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KRISLAI
Largo Caballero.
Tokio Mieste Nauji šūkiai.
“Stebuklingas

Atsivertimas.”
Kam Tai Reikalinga?

Rašo R. MIZARA

Ispanijos karo metu žymų 
vaidmenį vaidino Largo Ca
ballero, senas socialistas. Jis 
buvo smarkiai pasišokęs pul
ti komunistus ir su jais jo ry
šiai buvo prasti.

Karo metu Largo Caballero 
buvo hitlerininkų (Francijo- 
je) suimtas ir įkalintas. Būda
mas žiaurioje priespaudoje, 
Caballero atliko savo “sąži
nės perkratinėjimą.”

šiandien šis vyras yra Fran- 
cijoje ir jis jau kitokios pa
žiūros.
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su komu-
Jis dabar 
su komu-

Caballero viešai pa
reiškė, kad jo kova 
nistais buvo klaida, 
yra nusistatęs veikti 
nistais išvien.

Tai reikšmingas 
mas. Tik vieningai
Ispanijos respublikos 
kai greičiau pajėgs 
ton šalin respublikinę 
ką, pasiunčiant šalin 
ir jo budelius.

pasisaky- 
veik darni,

šalinin-
grąžinti 
santvar-
Franko

Na, o Japonijos komunisti
niai vadai, išleisti iš ilgų me
tų nelaisvės, tuojau ėmėsi ak
tyvaus darbo kovai prieš mo-

fa

“Šalin monarch’ii I” “Duo- 
liaudžiai!” tai ill obalsiai.

. ./ .Pirmasis laisvas Japonijos 
liaudies pasirodymas įvyko 
Tokio mieste praeitą trečia
dienį demonstracijoje.

Šis reikšmingas įvykis, be 
abejo, uždegs plačiąsias Japo
nijos mases pasiryžimu kovo
ti už laisvą, demokratinę res
publika Japonijoje.

Jei Japonija nori būti laisva- 
ir demokratinė, tai pirmiau
siai turi būti nuverstas “dievo- 
imneratoriaus” sostas.

Šis Japonijos liaudies žygis,, 
be abejo, Amerikos reakcinin- 

. kams nepatiks.

1 “Naujasis testamentas” skel
bia, kaip Saulius, kuris vėliau 
buvo žinomas Povilp vardu, 
“stebuklingos šviesos apšvies
tas,” patapo šventuoju.

Povilas buvo- uolus pirmųjų 
krikščionių puolėjas; jis pa
dėjo savo draugams užmušti 
šv. Steponą.

Bet, štai, vykstant Povilui į 
Damasko miestą, pasirodo jam 
stebuklinga dangiška šviesa ir 
po to jis patampa uoliu krikš
čionybės skleidėju!

Iš didžiulio griešninko 
patapo šventuoju!. ..

jis

nu-
ry-
nes 
ne-

r

šiomis dienomis “panašus 
stebūklas” įvyko New Yorke: 
vienas Daily Workerio redakr 
torių, Louis F. Budenz, išbu
vęs dešimt metų komunisti
niame judėjime, pareiškė: 
traukiu su šiub judėjimu 
Sius ir patampu kataliku, 
komunizmas su katalikybe 
sutaikomi!

Budenzo žmona ir trys duk
terys persikrikštino, — tai 
įvyko St. Patricko katedroje 
New Yorke; tai įvyko, beje, 
su pagalba prelato F. J. Shee- 
n’o, uolaus komunistinio ju
dėjimo puolėjo!

Po ceremonijų, p. Budenz 
tuojau išvyko į South Bend’o 
miestą, kur jam pažadėta ka
talikų universitete profeso
riaus vieta!

Vadinasi, “posūkis” apsimo
kėjo !

P-nas Budenz, būdamas ko- 
. munistiniame judėjime, skaitė

si kataliku — airiu kataliku, 
— ir niekas jam dėl to nieko 
nesakė. Komunistiniame judė
jime juk yra net kunigų, yra 
tikinčiųjų.

Taigi šis “stebuklingas” p. 
Budenzo posūkis, mums atro
do, padalytas biskelį kitokiais 
sumetimais: prelatas Sheen’as 
jį siekais naudoti savo reakci
nei politikai tvirtinti. Katali
kybė čia tik savotiška kaukė.

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Kongresmanai Bilio- 
nais Numuša Taksus 

fa X

Nuo Kapitalo Pelny

Washington. — Jungtin. 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 343 balsais prieš 10 
priėmė sumanymą numušti 
$1,267,000,000 taksų 
vien tik nuo didžių
jų, perviršinių korporacijų 
pelnų ir dar šimtus milionų 
dolerių nuo priedinių jų 
taksų. 850 korporacijų, tu
rinčių po milioną dolerių ar 
daugiau metinių pelnų, 
gaus viso 910 milionų dole
rių taksų numušimus tiktai 
nuo savo viršpelnių, neskai
tant. kitu taksu sumažinimo 
joms, — jeigu ir senatas 
priims šį sumanymą.

Kongresmanai atmetė 
reikalavimą panaikint iš as
menų imamus tris nuošim
čius vadinamų “normalių” 
taksų, ką siūlė iždo depart- 
mentas. To vietoj jie nubal-

PLANUOJA GRIEŽTĄ 
ĮSTATYMĄ PRIEŠ 

STREIKUS
Washington, spal. 12. — 

Pranešama, kad “vadovau
jantieji” republikonų ir de
mokratų konrgesmanai ir 
senatoriai siūlys išleisti 
griežtą įstatymą prieš strei
kus. Jie reikalausią panai
kint dabartinį Smith - Con
nally įstatymą, kuris lei
džia streikuot, jeigu unija 
taip nubalsuoja.

Suvalstybino Kasyklas 
Rytinėje Vokietijoje
Berlin. — Vokiečių val

džia Brandenburgo provin
cijoj, Sovietų užimtoje Vo
kieti jo srityje, perėmė į 
valdžios nuosavybę visas 
angliakasyklas ir jų įrengi
mus. Tos kasyklos duodavo 
po 30,000 tonų anglies 
dieną pirm karo.

per

Tokio. — Pranešama, 
Japonijos imperatorius 
rohito išleis įsakymą taip 
pataisyti japonų konstituci
ją, kad ji sutiktų su gen. 
MacArthuro patvarkymais.

jog
Hi-

Manoma, kad Amerika Turi 
Ginklą iš Tolo Naikint 
Atomines Kitą Bombas

Washington. — Jungtin. 
Valstijų kongreso komisija, 
po pasitarimo su laivyno 
vadais, paskelbė:

“Atrodo, kad yra išvysty
tas toks pabūklas, kuris iš
sprogdintų atomines (prie
šų) bombas toliausiai nuo 
mūsų krantų. Tam nereikia 
net sužinoti, kur atominės 
bombos rastųsi.”

Apie tai tars žodį, be abe
jo, ir Daily Workeris; tuomet 
mes galėsime plačiau pasisa
kyti, žinodami “abiejų pusių” 
nuomonę.

savo tokį taksų palengvini
mą šeimoms: Už $500 ne
mokės taksų ne tik pats 
mokėtojas, bet nuo taksų 
bus paliuosuota dar po tiek 
penkšimtinių, kiek jis turi 
užlaikomų šeimos narių. Šis 
taksų pertvarkymas įeitų 
galion nuo 1946 metų pra
džios.

Korporacijoms, be kitko, 
numušama 4 procentai prie- 
dinių taksų.

Sumažinama taksai už 
įvairius parduodamus - per
kamus daiktus, pradedant 
nuo 1946 metų vidurvasa
rio. Panaikinama $5 taksų 
už automobilio naudojimą 
tuo pačiu laiku.

Tie ir visi kiti taksų ir 
mokesčių numušimai siektų 
$5,350,000,000 per metus.

KONGRESO NARYS
SMERKIA ĮSIBR1O- 

VIMUS Į CHINIJį
Washington. — Demok

ratas kongresmanas Micha
el Mansfield užreiškė, jog 
Amerika visai be jokio rei
kalo ir be priežasties siun
čia savo karo laivus ir ka
riuomenę į Chiniją. Jis į- 
spėjo Jungtin. Valstijas ne- 
įsivelt į pilietinį karą tarp 
vidurinės Chinijos valdovo 
Chiang.Kai-sheko ir chinų 
komunistų armijų. —Mans
field buvo specialis prezid. 
Roosevelto pasiuntinys Chi- 
nijon.

Sustabdytas 65,000 
Jankių Grąžinimas iš 
Europos į Ameriką
l -----------------

Washington. — Europoje 
sulaikyta 65,000 Amerikos 
kareivių, kurie buvo paskir
ti tuoj grąžint namo. Nes 
girdi, laivai persilpnai vei
kia. Bet karo departmentas 
sako, jog New Yorko lai- 
vakrovių streikas netrukdė 
jų grąžinimo.

Washington. — Kai kurie 
kongreso nariai siūlo taip 
“pataisyt” Wagnerio darbo 
santykių įstatymą, kad ga
lima būtų aprėžt unijų tei
sę streikuoti.

W. Z. FOSTER ATSAKO BUDENZUI, KURIS SAKOSI DEL 
KATALIKYSTES APLEIDĘS KOMUNISTŲ PARTIJA

New York. — Louis F. 
Budenz, buvęs Daily Wor
kerio redakcinis vedėjas, 
pasitraukė iš vietos, ap- 
eido Komunistų Partiją 

ir sugrįžo į katalikybę. 
Savo pareiškime komercinė
je spaudoje Budenz sako, 
kad “komunizmas ir katali
kybė esą nesutaikomi” ir 
kad komunizmas, girdi, 
siekiąs pavergti žmogaus 
dvasią. Katalikų Notre

Jei Amerika Slėps Atomų Bombų 
Sekretą., tai Kvies Nelaimę ant 
Savo Galvos. Pareiškė Wallace
Washington. — Amerika 

turi pasidalinti su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis savo 
atominių bombų sekretais; 
o jei ne, tai ši šalis pati sau 
kurs baisų užsieninį pavo
jų, — pareiškė prekybos 
sekretorius Henry A. Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas.

Kalbėdamas bendrame 
posėdyje senato karinio ir 
prekybinio komitetų spal. 
11, Wallace įspėjo, kad 
Sovietų Sąjunga kreipia di
džiausią dėmesį į moksli
nius tyrimus, ir tie tyrimai 
“su laiku tikrai duos nepa
prastų vaisių.”

BALTŲJŲ MOTERŲ DRAUGI
JA NEDUODA SVETAINĖS 
NEGREI ARTISTEI SCOTT

Washington. — Ameriko- 
nių organizacija, kuri vadi
nasi “Amerikinės Revoliu
cijos Dukterimis,” atsisakė 
parsamdyt savo svetainę 
Constitutional Hall garsia
jai negrei pianistei Hazelei 
Scott, žmonai kongresmano 
A. C. Powellioaš New Yor- 
ko.

Tos baltosios amerikonės, 
neleisdamos jai koncertuoti 
Constitutional svetainėje, 
nurodė, jog Washingtone a- 
belnai yra palaikoma bal
tiesiems ir negrams atski
ros mokyklos, bažnyčios, 
kliubai, teatrai, viešbučiai, 
valgyklos ir kt.

Pirm keleto metų ta pati 
njoterų organizacija nelei
do savo svetainėje dainuoti 
gabiajai negrei dainininkei 
Marionai Anderson.

Artistai ir Mokslininkai 
Protestuoja

New York. — Čionaitinis 
Nepriklausomasis Piliečių 
Komitetas, susidedąs iš ar-

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ

K. Žukauskiene, Newark .. ................
A. Stripeika, J. Kudirka, Elizabeth .. 
P. Pilėnas, Philadelphia....... ............
V. J. Stankus, Easton .. . ....................
A. Balčiūnas, Brooklyn ....................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .. 
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck .... 
J. Bakšys, Worcester, Mass................
V. O. Valukas, Wilkes-Barre ...........
J. Grybas, J. Krasauskas, Norwood ..

(Tąsa 5-tam pusi.)

Dame Universitetas tuojau 
po Budenzo atsivertimo pa
kvietė jį į profesorius.
FOSTERIO ATSAKYMAS

William Z. Foster, vardu 
Komunistų Partijos Nacio- 
nalės Tarybos, davė Daily 
Workeryj atsakymą Bu- 
denzui. Fosteris pareiškė, 
jog Budenz tiesiog pabėgo 
iš darbininkų .judėjimo į re
akcijos rankas, o pabėgimui

Nors Jungt. Valstijos tu
rėtų daug atominių bombų, 
kita šalis, “turėdama kad ir 
trečdalį tiek atominių bom
bų, galėtų sunaikint mūsų 
kraštą,” sakė Wallace. Jis 
siūlė, kad visos Jungtinės 
Tautos pasidalintų atomi
niais atradimais ir įsteigtų 
tarptautinę kontrolę ato
minės jėgos tvarkymui.

To reikalauja ir danas 
mokslininkas Niels Bohr, 
kuris padėjo amerikonams 
išvystyti atominę bombą. 
Bohr sako, tarptautinis ato
mų jėgos kontroliavimas 
padėtų išlaikyti pasaulinę 
taiką.

tistų, mokslininkų ir profe
sionalų, pasiuntė protestą 
Amerikinės Revoliucijos 
Dukterims Washingtone dėl 
to, kad jos neleido savo, sve
tainėje koncertuoti negrei 
Hazelei Scott. Komitetas 
ragina jas pakviesti Kazelę 
į Constitutional ’svetainę. 
Jis pabrėžia, kad artistai, 
menininkai ir mokslininkai 
nedaro tarp žmonių skirtu
mo dėl jų spalvos.

Streikuoja apie Pusę 
Miliono Amerikiečių
Washington. — Skaičiuo

jama, kad šiuo laiku Jung
tinėse Valstijose streikuoja 
arti pų$ės miltino darbinin
kų.

Darbo departmento sek
retorius Schwellenbach^vel 
pašaukė Mainierių Uriijos 
ir kasyklų savininkų atsto
vus į derybas dėlei streiko 
baigimo prieš minkštąsias 
angliakasyklas.

Punktai 
.. 1038 
... 474 
... 466 
... 412 
... 407 
... 344 
... 284 
... 234 
... 156 
... 144 

pateisinti jis dangstosi ka
talikybe :'

“Nuo šio laiko Budenz 
kalbės drauge su Hearstais, 
Pattersonais ir McCormi- 
ckais; jis kalbės už milžini
škas monopolistines korpo
racijas,* kuomet jie ir jos 
dabar daro įnirtusias ata
kas prieš visų darbo unijų 
judėjimą, ir stengiasi su
ardyti žmonėm algas ir 
būklę ir įvaryti mūsų šalį į

Argentinos Armija 
Reikalauja Išvyi 

9 Ministerius

Buenos Aires. — Argen
tinos armijos vadai parei- pė Karininkų Kliube Bue- 
kalavo, kad pasitrauktų iš’ ---------
valdžios 9 ministerial; tuo
met liktų savo vietose tik
tai naujasis karo ministe
ris gen. Eduard Jorge Ava
los ir naujasis oro jėgų mi
nisteris Edmundo Sustaita. 
Laivyno komandieriai re
mia armijos viršininkų rei
kalavimą.

