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Atrodo, kad Dardanellų 
klausimas bus vienas iš svar
biųjų būsimoje Jungtinių Tau
tų organizacijoje taikai palai
kyti. Sakoma, kad Jungt. 
Valstijų atstovai reikalaus, 
kad būtų pakeista Montreaux 
sutartis ir, kad Dardanellų 
pertaka būtų atidaryta karo 
laivams.

Dardanellų pertaka turi vy
riausios reikšmės Sovietų, Są
jungai, nes dabartinė sutartis 
leidžia Turkijai ją kontroliuo
ti ir nepraleisti karo laivus ka
ro sąlygose. Betgi jeigu tūli 
atstovai reikalaus, kad būtų 
valia karo laivams plaukti į 
Juodąsias Jūras ir
kurios nesirubežiuoja su to
mis jūromis, tai manoma, kad 
Sovietų Sąjunga nesutiks, nes 
tai būtų atidarymas agreso
riams vandens kelio puolimui 
Sovietų Sąjungos 
Jūros pusės.

tu šalių, € 4

iš Juodosios

vėl skanda-
Jugoslavijos liau- 

ir

Turčių spauda 
liną pnieš 
dies valdžią ir “gina” pasi
traukusį užsienio ministerį dr. 
L Subasitchą. Atrodo, kad tas 
ministeris, pastaruoju laiku, 
daugiau bendravo su buvusiu 
Jugoslavijos karalium Petru, 
negu rūpinosi liaudies reika
lais.

Jugoslavijoj įvyks visuotini 
valdžios rinkimai lapkričio 11 
dieną ir liaudis parodys, kur 
ji stovi.

Streikai purto Jungtines 
Valstijas, purto ir Anglijoj 
“socialistų” — darbiečių val
džią. Darbo liaudis nuošir
džiai dirbo, kad karas būtų 
laimėtas, ji nešė visą naštą, o 
turčiai krovėsi milionus dole
rių pelnų. Dabar liaudis rei
kalauja žmoniškesnio atlygi
nimo ir žmoniškesnių darbo 
valandų.

Lenkijos generalis prokuro
ras dr. G. Sawipki pranešė, 
kad liaudies teismai jau na
grinėjo virš 1,000 bylų, kur 
buvo teisiami kriminalistai- 
hitlerininkai. Apie 400 tų raz- 
baininkų nuteista mii;iop ir 
sušaudyta, o kiti pasiųsti il
giems metams į kalėjimą. Dar 
apie 9,000 panašių krimina
listų laukia teismo. Jų tarpe 
yra nemažai ir lenkų tautos 
elementų, šalies išdavikų. Pat
sai dr. Sawickis šešis metus 
buvo kankinamas hitlerinin
kų logeriuose ir kalėjimuose.

Besiruošiant prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos būsimų 
sesijų tūli kapitalistinių vals
tybių atstovai bandė prie šios 
organizacijos pririšti Tarp
tautinį Darbo Biurą (ILO), 
neva atstovaujantį pasaulio 
darbininkų unijas.

• Tam griežtai pasipriešino 
Sovietų Sąjungos atstovas A. 
A. Gromyko ir pasiūlymas bu
vo atmestas. Mat, Paryžiuj 
susiorganizavo Pasaulinė Dar
bo Unijų Federacija, kuri tik
rai atstovauja organizuotus 
darbininkus, nes ji apima 60,- 
000,000 unijistų. Ši organiza
cija reikalauja balso taikos 
reikaluose ir jos reikalavimą 
remia Sovietų Sąjunga ir ei
lė kitų demokratinių valsty
bių.

Graikijoj reakcija atsidūrė 
krizyj. Ministerių kabinetas 
rezignavo, p naujo kol kas ne
gali sudaryti, nes pažangesni 
žmonės nenori eiti į ministe
rių koaliciją su fašistais.

Sovietų Sąjungos organas 
“Ižviestija” rašo, kad reakci
niai elementai bando sudaryti 
taip vadinamą “Vakarų Blo
ką,” kuris būtų nukreiptas 
prieš Sovietų Sąjungą ir ben-

ARGENTINA IŠLAISVINO 
POLIT. KALINIUS; PRI
PAŽĮSTA KOM. PARTIJĄ

Streikuoja Gydytojai prieš Žmogžudišką Policiją; Demo
kratiniai Žmonės Reikalauja Civilės Valdžios

Buenos Aires. — Nauja 
Argentinos valdžia su ge
nerolu Ed. Avalos pryšaky- 
je paliuosavo komunistų va
dą Victorio Codovillą ir 210 
kitų prieš-fąšistinių kali
nių. Gen. Avalos pareiškė, 
jog Komunistų Partijai bus 
leista veikti lygiai kaip ir 
bet kuriai kitai politinei 
partijai, jeigu jinai laikysis 
įstatymų...

Naujoji valdžia panaiki
no buvusio vice-prezidento 
diktatoriaus Perono “įsta
tymą dėlei politinių teisių” 
ir uždarė propagandos mi
nisteriją. Tas “įstatymas” 
ir ta ministerija tai buvo 
mašinerija rinkimams pa
kreipti j fašistinių Perono

Sugrįžę Kongresma- 
nai Nori Sutartinės 
Su Sovietų Sąjunga

Washington. — Sugrįžo 
dvi Amerikos kongresmanų 
grupės, kurios tėmijo daly
kus įvairiuose Europos kra
štuose. Dauguma tų kong
resmanų, demokratai ir re- 
publikonai, pabrėžė pilno 
bendradarbiavimo reikalą 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos. Kongreso 
narė Bolton ir kongresma- 
nas Mundt, abudu republi- 
konai, kartu raportavo:

“Mūsų amerikinės politi
kos silpnybė linkui Rusijos 
yra ta, kad mes dviem 
skirtingom mierom mieruo- 
jame savo politinę ir diplo
matinę dorą santykiuose su 
Rusija.' Reikia mest šalin 
dvigubą saiką.”

Kita kongresmanų komi
sija, vadovaujama demok
rato Wickershamo, prane
šė, kad Rusijos žmonės yra 
draugiški Amerikai, prie
šingi karui ir nori aukščiau

Wicker- 
vienuoli- 
į Sovie- 
taip pat

pakelt savo būklę, 
sham, pirmininkas 
kos atsilankiusių 
tus kongresmanų, 
ragino palaikyt draugiškus 
santykius su Sovietų Sąjun
ga, bet reikalavo, kad So
vietai laisvai leistų ameri
kiečius į kraštus, kuriuos 
rusai kontroliuoja.

Patys Anglai Siekia Įsi- 
galėt Indo-Chinoj

Saigon. —^Indo-Chinoj y- 
ra jau daugiau anglų ka
riuomenės negu francūzų. 
Francūzai bijo, kad anglai 
čia nenustumtų juos šalin, 
kaip kad nustūmė francū- 
zus Syrijoj.
drai prieš taikų žmonių sugy
venimą.

Taigi “Ižviestija” rašo, kad 
tas blokas vyriausiai organi
zuojamas anglų imperialistų 
ir kartu kreipiamas prekybos 
reikaluose prieš Amerikos 
Jungtines Valstijas.

MMKImmkMKI

kavaldovų pusę, jeigu bet 
da rinkimai įvyktų.

Gen. Avalos valdžia 
šaukė cenzūrą siunčiamiem 
į užsienį pranešimam ir ža
dėjo spaudos laisvę Argen- 

i tinoje.
Šį ketvirtadienį atsidaro 

universitetai, kurių stu
dentai streikavo prieš Pe
rono karinę diktatūrą ir 
prieš demonstrantų šaudy
mą. Bet dabar sustreikavo 
gydytojai ir dentistai. Jie 
protestuoja, kad policija* 
praeitą penktadienį, po Pe
rono išvijimo, šaudė į mi
nią sostinėje Buenos Aires 
ir nušovė medicinos dakta
rą Ebgenio Ottolenghi ir 
dentistą Vincente Cortes.

at-

ARGENTINIEČIAI NE
PATENKINTI NAUJA 

KARINE VALDŽIA
Buenos Aires. — Demok

ratinės organizacijos Ar
gentinoje per savo suderin
to veikimo komitetą reika
lauja pervest šalies valdžią 
iš generolų rankų į civilių 
žmonių rankas. Universite
tai ir daugelis laikraščių 
nepatenkinti, kad generolas 
Avalos ir admirolas Lima 
vis dar laiko senąjį prezi
dentą gen. Farrellį. Atsa
kingi civiliniai politikai ne
sutinka eiti į Avalos val
džią, iki nebus 
prez. Farrell.

Keli stambūs 
veda kampaniją,
nubausti policininkai, kurie 
šaudė j demonstrantų mi
nią, taip pat ir tie, kurie 
kankino politinius kalinius.

pašalintas

laikraščiai 
kad būtų

Japonai Siuntė Subma
riną Hitleriui iš Ham

burgo Pargabenti
London. — Vienas buvęs 

aukštas Japonijos laivyno 
oficierius sakė anglų kore
spondentui sostinėje Tokio, 
jog japonai šiemet kovo 5 
d. siuntė į Hamburgą dide
lį submariną, kaji paimtų 
Hitlerį ir jo mergą Evą 
Braun ir pargabentų į Ja
poniją. Už ■ prieglaudos su
teikimą Hitleris žadėjo duo
ti Japonijai planus ir kari
nius vokiečių sekretus, su 
kuriais, girdi, japonai lai
mėsią karą. O kai japonai 
užkariausią Australiją ir 
Ameriką, tai jie turėsią pa
dėt Hitleriui užkariaut Eu
ropą.

Tas Japonijos submarinas 
negrįžo.

San Francisco. — Iš Ja
ponijos fronto sugrįžo per
galingas Trečiasis Ameri
kos laivynas.

Daugiau anglų atvyko 
prieš Javos sukilėlius.

Tito Numato Svetimų Kišimąsi 
Į Jugoslaviją; Amerika Gresia 

Atšaukti Jos Pripažinimą?
Washington. — Praneša

ma, jog Amerikos valstybės 
departmentas gamina pa
reiškimą, kuriuom grūmos 
atšaukti maršalo Tito val
džios pripažinimą Jugosla
vijoj. Grūmojimas Tito val
džiai remiamas tuom, kad 
pasitraukė užsieninis Jugo
slavijos ministeris Ivan Su- 
basičius. Jis seniau buvo 
pabėgėlės caruko Petro val
džios vadas. Bet pagal Jal
tos - Krymo konferencijos- 
nutarimą Subasičius buvo 
prisidėjęs prie laikinosios 
Tito valdžios Jugoslavijoj.

premjeras Tito, kalbėdamas 
per radiją, užreiškė, jog 
Subasičius norėjo patarnaut 
reakcininkams ir užsieni
niams Jugoslavijos prie
šams; todėl jis apleido da
bartinę jugoslavų valdžią. 
Tito įspėjo, kad Amerikos 
ir Anglijos politikieriai pa
kurstė Subasičių pasitraukt 
iš valdžios. Jie ir Subasičius 
norėję pakrikdyt ruošiamus 
rinkimus ir užtraukt sveti
mųjų įsikišimą į Jugoslavi
ją. Maršalas Tito, iš savo 
pusės, pareiškė, kad Jugos
lavijos žmones mokės ginti 
savo laisvę ir nepriklauso
mybę.London. — Jugoslavijos

JANKIAI PERVEDA CHINŲ 
KOMUNISTŲ SRITIS 

CHIANG KA1-SHEKUI
Chungking. — Vidurinės 

Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas pripažino, kad 
Amerikos marininkai užė
mė įvairias vietas chinų ko
munistų vadovaujamoj šiau
rinėj Chinijoj ir laiko tas 
vietas, iki Chiang Kai-she
kas nusiųs ten savo kariuo
menę.

Amerikos lėktuvai nuolat 
gabena Chiang Kai-sheko 
kareivius į Shanghajaus ir 
Nankingo sritis, kurias Ke-

tvirtoji chinų komunistų 
armija apvalė nuo japonų. 
Taip pat įgabenta Chiang- 
Kai-sheko kariuomenės bū
riai į Hainan salą, kitą chi
nų komunistų tvirtovę.

Pasikalbėjime su laikraš
čių korespondentais Chiang 
Kai-shek sake, kad neblogai 
sekasi derybos tarp jo ir 
chinų komunistų atstovų; 
esąs padarytas žingsnis lin
kui vienybės.

Amerikos Marininkai Užėmė 
Chinų Komunistų Uostą

Chinwangtao. —f Ameri
kos marininkų komanda 
šiame nedideliame Chinijos 
uostamiestyje praneša, kad 
jie čia sustabdė mūšius tarp 
komunistų, iš vienos pusės, 
ir japonų ir jų chiniškų į- 
rankių, iš antros. Kada a- 
merikonai išsiuntė japonus 
iš Chinwangtao/ su japonais 
pabėgo ir chiniški jų pas
tumdėliai; bėgdami jie dar

šaudė į komunistus.
Po to mieste teliko tik 

komunistinės jėgos. Ameri
konai vengė susikirtimo su 
komunistais ir pradėjo de
rybas.' Komunistai sutiko 
pasitraukt pustrečios my
lios iš Chinwangtao. Pačią 
miesto apylinkę tebevaldo 
komunistai, kaip teigia 
New Yorko Times kores
pondentas Tillman Durdin.1 *'

Giria MacArthurą už Susita
rimą su Japoną Karalium
Tokio. — Amerikonų šta

bo atstovas aiškino Mac- 
Arthuro kalbą ir sakė, jog 
MacArthuras jaučia, kad 
jis protingai panaudojo ja
ponų imperatorių Hirohito. 
Su Hirohito pagalba, esą, 
buvo taip sklandžiai demo
bilizuota Japonijos armija 
ir apsaugota amerikonų gy
vybės.

Pats imperatorius Hiro-

Šiemet Paleidžiama Pusė 
Amerikonu Kariuomenės te*
Washington. — Iki naujų 

metų bus paleista jau 4 mi- 
lionai 750 tūkstančių Ame
rikos kareivių, tai apie pu
sė skaičiaus, kiek viso bu
vo sumobilizuota. Vien pra
eitą penktadienį 4Q,000 vy
rų paleista iš kariuomenės.

hito sakė, kad jis patenkin
tas MacArthuru.
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VAJAUS LENTELĖ

K. Žukauskienė, Newark ..............
M. Svinkūniene, Waterbury...........
P. Pilėnas, Philadelphia..................
A. Stripeika-G. Kudirka, Elizabeth
V. J. Stankus, Easton......................
A. Balčiūnas, B’klyn .....................
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck ..
J. Bakšys, Worcester . .
V. Padgalskas, Mexico ...................
V. O. Valukas, Wilkes-Barre.........

