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Perlų Uostas. — Ameri
kos laivyno stotyj Okina- 
wos saloj įvyko sprogimas.

OKINAVOS EKSPLOZI
JOJ UŽMUŠTA 6

Tientsin. — Amerikos 
marininkai apgynė japonus, 
kuriuos čia chinai užpuolė.

23 sužeisti. Eksplozijos 
priežastis nežinoma.
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vieų Sąjungą. Jie pripaži
no, jog Kapitza tada dau
giau žinojo apie atominę jė
gą, negu bet kas kitas Ang-

i z

Washington. — CIO 
mitetas daro spaudimą 
natui, kad pataisytų

Chiang Kai-shek, viduri
nės Chinijos valdovas, keti
na atsilankyti Amerikon.

Šiomis dienomis gavau atvi
ruką iš Utah valstijos, tai 
Kristinos Stanislovaitienės, wa- 
terburietės veikėjos, kuri nu
vyko į Kaliforniją pas savo vy
rą, tarnaujantį laivyne.

Gaila, kad tokia stambi vei
kėja šiuo metu turėjo išvykti 
iš Waterburio.

Didžiausio jai pasisekimo 
saulėtoj Kalifornijoj !

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Pasitraukė Holandijos 
general- gubernatorius Ry
tinei Rolandų Indijai.

darbštus mechanikas, 
gauna paaukštinimą maši
nų fabrikuose. Tuomet ir

pažangiečiai jaučia- 
šis Demokratinių 

Suvažiavimas yra 
šaukiamas labai laiku ir gero
je vietoje... Mudu su J. J. 
Gerdausku jau tarėmės apie 
delegatų siuntimą. . .”

Conn, valstijos lietuviai vei
kėjai turėtų smarkiai subruz- 
ti Suvažiavimo klausimais. 
Laiko neperdaug!

V. J. Valley (Valaitis) 
iš New Britaino:

“Mes, 
me, kad

KRISLAI
Neleisią Bimbai Sugrįžti 
Conn. Valstijos Lietuviams.
Dar Apie Budenzą.
Kviečiasi Šostakovičių.

Rašo R. MIZARA
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Daugelis mūsų bendradar
bių ir veikėjų rašo laiškus, 
reiškiančius džiaugsmo Anta
no Bimbos Lietuvon išvykimu.

Kai demokratinio nusiteiki
mo lietuviai džiaugiasi, tai fa
šistinio plauko ponai tebeina 
iš galvos!

Girdėjom, jog Chicagos “ta- 
rybininkai” (kryžiokai) buvo 
sušaukę slaptą susirinkimą, 
kuriame planavo, ką daryti, 
kad pastoti kelią A. Bimbai 
sugrįžti!

Tie ponai talkon kviečiasi 
net Chicago Tribune išmin
čius !

Drąsiai jiems sakome: per- 
silpnos jūs, poneliai, išmintys 
ir pertrumpos rankos!

Atsivertęs “prie dvasios 
šventosios,” Louis F. Budenz’- 
as, nudūmęs į South Bend 
miestą, pareiškė: “komuniz
mas sunaikino asmens mąsty
mą ir nepaliečiamybę.”

O jeigu taip, tai Budenz’as 
dabar, pamatęs “tikrąją švie
są,” važinės su prakalbomis ir 
sieksis, aišku, atsteigti tai, ką 
komunizmas sugriovė.

Pats Budenzas išbuvo ko
munistiniame judėjime apie 
desėtką metų ir, jeigu jis, — 
nepastovus ir silpno nusistaty
mo žmogelis, — jaučiasi su
griautas, tai ką gi jis pasakys 
savo klausytojams ? !. . .

Antrą vertus, komunizmui 
pulti gili išmintis nereikalin
ga. Jei ne kas kitas, tai Hears- 
tas medžiagos suteiks užten
kamai.

Jei Budenzas mokėtų lietu
viškai skaityti, tai užtektų jam 
medžiagos iš lietuviško fa
šistinio arsenalo.

Viską suėmus, Daily Wor- 
kerio redakcijos ir komunistų 
partijos pirmininko Fosterio 
pareiškimas pilnai vykdosi: 
Budenzas pasitraukė iš darbi
ninku judėjimo ir atsistojo į 
reakcijos, j darbininką judėji
mo priešą pusę.

Tai bus naujas reakcijai 
kulkosvaidininkas. Kaip jam 
toji profesija vyks, gyvenimas 
parodys.

Garsusis Bostono Simfoni
jos Orkestras pakvietė žymųjį 
Tarybų Sąjungos kompozito
rių, Dmitrių Šostakovičių, at
vykti į Bostoną. *

Orkestro vadas, dr. Kousse- 
vitzky, taipgi orkestro globėjai 
prašo jaunąjį kompozitorių 
būti Bostone tuo laiku, kai šis 
orkestras atliks šostakovičiaus 
vėliausįjį kūrinį, Devintąją 
Simfoniją.

Jeigu šostakovičius kvieti
mą priims, tai Bostonas susi
lauks labai žymaus svečio,—• 
genijaus.

Anderson, Ind. — Laivy
no lėktuvas nukrito ant vie
nų namų ir sudegino juos, 
žuvo abudu lakūnai.
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CIO Delegatai Maskvoje 
Remia Amerikos - Sovietų 
Unijų Bendrą Komitetą

Maskva. — Sekmadienį 
čia buvo suruoštas masinis 
susirinkimas amerikiečiams 
CIO unijų delegatam priim
ti ir pagerbti. Susirinkimas 
įvyko didžiojoj patetiškoje 
Piliorių Svetainėj.

Sovietų darbo unijų są
jungos pirmininkas Vasilij 
Kuznecov savo kalboj siūlė 
įsteigti amerikiečių - Sovie
tų darbo unijų komitetą. 
Toks komitetas stiprintų 
“draugiškumą tarp mūsų 
tautų, o tatai reikalinga pa
saulinei taikai sustiprinti.”

CIO unijų centro vice-pir- 
mininkas Joseph Curran pa
reiškė :

“Mes stropiai remsime į- 
steigimą amerikiečių - So
vietų Darbo unijų komiteto.

Nutarta, kad 3 Didieji 
Sykiu Reikalaus Laivam 
Laisves DardaneHuose
London. — Maskvos ra

dijas priminė, jog preziden
tas Trumanas, maršalas 
Stalinas ir Anglijos premje
ras Attlee nutarė Potsda
mo - Berlyno konferencijoj, 
kad visi trys didieji talki
ninkai sykiu tarsis su Tur
kija apie laisvą jų laivų 
praleidimą per Dardanellų 
Sąsiaurį. Pagal Montreux 
sutartį, po Pirmojo pasau
linio karo buvo palikta Tur
kijai teisė nepraleist sveti
mų šalių karinių laivų per 
tą sąsiaurį. Tarimas buvo 
atkreiptas ypač prieš Sovie
tų Sąjungą. — Per Darda
nellų vandens rankovę, jun
giasi Juodoji Jūra su Aege- 
jaus ir Viduržemio • Jūro
mis.

Praeitą savaitę ameriko
nų spauda skelbė, kad Pot
sdamo konferencija, girdi, 
nusprendė, būk didieji tal
kininkai pavieniui, o ne sy
kiu tarsis su Turkija dėlei 
Montreaux sutarties pakei
timo. Sovietų žinių agentū
ra Tass sako, amerikiniai 
laikraščiai iškraipė Potsda
mo konferencijos nutarimą.

Man įsakyta užtikrinti jus, 
kad CIO visuomet veiks 
ranka rankon su Sovietų 
darbo unijomis.

“Kare mes davėme jums 
medžiaginės paramos; tuo 
būdu mes patys sau padė
jome, nes ačiū didvyriškai 
Raudonajai Armijai, buvo 
apsaugota gyvybė daugeliui 
tūkstančių Amerikos sūnų.

“Mes dar tik trumpai čia 
lankomės, bet jau pamatė
me jūsų dvasios didybę, ku
ri padarė jūsų kraštą tokiu 
didžiu.

“Mes nuoširdžiai sveiki
name didvyrišką Raudoną
ją Armiją, Sovietų darbo u- 
nijas, visą Sovietų tautą už 
visą tai, ko jie pasiekė di
džioj ir išmintingoj gene
ralissimo Stalino vadovybė
je.

“Tegyvuoja Spvietų dar
bo unijos! Tegyvuoja Ame
rikos darbo unijos! Tegy
vuoja didieji vadai —Stali
nas, Trumanas ir Attlee!”

CIO centro sekretorius- 
iždininkas James B Carey 
pareiškė:

“Aš beveik negaliu pats 
sau tikėti, jog esu Maskvoj.

(Tąsa 5-me pusi.)

TAKSUOT VIRŠPELNIUS 
REIKALAUJA CIO

ko- 
se- 

tak- 
sų bilių, kurį kongresmanai 
priėmė. Kongresmanai nu
tarė bilionais dolerių nu- 
mušt taksus nuo korporaci
jų viršpelnių, bet mažai te
siūlė palengvinti žmonių 
dauguomenei taksus. CIO 
reikalauja imti tuos pačius 
taksus nuo didžiųjų pelnų, 
o visai paliuosuoti nuo tak
sų pavienius, uždirbančius 
iki $1,000 per metus, ir ne
imti taksų iš vedusių, gau
nančių tik iki $2,000 per 
metus.

600,000 BALSVOS STREIKŲ 
KLAUSIMI DETROITU

Detroit. — 600 tūkstan
čių unijinių darbininkų De
troite ir apylinkėj tarp spa
lių 24 ir lapkričio 10 d. bal
suos klausimą, ar streikuot 
ar ne dėl reikalaujamų al
gos priedų. Valdinė Darbo 
Santykių Komisija užgyrė 
tokius balsavimus 42-se 
pramonėse bei fabrikuose. 
Jie užgirti pagal Smith- 
Connally įstatymą. >

Spalių 24 d. bus CIO 
Jungtin. Automobilių Dar
bininkų Unijos balsavimas 
streiko klausimu General 
Motors automobilių korpo
racijos įmonėse.’ Ant ryto-

jaus tos pačios unijos na
riai balsuos, ar streikuot 
prieš Chrysler automobilių 
fabrikus. Pradžioj kito mė
nesio skirta Fordo automo
bilių darbininkams pasisa
kyti per balsavimus, • ar jie 
eis streikan. Kiti balsavi
mai įvyks įvairiose kitose 
dirbyklose, samdančiose po 
kelis šimtus iki 10,000 žmo
nių.

Žymiausias Japonų Atominis
Mokslininkas Įspėja, kad

Sovietai Tuvį Atomų Bombą
I

San Francisco. — Ameri- tza prieš karą sugrįžo į Šo
kos Radijo kompanijos ko
respondentas Larry Tighe 
pranešė iš Tokio apie savo 
pasikalbėjimą su japonų 
profesorium Bunsaku Ara
katsu spalių 14 d. apie ato
minę bombą. Prof. Arakat
su, galva atomų branduolių 
fizikos skyriaus Imperato
riškame Kyoto Universite
te, sakė: Rusija, turbūt, jau 
išrado ir ištobulino atomi
nę bombą lygiai gerą arba 
geresnę, kaip Amerikos ato
minė bomba.

Kada Arakatsu mokinosi 
Cambridge U n iv ersitete 
Anglijoj, prieš 18 metų, tai 
jo profesorius buvo sovieti
nis mokslininkas Petras 
Kapitza, kuris jau tada 
darbavosi, spręsdamas ato
mų branduolių klausimus, 
pareiškė prof. Arakatsu.

(Anglai pyko, kad Kapi-

Arakatsu pastebėjo, jog 
prof. Kapitza, be kitko, iš
rado būdus, kaip skysčiais 
paversti lengviausias van
denilio ir helijo elementų 
dujas.

Kai dabar Chicago Times 
korespondentas Keith 
Wheeler ir šis radijo repor
teris pamatė Arakatsu la
boratoriją, jiedu “taip nus
tebo, kad beveik negalėjo 
žodžio ištarti”, matydami, 
kokių atradimų patys japo
nai padarė, artėdami prie 
atominės bombos išradimo, 
sako American Broadcast
ing Kompanijos radijo ko
respondentas.

ITALŲ MINIOS ŠAUKIA 
“ŠALIN' KARALIŲ!”

Roma. — Visoj Italijoje 
sekmadienį įvyko masiniai 
susirininkimai, daugiausiai 
sušaukti komunistų ■ ir so
cialistų vadovybėje. Didžia
me Milano mitinge kalbėjo 
socialistų vadas Pietro Ne- 
nni, vice premjeras, ir ko
munistų vadas Togliatti. 
Kaip Milane, taip kitur kal
bėtojai ir žmonių minios 
reikalavo nušluot karaliaus 
įstaigą, greitai sušaukt 
steigiamąjį seimą ir įkurti 
Italijos respubliką.

Romoje į susirinkimą Pa-

latine stadione sugužėjo 
daugybė žmonių. Veikimo 
Partijos vadas Comandini 
savo kalboj vadino kara
lių Viktorą Emmanuelį 
“mizernu žmogučiu ir įsi
senėjusiu išdaviku.” Klau
so vai šūkavo, jog karaliaus 
sūnus Humbertas, sosto .į- 
pėdinis, yra “smirdėlius!”

Komunistas kalbėtojas 
Luigi Longo, be kitko, rei
kalavo, kad talkininkai grą
žintų Italijai svarbiąją 
šiaurinę jos dalį, kuri vis 
dar užimta.

Kaip Sovietai Elgiasi su 
Vokiečiais Belaisviais

London. — Sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos, anglų ku
nigas Hewlett Johnson, 
Canterbury katedros deka
nas, pranešė, jog Sovietai 
žmoniškai naudoja vokie
čius belaisvius kaipo darbi
ninkus. Statybos darbuose 
ir fabrikuose ten vokiečiai 
dirba lygiomis su rusais. 
Už tą patį darbą jiė gauna 
tokią pat algą. Vokiečiams 
belaisviams skiriama tiek 
maisto, kaip, ir rusams. 
Jeigu vokietys gabus ir

gas Johnson sako:
“Aš nemačiau broliavimo 

tarp rusų ir vokiečių. Bet 
aš nemačiau ir šiurkštaus 
apsiėjimo su vokiečiais. Ru
sai iš prigimties nekerštin
gi. O sekmadienį visi ilsis” 
(kaip rusai, taip vokiečiai). 
Rusija, beje, jau bendrai 
sugrįžo prie šešių dienų 
darbo savaitės.”

ANGLAI-JAPONAI ŠAUDO JAVOS ŽMONES, 
SUKILUSIUS PRIEŠ HOLANDŲ GRĮŽIMĄ

. Batavia. — Rolandų ži
nių ageųfūra skelbė, kad 
“talkininkai užėmė Bata- 
vią”, Javos salos sostamies- 
tį vadinamoj Rolandų Ry
tinėj Indijoj.’

Javos patrijotai paskelbė 
visuotiną karą dėl savo ne
priklausomybės, prieš ho- 
landų grįžimą ir prieš ki
tus įsiveržėlius. Javos res- 
publikiečiai turi patrankų, 
tankų ir kitų ginklų, ku-

riuos iš japonų atėmė.
Anglų generolas. Haw

thorn, talkininkų koman- 
dierius, įsakė mirčia baust 
visus javiečius, kurie tuo
jau neatiduos ginklų arba 
priešinsis. Hawthorne įsa
kymu, ne tik anglai, bet ir 
japonai šaudo Javos patri- 
jotus. Javiečių sukilimo, ko
mitetas paskelbė visuotiną 
streiką prieš anglus ir ki
tus užpuolikus.

