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Argentinos policija 
mė 142 studentes.

Rytinėse valstijose tebe- 
streikuoja 16,000 plieno dar 
bininkų.
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Ne vienas šiandien įdomau
ja: kaip ilgai d. Bimba Euro
poje užtruks? Kada jis su
grįš?

Nelengva į tai atsakyti. Pri
klausys nuo visos aplinkos, 
nuo sąlygų. Man rodosi, jog 
kokius tris-keturis mėnesius 
jis būtinai turės išbūti Jung
tinių Valstijų išlaukyj. Bet ir 
ten būdamas, jis, galiu visus

Esu įsitikinęs, jog visa pa
žangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė šiandien taria:

—Laimingiausios tau, Anta
nai, kelionės!...

Šitų žodžių rašytojas sako 
tą patį.

Antanas Bimba — pirmas 
Amerikos lietuvis, vykstąs i 
tarybinę Lietuva po antrojo 
pasaulinio karo!

Kas gi šiandien nenori iš 
Lietuvos žinių ? Kas jų nelau
kia ? Kam gi nerūpi mūsų tau
tiečių buitis?

Draugas Bimba 
teikti mums žinių 
taip greit, kaip
kraštą pasieks ir kiek tiek 
susipažins su padėtimi.

Be to, jis rašys Laisvėje sa
vo kelionės 
netenka nei 
mūs.

šia proga
visi mūsų vajininkai, visi mū
sų darbuotojai ir skaitytojai 
užsakyti Laisvę tiems, kurie 
jos dar n e prenumeruoja, kad 
jie užsisakytų ją ir sektų 
svarbius A. Bimbos kelionės 
Europon ir atgal aprašymus, 
taipgi pirmarankes žinias, pa
teiktas iš Lietuvos.

KRISLAI
Antanas Bimba Išvažiuoja.
Pirmas Svečias.
Rašys Laisvėje Įspūdžius.
Suvažiavimui Teiks

Patarimų.
Rašo R. MIZARA
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Kai toliau nuo. Brooklyno 
gyvenantį skaitytoją šitie žo
džiai pasieks, tai mūsų An
tanas Bimba gal būt jau bus 
kur nors tolokai “ant jūrų ma
rių, ant vandenėlio.”

Taip, draugas Bimba vyks
ta Į Tarybų Sąjungą, vyksta 
j Lietuvą. Jis vyksta ne poil
siui ir “geriems laikams,” bet 
darbui.

A. Bimba yra siunčiamas 
Lietuvon patirti visapusiai mū
sų tėvų krašto dabartinį žmo
nių būvį, susipažinti su pa
čiais gyviausiais karo išvargin
tų mūsų brolių ir sesučių rei
kalais.

Jį siunčia Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas, tiek 
daug gražaus darbo atlikęs 
teikime Lietuvos liaudžiai rū
bų, apavų, medikamentų ir 
kitokių daiktų. Siunčiamasis 
yra to Komiteto pirmininkas.

A. Bimbos siuntimu Lietu
von buvo pradėta rūpintis tuo
jau po to, kai Europoje karas 
baigėsi. Deja, nūnai nėra leng
va bet kam ir bet kada Euro
pon išvažiuoti. Be visokių for
malumų, susijusių su kelione, 
tenka rūpintis ir laivu, — per 
Atlantą negi perbrisi.

Tiesa, galima būtų lėktuvu 
lėkti, bet tos rūšies keliavi
mas daug lėšuoja. Na, o laivų 
tarp Amerikos ir Baltijos uos
tų labai mažai teplaukioja,— 
kalbu apie laivus, kurie gabe
na pasažierius.

Sunku net beįsivaizdubti, 
kaip keblu šiandien vykti Eu
ropon !

štai dėl ko net iki paskuti
nių prieš d. Bimbos išvažiavi
mą dienų nebuvo tikrai gali
ma mūsų visuomenei, pasaky
ti, kada jis išvažiuos.

Ryšium su d. Bimbos kelio
ne, rūpinkimės padaryti juo 
didesnį Antrąjį Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą.

Susipažinęs su padėtimi 
Lietuvoje, su gyvaisiais kraš
to reikalais, jis Suvažiavimui 
praneš, kaip ir kuo Amerikos 
lietuviai gali prisidėti prie ka
ro išgriautos Lietuvos atstaty
mo.

Atsiminkime, kad Suvažia
vimo darbų dienotvarkin yra 
tasai klausimas pastatytas ir 
juo suvažiavusieji organizuo
tos demokratinės lietuvių vi
suomenės atstovai turės tarti 
savo žodį.

PREZIDENTAS PASITIKI, 
KAD GALIMA TAIKA IR 

BENDRAS TAITĮ, DARBAS
Trumanas Šaukia Amerikiečius Išvien Dirbti ir {spėja, kad 

Naujas Karas Sunaikintų Visą Civilizaciją
Caruthersville,, Mo.—Pre

zidentas Trumanas spal. 7 
d. šaukė visus amerikiečius 
išvien dirbti ir “įrodyti pa
sauliui, kad mūsų pramonės 
mašinerija ir grįžimas į ci- 
vilę gamybą (rekonversija) 
gali taip sėkmingai veikti 
taikos reikalams, kaip ir 
karui.”

Kalbėdamas Amerikos 
Legiono iškilmėje septy
niasdešimčiai tūkstančių 
žmonių, prezidentas, tarp 
kitko, sakė:

“Tam nieko daugiau ne
reikia, kaip tik paprasto 
mūsų susipratimo vienų su 
kitais. Tam- reikia bendra
darbiavimo tarp kongreso 
ir prezidento ir visos šalies, 
tarp samdytojų ir darbinin
kų, ir farmerių, ir visų 
krautuvininkų.

“Mes da nesame niekur 
suklimpe kelyje į laisvę ir 
taiką. Mes tik pradedame 
eiti šiuo keliu. Mes susidur
sime su sunkenybėmis. Juk 
nieko naudingo negalima 
pasiekti be sunkenybių. Gal 
mes padarysime ir klaidų. 
Tik tas nedaro klaidų, ku
ris nieko niekad neveikia.”
Blogas ir Geras Atominės 

Jėgos Naudojimas
Prisiminęs ypač atomų 

bombos išradimą, preziden
tas įspėjo:

“Mes negalime prileisti 
kito pasaulinio karo. Kitas 
karas tegalėtų būti tiktai 
pasaulinis, o tatai reikštų 
galą mūsų civilizacijai.

“Perdaug baisu net pa

Chiang Kai-shekas
Steigia Apgavingas

Politines Partijas
Chungking. — Vidurinės 

Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas ir jo .partija 
Kuomintangas įsteigė nau
ją neva Chinų Demokratinę 
Partiją. Suprantama, kad 
Chiang Kai-shekas kurs 
dar kitas apgavingas parti
jas. Kodėl jis tatai daro? 
Todėl, kad per Chiang Kai- 
sheko derybas su chinų ko
munistų vadais buvo nus
pręsta sušaukti jo partijos 
Kuomintango, Komunistų 
Partijos ir kitų demokrati
nių partijų tarybą. Steigda
mas klastingas partijas, 
Chiang Kai-shekas iš anks
to stato sau mašineriją, kad 
galėtų klaidint pasaulį ir 
chinus ir paimti viršų toje 
taryboje, kaip sako Demok
ratinė Chinijos Sąjunga.
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AMERIKA IR ANGLIJA 
KETINA PRIPAŽINTI 
AUSTRIJOS VALDŽIA

Austrijos Valdžios Pripažinimas iš Amerikos ir Anglijos 
Pusės Gerintų Jų Santykius su Sovietų Sąjunga

manyti, ką atominė bomba 
padaro. Bet mes dar tik 
pradėjome atomų jėgos, iš
vystymo programą. Ši di
džioji jėga galėtų tapti vi
sų didžiausia palaima žmo
nijai, jei mūsų šalis ir ben
drai visas pasaulis tinka
mai ją naudotų.”

Reikia, kad įvairios šalys 
nuspręstų, jog “viso pasau
lio gerovė yra daug svar
besnė, negu bet kuriai vie
nai šaliai pasinaudoti kito 
krašto lėšomis,” pareiškė 
prezidentas.

GEN. MacARTHURAS 
NAIKINS JAPONŲ 

OPIUMO BIZNĮ
Tokio. — Generolas Mac- 

thur įsakė Japonijos val
džiai, kad pristatytų jam 
sąskaitas, kiek japonai pa
gamino ir pardavė narko- 
tiškų opiumo svaigalų nuo 
1930 metų iki šiol, kiek jie 
dar tebeturi ’ tų svaigalų, 
kas juos gamino ir t.t. 0- 
piumas buvo vienas iš svar
biųjų Japonijos biznių. 
Tuos svaigalus japonai grū
sdavo į Chiniją ir kitus A- 
zijos kraštus, norėdami nu- 
silpnint savo kaimynus.

MacArthuras taipgi pa
reikalavo priduot jam pilnas 
apyskaitas alkoholio ir che
mikalų pramonės.

Slaptos Prancūzų Ministerio 
Derybos su Anglais

London. — Laike penkių 
didžiųjų talkininkų užsieni
nių ministerių konferenci
jos Londone, Franci jos už
sienio reikalų ministeris 
Bidault slaptai tarėsi su 
Anglijos valdovais apie 
Franci jos sąjungą su Ang
lija ir apie vakarinių vals
tybių bloką (prieš Sovietų 
Sąjungą).

Schacht Kvailina Talki
ninkus už Duotas Vo

kietijai Paskolas
Oberursel, Vokietija. 

Hjalmar Schacht, buvęs 
cių valstybės banko galva 
ir jų finansų specialistas, 
vadina talkininkus žioplais 
už tai, kad jie skolino Vo
kietijai pinigus po pirmojo 
pasaulinio karo. Tais pini
gais vokiečiai paruošė savo 
pramonę naujam karui.

Schacht bus teisiamas 
Nurnberge kaip vienas na
cių karinių kriminalistų. Jis 
taip rėkauja ir blaškosi, 
kad turi būti laikomas ats
kirai nuo kitų kaltinamųjų. 
Schacht nuolat keikia Hit
lerį, Goeringą ir kitus na
cių vadus, kaip gengsterių 
gaują; jis nori savo kailį iš-, 
gelbėti.

jau prieš porą mėnesių Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas buvo nutaręs pasiųsti atstovą Tarybų Są
jungom Tam tikri reikalingi formalumai gerokai už
vilkino išvažiavimą. Dabar atsirado proga išvažiuoti. 
Išvažiuodamas noriu tarti žodį L.P.T. Komiteto sky
riams, visoms lietuvių organizacijoms ir geros širdies 
patri jo tingiems lietuviams, kurie nenuilstančiai pasku
tiniais keliais audringais karo metais rūpinos teikimu 
paramos Lietuvos žmonėms.

Šios kelionės tikslas yra susipažinti su Lietuvos žmo
nių padėtimi ir pasitarti su jųjų organizacijomis ir vy
riausybe, kaip ir. kokiais būdais mes Amerikos lietuviai 
galėtume daugiausia ir pasekmingiausia padėti jiems 
užsigydyti karo žaizdas ir atstatyti taip baisiai nacių 
sugriautą kraštą.^Nežinome, kaip ilgai reikės tenai pa
buvoti. Sugrįžęs pranešiu žodžiu bei raštu šiosios mi
sijos pasekmes.

Tuo tarpu man rūpi, kad nė valandėlei nesumažėtų 
jūsų susirūpinimas ir pastangos teikti Lietuvos žmo
nėms pagalbą. Speciališkoji trijų mėnesių rūbų ir če- 
verykų rinkliava pasibaigė. Tuojau visus daiktus siųs
kite Centram Norime, kad šis didžiulis Lietuvos žmo
nėms paramos siuntinys išeitų kuo greičiausia. Nebe- 
vilkinkite!

Taip pat dabar eina L.L.D. Moterų Komiteto ir; L. P. 
T. Komiteto vajus dėl pasiuntimo žieminių švenčių 
proga dovanų Lietuvos vaikučiams. Vajus eis per visą 
spalių mėnesį. Visi ir visos širdingai prašomi šiame va
juje energingai dalyvauti. Dovanos turės būti išsiųstos 
pradžioje lapkričio mėnesio. Tikimės, kad jos dar pa
sieks Lietuvą prieš Kalėdas.

Bet nereikia manyti, jog po šių pastangų darbas jau 
turėtų apsistoti. Jokiu būdu ne! Lai eina rinkimas rū
bų, čeverykų ir kitų reikmenų Lietuvos žmonėms. L. P. 
T. Komitetas darbuosis visomis pajėgomis. Darbuoki- 
tės ir jūs visi!

Kur tik’ pasitaikys proga, nuo visų perduosiu Lietu- 
Vos žmonėms: geriausius linkėjimus. ir pasižadėjimą 

f pagal mūsų išgales pagelbėti jiems atstatyti gražią, 
laisvą ir laimingą Lietuvą!

Kaip ir pirmiau, visais reikalais kreipkitės į Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą. Jojo viršininkai pasi
stengs į jūsų laiškus atsakyti ir jums patarnauti.

Iki pasimatymo!
ANTANAS BIMBA, pirmininkas

L. P. T. Komiteto A. S. R. R.

Pasaulines Unijų Sąjungos 
Pirmininkas --- Citrine, o 

Sekretorius Saillant
Paryžius. — Pasaulinės 

Darbo Unijų Sąjungos su
važiavimas išrinko savo 
pirmininku Walterj Citrine, 
Anglijos unijistų va'dą, o se
kretorium Louisą Saillantą, 
Franci jos linijų vadą.

Vice-pirmininkais tapo 
išrinkti Leon Jouhaux nuo 
Franci jos, Sidney Hillman 
nuo Jungtinių Valstijų, Va- 
silij Kuznecov nuo Sovietų 
Sąjungos, H. T. Qhu nuo 
Chinijos, Giuseppe di Vitto
rio nuo Italijos, N. Kuppers 
nuo Holandijos ir Vincente 
Lombardo Toledano nuo 
Lotynų Amerikos.

Kubos darbo unijų ats-

Amerikiniai “Ekspertai” Pasa
koja, būk Vokiečiai Negalėtų 

Įvykdyt Potsdamo Sąlygų
Berlin. — Vadinami eko

nominiai žinovai, duodą pa
tarimus amerikonam na
riam karinės talkininkų 
kontrolės komisijos, skel
bia, kad vokiečiai negalėsią 
atlyginti talkininkams kari
nių nuostolių pagal Potsda
mo - Berlyno konferencijos 
nutarimą. Pasak tų “žino
vų,” perdaug esą užimta 
Vokietijos žemės. Antra, 
tai reikalaujama pervesti 

tovas Angel Confino savo 
kalboj šaukė viso pasaulio 
darbininkus pasistengt, kad 
būtų panaikinta -pro - hit
lerinė valdžia Argentinoje. 
Kiti delegatai, remdami 
Confino, ragino demokrati
nes valstybes visai sutrau
kyti ryšius su fašistine 
Franko diktatūra Ispanijoj.

Po suvažiavimo, liks Pa
ryžiuje pastovus Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos sek- 
retariatas. Vykdomasis or
ganizacijos komitetas ir 
biuras laiks nuo laiko susi
rinks svarstyti reikalus pa
gal konstitucijos nuostatus.

talkininkam bei uždaryti į- 
vairius mašinų ir chemika
lų fabrikus. Jeigu vokiečiai 
būtų, priversti tuos reikala
vimus įvykdyti, tai, girdi, 
jie negalėtų gyventi tokiu 
laipsniu, kaip Vokietijos 
kaimynai.

