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konferencijos Londone bu-j ^'<h 
vo kreiptasi į prezidentą ........ —
Trumaną, Sovietų premjerą 
Staliną ir Anglijos premje
rą Attlee, kuomet ministe
rial negalėjo susitarti. Bet| 
Trumanas rėmė poziciją sa
vo valstybės sekretoriaus Į 
(užsienin, ministerio) Byr-i 
nes, Stalinas rėmė savo už-j 
sieninio komisaro Molotovo 
reikalavimus, o Attlee pri- zidentas Trumanas spal. 8 
tarė Anglijos užsieniniam j d. pareiškė, kad Jungtinės 
ministeriui Bevinui. Taip . Valstijos niekuomet neati- 
užsien. ministerių konferen- dengs atominės bombos se-
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TRUMAN SAKO, AMERIKA 
NIEKAM NERODYS ATO
MŲ BOMBOS SEKRETO

cija ir išsiskirstė be jokio :-----------------------------------

(Amerikos atstovas Byr- Chiang Kai-Shek Vis 
nes ir Anglijos Bevinas, be' • fii •
kitk°, būtinai _ reikalavo \ NeSUSltaiia SU Lili- ir n* Hv*an. I

nų Komunistais

svarbaus nutarimo.
(Amerikos atstovas Byr

nes ir Anglijos Bevinas, be1

priimti Chiniją ir ir Fran
ci ją į taikos sutarčių dary
mą su Rumunija, Bulgari
ja ir Vengrija. Sovietų at
stovas Molotovas nurodė, 
jog tai būtų sulaužymas 
Potsdamo - Berlyno konfe
rencijos nutarimo. Nes 
Trumanas, Stalinas ir Att
lee Potsdame nusprendė, 
jog tiktai Amerika, Sovie
tai ir Anglija darys taikos 
sutartis su Bulgarija, 
munija ir Vengrija.)

Reporteriai spal. 8 d. už
klausė prez. Trumaną, ar į- 
vyks nauja konferencija 
tarp jo, premjero Stalino ir 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Attlee. Trumanas at
sakė, jog nėra jokių planų 
tokiai konferencijai su
šaukti.

Tiptonville, Tenn. —Pre- kreto jokiai kitai šaliai. Be
sikalbėdamas su korespon
dentais, prezidentas pripa
žino, kad įvairių kraštų 
mokslininkai turi mokslinį 
žinojimą apie atominę jė
gą, bet girdi, tiktai Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Kanada tikrai žino, kaip 
dirbti atomu bombas.

Trumanas tvirtino, jog 
tik viena Amerika teturi 
gana išteklių ir fabrikinių 
įrengimų atominėms bom
boms gaminti. Anglija ir 
Kanada neturi reikiamų 
tam darbui priemonių.

Prezidentas sakė, jog nei 
Sovietai nei jokia kita tal
kininkų valstybė neprašė 
parodyt slaptybę, kaip ato
mų bomba padirbama. Čia 
jis pridūrė, kad Amerikos 
mokėjimas gaminti • atomi
nes bombas tai yra tik jos 
pačios dalykas, ir jeigu bet 
kuri kita šalis norėtų pasi
vyti Ameriką kas liečia a- 
tomų bombas, tai ji turėtų 
tiktai savomis jėgomis ta
tai daryti, nes iš Amerikos 
negautų jokių praktinių ži
nių apie atomų bombos dir
bimą.

Franco, turėtų būti teisiamas kaipo karo kriminalis
tas, pareiškė Nikolai Novikov, Tarybų Sąjungos atsto
vybės narys iš Washington©, audringai jį sveikinančiai 
publikai Madison Square Gardene, New Yorke. Novi
kov kalbėjo Ispanijos respublikiečiams pasveikinti mi
tinge, rugsėjo 24-tą, 18-kos tūkstančių publikai. Pa
veiksle iš kąirės: pabėgėliams remti komiteto pirminin
kas Barsky,; Ispanijos respublikiečių vadovė Isabel de 
Palencia ir Novikovas, ant kalbėtojų platformos, Gar
dene.

SUČIUPO $250,000,000
JAPONŲ SLEPIAMO AUK

SO, SIDABRO IR KT.

LAVAL NESMERKTAS 
MIRT KAIP FRANCUOS 

IŠDAVIKAS
Paryžius, spal. 9. —Pran

cūzų teismas nusmelkė 
mirt Pierre Lavalį, kaip 
Francijos pardaviką vokie
čiams. Lavai buvo fašisti
nės Vichy Francijos val
džios premjeras ir karštai 
bendradarbiavo su naciais 
prieš Jungtines Tautas.

Mirties sprendimą Lava- 
liui vienbalsiai padarė 24 
teisėjai: 12 partizanų judė
jimo veikėjų ir 12 Franci
jos seimo narių.

Chungking. — Daugiau 
kaip po mėnesio derybų 
tarp vidurinės Chinijos val
dovo Chiang Kai-sheko ir 
Yenano chinų komunistų 
vadų, tiktai dalinai susitar
ta politiniais klausimais. 
Nematyt vilties, kad grei- 

Ru-itai įvyktų pilnas susitari- 
| mas.

Buvo nutarta sušaukt 
politinę tarybą, kurioj ly
gias teises turėtų Chiang 
Kai-sheko Kuomintang par
tija, komunistai, demokra
tinių partijų grupė ir ne- 
partijinių chinų atstovai. 
Chiang Kai-shekas ėmė or
ganizuot neva paskiras de
mokratines partijas, bet iš 
tų pačių savo Kuomintango 
narių.

Washington. — Skaičiuo
jama, jog per minkštųjų 
angliakasyklų darbininkų 
streikų liko neiškasta jau 
5,612,749 tonai anglies.

JAPONIJOS KABINETE 
TREČDALIS SENŲJŲ 

MINISTERIŲ

Byrnes Raportas Patiko 
Senatorių Komitetui

Siūloma Duot Kompanijom 
Naudot Atominę Jėgą

ANGLIJA TARSIS SU 
AMERIKA APIE ATOMI

NĘ bombą
London, spal. 9. — Angli

jos premjeras Attlee prane
šė savo seimui, kąd anglų 
valdžia tarsis su Amerika 
apie atomines bombas ir a- 
pie atomų jėgos išvystymą 
ir jos kontroliavimą.

Bayonne, N. J. — Strei
kuoja 400 radiatorių dar
bininkų.

Washington. — Ameri
kos valstybės , sekretorius 
Byrnes slapta raportavo 
senato komitetui užsieni
niais reikalais, kokią politi
ką jis vedė talkininkų už
sieninių ministerių konfe
rencijoje Londone. Komite
to nariai nedavė atsakymų 
į korespondentų klausimus, 
ką jis raportavo, bet visi 
atrodė pasitenkinę, kad 
Byrnes priešinosi , Sovietų 
pasiūlymams kai dėl taikos 
su Balkanais, rubežiaus 
tarp Jugoslavijos ir Italijos 
ir k t.

Tokio. — Naujajame Ja
ponijos ministerių kabinete 
su premjeru baronu Kijuro 
Shidehara galvinyje yra 
5 nariai iš buvusiojo Hi
gashi - Kuni kabineto ir 10 
naujų ministerių.

Shidehara buvo paskyręs 
laivyno ministerių admiro
lą Toy odą, buvusį Japonijos 
laivyno komandierių arti 
karo pabaigos. Toyoda abe
jutiškai atsakė į jo paskyri
mą. Todėl laivyno galva pa
liekamas admirolas Mitsu- 
masa Yonai, buvęs japonų 
laivyno ministerių nuo 1944 
m. liepos.

Japonijos socialistai ir 
demokratiniai sluoksniai 
kritikuoja naująjį, minisįfe- 
rių kabinetą; sako, jis ne- 
pažangus.

Washington. — Senato
rių komitetai kariniais ir 
prekybos reikalais svarsto 
sumanymus, kaip Amerika 
turėtų plačiai išvystyti ir 
tvarkyti atonjinę jėgą. Se
natoriams kalbėjo General 
Electric kompanijos aukš
tasis inžinierius Irving 
Langmuir. Jis reikalavo, 
kad valdžia duotų kompa
nijoms naudoti atominės 
jėgos vartojimo patentus. 
O jei visi atominiai atradi
mai bus laikomi tik val
džios nuosavybe, tai kom
panijų laboratorijos neben
dradarbiaus su valdžia to
lesniuose^ atomų jėgos tyri
nėjimuose, — sakė Lang
muir.

Gąsdina Sovietais
Jis pripažino, kad už ke

leto metų ir kiti kraštai ga
lės išmokti atomines bom-

bas dirbti. Langmuir ypač 
gąsdino moksliniais Sovie
tų atradimais. Sakė, kad 
“Rusija vykdo platesnę 
mokslinių tyrinėjimų prog
rama, negu bet kuris kitas 
.kraštas.” Čia Langmuir į- 
spėjo, kad po kokių “20 ar 
30 metų Rusija galėtų ttik 
knypkį paspausti ir sunai
kinti ne tik Amerikos mies
tus, bet ir visus vyrus, mo
teris ir kūdikius Jungtinėse 
Valstijose”, rašo Daily 
News korespondentas.

Kartu Langmuir pasako
jo, kad jeigu Amerikos dar
bininkai norės tiktai 30 va
landų per savaitę dirbti, tai 
kiti kraštai pralenks Ame
riką ir, girdi, gręs jai pra
gaištis.

Sen. Magnuson ir kai ku
rie kiti linkę su kompani
jomis dalintis atominės jė
gos atradimais.

10,000 darbininkų demon
stravo Bridgeporte, Conn., 
už algų priedus.

Anglų OHcierius Teisina Nacius, 
Kad Jie Stovyklose Žudė, Girdi, 

"‘Žydijų (Ghettų) Išmatas”
Tūkstančiai Veteranų Tik 

Iš Pašalpų Tegyvena
Washington. — Per ' sa

vaitę pasibaigusią rugs. 22 
d. buvo išmokėta bedarbiš- 
kos pašalpos 81,266 karo 
veteranam, pagal GI Teisių

JAPONIJOS MAINIERIŲ 
STREIKAS

Tokio. — šiaurinėje Ja
ponijos saloje Hokkaido su
streikavo 6,000 korėjiečių 
angliakasių. Trūksta žinių 
apie streiko priežastį ir 
mainierių reikalavimus.

Lueneburg, Vokietija. — 
Anglų karo teismas čia .tar
do Josef ą Kremerį, kon
centracijų stovyklų žvėrį, 
ir 43 kitus nacius žiaurū- 
nus. Kremerį gina anglų 
armijos majoras Thomas 
CL Winwood, buvęs Londo
no advokatas. Teisindamas 
Kremerį, kurio žinyboje bu
vo žudomi žydai Oswiecim 
stovykloje, Winwood užrei- 
škė, jog ten girdi, buvo su
varyta “žydijų (ghettų) iš
matos.”

Krameris pasakojo,. kad

taip žudomi kitataučiai Os
wiecim ir Belsen stovyklo
se; jis, girdi, turėjęs tik 
vykdyti aukštesniųjų nacių 
viršininkų įsakymus.

Vienas liudytojas sakė, 
jog pats Krameris užsiun- 
dydavo šunis, kad gyvus 
draskytų belaisvius, ir iš 
kulkosvaidžio sau dydavo 
mėginančius pabėgt nuo su
deginimo.

Majoras Winwood, tei
sindamas vokiečių koncent
racijos stovyklas, nurodė, 
kad Anglija Egipte laiko 

ne jo paties sumanymu bu- stovykloj nepageidaujamus 
vę dujomis nuodijami ir ki- jai Graikijos piliečius.

MM

Policija Sužeidė 50 
Hollywood® Studijų 

Streikieriy

Aukščiausias Teismas 
Vėl Atmetė Floridos 
{statą prieš Unijas

Tokio, spal. 9. — Ameri
kos kariai užtiko ir paėmė 
daugiau 250 milionų dolerių 
vertės japonų paslėpto auk
so, sidabro ir platinos me
talo (kuris kelis kartus 
brangesnis už auksą).

Paimtas brangenybes a- 
merikonai laikys savo ran
kose, o tuo tarpu atsiklaus 
kitų talkininkų, ką reikės 
toliaus daryti su tuo lobiu.

Tie turtai buvo japohų 
suvežti iš Chinijos, Indo- 
Chinos, Thailando ir kitų 
kraštų.

Tokio. ----- Amerikos ka
riuomenė užėmė Japonijos 
laivyno ministerijos rūmą; 
jieško slepiamo jame aukso 
ir kitų brangių metalų, ku
riuos japonai sugrobė iš 
svetimų kraštų. •

Pirm savaitės amerikonai 
uždarė didžiuosius japonų 
bankus ir darė juose kra
tas. Suprantama, jo’g ban
kuose jie surado dokumen
tus, kad laivyno ministeri-

KALTINIMAI PRIEŠ

joj laikoma išplėšti iš kitų 
kraštų brangieji metalai.

Tokio. — Iki spalių 1 d. 
amerikonai paleido iš armi
jos 1,813,206 japonus.

Hirohito iš Anksto 
Žinojo, kad Japonai 
Užpuls Perlų Uostą

JAPONŲ GENEROLĄ hškelbta

YAMASHITĄ

Tokio. — Japonijos impe
ratorius Hirohito iš anksto 

į žinojo, kaip japonai rengėsi 
i užpult "Amerikos Perlų Uo
stą. Tatai pripažino Hirohi
to pusbrolis, kunigaikštis 
Higashi - Kuni, tik ką pasi
traukęs Japonijos premje
ras. Bet oficialį japonų ka
ro paskelbimą Hirohito pa
sirašė tik už 8 valandų po 
to, kai Japonijos lėktuvai iš 
pasalų smogė Perlų Uostui 
1941 m. anksti gruodžio 7 
d. rytą.

Tokius dalykus Higashi- 
Kuni pripažino pasikalbėji
me su korespondentais jau 
pirm trijų savaičių. Bet ži
nia, apie tai tik dabar pa-

Hollywood, Cal. — Poli
cija ir šerifų pavaduotojai 
žiauriai puolė šimtus vyrų 
ir moterų streikierių, pi- 
kietuojančių Warner Bros, 
judamųjų paveikslų studi
jas. Policininkai, užsidėję 
priešdujines maskas, meta
lines kepures, apsiginklavę 
šautuvais ir revolveriais, be 
atodairos daužė pikietinin- 
kus buožėmis, kad praskint 
kelią streiklaužiam į studi
jas. 50 darbininkų tapo su
žeista, o 9 taip sunkiai, kad 
tapo į ligoninę nuvežti. Ki
tiem čia jau žaizdos aptai
sytos.

Studijas pikietavo 900 
žmonių; per pikieto linijas 
policininkai^ pervarė 400 
streiklaužių.

Streikięriai yra Amerikos 
Darbo Federacijos Malia- 
votojų Unijos nariai.

_________

ANGLIJOS LAIVAKRO- 
VIŲ STREIKAS

London, spal. 19. — Plinta 
Anglijos laivakrovių .strei
kas. Jis apėmė jau 8 uos
tus ir sustabdė 275 laivus. 
Streikuoja 60,000 darbinin
kų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas atmetė Floridos valsti
jos prašymą, kad jis per
svarstytų pirmesnį savo 
sprendimą, kurį teismas pa
darė darbo unijų naudai 
birželio 11 d. š. m.