Lietuviai Fašistai Turi Savo 
Nacišką Policiją ir Palaiko 

Terorą Stovyklose
Frankfurt prie Mainzo.— 

Amerikonų užimtoje Vokie
tijos srityje yra 47,000 per
bėgusių iš Lietuvos fašisti
nių žmonių. Amerikos kari
ninkai priskaitė juos prie 
tokios pabėgėlių rūšies, ku
rių turbūt negalima bus 
grąžinti į Tarybinę Lietu
vą, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas (spa
lių 15 d. laidoje):

“Vienas oficierius * sakė: 
‘Apie 20,000 jų yra baisiai 
nusistatę piieš rusus ir 
karštai pritaria naciams. 
Pas mus dalykai kaip tai 
netvarkoj, kad mes naikina
me Vokietijos nacizmą, bet 
nuošaliai paliekame Balti
jos nacius stovyklose, net 
jų neišsijodami. Jie sto
vyklose suorganizavo slap
tąją savo policiją, kuri vei
kia taip, kaip nacių Gesta
po, ir ši policija sudraudžia 
tuos Baltijos žmones, kurie 
tikrai norėtų namo grįžti,’ 
kaip pastebėjo tas ameriko
nas karininkas.”

(Taigi smetonininkai tero
rizuoja demokratingesnius 
lietuvius, norinčius grįžti 
j Tarybų Lietuvą.)

Amerikonų globoj Vokie-

tijoj taip pat yra 61,000 
latvių ir 21,000 estų. “Dau
guma jų perėjo į Vokietiją, 
kada Raudonoji Armija 
1944 m. pradėjo artėti prie 
jų namų”, —rašo New Yor- 
ko Times korespondentas: 
‘Jie yra tikrų tikriausi na
ciai, ir kol mes nepaliesda
mi jų laikome juos stovyk
lose, mes duodame užtikri
nimą, jog kai užėmimas pa
sibaigs, vis dar didoka na* 
cių grupė veiks Europoj, 
nors mes apvalome pačią 
Vokietiją nuo nacizmo”, sa
kė tas jankių oficierius.

Vokietijoj buvo apie 2,- 
034,000 (daugiausiai varu 
sugabentų) sovietinių pilie
čių. Didžioji dauguma jų 

(Tąsa 5-me pusi.)

Maskva Peikia Anglų 
Teismą už Nacių Pik

tadarių Glostymą

SUŠAUDYTAS FRANCUOS 
IŠDAVIKAS LAVAL

Paryžius, spal. 15.— Teis
mo sprendimu, tapo sušau
dytas Franci jos išdavikas: 
Pierre Lavai, buvęs Vichy 
Franci j os premjeras, karš
tas nacių bendradarbis. Jis 
mėgino nusinuodyt, bet bu
vo atgaivintas ir sušaudy
tas.

London. — Anglų teis
mas Lueneburge, Vokieti
joj, glosto Kramerį ir kitus 
44 nacius, kurie žudė kita
taučius Belseno ir Oswie- 
cim koncentracijos stovyk
lose, sako Maskvos radijas.

Vienas'anglų oficierius, 
kaltinamųjų advokatas, pa
reiškė, jog ten buvo žudo
ma “žydiški išmatos.” Kiti 
anglų karininkai, paskirti 
kaip nacių advokatai, tvir
tino, jog pagal tarptautinius 
įstatymus vokiečiai turėję 
teisę elgtis su civiliais be
laisviais taip, kaip jiem pa
tiko, iki talkininkų kariuo
menė užėmė tas vietas.

Net anglų teismo proku
roras mažino Kramerio ir 
jo sėbrų-žmogžudžių kai
čią. Prokuroras priminė, 
kad vokiečiai fašistai turė
jo savo įstatymus, o šie kal
tinamieji, girdi, vykdė tuos 
įstatymus.

SU DVIEM LAIVAIS ŽU
VO 850 JAPONŲ

Tokio. — Minos artimuo
se Japonijai vandenyse su
draskė du laivus, su ku
riais žuvo 850 japonų.

FRANCU A ALKINA VOKIE 
ČIUS BELAISVIUS

Frankfurt prie Mainzo. manda dabar siunčia naują 
— Franci jos koncentracijos savo karininkų komisiją, 
stovyklose ir kalėjimuose kad vėl peržiūrėtų belaisvių 
vokiečiai belaisviai yra ai-1 stovyklas Francijoj ir Juo
kinami. Sergantiems vokie- tų platesnį raportą apie tai. 
čiams francūzai neduoda Amerikonai sutinka paimti 
medikalės pagalbos. Belais- savo globon 200,000 vokie- 
viai negauna blanketų ir ki-.čių belaisvių. Aukštieji jan- 
tų reikmenų.

Taip raportavo Amerikos 
karininkai, kurie tyrinėjo 
belaisvių būklę Francijoje. 
Tarptautinis Raudon. Kry
žius nufotografavo belais
vių grupes*- Fotografijos ro
do, kad belaisviai išbadėję, 
sudžiovinti. Amerikonų ko-

kių oficieriai jaučiasi, kad 
francūzai tokiu savo apsiė
jimu su belaisviais įžeidė 
Amerikos armijos garbę. 
Nes Jungt. Valstijų armija 
buvo davus užtikrinimą, 
kad su belaisviai bus žmo
niškai elgiamasi, pagal 
tarptautinę Genevos sutar-
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Raganą Medžiotojai Pradėsią 
Pulti Radijo Komentatorius! .

Taip vadinamasis “House Committee 
on Un-American Activities”, dvasinėje 
vadovybėje reakcininko kongresmano 
John E'. Rankino (iš Mississippi valsti
jos), mojasi pulti kiekvieną liberališkes- 
nį radijo komentatorių, kasdieniškų ži
nių aiškintoją.

Jau kai kurių komentatorių kalbos, sa
kytos per radiją, pareikalautos priduoti 
šiam komitetui. Neužilgo, menama, pa
tys komentartoriai bus pašaukti į Wa- 
shingtoną savotiškai inkvizicijai.

Turime atsiminti, kad Amerikoje yra 
nemažai radijo komentatorių, aiškinan
čių žinias ir įvykius, kurie nepatinka re
akcininkams.. j Prieš juos galanda peilį 
reakcinė National Association of Manu
facturers, — organizacija, kurią sudaro 
stambieji kapitalistai.

Menama, kad toki radijo komentato
riai , 'kaip Johannes Steel, Leland Stowe, 
William Gailmor, Walter Winchell, ir 
kt., bus pašaukti pas komitetą, nes prieš 
juos reakciniai fabrikantai jau seniai ga
landa peilį.

Jeigu reakcininkams pavyktų kaip 
nors liberališkesnius radijo komentato
rius išvyti iš radiofonų, tuomet Ameri
kos visuomenė negirdėtų teisingesnio 
balso per radiją; laisvės-žodis ten būtų 
pasmaugtas.

Tuo būdu Amerikos visuomenė privalo 
stovėti savo reikalų sargyboje.

esate bent vienas skaitę kuriame nors 
jų laikraštyje arba girdėję bent vieną 
kalbėtoją sakant, kad tie lietuviai, ku
rie bendradarbiavo su vokiečiais, laike 
nacių okupacijos, yra nusidėję prieš Lie
tuvą, prieš Jungtines Tautas? Jie to ne
rašo ir nesako. Net ir tie, kurie organi
zavo lietuviškus batalijomis talkininka
vimui vokiečiams, nelaikomi nusižengė
liais. Priešingai, jiems siunčiama pagal
ba.

“Iš kitos pusės, tie visi lietuviai, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu kovojo prieš 
vokiečius, kad greičiau išvyti juos, jiems 
kvislingai, išdavikai ir t.t. Jie nebegali 
išgalvoti žodžių tiem kovotojam smerk
ti. Kad sumanytų, tai šaukšte vandens 
paskandintų. Dar daugiau, jie prakeikia 
ir tuos, kurie užgiria lietuvių kovotojus, 
kovojusius išvien su Raudonąja Armija, 
kad pagreitinti vokiečių išvijimą.

“Ką tas parodo? Ar ne. tą, kad tary- 
bininkai su naciais, su jų talkininkais? 
Kitaip ir negali būti. Jie 100 nuošimčių 
su Jungtinių Tautų priešais. Jiems drau
gai visi, kurie ėjo su naciais, o priešai, 
kurie kovojo prieš nacius.

“Tas faktas, kad jie priešingi Lietu
vos susidėjimui su Sovietų Sąjunga, to
kio nusistatymo visai nepateisina. Če
koslovakija ir kitos šalys nesideda prie 
Sovietų Sąjungos ir gal nesidės, bet vis
tiek jos savo priešais skaito ne tuos, ku
rie padėjo Raudonajai Armijai, o tuos, 
kurie padėjo naciams.

“Čia reikia pasakyti dar štai ką. Na
cių laimėjimas būtų buvęs pražūtis Lie
tuvai, kaip ir kitoms valstybėms. Vokie
tija buvo ir bus Lietuvos vyriausias pa- 
,vojus. Kas norėjo nacių pergalės, kas 
vienu ar kitu būdu talkininkavo jiems, 
tas kasė duobę Lietuvai. O mūsų tarybi- 
ninkai visom keturiom su tais, kurie or
ganizavo lietuvius į nacių batalijomis. Ir 
jie dar pyksta, kad kas vadina juos 
Jungtinių Tautų priešais.”

Laiškai iš Lietuvos
K. J. Abakan, Easton, 

Pa., prisiuntė sekamą laiš
ką, gautą iš Lietuvoj:

Birželio 8 d., 1945.
Brangi Tetute!
Jus visus nuoširdžiausia 

sveikinam mes, nors ne vi
si, tik tie, kurie dar išlikom 
gyvi nuo baisaus karo.

Brangi tetute, kaip liud- 
buvo šis laikotarpis,

Padėtis New Yorko Laivakrovią 
Streike

Streikuoją New Yorko laivakroviai, 
pasirodo, streikuoja ne tik prieš samdy
tojus, bet ir prieš “savo vadą”, amžinąjį 
prezidentą Joe Ryan’ą. šis tipas yra žy
mus reakcininkas. Gaudamas metams 
$20,000 algos, turėdamas užtikrintą vie
tą “iki gyvos galvos”, jis nepaiso darbi
ninkų reikalavimų ir su jais nesiskaito.

Jis vertė streikierius grįžti darban, 
bet streikieriai jie neklausė ir neklausys. 
Laivakroviai siekiasi “duoti jam saktį”!

Streikieriai pasirįžo tartis su samdyto
jais be savo “vado.” Jie išrinko savo ko
mitetą ir nori, kad jis kalbėtų jų vardu, 
kad jis jų vardu darytų sutartį su sam- 

• dy to jais.

Demokratiniai Kraštai ir 
Lietuviškieji Kryžiokai

Lietuviškieji kryžiokai, besivadiną
• “tarybininkais” (nuo ’’Amerikos Lietu- 
■ vių Tarybos”) dažnai plepa apie demok-
• ratiją ir neva pritaria demokratiškoms 
šalims. Bet pritaria tik ten, kur tai ne
liečia lietuvių tautos priešų, lietuviškųjų 
hitlerininkų, tiek daug žalos atlikusių 
Lietuvai. Tuo klausimu plačiau pasako 
kanadiečių “Liaudies Balsas”, kurio nuo
monę mes žemiau paduodame:

“Francijoj, Belgijoj ir visose kitose 
Šalyse, kurios buvo vokiečių okupuotos, 
jau nuteista visa eilė asmenų už talki
ninkavimą naciams laike okupacijos. Ne- 
kurie nuteisti mirtin. šiomis dienomis 
teisiamas Lavalis, Franci jos premjeras 
prie vokiečių. Francūzai nekenčia jo la
biau už visus kitus. .

“Mums neteko matyti spaudoj ar gir
dėti per radiją, kad bent viena valdžia, 
einanti iš vieno su Britanija, Amerika ir 
Sovietų Sąjunga, būtų kaltinusi ar bau- 
dusi savo piliečius už talkininkavimą vie
nai kuriai iš paminėtų didžiųjų talki
ninkių. Priešingai, atsižymėję darbais ir 
kova sąjungininkų naudai apdovanojami 
medaliais.

“Kaip yra su mūsų tarybininkais? Ar

Siūlo Hitleriškus Planus
Hitleris, siekdamas pavergti pasaulį, 

buvo suorganizavęs plačiai savo šnipų ir 
penktosios kolonos veiklą kitose šalyse. 
Kada jis rengėsi pulti Sovietų Sąjunga, 
tai ne vien jis, bet visi reakcininkai, jų 
tarpe ir lietuviški, manė, kad užteks už
pulti, kaip Sovietų šalyj prasidės suki
limai. Visi jie apsiriko. Karo sąlygose 
pasirodė, kad Sovietų Sąjungos liaudis 
taip apsivienijo aplinkui savo vyriausybę' 
ir Komunistų Partiją, kaip ji niekados 
pirmiau dar nebuvo. Sovietų Sąjunga bu
vo vieninga ir ten neturėjo pasisekimo 
nei Hitlerio šnipai, nei bandymas suda
ryti veiklą penktosios kolonos, nei nu
mesti iš lėktuvų diversantai.

Rodosi, kad iš to turėtų pasimokyti vi
si reakcininkai, bet taip nėra. Jie ardo 
Jungtinių Tautų Organizaciją taikos pa
laikymui, jie planuoja ir suokalbiauja, 
kad uždegus naują karą prieš Sovietų 
šalį, štai New Yorke išeinąs dienraštis 
“Daily News” spalių 4 d. redakcinia
me tarpe kitko rašo:

“Mums reikalinga šnipavimo sistema, 
kuri informuotų mūsų valdžią... apie Ru
siją... Ten (Sovietų Sąjungoj) yra daug 
žmonių, kurie nemyli komunistų dikta
tūros... Ir sugabi Jungt. Valstijų šnipa
vimo sistema galėtų užmegsti ryšius su 
tais žmonėmis ir jie praleistų mums in
formacijas...”

Atrodo, kad tie ponai nieko neišmoko 
iš baisaus karo. Jie siūlo Hitlerio meto
das. Jie ir tęsia šmeižtų kampaniją, ko
kią vedė hitlerininkai. Bet tas ne tik ne
padeda Amerikai ir kitoms šalims pa
saulyj atsteigti taikų, ramų ir žmonišką' 
piliečių gyvenimą, bet labai tam kenkia.

Toji šmeižtų kampanija ir toki provo- 
katoriški pasiūlymai labai- kenkia Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos glaudiems san
tykiams, o tas kenkia Amerikos žmonių 
gerovei.

NEW YORK

nas 
kada negalėjom parašyti 
jums 
kaip jūs gyvenat: ar gyvi ir 
sveiki. Dabar, po tokios 
šiurpulingos karo pašvais
tės, su džiaugsmu ir meile 
rašom jums laišką, nors ti
krai nežinom,' ar visi gyvi 
ir sveiki. Bet šiek tiek žinių 
jau turime. Buvo atvažia
vęs Kaupas Pranas. Jis sa
kė gavęs nuo jūsų laišką.