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai
1038
835

. 514 ,
. 474
. 412
. 407

234
168
156

SENATORIAI PASIRYŽĘ 
NUMUŠT TAKSUS NUO 

DIDŽIŲJŲ PELNŲ
Iždo Sekretorius Vinson Reikalauja Panaikinti Viršpelnių 

Taksus ir Vadinamus Normalius 3 Nuošimčių Taksus
Washington. — Senato nių, bet taip pat atšaukt ir 

komitetas iš 15 narių svar-'vadinamus normalius 3 pro- 
sto kongreso atstovų rūmo centų taksus nuo įplaukų.
priimtą sumanymą taksams Republikonų vadas senato- 
sumažinti. Vadovaujami de-jrius Taftas ir reakciniai de
mokrato senatoriaus Wal-į mokratai pritarė raginimui 
terio F. George’o, visi ko- paliuosuoti tuos nepapras- 
miteto nariai užgiria kong- tus pelnus nuo taksų; bet 
resmanų nutarimą, kad at
einančiais metais būtų ima
ma jau ne 95 procentai tak
sų už nepaprastus pelnus 
(viršpelnius), o tik 60 pro
centų. Visi jie stoja už pri
dedamųjų taksų numušimą 
korporacijoms.

Amerikos iždo 
re torius Fred Vinson, 
bedamas senatorių komite
tui, reikalavo visiškai pa
naikint taksus nuo viršpel-

sek- 
kal-

MacARTHUR SAKO, 
KAD LENGVAI SU
VALDĘS JAPONUS

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur per radiją didžia
vosi, kad jo komanduojami 
amerikiečiai be vieno krau
jo lašo su valdą Japoniją, 
net be jokio tyrinimosi. Jis 
sakė, kad japonai visiškai 
nuginkluoti ir neturį jokios 
karinės jėgos. Buvusieji pa
sipūtėliai Japonijos milita- 
ristai dabar vergiškai pa
taikaują —amerikiečiams. 

Jungt. Valstijų kariuomenė 
pavyzdingu savo elgesiu, 
girdi, padarė “revoliuciją— 
arba geriau pasakius evo
liuciją —kuri sugrąžins pa
prastam žmogui asmeninę 
vertybę ir laisvę”, sakė 
MacArthur.

CIO unijų delegatai atvy
ko Į Leningradą.

Jankių Teismas Nu- 
smerkė Mirt 3 Karinius 

Nacių Kriminalistus

■

v
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jie neatsiliepė į CIO darbo 
unijų reikalavimą. Tas rei
kalavimas sako, turi būti be 
jokių taksų paliekami pa
vieniai, kurie per metus už
dirba iki $1,000, ir vedusie
ji, kurių metinės pajamos 
neviršija $2,000.—Kongres- 
manų tarimas palaiko nor
malius 3 nuošimčių taksus 
visiem, bet siūlo be taksų 
palikt po $500 nuo kiekvie
no šeimos nario.

Francijos Valdžia 
Bijo Sovietų Vir
šaus Vokietijoje

Paryžius.— Francūzų ge
nerolas J. P. Koenig aiški; 
no, kodėl Francija priešina
si Amerikos, Anglijos ir So-, 
vietų atstovų siūlymui su
daryt viena centralinę Vo
kietijos valdžią. Gen. Koe
nig sakė, Francija įžiūri, 
kad jeigu būtu įsteigta ben
dra Vokietijai valdžia, tai 
Sovietai galėtų paimti. joj 
viršų ir kontroliuoti Vokie
tiją iki Ęranciios sienos. A- 
not Koenigo, Francija tik 
tuomet sutiktu su bendrąją 
Vokietijai valdžia, jeigu ki
ti talkininkai iš anksto į- 
vvkdytu francūzų reikala
vimus. Jie ei reikalauja at
skirt nuo Vokietijos plotą 
į vakarus nuo Rheino unės, 
o ųramoniškąja vokiečių 
sritį Ruhr paskelbt tarp
tautiniu ruožu (kur Fran
ci i a griežtu pirmuoju smui
ku).

1 I
s
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Tokio. — Naujas japonų 
policijos viršininkas Taka-

Nurnberg. — Goeringas 
kalėjime skaito bibliją.

Wiesbaden, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
nusmerkė pakarti Alfonsą 
Kleiną, buvusį Hadamar no sako, policija jau nekan- 
beprotnamio administrato- kins areštantų.
rių, kurio komandoje naciai 
nunuodijo daugiau kaip 400 
rusų ir lenkų, suvarytų į tą 
beprotnamį. Teismas skyrė 
tokią pat bausmę beprotna
mio tarnautojams Heinri
chui Duoffui ir Karlui Wil- 
ligui, kurie prisipažino, jog 
patys nuodijo rusus ir len
kus.

Beprotnamio gydytojas 
Adolf Wahlmann nuteistas 
į sunkiųjų darbų kalėjimą : „ „
iki gyvos galvos. Adolfas Francijos Komunistų Par- 
Merkle gavo 39 metus ka- ja užprotestavo generolui 
Įėjimo už tai. jog jis rašė 
liudijimus, būk nuo plaučių 
ligų mirę žmonės, kurie bu
vo nunuodyti. Beprotnamio 
graborius Ph. Blum nuteis
tas 30 metų kalėti, o vy
riausia . slaugė Irmgarda 
Huber pasiųsta į kalėjimą 
25 metams.

Protestai prieš Indo- 
Chinų Žudymą

'• Paryžius. — Policija su
ėmė 40 žmonių, kurie sklei
dė lapelius su reikalavimu, 
kad francūzai nežudytų In- 
do-Chinos žmonių, kovojan
čių už savo krašto nepri- 

! klausomybę.

de Gaulle, kad jis ugnim ir 
krauju stengiasi vėl pri
jungt Francijai Indo-Chiną. 
Francūzų komunistai, ta
čiau, pareiškė, kad jei 
Franci jos valdžia būtų pa
žangi, tai Indo-China galė
tų pasilikti francūzų impe
rijos rėmuose .

X
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būk Vokietijoje lietuviškų pabėgėlių 
esama keletas šimtų tūkstančių. Tai bu
vo bjaurus melas. Pagal N. Y. Tirneso 

. pranešimą, amerikiečių zonoje jų esą-.
ma ne daugiau, kaip 47,000 ir iš to skai
čiaus nekurie trokšta būti vežami tary- 
binėn Lietuvon!

Tuo reikalu mes dar tarsime savo žo
dį sykį ir kitą. Šiuo metu tiek galime pa
sakyti: Amerikos visuomene privalo pro
testuoti prieš National War Fondo vadų 
žygį,—prieš skyrimą naciams šelpti vi
suomenės pinigų!

Juodasis Petras Sušaudytas.
Pierre Laval’as arba Juodasis Petras, 

pagaliau, tapo sušaudytas. Jis mojosi 
nusinuodinti, — ėmė pavyzdį iš savo sėb
ro Himmlerio, — bet nepavyko: turėjo 
atsistoti “prie sienos” ir formaliai už
mokėti už savo niekšybes, atliktas fran
cūzų tautai.

Po to, kai teismas nusmerkė Lavalį 
sušaudymui, buvo aišku, kad jis savo 
gyvybės neišgelbės. Kaipgi tokis de Gau
lle būtų turėjęs drąsos nusmerktojo pa
sigailėti? Juk sekamą sekmadienį įvyks 
didieji rinkimai Franci jo j e. Jei de Gau
lle būtų panašiai pasielgęs, tai rinkimuo
se jo šalninkai būtų gavę didžiulį smū-

Turime atsiminti, kad Lavalas buvo 
neapkenčiamiausias Franci joje dvikojis.

Lavalo, vadinasi, nėra. Vienu išdavi
ku bus mažiau. Bet negalime pamiršti to 
fakto, kad lavalistų Franci j oje dar yra 
nemažai.

Reikalingos geros šukos iššukavimui 
visokio hitlerinio brudo, ėdusio ir dar 
tebeėdančio francūzų tautą.
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NAUJA LDS KONSTI
TUCIJA

LDS organas Tiesa (spa-‘ 
lio 15 d.) rašo:

“Advokatas Keistutis Mi- 
chelsonas jau parašė naują 
LDS konstituciją, o linotai- 
pistas Vincas Rudaitis jau 
baigia surinkti.

“Parašyta konstitucija an
glų kalba, o paskui bus-iš
versta ir lietuvių kalbon. 
‘Tieson’ talpinsime lietuvišką 
konstitucijos vertimą.

“Nauja konstitucija pama
tiniai neturi jokių pakeiti
mų. Jinai tik sutvarkyta taip, 
kad atatiktų naujiesiems val
diškųjų apdraudos depart- 
mentų įstatymams ir kad bū
tų parankesnė ir prieinames
nė visiems nariams.

“Netrukus naujos konsti
tucijos kopijos bus pasiųstos 
apdraudos depą rtmentams 
-peržiūrėti ir po tam bus se
kančiam LDS seimui priduo
ta užtvirtinti. Kuopos ir na
riai galės duoti įvairius kon
stitucijos pataisymus.

atsiuntė krepšelį knygų ir 
maldaknygių, jų tarpe retas 
net vyskupo Valančiaus 1859 
metais parašytas ‘žemaičių 
Kantičkas,’ išleistas Tilžėje 
1906 m.”
Koks ten Dievui bus skir

tumas, iš kokių kantičkų 
fašistai karunką giedos: iš 
naujų ar senų. Matyt, siun
tėja nusitarė šitaip: Ne
duosiu fašistams pabėgė
liams nei vieno cento, bet 
duosiu jiems senas kantič
kas ir tegu jie gieda ka- 
rūnkas, tai gal mažiau lai
ko turės tarybinei Lietuvai 
plūsti.

priešas”: 1941 m., kada Lie
tuva buvo pasiskelbusi ta
rybine respublika, Požėla 
priėmė naciškos Vokietijos 
pilietybę ir buvo vokiškų 
hitlerininkų pasitiktas, kaip 
brangus f rentas. Tai buvo 
tuomet, kai iš nacių Vokie
tijos bėgiojo į visas puses 
kiekvienas demokratinio 
nusistatymo žmogus (jei tik 
turėjo progos pabėgti). Tai 
buvo tuomet, kai hitlerinin
kai kankino koncentracijos 
stovyklose kiekvieną anti
fašistą, kiekvieną savo 
priešą!

Hitleris - Himmleris an- 
ti-nacius kankino, o social-

Trečiadienis, Spalių 17, 1945

demokratas Požėla patapo 
hitlerinės Vokietijos pilie
čiu. Jis ten sau laisvai ir 
gyveno, tarnaudamas bude
liams naciams, kol hitleri
nė karo mašina buvo sunai
kinta.

Šitaip esama su Vladu 
Požėla! Kodėl p. Norkus 
mato reikalo fašistą, lai bus 
ir lietuvis, taip girti?

Grigaitis, žinoma, tai turi 
tam sumetimus: jis norė

tų “demokratą” Požėlą par
sitraukti Amerikon, j kad 
jis čia galėtų juo daugiau 
hitlerinio socializmo nuodų 
pasėti.

Jei socialdem.-fašistas Po
žėla šiandien ir norėtų 
vykti tarybinėn Lietuvon, 
jis negalėtų, nes jis yra Vo
kietijos pilietis.

SENOS KANTIČKOS LIE
TUVIŠKIEM FAŠISTAM
Klerikalų Draugas pra

neša :
“Lietuviams tremtiniams 

(pabėgėliams fašistams. — 
Laisves Red.) knygomis ap
rūpinti vajų paskelbus atsi
liepė jau ne vienas. Viena 
moterėlė iš Philadelphijos

PONAS NORKAU, NOR
KAU: KĄ JŪS KALBAT?!

Kastanto Norkaus re
daguojamajame “Arg. Lie
tuvių Balse” (rugs. 6 d.) 
skaitome, jog Vladas Požė
la, dabar nuvykęs Šveicari
jon, “yra amžinas nacių 
priešas.”

Ten pat:
“Tokiais, kaip Požėla na

ciai užgrūdo savo koncen
tracijos stovyklas...”

v Ponas Norkus, šitaip ra
šydamas, vadovaujasi p. 
Grigaičio išmintimi ir mok
slu, na, o Grigaičio išmin
tis remiasi klastomis ir me
lais.

Vladas Požėla buvo ir te
bėra tokis ‘“amžinas nacių

Laiškai iš Lietuvos

Organizacijos Jau Rūpinasi Siuntimu De
legatę į Antrąjį Dera. liet. Suvažiavimo

Amerikos Visuomenė Privalo 
Tarti Savo Žodį!

Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs va
kar dienos Laisvėje išspausdintą vieno 
amerikiečio karininko nuomonę apie lie
tuviškuosius fašistus - pabėgėlius, esan
čius amerikiečių okupuotoje Vokietijos 
zonoje. Tai šiurpu sukrečiąs raštas, tai 
patvirtinimas viso to, ką mes iki šiol 
skelbėme! New Yorko Timesas gražiai 
pasitarnavo Amerikos visuomenei, iš
spausdindamas savo korespondento pa
minėtąjį pranešimą, nes tai gal privers 
kiek tiek Amerikos visuomenę protauti.

“Pas mus dalykai nėra pilnai tvarko
je,” sakė amerikietis karininkas New 
Yorko Tirneso korespondentui, ’’nes mes 
naikiname Vokietijos nacizmą, bet nuo
šaliai paliekame Pabaltijo kraštų nacius 
stovyklose, jų net nesijodami.

“Jie (Pabaltijo naciai) stovyklose su
organizavo slaptąją savo policiją, kuri 
veikia, kaip nacių Gestapo, ir ši policija 
puola tuos Pabaltijo žmones, kurie tik
rai norėtų grįžti į savo tėvynes...”

Su tuo tasai karininkas nesustojo. Jis 
dar sykį pabrėžė korespondentui:

“Jie (Pabaltijo kraštų pabėgėliai) yra 
tikrų tikriausi naciai, ir kol mes nepa
liesdami jų laikome juos stovyklose, mes 
duodame užtikrinimą, jog, kai užėmimas 
Vokietijos pasibaigs, vis dar didoka na
cių grupė veiks Europoje, nors pačią Vo
kietiją mes apvalome nuo nacizmo....”

Argi tai ne tragiška mūsų kariuome
nės vaėų, sakytume, mūsų pačios vy
riausybės politika! Naciški gaivalai, 
visoki liaudies budeliai, kriminališkai 
nusižengę lietuvių, estų ir latvių tau
toms, tebelaikomi, sau gražiai, tebelei
džiama jiems užlaikyti savo geštapinin- 
kų - mušeikų būrius, kad šitie neleistų 
išvykti iš stovyklų ir grįžti namon tiems, 
kurie nori grįžti!

Ar tai tokia yra demokratija? Ar dėl 
tokios santvarkos Amerikos ir visų 
Jungt. Tautų žmonės liejo savo kraują?!

Bet tik su šiuomi skandalas nesibaigia.
Tie tikrų tikriausieji naciai ne tik ten 

yra amerikiečių globojami, užlaikomi, bet 
ir čia, Amerikoje, renkamos iš visuome
nės aukos jiems gražiai užlaikyti!

štai, National War Fondas, kuris šiuo 
metu veda vajų, prašydamas visuomenę 
jį remti, paskyrė net $600,000 BALF’ui, 
kuris, grąžon, tuos pinigus (arba už juos 
supirktus daiktus) siųs tiems naciams 
užlaikyti!

BALF’as atvirai sako ir skelbia, kad 
jis tuos pinigus naudosiąs šelpimui pa
bėgėlių !

Kaip į šį New York Tirneso korespon
dento atidengimą dabar pasižiūrės ponai 
National War Fondo vadai? Kaip.jie ga
lės pateisinti savo žygį, — skyrimą na-

. ciams šelpti pinigų sumas, surinktas iš 
Amerikos visuomenės?!
/Mums rodosi,‘kad tokio skandalo, ko

kis dabar iškilo ryšium su šiais Pabalti- 
| jo tautų neprieteliais, dar nėra buvę!