Minimi amerikiniai “eks
pertai,” todėl, perša palikti 
vokiečiams gana pramonės, 
kad jie galėtų savo dirbinių 
parduot ‘ užsieniams tiek,

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministerijos 
atstovas sakė, jog anglų 
valdžia faktinai nutarė pri
pažinti laikinąją Austrijos 
valdžią, kurios premjeras 
yra socialdemokratas dr. 
Renner.

Washington. — Iš Ame
rikos valstybės departmen- 
to valdininkų patirta, kad 
šios šalies vyriausybė, tur
būt, greitai pripažins Aus
trijos premjero Rennerio 
laikinąją valdžią.

JANKIAI TEIS NACIUS 
ŽMOGŽUDŽIŲ FA

BRIKO VADUS
Wiesbaden. — Ameriko

nai savo užimtame Vokieti
jos ruože pradeda teisti 7 
nacius, tame skaičiuje vieną 
moterį. Šie naciai kaltina
mi, kad suvarė 400 iki 500 
rusų ir lenkų į Hadamar 
bepročių prieglaudą ir nu
nuodijo juos. Daugelis jų 
buvo nužudyta todėl, kad 
jie sirgo arba nepajėgė 
dirbti. Bet nunuodyta ir ga
na daug sveikų.

Gen. Eisenhower Abejoja, 
Ar Hitleris Žuvęs

Amsterdam. — Laikraš
čių korespondentai užklau
sė generolą Eisenhowerį, ar 
Hitleris žuvo ar pats nusi
žudė. Eisenhower atsakė, 
dar nėra įrodyta, kad Hit
leris jau būtų negyvas.

(Hitleris turėjo, kelis vo
kiečius taip nutaisytus, kad 
būtų labai panašūs į jį.)

Talkininkai Teisia 
Hessą ir Kitus Nacių 

Karinius Piktadarius
London. — Iš Anglijos 

tapo pergabentas į Vokieti
ją Rudolfas Hess, andai 
buvęs Hitlerio pavaduoto
jas. Hess 1941 m. atskrido 
į Angliją siūlyti jai susitai
kyti su Vokietija ir išvien 
kariauti prieš So ve tų Są
jungą. Anglai jį suėmė.

Amerikos, Sovietų, Angli
jos ir Franci jos atstovai šį 
antradienį pradeda Nurn- 
berge teisti Hessą, Borma
ną ir 22 kitus žymius kari
nius nacių kriminalistus.

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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Valstyb. sekretorius Byr- i 
nes praeitą savaitę pareiš
kė: “Atsižvelgiant į Austri
jos laikinosios valdžios da
romas pastangas dėlei at
stovybės paplatinimo joje, 
mes gal greitai galėsime 
pripažinti tą valdžią.”

Policinis Pertvarkymas
London. — Suprantama, 

kad Anglijai ir Amerikai 
pripažinus Austrijos prem
jero Rennerio laikinąją val
džią, tai būtų padarytas 
žingsnis pagerinti Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų santy
kiams su Sovietais.

Sovietų Sąjunga jau se
niai remia tą Austrijos val
džią. Anglija ir Amerika 
priešinosi jai žymia dalim 
todėl, kad komunistas yra 
jos vidaus reikalų ministe
ris; jis, girdi, kaipo vyriau
sias policijos viršininkas, 
galėtų savaip tvarkyti busi
muosius pastovios valdžios 
rinkimus.

Atsiliepdama į tą priekai- 
št^, ftennerio valdžia Ši-* 
taip pertvarkė dalyką: Ta
po paskirta penkių asmenų 
komisija prižiūrėti rinki
mus ir vietinę policiją. Ko- 
misijon įeina du Liaudies 
Partijos nariai, du social
demokratai ir vienas komu
nistas. Liaudies Partijos 
žmogus pirmininkaus svar
stymams dėlei rinkimų į- 
statymo, o komunistas pir
mininkaus diskusijoms apie 
visuomenės apsaugą.

Raudonoji Armija 
Užvaldė Austrų 
Žibalo Pramone

Viena. — Sovietų vyriau
sybė pirmiau reikalavo, kad 
jai būtų pervesta .pusė Še
rų Zistersdorfo žibalo laukų 
rytinėje Austrijos dalyje. 
Amerika ir Anglija paragi* 
no austrų valdžią atrflesti 
Sovietų reikalavimą, ir jis 
buvo atmetąs. Toje žibalo 
pramonėje yra įdėta ir a- 
merikonų, anglų ir holandų 
kapitalo.

Po nevykusiai užsieninių 
ministerių konferencijai. 
Londone, Raudonoji Armija 
perėmė į savo rankas Zis
tersdorfo žibalo versmes ir 
jo apdirbimo fabrikus. Nes 
Potsdamo - Berlyno konfe
rencija taip pat skyrė So
vietam vokiečių turtus ry
tinėje Austrijoje. O vokie
čių rankose buvo didesnė 
pusė tos pramonės Šerų ir 
jie daugiausiai išvystė Zis' 
tersdorfo žibalo gamybą.

suS-
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Jie ir Mes
Nepasisekimas Londono konferencijos 

suteikė lietuviškiems fašistams Ameri
koje nemažai vilčių.

“Šis apsireiškimas,” rašo Smetonuko- 
Karpiuko Dirva, “pastiprina ir Lietuvos 
klausimą...”

Kuo jis pastiprina Lietuvos, — t. y., 
smetonininkų-fašistų ir jų talkininkų, 
norinčių grąžint Lietuvon fašistinę prie
spaudą, — klausimą, mums nesupranta
ma.

Juk Londono konferencija nepasiseke 
ne dėl Pabaltijo valstybių klausimu ne- 
susitarimo. Tasai klausimas ten nebuvo 
nei svarstytas, nes jis jau seniai yra iš
spręstas pačių Pabaltijo kraštų — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos — žmonių. 
Tarybų Sąjunga, į kurią įeina ir Pabal
tijo kraštai, — seniai skaito šį reikalą 
baigtu.

Kokią gi iš savo samprotavimo sme
tonininkai daro išvadą? Tokią: jie turį 
dar sykį suvažiuoti į Washingtoną ir 
“reikalauti kad būtų išpildytas prezideh- 
to Roosevelto lietuvių tautai duotas pri
žadas.” Koks prižadas? Kada preziden
tas Rooseveltas lietuvių tautai davė ko
kį tai ekstra prižadą? Klauskit smeto- 
nininkų.

Prez. Rooseveltas niekąd nėra davęs 
jokio lietuvių tautai nepaprasto priža
do. Ką jis kada sakė, ką jis darė, buvo 
viešai paskelbta ir visi tai žino. Jis buvo 
tokis: visos tautos turi teisę laisvai sprę
sti savo likimą.

Lietuvių tauta savo likimą išsprendė 
1940 m. liepos mėnesį. Tai ir viskas!

Smetonininkai, pasirodo, yra pasimo- 
ję dar vieną savo misiją šaukti Washing- 
tonan. Jie kreipėsi tuo reikalu pas Šimu
tį - Grigaitį, bet pastarieji, atrodo, neno
rės į Washingtoną važiuoti, nes jie ten 
tik prieš keletą savaičių buvę. Pp. šimu- 
tis-Grigaitis šaukia savo “visuotiną kon
gresą”, įvyksiantį viename Čikagos kote
lių (Lietuviškos salės jie bijosi, kaip kip
šas kryžiaus).

Tiek vieni, tiek kiti šmeiš ir bjaurios 
Tarybų Lietuvą, skelbs jai boikotą, gar
bins ir rems visokius lietuvių tautos at
matas, hitlerininkus, kriminalistus, pa
bėgusius pas Hitlerį ir dabai' gyvenan
čius Vokietijoj.

Tiek atviri fašistai, smetonininkai, 
tiek pp. Šimučio-Grigaičio sėbrai šian
dien turi savo programose tokius punk
tus: tį

1. Daryti viską, kad tarp Jungtinių 
Tautų nepasilaikytų vienybė, kad Ame- 
rik^įir Anglija ruoštųsi karan prieš Ta
rybų Sąjungą;

2. Visais būdais šmeižti, boikotuoti 
Tarybų Lietuvą; remti visokius nenau
dėlius, nusikaltėlius lietuvių tautai, fa
šistus, padėjusius hitlerinėms govėdoms 
mėsinėti lietuvių tautą, vėliau pabėgu
sius į Vokietiją.

Toki yra jų tikslai. Apie tai jie kal
bės savo suvažiavimuose arba misijose.

Demokratinio nusistatymo lietuviškoji 
visuomenė kitaip į tai žiūri. Jai rūpi, 
kad Jungtinėse Tautose būtų tvirta, 
glaudi vienybė. Ji deda didžiausių pa
stangų, kad savo tėvų kraštui, Tarybų 
Lietuvai, kurią naciškieji barbarai su
griovė, padėti' atsistatyti; kad Lietuva 
juo greičiau pataptų ekonomiškai ir kul
tūriškai tvirta valstybė, teikianti pavyz
dį kitiems pasaulio kraštams.

Šiems ir kitiems reikalams apsvarstyti 
ir išspręsti, demokratinio nusistatymo 
lietuviai šaukia savo Antrąjį Suvažiavi
mą, kuris įvyks š. m. lapkričio 23-24 dd., 
Pittsburghe.

Štai, kaip dalykai stovi pas juos ir pas 
mus! , , . v
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New Yorke išeidinėja savaitraštis 
pavadintas “The New Leader”, kurį fi
nansuoja Dubinskis ir kiti reakcininkai 
iš darbo unijų iždinių paimtais pinigais. 
Tai bene pats juodžiausias savaitraštis 
angliškoje spaudoje. Kadangi “New Lea- 
der’į” leidžia ir redaguoja social-demok- 
ratai, su trockistų talka, tai tūli politiš
kai akli žmonės dar vis mano, būk jis 
“nieko sau laikraštis” ir dėl to juo dar 
tiki.

* Vyriausias šio savaitraščio priešas, 
aišku, buvo ir yra Tarybų Sąjunga. Nė
ra to nusižengimo, kurio, “New Leade- 
rio” redaktorių akimis, nebūtų atlikusi 
toji šalis.

Vėliausiame savo numeryj “New Lea
der” pradėjo kampaniją ir prieš Čecho
slovakiją. Kam, girdi, to krašto vyriau
sybė veja iš Čechoslovakijos sudetiškus 
vokiečius ir vengrus, kurie dirbo Hitle
riui ir pasirodė didžiausiais Čechoslova
kijos tautų priešais?!

“Hitlerizmo dvasia nulėke iš Berlyno 
kanceliarijos į Pragos vyriausybės raš
tines”, skelbia tūlas “žymusis filozofas” 
(trockistas) Sidney Hook. Tokį priekaiš
tą, tokį šmeižtą primesti demokratinei 
Čechoslovakijos vyriausybei tegali tik 
hitlerininkai..

Na, ir iš paminėtojo savaitraščio įkvė
pimą semiasi lietuviškieji kryžiokai su 
savo menševikišku “staršu” p. Grigaičiu.

Anglijos Darbiečiai, Žydai 
ir Palestina

Dienraštis Vilnis rašo:
“Britanijos Darbo Partija smerkė 

Churchillo. valdžią dėl jos netikusios po
litikos Palestinoje. Britanijos Darbo 
Partija žadėjo, kad jeigu tik ji laimės 
rinkimus, nevaržyti žydų imigraciją Pa- , 
lestinon.

“Šiandien, išrodo, ji užmiršo savo pa
žadą. Ir šiuo atveju ji eina torių pramin
tais takais.

“Kajip praneša tūlas Chicagos “Daily 
News” korespondentas, Britanijos Dar
bo Partijos vadovybėje ir pačioj val
džioj prasidėjo peštynės. Vieni norėtų 
skaitytis su žydų teisingais reikalavi
mais, kiti orientuojasi į arabus.

“Kaip dabar dalykai stovi, tai Palesti
non įsileidžiama tik 1,500 žydų į mėne
sį. Per metus, vadinasi bus įsileista tik 
18,000. Tuo tarpu jau dabar Europoje 
yra bent 100,000 žydų, kurie norėtų vyk
ti Palestinon, kad ten pastoviai apsigy
venus ir susikūrus sau namus.

“Britanijos valdžia tam priešinasi. Ji 
užmiršo Darbo Partijos vadų pasižadėji
mus rinkimų kampanijos metu. Politinio 
padorumo tame nei už sudilusį centą.

“Prezidentas Trumanas tuo reikalu 
kreipėsi į premierą Attlee. Attlee dar 
nesiteikė duot atsakymą.

“Amerikos žydų tarpe, Kongrese ir 
bendrai visoj šalyj vis griežčiau kyla, 
reikalavimas, kad Palestina būtų žydų 
tautos namai. Su arabais galima susi
tarti, jei tik bus tikro noro. Pagaliau juk 
ir patys britai, po pirmo pasaulinio karo, 
buvo viešai pažadėję, kad Palestina bus 
žydų namai.”

Laisvų Tautų Miestas
Šaunus ir daug tvirtesnis už granitą, 
Neišmatuot gilybės jo širdies 
Pasauliui nešdamas didžiulį rytą 
Jisai visus sutiks ir palydės.
Kaip svečią pasitiks jis tikrą draugą, 
Kaip brolį palydės visais keliais.
Šviesa negęstanti likimą saugo ...
Tik niekad užpuoliko nepraleis.
Taip neseniai jį priešo gaujos supo, 
Bet pergalės žvaigždė tik jam žibės,— 
Maskva nesilenkė, prieš nieką nesuklupo, 
Vienoda ugnyje ir spindesy garbės.
Menu, patrankos kaukė užu vartų, 

^Dejavo akmenys kelių tvirtų,
O Kremliuje budėjo daugel kartų 
Budri akis, kad pasilsėtum tu.
O tie, kurie šauniai apgynė miestą 
Skraiste nemirtingumo apsupti, 
Žmonijos širdį saulėmis apšviestą 
Išsaugos amžinai drąsa tvirti.
Jie nemirė. Matau visus lig vieno 
Po salvių žvaigždėmis praeinančius kartu, 
Pažvelgk, jie nugalėjo mirtį, plieną, 
Ir jie gyvens, kol tik gyvensi Tu.
Maskva, laisvų tautų didžiulis mieste!
Priglaudęs Lietuvą širdim visa, 
Tavo dalia naujai pasauliui šviesti 
Ta amžina negęstančia šviesa.

V. Vaičiūniene.

L. Janušytė

IŠ MIRTIES IŠTRUKĘ

Ar tai amerikonizmas?— klausia darbininkai, išgir* ! 
dę, kaip unijas kandžiojantis filmų gamintojas Cecil 
B. DeMille išsikalbėjo prieš unijines šapos sąlygas dar
bininkams. Jisai taip kalbėjo Amerikos Legijono jam 
suruoštame pokylyje, New Yorke. Jam įteikta auksinis 
medalis, nežiūrint AFL viršininko William Green pro
testo. Legijono viršininkai sakėsi, DeMille taip pager- 
bią “už amerikonizmą.” >'

Kas Ką Rašo ir Sako
MOKO KAIP REIKIA 
RODYTIS SU MEILE
Kanados Liaudies Balso 

angį, skyriuje duodamas 
patarimas, kaip ir kur ne
reikia rodytis su meile. 
Nors toji pamoka taikoma 
jaunuoliams, bet bus pra
vartu pasiskaityti ir “senuo
liams,” kurie irgi dažnai 
paroduoja savo meilę ne 
ten, kur reikalinga.