Tuo sprendimu Aukščiau
sias Teismas panaikino Flo
ridos įstatymą, kuris sako, 
jog darbo unijos ir jų at
stovai turi užsiregistruoti 
ir gauti leidimą savo veik
lai valstijoje.

Manila. — Karinis ame
rikonų teismas pradėjo by
lą prieš generolą Tomoyu- 
ki Yamashitą, buvusį japo
nų komandierių Filipinuose. 
Yamashita kaltinamas už 
sekamus japonų kariuome
nės kriminalius darbus:

Batango provincijoj ja
ponai kankino ir išžudė 25,- 
000 beginklių civilių, vyrų 
moterų ir vaikų. Visuose 
Filipinuse japonai plėšė gy
ventojus, kankino, žudė 
juos ir žagė . filipinietes. 
Šiaurinėje Cebu salos daly
je japonai be priežasties ir 
be teismo mužudė daugiau 
kaip 1,000 ramių civilių 
žmonių.

Jie sušaudė, nudūrė bei 
gyvus sudegino šimtus a- 
merikiečių ir filipinų belais
vių.

Šeši Amerikos oficieriai 
paskirti advokatais Yama- 
shitai ginti.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga greitai 
Argentinos diktatorių 
relio-Perono prašymą, 
Sovietai pripažintų jų 
džią.

atmetė 
Far- 
kad 

val-

Vakarinių Unijų Delega
tai Washingtone

Washington. — Beveik 
300 delegatų nuo įvairių 
darbo unijų atvyko į Wash- 
ingtoną iš Ilįinojaus, Min- 
nesotos, Wisconsino, Mis
souri ir Kansas. Jie reika
lauja, kad /kongresas išleis
tų geresnį bedarbių apdrau- 
dos įstatymą; kad priimtų 
sumanymą, ūžti krinantį 
darbą visiem norintiem ir 
galintiem dirbti amerikie
čiam; kad nustatytų ne ma
žiau kaip 65 centus valandi
nės algos darbininkui ir nu
tartų geriau aprūpinti karo 
veteranus.

Mūsų Vėliava? ant Japonų 
Šventkalnio Fujiyamos

Tokio.—Jau nuo rugs. 21 
d. Jungtinių Valstijų vė
liava plevėsuoja ant japonų 
šventojo kalno. Fujiyamos 
viršūnės, 12,365 pėdų aukš
tyje. Benešant ameri
kiečiam vėliavą į viršukal
nę, šėlo sniegų audra, šal
tis ' “degino” akių obuolius; 
oras buvo taip , skystas, kad 
sunku buvo kvėpuoti; visi 
daiktai atrodė žaliai-mėly- 
ni.

Kaip Naciai Nužudė 400 Lenkų 
Ir Rusų Darbo Vergų, Žadėdami 
Juos Gydyt, — Liudija 2 Moterys

Wiesbaden, Vokietija. —(ciai nužudė ir 14 lenkių ir 
Amerikonų armijos teisme rusių moterų ir du mažus 
prieš septynis nacius kari- kūdikius, 
nius kriminalistus liudijo Juditha 
dvi, moterys, tarnavusios kad naciai tuojaus nunuo- 
Hadamar beprotnamy  j, kur dydavo nelaiminguosius ir 
naciai nunuodijo bent 400 
lenkų ir rusų darbininkų. 
Liudytojos yra slaugė Nina 
Zachowa ir tos įstaigos sek
retorė Juditha Thomas.

Naciai gabendavo ten 
sergančius bei nusilpusius 
darbininkus iš vergiškų 
darbų stovyklų; žadėdavo 
juos gydyti, bet vietoj gy
duolių duodavo jiem nuo
dus gerti ir švirkšdavo nuo
dus jiem po oda. Taip na

sakė Zachowa.
Thomas liudijo,

suklastuodavo p o p i‘ e rius 
taip, kad ligoniai, girdi, 
mirę už trijų ar keturių sa
vaičių po j u atgabenimo 
“gydyti.”

Buvęs tos įstaigos įnamis, 
vokietys Hans Guckert liu
dijo, kad hitlerininkai tenai 
nužudė ir iki 43,000 vokie
čių. Kai kurie jų sirgo prot- 
ligėmis, o kiti buvo sveiki 
nunuodyti, kaipo politiniai 
nacių priešai.
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Apjakę Esate Jas, Ponai, 
Lenkai Reakcininkai!

Praeitą sekmadienį New Yorko lenkai 
buvo suruošę Pulaskio minėjimą. Įvyko 
paradavimas gatvėse; buvo ten sukvies
ti kandidatai į miesto majorus ir valsti
jos gubernatorius p. Dewey.

Rodosi, minint Pulaskio dieną (Pulas
kis buvo lenkų patri jotas, dalyvavęs A- 
merikos Revoliuciniame kare), kiekvie
nas lenkas turėtų giliai susikaupti ir pa
galvoti, o pagalvojęs, visais būdais rem
ti naują demokratinę Lenkiją, atgims
tančią po antrojo pasaulinio karo, — 
Lenkiją, vokiškųjų fašistų nuteriotą, su
griautą.

Deja, taip nebuvo. Šį minėjimą, šį pa
radą organizavo t. v. Amerikos Lenkų 
Kongresas arba jo vadai. Na, ir ko gi 
jie siekėsi? Jie išnaudojo šią dieną nau
josios Lenkijos puolimui, bjauriojimui ir 
atakoms prieš Tarybų Sąjungą, kurios 
didvyriška Raudonoji Armija Lenkiją iš
laisvino, išvadavo! ,t

Ar reikia didesnės tragi-komedijos? 
Ar reikia bjauresnio pasityčiojimo iš \ 
pačios lenkų tautos, besisiekiančios lais
vo, demokratinio ir laimingo gyvenimo ?!

Juk tai atliko ne “ruskiai”, ne vokie
čiai, bet patys lenkai, bėsivadiną save 
lenkų tautos mylėtojais Į ‘°"

Nesigėdino šitie gaivalai pastatyti pi- 
kietininkus net ties Lenkijos konsulatu 
ir ten padergti, pažeminti naują Lenki
ją!

Ak jūs, ponai, lenkai reakcininkai, ko
ki jūs esate akli, kaip jūs save statote 
žmonių pajuokai!

Jūs tebeinate Pilsudskio, Rydz-Smyg- 
lio, Beko judošiškomis pėdomis; jūs nie
ko nepamiršote ir nieko neišmokote. Jūs, 
ponai lenkai fašistai, siekiatės lenkų 
tautai didelės nelaimės, bet ar jūs žinote, 
kad ne jums sulaikyti žmonijos progre
są?!

Talkininkai, Buvę “Dideli Durniai”
•

Buvęs Vokietijos nacių finansų mini- ’ 
steris, Hjalmar Horace Greeley Schacht, 
tarė savo žodį apie demokratinius kraš
tus, rėmusius prieškarinę Vokietiją. Jis 
pareiškė Amerikos korespondentam, kad 
talkininkai (Anglija, Franci ja ir Ameri
ka) buvę “dideli durniai” už tai, kad jie 
finansavo Vokietiją. Jų finansais Hitle
ris išstatė peklišką karo mašiną.

Pats Schachtas dabar laukia teismo, 
kaip karo kriminalistas, bet jis sakosi, 
jog niekad nesąs buvęs Hitlerio rėmėju. 
Girdi, jei jis žinotų, kad Hitleris esąs 
£yvas, tai jis jį pats užmuštų!

Toks “revoliucionierius” tas p. Schach
tas. Tik gaila, kad jis “revoliucionie
rium” patapo tuomet, kada buvo talki
ninkų įkalintas ir laukia teismo!

Kitas žymus nacis, buvęs Vokietijos 
kariuomenės generalinio štabo viršinin
kas, maršalas Franz von Halder’is, pa
našiai kalba apie demokratinius kraštus. 
Von Halderis pareiškia, jog Hitleris vis
ką atlikdinėjo dideliu blofu. Jam lengvai 
pavykdavo demokratines šalis nublofinti 
Municho konferencijos laiku ii* po jos, 
karo metu.

Pasak maršalo von Halderio, jei Če- 
choslovakija būtų nėpasidavusi 1938 me
tais, jei Francija būtų stojusi jai talkon, 
tai Hitleris nebūtų pajėgęs Čechoslova- 
kijoš sumėsinėti.

Arba: jei Francija su Anglija 1939 
m>, kai Hitleris puolė Lenkiją, būtų ka
riavusios prieš hitlerinę Vokietiją, tai 
ji būtų buvusi sumilsta. Siegfriedo tvir
tumų linija, sako šis' maršalas, buvo ble

fu paremta ir ji buvo galima lengvai 
peržengti.

Pats maršalas Halderis taipgi tupi 
kalėjime ir laukia teismo. Vadinasi, ir 
jis šiandien jau esąs “demokratas”!

Kaip neimsime, tačiau turime sutikti, 
kad Hitleris nublofino demokratijas 
daug sykių. Apart savo blofo, jis turėjo 
gerų ir ištikimų sau talkininkų ypačiai 
Franci joje, kurie jam labai daug dirbo.

Kas Suteikė p. Berle Teisės Kištis 
į Brazilijos Vidujinius Reikalus?

Brazilijoje šiuo metu eina gyvos dis
kusijos dėl to, ar šaukti Brazilijos Stei
giamasis Seimas, kuris padėtų naujus 
pagrindus kraštui valdytis?

Demokratiškai nusistatę Brazilijos 
žmonės • tokį sumanymą karštai remia. 
Jie mano, kad, jei tai nebus padaryta, tai 
Brazilijoje reakcininkai-fašistai sieksis 
padaryti tai, ką padarė fašistai Argen
tinoje. Brazilijos komunistai, su Luis 
Carlos Pres tęs priešakyj, taipgi stoja už 
Steigiamojo Seimo sušaukimą.

Bet Brazilijos reakcininkai ir fašistai 
tam priešinasi.

Na, ir į tą grynai Brazilijos žmonių 
vidujinį reikalą andai įsikišo Jungtinių 
Valstijų, ambasadorius Brazilijai, ponas 
Berle. Jis pareiškė, būk, jei Brazilijoje 
būtų šaukiamas Steigiamasis Seimas, tai 
tas viskas sudarytų “pavojingą atmos
ferą”, panašią į buvusiąją Franci jo j Di
džiosios Francūzų revoliucijos metu!

Reakcininkai užgiria tokį mūsų amba
sadoriaus pasisakymą, bet demokratiniai 
sluogsniai jį smarkiai kritikuoja, saky
dami, jog p. ambasadorius neturįs teisės 
kištis į vidujinius Brazilijos reikalus.

Mes manome, jog’p. Berle padarė di
delę klaidą kišdamasis į vidujinius Bra
zilijos reikalus. Ne tam jis ten buvo 
pasiųstas.

Ragina Kurti Naują Politinį 
Darbininką Internacionalą

Paryžiuje tapo įkurtas Profesinių Są- . 
jungų Internacionalas vietoje mirusiojo 
“Amsterdamo Internacionalo”. Ši orga
nizacija, vadinasi, rūpinsis apvienyti vi
so pasaulio, visų kraštų, didelių ip, .mažų, 
darbo unijistus.

Bet Graikijos komunistai dabar kelia 
klausimą dėl suorganizavimo naujo po
litinio darbininkų Internacionalo, tarp
tautinės organizacijos, kuri užimtų vie
tą Komunistų Internacionalo, paleisto 
karo metu.

Tokią mintį pravedė Graikijos Komu
nistų Partija savo Septintąjame suva
žiavime, neseniai įvykusiame, kuriame 
dalyvavo apie 300 atstovų. Atžymėjęs di
delius Komunistų Internacionalo nuo
pelnus, atliktus darbininkų švietime, or
ganizavime ir vadovavime, pripažinęs tą 
faktą, kad paleidimas Kominterno isto
riškai buvo reikalingas, septintasis Grai
kijos komunistų partijos suvažiavimas 
pareiškė pageidavimą, “kad visos darbi
ninkų partijos pasaulyj, stojaiičios už 
socializmą, nepaisant jų varsų, sudarytų 
naują bendrą tarptautinę politinę dar
bininkų organizaciją.”

Tenka spėti, kad šis organizuotų Grai
kijos komunistų balsas suras nemažai 
pritarimo kituose kraštuose.

Kas Nori Prieš Tarybą Sąjungą 
Karo?

L. Pruseika Vilnyj rašo:.
“Karo su Sovietų Sąjunga nori tik va- 

rijotai ir fašistai. Karo nori sumušti na
ciai ii* japonai. Karo nori lenkų reakci
ninkų klikos. Taip-pat ir lietuviškos kli
koj.

“Jei viskas priklausytų nuo ‘Dirvos’, 
‘Naujienų’ ir ‘Draugo’, tai jau rytoj būtų 
paskelbtas karas Sovietų Sąjungai.

“Ar iš tūkstančio tėvų jūs rasite nors 
vieną, kuris norėtų, kad jų vaikai gul
dytų savo galvas už lenkų ponus ir jų 
lietuviškus gizelius?

“Motinos ir tėvai lietuviai turėtų 
griežčiausia protestuoti prieš šimutihę, 
griginę ir smetoninę propagandą.”

Taip, visoki fašistai ir politiški varjo- 
tai karo prieš Tarybų Sąjungą nori la
bai. Bet nemanykit, kad jie patys norė
tų kariauti. Jie nori, kad kiti eitų ir lie
tų, savo kraują už fašistų reikalus. Esa
me tikri, kad nei pp. Grigaitis nei Šimu
tis nei kuris kitas jų sėbras nenorėtu ei
ti kdro frontah, —- pirmutiniai būtų slia- 
kertai. Jie siekiasi/taip sakant; kitų ran
komis žarijas žarstyti. .

Kas Bijo Lietuvo.n Grįžti ir 
Kas Jori Grįžta

Tik kelios savaitės, kaip 
grįžau iš armijos, gavęs pa- 
liuosavimą, nes turėjau už
tenkamai pončių.

Būnant Vokietijoj, susiti
kau su šimtais lietuvių. Man 
teko prisistebėti jų gyveni
mui ir dalyvauti išaiškinime 
nesusipratimų tarp lietuvių ir 
vokiečių.

Vokietijoj yrą dviejų pusių 
lietuviai. Vieni pabėgo savo 
noru it jiems buvo duoddma 
pašalpa iš nacių valdžios. Di
džiuma jų, kaip jie patys pa
sakoja, atvyko iŠ Kauno trau
kiniais.

štai vienas, pasitikėjęs ma
nim, net su ašaromis guodžia
si, prisipažindamas, kad pir
mą kartą, kada rusai atėjo 
Lietuvon (1940 m.) jis ir' jo 
šeima paspruko Vokietijon. 
Bet, sako, tą kartą, tai tU< pi
nigų su savim pasiėmiau. Tas 
asmuo buvo Lietuvos banko 
vedėjas. Kada sekančiais me
tais Vokietija puolė Lietuvą ir 
užėmė ją, tai jie visi grįžo 
Lietuvon. Geras, sako, buvo 
gyvenimas jam ir jo šeimai. 
Jis dirbęs prie slaptosios poli
cijos Kaune.

Kada Raudonoji Armija grį
žo Lietuvon ir pradėjo vyti 
vokiečius, jis ir jo plauko žmo
nės bėgo su naciais.

