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VALDŽIA REIKALAUJA 5 MILIŪNŲ PARUOŠTŲ KARIŲ
a

TūkstančiaiBerlin.

kad ta

(Daugiau žinių 5-am pusi.)

CORDELL HULL 
NESVEIKSTA

Po Teismo.
Išteisinimas —

N epą teisinimas.
“Russia on Parade” — 

Šedevras.
Demokratų Partijos
• Pastogėje.

Rašo R. MIZARA

vėliau veikė 
juoko plyšęs ir tokį asmenį 
būtų pakoręs.

Daugelis ir lietuviškų fašis
tų nebūtų tam tikėję, nes jie 
manė, būk arijams lemta pa
saulis valdyti.

Po dviejų savaičių tikrųjų 
arijų vadai — Goeringas, Ro- 
senbergas, Ribbentropas ir ki
ti — pataps padlienomis ir pa
saulis ramiau atsidus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LA1SVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. -

Telephone: Stagg 2-3878

Na, tai Niurnbergo teismas 
pasibaigė ir pasaulis jau žino 
21 nacių kriminalistų likimą.

Goeringas, Ribbentropas ir 
devyni kiti niekšai bus pakar
ti ten, kur .jie buvo teisti, — 
ten, kur prieš aštuonerius me
tus jie šumijo, skelbdami: 
“Mes gyvuosime tūkstantį me
tu!”-

Demokratinis pasaulis ra
miau atsidus, tikėdamasis, jog. 
ir ateityje tie, kurie iškels sa
vo kriminalį ginklą prieš žmo
niją, susilauks to paties, ką į 
gavo šitie nacių kriminalistai.

Niurnbergo teismas — pir
mas tos rūšies teismas žmoni- i 
jos istorijoje. Tai rimtas įspė
jimas imperialistų agentams,
kurie motųsi eiti Goeringo- į Berlyno vokiečių demons- 
Ribbentropo keliais, kurie travo, reikalaudami pakart 
ryžtųsi pasaulį Įvelti Į naują i visus 22 teistuosius Nurn- 
karo audrą!

Vokiečiai Demonstruodami 
Šaukė “Pakart v. Papeną, 
Schachtą ir Fritzsche!”

Berlyniečiai Reikalauja Duot 
Jiem Teist Tuos 3 Nacių Vadus

berge nacių vadus. 25,000 
piliečių masiniame susirin- 
___ ; priėmė rezoliuciją, 
kuri sako: “Berlynas nori

į teisti Schachtą, von Pape- 
- na ir Fritzsche.”

Demonstracija buvo su
siu ir žinančių tų nenaudėlių : ruošta Socialistinės Vieny-

Tačiau, demokratinis pašau- 
lis nėra pasitenkinęs visu teis
mo sprendimu: kriminalistų 
von Papeno, Schachto ir Frit-! 
schės išteisinimas — nuvylė I 
milionus žmonių, gerai mačiu-; 

1 
darbus, atliktus prieš karą ir į bės Partijos*. Max Fechner, 
karo metu. ! partijos bendras - pirmi-

Išteisinimas vokiečių gene-1 ninkas, sakė, jog išteisintas 
ralinio štabo ir vyriausios ko-1 nacių diplomatas Franz von 
mandos taipgi yra susmailini- 
mas viso reikalo, kuomet pa
saulis gerai žino, kad tos įstai
gos buvo nedalomoji krimi- 
nalės nacių mašinos dalis.

Smagu nors dėl to, kad Ta
rybų Sąjungos teisėjas, majo
ras generolas N. T. Nikičen- 
ko su tuo nesutiko. Ne tik jis 

A^ėsutiko, bet išleido savo pa
reiškimą, įrodantį teismo klai
dą šiuo požvilgiu.

Net ir amerikinis teisėjas 
Jackson’as nepasitenkinęs sa
vo kolegų (vyriausiai ameri
kiečių ir britų) mielaširdyste 
tiems trims nenaudėliams. 
Jacksonas, mat, nuosprendžių 
daryme nedalyvavo.

Papen, buvo juo kalčiausias, 
“nes jis ■ atstovavo tokius 
kapitalistų reikalus, kurie 
pervedė valstybės galią į 
nacių rankas.”

Schachtas ištikimai tar-

navo naciams, o Fritzsche, 
Goebbelso p a v a duotojas, 
“iki pat paskutinės dienos 
skleidė nacių melus per ra
diją,” kaip priminė Max 
Fechneris.

Berlyne ant namų pasiro
dė iškabos: “Iš naujo per- 
nagrinet Nurnbergo nuo
sprendžius : Pakart visus 
22!”

Amerikonų ir anglų kon
trolėje leidžiami vokiečių 
laikraščiai Berlyne taipgi 
kritikavo Nurnbergo teis
mo sprendimus, kurie tris 
aukštuosius nacių vadus iš
teisino, o tokius karinius 
kriminalistus, kaip Hessą ir 
kitus šešis, tiktai į kalėji
mą pasiuntė.

AUSTRAI NORI TEIST 
FRANZA VON PAPENA

Viena. — Austrijos tei
singumo ministerijos atsto
vas sakė, jog Austrija rei
kalaus atiduoti jai teisti 
suktąjį nacių . diplomatą 
Franzą von Papeną.

Manoma, jog von Pape
nas padėjo naciams nužu
dyti pirmiau buvusį Austri
jos premjerą E. Dolfussą ir 
dalyvavo nacių sukilimo 
suruošime 1934 m. Austri
joje.

Washington, spal. 3. — 
Dar pasunkėjo liga Cordell 
Hull’o, buvusio Amerikos 
valstybės sekretoriaus, 75 
metų amžiaus. Abejojama, 
ar išliks gyvas.

JAPONU VADAM PATINKA 
NURNBERGO TEISMAS

Arkivysk. Stepinac 
Garbino Hitlerinę
Kroatijos Valdžią

SOVIETAI SMERKIA
DIKTATŪROS PLANA
TRIESTE SRIČIAI

Zagreb, Jugoslavija. — 
Katalikų . arkivyskupas Al 
Stepinac 1944 metais para
šė popiežiui laišką, kuriame 
užgyrė nacių pastumdėlių 
valdžią Kroatijoj, Jugosla-

Jei 1938 m. kas nors būtų vijos dalyj. Teismas parode, 
pasakęs Goeringui, kad jis ir i Stepinac rase, — 
jo sėbrai po aštuonerių metų Kroatijos valdžia “sutinka 
bus pakarti Niurnberge — pa- su katalikų bažnyčios rei- 
karti už tai, ką jie tuomet ir kalais ir veikia prieš pra-

— jis būtų iš voslavų bažnyčią ir prieš 
komunizmą.” Stepinac taip
gi kurstė žmones prieš Ti
to valdžią.

Anglai Globos Tris
Išteisintus Nacius

Amerikos Karo Sekretorius Pattersonas 
Ragina Įvesti Verstiną Karinę Lavyhą 

Jaunuoliams per 12 Mėnesių
Perša Nuolatinę Miliono Vyrų | KŽ
Armijų ir 4< Milionus Rezervų in'Is1f'i ,....J c c ' Bet vietoj to bus leidzia-

i ma jaunuoliams įstoti į ka- 
,.. . . .. . - . , i rinę mokyklą arba į užgirtą

la1’x auk£ j kolegiją, kur jie turės mo- 
armijai

“Russia on Parade,” — fil
mą šiuo metu yra rodoma 
Stanley Teatre New Yorke. 
Tai daugspalvė filmą, vaiz
duojanti 1945 m. Tarybų Są
jungos sportininkų paradą 
Maskvoje.

Savo gyvenime esu matęs 
šimtus, o gal būt tūkstančius 

' visokių filmų, tačiau, prisipa
žinsiu, nei viena jų į mane 
(savo technika) nepadarė to
kio gilaus įspūdžio, kaip ši!

Tai tikras ekrano šedevras!
Mano nuoširdus patarimas 

kiekvienam: bandykite pama
tyti šią filmą, jei dar jos ne
sate matę!

Tarybų Lietuvos sportinin
kai, beje, čia taipgi gražiai 
pavaizduojami!

Berlin. — Nurnbergo tei- 
’ sme pripažinti nekaltais, 
nacių vadai Schachtas, von 
Papenas ir H. Fritzsche bus 
pargabenti į anglų valdomą 
Berlyno dalį, kaip praneša 
United Press.

(Suprantama, anglai juos 
budriai saugos, kad patys 
vokiečiai nenubaustų juos 
mirčia.)

Prieš keletą dienų Washing
tone demokratų partijos va
dovybė turėjo savo posėdį, kur 
buvo diskusuota dabartinė rin
kimų kampanija.

Demokratų partijos vado
vai nusiminę. Trumano vy- 

‘ riausybės užsieninė politika, 
Roosevelto programos išsiža
dėjimas, aiškiai rodo, jog

(Tąsa 5-me pusi.)

Paryžius. — Taikos kon
ferencijos komisija daugu
ma balsų užgyrė francūzų- 
anglų - amerikonų planą 
dėl Trieste uostamiesčio ir 
apylinkės “savivaldybės.” 
Sovietų ir jugoslavų delega
tai smerkė tą planą kaip 
diktatorišką, reikalavo duot 
laisvę Trieste srities žmo
nėms demokratiniai valdy
tis.

Amerikos senatorius Co
nnally siūlė ten tokią val
džią, kurią stipriai kontro
liuotų didieji talkininkai 
(suprantama, amerikonai 
ir anglai), nes girdi, reikės 
suvaldyt Trieste riaušes. 
Anglų - amerikonų blokas 
reikalauja didelės vykdo
mosios galios busimajam 
Trieste gubernatoriui.

Sovietų atstovas vėl pri
minė, jog amerikonai ir an
glai laužo pirmesnį keturių 
didžiųjų talkininkų nutari
mą dėlei Trieste savivaldy
bės.

Tokio. — Talkininkų tei
siamieji 27 kariniai Japoni
jos kriminalistai džiaugėsi, 
kad Nurnbergo teismas tris 
nacių vadus išteisino, o sep- 
tyniem kitiem tik. kalėjimą 
skyrė.

(Tuo tarpu demokratinė 
Anglijos, Franci jos ir kitų 
kraštų spauda ir Sovietų 
laikraščiai smerkė tą miela- 
širdystę naciškiems nenau
dėliam.)

Pasilieka Tas Pats 
Graikijos Kabinetas

Athenai. — Tas pats fa
šistinio premjero Tsaldario 
ministrų kabinetas prisiekė 
karaliui Jurgiui Antrajam. 
Tsaldaris mėgino sudaryti 
bendrą ministrų kabinetą iš 
monarchistų, liberalų ir ki
tų “ne per kairių” partijų. 
Tas bandymas nepavyko 
Tsaldariui. Dabar pats ka
ralius kviečia liberalų, so
cialdemokratų ir tautinin
kų vadus prisidėti prie jo 
valdžios.

Graikijos Fašistai- 
Sakosi Laimį prieš 
Respublikiečius

ANGLIAKASIŲ VADAI DAR 
PASIKĖLĖ SAU ALGAS

Atlantic City, N. J. — 
Mainierių Unijos suvažia
vime vadai pervarė suma
nymą žymiai pakelti algas 
unijos pirmininkui Johnui 
L. Lewisui ir kitiems virši
ninkams. Lewis iki šiol 
gauna po $25,000 per me
tus, o unijos sekretorius- 
iždininkas Thomas Kenne
dy ir vice-pirmininkas John 
O’Leary po $18,000.

Unijos komitetas įsiūlė 
delegatams nutarti, kad 
mainieriai kas metai švęstų 
vieną paskirtą dieną, kaip

“Johno L. Lewiso dieną.” 
Viršininkų įkalbėtoje rezo
liucijoje Lewis garbinamas, 
kaip “didžiausias darbinin
kų vadas pasaulyje.” Šlovi
nami ir kiti unijos vadai.

Suva žiavime dalyvauja 
apie 3,000 delegatų. Dauge
lis jų yra pačių viršininkų 
iš anksto paskirti. Bet ir 
narių iš rinkti delegatai 
įbauginti Lewiso mašinos, 
kad nedrįstų priešintis jo
kiem unijos viršūnių suma
nymams.

San Francisco. — Jungti-į tinių Valstijų kongresui: 
nių Valstijų karo sekreto
rius Robertas P. Patterso-į 17 metų amžiaus, turi užsi-1 Rytis ^reikalingu "armijai 
nas paskelbė, kad valdžia į registruot karinei lavybai.; moksTiniu bei technikiniu 
reikalauja įvest verstinai Kuomet jiems sueis 18 me“ dalyku ' ' 
karinį lavinimą jaunuo-; tų arba tuoj po vidurinės: . ‘‘ 
liams tarp 18 ir 20 metų; mokyklos baigimo, jie turiLegionas Sako, Užtektų Ke- 
amžiaus ir turėt apie 5 mi-: eit į karines stovyklas. To-' turis Menesius Nuolat Ka
liomis vyrų, 
tavai paruoštų į mūšius.”

Kalbėdamas
Legiono suvažiavime, 
tersonas sakė, 
reguliarei armijai 
miliono vyrų; valstijų mili
cijoj turį būti 682,000 vyrų; 
o r g a n i z notoje atsargoje 
(rezervuose) — 3 milionai 
vyrų.

Pattersonas ragino Le
gioną paremti tokį sumany
mą, kuris bus įteiktas Jung-

visuomet ga-1 se stovyklose jie nuolat bus [ Avinti
lavinami per 6 mėnesius,. Nežiūrint Pattersono iš- 

Amerikonų ? tačiaus bus laikomi “civi- vedžiojimų, kad reikią še- 
Pat-jliais,” o ne armijos nariais, i šių mėnesių nuolatinės. ka-

1 J • • I ' 1 r n T S\ Tnuolatinei, -o • • > • • rr > - Tz\ Pasirinkimai Tolesnes ka- reikia . - T lr mes Law bos
I rinės mokybos, Legiono 
centras pareiškė, jog užtek
tu tik keturis mėnesius la- 

Po šešių mėnesių verstino i vinti jaunuolius armijos 
nuolatinio lavinimo, jau
nuoliai galės pasirinkt vie
ną iš sekančių:

Jie turės įstoti į valstijų 
miliciją, į organizuotus at
sarginius arba į reguliarę

stovyklose.
Pattersonas pranešė, kad 

vien oro jėgoms reikės bent 
400,000 vyrų, o žemės ar
mijai 600,000. Dabar regu- 
liarėje armijoje yra 960,000 
karių, sakė jis.

SUDUŽUS LĖKTUVUI, 
ŽUVO 39 ŽMONES 
NEWFOUNDLANDE

Mainieriai Reikalauja 
Pagerint Bedarbių ir1 

Senatvės Pensijas

Stephenville, Newfound
land, spal. 3. — Amerikinis 
Overseas Airlines lėktuvas 
su 39 žmonėmis sudužo į 
kalną tiktai už 10 minučių 
po pakilimo nuo Stephen
ville aikštes. Nukritęs lėk
tuvas greitai sudegė, tur
būt, su visais 9 savo įgulos 
nariais ir 30 keleivių. Gel
bėtojai, pasiekę nelaimės 
vietą, praneša, kad nerado 
ne vieno gyvo. Lėktuvas 
skrido iš New Yorko į Ber
lyną ir buvo staptelėjęs 
Stephenville aikštėje dėl 
blogo oro.