Dabar ' parašysiu, nors 
gal būt, tetute, jums ir ne
įdomu, kaip mes praleidome 
karą. Tai buvo tas, ko dar 
nebuvom matę. Pirmiausia 
pradėjo vokiečiai trauktis 

ir plėšti gyventojus.. Žino
ma, tai buvo ne visur, tik 
ten, kur stovėjo frontas. 
Tie, kurie traukėsi, išvarė 
mūsų keturias karves, atė
mė arklius ir kiaules. Tai 
dar buvo ne viskas. Kai 
pradėjo aplinkui granatos 
sprogti ir lėktuvai bombar
duoti, nereikėjo tuomet nie
ko: palikom namus ir vis
ką, kas dar buvo likę, iš
bėgom; sakėm, kad nieko 
nereikia. Norėjom tik gyvi 
išlikti. Po mūšio pargrįžę 
džiaugėmės, kad radom 
sveikus namus, o apie kitką 
nėra nei kalbos. Buvom už- 
sikasę drabužius, indus ir 
maistą, o radom tik tuščias 
duobes. Manėm, kad taip ir 
praeis. Bet buvo dar ne vi
skas. Vokiečiai atmušė ke- 
lioliką kilometrų rusų fron
tą. Vėl vokiečių buvo pilna. 
Pas mus stovėjo apie 40 vo
kiečių su 28 arkliais. Sušė
rė visą pašarą. Nupjovė, iš
kūlė ir išsivežė javus. Tuo-' 
met jie buvo šeimininkai, o 
ne mes. ' n

Bet neilgai jie džiaugėsi 
pas mus. Kai rusai pradėjo 
juos vaišinti, vokiečiai bego 
kas kaip įmanė. Vieni išsi
vežė kai ką, o kiti išbėgo 
net kepures palikę. Tai bu
vo baisus momentas. Tas 
vyko visą dieįą, rugsėjo 8, 
1944 metais. Tą dieną atro-' 
dė, kad dangus maišėsi su 
žeme. Matėsi tik didžiuliai 
durnų ir dulkių debesys, ku
rie susidarė bombarduojant 
iš lėktuvų. Ir matėsi karšti 
ugnies liežuviai, kai degė 
kaimynų namai. Fronto 
pralaužimo dieną virš mū
sų galvų lyg varnų būrys 
lakstė rusų lėktuvai, kurie 
vis naikino savo priešus. Į 
mūsų kiemą numetė dvi 
bombas. Viena suardė dar
žinę, šulinį, nudraskė sto
gus ir išmušė vokiečių ark
lius, kuriuos jie buvo atėmę 
nuo lietuvių. Antra bomba 
krito prie pat mūsų gyve
namo namo. Išmušė didžiu
lę duobę. Pade jom kelias 
savaites darbo, kol ją užly- 
ginom. Neturime suprati
mo, kaip ji visiškai nesu
griovė namo, o tik apardė. 
Tuo momentu mes visi bu- 
Vom bunkery. Tik tokia pa- 
gelba išlikome visi gyvi, iš
skyrus brolį Stasį, apie kurį 
ir dabar nieko nežinom: ar 
jis išliko kur gyvas, ar žu
vo.

Dabar, tetute, jau pradė
jom šiaip taip gyventi. Tu
rim vieną karvę, porą ark
lių. Šiaip taip užsėjom lau
kus. Džiaugiamės tik tuo, 
kad likom nesužeisti karo 
audrose. Daug žmonių liko 
amžini karo invalidai.

Turiu, tetute, priminti,

laiško, nežinojome,

kad jūsų sesuo, o mano ma
ma, iš po karo audrų labai 
paseno ir atsimainė. Ji daž
nai prašydavo mane, kad 
rašyčiau jums laišką. Kai 
sužinojom, kad laiškai eina,* 
tai su džiaugsmu pradėjom 
rašyti.

O dabar, tetute, labai 
prašome mes visi, o labiau
sia mama, kad parašytumėt 
mums laišką, kaip gyvena
te.

Brangi tetute, gal neper- 
skaitysite mano rašto, 
nes rašau labai skubinda
ma. Prašau atleisti. Tai tuo 
ir baigsiu. Sudie, sudie.

Petronėlė šiuškutė
Andžiulių kaimas, 
Raseinių apskritis.

S. U. Motiejūnas, 
liamstown, N. Y., prisiuntė 
sekamą laišką, gautą iš 
Lietuvos:

Liepos 6, 1945.
Gerbiamas Švogerėli ir 

Sesute Elzbieta:
Širdingai dėkojam už jū

sų laišką. Kaip mums link
sma, kad jūs dar mūsų ne
užmiršote, ir kaip malonu, 
kad dar jūs gyvi ir sveiki. 
Labai apgailestaujame dėl 
jūsų brangios dukters Emi
lijos mirties.

Jūs klausiate, kaip mes 
gyvename. Labai nukentė
jom nuo tų vokiečių krau
gerių. Sugriovė trobas, su
degino; numynė javus. Bai
siai daug vargo turėjom 
pakelti, kol pagaliau Rau
donoji Armija išvijo vokie
čius.

Nužudė vokiečiai ir ma-

Wil-

no vyrą Joną. Mirė jau per- 
nąi ir mūsų mo
tinėlė. Duktė Alek
sė buvo ištekėjus, bet jos 
vyras dabar žuvo fronte ko
vojant su vokiečiais. Dar 
namuose yra du sūnūs. Vy
resnysis Jonas mokosi mo
kykloj, o jaunesnysis Pran
ciškus 12 metų padeda man 
dirbti. Taip ir vargstame 
vieni be tėvelio palikę. Jū
sų brolis Antanas taip jau 
mirė antri metai.

Mano sūnus Jonas labai 
norėtų susirašyti laiškais 
su Jūsų vaikeliais. Tik no
rėčiau paklausti, ar jie lie
tuviškai moka, ir kokias 
kitas kalbas jie vartoja. Gal 
jie moka rašyti rusiškai ar 
vokiškai. Tad galėtume ir 
mes taip parašyti.

Žinai, sesute, aš visai pa
senau per tą karą iš prie
žasties visokių bėdų ir ne* 
laimių.. Jūs buvote laimin
giausia. Jūsų vokiečiai ne
siekė bombarduoti. O mes 
gyvenom kaip pekloj, kuo
met frontas ėjo. Daugiau 
nieko mums nereikėjo, tik 
žiūrėjom, kad kaip nors gy
vi išliktume. Bet vistiek ne 
visi likom gyvi. Kaip minė
jau, vokiečiai užmušė ma
no vyrą.

Dabar vėl, karo audrai 
praėjus, žiūrime kaip pra
dėti gyventi.

Sudiev. Paliekame lauk
dami vėl jūsų laiško. .

Barbora Strelčiūnienė 
Kamėnai, Biržų apskr.

Norvegijos teismas atme
tė apeliaciją išdaviko Kvis- 
lingo, kuris nusmelktas 
mirti.

Strike Referee

F ER Supreme Court Justice 
nge Frankenthaler (above) is 
,vn at a press conference after 

he was named by Gov. Thomas E. 
]); . ?y of New York to arbitrate the 
<17 Frances between New York City 
hu'lding owners and building serv
ice employees. (^International)

Binghamton, N. Y
Klaidų Pataisymas

Laisvėj, iš spalių 6 d., kur 
pasakyta, kad valgant Annei 
Mikalauskaitei įstrigo vištos 
kaulas, tai turėjo būti: Mrs. 
Steve Baka (Mikalauskaitei). 
Mat, čia yra ir antra Anna 
Mikalauskaitė, kuri nevedus.

Taipgi tarpe aukotojų pa
skelbta Walter Tingunas, o 
turėjo būti Walter Tinkunas. 
Kur pasakyta, kad aukavo $1 
A. Bagdonienė, tai turėjo bū
ti A. T. Bagdonai. Klaidas pa
taisau ir minimus asmenis at
siprašau.

J. K. Navalinskienė.

Lietuvių Darbininkų Namo Bendroves 
Direktorių Tarybos Pranešimas

Jei dalininkas Ąšerininkas) parduotų 
savo šėrus kam kitam, ne Liet. Darb. 
Namo Bendrovei, vistiek bendrovė paro- 
kuos 10% transakcijos kaštams. Nes už 
tokias transakcijas reikia mokėti val
džiai taksai ir yra kitokių kaštų. Šerų 
atpirkimo reikalu direktorių taryba da
rys savo sprendimą kiekvienais metais. 
Jei kada būtų sunkumų atpirkti šėrus, 
tai direktorių taryba gali padaryti ir 
skirtingą tarimą nuo aukščiau minėto. 
Tačiau Šerų atpirkimo klausimas direk
torių tarybos bus sprendžiamas kiekvie
nais metais.

Liet. Darb. Namo Bendrovė mokės di
videndus šėrininkams, kada bus pelno. 
Dividendų atmokėjimą taipgi kiekvie
nais metais spręs Direktorių Taryba.

Visus, pritariančius įsteigimui minėto 
namo, prašome tuojau įsigyti šėrus. 
Siųsdami už šėrus pinigus, money-orde- 
rius ar čekius .išrašykite sekamu var
du:

Home for Lithuanian Workers, Inc., 
ir siųskite 46 Ten Eyck St., Bi^>oklyn 6,

Šiuomi pranešame, kad Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės reikalai jau 
pilnai sutvarkyti ir akcijos (Šerai) jau 
parduodami. Pirma buvo Capital Stock 
$25,000.00. Dabar New Yorko valstijos 
valdžios leidimu, Capital Stock yra pa
keltas iki $75,000.00.

Akcijos (šėro) kaina yra $25.00. As
muo ar organizacija gali pirkti ir dau
giau kaip po vieną šėrą. Balsas nuo Še
ro. Balsuot bus galima ir proksėmis. Tad 
ir toliau gyvenantieji pasinaudos balsa
vimu.

Liet. Darb. Namo Bendrovės metiniai 
suvažiavimai įvyks kartą į metus pas
kutinį šeštadienį sausio mėnesio, Brook-

Svarbiausiu tikslu šios bendrovės da
bartiniu laiku yra įsteigti Didžiojo New 
Yorko apylinkes lietuviams namą, kuris 
tarnautų kaipo centras kultūrinei ir 
bendrai visuomeninei veiklai. Namo į- 
steigimui nebus renkama aukos. Namo 
reikalai bus vedami bizniškai.

Liet. Darb. Namo Bendrovės direkto
rių taryba nutarė atpirkti šėrus iš tų 
šėrininkų, kurie norės parduoti. Bendro
vė, atpirkdama šėrus atsiskaitys 10% 
transakcijų kaštus.

L. D. N. Bendrov. Direktorių Taryba: 
Motiejus Klimas, Prezidentas 
Vinceht Chepulis, Sekretorius.

Penki Lancaster,' Pa., policistai užatakavę streikierį prieš Conestoga Tran
sportation Co. iNežiūrint ataką, nors privargo, tačiau unijistai, nariai Amal
gamated Ass’n of Street & Elėctrič Railway Employees (AFL) Lokalo 1241, 
vis vien laimėjo streiką, išsilaikę jame 27 dienas.

• • V. f Z V <

WAR HIND



Antradienis, Spalių 16', 194# 
■ ■ ■ hi i i i iį« iim■— ■■■■■■ > į »ii iąĮM paimami ^reČias puslapis

Vilniuje Prieš Vienerius Metus
Jau liepos 6 d. Vilniuje nebe

buvo policijos. Ji pabėgo. Kar
tu ėmė bėgti visos vokiečių civi
linės įstaigos. Paskui jas su
skato bėgti ir vokiečių pastur
lakos. Gedimino ir Ukmergės 
gatvės buvo užtvindytos sunk
vežimių su bėgliais, kurie trau
kė į vakarus. Pradėta bauginti 
ir nekalti gyventojai, kurie 
siaubo apimti, greta su vokie
čių pakalikais, ėmė bėgti nuo 
prasidedančio esesininkų tero
ro. Paskutinėmis dienomis, 
ruošdamiesi ginti Vilnių, hitle
rininkai prieš ramius miesto 
gyventojus ypatingai išplėtė 
terorą, pradėjo varyti žmones 
iš miesto ir juos žudyti. Pabū
gę gyventojai, nenorėję pasi
traukti iš gimtojo miesto, ėmė 
didelėmis grupėmis slėptis 
stambesniųjų namų rūsiuose. 
Bet sužvėrėję budeliai ir čia jų 
nepaliko ramybėje.

40-ties žmonių grupė, kurioje 
buvo ir šį faktą papasakojęs 
vilnietis Zenonas Grigonis, pa
sislėpė giliame rūsyje. Aplinkui 
siautė esesininkai, kurie šaudė 
į visas puses ir mėtė granatas 
į rūsius, kuriuose, jų manymu, 
turėjo būti pasislėpę žmonės, 
įsiviešpatavo toks siaubas, kad 
šios grupės rūsyje septyni žmo
nės išprotėjo. Gretimame rū
syje, kur taip pat buvo pasislė
pusi grupė žmonių, viena mo
tina pati savo rankom pa
smaugė savo ketverių metų kū
dikį, kuris, išsigandęs triukšmo, 
ėmė verkti ir galėjo išduoti slė
pimosi vietą. Vėliau motina ir 
pati nusižudė. Daugelis vilnie
čių patys matė, kaip hitlerinin
kai apsupo vieną namą, kuria
me buvo pabėgę iš koncentraci
jos stovyklos patriotai. Laisvės 
kovotojai griežtai atsisakė 
įvykdyti vokiečių reikalavimą 
pasiduoti ir rudieji niekšai su
degino namus kartu su juose 
buvusiais žmonėmis. Daugelyje 
vietų hitlerininkai, įsiveržę į 
rūsius, kur slapstėsi nuo išva
rymo gyventojai, tėvų akivaiz
doje išprievartavo daug lietu
vaičių bei lenkaičių ir po to sa
vo aukas sušaudė. Dalis univer
siteto profesūros liko saugoti 
universiteto turto. Vokiečiai 
juos ištraukė iš slėptuvės ir su
varė į kiną “Pan.” Kada ten 
buvo suvaryta apie 500 žmonių, 
vokiečiai kiną padegė. Dalis 
žmonių žuvo liepsnose. Išsigel
bėti pavyko profesoriams Bie- 
liukui, Baldžiui, Karsavinui ir 
Sezemanui.

Negeriau įvyko ir su dauge
liu tų, kurie, pabūgę vokiečių 
grąsinimų, išvyko iš miesto va
karų kryptim. Matydami, kad 
išvarytieji civiliai stengiasi at
silikti nuo besitraukiančiųjų 
karinių dalių, hitlerininkaijuos 
pradėjo šaudyt. Daugeliui žmo
nių pavyko išsigelbėti aplinki
niuose miškuose, tačiau nema
žai žuvo nuo siautėjančių esesi
ninkų.

Artėjant frontui, prie Vil
niaus buvo pradėti statyti’ su
stiprinimai. Į darbus vokiečiai 
varė visokio amžiaus žmones, 
net vos paeiti galinčius ligo
nius. Darbų prievaizdų elgesys 
buvo tiesiog gyvuliškas. Dau
gelis vyrų, kurie buvo atvaryti 
į darbus, atgal nebegrįžo: jie 
buvo prievarta aprengti vokiš
kom uniformom ir išvaryti 
fronto link. Kiti žmonės, statę 
sustiprinimus, išbėgiojo.