To paties slaptosios polici
jos nario, švogeris man štai ką 
pasakojo: Jis buvęs prie sme
toninės valdžios plytinės vedė
ju. Kada Lietuvoj susikūrė so
vietinė valdžia, tai jo nekliu
dė, paliko tą patį darbą dirbti, 
tik plytinė jau nebepriklausė 
jo švogeriui kauniškiu!, o Lie
tuvos visuomenei. Sako, viskas 
ėjo gerai, kol vokiečiai negrį
žo su jo švogeriu. Plytinė vėl(; 
pateko jo švbgerio rankosna. 
Plytas dirbo , vokiečiams. Dar
bininkai tik Už duoną dirbę. 
Bet švogeris gaudavęs gerą 
atlyginimą. Sąlygos buvo la
bai sunkios, nes ant jo, kaipo 
vedėjo, krito atsakomybė už 
sunkų darbą-’i'ir bado algas. 
Todėl ir jis pabijojęs laukti 
“kol rusai sugrįš“ ir bėgo Vo
kietijon. Jis dabar nori grįžti 
Lietuvon ir stoti prieš liaudies 
teismą, tik bijosi švogerio. 
Mat, švogeris ir tie, kurie su 
juo, sako, moka apsidirbti su 
tais pabėgėliais, kurie nori 
grįžti Lietuvon.

Man teko kalbėtis ir su ki
tokiais lietuviais, su daugeliu 
jų, kuriuos naciai prievarta 
atgabeno Vokietijon. Naciai 
ir lietuviški kyisliiigai gaudė 
visus nuo 15 iki 35 metų am
žiaus ir gabeno Vokietijon ver
gauti. Vokietijoj juos suskal
dė į darbo batalionus. Kaip 
kur moteris atskyrė nuo vyrų 
(nesvarbu, vedę ar ne), vai
kus nūo tėvų. Buvo atsitikimų, 
kad ištisos šeimos buvo su
skaldytos. Vyrūs siuntė prie 
apšigyriimo darbų, moterys 
dirbo ląukuoše ar dirbtuvėse. 
Užmokesnio nebuvo, drabužiu 
nebuvo’ Maisto — vienas ki
logramas duonos savaitėje, 
keturios bulvės į dieną ir van
deningos zupės (be pieno) 
pusę litro vakarienei.

O patalpos, tai stovyklos 
vielom aptvertos. Apie sanita- 
riškumą nei kalbos nebuvo.

Į tuos batalionus naciai 
įmaišydavo lietuviškų kvįslin- 
gų, kurie buvo šnipais. Jie iš
tempę ausis klausydavo’, ką 
lietuviai darbininkai kalba. Jei 
tik' kūriš jiems pasirodydavo 
neištikimas, tai ^dingdšivo be 
žinios.

Tie lietimai, kurie prievar
ta atvežti darbams Vokietijrin, 
nesiskaito stl ‘‘aukštais lietu
viais,“ kririe buvo parsidavę 
naciams. Atvežti darbams į 
Vokietiją, grįžta atgal Lietu- 
voh ir jie grįžta linksmi su 
džiaugsmu.

Parsidavelią Centras
Dąb'ar paisysiu apie tą lie

tuvių ceritrą Vokietijoj. Mėgi
nau savo brolį,surasti, bet šii-
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radau pusbrolį. Jis man aiš
kiai viską išdėstė. Sako, da
bartiniu laiku hitleriniai lietu
viai savo-vyriausią įstaigą va
dina centru, bet kol buvo na
cių valdžia jie tą įstaigą va
dino Lietuvių Tautos Komite
tu. Iš čįa naciai gaudavo visas 
informacijas apie lietuvius.

Man teko matyti jų ofiso 
paveikslas. Vytis ant sienos, iš 
vienos pusės Smetonos pa
veikslas, o iš kitos Hitlerio. 
Tai buvo lietuvių SS truperių 
centras.

Jie turėjo susisiekimus su 
tūlais Amerikos lietuviais ir jų 
organizacijomis per Švediją, 
bet*apie tai vėliaus.

Ši lietuviškų nacių įstaiga 
karštai ragino lietuvius stoti į 
vokiečių armiją ar SS dali; 
nius. Man sakyta, kad tuomi 
daugiausiai rūpinosi genero
las Kubiliūnas. Jiems pasise
kė suorganizuoti keliolika 
tūkstančių lietuvių. Vieni bu
vo mūšiuose su rusais, o kiti 
su amerikiečiais.

Kai aš dalyvavau mūšiuose 
Francijoj, tai iš Muncheno 
(Municho) girdėdavau lietu
viškas radijo programas. Kiek
vieną rytą šeštoj valandoj. 
Taip buvo iki 1945 metų pra
džios. O paskui lietuviškas 
programas iš Muncheno duo
davo tik kartą savaitėje. Pro
gramai vadovavo tūlas lietuvis

Einančio Kauno Arkivyskupo Pareigas

kArininkas.
Pirmą kartą išgirdau tą ra

dijo programą, kada mūsų 
armija buvo ties Metz, Fran- 
cijoje. Iš pradžių buvau be
manąs, kad tai gal iš Ameri
kos. Bet tuoj supratau kame 
dalykas. Kalbėtojas prabilo: 
“Mūsų sąjungininkai vokiečiai 
vakarykščiuose mūšiuose Fran- 
cijoj atmušė mūsų priešų ame
rikiečių atakas. Priešas pražu
dė 18 tankų ir penkis šimtus 
karių ties Taneville, netoli 
Metz.“

Man buvo baisiai pikta, kad 
tas lietuvis išgama taip me
luoja. Aš pats tuomet buvau 
tame fronte ir gerai žinau, 
kad mes nepražudėm nei vie
no tanko!

Gerai atsimenu gruodžio 26 
dieną, 1944 metų, kai mes bu
vom tarp Belgijos ir Luxem- 
burgo rubežių. Ten vyko dide
li mūšiai. Mes stengėmės su
stabdyti vokiečių prasimuši- 
mą ir išlaisvint apsuptas jėgas 
Bastogne.

Bet štai tą pačią dieną aš 
girdžiu to paties lietuvio iš
daviko radijo kalbą iš Mun- 
cheno. štai dar ką jis sal^: 
“Brangūs lietuviai tautiečiai! 
Išaušta skaisti diena, kuri at
neš pilną laisvę Lietuvai. Lie
tuvai bus leista susikurti ne
priklausomai, kaipo naujai 
Vokietijos sąjungininkei. Lie
tuviai", stokim su ginklu ran
koje ir padėkim Vokietijai. . . 
Šį rytą mūšų sąjungininkai 
triuškina amerikiečių jėgas.ir 
jiems jau suskaitytos dienos. 
Jie bus išvyti iš Europos, o jų
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Nepaprastų metų tėko gyventi mūsų 
kartai. Baisus karas siautė pasaulyje 
veik šešerius metus. Bažnyčia turėdama 
vienų priemonę, siuntė Aukščiausiajam 
tikinčiųjų maldas, melsdama Jį, kad pa
sigailėtų žmonijos ir sulaikytų milijonų 
kraujo liejimų. Didelėmis aukomis paga
liau atėjo Europos pergalės diena.'Pakė
lęs kardų priėš visus, kruvinas priešas 
žlugo. D>idžioji Tarybų Sąjungą ir Didie
ji Sųjungininkai susilaukė pergalės šven
tės. Dėkingumo malda praskambėjo vi
same pasaulyje, ir žmonija atsikvėpė 
nauju taikos oru ir pilna viltimi ra
maus, kruopštaus kūrybinio darbo, atsta
tant sugriautus miestus, suardytus bai
saus karo laukus, gyvenimus ir visų eko
nominę ir moralinę žmonijos buitį. Visos 
pasaulio tautos su didžiausiu susirūpi
nimu svarsto, galvoja, kaip greičiau at
statyti pokarinį gyvenimų ir sugyvenimų 
vislį iaūtų. tarpe. Ieško teisingumo ir 
hiėilės. Viši persisunkę kilnia taikos idė
ja dirba gražesnei ir šviesesnei ateičiai.

Tas kilnus viso pasaulio darbas įparei
goja ir mus, Bažnyčios atstovus, nelikti 
nuošaliai, bet prisidėti visa širdimi prie 
kilnesnių ateities-uždavinių. Paskutiniu 
laiku pas mus pasireiškė daug negero
vių, dėl kurių doroviniu atžvilgiu mes 
negalime tylėti. Mes turime dėmesyje pa
sireiškusius pas mus ginkluotus užpuldi
nėjimus, kuriuos seka kruvinos aukos ne 
tiktai vyrų, bet dažnai net moterų ir ne
kaltų vaikučių, turtų naikinimai ir žudy
mai. Visa tai rodo, kad pastaruoju laiku 
įsivyravo kerštas, tas baisiausias su Kri
staus mokslu nesuderinamas dalykas.

Kristaus įgaliota Bažnyčia primena 
Savo Įsteigėjo duotųjį artimo meilės įsa- 
kymų, o kaip tik jis šiais laikais yra- neį
vykdomas. Savarankiški žudymai dažnai 
visai hėkalttį žmonių kaskart dažnėja. 
O Dievas aiškiai sako: “Nėžudyk.”

Nė mūsų reikalas nagrinėti priežastis 
ir sųlyįaš atairadūsių negerovių. Mes 
konstatuojame patį faktų. Mūsų Tėvy- 

\ nėję- susidarė nemažas skaičius į miškus 
pasitraukūšių jaunuolių, suklaidintų 
piktos_ valios žmonių. Jie miškuose pasi
slėpę he tiktai patys nedirba krašto at
statomojo darbo, bet kerštingais kruvi
nais žygiais trukdo kitiems darbų ir puo- 
la Valdžios parėigūhūs, žudo nekaltus 
žhibrieš; platina yisb'kiUS šmeižtus ir me
lus prieš Tarybų Valdžią, žbdžiii, sėja 

pralaimėjimas užtikrina lai
mėjimą ir mūsų tėvynei, kur 
bus nacionalistiška laisvė.“

Tai piatot, kokią bjaurią 
propagandą skleidė prieš A- 
meriką lietuviški hitlerininkai 
iš Muncheno radijo stoties. 
Tai buvo dalis to darbo, kurį 
vedė tas jų centras arba “Lie
tuvių Tautos Komitetas.“

Šmugelis Per Švediją
Kas buvo man nuostabiau

sia, kad tas jų centras gauda
vo dolerių iš Amerikos. Už
klausus, kaip gaunami Ame
rikos doleriai, man atsakė, 
kad per Švediją. Amerikoj, 
sako, yra susidaręs komitetas, 
kuris turi ryšius su Švedijoj 
įsisteigusiu komitetu. Visos do
vanos ateidavo per Švediją 
drabužių formoje. Į drabužius 
įdėdavo dolerių. Tai buvo ge
rai suorganizuotas šmugelis. 
Už dolerį vokiečiai juodojoj 
rinkoj viską parduodavo. Kaip 
tik kas iš komiteto viršininkų 
susirinkdavo dolerių, tai žiū
rėk jau ir bėga švedijon.

Iš tų amerikoniškų dovanų 
darbo stovyklų lietuviai dar
bininkai nieko negaudavo. 
Jiems niekas apie tai nei ne
pranešdavo. Ponai ir poniutės 
pasiimdavo, kas jiems tinka, 
o kas netinkama parduodavo 
vokiečiams.

Tai tiek šiuo kartu iš pri
siminimų, kada buvau Vokieti
joje. Gal ateityje ir daugiau 
parašysiu. ✓

Lietuviški kyfslingai, gyve
ną Vokietijoje yra lietuvių ir 
demokratijos priešai.
(Iš Liaudies B.) F. V.

nerimų mūsų krašte, 'statydami į pavojų 
daugybę sau artimiausių žmonių. Dar- 
bingiausieji ir ramiausieji piliečiai atsi
dūrė kebliausioje padėtyje: miškuose su
siorganizavę ginkluoti užpuolę apiplėšia, 
grasina mirtimi, trukdo ramų kūrybingų 
darbų ūkiuose. Padėtis skaudi. Kas my
li kraštų ir žmones, negali tylėti.

Bažnyčia nemano veltis į politikų. Ji 
žino, kad Kristus pasakė: “Mano kara
lystė ne iš šio pasaulio” (Jono 18. 34). 
Bet ten kur kraujas, ašaros, aimanavi
mai, kur aiškiai kerštas viešpatauja, kur 
laužomi Dievo įsakymai, kur pasisavina
ma teisė gyvybę atimti ir šiaip visokio
mis bausmėmis bausti, Bažnyčia turi 
aiškiai pasakyti, kad šie darbai nieku 
būdu nesiderina su Kristaus mokslu, jie 
yra jam priešingi ir visu griežtumu Baž
nyčia juos smerkia. Mes, kaipo dorovės 
saugotojai, savo Vyskupijoje visiems ti
kintiesiems skelbiame, dirbantiems kū
rybinį darbų ir besislapstantiems miš
kuose, kad keršto jausmas, ypač pasi- 
reiškiųs žmonių žudymu, turtų naikini
mu, yra priešingas Kristaus mokslui. 
Todėl mes raginame Kristaus meilės 
vardu: neklausykite tųjų, kurie jus su
vedžioja. Artimo krauju, kerštu nieko 
gero neatsieksite, tiktai sau, savo arti
miesiems ir savo visam kraštui užtrauk
site nelaimę.

Mes,, Bažnyčios atstovai, kreipiamės į 
jus, suklaidintus. Į jus kreiptis mus ra
gina Dievo meilė, kad nustotų sunkiųjų 
nuodėmių pasikartojimas, mus ragina 
Tėvynės meilė, kad nustotų žmonių gy
vybių žudymas, kad nustotų krašto tur
to naikihimis, kad galėtų ramieji ir dar
bingieji žmonės krašto gerovei dirbti, 
mUs ragina ir jūsų meilė, kad miškuose 
nežūtumėt. Valdžia turi priemonių jus 
pasiekti ir Žiauriai nubausti; ji gaili bro
lių, nors ir suklaidintųjų, kraujų lieti.

Todėl paklausykite Bažnyčios, paklau
sykite Valdžios, paklausykite savo mie
losios Tėvynės, meskite kerštų, meskite 
ginklus ir grįžkite į kilnų atatatymo dar
bų.

Prelatas ST. J0KUBAUSK1S
Einųs Kauno Arkivyskupo pareigas 
(Vicariuš Geheralis A. I.)

; Kv.n.MIELEŠKA
Kurijos Kariėiėris.
(Iš “Tarybiį Lietuva”).
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Trečiadienis, Spalių 10, 1945

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

wrn
Kristina Stanislovaitienę 

Išvyko j Kaliforniją
Waterbury, Conn. — Spa

liu 1 d. Kristina Stanislo- 
vaitienė, su savo jauniausiu 
sūneliu Bobby, išvyko pas 
savo vyrą leitenantą ko- 
mandierių John S. Stane- 
slow, kuris apie pora metų 
atgal liuosanoriai įstojo į 
laivyno medikalį korpusą.