Straipsnyje “How Are 
Your Love Manners?” 
skaitome:

Two young people entered 
a hotel lobby. He was tall, 
aristocratic in appearance, 
well-dressed and handsome — 
but common. She was very 
pretty, slim, svelte, sleekly 
dressed, modern — but com
mon.

Why comrpon? The answer 
is simple, Thęir actions proved 
them common and demon
strated the fact that both 
were innately ill-bred.

They came into the lobby 
holding hands. In this parti
cular instance there was no 
■occasion for any physical 
contact. The room was bright
ly lighted and there were no 
dangerous hazards from which 
an escort should protect his 
companion. They >at down

together. Instantly his arm 
was about hei* waist, her head 
was on his shoulder.

It is true that all the world 
loves a lover but a mighty 
small proportion of the world 
loves lovers so obvious in their 
love-making.

Had this young couple been 
courteously kind, conspicuous
ly gentle and polite in their 
attentions toward each other, 
the observing public’s comment 
would have been, “A pair of 
thoroughbreds.”

But they were common, ill- 
bred, familiarly conspicuous.

Actions, like clothes, should 
vary for diffrent places. The 
well-bred woman will wear a 
pair of pyjamas in her bed
room but not to church; a 
bathing suit on a beach but 
not in a hotel lobby.

By the save reasoning, even 
though she is in love, she will 
not wear easy, familiar 
actions suited only for priva
cy, in the pitiless glare of the 
public limelight.

It is easy to tell whether 
young people in love are well- 
poised and well-bred, common 
and vulgar. Merely observe 
their actions in public.

A well-bred man in love is 
. careful of every public ap
pearance he makes with his 
wife or sweatheart.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvos Menininkai Sparčiai 

Dirba
Prof. Mikėnas piešia Tary

bų Sąjungos Didvyrės Mari
jos . Melnikaitės paveikslą, 
menininkas Gudaitis—paveik
slą “žemės dalijimas beže
miams valstiečiams.” Daili
ninkė Trečiokaitė dirba prie 
didžiulio kūrinio “Partiza
nai”.

Daugiau kaip 220,000 pra
džios mokyklos mokinių už
baigė mokslo metus. Nežiū
rint karo* meto sunkumų, vo
kiečių padarytų mokykloms 
sunaikinimų ir mokytojų 
kūmo, dauguma Lietuvos 
džios mokyklų sėkmingai 
ėjo mokslo kursą.

Apie 50,000 baigusių
džios mokinių išlaikė visų da
lykų egzaminus penketukais 
ir ketvertukais.

trū- 
pra- 
pra-

pra-

Rašytojos Žemaitės Minėjimas 
Utenoje

Utenoje Tarybų Sąjungos 
Didvyres Melnikaitčs vardo 
salėje įvyko J. žemaitės—-Žy
mantienės gimimo 100 metų 
sukakties iškilmingas minėji
mas.

Pilnutėlė salė susirinkusių 
atidžiai išklausė .mok.'- Genio 
pranešimą apie žemaitės nuo
pelnus Lietuvos liaudžiai. Po 
pranešimo buyo suvaidintas 
jos kūrinys “Išrinktasis”.

Iškilmingi J. žemaitės mi* 
nėjimai pravesti Anykščių, 
Molėtų, ir Lejignų valsčiuose.

St, Marganayięius
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Pionierių Sąskrydis

Gegužės 27,d. Marijampo
lėje įvyko pionierių sąskrydis. 
Pionieriai į šią savo nepapras
tą šventę atvyko iš visos aps
krities vietovių. Apie 12 vai. 
300 pionerių rikiuotėje su 
vėliavomis, būgnu ir trimitu 
žygiavo per miestą.

Po to atvyko į Miesto Teat
ro salę, kur susirinko jų tėvai 
ir daugelis svečių. Pionierių 
sąskrydį atidarė LLKJS Ma
rijampolės Apskrities Komi
teto seku. drg. Paukštytė, kuri 
pasveikino visus sąskrydžio 
dalyvius.

Platų pranešimą padarė 
vyr. pionierių vadovė drg. 
Markelytė, nušviesdama pio
nierių organizacijos istoriją 
ir didvyrišką jaunų kovotojų 
kovą šiame Tėvynės kare. 
Pionieriai partijos ir komjau
nimo sekretoriams įteikė gė
lių puokšte^.

Meninę dalį 
pionieriai: buvo 
Idai, vaidinimai,
raščiai ir t. t. Po to buvo pa- 
demostruofa kino filmą ‘,‘Gor- 
kio jaunystė”.

atliko patys 
tautiniai šo- 
baletas, eile-

........ t

VOkięčių :iapiplėštas'-' “Dai
lės” koihbinatas sparčiai j at
sikuria. (šiais metais išleido 
plataus pareikalavimo gali
nių už 300,000 rb.) Kauno 
kombinatas tūri savo skyrius 
Vilniuje ir Panevėžyje'. M^įno 
dirbinių dirbtuvės ‘organizuo
jamos ir Klaipėdoje.

Vokietijos keliais praeina 
ištisos gurguolės žmonių, 
grįžtančių jų ų tėvynę.:

Nemaža jų eina pėsti. Sė
di vaikai ant vežimų, o jų 
motinos, sunkiųjų darbų 
stovyklose nukamuotos, sė
di prie jų. Žmonės ant Vo
kietijos vieškelių būriuojasi 
ir grįžta iš jos gilumos at
gal. Raudon. Armija jiems 
nurodo kryptį į nustatytus 
pasienyje perėmimo paskir
stymo punktus, , kur jiems 
teikiama visokeriopa pagal
ba ir kur jie aprūpinami 
dokumentais. j,

Važiuojame į vieną perė
mimo . paskirstymo punktą.

Erdviose buvusių kareivi
nių patalpose laisvai vaik- 
čioja žmonės. Jau seniai nuo 
jų veidų nubluko išgąsčio 
šešėlis. Jie linksmai šneku
čiuoja. Jaunų vyrų ir mer
gaičių būrelis klausosi, sus
toję prie radijo garsintuvo 
žinių, dalinas įspūdžiais, o 
po to, muzikai grojant, 
skirstosi į erdvias patalpas 
ar į salę, kur dažnai ren
giami koncertai ir šiaip 
promogos.

Perėmimo paskirstymo 
punkto viršininkas pulk. 
Kurpąs parodo mums pa
talpas, kuriose yra įrengta 
ligoninė. Kai kurie iš grįž- 
tančiųjų serga užkrečiamo
mis ligomis, kurias jie atsi
vežė iš Vokietijos. Tai dau
giausia stovyklų bado iš
kankinti džiovininkai, su
žeistieji.

— Atvykusius pirmiausia 
siunčiame į dezinfekcijos 
kamerą ir pirtį, — aiškina 
pulk. Kurpas. — Po to, jie 
eina į bendrąjį skyrių, kur 
jiems dalinami konservai, 
duoba ir kiti maisto pro
duktai. ' Į punktą kasdien 
atvyksta apie šimtas žmo
nių. Nuo kovo mėn. perėjo 
keli tūkstančiai žmonių. Ta
me skaičiuje arkliais atva
žiavo 1,500 šeimynų:

— Pabuvę čia dešimt die
nų, — aiškina toliau punkto 
viršininkas, — juos siunčia
me į jų namus, arba leidžia 
me apsigyventi tenai, kur 
jie patys pareiškia norą įsi 
kurti. Daugelis vyksta į 
Klaipėdos kraštą.

Pro šį punktą pereina 
taip pat latviai ir baltaru
siai. Visi jie aprūpinami 
maistu,ir išsiunčiami spe
cialiai jiems skirtais vago
nais. Yra tokių, kurie pa
siekę savo tėviškę, punkto 
komendantui prisiunčia pa
dėkos laiškus už tai, kad 
jiems pavyko laimingai pa
siekti savo gimtinę.

Užeiname į saulėtus kam
barius. Jaunų vyrukų vei
dai šaulės nudeginti įgavo 
bronzinės spalvos, akys ži
ba. Jie mielai kalbasi ir pa
sakoja savo pergyvenimus;

Jaunas, žemo ūgio Klai
pėdos laivų dirbtuvės šalt
kalvis Žemaitaitis 1944 m. 
buvo drauge su kitais dar
bininkais nuvarytas į Garg
ždus apkasų kasti. Jie mė
gino bėgti. Bet budri vo
kiečių akis sekė. Kelis su
ėmė ir sušaudė. Žemaitaitį 
nuvarė į Klaipėdos kalėji
mą. Tenai nuteisė jį 5 me-s 
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Valtheimo stovykloje bu
vo apie 12,000 žmonių, čia 
rusų, anglų, amerikiečių, 
čekų, lenkų ir kitų tautybių

naujas aukas. Krematoriu
mas degė ištisą parą, tary
tum koks aukuras. Ir sausai 
kosėdami, kraujais atsi- 
krenkšdami,. belaisviai bai
liai žiūrėjo į dūmus, kylan
čius iš krematoriumo ka
mino. Silpnesniesiems darė 
įtrėškimus, kad jie greičiau 
mirtų.

— Ir štai atėjo gegužės 
6 d. Iš visų pusių girdėjome 
šūvius. Tiršti ir juodi dū
mai užgulė miestą. Mes pa
jutome, kad artinasi mūsų 
išvadavimo valanda. Tą 
dieną dingo sargybiniai ir 
po kelių valandų mes pa
matėme žygiuojančias iš a- 
biejų miesto pusių kariuo
menes. Iš rytų pusės ėjo 
raudonarmiečiai, o iš vaka
rų — sąjunginė kariuome
nė. Privažiavo tankai ir iš
laužė stovyklos vartus.

— Tada mes puolėme kits 
kitam į glėbį ir bučiavomės 
iš didelio džiaugsmo, — 
džiaugsmu nušvitusiomis a- 
kimis baigia savo šiurpius 
atsiminimus Žemaitaitis.

Pasakoja Jankauskytė 
Karolina:

1941 m. kai hitlerininkai 
veržėsi į Žemaitiją ir nešė 
baisųjį siaubą, Jankauskytė 
evakuavosi į Tarybų Sąjun
gos gilumą. Bet jai nepavy
ko pabėgti nuo oro piratų. 
Ją vokiečių tankistai norė
jo sušaudyti. Bet Jankaus- 
kytei laimingai pavyko pa
bėgti į gimtinę. Tais pačiais 
metais ją suėmė ir išvežė į 
Klaipėdą, pas mėsininką, 
kur ji išbuvo ištisus metus.

Veržli mergaitės prigim
tis neleido vergauti vokie
čiui, kuris ją mušė ir kolio- 
jo paskutiniais žodžiais. Ji
nai, b.ėgo į .namus, bet nie
kur negalėjo atrasti ramios 
vietos* ‘ nes arbeitsamatas 
surado ir pasiuntė ją tam 
pačiam mėsininkui.

Drūtas, sutinusiais nuo 
persivalgymo žandais mėsi
ninkas dar labiau ėmė ją 
skriausti. Mergaitė nebeiš
tvėrė. Bėgo iš mėsininko ir 
slapstėsi pas savo draugę.

— Kada per vieną kratą 
mane gestapininkai surado, 
— pasakoja Jankauskytė,— 
aš maniau, kad jie mane 
užmuš. Suspardytą ir iš- 
kankytą mane įmetė į kalė
jimą.

Teismas ją nuteisė viene- 
riems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Prasidėjo jos tolima ke
lionė į Saksoniją. Stovykla 
Ceitheim. Viena lietuvaitė 
tarp dešimties tūkstančių 
svetimtaučių darbininkų.

— Mes dirbome prie amu
nicijos sandėlių. — Pasako
ja toliau mergaitė. — Dar
bas buvo pavojingas. Kiek
vieną dieną būdavo nelai
mingų atsitikimų.

—Barakuose mes slapsto
mės ir vengėme eiti į dar
bą. Tada mus gaudydavo ir 
žiauriai mušdavo. Tada iš 
stovyklų ir miškų išėjo be
laisviai. Moterys su kūdi
kiais ant rankų, jauni vyru
kai ir merginos.
Stonys Juozas, buvęs “Tie

sos” korespondentas, pir
maisiais tarybiniais metais 
dirbęs Tauragės plytinės di
rektorium, žinomas Taura
gėje savo ilgamete antifaši
stine veikla ir sėdėjęs ne 
kartą smetoniškame kalėji
me, vokiečiams okupavus 
Lietuvą pasijuto bekabąs 
ant kartuvių kilpos. Už jo 
galvą siūlyta kaina, kaip už 
gerą dviejų aukštų namu
ką. Tačiau aukštai įkainota

belaisviai. Čia pateko ir Že
maitaitis.

— Tai buvo palengva pū
vančių žmonių miestas, — 
pasakoja jaunas vyrukas,— 
daug kas sirgo džiova. Žmo- galva vokiečiams ne taip
nės krito, kaip rudens, la- lengvai pavyko rasti. Sto
pai. O vieton jų, pro plačiai nys slapstėsi pas yalstie- 
pravertus vartus vežę vis I (Tąsa 5'-me pusi.)
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' Antradienis, Spalių 9, 1945

Aleksandras Vasiljevičius Suvorovas
________ H---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1730 — 1800 — 1945) svarbiausius lenkų konfe
deracijos židinius. 1773 m., 
turkų kare, paskirtas į Ru-Rašo Br. Untulis,

Vilniaus Valstybinio uni- miancevo armiją, Suvorovas 
versiteto profesorius

Tūkstančiametėje rusų 
tautos istorijoje būVo daug 
didžių įvykių, kurie pasiliko 
neišdildomais paminklais 
visos tautos atmintyje. 
Daug buvo didvyrių, taurių 
tauriausių veikėjų, kurių

l sunkiausiose sąlygose atlie
ka drąsią karinę operaciją 
— persikelia per Dunojų 
ties Turtukajum, sumuša 
turkus ir tuo priveda prie 
Kučuk - Kainardžio taikos.

Rusų - austrų - turkų ka
re 1787 m. Suvorovas nuga-

atminimą rusų tauta palai-Jį turkus ties Fokšanais ir 
ko ir palaikys savo širdyje ties Rimniku, už tai gauda- 
per amžius.

Tarp tų didžiųjų vadų ži-
mas Rimniko grafo vardą.

1790 metais, turėdamas 
ba skaisčiai karvedžio, feld- tik 18,000 kareivių, Suvoro- 
maršalo ir generalissimuso 
Suvorovo garbingas vardas. 
Stebuklingas- didvyris, ka
reivių tėvas, nenugalimas 
vadas, jis buvo didis visur 
ir visuomet: ir carų tary
bose, ir turkų Izmailo tvir
tovės griuvėsiuose, ir Švei
carijos Alpių snieguose. Vi
sur jis buvo orginalus, vi
sur rusiškas, liaudiškas ir 
didis žmogus. Visa liaudis 
juo stebėjosi ir didžiavosi, 
jį garbino ir mylėjo.

Kada Suvorovo bičiuliai, 
stebėdamiesi jo atliktais 
žygiais, sakydavo jam, kad 
sunku tuos žygius ir su
prasti, jis atsakydavo: “Nė 
nemėgink mane išspręsti, 
aš pats save jums atversiu: 
carai mane giria, kareiviai 
myli, bičiuliai manimi stebi
si, priešai mane keikia, dva
riškiai pašiepia, o aš mįslė
mis tiesą į akis sakau, gai
džiu rytmetiniu pragystu 
užsnūdėliams pažadinti ir 
tėvynės labui pasiruošęs e- 
su... viena koja šokinėti.”