Pirm poros savaičių neto
li tos pačios vietos žuvo 
Belgijos lėktuvas su 27 
žmonėmis.

Dabartinėj nelaimėje už
mušta dauguma amerikinių 
vokiečių keleivių. Tarp žu
vusių yra 11 New Yorko a- 
pylinkės gyventojų ir 3 ma
ži kūdikiai.

Tas didžiulis lėktuvas bu
vo su 4 motorais.

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinės Mainierių Unijos 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią page
rinti bedarbių apdraudos į- 
statymą. Rezoliucija sako, 
bedarbiui turi būti mokama 
bent $25 pensijos per savai
tę arba trys ketvirtys jo 
gautos savaitinės algos.

Kita rezoliucija reikalau
ja pataisyti senatvės pensi
jų įstatymą taip, kad pensi
jos būtų mokamos pirm 65 
metu amžiaus. c

Nubaustas Vokietys už Ka
rinio Muštro Mokymą

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
nubaudė 6 mėnesiais kalėji
mo H. Beckerį, gimnastikų 
mokytoją, kuris mokė vo
kiečius jaunuolius ir kari
nio muštro.

Atmestas Atlyginimų 
Mažinimas Sovietam

Chiang Kai-shekas 
Atmeta Paliaubas

Nanking. — Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
atmetė chinų komunistų pa
siūlymą sustabdyt mūšius 
iš abiejų pusių ir sulaikyt 
tautininkų ofensyvą prieš 
komunistus linkui Kalgano. 
Chiangas pasiūlė, kad ko
munistai persiųstų 180 di
vizijų savo armijos, kur nu
rodys gen. Marshall...

Paryžius. — Amerikos 
delegacija taikos konferen
cijoje siūlė trečdaliu suma
žini karinius atlyginimus 
Sovietams ir kitom “slavų 
tautom” iš Vengrijos ir 
Suomijos. K o n ferencijos 
komisija atmetė amerikonų 
pasiūlymą 7 balsais prieš 
5. Amerikonai ypač dejavo 
dėl Vengrijos vargų ir rei
kalavo numušt Sovietam 
atlyginimus iš jos nuo 300 
iki 200 milionų dolerių.

Laivų Mašinistai ir 
Vairuotojai Sulaikė 
1,500 Laivų

Athenai. — Fašistiniai 
Graikijos karaliaus valdi
ninkai giriasi, kad jie atka
riavę nuo “banditų” 220 ap- 
tvirtintų pozicijų. “Bandi
tais” jie vadina visus kovo
jančius respublikiečius. Mo
narchistų spaudos ministe
rija pasakoja, kad Makedo-I 
nijoje ir kitose vietose per 
ilgus, įkaitusius mūšius jie 
per dieną nukovę daugiau 
kaip 100 respublikiečių. 
Kartu pranešama, jog de
mokratiniai sukilėliai už
puolė pasieninę policijos 
stotį Soufli ir nukovė kelis 
žandarus.

Pittsburgh© elektrininkai 
tebestreiklioj a. |

BARUCH SAKO, WALLACE 
NESUPRATĘS ATOM-PLANO
New York. — Bernardas 

M. Baruchas, Amerikos at
stovas. Jungtinių Tautų ko
misijoje dėlei atominės jė
gos, mėgino sumušti Henrio 
Wallace’o pareiškimus, kri
tikuojančius atominį Ame
rikos planą. Baruchas sako, 
kad Wallace pesupratęs to 
plano. Taigi Baruchas 
stengėsi priverst Wallace’ą 
pataisyt arba atšaukt savo 
pareiškimus. Bet Wallace 
nekeitė savo nuomonės.

Wallace, neseniai kalbė
damas New Yorke, o pir-

miau savo laiške preziden
tui Trumanui, sakė, jog 
Amerika nori sustabdyt ka
riniai - atominius tyrinėji
mus tik kitose šalyse ir rei
kalauja, kad jos atidengtų 
savo atominių medžiagų 
šaltinius; tuo tarpu Ameri
ka gaminsis atomines bom
bas, laikys sau svarbiuosius 
atominius sekretus, o ki
tiem kraštam perleis tiktai 
tiek atominiai - techniškų 
žinių, kiek atrodys saugu 
pačiai Amerikai.

New York. — Streikas 
CIO laivinių mašinistų ir 
Darbo Federacijos kapito
nų ir jų padėjėjų sustabdė 
jau 1,500 prekinių laivų ry
tiniuose, vakariniuose ir 
pietiniuose šios šalies uos
tuose. Kitos CIO ir Federa
cijos marininkų unijos pa- 

i deda streikieriams pikie- 
! tuoti.

Rytinės laivų kompanijos 
sutiko su streikierių reika
lavimais. Washingtono val
džia ragina ir vakarines 
kompanijas patenkinti ma
šinistų ir kapitonų reikala
vimus.

4

ORAS.—Bus šiltoka.
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Ką Atidengė Number go Teismas?
Per dešimts mėnesių Nurnberge buvo teisiami 22 

nacių vadai. Pagaliau teismo pasekmės paskelbtos: dvy
lika nacių vadų, priešakyj su Herman Goering, Joachim 
von Ribbentrop ir generolu Wilhelm Keiteliu, bus pa
karti, septyni nuteisti i kalėjimą, o trys hitlerininkų 
tūzai visai išteisinti.

Teismo pasekmės nustebino laisvės ir demokratijos 
mylėtojus Amerikoj; nustebino milionus žmonių, nuken
tėjusių nuo nacių teroro Lenkijoj, Čechoslovakijoj, Ta
rybų Sąjungoj, Francijoj ir kitur! Kaip gi galėjo iš kar
tuvių kilpos išsisukti toki karo provokatoriai ir žmoni
jos priešai, kaip Rudolf Hess ir Kari Doenitz kurį Hit
leris paskyrė savo vietininku? Kaip galėjo išteisinti to
kį hitlerininkų tūzą, kaip Hjalmar Schacht didžiausią 
bankierių karalių, kuris finansavo visus Hitlerio kari
nius prisirengimus ir karo užpuolimus? Juk jis yra na
cių partijos narys nuo 1932 metų!

Ir kaip galėjo teismas išteisinti tokį sutvėrimą, 
kaip Franz von Papen, nuo 1932 metų nacių partijos na
rį, užėmusį prie Hitlerio atsakomingas vietas, paruošusi 
pavergimą Austrijos, pakinkiusį į pagalbą Hitleriui Tur
kiją karo metu?

Ir kaip galėjo būti išteisintas Hans Fritsche, buvęs 
pagelbininkas Goebbelso nacių propagandos ministeri
joj? Nejaugi britų ir amerikiečių teisėjai, kurie išteisi
no jį, mano, kad hitlerinė propaganda nebuvo jokis pra
sikaltimas? Nejaugi jie mano, kad be Goebbelso propa
gandos Hitleris būtų galėjęs paruošti tokią karo maši
ną, tokį bjaurų ant kitų šalių užpuolimą ir milionų ne
kaltų žmonių išžudymą? *

Tik Tarybų Sąjungos teisėjai, priešakyj su generolu - 
teisėju J. T. Nikičenko, griežtai reikalavo mirties vi
siems nacių vadams. Vadinasi, tik Tarybų Sąjunga ne
svyruojančiai reikalavo bausti tuos, kurie uždegė An
trą pasaulinį karą, kurie yra atsakomingi už sugriautus 
miestus, į griuvėsius paverstus knygynus ir bažnyčias!

Net Jungtinių Valstijų teisėjas Robert Jackson, ku
ris pirmiau dalyvavo tame teisme, ir tai stebisi, kaip ga
lėjo būti išteisinti H. Schachtas, Franz von Papenas ir 
Hans Fritsche? Juk net britų teisėjas J. H. Barrington 
ir tai pirmiau skaitė von Papeną antru nacių kaltininku, 
tai yra, pirmuoju po Hitlerio!

Taip baigėsi 10-ties mėnesių Nurnberge teismas. Jo 
pasekmes su dideliu nepasitenkinimu pasitiko Lenkijos, 
Bulgarijos, Čechoslovakijos ir Francijos liaudis. Jo pa
sekmes su dideliu nusistebėjimu pasitiko ir Anglijos liau
dis, kuri tiek daug nukentėjo nuo nacių atakų. Jo re
zultatais nesidžiaugia ir Amerikoj 350,000 tėvų ir moti
nų, kurių sūnūs atidavė gyvastį kovoje prieš hitlerizmą. 
Jo pasekmes su dideliu nepasitenkinimu pasitiko Tary
bų Sąjungos liaudis, kuri neteko apie 7,000,000 savo 
sūnų ir dukterų kovoj prieš hitlerininkų barbarizmą!
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WALLACE’O “INCIDEN
TAS” VISUR JAUČIAMAS

Žinių agentūra ONA 
skelbia iš Rio de Janeiro, 
Brazilijos, kad komerci
jos sekretoriaus Wallace’o 
išstūmimas iš Jungt. Vals
tijų vyriausybės ir ten 
skaudžiai jaučiamas. Prez. 
Trumano ir visos mūsų ša
lies prestyžas Brazilijos 
liaudyje labai žemai nusmu
ko. Žmonės, kurie tikėjosi, 
kad Jungtinės ' Valstijos, 
laikydamosios prez. Roose
velto “geros kaimynystės” 
politikos, padės Brazilijai 
atsistatyti ekonomiškai, nu
sivylė. Jie mato, kad iš 
valdžios tapo išstumtas pa
skutinis Roosevelto drau
gas ir jo programos vykin
tojas Wallace.

Brazilijos spauda nurodo, 
jog dabar, kai Wallace ta
po iš valdžios išstumtas, 
Washington© valdovai pa
keis visą savo politiką lin
kui Lotynų Amerikos ir 
Jungt. Valstijų imperializ
mo nagai tuoj bus jaučiami 
visose Lotynų Amerikos re
spublikose.

Ne tik Brazilijoj Wal
lace’o “incidentas” skau
džiai jaučiamas — jis jau
čiamas visame pasaulyje.

jam, 
rūpėjo,

to ši knyga turėtų būti įdo
mi?

Pasirodo, kad prez. Roo- 
seveltas turėjo daug kivir- 
čių su Churchillu ir 
prez. Rooseveltui,
kad po šio karo pavergto
sios tautos, engiamos An
glijos imperialistų, būtų iš
laisvintos. Gi Churchillas 
apie tai nenorėjo nei gir
dėti. Rooseveltas stovėjo 
už atidarymą antrojo fron
to dar 1942 m., tačiau Chur
chillas tam visom keturiom 
priešinosi!

Viskas rodo, kad ši Eilio
to Roosevelto knyga yra 
svarbus dokumentas ir ji 
turėtų pasitarnauti tiems, 
kurie kovoja prieš anglų, 
holandu ir kitu kraštu im
perializmą.

Tūli kritikai (daugiau
siai antitarybiškai nusista
tę) šią knygą pasitinka šal
tai, tačiau tūli mano, 
ji suvaidins didžiulę 
ateityj.

kad 
rolę

Aišku, kad mirtis tų nacių vadų negali nei mažos 
dalelės atmokėti už pasaulio žmonijos skriaudas, kiek 
jie ir jų vadovybėj kiti hitlerininkai padarė žalos! Bet- 
jeigu būtų Nurnbergo teismas visus juos prideramai nu
baudęs, tai būtų nors parodymas žmonijai, kad Jungti
nės Tautos jau imasi reikalingų žingsnių prieš karo kal
tininkus, prieš žmones, kurie, siekdami pavergti pasau
lį, imasi žiauriausių priemonių.

Bet Nurnbergo teismas nesurado drąsos paskelbti 
kaltais Hitlerio generalio štabo narius už karo paruoši
mą. Teismas nepaskelbė prasikaltimu buvimą Hitlerio 
ministerijoj.

Akyliau sekant Nurnbergo teismo bylą jau nuo se
niau mes rašėme, kad ten neina viskas, kaip reikia. Na
cių vadams buvo suteikiama pilna galimybė teisintis, da
ryti provokacinius užmetimus Tarybų Sąjungai, siekti 
suskaldyti Sovietų Sąjungą, Franciją, Angliją ir Jung
tines Valstijas.

Bet nepaisant to, kad teismas pilnai nepateisino de
mokratinės liaudies vilties, kad jis ne visus hitlerininkus 
tinkamai nubaudė, faktas, kad nacių vadai yra baudžia
mi už karinius suokalbius prieš kitas šalis, už krimi- 
nalystę. prieš taiką, už suplanavimą agresyvio karo, už 
kriminališkus prasikaltimus, naudojant uždraustas karo 
priemonės ir būdus, ir už kriminalystes prieš civilius 
žmones, tas faktas turės užpilti šalto vandens tiems, ku
rie deda viltį ant atominės jėgos; kurie nori ją naudčrti 
išnaikinimui milijonų žmonių, tai yra, dar padidinimui 
tų karo kriminalysčių prieš civilius žmones, už kurias 
yra baudžiami nacių vadai. Iš šios pusė Nurnbergo teis
mas turės pasitarnauti sutvirtinimui pasaulyj tų jėgų, 
kurios darbuojasi išlaikymui taikos.

“AS HE SAW IT”
Šiomis dienomis išėjo iš 

spaudos knyga, parašyta 
velionio prezidento Roose
velto sūnaus Elliot’o ir pa
vadinta “As He Saw It.” 
(Kaip Jis Tatai Matė)-. 
Knygą išleido Duell, Sloan 
& Pearce knygų leidykla 
New Yorke ir jos kaina $3.

Neturėjome progos šią 
knygą perskaityti — kai 
perskaitysime, parašysime 
josios apžvalgą išsamesnę 
ir platesnę. Mums tačiau te
ko skaityti šios knygos iš
traukas, tilpusias žurnale 
Look.

Elliot Roosevelt tarnavo 
Jungt. Valstijų kariuome
nėje kapitonu ir vėliau bri- 
gadierium generolu. Jam 
teko progos dalyvauti tri
jose svarbiose konferenci
jose, kuriose dalyvavo jo tė
vas, Jungtinių Valstijų pre
zidentas, ir Eiliotas buvo 
savo tėvui dešine ranka. Jis 
ne tik žinojo, kas kalbama 
ir kaip kalbama “Atlanto 
Čarterio K o n f e rencijoj”, 
Casablancoj ir Teherane, 
bet jis, kaipo artimiausias 
savo tėvo padėjėjas ir sū
nus, atvirai kalbėdavosi su 
prezidentu Rooseveltu va
karais, kai konferencijų 
darbai baigdavosi.