Daug kas apleidžia mies
tą, persikelia gyventi kitur, 
bet ne visų buveinės pakei
timas turi vienodą reikšmę. 
Stanislovaitienės išvykimas 
iš Waterburio paliko gilią 
spragą ne vien tik lietuvių 
eilėse. Pažangių amerikie
čių tarpe jinai taipgi buvo 
svarbia asmenybe, ne vien 
tiktai socialiame gyvenime, 
bet kultūriniame ir civili
niame veikiiųe taip pat. 
Daug kartų jos paveiks
las yra tilpęs’ vietos 
žymiuose laikraščiuose są- 
ryšyj su jos veikla. Mokyto
jų ir tėvų asociacijoje ji per 
daugelį metų darbuojasi 
plenumo komitete. Buvo se
kretore War Fund and 
Community Chest of Wa
terbury, Inc.; darbavosi 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajuose. Karui prasi
dėjus, vienu tarpu net tris 
mitybos (nutrition) klases 
vedė. Dirbo O.P.A. vietos 
skyriuje ir labai sėkmingai 
išplėtė Russian War Relief, 
Inc., veiklą, eidama sekre
torės pareigas.

Mūs šaliai įstojus į karą, 
Stanislovaičių šeimos gyve
nimas žymiai pasikeitė: 
Daktaras ėmė planuoti, 
kaip savo daugelio metų 
sunkiai įgytą praktiką sėk
mingiau pritaikius karo 
laimėjimui. Jis uždaro savo 
privatį ofisą, palieka tris 
mažus sūnelius su jų moti
na ir įstoja į laivyno medi
kalį skyrių kaipo specialis
tas. Daktaras liekasi išsių
stas į Kaliforniją, arčiau 
Pacifiko, gydymui sužeistų lūs skelbė Keleivis ir sme- 

tonininkai, visaip niekinda
mi bolševikus, kad būk jie 
sušaudė ne vien Kučinskie
nę, bet ir jos dukrą Danu-

karžygių, grįžtančių iš ko
vos lauko.

Sunkiai dirbusi, daug nak
tų sau poilsį nutraukdama 
ir savo šalutiniais darbais 
ne kartą šeimą apsunkinda
ma, Stanislovaitienę apleis- 
dama Waterburį patyrė, 
kaip giliai jos veikla toje 
kolonijoje buvo vertinama. 
Vietos R. W. R. skyrius su

9026 
12-20 
30-40

porina 9026 gaunama 12 iki 
20 ir 30 iki 40 dydžio. Ilgo
mis ar trumpesnėmis rankovė
mis.

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

Mr. ir 
dienraš- 
Americ- 
kitų vi-

ruošė jos išleistuvėms po
būvį, į kurį susirinko gan 
mišri, skaitlinga publika. 
Miesto majoras, John S. 
Monagan, garbės pirminin
kas R. W. R. vietos sky
riaus, dėkojant Kristinai 
už jos darbštumą, jai įteikė 
garbės saliutalą (scroll) ir 
vertingą dovaną-laikrodį. 
Pokylyje dalyvavo 
Mrs. Pape, vietos 
čio — Waterbury 
an leidėjas; daug 
suomenininkų, profesijona- 
lų, jos sandarbinįnkų ir as
meninių draugų. Smagioje 
nuotaikoje . svečiai linkėjo 
Kristinai laimingos kelio
nės ir, kada sugrįš atgal, 
vėl būti tokia darbščia ir 
rūpestinga.

Rugsėjo 29 d., p. Nathan 
Rittenband, savo puošnioje 
rezidencijoje suruošė Stani- 
slovaitienės pagerbimui ar
batėlę, kur vėl dalyvavo 
virš 70 svečių, linkėdami 
Kristinai laimingos kelio
nės.

Kaip ilgai Stanislovai- 
čiams teks pagyventi saulė
toje Kalifornijoje, tai pri
klausys nuo šalies laivyno 
administracijos. Kristina 
planuoja ten nuvykus gerai 
pailsėti, taip sakant, ruo
šiasi vakacijai, kurios 
yra pilnai užsipelniusi.

Drauge.

ji

(Vileišiūte) daug

Tarybų Lietuvos Priešai • 
Meluoja

Čionai gyvenanti Deve- 
nienė 
kartų rašė, būk Tarybų 
vyriausybė sušaudė Dami- 
celę Kučinskienę, iš Plun
gės, kurios vyras turėjo 
verpimo ir audimo fabriką 
Plungėj. Tuos pačius me-

Kiek laiko atgal gavome 
laišką nuo Danutės (Ku
činskaitės) iš Vokietijos, 
kuri ten pasitraukusi puo
la tarybinę tvarką. Rugsėjo 
21 d. gavau laišką ir nuo 
Damicelės Kučinskienės, 
mano sesers, kuris yra ra
šytas liepos 2 d., 1945 m. iš 
Plungės.

Mano sesuo D. Kačinskie
nė ir jos vyras gyvena 
Plungėj. Jos laiškas asme
ninio pobūdžio ’ — infor
muoja apie gimines. Kas 
liečia ją pačią, tai sako, kad 
gyvena savo name, Kučin
skas yra, kaipo sargas. 
Tarpe kitko rašo:

“Kas dėl griuvėsių,
Plungės miestas dar laikosi, 
nors daug namų sugriauta, 
daugelio langai lentomis už
kalti, stoka stiklų, bet kiti 
Lietuvoj miestai yra dau
giau nukentėję, kaip Plun
gė. Labai kenčia kaimai”.

Taigi, šis sesers ląiškas 
dar kartą parodo, kaip da
bartinės Lietuvoj tvarkos 
priešai skelbia melus ir su
daro bereikalingo rūpesčio 
giminėms.

Marė Meisonienė 
Waterbury, Conn.

tai

Vienam Pasaulyj Daug 
Skirtingą Papročių 

Ir Prietarą
Arbatos Už Vistas.

I

Tunisijoj, tarpe arabų, 
amerikiečiai pastebėjo viš
tos kiaušinių, bet niekur 
nematė vištų. Arabas, atė
jęs į Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus stotį, (vieni kitų 
kalbos nemokėdami) visaip 
stengės išprašyti arbatos. 
Amerikiečiai jam rodė ci- 
garetus, cukrų, saldainių, 
bet jis vis galvą kratė. Pra- 
rodžius pakelį, ketvirtada
lio svaro, arbatos, arabo 
veidas nušvito. Rankomis 
plasnojant ir vištos balsu 
kudakinant, amerikiečiai 
įtikino arabą, kad už arba
tą atneštų vištą.

Rodant į saulę, arabas 
aprėžė žemėje ratą, nuro
dant, kad tuomi pat laiku, 
rytoj, jis ateis.

Sekamą dieną arabui pa
sirodžius, vištų nesimatė. 
Norėdami jo atsikratyt, pa
davė jam žadėtą arbatą. 
Didžiai apsidžiaugęs gauta 
dovana, arabas iš savo keli
nių kvoldų ištraukė 27 gy
vas vištas ir 44 kiaušinius. 
Abie ji džiaugėsi maihais.

Žėlava Už Mirusius
Juo žmonės kultūriniai 

toliau yra atsilikę, tuo di
desnės. ceremonijos taikoma 
žėlavaį už mirusius. Ypač 
tai skiriama mirusio liku
siai našlei.

Žėlavos pas kožną tautą 
suprantama skirtingai, bet 
beveik/ išimtinai visur 
koma tiktai moterims.

New Guinea saloje, vy
rui mirus, likusi našlė, na
gais, giliai subraižo sau vei
dą. Kitos nupjauna sąnarį 
rankos piršto. Da kitos sau 
visą kūną apsilipdo moliu 
ir nelėistina molis nukrap- 
štyt arba nuplaut; savaimi 
turi nubyrėt. Moliu apsi- 
lipdymas tęsiasi mėnesį, 
metus ar kiek ilgiau; pri
klauso nuo mirusio socialės 
padėties.

Yra vieti^ kur našlė ap-

tai-
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Šiame paveiksle matome Kristiną Stanislovaitienę priimant nuo Waterbu- 
ry’o miesto majoro John S. Monagan jos pagarbai paruoštą lakštą. Majoras, 
Tarybų Sąjungai pagalbos garbes pirmininkas, dalyvavo jos išleistuvėms su
ruoštame pokylyje, Russian Relief patalpose, 398 West Main St., Waterbury, 
Conn., pirm jos išvykimo Kalifornijon. Waterbury American nuotrauka.
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Ką Pasakytų 
Motinėlė

Dėl kraujo lašo tik motutė,
Kai.susižeisdavom maži, 
Mus glamonėjo, guodė, pūtė: 
‘‘Neverk, vaikeli, greit užgis.

Nūnai per smilkinį jis teka.. 
Iš pat širdies versmės gilios .. 
Ant šalto akmenio, ant tako 
Dulkėto, ant žolės žalios ...

Ir gulim pakelėm sumigę, 
Kovų degėsiais apnešti. • 
Keliaudami per stepę lygią 
Mus glosto spinduliai karšti.

Ką pasakytų motinėlė?
Gerai, kad jos čionai nėra.
Sunku juk būtų, kai žodelių 
Pritrūktų jos širdis gera.

Salomėja Nėris.
1944. V. 6.

ta~MiceLc v

Forma 736 pataria-parodo 
(angliškai), kaip mėgsti ma
žas, vidutines ar dideles pirš
tines. Marginys yra išsiuva
mas kryžiavais diksniais 
(cross-stitch).

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y,

siraišioją 
sausomis 
lig šieno

arba apsilipdo 
žolėinis; atrodo 

kupeta.
K> Petrikiene.

Kodėl Amerikiečių 
Lietuvių Istorijos 

. Nėra?
mūsKodėl pas mus nėra 

Amerikoje istorijos surankiotų 
žinių? Ir kodėl jų niekas dabar 
nerankioja ?

Pat pamate nebuvo kam rin
kti ir užrašinėti, o vėliau visą 
mūę raštišką darbą atliko pa
tys bemoksliai darbininkai nuo 
darbo laisvose valandose, kaipo 
garbės arba tautai priedermės 
dalyką.

Atsiradus vienam kitam ga
linčių plunksną pavaldyti, tapo 
redaktoriais. Tačiau redakto
riaus galvoj kartais maišėsi 
“duona.” Dar vėliau buvo ap
mokami geriau redaktoriai, 'bet 
ir jie neturėjo laiko, nei rašlia- 
viško išauklėjimo, todėl ne tik 
skurdi buvo laikraštija, .bet ne
įmanoma užvesti ir tvarkyti 
neigi sumanyti toki tolimi da,- 
lykai, kaip istorinė rinkliava 
pergyventų prityrimų.

Labiausia kenkė tas, kad 
mūsų žmonės suprato reikalą 
apmokėti kunigui, minyškai, 
daktarui, advokatui, karčiam- 
ninkui (visiškam bemoksliai) 
ir visiems kitiems, tik ne raš
liava užsiimantiems. Ta liga 
pas mus taip įsišaknijus, kad 
ir progresyviškiausi mūs laik
raščiai tyko neapmokamų raš
tų, lyg kad žmogus rašydamas 
nereikalautų maitintis-gyvent, 
kaip ir kiti. Todėl .pąšilavinę- 
apsidžiaugę meta rašę ir meta 
rūpinęsi tais dalykais, kurių 
šiandien taip pasigendame.

Pristatėme bažnyčių, klioš- 
torių, ligoninių ir tt. ne sau, o 
to, kas mums liktų kaipo pavel- 
dystė, tai neaprūpinome, bet iš
metinėjame, kad nėrą. Laikas 
pradėti rūpintis praeities isto
rija darbu, ne žodžiu. Apmokė
ti už tą darbą.

Dr. J. Baltrušaitienė.

“LAISVES”
Koncertas
Lapkričio-Nov. 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Trečias puslapis

Drabužių ir Parodų Galia 
Moters Gyvenime

moteris, kadangi 
vidutiniai drabu- 
tarsi laidojimui, 

dienos reikalingi 
pataisų. Laimė

Abelnai yra priimta manyti, 
kad moters aprėdas ir parėdas 
yra svarbia dalimi moters gy
venimo. O tūli net daleidžia, 
kad drabužis esąs raktas j mo
ters pasisekimą meilėje ar kar
jeroje.

Pastaroj? mintis ginčytina. 
Tačiau galima užtikrintai pri
imti mintį, kad tinkamas apsi
rengimas priduoda bile kuriam 
žmogui jaunumo, daugiau drą
sos, savimi pasitikėjimo. O tas 
jau yra gera pradžia bile už
manyme. Tinkarhas aprėdas 
taipgi žmogų dabina ir daro pa
trauklesniu.

Vienok sėkmingų moterų ir 
sėkmingų vyrų (mokslo, išsi
lavinimo atžvilgiu) eilėse var
giai galėtum rasti rubežių tarp 
puošnumo ir nepuošnumo. Sie
kiančiam specialybės bent vie
noje mokslo šakoje ima veik 
visą gyvenimą pastangų, jeigu 
pačiam savo uždarbiu reikia 
to mokslo siektis. Įtemptose 
pastangose permažai belieka 
išteklių puošnumui. Juo labiau 
tas paliečia 
jų pigūs ar 
žiai daromi 
nuo pirmos 
pastiprinimų, 
toms, kurios turi tik dėl jų gy
venančias motinas ar gana fi
nansinio ištekliaus, kad kas ki
tas joms tuos darbus nudirbtų. 
To visko neturint, labai retai 
kuriai ištenka jėgų abiejiem— 
puikiauti ir neatsilikti.

Tėmijusieji žmonių rėdymąsi- 
puošnumą sako, kad tarpe sekr 
mingųjų labai mažas nuošimtis 
pastebima tįkrai puošnių. Di
delė didžiuma apsirėdę paken
čiamai padoriai. Kitas mažas 
nuošimtis apsirėdę per prastai, 
imant domėn jų Laipsnį visuo
menėj ir finansinį išteklių.

Kalbant Apie Aktores.
Grožė ir parėdai ne viskas, 

sako tėmijusieji daugelio gar
sių aktorių pakilimą į žvaigž
des.

Zoltan Korda, dirigavęs fil
mą “(Counter - Attack,” užtikri
nančiai sako, kad aprėdai ne
padaro aktorės. Tos filmos 
žvaigždė Marguerite Chapman 
dramatiškiausia atsižymėjo dė
vėdama Tarybų Sąjungos par
tizanės aprėdą — vyriškas kel
nes, marškinius, aulinius batus 
ir, žinoma, revolverį su diržu, 
prikamšytu patronų.

Ingrid Bergman nuskurusia
me kostiume pašoko aukštyn 
filmoje apie fašistų užpuolimą 
Ispanijos.

Paulette Goddard, viepa iš 
puošniausių ir puikiausių akto
rių šiandieninėj filmų koloni
joj, pradėjo sparčiai kilti aukš
tyn nuo pasirodymo filmoje 
“Modern Times,” kurioje jinai 
vilkėjo viena apiplyšusia suk

nyte, kaip po gatves valkatau
janti mergšė.

Prastuose drabužiuose yra 
vaidinusios -vienas iš sėkmin
giausių rolių savo karjerose 
Greta Garbo, Dolores Del Rio, 
Jennifer Jones ir daugelis ki
tų žymių aktorių.

Jaunųjų Geismai.
Visgi moterims, ypatingai 

jaunuolėms, norisi puoštis. Nie
kad berniuku nebuvau, negalė
čiau tikrinti, kaip jie atsineša 
į puošmenas. Tačiau manieji 
priaugimo metai buvo kančių 
dėl puošmenų metais. Už gra
žmeną atiduotum viską — be
veik viską.

Daugelis mano draugių pri
sipažįsta pergyvenusios pana
šius laikus savo jauname gyve
nime.