Tikrasis hitlerinių barba
rų veidas pasireiškė liepos 7 d., 
kada vokiečiai pradėjo sprog
dinti ir deginti Vilnių. Siste
mingu deginimu stengtasi su
naikinti namus, su visa juose 
buvusia manta ir žmonėmis. 
Kelios dienos prieš mūšius visi 
Vilniaus ugniagesiai buvo prie
varta išgabenti iš miesto. Vo
kiečiai namus padeginėjo api
pildami juos skystu degalų. Gy
ventojai, mėginusieji gesinti 
gaisrą, buvo šaudomi iš kulko
svaidžių, o buvusieji namuose 
turėjo gyvi sudegti, kaip tai 
buvo Didžiojoj g. Nr. 18 ir ki
tur. Vokiečių padegtas Vilnius 
degė daugiau kaip 5 dienas. 
“Spindulio” spaustuvėje liko iš
spausdintas gebietskomisaro 
pasirašytas patvarkymas^ įsa

kas Vilniaus gyventojams pa
likti miestą, nes, girdi, Vilniaus 
gaisrų liepsnose visi iškepsią.•> * * *

Nedrįsdami atvirai naikinti 
įžymesnių Vilniaus meno pa
minklų, hitlerininkai griebėsi 
niekšiškos provokacijos. Prie 
pat Vilniaus statybos įžymeny- 
bių jie įsirengė artilerijos bei 
kulkosvaidžių lizdus. Minosvai 
džių lizdų vainikas supo Vil
niaus katedrą, aukštinės Pilies 
bokštą ir Lietuvos Mokslų Aka
demijos Biblioteką. Aplink šv. 
Onos, Bernardinų, šv. Mykolo 
bažnyčią bei Dailės Akademi
jos Rūmus buvo įrengta daug 
artilerijos ugniaviečių, šv. Jo
no bažnyčios bokšte, Pilies bok
šte, Dievo Motinos cerkvės bok
štuose ir kitose šventyklose bu
vo įrengti kulkosvaidžių lizdai. 
Betarpiškai prie gražiosios šv. 
Onos bažnyčios šoninės sienos 
buvo vokiečių kariuomenės da
linio 'pastatytas skystojo kuro 
sandėlis. Betarpiškoje Bernar
dinų bažnyčios kaimynystėje 
esanti vandentiekio stotis buvo 
su pamatais išsprogdinta, ir la
bai stiprus sprogimas grėsė su
naikinti ypač vertingą senes- 
niąją šios bažnyčios dalį — už
pakalinę varpinę. Misionierių 
bažnyčios kaiminystėje vokie
čiai įrengė gelžbetoninius' bun
kerius su artilerijos pabūklais.

Aplamai, mūšių metu Vilniu
je vokiečiai elgėsi kaip rafinuo
čiausi barbarai. Tačiau Raudo
noji Armija nesidavė šiai niek
šiškai vokiečių provokacijai ir 
mūšius vedė taip, kad ypatin
giau nenukentėjo nė vienas ar
chitektūros meno kūrinys, kurį 
vokiečiai buvo numatę sunai
kinti. , Kai kurie architektūros 
meno paminklai kad ir nuken
tėjo mūšių metu, tačiau nežy
miai. Dėkui šauniajai Raudo
najai Armijai, didžiosios dalies 
Vilniaus meno ir kultūros pa
minklų, dėl staigių ir apsupan
čių karo veiksmų, hitlerinin
kams nepavyko sunaikinti.

Tenka dar pastebėti, kad vo
kiečių buvo padegti gyvena
mieji namai, esantieji Aušros 
Vartų koplyčios ir šv. Teresės 
bažnyčios betarpiškoje kaimi
nystėje, tikintis, matyt, ir pa
staruosius sudegsiant. Gaisrai 
grėsė istoriniams pastatams, ta
čiaus veržlūs Raudonosios Ar
mijos manevrai vokiečių užma
čioms laiku užkirto kelią ir 
šiuos pastatus išgelbėjo nuo vi
siško jų sunaikinimo. 

* * *
Trečiojo Baltarusijos fronto 

kariuomenė- vadovaujama ar
mijos generolo Černiachovskio, 
užėmusi Minską, savo pagrindi
nį smūgį nukreipė į Vilnių.

čia, neskaitant iš Baltarusi
jos atsitraukusių sutriuškintų 
hitlerininkų armijų likučių, vo
kiečių karo vadovybė skubiai 
permetė eilę naujų dalinių iš 
Vokietijos: pastiprinimai buvo 
gabenami į Vilnių traukiniais, 
sunkvežimiais, transportiniais 
lėktuvais. Nuo liepos 2 iki 8 d. 
į Vilnių iš Vokietijos atvyko 
tūkstančiai kareivių bei kari
ninkų.

Mūšis dėl Vilniaus prasidė
jo prie Smargonės, kurią užim
ti padėjo Lietuvos partizanai, 
sudavę nelauktą smūgį iš užnu
gario vokiečių įgulai, gynusiai 
Smargonę. Liepos 6 d., po 
smarkaus bombardavimo iš oro, 
miesto pietryčiuose prasidėjo 
mūšiai dėl netarpiško priėjimo 
prie Vilniaus. Tuo būdu liepos 
7 d. 7 'vai. 20 min. Tarybų Są
jungos Didvyrio tankų kariuo
menės generolo majoro Asla
novo tankistai iš 'rytų pusės 
priėjo Vilniaus pakraščius. 
Kartu iš šiaurės rytų ir pietry
čių prie Vilniaus priėjo eilė kitų 
Raudonosios Armijos junginių 
— pėstininkų bei tankų. Moto
rizuoti daliniai persikėlė per 
Nerį 10 km. į šiaurę nuo Vil
niaus ir įsiveržė į sostinę. Į 
miesto centrą, nepaisydami 
smarkios vokiečių ugnies, pir
mieji įsiveržė grupė tarybinių 
tankistų, kurie išžvalgę vokie
čių pozicijas ir užfiksavę ug
niavietes — grįžo atgal. Po 
šios žvalgybos vokiečiai tą die- 

na net 12 kartų kontratakavo 
tarybines pozicijas, tačiau ge
nerolo Aslanovo tankistai jas 
visas atmušė ir įsistiprino ry
tinėje miesto dalyje. Liepos 8 
d. tankistai, atmušę dar dvi vo
kiečių kontratakas, drauge su 
atėjusiais pėstininkais pradėjo 
kovą dėl naujų miesto rajonų. 
Tuo pat metu Vilniaus pietry
čių pakraščiuose pradėjo kovą 
generolo majoro Kalinino pės
tininkai, o šiaurinėje sostinės 
dalyje—Tarybų Sąjungos Did
vyrio generolo majoro Kazar- 
jano pėstininkai. 20:30 vai. 
prasidėjo šturmas. Kai gatvėse 
vis labiau smarkėjo mūšiai, tan
kai apėjo Vilnių iš pietvakarių, 
o pėstininkai — iš šiaurės va
karų, atkirsdami vokiečiams vi
sus pasitraukimo kelius. Liepos 
9 d. vakare viršum Vilniaus pa
sirodė vokiečių transportiniai 
lėktuvai, iš kurių ėmė šokti pa
rašiutininkai, tačiau mūsų ze
nitiniai kulkosvaidžiai didesnę 
jų dalį sunaikino ore, o kiti, 
nusileidę į jau’ išvaduotus mie
sto rajonus, buvo paimti nelais
vėn. Tankai, motorizuoti dali
niai ir pėstininkai geležiniu ra
tu apjuosė paskutinę vokiečių 
poziciją — centrinę katedros 
aikštę, kurią gynė rinktiniai 
hitleriniai daliniai. Paskutinis 
mūšis užtruko dvi su puse va
landos ir liepos 13 d. rytą, už
ėmus aikštę, Vilnius buvo visiš
kai išlaisvintas.

Hitlerininkai Vilniuje nete
ko daugiau kaip 8,000 karių 
užmuštais ir daugiau kai 5,000 
paimtais į nelaisvę. Raudono
ji Armija čia paėmė 156 lauko 
pabūklus, 68 tankus bei vikšri
nius pabūklus, 1,500 automaši
nų, 300 kulkosvaidžių, 7,000 
šautuvų bei automatų, 100 mo
tociklų, 500 arklių, 56 sandė
lius su šaudmenimis, 97 sandė
lius su kariniu turtu bei mais
tu, 6 traukinius su kroviniais 
ir daug kito karinio turto. 

•> * $ *
Mūsų mylimą sostinę vaduoti 

daug padėjo ir Lietuvos parti
zanai. Aplamai, Vilpiaus kraš
tas — vienas žymiausiųjų par
tizaninio judėjimo Lietuvoje 
židinių. Dar prieš priartėjant 
prie Vilniaus Raudonajai Armi
jai, partizanai Vilniuje išsprog
dino elektros transformatorių. 
Tuo būdu kariškos dirbtuvės, 
betarpiai susijusios su frontu, 
kelioms dienoms neteko elek
tros srovės.

Partizanams padėjo ir kiti 
gyventojai. Tarybinei santvar
kai likę ištikimi asmenys su
naikino didžiulius intendantū- 
ręs sandėlius ir įvykdė eilę kitų 
diversijos aktų, kas taip pat pa
dėjo sutrikdyti tiekimą visiškai 
priartėjusiam frontui.

Dėl Lietuvos sostinės išvada
vimo kovėsi Adomo Mickevi
čiaus vardo partizanų būrys, 
kuris mūšius dėl miesto garbin
gai baigė Vilniaus gatvėse.

Vilniaus kovos prieš vokiečiu 
istorijon didvyrišką puslapį į- 
rašė ir Vilniaus getto. Jame už
daryti žydai suorganizavo par
tizanų būrį, kurio priešaky at
sistojo sumanus vyras .— dar
bininkas Vitenbergas. Išspru
kę iš getto, žydai partizanai nu
leido nuo bėgių karinį traukinį, 
susprogdino jį dar getto savo 
pačių pagamintomis minomis. 
Šie partizanai taip pat suorga
nizavo eilę diversinių aktų šaud
menų sandėliuose bei įmonėse, 
kuriose jie dirbo. Rizikuodami 
gyvybe, jie teikė pagalbą karo 
belaisviams, tarybinių kovoto
jų ir vadų žmonoms bei vai
kams. Galutino getto likvidavf- 
mo dieną žydų partizanų gru- 
■pė prasimušė į miškus, susijun
gė su savo broliais lietuviais ir 
tęsė kovą dėl sostinės.

' * * *
Išmušus vokiečius iš Vilniaus, 

mieste rasti baisūs vaizdai. Vo
kiečiai degė aršia neapykanta 
lietuvių tautai ir lietuvių ’ kul
tūrai. Nebesuskubę sunaikinti, 
vokiečiai pribiauriojo Vilniaus 
Dailės Akademijos studijas, 
daug žodyno ir tautosakos Lie
tuvių Mokslo Draugijos archy
vuose jie išdraskė ir išmėtė, 
daug muziejinių vertybių jie 

suhaikiho arba išvežė Vokieti
jon.

Iš paskutinių jie stengėsi 
sunaikinti ir pramonės įmones. 
Siekdami dirbančiuosius įstum
ti į vargą ir tuo vėliau sukelti 
jų nepasitenkinimą tarybine 
santvarka, vokiečiai susprogdi
no visus elektros energijos šal
tinius, vandentiekį, maisto ga
mybos įmones.

Iš miškų, iš slėptuvių po vie
ną ėmė rinktis gyventojai, svei
kose išlikusiose dirbtuvėse pa
sirodė vienas kitas darbininkas. 
Rausdamiesi namų griuvėsiuo
se, jie su ašarom akyse džiau
gėsi grįžusia laisve, sveikino 
raudonarmiečius ir jiems dėko
jo už grąžintą gyvenimą. Mies
tas pradėjo pulsuoti.

Atitinkamos tarybinės orga
nizacijos tuoj ėmė rūpintis gy
ventojų buitimi, parūpintas 
šviežias vanduo, imta organi
zuoti maitinimo įmonės bei vi
suomeninės organizacijos. Mies
tas pradėtas valyti nuo griuvė
sių bei nuodėgulių.

Vokiečiai susprogdino 1 tiltą 
per Nerį. Gyventojams paleng
vinti susisiekimą Raudonosios 
Armijos pionierių batalijonas, 
vadovaujamas drg. Dvorkino, 
per 48 valandas pastatė naują 
tiltą. Netrukus Vilniuj dirban
čiųjų pastangomis buvo paleis
ti pirmieji fabrikai, atidarytos 
ligoninės, poliklinikos, pradėjo 
veikti telefonas. Vėl suorgani
zuota “Rūta” pradėjo dirban
čiuosius aprūpinti maistu ir 
prekėm. Atgijo amžiams išlais
vintos sostinės gyvenimas.

K. Sprandas

Hartford, Conn.
Ruošiamės Prie Demokratinių 

Amerikos Lietuviu 
Suvažiavimo

Mūsų mieste lietuvių orga
nizacijų valdybos ir nariai e- 
nergingai ruošiasi, kad pada
rius sėkmingu Antrąjį Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą, 
lapkričio 23—24 dd., Pitts- 
burghe. Jau renka delegatus, 
tariasi apie nuvažiavimą.

Lietuvių Darb. Susivieniji
mo kuopa, kurios įvyko 'susi
rinkimas spalių 5 d., jau iš
rinko du delegatus. Lietuvių 
Literatūros Draugijos 68 kp. 
taipgi išrinko du delegatus.

Ši kuopa turėjo susirinkimą 
8 d. spalių, kuris buvo skait
lingas ir padarė gerų tarimų, 
išrinko “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajininkus, kuriais yra B. Mu- 
leranka ir K. Vilkas, F. J. 
Repšys ir W. Brazauskas. Va- 
jininkai prašo visus “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojus koope
ruoti ir padėti gauti naujų 
skaitytojų mūsų dienraščiams, 
kad vajų padarius sėkmingu 
mūsų mieste. Vajininkai pa
sižadėjo energingai darbuotis, 
kad palaikius Hartfordo var
dą aukštai, greta kitų miestų 
vajininkų. Kas tik sužinote 
lietuvį, norintį užsirašyti vie
ną ar kitą dienraštį, tai arba 
patys užrašykite ir priduokite 
jo prenumeratą vajininkams, 
arba praneškite jiems.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 3-čio apskričio konferenci
ja atsibus sekmadienį, spalių 
28 d., Waterbury; Pradžia 
10:30 vai. ryto. Nuo LLD 68 
kuopos išrinkta šeši delegatai: 
M. Jahnson, J. Simans, O. Gi- 
raitienė, K. Vilkas, O. Lopato 
ir M. Bernatt.

Spaudos naudai parengimo 
komisija pranešė, kad rengia
si gerai ir jau aukų pasižadė
jusių yra nemažai. Vieną drau 
gė gamina rankų darbo mo
terišką piniginę. Parengime 
bus gražių ir vertingų dovanų. 
Spaudos naudai parengimas į- 
vyks nedėlioj lapkričio 11 d., 
Laisvės Choro Svetainėj, 155 
Hungerford St. Visus ir visas 
prašome’ tą įsitėmyti.

Parvyko į svečius karys Ka
rolis Kiškiunas, kuris gavo 20 
dienų atostogų. Smagu susi
tikti jį. Linkime daug janl 
laimių. Po vakacijų jis grįš 
į karo stovyklą, Kansas vals
tijoj. Dubysa

CLEVELANDO ŽINIOS
L. P. T. Kom. susirinkimas 

įvyko rugsėjo 18 d. Iš drabužių 
rinkimo ir tvarkymo komisijos 

Iraportb paaiškėjo, jog tik ką 
tapo išsiųsta 17 didelių baksų 
ir kad šiame siuntinyje yra 
daug supirktų naujų vyriškų 
overkotų. Komisija nupirkusi 
net už 245. Reiškia, prapirkta 
daugiau negu ižde buvo pinigų, 
nedateklių, apie $100, pridėjo 
mūsų iždininkė draugė Gendrė- 
nienė.

Spalių 5 d. vėl išsiųsta 6 
baksai drabužių, šiems dviems 
siuntiniams drabužius suauka- 
vo ir surinko sekami draugai: 
M. Kalakauskienė, M. Geda- 
minskienė, E. Simons, A. Rod- 
žers, A. Yuraitienė, M. Geibie- 
nė, P. Nemura, Lenauskienė, 
P. Maurutienė, A. Gendrėnie- 
nė ir K. Romandienė.

Konferencijos Klausimas
Apkalbėta šaukimas Ohio lie

tuvių konf. ir prieita prie išva
dos, kad konf. šaukimą palikti 
iki po naujų metų, nes tuom 
laiku dar nebuvo paskelbtas su
važiavimo klausimas. Paskel
bus suvažiavimo vietą ir laiką, 
buvo sušauktas valdybos pasita
rimas, kuris irgi konf. šaukimą 
paliko po visuotino Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo. 
Tačiaus šis L.P.T. Kom. pasi
ima už pareigą pasirūpinti, kad 
visos į šį komitetą įeinančios 
organizacijos pasiųstų delega
tus į visuotiną Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkr. 23-24 dd., Pitts- 
burghe, Pa. Taipgi, neatsiliks 
nuo to ir šis L.P.T. Komitetas.