Visos svarbesnės
Roosevelto nuomonės apie 
Churchillą, apie Anglijos 
imperiją, apie kitus svar
biuosius pasaulio klausimus 
čia yra suregistruotos, su
dėtos šion knygom

Netenka nei aiškinti, kad 
prez. Rooseveltas niekad 
nebūtų sakęs to viešai, ką 
jis sakė savo sūnui asme
niniuose pokalbiuose ir dėl

AUTOMOBILIAI 
PASIŽIŪRĖJIMUI

Šiomis dienomis 
jame Paryžiaus (Francijoj) 
Didžiajame Palociuje prasi
dėjo automobilių paroda. 
Sakoma, apie 700 automo
bilių, motorcyklų ir dvira- 
č i ų išdirbę jų dalyvaus 
parodoje su savo gaminiais. 
Ims dalyvumą ten francū- 
zai, anglai, amerikiečiai ir 
kitu tautu fabrikantai. Na, 
o francūzai galės tik pasi
žiūrėti, nes pirkti jiems tie 
produktai nebus galima.

Francūzų gaminti auto
mobiliai yra skiriami eks
portui, amerikoniškų auto
mobilių francūzai pirktis 
negalės, nes Francijos val
džia tai draudžia — neiš- 
keičia Į dolerius frankų.

Pačioje Amerikoj kol kas 
yra panaši padėtis: dau- 
gelyj vietų išstatyti mode
liai įvairiu automobiliu fir
mų, tačiau pirktis tų auto
mobilių dar vis nėra leng
va — per mažai jų pridirba
ma.

Be to, sakoma, tūli auto
mobilių fabrikantai ekspor
tuoja automobilius į Loty
nų Ameriką ir fašistinę Is
paniją, kur už juos gauna 
kur kas didesnes kainas, 
negu Jungtinėse Valstijo
se!

garsią-
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DŽIAUGIASI 
MONARCHISTAIS

Rašydamos apie grąžini
mą Graikijon fašisto kara
liaus Jurgio, Naujienos, be 
kitko, šitaip pasisako:

“Graikai nutarė geriau tu
rėti karalių, negu ‘raudoną’ 
diktatorių... Ar galima 
graikus už tai kaltinti?”

Matot, socialistai šian
dien taip politiniai apjakę, 
kad jie nieko daugiau ne
mato, kaip tik monarchą 
arba “raudona” diktatorių, 
vieną iš dviejų.

Betgi Graikijai niekas 
nesiūlė “raudono” diktato
riaus. Graikijos liaudis rei
kalavo respublikos, — to
kios valdžios, kokia yra Če- 
choslovakijoje arba Franci- 
joje bei Amerikoje. Bet 
Anglijos socialistai susitarė 
su Graikijos monarchistais 
ir sugrąžino jiems giangste- 
rį karalių, jau du sykius iš
vytą iš to krašto!

Pasirodo, kad socialistai 
žinojo Graikijos liaudies 
valią: jei Graikijos liau
džiai būtu suteikta laisvė 
išsirinkti savo prezidentą ir 
parlamentą, tai, socialistai 
mano, ji būtų išsirinkusi 
prezidentą “raudoną.”

niai nusibankrutavę antro
jo Internacionalo pasturla
kai, na, o lietuviški beždžio
nės jiems visa gerkle prita
ria !

KAS JIEMS GERAS, O 
KAS BLOGAS

Prieš tūlą laiką Chicago- 
je numirė to miesto Darbo 
F e d e r a c i jos prezidentas 
John Fitzpatrick. Jis turė
jo 76 metus ir išbuvo tose 
pareigose net 40 metų.

Fitzpatrickas buvo suor
ganizavęs aplink save tvir
tą iš savo pataikūnų maši
ną ir dėl to jam “preziden
tystė” visuomet buvo užtik
rinta.

M e n š e v i kų Naujienos

prez.

WALDMANAS 
Už DEWEY!

Socialistas adv. Waldma- 
nas, kuris kadaise buvo 
darbietis ir social-demokra- 
tas, vėliau buvo nuėjęs su 
“Liberalų partija” New 
Yorke, šiomis dienomis iš
leido pareiškimą, skelbian
tį, kad jis šiuose rinkimuo
se remias į gubernatoriaus 
vietą Dewey!

Vadinasi, jam jau ir de
mokratai Mead ir Lehman 
pasidarė “perkairūs.” Tai 
parodo, kaip socialistai su 
kiekviena diena vis labiau 
išsigema politiniai.

“gabų” ir turintį pasitikė
jimą darbininkuose asmenį, 
sugebėjusį “išlaikyti savo 
rankose vadovybę darbinin
kų unijose.”

Kiekvienam aišku, jog 
yra “gabumas” ir gabumas. 
Fitzpatrickas buvo gabus 
palaikyti savo rankose va
dovybę dėl to, kad jis dikta
toriškai elgėsi, — panašiai 
kaip kadaise Gompersas, 
bei šiuo metu Lewisas. 
Naujienos Fitzpatricką gar
bina dėl to, kad jis kovojo 
prieš komunistus ir pažan
giuosius darbininkus. Na, o 
mirusįjį Hillmaną, kuris iš
tikimųjų buvo įnešęs unijisti- 
nin Amerikos darbininkų 
judėjiman nemažai naujo, 
Naujienos pasmerkė 
šmeižė!

Skaitykit Laisvę ir 
Jai Talkaukit!

Monopoline kontrole aiškiai parodoma šiame braižinyje, imtame iš CIO Eco
nomic Outlook. Aštuonios bankines įstaigos kontroliavo 106 iš 250 didžiausių 
gamybinių korporacijų 1943-44 metais. Tomis aštuoniomis grupėmis, kurių kon
trolė siekia nustatyti kainas ir algas, yra Morgan, Kuhn & Loeb, Rockefeller, 
Mellon, DuPont ir bankinės įstaigos Chicagos, Bostono ir Cleveland©.
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Pikietai, nariai Food, Tobacco, Agricultural & Allied 
Workers Lokalo 22-ro, CIO, dainuodami unijos dainas 
ir spiritualus pikietuoja ratu Piedmont Leaf Tobacco 
& Winston Leaf šapas šiaurinėje Carolinoje. Vidutinė 
alga tose šapose yra po $15 savaitei. Streikas prasidėjo 
liepos mėnesį. Unijistai žada laikytis streike iki laimės.

Laiškas Redakcijai
DĖL DIEVO IR 
STEBUKLŲ

Mieli broliai, Ponas
A. Bimba!

Kožnas vakaras aš skai
tau laikraštį Laisvę. Ko
munistai vadina save pa- 
žangiasiais. Bet pažangiai- 
siai yra išradėjai, kaip iš
radėjai elektros, televizijos 
ir visokių elektrikinių daly
kų. Kaip, sakysime, For
das iš mažiukų kavalkiukų 
išmislijo visokius automobi-

i yra tik tiek verti, kiek ir 
i visi panašūs “stebuklai”: 
tai bjaurus tamsių žmonių 
apgaudinėjimas. 6 tie dak
tarai, kurie tuosius “ste
buklus” užgyrė, užsiimdinė- 
ja tuo pačiu bizniu, kaip ir 
kunigai. Jie padeda kuni
gams žmones mulkinti ir iš
naudoti. Tik stebėtis reikia, 
kad mūsų gadynėj atsiran
da žmonių, kurie tiems mo- 
nelninkams tiki ir duodasi 
išnaudoti.

liūs, kad visas pasaulis 
džiaugiasi. Tai tokie žmo
nės pažangiaisiais ir verti 
vadintis.

Nu, ir niekur nerandu 
Laisvėje nei žodelio, kad 
Dievas sutvėrė mūsų žemę 
ir visokius dalykus dėl mū
sų. O da kai pamisliji, kad 
yra bilijardai žemių ir sau
lių, dar už mūsų žemę mi
lionus kartų didesnių, ir 
kaip greitai jos viena apie 
kitą sukasi ir nesukliūna. 
Nu, sakysime, kad Dievas 
jų nesutvėrė ir kad jos pa
čios atsirado. Tad reikėtų 
sakyti, kad dziegorius, ra
dijas, televizija ir New 
Yorko visi mūrai patys at
sirado.

Matydami žmonių pada
rytus didelius darbus, mes
suprantame, kad žmonių 
protas tatai padarė, bet ne 
rankos ir ne kojos. Protas 
tai yra bosas: ką jis liepia, 
tą rankos daro. Bet žmo
gaus protas negali padaryti 
medžiagos, negali padaryti, 
k a d n o r s vienas 
kvietkelis kabotų 
ir augtų 'ore. Nes Die
vas nepavelina žmogaus 
protui medžiagos padaryti.

Nu, bet žmogaus protas 
yra nematomas, bet proto 
darbai yra matomi. Taip ir 
Dievas yra nematomas, o 
Dievo darbai yra matomi. 
Ir taip mes žinome, kad 
Dievas yra.

Nu, ir ponas A. Bimba, 
mažum nori užbetinti ant 
poros tūkstančių dolerių a- 
pie Francijos Lurdės ste
buklus. Tai aš jum nusiųsiu 
knygą su daug stebuklų. 
Ten yra šimto ir penkių de
šimtų daktarų pripažinti 
stebuklai. Tai ir juoksiesi iš 
manęs, išgrajinęs iš manęs
pinigus.

Su gilia pagarba,
K. Leiga.
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MANO PASTABA
DėkuLuž laiškutį. Į ”be- 

tus’” šį sykį neisime: neno
riu pei pinigų, nei juoktis.

Tie Francijos “stebuklai”

Dėl Dievo buvimo ar ne
buvimo čionai nesiginčysi- 
riie. Vieta ir laikas eeiki^^* 
taupyti svarbesniam reika
lui. Tiek tik galiu pastebė
ti, kad jūs, brangusis, .pats 
save sukertate. Kad žmo
gus negali padaryti tokio 
stebuklo, jog kvietkelis (gė
lė) galėtų ore kaboti ir 
augti, tai šventa tiesa. Bet 
ar jūsų minėtasis ? Dievas 
gali tatai padaryti? Pa
prašykite. Jeigu tokį ste
buklą jis jums ir man paro
dys bei pademonstruos, tai 
mudu tuomet pasikalbėsime 
ir apie tuos du tūkstančiu 
dolerių. A. B.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Laisvės Skaitytojui A. K., 

Montreal, Kanadoj. —Tam
sta sakote, kad jūsų drau
gas kalba jums, būk Justas 
Paleckis esąs žydas ir būk 
Tarybų Lietuvą valdo žy
dai. Jūs prašote paaiškinti, 
ar tai tiesa. Pirmiausiai 
mes tiek pasakysime: tasai 
jūsų draugas, kuris taip 
kalba, yra arba politiniai 
sugedęs arba šiaip sau pro
tiškai nesusibalansavęs ir 
jam reikėtų eiti pas gerą 
gydytoją. Mūsų spaudoje 
nuolat telpa žymiųjų Tary- * 7 
bu Lietuvos pareigūnų 
straipsniai ir po jais — pa- - 
vardės, kurios aiškiai paša- v 
ko, kokios tautos yra tie 
žmonės. Lietuvos žydus na
ciškieji vokiečiai išžudė. 
Antra: žydai yra toki patys 
žmonės, kaip ir kitos tau
tos. Geras, anti-fašistinis 
žydas yra tūkstančiu sykių 
geresnis už fašistą ameri
koną, lietuvi, anglą ar bent 
kurios kitos tautos atmatą.
Aiškinti, kad Paleckis nėra 
žydų tautybės, kad Gedvilas 
nėra žydas, kad Žiugžda ar 
kiti žymieji Tarybų- Lietu
vos vyriausybės nariai nė-, 
ra žydai, nebūtų dora, o' be 
to, tokio, kaip • tamstos 
draugas, visvien įtikinti 
nebūtų galima. į

z ft. • i
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Meno-Kultūros Suva- 
žiavimo Reikale

Pirmu kartu Lietuviu Me
no Sakingos gyvavime ren
giamasi prie tokio didelio, 
su tokia turtinga meno-kul- 
tūros programa suvažiavi
mo. Praeityje LMS suva
žiavimai dažniausia būdavo 
prikergti prie kitų organi
zacijų suvažiavimų. Meno 
Sąjungos suvažiavimai bū
davo palikti ant pabaigos 
p^Jitų organizacijų suva
žiavimų. Delegatai, susirin
kę į LMS suvažiavimą, jau 
būdavo pavargę, tai daž
niausiai ir pasitenkydavo 
tik atsilankymu, o konkre
čių planų pagaminti dėlei 
Meno Sąjungos auklėjimo

tą liudija LMS centro sek
retoriaus finansinis rapor
tas už 1942 ir 1943 metus. 
Per tuos du metus LMS 
centras turėjo įplauk. $871.- 
82. Dabar palyginkime į- 
plaukas kitų mūsų organi
zacijų, o tuomet pamatysi
me, kaip mes Įvertinome 
Lietuvių Meno Sąjungą.

Prieš LMS Stovi Dideli 
Darbai

Kadangi dabar mūsų 
gimtinėje Lietuvoje gyvuo
ja tarybinė santvarka ir 
tenai dedama daug pastan
gų auklėjimui meno, tai ir 
mes neturime atsilikti. LMS

Truckmanai, nariai Lokalo 807-to, pasirašo su sam
dytojais kontraktus. Jie laimėjo po $7.40 daugiau mo- 
kesties, 40 valandų savaitę, taipgi kitus pagerinimus. 
.Šiuos žodžius rašant, spalių 2-rą, unija rokavo, kad 
iš 10,000 originaliai streikavusių tik du tūkstančiai 
buvo likęsi streike. Nepasirašiusios firmos tebepikie- 
tuojamos.

Apie Klaipėdos Miesto Atstaty
mą Naujajame Penkmetyj f

jau nebeturėdavo energi
jos. Taipgi ir delegatai daž
niausiai būdavo siunčiami 
nuo kitų organizacijų, tik 
gaudavo įgaliojimus nuo 
LMS vienetų dalyvauti L. 
M. S. suvažiavimuose.

Praeitas LMS suvažiavi
mas padarė tarimą ir įga
liojo LMS centro komitetą, 

, s kad ateityje LMS suvažia
vimai būtų šaukiami atski
rai nuo kitų organizacijų 
suvažiavimų.

Nuo praeito suvažiavimo 
praėjo ilgokas laikas, nes 
karo laikotarpiu nebuvo ir 
galimybių sušaukti suvažia
vimą. Bet centro komitetas 
savo posėdžiuose labai daž
nai suvažiavimo reikalą iš
keldavo ir aptardavo.

Karui pasibaigus, LMS 
centro komitetas, vadovy
bėje centro sekretoriaus 

♦ draugo Vinco Bovino, tik
rai ėmėsi rengtis prie suva- 
žiavimo.