Gal tas atsiminimas turi da
lelytę bendro su tuo, kad ruo
šiamose Lietuvos vaikams kalė
dinėse dovanose pastebima 
daugiausia drabužiukai mergai
tėms. Tiesa, dabar daugiausia 
tenka tenkintis namie siūtais 
ir juos dažniausia siuva mote
rys. Mergiškiems siūti jos turi 
patyrimo, o ir medžiagų grei
čiau ir prieinamiau randa. Di
džiumos tų namie gamintų 
drabužiukų išvaizda rodo, jog 
jų gamintojos rūpinosi nei 
kiek ne m'ažiau tų mažųjų Lie
tuvos piliečių grože, kaip kad 
priedanga ir šiluma.

Beje, dar norisi priminti, jog 
Liętuvos vaikams mokiniams 
kalėdinių dovanų rinkimas eis 
per, .visą šį mėnesį. O pradžioj’ 
lapkričio dovanos bus pasiųs
tos Lietuvon, kad spėtų gauti 
pirm žiemos švenčių. Duodama • 
drabužiai, avalynė, mokyklai 
reikmenys, muilas. Mažyte.

DO'S AND DON'TS
FOR FOUR-POINT FAT
Do save fat and meat scraps 

while preparing food.
Do save grease from frying, 

even from onions or fish.
Do save skimmings from stews 

or meat base soups.
Do save drippings from roast* 

ing pans and broilers.
Do save meat and bones left 

on plates at mealtime.
Do keep your fat salvage can 

near the stove where it is con
venient ‘

Don’t regard any grease too 
rancid, burned or smelly to save.

Don’t consider fat useless be
cause it is no longer useful in 
cooking.

Don’t neglect small savings— 
those last drops in the skillet.

Don’t let a drop of grease- go 
down the sink or into the gar
bage can.

Don’t let used fat accumulate. 
Turn in to the meat dealer when 
you get a container full.

Don’t turn in used fat on week
ends when the meat dealer is 
busy. Go the first of the week.
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(Tąsa)
“Tu, valkata šuo. Na, mes dar 

pažiūrėsime,” kaip jo bendras negyvėlis, 
toks pat proletaras, kaip ir jis pats, toks 
pat alkanas ir taip pat 
mušamas, kaip ir jis pats. Taip 
pat ir galerų vergai turi savo išdidumą 
ir garbės jausmą, jie turi išdidumą būti 
gerais galerų vergais ir “kartą parodyti”, 
ką jie gali. Kai plakiko, kuris su rimbu 
rankoj eina paliai jų eiles, akys su pasi
tenkinimu ant jo sustoja,, tai jis jaučiasi 
toks laimingas, lyg pats kaizeris asme
niškai jam būtų prie krūtinės prikabinęs 
ordeną.

Kūrikas vis mesdavo anglis į tris kros
nis, vis per dvi peršokdamas. Po to jis 
pradėdavo maitinti kuru kitas tris, ku
rios buvo tarp tų anksčiau jo pamaitin
tų. Virš kiekvienos ugnies buvo kreida 
užrašytas numeris, nuo vieno iki devynių. 
Pabaigus maitinti tas šešias krosnis, atė
jo eilė kitoms trims. Jos buvo gerokai iš- 
blėsusios ir kūrikas ilga sunkia geležine 
štanga sudaužė apdegusius grūzdus. Ta
čiau tie grūzdai buvo tvirti. O iš kiekvie
nos ugnięs plaukė plikinan
tis karštis. S u > kiekvienu 
gruzdu, kuris buvo atlupamas ir iš ug
nies ištraukiamas, tas karštis darėsi vis 
didesnis, kadangi dabar tie žaižaruoją 
grūzdai gulėdavo katilinėj prie pat kros
nies durų ir prikaitindavo ją, kaip kokią 
lydomąją krosnį. Kūrikas ir aš pats bu
vom apsimovę tik vienerioms kelnėmis ir 
nieko daugiau nedėvėjom. Kūrikas savo 
nuogas kojas buvo apvyniojęs sudrisku
siais auskarais, o aš buvau apsiavęs ba
tais. Nuolat kūrikas čia šen, čia ten pa
šokdavo ir krapštydavo nuo kojų karš
tus grūzdų gabalėlius, kurie ant jų už
šokdavo. Kačergą, kuria maišydavo židi
nį, kūrikas rankos’fe tegalėdavo išlaikyti 
tik tuomet, jei savo rankas apsukdavo 
maišo gabalais ir tarp rankos ir geležies 
turėdavo gabalą senos lagamino odos. 
Pagaliau iš gruzdu sklidęs karštis pasi
rodė toks nepaprastai didelis, kad kūri
kas turėjo atsitraukti nuo'ugnies. Dabar 
tie grūzdai buvo gesinami vandeniu, kurį 
aš sėmiau iš kubilo. Lyg iš kokio nors 
sprogimo išsiveržę, vandens garai, smar
kiai verždamiesi aukštyn, versdavo mus 
abu šokti prie sienos. Pavieniui tų grūz
dų, juos ką tik iš krosnies išėmus, gesin
ti negalima, nes juos gesindamas kūri
kas tuo metu negalėtų prižiūrėti krosnių, 
negalėtų dirbti savo darbo. Taigi, prisi
rinkus nemažam kiekiui, jų gesinimas 
užtrunka ilgą laiką, ugnis pradeda blės
ti ir garas taip labai sumažėja, kad po to 
visą pusvalandį reikia kaip padūkus dirb
ti, jog vėl garą pakeltum. Staigiai gi jis 
nekyla, jį tegalima tik pamažu ir vargi
nančiu darbu pakelti. \

Viskas, kas tik “Jorikėj” buvo, tarna
vo vienam tikslui, kad tik pasunkintų į- 
gulai gyvenimą ir darbą. 
Katilinė buvo per siaura. Ji 
buvo tokia siaura, kad ugnies buktai bu
vo už ją ilgesni. Kai kačergą reikėdavo 
įkišti į krosnį arba ją ištraukti, tai savo 
rankose tą kačergą laikąs žmogus turėda
vo visaip kaip sukaliotis ir kraipytis, kad 
galėtų tą kačergą išlaikyti, nes ji visu- 
met atsiremdavo ir užkliūdavo sienos. 
Per šį šokį su kačerga rankose, kurį šok
davo kūrikas, ne retai pasitaikydavo, 
kad jis čia vienoj, čia kitoj vietoj suklup
davo ir parvirsdavo į anglių krūvą. Čia 
jis savo pirštų kaulelius nusibrūžindavo 
j sieną, čia į krosnies dureles. Kai jis 
krisdavo ir instinktyviai griebdavos ko
kios nors atramos/ tai dažniausia pasi
taikydavo sučiupti degančius grūzdus 
arba raudoną įkaitintą kačergos galą. 
Tai ypač dažnai pasitaikydavo tais at
vejais, kai laivas supdavosi, kartais gi- 
kurįkas krisdamas net priglausdavo vei
dą prie grūzdo, prie raudonai įkaitintos 
kačergos, arba prie ugnies durelių, arba 
plikomis kojomis užsistodavo ant iš kros
nies išimtų krosnies durelių, arba ant 
karšto grūzdo. Kartą mano kūrikas, la
bai stipriai ir netikėtai susiūbavus lai
vui, nuogais pečiais ‘užvirto ant baltai 
žaižaruojančio grūzdo, kuris gulėjo prie
šais ugnį. Mirusiųjų laivas, yes, sir. Yra 
mirusiųjų laivų, kurie lavonus gamina 
viduj ,ir yra mirusiųjų laivų, kurie lavo
nus gamina už savo sienų, ir taip pat yra 
mirusiųjų laivų, kurie lavonus visur ga

mina. “Jorikė” viską ir visur gamino, ji 
buvo geras mirusiųjų laivas.

Kai jau grūzdai būdavo išimti ir užge
sinti, tuomet į krosnį mesdavom naujus 
kumšties didumo anglių gabalus. Tuo 
tarpu, kai kūrikas triūsėsi su tais grūz
dais apie pečių, trimeris turėdavo anglis 
prikasti iš krūvos'ir atitempti juos že
myn. Be to, turėjo būti geri angliai, ne 
per dideli jų gabalai, kad galėtų greitai 
degti ir tuo būdu ugnis vėl pilnai sulieps
notų. Kadangi tie angliai, kuriais buvo 
kūrenama “Jorike”, buvo pigiausi ir pa
tys blogiausi, kokie tik iš viso yra, tai 
jie duodavo maža karščio; tai buvo kita 
priežastis, dėl kurios trimeris turėjo pri
tempti nepatikimai milžinišką anglių 
krūvą, kad būtų išlaikytas didelis vieno
das garo spaudimas. Po to gi reikėdavo 
vėl prikišti nagus prie katilinės tvarky
mo. Aš turėdavau berti šiupeliu'pasienin 
užgęsusius grūzdus iš katilinės vidurio, 
kad jie nesimaišytų po kojomis/

Tuo tarpu anksčiau dirbusios pamai
nos kūrikas jau buvo visai nusiprausęs, 
bet vistiek visą laiką dar jis tebebuvo 
pavojuje, turėjo saugotis, kad neužkliu
dytų įkaitusios geležinės kačergos arba 
jo neapdegintų iš ugnies iššokęs gruz
dąs. Bet tie dalykai jam mažai terūpėjo, 
jis juk buvo miręs. Dabar jau buvo gali
ma tai aiškiai matyti. Jo veidas ir kūnas 
nuprausus smėliu ir pelenais šiek tiek 
pašvarėjo. Tačiau prie akių jis juk nega
lėjo lysti su smėliu ir pelenais, todėl ap
link akis liko platūs juodi žiedai. Tie žie
dai veidui suteikė negyvos kaukuolės iš
vaizdą, kuri tuo buvo tikresnė, kad nuo 
blogo maisto ir per didelio darbo skruos
tai buvo įdubę. Jis užsitempė sau kelnes 
ir skylėtus marškinius ir kopėčiomis už
sikorė aukštyn. Man kaip tik pasisekė 
dar sučiupti pakankamai laiko mesti 
vieną žvilgsnį j viršų, ir aš pamačiau, 
kaip jis rangosi, kaip gyvatė.

Tuo tarpu Stanislovas .privilko trupu
tį anglių, kad aš turėčiau nors kiek at
sargos. Tuomet iš eilės turėjau maitinti 
šeštąją ir devintąją krosnį. Kai iš šešto
sios buvo išimti grūzdai ir iškratyti, o 
kitos krosnys atitinkamai buvo pareng
tos, kad būtų galima pradėti maitinti 
devintąją, prie manęs priėjo Stanislovas 
ir tarė:

— Dabar aš savo baigiau. Daugiau aš 
nebegaliu. Jau viena valanda. Aš niekur 
neatsitraukdamas dirbau penkiolika va
landų. Penktą valandą aš vėl turėsiu 
traukti pelenus. Gerai, kad tu čia dabar 
esi, nes kitaip mes nebebūtume galėję il
giau vieni apsidirbti. Dabar aš tau turiu 
prisipažinti, mes esame tik du trimeriai, 
jei ir tave įskaityti. Dėl to kiekvienas 
mūsų turėsime dirbti ne dvi pamainas, 
bet tris ir be to dar-prie kiekvienos pa
mainos reikia pridėti ekstra valandą pe
lenams traukti. Ir rytojui mes jau turi
me ekstra pelenų kalnus, kurie guli ant 
denio, kadangi uostuose negalima pelenų 
išberti. Tai mums dar pridės po keturias 
ekstra valandas kiekvienam.

— Tačiau juk visas tas darbas yra 
viršvalandžiai, dviguba tarnyba, jei rei
kia išvalyti pelenus ir iškelti juos iš ka
tilinės, —pasakiau aš.

— Taip, visa tai yra viršvalandžiai. 
Jei tau malonu ir mėgsti rašyti, tai gali 
sau užsirašinėti visus viršvalandžius. 
Bet niekas jų neapmokės.

— Tačiau juk mokestis už juos yra 
numatytas pasirašant sutartį, atsakiau

—Kas kur yra numatyta, pas mus 
neturi jokios reikšmės. Tiktai tai, ką tu 
kišenėj turi, yra reikšminga. O į kišenę 
tu visumet gauni tik avansą, avansą, a- 
vansą. Visumet tiek tiek, kad to beveik 
pilnai užtenka nusilakti ir dar, gal būt, 
porai medinių arba marškiniams, bet nė 
kiek nedaugiau. Nes jei tu padoriai at
rodysi ir galėsi ramiai pereiti per gatvę, 
tai, gal būt, tu vėl galėtum atgyti, prisi
kelti iš nuirusių. Supranti dabar'tu tą vi
są ratą? Negali niekur nutolti, negali 
pasprukti. Turi turėti pinigų, turi turėti 
^veikas kelnes, sveiką švarką, sveikus 
batus ir dokumentus. Negauni jų, negali 
vėl pasidaryti gyvas. Jei tu paspruksi, 
tai jie lieps tave pagauti* kaip dezertyrą. 
Jie su tavim, apsivilkusiu skarmalais ir 
neturinčiu dokumentų, greitai susitvar
kys. Tuomet dar nusuks tau dvi ar tris 
mėnesio algas už dezertyravimą. Jie gali 
tai padaryti. Taip Jie daro. Tuomet tu 
ant kelių atsiklaupęs maldausi vieno ši
lingo šnapsui. Šnapso tau reikia turėti.

(Daugiau bus)

Šis ir Tas

Neseniai Kalvarijos kapinė
se buvo palaidota Josephine 
Ramanauskaitė, šiame mieste 
gimusi ir augusi mergina, virš 
30"metų, amžiaus. Pastaruoju 
laiku ji gyveno Ithaca, N. Y. 
pas seserį; ten ir numirė, šia
me mieste gyvena velionės dvi 
seserys: Irene, ir Valerija 
Venskūnienė. v

Staiga numirė ilgametis šio 
miesto gyventojas Impolitas 
Palilionis, kuris tapo palaido
tas spalių 6 d., Glenwood ka
pinėse. Jo šermenys buvo pa
puoštos didele gausa gėlių ir 
dalyvavo didelis būrys palydo
vų, kurių tarpe buvo giminės 
ir iš toliau atvykę. Velionis 
paliko čionai žmoną, dukterį 
ir du sūnų, esančius karinėje 
tarnyboje, — vienas jų daly
vavo laidotuvėse, o kitas ran
dasi užjūryje'.

vatiti, nes reikės išsirinkti de
legatus į 12-to apskričio kon
ferenciją ir pasiruošti konfe
rencijos, vakarienei, kuri įvyks 
spalių 28 d. Be to, kurie na
riai dar negavote naujausios 
knygos, “Bernardo Gavelio 
Klaida,” gausite šiame susi
rinkime. J.

Philadelphia, Pa.

Baltimore, Md.
Iš mūsų miesto nesimato ko

respondencijų, o yra kas ra
šyti. Lietuvių kolonija nema
ža, įvykių yra. Neseniai mirė 
Adomas Kalinauskas, palik
damas nuliūdime moterį, duk
terį ir draugus.

Jis buvos pažangus žmogus, 
nors ir nepriklausė prie dar
bininkiškų organizacijų, bet 
lankydavo parengimus ir mo
kėjo atskirti darbininkų drau
gus ir priešus. Lai jam būna 
lengva žemelė, o jo giminėms 
užuojauta.

K. Mikolaitis.

Pirmas leitenahtas Stasys 
Dumša, sūnus Mykolo ir Vik
torijos Dumšų, 5013 Melrose 
St., svečiuojasi pas tėvelius. 
Stasys jau 4 metai armijoj.