Daugiau kaip 300 oficie
rių iš armijos stovyklos 
Campo de Mayo, arti sosti
nės Buenos Aires, atvyko 
pas karo minister] genero
lą Avalos ir pranešė, kad 
.jie nutarė su armija mar- 
šuot į sostinę ir nuversti 
prezidento gen. Edelmiro 
Farrelio valdžią. Avalos 
šiek tiek apramino tuos 0- 
ficierius.

ANGLIJA SIUNČIA- 
DAUGIAU KARIUO
MENES PALESTINON

London. — Anglijos lai
vas išlaipino daugiau savo 
kariuomenės į Palestiną 
prieš nerimaujančius žy
dus. Anglai pasišaukė tal
kon ir amerikiečius iš Kai
ro, Egipte. United Press 
teigia, kad amerikiečiai le
kia į Palestiną.

Anglai oficialiai praneša, 
kad ginkluoti žydai nugalė
jo anglų sargus ir išplėšė 
iš ginklų sandėlio Rehobote 
200 šautuvų, 15 kulkosvai
džių ir kiekius amunicijos.

Mirtis Vokiečiy Genero
lui, kurio įsakymu Su

šaudyta 15 Jankių
Roma, spal. 12. — Ame

rikonų karo teismas nu- 
smerkė sušaudyt vokiečių 
generolą Antoną Dostlerį. 
Nes Dostlerio įsakymu bu
vo be teismo sušaudyta 15 
Amerikos kareivių, kuriuos nijos saloje Honshu, sunai- 
naciai suėmė už fronto lini
jos Italijoj.

Chiang Kairsheko valdžia 
ir chinų komunistai susita
rė vengti naminio karo.

Jau 3 savaites streikuoja 
minkštųjų angliakasyklų 
mainieriai.

imperialistinę užsienio poli
tiką, atmetant bendradar
biavimą tarp Jungt. Valsti
jų, Socialistinės Rusijos ir 
Didžiosios Britanijos.
Komunistų Partija Nesiki

ša į Narių Religiją
“Jungtinių Valstijų Ko

munistų Partija, kaip ir 
Franci jos, Italijos ir kitų 
kraštų Komunistų Partijos, 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Skaitlinga oficierių gru- 

pasipiktinę, 
suspendavo

nos Aires’e nusprendė pa
šalint prezidentą Farrellį ir 
tuo tarpu pervest preziden
tinę galią aukščiausiam tei
smui.

Oficieriai 
kad valčUia 
laikraščius. Laikraščiai nu
bausti už tai, kad jie iš
spausdino oficierių prane
šimus apie Perono išvijimą 
iš valdžios, kur jis buvo vi
ce-prezidentas.

Pirm kelių dienų pavary
tas Peronas kalbėjo prie 
darbo ministerijos rūmų ir 
piršosi kaip kandidatas į 
prezidentus būsimuose rin
kimuose. Tatai irgi nepati
ko oficieriams, reikalaujan
tiems pakeisti valdžią.

Oficierių Reikalavimai
Prieš Perono išvijimą, 

armijos ir laivyno vadai pa
skelbė sekamąją savo tikslų ' 

i programą:
Panaikint karinį apgulos 

stovį.- ‘
Išlaisvint politinius kali

nius.
Kuo greičiausiai įvykdyt 

visuotinus rinkimus; at
mest prez. Farrellio pada
rytus pakeitimus rinkimų į- 
statyme.

Tvirtai susirišti su Jung
tinėmis Tautomis.

Sudaryti aiškiai demok
ratinę valdžią.
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Baisus Viesulas Siautė
I

Okinawos Saloje n

Manila, spal. 12. — Ne
paprastai smarkus viesulas 
suardė beveik visus namus 
pietinėje Okinawos salos 
dalyje. 90,000 Amerikos ka
reivių liko be pastogės. Žuvo 
pora amerikiečių, o be ži
nios dingo 10; sužeista dau
giau kaip 100.

N

i?

VIESULAS JAPONIJOJ
Tokio. — Viesulas, siaus

damas svarbiausioje Japo- 

kino bei apardė tūkstančius 
namų, nušlavė 8 tiltus ir už
mušė 69 asmenis, pietinėje 
tos salos dalyje.

JĮ

$

Subasič Pasitrankė iš Jugo
slavia Valdžios; Amerika Gal 

Todėl Nepripažins Jos?
London. — Jugoslavijos 

užsieninis ministeris dr. I- 
van Subasič ir ministeris 
be portfelio Juraj Sutej pa
sitraukė iš valdžios. Seniau 
Subasič buvo caru ko Petro 
pabėgėlių valdžios premje
ras. Bet nuo vasario mėne
sio jis prisidėjo prie Jugos
lavijos liaudiškos valdžios, 
vadovaujamos maršalo Ti
to.

Londone pasklido gandai, 
kad Amerika ir Anglija dėl 
Subasičiaus pasitraukimo 
gal, girdi, atšauks debarti- 
nės Jugoslavų valdžios pri
pažinimą.

■
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Prablaivė Dalykų Padėtį 
Budepešte

Tuojau po įvykusių Vengrijos sosti
nėje municipalinių rinkimų, tūla Ame
rikos spauda (vyriausiai, žinoma, anti
komunistinė) pareiškė: konservatyvė 
smulkiųjų savininkų partija rinkimus 
laimėjo: komunistai su socialistais teiš- 
rinko tik 102 atstovus!...

Daily Workerio tarptautinių žinių 
aiškintojas, tačiau, kitaip į tai žiūri. Jis 
pažymi, jog smulkiųjų savininkų partija 
Budapešte nėra konservatyvė, tokia, ko
kią įsivaizduoja Amerikos konservatyvė 
spauda. Paminėtoji Partija įeina į Tau
tos Frontą, kurį sudaro keturios parti
jos, komunistų, socialistų, valstiečių ir 
smulkių savininkų. Tautos Frontas su
daro Vengrijoje vyriausybę.

Tiesa, komunistai su socialistais (jie 
veikė išvien) Budapešto rinkimuose ga
vo mažiau balsų negu smulkiųjų savi
ninkų partija. Tačiau, nurodo, apžvalgi
ninkas, komunistai Budapešte bėgyje pa
starųjų 25 metų nėra turėję • nei vieno 
savo atstovo Budapešto miesto tarybo
je; socialistai ten tėra turėję atstovų, 
bet niekad ne daugiau kaip 20.

Vadinasi, Budapešte dalykai nėra to
ki jau prasti, kaip juos bando sudaryti 
Amerikos komercinė ‘ spauda.

Bostono dienraštis “Christian Science 
Monitor” pastebėjo, jųg tie, kurie mini
mizuoja komunistų pasirodymą Buda
pešto rinkimuose, daro stambią klaidą.

Ispanijos Liaudis ir Valdžia
Užsienyj

Ispanija tebevaitoja fašistų naguose. 
Po trejų metų karo Hitleris ir Mussoli- 
nis ten laimėjo 1939 metais, pastatyda
mi valdžion savo berną generolą Fran
co su fašistų gauja.

Visiems aišku, kad Franco valdžia, tai 
Hitlerio ir Mussolinio liekana. Kada 
Anglijoj darbiečiai norėjo patekti į val
džią, tai ir jie sakė: jeigu bus tik išrink
ti, tai jie “išties brolišką ranką Ispani
jos žmonėms” ir padės jų kovoj prieš 
fašistus. Dabar “socialistai” darbiečiai 
tą pabadą “pamiršo”.

Bet anti-fašistinis judėjimas eina; y- 
patingai ispanai anti-fašistai veikia 
Meksikoj. Ten susiorganizavo net Ispani
jos valdžia užsienyj. Meksikos vyriausy
bė jai perdavė Ispanijos ambasados na
mą. )

Bet gaila kad toji Ispanijos valdžia 
užsienyj neapima visų demokratinių, vi
sų anti-fašistinių elementų. Net Negri
nas, kuris buvo ministeriu pirmininku 
laike piliečių karo, ir tai atsisakė į tą 
vyriausybę įeiti. ,'

Lillie Shultz pateikė porą straipsnių 
dienraštyj “P. M.,” kur rašo, kad patsai 
veikliausias, energiškiausias anti-fašis- 
tinis elementas neįtrauktas į tą Ispani
jos valdžią užsienyj.

Diego Martinez Barrio skaitomas pre
zidentu Ispanijos respublikos, o Don 
Jose Girai ministeriu pirmininku. Ši Is
panijos valdžia užsienyj apėjo tokius 
stambius žmones, kaip Negrinas ir Ju
lio Alvarez del Vayo, buvusis Negrino 
ministerijoj užsienio ministeris, kurie 
turi plačius ryšius pasaulyj. Ji nesiskai
to su komunistais ir tais žmonėmis, ku
rie energingai dirbo išvien su komunis
tais gindami Ispanijos respubliką.

Patsai dabartinis Ispanijos valdžios 
premjeras, Girai, buvo premjeru Ispani
joj nuo 19 d. liepos, 1936 m. iki 6 d. rug
sėjo tų pačių metų, bet jis turėjo pasi
traukti, nes nepajėgė organizuoti atspa
rą prieš fašistus. Jo vietą užėmė socia
listas F. Largo Caballero, o vėliau Neg-
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rinas, kuris ir išsilaikė iki pat pabaigos, 
kol Ispanijos liaudis, užpulta Hitlerio ir 
Mussolinio ir išduota demokratijų, buvo 
nugalėta.

Šioj valdžioj užsienio ministeriu yra 
Fernando de los Rios, buvęs Ispanijos 
liaudiečių ambasadorius Jungt. Valsti
jose. Jis tada neparodė užtektinai ener
gijos kovai prieš fašistus ir, kaip rašo 
Lillie Shultz, buvo pasirengęs perduoti 
auksą, esantį jo žinioje, fašistui gen. 
Franco, jis rugp. 19, 1945 m., Meksiko 
mieste sakė, būk esąs pateisinamas so
cialistų žygis, pasidavimas fašistams 
Madride 193|9 metais.

Lillie Shultz sako, kad šioj Ispanijos 
valdžioj užsienyj stambiausia figūra yra 
socialistas Indalecio Prieto, kuris buvo 
apsigynimo ministras Negrino valdžioj. 
Bet Negrinas balandžio mėn., 1938 me
tais, jį turėjo prašalinti iš ministerio 
vietos, nes Prieto jau netikėjo į kovų pa- 
sekmingumą ir nevedė tinkamai apsigy
nimo darbo.

Kada Ispanijos liaudiečiai buvo nuga
lėti, tai Meksikoj buvo jų $40,000,000 
vertės aukso. Ten atvyko Indalecio 
Prieto ir paveldėjo tą auksą. Iš tų pini
gų jis milioną ar du dolerių išleido pa
galbai liaudiečių pabėgėlių, tris milio- 
nus dolerių sugrąžino dabartinei Ispa
nijos valdžiai užsienyj, bet nieko nepa
sakė, kur yra dar virš $30,000,000 Ispa
nijos liaudies aukso. Atrodo, kad šis de
šinys socialistas tuos pinigus eikvoja su
darymui savo mašinos ir sau paklusnios 
valdžios.

Taigi, kol kas negalima daug pasi
džiaugti susiorganizavimu Ispanijos val
džios užsienyj, nes ji neatstovauja ko- 
vingiausių Ispanijos žmonių; ji bando 
apeiti komunistus ir kairiuosius liau- 
diečius.

Ar Uždegs Karą Chinijoj?
Baisi padėtis Chinijoj. Ta šalis nute- 

riota ilgo karo, žmonės nori taikos. Chi- 
nijos Sovietai ir Komunistų Partija vis
ką darė, kad tik parbloškus Japonijos 
imperialistus. Generolas Chiang Kai- 
shekas laikė miliono armiją prieš Chini- 
jos komunistus ir tuo trukdė karą prieš 
Japoniją. Jo armija net kelis kartus bu
vo užpuolus sovietinį Chinijos ruožtą ir 
tuo privertė laikyti dalį buvusios Rau
donosios Armijos prieš gen. Chiang Kai- 
sheko jėgas, kad apgynus savo namus

Kada Japonija buvo parblokšta, tai 
gen. Chiang Kai-shekas su pagalba Ja
ponijos armijos, kvislingų Amerikos 
armijos skubino užimti kuo didesnius 
plotus, kuo daugiau nuginkluoti Japoni
jos armijos, kad jis turėtų daugiau gink
lų ir amunicijos, kad jis būtų galinges
nis prieš Chinijos komunistus ir sovie
tinį ruožtą.

Tuo kartu Chinijos Komunistų Parti
ja ir sovietinio ruožto valdžia dėjo ir de
da pastangas, kad išvengus karo, kad 
susitaikius su gen. Chiang Kai-sheku, 
kad suteikus Chinijos liaudžiai demokra
tinę tvarką. Derybos eina jau apie mė- 
nesis laiko. Gen. Chiang 'Kai-shekas, at
rodo, tiksliai, tas derybas vilkina, o tuo 
kartu jis vis daugiau įsigali. Vietomis jo 

- armija jau daro užpuolimu^ ant komu
nistinių - sovietinių Chinijos armijų da
linių. Vietomis Ąmerikos armija iškelia
ma ir užima miestus, kurie jau senai bu
vo chinų partizanų išlaisvinti iš Japo
nijos armijos nagų. Amerikos komandie- 
riai perduoda tuos miestus gen. Chiang 
Kai-sheko generolams.

Tokis Amerikos generolų elgęsis ne 
tik negelbsti Chinijos demokratinėms 
jėgoms, bet kenkia ir padeda generolo 
Chiang Kai-sheko reakcijai. Chinijos 
komunistų dienraštis “Hsin Hua Jih 
Pao’ reiškia nepasitenkinimą ir rašo:

“Mes pasitikėjome Amerikos armijai 
Šiaurinėj Chinijoj, kad ji atliks tik sa
vo patrijotinę pareigą ir bendrai veiks 
su Aštuntojo Kelio mūsų armija. Mūsų 
armija nori suderinti savo veikimą su a- 
merikiečiais. Bet labai apgailėtina, kad 
paskui amerikiečius seka Kuomintango 
(Chiang Kai-sheko) armija ir užimdinė- 
ja Peipingą ir Tientsiną,, kurie jau se
niai mūsų jėgų buvo išlaisvinti iš po ja
ponų jungo, kur jau Chinijos liaudis įgi
jo galią ir pati valdosi.”