Šitie N. Y. Tirneso korespondento pa
teikti faktai pastato prie gėdos stulpo 
ir BALF’o viršininkus, Kaulijančius iš 
Amerikos visuomenės rūbus, taikomus 
naciams.

Tolydžio pastatomi prie gėdos stulpo 
ir tie visi laikraščių redaktoriai (t/v. 
socialistų ir klerikalų spaudos), kurie 
ragina per savo spaudą visuomenę au
koti naciams palaikyti.

Beje, fašistai ir jų talkininkai skelbė,

Šiurkštus Vaizdas iš Filipinų
Dienraštis Vilnis rašo:
“Len De Caux, redaktorius “CIO 

News”, neseniai sugrįžo iš savo kelionės 
į Filipinus. Jo pranešimas apie padėtį Fi
lipinų salyne negali nesujaudinti kiekvie
ną demokratijos draugą.

“Štai Manila, Filipinų sostinė. Turtin
gi filipiniečiai, ispanai, kinai, rusai bal
tagvardiečiai gyvenai ištaiginguose palo- 
ciuose. Jie maudosi turtuose, kaip inks
tai taukuose. “Tuo tarpu 99% filipinie
čių gyvena skurde, susikimšę miestų 
lūšnose ar vargingose farmose.” Kont
rastas tarp skurdo ir prabangos tiesiog 
pasibaisėtinas. Taip raportuoja Len De 
Caux.

“Amerikos kapitalas ii’ kariškiai yra 
tikraisiais Filipinų gaspadoriais, nors 
teoriniai Filipinus valdo jų pačių Kong
resas.

“Filipinai yra didžiųjų dvarponių ša
lis. Dvarponiai yra tikri feodalai, kaip ir 
senovėje. Bežemiai, randauninkai, kam
pininkai gyvena pusbadžiai ir didžiuma 
jų nesuduria galo su galu. Dvarponiai, 
beveik be išimties, nusiteikę fašistiškai.•

“Tą patį rėikia pasakyti ir apie bliud- 
laižius, kurie prisiplakė prie jankių ka
pitalistų ir bankierių. Ir vieni ir kiti bu
vo prisišlieję prie japonų okupantų. Dau
gelis-jų buvo aktyviais japonų talkinin
kais.

“Len De Caux prastai atsiliepia apie 
generolą MacArthurą. Jis asmeniškai ir 
politiniai esąs susijęs “su Filipinų finan
siniais, industriniais ir politiniais lyde
riais.” Filipinų demokratai kaltina Mac- 

’ Arthurą remiant reakcininkų kandida
tą į prezidentus Manuelį Roxas. Roxas 
bendradarbiavo su japonais. Tinkamiau
sia jam vieta kalėjimas.

“Filipinų biednuomenė, miestuose ir 
sodžiuose, smarkiai organizuojasj. Stei
giasi unijos, diena iš dienos jos darosi 
tvirtesnės. Organizuojasi bežemiai ir 
mažažemiai. Organizuojasi darbo inteli
gentija. Politinis gyvenimas Filipinuo
se virte verda. Vien tik Maniloj, kaip sa
ko Len De Caux, leidžiama '40 laikraš
čių.

“Demokratinės pajėgos susibūrė į De
mokratinę Sąjungą, kurion priklauso 

darbininkai, farmeriai, smulkieji biznie
riai. Ši Sąjunga reikalauja pamatinių 
reformų ir griežtos kovos prieš fašistus. 
Ji taip pat reikalauja pravesti žemės re
formą.

“Filipinų kalėjimuose ir dabar dar te
belaikoma daug kovotojų, kurie pasižy
mėjo kautynėse su japonais. Mat, jie yra 
radikalai. Reakcininkai juos įskundė, 
kaipo raudonuosius.”

Sūnų ir Dukterų Draugija, Grand Rapids, Mich. Paau
kavo $25 Suvažiavimo Darbams

Jau ateina pranešimai iš 
kolonijų, kad įvairios lietu
vių organizacijos — pašal- 
pinės draugijos, klubai ir t. 
t. — rūpinasi siuntimu de
legatų į Antrąjį Demokrati
nių Am. Liet. Suvažiavimą, 
kuris įvyks Pittsburgho 
mieste, lapkričio 23-24 die
nomis.

Suvažiavimo programa 
apima labai svarbius reika
lus, kurie paliečia kiekvie
ną šioj šaly gyvenantį lietu
vį.

Kam gi šiandien nesvar
bu, kad, karą laimėjus, da
bar mūsų kraštas eitų prie 
geresnio ir laimingesnio gy
venimo visiems žmonėms, o 
ypač darbo žmonėms? Pre
zidentas Trumanas yra pa
teikęs šalies kongresui sa
vo programą, kad apsau
goti kraštą nuo ekonominio 
krizio, kad padėti tvirtesnį 
pagrindą žengimui j geres
nį ir ekonominiai praban
gesnį gyvenimą. į

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas kaip . tik 
svarstys šį klausimą ir iš
dirbs būdus, kaip geriausia' 
paremti šią prezidento Tru- 
mano programą, kurią da
bartiniu laiku bando šabo- 
tažuoti visokie reakciniai e- 
lementai.

Kitas svarbus klausimas 
tai kaip Amerikos lietuviai 
galės pagelbėti savo bro
liams atstatyti karo ap
griautą Lietuvą.

Kaip jau • visiems žino
ma, Lietuvon išvyko Lietu
vai Pagalbos, Teikimo Ko
miteto pirmininkas Anta
nas Bimba. Jis Suvažiavi
mui praneš iš Lietuvos, ko
kia ten padėtis, kokios pa- 
.gelbos Lietuvos žmonės 
trokšta nuo Amerikos lietu
vių. . i

Tai bus pirmas didžiulis 
demokratinių lietuvių su
važiavimas po laimėjimo 
karo prieš fašizmą.

Todėl jau dabąr įvairiose 
lietuvių kolonijose veikėjai 
darbuojasi, kad pasiųsti 
kuodattgiausia delegatų.

Kelios įtakingos lietuvių 
organizacijos vos spėjo 
gauti Suvažiavimo šaukimą, 
tuojaus išrinko delegatus. 
Pavyzdžiui, Amerikos Lie
tuvių Piliečių 
Brooklyn, N. Y., 
delegatus.

Philadelphijoj
Dalies Lietuvių Republiko- 
nų Klubas išrinko du dele
gatus.

Sūnų ir Dukterų Draugi
ja (Sons and Daughters of 
•Lithuanian Aid Society), 
Grand Rapids, Mich., išrin
ko tris delegatus. Taipgi ši 
draugija paaukavo $25 Su
važiavimo darbams.

Lietuvių Moterų Mezgėjų 
Klubas, Rochester, N. Y., 
išrinko vieną delegatę.

Lietuv. Literatūros Drau
gijos 43 kuopa, Wilkes-Bar
re, Pa., išrinko vieną dele-

Klubas, 
išrinko du

šiaurines

St. Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa., praneša, kad or
ganizacijos planuoja pasių
sti keletą delegatų.

Geo. Shimaitis praneša, 
kad iš Montello, Mass., bus 
pasiųsta į Suvažiavimą 
penki ar šeši delegatai.

Lai nebūna nei vienos lie
tuvių kolonijos, kuri vieno
kiu ar kitokiu būdu nepri
sidėtų prie šio svarbaus Su
važiavimo.

Žinoma, svarbiausia, tai 
pasiuntimas kaip galima 
daugiausia delegatų į Su
važiavimą. Juo bus daugiau 
delegatų, juo daugiau or
ganizacijų bus atstovauja
ma, tuo geriau galės Suva
žiavimas gyveniman prave
sti savo pasibrėžtus tiks
lus- ■

Bet taipgi žinoma, kad 
bus organizacijų, kurios 
karštai pritaria Suvažiavi
mui, bet neturi ištekliaus 
pasiųsti delegatų. Tokios) 
organizacijos turėtų nepa
miršti pagal išgalę finansi
niai paremti Suvažiavimą.

Suvažiavimui šaukti 
Komiteto Sekretorius,

427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

A. Narusevičia, Worces
ter, Mass., gavo laišką nuo 
savo švogerio iš Lietuvos. 
Laiškas rašytas liepos 3 d., 
1945. Apart sveikinimų, 
laiške rašoma:

Ačiū Dievui, laikas page
rėjo ir dabar jau gal bus 
galima geriau gyventi.

Pergyvenom daug baise
nybių. Kada vokiečiai užė
jo, baisi buvo Lietuvos ūki
ninkams priespauda. Buvo 
uždėtos javų duoklės. Aš 
turėjau atiduoti 30 pūdų 
rugių, 60 pūdų bulvių, 9 pū
dus avižų, 9 pudus miltų ir 
bendrai visokio javo. Už 
vieną karvę reikėjo atiduo
ti 40 svarų sviesto. Reikėjo 
atiduoti 100 kilogramų 
kiaulienos mėsos ir 80 kilo
gramų jautienos. Kas vokie
čių reikalavimus neišpildė, 
buvo išvežti Vokietijon, ar
ba atėmė gyvulius. Buvo to
kių atsitikimų, kad vokiečiai 
ir sušaudė ūkininkus.

Bet Raud. Armija vokie
čius iš Lietuvos išvijo visų 
smarkumu. Teko pergyvent 
baisus laikas. Kada frontas 
priėjo prie mūsų, tai net 
mūsų laukuose sviediniai 
krito po mūs kojom. Bet po 
vienos dienos viskas apri
mo. Raudonoji Armija už
ėjo ir nuvijo vokiečius. Iš 
mūsų giminės niekas nežu
vo šiam kare.

Dabar sveikinam švogerį 
Jurgį ir sesutę Anelę ir jų 
sūnelį, dukreles ir žentus.

Taipgi tėveliai sveikina 
savo dukreles, žentus ir jų 
vaikelius.

Linkime geros sveikatos 
ir daug laimės. Lauksime 
nuo jūsų laiško.

Tuo kartu bus sudiev.
Brolis (Pavardė neįskai

toma.— Red.)
J. Petruškevičius, Brook

lyn, N. Y., aplaikė sekamą 
laišką iš Lietuvos:

Birželio 19, 1945 
Ašl Antanas Petruškevi

čius, su savo žmoną ir duk
relėm sveikinam tave, brolį 
ir tavo šeimą, širdingai a- 
čiu už laišką. Džiugu mums, 
kad tu esi gyvas. O mes ne 
visi. Mus karas labai palie
tė. Ties mumis birželio mė
nesį 11941 metais, buvo ru
sų mūšiai su vokiečiais gro
bikais. Vokiečiai nušovė tė
vą. O mama . labai išsigan
do, tai penktam mėnesy nu
mirė. O Jonukas, mūsų sū
nelis, taip pat> išsigando ir 
mirė sausio 1 d., 1942 me
tais. Buvo daug liūdesio. 
Per šešis mėnesius netekom 
trijų šeimos narių. Liūdna 
likus vieniems be tėvelių. 
Labai džiaugiamės, kad 
nors galime laišką parašyti. 
Galėsime daugiau susiraši
nėti, kai karas baigsis.

Ar žinai, broli, kaip gy
vena brolis Jonas? Kaip jo 
šeima? Ar sveiki ir gyvi jie 
visi? Mielas broli, parašyk, 
mums apie Joną ir jiems 
pasakyk apie mus, kad nerfc

tėvelių, kad karas juos pra
žudė. Sudiev, broli!

Antanas Petruškevičius, 
Palazdijų kaimas, 
Šeirių apskr.

J. Bimba, Paterson, N. J., 
aplaikė sekamą laiką iš Lie
tuvos :

Brangūs Brolau ir Bro
liene !

Visi mes sveikinam jus ir 
linkime viso gero. Labai nu
džiugino mūsų širdį, kai ga
vom nuo jūsų laišką. Mes 
vos gyvi išlikome nuo bai
saus karo. Mes mislinom, 
kad ir visur taip buvo. Ka
rui pasibaigus daugelis ga
vo laiškų iš Amerikos, o mes 
vis nesulaukėm. Tai aš ma
niau, kad jūsų gyvų nebė
ra. Kai gavom nuo jūsų 
laišką, tai iš džiaugsmo 
verkiau. Kiek metų nežino- 
jjom apie jus. Kur Antanas 
įgyvena? Mes negavom nuo 
jo laiško. Kai rašysite laiš
ką, parašykite ir apie jį.

Apie, b^olį Joną nieko ne
žinom. Jis toli nuo mūsų 
gyvena.

Jūs rašote apie pasiunti
mą mums dovanų. Klausė
te, kas geriau būtų mums, 
pinigai, ar drabužiai. Už 
pinigus gąlima daiktų nusi
pirkti. Jeigu bus galima 
siųsti (nors gėda prašyti), 
tai prašyčiau, kad prisiųs- 
tum skarą, jeigu būtų gali
ma. Dabar skarų nėra pas 
mus. Žinoma, čeverykai ir 
abelnai drabužiai mums rei
kalingi, ir jeigu galėsite 
mums prisiųsti, mes už tai 
būsime labai dėkingi.

Kai gausite šį laišką, 
greitai mums atrašykite.

Sudiev.
Jūsų, sesuo Veronika

Geo. Stasiulis, Elizabeth, 
N. J., aplaikė sekamą laiš
ką iš Lietuvos:

Birželio 18, 1945.
Sveiki, Mieli Giminės!
Aš jūsų brolienė Rozalija 

Stapinskienė, Martino žmo
na, sveikinu jumis visus, 
nors ir nepažįstu jūsų. Dė
kojam už laišką, kurį ga
vom nuo jūsų.

Karas mus skaudžiai nu
skriaudė. Vokiečiai atėmė 
tris karves, du arklius, dvi 
kiaules. Martinas sėdėjo ka
lėjime dvi savaites.

Dabar jau šiaip taip susi
tvarkom gyvenimą. Turime 
vieną arklį, keturias* kar
ves, tris kiaules, ir jau šiaip 
taip apsėjome visą žemį. 
Tik darbininkų mažai yra. 
Mano vyras serga, jau se
nas. Aš irgi esu ne jauna, 
nors truputį jaunesnė už jį. 
Bet jau sveikatos mažai. 
Vaikų turim tik vieną duk
terį. Ji jau vedus, bet jos 
vyras yra armijoj.

Trokštame jums getos 
sveikatos, gero pasisekimo. 
Sudiev.

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

Mn Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę huo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Nedraugiškai Atsinešamą 
Į Mūs Karių Nuotakas

Spaudoje šiomis dienomis 
pasirodė žinios, kad mūsų vai
kinų anglikės nuotakos su 
vaikais pikietavo Jungtinių 
Valstijų ambasadą Londone, 
protestuodamos prieš joms 
statomas skerspaines greičiau 
susieiti su savo vyrais, nelei
dimą atvykti kartu su grįž
tančiais vyrais.

Spaudos pranešimus patvir
tina ten pat paduodami pa
veikslai ir juose matomos tų 
jaunų moterų nešamos iška
bos.

