

Kliubietė.

Mūsų Kaimyny Be^ge 
riŲ Šeima

Mr. & Mrs. Hyman 
geriu du sūnūs yra J. V. tar
nyboje. Vyresnis, 1st Lt. Ir
ving Berger, jau kelinti metai 
tarnauja armijoje, du metu iš
buvo Pacifike. Jis dabar par
važiavo pasisvečiuoti pas tė
vus, tačiau iš tarnybos dar 
nėra T^aliuosuotas.

Antrasis sūnus, 1st Lt.' Mat
thew Berger, tapo apdovano
tas Air Medai (Orlaivininkys- 
tės Medaliu) už jo atsižymė-' 
jimus.

Bergeriai yra plačiai lietu
viams žinomi biznieriai, už
laiko Liquor Store 245 Gra
ham Ave., Brooklyne.

MIRE

Ber-

Su Plėšiku Pagautos 
Merginos Pagailėjo

______ L
Phyllis Christensen, 22 me

tų, pereitą antradienį buvo nu
teista nuo dviejų iki penkių 
metų kalėti. Ir tą pačią dieną 
tapo išlaisvinta, su išlyga, kad 
jinai grįš namo pas motiną į 
Vancouver, B. C.

Mergina buvo pagauta per
eito rugpjūčio 17-tą su senu 
kriminalistu William Buchbin- 
der, jam bėgant iš apiplėšimo 
auksoriaus krautuvės.

• Areštavus, mergina sakėsi, 
kad jinai, būdama nauja mies
te, susitikus Buchbinder prie 
Times Square. Jis pakvietęs ją 
pasivaikščioti, paskui pasiva
žinėti, o dar paskiau eiti su
žadėtuvių žiedo pirkti. Tas 
pirkimas pavirtęs apiplėšimu.

Plėšikas jos liūdymą patvir
tino, tačiau teisėjas ją vistiek 
nuteisė. Vienok prokurorui 
jos pagailo. Jis tuojau po nu
teisimo prašė tejįsėjo pakeisti 
nuosprendį. Kadangi jinai 
pirmiau niekad nebuvusi teis
ta, teisėjas jai bausmę panai
kino.

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Ragina Miestą Pirkti 
Laikinas Patalpas 

Veteranams
Herbert L. Carlebach, 
Officers Service Ko- 

New Yorke, butų di- 
pirmininkė, raportavo 

butų agentūrai 
kad padėtis 

yra nepakenčia- 
iš atžvilgio į

Jiems metams iki prisibudavos 
mieste daugiau pastovių, tin
kamų gyventi namų.

Bet, kaip laikinoms, taip pa
stovioms problemoms rišti, sa
kė jinai, reikia masinio spau
dimo, nes be to niekas negir
dės ir nepaisys.

Kailiasiuvių Jungtinė Tary
ba nubalsavo užgirti William 
O’Dwyer kandidatūrą į ma
jorus. Taipgi užgyrė kandida
tais į Miesto Tarybos narius 
(councilmanus) Benjamin J. 
Davis, Jr., Peter V. Cacchio
ne, Michael J. Quill ir Euge
ne P. Connolly. Pirmieji trys 
jau yra tarybos nariai, kan
didatuoja iš naujo išrinkimui, 
o Connolly dar nėra buvęs ta
ryboje. Kandidatavęs yra ir 
pirmiau ir gerokai balsų bu
vo gavęs, bet vis dar nebuvo 
išrinktas.

Dingo New Yorko 
Sixth Avenue

kuriems 
įstaigas, 
prie 6th 
užsirašy-

Dokų Darbininkai Vieningai 
Laikosi Streike

spalių 
118th

REIKALAVIMAI
REIKALINGA GASPADINĖ
Tiktai pagaminimui pietų ir leng

vai namų ruošai. Valandos nuo 10 
ryto iki 3 vai. dieną. Gera alga. 
Kreipkitės po 132a Sumner Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Mrs. 
vietinio 
miteto, 
vizijos
nacionalei 
Washingtone, 
New Yorke 
ma, neleistina
patalpas sugrįžtantiems vete
ranams.

Jinai ragino vyriausybę nu
pirkti Newarko lėktuvų sto
ties barakus pavartojimui jų 
laikiniems namams vetera
nams. Tai būtų viena iš laiki
nųjų priemonių.

Tie barakai, sako jinai, par-1 
duodama po $300 atskiras na
mukas. Pirkėjas turėtų pats 
parsivežti. Juos būtų galima 
pastatyti Flushing Meadow, 
buvusiame Pasaulio Parodos 
plote ir apylinkėje. Tas išriš
tų dalį butų problemos ke-

NORĖJO PASINAUDOTI 
GERU UNUU VARDU

Julia Bredes, mirė 
3 d. namuose, 107-57 
St., Richmond Hill, kur ir pa
šarvotas. Laidotuvės įvyks* 
spalių 6 d., 10 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joną, sūnų Joną, dukte
ris, Barborą ir Mrs. Stella 
Jensen, anūkę Eileen, ir dau
gelį kitų artimų giminių, ku
rių tarpe yra ir brooklynie- 
čiams žinomas adv. Stephen 
Bredes (vyro brolsūnis).

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. F. W. Shalins (ša- 
linsko) Laidotuvių Įstaiga, 
84-02 Jamaica Avenue, Wood
haven, N. Y.

t
NAUDOKITĖS PROGA

Labai reikalingas restaura
cijai darbininkas ar darbinin
kė. Trumpos valandos, gera 
alga. Kreipkitės prieš pietus, 
287 Morgan Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas EV. 4-9283.

(233-235).