1 J^MS suvažiavimo šauki- 
mui reikale pirmiausia bu
vo sušaukta Brooklyno apy
linkės menininkų ir simpa- 
tikų susirinkimas apdisku- 
suoti, kaip pasekmingiau ir 
kokio pobūdžio suvažiavi
mas reikėtų šaukti. Tame 
susirinkime LMS c. sekr. V. 
Bovinas, pateikė pagaminta 
planą, kokio pobūdžio su
važiavimas turėtų įvykti. 
Tiesa, tame susirinkime 
kaip menininkai, taip ir 
simpatikai d. V. Bovino pa
teiktam suvažiavimo pla
nui didelio entuziazmo ne
parodė. Vienok veik visi 
susirinkusieji sutiko, kad 
LMS suvažiavimą šaukti 
reikalinga.

r** Vėliaus LMS centro ko
mitetas sudarė specialį ko
mitetą šaukimui suvažiavi
mo. (Specialio komiteto 
vardai tilpo kviesly j.) Na, 
ir kuomet tas komitetas iš
siuntinėjo atsišaukimą į L 
MS vienetus ir pavienius 
menininkus, į tą atsišauki
mą, kaip Suvienytose Vals
tijose, taip ir Kanados me
nininkai atsiliepė su dideliu 
entuziazmu.

turėtų daryt pastangas iš
auklėjimui geros meninin
kų grupės dėl pasiuntimo į 
Lietuvą pagastroliuoti. ži
noma, tam reikalinga daug 
darbo ir finansų, bet tas 4. 7

galima padaryti.
Taigi, mano supratimu, 

šis LMS suvažiavimas turė
tų išdirbt planus, surast 
būdus ir priemones dėlei 
užlaikymo nors vienos pil
nai apmokamos ypatos L. 
M. S. centro raštinėj. Tos 
ypatos būtų didelis ir atsa- 
komingas darbas, nes ji tu
rėtų dirbt ne tik raštinėj; 
ta ypata turėtų daryt mar
šrutus po lietuvių kolonijas 
organizavimui meninių gru-i 
pių ir sukėlimui finansų i 
meninei darbuotei.

Finansų meno reikalams 
būtų labai lengva sukelt, 
nes tokiam darbui ir šios 
šalies valdžia pritaria. Kas 
duotų didesnę auką, galėtų 
prašyt paliudijimo iš LMS 
centro sekretoriaus, o val
džia tą auką, priskaitytų 
prie taksų mokėjimo už 
įplaukas.

Prašoma finansinės para
mos ir dabar, nes rengian
tis prie suvažiavimo su to-, 
kia didele iškilme reikia ir 
finansų. Palyginus meninę 
svarbą su finansine pagal
ba, atsiliepimas iki kolei 
dar neperskaitlingas. Nie
kuomet nebus pervėlu.

Prašom aukų ir pasveiki
nimų Meno-Kultūros Suva
žiavimui.

M. Stakovas, 
LMS centro komitet. narys.

Pittsburgh. — Viešbučių 
darbininkai dar nestreikuo
ja.

Miami, Florida, Žinios
Rugsėjo I d. atsibuvo du 

susirinkimai, LDS 54 kuopos 
ir LLD 57 kuopos, ši kartą 
susirinkimai nebuvo tokie 
skaitlingi, nes kuomet buvo 
laikas eiti i susirinkimus, tai 
pradėjo smarkiai lietus lyti.

Nors Lietuviu Literatūros 
Draugijos kuopos susirinkimas 
nebuvo skaitlingas, bet pada
ryta geru tarimą, taipgi ir 
vieną naują narį gavom i kuo
pą. Tai jau dabar turime 17 

1 nariu kuopoj. Naujas narys 
Į yra Franas Cvirka, kuris nese
niai atvažiavo iš Newark, N. 
J. Na, o ateinančiam susirin
kime, tikimės, bus dar 5 na
riai, o gal ir daugiau.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Meno ir Kultūros Suvažiavi
mo rengimo komisijos. Laiš
kas priimtas ir nutarta pasiųst 
pasveikinimo laiškas su $5 au
ka Meno ir Kultūros reika
lams. Taipgi tikimės, kad 
draugų S. Jurevičių jaunas sū
nus prisidės su piešiniais prie 
Meho ir Kultūros Suvažiavi
mo. Pasitikime, kad draugė 
Jurevičienė irgi prisidės savo 
gražiais rankdarbiais.

1 Buvo pakeltas klausimas 
kas link steigiamo Vilniaus 
Instituto kovai su vėžio liga. 
Kurie draugai dar nebuvo 
aukavę dėl šio svarbaus tiks
lo, tai pirmiausia pasižadėjo 
duot $30 draugė M. Paukš- 
taitienė ir d. F. Cvirka; taip
gi manom, kad nuo jų neatsi
liks draugai Mikitai ir drau
gas L. Pulton.

Dabartiniu laiku vis dau
giau ir daugiau atvažiuoja 
pažangiųjų lietuvių j Miami 
pastoviam apsigyvenimui. Da- 
minaičiai jau atvažiavo, taip
gi draugai Daniai iš Cleve
land lankėsi Miami. Iš visko 
atrodo, kad ir atvažiuos ne

Dabar jau visi matome,
kad suvažiavimas įvyks su 
didele meno-kultūros prog
rama ir su didele paroda į- 
vairios rūšies meniniais ek
sponatais. Taipgi tas laikas 
jau ne toli.

Vienok reikia pasakyt, 
kad prie šio meno-kultūros 
suvažiavimo nebuvo rengia
masi taip plačiai ir entuzi
astiškai, kaip turėjo būt 
rengiamasi. Gal priežastis 
yra tame, kad mūsų stam
biausioji inteligentija nepa
rodė didelio viešo entuziaz
mo ir svarbos tam meno fe
stivaliui.

Aš manau, veik visi su
tiksime, kad Meno Sąjunga 
yra taip svarbi, kaip ir ki
tos mūsų kultūrinės orga
nizacijos. Taipgi aš manau, 
veik visi sutiksime, kad L 

- MS labiausiai apleista. Nes

Schranz & Bieber žaislu firmai atsisakius išpildyti 
CIO Whol esale & Warehouse Workers Lokalo 65-to 
reikalavimus, Santa Claus ir ta gražuolė nusprendė pa
gelbėt unijai laimėt. Jie išėjo vadovaut masiniam pikie- 
tui New Yorko miesto gatvėmis. Juos matė tūkstančiai 
newyorkieciy.

užilgo apsigyventi.
Dabartiniu laiku svečiuoja

si draugai Griciunai pas 
Paukštaičius, taipgi atvažia
vę iš Newark, N. J. Rodos, 
Griciunai irgi mano Miami 
apsigyventi.

Kurie atvažiuoja, tai, gali
ma sakyt, visiems patinka.

Rugsėjo 15 d. turėjom lai
mę išgirst Įdomią prakalbą, 
kurią pasakė senatorius Pep
per. Masinis susirinkimas bu
vo surengtas gražioj vietoj 
atdaram ore Flamingo Parke, 
tarpe Royal paimu. Publikos 
susirinko apie 6 tūkstančiai. 
Pasitiko senatorių Pepper 
griausmingu delnų plojimu. 
Nors Miami labai reakcijoniš- 
kas, bet masinis susirinkimas 
buvo labai entuziastiškas pri
tarimu pažangiųjų pusei. Cl. 
Pepper labai puikiai nupiešė 
pasaulinę politinę situaciją ir 
kvietė visus nuoširdžiai kovoti 
už pasaulinę pastovią taiką, 
užginant velionio Roosevelto 
planus. Ir plačiai1 nurodinėjo, 
kokis bjaurus provokavimas 
naujo karo ir kabinėjimasis 
prie Sovietų Sąjungos eina.

Kurie buvo minėtame masi
niame susirinkimas, tai kiek
vienas galėjo daug pasimokin
ti ir susipažinti su dabartine 
pasauline politine situacija.

P
Tūlas laikas atgal turėjome 

progą pasivažinėti laiveliu 
“Seminole Queen” ir aplan
kėm indijonų kaimelį Indian 
Village. Gal kam neįdomu, 
bet man, tai buvo labai svar
bu pamatyti, kaip tikri Ame
rikos, tokios civilizuotos, kul
tūringos šalies žmonės gyve
na. Tarpe visokių pavojingų 
gyvūnų, kaip tai alligatorių ir 
šiaip visokių nuodingų vaba
lų. Jie laikosi savo protėvių 
laukinių papročių, gyvena 
miškuose, nepripažįsta moks
lo ir civilizacijos. Pastogė pa
daryta iš kokonut paimu. Po 
tom pastogėm nieko daugiau 
nėra, tik sukalta iš lentų 
kaip ir stalo forma. Tai ten jų 
stalai, lovos ir viskas ant tų 
lentų. Basi, purvini, — bai
su pažiūrėti.

Kaimelis, kurį aplankėm, 
susideda iš 6 šeimynų. Mažų 
kūdikių labai daug ir gražūs 
kūdikiai. Valdžia duoda pri
vilegijas gyvent taip, kaip 
jiems patinka, jeigu neužka- 
binėja baltų žmonių. Bet bal
tieji, nuėję į indijonų kaime
lį, taipgi turi gražiai apsieiti, 
nesupvkinti.

Valdžia pastatė mokyklą ir 
viena mokytoja sutiko mokin
ti tų kelių kaimelių indijonų 
vaikus. Tai tik viena mergai
tė pribuvo į mokyklą ir ne
buvo jokių pasekmių. Ta mer
gaitė, kuri sutiko priimti 
mokslą, buvo atskirta nuo sa
vo šeimynos, nes jų toki prie
tarai, jeigu kurie išeina į ci
vilizuotą gyvenimą, tai nu
pjauna pusę ausies arba ki
taip kaip sužaloja. O jeigu 
šeimynos bausmei nepasiduo
da, tai pagavę mirčia nubau
džia.

Taipgi indijonai neskaito
mi piliečiais, kurie laiko savo 
papročius. Bet kurie aplei
džia laukinį gyvenimą, prii-

Vokiškieji fašistiniai gro-| 
bikai sunaikino didžiausias i 
Klaipėdos įmones, geležin
kelių mazgą, uosto įrengi
mus, kultūrines įstaigas ir 
komunalinį ūkį. Buvo visiš
kai sunaikinta 36% gyvena
mųjų pastatų, likusieji rei
kalingi kapitalinio remonto.

Vyriausybė kreipia labai 
didelį dėmesį į Klaipėdos 
miesto atkūrimą ir tam ski
riamos stambios sumos. 
Respublikinis projektavimo | 
planavimo trestas ruošia1 
Klaipėdos rekonstrukcijos 
generalinį planą. Jos pobū
dį nulems jūrų prekybos 
uostas ir Nemuno upių uos
tas, kurių krovinių apyvar
ta į penkmečio pabaigą bus 
labai didelė. Kai ant Nemu
no bus pastatytos hidro
elektros stotys, kurios pa
kels vandens lygį, garlai
viai galės plaukioti Ogins
kio perkasu iki Dniepro ir 
Juodosios jūros.

Miesto plitimui turės di
delę reikšmę geležinkelių 
mazgas, kur į penkmečio 
pabaigą turės darbo tūks
tančiai dirbančiųjų. Tas 
pats pasakytina ir apie au
to bei oro transportus.

Penkmečio gale tik 26-io- 
se atkurtose stambiosiose į- 
monėse dirbs apie 7,000 
žmonių. Didelis vaidmuo 
teks žuvų bazei. Žvejų uos
te ir žuvies apdirbimo įmo
nėse penkmečio gale dirbs 
iki 6,000 dirbančiųjų.

Kokia kryptimi numato
mas miesto plėtimasis? Tai 
pareis, svarbiausia, nuo 
uosto padėties. Numatoma, 
kad uostas plėsis šiaurės 
kryptimi, ta pačia kryptimi 
plis ir miestas. Tuo būdu 
miestas priartės prie jūros, 
ko dabar kol kas nėra. Pri
ėjimą prie jūros Klaipėda 
turės šiaurinėje miesto da
lyje per mišką, prie kurio 
glausis gyvenamieji namai. 
Bus apgyvendinta teritori
ja už geležinkelio šiaurinė
je miesto dalyje, nuo Dan
gės upės iki miško visu pa
mariu. Susidarys du pra
monės rajonai: vienas palei 
Kuršių įlanką, nuo Dangės 
žiočių pietuose, ir antras— 
abejose Dangės pusėse, 
aukščiau elektrinės. Žemiau 
elektrinės jokių pramonės 
įmonių neturės būti. Dan- 

ma gyvenimą kultūringą, ci
vilizuotą, tai tie tampa pilie
čiais.

Na, tai tiek apie indi.]onus.
Abelnai apie Miami: čionai 

mieste biznio įstaigose ir abel
nai krautuvėse labai prastas 
patarnavimas. Man prisime
na, kaip nekurie žmones turė
jo progą aplankyti smetoninę 
Lietuvą, kaip tais laikais žmo
nės turėjo laukti kelias va
landas arba kelias dienas, 
kad gauti bent kokį patarna
vimą. Tai taip ir Miaųfl^jSas 
nerangumas, tinginumas! i^ęt 
kainas, tai lupa ant visko be 
jokio pasigailėjimo. Visa mies
to sistema man nepatinka. 
Jeigu kas nętėmija, tai gerai, 
nemato ir nededa svarbos. Bet
kuomet tėmiji, kaip iš tikrų
jų; turėtų būti, tai labai pik
ta. Bet kitaip nepakeisi. Jau 
ten pirmesni gyventojai taip 
pasitvarkė ir jiems gerai.

Čionai gyvenant gražu, oras 
priimnas, galima sakyti, vi
suomet šilta. Bet ilgiau gyve
ni, tai pamatai viso ko.

Tūlas'laikas atgal pastebė
jau rengiamą prakalbų marš
rutą. LDS centro prezidentas 
J. Gąsiūnas važiuos po visas 
Lietuvių kolonijas LDS reika
lais, o Miami visai neminėta. 
Kodėl taip? Miami kuopa ir
gi priklauso tam pačiam cen
trui !

E. K. Sliekiene.
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ges upė su gražiai sutvar- i apgriautų namų, statomi 
ky tomis pakrantėmis tu- nauji pastatai. Simano Da
rės būti miesto puošmena, cho gatvėje statoma 200

Miesto centras bus prie vietų pirtis ir vandens bok- 
magistralinių kelių, prie, štas..Antra kelių šimtų vie- 
magistralinių gatvių maz- i tų pirtis statoma pietinėje 
go: centrinė aikštė . prie įmiesto dalyje — Pylimo 
Dangės tarp Didžiosios Bir- gatvėje. Donelaičio aikštėje 
žos ir Palangos, nuo Liepų dar šiemet bus pastatytas 
gatvės pradžios iki Dangės ■ paminklas tarybiniams ka- 
gatvės. Iš centrinės aikštės Dams, žuvusiems kovose 
lengvai bus pasiekiama ge- dėl Klaipėdos išvadavimo, 
ležinkelio stotis, keleivinis Miesto dirbantieji nepa- 
jūrų uostas, į kurį bus p ra-1 gailės savo jėgų Klaipėdai 
vesta Dangės kranto gatvė atkurti, padaryti ją gra- 
dešiniuoju upės pakraščiu, Į žiausiu miestu Baltijos 
keleivinį Nemuno uostą ir į krante.
kitas miesto dalis. Pietiniu- _ A. čibas,

Klaipėdos miesto vyr. 
architektas.

me aikštės krašte prie Dan
gės stovės Pergalės pamin
klas ir aikštė baigsis žalia: 
aikštele — skveru.