Karvedys, savo genialiu 
protu sukūręs savo, rusišką 
mokslą, kaip nugalėti,” jis 
savo karšta širdimi iš
auklėjo savo karius, tuos, 
stebukladarius— didvyrius, i 
savo pergalių ištikimus tar
nus. Jo žodis, jo žvilgsnis, 
jo rankos mostelėjimas kė
lė juos visus, vistiek, ar 
nugalėti, ar mirti, bet vi
suomet į garbę.

Aleksandras Vasiljevičius 
Suvorovas gimė 1730 me
tais kariškio šeimoje: jo 
tėvas buvo apsišvietęs ka
rininkas, inžinerijos žino
vas. Savo vaikystę Suvoro
vas praleido dvare. Pagal 
Petro I išleistąjį įsakymą 
visi bajorai turėjo pradėti 
karo tarnybą nuo paprasto 
kareivio. Kilmingieji bajo
rai aplenkdavo tą reikalą- ’ 
vimą, užrašydami savo sū
nus į pulkus nuo kūdikys
tės. Netarnaudami kariuo
menėje, jų vaikai įsigydavo 
karininkų rangus dar lop
šyje supami.

Ne taip darė Suvorovas. 
Turėdamas 16 metų įstojo 
į tikrąją karo tarnybą. Po 
trejų metų buvo pakeltas 
puskarininkiu, o po šešių— 
poručniku, eidamas 24-tus 
metus. Jo vienmečiai tuo 
metu buvo jau štabo kari
ninkais ar generolais. Su
vorovas, pats tarnaudamas 
prastu kareiviu, gerai pa
žino karių būdą ir reikalus, 
išmoko kalbėti kareivių kal
ba, ir tai nulėmė visą jo 
karjerą.

Tikrą karo kautynių kar
jerą Suvorovas pradeda la
bai vėlai, turėdamas jau 41 
metus: tų laikų sąlygose tai 
buvo labai vėlai. Bet rezul
tatai ilgo, atkaklaus pasi- 
ruošiamojo darbo, kurį Su
vorovas atliko per 25 savo 
tarnybos metus, pasireiškė 
greit. Jis sumuša garsųjį 
prancūzų generolą Diu- 
murje, kuris vadovavo len
kų konfederatams, sumuša 
gen. Oginskį ir tose dviejo
se kautynėse panaikina

vas šturmu paima pirmaei
lę turkų tvirtovę Izmailą, 
kurią gynė 30,000 žmonių. 
Izmailo paėmimas buvo la
bai retas karo meno pavyz
dys. Suvorovo pasiryžimo 
drąsumas ir kareivių paro
dytas 
padarė

1794 
šturmu 
ima Varšuvą, ir už tai pa
keliamas į feldmaršalus.

• 1796 metais carų sostą 
užimą Povilas I, karštas 
Fridricho II kariuomenės 
sistemos garbintojas. Jis ė- 
mė tvarkyti rusų armiją 
pagal prūsų pavyzdį, pe
dantiškai sekdamas visas 
karinės prūsų tvarkos 
smulkmenas. Kariuomenei 
buvo išsiuntinėti kareivių 
kasų ir garbanų pavyzdžiai, 
jų ilgio matai. Kad karei
viai geriau lygiuotųsi ri
kiuotėje, buvo tyčia suma
žintas žingsnis. Buvo įves
ta žiauriasia kareivių -muš
trą ir smarkios pabaudos 
už mažiausią netikslumą ri
kiuotėje. Tos svetimybės 
nepatiko Suvorovui. ‘Pudra 
— ne parakas, garbanos — 
ne patrankos, kasos — ne 

i kardai, — ir aš ne vokietis, 
•o tikras rusas”, — kalbėjo 
Suvorovas, — “rusai prūsus 
visuomet kuldavo, nėra ko 
iš jų savintis.” Jo pavyduo
liai pranešė apie tai carui, 
ir Suvorovas buvo pašalin
tas iš armijos, ištremtas į 
savo dvarą (Kolčanskoje) 
ir atiduotas policijos prie
žiūrai. Tose moraliai labai 
sunkiose sąlygose Suvorovo 
dvasios didybė pasireiškė 
ypač ryškiai. Atrodė, kad 
tam 67 m. seniui nebuvo ko 
laukti. Jo visai buvusiai 
veiklai buvo padarytas ga
las. Ir vis dėlto jo galinga 
dvasia nepalūžo. Suvorovas 
nesiliauja domėjęsis Rusi
jos ir visos Europos įvy
kiais.

1799 metais Suvorovas 
paskirtas vyriausiuoju • są
jungininkų kariuomenės va
du: kariuomenė turėjo veik-

atsidavimas vadui 
negalimą galimu. * 
metais Suvorovas 
paima Pragą ir už-

ti Italijoje prieš prancūzus. 
70 m. senis jaunuolio gyvu
mu stveriasi darbo ir dar 
kartą nustebina pasaulį ru
sų armijos žygiais ir savo 
kariniais gabumais.

Italijoje 1799 metais jis 
išeina į plačią europinio ka
ro areną, kovoja prieš pran
cūzų armijas, jau pagarsė
jusias savo pergalėmis ir 
jau įvykdžiusias visą per
versmą buvusiuose kariavi
mo metoduose, armijas, va
dovaujamas geriausių 
prancūzų , generolų: Moro, 
Macdonald, Žuber, 1799 m. 
kampanija išskiria Suvoro
vą iš visų rusų vadų tarpo 
ir iškelia jį į pasaulinio ma
sto karvedžius.

Suvorovas sumuša pran
cūzus Lombardijoje ties A- 
dos upe. Ties Trebija jis 
sutriuškina Macdonaldo, bu
simojo Napoleono maršalo, 
armiją. Po tų .pergalių pa
sidavė Mantu jos tvirtovė, 
svarbiausias Š. Italijos gy
nybos centras. Už tuos lai
mėjimus Suvorovas gavo I- 
talijos kunigaikščio vardą. 
Ties Novi Suvorovas dar 
kartą nugali prancūzus, 
garsiausio revoliucijos ge
nerolo Žubero vedamus.

Tie laimėjimai privertė 
prancūzus išsikraustyti iš 
Lombardijos. Apie Suvoro
vą kalbėjo visas pasaulis: 
teatruose deklamuodavo ei
lėraščius jo garbei. Anglijoj 
antras tostas po karaliaus 
tosto buvo' keliamas už Su
vorovą, kiekvienas anglas 
norėjo turėti jo portretą, 
laikraščiai buvo pilni 
straipsnių apie jį. Maža yra 
tokių vadų, kuriems lemta 
buvo savo gyvenime gėrėtis 
panašia garbe...

Buvo sudarytas naujos 
kampanijos planas. Suvoro
vas turėjo, keliaudamas iš 
Lombardijos, persikelti per 
Alpes ir susijungti su Rim- 
ski - Korsakovo armija 
Šveicarijoje. Bet, kol “ste
buklingas” senis vedė savo 
“stebukladarius — didvy
rius” per Sen-Gotarą ir per 
Velnio Tiltą, nugalėdamas 
ne tik priešą, bet ir pačią 
gamtą, Rimski-Korsakovas, 
Masenos atakuotas ties Ciu
richu, buvo sutriuškintas ir 
pasitraukė, palikdamas Su
vorovo armiją liūdnam liki
mui. Korsakovas buvo pri
verstas trauktis, nes austrų 
generolai, pavydėdami ru
sams, tyčia nepasiuntė pa
galbos, kurią galėjo pasiųs
ti. • Jie norėjo pražudyti 
Rimski-Korsakovo armiją, 
o kartu ir Suvorovo per 
Alpes žygiuojančią kariuo
menę.

Pareikalavęs iš sa m “ste
bukladarių — diį vyrių” 
naujų stebuklų, Suvorovas 
pergali ir priešus, ir už 
priešus stipresnius gamtos 
pavojus, ir išveda kariuo
menę sveiką iš katastrofos. 
Suvorovo Šveicarijos žygis 
yra nepralenkiamas pasau
linėje karo istorijoje pavyz
dys, kaip drąsi kariuomenė 
gali išeiti iš visai beviltiš
kos strateginės padėties, 
jei ją veda nepalaužiamos 
dvasios vadas... Generolas 
Masena yra taip-apie tą žy
gį išsitaręs: “Aš atiduočiau 
savo visus 48 žygius už vie
ną Suvorovo šveicariškąjį!” 
Už šveicariškąjį žygį Suvo
rovas gavo generalissimuso 
vardą.

Nesutikimai sąjunginin
kų tarpe privertė Suvorovą 
pasitraukti iš Šveicarijos į 
Čekiją. Karas pasibaigė, ru
sų armija žygiavo į tėvynę. 
Suvorovo laukė iškilmingas 
sutikimas Peterburge. Bet 
gyvenimo ratas pasisuko 
kita kryptimi. Suvorovo pa
vyduoliai apšmeižė jį ca
rui... Buvo atšauktos visos 
iškilmės Suvorovui sutikti. 
Smūgis, taikomas Suvoro
vui, buvo jam be galo sun
kus. To smūgio nepakėlė pa
lūžusi jo sveikata. Suvoro
vas sustojo viename lietu
vių kaime, netoli Vilniaus, 
ir čia, skurdžioje kaimiečio 
grįčioje, susirgo visų apleis
tas garsus rusų karo va
das. Kiek atsigavęs Suvoro
vas išvyko į Peterburgą ir 
niekieno nepastebėtas įva
žiavo j savo gimtąją sosti
nę.

1800 metų gegužės 18 d. 
didžiausias rusų istorijos 
karvedys, vienas septynių 
pasaulio karvedžių, iškėlęs 
rusų ginklo garbę į nema
tytą Ji gi tol aukštį, mirė 
nežinomas, svetimam bute, 
pas priglaudusį jį tolimą gi
minaitį...

Nuo pirmo Suvorovo ka
rinio krikšto Septynerių 
metų kare ir iki paskutinio 
vainikuojančio jo karinę 
veiklą Šveicarijos žygio pra
ėjo 40 m. Per tuos metus 
Suvorovas yra ėjęs įvairias 
pareigas — nuo nedidelio 
žvalgybos dalinio .vado iki 
vyriausiojo armijos karve
džio, yra dalyvavęs nesus
kaitomuose mūšiuose ir nė 
karto nėra buvęs sumuštas, 
o dažnai mažesnėmis jėgo
mis nuveikdavo didesnes.

Praėjo jau 145 m. nuo jo 
mirties dienos, bet rusų tau
ta ir šiandien dar didžiuo
jasi juo. Jis paliko rusų tau
tai tolvus aukštos klasės

Vengrijos valstiečiai susirinko gauti žemės, kurią jie per daug metų dirbo 
svetimiems dvarponiams, bajorijai. Ponai skaitė tą žemę ponijos ir rojalis
tų savastimi. Naujoji laikinoji Vengrijos vyriausybė tą žemę išdalina ją dir
bantiems.

karvedžius, kaip Kutuzo
vas, Bagrationas, kurie 
1812 metų Tėvynės kare 
parodė*' Napoleonui, kaip 
reikia mušti priešą.

Per tuos pusantro šimto 
metų, kurie skiria mus nuo 
Suvorovo, pasikeitė krašto 
ekonomika, pasikeitė apgin
klavimas. Armijos organi
zacija ne ta, kuri buvo Su
vorovo laikais, kariavimo 
būdas taip pat iš pagrindų 
pasikeitė. Bet beatodairinis 
narsumas, nepalaužiama iš
tvermė ir kietas pasiryži
mas pasiekti tikslą — visos 
tos karui laimėti būtinos y- 
patybės, kuriomis taip gar
sėjo Suvorovas ir jo sukur
toji armija, yra ir dabar 
lygiai brangios, kaip ir pir
miau.

Daug Suvorovo karo 
mokslo dėsnių palaikė savo 
gyvą reikšmę ir dabarti

niame Didžiajame Tėvynės 
kare, jie padėjo Raudonos 
Armijos kariams ir vadams 
laimėti sunkius mūšius daž
nai su pralenkiančiais skai
čiumi priešais.

Suvorovas yra tarpe tų 
didžiųjų rusų tautos prose
nių, kurių nepalyginamos 
ištvermės ir pasiryžimo pa
vyzdžiai žadino, skatino TS 
RS piliečius, kovojančius 
Tėvynės kare su grobikais 
vokiečiais.

Jersey City, N. J.
Naudingas Gini tadienis

29 d. rugsėjo būrelis draugų- 
draugių suruošė Mikui Saba
liauskui, jo 6(rmetų gimtadie
nio proga pokilį. Jam nežinant 
jį tinkamai “prigavo,” net jisai 
pats prisidėjo su grašiu atžy
mėti kitam ruoštą pokilį, bet 
kuomet atsilankė, tai nustebo 
pamatęs, kad tai jam suruoštas 
surprizas.

Svečių dalyvavo virš 30-ties. 
Laike užkandžių buvo įvairių 
išsireiškimų Miko antrašu ir vi
sų susirinkusių vardu įteiktas 
gražus atminties dalykas — do
vana, už ką Sabaliauskas vi
siems paačiavo.

Reikia priminti, kad Saba
liauskas gražaus amžiaus ir vi
są laiką gyvena Jersey City, ne
vedęs, gražiai su visais sugyve
na, tykaus būdo vyras, mūsų 
organizacijų narys ir nuolatinis 
Laisvės skaitytojas, visada pa
aukoja mūsų judėjimo reika
lams, kuomet tik reikalas yra.

Ir kuomet pokilis ėjo savo 
vaga, tai vienas iš draugų pri
siminė reikalą pagalbos Lietu
vos žmonėms ir taip be didelio 
raginimo gauta $42. Gauta vie
nas naujas Laisvės skaitytojas 
ir keli atsinaujino ir jau turi
me mūsų miestui skirtos kvotos 
tik 38 dolerius trūkumą. Tikiu 
ir žinau, kad tuojau mūsų kvo
ta — $100 bus su kaupu išpil
dyta.

Well, susirinkę pagerbėme 
draugą, kuris per ilgus metus 
mūsų mieste gyvena, parėmėm 
Lietuvos žmones, nukentėjusius 
nuo karo, prisidėjome nors su 
dalia prie labdaringo darbo. 
Tokios pares, atminimas, pager
bimas savų draugų—neturi bū
ti praleidžiamos betiksliai. Po
kilis įvyko pas Gumauskienę. 
Gumauskienė buvo rengėjų 
gaspadinė. Jai pagelbėjo O. ža- 
višienė ir S. Matulienė.

Mūsų mieste duonos kepėjų 
ir išvežiotojų streikas tęsiasi. 
Rašant šią žinutę pabaigos ne
simato ir jau kelios dienos nie
kas negali duonos gabalo gauti. 
Tie, kuriems atveža duoną pri
vatūs duonos kepėjai, tai turi, 
bet tie, kurie pirko krautuvė
se — neturi.

Pilietis.

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

Keamy, N. J
Paskutiniai Piknikai Puikiai 

Pavyko
Rugsėjo 9 d. Sietyno Cho

ras, sykiu su rusų choru turėjo 
puikų pikniką Lenkų Parke, 
18th Ave., Newark, N. J.