1-mas Leit. Stasys Dumša

Apsivedė
Joan šolomskiutė, Laisvės 

skaitytojų, Motiejaus ir Mar
celės šolomskų dukrelė, apsi
vedė su Vladu Koltis rugp. 
11 d. Laimingos kloties jauna
vedžiams.

S. V. Ramutis.

Worcester, Mass.

Endicott - Johnson batų in
dustrijoj Pioneer dirbtuvėje 
neseniai buvo įvykęs streikas. 
Buvo sustreikavę “fitting’2" 
darbo siuvėjos, o vėliau ir taip 
vadinami “bed lasting” dar
bininkai. Abiejų darbo šakų 
streikas buvo sustabdęs po ke
letą dienų ir visą dirbtuvę. 
Pasekmės buvo tokios, kad 
abiejų darbo šakų darbinin
kai pasiekė daliną laimėjimą, 
— jiems pakeltas už darbą at
lyginimas.

Girdėt, kad ir kitų darbo 
šakų darbininkai nepasitenki
nę sena mokestimi ir ruošiasi 
įteikti kompanijai savo reika
lavimus.

Sugrįžus iš karo tarnybos 
jūreiviui Edward Chamai, ku
ris veikė submąrinuose kaipo 
priešo laivų torpeduoto jas, 
spalių 6 d. buvo suruoštas 
gimtadienio paminėjimas, Lie
tuvių Svetainėje. Svečių daly
vavo labai skaitlingas būrys, o 
Edwardui įteikta atmintinos 
dovanos, šioj pramogoj teko 
matyti ir daugiau sugrįžusių 
vyrų iš karo tarnybos. Unifor
mose buvo Velžis, Valiulis ir 
Barvairiis, o jau perėję į civi
lį gyvenimą: A. Repčys, S. 
Pakila, W. Tinkūnas, L. Venc
kus, E. Kokalas, V. Gudaus
kas ir F. Sloveękis (pastarie
ji du jau seniau iš tarnybos 
sugrįžę).

Liet. Literatūros Draugijos 
susirinkimas įvyks ateinantį 
penktadienį, spalių 12 d. Visi 
nariai esate kviečiami daly-

Detroit, Mich
Kunigai Šmugeliuoja Laiškus 

iš Vokietijos
Tūla Aga Paukštytė-Kubi- 

lienė parašė savo tetai laišką 
iš Vokietijos. Laiške ji skun
džiasi: “Mes esame pabėgėliai 
ir gyvename Vokietijoj lage
riuose . ... ”

Jos vyras buvęs karininkas 
Lietuvoje. Ji skundžiasi, kad 
nuo bolševikų jie bėgo ir sa
ko :

“Čia pas mus atvažiavo vie
nas lietuvis kunigas, kuris ap
siėmė nuvežti laiškus gimi
nėms i Ameriką.”

Paskui ji lieja tulžį prieš 
bolševikus, meluoja, kad jie 
žudę Lietuvos žmones. Kad 
naciai žudė lietuvius tūkstan
čiais, ji nutyli. Ji prašo pa- 
gelbos, kad jos vyro giminės 
pasiimtų juos į Ameriką.

Savo antrašą ir ji paduo
da: Vokietija, Wuerzburg, 
Bayern, Lietuvių Sąjunga.

Ta lietuvių sąjunga yra na
cių įrankis. Ji naudojama an- 
ti-demokratinei prapagandai.

Kas čionai įdomu, tačiaus, 
tai, kad lietuvių kunigai pa
gelbsti įšmugeliuoti laiškus iš 
Vokietijos. Kunigams, mat, 
lengviau įvažiuoti, ir kai ku
rie jų, matyti, naudodamiesi 
tuo, įšmugeliuoja profašisti
nės propagandos.

Vietoj artimo meilės, jie 
skleidžia piktą kurstymo pro
pagandą prieš Lietuvą, jie 
kursto vienus lietuvius prieš 
kitus.

2 metus pliekė japoilus Indi
joj. Vėliau Birmoje.

Leitenantas Dumša labai 
gyre lietuvius karius, kurių jo 
komandoje buvę . pusėtinai 
daug. Lietuvių karių narsumas 
buvęs nepaprastas mūšiuose, 
kad ir prie sunkiausių aplin
kybių, jie geriausia atsižymė
davo.

Stasio tėvai yra pažangūs 
žmonės. Skaito Laisvę, taipgi

Choro Bankietas

Sekmadienį, spalių 14 d., 
Aido Choras rengia bankietą 
ir koncertą pagerbimui V. 
Tumanio, buvusio ilgus metus 
charo nariu. Drg. Tumanis il
gus metus veikė chore, buvo 
žinomas ne tik Worcesteryje, 
bet ir kitur. Nebuvo tokio pa
rengimo, kuriame Vaclovas 
nebūtų dalyvavęs, nebūtų pil- 
dęs jo programą — vaidinęs 
ar dainavęs.

Jis dirbo chore nuo pat jo 
susiorganizavimo iki netikėta 
liga privertė draugą nutrauk
ti veikla.

Parengimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Kon
certinėj programoj dalyvaus 
Aido Choras, Ig. Kubiliūnas, 
J. Sabaliauskas, Norma čepo- 
niutė. Kviečiame visus vieti
nius ir apylinkės atsilankyti į 
šį koncertą ir bankietą.

Aidietis.

Telef. HŲmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

. ♦
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Skaičiusi Laišką.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui /reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Aingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

. , HOM t- ■ ' -v .

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

Tru- Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAC’D ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas EVergyeen 7-1661
-- ....... -...................... I - ' - ..................-.................... - ..............

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri1!/’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HOM

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt'Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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New Jerses Lietuvių 
Veikėjų Pasitarimas
Šiuomi kviečiu rytinės New 

Jersės valstijos miestų lietu
vius veikėjus, ALDLD kuopų 
ir LDS kuopų valdybas, taip
gi kitų draugijų ir kliubų vei
kėjus atvykti į susirinkimą, 
kuris įvyks š. m. spalių 14 d. 
(sekmadienį), 10 vai. ryto,
408 Court St., Elizabeth, N. 
J.

Turėsime aptarti, kaip mes 
galėsime pasiųsti delegacijas 
į Antrąjį Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimą, 
įvyksiantį š. m. lapkričio mėn. 
23-24 dd. Pittsburgho mieste.

Nuoširdžiai visus kviečiu 
dalyvauti.

Ant. Matulis.

Elizabeth, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 15-kos metų jubilie
jaus vakarienė įvyks sekma
dienį, spalių 28 d., Liberty 
Hali. Pradžia 6 vai. vakare. 
Bilieto kaina $2. Po vakarie
nei bus šokiai, grieš K. Au
gustino orkestrą. šokiams 
įžanga 50 centų.

Tai bus viena iš geriausių 
vakarienių, tai atžymėsime 
15-kos metų LDS sukaktį, kai
po pašalpinės organizacijos 
gyvavimą ir veiklą. Kurie tu
rite paėmę bilietų platinimui, 
tai platinkite, komisijai pra
neškite pasekmes ne vėliau 
kaip 22 d. spalių sekamu 
antrašu: K. čiurlis, 247 Rip
ley PI. arba A. Skairius, 141 
Court St., Elizabeth, N. J. 
Taipgi šiais antrašais galite 
užsisakyti bilietus vakarienei.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 54 kp. susirinkimas įvy
ko 28 d. rugsėjo. Tai buvo la
bai geras, nes į kuopą persi
kėlė K. čiurlis iš Bayonnės ir 
8 nauji nariai prisirašė. Reiš
kia, kuopa viename, mitinge 
paaugo ant 9 narių.

Pasidarbavo drgg. A. Stri- 
peika ir K. čiurlis. Stripeika 
gavo 6 naujus narius ir sakė, 
kad ir daugiau bus galima 
gauti, nes žmonės myli lite
ratūrą. Ačiū draugams už pa
sidarbavimą ir visi padirbėki
me, kad dar daugiau gavus ir 
išpildžius Centro Komiteto 
siekimą gauti 1,000 naujų na
rių šiemet.

Draugai A. Stripeika ir G. 
Kudirka stojo į dienraščio 
Laisvės vajų. Tai nepavargs
tanti mūsų vajininkai. Jau per 
daugelį metų drg. Stripeika 
išeina pirmuoju vajininku. 
Linkime ir šiemet draugams 
pasisekimo ir laimėti garbės 
vainiką.

A. Skairius.

BIZNIERIAI, SKELBKITES 
LAISVftJ

USED FAT BY-PRODUCTS 
CUME HOME TO KITCHEN

Without budging from her kltch- 
jn, Mrs. Housewife can see a few 
of the necessary but less spectacu
lar uses of salvaged kitchen fat 
for which she is now being paid 
two additional red ration points 
per pound. • v <

Those green and white striped 
window curtains, for example. Used 
fat Is required IrT the processing 
of al! fabrics from wool to glng- 
ham, and in the making of all dyes. 
Used fat goes into the nylon thread 
that may be reinforcing the seams.

Used Fat for Paint
The linoleum on the floor, the 

paint and enamel on the kitchen 
furniture, the caulking compounds 
around the window frames need 
used fat in their manufacture.

Then opening a supply drawer, 
there -are cellophane refrigerator 
caps to prevent the spread of odors, 

Insecticides, pro- 
•£ tectlve wax pa- 

‘ per and oilcloth 
..'«4 whose manufac.

ture depends up- 
/f on salvaged kit-

k ,r n chen fat.
In the dog's special compartment 

Is his prepared dog food, his 
leather collar, flea powder and rope 
leash. Used fat is needed in the 
frocessing of all four! •»

Plastics, too, have fats and oils 
as an ingredient, so Mrs. House
wife's day-by-day used fat salvage

Argentiniečių demonstracija reikalauti demokratijos. Daug-tūkstantinė minia 
išsiliejo Į gatves Buenos Aires mieste reikalauti laisvų rinkimų ir pasmerkti pik
ta Peron režimą. Už kelių dienų po šios tvarkingos ir ramios demonstracijos, iš
sigandęs liaudies valios, Peron paskelbė, būk generolai nori sukilti prieš val
džią. Po priedanga to neva sukilimo jis pradėjo naują fašistinį terorą prieš liau
dį, ypatingai prieš darbo žmonių vadus. I

Mirė Keletas ClevelandiečiųCleveland, Ohio
Apie Clevelandiečius Ir JŲ' 

Veikimą
Spalio 11 dieną sukanka 4 

metai, kai žiaurioji mirtis iš
plėšė iš gyvųjų tarpo nuošir
dų darbo klasės sūnų M. Bra
zaitį.

Velionis Brazaitis daug dir
bo pažangiame judėjime, ypa
tingai jis rūpinosi unijų orga
nizavime. Man teko per ilgą 
laiką dirbti kartu su M. Bra
zaičiu National Bronze Alu
minum Foundry Co., kur vė
liau likosi suorganizuota uni
ja. Prie organizavimo minė
tos unijos labai daug prisidė
jo velionis M. Brazaitis. Da
bar ši unija yra tvirta ir veik
li.

Nors M. Brazaitis jau il
sis šaltoje žemelėje, bet jo 
darbo vaisiai žydi darbininkų 
tarpe.

Tebūna tau, drauge, ramu 
ilsėtis, o mes tavo darbus il
gai prisiminsime!

Atlankykime Sergantį Drg. 
Kliaugą

Clevelando lietuviams per 
daug metų pažįstamas ir žino
mas R. Kliauga serga. Jis 
sveikas būdamas daug' dirbo 
dėl pažangaus judėjimo, taip 
pat jo šeima yra pažangiai 
nusiteikusi.

Nėra didesnio ligoniui ma
lonumo, kuomet kas jį atlan
ko. Tad aišku, kad mes visi 
turėtume atlankyti R. Kliau
gą ir išreikšti širdingą simpa
tiją jam. Ypatingai, turėtų pa
sirūpinti atlankyti Corletto lie
tuviai. Jo antrašas 3617 E. 
75th st., Cleveland, Ohio.

Nuo savęs linkiu greito pa
sveikimo ir kad pasveikęs vėl 
stotum prie visuomeniško dar
bo. ' • ; .

helps make her orange juicer, her 
cake knife, and her plastic kitchen 
stool.
A Newsprint Needs Fat

No morning newspaper without 
household salvage either. Printing 
Ink and'paper is processed with 
fats and oils. So is synthetic rub
ber for the dishrack, and insulating 
cord. ■

And nothing in the kitchen could 
be kept clean without soap and 
water softener,. Used fat again. 
„ Kitchen salvage comes Tight 

back home, 
Ž f! providing h u n- 

k jyi dreds of house- 
'loF' hold essentials.

The kitchen in 
which house- 

“ wives save Used 
fat, is virtually equipped with the 
products of fat salvage.

Fat Saving Personal
Fat saving is as personal aS that. 

Fats and oils, so desperately need
ed in our economy that the govern
ment has authorized the payment 
of four red ration points per pound, 
reappear as homefront essentials. i

The Department of Agriculture 
begs housewives to save and turn, 
in an additional 100,000,000 pounds 
of cooking grease in 1945. By doing 
so, they help themselves and their, 
country. Fats and oils wilLcon- 
tinue to be short until the Pacific 
Ocean is again a lane of.

Rugsėjo 13 d. pasimirė Bar
bora Usalis, sulaukusi 66 me
tų. Gyveno 1415 E. 66th st.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Petrą, keturius 
sūnus ir vieną dukterį. Visi 
sūnūs yra karo tarnyboje.

Velionė likosi palaidota 
rugsėjo 15 d., Kalvarijos Ka
pinėse.

Reiškiu gilią simpatiją ve
lionės šeimai jų liūdesio va
landoje.

Pasimirė Mykolas Babraus- 
kas, sulaukęs 74 metų am
žiaus. M. Babraukas mirė rug
sėjo 19 d., o rugsėjo 21 dieną 
likosi palaidotas ant Kalvari
jos Kapinių.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Marijoną, tris sūnus ir 
dvi dukteris.

Velionio šeima gyvena 857 
E. 72nd st.

Reiškiu gilią užuojautą ve- 
lionies šeimai, o velioniui lai 
būna ramu ilsėtis šaltoje šios 
šalies žemelėje.

Rugsėjo 24 dieną mirė Vin
cas Baltrušaitis, kuris gyveno 
6806 Edna avė. Velionis liko
si palaidotas rugsėjo 27 d., 
Kalvarijos Kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Evą, sūnų ir tris duk
teris.

Tebūna lengva jam šios ša
lies žemelė, o jo šeimai reiš
kiu gilią simpatiją dėl myli
mo vyro ir tėvo mirties.

Kai matai tiek daug mirčių 
tarpe lietuvių išeivijos, tai da
rosi baisu, kad mūsų skaičius 
visai neišretėtų.

Darbininkai Gavo Algų 
Pakėlimą

Clevelande buvo sustreika
vę darbininkai, kurie dirbo 
mažose kompanijose prie kino 
paveikslų rodymo. Per kelias 
dienas buvo uždaryta 71 te
atras.

Bosai iš karto tikėjosi nu
mušti darbininkams algas, bet 
gerai apsižiūrėjo, kad darbi
ninkai stojo į kovą vieningai, 
tada kompanijos nusileido ir 
pasirašė po kontraktu, kurį 
darbininkai pagamino.

Tai geras įrodymas, kad' 
posakis kur vienybė, ten ga
lybė, yra teisingas.