Dabar miesto centre nėra: 
parko, skvero. Tokį parką’ 
numatoma įrengti buvusios; 
salės vietoje. Į parko kom-i 
pleksą įeis Teatro aikštė,! 
teatro ir Dangės tarpas, vi
sa buv. salės teritorija ir 
buvusios citadelės dalis su 
jos kalneliu. Pati Teatro 
aikštė apims didelį plotą.

Visi esamieji skverai, so
dai ir kitos apželdintos vie
tos lieka miesto pagražini
mui. Ypač gražus skveras 
gali būti prie Pelenyno prū
do.

Pats didžiausias kultūros 
ir poilsio parkas bus įreng
tas už Kuršiu mariu Ne
ringoje. Centrine miesto 
gatve liks Liepojos gatvė, 
bet, prireikus, ji bus pra
platinta.

Geresniam tranzito susi
siekimui ir sunkvežimių ju
dėjimui tarp jūrų uosto ir 
pramonės centrų būtina pa
statyti ne mažiau kaip du 
naujus tiltus per Dangės u- 
pę. Vienas jų — žemiau jau 
esamo tilto — jis jungs uo
stą su pietine miesto pra
monės dalimi ir su užmies
čio magistralėmis, ir antras 
aukščiau esamojo — prie
šais Mokyklos gatvę, per 
kurią eis kelias, jungiąs i 
tranzitines magistrales ir 
abu pramonės rajonus.

Klaipėdos gyvent ojų i 
skaičius kasdien didėja, di
dėja taip pat ir gyvenama
sis plotas. Miestas greitai 
atsikuria. Šalia atstatomų

VIŠČIUKŲ PERYKLA 
BAIGIA GAMYBINĮ

SEZONĄ

PANEVĖŽYS. — Pane
vėžio viščiukų perykla rug- 
piūčio 7 d. baigs gamybinį 
sezoną. Per ši sezoną buvo v v
numatyta išperinti 32,000 
viščiuku, iš kuriu: Panevė- 
žio peryklai 10,000; tarybi
niu ūkiu trestams: Panevė
žio — 8,000, Kauno — 4,- 
300, Vilniaus — 4,300, Šiau- • 
lių — 4,200 ir Klaipėdos — 
1,200. Iki šiol Panevėžio 
tarybinių ūkių trestui ir 
peryklai planas jau įvykdy
tas. Vilniaus tarybinių 
ūkių trestui išpe
rinta 3,518 ir Šiaulių tary- \ 
binių ūkių trestui 2,480 vis- \ 
čiukų. Per likusį gamybos 
laiką bus pilnai įvykdyti vi
si užsakymai. Be to, peryk
la įvykdė 47-nis įstaigų bei 
privačių asmenų užsaky
mus, išperindama 1,914 v:n- •• 
čiukų. Išperinta daugiausia • 
rodislandų ir mažesni kie
kiai leghornų ir mišrios a 
veislės viščiukų.

Sparčiai Vykdo šieno 
Paruošas

Biržų apskrities, Saločių 
valsčiaus darbo valstiečiai 
sparčiai vykdo šieno prista
tymus valstybei. Į Biržų, 
Pasvalio ir Žeimelio šieno 
priėmimo punktus Saločių 
valsčiaus darbo valstiečiai 
jau pristatė apie 45,000 kg 
šieno ir dobilų.

Elizabeth, N. J. Naujiena!

“PIEŠ SROVI”
Kroniška 3 veiksmų, 6 paveikslų drama

Suvaidins Lietuvių Meno 
Sąjungos Grupė, vadovaujant 
' JONUI VALENČIUI

□ □ □
Rengia L.D.S. 33 Kuopa

□ □ □
Įvyks šeštadienį

SpaliŲ-Oct. 5-tą
Pradžia 7:30 vai. vakare

□ n □
Įžanga 75c. (su taksais)

□ □ □

LIETUVIŲ LIBERTY HALL
269-73 Second Str., Elizabeth, N. J.

Ateikite, pamatykite gyvenimą liaudies priete- 
liaus ir autoriaus giesmės “PULKIM ANT KELIŲ 
VISI KRIKŠČIONYS”—gyvenimą kun. Strazdelio.
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
I

(Kelionės Įspūdžiai)

) y
\ 

4

(Tąsa)
Rimtai krypuoja meksikie
tės, rainai apsirėdę; vai
kiūkščiai zuja basi, kaip či
goniukai. Kelios drūtos 
diržingos negrės, raume
ningi negrai. 0 patys jau 
baltieji tai vis atrodo tokie 
pasausėliai, iškaršę, saule 
nupleškėję. Daugelis, ma
tyt, tebėra jaunų metų, o 
jau plaukai pražilę.

. .1 ą IV ;*»Tg 8H>

Grįžo moterys, jau ir vėl 
važiuosim toliau. O čia ma
niškė pažino vieną einantį 
pro šalį pagyvenusį žmo
gų. Šuktelėjo: tas sustojo, 
priėjo ir, kiek pasižiūrėjęs, 
išsišiepė. Pasisveikinom. 
Tai buvo vienas maniškės 
jaunų dienų pažįstamas ir 
draugas: kartu ėję pradžios 
mokyklon. Tą žmogų ma
niškė buvo ir pirmiau susi
tikusi, prieš kokius 25 me
tus, ir jos sesuo Teresė jį 
gerai žino ir kartais būda
vo jį nukalba. Pasišnekėjo, 
senus laikus prisiminė. Jo 
turima čia kokios krautu
vės, o va eina ir jo duktė. 
Ir ji priėjo, pasikalbėjom ir 
su ja. Dar jauna, gal kokių 
30 metų, o jau baltuoja žili 
plaukai... Atsisveikinom, — 
reikia paskubėt, dar yr 
kelio.

Ir štai. Ant galo įvažiuo
jant į miestuką Port Lava
ca. Skambus vardas, bet 
miestelis nekoks. Renoldas 
pasikalbėjo su vienu savo 
giminiečiu, atvykusiu čia k« 
nusipirkt. Vadinas, nebetoli 
bus ir Adolfo Vagnerio, 
jaunesniojo mano skaitlin
gų svainių — sodyba. Kele
lis pasuko į šalį. Jau nebe 
vieškelys, bet tik taip sau 
paprastas Teksu kelelis, 
tarpe sukiužusių farmelių. 
Vietų čia esama labai lygių 
ir slėnių. Nuo lietaus tebė
ra vietomis paplūdę dirvos, 
su nykiais pradedančiais 
gelsti augalais.

Kelias padarė dvi ar tris 
alkūnes, ir va ištolo Renol
das parodė į Adolfo sody
bą. Visai apniukęs pajuoda
vęs namiūkštis, skylėtu sto
gu, pora nedidelių • langų. 
Gonkelis pakrypęs į šoną, ir 
ten stovi laiba pablyškusi 
kiek sulinkusi moterėlė. Pa- 
žinom: tai Adolfienė. O ji 
ne iš karto mus pažino. Iš
lipom, susinešėm, ką maniš
kė nupirko valgių....

Gyvi sveiki! Sveikučiai! 
Renoldas su saviške vėl sė
do ir nuvažiavo pas jos tė
vus. Mudu su žmona įeinam 
į kambarį. Koks nykus, slo
ginantis įspūdis. Kamba
riukas dviem mažais lan
gais. Visa kas nuoga, plika. 
Tur būt, šita vargana pa
šiūrė — dar nuo tvano lai-
kų... Iš lentų sukaltos, 
niekad nematę dažų sienos 
apvarvėję, aprudę nuo di
delių liūčių. O liūčių čia 
būta ne bet kokių, bet sta
čiai tvaniškų! Trys nublu
kę kėdės, medinė sofa ir 
koks tai keistas, gal dar 
nuo viduramžių užsilikęs 
klavikordas — fortepiono 
senolis: visa išmarginta, iš- 
rainuota lietaus ar van
dens. Jei tas klavikordas ir 
buvo kadaise lakiruotas ar 
dažytas, tai dabar vargu 
bau surastum kur užsiliku
sias žymes. Kampe trupu
tį išdidžiau stūkso grama- 
fonas. Tas irgi nusišėręs, 
nublukęs, sugedusiais vidu
riais. Jau daug metelių 
stovi taip tas ne by lis re- 
korduotos muzikos liudyto
jas. Lubose juoduoja kokia 
išdraskyta skylė...

—Kas gi čia buvo ? Ar čia

būta kokio gaisro ar tva
no? — klausiu savo svainės 
Adolfienės.

—Tvanas buvo, žinote, 
1942 metais... Pilte tada 
pylė ir pylė, kaip iš kibiro, 
kelias valandas. Vandens 
tiek daug susidarė pro pra
kiurusi stogą, kad lubos ne- 

: išlaikė ir pratrūko. Visa 
ką vanduo apsėmė... Visa 

i kas taip ir mirko paplūdi
myje, kol vanduo atslūgo.

i Tai nuo to karto Adolfas ir 
netaisė nieko: taip ir stovi. 
Tik stogą užlopė. Netaisė 
nieko, — sako, gali dar ir 
vėl užeit toks pat tvanas, 
tai ir vėl visa ką sugadins... 
Taip ir laukiam...

Nykiai ir beviltiškai 
skamba laibas prislėgtas 
Adolfienės balselis. Metų 
gal kiek virš penkių dešim
tų, o atrodo susilinkusi, su- 

i lysusi, kretenanti senelytė. 
Apvedžiojo, aprodė ji mud
viem su žmona savo “dva
relį.” Keturi mažučiai kam-' 
bariukai. Visur sienos nu
varvėję, nuaižėję nuo lie
taus čiurkšlių. Virtuvėlėj 
aprūdijusi žibalinė krosnis. 
Smarkiai žibalu atsiduoda. 
Kiti du kambariukai mie
gamieji: vienas — jos sū
naus Rufaus, kitas—pačių 
šeimininku.

—Va šitas Rufaus kam
barys. Tamstos čia gulėsit 
jo lovoj. Rufus tuo tarpu 
galės porą naktų ir mūsų 
kambary, ant anos siauru
tės lovelės.

Abi išėjo į virtuvėlę va
karienės gamint. O aš sau 
žiūrinėju, “šnipinėju.” Tai 
čia esama Rufaus kamba
rio 1 Kavalieriaus miega
masis! Tik girgždanti me
dinė, namų darbo lova su 
duobe per vidurį, kėdė be 
vienos kojos, medinė skry
nia su “kraičiam” ir apskre
tusi komodė. Veidrodis su
aižėjęs, išsišėręs, nelygaus 
stiklo. Kai pažiūri — ir sa
vęs pažint negali. Veidas 
ilgas, kaip baidyklės!... 
Galvą krutini, tai tau pasi
daro ilga, ilga kakta, arba 
nosis, arba viršutinė lūpa... 
Oje, kokia navatna lūpa, 
kaip arklio!... Ant komo- 
dės priversta be tvarkos 
bent trys seni prisivėlę še
pečiai, gal dar nuo senolių 
meto, kelios aplaužytais 
dančiais pilnos kokių gyva
plaukių ar vilnų šukos, gal 
koks tuzinas kokių apčiu- 
rotų taukuotų dėžučių, siū
lų keturios špulelės, laiškų 
vokuose krūva, dvi paruda
vę be viršelių knygšės. Prie 
komodės kampe pūpso krū- 

| va juodų baltinių. Palovėj 
kišoja dvi poros senų ka- 
mašų, burlečių, pora kun- 
taplių, dvi poros senų ap
dulkėjusių šliurių, kelios se
nos pakvipusios autės...

—Na, tai gi bent bus 
mum gera “kvatera,” gal
vojau sau. Bet... Juk žmo
nės čia taip nuolat gyvena, 
tai kas čia «jau tokio pra
leist pora dienų; kad ir sve
čiam ?... Langelis tik vie
nas, ir tas išdaužytas, užtat 
įdėtas aprūdijęs sietukas.

Kitas miegamasis — šei
mininkų — truputį dideles- 
nis, su dviem langais. Taip
gi tik truputį švarėlesnis. 
Čia ilgai nė nesišlaisčiau: 
kad bent kas neaptiktų ma
nęs čia bešnipinėjant... 
Smilkau iš čia greičiau. O 
tarp dviejų miegamųjų gok- 
so būk tai, sakytum, mau
dynė. Siaurutis tamsus, su 
mažu langeliu, kambariu
kas. Pailgas apmusijęs lo
vys ar gelda. Bet* vandens 
reikia atsinešt ir prisipilt

su kibiru, jei sveikas norė
tum paimt vonią... Ne, iš
vietės čia nėr. Kas čia tau 
duos civilizac. patogumus! 
Ten toli, gale žolėmis apau
gusio ir vištų priteršto kie
mo (be tvorų be nieko) 
stūkso vieniša pailgo niū
raus veido budelė: tai ten... 
Kokiam reikalui... Adol
fienė sarmatlyvai atsipra
šančiai paaiškino.

Įėjau virtuvėlėm Maniš
kė iškraustinėjo iš dėžių ir 
dėjo ant lentynos prie kros
nelės atsivežtus valgomuo
sius daiktus. Svainelė net 
išsišiepusi plaktuku plakė 
mėsos riekę: tai, girdi, kad 
būtų minkštesnė sukram- 
tyt. Dantų jos esama visai 
jau nebetikusių, išklibusių, 
ir nesą iš ko jų sutaisyt... 
Kai Adolfo, tai visi tebesą 
dantys, kaip arklio. Ir jis 
mėsą labai mylįs, be galo... 
Adolfas su sūnum tuoj su- 
grįšią.

Nors durelės į “kiemą” 
visai atviros, smarkiai tau 
duoda nosin kerosinas. Ei
siu gi vely “pasišpaciruo- 
siu” po aną taip vadinamą 
kiemą. Diena vis tebėr ap
siniauksi, bespalvė, bet jau 
pradeda vakaruot. Iš tolo 
matyt — dūluoja naftos ke
li bokšteliai, šian ten — ap
skurę medeliai, ir visur veš
liai išbujoję tokios diržin
gos piktžolės, kad ir pereit 
nelengva. Gal aštuonios 
sunykusios vištelės krapšti
nėjas po “kiemą.”

—Pasisaugokit, s v e i kil
tis: čia su tom vištom... 
jos visur pridrabsto, — siel
vartingai dainuojančiu bal
seliu persergsti iš virtuvės 
svainelė. Ir vėl ji sau, gir
džiu, varo vokiškai su ma
niške: jom taip patogiau.