Reikia pažymėti, kad jau 
keli metai, kaip Sietyno Cho
ras rengia kartu su rusais 
koncertus ir piknikus ir visuo
met būna didelės pasekmės, 
kaip materialiu, taip ir kultū
riniu bei meniniu atžvilgiu. 
Tai gražus tarptautinis soli
darumas. Reikia pažymėti dar 
ir tai, kad draugai rusai vi
suose parengiamuose visuomet 
sudaro daug didesnę publiką, 
bet pelnu visuomet dalinasi 
per pusę su lietuviais, tai įro
do rusai, kaip jie 
nori sugyventi su 
žmonėmis.

Taip pat turiu 
kad šiame piknike
gramą išpildė vienų rusų cho
ras ir jų šokikų grupė. Siety
no Choras šiame piknike ne
dalyvavo programos pildyme, 
nes, kaip jau visiems yra ži
noma, tuo tarpu Sietyno Cho
ras neturi mokytojos. Sietyno 
Choro mokytoja B. Šalinaitė- 
Sukackienė, tuo tarpu, moky
tojauti nebegali ir kada ji ga
lės, n,ėra žinios. Tai yra labai 
apgailėtinas dalykas, nes New- 
arkas ir visa apylinkė tampa 
visiškai be gyvumo.

Virš minėto pikniko suren
gime dalyvavo M. Paukštai- 
tienė ir J. Stanionis. Pačiam 
piknike darbavosi šie draugai: 
Mikionis, Paukštaitis, Shimkie- 
nė, Jamisonas ir kiti draugai 
ir draugės rusai.

širdį n gai 
kitų tautų

pažymėti, 
dainų pro-

visi pagal išgalę.
Kushlis aukavo pantę ge- 
degtinės ir JamisonienS 
dėl laimėjimų tam pa

pasekmių, kokios'

minėto pikniko 
darbavosi tie pa-

rašinėjo K. Žukauskienė. Au 
kavo

A. 
ros 
sūrį
čiam tikslui. Turiu dar pri
minti, kad Jamisbnai savo vie
tą dėl virš minėto pikniko 
taip pat aukavo. Tai yra di
delė auka, be kurios nebūtų, 
buvę tokių 
čia buvo.

Dėl virs 
daugiausiai
tys Jamisonai, Žukauskai, Ži
linskai, Shimkai, Stanioniai ir 
Bechiai.

Reikia pasakyti, kad pinigi
nę kvotą mes tuojau išpildy- 
sime, bet su drapanom ir apa
vais labai yra sunku, nes New
ark o kunigas Kelmelis ir Har- 
risono kunigas Vaicekauskas 
savo viernuosius taip įgązdi- 
no, kad jie neduotų nei vie
no drabužio dėl Lietuvos žmo
nių. Bet tie žmeneliai neuž
ilgo labai gailėsis, kad jie 
klausė savo jagamasčių, nes 
jie greitai sužinos, kad jie jų 
klausydami skriaudė savo 
brolius ir seseris Lietuvoje.

Easton, Pa
Žinios iš Frąnkforto 

Philadelphijoj
Leitenantas Dumša ištarna

vo Dėdei Šamui tris metus ir 
keturis mėnesius. Buvo išsiųs
tas į Indiją, o po tam Chini- 
ją, Burma, kovot su Šalies ne
prieteliais japonais. Prieš par
važiuojant namo jis chinus- 
mokino, kaip reikia kovoti/ 

Rugsėjo 30-tą, pas senus 
Laisvės skaitytojus Mr. ir 
Mrs. Dumšus, Frąnkforto da-

Rugsėjo 16 d. taip pat įvy- lyje, buvo surengtas bankie- 
- • ■ ’ • ” ' tas dėl giminių ir draugų, gar

bei sūnaus leitenanto Stanley 
Dumša, kuris, pagal punktus, 
garbingai bus paliuosuotas iš 
armijos.
Jaunas leitenantas Dumša bu
vo veiklus karys, už pasižymė- 
Jirfia nuo vyriausybės buvo pa
gerbtas ir apdekoruotas ketu
riais įvairiais medaliais. Ka
riavo ir vargo, ir tas jam se-< 
kėši, nes nebuvo sužeistas.

Klausiau: ką manai daryti, 
kaip būsi civilis?

Manau, būsiu biznyje su 
tėvu, kuris turi dirbtuvę — 
Atlas Electroplating Works, 
5013 Melrose St.

Pusvalandžiui užsukome su 
Kuodžiu, užeigos savininku ir 
Vasikoniu, Liberty Federal 
banko direktorium, į Lietuvių 
Frąnkforto Kliubą. Susipaži
nome ir pasimatėme su senais 
draugai, Kupčiunu, Damb
rausku ir daug kitų. Įdomu,- 
kad drg. A. Kupčiūnas per 39 
metus yra kliubo sekretorius- 
veikėjas. Draugas Kupčiūnas 
yra Laisvės veteranas skaity
tojas, pats ją skaito ir kitiem 
užrašinėja.

V. J. Stankus.

ko labai pasekmingas pikni
kas, Livingstone — Jamisonų 
farmukėje. Pikniką surengė 
LPT Komiteto skyriai: New
ark©, Livingstono ir Harriso- 
no. šiame piknike žmonių ne
buvo daug, tik apie keturias- 
dešimts, su viršum, bet visi, 
gražioj nuotaikoj, prie gėri
mų ir užkandžių kalbėjosi 
apie karo užbaigą ir Lietuvos 
pokarinę padėtį. Ir apie 6 vai. 
vakare, drg. A. Palson-Palu- 
binskas sušaukė visus į būrį 
ir pareiškė, kad turėsime pro
gramą. (programa susidarė iš 
prakalbų).
I. Bechis, 
Jamisonas. 
kalbėtojai 
apie karą ir jo užbaigą ir Lie
tuvos vargus ir kad mes ją 
turime remti visais galimais 
būdais, o trečiasis kalbėtojas 
—Jamisonas pareiškė trumpai 
ir storai — ątlikime savo pa
reigas. Ir po virš minėto pa
reiškimo visi žmonės stojo į 
eilę ir slinko prie staliuko su 
aukomis. Aukas priėmė P. 
Ramoška, o užrašinėjo G. Ja
misonas, o iš kitos pusės sta
liuko priėmė Tiliunienė, o už

K ai b etoj a is buvo 
M. žolynas ir G.
Pirmutiniai du 

gražiai išaiškino

Laike keltuvų operatorę streiko, New Yorke, tie bū
riai darbininkų vaikščiojo gatvėmis drabužių siuvimo 
distrikte. Jie atsisakydavo eiti dirbti siuvyklose, esan
čiose keltuvų operatorių užstreikuotuose bildinguose. 
Keltuvų operatoriai yra nariais Building Service Em
ployees Int. Unijos (AFL), bet juos lygiai rėmė ir , 
CIO unijos.
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Žinoma, aš galiu čia dirbti. Juk ir kiti 

čia taip pat dirba. Tai aš matau nuosavo
mis akimis. Ką kitas gali, tą taip pat ga
liu ir aš. Žmogaus noras pamėgdžioti pa
daro didvyrius, bet taip pat padaro ir 
vergus. Jei kitas nemiršta nuo rimbų 
smūgių, tai ir aš galėsiu juos iškentėti... 
“Na, pažvelk į tą tenai, jis tiesiog puola 
prieš kulkosvaidžių ugnį, šimts perkūnų, 
tai bent tipas, prakeikimas dar kartą, to
kiam reikia jausti pagarbos, toks vyru
kas, matyt, savo kauluose turi kibirkš
čių.” Kodėl gi ir aš negalėčiau to padary
ti? Žinoma, galiu. Tokiu būdu eina ka
rai ir plaukioja mirusiųjų laivai, viskas 
pagal tą patį receptą. Žmonės turi tiktai 
vieną šabloną, pagal kurį jie viską daro; 
viskas vyksta taip švelniai, jog jiems ne
reikia net patampyti smegenų, kad iš
galvotų kokį naują receptą. Niekur taip 
mielai neinama, kaip išmintu taku. Tuo
met žmogus jaučiasi esąs tikresnis. Pa
mėgdžiojimo instinktas yra kaltas, kad 
žmonija per paskutiniuosius šešius tūks
tančius metų nėra padariusi jokios pažan
gos. Nors išrastas radio ir skraidoma 
ore, tačiau žmonija tebegyvena taip pat 
barbariškai, kaip ir europiško periodo 
pradžioj. Taip dirbo tėvas ir sūnus tai 
pamėgdžioja. Baigta. Kas man, tėvui, 
buvo visai gera, tai ir tau, snargly, tu
rės būti gera! Šventojo konstitucija, kuri 
Jurgiui Washingtonui ir revoliucijos ko
votojams buvo visai gera, ir mums tikrai 
tebėra gera. O kad konstitucija yra gera, 
rodo ir tas faktas, kad ji išsilaikė jau 
daugiau negu šimtą penkiasdešimt metų. 
Tačiau ir tos konstitucijos, kurios kadai
se savo gyslose turėjo jauno, ugningo 
kraujo, laikui bėgant gauna gyslų su- 
kalkėjimą. Geriausia religija vieną die
ną pasirodo esąs pagoniškiausias prieta
ringumas, tuo atžvilgiu jokia religija ne
sudaro išimties. Vien tik tai, kas buvo 
kitaip padaryta negu iki šiolei, vien tik 
tai, kas, nežiūrint tėvų ir šventųjų ir at
sakingųjų protestų, buvo kitaip sugalvo
ta, žmonijai sudarė naujas perspektyvas 
ir davė jai tikėjimą, kad vieną tolimą 
dieną bus galima pastebėti pažangą. Ta 
tolima diena bus tik tuomet matoma, kai 
žmonės nebetikės į institucijas ir į auto
ritetus...

— Kas čia stoviniuoja trypdamas vie
toj? Kaip, apskritai, pats vadiniesi, pa- 
dalkini?

Mano kūrikas buvo nulipęs žemyn ir 
blogai nusiteikęs niurnėjo.

— Mano pavardė Pipipas.
Atrodė, jog tas dalykas jo nuotaiką 

pagerino.
— Greičiausiai, tu esi persas.
— Ne, aš esu abisinas. Mano motina 

buvo perse. Jie lavonus išmeta sulesti 
hienoms.

— O mes žuvims. Atrodo, kad tavo mo
tina turėjo būti visai padori moteris. Ma
noji gi buvo sena prakeikta kekšė. Bet jei 
tu mane pavadinsi kekšės sūnumi aš 
skelsiu tau į ėdamąją.

Vadinas, jis buvo ispanas. Jei jie pa
sako tris žodžius, tai du jų tikrai yra 
“kekšės sūnus”. Nuo draugiškumo laips
nio priklauso, ar galima kiekvienam pa
sakyti, kad jo motina buvo skatikinė kek
šė. Juo arčiau tuo posakiu priartėji prie 
teisybės, juo daugiau turi šansų, kad 
staiga turėsi išsitraukti iš tarp tavo 
šonkaulių įsmeigtą peilį, o juo .tas posa
kis toliau nuo teisybės, juo anksčiau iš
girsti atsakymą: “Muchas gracias, sen- 
jor, labai dėkui, prašau nesivaržykite, aš 
esu visumet jūsų paslaugoms!” Niekas 
neturi tokio švelnaus ir kvailoko garbės 
jausmo, kaip pats purviniausias prole
taras. Jei tokie purviniausi proletarai 
vieną dieną turėtų garbės jausmą tenai, 
kur jo ištikrųjų reikia, tuomet jie pasi
darytų juokdariai. Šiandien jie garbės 
jausmą turi ten, kur kiti nori, kad jis 
būtų, kadangi-tuomet taip gera juo žais
ti kitų naudai. Kam tau reikia garbės, 
proletare? Tau reikia algos, geros algos, 
tuomet garbė pati ateina. O jei tu dar tu
ri fabriką, tuomet ramiai gali garbę ki
tiems ilgam laikui perleisti, nes tik tuo
met tu pastebėsi, kaip mažai ko ji verta, 
kaip maža jie ja gali pasinaudoti...

Ankstyvesnės pamainos kūrikas da
bar ištraukė iš ugnies liepsnojantį storą

birą. Jūros vandeniu negalima nusi
prausti, jis vos tetinka atvėsinti gruzdą. 
Po to jis pradėjo praustis, trindamasis 
smėliu ir pelenais, nes neturėjo nė trupi
nio muilo.

Katilinė buvo apšviesta dviejų lempų. 
Viena tų lempų kabojo prie garomačio, 
kad tuo būdu būtų galima įžiūrėti garo 
spaudimą ir pagal jį kūrikas galėtų re
guliuoti garą. Antroji lempa kabojo vie
name kampe ir laukė trimerio. Šitame 
mirusiųjų pasauly niekas nieko nežinojo 
apie žemę, niekas nežinojo apie tai, kad 
esama acitileno lempų, dirbtinių dujų 
lempų, gazolino žibintuvų, spiritinių lem
pų; nebekalbant apie elektrą, kurios, 
prijungus dinamą, buvo galima visai 
lengvai pasigaminti. Bet “Jorikei” išleis
ti bent vieną centą, buvo laikoma nerei
kalingu pinigų eikvojimu. Žuvis pinigais 
maitinti būtų per daug kvaila, jos turi 
būti patenkintos laivo įgula. Šios čia ka
bančios lempos buvo rastos bekasinėjant 
senosios Kartagenos griuvėsius.

Kas norėtų pamatyti, kokios formos 
tos lempos buvo, tegu nueina į muziejų ir 
tegu atidžiai apžiūri Romos skyrių, kur 
jis tarp kitų puodų ras ir tas lempas, ko
kias čia mes turėjome. Tai buvo toks sa
votiškas indas su speniu. Tame speny 
kyšojo valytos medvilnės gniužulas. In
das buvo pripiltas tokio skystimo, kuris 
taip pat degė ir prieš Panelės Švenčiau
sios paveikslą įgulos būste ir kuris kaž
kokiais šunkeliais buvo gavęs garsų pe- 
troleumo vardą, nors juo ir nebuvo. Ke
turis kartus per valandą tą medvilnės 
knatą reikėjo nugnybti, kadangi jis vis 
suanglėdavo ir katilinę pripildydavo ne
permatomu storų juodų dūmų slouksniu, 
kuriame skraidydavo tiek d^ug suodžių, 
kaip skėrių Argentinoj per jų antplūdį. 
Knatą reikėdavo ištraukti ir nugnybti 
plikais pirštais, dėl to jau po pirmosios 
pamainos pirštų nagai ir pirštų viršū
nės būdavo nudegintos. O kai savo lem
pa nešdamasis atsidurdavai anglių san
dėly,' prieš nugnybdamas knatą negalėjai 
jos užgesinti, nes būtų vėl reikėję eiti 
žemyn į katilinę jos uždegti.

Stanislovos šiandien jau buvo atidir
bęs dvigubą pamainą. Ką tai reiškia, pa
aiškės jums dar vėliau. Nežiūrėdamas, 
kad vos vargiai galėjo pasivilkti, jis dar 
visą valandą pasiliko kartu su manimi 
katilinėj, norėdamas man padėti.