Mūšy, Parengimas
L. P. T. Kom. rengia gražią 

sueigą, kuri įvyks spalio 27 d. 
White Eagle Svetainėj, 8315 
Koscusko Avė., 8 v. v. Rengi
mo kom. ruošia gražų to vaka
ro programą, kurį gal būt jie 
patys paskelbs kiek vėliau, o aš 
tik primenu, kad visi clevelan- 
diečiai skaitlingai atsilankytų 
ir tuomi parerptų nuo karo nu
kentėjusius Lietuvos žmones.
Rusų Revoliucijos Paminėjimas 

Šį svarbų istorinį Rusijos Re
voliucijos paminėjimą rengia 
visos tautos bendrai: rusai, 
latviai, lietuviai, Ukrainai, es
tai ir armėnai. Jis įvyks lap
kričio 4 d., Public Auditorium 
Music Hall, pradžia 2 vai. po 
pietų.

Programas bus sudėtinis ir 
įvairus. Bus keletas žymių kal
bėtojų, kurių vardus paskelb
siu kiek vėliau, dainuos keletas 
chorų, vienas net iš Chicagos. 
Mūsų draugijos tą dieną netu
rės jokių parengimų. Todėl, 
kviečiame \visus atsilankyti į šį 
svarbų tarptautinį pažmonį.

J. žebrys,
L. P. T. Kom. pirm.

Darbas Dar Nebaigtas
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto veikimas ir įplaukos 
per vasaros laiką pusėtinai su
mažėjo. Priežasčių galima 
daug priskaityti, bet tas tik 
bus pasiteisinimas, o tikreny
bėje tas neturėjo jvykti.

Pastaruoju laiku pasitaikė 
proga gauti naujų žieminių 
drapanų ir už labai prieinamą 
kainą. Komisija tos progos 
nepraleido, jas nupirko už vi
sus pinigus, kiek ižde turėjo, 
ir dar su perviršiu. Drabu
žiai jau išsiųsti, bet mūsų iž
das likosi tuščias. Kad atpil
dyti iždą ir kad daugiau mū
sų brolių Lietuvoje aprengti, 
LPTK rengia linksmą, drau
gišką vakarą su šokiais, prie 
geros muzikos. Kas turės gerą 
giliukį, tas galės įsigyti gerų 
daiktų, nes mūsų darbščiosios' 
kliubietės žadėjo parinkti 
gražių dovanėlių. Įvyks spalių 
27 d., subatos vakare, White 
Eagle Hall — 8315 Kosciusko 
Ave.

Geros širdies lietuviai, ne
darykite niekur kitur sutar
čių virš minėtą vakarą, bet at
eikite į šį parengimą, praleisit 
laiką, linksmai. Jūsų praleis
tas centas eis mielaširdin- 
giems tikslams, o ne ypatiš- 
kam pelnui.

Darbas dar nebaigtas, dirb

kime iki pabaigsime.
Fin. Sekr., D. Petrauskas.

Amerikos Darbo Federacija 
Daro Spaudimą ant 

Gubernatoriaus

Phil Hanna, Ohio valstijos 
ADF sekretorius, pasiuntė rei
kalavimą gubernatoriui Laus- 
che, kad jis paskirtų Colum
bus advokatą Thomas J. Duf
fy į Jungt. Valstijų Senatą, 
kad užimtų buvusio senato
riaus Burton vietą. Be to, jis 
reikalauja, kad visi Ameri
kos Darbo Federacijos viene
tai pasiųstų tokius pat reika
lavimus gubernatoriui.

T. J. Duffy yra veiklus de
mokratas ir Industrinio Ko
miteto pirmininkas.

(Senatorium jau paskirta 
James Huffman, demokratas. 
—Red.)

Kol kas šiuo klausimu dar 
nieko nesako CIO unija. Išro
do, kad ji dar nėra nusitarusi, 
ką rekomenduoti į senatoriaus 
vietą.

ADF pranešė, kad ji dės pa
stangas, jog suorganizavus 
Standard Oil darbininkus, tai 
yra gaso stočių darbininkus, 
vardą paskyrė “AFL Gasoline 
Station Operators Union.”

Charles Bond, unijos sekre
torius, sako, kad bus galima 
suorganizuoti vienetas iš 300 
narių.
American Airlines Clevelando 

Skyriaus Darbo Pakaita

American Airlines paskelbė, 
kad jie įveda 40 valandų dar
bo laiką per savaitę. Darbinin
kai tedirbs penkias dienas, po 
8 valandas, bet gaus mokėti 
už 48 valandų darbo laiką.

Darbininkai, kurie dirba šio
je kompanijoje, išskyrus la
kūnus, gaus 6 dienas į metus 
apmokamų švenčių.

Būtų gerai, kad ir kitos 
kompanijos tai padarytų.

Tai Broliškas Užsistojimas
Republic Steel Co. keltuvų 

darbininkai streikavo per tris 
dienas, kad privertus kompa
niją grąžinti tris darbininkus 
prie darbo.

Buvo sekamai: Prie minėto 
darbo dirbo 12 darbininkų, 
kompanija paleido tris darbi
ninkus iš darbo ir uždėjo dar
bą ant likusių devynių darbi
ninkų. Tačiau, dėka unijos į- 
sikišimo ir vieningo darbinin
kų protesto bei trijų dienų 
streiko, kompanija grąžino 
tuos tris darbininkus prie dar
bo.
Ar Darbininkai Turi Rūpintis 

Politika?
Ohio Valstijos CIO Politi

nės Akcijos Komitetas išleido 
dviejų lapų brošiūraitę, kurio
je nurodo, kaip svarbu darbi

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Jau baigiama sutvarkyti pro
grama ir greit bus paskelbta.

Koncertas Įvyks

Lapkričio-Nov. 11 Dieną
Bus toje pačioje salėje, kur buvo jau per eilę metų

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave/ Brooklyn, N. Y.

Koncerto bilietai jau gatavi, 
prašome tuojau įsigyti.

Įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00 j Vien tik Šokiams 60c 
' (valdžios taksai įskaityti)

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ 
Tuojau po programos bus šokiai.

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiam

ninkams stoti į politinį veiki
mą. Ten nurodoma, kad vi
sokios rūšies reakcininkai ban
do aiškinti, kad darbininkai, 
ypač unijos, neturėtų kištis į 
politiką. Aišku, kad toki ele
mentai nieko daugiau nelinki 
darbininkams, kaip tik sė
dėjimą nežinystėje ir varge.

Viename nurodyme prisi
menama, kaip Ohio CIO Poli
tinis Komitetas vedė griežtą 
kovą, kad padidinti mokestį 
bedarbiams ir pailginti mokė
jimo laiką. Ten sakoma, jei 
tas komitetas nebūtų dirbęs, 
tai nebūtų pravesta, jog be-, 
darbės gautų $21 į savaitę, 
vietoj $16 ir vietoj 18 savai
čių periodo, dabar pratęsta 
iki 22 savaičių.

Be to, dabar ateina miesto 
valdininkų rinkimai, jei unijos 
nesirūpins jais, tai gali įeiti į 
valdvietes reakcioniškiausi e- 
lementai ir engti darbo žmo
nes.

Patarčiau visiems perskai
tyti tą brošiūraitę ir rimtai 
pastudijuoti. Norint suprasti 
politikos ir darbo žmonių or
ganizuotumo reikalus, turime 
studijuoti, skaityti darbininkų 
spaudą, nes kasdieną įvyksta 
kas nors naujo, svarbaus, o 
apie tai sužinosime tik sekda
mi mūsų spaudą.

V. M. D. '

Clevelando Miesto Tarybos 
Geras Ttrimas

Clevelando Miesto Taryba 
nutarė priversti visas gelžke- 
lių kompanijų linijas, kad vi
si traukiniai, kurie įvažiuoja į 
Clevelando miestą, būtų elek
tra varomi. Tas norima pada
ryti, kad apvalius miestą nuo 
dūmų. Tai labai puikus tari
mas. Kada jis bus pravesta, 
tai apvalys miestą ir apsaugos 
žmonių sveikatą.
Visur Tas Reikėtų Padaryti

Netoli nuo Clevelando ran
dasi mažas Elyrią miestelis, 
kur yra General Motors Corp, 
dirbtuvė. Kadangi ji neveikė, 
tai valdžia paėjnė į savo ran
kąs ir pradės gaminti automo
biliams reikmenis.

Tikima, kad galės darbo 
čia gauti virš 2,000 darbinin
kų.

Buvusis Clevelando miesto 
majoru H. H. Burton vėliau 
tapo išrinktas į Jungt. Val
stijų senatoriaus vietą* Dabar 
prezidentas Trumanas jį pa
skyrė užimti aukščiausiame 
teisme vietą.
Nesunku Gauti Naujų Skaity

tojų Mūsų Laikraščiams 
Su spalio pirma diena pra

sidėjo mūsų laikraščių vajus. 
Spalio 6 diena buvo labai pui
ki ir saulėta. Nors rudens vė
jas rūsčiai švaistėsi, nusita
riau atlikti savo pareigą, tai 
yra gauti “Vilniai” ir' “Lais- 

(Tąsa 5-me pusi.)

a^.o:WA-'- ^!M><Hhi-tf-'t& «■<



8-20-45 PARAŠE B. TRAVEN

(Tąsa)

LahvM—Uberty, Lithuanian Daily 18, 194$

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
—48-—

CinCACOS ŽINIOS Schenectady, N. Y.

Kai jau žmogus bedirbdamas taip pri- 
vargsti, kad net nebegali nė karto pasa
kyti “pip”, tuomet žmogus nebesirūpini, 
kas apie tave dedasi. Tegu būna, kas tik 
nori, vien tiktai trokšti dribti į guolį ir 
miegoti. Taip bedirbant, gali taip nuvarg
ti, kad nustoji net galvoti apie pasiprie
šinimą, atsparumą, kad nustoji galvoti 
apie pabėgimą, kad nustoji galvoti net 
apie patį nuovargį. Esi niašina, esi auto
matas. Ir jei ką nors netoli tavęs apiplėš
tų arba užmuštų, vistiek nieko nematy
tum, vien tik nori miegoti, miegoti ir nie
ko daugiau.

Apsvaigęs ašstovėjau prie relingo ir 
stovėdamas miegojau. Nemažas skaičius 
valčių su savo smailiomis burėmis suka
liojosi aplink mus. Tiesą sakant, jų nie- 
kumet netrūko. Jų visumet buvo pilna 
aplink mus. Žvejai ir šmugelninkai ir 
kokių tik jie biznių čia nedarė. Tai buvo 
bizniai, apie kuriuos ir pagalvoti nedrįs
tama.

Aš krūptelėjau ir tuojau visai atsipei
kėjau iš snaudulio. Negalėjau suprasti, 
kas čia įvyko ir kas mane taip labai pa
veikė. Atrodė, kad tai buvo stiprokas bil
desys. Tačiau, kai aš pradėjau galvoti 
apie tą bildesį, tuojau į mano sąmonę a- 
tėjo mintis, jog tai nebuvo joks bildesys, 
kuris mane visai pabudino iš snaudulio, 
bet tiktai sunki tyla. Mašinos nustojo vei
kusios ir tas dalykas žmogui sukėlė ypa
tingą jausmą. Dienas ir naktis girdimas 
mašinų tratėjimas’ ir bildėjimas, katili
nėj jos griaudžia, kaip artėjantis perkū
nas, bunkeryje gi—kaip duslus sunkių 
kūjų trenksmas, įgulos būste, kaip besi
sukąs, virpąs šniokštimas ir ūžimas. Tas 
dalykas įsiveržia žmogui į kūną ir smege
nis. Jį jauti visose savo kūno gyslelėse. 
Visas kūnas pasidaro, lyg nuolat trūk
čiojanti plūktuvė. Visas žmogus priside
rina mašinos ritmui. Jis kalba, jis valgo, 
skaito, dirba, klauso, žiūri, miega, jau
čia ir gyvena “pagal šį ritmą. Ir staiga ma
šinų bildėjimas nutilsta. Pajuntamas sa
votiškas skausmas. Juntama savyje kaž
kokia tuštuma, lyg ūžiančiame greityje 
žmogus per vieną akimirksnį kažkur nu- 
ūžtum. Žemė linksta žmogui po kojomis,* 
ir pajunti, kad laivo dugnas yra iškritęs 
ir kad skęsti į jūros dugną. Grandinės 
girgžda, ir inkaras krinta žemyn. Stanis
lovas tą akimirksnį praeina pro šalį su 
kavos puodu.

—Pipipai, — jis suriko man ir po to 
pusbalsiai tarė: —dabar mes eisime tru
putį apačion pašokinėti; ei, prakeikimas 
dar kartą. Garą reikia padidinti iki šim
to devyniasdešimt penkių.

—Greičiausiai, tu pasiutai, Stanislo
vai, —atsakiau aš, —tuomet mes nesu
stodami greitai nuskrisime iki pat Siri
jaus. Jau ir prie šimto septyniasdešimt 
mūsų viduriai pradės braškėti.

—Dėl to aš čia viršuj ir maukiu, kiek 
tik galiu, romą, —šypsojosi Stanislovas. 
—Tuomet bent žmogus tuojau pat ne
trankai pakaušio į ^okią nors plokštumą. 
Eini, lyg koks gumos kamuolys, ir kol 
Susmuksim, mes jau būsime vandenyje, 
plauksime sau. Kai taip įtartinai arti 
pamačiau tokį didelį valtelių skaičių, aš 
kaip beprotis pritempiau anglių atsargą, 
kad tikrai turėčiau pakankamai daug 
progų užlipti viršun. Kūrikui aš pasa
kiau, kad mano viduriai yra paleisti. Ki
tą kartą tu turėsi ką nors kita išgalvoti, 
begalima gi juk visumet pasakoti apie 
tą pačią kanapių sėklą, nes kitaip jis pats 
ateis Čia viršun ir pradės uostinėti.

—Kas įvyko?
—Na, tu visumet esi avinas. Atmerk 

savo akis ir pats šį tą pamatysi. Kapito
nas iš apdraudimo čiulpia sau procentus. 
Tokio asilo, koks tu esi, savo gyvenime aš 
niekumet n^su matęs. Ką gi manai apie 
šį laivą, kuriame tu dabar plauki?

-r-Lavonų vežimas.
—Na, nors čia bent truputį tau yra aiš

ku. Tačiau jie be muzikos tokio kibiro į 
vandenį nenuleidžia. Tu turi tai. įsivaiz
duoti. “Jorike” yra parengta. Jos mirties 
metrikai jau bendrovės rankose, o terei
kia įrašyti vien tik datą. Na, matai, tu 
žmogau, jei jau grojama paskutine vio- 
linos styga, tai jau viskas yra išgrota! 
“Jorike” gali viską daryti, ką tik ji nori, 
jie yra abejingi, nes ji jau įrašyta įsmi
gusiųjų sąrašus. Jie gali viskūo rizikuoti, 
supranti tu. Pažvelk beht kartą į lempų

krepšį, tenai kabo kapitonas ir per savo 
prizminį žiūroną stebi, ar jau pakanka
mai tirštas oras. Tuomet tu galėsi pama
tyti, kaip “Jorike” išeis į visas keturias 
puses. Žmogau, sena sukrypusi dėžė per 
ketvirtadalį valandos padarys tau tokį 
šuolį, jog tu išsižiosi ir tau iš baimės nuo 
garo spaudimo atsistos plaukai. Arba ji 
tuomet sprogs, arba padarys trisdešimt 
penkias mylias . Tuomet tik tu pamatysi 
“Jorikę”. Po pusės valandos prasidės iš 
visų jos skylių, pasiutiškas švilpimas ir 
šniokštimas ir ji visai savaitei gaus ast
mą.. Bet ji išliks sveika, o tai yra svar
biausia. Tačiau dabar aš turiu smukti 
žemyn. Tuojau vėl grįšiu, porą burnelių 
išmetęs.. Tuomet yėl turėsiu eiti truputį 
padirbėti.