Darbo unijos New Yorke 
pastaruoju laiku pusėtinai įsi
tvirtino. Jų gąlios ir gero var
do vertę pajuto ne tik kom
panijos, bet ir pigūs sukčiu- 
kai. Pastarieji, vardan unijų 
galios, šoko pasipinigauti.

šiomis dienomis New Yor
ko teisme Solomon Massars- 
ky ir Joseph Schiavo prisipa
žino, kad jie susidarę 
va uniją tikslu išgauti 
veikslininko Wheelan, 
Yorke, $1,000.

New Yorko portas tebebu
vo užstreikuotas 46 tūkstan
čių laivakrovių ii* 14-kos tūks-' 
tančių kitų dokų darbininkų. 
Jie streikuoja prieš kompani
jas ir sykiu prieš savo unijos 
viršininką (vadinamą kara
liumi) Joseph P. Ryan. Rya- 
no pastangos sugrąžinti dar
bininkus į darbą nedavė pa
sekmių.

Nežiūrint streiko, darbinin
kai aptarnauja kariuomenę 
parvežančius laivus, kad ka
riškiai galėtų greičiau sugrįž
ti namo. Bet kitų, prekinių lai
vų, nejudina.

Darbininkai per laikus ne
turėjo geros akies ant Ryano. 
Tačiau pastaruoju laiku ypa
tingai supyko ant jo už pasi
rašymą su bosais sutarties 
darbininkų nesiklausus. Toje 
sutartyje, tiesa, gauta po 10 
centų algų pakėlimas per va
landą. Bet darbininkai darbo 
sąlygas skaito svarbesnėmis 
už tą algos priedą. O naujoje 
sutartyje sąlygos pasiliko vi
sai neliestos.

Valandinė mokestis dabar 
yra $1.25.

Pavyzdžiui, New Yorko lai- 
vakroviai žino, kad Harry 
Bridges vadovaujama tokių 
pat darbininkų unija Vakarų 
Pajūryje turi savo kontrakte 
proviziją dėl sunkmenų kil
nojimo. Ten nustatyta svoriai 
ne daugiau 2,240 svarų 
000 svarų per 
Yorke 
load) 
svarų.

grupę, 
atskiro krovinio 
svoris tebėra iki

iki 3,-
New 

(sling 
6,000

Kd Reikalauja?
Numažinti svorius. Dviejų, 

vieton trijų, laikotarpių per 
parą žiūrėjimui darbo (shape 
up). Dvigubos mokesties už 
darbą pietų pertraukoje. Už
tikrinti 4 valandas darbo per

Minimum . 20 žmonių 
(gang), vieton 

18-kos.

dieną, 
grupėj 
esamų

Du senukai rasti uždusę 
gašu apartmente 107 Second 
St., New Yorke? Manoma, kad 
užvirus kava užliejo ugnį gas- 
padinei nuėjus dar pasnausti 
Po užkaitimo kavos.

nuosa-
iš pa-

New

Madison Square G ar dene 
prasidėjo rodeo programos. 
Jos baigsis lapkričio 4-tą. 
Atidarymo vakarą, spalių 3- 
čią, prisirinko 14,000 publi
kos.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
221 South 4th Street 

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

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikosi per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpę Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:dabar

=====

PASILINKSMINKITE
vadovybėj Aid. Žilinskaitčs-Anderson, Choro mokytojos ir Jono Juškos, režisieriaus.

£
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ran-
asme-

Yorko 6th Avenue 
antradienį oficialiai

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 

84n02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

t

Jeigu jūs turite kokių reika
lų ant New Yorko 6th Avė. 
arba tikitės svečių, 
ruošiatės parodyti 
esančias New Yorke 
Ave., geriau tuojau
kite, kad tokios gatvės New 
Yorke nesiranda. Tas išgelbės 
nuo įsivaizdavimo, kad sap
nuojame nemiegodami. Toks 
jausmas suima, kada neberan
di savo vietoj žinomo daikto.

New 
pereitą
pakrikštyta į Avenue of the 
Americas.

Laiškai
Laisvės Administracijoj 

dasi laiškų sekamiem 
nim:

St. Sinkevičius
Anthony Litvaitis.
Prašome užeiti pasiimti

L. Adm-cija.'

Egzaminaoįam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

ALDONA ŽILINSKAITE 
(ANDERSON)

TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETE
Kada Kaimas Nemiega

STATO SCENOJ AIDO CHORAS

Drš. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 
===

Sekmadienį

Spalių

October
Labor Lyceum

Salėje 
949 Willoughby Ave. 

BROOKLYN, N. Y. 

Pradžia 4 vai. dieną

Central Brooklyne 
pas 

ANDRIU A. PURICKĮ 

GERAS ALUS 
ir 

VALGIAI 
48 GOLD STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Telefonas CU. 6-8629

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 Ave.

prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

JONAS JUŠKA

Nepraleiskite šios puikios progos! Pamatykite smagią operetę! Pasigėrėkite mūsų ' 
mylimųjų artistų-mėgėjų vaidinimu. Vaidinime dalyvauja: Nastė Buknienė, Lilija*. 
Kavaliauskaitė, Nelė Ventienė, Petras Grabauskas, Alekas Velička, Juozas Judžentas ? 
ir kiti. Veikalas pilnas linksmų dainų, kurias dainuoja choristai ir .pavieniai.

Įžanga $1.50 ir $1.00 @ šokiams 60c. Taksai įskaityti.
Tikietus įsigykite iš anksto pas Choro narius arba Laisvės Administracijoje.

KVIEČIA AIDO CHORAS.

IS

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 Koplyčioj, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