Kūrikas turėjo prižiūrėti devynius ži
dinius. O norint šiuos devynius židinius 
maitinti, reikėjo, kad trimeris pritemptų 
anglių. Tačiau dar nepradėjus tempti 
prie katilo anglis, reikėdavo atlikti visą 
eilę kitų darbų. Kadangi pati ugnis visai 
neatsižvelgdavo į tai, jog darbininkai tu
ri atlikti šiuos kitus darbus ir ji kiekvie
ną pavėlavimą tuojau išstaugdavo met
rais arba net ir iškaukdavo ant komandos 
tiltelio, tai visumet katilinėj turėdavo 
būti nemaža anglių atsarga, kurios už
tektų, kol bus atlikti tie šalutiniai darbai. 
Šias dideles naujai pradedančiai dirbti 
pamainai anglių atsargas turėdavo 
rūpinti anksčiau dirbusi pamaina, o 
būdavo pakeičiama naujoji pamaina, 
turėdavo tokią pačią anglių atsargą
likti ją pakeičiančiai pamainai. Tokią at
sargą tebuvo galima sudaryti tiktai ne
žmoniškai įtempus visas jėgas per tas 
abi vidurines darbo valandas, taigi, ma
no pamainoj nuo pirmos iki trijų. Nuo 
dvyliktos iki pirmos reikėdavo atidirbti 
kitus darbus, o trečiąją valandą prasidė
davo su sekančios pamainos trimeriu pe
lenų valymas... Taigi, tuo būdu per dvi 
valandas reikėdavo pritempti tiek anglių, 
kad jų užtektų keturias valandas ryti pil
nu greičiu plaukiančio garlaivio devy
niems židiniams. Jei angliai ėst sukrau
ti bunkery, priešais pečių, tai juos pri
tempti užtenka vieno sveiko, stipraus ir 
gerai maitinamo darbininko. Tačiau, jei 
angliai yra ten, kur jie daugiausiai “Jo- 
rikėj” buvo sukrauti, tai tokiam darbui 
reikia trijų arba keturių sveikų vyrų. O 
čia visą tą darbą turėjo padirbti vienas 
žmogus. Tr jis jį padirbdavo- Juk jis bu- i 
vo miręs. O toks viską gali. Ir niekas 
nežino, kaip geriau paraginti, niekas ne
supranta dar labiau ipąsifyčiojanęiai pa
sakyti: (Bus daugiau) ‘
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kiai kritikuoja John E. Ran- 
kino pasimojimą puldinėti ant 
pažangių darbininkų, ypač 
komunistų. Rankinas nori pa
sekti Martin Dies. Tačiau to
je kritikoje pažymi, kad tokis 
puolimas ant darbininkų fak- 
tinai reiškia kėsinimąsi su
griauti unijas ir nukapoti dar
bininkų algas.

Toliau tas pats laikraštis iš
kelia kitą klausimą, kuriame 
įrodo, kaip Amerikos fašistai 
ruošiasi tolimesniam veikimui. 
Jie net raštišką programą 
įteikė Rankinui, kaip jis turi 
veikti prieš darbininkus. Ta
me savo programe įrašę viso
kių nesąmonių, kad tuo būdu 
suklaidinti mažiau protaujan
čius darbininkus. Be to, jie no
ri Coughlinui grąžinti radijo 
stotis, ir kad jie galėtų vesti 
atvirai fašistinę propagandą.

žmonės turi budėti ir neti
kėti tiems fašistams, kurie no
ri pavergti darbo žmones ir 
įsteigti fašizmą šioje šalyje.

Yra Rengiama Žaislų Puota
Kiek anksčiau buvo praneš

ta, kad vietinis K. P. Kliubas 
rengs išvažiavimą, bet orui at
vėsus nusitarta surengti žais
lų puotą.

Aukščiau minėta žaislų puo
ta įvyks spalių 27 d., 8 vai. 
vakare, 3221 Archmer Avė. 
Apart vaišių ir žaidimų, bus 
ir kalbų. Kalbės Arnold John
son, kuris yra Mokyklų Tary
bos narys ir dabar vėl kandi
datuoja į tą pačią vietą.

Prašome ir lietuviusv daly
vauti tame draugiškame suė
jime ir pasiklausyti svarbios 
kalbos, taip pat vertingai pra
leisti laiką.

Kurie bus gabesni žaidime, 
gaus dovanas. Nepraleiskite 
progos !

Padaryta Geri • Pareiškimai
Prieš porą savaičių CIeve

lande įvyko katalikų suvažia
vimas, Statler viešbutyje. Vy
riausiais kalbėtojais buvo:

Byri A. Whitney, Gelžkeliečių 
Brolijos direktorius; Charles 
G. Nowacek ir Rev. Fr. John 
F. Cronin, iš Baltimorės.

Visi trys kalbėtojai pasmer
kė Ball-Burton-Hatch-Bilių ir 
nurodė, kad tokis bilius yra 
žalingas dėl darbininkų. Be to, 
jie sakė, jei kompanijos nega
li suteikti darbininkams dar
bo, tai valstybė turi paimti to
kias dirbtuves ir kontroliuoti. 
Ypatingai kunigas Cronin aš
triai kritikavo Amerikos ir 
Anglijos reakcininkus, nuro
dant jų pasimojimus prieš dar
bininkus. Patarė darbininkams 
organizuotis ir išeiti į griežtą 
kovą prieš reakcininkus.

Jei visi kunigai taip susirū
pintų šiais reikalais, tai būtų 
sveikas dalykas. Aišku, kad iš 
lietuviškų kunigų negalima 
nieko panašaus tikėtis.

Susipešė Clevelando 
Politikieriai

Clevelando miesto majoras 
Burke prašalino miesto polici
jos viršininką G. J. Matowitz 
iš vietos. Vyriausias jo kalti
nimas esąs tai, kad jis nega
lįs apvalyti mietą nuo gemble- 
riu.

G. J. Matowitz išbuvo poli
cijos viršininko vietoje per 25 
metus.

Dabar į policijos viršininko 
pareigas paskirtas F. W. Sto-

G. J. Matowitz patraukęs 
Miesto Tarybą į teismą už 
neteisingą . jo apkaltinimą. 
Kuom tas viskas pasibaigs, 
sunku pasakyti. Tačiau vienas 
dalykas aišku, kad laike 'šių 
ginčų, galima tikėtis, bus iš
kelta vietos politikierių įvai
rių juodų darbelių. Clevelan
do piliečiai turėtų rimtai pa
sekti tuos ginčus ir sužinoti 
apie miesto pareigūnų juodus 
darbelius.

Auto Nelaimių Skaičius
Didėja

Clevelando mieste nuo

šių metų pradžios žuvo 
auto nelaimėse 65 žmonės, 
kuomet pereitais metais per 
tą patį laiką žuvo tik 55 žmo
nės.

Vairuotojai turėtų būti at
sargesni vairuodami autus. To
kis pat patarimas turėtų tik
ti- ir tiems, kurie vaikšto gat
vėmis.

Želvienė, sulaukusi 
Palaidota rugsėjo 
Kalvarijos Kapinė- 
nuliūdime vyrą Mo-

Mirė Grasilda Želvienė

Rugsėjo 19 dieną pasimirė 
Grasilda 
58 metų. 
22 dieną, 
se. Paliko
tiejų, sūnų Petrą ir dukterį.

Velionės šeima gyvena 
1558 E. 49 st. Iš Lietuvos pa
ėjo nuo Pušaloto vals., Pane
vėžio apskrities.

Gilią užuojautą siunčiu jos 
šeimai jų liūdesio valandoje.

Žilas Petras
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Mainierių Unija Atmeta 
Kompanijų Siūlymą

Washington. — Mainierių 
Unijos pirmininkas John 
L. Lewis atmetė kompani
jų siūlymą, kad minkštųjų 
angliakasyklų streikieriai 
sugrįžtų ir dirbtų, kol sam
dytojai ves derybas su uni
ja. Streikuoja 152,000 ang
liakasių prieš 600 kasyklų; 
reikalauja pripažint savo 
darbvedžių (formanų) uni
ją-

Binghamton, N. Y
Užėjo 

tiene ir 
Laisvę.
.i o,

Yudikai- 
dienraštį 
paaiškė- 

sūnus

pas mus N. 
atsinaujino 
Besikalbant

kad jos vyresnis
Alex randasi šioj šalyj, New
port, R. L, karo tarnyboj — 
instruktorium, o jaunesnis — 
Walter yra dar už jūrų — Vo
kietijoj.

Bet jie laukia bile dieną sū
nų parvykstant iš užjūrio. 
Walter yra gavęs medalį už 
kovas prieš nacius. Linkime 
jaunuoliams laimės ir svei
kiems parvykti pas tėvelius.

J. K. Navalinskienė.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tups biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g~~^ Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 1 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
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

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, I 
o jie suras priežastį ir tuo- - 
jau pataisys mažais kaštais. į

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS ' 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemų yrą 
t , slinkus pristatymas anglies.
’1 ■ jhūh

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

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

t Telefonas EVergreen 7-1661 ( ’» :

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
H DU

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

mi mi mi mi mi mt mi mi mi mi mi mi mi m mi mi mi mi mi mt mi mi mi mi mi

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

MOH

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

h- ■ z
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Naujai-Senas Japony 
Ministeriy Kabinetas

Tokio, spal. 8 . — Nauja
sis Japonijos premjeras 
Kijuro Shidehara pilnai su
organizavo savo ministerių 
kabinetą ir tikisi, kad ge
nerolas MacArthuras už
gims jį.

Laivyno ministerių nau- 
jąjame kabinete yra admi
rolas Soyemu Toyoda, se
nas militaristas, buvęs Yo- 
kosukos laivyno bazės ko- 
mandierius; užsienio reika
lų ministerio vietą užėmė 
Shigeru Yoshida, senojo 
kabineto narys; karo mini- 
steriu paskirtas generolas 
Sadashi Simomura, žino
mas japonų militaristas, 
taip pat senosios valdžios 
narys. Yra ir dar bent du 
senojo ministerių kabineto 
nariai.

De Gaulle Vis Agituoja už 
Vakarini Bloką

London. — Laikinasis 
Francijos prez. generolas 
de Gaulle, važinėdamas Ho- 
landijoj, Belgijoj ir francū,- 
zų užimtame vakarinės Vo
kietijos ruože, kalbėjo, kad 
vakarų Europos kraštai tu
rėtų sueit į politiniai-ūkinį 
bloką (sąjungą). Tatai esą 
reikalinga vakarinei civili
zacijai apsaugoti nuo So
vietų.

Policija ištyrinėjus ir sura
dus, kad 15 metų berniukas 
James Post iš Waterford nėra 
tas, kurio jie jieško sąryšyje 
su nužudymu kariškio Malick 
Vessaf., New Yorke.

Brooklynietis pabėgėlis iš 
armijos ir du 15 . ir 16 metų 
berniukai įkaitinti apiplėši
muose, kuriuose jie pelnę $3,- 
300.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

.Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar Ir savo Šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas..,................... ....................................................... ...............................

Antrašas........ .......... ••....................  ................yį

ŽYDŲ STREIKAS PRIEŠ 
ANGLIJĄ

Jeruzalė.— Palestinos žy
dai sionistai pirmadienį pa
skelbė penkių valandų ' vi
suotiną streiką prieš ang
lus dėl to, kad Anglija ne
leidžia žydam laisvai įva
žiuoti į Palestiną. Susikir
time tarp žydų ir anglų ru- 
bežiaus sargų septyni žy
dai tapo sužeisti. Anglai 
bandė sulaikyti 70 žydų no
rinčių įeiti į Palestiną. Pa
lestinos žydai gynė atei
vius.

Praplečiamas Skaityklų 
Tinklas Lietuvoje
LTSR Liaudies Komisarų 

Tarybos nutarimu, švietimo 
Liaudies Komisariatas įparei
gotas iki 1945 m. liepos 1 d. 
praplėsti Tarybų Lietuvos res
publikoje skaityklų tinklą iki 
3;000 skaityklų.

Pirmoje eilėje skaityklų 
tinklą siekiama praplėsti pe
riferijoje. Apskričių vykdo
mieji komitetai turi naujai 
organizuojamoms skaitykloms 
teikti visą paramą: duoti tin
kamas patalpas, jas atremon
tuoti, aprūpinti inventorium, 
šviesa, užprenumeruoti reika
lingą skaičių laikraščių, žur
nalų ir kitos politinės literatū
ros, o taip pat parinkti skai
tykloms tinkamus vedėjus.

Japonai Formozos saloje 
nužudė 14 amerikonų už 8 
savaičių pirm Japonijos pa
sidavimo.

TOJP PERKELTAS Į 
KALĖJIMĄ

Yokohama. — Ameriko
nai gana pagydė persišovu
sį Hideki Tojo, buvusį Ja
ponijos premjerą, kad jau 
galėjo perkelt jį iš ligoni
nės į kalėjimą. Jis bus tei
siamas kaip karinis krimi
nalistas.

Kai Kurie Streikieriai HEADS WAR FUND FOREIGN PRESS
Pradeda Grįžti Darban
Detroit, Mich. — Prane

šama, kad pradėjo laikinai 
grįžti darban Hudsono, 
Fordo automobilių ir Kel- 
sey-Hayes ratų streikieriai, 
kol unija veda derybas su 
kompanijomis.

Tebestreikuoja 160,000 
mainierių prieš 
minkštosios anglies kompa
nijas. CIO Žibalo Darbinin
kų Unijos vadai pareiškė, 
jog tęs kovą dėl 30 procen
tų algos priedų. Tuo tarpu 
eina derybos.

Kai kurie Maskvos laik
raščiai pavadino dabartinę 
Amerikos politiką “atomine 
demokratija.”

Cliffside, N. J.
Iš Darbo Lauko

Pas mus ir visoj New Jer
sey valstijoj yra didelis trūku
mas duonos. Mat čia duonos 
išvežiotojai yra išėję į strei
ką, reikalaudami didesnio už
mokesčio už darbą.

Prasidėjus bruzdėjimui šio
je duonos kepimo industrijoj, 
keletas duonos kepimo kom
panijų be streiko darbininkų 
reikalavimus ’išpildė ir kai ki
tų kepyklų išvežiotojai išėjo į 
streiką, tai šios kepyklos darė 
stebėtinai gerą “biznį”. Dabar 
ir šių kepyklų išvežiotojai su
stojo dirbę, kad padėti savo 
draugams laimėti streiką.

Duonos trukumas sujudino 
ir šios valstijos didžiuosius 
valdininkus. Gubernatorius 
Walter E. Edge, pareiškė, kad 
jis nedaleis iki to, kad žmo
nės badautų dėl streiko. Jis 
paliepė darbininkams grįžti į 
darbą ir sugrįžus derėtis su 
bosais.

Darbininkai visai vyriškai 
pasielgė ir gubernator. įsaky
mo neklausė. Jei tik darbinin
kai ir toliau taip vieningai lai
kysis, tai kova bus laimėta.

Apart trūkumo duonos, gal 
už keletos dienų neturėsim 
nė šiltos sriubos, Public Ser
vice Electric and Gas kompa
nijos darbininkai — gaso pri
žiūrėtojai irgi nusitarė eiti į 
streiką dėl didesnio užmokes
čio už darbą. Textile darbi
ninkai, popieros išdirbysčių 
darbininkai, šipjardžių darbi
ninkai ir daugelio kitų išdir
bysčių, jei ne streikuoja, tai 
rengiasi prie streiko.

Ford Motor Co., Edgewater, 
N. J., darbininkai veik vien
balsiai nubalsavo įgalioti uni
jos komitetą šaukti streiką. 
U. S. Aluminum Co. irgi ei
na derybos su darbdaviais dėl 
didesnio užmokesčio.