Tai negerai. Mažų-mažiau- 
sia, tos moterys, atvykdamos 
į mūsų šalį po ilgo beldimosi 
į duris ir neprisibeldimo, jau
sis pribūnančios ne kaip pas 
tikrą motiną, bet kaip pas 
ne visai malonią močeką (yra 
malonių ir močekų).

Virš tūkstantis tų moterų 
suėjo į susirinkimą iš Londo
no, atvažiavo ir iš toliau. Jos 
bandė prasiskverbti per poli
cijos kordoną, kada salėn 
daugiau nebeįleido, buvo per
pildyta. šimtai negalėjusių į- 
eiti salėn maršavo gatvėmis, 
šaukdamos: “Atiduokite
mums mūsų vyrus!” “Duokite 
mums transportaciją!”

Pasiekusios salę buvo lai
mingesnės tuo atžvilgiu, kad 
jos girdėjo nors kokį pažadą. 
Į jų susirinkimą atėjęs ko- 
mandierius Herbert Agar sa
kė, kad jos nesančios “pra- 
žuvusios nei užmirštos”, kad 
vyriausybė esanti paskyrus 
specialius oficierius. Bet, sakė 
jis, “dar nežinau, kada jūs 
važiuosite pas savo vyrus”.

Karių moterys turėjo daug 
klausimų. Jos klausė, dėl ko 
po tam tikrą nuošimtį negalė
tų leisti su kariškiais kartu. 
Daugelis kariškių, ypatingai 
tėvai mažų kūdikių, sutiktų 
sugrįžti vėliau, kad tik pagel
bėti žmonoms kelionėje. Jos 
norėjo žinoti, dėl ko aktoriai, 
prekybininkai ir daug kas ki
tas gauna pirmenybę keliauti. 
Dėl ko tūli civiliniai ameri
kiečiai, kurie šiaip ar taip 
didžiumą laiko gyvendavo už
jūryje, turėtų dabar skubėti 
Amerikon pirm jų. Jos turėjo 
Visokių klausimų.

Moterys pasakojo, kad kai 
kurios ištikro pergyvena dide
lius sunkumus. Kai kurių jau 
sugrįžę Amerikon kariškiai 
vyrai, sako jos, nesulaukdami, 
pradeda jau netikėti, kad jos 
ištikro nori atvykti, jeigu 
taip ilgai neatvyksta, prade
da išmėtinėti. Kitos per tūlą

Mergytei suknytes forma 
9392 gaunama 1 iki 10 dy
džio.

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

laiką nuo savo vyrų nieko 
negirdėjo. Jų ateitis neaiški, 
bauginanti. Jas baugina abe
jonės, kad gal joms pavėla
vus kuri kita moteriškė bus 
užėmus jų vietą jos vyro gy
venime.

Ne stebėtina, kad jau ne 
viena vogčiomis įsigavo į lai
vus ir slypėjo kur nors užbač- 
kyje iki laivas, gabenantis at
gal Amerikon jos vyrą, iš
plaukė į atvirą jūrą.

Daleistina, kad kitose šaly
se esančių nuotakų padėtis 
panaši į anglikių.

Negerai, kad tik dabar pra
dedama tyrinėti. Argi nebu
vo žinoma, kad ta problema 
ateina. Reikėjo tam aiškūs, 
tikri nuostatai turėti seniau. 
O tuo tarpu, kol tų nuostatų 
nėra, bent jau karių žmo
noms su kūdikiais reikėtų 
duoti pirmenybę pirm vertel
gų ir visokių neva “pabėgė
lių”.

Mūsų karių šeimai reikėtų 
duoti pirmą vietą, greta pačių 
karių, nežiūrint, kuriame pa
saulio krašte ta šeima susikū
rė. Būtų tragedija mūsų ge
riems santykiams su pasauliu, 
jeigu dėl mūsų pastatymo 
biznio aukščiau šeimos, dėl 
per ilgų trukdymų kai kurios 
iš tų^ šeimų pairtų, jeigu mū
sų karių vaikščiotieji keliai 
pasiliktų primėtyti nusivylu
sių moterų ir betėvių vaikų. 
Didelė didžiuma mūsų vaiki
nų, reikia pasidžiaugti, to ne
nori. Jie nuoširdžiai stengiasi 
savo meilės žiedus parsivežti 
su savimi ar sulaukti greičiau
siu laiku pribūnant paskui 
juos. Mūsų vyriausybė ir vi
suomenė turėtų tame jiems 
pagelbėti.

N.

Philadelphia, Pa.
Iš priežasties mano ligos, 

visą mezgimo darbą tvarkė 
drg. O. žalnieraitienė. Mūsų 
darbščios mezgėjos mezgė per 
didžiausius karščius, kad žie
mai atėjus būt galima nuo šal
čio apginti kare nukentėju
sius žmones. Tačiau daug 
mezginių dar nepaskelbta 
spaudoj. Jei kurios mezgėjos 
vardas ar skaičius mezginių 
nepaskelbtas, praneškite, bus 
pataisyta. Numezgė:

M. Struogienė 8 svederius, 
1 kepurę. Ir aukavo 12 šiltų 
flanelinių palučių naujagi
miui.

M. Rainienė 17 svederių. 
Tai mūsų mezgimo čampijonė.

T. Stankūnienė 4 sv.
P. Baranauskienė 1 sv.
Mrs. Izebele Suverino 2 sv. 

ir 2 kepures.
J. šapranauskienė aukavo 

numezgus 2 sv.
M. Balukevičienė 8 sv.

Žilinskienė 4 sv., 1 porą 
pančekų.

6. Paulukaitienė 4 sv.
Siuvime daug- dirbo Vero

nika Turauskienė, H. Matis, 
J. šapranauskienė, O. žalnie
raitienė, Mrs. Izebele Suveri
no. Kastancija Valentą auka
vo $1.50 Lietuvos reikalams.

J. Šmitienė

Serga draugė E. Pildis. 
Randasi Methodist hospital, 
Broad and Wolf St. Galima 
ją atlankyti antradienį ir šeš
tadienį nuo 3 iki 4 po piet. 
Atlankykite sergančią draugę, 
ypač Moterų Kliubo narės. x

Ona Kušleikiene

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Nacių “kultūros” produktas, ši pusamžė Vokietijos 
žydė atrodo j nukaršusią senutę. Išgelbėta iš nacių kon
centracijos kempės, jinai pradeda atsipeikėti ir atkusti 
žydų ligoninėje, Berlyne.

BINGHAMTON, N. Y.
Laikykime Savo sveikatą 

Gerame Stovyje
Sekmadienį, spalių 21-mą 

dieną, įvyks prakalbos svei
katos klausimu. Jas rengia 
L. L. D. 20 kuopos Moterų 
Skyrius, Lietuvių didžiojoj 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 2-rą valandą dieną. 
Kalbės gerai žinomas visuo
menininkas ir teisingas svei
katos reikalais patarėjas Dr. 
J. J. Kaškiaučius, iš Newark, 
N. J.

Yra sakoma: “sveikata, tai 
didžiausias žmogaus turtas, o 
be sveikatos ir pats gyveni
mas nemalonus”. Tat, kaip 
tik čia ir yra gera proga su
žinoti teisingų, gerų patarimų, 
kaip užlaikyti sveikatą gera
me stovyje. Dr. J. J. Kaškiau
čius, yra vienas iš tų daktarų, 
kuris taip pasiaukojusiai, tei
singai ir nuoširdžiai aiškina 
būtiniausius dalykėlius sveika
tos reikale. Tad visi vietos 
lietuviai esate kviečiami pa
sinaudoti šia proga, dalyvau
ti šiose prakalbose, nes tokios 
svarbios prakalbos pas mus 
būna retenybė. Tad nepra- 
leiskime šios progos, kad pas
kui nereikėtų gailėtis.

Širdingiausiai užprašome 
visus.

Moterų Skyrius

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Spalių 9-tą dieną atsibuvo 
Moterų Skyriaus susirinkimas. 
Draugių dalyvavo nedaugiau- 
siai. žinoma, turėjo dalyvauti 
daugiau. Moterų Skyriaus ko
miteto ir įvairių komisijų, ra
portai išklausyti ir priimti. Iš 
raportų pasirodo, kad mes 
pradėjome po biskutį sirgu
liuoti “tinginystės” liga, o tas 
sirguliavimas gero nežada. 
Rodosi, karą laimėję turėtu
mėm daug daugiau, daug e- 
nergingiau darbuotis, kad iš
laikyti taiką ir pagerinti dar
bo žmonių būvį, o mus noras 
ima net ir susirinkimų nebe
lankyti.

Buvo skaitytas laiškas iš 
L. L. D. 12 apskričio komite
to, kviečiantis dalyvauti 12 
apskričio konferencijoje, ku
ri įvyks spalių 28-tą dieną, 
mūsų mieste. Laiškas priim
tas. Kadangi L. L. D. 20 kuo
pa yra nutarusi surengti va
karienę ir pusę pelno skirti 
12 apskričiui, tai ir mūs Mo
terų Skyrius nutarė 'prisidėti 
prie bendro veikimo. Taipgi 
išrinko ir delegates į minėtą

konferenciją. Delegatėmis ap
siėmė: A. Maldaikienė, K. 
Juozapaitienė ir O. Girnienė.

Mūs Moterų Skyriaus susi
rinkimai buvo laikomi šešta
dieniais. Bet dabar, orui at
vėsus ir prasidėjus veikimui 
svetainėse, tad tankiausiai 
šeštadienių vakarai būna už
imti didesniais parengimais, 
tai mūsų susirinkimams nebė
ra vietos. Nutarėme susirinki
mus perkelti iš šeštadienio į 
penktadienį. Tai dabar mūs 
Moterų Skyriaus susirinkimai 
įvyks pirmą penktadienį kiek
vieno mėnesio.

(Tąsa 5-mę pusi.)

Brooldyno Apylinkės 
Mezgėjų Darbuotė

Nors vilnų buvo sunku gau
ti, tuo sykiu darbas biskį su
mažėjo, bet vistiek mūsų dar
bščiosios mezgėjos vis dar su
randa šiokių tokių likučių 
siūlų ir mezga. Kitos savo pi
nigais vilnų nusiperka ir nu
dirba mezginių Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo ka
ro. Mūsų, mezgėjos gerai ži
no, kad Lietuvos žmonėms la
bai reikalingi šil.ti drabužiai.

Viena darbšti elizabethietė 
atvežė gerą pundą mezginių 
ir sakė, kad tuo pačiu sykiu 
atvežus pagaminus kitų šiltų 
drabužių. T.oji draugė jau ne
be pirmu sykiu atveža pun
dus. Draugės , elizabethietės 
labai daug prisideda Lietuvos 
pagalbai su mezginiais ir siu
viniais.

Elizabeth Mezginiai
M. Burkauskienė 8 poras 

moteriškų kojinių ir 2 poras 
pirštinių ir dar 6 porom savo 
kaštais vilnas pirko.

O. Jankauskienė 2 p. koj.
M. Gasparaitis 2 p. koj.

. Iš Great Neck
A. Bečienė 4 sv.
D. Virbickiūtė 3 sv.
Mrs. C. Rufe 3 sv. . .
Mrs. P. Rethove 2 sv.
Mrs, Thos. Keegan 1 sv.
Visų svederiai su rankovėm 

ir kalnieriais.
M. Kupčiūnienė 3 šalikus.
Visi mezginiai sudėta į 10- 

tą Siuntinį xLietuvos žmonėms. 
Manoma, kad tas siuntinys 
bus išsiųstas gale šio mėnesio 
ir kad jį Lietuvoje gaus pirm 
Kalėdų. Tai bus gražios do
vanos. Katrie jas gaus, tai 
paminės mūsų mezgėjas.

u, O. Deps.

Jų Veltui Lauks
Aplinkui žemę eina, 
Pasvirę įkypai,
Medinių kryžių eilės,— 
Kapai, kapai, kapai . . .
Mirtis tenai viešėjo
Su juodvarnių būriais . . . 
Dainuodami išėjo 
Ir niekad xnepareis.
Jų veltui lauks namolio 
Su ugnele šviesia . . . z 
Ilsėkis, mielas broli, 
Kareivių kapuose.

Salomėja Neris
1944

Motiniškas Fabrikas 
Dovanėlių Lietuvos 

Vaikams
Tas fabrikas nesiranda kur 

nors kalnuose, neigi miesto 
kokiame užkaboryje. Tai pa
prastoje Elizebetho miesto 
gatvėje kuklus darbininkų 
šeimos namelis su švaria, bet 
ne per poniška išvaizda.

Neigi jo šeimininkė yra kuo 
skirtingesnė už daugelį kitų 
tokiu nameliu šeimininkių. Ne
dėvi ji kokių brangenybių, 
neturi jinai didesnių • išteklių 
už kuria kita darbininko žmo
ną. Skirtumą pas ją tik tokia, 
kad jinai turi nepaprastai di
delę širdį Lietuvos našlai
čiams ir kitiems kare nuken
tėjusiems vaikams.

Toji didelė širdis duoda jai 
pasiryžimo daug ko nuo sa
vęs nutraukti, kantriai ir il
gai dirbti. Ta gimtojo krašto 
vaikams didžia širdimi globė
ja yra elizabethietė Morta 
Burkauskienė.

Morta Burkauskienė

Kada sužinojau, jog toji 
retai kur girdima moteriškė 
prigaminus 122 kavalkus į- 
vairių drabužių — drabužiu- 
kų mergaitėms ir berniukams 
(apart mezginių suaugu
siems) ’ vien tik šiam Dešim
tam Siuntiniui, man parūpo 
sekretas tokios ištvermės ir 
ištekliaus.

—Kaip tą ištesi?
—Labai paprastai, — atsa

kė ji. Aš nusisprendžiau kas 
dieną ką nors padaryti. Bet 
ne kas dieną aš turiu laiko, 
kartais anūkėliai sutrukdo. 
Tad kitą dieną priėjus dirbu 
už dvi.

—Su finansais tas pats. Ma
no kaiminkos važiuoja po ke
lis kart per savaitę judžių 
žiūrėti. Aš važiuoju pamatyti 
tik labai svarbią filmąi ar 
veikalą, o tokie būna labai re
tai. Taigi, tą, ką aš' teisėtai 
galėčiau išleisti judžiams, kor
tomis palošimui, arbatėlėms, 
vis padedu į Lietuvos vaikų 
fondą, Dovanoja’ ką nors vai
kai, tas irgi eina į fondą. O 
kada prisirenka gana, apjieš- 
kau po visas krautuves, kur 
geriausia pirkti audeklų gaba
lų, siūlų. Pasakau, kad perku 
kare nukentėjusiems ir dėl to 
kai kurie vertelgos dar priei- 
namiau atiduoda. Parsivežus

Gaila Žvaigždelės, Kuri 
Nesužibėjus Leidžiasi

Po liūdnos pereito baland
žio 12-tos mūsų šalies vairui 
perėjus į naujojo prezidento 
Trumano rankas, į Baltąjį Na
mą atėjo jo naujoji šeiminin
kė Mrs. Bess Truman. Ją tūla 
spauda tada kėlė į padanges 
už tai, kad ji būsianti puikus 
pavyzdis moterims ir moti
noms, nes būnanti namų sar
gyboje. Ne tokia, kaip Mrs. 
Roosevelt, kuri lakstanti po 
visą pasaulį, tikrino jie.