Paprastai, kai “Jorikei” reikėdavo ko
voti prieš stiprų vėją, mes plaukdavom 
su šimto penkiasdešimt ir šimto penkias
dešimt penkių spaudimu. Šimtas šešias
dešimt buvo “dėmesiui”, —gimtas še
šiasdešimt penki—“įspėjimas”, o šimtas 
septyniasdešimt—“pavojus”. Tokiu at
veju ji pūškuodavo nepaprastai ūždama. 
Kad tą kaukimą pašalintų, dabar jos a- 
šarų liaukos buvo užsuktos. Jei ji turi no
ro, ji galės verkti vidun, apraudoti savo 
žiaurų likimą ir su liūdesiu prisiminti 
tuos laikus, kai ji dar taip pat tebebuvo 
garbinga raudonskruostė jaunuolė. Per 
tą savo ilgą ir įdomų gyvenimą ji pergy
veno visas nuotykingos moters stadijas. 
Ji yra buvusi puikiausiuose baliuose, 
kur ji buvo visų iškilmių karalienė, vi
sumet gražiausių ponų apsupta ir jų vi
liojama. Ji daugel kartų buvo ištekėju
si, bet visumet pabėgdavo nuo savo vyrų, 
valkiojosi po blogiausios rūšies viešbu
čius, trisdešimt kartų persiskyrė ir vėl 
iš naujo susirasdavo laimę, vėl būdavo 
priimama į draugiją, tenai vėl iš naujo 
darydavo kvailystes, pagaliau kurį laiką 
buvo pasinėrusi į girtuokliavimą. Norve- 
gijon ir į jūros vėžlių urvus Maines val
stijos pakrantėse šmugeliavo škotišką 
whisky, kol pagaliau ji tapo prostitučių 
motina, palikimų medžiotoja, nuodų mai
šytoja ir jai pavestų globoti vaikų žudy
toja. Taip žemai gali smukti moteris, ku
ri buvo kilusi iš geros šeimos ir aprūpin
ta puikiu išauklėjimu ir su šilkiniu švar
keliu ir vėliavėlėmis įžengė į gyvenimą. 
Bet daugelio gražių moterų nelaimė yra 
ta, jog jos nesusipranta tinkamu laiku 
numirti.. .

Laivo krovinių liukai buvo atidaryti ir 
“Jorikės” viduriuose buvo kruopščiai 
knisamasi.

Valtelės buvo arti priplaukusios, o dvi 
jų prisikabino prie laivo. Jų įgula buvo 
marokiečiai žvejai. Kaip katės, jie tuojau 
užsirangė ant denio. Gervės buvo pasta
tytos ir tuojau girgždėdamos pradėjo 
dirbti. Trys marokiečiai, kurie buvo ap
sirengę žvejais, tačiau iš visko neatrodė, 
kad jie būtų žvejai, nes atrodė esą gud
rūs ir inteligentiški, su antruoju karinin
ku nuėjo į kapitono kajutę. Karininkas 
tuojau vėl grįžo ir žiūrėjo, kaip iškrau
namos prekės. Pirmasis karininkas sto
vėjo ant tiltelio ir jo akys buvo nukreip
tos visur kur: į horizontą, į vandenį, į 
laivą. Priešaky prie jo diržo kyšojo įkiš
tas didelis brauningas.

—Viskas aišku, bosn?’—suriko jis į 
stiebą.

—Viskas aišku, aye, aye, sir!
—All right! Keep on!
Dėžės linksmai skrido per orą žemyn 

į valteles. Tenai dirbo kiti marokiečiai, 
kurie savo mikliomis rankomis tas dėžes 
kišo po žuvų ir vaisių kroviniais. Kai val
telė būdavo prikrauta, ji atsikabindavo 
nuo mūsų laivo ir nuplaukdavo. Tuojau 
būdavo priiriamą kita valtelė, kurią 
tvirtai prikabindavo prie mūsų laivo ir 
į kurią taip pat iškraudavo dalį krovi
nio. Kiekviena valtelė, gavusi sa
vo krovinį, iškeldavo bures ir plaukdavo 
šalin. Kiekviena jų buriavo vis kita kryp
timi. Kai kurios jų plaukė net ton pu
sėn, kurioj jokiu būdu negalėjo būti že
mės, tarodė, lyg jos norėtų plaukti į Ame
riką. ’

Karosienė Sveikino Chica- 
giečius ir Ragino Daugiau 
Veikti Vilnies Naudai.

Vilniečių laimei, oras pasi
taikė gan geras. Per visą sa
vaitę prieš tai atrodė abejo
tina ar apskričių rengiamas 
piknikas galės įvykti. Pikniko 
dalyvių sveikinimai prasidėjo 
veik su vienu išsireiškimu — 
“Gerai, kad oras pasitaisė.” 
Kaip matyt, daugelis manė, 
kad piknikas negalės įvykti.

Suvažiavo gražus skaitlius 
Vilnies rėmėjų. Nuotaika pas 
visus buv*o gera. Gaspadinės 
sušilusios kepė silkes, vaišino 
svečius.” Piknikui einant prie 
pabaigos, jau ketvirtos'avies 
tik paskutinė šlaunis matėsi 
ant stalo.

Paskirtu laiku Vilnies ma- 
nadžierius J. Pauliukas, su 
pagalba roselandiečio Misevi
čiaus garsiakalbio, sušaukė 
svečius prie platformos ir ati
darė programą, pats pasaky
damas įžanginę prakalbą. Pas
kui pakvietė visų chicagiečių 
lauktą viešnią drg. K. Karo- 
sienę. Karosienė karštai pa
sveikino chicagiečius; kvietė 
visus, progai pasitaikius/ ap
lankyti kaliforniečius. Karo
sienė, kaipo darbininkų orga
nizatorė, pirmiausiai nurodė, 
kiek darbininkai pasiaukavo, 
kad laimėjus karą, nepamirš
dama priminti specialiai lietu
vių veiklą tose svarbiose pa
reigose. Ant galo nurodė, ko
kios problemos dabar stovi 
prieš organizuotus darbinin
kus. Ka reiškia visa eilė di
džiųjų streikų šalyje ir ko 
reikalauja darbininkai, laimė
ję pergalę ant fašizmo.

Karosienė užbaigus, pirmi
ninkas pakvietė drg. L. Prū- 
seiką pakalbėti. Drg. Prūsei- 
ka perbėgo visą eilę svarbių 
dienos klausimų, pabrėždamas 
svarbą Antrojo Amerikos De
mokratinio Lietuvių Suvažia
vimo, kuris įvyks Pittsburghe 
lapkričio 23—24 dienomis.

Programai užsibaigus, sve
čiai vėl būreliais susirinkę 
kalbėjosi, draugiškai vaišino
si. Saulutei besileidžiant oras 
pusėtinai atšalo ir piknikas 
baigėsi kiek anksčiau negu ki
ti vasariniai piknikai. Tai jau 
paskutinė vilniečių sueiga lau
kuose. Dabar visi laukia pirmo 
Vilnies koncerto. *

52 Slauges Gavo Diplomas
Presbyterian Hospital slau

gių mokykloje 52 "mokinės už
baigė mokslą ir pirmadienio 
vakare tam tikrose ceremoni-

(Daugiau bus)

auMMHlk

jose aplaikė diplomas.

ir

Petras Deveikis Sunkiai 
Sužeistas

Spalių 3 dieną, ties Ohio 
Dearborn gatvių, automobilius
parbloškė drg. Petrą Deveikį. 
Kada policija nugabeno drg. 
Deveikį į artimiausią ligoninę, 
kad suteikus pirmą pagalbą, 
Deveikis buvo be sąmonės.

Ligonis dar turės būti ligo
ninėj apie savaitę laiko. Jam 
sunkiai sužeista galva ir X-ray 
nuėmus, gydytojas sužinos tik
rą ligonio stovį.

Drg. Deveikis dabar ran
dasi Cook County ligoninėj. 
Jis guli Ward 22, ant antro 
aukšto. Norinti atlankyti, 
klauskite Pete Davis.

Linkiu draugui Deveikiui 
greit pasveikti.

Kaimynas

Sherman viešbutyj atlaiky
ta tekstiliečių konferencija. 
Šioj konferencijoj dalyvavo 
lietuviams gerai žinoma vei
kėja K. Karosienė.

Delegatų dalyvavo 150, at
stovaujant 40,000 narių,' CIO 
unijos 11-kos vidurvakarinių 
valstijų.

Ši konferencija, tai viena iš 
daugelio apygardinių konfe
rencijų, įvykstančių po visą 
šalį. Jos pavaduoja naciona- 
lę pusmetinę konvenciją, kuri 
buvo atšaukta dėlei karo lai
ku keliavimo restrikcijų.

George Baldanzi, Textile 
Workers unijos (CIO) vice
prezidentas konferencijoj pa
reiškė, jog dabar einanti strei
kai keturiose pietinių valstijų 
audinyčiose gali prasiplėšti į 
šiaurines valstijas, “jei sam
dytojai toliau tęs savo unijų 
laužymo taktiką.”

Vienas Mirė, Kitas Apsirgo
Vaikų paralyžius viena die

na atėmė vieną gyvastį. Mirė 
7 metų vaikas. Dar vienas ap- 
sirgimas raportuotas per dr. 
Herman N. Bundesen. Viso 
šiemet apsirgo 197, mirė 16.

American Locomotive Co. 
darbininkų trijų dienų strei
kas jau užsibaigė. Streiko prie
žastis buvo tame: pagal unijos 
ir kompanijos sutartį yra nu
spręsta, kad jeigu darbinin
kai laukia pataisymo mašinos, 
ar dėl stokos medžiagos netu
ri darbo, arba kitokios prie
žasties ne iš jų pusės, tai kom
panija jiems turi mokėti algą. 
Sakysime, jeigu darbininkas a- 
tėjo į darbą, rado pagedusią 
mašiną ir dėl to turėjo grįšt! 
namo, tai kompanija jam tu
ri mokėti keturių valandų al
gą.

Bet štai Diesel departmen- 
te formalias Fred Bisgrove at
sisakė mokėti darbininkui. už 
jo laukiamą laiką. Klausimas 
pavestas vyresniajam komite
to nariui C. Brignolai išspręs
ti, bet ir tada formalias pa
reiškė, kad negaus mokėti, 
jeigu ir į streiką eitų.

Tada C. Brignola telefonu 
davė žinią unijos prezidentui 
Anthony Barberi, kuris ne
gaudamas patenkinimo iš 
kompanijos pusės ir iššaukė 
darbininkus į streiką. Streikas 
prasidėjo spalių 4 d. 2 vai. 
Streikavo lokalai 2054 USA, 
CIO ir ofisų darbininkų loka- 
las 3180. Reiškia, už streiką 
yra kalta kompanija.

Tą patį vakarą atsibuvo 
darbininkų masinis mitingas 
ir nutarta laikytis streiko, kol 
reikalavimai bus išpildyti. Ry
te visi dirb. vartai buvo pi- 
kietuojami. AF of L. lokalų 
nariai taipgi atsisakė eiti į 
darbą pro pikietus ir grįžo 
namo. Kompanijos viršininkai 
matydami tokią vienybę dar
bininkų telefonavo į New Yor- 
ką savo vyriausiams ponams. 
Tuojau atvyko vice-preziden- 
tas W. L. Lentz, susijieškojo 
linijos viršininkus, o tai buvo 
nelengva, nes . sekmadienio 
diena ir sutiko išpildyti visus 
unijos reikalavimus. Taip sek
madienį, 9 vai. vakare pasi
baigė streikas. Pirmadienio 
rytą darbininkai linksmi grįžo 
į darbą, nes jie jautėsi laimė
ję kovą ir kompaniją įspėjo, 
kad ateityje nedarytų tokių 
provokacijų.

Vienas iš streikierių

BIZNIERIAI, SKELBKITES
. , LAISVI?:!

PASIGENDATENYLONU?
Reikia riebalų gaminti nylo- 
nams, juosmeninėms, elektri
niams prosams ir daugeliui ki
tų daiktų, kurių jūs laukiate... 
taip pat ir muilui. Panaudoti 
riebalai reikalingi!

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Singellavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

L i i .1 ->'% -s

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

>/> < !<; 'JI į^ūH

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.

Telefonas EVergreen 7-1661

J -----------GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti Ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri1 V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MūM

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

, ---.... ■ .....v-.........

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Lietuviai Fašistai Turi 
Savo Nacišką Policiją 

Stovyklose

ru- 
ir 

pri-

(Tąsa nu4 1-mo pusi.) 
sugrąžinta. Bet amerikinia
me Vokietijos ruože tebėra 
apie 32,000 vadinamij 
sų, kurie nenori grįžti; 
jankių komandieriai 
skaito juos prie “turbūt, 
negrąžinamų.” Vienas ame
rikonų karininkas sakė: Jų 
dauguma yra “folksdoičiai, 
paprasti kriminalistai arba 
Vakarinės Ukrainos žmo
nės, kuriuos mes atsisako
me grąžinti, nors vakarinė 
Ukrainos Respublika buvo 
priimta į Jungtinių Tautų 
Organizaciją.”

(“Folksdoičiai” reiškia 
“liaudiški vokiečiai.” Tokį 
titulą hitlerininkai davė 
nuolankiem savo įrankiam 
iš kitų tautų.)

Tas Amerikos oficierius 
nurodė, jog pagal Jaltos su
tartį Jungtin. Valstijos su
tiko grąžint sovietinius pi
liečius, vis tiek ar jie no
rėtų ar nenorėtų namo 
grįžti. Jis pastebėjo, kad A- 
merika nepripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kai
po Sovietų Sąjungos res
publikų; todėl ir negrąžina 
Baltijos kraštų piliečių. Ta 
aplinkybė, tačiau, nepateisi
na elgesio amerikinės ko
mandos, kuri visai nebando 
ravėti nacizmą iš lietuvių, 
latvių ir estų pabėgėlių tar-

Pirkite
Ar norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautų kaip kultūros Centras?

Darbininkų Bendrovės šėrų.

Šero Kaina $25
Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų šėrų galėsime spręsti, koki namą 
mes galime įsigyti.

Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUKAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager ’ 

PUIKI LIETUVIŲ. ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

Ir kitokiems poklliams.

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

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IB IŠ KITUR.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

More Fat Salvage Needed1 
*". For Civilian Essentials

/True the war Is over. But It 
must be remembered that fats and 
oils imports from the Pacific 
Islands, cannot be resumed for 
some time. Industry must have 
household fat to replace these 
supplies of fats and oils. > 

)■ • Used fats help *
make* thousands » 
of Industrial y > 
items. It goes '• 
into medicines, ' 
synthetic rub* 
ber, airplane 
lubricants, nylon, '• high-resistant 
paints, marine rope, soap, textiles, 
insecticides, fungicides, paper, 
paints and leather processing 
agents.*" ~ ’ ----

Housewives help themselves by 
saving every drop of used fat. 
There are soups and stews to skim, 
roasters and frying pans to scrape, 
cold cuta and raw meat to be 
trimmed , and_ melted\ down,_ and

Prancūzai ir Anglai 
Žudo Indo-Chimis

Saigon. — Anglai ir jų 
bendradarbiai japonai, sa
koma, atmušė Indo-Chinos 
patrijotus nuo Saigon lėk
tuvų aikštės. Prancūzai gi
riasi, kad jie nušovė 100 
Indo-Chinos partizanų (an- 
namiečių) ir suėmė 800.