Einu, atsargiai stypčioja 
tarp šiurkščių žoliapalaikių. 
Vištos, svetimo išsigandę, 
staigiai karktelėję, bėga 
kur šalin, net sparnus iš
kėtę. Juoda perkarusi ka
tė neištikimai žvilgtelėjo 
savo s k i a usčiom žaliom 
akim, miauktelėjo gailes
tingai ir nuslinko virtuvės 
linkui, uodegą nuleidusi. 
Aš vis iš lengvėlio einu. Gi 
štai ant sudžiūvusios žolės 
kėpso nugaišusi vištelė. 
Musių būrelis jau spėjo ge
rai pasivaišint, kai niekas 
čia jų nekliudo... Ir tvai
ką nosis jau pagauna... 
Fi!

Štai pašiurėlė sukapotų 
žabarų ir malkagalių kam
pe prikrauta. Už kelių 
sieksnių — naminio darbo 
išvietė. O ten toliau baigia 
rūdyt aukštoj žolėj kokio 
tai padargo liekana. Priei
nu arčiau — čia esama lyg 
kokio plūgo, o gal ir akė
čios ... Kas gi čia taip ? 
Šeimininko nėr ar kokių čia 
paibelių, — toptelėjo man 
galvon... Ir gaila ir liūd
na. Jokios kitos trobelės, 
nei daržo, nei dienadaržio. 
Tuščia, nyku, vieniša. O gy
vena juk čia žmonės — ma
no giminės, mano žmonos 
jauniausias brolis... Apsi
leidėlis, ar tinginys, ar 

xkoks nevykėlis?....
Įkvėpimo ar dvasinio po

ilsio nėr ko čia ir ieškot. 
Slimpinu vėl atgal virtuvė
lėm Šeimininkėlė jau spė
jo padaryt ir limonado ąso
tėlį. Stovi jis ant suolelio 
palangėj, o šalimais — me
dinė rėčkelė su vandeniu. 
Čia pat ir puodelis. Pasise
mtų vandens ir geriu: lyg 
kad rakšteli, lyg kuo atsi
duoda.

(Bus daugiau)
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REID ROBINSON, CIO In
ternational Union Mine, Mill 
& Smelter Workers preziden
tas, unijos konvencijoj, Cleve- 
lande, Įspėjo delegatus, kad 
tie patys interesai, kurie su-

Skaitytojų. Balsai

budavojo fašizmą, dabar “dir- pažeboti. 
ba viršlaikį, kad Įvesti mus de- 
presijon ir iš depresijos Į ka
rą.”

HENRY WALLACE, C. 
PEPPER, IR ROOSE- 

VELTUKAI
Man rodosi, kad šitame 

labai svarbiame laike, ar
ba, geriau sakant, baisiau
sioj politinių niovynių ga
dynėje, toki vyrai, kaip 
Stalinas, turėtų dažniau 
kalbėti į pasaulį. O mūsų 
Henry Wallace, senatorius 
Pepper, Rooseveltukai, ve
lionio prezidento sūnūs, ir 
kiti progresyviai vyrai, tu
rėtų nuolat ir nuolat kal
bėti, rašyti į Amerikos 
žmones. Tik tuomet būtų 
galima išjudinti mases 
žmonių į platų politinį vei
kimą. O kaip masės išgirs 
teisybės žodį, tuomet jos ži
nos, ką daryti... ir trečiojo 
karo ruošėjai tuoj būtų

lace, labai myli, ir už jį pa
duotų savo balsus 1948 m. 
O kuomet jis taptų prezi
dentu, pasekmės būtų mil
žiniškos visam pasauliui. 
Visokį niekšai reakci j orde
riai, boikotuodami Wallace, 
susiboikotuos patys save.

Čia įdedu iškarpą iš ang-; 
liško laikraščio “Hartford ! 
Times”, kur telpa Stalino 
paveikslas maršalo unifor
moj, ir dalis jo kalbos. 
Siunčiu ne todėl, kad jūs 
pasinaudotumėt, nes Lais
vėj jau buvo įtalpinta, bet 
todėl, kad parodyti, jog ir 
kapitalistų didlapiai įtalpi
na. O tas yra be galo svar
bu!

Aną dieną nueinu mies-

tan; žiūriu, vietinio laikra
ščio lange “New Britain 
Harold”, storai išdrukuota 
šitaip: Atomo bomba neiš- 
grajis karo, sako Stalinas!

Susninkų Jurgis.

Jau Veikė Kariniai Ameri
kos šnipai Užsieniuose

Washington. — Amerikos 
; kongreso karinio komiteto 
‘ agentai jau gana plačiai 
, šnipinėjo atominius ir ki
tus sekretus užsieniuose, 
kaip pranešė to komiteto 
atstovas Burton. t

Number g, Vokietija. — 
Dauguma vokiečių sako, 
jog von Papenas, Schachtas 
ir Fritsche taipgi turėjo būt 
nubausti, o ne išteisinti.

r*
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O Henry Wallace jau da
bar turėtų ruoštis 1948 me
tų prezidentiniams rinki
mams. Ir ruoštis — atsipa-1 
laidojęs nuo abiejų didžių
jų, kaip republikonų, taip ir 
nuo demokratų, reakcinin
kų partijų ir “runyt” visai 
neprigulmingu tikietu, taip, 
kaip daug metų atgal, pa
darė velionis Teodoras 
Rooseveltas.

Taip lygiai galėtų laimėt 
prezidento kėdę ir mūsų •• i • 1 •• ■ — l

Newark, N. J. 5-tas Metinis

Koncertas ir Šokiai
Į

Iš LLD 79 Kuopos Susirinkimo
Susirinkimas įvyko trečia

dienį, rugsėjo 18 d., kuris bu
vo labai sėkmingas. Narių at
silankė skaitlingas būrys. Mat, 
buvo garsinta, kad tame susi
rinkime dalyvaus L. Prūseika. 
Tokį pranešimą kuopa aplai-! 
k ė nuo Apskrities sekreto-Į Wallace, jei tik jis turėtų 
riaus. Bet kodėl tas Apskrities I gmia tam pritarėjų - drau- 
atstovas nedalyvavo, ar sekre-i gų, O, be abejo, jis jų turi, 
torius užmiršo jam pranešti,' Nes Amerikos liaudis tokią 
ar kas kitas įvyko, tik tiek | asmenybę, kaip kad Wal- 
galime pasakyti, kad susirin-1 
kimą atlaikėme vieni nariai.

Chicagos Lietuvių Organiza-Į 
cijų Komiteto šaukiamą kon
ferenciją spalio 6 d., Lietuvių l 
Auditorijoje.

A p disk ūsuota Vilnies va
jaus reikalas ir rekomenduo- ' 
tas F. Puodžiūnas vajaus ka
pitonu mūsų kolonijoje.

Kalbėta apie Amerikos Lie
tuvių Meno ir Kultūros šuva-j 
žiavimo reikalą. Nors jau mū- j 
sų kuopa prisidėjo prie to i 
darbo su $10, bet dar pasiža-1 
dėjo ir kitokiais darbais pa-Į 
gelbėti, jei tam bus reikalas.

Kadangi dar mūsų ku,opoje 
yra tokių narių, kurie nėra 
pasimokeję duoklių, tai na
riai pasiskirstė vardus ir pa
sižadėjo atlankyti juos, kad 
išrinkus duokles.

Raštin.

Rengia Lietuvių Sietyno ir Rusų Chorai

Šeštadienį, Spalių 5 Oct
Koncerto pradžia 8 vai. vakaro

LIETUVIŲ SALEJE
180 New York Avenue

Įžanga 75c Asmeniui

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK. N. J.
126 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambarin

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

icssiiMosssessssssssssssssesssssss*

J CHARLES J. ROMAN J
• (RAMANAUSKAS) *

Laidotuvių • 
Direktorius J

* •
Liūdėsio valandoj’ kreip- • 
kitės prie manęs dieną/J 
ar naktį, greit suteiksi e 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta / mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis J 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 J 
••••••••••••••••o
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<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Programą sudaro sekančios meno spėkos: SIETYNO 
CHORAS, vadovybėje Walter Žuko; RUSŲ DARBININKŲ 
CHORAS, vadovybėje Mrs. H. Garbacheska; ŠOKĖJAI 
“VOLGA” ir SIETYNO JAUNUOLIŲ OKTETAS, nepa
prastai žavėjantis, vadovybėje JUOZO ŠIMELEVIČIAUS. 
Oktetui piano muziką lydės Lillian šimelevičiūtė.

Oktete dainuoja šie jaunuoliai: Bob Žukauskas, broliai 
Arthur ir Edward Skučiai, Harry Mitkus, Arthur Mitkus, 
Walter šimelevičius, Joseph D. ir Harry R.

Įsitėmykite, kad programa prasidės lygiai 8 vai. vak. 
Visus užkviečia SIETYNO CHORAS.

GREEN STAR BAR&GRI1I >

t

li F.TUV IŠKAS K 'BARf Ifi

pasilinksminti ir pasišokti uzem

<♦>

4>t
Kas non gražiai laiką praleisti
pas ‘Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint

ATEIKITE PASIMAPYTl SU GIVlAt
Geriausias Alus Brooklyn*

ŠEŠTADIENIPAR£ KIEKVIENĄ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro>

BROOKLYN, N. Y
Telefonai EV 4-869>-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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 na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

<♦>

>

>
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SCRANTON, PA
Lietuvos pabėgėlio laiškas 

Evai Geležauckienei ir ant jo 
atsakymas.

Mūsų gabi veikėja Eva Ge
ležauckienė aplaikė laišką 
nuo tūlo Juozo Makštučio, ku
ris kokiu tai jai nežinomu bū
du gavo jos antrašą ir, nuduo
damas, būk jis ją gerai pa
žįsta, kreipėsi pas ją, kad iš
tiestų pagalbos ranką, kaipo 
“kankiniui,” kuris išsinešdino 
iš Lietuvos kartu (o gal dar 
kiek ir pirmiau) su Hitlerio 
gaujomis. Kadangi mūsų 
draudė’ Eva yra 

tai tam
progresyvė 
pabėgėliui 

'’X/ė gerą, pamokinantį atsa
kymą, taip, kad tas pabėgė
lis nedrįso daugiau ant jos 
laiško atsakyti, bet jo vietoj, 
atsakė jo moteris Irena Makš- 
tutienė. Čia telpa jos (pabė
gėlės) laiškas ir E‘. Geležauc- 
kienės atsakymas. Lai Laisvės 
skaitytojai pamato, ko verti 
tie pabėgėliai. T. D.

LAIŠKAS
Weissen kirchen 
6. 8. 1946

Gerbiamoji,
Nors Jūsų nepažįstu ir neži

nau, bet perskaičiusi Jūsų * no vyrui rašytą laišką,
K priversta Jums rašyti.

Mano vyras ir aš esam
ninku vaikai, nebuvom niekad 
turtuoliai ir ponai. Tėvai, leis
dami mus mokytis, dažnai bu
vo priversti atsisakyti nuo bet 
kokios pramogos, — nes ne
buvo pinigų. Mes augom var
ge, dirbom kantriai ir ištver-

ma- 
esu

ūki-

(227)

(221-223)

Nuolatinis Darbas

Vakacijos Su Alga

Lengvus Išdirbiniai

(223)

(222-223)Kom

(222-223)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 6 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Draugai, kaip žinote, kad susi
rinkimai iš penktadienių nukelti į 
sekmadienius, tai yra, susirinkimai 
ir vėl atsibus po senovei. Dalyvauki
te visi šiame susirinkime, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. — V. W. 
Zelin.

RAKANDŲ UžBAIGfiJAI
ir polišiuotojai. Nuolatinis darbas. 
Aukštos algos. Viena iš Weschester 
County’s didžiausių rakandų krau
tuvių.

JOSEPH TUNICK & SON, 
105 North Main St., 
Port Chester, N. Y.

PORT CHESTER 1800.
(228)

Penkias Puslapis

KRISLAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

kaip jūsų, tai gėda. Jūs sakot, 
kad “mes grįšim į Lietuvą tik 
tada, kada ten nebus užpuoli
kų rusų” (o jūsų vyras pir- 
mesniam laiške sakė, kad “ti
kėk man, gerbiama ponia, jog 
lietuvių Lietuvoje visai nėra, 
tiktai rusai” ir tam laiške nu
rodė, kad lietuviai, kurie ne
spėjo pabėgti, tapo išvaryti į 
Sibirą). Juk visiems aišku, 
kaip diena, kad Lietuvos už
puolikas buvo Hitleris, kuris 
veikė kartu su jam parsidavu
siai Lietuvos išgamomis.

Vienas dalykas, tai man no
rėtųsi žinoti, kada tamsta bu
vai liaudies mokyklos moky
toja? Gal Smetonos laikais? 
Jeigu taip, tai tamstai reikėtų 
žinoti, kad Smetona buvo Lie
tuvos didžiausias neprietelius, 
jis net žmonių išrinktą Lie
tuvos prezidentą p. Grinių nu
vertė nuo prez. sosto, o pats 
smurtu užgriebė Lietuvos val
džią. Ir turėtumėt žinoti, kiek 
jis geriausių Lietuvos sūnų- 
dukterų nusiuntė pas “Abra
omą,” o kiek kalėjimuose nu
kankino. Tik pasipurčius Lie
tuvos liaudžiai, jo viešpatavi
mas subyrėjo, ir jis pats išsi
nešdino pas Hitlerį ir ten pla
navo, kaip parduot Lietuvą 
tam kraugeriui. Nors laikinai 
jis savo tikslą atsiekė, bet ga- 
lų-gale jo visi planai subyrėjo 

sau negarbingai galą

Mes norim laisvos Lietuvos, 
norim, kad Dievas nebūtų iš 
ten išmestas. Tikėdami į Die
vą mes dirbam ir laukiam!

Atsiprašau, kad Jums gal 
nuotaiką sugadinau drįsdama 
pasakyti savo nuomonę. Bet 
Jūs perdaug toli nuo Lietuvos, 
o vien komunistinės spaudos 
nepakanka, 
ten dedasi.

Geriausi
Jūsų

YRA DAUG GERŲ DARBŲ
MOTERIMS

Amžiaus 18 iki 40.
Pakavimo Departmcnte

DIENINIU ŠIĘTŲ VALANDOS 7:30 A. M. IKI 5:15 P. M. 
Geros Algos ir Automatiški Pakilimai. 
Patogioje vietoje prie Journal Square. 

Kreipkitės 9:30 A. M. ir 12 Vai. Dienom.
C. F. MUELLER CO.