Mes — visuomeniškai veik
lios moters šalininkės — lin
kėjome, kad Mrs. Truman iš
kiltų į tas žvaigždes, kokioms 
iškilti leidžia jos užimama 
šalies pirmosios moters pozi
cija. Tačiau, sakėm, kad jei
gu jinai ir nesikėsintų į vado
ves, tik būtų motiniška visiems 
šalies gyventojams lygiai, 
kaip tikriems vaikams, jinai 
ir mums taip pat būtų bran
gi, kaip motina.

Mrs. Truman ir pasiliko ta 
ramia šeimininke, bent iki pa
starųjų laikų. Tačiau pereitą 
penktadienį staiga išgirstame, 
kad ir mūs didžioji globėja 
išėjo į visuomenišką pažmonį. 
Ir, mūsų didžiam nusivylimui, 
pataikė pas ponias Amerikos 
Revoliucijos (kontr-revoliuci- 
jos') Dukteris. Pataikė po to, 
kai tos ponios pusėtinai buvo 
sukrėstos iš visų pusių už
klupusiais protestais, žmonės 
protestavo dėl to,* jog tos po
nios (DAR) paneigė žymią 
artistę Hazel Scott tik už tai, 
kad jinai negrė.

Tame, aišku, paneigta ne 
vien tik toji artistė. Tuomi 
paneigta apie 14 milijonų mū
sų šalies piliečių negrų. Tuo
mi paneigta garbingi mūsų 
valstybės įkūrėjai ir jų paga
mintas brangus dokumentas 
— Nepriklausomybės Dekla
racija, nusakanti, kad “visi 
žmonės yra sutverti lygūs.”

Toms ponioms po to viso 
reikėjo pastiprinimo iš aukš
tybių. Jos pasikvietė Mrs. 
Truman pas save arbatėlės. 
Mrs. Truman nuėjo. Ir-jos už
klaususiai reporterei atsakius, 
kad jinai eitu ir kitą kartą, 
jei būtų kviečiama.

Šiuo tarpu mums nežinoma, 
kokiu sumetimu Mrs. Truman 
ten nuėjo. Jeigu iš šeiminin
kiško atsilikimo, nežinojimo— 
apgailėtina. Jeigu iš noro pri
sitaikyti ponioms, pati iškilti 
į ponias (spangas viduramžių 
vergijos liekanomis ir hitleri
nių teorijų naujovėmis) — 
neatleistina.

Eilinės pilietės anaiptol 
Mrs. Truman neapleido jos 
nelaimėje, nepaliko nežinys- 
tėje. Gal būt šimtais, jei ne 
tūkstančiais telegramų jai pa
stebėjo klaidą. Vieną tokią 
mandagią ir draugišką, bet 
pilietiniai reikšmingą pasta
bėlę pasiuntė brooklynietė K. 
Petrikienė, Moterų Kliubo 
pirmininkė.

Mes viliamės, kad Mrs. 
Truman savo klaidą pataisys, 
kad ji, apsidairius, paseks sa
vo pirmtakūnės Mrs. Roose
velt pavyzdį.

Mrs Roosevelt buvo užtik- 

ir vėl siuvu ir mezgu, kol iš
sibaigia . medžiagos, o prisipil
do iždas.

—Jeigu kiekviena Lietuvos 
duktė Amerikoje ištesėtų nors 
po vieną per savaitę, nors po 
vieną per mėnesį darbelį nu
dirbti Lietuvos paramai, ma
tytumėt, kiek daug mes su
teiktume Lietuvai paramos, — 
sako po darbą kas dieną dir
bančioji .Burkauskienė.

D-e. 

ta to paties rasinio klausimo, 
tik daug aštresnėje formoje. 
Ta pati reakcininkių Daugh
ters of American Revolution 
(DAR) J939 metais atsakė 
Amerikos žvaigždei Marian 
Anderson jų valdomą Consti
tution Hall. Tai tą pačią, ku
rią dabar buvo pažadėjusios 
išrenduoti artistei pianistei 
Scott, bet atšaukė sužinoju
sios, kad ji negrė. Mrs. Roose
velt tada buvo DAR narė, 
bet jinai ne tiktai pas jas 
nebedalyvavo, bet viešai re
zignavo iš jų organizacijos. 
Dar ne viskas. Nesant kitos 
atsakančios tokio masto ar
tistei koncerto salės, Mrs. 
Roosevelt padėjo sumobilizuo
ti žvaigždės po žvaigždėmis 
koncertą parke, kur Ander- 
soniūtė dainavo nuO Lincolno 
statulos laiptų 75,000 publi
kai. Mrs. Roosevelt su savo 
šeima buvo viena iš klausyto
jų to koncerto.

Tą dieną greta Anderso- 
niūtės sužibėjo pasauliui nau
ja žvaigždė — Mrs. Roose
velt, į kurią neigiamas, bet 
teisus žmogus pasijuto galįs 
pakelti akis su viltimi būti iš
girstu.

Kaip būtų gaila, jei Mrs. 
Truman žvaigždė nusileistų 
nei nesužibėjus!

Brooklyniete.

Pergalės Darželyje
■ ip ... Salotos Žiemai

Jeigu dar turite nenurautų 
vėlai vasarą sėtų salotų, lai
kas lovelę aptverti lentų tvo
rele apsaugai nuo šaltų vėjų, 
o šaltomis naktimis ir viršų 
pridengti. Maišai, prikimšti 
šiaudais ar šienu, kartais iš
laiko lovelę nuo įšalimo per 
visa žiema, šiltomis dienomis 
atidengia įleisti saulės ir oro. 
Taip paliktos salotos net žie
mą po biskį auga, o pavasarį 
ir nupjautosios pradeda iš 
šaknų suželti ir išlaiko iki 
naujai sėtosios priaugs. Tuo 
būdu galima turėti iš savo 
daržo žalumynų per visą žie
mą.

šis sezonas tinka sodinti ir 
persodinti rožes. Naujai per
sodintom rožėm pataria pri
dengti šaknis, kad žemė ne
įšaltų.

Forma 721 pataria-paro- 
do, kaip padaryti šias sesutes- 
lėles iš likučių audeklo, iš ku
rio siuvote mergytėms sukne
les. Plaukai iš siūlų.

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

sw
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(Tąsa)
Antrasis karininkas rankoje turėjo 

knygutę su viduje įkištu angliniu popie
rių ir pieštuką. Jis skaičiavo dėžes. Tuo
met vienas marokiečių, kuris atrodė esąs 
iškrovimo užvaizdą, suriko vieną skai
čių, karininkas pakartojo tą patį skaičių 
ir jį užsirašė. Taip pat ir tas iškrovimo 
užvaizdą užsirašė jį ant popierio. Tie 
skaičiai buvo rėkiami anglų kalba.

Pagaliau iš vidaus nebeliko traukti nė 
vienos dėžės ir liukai buvo uždaryti. 
Paskutinė valtelė, pasiėmusi krovinį, jau 
buvo toli. Pirmųjų gi valtelių jau nebe
buvo galima įžiūrėti. Jos buvo pranyku- 
sios už horizonto arba pasislėpusios mig
lose. Kitas gi dar buvo galima įžiūrėti 
plaukiant visokiomis kryptimis, kaip 
mažus balto popierio gabalėlius.

Dar viena valtelė, paskutinioji, kuri 
dar buvo matoma, sustojo. Ji nebuvo pa
siėmusi jokio krovinio. Ji turėjo tiktai 
žuvies i krovinį.

Trys marokiečiai, kurie su kapitonu 
buvo kajutėj, dabar su juo iš ten išėjo. 
Jie juokavo ir šnabždėjos vienas su kitu. 
Tačiau tuojau jie dideliais gražiais sa
vo rankų žestais atsisveikino, nusirepeč- 
keno laiptais žemyn, įlipo J savo laivelį, 
atsikabino ir, pasistūmę nuo laivo, iškėlė 
bures. Laivo tiltelis buvo įtrauktas vi
dun, sugirgždėjo inkaro grandinė, ir 
“Jorikė” vėl plaukė pilnu savo greičiu.

Maždaug po dešimties minučių kapito
nas atėjo į denį.

— Kur mes esame?
— šešios nuo kranto.

x — Bravo. Tai mes jau esame švarūs.
— Yes, sir.
— Eikite pusryčiauti. Turime išmesti 

bent po vieną. Nurodykit vairui kursą 
ir ateikite.

Tuo būdu šmėkla jau buvo išnykusi, 
praėjusi.

Tačiau ta šmėkla šį tą dėlto'mums pa
liko. Mes visi gavom gerus, didelius pus
ryčius, kokie paprastai esti duodami tik 
po audros. Keptų dešrų, kumpio, kakao, 
keptų bulvių ir kiekvienai gerklei prava
lyti po stiklinę romo, kurį supylė į mūsų 
skardinius puodelius. Šie poaudriniai 
pusryčiai mums buvo antsnukis. Kapito
no antsnukis atrodė visai kitoks. Jo ne
buvo galima pralyti, bet reikėjo įsikišti 
į piniginę.

Tačiau mes buvom ir tuo patenkinti. 
Mes su kapitonu dabar būtumėm plaukę 
į patį pragarą, jei tik jis būtų pasakęs: 
“Na, jaunikliai, valiai!” Ir joks pirštų 
sukinėjimas nebūtų galėjęs iš mūsų iš
plėšti to, ką mes matėm.

Mes esame matę tik tai, kad mūsų ma
šinos per daug perkalto ir mes turėjom 
sustoti ant inkaro, kol tie dalykai vėl 
buvo pataisyti, ir kad tuo metu, kai mes 
stovėjom ant inkaro, prie mūsų priplau
kė valtelės, kurios norėjo parduoti mums 
žuvies ir vaisių. Mūsų virėjas dvejiems 
pietums nupirko žuvies, o karininkai 
pirko sau ananasų, šviežių datulių ir 
apelsinų.

Už tai mes galėtume prisiekti, nes tai 
tiesa, yes, sir.

Toks geras kapitonas paprastai nepa
liekamas nelaimėj, no, sir.

Jei tiktai žmogus nepersidirbi, tai tuo
jau pradedi rūpintis kitais dalykais ir 
kaišioti savo nosį į tokiuš reikalus, kurie 
tavęs visai neliečia, kurie tiktai žmogui 
suteikia idėjų ir minčių, kurios yra pra
gaištingos, jei tik jos yra puoselėjamos 
ir ugdomos. Jurininke, pasilik prie savo 
vairo ir prie savo dažų puodo; tuomet tu 
visumet būsi narsus jūrininkas ir pado
rus žaliūkas.

Inžinierius įsakė atidaryti anglių 
bunkerį, kuris buvo prie pat katilinės, 
nes į jį reikėjo krauti krovinius. Dabar 
katilinės anglių šachtas buvo galima 
taip gražiai ir patogiai pripildyti ang
lių. O kai jau šachtos buvo pilnutėlaitės, 
bunkeris buvo tuščias ir “Jorikes” nau
jas krovinys buvo iškrautas ant denio, 
prasidėjo linksmas laikas. Jis užtruko 
net tris dienas, po to angliai iš šachtų vėl 
ištuštėjo, tačiau vis dėlto tai buvo gra
žios dienos, niekuomet nepamirštamos.

Tai buvo galerų dienos, kai burės esti 
pilnai ištemptos ir nėra reikalo vargti 
irkluojant laivą. Tačiau tie vergai vis- 
tiek ir tokiais momentais lieka prira
kinti, kad jie nenuprastų irkluoti, o kad 
jie neprarastų vergo jausmo ir negalvo-

tų apie sukilimus ir maištus, juos ir to
liau muša rimbu, jie turi ir toliau dirbti, 
kad jų muskulai visai nesustingtų. Ta
čiau jie gali kartas nuo karto *pailseti ir 
priglausti savo galvą prie irklų, kadan
gi laivui plaukiant pilnomis burėmis 
irklai yra daugiausiai vartojami stab
dyti jo greitį, o ne varyti pirmyn.

Taip pat ir pilnos anglių katilinės 
šachtos gali veikti stabdančiai, jei žmo
gus nesiilsėtum, ir jos galėtų taip užkim
šti katilinę, kad kūrikas negalėtų dirbti 
ir, gal būt, net ugnis išsiveržtų.

Kroviniai taip pat ir atviroj jūroj 
buvo priimami. Tai turėjo būti kažkur 
arti Portugalijos pakrantės, nes laive
liais atplaukę žmonės kalbėjo portugališ
kai. Visa vyko maždaug taip pat, kaip 
ir anksčiau, kai arčiau į pietus, Afrikos 
pakrantėse, mes prekes iškrovėm.

Ir čia taip pat į denį atėjo trys vyrai, 
kurie atrodė kaip žvejai, tačiau jie ne
buvo marokiečiai. Ir jie taip pat su ka
pitonu nuėjo į jo kajutę. Buvo krauna
ma, buvo angliškai šaukiami skaičiai ir 
arabiškai jie užrašomi. Po to laiveliai su 
žuvų ir apelsinų kroviniais nuplaukdavo 
į visas puses. Pagaliau į savo laivelį pa
skutinieji įlipo ir tie trys vyrai ir nu
plaukė.

Šį kartą mes negavome jokių'poaudri- 
nių pusryčių, bet tiktai kakao ir pyra
gaičių su razinkomis. Nebuvo už ką pri
siekti.

— Tai dėl ko gi pagaliau reikia pri
siekti? — paklausė Stanislovas.

— Jei bent vienas jų ateina ir, pakėlęs 
liuką, pažvelgia vidun ir tenai pamato 
dėžes, dėl ko gi tu tuomet gali prisiekti. 
Juk negali gi prisiekti, kad tenai nėra 
jokių dėžių, jeigu jie jas jau mato, jei 
jos yra panosėj. Tačiau tuomet tau ir iš 
viso nereiks prisiekti. Štai yra dėžės ir 
viskas baigta. Gali prisiekti tiktai pats 
kapitonas, kur jis su tomis dėžėmis nori 
plaukti. Ir jis tau taip prisieks, kad pas
kui tu iš juoko pradėsi net anglių grūz
dus ėsti.

Dabar man ir, žinoma, Stanislovui ne
reikėjo beveik nieko dirbti. Kai gruzdą 
išvalydavom, kai pelenus ištraukdavom, 
tuomet aš pakeldavau danktelį ir kelioms 
valandoms prikrisdavo anglių atsarga. 
Katilinė, būdavo pilna anglių.

Per vieną tokį .budėjimą naktį aš įsi- 
krapščiau į laivo vidūrius. Kartais tenai 
randi tikrai malonių daiktų. Riešutų, 
apelsinų, tabako lapų, cigaretų ir kit
ko. Kartais reikia atidarinėti dėžes ir 
pažiūrėti, ar ten yra nauji marškiniai, 
ar batai, ar muilas. Moralės žmogus mo
komas tiktai dėl to, Jsad tie, kupė viską 
turi, galėtų viską išlaikyti ir dar kai ko 
galėtų daugiau gauti. Moralė yra svies
tas tiems, kuriems trūksta duonos.

Dėžes vėl reikia gerai uždaryti ir ne
gali tuojau pat užsimauti marškiniais ir 
batais. Jei bus apniukę, geriau parduoti 
juos artimiausiame uūste. Kiekvienas 
juos pirks. Pas jūrininką viskas pigu. 
Jam nereikia mokėti nuomos už sandė
lius ir dėl to gali pardavinėti fabriko 
kainomis.