Žilas Petras

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 12 d. Liet. Salėje, 315 Clinton 
St., 7:30 v., v. Susirinkimas svarbus, 
nes 12-to Apskr. konferencija jvyks 
pas mus, tad turime ruoštiš prie su
rengimo vakarienės tą dieną.;— P. 
Mikolajūnas, pirm. (237-238)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. įvyks spalių 10 d., 

7:30 v. v., 103 Green St. Malonėki
te dalyvauti, atsiimkite knygą, kurią 
parašė R. Mizara. Labai ’įdomi kny
ga. —■ Raštininkas.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

spalių 11 d.k.8 v. v. šv. Jurgio salėje, 
180 New York Avė. Visi nariai daly
vaukite, nes susirinkimas bus svar
bus. — Paul Casper. ‘(237-238)

Scranton, Pa.
Nedėlioj, rugs. 30 d., LPTK 

vietinis skyrius turėjo suren
gęs pramogą: prakalbas dr. 
J. Kaškiaučiui, o po prakal
bų vakarienę. Kaip prakalbos, 
taip ir vakarienė pavyko la
bai gerai. Kalbėtojas pagy
ręs LPTK už tai, kad darbuo
jasi nupirkimui šimto naujų 
siūtukų dėl Lietuvos vaikučių, 
kalbėjo apie sveikatą, suteik
damas patarimus, kaip links
mai ir ilgai gyventi. Nekurie 
išsireiškė, kad tūlus klausi- 
mus daktaras pusėtinai atvi
rai apkalbėjo, bet, matomai, 
kad jis taip nusiteikęs.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos (dėl siūtukų.

Aukavo sekančiai:
Lietuvos Draugas $20.
Po siūtuką nupirko sekan

ti : M.' Natkevičius, Ivo Caroc- 
ci ir Harry E. Hedden po $5 
vertės. B. Tuskevičius $3 ir 
Mankauskas $2 vert.

Po $1 aukavo sekanti: Ma- 
zurkevičius, P. Pėstininkas, V. 
Medelis, J. ’Ząramba, J. Vi- 
sockienė, K. Genys, Bereišie- 
nė, Navickas, A. žemaitis, 
Gluoksnienė ir Kunsevičienė.

Po 50c: M. Vinckas, M. Ra
dzevičius, Elinskienė, Draugė 
ir Pabalienė.

Viso su smulkiomis aukomis 
liko surinkta $56.06.

Po tam prasidėjo vakarienė, 
kurią mūsų darbščios gaspa- 
dinės labai skaniai pagamino. 
Per vakarienę buvo išleista 
ant tikietukų du keksai ir sū
ris, kuriuos dovanojo Gluoks
nienė, Geležauskienė ir Trui- 
kienė, ir kurie ( atnešė pelno 
$20.65. Kiek liks nuo vaka
rienės, tai dar nežinoma, nes 
atskaita dar nepadaryta, bet 
tikimės, kad bus gražios pa
ramos dėl Lietuvos vaikučių.

Dabar reikia pažymėti apie 
lietuvių kryžiokų frenfus, ku
rie, kad užkenkus mūs nau
dingam darbui, tai ant tos 
pačios dienos ir tik už kam
po kitoj svetainėj, surengė sa
vo prakalbas dėl pabėgėlių 
naudos, čia labai tinka senas 
lietuvių priežodis: “Nekask 
kitam duobę, nes pats įpulsi.” 
Kuomet pas mus vakarienia
vo virš šimto žmonių, tai pas 
juos, kartu su miesto majoru 
ir kitais “svarbiais” kalbėto
jais buvo tik 30 ypatų.

Negalima ' praleisti nepadė- 
kavojus draugei Geležauskie- 
nei, kuri daugiausia tikietų 
pardavė, drg. Truikienei, o 
taip pat ir gaspadinėm: Indru- 
lienei, Gluoksnienei, Elinskie- 
nei, Medelienei ir kitom.

Svečias.

Rochester, n. y.
ALDLD 50 kp. nepąprastas 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.
ALDLt) 2 kpi. inoterų susirinkimas 

įvyks trečiadienį, spalių 10 d., 8 v. v., 
318 Broadwdy. Visos draugės daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui. * *—A. B.

Great Neck, N. Y.
Mūsų organizacijos, tai yra, 

Liet. Amer. Piliečių Kliubas, 
Liet. Darb. Susivien. 24 kp., 
LLD 72 kp. ir Pirmyn Choras, 
16 d. rugsėjo, buvo surengu
sios pikniką. Piknikas pavyko 
visais atžvilgiais gerai, nes 
likosi ir pelno.

Mūsų didysis kaimynas, 
Brooklynas - Maspethas ant 
šio pikniko skaitlingai dalyva
vo. Be abejo, kad 
kiečiai tuom pačiu 
pas juos.

greatnec- 
atsilygins

neparašėNiekas iki šiol 
apie J. E. Baranauskus. Drau
gai Baranauskai čia buvę se
ni gyventojai ir geri biznie
riai. Remdavo progresyvį ju
dėjimą. Apleido mūsų koloni
ją ir išvyko į Kaliforniją dėl 
pastovaus apsigyvenimo.

Jų išleistuvėm buvo suruoš
tas šaunus bankietas, 24 d. 
birželio. Kadangi jie buvo 
plačiai žinomi, tai jų išleistu
vių bankiete dalyvavo daug 
žmonių. Pirmyn Choras, po 
vadovyste Almos Kasmočiutės, 
išpildė dainų programą. Ka
dangi draugė Baranauskienė, 
su savo dukrele Elizabeth, yra 
buvę ne tik Pirmyn Choro na
rės - dainininkės, bet ir geros 
rėmėjos, tad choras palinkėjo 
jiems geros kloties. Už tai Ba
ranauskai Pirmyn Chorui pa
aukojo 10 dol.. Taipgi 5 dol. 
paaukojo LPTK.

Laimingos kloties Baranaus
kams saulėtoj Kalifornijoj gy
venti !

Drauge Lipskienė džiaugia
si, kad jos sūnus leitenantas 
Clarence Lipskis, po 32 mėne
sių vokiečių nelaisvėj, išliko 
gyvas. Paliuosuotas iš armijos 
ir jau keliolika mėnesių, kaip 
sugrįžo pas motiną.

Taipgi draugų Kasmauskų 
sūnus, technical sargent An
tanas Kasmauskas, tapo pa
liuosuotas iš armijos, 
karo fronte Europoj 
metus, bet laimingas 
Sveikinam
Kasmauskų sūnūs tebėra ar
mijoj. Draugai Kasmauskai 
yra progresyvūs ir nuoširdus 
žmonės.

Buvęs 
per 3 
išliko. 

Dar 2Antaną.

Namų savininkų ir taksų 
mokėtojų organiz. rengia ma
sines prakalbas tikslu, kad už
protestuoti šio meto pakeltus 
aukštus taksus mūsų miestelio 
ribose.

Prakalbos įvyks sekmadienį, 
14 d. spalių, Kasmočių svet. 
91 Steamboat Rd. Bus du kal
bėtojai. Prasidės 5 vai. va-

•isS FAT IS REUSED .*

Rendered fat Is reused at Cdmp Edwards .for baking, frying eggs, 
scallops, potatoes, and then when it becomes highly flavored, it It 
turned ovęr to the quartermaster corps as salvage. The Convalescent 
and^General Hospitals at Camp Edwards salvaged more than 740 
pounds of fat during July. Fat Salvage will .continue as An every diy. 
task because the Army realizes the urgency of the Government's request 
for continued salvage of used fat. , • • «
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FILE TVARKYTOJOS
Žemiau 30 

PROGA. ' 
$20 PRADŽIAI 

Gera Ateitis

PARENTS MAGAZINE 
52 VANDERBILT AVE. 

NEW YORK CITY 
_________________________________ (239)

GEROS 
RANKOM SIUVĖJOS 

) Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga 

Alexander Kitt 
30 West 57th St. 

(6-tos Lubos)
(240)

MOTERYS
Gera Alga—Nuolatiniai 

Darbai
Patyrusios prie Fiat Darbo 

Lankstytojos 
Marškinių Prosavojimo Operatorės 

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 ir MOTERYS
LENGVOS DIRBTUVĖJE 

SUSTATYMAI
$25.80 Už 5*4 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.
IDEALITE BLDG.

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

Važiuokite No. 1, 14 ar Cro'sstown Linijom.
(239)

4

RANKINĖS SIUVĖJOS
IR

FINEšERKOS
GEROS ALGOS

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

(239)

OFISŲ VALYTOJA
valandos naktimis. Pradedant pirmadienį, 

baigiant penktadieniu. Gera alga.
gerai žinoma firma. * 

SKAMBINKITE HANOVER 2-6900, 
EXTENSION 557.

(238)

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

The HENRY COMPANY
114 MANHATTAN ST., 
STAMFORD, CONN.

(237)

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

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

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbai.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyltėje

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

(X)

karo. Prašome visus dalyvau
ti, nes visus paliečia taksų 
klausimas.

J. Kl-ton.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI 
DARBININKAI 

prie
Produkcijos ir 

Materialų Kraustymo
Kreipkitės

UNITED 
COLOR DEPT.

Calco Chemical 
Division 

American
Cyanamid Co. 

158 Mt. Olivet Ave.
Newark, N. J.

ar 
338 Wilson Ave.
Newark, N. J.

(239)

CHEMICAL OPERATORIAI
PATYRĘ OPERAVIMUI 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ 

prie , 
CENTRIFUGES 
FILTER PRESŲ

STILLSŲ 
NITRATORIAIS 

SULFONATORIAIS 
DŽIOVINTOJAIS 
REACTORIAIS

ir kitokių CHEMIJOS PROCESŲ 
MAŠINERIJŲ.

Čia yra vietų vyrams, kurie NELAVINU 
šiame amate, kurie žingeidauja 

mokytis ta a mito.,
Taipgi PATYRĘ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI ir 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ PAGELBINlkKAI

Givaudan
Delawanna, Inc.

DELAWANNA, N. J.
(242)

APVALYTOJAI
Nuolat; banke. Patogi vieta.

Kreipkitės ant 3-čių lubų.
2-3 P. M.

41 Broad St., N.Y.C.

(240)

DAILYDĖS
MĖSINĖM IR KRAUTUVĖM 

RAKANDAI
Gera Alga

’ • ■> Nuolatinis Darbas
^ARCTIC REFRIGERATOR

AND FIXTURE CO.
878 WALLABOUT STM 

BROOKLYN
(287)

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)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

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

642 WEST BOTH ST., NEW YORK
(X)

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

(i)

VYRAI
Interesuojantiesi Nuolatinius Darbus 

kaipo
CHEMICAL OPERATORIAI

Patyrimas Nereikalingas 
DARBAS ARTI NAMŲ 

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI, 

JEI PAGEIDAUJAMA
LEGALeS ŠVENTĖS 

APMOKAMOS
Dauguma mūsų darbininkų yra su 

mumis per keliolika metų. 
Užsitikrinkite sau ateiti. 
ATEIKITE ŠIANDIEN

Richards Chemical Works, 
Inc.

Warren and Morris Streets 
Jersey City, N. J.

(mi

BERNIUKAI IR VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTOVŪS DARBAI

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

(4-tos Lubos)

Buy More Bonds
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Šeštas puslapis x

NpwYorko^/W^lZiiikii LDS KUOPOS APVAIKŠČIOS 15 METŲ 
JUBILIEJŲ LAPKRIČIO 24-Ę

Eina Galvą Po Pažasčia 
Pasikišęs

—Vieną sykį man generolas 
sako: “Nunešk šį laišką prie
šo generolui.” Aš sakau, kas 
tik nueina pas priešą su kokiu 
raštu, tai ir negrįsta; priešas 
visiems galvas nukerta. Gene-

Petras Grabauskas
rolas man sako: “Jei tau nu
kirs galvą, tai aš jiems de
šimts nukirsiu.” Aš sakau, 
bet, kažin ar bent viena tų 
galvų man tiks. . . Vieną kar
tą mačiau, kaip kareivis nešė
si po pažasčia pasikišęs savo 
nukirstą galvą.
' Tokių ir panašių “riebių fi
losofijų” girdėsite pasakojant 
Petrą Grabauską šio mėnesio 
21, Labor Lyceum, vaidinant 
Aido Choro statomo.) scenon 
operetėje “Kada Kaimas Ne
miega.” P. Grabauskas vaidi
na Burbos, vidutinio Lietuvos 
ūkininko rolę. '

Apie Petrą Grabauską jau 
nėra reikalo daug kalbėti, nes 
jis yra plačiai ne tik Brookly
ne, bet ir kitose lietuvių kolo
nijose žinomas, kaipo geras 
dainininkas ir aktorius - mė- 

' gėjas.
Petras turi gerą ypatybę 

greitai išmokti atmintinai sa
vo rolės ar dainų žodžius. 
Operetė, “Kada Kaimas Ne
miega” yra pilna liaudies ir 
jumoristinių dainų, ant kurių 
P. Grabauskas yra specialis
tas.

Taigi, nepraleiskite progos 
• nepamatę šios gražios opere

tės.
Sufliorius.

Iš Dariaus-Girėno Ko 
miteto Susirinkimo

Spalių 5 d. įvykusiame ko
miteto ir draugijų atstovų po
sėdyje entuziastiškai prisi
ruošta. konferencijai, kuri 
įvyks spalių (Oct.) 14 d., 2 
vai. po pietų, Piliečių Kliubo 
svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visų draugi
jų išrinktus delegatus prašome 
pribūti laiku į posėdį.

Užbaigę dienotvarkį, nuo 6 
vai. vakaro, toj pat salėje, pa
silinksminsime suruoštoje už
kandžių ir vaišių pramogoje 
kartu su draugijų atstovais ir 
svečiais, pagerbdami mūsų la
kūnus Darių ir Girėną. Vie
tos šiam vakarui dar galima 
užsisakyti iki šio šeštadienio. 
Įžanga $1.25. Visus kviečia:

Komitetas.

Mylimiausias 1945 Judis’ 
Tikra istorija kiekvienos moteries 
kovūno! Kartais jausminga.. 
dažnai juokinga ... visuomet žmo
niška! Dabar įamžinta judyje!

LESTER COWAN perstato 
ERNIE PYLE’S 

“STORY OF

G. I. JOE”
BURGESS MEREDITH kaip 

ERNIE PYLE 
su 

ROBERT MITCHUM kaip Kapitonas 
FREDDIE STEELE kaip SarŽentas 
WALLY CASSELL kaip Kareivis

Tikrai įkvepianti ir jaudinanti filmą 
dabar rodoma 2 teatruose 2 vai.

GOTHAM GLOBE
Bway. ir 46 St. Bway. prie 47 St. 
Nebrangiom kainos Visos vietos

Nuolat rodoma rezervuotos
i Rodymai Kasdien—2:45 ir 8:45 P.M. 

8 Rodymai šeH., Sekm. ir ftvendat.

Laisv©-*-"-Liberty^ Lithutmiiui Dnily
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Antano Bimbos Išleistuvės 
Lietuvon Buvo Netikėtai 

Sekm ingos

ant vietos
Pagalbos 

narįai, pa- 
administra-

žinia kaip nors 
pasiekė, kaip pa-* 
kas daugiau, ne-

už sėkmingumą, 
priklauso keliose

kolonijos. Daly-

P. Janiūnas, J. 
Panelis.

Geo. Kudirkai.