Tas patsai laikraštis paskelbė gen. 
Chiang Kai-sheko pagelbininkų įsaky
mus, kuriuos jie davė japonų armijai ‘ 
atakuoti chinus partizanus ir sovietinio 
ruožto armiją.

Tokia, tai yra padėtis Chinijoj. Atro
do, kad baimė Chinijos darbo liaudies— 
darbininkų, valstiečių ir inteligentijos—

šeštadienis,^ Spalių >13, y1945

remia pa
bėgusius iš Lietuvos reakci
ninkus, .Hitlerio pakalikus. 
‘Draugas’ remia Končiaus 

Marijonų ‘Draugas’ su- vadovaujamą fondą, kuris 
apie Lietuvos žmonių šelpi
mą jau nei neužsimena.

“Antano Bimbos kelionės 
tikslas yra humanitarinis 
tikslas. Tai melas būk jis 
važiuoja ‘propagandos tiks
lais.’ Antano Bimbos vado
vaujamas komitetas savo 
darbais įrodė, kad jam iš- 
tikrųjų rūpi teikimas pa
galbos. Nuvykęs Lietuvon, 
kaipo to komiteto pirmi
ninkas, jis visapusiai susi
pažins su tenykščia padė
tim. Jis patirs ko labiausia 
reikia Lietuvos žmonėms. 
Tuomet Amerikos lietuviai ’ 
dar labiau susirūpins pagal
bos teikimu.

“ ‘Draugas’ tą galėtų su
prasti, bet jo redaktoriai 
sąmoningai kenkia Lietu
vos žmonių šelpimui. ‘Drau
go’ obalsis yra toks: Mes 
nieko neduosime Lietuvai ir 
kliudysime kitiems, kad ir 
kiti negalėtų šelpt Lietuvos 
žmonių.

“Mat, kokia ‘Draugo’ 
krikščionybė!”

DĖL KLERIKALŲ DRAU- maš. ‘Draugas 
GO KRIKŠČIONYBĖS
Dienraštis Vilnis rašo:
(i— .. — 

sipurtė konvulsijose išgir
dęs, kad Antanas Bimba, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto pirmininkas, va
žiuoja į Lietuvą jos žmonių 
šelpimo reikalais.

“ ‘Draugas^ išsigando ir 
pasipiktino. Vakar iš neva
lyvos ‘Draugo’ burnos išsi
liejo šie sakiniai: ‘Mes ste
bimės, kad Valstybės De- 
partmentas matė reikalo iš
duoti leidimą aršiam lietu
viui komunistuiA. Bimbai 
važiuoti į Lietuvą būk tai 
Lįetuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto reikalais... ' • :A. 
Bimba važiuoja Liętuyęn 
propagandos tikslais...’

“Ar girdėjot, kad ‘Drau
gas’ įsigeidė diktuoti Vals
tybės Departmental! Per- 
aukštai, poneliai, užrietėt 
nosį! Ne jums diktuoti kas 
gali ar negali važiuoti Lie
tuvon.

‘Draugas’ neturi jokios 
moralės teises kalbėti ta te
ma, nes jam visiškai nerū^- 
pi Lietuvos žmonių šelpiu

Namo Įsteigimo
Reikalais

Įsisteigimas namo Brook- 
lyno pažangiosios visuome
nės reikalams eina gerai. 
Šiomis dienomis Šerų nusi
pirko Frank Krunglis, 
Woodhaven, N. Y., už $25.- 
00 ir ALDŲD 84 kuopa per 
S. Wolf, iš Paterson, N. J. 
už $25.00.

Aukų tam reikalui davė 
šie prieteliai:

Po $10.00 — Antanas 
Bakšys, Phila., Pa., ir Char
les Degutis, Brooklyn, N. 
Y. :t

Po $5.00 — Ignas Lisa- 
jus, Seymour, Conn., Chief 
Petty Officer Pranas Bal
sys, Kazys Lapikaitis, B’- 
klyn, Alex Giedra, White 
Plains, N. Y., ir K. Žemai
tis, New York City.

$3.50 — D. G. Jusius, 
Braintree, Mass.

$2.50 —A. Valinčius, 
Pittston, Pa., J. P. Chepu- 
lis, Southbury, Conn. V.,Jr 
Stankus, Easton, Pa.

$2.00 — Stasys Tvarijo- 
nas, Detroit, Mich., A. 
Kwetz, Ona Deltuvienė, 
Baltimore, Md., Stasys 
Danielius, Easton, Pa.

$1.00 — Alex Velička, B’- 
klyn, P. Stankevich, Queens 
Village, N. Y., Antanas U- 
sas, E'aston, Pa., S. Damb- 
raūskas, B’klyn, N. Y.

50c — Vladas Danielius, 
Easton, Pa.

Dabar norime pranešti, 
kad Namo korporacijos rei
kalai yra užbaigti ir aukų 
daugiau s Namo Bendrovei 
nereikės. Kiek kas išgalite, 
aukokite dienraščiui Lais
vei. Namo reikalai bus tvar
komi bizniškai. Namas bus 
nupirktas, ar naujas pasta
tytas, iš įplaukų už Šerus. 
Įstaigos, kurios nuomuos pa
talpas, mokės rendą Namo 
Bendrovei. Namo Bendrovė 
nustatys už patalpas tokias

rendas, kad jos padengtų 
visus namo pasilaikymo ka
štus. Todėl Namo Bendro
vei aukų toliau nereikės.

Bendrovės vardas angliš
kai yra: Home For Lithua
nian Workers, Jnc.

Lietuviškai; vadinam: Lie
tuvių Darbininkų Namas.

Bendrovė yra inkorpo
ruota ant $75,000.00. Akci
jos (Šero) kaina $25.00. As
muo ar organizacija gali 
pirkti po keletą ar kelioli- 
ką Šerų.

P. Buknys

A.LD.LD. REIKALAI
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 15 Apskričio Kuopoms

Antrasis Demokratinių Lie- 
Suvažiavim. jau čia pat.
Apskričio kuopos ren- 

prie suvažiavimo, šiuo’ 
sunku pasakyti, nes vi- 

susirinkimai dar
priešakyje. Apskričio 

kad

LLD 15 Aps- 
ir patsai Aps-

svarba, manau,

tuvių 
Kaip 
giasi 
laiku
sų kuopų 
stovi 
komitetas pegeidauja, 
šiame suvažiavime būtų gerai 
atstovaujamos 
kričio kuopos 
kritys.

Suvažiavimo
jau visiem žinoma, katrie įai- 
kraščius .skaito ir man čia aiš
kinti neapsimoka.

Draugai ūkininkai,, būtinai 
turite pasiųsti delegaciją!' 
Youngstown draugai pasisten
kit taip pat pasiųsti delegatus, 
nes jums kelionė artimesnė, 
kaip bent kuriai kitai kuopai. 
Clevelando kuopos dėkite vi
sas 
pos

pastangas, kad visos kuo- 
turėtumėt atstovybę.

LLD 15 Apskr. sekr.
D. Petrauskas

1451 Clermont Rd.
Cleveland, Ohio.

New Yorko valstijoj jau 
205,642 žmones užsiregist
ravo bedarbių pensijoms.
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Keliaujantis dentisterijos kabinetas, traukiamas jau
čio, karvės ar mulo pasirodė Yokohamos gatvėse po 
to, kai atakomis iš oro išbombarduota to japono den- 
tisto nejudomasis kabinetas.

I

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MOKSLO METAMS PASI

BAIGUS MARIJAM
POLĖJE

Marijampolės mieste ta
rybinės valdžios rūpesčiu 
jau atkurtos beyeik visos 
švietimo įstaigos, pav. liau
dies universitetas, kurį oku
pantai buvo panaikinę, mo
kytojų seminariją, kurią 
vokiečiai buvo uždarę, ir 
ekonominė mokykla, kuri 
iš penkerių metų išplėsta į 
aštuonerių metų mokyklą.

Šiais mokslo metais Ma
rijampolės mieste ir aps
krityje veikė: 5 gimnazijos, 
10 progimnazijų ir 119 pra
džios mokyklų, t. y. žymiai 
didesnis skaičius negu 
prieš tarybiniais’ laikais.

Marijampolės miesto pir
mojoje gimnazijoje išleistas 
31 abiturientas, Il-je gim
nazijoje — 58 abiturientai. 
Prienų gimnazijoje išleista 
38 ir Veiverių, gimnazijoje 
— 16 abiturientų. Ateinan
čiais mokslo metais abitu
rientų laidą išleis ir S. Kal
varijos gimnazija, kuri 
šiais metais iš progimnazi
jos išplėsta į gimnaziją. 
Marijampolės I-sios gimna
zijos abiturientai K. Pilkau
skas ir L. Mačiūnas už pa
vyzdingą mokymąsi apdo
vanoti aukso medaliais.

Marijampolės mokytojų 
seminarija šiais mokslo me
tais išleido naujus 64 moky- 
tojus-jas, kurie užpildys di
delę mokytojų stokos dalį.

buose, stengdamiesi grei
čiau atstatyti sugriautą 
vokiškųjų okupantų miestą. 
Nėra to sekmadienio, kad 
vienoje ar kitoje ^stambes- 
nėje Šiaulių miesto staty
boje nematytumėm dirban
čiųjų iš įvairių įmonių bęį^ 
įstaigų darbininkų bei tar
nautojų valant sugriovi
mus ir paruošiant vietoves 
statybai. Prie miesto atsta
tomųjų darbų laisvu nuo 
darbo laiku dirba atskiros 
įmonių darbininkų briga
dos, aukodamos savo jėgas 
greitesniam miesto atstaty
mui.

Prie buv. Spaudos Fondo 
rūmų atstatymo .darbų su 
kastuvu rankoje dirba 
Šiaulių Autotransporto 
Kontoros direktorius drg. J. 
Stubaila. Jis su savo šofe
rių, mechanikų ir šaltkal
vių brigada dirba antrą 
sekmadienį.

Čia dirba ir • beveik visi 
“Titnago” spaustuvės dar-^ 
bininkai su direktorium ir 
administracijos personalu. 
Jie jau tris* sekmadienius 
talkininkavo miesto atsta
tymo darbuose ir atskiro
mis brigadomis dirba prie 
įvairių 
darbų.

• Prie 
atro 
dažnai 
“Stumbras” darbininkai, į- 
vairių įstaigų tarnautojai 
bei kitų įmonių dirbantieji. 
Prie kitų statybų, kaip 
Vinco Kudrikos pradžios 
mokyklos, “Aušros” muzie
jaus, kino “Kapitol”, Ale
bastro fabriko gyvenamųjų 
patalpų ir kontoros atstato
mųjų darbų bei prie, kitų 
Šiaulių miesto atstatomųjų 
darbų dirba mėsos kombi
nato “Maistas”, alaus ga-

miesto atstatomųjų

Šiaulių Dramos Te- 
atstatomųjų darbų 
dirba odų fabriko

NAUJA MOKYTOJŲ 
LAIDA

Šiaulių Mokytojų Semi
narija birželio 29 d. išleido 
20-ją pradžios mokyklų mo
kytojų laidą. Šiais metais 
Mokytojų Seminarija išlei
do tiktai 18 mokytojų. Ta
čiau, atsižvelgiant į sunkias 
karo meto sąlygas, atliktas myklos “Gubernija” ir kitų 
nemažas darbas. Šiaulių įmonių ir įstaigų dirbantie-? * 
Mokytojų Seminarija jau y-'ji.
ra išleidusi 1,500 mokytojų.! Sekmadienių darbo tal- 
Dabartiniai mokytojai išei- koms vadovauja visas Šiau- 
na pedagoginiam darbui vi- I 
sapusiškai išlavinti ir gerai Tresto Nr. 
paruošti. Jie šiandien išei- personalas, 
na auklėti jaunąją mūsų 
tautos kartą socialistinėje 
dvasioje.
ŠIAULIŲ SEKMADIENL 

NĖS TALKOS
Visų įmonių, fabrikų ir 

įstaigų dirbantieji aktingai 
talkininkauja Šiaulių mie
sto atstatomuosiuose dar-

lių Valstybinio Statybos 
Tresto Nr. 3 technikinis

sekmadienį

r

neigiamai paveiks į bendrą pasaulio tai
ką.

(Kai šis straipsnis buvo parašytas, iš 
Chinijos buvo pranešta, jog politiniais 
klausimais susitarimai tarp Kuomintan- 
go ir komunistų įbuvož^ušitsirta; liekasi 
susitarti militariniais ir administraci
niais klausimais. Tikėkime, kad ir šiais

yra apėmusi ne vien generolą Chiang 
Kai-sheką, bet Amerik. ir Anglijos vieš
pataujančią klasę. Todėl jie viską daro, 
kad tik daugiau sutvirtinus Chinijos re
akciją, buržuaziją ir dvarponiją. Bet ką 
tas siūlo? Ar tas veda prie demokrati
jos, prie liaudies valios? Ar tas siūlo 
taikos kelią? Tenka labai abejoti! Gi 
jeigu kils naminis karas Chinijoj, tai jis klausimais bus susitarimo pasiekta.) \
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— Kiekvieną 
mums tenka plušėti ir nu
rodinėti darbus prie staty
bų dar kai kuriems neprity- 
rusiems darbininkams, bet 
pasiryžusiems mums padėti 
greičiau atstatyti miestą,— 
sako Šiaulių Valstybinio 
Statybos Tresto Nr. 3 
valdytojas drg. Dirma. — 
Šiose sekmadieninėse darbo 
talkose jau nemaža darbų 
atlikome ir tikiuosi, kad dar 
daug svarbių pagalbinių bei 
paruošiamųjų darbų netru
kus atliks įmonių bei įstai
gų . dirbantieji, kurie nesi- 
gaiji savo jėgų greitesniam 
sugriauto Šiaulių miesto at
statymui. S. Dalba,

••
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NENUGALETIEJI
Karo metu paprastai visų akys yra 

nukreiptos į frontą, nes čia ginklu 
sprendžiamas likimas. Todėl nenuosta
bu, kad ir to laikotarpio literatūroje dau
giausia užtinkame fronto gyvenimo pa
veikslų, batalinių scenų ir pan.