180 BALDWIN AVE., JERSEY CITY, N. J.

mingai. Mes išmokom mylėti 
mūsų tėvynę Lietuvą, išmokom 
jai dirbti ir jai gyventi. Mes 
išaugom laisvoje tėvynėj’e ir 
išmokom laisvę branginti. Aš 
pati esu liaudies mokyklos 
mokytoja, dirbau visą laiką 
kaime su vaikais juos šviesda
ma ir auklėdama. Aš mokiau 
juos mylėti ir tikėti Į Die
vą, ir mylėti brangią tėvynę ir 
jos žmones. Staiga visai neti
kėtai Lietuvą užėmė komunis
tai rusai. Visus žmones, kurio 
mokėjo skaityti ir rašyti, vi
sus, kurie ėjo bažnyčion ir 
meldėsi, visus suiminėjo, i ka
lėjimus grūdo, Sibiran vežė. 
Laisvas buvo tik tas, kuris dir
bo kartu su komunistais, su 
rusais — gaudė ir išdavinėjo 
lietuvius. Visi lietuviai, kurie 
pirmą kartą liko neišvežti Si
biran, Vokiečiams traukian
tis, bėgo į Vakarų Europą, 
nors žinojo, kad ten laukia 
badas ir gatvė, —. bet ten ne
gręsia gyvybei pavojus. Visi 
bėgo i Anglų ir Amerikiečių 
pusę, nes šios tautos yra mū
sų išsigelbėjimas. Tik pas juos 
esi saugus nuo kalėjimo ir Si
biro. Tikėkit — atgal negrįš 
niekas, nes Lietuvoj lietuvių 
nedaug yra. Mes esam tačiau 
'sitikinę, kad Lietuvon grįšim, 
bet grįšim tik tada, kai ne
bus ten užpuolikų rusų, o bus 
laisva tėvynė Lietuva. Mes ti
kim, kad pasauly teisybė lai
mės, laimės kultūra, laimės 
Dievas, nes šalis, kur iš baž
nyčių arkliams tvartus daro, 
negali pasaulį valdyti. Mes 
neturim turtų, nei aukso, nei 
pinigų, bet mes esam laisvi ir 
mes darome viską, kad mūsų 
tėvynė būtų išlaisvinta. Mums 
nereikia jokių valdytojų, Lie
tuva gali viena gyventi, kaip 
gyveno iki rusų užėjimo. Eu
ropoj komunistus pažino visi 
ir visos tautos, kur jie atėjo. 
Aš tikiu, kad ir Amerikoj ne 
visi žmonės yra tokios nuo
monės, kaip Jūs. Mes esam 
laimingi Amerikiečių demo
kratijoj ir dabar telaukiam, 

’ kada Lietuvai bus grąžinta 
į laisvė. Mes esam pasiruošę 
pakelti bet kokias aukas, pa
kelti didžiausią vargą, bet ne
grįžti ten, kur vien diktatūra, 
kur vien mirtis ir kalėjimas.

kad sužinoti, kas

šeimai
mano linkėjimai 
ir Jums.

Irena Makštutiene.

ATSAKYMAS

Rugsėjo 27-1946 m.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
liaudis atsisako šią partiją 
remti.

Daugiausiai demokratams 
kenkia išėdimas Wallace’o iš 
kabineto. ,

Spėjama, kad rinkimų kam
panijos motu pats prez. Tru
manas bus siunčiamas čia ir 
ten sakyti kalbas. Tačiau tūli 
skelbia: jo kalbos daugiau de
mokratams 
dės.

Visa tai 
kamuolį:
gavimas su republikonų Van- 
denbergu demokratams ker
ta smūgį po smūgio!

Na, o Amerikos liaudis pri
valo rimtai galvoti apie įkū
rimą plačios, visą šalį apiman
čios liaudies partijos, — tre
čiosios partijos!

pakenks, negu pa-

susiveda į vieną 
Byrnes’o susidrau-

Taip ir jūsų 
neturi j ok iii 

jūsų užmeti- 
Lietuva

k u ris 
visiems

prieš laisvą
mintyje dabartinę Lie-
Jūs sakote, kad “Lie-

pasakymo, 
iš bažnyčių 

daro, negali 
tai .jūs ge-

BYRNES TAIPGI SAKO, 
DAR NEGRĘSIA TIKRAS 

KARO PAVOJUS

MERGINOS-MOTERYS
Nuolatiniai Darbai.

Darbai Dieniniais ar Naktiniais Šiftais. 
Patyrimas nereikalingas. $28 j savaitę pra
džiai. Automatiški pakėlimai. Bonai už pasi

žymėjimus. Apmokamos va>kacijos.
Matykite Mr. DeCicco.

A. O. SCHOONMAKER INSL. CO. 
G35 Greenwich St., N. Y. C.

(223)

NAMŲ DARBININKE
miegoti ant vietos. Ixmgvas viri- 

6 metų amžinus vaikas. Geri 
namai tinkamai ypati. Tinkamas paliuosavi-
mo laikas, gera alga. Rašykite smulkmeniš
kai. POLLACK, 2702 KINGS HIGHWAY, 
BROOKLYN. NIGHTINGALE 4-2303.

(223)

Patyrusi, 
mas. Vienas

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Du vaikai. Atskiras kambarys ir 

maudynė. $35 j savaitę. Telefonas 
LEHIGH 4-3109.

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SU AR BE PATYRIMO

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa. Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Golden

KmHMbI

motina 
gardus

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogeniied

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Mrs. Geo. Huling, 83 Angevine Ave. 
Hempstead, N. Y., neturi vargo pa
trauki savo sūnų Eddie gerti Bor
den’s extra smetonlngesnį 
Crest Pieną.

Jis labai mėgsta jį! Ir jo 
džiaugiasi, nes žino, jog šis
pienas duoda jam extra maisto. Ne
stebėtina, kad kasdien gėręs jį dau
giau kaip per trejus metus, šiandien 
Eddie yra sveikatos paveikslas!

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam virškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pieno. O jei 
Borden’s, tai TURI būti geras!

Nereikia vilioti šį 
pieną gerti

Gerbiamoji!
Kaip patarlė sako: “nėra 

to blogo, kad nebūt jame nors 
dalelės gero, 
laiškutis, 
faktų 
mams 
(turiu 
tu va).
tuvą valdo rusai komunistai.” 
Tai argumentas, nevertas iš
valgyto kiaušinio, tiktai Hit
lerio pakalikai taip kalba.

Kas link jūsų 
“nes šalis, kur 
arkliam tvartus 
pasaulį valdyti,”
rai žinot, kad panašiai elgėsi 
Hitleris nekuriuose užimtuose 
kraštuose, bet jūs tą šlykštų 
darbą primetat rusams, ku
rie suteikė (saVo šalyj) pilną 
laisvę žmogui tikėt, kaip jis 
nori, ir užsilaikyti sau kunigą, 
ir remt bažnyčią, jei jis to no
ri. Trumpai sakant, atskyrė 
bažnyčią nuo valstybės. Taip 
yra ir pas mus, Amerikoj.

Jūs savo laiške niekur ne- 
suminit Hitlerio žvėriškų 
siautimų po Lietuvos žemelę, 
ne, o kada tas govėdas sužvė
rėjusių bestijų Lietuvos pulkai 
ir Sovietų Raudonoji Armija 
vijo lauk iš Lietuvos žemelės, 
tai ir jūs kartu bėgote, nes 
žinojote, kad jūs užsipelnėt 
nuo Lietuvos liaudies didelio 
keršto už jūsų bendradarbia
vimą su Hitlerio gaujomis. 
Patarlė sako: “katė žino, 
ji girnas pridarė.”

Gero tame jūsų laiške 
dau tą, kad sužinojau,
Juozas Makštutis turi moterį 
(mat, jis man pirmesniuose 
laiškuose rašė, kad nevedęs) 
ir dar ne bile kokią, bet mo
kytoją. Tai yra vienos paslap
ties atidengimas. Būtų gerai, 
kad jūs atidengtume! ir dau
giau savo paslapčių. Gal jūs 
ir nesat Lietuvos žmonėms 
tiek daug prasikaltę, ir gal 
galėtumėt siigrįšti atgal į Lie
tuvą ir atsiteist už savo nuodė
mes, juk ten reikalingi profe
sionališki žmonės, ir jūs ga
lėtumėt dirbti naudingą dar
bą Lietuvos liaudžiai. Bet tu
rėt tokį užkietėjimą širdies,

rą- 
jog

PARSIDUODA NAMAI 
WILLIAMSBURG SEKCIJOJE-BROOKLYN. 
79 Ross St., .arti Bedford, 2 aukščių ir su 
skiepu, mūrinis namas, 8 kambarių. Parųuay 
grindys, dvi virtuvės, 1 maudynė, kaina 
$3500. Įnešimas $1000. Barnett, WHITE
HALL, 4-6198. Vakarais, MICHIGAN 2-4832.

dyvai iš tamstos saki-

ir pats
gavo.

Man
nio: “dirbau visą laiką kaime
su vaikais, juos šviesdama ir 
auklėdama.” Toliau: “aš mo
kiau juos mylėti ir tikėti į Die
vą ir mylėti brangią tėvynę 
ir jos žmones.” Mokyti tikėti

rikos valstybės sekretorius 
James Byrnes sutiko su 
Stalino pareiškimu, jog dar 
negręsia tikras karo pavo
jus; bet Byrnes įspėjo visas 
tautas, kad nereikalautu f c

sau ekonominių ar politinių 
pirmenybių, kurios galėtų 
prives! prie karo. Kartu jis 
vėl kvietė Sovietų Sąjungą 
daryti bendrą sutartį su A- 
merika, Anglija ir Franci j a 
dėlei militarizmo naikinimo

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS PRIE STALŲ DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

WEBSTER SPRING CORP.
95 South 5th St., Brooklyn. 1

(225)

REIKIA DARBININKIŲ
Lengva.ni Sustatymų Darbui

45 Valandų—5 Dienų Savaitė
Laikas ir Pusė už, Viršaus 40 vai.

Linksmos Apylinkės

Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Inc.
MICHELIN BUILDING 

MILLTOWN, N. J.
(228)

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-koš Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti
5 svarų jumbo can, kurio

vo sveikatą ir nesijauti 100%
ir po kiekvienu valgiu gerk_ vietoje kavos.
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų,, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

* ’* Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. *

WONDER LIVE FOUNDATION
6164 B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55 Calif.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8342

Lietuviškas
TRAKTYRIUS

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

j dievą, tai yra fanatiko clar-, Vokietijoj per 40 metų. 
' bas: Kaip gali mokyti to, ko 
pats nežinai? Juk tikėjimas, 
tai yra nežinojimas, tik žino
jimas panaikina tikėjimą. Ir 
tai, rodos, visai nėra reikalo 
tuom užsiimti liaudies moky
tojai, juk tam yra dvasiškija, 
kuri pumpuoja nuodus į jau
nuolių galvas ir maišo protą, 
rodos, jau jų užtektų. Kaipo 
liaudies mokytojai, jums turė
jo rastis kitos mokslo šakos.

Na, o kaip tie tamstos mo
kiniai? Ar jie myli brangią 
tėvynę ir žmones, kaip tami- 
sta juos mokei? O gal ir jie 
pasekė tamistos pėdomis, 
spruko kartu su Hitlerio pa
daužomis? Būtų gaila, jeigu 
būtų taip atsitikę.

Kas link tamistos atsipra
šymo, kur sakote, kad gal su
gadinot man nuotaiką, “drys- 
dama pasakyt savo nuomonę”, 
tai turiu pasakyti tiek, kad 
man tamista nuotaikos visai 
nesugadinai, duodama su

prast, kas esate. Aš mylėčiau 
dar daugiau pasikritikuoti, 
nes kritika yra naudinga, ir 
kartais net klaidingą, žmogų 
pastato ant tiesaus kelio.

O kaip sakote, kad “mos 
pertoli nuo Lietuvos ir iš ko
munistinės spaudos nepakan
ka sužinot, kas ten dedasi”, 
tai tamista apsirinka!! 
žinias imame ne tik iš 
nistinės spaudos, bet ir 
pitalistinės, bet nė
spauda tokių, nesąmonių nera
šė, “kad rusai komunistai iš 
bažnyčių arkliams tvartus da
ro” ir dar Lietuvoje! Na, o ko
dėl jie to nedaro Rusijoj?

Būt buvę gerai, jeigu būtu
mėt tamista pranešus, kur jū-

vyras Juozas Makštutis 
ir kodėl jis negalėjo i 

ant mano laiško, bet 
tamistą tai atlikti.

jis yra toks nesuga-

SKERDYKLŲ STREIKAS 
ARGENTINOJ

Buenos Aires. — Reika
laudami daugiau algos, su
streikavo visi didžiųjų pri
vačių skerdyklų darbinin
kai Argentinoje. Darbas ei
na tiktai miestams priklau
somose skerdyklose.

INDIJOS RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTA DAR ŠEŠI

Bombay, spal. 3. — Nau
jose riaušėse tarp indusų ir 
mahometonų šiame mieste 
užmušta dar 6 asmenys ir 
sunkiai sužeista 7.

New Yorko Wall Stryte 
Šerai, sakoma, “stovį toj 
pačioj vietoj.”

Zagreb. — Menama, kad 
Jugoslavijos katalikų arki
vyskupas Stepinac gal būti 
įkalintas 20 metų už bend
radarbiavimą su naciais ir 
savais fašistais.

Washington. — Jau ir 
Trumanas nežada įvalias 
mėsos greitu laiku.

Mes 
komu-

viena
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ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ 

<XXX>CXX)O0<X><XXXXXXX

Kreipkitės

THE MAGNETIC
PRODUCTS CORP

15 Mechanic St., Norwalk, Conn.

NORWALK 6-7152
';(225) !

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ. Papras
tas virimas. Patyrusi. 6 rūmų apartmentas. | 
Guolis ant vietos. Atskiras kambarys ir 
maudynė. Lcnsvūs skalbiniai. Maža šeima.
1 vaikas, 10 metų. Aukšta mokestis, šaukite 
NEVINS 8-7280. (X)

MERGINOS-MOTERYS
Viršaus 16 Metu Amžiaus

Lengvas Fabriko Darbas 
Maloni Aplinkuma 
GERA ALGA

Kreipkitės
Pirmadienį- Penktadienį 9 A. M. 

iki 5 P. M.

NEVINS-CHURCH PRESS
92 MIDLAND AVĖ., 

Glen Ridge, N. J.
(229)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co 
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVĖS)

Pawtucket, Rhode Island

Tyrinės, Kaip Naikinamas 
Vokiečių Militarizmas

Berlin. — Keturių didžių
jų talkininkų karinė taryba 
sutiko, kad tam tikros ko
misijos ištirtų, kiek panai
kinta karinė pramonė ir mi
litarizmas visuose keturiuo
se Vokietijos ruožtuose.

Kainų administracija sa
ko, drabužiai pabrangs dar 
10 nuošimčių.

APVALYTOJAI
NAKTINIAM DARBUI

KREIPKITĖS Į

LOEW’S
KAMEO

EASTERN PARKWAY & 
NOSTRAND AVE., BROOKLYN.

AR

LOEW’S
ORIENTAL

86TH ST., & 18TH AVE.. BROOKLYN.
(224)

su 
ranadsi, 
atsakyt 
privertė 
Nejaugi 
bus?

Lauksiu atsakymo,
Eva Geležauckiene.

Mano antrašas tas pats:
Eva Geležauckienė, 121.0

Blair Ave., Scranton 8, Pa.