Žinoma, taip pat turima ir savo išlaidų. 
Ne taip jau lengva prieiti prie dėžių. 
Žmogus turi būti kaip gyvatė. To aš tu
rėjau išmokti. Kiekvieną dieną po du 
treningus, jei apsileidi, tai tuojau pajun
ti, kad nusideginai rankas ir nusibrūži- 
nai pečius. Taip pat atsiranda sunkeny
bių ir kliūčių šeimininkauti krovinių pa
talpose, ieškoti tenai prekių ir jas pasi
imti. Staiga nubrazda tau viena dėžė, o 
paskui ją antra, trečia, ir žmogus paten
ki į spąstus arba net tave sumala į košę. 
Šviesos tenai nėra, tad reikia užsidegti 
vaškinius degtukus pasišviesti, kad 
lėtum pamatyti prekes.

(Daugiau bus)

Rinkimas Centro

Su spalių 15 diena prasidė
jo Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Komiteto narių 
ir alternatų rinkimas. Aptari
mas ir balsavimai tęsis du mė
nesius, iki 15 d. gruodžio. 
Kuopų sekretorių, pareiga su
šaukti skaitlingus narių susi
rinkimus ir balsuoti už tinka
mus kandidatus.

Į Centro Komitetą yra 10 
kandidatų, renkame septynis 
narius. Į alternatus yra 5 
kandidatai, renkame keturis. 
Kiekvienas narys ir narė gali 
balsuoti už septynis kandida
tus į Centro Komitetą ir už 
keturis j alternatus. Nubalsa
vus, vieną blanką reikia grą
žinti į centrą, ne vėliau 20 d. 
gruodžio, 1945 m., o kitą pa
silikti kuopos archyve.

Kandidatai j Centro Komitetą
Antanas Bimba,

Narys 1 kp., Brooklyn.
D. M. šolomskas,

Narys 1 kp., Brooklyn.
S. Sasna,

Narė 81 kp., Brooklyn.
Eva Mizarienė,

Narė 1 kp., Brooklyn.
V. Tauras,

Narys 1 kp., Brooklyn.
A. J. Smitas,

Narys 10 kp., Philadelphia. 
Dr. J. J. Kaškiaučius,

Narys 5 k p., Newark.
Jurgis Kuraitis,

Narys 1 kp., Brooklyn.
V. Čepulis,

Narys 1 kp., Brooklyn.
V. J akstys,

Narys 15-A kp., Gibbstown.

Komiteto Narių
Kandidatai j Alternatus 

Povilas Bečys,
Narys 72 kp., Great Neck. 

Petras šolomskas,
Narys 1 kp., Brooklyn.

Jurgis Stasiukaitis,
Narys 77 kp., Cliffside.

A' Gilmanas,
Narys 1 kp., Brooklyn.

P.. Janiūnas,
Narys 212 kp., Bayonne.

Mūsų Knyga
Šiemet Lietuvių, Literatūros 

Draugijos nariai gauna labai 
Įdomią apysaką “Bernardo 
Gavelio Klaida.” Tai didelė ir 
gera knyga. Ji jau atspaus
dinta apie du mėnesiai atgal, 
bet susiuvimas ir apdarymas 
ėjo lėtai. Dabar baigtas jau 
ir tas darbas. Dalis kuopų jau 
gavo knygą, bet pavieniai na
riai, Kanadoj kuopos ir dar 
eilė Jungt. Valstijose kp. ne
gavo.

Bet ir jie greitai gaus. Bus 
padaryta ir antra — papildo
moji ekspedicija toms kuo
poms, kurios neužtektinai ga
vo knygų sil pirma ekspedici
ja.

Centro Komitetas knygos 
turi užtektinai. Pasistengklte 
gauti naujų narių. Visi tie nau
ji nariai, kurie dar šiemet Įstos 
Į Literatūros Draugiją, tai 
gaus tą knygą.

Siųskite Delegatus j 
Suvažiavimą

Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Antras Suvažiavimas 
šaukiamas lapkričio 23-24 dd., 
Pittsburgh e. Mūsų Draugijos

kuopos ir apskričiai skaitlin
gai dalyvavo Pirmame Suva
žiavime. Dar skaitlingiau da
lyvaukime šiame. Visi apskri
čių komitetai ir kuopos aptar
kite suvažiavimo reikalus ir 
siųskite kuo skaitlingiausias 
atstovybes. Didmiesčiai orga
nizuos busus. Iš mažesnių ko
lonijų organizuokite nuvažia
vimą automobiliais ir kitais 
būdais.

Nereikia aiškinti, kokį svar
bų laikotarpį gyvename. Re
akcinės jėgos trukdo preziden
to Trumano pasiūlymams^ Ša
lyje plečiasi nedarbo padėtis. 
Lietuvos žmonėms reikalinga 
pagalba, kad jie galėtų už
gydyti hitlerininkų padarytas 
žaizdas. Visa tai reikalauja 
mūsų veikimo, mūsų suliejimo 
energijos su demokratinių 
Amerikos jėgų pastangomis. 
Tik suvažiavimas gali daugiau 
centralizuoti ir praplėsti toj 
srityj judėjimą. Padarykime 
suvažiavimą skaitlingu.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Ragina Apribot Prezidento 
Tarnybą Dviem Terminais
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas Jo
seph W. Martin ragino tei
sinę kongreso komisiją, kad 
užgirtų sumanymą uždrau
sti Jungtinių Valstijų pre
zidentam tarnaut ilgiau 
kaip du terminus po ketve
rius metus. Jei kongresas 
priimtų šį pasiūlymą, jis 
dar turėtų būti leidžiamas 
valstijoms užgirti, kaip 
konstitucijos pataisymas. 
Nes pats kongresas neturi 
teisės apriboti prezidentavi
mo terminų skaičiaus.
SUDIEV
-jį STRĖNŲ GĖLAI
Į į štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
/ Z i j Į\ paprastų strėnų Rčlą. Johnson’s [ L ' / // Back Plaster! Lengvina skausmų, 

Į Į] sustingimų, jveržimų. Jautiesi pui-
/ kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 

Johnson & Johnson kokybės.

Wore

Telef. HUmboldt 2-7964

ga-

FOUR POINTS TODAY!]

Anne Brown, songstress, gets four ration points from her New York 
butcher, for one pound of used cooking fat. Miss Brown saves every 
drop of kitchen grease, because she knows that used cooking fat is 
urgently needed to help turn out fabrics, soap, linoleum; Synthetic 
rubber and other essentials.

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. 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 Hewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

Į

i^""" ----------------------GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyt! su Givlals. 
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDH

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skėriai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869S

—.................... -------------- 0

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

HDH

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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CHICAGO S ŽINIOS HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas puslapi*

HELP WANTED—MALE : 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1 puslapio)

P. Šlajus, Chester ..................
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood ..
W. Brazauskas, Hartford ...........
Geo. Shimaitis, Montello ...........

Šlekaitis, Scranton ...............
Valinčius, Pittston ................
P. Dambrauskas, Haverhill
Radzevičius, Wilkes-Barre .... 78

C.

P.

A.
B.

144
130 
110 
104
104 
100

S.

S.
J.
p.

Punktai
S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 
Ramanauskas, Minersville .... 

Kuzmickas, Shenandoah ......
P. Lekavičiūs, Pittsburgh .... 
Puidokas, Rumford ..............
Vaivada, Rochester ................
Baranauskas, Bridgeport .......

P. Anderson, Rochester ..............

78
72
66
60
44
26
26
24

Kaip matyt, moterys gerai darbuojasi; pralenkė vy
rus. M. Svinkūnienė, jau antroj vietoj; ji prisiunė nau
ją prenumeratą ir daugelį atnaujinimų. Beveik kiekvie
name laiške ji prisiunčia po naują prenumeratą. Tai 
puikus pasidarbavimas. /

V. Padgalskas prisiuntė atnaujinimų. O drg. Šapra- 
nauskienė pagelbėjo Philadelphijai, prisiųsdama atnau
jinimą.

Walter Brazauskas įstojo į vajų, prisiųsdamas naują 
prenumeratą. Mums pranešė, kad šiais metais Hartfor
de darbuosis Brazauskas.

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų: P. Ander
son, Rochester, N. Y.; P. Baranauskas, Bridgeport, 
Conn.; P. Šlajus, Chester, Pa., ir A. Valinčius, Pittston, 
Pa.

Nuo pavienių skaitytojų, Julia Kubeckienė, iš Wa
shington, Pa., prisiuntė naują prenumeratą.

Dar yra daug vajininkų, kurie darbavosi pereitais 
metais, o dabar nieko ne prisiuntė iki šiai dienai. Lau
kiame žinių nuo jų.

Širdingai dėkuojame virš minėtiems vajininkams už 
gražų pasidarbavimą.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

1944 metais. Viso pereitą mė
nesį papildyta 3,346 krimina- 
lystės, prieš 2,930 pereitų me
tų rugpjūčio mėn.

4

armijos da- 
visai sunai-

pasižymėjo

PASIŪLYMAS ANGLAM
INDO-CHINOJ

JAVOS PATRIJOTAI TĘ
SIA KOVĄ

Indo-Chinos patrijotų va
dai davė anglam tokį pa
siūlymų: Indo - chiniečiai 
pertrauks mūšius ir pasi
trauks į šalies vidurį, kad 
gu anglai užtikrins, kad 
francūzai neatsiųs daugiau 
savo kariuomenės į Indo- 
Chiną.

INDO-CHINAI MUŠĖ 
JAPONUS

Saigon. — Indo-Chinos 
partizanai užginčija paska- 
lus, būk jiem padedą japo
nai, Jie patys išvijo japo
nus iš didelių Indo-Chinos 
plotų; ginklai gi, kuriuos 
jie turi, yra atimti iš japo
nų, o ne dovanoti.

Eisenhower Rems Socialde
mokratus ir Krikščionis 

Berlyno Rinkimuose
Washington. — Ameriko

nų komandierius gen. Ei
senhower pranešė, jog atei
nančiuose Berlyno valdinin
kų rinkimuose amerikonai 
savoj miesto dalyj žiūrės, 
kad komunistų politika ne
imtų viršų. Eisenhower ti
kisi, kad jo srityje miesti
nius rinkimus laimės social
demokratai ir krikščionys 
demokratai.

Batavia. — Javos salos 
patrijotai kertasi su holan- 
dais ir anglais už 10 mylių 
nuo Batavijos, salos sosti
nės. Abidvi pusės kenčia 
nuostolius.
Pasitraukė Holandijos gu

bernatorius Javai, Starken- 
borgh Stachower. Jis nesu
tiko su žiauria savo val
džios pavergimo politika 
prieš Javos žmones. Jo vie
tą užėmė leitenantas guber
natorius Van Mook. Pasta
rasis- sakė, kad sukilėliai 
pirma turi pasiduoti, 
tada jis derėsis su jais.

Sugrįžo Labai Laukiami Kariai
Vilniečius aplankė labai 

laukti ir malonūs svečiai: An
tanas Litvinas ir Edvardas Ka
valiauskas.

Litvinas jau visai paleistas 
iš armijos. Jisai pastaruoju lai
ku tarnavo inžinierių pulke. 
Jisai dalyvavo daugelyje ko
vų Vokietijoj, bet buvo lai
mingas — liko nei nesužeistas, 
kuomet dažnai jo 
liniai liko veik 
kinti.

Litvinas taipgi
ir Ispanijoj liaudies kare prieš 
fašizmą. Jisai buvo veiklus 
LDS narys civiliame gyveni
me. Reikia tikėtis, kad jis to
kiu ir pasiliks sugrįžęs iš ar
mijos.

Kavaliauskas dar turės grįž
ai tarnybon, bet mano po kelių1 
savaičių jis irgi visai bus pa- 
liuosuotas. Jisai taipgi buvo 
veiklus LDS jaunimo tarpe. 
Eilę metų buvo nariu Mid
West Youth komiteto ir visuo
met geriausia savo pareigas 
ėjo. Mūsų jaunimas laukia jo 
visiško paliuosavimo.

Su Litvinu teko kalbėtis ir 
apie karą. Jis papasakojo la
bai įdomių dalykų.

Buvo labai smagu su abiem 
pasikalbėti. Linksma, kad jie 
vėl mūsų tarpe.

Kiek laiko atgal sugrįžo 
atsitarnavęs ir Leonas Joni
kas (Leono ir Alices sūnus). 
Jis tuojau ir stojo į LKM Cho
rą. Tai pagirtina.

Mūsų organizacijos jau se
niai pasigenda jaunų vyrų. 
Dirbę pirmiau organizacijose 
labai reikalingi. Jų laukiama 
išskėstomis rankomis. Smagu, 
kad jie grįžta. Dar smagiau, 
kad jie sveiki. Vincas.

Kas Remia Lietuvos Žmones, 
Nukentėjusius nuo Vokiečių 

Teroro'
Jau buvo rašyta,- kas auka

vo drapanų ir apavų Lietuvos 
žmonėms, štai ir daugiau ge
raširdžių žmonių, kuriem rūpi 
tėvynėj gyvenanti broliai ir 
sesutės ir jų vargingas gyveni-1 
mas. Pakol pradės sau pasi
gaminti, turime paremti. Mes 
nuo jų susilauksime didelę pa
dėką. Jau gauname laiškų ir 
gausime daugiau ir matysime, 
kad rhūsų darbas duos geras 
pasekmes .

štai vardai tų, kurie auka
vo: Valerija Petrauskas, J. 
Mateliai, J. šiubeikai, V. Moc
kevičiai, Olga Šatkauskas, 
Adolph Vescunt, Joseph Ne- 
dvaras, St. Simonauskienė, V. 
Korney Carl Stucky iš Steger, 
Ill., Gečius iš Chicago Heights.

Matote, yra žmonių ir to
lesnėse kolonijose, kurie pri
duoda savo aukas ir rūpinasi 
mūsų tėvyne. Visiems širdin
gai ačiū. Jeigu kas dar turite 
drapanų, atneškite komitetui. 
Komitetas taria ačiū ir toms, 
kurios buvote atėjusios taisy
ti

OFISŲ * DARBININKE: 
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557
,.(247)

MERGINA PRIE BUFETO
Patyrusi. Nuolatinis darbt/s.

BERTHOLD’S BAKERY, 
410 BROADWAY, BROOKLYN.

(249)

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

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

Viesulas Okinawoj Pražudė 
98 Amerikos Kariškius
Perlų Uostas. — Žiaurus 

viesulas praeita savaitę 0- 
kinawos saloj užmušė 28 
amerikonus kariškiu^, sun
kiai sužeidė 91 ir lengviau 
sužeidė 332. Be to, nežinia 
kaip dingo 70 jankių. Ma
noma, kad jie žuvo.

Viesulas sudaužė tris a- 
merikinius Jaivus, užbloškė 
ant pakrantinių seklumų ir 
prisvilino 30 laivų ir ap
lamdė dar 93 laivus.