Borisas Gorbatovas savo veikale “Ne
nugalėtieji” (lietuvių kalbon vertė J. 
Karosas, išleido Valst. Grožinės Litera
tūros Leidykla, 206 psl., kaina 5 r.) 
vaizduoja užfrontės, civilių gyvenimą 
Stalingrado šturmavimo bei vokiečių ar
mijos ties Stalingradu sutriuškinimo 
metu, maždaug 1942 m. antros pusės 
ir 1943 m. pradžios laikotarpį. “Viskas 
į rytus, viskas į rytus. .. Kad bent vie
na mašina į vakarus!” Jau pirmoji ro
mano eilutė mus iš karto nuteikia tuo 
liūdesiu ir neramumu, su kuriuo Rusi
jos, Ukrainos gyventojai palydėjo atsi
traukiančią Raudonąją Armiją ir pasi
tiko užplūstančius vokiečius. Ir vokiečiai 
netrukus atėjo, atnešdami gyventojams 
mirtį, badą, vergovę.

* Romano fabulą sudaro senojo Taraso 
Jacenko, buvusio tarybinio fabriko mei
stro šeimos likimas vokiečių antplūdžio 
metu. Trys, jo sūnūs — armijoje. Vo
kiečiams užėjus, namuose jis liko vienas1 
su moterimis ir vaikais. Autorius per 
200 romano puslapių sugeba parodyti ne 
tik kiekvieno šios šeimos nario likimą, 
bet, svarbiausia, pasinaudodamas pro
ga, kurią jam teikia vieno ar kito šeimos 
nario išgyvenimai, sukuria ryškių to sun
kaus meto Ukrainos okupacijos paveiks
lų, liečiančių jau ne tik pavienius asme
nis, o visą tarybinę liaudį, jos kruviną 
kančių kelią. Šie paveikslai išėjo daug 
stipriau, negu atskirų romanų persona
žų psichologinis apipavidalinimas.

Kiekvienas, gyvenęs po vokiečių oku
panto batu, skaitydamas ši romaną atras 
labai pažįstamų, savo akimis matytų 
vaizdų. Nesvarbu, ar tai dėjosi apie Do
ną, Dnieprą, Vislą ar Nemuną. Visur
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Daugiau \uomoniU 
Apie š. m. ALDLD 

Leidinį
IR MANO ŽODIS DeL “B. G. . 

KLAIDOS” •
Spaudžiu tau, d. R. Mizara, dešinę 

parašymą tokios naudingos knygos. Tai 
knyga, kurią pradėjęs skaityti, nenori 
padėti į šalį, — taip ir traukia, kad visą 
ją juo greičiau perskaičius. Linkiu, kad 
kiekvienas ją įsigytų ir perskaitytų, nes 
daug kiekvienas gali iš jos pasimokyti. 
Mylėčiau, kad d. Mizara daugiau para
šytų tokių knygų. Aš esu daug skaitęs 
apysakų, nes mėgstu jas skaityti. Bet 
man labiausiai patinka Upton Sinclairio, 
Belamio ir dvi R. Mizaros ...

Vincas Ramanauskas, 
Minersville, Pa.

$

MANO NUOMONĖ APIE “BERNAR
DO GAVELIO KLAIDĄ”

Visi rašo ir visi giria tą veikalą ir dar
bininkai ir profesionalai. Nepeikiu jo 
ir aš, bet noriu paanalizuoti giliau Miza
ros sutvertą tipą — Gavelį. Pirmą klai
dą čia padarė ne Gavelis, bet pats auto
rius, uždedamas tokį nepatraukiantį už- 
vardinimą savo gražiai apysakai. Bet 
jau jeigu jis būtinai norėjo taip užvar
dinti, tai reikėjo teisingai užvardinti: 
“Bernardo Gavelio Klaidos,” o ne klai
da, nes pagal apysaką, tai Gavelio beveik 
kiekvienas pasinešimas ką nors daryti 
buvo klaida. Ir jis pats ir ant svieto 
atsirado ne iš kieno nors noro, bet per di
delę klaidą ir savo Monikai dovanoja sū
nų per klaidą. Dabar pažiūrėjus ant už- 
vardinimo knygos, gauni įspūdį — na, 
tai kad nori sužinoti kokio ten nežinomo 
Bernardo vieną klaidą, tai skaityk 350 
puslapių.

Šiuo rašinėliu aš noriu pakritikuoti 
drg. St. Jasilionio pažvalgas į tokį tipą, 

buvo tas pat kraugerys, žmonių priešas, 
visur jis paliko tas pačias negirdėto bru
talumo, beatodairiško naikinimo, nežmo
niško žmonių jėgų nualinimo, suluošini
mo, gyvenimo nuskurdinimo iki aukš
čiausio laipsnio žymes.

Štai gerai pažįstamos įstaigėlės Ar- 
beitsamto.— to darbo žmonių baubo — 
vaizdeliai: “Čia niekas gera valia neat
eidavo. Čia policija vilko pagautus me
džioklės metu, sučiuptus gatvėje: iš
trauktus iš rūsių ir pogrindžių. Dar 
prieš valandą šie žmonės turėjo vardą, 
šeimą, namą, viltį. Dar prieš valandą šis 
berniukas žaidė su draugais, ši mergaitė 
glaudėsi prie šiltų motinos kelių. Dabar 
jiems viskas baigta. Vietoje vardo — 
rantlazdė, vietoje namo — vagonas su 
grotomis, šeimos vietoje — svetima že
mė” (49 psl.).

.. . Pirmiau išnaikins žydus, o paskui 
mus . ..” Taip, ir ten taip buvo, ir čia 
taip buvo, visur, visur, visoje Europoje, 
hitlerininkų paverstoje kalėjimu, didžiu
le koncentracijos stovykla.

Tik nedaugeliui pavykdavo pasprukti. 
Viena šešerių metų mergytė kažkokiu 
būdu nuo banditų paspruko. Ją slėpė 
žmonės. Kiekviena vakarą ją pernešdavo 
naujon vieton, kiekvienuose namuose jai 
būdavo ištuštinama skrynia. Ji ten gy
veno, valgė, miegojo,. Kai pavojus, skry
nios dangtį uždarydavo. Ji priprato prie 
tos skrynios, kvepėjo naftalinu ir pelė
siais, kaip suvytusi senutė.

Bet, anot senio Taraso patyčios — 
žlugs vokiečių valstybė, jeigu žemėje 
liks šešerių metų mergytė.” Policija jos 
ieškojo ir ieškojo, kol------

“Naktį į Taraso namelį įsiveržė poli
cininkai. Jie viską apvertė aukštyn ko
jomis kambariuose ir kamaroje, rado ir 
išlaužė skrynią. Mergytė miegojo. Ji te
bemiegojo net policininko rankose, ra
miai sapnuodama šypsojosi ir tylutėliai 
čiaupsėjo lūpomis. Ją pažadino grubus 
niuksas” (60 psl.).

Šiuose paveiksluose, atsispindi kaip 
minėjom, tarybų liaudies, laikinai pate- 

kaip Gavelis. Drg. Jasilionis “Tiesoj” 
(15 rugp.), trumpai nupasakojęs kny
gos turinį, sako: “Šitaip apysaka ir bai
giasi. 0 norėtųsi skaitytojui, kad dar 
bMų ir kitas apysakos tomas, kad kieta
sis ąžuolas Gavelis būtų parodytas įėjęs 
į tikrąjį pažangos kelią, kad jis būtų pa
sižymėjęs dideliais darbais plačios1 žmo
nijos gerovei.”

Iš kur drg. Jasilionis suranda jame 
kietąjį ąžuolą? Jei tik dėlei to, kad jo 
“tėvas” buvo ąžuolas, tai dar pusė bėdos, 
bet jei iš jo darbų — tai jau labai pras
ta. Tipas Gavelio, tai ne kietasis ąžuo
las, bet svyruojantis karklas, ir kai jo 
vėjas nesiūbuoja, tai visuomet yra palin
kęs kur nors į- purvyną, nors nuo tos pu
sės jis turi tokius stiprius ramsčius, kaip 
Aldoną Ramunytę ir Dr. Silvermaną. 
Tai tipas, kuris nei iš knygų, nėi iš gyve
nimo nieko nepasimokino. Supraskite, 
žmogus perskaitė ir net studijavo beveik 
viso civilizuoto pasaulio klasiškus veika
lus ir išmoko tik anglų kalbą ir kaip pa
vilioti svetimo vyro moterį ir dar planuo
ti, kaip jį nužudyti, kad pasinaudojus jo 
pinigais. Ir net turi nervus nuvažiuoti 
pas tą vyrą į svečius, apžiūrėti pozicijų, 
iš kurios pusės būtų geriau smogti tam 
žmogui, kurio šeimynišką gyvenimą jis 
jau seniai sugriovė.

•Palikęs Lietuvoje motiną, dirbančią 
dvare ir su vardu kad benkartą turėjusi, 
prasiskolinusią išleidimui jo Amerikon. 
Atvažiavęs girtuokliauja, susiranda 
merginą, kaip paskui paaiški, ir tai pa
daro taip, kaip kitas jo motinai padarė, 
bet niekaip nesuranda laiko parašyti 
savo motinai, nekalbant jau apie pagal
bą ir skolas. Pagaliaus per girtumą pa
puola į kalėjimą ir išbūna net 25 metus. 
Per tą laiką motina išverkia visas aša
ras ir kalbėjo poterius už jį. Išėjęs, iš 
kalėjimo per dr. Silvermaną gauna dar
bą ir pinigų, dirba metus, kitus ir, nors 
raginamas Aldonos, vis negauna laiko pa
rašyti motinai ir niekuomet neprisimena
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kusios vokiečių vergovėn, kančių kelias. 
Bet ir šitokio skurdo bei kančių terioja- 
ma ta liaudis nepalūžo, nepametė tikė
jimo pergale.

Taraso Jacenko sūnaus Stepono asme
ny autorius sukūrė partizaninio sąjūdžio 
vado tipą. Steponas, tai ne ta dažnai su
tinkama schematinė partizano figūra, 
nežinanti baimės ir abejojimų. Steponas 
— pirmiausia žmogus, mylįs, kenčiąs, 
dvejojąs, bet tvirtas savo nepalaužiamu 
tikėjimu, kad vokiečiai bus sutriuškinti 
ir kad savieji grįš. Apie jį pradeda spies
tis žmonės, pasiduoda jo įsakymams, 
neklausdami ir neabejodami, nes reika
las, dėl kurio Steponas aukoja save — 
ne jo vieno, bet visų, visos liaudies. Pra
džioje įžiebta partizaninio sąjūdžio ki
birkštis sparčiai išaugo dideliu gaisru. 
Virto nuo bėgių okupantų traukiniai,

• pleškėjo jų sandėliai.
Tarasas Jacenko, šešiasdešimties me

tų senis, be abejo, yra svarbiausia roma
no figūra. Apie jį, kaip apie ašį, sukasi 
kiti visi. Jis — pasižymėjęs fabriko meis
tras, išradėjas, lengvai galėtų savo šeimą 
išmaitinti, jei priimtų vokiečių jam siū
lomą darbą fabrike. Tačiau jis užsirašo 
juodadarbiu, bevelija kelis mėnesius po 
išteriotas stepes klaidžioti su karučiu, 
ieškodamas saujos miltų, negu bent vie
nu pirštu prisidėti prie vokiečių parėmi
mo. Jis kietasprandis, senų pažiūrų žmo
gus. Bet jo kamienas, šaknys, iš kurių 
jis išaugęs, yra sveiki, kaip ir visos ru
su liaudies. c

Tie, kuriuos vokiečiai laikė ne žmonė
mis, kuriuos šaudė, korė, biaurojo purve, 
marino badu, kaip gyvulius vežiojo už
kaltuose vagonuose į reichą — pasirodė 
nenugalimi. Nenugalėtieji—tai tie mili
jonai kiestasprandžių senių tarasų, jau
nų mergaičių naščių, komjaunuolių baža- 
novų, milijonai nuo sęniausio iki jau
niausio Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos 
liaudies sūnų, kurių gyvenimą ir kovas 
užfrontėje trumpai, bet svariai įamžino 
Borisas Gorbatovas romane “Nenugalė-

apie ją, nors dr. Silvermanui pasakojęs,- 
kaip jis ją mylėjo ir kaip jį mylėjo ji ir 
kentėjo už jį. Matomai, drūčiai mylėjo, reikalinga žmonės tipo Aldonos ir Silver- 
kad per 30 metų neprisirengė nors vieną mano ir mes jų turime, 
laiškutį parašyti. Tai ir gestapininkas 
nebūtų išmislijęs geriau kankinti to 
ąžuolo motina. Išbuvus 25 metus kalėji
me, jam neišgaruoja kerštas ir važiuoja 
jis tiesiai, kad atkeršyti ne tik liudyto
jam, bet ir jų vaikam. Duoda žodį dau
giau negerti, bet jau pirmais žingsniais, 
jieškodamas aukų savo kerštui, jau mau
kia alutį, o nepoilgo susidėjęs su Brauno 
žmona, traukia degtinę jau ne stikliukais, 
bet bonkomis. Jau ir į darbą eina girtas 
ir kartais ir visai nenueina. Prasigėręs 
eina prašyti pas savo geradėją Silverma
ną paskolinti pinigų, nors dar nėra ati- - 
davęs šimtinės, kurią gavo pirmiau. Tai 
biskį nervai... Jis girdi Aldonos ir kitų 
prakalbas apie Ispanijos liaudies kovas, 
bet jis, nors ir skaito laikraščius, nieko 
nežino. Ir hotelyj dirbdamas tarp kariš
kių, jis nieko nenusimano apie karą ir 
stebisi išgirdęs, kaip Silvermanas ir jo 
draugai apkalba. Bet jis moka savo 
skūrą gelbėti. Kai sužino iš Džimio, kad 
jis žino apie jo santykius su Matilda ir 
kiekvieną jo žingsnį ir kai jo darbdavis 
jam pasako, kad apie jį detektyvai klau
sinėja, jis prieina prie išvados, kad, jei 
net ne jis užmuštų jo Matildos vyrą, dė
lei pinigų, tai vistiek jam bus bėda. Ap- į

■ svarstęs, nutarė “nešti kudašių,” nepa
sakęs net “good bye” savo Matildai. Tai 
tipas beširdžio egoisto, nepataisomo kri
minalisto. Ir tokį tipą drg. Jasilionis no
ri, tariant jo žodžiais, kad kietasis ąžuolas 
Gavelis būtų parodytas įėjęs į tikrąjį 
pažangos kelią, kad jis būtų pasižymėjęs 
“dideliais darbais plačios žmonijos gero
vei.”