Iš Vokietijos po ketvertą 
tūkstančių lenkų kasdien 
grįžta namo.

Spėjama, kad gruody j 
nereikės punktų sviestui.

po, kaip pareiškė minimas 
amerikonų karininkas.

uojau 

table scraps of 
meat and bone 
to be rendered. Ų 

If housewives 
remember to do I 
all these things, ( 
their salvage i 
containers will I 
be full in no I 
•time. Each 
pound of used fat saved and turned 
over to the meat dealer Is 
worth 4 cents and 4 red ration 
points per pound.

Used household fat must be sal
vaged in sufficient quantities to 
help offset the existing fats and 

x i i i į i oils s h o rt a g e.
ja. .1 1,1 Housewives are 

asked to save 
and turn in MjuTfjaOl 250,000,000 
pounds of used 

) RaM fat this year. 
Only by reaching this goal can 
industry continue turning out civil
ian needs.A

jugtinės Valstijos Pri 
pažins Austriją

Washington, spal. 15. — 
Jungt. Valstijų vyriausybė 
jau galutinai pasiryžo pri
pažinti laikinąją Austrijos 
valdžią, kaip sakė pirmadie
nio ' pranešimas. Austrų 
valdžios premjeras yra so
cialdemokratas dr. Kari 
Renner.

Trenton, N. J. — Strei
kuoja Fisher automobilių 
viršų darbininkai.

CIO Delegatai Maskvoj 
Remia Amerikos-Sovie- 

tą Uniją Vienybę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kada aš atsilankau į jūsų 
fabrikus, aš jaučiuosi, lyg 
būčiau amerik. mūsų fabri
kuose. Čia kalbėdamas aš 
jaučiuosi taip, kaip jei kal
bėčiau savoje šalyje. Abi
dvi mūsų didžios šalys gali 
ir turi drauge darbuotis. 
Karas parodė, kad mes ga
lime draugiškai gyventi ir 
sutartinai dirbti.”

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.
+

231 Bedford Ave.
BROOKLYN

Telephone: E Vergreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 
• Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Cleveland, Ohio

kad
Povi-

nusitariau niekada 
“Vilnies”.
atsiprašė, kad pats 
neužėjo ir nepapra-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
vei” naujų skaitytojų. Išėjau 
į gatvę ir prisiminiau, 
kaimynas panevėžietis 
las Saparnis per tūlą laiką 
neskaito “Vilnies”. Nusitariau 
jį atlankyti ir pasikalbėti. Nu
ėjęs radau bepusryčiaujant. 
Pakvietė ir mane prie stalo, 
išgėriau arbatos ir pradėjome 
šnekučiuotis. Povilas sako: 
“žinai ką, brolau, štai $6, už
rašyk man “Vilnį”, negaliu 
aš be jos gyventi. Per laiką 
kada neskaičiau jos, taip iš
siilgau ir 
nebūti be

Dar jis 
‘pas mane 
šė, kad užrašyčiau, pabrėžda
mas, kad aš esu visada užim
tas visuomeniškais reikalais.

Povilas buvo sustojęs skai
tyti “Vilnį” dėl ekonominių 
sąlygų. Jo žmona sirgo per il
gą laiką ir keturius metus iš
buvo ligoninėje. Dabar jau 
randasi namie, bet dar negali 
gerai vaikščioti, nors ir po 
biskį sveiksta.

Beje, apart visų gyvenimo 
bėdų, jie buvo 
tuo kartu gavo 
sūnus parvyksta 
keletai savaičių

Linkiu geriausio 
sisekimo, o Saparnienei grei
to ir sėkmingo pasveikimo.

Vėliau užsukau pas kitus 
lietuvius, pasikalbėjom apie 
Lietuvą ir kitus bėgamus klau
simus. Apsidairiau, nemačiau 
jokio lietuviško laikraščio. Pa
klausiau ar skaito “Vilnį 
“Laisvę”. Tie žmohės 
kad 
apie 
retų 
tiks, 

Pamaniau sau, kad pada
riau klaidą, jog nepasiėmiau 
su savim tų laikraščių, nors ir 
perskaitytų. Būčiau palikęs, 
o paskui būčiau sugrįžęs ir 
užrašęs laikraštį.

Draugai vajminkai, kurie 
pas 
pa- 
se- 

kad 
pa-

linksmūs, nes 
žinią, kad jų 
iš karo lauko 
poilsiui.

jiems pa-

ar 
pasakė, 
girdėję 
Jie no- 
jei pa-

jie nieko nėra 
tuos laikraščius, 
juos pamatyti, o 
tai ir užsirašys.

einate užrašyti “Vilnį” 
naujus skaitytojus, visada 
siimkite su savim kelias 
nesnes laikraščio kopijas, 
galėtumėte palikti jiems 
siskaityti.

Visai neabejoju, kad šiuo 
metu bus lengva gauti naujų 
skaitytojų mūsų dienraščiams, 
nes kas nori gauti tikrų žinių 
iš Lietuvos, tas sūri skaityti 
“Vilnį” arba “Laisvę”, nes tik 
jose yra teisingos ir tiesioginės 
žinios iš Lietuvos.

Dirbkime, draugės 
gai, šiame vajuje ir 
širdingai, nes tik 
spaudą supažindinsime žmo
nes su klasių kovos reikalais 
ir išmokinsime juos suprasti 
kas jų priešas ir kas draugas. 
Be to, darbininkai supras, kaip 
galima apginti savo reikalus.

Žilas Petras

ir drau- 
dirbkime 
plėsdami

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dym koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
|\ sudarau su ame- 
i1 rikoniškais. Rei- 
1 kaluį' esant ir.
1 padidinu tokio' 
f/ dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGA
Angliškai Kalbanti, Katalikė 

Moteris.
Apvalymui, Šeštadieniais. Mažas
Apartmentas. East 200th Street.

FORDHAM 5-0437
Ketvirtadieniais ir Penktadieniais po 8 v. v.

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

MERGINOS 
užbaigimo departmentui. 

merginoms,
Mūsų 
proga 
prosijimo patyrimų, 

greiti pakilimai.

MRS. G. O. KELLER,
1201 SOUTH AVĖ. 

PLAINFIELD, N. J.

turinčioms
Gera pradinė

Labai gera 
skalbyklos 

alga ir

INC.

(242)

MERGINOS
Žvagios

Mokytis popierinių dėžių amato
GERA PROGA

SPECIALTY PAPER BOX CO.
1 CENTRAL AVE.

EAST NEWARK, N. J.
(242)

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

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS—VYRAI 
Prie Skalbyklos Darbo 

5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga 

THRIFT LAUNDRY 
68-14 62nd STREET 

RIDGEWOOD, BROOKLYN 
(244,

MAŠINŲ OPERATORIAI 
Prie maišų taisymo ar UNION SPECIAL 
MACHINE. Geros algos, linksmos aplinkybės. 

Viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
L. SCHWARTZ & CO., 

NORTH 8TH ST., BROOKLYN, N. V. 
(248)

199

Chicago, III
Springfield Plano įsteigėjas 

Chicagoje
Chicagoje lankėsi dr. Clyde 

R. Miller iš New Yorko. Pa
simatęs su veikėjais, susirūpi
nusiais dėlei rasinių streikų 
ir abelnai įtemptos padėties 
dėlei rasinių santykių, svečias 
papasakojo, kaip Naujojoje 
Anglijoje pravesta taip vadina
mas Springfield Planas, kuris 
atkreipęs atydą veik visoj šalyj.

Springfieldo Planas, kaip 
sakė dr. Clyde R. Miller, pri
rengia piliečius nuo kūdikys
tės numatyti ir suprasti rasi
nes neapykantos skleidimo 
taktiką.

Svečias prilygino rasinės 
neapykantos skleidimo takti
ką prie Vokietijos ir Japonijos 
fašistų veikimo, kad sukėlus 
neapykantą vienų tautų prieš 
kitas. Jis nurodė, kad ir šioj 
šalyj yra žmonių, veikiančių, 
kad sukėlus tokią neapykantą. 
Kad kovojus prieš tai, jis siū
lė, kad ir čia būtų pravestas 
panašus planas.

Lavonas Rastas Upėj
Chicagos upėj rastas lavo

nas sargo William Zivick, 53 
m., nuo 1137 W. Madison St. 
Atrodė, jog vandenyj lavonas 
buvęs keliolika dienų. Švarko 
kišenėj rasta užrašų, rodančių, 
kad žmogus planavo atimti sau 
gyvastį dėlei silpnėjančios 
sveikatos.

Demokratai Išleis Savo 
Žurnalą

Demokratų nacionalis ko
mitetas žada už kelių mėne
sių išleisti mėnesinį žurnalą 
savo partijos nariams, žurna
lo vardas bus “The Democra
tic Journal.” Pereitą mėnesį 
pasirodė pirma laida tokio 
žurnalo, išleisto Republikonų 
partijos.

Chicago Sun žurnalistas 
Sam O’Neal, Demokratų par
tijos komiteto viešųjų santy
kių direktorius, redaguos nau
ją žurnalą.

Į New Yorką lėktuvais pri
buvo iš Kalifornijos 1.18 jū
rininkų, norinčių čionai pra
leisti atostogas. Jie pasimokė- 
ję po $175 round trip einant 
speciale sutartimi su tūla
transporto firma

— I""1" UJ.............. '........................ ■ 1

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PHILIP CAREY MFG. CO. 
REIKALAUJA DAUGIAU VYRU
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.

GERA ALGA-—GEROS VALANDOS

GEROS DARBO SĄLYGOS
GREITA IR LENGVA TRANSPORTACIJA

Matykite mūsų personnel departmentą 
dėl smulkmenų ir kitokiom progom.

PHILIP CAREY MFC. CO.
571 Smith St.

Perth Amboy, N. J.

Tiesiog prie kampo Smith Street
ir C on very Blvd, (arti Victory Bridge).

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, 

ofisais Manhattan, Bronx ir 
Dienų savaitė. Alga $125 
džiai. Kreipkitės ant 3-čių 
pietų, 41 pietų, Street, N. Y. C.

BU
Brooklyn, 
j mėnesj 
lubų, iki

patogiai!
6-kių 
pra-

3 po

(235)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

FILE TVARKYTOJOS
Žemiau 30 
PROGA.

$20 PRADŽIAI
Gera Ateitis

PARENTS MAGAZINE 
52 VANDERBILT AVE. 

NEW YORK CITY
(214.

MERGINOS
VEDUSIOS
PAVIENĖS

Dirbti Pas
WESTINGHOUSE 

400 Pennington Ave
TRENTON, N. J.

(Skersai Food Fair)

LENGVAS FABRIKO
DARBAS

NUOLATINIAI DARBAI

GERA ALGA

prie

Linksmų Darbo Sąlygų 
10% Naktinių Šiftų Bonai 

Moderninė Kafeteria
Muzika Laike, Jūsų Darbo

KREIPKITĖS I FABRIKĄ
AR ŠAUKITE

TRENTON 2-4176

(243)

MERGINOS 
Patyrusios, koėiojimui ir užbaigimui; 

gera alga.
Barry Hand Laundry, 

77-42 Vleigh Place, Flushing, L. 
JAmaica 8-8110

i.

(247)

/ kenktas puslapis 
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REIKALINGI VYRAI

(244.

CHEMICAL OPERATORIAI
PATYRĘ OPERAVIMUI 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ 

prie
CENTRIFUGES 
FILTER PRESŲ 

STILLSŲ 
NITRATORIAIS

SULFONATORIAIS 
DžIOVINTOJAIS 
REACTORIAIS

ir kitokių CHEMIJOS PROCESŲ 
MAŠINERIJŲ.

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

' '*•’ '''' mokytis to amato.
Taipgi PATYRĘ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI k 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ PAGELBININKAI

Givaudan
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. 
97 CHESTNUT STREET 

NEWARK, N. J.
(247)

BERNIUKAI—JAUNI VYRAI
Išsiuntimų departmentui. Pageidaujama pa- 

tyrusių7‘-t?*4iau nebūtinai. Gera proga. 
• Nuolatinis darbas.

AMER-SWISS, 561 5TH AVE.
(244)

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

(X)

PATYRĘ TEKINTOJAI 
IR POLIŠIUOTOJAI

Prie Chirurginių Instrumentų 
ir Žirklių.

GERA ALGA.
WITTE & SCHMITZ

. 358 Bishop Ave., Bridgeport, Conn.
Tel. 4-1918 (242)

STALIORIAI
DARBAS PRIE STALŲ IR MAŠINŲ 

$1.35 | VALANDĄ
NUOLAT — DAUG VIRŠLAIKIŲ

MODERN REFRIGERATION
& STORE FIXTURE CO.

29-81 DIVISION ST., JERSEY CITY, N. J.
________t_____________

GONTORIAI
Patyrę prie brick sidings. 
Mokėsime iki $20 { dieną. 
Acme Heat & Power, Inc., 
318 Ten Eyck St., Brooklyn.

• EVefgreien 8-2500.
... .• , ____ . (|j&

LEDO TRAUKĖJAI IR VYRAI PRIE DĖŽIŲ 
Nuolatinis Darbas.

Fred M. Schildwachter & Sons, Incr 
1769 Webster Ave., Bronx. (Ant 174th St.)

(Mi)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj 19 didiiauslų muilo ildirbysUj*
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST 30TH STM NEW YORK

BUY WAR BONDS
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nebuvo paspėta užra-
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Ona Kazake-
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dai-
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bate-

O

TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETE
Parašė Vladas Raila — Muzika D. Judzentavičienės ir kitų

vadovybėj Aid. Žilinskaitės-Anderson, Choro nhokytojos ir Jono Juškos, režisieriaus.

Labor Lyceum

Mikalaus
7 mergai- 
viršutinių,

Tai 
kelia 
tuose.

American Airlines planuoja 
įvesti skridimus be sustojimo 
iš New Yorko į Texas ir Okla
homa ir su vienu sustojimu iš 
New Yorko į Meksiką.

K. Bal-
Walmu-
Rimvy-

išvy- 
laiką 
grįš

Arthur J. Foster, taksų ko
lektorius Bronxe, kaltinamas 
pasisavinime iždinės pinigų.

Stalo Gauta Aukų:
Simanavičius, užeigos

pa
yra

su- 
koncer-

nu-
Pastarai-

ABEKAS VELIČKA

-- ’

TELEPHONE
STAGG 2-5043

h

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) k

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.

Lankėsi Vasaris su 
Milda Janonyle

Šiomis dienomis Brooklyną 
aplankė monteliškis Antanas 
Vasaris su savo sužadėtine 
(detroitiete) Mildred Janony- 
te, Detroito Aido Choro ir 
LDS nare.

Vasaris, kaip žinia, tik prieš 
virš savaitę buvo paleistas iš 
Jungt. Valstijų kariuomenės. 
Jdomių dalykų jis pasakojo 
apie Šiaurės Afriką, Italiją ir 
Franciją, kur jam teko eiti 
pareigos (jis buvo Master Sar
geant) ginkluotose Dėdės Ša
mo pajėgose.

Svečiai apsistojo pas Miza- 
rus. Aplankė didmiestį, atliko 
kai kuriuos savo reikalus; pla
tokai pasitarė’su laisviečiais ir 
LDS veikėjais visuomeniškais 
reikalais.

Šiomis dienomis jiedu 
ko Detroitan, kur, tūlą 
pasisvečiavęs, Vasaris 
Montellon ir pradės naują, po
karinį gyvenimą, kaip milijo
nai kitų jaunų vyrų, paleistų 
arba paleidžiamų iš ginkluotų 
pajėgų.