F. Šimkiene, M.

Kas galėjo manyti, kad 
darbo vakarą, su vienu pra
nešimu dienraštyje Laisvėj, 
būtų galima sukviesti toks bū
rys žmonių, kad savoje įstai
goje vietos per maža? O bet
gi taip buvo spalių 8-tos va
karą, tos dienos pranešimu 
Laisvėje paskelbus, kad A. 
Bimba išvyksta Lietuvon, ten 
siunčiamas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto.

Dalykai, mat, susidėjo taip, 
kad nei pats A. Bimba neži
nojo iki šeštadienio priešpie
čio, jog jis išvažiuoja anksti 
antradienio rytą. Komitetas, 
tiesa, jau seniai norėjo ir bu
vo suplanavęs jį siųsti. Jis pats 
taipgi teiravosi ir kas reikia 
darė, kad galėtų komiteto jam 
uždėtą svarbią paskirtį išpil
dyti. Bet nesitikėjo, kad į Pa
baltijį plaukiančiuose laivuose 
gaus vietos iki bent keliais mė
nesiais vėliau.

Užklupti tokios stokos lai
ko ir šventadienio, kada Lais
vė neišeina ir neišnešiojama 
po namus, keli 
esantieji Lietuvai 
Teikimo Komiteto 
gelbstint Laisvės 
cijai, vistiek ėmėsi darbo. Jie 
sakė, lai geriau palinkės d. 
Bimbai laimingos kelionės nors 
tie, kuriuos 
pasieks. O 
sirodo, kur 
gu tikėtasi.

Kreditas 
be abejo, 
vietose: pačiam d. Bimbai ir 
jo kelionės tikslui, Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui 
ir jo darbu įgytai pagarbai ir 
pasitikėjimui masėse, taipgi 
dienraščiui Laisvei, kuri savo 
įtaka ir plotu kas kart vis la
biau prigyja lietuvių masėse.

Be brooklyniečių, čionai bu
vo atstovautos ir kelios apylin
kės lietuvių 
vavo:

Bayonne: 
Staneliai, M.

Cliffside: Geo. Stasiukaičiai.
Elizabeth: A. Stripeika.
Hillside:
Kearny: V. O. Žilinskai, 

Globičiai, 
Pakštienė

Newark: Geo. Žukauskai, 
Dr. ir Mrs. Kaškiaučiai.

N. Bergen: Mrs. Marian 
Thomas.

Paterson: J. S. Bimbai.
Great Neck : Ig. Urbonas, 

M. Hacinkevičius, A. Kasmo- 
čius, P. Bečiai, Mrs. Bukaus
kas ir duktė Olga.

Ir gal buvo daugiau svečių 
iš apylinkės, kurie trumpu lai
kotarpiu galėjo liktis .nesutik
ti. ,

Širdingi Linkėjimai
Kaip paprasta išleistuvėse, 

neapsiėjome ir čia be kalbų 
palinkėti laimingos kelionės į 
Lietuvą ir taip pat sugrįžti su 
visų lauksimu*pranešimu apie 
viską mūsų gimtojoj šalyje. 
Vakarą vedęs R. Mizara, Lais
vės redaktorius, Lietuvių Dar- 
bin. Susivienijimo pirminin
kas, iškvietė po vieną atstovą 
nuo apylinkės kolonijų ir, kiek 
laikas leido, po vieną nuo ke
lių didžiųjų draugijų ir už
siėmimo sričių.

Nuo ‘kolonijų iškviestas A. 
Stripeika, Ig. Urbonas, K. Žu
kauskienė (ji savo vietoj per
statė dr. Kaškiaučių), P. Ja
niūnas, J. Stanelis, G. Stasiu- 
kaitis, J. Bimba, V. Žilinskas.

Vietinius girdėjome: advo
katą K. Michelsoną iš profe
sionalų, J. Vaiginį iš biznie
rių, K. Petrikienę nuo 'moterų, 
J. Stakvilevičių — kriaučių, 
M. šolbmską — jaunuolių, J. 
W. Tomsoną, vietinio Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
cVvriaiis nirmininka. V. Bun- 

kų iš nacionalio LPTK, Vivian 
DiLollo iš Americ. Society for 
Russian Relief (iš įstaigos, ku
ri mums patarnauja persiųsti 
pagalbą Lietuvai), V. Boviną 
nuo Meno Sąjungos, D. M. šo- 
lomską — Lietuvių Literatūros 
Draugijos.'

Tai, žinoma, ne visi, kuriuos 
rengėjai būtų norėję iškviesti 
ir būtų iškvietę, jei vakaras 
būtų buvęs erdvesnėje salėje, 
kur visus būtų buvę galinąa 
laiku pamatyti. Ir jei išleistu
vės būtų ne darbo vakarą, ga
limos užtęsti vėliau.

Vieni tik palinkėjo laimės 
kelyje ir sveikatos, didžiuma 
pasakė ir visuomeniškos min
ties žibučių. Bet:

Svarbiausia tas, kad visi pa
rodė entuziastiškiausi užgyri- 
mą LPTK šio žygio — siunti
mą atstovo į Lietuvą. Tą liu
dijo ne tik aplodismentai, bet 
ir doleriai.

Pirmininkas R. Mizara pri
minė, jog laisvos Lietuvos prie
šai visuomet puldavo mus ir 
ypatingai d. Bimbą, kad mes 
nevažiuosią Lietuvon, nes bi
josiu raudonosios 
jos.” Bet, kada 
Komitetas siunčia 
jis važiuoja, jūs 

“likvidaci- 
dabar LPT 
d. Bimbą ir 
pamatysite,

kaip tie patys priešai rėks, 
būk komitetas Lietuvos žmo
nių pagalbai sudėtus pinigus 
eikvoja.

—Lai sako, lai sako, — vi
sur salėje sukuždėjo pastabos 
ir saujose žmonės jau spaudė, 
kas dolerinę, kas dešimkę, o 
tūlas ir daugiau dar pirm pa
skelbsiant rinkliava vakaro ir 
kelionės lėšoms. O rinkliavą 
paskelbus pasekmė buvo ta, 
kad sudėta Komitetui A. Bim
bos kelionės lėšoms $460,50.

O rinkliava, kaip ir pačios 
išleistuvės, buvo, kaip jau ži
nome, žmonėms iš anksto ne- 
nrisirengus. Tūlas vos spėjęs 
karferį susičiupti išbėgo išleis- 
tuvėsna, kada parėjęs iš dar
bo atidengė Laisvę ir pamatė 
netikėtą pranešimą.

Paskiausiu iškviestas pats 
išleidžiamasis. A. Bimba. Jis; 
trumpoje kalboje pažadėjo,' 
kad jis dės pastangas patirti, 
kiek galint daugiausia. Kad 
taip pat stengsis, kiek sveika
ta ir sąlygos leis, patenkinti 
čia susirinkusių prašymus pa
simatyti su jų namiškiais. Par
vežti nuo’Jų linkėjimus, 'pasa
kyti kai ką apie jų išgyveni
mus.

Svarbiausia, prašė jis, dirb
kite dar energingiau Lietuvos 
pagalbai.

Grįždamas, sakė A. Bimba, 
dės pastangas iš anksto pra
nešti, kad mes visi ir daugiau 
mūsų galėtų apie tai žinoti ir- 
kad galėtume susirinkti erd- 
vesnėj salėj, liuosesniu laiku 
ir pasidalinti parvežtomis ži
niomis ir įspūdžiais.

Apie prisidėjusius d. Bim
bos kelionės/ lėšoms padengti 
ir kitus išleistuvių dalykėlius 
matysime sekamose laidose.

Pažymėtina, kad vardan ke
lionės lėšų fondo niekad ne
bus sudėta perdaug, nes ko
mitetas vistiek ' neišleis tam 

i 

daugiau, negu reikia. Kožnas 
centas virš tiesioginių su at
stovo siuntimu susidariusių lė
šų eis sudarymui to didžiojo 
Dešimto Siuntinio Lietuvos 
žmonėms. O tą siuntinį drau
gas Bimba visuomet ir išva
žiuodamas prašė padaryti kuo 
didžiausiu. Ir prašė išsiųsti dar 
gale šio mėnesio, kad pasiektų' 
Lietuvos žmones pirm didžių
jų speigų. Re p;

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie

Radus Tebesiranda 
Ligoninėje

Man teko susžinoti, kad ser
ga Jonas Radus iš Brooklyno 
ir jis dabar randasi Veteranų 
ligoninėje, Bronx, N. Y. Aną 
dieną aš jį aplankiau toje li
goninėje. Nusiskundė, kad dar 
sveikata nėra per geriausia, 
bet jau šiek tiek jaučiasi stip
resnis. Nusiskundė, kad ligo
ninėje labai nuobodus gyve
nimas. Todėl jis būtų labai 
dėkingas, kad kas iš pažįsta
mųjų jį aplankytų.

Tiesa, Jonas sakėsi, kad ga
vo laišką iš Lietuvos nuo savo 
sesers ir tame laiške minėjo, 
kad jo vyresnysis sūnus esąs 
Sovietų Sąjungos kareivis ir 
net užsitarnavęs leitenanto 
laipsnį. Dar jaunas leitenan
tas, apie 24 metų. Aš Jonui 
sakau, — tai reiškia, kad ju
du su savo sūnumi buvote ka
reiviai.

Be to Jonas nusiminęs, kad 
nieko neminėjo tame laiške 
apie jo jaunesnįjį sūnų, kuris 
vos tik 19 metų. Abejoja, ar 
tik nebus vokiečiai jį nužudę.

Norintieji aplankyti, štai jo 
antrašas:

J. Radus,
Veterans Hosp.,
130 West Kingsbridge

Road,

2

Lankymo valandos ir die
nos : antradieniais, ketvirtadie
niais ir sekmadieniais, nuo 
iki 4 po pietų.

Vera Mikutaitytė.

Plėšikai Kas Dieną
Joseph ir Gertrude Shapiro 

buvo apiplėšti šeštadienį jų 
krautuvėj, 2664 8th Ave.? New 
Yorke.

Pirmadienį šapirienė pama
tė įeinant tuos pačius plėši
kus. Jinai pradėjo juos barti.; 
Tie pastūmė ją į šalį ir pašo
vė jos vyrą, bet pašautasis dar 
pajėgė ištvoti/gatvėn čevery- 
ką. Netoli pasitaikiusi polici- 
cija iš to suprato, kad krautu
vėj kas nors negerai, plėšikus 
šį kartą pravijo be grobio, ta
čiau nepagavo. Pašautasis nu
vežtas ligoninėn.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į į?8 Dakare

Penktadieniais uždaryta

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergrt^n 8-9770

NOTARY 
PUBLIC

TELKPHONE
8TAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.*
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos susirinki
mas įvyko spalių 4 d., Laisvės 
svetainėje. Narių atsilankė ne- 
mažai=į būrelis. Valdybos ra
portas priimtas be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Iš LDS . Centro raštinės pra

nešė, kad Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo talka-vajus 
už gavimą naujų narių prail
gintas iki gegužės 30, 1946 
m. Turime gerą progą pasi
darbuoti.

LDS Seimas įvyks birželio 
10, 11, 12 ir 13 dienomis, 1946 
metais, Boston, Mass. LDS 1- 
ma kuopa žada pasiųsti skait
lingą delegaciją. Jau prade
da pinigus taupyti tam tiks
lui. Tikimės, kad jubiliejinė 
vakarienė, rengiama lapkričio 
24-tą, gerai pavyks. Visi na
riai raginami įsigyti-nusipirk- 
ti bilietą iš anksto. Kaina $2.

Antrasis Demokratinių 
tuvių Suvažiavimas įvyks 
kričio 23 ir 24 dienomis, 
1945 metų, Pittsburgh,
Mūsų kuopa delegatus rinks 
kitame susirinkime. Mano tu
rėti gerą atstovybę suvažiavi
me.

LDS 1-nia kuopa išrinko 
komisiją, kurios tikslas bus 
sušaukti susirinkimą Brookly
no ir apylinkės 'organizacijų 
atstovų. Susirinkimas turės iš
dirbti planą nuvežimui delega
tų į Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą, kad iš šios apylin
kės galėtų nuvažiuoti juo dau
giau delegatų ir prieinamiau- 
siomis kainomis. Komisijon 
išrinkta Eva Mizarienė, P. 
Buknys, J. Siurba.

Iš LDS kuopų atstovų su
sirinkimo bendram jubilieji
niam vakarui rengti skaitytas 
laiškas laikino komiteto se
kretoriaus J. Dainiaus. Laiš
kutis aiškino, kie)< mūsų kuo
pai prisiuntė tikietų ir' kiek

Lie- 
lap- 
šių, 
Pa.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ST. 2-8842
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLennwre 5-6191 

reikia pagelbininkų. Taipgi 
kitoms kuopoms pasiųsta ti- 
kietai. > Turėtume visi gerai 
dirbti pardavime tikietų. At
sitikime, jei kuri kuopa ne
gautų prisiųstų tikietų, tuojau 
kreipkitės į laikino komiteto 
sekretorių J. Dainių, 427 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y. 
I š k i 1 fh ingai apvaikščiokime 
LDS 15-kos metų sukaktuvių 
vakarą, lapkričio 24 d., 1945, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Raportą iš bendro paren
gimo, įvykusio rugsėjo 8-tą, 
pateikė J. K. Liko 
lėtas dolerių.

Ateiviams Ginti 
šaukia konferenciją 
ir 21-mą, New Yorko mieste. 
Delegatais apsiėmė E. Gu
žas ir Geo. Kuraitis.

Kuopos stovis: Ligonių nė
ra, suspenduoti 3.

Jurgis Kuraitis, 
Korespondentas.

pelno ke-

Komitetas' 
spalių 20

Davis Reikalavo Baigti 
Ragangaudystę ’

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis, Jr., pareika
lavo sustabdyti naujojo Dies 
Komiteto vedamus ragangau- 
diškus kamantinėjimus jo ir 
kitų Komunistų Partijos na
rių.

Davis savo pareiškime sa
ko :

“Protestuoju prieš tolimes
nį kamantinėjimą per tą ko
mitetą, kaipo atvirą sabotaža- 
vimą mano rinkimų kampani
jos ir progresyvio darbininkų 
tikiėto New Yorko rinkimuo
se.” Davis tai pareiškė laiške1 
kongresmanui John S. Wood, 
pirmininkui ne-amerikinio ko
miteto.

Davis savo reikalavimų pa
siuntė po to, kai Hearsto Dai
ly Mirror parašė, jog komite
tas vėl šauksiųs Davis’a spa-

L=A restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
\ Jules, Jurgensen. JB

ROBERT LIPTON
701 Grand St

Trečiadienis, Spalių 16, 1945

Miesto 
puikų

lių 15-tą. Davis klausė Wood^- 
o: “Ar Hearsto s 
oficialis Rankin’o korrilt 
lios atpasakotojas?”

Davis, dabar esąs 
Tarybos nariu ir turįs 
darbų rekordą, iš naujo kan
didatuoja toms pareigoms. Re
akcininkai nori jam pakenkti.

ūda yru 
to va-

LLD 1-MOS KUOPOS SUSI
RINKIMAS SPALIŲ 11 D.

jos, pirmos kuopos, susirinki
mas Įvyks 7:30 vai. vakare.

Būkite.

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.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

JL CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

. Nąujas Savininkas 
306 Union avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS
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