Kas ne kas, o jau drg. Jasilionis., senas 
mūsų veikėjas, turėtų žinoti, kad tokie 
tipai neina į plačios žmonijos gerovės vei
klą ir visai yra nepageidaujami. Pažan
gios žmonijos judėjimui reikia žmonių su

Naujasis kovos frontas sugrjžusiemsiš karu veteranams atsidarė kovoje už 
algas. Šiame paveiksle parodomi nariai Oil Workers Int. Unijos (CIO), pike
tuojanti užstreikuotą Texas Co. aliejaus perdirbimo fabriką Port Arthur, 
Texas. Lokalams po visą kraštą sprendžiant streiko klausimą, Washingtone 
prie darbo sekretoriaus Schwellenbach tebebuvo vedamos derybos tarp dar
bininkų ir kompanijos atstovų. Darbininkai reikalauja pakelti algas trimi de- 

švaria sąžine^ at jpučiančių ir kitų yar- simtim nuošimčių.
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Tu Diemedžiu Žydėsi
(Salomėjai Nėriai)

Ir vienąkart pavasaris 
Ir vėl atjojo drąsiai.
Pražydo vėl pavasaris
Pačiai gražiausiai sesei...
Ūmai.. . nuleistos vėliavos,
Ir gedulingas šydas.
Pilka lakštingalėlė jos 
Nutilo tik pragydus . . .
Tu nemirei! Pakelt tave

4

Kaip nuostabiąją gėlę!
Dainuok, audringa Baltija!
Dainuok, lakštingalėle!...
Dainuok, širdie, gyvenimą, 
Ne mirtį ir ne kraują, 
Saulės sparnų plazdenime 
Dainuok jį gražų, naują!
Papuošime pavasariu
Mūsų tėvynę šviesią, 
Tarsi gražiausią seserį— 
Tu—diemedžiu žydėsi . . .

E. Mieželaitis.

ET

Romanas, ypač jo kompozicija, turi kai 
kurių ydų. Yra situacijų, kurios, atrodo, 
persūdytos, sunkiai patikimos.' Pasigen
dama kai kurių personažų gilesnės psi- 

<« -v • ■ — 1 • — 1 •ekologinės analizės. Bet, kaip matome, 
čia nėra psichologinis romanas. Auto
rius ko kito siekė.

Vertime pasitaiko kai kurių kalbinių 
netikslumų, tarp jų ir vietovardžių bei 
vardų rašyba. Kai kur spaustuvės su
painioti spaudos riktai. Bet apskritai 
vertimas atliktas sklandžiai.

Dail. V. Dilkos viršelis kažin ar atitin
ka romano esmę: jame nupiešta fronto 
kovotojai, tuo tarpu, kai romane tiesio
giai tatai beveik nepaliesta. Tituliniame 
lape paskubomis nuštrichuotas mažutis 
paveikslėlis žmogaus, tempiančio veži
maitį, o šone, kartuvių vaizdas, atrodo, 
galėjo geriau viršeliui tikti.

V. Žibintas
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priežasties

Veiksminio
Užkietėjimo ?

Ar Kenčiate 
nuo Neturėjimo Apetito, Gal
vos Skaudėjimo, Vidurių Suiri- 
mo, Nervų, Nemigto, Gazq ir 

Išpūtimo, Nemalonaus

Vardas.
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Siuskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $ . (K). Atsiųsk!. man apmo
kėti) reguler; 'i uncijų $1.00 
vertės bonką Gumozo ir ekstra 
—6O<5 vertes bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Adresas....................... -........-...........—...

Lošto Ofisas...................................... ........
DR. PETER FAHRNEY & CO.

Dept. 674—28
’’.501 Washington Blvd.. CMcago 12, Hl. j
”56 Stanley St.. Winnir-oa. Man.. Can. |

Gomozo. 
jas ---
sudėta iš

veikti. Pagelbsti joms 
užkietėjusias išmatas . 
užkietėjimo gazus ir išpūtima 
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo 

----- «- - - 
įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 

pasiųskite del mūsų specialaus susipa- 
zinimui” pasiūlimo—ir gausite

i PRIEDO Bandymui Bonkutes
! DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 

antiseptikas — kuris suteikia grotu paleng
vinimą nuo reuniatiškų ir neuralgiskų 

i skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 

į palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūksties 
nevirškinimas ir rėmuo.

^ornr..- rnedict^.

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų —• išbandyta Dr. 1 eter s 

Daugiau negu liuosuoto- 
---- skilvio toniko vaistai “~ 

„„^ta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 

-----— ■■ •• ’----- prašalinti
— išvaro

sa

mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiūskite del mūsų specialaus susipa- 

d iii i mo—ir ■

gus, trokštančių geresnio ir tobulesnio 
gyvenimo ne tik sau, bet visiems. Mums

S. Janulis.

(LAISVĖS RED. PASTABA. — šis 
d. S. Janulio rašinys faktinai turėjo tilp
ti “Tiesoje,” kur tilpo St. Jasilionio kny
gos apžvalga, kurią S. J. .kritikuoja. Bet 
mes manome, kad d. Jasilionis nepyks 
dėf to, kad mes dedame Janulio rašinį 
Laisvėje. O kai dėl paties klausimo, ar 
knygos autorius turėtų dar vieną apysa
kos tomą rašyti, tai, mums rodosi, sielo
tis neevrta, nes, kiek girdėjome, jis to 
nedarys.)

“LAISVES”
Koncertas
Lapkričio-Nov. 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.
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(Tąsa)
Mes net nebeturėjom jėgų kvėpuoti. Kai 
pagaliau mumyse vėl šiek tiek dvelktelė
jo gyvybė, mums reikėjo vėl iki atitinka
mo aukščio pakelti garą: Iš tolimiausio 
laivo kampo reikėjo atitempti anglis, nes 
anglių sandėlis buvo nukištas ten, kur jis 
kuo mažiausiai galėjo užimti krovinių 
patalpos. Krovinių patalpa buvo pats 
svarbiausias dalykas. „Tiktai dėl jos plau
kė “Jorikė”, tiktai dėl jos plaukia ir kiek
vienas laivas. Anglys, laivo maistas, bu
vo šalutinis dalykas, kaip lygiai šalutinis 
dalykas buvo ir komandos maistas. Kur 
tik koks kampas ar užkampis'buvo lais
vas, į kurį nebuvo galima krauti prekių, 
ten būdavo sukraunami angliai ir iš te
nai reikėdavo juos tempti į katilinę. Per 
keturių valandų pamainos darbą devy
nios “Jorikės” krosnys surydavo daugiau 
negu keturiolika šimtų penkiasdešimt 
šiupelių anglių. O tuos keturiolika šimtų 
penkiasdešimt šiupelių reikėdavo pri
vilkti. O be to vilkimo reikėdavo dar iš- 
valyti gruzdą, pelenus ir juos ištraukti, 
o per nelaimingas pamainas įstatyti ir 
iškritusias ardeles.

Visa tai turėdavo atlikti tiktai vienas 
trimeris, purviniausias visos komandos 
narys, visų labiausiai paniekintas, kuris 
neturėjo nei čiužinio, nei antklodės, nei 
priegalvio, nei lėkštės, nei šakučių, nei 
stiklinės. Visa tai turėdavo atlikti vienas 
vyras, kuriam neduodavo net sočiai pa
valgyti, kadangi bendrovė tvirtino, kad 
ji kitaip negalės atsispirti konkurencijai. 
O bendrovė turėjo sugebėti konkuruoti, į 
tai dėmesį kreipė net pati valstybė. Už 
tai valstybė maža tekreipė dėmesio, kad 
žmonės sugebėtų konkuruoti. Abu iš kar
to, bendrovė ir darbininkai, negali būti 
konkurencijai atsparūs.

Keturiomis mano kūrikas baigė darbą. 
Aš gi ne. Stanislovo, kuris mane turėjo 
paleisti, aš nuėjau pakelti dvidešimts mi
nučių prieš penkias. Pelenams traukti. 
Reikėjo jį tiesiog ištraukti iš guolio. Jis 
buvo, kaip medžio gabalas.

Jis jau seniai tarnavo “Jorikė j”. Jis 
buvo pripratęs. Juk jei kas nors, gal būt, 
kokios nors liuksusinės kajutės keleivis, 
smalsumo vedamas ,* praeina pro katili
nės šachtą, tai jo galvoj tuojau kyla min
tis: “Kaip joj žmonės gali dirbti?”

Tačiau tuomet jam sušnibžda tuojau į 
ausį tas, kuris visumet tokiais atvejais 
esti po ranka, kad padarytų jo gyvenimą 
lengvesnį: “O nieko, jie yra pripratę, jie* 
nieko net nepastebi”.

Tuo galima už viską atsiprašyti ir tuo 
už viską paprastai atsiprašoma. Tačiau 
šis pripratimas yra lygiai toks, kaip žmo
gus pripranta prie plaučių tuberkulio
zės. Prie tokio darbo žmogus lygiai tiek 
mažai tegali priprasti, kiek jis pripranta 
pekęsti alkį, kiek jis gali priprasti nešti 
tokias sunkenybes, kurios jau pirmąją 
dieną suteikia tokių kūno ir sielos kan
čių/ kokių niekam, kas tik turi žmogišką 
veidą, negalima linkėti. Niekšiškai atsi- 
kalbinėjant: “Jie jau yra prie to pripra
tę”, atsiprašoma net už vergų rimbais 
kapojimą. Stanislovas, augalotas vaiki
nas, niekumet prie to nepriprato, aš gi 
taip pat niekumet negalėjau priprasti ir 
aš niekumet nesu matęs tokio žmogaus, 
kuris galėtų prie tokių kančių priprasti. 
Nei gyvuliai, nei žmonės negali pripras
ti nei prie fizinių, nei prie' dvasinių kan
čių. Jie tiktai atbunka, irstai vadinama 
pripratimu. Tačiau aš netikiu, jog kuo
met nors žmogus galėtų taip atbukti, jog 
jis neišsiilgtų išganymo, kad jis savo šir
dyje nenešiotų amžino riksmo: “Aš tikiu, 
kad atvyks mano išvaduotojas”. Pripran
ta vien tiktai tie, kurie nieko daugiau ne
besitiki. Vergų viltis yra ponų jėga.

—Ar jau penkios?—pasakė Stanis
lovas. — Aš ką tik atsiguliau.

Jis buvo toks pat purvinas, koks jis iš
lipo iš katilinės. Tačiau ir dabar jis ne
galėjo nusiprausti. Jis buvo per daug nu
vargęs.

—Aš noriu tau pasakyti, Stanislovai, 
aš daugiau čia neb’eiškęsiu*. Negaliu vie
nuoliktą valandą eiti traukti pelenų, o 
dvyliktą pakeisti kitą darbininką. Šok
siu per bortą.

Stanislovas sėdėjo guolyje ir žiūrėjo į 
mane savo užmiegotomis akimis. Jis nu
sižiovavo ir tarė:

—Nedalyk kvailysčių. Tuomet man

reikės dirbti ir tavo darbą, o aš nepa-^ 
jėgsiu. Tuomet ir aš šoksiu per relingą. 
Tuojau paskui tave. Ne! Aš nešoksiu. 
Geriau jau pakišti po katilu slyvų mar
melado. Tuomet viskas baigta, ir jie ne
begalės tavęs sugauti. Ištikrųjų juokas 
dėl to slyvų marmelado.

Vargšas Stanislovas dar tebėra)visai 
apsvaigęs, pamaniau aš.—
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šeštą valandą ryto mano darbas pasi

baigė. Stanislovui aš negalėjau palikti 
jokios anglių atsargos. Tiesiog nebegalė
jau rankose išlaikyti šiupelio. Man nebe
reikėjo jokio čiužinio, jokios antklodės, 
jokio priegalvio, jokio muilo. Kritau į sa
vo guolį kaip stovėjau, purvinas, išsite
pęs alyva, suprakaitavęs. Mano kelnės 
buvo visai sugadintos, tokie pat buvo ir 
marškiniai ir batai. Jie buvo storai iš
tepti alyva , aplipę anglies dulkėmis ir 
petroliu. Buvo daugybė išdegintų, pra
durtų, išdrėkstų skylių. Kai aš dabar se
kančiame uoste atsistosiu prie “Jorikės” 
relingo į eilę tarp kitų kišenvagių, įsi
laužėlių ir pabėgusių kalinių, tai aš nie
ku iš jų nebesiskirsiu. Dabar aš jau taip 
pat turėjau kalinio drabužius, kuriais 
apsivilkęs aš nebegalėjau iš laivo išlipti 
nerizikuodamas, jog manęs tuojau pat 
nesučiups ir negrąžins atgal į laivą. Da
bar aš pasidariau viena “Jorikės” laivo 
dalis, kartu su ja turėjau eiti ir į ugnį ir 
pražūtį. Iš'jos nebebuvo jokio kito kelio.

Kažkas papurtė mane ir suriko į ausį: 
—Pusryčiai jau ant stalo!
Pasauly negalėjo būti tokių pusryčių, 

kurie būtų galėję ištraukti mane iš guo
lio. Kas man tie pusryčiai, kas man tas 
valgis? Kažkas juodas, tirštas, garuojąs, 
slegiantis. Kai kas kartais sako: “Aš esu 
toks pavargęs, kad nebegaliu pajudinti 
net piršto!” Tas, kuris taip gali sakyti, 
nežino, kas ištikrųjų yra nuovargis. Pirš
tų pajudinti! Iš nuovargio net gi negali
ma pilnai sumerkti akių. Mano akys bu
vo pusiau atmerktos, ir' aš tą blankią 
dienos šviesą jutau, kaip , įkyrų skausmą, 
bet aš negalėjau užmerkti akių. Jos pa
čios nesimerkė ir jos neklausė mano va
lios, kadangi aš nebegalėjau sukaupti va
lios. Aš net neturėjau noro, bet tiktai ju
tau slegiantį nejaukumą: “Vis dėlto no
rėčiau, kad ta dienoš šviesa praeitų”.

Ir kai aš negalvodamas, neprieštarau
damas jutau: “Kas tau rūpi dienos švie
sa”, tuomet sunkus geležinis prekes krau
nančio krano kablys pakėlė mane aukš
tyn, tačiau kėlikui išsprūdo iš rankų ran
kena, aš nuūžiau žemyn iš trisdešimt me
trų aukščio, trenkiausi kaip blynas ant 
krantinės ir didelis būrys žmonių puolė 
prie manęs ir rėkė:

—Kelk, tik dvidešimts minučių iki vie
nuoliktos, pelenų traukti.

Pelenus ištraukęs, iš virtuvės aš nuė
jau pasiimti pietų. Savo baklagėlę nešda
masis, turėjau užsikarti kopėčiomis iki 
denio, o po to kitomis kopėčiomis vėl iki 
viršutinio denio. Suvalgiau porą slyvų, 
kurios čia vadinosi pudingu, ir kurios 
buvo įmerktos į melsvas sukietėjusias 
gleives. Suvalgiau dar šį tą, nes daugiau 
valgyti aš buvau per tingus. Aš nesi
prausiau, bet taip, kaip buvau, pradėjau 
savo' darbą. Kai šeštą valandą vakare vėl 
mane paleido, aš vėl buvau taip pavar
gęs, jog negalėjau praustis. Vakarienė 
buvo atšalusi ir sustyrusi. Aš jos net ne
paliečiau. Tuojau kritau į savo guolį.