Per visą karo laiką darbi
ninkai dirbo ilgiausias valan
das ir 7 dienas į savaitę”. Jie 
parodė didžiausį patriotizmą 
savo tautai. Jie nestreikavo ir 
nere/kalavo geresnių darbo 
sąlygų, kad tik nepakenkti 
gaminimui karo reikmenų. 
Kiek susitaupę, jie pirko karo 
laimėjimui bonus ir darė vis
ką, kad apginti savo šalį nuo 
išlaukinių užpuolikų.

Karas pasibaigė mūsų ša
lies išlaimėjįjnu. Kapitalistai 
susikrovė milionus dol. karo 
laiku. Darbininkai pasipelnė 
tiek, kad jie dirbo ilgas va
landas ir daug dienų.

Su karo pasibaigimu jau 
milionai darbininkų neteko 
darbo. Tie, kurie dar kol-kas 
dirba, jų sąlygos darbe paaš
trėjo, bet uždarbiai ti.e patys 
kaip buvo prieš karą. Ar ga
lima pragyventi prie dabarti
nių brangenybių su tuom pa
čiu užmokesčiu, kokis buvo 
penki metai atgal ?

O betgi randasi žmonių, 
kurie bando prikaišioti strei- 
kieriams peakuratnumą ir a- 
gresyviškumą! Visa darbinin
kiškoji liaudis turi padėti 
streikieriams jų kovose.

Darbininkas,

Carl Whitmore, (left) Campaign Chairman of the New York 
NATIONAL War Fund, confers with Nathan H. Seidman, Chair
man of the Foreign-Language Press Division of the Fund, at a 

luncheon for foreign language publishers and editors.

IŠ MIRTIES IŠTRŪKĘ

MERGINOS ir MOTERYS
LENGVOS DIRBTUVĖJE 

SUSTATYMAI
$25.30 UŽ 5>/2 DIENŲ SAVAITĘ

LAIKE MOKINIMOSI
GALI UŽDIRBTI $35 IKI $40 Į SAVAITĘ

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

JERSEY CITY MFG. CO.
IDBALITE BLOG.

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)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
čius, dirbo tenai stalium, o 
valstiečiai jį kaip galėdami 
slėpė. Tačiau budri gesta
pininko akis susekė jį ir 
tarp krūmokšnių pasislėpu
sį. 1943 m. rudenį, per pur
vus ir lietų nuvarė gesta
pininkai ' Stonį į Raseinių 
kalėjimą, iš ten — į Šiau
lių ir, pagaliau, išgabeno 
net į Hamburgą. Drauge su 
juo išvežė tuo kartu dar 
apie 170 lietuvių. Hambur
go darbo stovykloje jie su
rado keliasdešimt tūkstan
čių belaisvių įvairiausių tau
tybių : čia buvo rusai, pran
cūzai, olandai, belgai ir kit.

— Man ir dabar dar sun
ku kalbėt apie tą laiką, ku
rį mes išgyvenome Ham
burge... Netgi" tas žodis “iš
gyvenome” č i a netinka... 
Tiksliau bus — iškentėm. 
Kai priartėjo frontas, mes, 
ilgiau nebegalėdami laukti 
išgelbėjimo dienos ir Gorė
dami greičiau ją priartinti, 
keliese pabėgome iš Ham
burgo stovyklos, tikėdamie
si pasiekti Raudonąją Ar
miją. Bet ir vėl... Kistrau 
miestelyje mus areštavo vo
kiečių policiją ir pasodino 
kalėjimam Teko dar 11 die
nų čia iškęsti, kol atėjo iš
vadavimas. Tos paskutinio
sios dienos buvo ypatingai, 
sunkios... J. Stonys staiga 
pradeda verkti, prisiminęs 
išlaisvinimo dieną.

— Pirmam sutiktam rau
donarmiečiui aš puoliau ant 
kaklo, apsikabinau ir ver
kiau iš džiaugsmo, lyg vai
kas!... —■■ sako jis, šluosty
damas ašaras.

— Ir štai, — kalba jis to
liau, — gegužės 31 d. aš 
jau buvau Tauragėje. Čia 
pailsėjau, atsigavau... Da
bar pirmiausia surasiu, jei 
tik jie dar gyvi, savo žmo
ną ir vaiką, kurie liko Vi
duklėje, o tada — į darbą, į 
darbą! Dirbsiu visom savo 
jėgom, visa širdimi mano 
laisvos tėvynės atstatymui.

Ant lovos valgo pietus du 
jauni berniokai iš Latgali- 
jos: 20 metų Aleksandras 
Ločmelis ir 20 metų Tadas 
Kūkuls. Kukuls išbalęs lyg 
lavonas, kosi, atsikrenkščia 
kraujais ir drebančia ranka 
vos nulaiko šaukštą.

’ y Dviįdiehos Vokietijos 
fabrike; man atėniė/, visą 
gyyenimą, — sako jis, vėl 
skaudžiai užsikosėdamas.—- 
AšlžinMk* l^ad 7 dabarmanh

i .

nebeilgai liko gyventi... Kad 
nors savo tėviškę pamaty
čiau... Abu tie kaimo ber
niokai, mažažemių valstie
čių sūnūs, buvo suimti už 
pagalbos tiekimą tarybi
niams partizanams. Ločme: 
lis išvežtas drauge su senu 
tėvu, motina ir 18 metų se
serimi. Iš pradžių jie sėdė
jo Rygos rajono stovykloje, 
bet 1943 m., artėjant fron
tui, visus kalinius išgabeno 
Vokietijon, šeima buvo iš
sklaidyta. Iš Rygos į Noi- 
gamą, Hamburgo rajone, 
vienu sykiu išvežta- 6,000 
žmonių. Noigame jų jau 
laukė apie 72,000 tokių pat 
hitlerinių aukų iš įvairių 
kraštu. Čia žmonės nebuvo 
laikomi žmonėmis, todėl ir 
vardais jų nevadino: paka
ko numeriukų, kuriuos jie 
turėjo nešioti, lyg šunys, 
ant kaklų ir prie krūtinės.

-r- Aš buvau 38916 nume
ris... Man pakabino ant ka
klo metalinį skridinėlį, at
likusį nuo kokio nors anks
čiau čia buvusio ir mirusio 
kalinio.. Reikėjo apsiprasti 
su šuniškais numeriais, 
kaip ir su lazdomis...

— Net “Kainoraštis” bu
vo nustatytas: kiek už ką. 
Pavyzdžiui: už poros bulvių 
paėmimą iš virtuvės — 25 
smūgiai gumine lazda, už 
tai, kad žmogus ką nors 
šiurkštesnio pasako — 50 
smūgių, o už duonos paėmi
mą — pakorimas.. Artėjant 
frontui, suimtuosius pradė
jo mėtyti iš vienos vietos į 
kitą be jokio plano. Iš pra
džių Helpštetas, paskui 
Ludvighustas... Panikos ap
imti hitlerininkai blaškėsi, 
jausdami savo artimą ga
lą, tampydami paskui save 
kalinius. Į spygliuotom vie
lom apipintus vagonus su
grūsdavo po 110-120 žmo
nių. Be oro, be maisto, pra
dėjus siausti ligoms, žmo
nės ėmė mirti kits po kito... 
Kasdien iš vagono išmesda
vo lauk 30-40 lavonų.

—• Juk paskutiniu metu,
įsiterpia Kukuls, — mes be- 
gaudavome po 25 gramus 
.duonos. jaugiau nieko! 
Absoliučiai nieko! Trankė 
mus iš Neugamo į Ltedbeką, 
stovėjome pakelyje ištisom 
savaitėm... Paskui vokiečiai 
sugalvojo palengvinti,; sau 
kalinių evakuaciją ir tiek 
daug nebetampyti jų su ^sa
vimi. - Sęiįesnieji ir silpnes
nieji į*. kaliniai - vakarais ^išv ’"V4 , a

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Gera Alga—Nuolatiniai 

Darbai
Patyrusios prie Fiat Darbo 

Lankstytojos 
Marškinių Prosavojimo Operatores 

Vakacijos su Alga 
2 Poilsio Periodai į Dieną

Better Laundry Service Co., 
546-548 East 42nd Street 

Skambinkite SHERWOOD 2-4949 
PATERSON, N. J.

(237)

MERGINOS 
BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Aukštesnio pagrindo piešyboje. 
Darymui rankinio darbo kostumų džiulerių. 

55c Į VAL. LAIKE MOKINIMOSI 
DALIAI—PILNAM LAIKUI

MYKED SILVERSMITHS 
1396 FLATBUSH AVE. 

BROOKLYN. N. Y.
(236)

OFISŲ VALYTOJA
4 valandos naktimis. Pradedant pirmadieni, 

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)

VALYTOJOS, Ofisinlų Namų, Nuolat, 
$31, įskaitant viršlaikiui.

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

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbai. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyitėje
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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

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

(236)

gydytojų gaudavo po į- 
švirkštimą... O rytmetį jau 
išmesdavo lauk jų lavonus. 
Specialiai tam tikslui buvo 
įsteigtos pakelėse “ligoni
nės”. Štai, — parodo jis 
Ločmelį, — aš pats savo a- 
kimis mačiau, kaip rytmetį 
iš vienos tokios “ligoninės” 
išvilko lauk jo tėvo lavoną... 
O senis prieš tai vakare tu
rėjo tik 38 laipsnius karš
čio... Nuo to nemirštama. 
Bet giltinei į pagalbą atėjo 
fašisto špricas.

Kukuls užsikosti, ilgai ne
gali atgauti kvapo, susirie
čia ant savo lovos kampu
čio ir mėlynai pabalsta. 
Kiek atsikvėpęs jis sako:— 
Tik per kažkokį vokiečių 
neapsižiūrėjimą aš likau 
gyvas, likau be įšvirkšti
mo... Juk aš jiems — gyvas 
.lavonas — buvau tik apsun
kinąs balastas! Jokios gi 
vilties, kad galėčiau apka
sus kasti ar smėlio karutes 
sutvirtinimams tampyti! O 
juk išvežė mane iš tėviškės 
— sveiką ir tvirtą. ■

Dabar mano tik vienas 
noras: grįžti savo tėviškėn
papasakoti visiems tenykš
čiams gyventojams, ką aš 
savo akimis mačiau ir ką 
pergyvenau kruvinoj “nau
joje Europoj”.

Per radiją pasigirsta 
skambios tarybinės dainos. 
Kukuls lieka ant savo lovos, 
o mes išeinam į kiemą, kur 
saulėje apšviestų alyvų ra
te grįžusieji iš Vokietijos 
kaliniai. .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

CHEMICAL OPERATORIAI
PATYRĘ OPERAVIMUI 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ 

prie *
CENTRIFUGES
FILTER PRESŲ 

STILLSŲ
NITRATORIAIS

SULFONATORIA1S 
DŽIOVINTOJAIS 

REACTORIAIS
ir kitokių CHEMIJOS PROCESŲ 

MAŠINERIJŲ.
Čia yra vietų vyrams, kurie NELAVINTI 

šiame amate, kurie žingeidauja 
mokytis to amato.

Taipgi PATYRĘ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI ir 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ PAGELBININKAI

Givaudan 
Delawanna, Inc. 

DELAWANNA, N. J.
(241)

AP VALYTO J AI 
Nuolat; banke. Patogi vieta. 

Kreipkitės ant 3-čių lubų.
2-3 P. M.

41 Broad St., N.Y.C.

(240)

DAILYDES 
MĖSINĖM IR KRAUTUVĖM 

RAKANDAI 
Gera Alga 

Nuolatinis Darbas
ARCTIC REFRIGERATOR 

AND FIXTURE CO.
378 WALLABOUT ST., 

BROOKLYN 
______________________________________(237)

PAPRASTI DARBININKAI
APSKRITŲ METŲ DARBAS 

Grupinė Apdrauda 
Pensija Viršlaikiai

UNIJINĖ ALGA 
Vienas Blokas Nuo Ferry 

PASITARIMAI KASDIEN 9-4
SCANLAN WOOL CO., INC.
613 WEST 40TH ST., NEW YORK

(240)

SIUVĖJAI
AUKŠTOS KLASES KOSTUMERSKŲ 

MOTERIŠKŲ SIŪTŲ. BRITISH TWEEDS. 
17 W. 57TH ST., N. Y. C.

____________ (28<)

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

(286)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
■ Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyitije 

'JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST BOTH ST., NEW YORK 

________________________________ <£>

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

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.
ATEIKITE ŠIANDIEN

Richards Chemical Works, 
Inc.

Warren and Morris Streets 
Jersey City, N. J.

(288)

BERNIUKAI IR VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

• Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTOVUS DARBAI

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

(4-tos Lubos)
(287)

Buy More Bonds
PRANEŠIMAI

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 10 d., 8 v. v., LDP Kliube, 408 
Court St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus kalbama 
kas link 3-čio Apskr. vakarienes, 
kuri įvyks spalių 28 d., Laisvės sa
lėje, 269 Second St. V. K. Sheralls.

(235-236)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. nepaprastas susi

rinkimas įvyks spalių 11 d., 8 v. v., 
Gedemino salėje. Knygos yra atėję, 
taipgi svarstysime suvažiavimo 
klausimą.—Kp. Valdyba. (236-237)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks trečiadienį, spalių 10 d., 8 v,v., 
318 Broadway. Visos draugės daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui. —A. B.
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NevvYorko^/6ŽžfeT7liik>i
Mūsų Darbštieji Svečiai

Pereito pirmadienio rytą 
laisviečius atlankė Katrina 
Žukauskienė iš Newark (East 
Orange), N. J., vežina dien
raščiui Laisvei pundu prenu
meratų.

—Kaip einasi darbas? — 
paklausėme.

—Gerai, — atsakė 
šypsodamasi.

viešnia

Apie Žukauskienės darbo
pasekmes matysime 
vajininkų sąrašuose.

★ ★ ★

Laisvės

Pereitą šeštadienį lankėsi
Vincas ir Ona Žilinskai iš 
Kearny. Jie atvežė Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui 
pilną vežimą savų ir nuo drau
gų gautų dovanų Lietuvos 
žmonėms —"drabužiais, čeve- 
rykais ir kitkuo, ši jau ne pir
ma ir, reikia tikėtis, ne pas
kutinė tokia jų kelionė Lietu
vos reikalais.

Svečiai buvo pasilikę daly
vauti Moterų K Rūbo suruošta
me baliuje Lietuvos vaikų pa
ramai, įvykusiame šeštadienio 
vakarą. Taipgi žadėjo atvykti 
į Antano Bimbos išleistuves 
Lietuvon, suruoštas spalių 8- 
tos vakarą, Laisvės salėj.

Prieš apie porą savaičių bu
vo atvykusi Elizabetho darbš
tuolė Burkauskienė su dide
liu pundu mezginių ir siuvinių, 
skiriamų apdovanoti Lietuvos 
vaikus Kalėdomis. Jai irgi to
kios kelionės ir dovanos įpras
tos. Ji sako, jog jinai darbuo
sis tol, 
ba bus

kol tik Lietuvai pagal- 
reikalinga.

Man 
starų jų 
mas ruošti Dešimtasis Siunti
nys pagalbos Lietuvai, buvo 
kur kas daugiau tokių mielių 
ratuotų dovanomis svečių iš 
artimos apylinkės. Gaila, kad 
ne visus mačiau, čia paminiu 
tik tuos, kuriuos turėjau pro
gos matyti, susitikti, apie ku
rių buvimą sužinojau.

Rep.

atrodo, kad bėgiu pa- 
savaičių, kada baigia-

Ne Streikas, Tik Firmy 
Paroda prieš Uniją

Seniau šiame puslapyje bu
vo minėta, kad telefonų ir te
legrafų darbininkai ruošiasi 
skelbti “vieningumo demons
traciją.”