Pittsburgh, Pa
M.

drapanų.

per metų 
dienraščio 
šįmet iki 

išrinkę a-

tik

“Tyrinėtojai” prieš Radijo 
Komentatorius 

f

Washington. —.Korfgr os
manų komitetas/^ tyrinėjąs 
neva ne-amerikinius judėji
mus, pareikalayo, kad Jo
hannes Steel, William S. 
Gailmor ir keturi kiti radi
jo komentatoriai priduotų 
jam savo kalbų rankraščius 
pirma, negu jie kalbės per 
radiją.

Sugrįžo Stasys Obelinis
Sugrįžo iš Dėdės Šamo ar

mijos bridgeportietis Stasys 
Obelinis. Armijoj Obelinis iš
tarnavo keturiUs ir pusę metų. 
Jam sekėsi gerai.

Francūzijoj išbuvo1 šešis mė
nesius. Ten Stasys darbavosi 
prie “mapų.”

Sugrįžo iš armijos' geroj 
sveikatoj ir ūpe.

Kaimynas.

Bingham ton, N. Y
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Laisves Vajus
Moterų Skyrius 

eilę dalyvaudavo 
Laisves vajuose, o 
šiolei neturėjome
gentės- vajminkęs, kuri rūpin
tųsi “Laisvės” skaitytojų rei
kalais. Tai šiame susirinkime 
likosi išrinkta agentė-vajinin- 
ke drg. M. Kazlauskienė, 346 
Clinton St. O jai pagelbės drg. 
O Girnieilė. Tai Moterų Sky
rius prašo visų Laisvės skai
tytojų atsinaujinti savo pre
numeratas pas m i n et a s 
drauges. Taipgi prašo visų 
Moterų Skyriaus narių kiek 
galint pagelbėti pasidarbuoti, 
gauti kuo daugiausiai ir nau
jų Laisvei skaitytojų. Dirbki
me visos bendrai ir padaryki
me šį Laisvės vajų didžiai pa
sekmingu.

Moterų Skyriaus koresp.

street ir Marshfield

PHILIP CAREY MFC. CO
R0KALAUJA DAUGIAU VYRŲ
JŪS galite padėti apsaugoti taikų, 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 TRANSPORT  ACIJ A

Matykite mūsų personnel departmentą 
dėl smulkmenų ir kitokiom progom.

PHILIP CAREY MFG. CO
571 Smith St

Perth Amboy, N. J

i

Saržentas Irving Strobing, 
paskilbęs išsiuntimu paskuti
nio pranešimo iš Corregidor, 
buvo pakviestas būti vienai 
dienai Brooklyno prezidentu 
po sugrįžimo į šį, jo gimtąjį 
miestą, •r

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

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės serų.

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

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

Home Fbr 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, he.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

Wilson Darbininkai Demons
truoja Apstatę Pikietą

United Packinghouse Wor
kers of America (CIO) lo- 
kalas 25 metė pikietų liniją 
ties Wilson & Co. įmonėmis, 
42nd
Avė., kad pademonstravus už 
algų 
Darbininkai žada statyti rei
kalavimą, kad pakeltų algas 
ant 25%. į

Demonstraciaj ėjo nuo še
šių iki aštuntos valandos ry
te. Tuom pačiu kartu patik- 
rįpta narių unijinės kortelės. 
Apie 30 pikietų nešiojo iška
bą su sekamu užrašu: “2 mo-< 
re a day is the CIO way.” 
Tai prisirengimas prie griež
tesnio veikimo už algų pakėli
mą, sako lokalo prezidentas 
Sam Parks.

pakėlimą toj įmonėj

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Kur eisite ir ką veiksite šeštadie
nio vakare, spąlių 20 d.? LDS 5 kp. 
gaspadinčs nori pranešti tiems, ku
rie nori išeiti ir linksmai praleisti 
laiką, bet nežino kur, kad ateitų į 
Lietuvių Muzikalį Kliubą, 2715 E. 
Allegheny Ave., 7:30 v. v. jos turės 
pPiruošę skanių valgių, šalto alučio, 
saldaus midučio ir kitokių stipres
nių gėrimų. Taipgi bus gera orkes
trą šokiams. Tad nepamirškite atei
ti. — Gaspadinės. (243-244)

Šolomskas Dalyvaus Mote
rų Apšvietos Kliubo < 

Parengime
Spaudoj jau buvo paskelb

ta, kad 21 d. spalių Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas ren
gia koncertą ir vakarienę. Pel
nas skiriamas paramai Lietu
vos žmonių.

Parengimas įvyks Lietuvių 
Mokslo Draugijos Svetainėj, 
142 Orr St.

Gauta pranešimas, kad ta
me parengime dalyvaus Ma
tas šolomskas, jaunas veikė
jas, kuris nesenai tapo gar
bingai paleistas iš Amerikos 
ginkluotų jėgų — iš laivyno. 
Jis ilgą laiką buvo karo fron
te prieš japonus.

Matas šolomskas dabarti
niu laiku veda anglišką sky
rių Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organe “Tiesoj” ir 
eina LDS jaunimo sekreto
riaus pareigas Jis taipgi yra 
vice-pirmininkas komiteto, ku
ris šaukia Antrąjį Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą 
Pittsbusrgho mieste, lapkričio 
23—24 diehomis. Jis kaip tik 
Suvažiavimo reikalu ir lanky
sis Pittsburghe.

Dalyvaudamas parengime, 
Matas šolomskas, prie progos 
pasakys ir prakalbą. Bus žin- 
geidu pasiklausyti jauną vei
kėją. .

Programa bus įvairi. Daly
vaus Moterų Choras iš Cleve
land©. Bus muzikos, dainų.

. Rengėjai

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

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

(244,

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)

Motina, Negyvas Kūdikis 
Palei Ežerą

Lincoln Parko policija rado 
Mrs. Eleanor Johanson palei 
ežerą. Šalia jos ant akmens' 
gulėjo negyvas kūdikis.

Moteris policijai sakė, kad 
kūdikis gimęs be medikalės 
.priežiūros. Kūdikis miręs. Tik 
ji sudėjusi kūdikio nuogą kū
ną į tarbą ir nunešusi palei 
ežerą. Ji pati nervuota ir ap
kvaitusi. Kūdikių tėvas, ka
reivis, esąs užrubežyj. Trys 
metai atgal ji atvykusi į Chi- 
cagą iš Niles, Mich. Tėvai abu 
m$rę. Dirbusi kol galėjusi ka- 
to įmonėj. Apleidusi darbą, 
gavus iki Šiol tik $20 kom
pensacijos.

Vaiko kūnas nerodė jokių 
žymių. Policija nugabeno mo
tiną į pavieto ligoninę.

Kriminalysfes Daugėja
šių metų rugpjūčio- mėnesį 

Chicago j e stambesnių krimi- 
nalysčių papildyta 416 
giau negu rugpjūčio

dau- 
men.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia išleistuvių 

parę dd. J. Paukštaičiams, kurie iš
važiuoja ,iš Newarko, bus išvykę per 
visą žiemą. Todėl prašome visų cho
ro narių ir draugų susirinkti spa
lių 19 d.. 7 v. v. Šv. Jurgio salėje, 
180 New York Avė. — Paul Casper.

(243-244)

WORCESTER, MASS
Spalių 18 d., 7:30 v. v. Liet. Salė

je, 29 Endicott St. įvyks visų pa
žangiųjų organizacijų susirinkimas, 

pasitarimui 2-rojo Am. Dem. Liet. 
Suvažiavimo reikalu. Prašome visus 
LDS ir ALDLD kp. narius, Aido 
Choro narius ir Laisvės skaitytojus 
dalyvauti susirinkime.

Penktadienį, spalių 19 d., prasi
dės Vaikų Draugijėlės pamokos, 
Lietuvių kalbos ir rašybos. Liet. Sa
lėje, 29 Endicott St. Prašom tėvus, 
turinčius jaunuolių, atvesti į mokyk
lėlę, taipgi paraginkite kitus. Mo
kyklėlė LDS kp. globoj. (243-244)

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 v 

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

• Tel. Virginia 7-4499.

... ............................................... m—fcww—

JUSTIN M.

BUYAUSKAS

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 24176

J. GARŠVA
’GRABORIUS-UNDRRTAKER

Laidotuvių Direktorius

MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

(243)

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo, automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone* BVergteen 8-877G 
.  .■ ■ -— ■ ■ f  

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ip 
grabų parodos kambariu.

i 426 Lafayette Street • 
NEWARK, N. J.

TEL. MARKET 2-6172

. ...................................... .. ■—■■■ ...................--.....
MERGINOS

* Patyrusios, kočiojimui ir užbaigimui;
' gera alga.

Barry Hand Laundry, 
77-42 Vleigh Place, Flushing, L. L 

JAtrfeica 8-8110-
(247)

MERGINOS—MOTERYS
GĘRA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj ii didžiausių muilo ildlrbyStėjė

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

• (X)

REIKIA CHAUFFEUR/IO
Nuolatinis darbas. 

PAGEIDAUJAMA GYVENANČIO 
BROOKLYNE

Kreipkitės 
MR. KULOK

39 ELDRIDGE STREET, N. Y. C. 
s(245)

ŠALTO METALO 
ROLIUOTOJAI 

IR PAGELBININKAI 
Vyrai su šiek-tiek patyrimo 

TAIPGI PAGELBININKAI 
IR MOKINIAI 

i iženai įsteigtoje pramonėje 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
PROGA PAKILIMAMS

H. A. WILSON CO.
97 CHESTNUT STREET 

NEWARK, N. J.
(247)

BERNIUKAI—JAUNI VYRAI
Išsiuntimų departmental. Pageidaujama pa

tyrusių, tačiau nebūtinai. Gera pfoga. 
Nuolatinis darbas.

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

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

(X)

STALIORIAI
DARBAS PRIE STALŲ IR MAŠINŲ 

$1.35 Į VALANDĄ
NUOLAT — DAUG VIRŠLAIKIŲ

MODERN REFRIGERATION
& STORE FIXTURE CO.

29-31 DIVISION ST., JERSEY CITY, N. J. 
 (244,

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

EVergreen 8-2500.
. . . (24?)

LEDO TRAUKĖJAI IR VYRAI PRIE DĖŽIŲ 
Nuolatinis Darbas.

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

(24$)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj id didžiausių muilo išdirby stėje
JOHN T. STANLEY CO., Ine. • 

642 WEST BOTH ST., NEW YORK 
(X)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas . bankoje. su patogiais 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 5-kių 
Dienų savaitę. Alga $125 i ■ mėnesį pra
džiai. Kreipkitės nuo 2 iki 3 vai. po pietų, 
ant 3-čių lobų. 41 BrOad Street, N. Y. C.

(246)

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. Y.
(248)
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NwYoilo^/WaVlriloi
do globėjų niekas negali tar
tos iš banko paimti. Seki*. Ga
el onis skaito užrašus.

Visi valdybos raportai pri
imti vienbalsiai.

Natariama daoti visiems ko-

Kai Aš Turėjau Kaime 
Mergelę

Tai dainelė, kari taip išpo
puliarėjo, jog retas kuris lie
tuviškas parengimas praeina, 
kam nors jos neužtraukus ir

Juozas Judžentas

Vėl Turėta Graži Talka 
Lietuvos Žmonėms

Kariškiai Dar Gali 
Užsiregistruoti

visiems parepgimo dalyviams 
neprisidėjus prie dainavimo.

Aido Choro statomoj sce- 
non operetėj “Kada Kaimas 
Nemiega,’’ dainelė apie kaimo 
mergelę vyrauja. Ją girdėsi
te dainuojant J. Judžentą Vi
to Raginio, miško eigulio, ro
lėje. Vitas, naktį atėjęs pas 
savo mergelę Bronę (Nellie 
Ventienę) užtraukia operetiš- 
ku tenoro balsu. Vėliau už
dainuoja ir Bronė ir eina gra
žus duetas. Jiems baigiant 
dainuoti ateina Burba (Pet
ras Grabauskas) su šautuvu 
ir. . . Patys pamatykite, kas 
toliau atsitinka.

J. Judžentas, kaip ir dau
guma kitų operetės aktorių- 
mėgėjų, yra mūsų scenos ve
teranas. Jis vaidinime, kaip 
jau jo charakteriui pritinka, 
pilnas visokių “zbitkų.” Ne
apsieis be jų ir šioje operetė
je.

J. Judžentas taipgi yra Ai
do Choro narys ir, kaip atro
do, jis kasdien vis progresuo
ja dainavime. Gal tai yra dė
ka jo gabumui, o gal tiksliai 
lavina savo balsą.

Spalių 21 d., Labor Lyce
um salėj, išgirsite Judžentą 
dainuojant daugelį dainelių. 
Taipgi pamatysite vaidinant 
jam tinkamoj rolėj, kur jis 
gana publiką prijuokins.

Bassas.

Pereito > pirmadienio vaka
rą, 15-tą, Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto darbavie
tėj, 417 Lorimer St., Brook
lyne, vėl dirbo būrys žmonių 
ir daug darbo nudirbo.

Dirbo: V. Čepulis, N. Buk- 
nienė, J. Balčiūnas, A. Bal
čiūnas, K. Petrikienė, A. Viš- 
niauskienė, I. Levanienė, J. 
W. Tomsonas, V. Karlonas, G. 
Waresonas, V. Bunkus, J. 
Rušinskas, F. Reinhardt.

Gale pereitos savaitės, 
penktadienį, dirbo,.M. Klimas, 
Čepulis, Bunkus, Waresonas, 
J. Vinikaitis, Levan i eilė, Ma
ry Wilson. ’į

Kiek Jau Turime Dešimtam 
Siuntiniui

Išgirdus, kad komitetas 
stengiasi šį siuntinį užbaigti 
gale šio mėnesio ir išsiųsti, 
parūpo sužinoti, kiek jau ko 
turima. Čepulis, per kurio ran
kas pereina kožno rutulio, 
kožnos skrynios numeris ir 
svoris (jis visus ir suadresuo- 
ja), sakė, kad 15-tos vakarą 
jau turėjo gatavų 71 rutulį

(bale) dėvėtų drabužių, 18 
skrynių dėvėtų batų ir 2 ru
tulius kalėdinių dovanų vai
kams. Tie pastarieji — nauji, 
daugiausia pačių dovanotojų 
numegsti-pasiūti.

Taigi, siuntinys yra dido
kas, bet dar toli ne toks, ko
kio norėjome. Paskiausis, de
vintas siuntinys buvo 75 “ba
les” dėvėtų drabužių, šis, de
šimtasis,- prašoks devintąjį, 
bet jei gavimas nedaug pa
gerės šiomis paskutinėm 
dviem savaitėmis, tai ne kiek 
bus ir didesnis. O mes, juk, no
rėjome, kad būtų vertės šim
to tūkstančių dolerių.

Atneškite Dovanas, 
Ateikite Talkon

Dabar laikas skubiai siųsti- 
nešti viską, ką tik turite iš
siuntimui Lietuvon. Laikas jau 
siųsti ir kalėdines vaikams 
dovanas, nes ir tos jau pa
kuojamos ir bus išsiųstos kar
tu su didžiuoju siuntiniu.

Pakavimo darbai dirbami 
tris .vakarus — pirmadienį, 
trečiadienį, ir penktadienį (ne 
ketvirtadienį). T-a.

Nors civilinių piliečių re
gistracija balsavimams- pasi
baigė, tačiau kariams — dar 
ne.