Taip buvo tris dienas ir tris naktis. 
Neturėjau jokių minčių, kaip tik: nuo 
vienuolikos iki šešių, nuo vienuolikos iki 
šešių, nuo vienuolikos iki šešių, nuo vie
nuolikos iki šešių. Tik tokia prasme aš 
susidariau pažiūras apie pasaulio san
tvarką ir pasaulio apsisprendimą. Aš bu
vau ištrintas, išnykęs. Mano vietoj nebe
buvo nieko kito, kaip tik nuo vienuolikos 
iki šešių. Du neapsakomai skaudūs riks
mai piovėsi man labai žiauriai į smege
nis, kūną, sielą, širdį. Jie kėlė man skaus
mą, kuris buvo nepaprastai aštrus. Gali 
būti, kad panašų geliantį skausmą pa
juntama, jei nuogos smegenys esti dras
komos plienine plunksna. Riksmai, vi
sumet ateidavę man iš tolo, visumet bu
vo tie patys, visumet lygiai žiaurūs ir 
skaudūs : “Šalin iš guolio, jau dvidešimts 
iki vienuoliktos” ... Dieve, laimink mūsų 
sielas! —Ardelės iškrito!

(Daugiau bus)

Worcester. mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystės susirinkimas bu
vo svarbus ir naudingas visais 
atžvilgiais.

Ligonių Draugijoj visada 
būna daug, tai ir pereitą mė
nesi buvo 15, tarpe jų sirgo 
ir K. Dirvelis, kuris turi čeve- 
rykų taisymo krautuvę ir yra 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas per daugelį metų. Jau pa
sveiko ir atsisakė nuo pašal
pos. Taipgi sirgo J. žalimas, 
‘‘Laisvės’ skaitytojas ir geras 
patrijotas Draugijos. B. žali- 
mienė buvo ant operacijos, bet 
jau yra pasveikus. O. Kibirkš- 
tienė turėjo operaciją, taipgi 
“Laisvės” skaitytoja. Dabar 
jau randasi namie, bet dar ne- 

vvisai susveikus. Sirgo ir A. Su
kackas, jam buvo padaryta 
operacija, jau sveiksta. Turė
jo operaciją ir S. Bakanaus- 
kas, kuris užlaiko krautuvę 
kartu su Kudurausku, bet jau 
pasveiko. Tai vis geri veikėjai 
ir Draugijos patrijotai.

S. Bakanauskas yra para
šęs pirmą Draugijos protoko
lą, 18 metų atgal. Tada buvo 
visokių nuomonių apie Drau
giją, bet dabar visi Worceste- 
rio progresyviai žmones džiau
giasi turėdami ją.

Dabar Draugijos sekreto
riaus pareigas eina jau 16 me
tų d. J. J. Bakšys, o sekreto
rius turi daug ir atsakomingo 
darbo tokioj didelėj Draugi
joj. Jis turi žiūrėti tvarkos, 
kad šalpa būtų teisingai išmo
kėta, būti, kaip kokis centras 
organizacijoj, jis turi rūpintis 
ligoniais ir įnirusiems grabne- 
šių suteikimu. Per -.16 metų 
J. J. Bakšys tinkamai tą vis
ką tvarko ir atlieka. Sekantį 
susirinkimą bus nominacijos į 
valdybą, ateikite, nariai, ir no 
minuokite tokius į valdybą, 
kurie gerai reikalus tvarko.

Gautas laiškas nuo Komite
to, šaukiančio Antrą Amerikos 
Demokratiniu Lietuvių Suva
žiavimą Pittsburghe, lapkričio 
23—24 dd. Laiškas perskaity
tas, priimtas ir nutarta prisi
dėti prie to prakilnaus darbo. 
Išrinkta delegatu J. Skliutas 
ii- paaukota $25 Suvažiavimo 
reikalams.

M. Sukackienė padarė pra
nešimą, kad moterys rengia 
p arę, kurios pelnas skiriamas 
nupirkimui dovanėlių Lietuvoj 
vaikučiams. Parė įvyks lapkri
čio 11 d., So. Bostone, kaipb 
Naujosios Anglijos. Draugija 
nutarė paimti 10 knygučių,

“Nesujušinkite jo. Jis šiandieną sunkiai nusidirbo 
prikalbinėdamas kongresmanus stoti prieš pilno dar
bo bilių.”

vertės'$25 ir uz visas pamokė
ti.

Draugija rengia uždarymo 
parko vakarienę, kuri įvyks 
sekmadienį, 21 d. spalių, O- 
lympia Parke. Kas tik daly
vavote pereitais metais Drau
gijos parėj, tai žinote, kad 
tai būna geriausios pares. Visi 
ir visos dalyvaukite.

Parko biznio vedėjas J. J. 
Bakšys pridavė pereito mėne
sio pelno $1,024.28, tai gra
žiai padaryta pelno, šiemet 
mūsų parkas sumušė visus pir- 
mesnius' rekordus pasisekimu.

Dabar eina dienraščio “Lais
vės” vajus už naujus skaity
tojus. Dienraštis labai geras, 
paduoda daug žinių iš Lietu
voj ir viso pasaulio. Kurie 
Draugijos nariai dar neskaito
te, tai užsisakykite per sekre
torių J. J. Bakšį, jis jums mie
lai patarnaus. Dabar garbė 
yra skaityti dienraštis “Lais-' 
ve”. Lietuva yra laisva, tary
binė, kaip šis dienraštis daug 
kartų nurodė, kad Lietuvos 
žmonės tokios tvarkos nori ir 
už -ją kovojo. Karas baigėsi, 
neužilgo atsidarys kelias, kad 
bus galima nuvažiuoti vakaci- 
joms į Lietuvą. Daugelis ten 
jūs paklaus, ką jūs padėjote 
Lietuvai laike jos kovų, ką 
jūs žinojote. Tiesos gi apie 
Lietuvą negali žinoti neskai
tydamas Laisvę, kurioj telpa 
raštai ir geriausių Lietuvos 
rašytojų.

Kitas dalykas, J. J. Bakšys

• I . •
darbuojas gavįme /naujų skai
tytojų, lenktynfuoja su kito
mis kolonijomis ir štai, jeigu 
tik Worcesterio lietuviai pa
remtų jį, užsirašytų per jį 
“Laisvę”, tai jis būtų pirmos 
dovanos laimėtojas ir Worces- 
teriui tektų garbė. Vien mūsų 
Draugija turi 530 narių, dar 
daugelis neskaito dienraštį, 
užsirašykite ir padėkite mūsų 
ilgų metų sekretoriui laimėti 
pirmą dovaną.

Irgi Kalvis.

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis 
(REP6YS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčllomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
karap. Inman Si., arti Central 8kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer A ve. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 

. vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
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. eieveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kri.au- . 
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 Singeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

GREEN STAR BAR 4 GRILL
f

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDM

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

►◄□H
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

A,„ Telefonas EVergreen 7-1661

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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



REIKALAUJA DAUGIAU VYRŲ

GREITA IR LENGVA TRANSPORTACIJA

PHILIP CAREY MFG. CO

(246)

STALIORIAI

'i®

/GERA ALGA—GEROS VALANDOS 
GEROS DARBO SĄLYGOS

(244, j 
..........

» SPaVu /13, j 1945
".'. I?-

SU-

PAJIESKOJIMAILAISVĖS VAJUS FRANKO PRIŽADAI

571 Smith St

Perth Amboy, N. J

PRANEŠIMAI

Ko

be consumed off the

Laisves Administracija.
5012 Kinusįvyks

uni-

(240)the

the

N.

INC.

10 East (242)

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR. kitokių
it

1980—86th

Laidotuvių Direktorius

Kings, to be consumed off the

313 Marcy

(240)

TeL Virginia 7-4499.
(X)

Matykite mūsų personnel departmentą 
dėl smulkmenų ir kitokiom progom.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Borough of Brooklyrt. 
be consumed off the

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

atgal. Jis yra apie 5 pėdų, 
aukštumo; svoris apie 200 
laiku); amžiaus, 58 m. Esu 
kad jis gyvena kur nors

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

VICTOR 
St..

EDWARD
31st St.,

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbai.
Vienoj didžiausių muilo 4šdirby«tčje
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

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

COHEN
Brooklyn, N. Y.

HENDRICKSON
Brooklyn, N. Y.

Alcoholic
— 86th Street, 

Kings, to

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

HAMILL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Ejection 107 of the Alcoholic Beverage Control 

2nd Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1980 
County of 
premises.

B. ROCK
Brooklyn, N. Y.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 

Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikut 
■teičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystšje

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

(X)

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

GEROS 
RANKOM SIUVĖJOS 

Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga 

Alexander Kitt 
30' West 57th St. 

(6-tos Lubos)

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
181, {skaitant viršlaikius. 

INGE, 69 Pine St., New York City. 
*

HOURIGAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir * 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

TAISYTOJOS prie moteriškų dailių suknelių ; 
vien tik patyrusios kreipkitės; gera alga.

WOLF GOWNS,
993 BROAD STREET, NEWARK, N. J.

(241)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC. 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

APVALYTOJAI
Nuolat; banke. Patogi vieta. 

Kreipkitės ant 3-čių lubų. 
2-3 F. M.

41 Broad St., N.Y.C.

Pajieškau savo vyro Jurgio Velio
nis. Jis apleido mane ir namus nuo 
334 Chauncey St., Brooklyne, apie 
3 metus 
6 colių 
sv. (tuo 
girdėjus,
Brooklyne. Kas žino kur jis gyve
na ir praneš man, bus atlygintas su 
dovana. Prašau kreiptis pas mane: 
Petronėlė Velionis, 334 Chauncey 
St., Brooklyn, N. Y. (239-241)

Mūsų 
proga 
prosijimo patyrimų.

greiti

čių 
riai 
me.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

NOTICE is 
L 1753 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control La^r 
at 10 East 31st St., 
County of Kings, to 
premises.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

MERGINOS
užbaigimo departmentui. 

merginoms,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby .given that License No. 
GB 10609 has been issued to the undersigned 
to -sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 114 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTHONY MONTEVERDI
114 Nostrand Ave., 'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1751 has 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1805-07 West 6th St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

STEPH EN B A DA LAM ENTI 
1805-07 West 6th St.. Brooklyn, *N.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

i ir kitokiems pokiiiams.

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

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

(X)

Labai geru 
skalbyklos 

alga ir

LOUIS HOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
I, 1150 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 5012 Kings Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT EARL 
Highway,

L\w at 4223 
Brooklyn, County of 
on the premises.

EDMOND 
4223—2nd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15055 has been issued to the undersigned 
to .‘••ell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1270 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD F. DUFFY 
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5115 has been issued to the undersigned 
to sell Heer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th St.,. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMELIA YAWORSKY
1647 East 96th St., Brooklyn, N. Y.

84-02 Jamaica Avenue*
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

turinčioms 
Gera pradinė 

pakilimai.

MRS. G. O. KELLER, 
1201 SOUTH AVĖ.

PLAINFIELD, N. J.

NOTICE 
EB 1318 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3230 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County • of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIDIO PARCESEPE
3230 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1600 lias 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 1162 — Ave. H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SIDNEY M. BLEECKER & 
MAXWELL E. BLEECKER

1612 — Ave. H, Aa, Brooklyn,

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu 
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. GLenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License 'No. 
GB 5156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
610 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TERESA NOBILE
610—92nd St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
L 849 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 1017 Rogers Ave., 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD 
1017 Rogers Ave.,
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W. Z. Foster Atsako 
L. Budenzui

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
turi savo eilėse daug kata- 

' likų, kaip kad ji turi pro
testantų ir žydų narių, ku
riuos visus kviečia ir mielu 
noru priima mūsų partija, 
nedarydama skirtumų ir 
nesiteiraudama apie reli
ginius jų įsitikinimus. Ko
munistų Partija nestato jo
kių sąlygų kas liečia tauty
bę ar religiją tų, kurie į-

stoja į jos eiles kovai už 
didįjį visuomenės išlaisvini
mo idealą. Komunistų Par
tija nebando priversti iš- 
sižadėt religinių įsitikini
mų, nors jos programa yra 
paremta mokslinėmis mark
sizmo pažiūromis.

“Komunistų Partija 
pranta, jog pakeldama žmo
gų su tokia praeičia, 
Budenz, ji padarė 
rimtą klaidą. Budenz į mū
sų partiją atėjo po to, kai 
jis ilgą laikotarpį dalyvavo 
Muste-trockistų judėjime.”

kaip 
labai

» (Tąsa nuo 1 puslapio)
Geo. Shimaitis, Montello ......... 110 i V. Ramanauskas, Minersville ....
P. Šlekaitis, Scranton ....  .......... 104 J S. Kuzmickas, Shenandoah ......
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 100! D. P. Lekavičius, Pittsburgh ....
B. Radzevičius, Wilkes-Barre .... 78 j S. Puidokas, Rumford ................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre . .. 781 J. Vaivada, Rochester ................

72 
'66 
60 
44 
26 

Pirmieji dešimtis vajininkų įskaityti į laimėtojų dalį.
Tad matote, kad drg. Žukauskienė stipriai laikosi pir
moj vietoj tarp laimėtojų. Jos bendradarbis A. Matulis, 
iš Jersey City, N. J., prisiuntė naują skaitytoją ir at
naujinimų; drg. F. Šimkienė, iš Arlington, N. J., rašo, 
kad ir ji padės drg. Žukauskienei šiame vajuje. Lau
kiame nuo jos žinių.

A. Stripeika su G. Kudirka šį sykį prisiuntė atnauji
nimų; manome, kad neužilgo gausime ir naujų skaity
tojų nuo jų.

Geo. Lukoševičius kasmet padeda Philadelphiją pa
laikyti laimėtojų skyriuje; šį sykį prisiuntė atnaujini- 
my.

A. Balčiūnas, brooklynietis, įstojo į vajų su nauja 
prenumerata ir atnaujinimais.

P. Beeis ir F. Klaston šiais metais darbuosis vajaus 
reikale Great Necke; jie pridavė atnaujinimų.

Iš Norwoodo gavome žinią, kad J. Grybas ir J. Kra- 
auskas darbuosis kaipo vajininkai; gavome vieną nau
ją prenumeratą ir atnaujinimą. Tikimės, kad iš Nor
woodo gausime daugiau žinių.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: J. Vaiva
da, Rochester, N. Y.; S. Puidokas, Rumford, Me. (jam 
pagelbsti darbuotis drg. Žilinskas iš Lewistono); S. 
Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; C. S. Kasparas, Wilkes- 
Barre, Pa.; B. Radzevičius, Wilkes-Barre, Pa., ir A. P. 
Dambrauskas, Haverhill, Mass.