Laivakroviai Atmeta 
Ryano Vadovybę

Streikuojantieji laivakroviai 
buvo susirinkę į eiliniu narių 
vadovybės sušauktą susirinki
mą Manhattan Center, New 
Yorke, pereitą sekmadienį.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė priimti majoro LaGuardi- 
jos pasiūlymą grįžti darban. 
Bet grįš tik su ta sąlyga, kad 
firmos tarsis su eilinių narių 
vadovybe, o ne su Ryanu, ku
ris prieš narių valią užsiriog
lino laivakroviams karaliumi 
visam amžiui (amžinu prezi
dentu).

Tarpe svarbiausių majoro 
pasiūlymų, kuriuos streikieriai 
priėmė, yra:

Pravesti bėgiu savaitės de
mokratišką balsavima išrinkti 
deryboms pravesti komitetą, 
balsavimus prižiūrint bešališ
kam komitetui.

Sugrįžti darban, kaip tik 
firmos sutiks tartis su eilinių 
narių už girtu komitetu.

Leisti visiems nariams nu
balsuoti tose derybose pasiū
lytus sutarčiai, punktus.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Kada Kaimas Blemiega
STATO SCENOJ AIDO CHORAS

LILIJA KAVALIAUSKAITE

Nepraleiskite šios puikios progos! Pamatykite smagią operetę! Pasigėrėkite mūsų 
mylimųjų artistų-mėgėjų vaidinimu. Vaidinime dalyvauja: Nastė Buknienė, Lilija 
Kavaliauskaitė, Nelė Ventienė, Petras Grabauskas, Alekas Velička, Juozas Jud- 
žentas, Julija Stankaitienė, Jonas Lazauskas, Lilija Briedaitė, Frances Mažiliūtė, 
Kazys Jukrys, Petras Velykis, Antanas Poškus ir Aido Choras. Veikalas pilnas 
linksmų dainų, kurias dainuo choristai ir pavieniai.

Įžanga $1.50 ir $1.00 0 šokiams 60c. 0 Taksai įskaityti.
Tikietus įsigykite iš anksto pas Choro narius arba Laisvės Administracijoje.

KVIEČIA AIDO CHORAS.

Dienraščio Laisves Koncerto
Ištisa Programa

Dienraščio Laisvės koncer
tas įvyks lapkričio (Nov.) 11 
d., Labor Lyceum, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. Prasidės 3:30 vai. dieną.

Bus nepaprastai graži pro
grama. Atydžiai persiskaityki- 
te ir jūs patys suprasite, kad 
ši programa tikrai bus labai 
žingeidi kiekvienam.

Jugoslavų Partizanų 
Operetiška Grupė

Tai nepaprastai gražus 
meris programoje.
siais dviejais metais jie yr 
likę su virš 100 koncertų.

Biruta Ramoškaitė
Kuri dabar pastoviai

nuoja ir vaidina amerikoniš- / koje scenoje, taipgi dalyvaus 
mūsų koncerto programoje.

Regina Strazevičiutė
Jauna, puikaus talento dai

nininkė iš Toronto, Canada, 
pirmu kartu atvyks į Jungti
nes Valstijas kaipo daininin-

KAS JAU APDOVANOJO LIETUVOS 
VAIKUS KALĖDŲ DOVANOMIS

(Pabaiga)
Mary Wilson — drapanų 

dėl 2 vaikučių ir 5 sv. cuk
raus.

S. Bedermonienė — svede- 
rėlių ir kitokių drapanėlių 9 
pundelius.

M. Mikalauskienė — sijonė
lį ir materijos kavalką.

C. Anskis — materijos ir 
padėvėti! batų.

Almira Wilkes — baby cos
tume.

E. Paškauskienė — įvairių 
drapanų ir muilo.

Charles Balchunas — 3 p. 
batų ir kojinių.

J. Byron — rašymui plunks
nų. f

M. Bovinienė — mokyklos 
reikmenų, vaikui brangių vir
šutinių ir apatinių drapanų.

Valis ir Vera Bunkai—mer-;čiimas M. Klimas, O. 
gaitėms ir berniukams sunkės- 1 šiene. N. Dziovenas. 
nių drapanėlių.

Albina ir Petras
— 10 berniukų ir 
tems po eilę šiltų 
apatinių ir smulkesnių drapa-

Sekmadienį
Spalių

M
October

949 Willoughby Ave,
BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4 vai. dieną

kė ir dalyvaus Laisvės koncer
to programoje.

Aleksandras Vasiliauskas
žymiausias Amerikos lietu

vių tenoras irgi dalyvaus 
sų koncerto programoje.

Rusų Šokikų Grupė 
numeris, kuris visad 
daug ovacijų

Aido Choras
Puikiai pasiruošęs šiam kon

certui su gražiom lietuvių liau
dies dainom.

Koncerto bilietai jau gatavi. 
Sėdynės numeriuotos. Tuojau 
įsigykite bilietus, užsitikrinki
te sau gerai vietą.

Įžanga $1.50? $1.25 ir $1 
(valdžios taksai įskaityta).

Po Programos’ Bus Šokiai
A. Pavidis Radio Orchestra 

gros šokiams amerikoniškus ir 
lietuviškus kavalkus.

Vien tik šokiams įžanga 
60c.

S. Sasna — suknelę ir apa
tinius mergaitei.

Visi į vakarėlį atneštieji 
drabužiai yra labai gražūs— 
nauji; dalis pirktų, bet daugu
moj — pačių moterų ir vyrų 
pasiūti. Prie kožnos dovanos 
įdėta graži kortelė su auko
tojo antrašu.

Aukos Nupirkimui Batų
H. PI evokas $13.
Po $16 : M. Bovinienė, S. O.

Titaniai, K. Petrikienė.
J. Gužas. $8.30.
Po $5: P. Grabauskas, Da- 

nielevičius, Grušelionis, Mrs. 
J. Jasiulionis, Kasmočius.

Po $3: Zakarauskienė, Bu
drioms.

Po $2: V. Paukštys, P. Kal
velis, A. Balčiūnas, 
niauskas, V. Keršulis, 

šiene, N. Dziovenas, 
das, šukaitis, drg. Žilinskai, 
G. Varisonas, P. Bunkus, Ma
ry Kalvaitienė, A. Lasas.

Po $1: G. Belinis, M. Plevo- 
kas.

Sulig sąrašo, turėtų būti 

$106.30, bet, suskaičius, ra
dosi $115.30. Be abejo, keno 
vardas 
syti.

Prie
M.

savininkas, $10.
P. $5: L. Gavrilovičius, 

Walter Lukmin.
Per P. Bieliauską, surinkta 

ant blankos $3.50: C. Anskis 
$2, P. Bieliauskas $1. M. Go- 
rienė 50c.

Ant blankos drabužių: P. 
Macys, V. Macy, K. Anskis.

J. Dagis, P. Nakti-Po $3: 
nienė.

Po $2: Antanas Meškis, S. 
Bedermonienė, 
vičienė.

M. Mikalauskienė $1.50.
D-gas X. $1.
Viso prie stalo aukų gauta 

$41.
Už išleistas dovanas surink

ta $38.35.
Daugiau Dovanų/

Dar vėliau prisidėjo 
dovanos:

W. Skuodis (10 porų 
lių) $16.66.

Stella Vaitkienė $5.
Vera šibeika $2.
O. Gaškauskienė, Hunting

ton, $2.
Į d. Bimbos išleistuves at

vydami dar atnešė dovanų 
vaikams: Victoria Balkus 3 
sijonėlius ir 3 p. kojinių.

Michael Keras — batus.
Rose Daniels (per O. Kal- 

vaitienę) dėžę biskį vartotų 
d ra b u ž i u k ų kūdikiams.

J. Balčiūnas $1.
Dėkojame ir Pranešame
Moterų Kliubas širdingai 

dėkingas visiems už taip gra
žią talką. Jau geroką dalį 
brooklyniečių kvotos esame 
atsiekę. Bet dar daug trūks
ta. Esame pasižadėję sudary
ti 500 atskirų dovanelių iš 
Brooklyn© ir priemiesčių.

Norime priminti, kad vajus 
tęsis per visą šį mėnesį. Kas 
dar neturėjo progos sudaryti 
dovanėlės lig šiol, tą dar gali
te atlikti per likusias šio mė
nesio 3 savaites. Bet prašome 
nevėluoti. Kaip tik sudarote ir 
pri duokite.

Galite atnešti į moterų su
sirinkimą, spalių 18-tos vaka- 
ra, 419 Lorimer St. Arba Lie- 
tu vai Pagalbas Teikimo Komi
teto patalpon, ( 417 Lorimer 
St., pirmadienių, trečiadienių 
ar penktadienių vakarais.

Dovanos bus išsiųstos pačioj 
pradžioj lapkričio, kad pasiek
tų Lietuvos vaikus pirm žie
mos švenčių.

Kliubietės.

Nekurie Draugai Man 
Rašo:

"Mes jau buvome manę, 
kad draugas Karolis Rutkus 
yra miręs.”

Taip, malonūs draugai, ka
da ligos atsiranda kūne, smar
kiausias veikėjas negali veik
ti ir turi laukti, kada bus 
sveikesnis, tik tada galės veik
ti.

Per dešimt metų be palio
vos sirgau ir nei nemaniau, 
kad galėsiu pasveikti. Bet 
šiandien jaučiuosi sveikesniu, 
negu dešimt metų atgal ir 
manau, kad gal dar pasiseks 
veikt labui visuomenės.

Linkiu ^eriausios^ kloties 
draugams ir Laisvės skaityto
jams. K. Rutkus.

NOTARY
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Plėšikai Nušovė Karį, 
4 Vaiky Tėvą

Kariui Arthur Conlon užė
jus alaus stiklo ir cigaretų pas 
kaimyną aludėn, 4614 Avenue 
L, Brooklyne, įėjo du ginkluo
ti plėšikai tikslu apiplėšti savi
ninką. Conlon užstojo, įsaky
damas revolverį padėti. Vienas 
į Conlon paleidęs šūvį ir išbė
gęs, antrasis pirm išbėgdamas 
paleidęs į" Conlon du šūvius. 
Conlon- krito ant vietos. Plėši
kai pabėgo.

/Conlon buvo sužeistas kare 
ir apdovanotas Purple Heart. 
Šiuo tarpu ilsėjosi Lowell Ge
neral Hospital ir iš ten parvy
ko namo savo 33-čią gimtadie
nį praleisti su šeima, žmona ir 
giminūs sekamam vakarui ruo
šė linksmą pramogą, kuri 
virto į šermenis. Jo vaikai 
8, 7, 6 ir 2 metų amžiaus.

Laivastačiai Čionai 
Pasiruošia Kovai

Pereitą antradienį įvykęs 
New Yorke kpie šimto tūks
tančių organizuoti! laivastačių 
atstovų susirinkimas entuzias
tiškai sveikino sumanymą, kad 
unija atšauktų pasižadėjimą 
nestreikuoti.

šapų stewardai, 340 to mi
tingo dalyvių, norėjo jau ta
me mitinge panaikinti nestrei- 
kavimo pažadą. Bet kada išsi
aiškino, jog tai nutarė unijos 
konvencija ir kad sekama kon
vencija, įvyksianti sausio mė
nesį, tai galės atšaukti, ne- 
streikavimo klausimą paliko 
tai įstaigai spręsti.

Tačiau stewardai čia pat 
nutarė paskelbti, kad bosai 
jau pastatė darbininkus “lock
out” padėtyje tikslu sulaužyti 
uniją Atlantic Basin Iron 
Works ir Ira S. Bushey lai- 
vastatyklose.

Susirinkimas instruktavo sa
vo unijos viršininkus pranešti 
visoms CIO ir AFL unijoms, 
New Yorke, apie esamą lak
ai! tą.

Darbininkai pagavo laiva- 
statyklų viršininkų įsakymą 
savo skyrių bosams sulaužyti 
unija, nors tam reikėtų išlai
kyti šapas uždarytomis’ “per 
10 savaičių ar 10 mėnesių.” 
Prisipelniusiems, juk, nedaro 
skirtumo.

Bronxe policija susekus 
gemblerių lizdą, kuriame per 
dieną pereidavę apie 10 tūks
tančių dolerių įplaukų už įvai
rias loterijas, vedamas tikslu 
privatiškai pasipinigauti. Biz
nį vedę po priedanga groser- 
nės.

Raudonojo Kryžiaus rašti
nė, 57 Willoughby St., Brook
lyne, atsišaukė liuosnorių pa- 
gelbininkų raštinės darbams. 
Nors karas pasibaigė, bet to
ji įstaiga dar tebeturi daug 
pareigų, surištų su buvusiu 
k aru j

Kokios Galimybes Yra 
Išrinkti Cacchione, 
Kitus Kandidatus?

Tuo klausimu kalbės patsai 
Peter V. Cacchione, taipgi 
Benjamin J. Davis’, Jr., ir Wil
liam Z. Foster, šio antradie
nio vakaro 8 vai., komunistų 
generaliame mitinge. įvyks St. 
George’s viešbutyje, 51 Clark 
St., Brooklyne.

Viešbutis netoli nuo visų li
nijų : IRT — Clark St. stotis, 
Ind. — High St. stotis, BMT 
—Court St. stotis.

Skelbime sakoma, kad įžan
ga su nario knygele, o narių 
draugams su specialėm korte
lėm. Kas tų kortelių nebūtų 
gavę iš anksto, dar galės gau
ti nuo savo kliubo narių prie 
durų pirm atsidarymo susirin
kimo. N.

MIRĖ
25 m.

m.
Sophie Yakavonis, 

amžiaus, gyveno 333 S. 
5th St., Brooklyn, N. Y., mirė 
spalių 15 d., Greenpoint ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave., kurio įstaiga 
rūpinasi ir šių laidotuvių pa
reigomis. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, spalių 18 d., šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Juozą, taipgi brolį ir se
serį.

Ar žinote, kad šis pirma
dienis, 15-ta, yra paskutinė 
diena išsiųsti užjūriečiams ka
riams kalėdines dovanas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS-VALANDOS. j x_ 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuviu Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

A '• H ft* r! J

*

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių,

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

\ Jules, Jurgensen. JB*

* u n

ROBERT LIPTON 
701 Grand St 
Tel. ST. 2-2178

Ką Galima Gauti iš 
Social Security?

Jeigu jūs kada buvote be 
darbo, jau žinote, kaip ir kur 
gauti nedarbo apdraudę. Bet 
ar žinote, kada ir kokią naudą 
gali gauti dirbanti moteris pa
vienė, kokią ištekėjusi, dir
bančio vyro žmona, dirbusio 
našlė, našlaičiai vaikai?

Apie visa tai aiškins iš So
cial Security raštinės atstovas 
šio ketvirtadienio vakarą, spa
lių 18 tą, 8 vai., 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Ir atsakinės vi
sokius Socialį Saugumą lie
čiančius klausimus.

Ateikite, pakvieskite drau
gūs, kaimynus. Atsineškite 
klausimų.

Tas ypač svarbu žinoti or
ganizacijų veikėjams, šapų 
pirmininkams ir visiems, iš ku
rių žmonės tikisi patarimo.

Moterų Kliubas

8

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK- 

RICHMOND HILL, N. Y.
Spalių 17 d., trečiadienio vakare, 
vai. įvyks ALDLD 185 kp. susirin

kimas pas dd. Misevičius, 115 Mon
tauk Ave. Nariai, kurie tik galite, 
malonėsite dalyvauti, nes turime 
daug sverbių dalykų. Kurie dar ne
gavote knygą, ateikite pasiimti. — 
V. Paukštys. (242-243)

*

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis IStirla
GYDYTOJAI 

100 nnoš. unija iapoj 
Telef.: GR. 7-7553 

j 2539į 2539 Woodward Arenu* 
DETROITE: j 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGĘL, Direktoriai

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENŪE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

>

*

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