Tai tiesa, jog tai buvo vie
ningumo demonstracija, bet 
tiktai kompanijų su savo 
kompaniška unija.

Patyrinėjus pasirodė, kad 
šaukusioji tą demonstraciją 
National Federation of Tele
phone Workers yra ta pati, 
kurią Nacionalė Darbo San
tykių Taryba apibūdino kaipo 
“kompanijos dominu o j amą 
uniją.”

Toji kompaniška įstaigėlė 
grąsino sulaikyti telefonų ir 
telegrafo veikmę per 4 valan
das nuo 2 iki 6 vai. penktadie
nio popietį, spalių 5-tą. Kom
panijai kooperuojant, tas dali
nai pavyko. Firmos negali pri
versti darbininkus dirbti, bet 
paliepimui nedirbti jos turi 
galią.

Neil Brant, United Electri
cal, Radio and Machine Wor
kers Unijos (CIO) tarptauti
nis atstovas sako, jog tas pra
vestas sustabdymas telefono 
buvo American Telephone & 
Telegraph Co. ir Western 
Electric suokalbis prieš CIO 
uniją ir prieš publiką.

Mr. Brant sako, kad United 
Electrical reikalauja pakelti 
algas ir veda kampaniją su
organizuoti visus tų firmų 
darbininkus į UE uniją. Jis 
nurodo,-kad tas neva streikė- 
lis buvo šauktas tikslu pastoti 
kelią tikrai unijai ir algų pa
kėlimui darbininkams.

Užsiregistruokite, Kad 
Galėtumėt Balsuoti

Mirė Katrina Dilbienė

visa savaitė yra piliečiųŠi 
registracijos savaitė. Kas ne
užsiregistruos, tas negalės bal
suoti rinkimuose miesto vy
riausybininkų ir tarybos lap
kričio mėnesį.
Užsirašykite Darbo Partijos 

Balsuotojais
Registracija ir užsirašymas 

partiniu balsuotoju (enroll
ment) nėra vienas ir tas pats. 
Galėjimui balsuoti būtinai rei
kia užsiregistruoti, bet užsira
šyti (enroll) nėra būtina. Vie
nok be to negalėsi balsuoti 
pirm kitų rinkimų įvyksian
čiuose pirminiuose balsavimuo- 
se-nominacijose (primaries).

Taigi, užsirašęs tos ar kitos 
partijos balsuotoju gali daly
vauti tos partijos nominacijo
se kandidatų ir partijos virši
ninkų.

Darbininkai žino, kaip svar-

bu, kad darbininkų partija 
pasilįktų tikrai darbininkiška, 
o ne reakcijos tarnaitė po ap
gaulingu Darbo Partijos var
du. Dabartinė Darbo Partija 
kol kas tebeatitinka savo var
dui. Kam svarbu, kad ji to-' 
kia pasiliktų ir kad dar dau
giau progresyvėtų, dabartinėj 
registracijoj užsirašykit jos 
balsuotojais (enrolled voters), 
kad galėtumėt ateityje rinkti 
jos viršininkus ir nominuoti 
kandidatus.

Užsirašymas atliekamas toj 
pačioj įstaigoj, kur . registru o- 
jatės, tik ant kito lakšto.

Registracijos Valandos
Visomis šios savaitės dieno

mis registracija vakarais nuo 
5 iki 10:30.

Paskutinę dieną, šeštadienį, 
spalių 13-tą, 7 ryto iki 10 va
karo. Darbietis.

Katrina Dilbienė, gyvenusi 
436 Union Avė., mirė spalių 
7-tą, namuose. Pašarvota pas 
graborių Radzevičių, 402 Me
tropolitan Avė. Laidos spalių 
10-tą, 1 vai. dieną.

Senutė Dilbienė jau per ei
lę metų nesveikavo, buvo pa
liegusi. Gyveno pas dukterį 
Marijoną Gražienę žinomąją 
Lietuvos žmonių rėmėją, kuri, 
kad ir sunkias .sąlygas turė
dama, yra daug pagelbėjus 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centre, 417 Lorimer St. Pa
gelbėjo, kol jos mylimos mo
tinos padėtis leido.

Velionė Dilbienė paliko di
delę sūnų, dukterų ir anūkų 
šeimyną ir giminę. Apie , tai 
matysime vėlesniuose prane
šimuose.

Giminės, taipgi draugai ir 
pažįstami prašomi užeiti į šer
menis ir palydėti.

Svoriai ir grupių dydis la
bai svarbu iš atžvilgio į darbi
ninkų sveikatą ir išvengimą 
nelaimių. Ar kartą ant dokų 
svoriai žmogų mirtinai su- 
trėškia, sąnarius sulaužo? Tai 
būna pasekme per didelio svo
rio, per mažos grupės. Pasvi
ro kur link sunkmena, jeigu 
ji per didelė, jeigu prie jos 
per mažai žmonių, nebegali 
jos suvaldyti, kai kalnas už
virto nelaiminguosius.

Ryanas tą viską užmiršo. 
Darbininkų jis dėl to ir nesi
klausė, kad jie nebūtų sutikę 
ant sutarties be numažinimo 
svorių, be padidinimo grupių,

be užtikrinimo* bent keturių 
valandų darbo per dieną.

Jūrininkai Talkina 
Laivakroviams

Nacionalės Jūrininkų Uni
jos nariai iš pat pirmos die- 

! nos gelbsti laivakroviams — 
[ dalina lapelius, kad informuo
ti visuomenę, pagelbsti palai
kyti tvarką. Ir pasižadėjo vi
sokiais kitais būdais remti.

i

Majoras LaGuardia įsteigęs 
ryšius su Miami miesto majo
ru informuoti vienas antrą 
apie visokių gemblerių kursa- 
vimą tarp šių dviejų miestų.

va- 
ge- 
pa-

yra

Ot, Bus Gražu Pamatyti 
"Kada Kaimas Nemiega”

Pereitą sekmadienį teko ma
tyti Aido Choro pasiruošimą 
perstatyti operetę “Kada Kai
mas Nemiega.” Ir tuojau įsi
tikinau, kad visi, kuriems teks 
jį matyti, matys ką nors tik
rai gražaus. Ir jeigu rasis to
kių, kurie tą progą praleis, 
gailėsis.

Tiesą pasakius, vaidinimas 
jau dabar einasi gerai, dainos 
taip pat. Gi prieš akis dar lie
ka paskutinės dvi savaitės — 
įtempto darbo savaitės. Jos 
paskutinės, bet ne pirmutinės. 
Jau daug sekmadienių ne vien 
tik žvaigždės vaidylos, bet ir 
visi dalyviai - vaidylos ir dai
nininkai — susirenka iš ryto 
ir išeina prievakariais. Jie dai
nuoja, vaidina ir vėl dainuo
ja ir vėl vaidina. Ištaisinėja 
kožną paklaidėlę, kad atėję 
pamatyti vaidinimo žmonės 
galėtų pasidžiaugti, kaip pro
fesionalų suvaidintu veikalu.

Tam pašvenčia ne vien tik 
sekmadienį. , Pavyzdžiui, per-

eitą savaitę pirmadienį daina
vo vienos tik merginos, tre
čiadienį vieni tik vyrai, penk
tadienį visas choras, o sekma
dienį choras ir vaidylos. O kur 
dar išsimokinimas savo kalbų 
ir dainų žodžių, kuriuos veik 
visi vaidylos ir dainininkai jau 
iškalba, išdainuoja naturališ- 
kai, kaip reikia vaidinime — 
be raštelio.

—Kad mes visi turėtume 
tiek energijos ir pasišventimo, 
kaip menininkai! — galvojau 
sau. tėmijant praktikas. Mes 
kartais dejuojame, kada rei-’ 
kia vieną vakarą per mėnesį 
praleisti. į susirinkimą ateiti. 
Menininkai pašvenčia desėt- 
kus vakarų, kol vieną veikalą 
susimokina mums pasigrožėti.

' Taip, bus kuo pasigrožėti 
visiems, kurie įsigys bilietus iš 
anksto, kad užsitikrinti sau 
vietą Labor Lyceum salėj šio 
mėnesio 21-mą, kuomet bus 
suvaidinta operetė “Kada Kai
mas Nemiega.”

Mačiau.

Darbo Partija Pradėjo 
Radijo Programas

Amerikos Darbo Partija 
pradėjo rinkimines radio pro
gramas spalių 8-tos vakaro 
7 :15 iki 7 :30 iš stoties WMCA. 
Pirmojo vakaro programai pa
kviestas demokratų - darbie
čių kandidatas į majorus ge
nerolas O’Dwyer.

Kitos programos bus kas 
pirmadienį, trečiadienį....ir
penktadienį iki pat rinkimų, 
visos tuo pat laiku, iš tos pat 
stoties. Paskutinė bus lapkri
čio 5-tą.

Reikės Gerinti Parkus
Miesto parkų komisionie- 

rius Moses sako; kad pokari
niu laikotarpiu reikės daugiau 
atydos, tad ir lesų, miesto par
kams. Sugrįžę iš karinės tar
nybos, taipgi ištrūkę iš karo 
darbų, darbininkai daugiau 
naudosis miesto parkais, sakė 
Mosesi

Laivakroviai Darbinin
kai Nusistatę Kitaip, 

Negu Viršininkai
Joseph Ryan, viršininkas 

New Yorke esančios laivakro- 
vių ir kitų dokų darbininkų 
unijos 1LA, buvo įsakęs dar
bininkams grįžti į darbą pir
madienį, senomis sąlygomis. 
Bet darbininkai dar tebesiruo- 
šė balsuoti — grįžti ar negrįž
ti.

Šiuos žodžius rašant balsa
vimų pasekmes* tebebuvo ne
žinomos.

Laivakroviai reikalauja ma
žesnių svorių ir didesnių gru
pių tiems svoriams kilnoti, 
taipgi žmoniškesnių samdymo 
sąlygų, užtikrinti nors 4 
landas darbo per dieną ir 
resnės mokesties už darba 
silsio valandomis. . .

Samdymo Sistema
Nedirbusiems ant dokų

labai .sunku įsivaizduoti svar
ba taip vadinamo “shape up” 
laikotarpio. Sunku suprasti, 
dėl ko darbininkai taip įsvar- 
bina du,-vieton trijų. Padėtis 
yra štai kokia:

Laivakrovis ar kitas dokų 
darbininkas retai iš anksto 
žino, kiek dienų ateinančią 
savaitę ar net kiek valandų 
sekamą dieną jisai gaus dar
bo. Tas priklauso nuo laivų 
pribuvimo, nuo to, kiek tie 
laivai atveš ir turės išvešti.- 
Dėl to darbininkams prisaky
ta ateiti darbo pažiūrėti net 
tris kartus per dieną. Laivai, 
ar atvežamos prekės vėluoja, 
darbininkas turi ant dokų pra
sto viniuoti ištisas valandas 
laukdamas, nepasamdytas, už\ 
tą laiką nemokamas. Dar bū-/ 
na ir tokių dienų, kad prasto- 
viniuoja nieko neuždirbęs.

Jeigu darbininkas turi tris 
kart per dieną nuvažiuoti ir 
parvažiuoti, pridėjus ten pra
stu viniųotas valandas, jam ne
lieka laiko nei žmoniškai pa
silsėti. Ik neužtikrinta, ar ‘ką 
uždirbs.......................:

t ■ ’ . Y ■ ...

Egzaminamjam Akis,
Rašome Receptus

N apie Šiam Planus :

Dar® jį Pritaikome Akinius.

Dar Galite Gauti to Pui 
kaus “The Worker” 

Leidinio Kopiją

Lietuvos Vaikams Ba 
liūs Buvo Labai 

Sėkmingas

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija tapoj 
Telcf.: GR. 7-7553 

. z 2539 Woodward .Avenue
DETROITE: | 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Drs. Stenger & Stenger 
■i Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ST. 2-8342

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir Jdtokiems pokiliams.

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

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

^CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe TeK Ėycjc ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Angliškojo darbininkų dien
raščio “The Worker” sekma
dieninė laida už spalių 7-tą 
išėjo su labai daug brangių 
informacijų rinkimų reika
lais. Ir, kaip paprastai, pilna 
kitų svarbių pasaulietiškų ži
nių ir raštų apie amerikinius 
darbininkų ir demokratijos 
reikalus abelnai. Dar gauna
ma pas Lietuvių Komunistų 
Kliubo narius. Kaina 10c.

Apie rinkimus yra:
Kandidato į majorus O’

Dwyer svarbesni išsireiškimai 
darbininkų ir demokratijos at
žvilgiu. Iš jo biografijos.

Registracijos s v a r b i a usi 
punktai, adresai. Kas ir kaip 
gali registruotis..

Miesto Tarybos narių Davis 
ir Cacchione darbų rekordas.

Apie rinkimus į miesto Ta
rybą.

Komunistų rinkimų platfor
ma.

Darbiečių ir kitų demokrati
nio bloko svarbiausių kandi
datų sąrašas. ‘Apie darbiečių 
kandidatus 'Quill, Rubinšteiii, 
Belous, Goell, Baker.

Miesto CIO remiami kandi
datai.

Norintiems sėkmingai daly
vauti rinkimuose šis nunlėris 
suteiks nepavaduojamą šaltinį 
informacijų. Pasiimkite kopi
ją sau ir kitą kaimynui ir 
sandarbininkui šapoje. Rinki
mai, kaip žinia, priklauso nuo

Lietuvos vaikams kalėdi- 
dovanų balių pereitą šeš- 

būrys
nių 
tadienį suėjo didelis 
žmonių. Ir visi atėjo ratuoti,’ 
sunešė kelių šimtų dolerių ver
tės dovanų. Daugelis atnešė 
jau gatavai sutaisytus dovanų 
pundelius. Kiti rengėjoms da
vė pinigais nupirkti 
Ir iš paties baliaus 
kaip sakė komisija, 

| liks vaikų dovanom.
Apie dovanas ir jų atnešė- 

jus matysite sekamose laido
se. Rep.

dovanų. 
įplaukų, 

šis tas

Bronxe penki jaunuoliai su
laikyti teismui kaipo nariai 
plėšikų gaujos, kuri atlikus 
apie 40 apiplėšimų. Tariama
sis vadas sulaikytas po $10,-' 
000 kaucija.

visų piliečių. New Yorke tin
kamai pravesti rinkimai turi 
didelės reikšmės visai šaliai ir 
pasauliui, tad žiūrėkime, kad 
jie būtų tinkamai pravesti.

Ir pirm Visko, patys atsi
minkite ir visiems
kad ši savaitė yra piliečių re
gistracijos balsavimams savai
tė. Kas dabar neužsiregistruos, 
tas negalės balsuoti rinki-* 
rtitiose lapkričio mėnesį.

L.K.N.

priminkite

8SE

L=A restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

< SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Fotografas
Traukiu paveikslu^ familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

i sudarau su ame. 
tt rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

f padidinu tokio 
1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

K&mpas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191
Persodinam Deimantus jums belaukiant. 

Turime ekspertus taisymui laikrodžių 
ir laikrodėlių.

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

\ Jules, Jurgensen.

NOTARY
PUBLIC 

------ --------- r

TELEPHONE
STAGG 2-5043

$8
JF

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkite# pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir UŽ prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
r. r/e • r

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
TeJ. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAISUžraSykit Laisvę Savo Draugui.