Širdingai tariame ačiū už pasidarbavimą. Lauksime 
daugiau rezultatų.
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Laivakroviai Neklauso 
“Amžino” Unijos Vado

Tūkstan-
streikuojančių laiva-

New York. ., 
čiai 
krovių, Darbo Federacijos 
narių, atmetė įsakymą am
žinojo tos unijos prezidento 
Joe Ryano, kuris liepė jiem 
grįžti darban ir dirbti, kol 
vadai derėsis su kompani
jomis. Darbininkai sako, 
“be sutarties nedirbsime”. 
Jie renka eilinių narių ko
mitetą deryboms dėlei su
tarties su samdytojais.

kųs nubalsavo, žinoma, darbi
ninkai už tai atsakomybės ne
ima.

Brooklyne pereitą trečiadie
nį netoli dokų įvyko masinis 
mitingas lote prie President ir 
Hicks Sts. Mitinge kalbėjo 
Jimmy Longhi, Nacionalės 
Maritime Unijos narys. Jis 
streikierių buvo šiltai sutiktas.

Longhi buvo audringai svei
kinamas, kada jisai pranešė, 
jog jo unija, vadovaujama pa
žangaus, kovingo Joseph Cur
ran, turi savo kontrakte su 
dokų kompanijomis įrašius, 
kad jos nariai neperžengs pi- 
kieto linijos. Jis taipgi ragino 
laivakrovius imti unijos reika
lus į savo rankas, neatsidėti 
ant Ryano. R.

MERGINOS—VYRAI
Prie Skalbyklos Darbo 

5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga

THRIFT LAUNDRY
68-14 62nd STREET 

RIDGEWOOD, BROOKLYN
(244,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PHILIP CAREY MFC. CO

JŪS galite padėti apsaugoti taiką, kurią mūsų 
ginkluotos pajėgos mums suteikė... JEIGU 
JŪS DABAR PADĖSITE gaminti daiktus, kurie 
taip gyvybiniai reikalingi naujai prieš mus sto
vinčiai konstrukcijai.

Madrid, spal. 12. — Po 
ilgo naktinio Ispanijos mi- 
nisterių kabineto Įjasitari- 
mo, skelbiama, kad fašisti
nis diktatorius gen. Franko 
paleisiąs politinius kalinius 
ir sugrąžinsiąs gyventojam 
pilietines laisves.

GOVĖDA NULYNČIAVO 
NEGRĄ FLORIDOJE

Madison, Fla. — Baltųjų 
govėda išpiešė negrą Jesse 
Payne iš vietinio kalėjimo 
ir sušaudė. Payne buvo kal
tinamas, kad jis išžagęs ko
kį ten baltą kūdikį. Kūdikio 
vardas neskelbiamas.

SYRIJA SULAIKO ŽYDUS 
NUO PALESTINOS

Ankara. — Syrijos sargai 
neleido 105 žydams pereiti 
per Turkijos sieną į Syriją. 
Tie žydai, atvykę iš Bulga
rijos, gavo Turkijos pas- 
portus, su kuriais tikėjosi 
per Syriją pereiti į Palesti
ną.

Laivakroviai Dar 
Streikuoja

Nežiūrint ‘ laivakrovių 
jos viršininko Joseph P. Rya
no pastangų sugrąžinti laiva
krovius darban, laivakroviai 
negrįžo. Jo įsakymu, pereitą 
pirmadienį jie turėję sugrįžti. 
Jis net buvo paskelbęs, būk 
darbininkai nusibalsavę grįžti 
darban. Darbininkai, tuo tar
pu, tarpusavyje negalėjo ras
ti balsavusių už grįžimą be 
laimėjimo reikalavimų. Jie 
Ryano paskelbimui netikėjo. 
Sulaukę pirmadienio pamatė, 
kad jie neklydo.

Niekas nebuvęs nubalsavęs 
grįžti, niekas negrįžo. Jei kur 
Ryanas buvo susišaukęs savo 
pakalikus ir jie už darbinin-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

<«■***»• —

PRAŠO LA VALIUI NAU
JO TEISMO

Paryžius. — Nusmerkto 
sušaudyt Francijos išdavi
ko P. Lavalio advokatai 
prašė laikinojo prezidento 
generolo de Gaulle suteikti 
La valiui naują teismą.

Pirmasis teismas nepas
kyrė dienos, kada sušaudyt 
tą nacių įrankį.

MacArthur įsake demok- 
ratinti japonų mokyklas.

LINDEN, N. J.
Linden Lietuvių Centralinis 

mitetas rengia didelį balių spalių 
27 d. Liet. Laisvės Parke, 340 Mit
chell Ave. Šis balius ruošiamas, kad 
padaryti didesnį fondą priėmimui 
mūsų sugrįštančių kareivių. Balius 
užsivadins “Atviruičų” (Post Cards). 
Taipgi tą dieną bus duodamos do
vanos, už kurias buvo išleistos kny
gelės. Muzikai gros Scotty Orkestrą. 
— Kom. (240-241)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 16 d.. 7:30 v. v. Kliubo 
salėje, 2 W. 22nd ’ St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes tu
rime svarbių dalykų apkalbėti. 
Taipgi, kurie dar neturite šių metų 
knygos, tai atsiminkite. —P. Janiū
nas, sekr. (240-241)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas

spalių 14 d., 2 vai. dieną. Liet. Pilie- 
Kliube, 631 Walnut St. Visi na- 
malonėkite dalyvauti susirinki- 

— Evelyn Farion. (239-240)

ALDLD 7-to APSKR. 
KUOPŲ ATYDAI

ALDLD 7-to apskr. konf. įvyks 
11 d. lapkr., 376 W. Broadway, So. 
Bostone, 11 vai. ryto. Kviečiame vi
sas kuopas dalyvauti su skaitlinga 
delegacija, nes važiuoti su skaitlinga 
einama. Tegul ši konferencija bus 
viena iš skaitlingiausių delegatais. 
Įteikite delegatams metinį raportą 
iš* kuopų- veikimo ir taipgi naujų su
manymų organizacijos naudai. — D. 
Lukienė, apkr. sekr. (239-240)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

Tiesiog prie kampo Smith Street 
ir Convery Blvd, (arti Victory Bridge).

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)

PRAPLĖTIMO PROGRAMA
VADOVAUJANČIAME 

Naujosios Anglijos 
Metalo Dekoravimo Fabrikas 

Reikalauja Daugiau 
Darbininku:

FOREMANO
Sekančiuose Departmentuose

LACQUER 
PLATING 
ETCHING

Taipgi
SPRAYERIŲ 
PRESSMANŲ 

FEEDERIŲ 
DIEMAKERIŲ

PIRMOS KLASĖS
Rašykite dėl smulkmenų 
Arba ateikite į fabriką

ANDERSON&SONS
WESTFIELD, MASS.

(240)

LPTUVB4
ERIAUSIA DUONA

SCHOLES BAKING
512 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės Išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS, Tel. EVergreen 4-8802

F. W. Siūdins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

tokio

MERGINOS
Žvagios

Mokytis popierinių dėžių amato
GERA PROGA

SPECIALTY PAPER BOX CO.
1 CENTRAL AVE.

EAST NEWARK, N. J.
(242)

; MOTERYS 
( Gera Alga—Nuolatiniai 

Darbai
Patyrusios prie Flat Darbo 

Lankstytojos 
Marškinių Prosavojimo Operatorės 

Vakacijos su Alga 
2 Poilsio Periodai į Dieną

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

Skambinkite SHERWOOD 2-4929 
PATERSON, N. J.

(241)

CHEMICAL OPERATORIAI
PATYRĘ OPERAVIMUI 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ U 

prie 
CENTRIFUGES 
FILTER PRESŲ

STILLSŲ 
NITRATORIAIS 

SULFONATORIAIS 
DŽIOVINTOJAIS 

REACTORIAIS 
ir kitokių CHEMIJOS PROCESŲ 

MAŠINERIJŲ.
Čia yra vietų vyrams, kurie NELAVINTI 

šiame amate, kurie žingeidauja 
mokytis to amato.

Taipgi PATYRĘ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI ii 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ PAGELBININKAI

Givaudaji 
Delawanna, Inc.

DELAWANNA, N. J.
(242)

ŠALTO METALO 
ROLIUOTOJAI 

IR PAGELBININKAI 
Vyrai su šiek-tiek patyrimo 

TAIPGI PAGELBININKAI 
IR MOKINIAI

Senai įsteigtoje pramonėje 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
PROGA PAKILIMAMS

H. A. WILSON CO. 
96 CHESTNUT STREET 

NEWARK, N. J.

PATYRĖ TEKINTOJAI 
IR POLIŠIUOTOJAI

Prie Chirurginių Instrumentų 
ir Žirklių.

GERA ALGA. )
WITTE & SCHMITZ

858 Bishop Ave., Bridgeport, Conn.
Tel. 4-1918 (241

DARBAS PRIE STALŲ IR MAŠINŲ 
$1.35 f VALANDĄ 

NUOLAT — DAUG VIRŠLAIKIŲ 
MODERN REFRIGERATION 

& STORE FIXTURE CO.
29-31 DIVISION ST.. JERSEY CITY, N.

(I
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th. Trys Broliai Žuvo, Jis 
Pats Sužeistas

Aną dieną M. Simonavičiaus 
įstaigoje teko susitikti su lie
tuviu staff saržentu Juozu 
Schultz’u, iš Pittstono, Pa. Jis 
dalyvavo Naujojoj Guinejoj, 
Guadalcanal saloje, taipgi Fi
lipinų mūšiuose (prieš japo
nus) ir Filipinuose tapo sun: 
kokai sužeistas, rankos nebe- 
valdo. Saržentas Schultz pa
sakojo, kad šiame kare mū
šiuose žuvo jo trys broliai, o 
du dar tebėra ginkluotose Dė
dės Šamo pajėgose.

Saržentas ' Schultz’as dabar 
su žmona gyvena Brooklyne.

Padaugėjo Reikalingi 
Nedarbo Apdraudos

'Nedarbas New Yorko vals
tijoje didėja, kaip rodo vals
tijos industrinio komisionie- 
riaus Edward Corsi paskelb
tos skaitlinės.

Naujų nedarbo apdraudos' 
prašymų pereitą savaitę gau
ta 36,602, o viso su pirmiau 
užsiregistravusiais apdraudos 
gauti yra 205,642. Iš to skai
čiaus 87,347 yra New Yorko 
miesto gyventojai, 113,616 iš 
kitų miestų, o 4,679 yra per
nai dirbę čionai, bet dabar gy
vena kitur ii* iš ten užsiregis
travo.

Karšų
Molnar’o 

ir

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalis veikalas paKal
Europinį vaidinimą "Lilliom”
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille 

su John Raitt - Jan Clayton
MAJESTIC THEATRE

44th W. -of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir šešt. 2:30

Paskutinė Diena Pilieėiij 
Registracijai

šeštadienis, spalių 13-ta, 
yra paskutinė diena piliečiams 
užsiregistruoti, kad galėtų bal
suoti rinkimuose. ' Valandos 
šeštadienį bus nuo 7 ryto iki 10 
vakaro.

Jeigu esate toje miesto daly
je naujas gyventojas, nežinote, 
kur yra jūsų distrikte registra
cijos punktas, pasiklauskite 
senų namo gyventojų piliečių 
ar policisto.

Registruotis gali kiekvienas 
pilietis, kuriam rinkimų dieną, 
lapkričio 6-tą, sueis 21 metai 
amžiaus, išbuvęs piliečių 90 
dienų (jeigu naturalizuotas pi
lietis), išgyvenęs Nhw Yorko 
valstijoj 1 metus, mieste 4 mė
nesius, 30 dienų tame pačiame 
rinkimų distrikte.

Einantieji registruotis pir
mu kartu New Yorko valstijos 
piliečiai turi parodyti pradinės 
mokyklos baigimo liudymą 
(certifikatą) arba atlikti len- 

! gvą raštingumo egzaminą. Tų 
i egzaminų nebijokite. Jie yra 
■ taip lengvi, kad kiekvienas 
žmogus praeina, jeigu ne pir-‘ 
mu kartu, tai pakartojęs kar
tą kitą. Bile kam, kas pajėgė 
praeiti egzaminus gavimui pi
lietybės, pavyks praeiti raš
tingumo egzaminus. Faktinai, 
tie kvotimai ir yra ne tiek pa
čiam raštingumui nustatyti,

kiek patirti, ar žmogus yra 
protiniai sveikas.

Kiekvienom piliečiui reikėtų 
užsiregistruoti ir balsuoti. Vi
siems yra žinomas faktas, kad 
tais metais, kada tiktai dau
giau piliečių dalyvauja balsavi
muose, daugiau laimi -darbo 
žmonių atstovai ir abelnai pa
žangieji. O kada tiktai mažai 
dalyvauja balsavimuose, reak
cija įsigali.

Taigi, jūsų balsas yra leng
viausias, bet galingiausias gin
klas kovoje prieš reakciją. Var
tokite jį.

Užsiregistruokite šiandien,’ 
kad galėtumėt balsuoti lapkri
čio 6-tą! 'į

Rutkūnų įstaigoje Ne 
linksmos Žinios

Lituanica Square 
kurią dieną kas 
nelinksmas, jau 
kad likimas

val
uers 
gali

ar kas

Myli Geriau Dainuoti, 
Negu Kovoti

—Aš beturtis, nieko netu
riu, tai nėra man ir ko ginti. 
Dėl to ir nesirašau į Lietuvos 
Šaulių būrį. Kaip negerai, 
kari žmonija pasiskirsčius į 
luomus, klases! /

Taip kalba Alekas Velička 
operetėje “Kada Kaimas Ne
miega,” Petro, Burbos samdi
nio rolėje.

Laiškas iš Lietuvos
laišką ga- 
Bepirščiū- 

Pijaus, ki- 
valsčiays,

“The House on 92 Street”
WILLIAM EYTHE • LLOYD NOLAN 
SIGNE HASSO • LEO G. CARROLL

ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE 
CARL RAVAZZA perstato 

COPACABANA NIGHT CLUB REVUE 
su SAMBA SIRENS. ROLLY ROLLS •

TOMMY TRENT
EXTRA: ROSARIO IR ANTONIO 

SPECIALIAI: Naujas March of 'rime
Dalykas.