Visi, kurie‘tapo paliuosuoti 
iš kariškos tarnyoos nuo per
eito šeštadienio ir kurie bus 
paliuosuoti iki lapkričio 
(Nov.) 3-čįos, turi teisę užsi
registruoti balsavimams bile 
kada iki tos dienos. Tik jie 
turės nueiti j savo apskričio 
(county Board of Election) 
raštinę, nes vietinės registra
cijos stotys veikė vien masi
nės registracijos laikotarpiu.

Atsineškite Klausimų
Didžiumoje industrijų kas 

savaitę iš algos išskaito po 
kelias dešimt centu Socialiam 
Saugumui (Social Security). 
Iš to gauname po kelis ar ke- 
lioliką dolerių laike sezoninio 
nedarbo.

Bet, kokią naudą turi tas, 
kuris visada dirba? Kokią 
.naudą gali turėti darbininko 
žmona šeimininkė, kuri nie
kad šapoje nedirba? Ką ir 
kada gali gauti dirbusio vyro 
našlė, vaikai ?

Pasirodo, toje apdraudoje 
yra daug apdraudų, bet rei
kia žinoti, prie ko ir kada jūs 
turite teisę, reikia jieškoti. 
Pagalba pati nepasisiūlo.

• Mr. Paul Orr, Social Se
curity Board vedėjo padėjė
jas centralinėj Brooklyno raš
tinėj, pasižadėjo patsai ateiti 
j lietuvių susirinkimą visą tai 
paaiškinti. Ir atsakinės į klau
simus. Ta proga įvyks šio ket
virtadienio vakaro 8 vai., spa
lių 18-tą, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Atei
kite patys, praneškite ki
tiems. Įžanga nemokama.

Moterims
Kadangi tai įvyks moterų 

susirinkimo vakarą, kliubie- 
tės prašomos sueiti anksčiau
sia. Reikės pirm svečio atėji
mo spėti surašyti siuvinius- 
mezginius ir* atlikti kitus sku
bius darbus. Atsiveskite drau
ges, nes svečio kalboje bus 
daug svarbių informacijų mo
terims. S. Sasna.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Laivakroviai Laikosi Streike 
Firmom Atsisakius Tartis

Streikuojantieji laivakroviai 
pereitą pirmadienį vėl buvo 
susirinkę į Manhattan Center 
ir griausmingai pareiškė, kad 
jie privalo laikytis streike, nes 
bosai ir Ryanas atsisakė tar
tis su eilinių narių komitetu.

Streikieriai sakė, kad jie 
dės pastangas sulaikyti ii; 
tuos, kuriuos Ryanas per viso
kius triksus ir jo “stipriaran- 
kių” (goons) spaudimą buvo

nuvaręs darban.
Darbininkai, vadovaujami 

eilinių narių komiteto, pirmes- 
niame savo mitinge, įvykusia
me ' sekmadienį, buvo priėmę 
majoro LaGuardijos pasiūly
mą grįžti darban. Bet tik 
grįžti su ta sąlyga, kad bosai 
sutiks tartis su jų komitetu, o 
ne su “samozvancu” (karaliu
mi) “amžinuoju prezidentu” 
Ryanu.

Mirė Jauna Choriste
Trečiadienio ryte Olga Bu

kauskas iš t Great Necko pra
nešė, telefonu, kad aplaikė 
laišku nuo brolio buvusios 
Pirmyn Choro narės Mary Fi
lą. Pranešė, kad ta gabi ir 
jauna mergina mirė pereitą 
sekmadienį, spalių 14-tą. Mirė 
sulaukus tik 23 metų amžiaus. 
Tai netikėta ir liūdna žinia.

Mary Filą gyveno Great 
Necke su savo šeima, Čecho- 
slovakų tautybės. Ji priklau
sė ir dainavo lietuvių chore 
Pirmyn. Visi choristai džiau
gėsi jos dalyvavimu ir veiklu
mu. Priklausė ir kitose orga
nizacijose. Kokie metai atgal, 
sykiu su šeima, išsikraustė į 
Cleveland, Ohio. Dabartinis 
jų antrašas yra 3046 East 
123rd St.

Sophie Yakavonis 
Laidos 18-tą

Sophie Yakavonis bus lai
dojama spalių 18-tą, šv. Jo
no kapinėse. Pašarvota gra- 
boriaus Garšvos įstaigoje, 231 
Bedford Ave.

Jaunuolė Sophie yra žmo
na plačiai pažįstamo brookly- 
niečiams Juozo Yakavonio, 
dirbančio Lituanica Restaura- 
ne dieniniu kauntermanu, 
marti naktinio kauntermano 
Aleko Yakavonio. Jinai pati 
gal ne labai daug kam buvo 
pažįstama, apart artimųjų šei
mos draugų, nes buvo ne se
niausiai atvykus iš Naujosios 
Anglijos, kur jinai, regis, gi
mus ir užaugus. Pažinusieji ją 
mylėjo, • laikė sava ir apgaili 
netekę.

Reiškiame užuojautą Juo
zui ir Alekui dėl juos ištiku
sio staigaus ir skaudaus smū- 

igio.

Iš Dilbienės Laidotuvių
Senutė Katrina Dilbienė 

(Dilbaitis) palaidota spalių 
10-tą, Alyvų Kalnelio kapinė
se, palydint gražiam būriui jos 
šeimos ir jų draugų bei drau
gių.

Po šermenų, dalyviai pa
kviesti pietų į Niederstein’s 
restauraną, 69-19 Metropoli
tan Ave., Middle Village. Čia 
kalbėjo šeimos draugės Sofi
ja Petkienė, kliubietė, ir May 
Merk; primindamos velionę; 
kaipo išauklėjusią didelę pi
liečių šeimą. Petkienė sakė, 
kad velionės duktė Mary Gra- 
žis daug pagelbsti kliubietėm 
Lietuvos žmonių pagalbos tei
kimo darbuose.

Velionė Dilbienė mirė su
laukus 85 m. Kilus iš Norkai- 
čių k., Tauragės. Amerikoje 
išgyveno 33 metus, čionai pri
gerėdama vaikams auklėti 
jų vaikus.

Paliko dukterį Mary Gra
žia, (pas kurią pastaruosius 
kelis metus gyveno, 436 Union 
Avė.) su jos dukterimis Ade
le Greenway ir Helen Ranal- 
do, dukterį Anną Gelezewski 
su jos vaikais Anna Rynsky, 
Vincent ir Julia Litwin, duk
terį Julia Grazis su sūnum 
Frank, sūnų Joną Dilbaftis su 
sūnum Anthony, sūnų Petrą 
Dilbaitį su dviem sūnumis. 
Taipgi jau buvo sulaukusi 
dvylikos proanūkų. D-ė.

Dariaus-Girėno Konfe
rencija Pageidavo 

Baigti Darbą
Spalių 14-tos popietį, Lietu

vių Amerikos Piliečių Kliubo 
salėj, Brooklyne, įvyko vietos 
ir apylinkės draugijų ir orga
nizacijų kuopų konferencija 
persvarstyti Dariaus - Girėno 
paminklo reikalus.

Konferencijos didžiu mos 
nuomnė, kaip atrodė iš kalbų, 
buvo ta, kad šiokiu ar tokiu 
būdu, brangesnis ar pigesnis 
paminklas bus, vienur ar kitur 
bus statomas, bet turi būti pa
statytas - užbaigtas ne vėliau 
ateinančių metų šio laikotar
pio. Greičiau, geriau, kartojo 
delegatai.

Vietos paminklui klausimas 
paliktas dar atdaru, nes, galu
tinoje išvadoje vieta *ir pa
minklo rūšis priklausys daug 
nuo to, kiek pinigų turėsime.

Darinkta prie komiteto spe- 
cialė finansų komisija, kad 
stipriau ir greičiau paspausti 
sukėlimą daugiau finansų, nes 
su apie pustrečio tūkstančio 
dolerių beveik niekur negali
ma pastatyti to, ką būtų gali
ma viešu paminklu vadinti.

Tos komisijos vyriausia pa
reiga turėtų būti įtraukti dar
ban dar nedalyvaujančias or
ganizacijas, kurių yra labai 
daug. Ir šion konferencijon, 
kaip raportavo pirmininkas 
šaltys, išsiųsta apie 130 kvie
timų, skelbta spaudoj, tačiau 
čia atstovaujama tik 17 orga
nizacijų su 58 delegatais. Ko
misija, kooperuojant su komi
tetu, turės kaip nors pasiekti 
tas čia nebuvusias organizaci
jas ir abelnai lietuvių visuo
menę, turės įtikinti reikale 
prisidėti bendram tautos rei
kalui.

Iš Konferencijos Eigos
Konferencija atidaryta* atsi

stojimu pagerbti Darių ir Gi
rėną.

Sutrauką komiteto visos 
veiklos pateikia kom. pirmi
ninkas Šaltys. Finansinę, padėtį 
raportuoja iždininkas Spurga, 
finansų sekr. advokatas Brie
dis, iždo 7 globėjai Ambrazai
tis ir Kairys. Anot jų, finan
sai yra saugūs. Iždininkas yra 
po kaucija. Be to, iždas yra 
taip sutvarkytas, kad be pasi
rašymo iždininko ir abiejų iž-

miteto nariams sprendžiamą 
balsą, nežiūrint, ar jie šiai 
konferencijai yra rinktais de
legatais, ar ne. Taipgi suteik
ti sprendžiamą balsą spaudos 
atstovams. Pranešė, kad buvo 
kviestos visos vietinių laikraš
čių redakcijos. Atstovauta bu
vo tik dienraščio Laisvės.’

Susirinkimo darbų progra
mai pirmininkas pasiūlė, svars
tyti: paminklui vietą, karių 
pagerbimo prijungimą, pini
gų sukėlimą, paminklo projek
tą.

Kalba virš pora desėtkų de
legatų. Didelis pasidalinimas 
vietos dėlei, tad vieta palikta 
galutinai neišspręsta.

Pažvalgose į sukėlimą fi
nansų taipgi pasireiškė skirtu
mų. Vieni tikrino, kad kol ne
turime desėtko kito tūkstančių 
nereikia nei svajoti apie baigi
mą darbo. Jie sakė, kad tai 
lengvai atsiekiama. Kiti sakė, 
kad reikia užbaigti darbą 
su tuo, kiek turėsime, dar pa
spaudus ant gavimo finansų 
per sekamus kelis mėnesius.

Konferencija sutiko su pir
mesnės konferencijos pasiūly
mu prijungti karių pagerbi
mą, tačiau tam forma irgi ga
lutinai nenustatyta. Išsireikš
ta, kad žuvusieji gal bus gali
ma pagerbti kaip nors užre- 
kordavimu jų vardų, o visi ki
ti tarnavusieji tik bendra 
skaitline. Paties paminklo 
projektas, kaipo galimas 
spręsti tik žinant vietą ir iš
teklių, visai nesvarstytas.

Komitetas

ku P. J. Montvila, sekretoriais 
A. Gudonis, K. Kundrotą.

Specialėn finansams sukelti 
komisijon išrinkti P. Pranc- 
kevičius, V. Vyšnius, P. Ky- 
rius, A. Kulis, M. Karaktinas, 
J. Bakūnas (iš Cliffside).

Iš Bankieto
Tuojau po konferencijos 

įvyko delegatų vakarienė, ku
rion pribuvo keletas desėtkų 
ir šiaip svečių. Laike vakarie
nės turėta trumpa kalbų pro
grama. Tarpe iškviestų buvo 
svečiai iš apylinkių: Bakūnas 
iš Cliffside, Spurga, iš Port 
Jefferson, Urbonas iš Great 
Neck, Muzikevičius . iš Bayon
ne. Taipgi vietiniai organiza
cijų atstovai - viršininkai: Lin
kus, Ambrazaitis, Balčiūnas, 
Diržienė, Spudienė, Peterson, 
Lasevičius, Glaveckas, taipgi 
Laisvės atstovė Sasna.

Pirm, šaltys pat pradžioje 
atsišaukė j svečius paremti pa
minklo fondą, primindamas, 
kad konferencijos dalyviai ir 
sveikintojai sudėjo $74. Iš sve
čių dar gauta $23.35. Tad 
dėka šiai konferencijai ir va
karienei fondas padidėjo 
$104.35.

šaltų, gerų užkandžių va
karienės vyriausia gaspadinė 
buvo darbščioji kliubietė Jose
phine Augutienė, pagelbstima 
kitų dviejų kliubiečių, J. Mar
cinkienės ir S. Petkienės, taip
gi B. Spudienės (iš kitos org.).

ši konferencija ir pramoga 
buvo biskelį skirtingos nuo ki
tų Dariaus-Girėno reikalais, 
kuriose man pirmiau yra tekę 
dalyvauti. O dalyvauju veik 
visose, šioje niekas neplūdo 
sau nepatinkamų srovių ar as
menų. Jeigu to bus prisilaiky
ta visuomet, galimas daiktas, 
kad ir bus atsiekta didesnė su

ma pinigų ir gražesnis pamin
klas.

Negražus Dalykas
Vienok visiškai kultūriškai 

apsieiti dar ne visi išmoko, o 
reikėtų išmokti. Pavyzdin, kal
bėdamas apie paminklui vie
tą, neigdamas Lituanica Aikš
tę, Kyrius išsireiškė, kad, gir
di, “lietuviam širdį skaudės, 
jei paminklas bus apspjaudy
tas žydų.” O kitas vėl, pavar
dės neteko nugirsti, rodos iš 
to paties logerio žmogus, sa
kė, kad jeigu čia būsiąs pasta
tytas, tai bus “žydukams nu- 
si. . . ” O lietuviški tie dalykai 
turbūt rožėmis pavirsta?

Ar tai gražu, ar ameriko
niška ?

Nemokėjimu pagerbti visų 
Amerikos žmonių, tie asmenys 
stato mus nevertais jokios vie
tos. Kas būtų, jei šios susiedi- 
jos kitataučiai užprotestuotų 
prieš mūsų paminklą, kurio 
vardan skleidžiama pikta Hit
lerio teorija?

Rep.

Du italai karo kaliniai, pa
bėgę iš Camp Shanks, netoli 
New York o.

Majoras LaGuardia sušau
kė darbininkų ir firmų pasi
tarimą pastangose išvengti pie
no streiko.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK- 

RICHMOND HILL, N. Y.
Spalių 17 d., trečiadienio vakare, 

8 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)

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems at

silankiusiems į mūsų mylimos 
motinos Katrinos Dilbienės 
(Dilbaitienės) šermenis, paly
dovams ir gėlėmis ar kuo kitu 
teikusiems mums užuojautą.^ 
Taipgi dėkoju S. Petkienei ir 
M. Merk už pasakytas užuo
jautos kalbas.

Mary Gražis ir šeima.

Konferencija buvo pasimo- 
jus palikti visą senąjį komite
tą ir toliau, bet vice-pirminin- 
kui, sekr. pavaduotojui ir iž
dininkui atsisakius, komitetas 
papildytas naujais. Komitete 
dabar yra pirm. J. Šaltys, vi- 
ce-pirm. J. Glaveckas, fin. 
sekr. adv. S. Briedis, iždinin-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 BROADWAY

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ST. 2-8S4‘< 
i,,-, y.. ; ' ... ,TJŽJ.Si=SK

fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenniore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS’ ryteVAiuAiNUOb. -Į 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE *

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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