□ C\YV 7th Ave ir 50th st* IAL/A I NCW York

Jeigu 
gykloje 
atrodo 
atspėti,
nors nemaloniai paglostė, šiom 
dienom jie neatrodė linksmai. 
Paklausinėjau ir štai, ką su
žinojau :

Mrs. Joseph Jakavonis, ma
loni žmona dieninio kaunter- 
mano Juozo, marti 
kauntermano Aleko, 
nelaimės, praradus 
kraujo. Ligoninėj jai
kraujo, bet vis dar ne gana 
sustiprėjus, šeima susirūpinu
si.

O 
nors 
atgal

sako — guminį. Nelaimė 
ne tokia didelė, iš gyveni- 
neišvarys, tačiau erzinan- 
Rodos, sueina visi geri 

Visiems stengiasi 
geriausia patar-

Alekas Velička
zmo-

esame

Linksmai Išleidome 
A. Bimbą Lietuvon

Pirmu šūviu pranešimo 
dienraštyje Laisvėje mes pa
sisakėme apie savo dvasinę 
linksmybę, kad mūsų, visų de
mokratinių lietuvių atstovas 
vyksta naujojon Lietuvon —1 
laisvon Tarybų Lietuvon. 
Vyksta mums parvežti pirma- 
rankių žinių apie mūsų myli
mą gimtąjį kraštą ir jo žmo
nes, mūsų tėvus, brolius, se
seris.

Tačiau, reikia prisipažinti, 
mes ir šiaip jau pasilinksmi
nome ne su pasniku. Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
moterys - merginos pagamino 
skanių valgių, kurie išėjo iki 
paskutiniam kąsniui nespėjus 
nei apsidaryti. O gėrimams 
pradžią padarė Petras šoloms- 
kas, pasitikdamas visus atei
nančius su stikliuku ko stip
resnio. Mat, jis savo laimikį, 
Įgytą pereitą šeštadienį, atsi
nešė išleistuvėse pasivaišinti 
su visais. Per visą vakarą prie 
gėrimų svečiams patarnavo 
P. šolomskas ir Juozas Dai
nius, laisviečiai. Rep.

Filmos—Teatrai
Miizikališkų Veikalų 

švente
Teatro Gildijos muzikališ- 

kieji veikalai “Oklahoma” ir 
“Carousel” šį Šeštadienį švęs 
dvi sukaktis — pirmasis bus 
suvaidintas tūkstantis ir šim
tinį kartą, antrasis — dušim- 
tinį. Jų namai: St. James ir 
Majestic Teatrai ant W. 44th 
St., netoli Broadway, N. Y.

Radio City
Filmą “}Veekend at the 

Waldorf” pradėjo antrą di
džiąją savaitę. Scenoje “Gol
den Harverst.”

Roxy Teatras
Teberodo ir toliau “The 

House on:'92nd St.” apie šni
pų pastangas sužinoti * kari
nius sekrętus. 

f Vi*
Embassy Newsreel Teatruose

Rodo admirolo Nimitz pri
imtuves i$ iš Belsen kempės 
budelių teismo.

Paramount Teatre
Pri«£Times Square, jau šeš

ta savaitė rodo filmą “Duf- 
fy’s Tavern.”

naktinio 
ištikta 

daug 
perleido

patiem Rutkūnam kas 
paliko tokį čekį, kuris 
atšoksta, kaip ameriko-

, MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS! 
MATYK feSIVYSTANCIK ISTORIJĄ!

Matyk svarbias, šių dienų filmas, iš Belsen teismų dėlei mirties stovyklų! Matyk J.V. 
jūreivius Japonų mieste Yokohamoj! Matyk Japonų kabineto pašalinimų! Matyk pir- 
Y bah“n,nes Japonų bombos judžius! Girdėk Žinių Forumų “Confidentially

L >OrK-e Brook'‘ kokiais gyvais klausimais, kaip atominė bomba, ir kt. Matyk 
K *>ų keliones filmų “Nova Scotia” ii dar visus naujausius žinių judžius iš 

pasaulio! Puikiausi judžiai mieste!

17 TVT R A V NEWSREEL.'THEATRE1TA U Av o o JL BROADWAY IR 46 ST.

viso

RADIO CITY MUSIC HALL
- rEArRI‘Sft TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

‘WEEK-END AT THE WALDORF” 
KIOZIOJOJ SCENOJ z^oldei^ HARVBST?^1^!^ vaidinimai

PASKUTINĖ SAVAITĖ!

AR ŠIE VOKIEČIAI IŠSISUKS, 
NORS IR ŽMOGŽUDŽIAI?

Extra! “Sovietų Muzikalė Kelionė” 
(Gruzinų, Rusų ir ukrainų Dainos) 

I ASIžADfiJIMAS BATAANUI” 
(Technikinėse Spalvose)

Susilygina su visų-laikų didžiaisiais”-!). Platt

Artkino veikalas 
Pagamintas Sovietų 
Sąjungoj
Diriguotas
MICHAILO ROMMO

“Turėtų būt 
gerai atmintinas.”

—N. Y. Times.

7th Ave* tarPe 42 & 41 Sts. Durys Atdaros 8:45 A.M. Kasdien 
U:45 A.M. Sekm.

PASKUTINĖS 5 DIENOS!

JUDIS, KURIO PASAULIS 
&£ A yJL ŠEŠIS METUS LAUKĖ

nai 
čia 
mo 
ti.
žmonės, 
greičiausia, 
nauti, visiems patiki.

The Theatre Guild’s Muzikalis
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Hanunerstcin
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Kctvirt. ir Šcštad. 
ATVĖSINTAS ORAS

JOSEE
BULOF
RUTH 

WESTON

2-jo

Paramount Perstato Ed Gardner’s 

“DUFFY’S TAVERN” 
kur žvaigždėja

Bing Crosby * Betty Hutton * Paulette 
Goddard * Allan Ladd -’H Dorothy La- 
mour * Eddie Bracken s|c Brian Donlevy 
* Sonny Tufts * Veronica Lake * Ar
turo De Cordova * Barry Fitzgerald * 
Cass Daley Diana Lynn * Victor 
Moore MA'Rorie Reynolds * Barry 
Sullivan ir Ed Gardner (Archie)' su 

Charles Cantor—Eddie Green, Ann 
Thomas. Robert Benchley ir daug kitų.

Asmeniniai Scenoj—Adrews Seserys ir kt.

PARAMOUNT

Didžiausias per Metus Judžių Įvykis 
Naujausiame Šauniame Judamųjų Pa
veikslų Teatre ant Broadway! Smagiai 
Vikri Komedija • . . Nesvietiškai Išdykusi! 
Naujas Amžinojo Trikampio Vaizdavimas!

NOEL COWARD’S

"BLITHE SPIRIT”
Raustančiai Techni-Spalvomis 

žvaigždėja
REX HARRISON * CONSTANCE 

CUMMINCJS * KAY HAMMOND * 
MARGARET RUTHERFORD
Išleista per United Artists 

DABAR RODOMA
Gražiajame Naujame Prabangos Teatre

WINTER GARDEN
Broadway prie 50th Street

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

LESTER COWAN perptato 
ERNIE PYLE’S 

“STORY OF

G. L JOE” 
BURGESS 

ERNIE

jd,vrYK. į^OBYMiy

• o—"“

amerikinis premjera 
dabar

1 rFototO’8™
A.rtk‘n0

Veika^9 _

~  '> Įj J" W    fe-VICTORIA^

------------...................................................... . ,

•F
MEREDITH kaip 
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.
Nebrangios kainos

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

3 Rodymai fiešt., Sekm. ir Švendat.
- .....  * "" ■' ................. " -------

Bvvay. prie 47 St.
Visos vietos 
rezervuotos

, Kitoje scenoje jis matomas 
užpuolamas seniūno sūnaus 
Baltraus (K. Juknio). Petras 
(Al. Velička) Baltrui atker
ta: — Jei tu nori pasirodyti 
toks drūtuolis, tai išrauk su 
šaknim ten tą medį, tai aš 
tau nupirksiu degtinės. Paga
linus, muštis, tai nekultūrin- 
giausias dalykas; aš tą palie
ku Baltrui. O padainuoti, tai 
jums galiu— ir užtraukia dai
nelę “Miško Būdas.”

Kad Al. Velička yra geras 
dainininkas, nėra reikalo apie 
tai nei kalbėti. Jo sidabrinis 
tenoro balsas gana gerai la
vintas ir gabiai valdomas.

Taipgi Alekas Velička yra 
vienas iš Aido Choro veteranų. 
Daugeliui iš mūsų teko gėrė
tis Veličkos dainavimu kartu 
su choru ir atskirai nuo jo. 

|Daugelis džiaugėsi girdėję jį 
Įdainuojant duetus su Gra
bausku ir k t.

Aido Choro 
non operetėje, 
Nemiega,” 21
Lyceum salėje girdėsite Velič
ką dainuojant grupėse ir solo. 
Taipgi matysite jį vaidinant 
tarno Petro rolėje.

Stebėtojas.

statomoj sce- 
‘Kada Kaimas 
spalių, Labor

žemiau paduotą 
vo brooklynietė M. 
tė nuo savo brolio * 
lūšio iš Bartninkų
Vilkaviškio apskr., dabai* gy
venančio Kaune. Laiškas iš
siųstas liepos 11-tą, šių metų. 
Jame, tarp kitko, rašo:
Brangi Sesute!

Laišką, rašytą 1944 m. lap
kričio 27 dieną, gavau tiktai 
1945 m. liepos mėn. 7 d. Tai
gi, aštuntame mėnesyje nuo 
išsiuntimo. Matyti, karo aud
ra sukliudė. Antra, laiškas 
atėjo adresu, kur aš prieš 16- 
17 metų buvau gyvenęs...

Gavęs tavo laišką labai nu
džiugau. Juk jau labai senai 
mes susirašinėjome! Tikiuosi, 
kad dabar, karo audrai nuti
lus, galėsime susirašinėti nor
maliai ir dažniau.

Vokiečių militarizmas liko 
s u ž 1 u g dytas. “Ybermenčų” 
svajonės visus vergais pavers
ti tapo palaidotos amžiams. 
Reikia tikėti, sekančios kar
tos bus laimingesnės.

Aš su savo šeima 
na, sūnus ir duktė
gyvi ir sveiki. Nors pavojai ir 
dideli buvo, bet išlikome lai
mingai. Kazys su savo šeima 
taip pat liko gyvi ir sveiki. 
Klemensas taipgi sveikas su 
savo šeima. . .

Glaveckų Pijus pirmomis 
karo dienomis žuvo. Jo tėvas 
Glaveckas (dėdė) mirė 1943 
metų rudenį, česnai (Glavec
kų Uršulė) karo audros ne
žinau, kur nublokšti ir ar yra 
gyvi, ar ne. Glaveckų Petro
nė- šlikienė buvo kartu su ki
tais gyventojais išvaryti į Vo
kietiją ir nuvaryti į Sosnovi- 
čius (palei čechoslovakiją), 
kur dirbo ginklų fabrike ir 
tik Sovietų Raudonajai 'Armi
jai vietovę išvadavus parva
žiavo per Lenkiją Lietuvon. 
Jų ūkis liko vokiečių Sudegin
tas. Jos vyrą Šliką iš Sosno- 
vičių paėmė kariuomenėn. Iki 
šiol dar negrįžo. Ji šiuo lai
ku gyvena Kaune, pas vyro 
gimines. Petronė labai prašė, 
gal galėsite pranešti Glavec
kui Juozui, jos broliui, kad jis 
parašytų jai laišką...

Redakcijos Prierašas
Laiške kalbama apie

siems brooklyniečiams žino
mąjį socialistą Glavecką. Tai 
tas pats Glaveckas, kuris 
džiaugėsi, kad naciai nužudė 
jo brolį Pijų. Jis brolio ne
kentė dėl to, kad jo brolis ti
kėjo, jog Lietuvos žmonėms 
bus geriau gyventi be ponų, 
būnant patiems savo likimo 
gaspadoriais.

Pirm karo ir visu karo lai
ku socialistas Glaveckas plū
do Raudonąją Armiją. Buvęs 
laisvamaniu, pagaliau nuėjo 
pas Dievo savininkus, šaukė 
jų maldų, kad Dievas Raudo
nąją Armiją sunaikintų. Šau
kė tada, kada jo paties sesers 
gyvastis, 
priklausė
Armijos. Ii’ jei Dievas būtų 
išklausęs farizėjų maldų, vei
kiausia Petronės Glaveckai- 
tės-šlikienės jau nesirastų tarp 
gyvųjų.

Taip, Juozas Glaveckas tu
rėtų parašyti savo sesutei laiš
ką. Ir jeigu jis turi nors kiek 
žmoniškumo, jis turėtų atsi
prašyti jos ir per ją Lietuvos 

I žmonių už savo prasižengimą

prieš juos — padėjimą jų 
kankintojams. Turėtų pataisy
ti savo klaidą darbu Lietuvos 
žmonių pagalbai. Turėtų liau
tis dirbęs pragaištingą Lietu
vos budelių — pabėgėlių su- 
hitlerininkais rėmimo darbą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų krau

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

(227-229)

SUSIRINKIMAI
Miesto Tarybos narys Peter 

V. Cacchione išsiuntinėjo vi
siems Komunistų Partijos na
riams, balsuotojams ir rėmė
jams kvietimą atvykti į-svar
bų rinkimų reikalais mitingą. 
Įėjimas tik su partijos nario 
biliettu ir su specialėmis kvie

simo kortelėmis.
Norintieji nusivesti savo šei

mos narius ar pakviesti drau
gus, gaukite tų kortelių iš an
ksto pas Lietuvių Kom. Kliubo 
valdybą. L. K. N.

vi-

darb- 
žmo- 
talki-

Elzbieta Kasmočienė, 
šti kliubietė ir Lietuvos 
nėms Drabužių Centro 
ninkė, jau gana senai nesijau
čia stipriai, o pastaruoju lai
ku kelinta savaitė iš lovos nesi
kelia. Būna namie. Ar d. Kas
močienė yra ‘pakankamai stip
ri įleisti lankytojus laike šei
mos nebuvimo 
sti neteko.

*

namie, atsiklau-

Adams (Ado-Benediktas 
maitis), po operacijos jau su
grįžo namo, bet dar vis nėra 
visai sugijęs, tebėra ligoniu. 
Ligoninėj buvo per du J atveju, 
po pirmos operacijos pabuvus, 
pasirodė, kad dar kas likę tai
sytino, tad ir vėl buvo sugrį
žęs ligoninėn.

Linkime draugams greit pa
sveikti. • D-ė.

jos išsilaisvinimas
nuo Raudonosios

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 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. Y;

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
221 South 4th Street

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

VALANDOS* 5 9 12 ryteVALAIWUb, į x_ 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

^CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 
.. Nąųjas Savininkas

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

™SA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

'9

s Bulovą, Benrus, Gruen, Longines^
v Jules, Jurgensen. /ft

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