Mūsų didžiai gerbiamas 
draugas, brolis, mokytojas 
dr. Kaškiaučius galėtų lie
tuvių tautai atlikti dar vie
ną labai didelį ir labai svar
bų darbą. Ir tiktai jis tą ga
lėtų atlikti. Tai — parašyti 
anglų-lietuvių kalbos žody
ną. Tai būtų pyramidinis 
paminklas, nepavaduojamai 
kiekvienam mums reikalin
giausia knyga!

Prasideda Laisvės Talka— 
Visi Stokit .Talkon!

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO 
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-

PARVYKO HARRIMAN

Washington. — Iš Londo
no parvyko Amerikos am
basadorius Ave. Harriman, 
kurį prez. Trumanas pasky
rė prekybos sekretorium 
vįgton pavaryto roosevelti- 
ninko Henrio Wallace’o.

Talka Lietuvoj reikšdavo 
visų pagalbą reikale kaimy
nui. Dienraštis Laisvė — 
mūs visų kaimynas ir žinių 
teikėjas, tai padėkime už- 
tikrint jai gyvenimą.

Jeipru
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.
DEKEN’S OINTMENT CO.

Reumatiški Skausmai

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 6 d., 10 va), ryto. Draugijų 
Salėje, 4907 Porter St. Prašome vi
sus narius dalyvauti. Susirinkime 
aptarsime kuopos susirinkimų laiką 
ant toliaus. — J. J. Butkus, sekr.

(222-223)

Laisvės Talkoj Visiems 
Vietos Yra!

Pradėjom Talką savo 
Dienraščiui — Visi Padir
bėkime !

Trys mėnesiai Laisvei 
talkos: — Gaukim visi kas 
mėnesį bent po vieną skai
tytoją!

* ■

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite Į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

dėžė

i

MONTELLO, MASS
Pypkorių piknikas. Lietuvių Taut. 

Namo Parke. Rengia LTN Draugo
vė. Įvyks spalių 6 d., pradžia nuo 
pietų. Bus lenktynės dėl Čekoslova
kijos pypkės. Kviečiame visus daly
vauti.
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S* Piliečiai Turi Budėt 
Prieš Neigimą Teisių

Plastikinė Avalynė

Darbiečiai Labai
Užimti Rinkimais

Praeitą trečiadienį taikėsi 
užeiti į žemutinio Williams
burg© darbiečių centrą, esan
tį virš Republic Teatro, 402 
Keap St. Čia susirenka 14-to 
A. D. darbiečiai ii- darbiečių 
kampanijos vedėjai-darbuoto- 
jai.

Jeigu šis centras yra darby- 
metės paveikslu visų tokių 
centrų (veikiausia, yra), tai 
Brooklyno darbiečiai tūlose 
vietose kandidatus išrinks ir 
visur gaus daug daugiau bal
sų, negu bile kada pirmiau 
buvo gavę.

Buveinėje ūžia, tarsi bičių 
avilyje. Vieni antrašu©j a vo
kus — tūkstančiai jau suant- 
rašuotų, — kiti lanksto infor
macinius lapelius, i juos įdės- 
to korčiukes, dėsto į vokus, 
uždarinėja vokus, dėsto tvar
kiai į dėžes.

Raštiškasis darbas — tik Į 
pradžia, tik dalelytė darbo. 1 
Tą pati vakarą Įvyko masinis 
mitingas su grupe kalbėtojų 
i)- garsiakalbiu prie Hooper ir 
So. 5th Sts. Kiti nuėjo ten la
pelius padalinti, pastolius, vė
liavą, šūkius nunešti.

Grupės jaunų žmonių išėjo 
garsinti sekamus mitingus ir 
pramogas, apsikabinėję iška
bomis.

Dar kitos grupės pasiima po 
pundelį kortelių su antrašais, 
literatūros ir eina atlankyti pi
liečius jų namuose. Durys ne
užsidaro.

Kad Nebūtų Permažai Ar 
Pervėlai

DARBO PARTIJOS VIRŠININKAS Liluanica Restanranas
SMERKS ATAKA ANT MAŽUMU Į Naujose Rankose

t Amerikos Darbo Partijos 
viršininkas Hyman Blumberg 
pasmerkė reakcininkų pasimo- 
jimą neleisti mažumų partijas 
ant baloto. Jisai pareiškė:

“Laisvi, demokratiniai rin
kimai turi būti pravedami 
prie urnų (polis), o ne teis
muose. Šiandien daugiau, ne
gu kada nors pirmiau, mes tu
rime būti budrūs sargyboje 
pamatinių demokratinių teisių, 
organizuotis politinei veiklai 
ir pavesti balsuotojams galu
tinai išspręsti, ar jie nori pri
imti ar atmesti kandidatus ir 
jiems viešai pateiktas platfor
mas.”

B 1 u m b ergio pareiškimas, 
matomai, taikomas Spenceriui 
Young, darbiečių užgirtam de
mokratų kandidatui į kontro
lierius, kurio vardh pradėta 

' kampanija numesti nuo baloto 
; komunistus ir kitas mažumų 

; partijas.
Neleidimas mažumoms iš-

statyti kandidatus yra atėmi
mu balso šimtams tūkstančių 
tų mažumų balsuotoju. Jiems 
nelieka kito kelio, kaip po 
prievarta balsuoti už nepagei
daujamus kandidatus arba lik
tis nebalsavus. Darbininkai

ba-
skaito-

Veterano Šeimą Išmetė 
Ant Gatvės

Praeitą antradienį Mrs. 
Rose DeMilto, veterano žmo- 

su trijų mėnesių kūdikiu 
išmesta iš 
86^h St., 
veteranas, 
namų šei-

New York o Miesto 
Fiorello II. LaGuar- 
pirm Blumbergio pa
buvo pasisakęs prieš 
nuo baloto mažumų

LaGuardia Taipgi Smerkė 
Teisminę Procedūrą

Buvęs 
majoras 
dia d ai’ 
reiškimo 
stūmimą
kandidatų ir prieš narpliojimą 
to prasižengimo prieš demo
kratines piliečių teises į teis
minę procedūrą. Jis sakė, jog 
abi didžiosios partijos siekia 
“politinės monopolijos.”

LaGuardia, o taip pat ir 
Blumbergis, reikalavo valsti
jos seimelio liberalizuoti rin
kimu įstatymus, “išmesti viso
kias painiavas, trukdančias 
žmonėms laisvai politiniai 
veikti.”

Nužudęs Žmoną ir Sa- 
vę, Išsaugojo Kūdikius

Darbiečiai žino, kad nors 
rinkimai įvyks tiktai lapkri
čio 5-tą, jų laimėjimas vyriau
sia priklausys nuo to, kiek pi
liečių užsiregistruos balsuoti 
ateinančią savaitę, pradedant 
7-ta, baigiant 12-ta. Kad ir 
kažin kaip norėtų 
darbiečius rinkimų 
suoti negalės tas, 
neužsiregistruos.

Am. Darbo Partija ir 14-to 
A. D. kandidatas Ben Sher 
prašo darbiečius ir darbiečių 
draugus užeiti pagelbėti tokiu 
darbu, kokiu jūs galite. Sto
tis šią savaitę atdara kas va
karas nuo 7:30 ir bus atdara 
visą dieną sekmadienį.

Rep.

na 
ir rakandais tapo 
kambarių 150 E. 
New Yorke. Kitas 
pamatęs išmestą iš
mą, pašaukė darbiečio kon- 
gresmano Vito M-arcantonio 
raštinę. Iš ten pribuvo dau
giau žmonių, surado vietą iš
mestiems rakandams padėti ir 
padės kovoti už teisę gauti 
pastogę.

Peter Reyes, veteranas, 23 
metų, pasmaugęs savo žmoną 
Josephine, 29 metų. Pats nu
sižudęs g^asu. žmogžudystė ir 
saužudystė papildyta 82 Ed
wards St., Brook lyne, kur jie 
gyveno, šešių mėnesių am
žiaus dukrelės dvynukės išli
ko gyvos: eidamas žudytis tė
vas atsargiai uždaręs duris, 
kad gasas pas jas nepraeitų.

Mergytės - našlaitės nuga
bentos į Cumberland ligoninę.

Su pradžia spalių mėnesio, 
populiarus Lituanica Restau
rant, raudąsis 282 Union Avė., 
Brooklyne, perleistas i naujas 
rankas. Naujaisiais savinin
kais yra Steven Augustine ir 
Frank Savko. Patarnavimas ir 
pas juos geras.
dirba tie patys. Buvusieji sa
vininkai Stanley ir Nellie Rut- 
kūnai iš pradžių tcbeprigelbsti 
naujiesiems, jauniems savinin
kams apsiprasti, nors ir nau
jieji, matosi, ne naujokai ta
me darbe.

Rutkūnai restauraną išlaikė 
per ilgą eilę metų. Jie ir iš
augino į pastovią įstaigą. Ge
ros rūšies, gerai pagamintas 
maistas su geru patarnavimu 
ir mandagiu į visus atsineši- 
mu tą įstaigą darė sava vi
siems. Net sunkiais kariniais 
motais, stokuojant maisto, o 
pastaraisiais metais trustams 
sudarinėjant dirbtinę stoką 
maisto, jie šiaip taip pajėgė 
pavalgydinti ant jų atsidėju
sius lankytojus. Be abejo, tas 
sudarė jiems daug sunkumų 
ir, gal būt, akstino tų rūpes
čių nusikratyti.

Naujieji atėjo dar neužsi
baigus tiems sunkumams, ka
da net miesto taryba susirū
pino jieškoti, kur pasideda 
mėsa. Visi žino, jog mėsos 
yra, bet mėsos sunku gauti 
šeimininkei, mažajam restau- 
rančikui, bučeriui. Tačiau ir 
šie naujieji išranda ką nors 
pagaminti iš to, kas gauna
ma, kad atėjusis galėtų sočiai 
pavalgyti.
goms, galės 
pasirinkimą.

Linkime
palaikyti šią atsakomingą ir 
čionai labai reikalingą įstai
gą!

Leidimas perkelti K. P. 
loto bylos į Albany, 
mas dideliu laimėjimu, pareiš
kė komunistų kampanijos ve-, 
dejas S. W. Gerson — “svar
biu laimėjimu kovoje išlaikyti 
piliečių rinkimines teises New 
York o valstijoje.”

Gersonas tačiau perspėja 
budėti. Jis sako: “Yra pavo
jaus, kad teismas Albanėj ga
li veikti prieš mus. Dabai’ ne 
laikas atlėžti budrume.”

Jis ragino nepaliauti veikus, 
nepaliauti protestavus prieš 
kandžiotojus pasirašiusių K. 
P. peticijas.

P are i š k i m u s, rezoliucijas, 
asmeniškus laiškus patarė ir 
toliau siųsti valstijos demokra
tų pirmininkui Paul A. Fitz
patrick, kandidatams Mead ir 
Lehman. O gub. Dewey siųsti 
raginimus apsaugoti ųuo truk
dytojų pasirašiusius peticijas. 
Tas, sako rinkimų komitetas, 
reikia veikti be perstojimo ir 
skubiai,

New 
esančioj 
gaminių 
daug plastikinių

modelių pavasari-

Yorker, 
čevery- 
parodo-

Odos laikoma branges-

Viešbutyje 
New Yorke, 
kų išdirbę jų 
j e išstatyta 
medžiagų
niams čeverykams. Didžiuma 
pigesnėmis ir vidutinėmis kai
nomis čeverykų būsią plastiki
niai.
niems. Nuo $2 iki $10 kaino
mis parduodamų čeverykų 
mažai būsią odiniu.

Iki šio) jau gana populia
riai pasklidusios buvo plasti
kinės piniginės (ridikiuliai 
moterims). Iš pažiūros atro
do į odą. Piniginės, sakoma, 
neblogai tarnauja. Kaip lai
kysis čeverykai, neteko patir
ti.

Padams vartoja dirbtinį 
“crepe sole.” Išdirbėjai tikri
na, kad naujasis, su aliejais 
gamintas “crepe” geriau at
laikysiąs už odinius padus.

Prasideda Laisves Talka— 
Visi Stokit Talkon!

dabar.

Pagerėjus sąly- 
teikti ir platesnį

geriausios kloties

balsuoti už 
dieną, bal- 
kas dabar

Millens Perkeltas j 
Naują Vietą

Prašome Patarnauti
Geram Tikslui Radijušo Prakalba

R.

Mead
Bronx 
mitinge

ir Lehman kalbės 
darbiečių masiniame 
pirmadienį, 7-tą.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St». 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ B ARB ERTAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Nevalgykite Mėsos 
Ir Netruks

Ne tais žodžiais, bet tą pa
tį reiškiančiai pasakė ponas 
Roy L. Thompson, price de
control tarybos pirmininkas, 
kalbėdamas Women’s Natio
nal Press Club, Washingtone. 
Jis patarė dvi dienas per sa
vaitę apsieiti be mėso^.

Kur patsai ponas Thompson 
valgo, be abejo, netrūksta 
mėsos — gei’os mėsos. Jeigu 
jie bent dvi dienas pasnikau- 
tų, gal pradėtų nusimanyti 
apie reikalą nors šiek ti% su
tvarkyti mėsos problemą. ^<as 
liečia darbininkus, dabar pėr- 
7 dienas nevalgančius mėsos, 
jo patarimas nieko nepakei
čia.

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-CuJars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Leon Z. Miller (Gavrilovi- 
čius) pastaruoju laiku perkel
tas j naują vietą — Sea View

la-

Vieša Padėka

kurie, nega- 
šermenyse, 

užuojautą.
draugei K.

Esame išleidę lietuviškus 
pelius, kuriuose trumpai, pri
menama piliečiams svarba už- 

Hospital, Staten Island, New Įsiregistruoti rinkimams ir re-
York, W. 73. Apie save jisai • gistracijos dienos. Taipgi pra- 
rašo:

“Jaučiuosi neblogai. Sveriu 
15 svarų daugiau. Lietuviškų 
jokių žinių negaunu. Daug lai
ko gaišiname per radio base- 
bolės klausytis. Negaliu gel
bėti, didžiuma myli tą base- 
bolę. Visų draugų pfrašau lie

jinių ir laiškų, nesi- 
rs gyve- 
aistą tu-

Kas

tu visk ų 
gailėkite parašyti, 
nu neblogai ir gerą 
riu, bet trokštu žini 
tuom patarnaus, mėginsiu atsi
lyginti, jeigu sveikata pave
lys.

“Maniau, kad po 62-jų me
tų žmogus neauga, bet per
skaitęs porą knygų dikčiai už
augau.
skaityti Chas.
žiuojant turėjau sugrąžinti į 
knygyną.

“Dabar noriu klausti, ar 
Didžiosios Britanijos industri
ja paspės pridaryti karalių ki-

Gaila, nespėjau per- 
Darvino, išva-

Mirus mano gyvenimo drau
gui, rugsėjo 22 d., 1946, ačiuo- 
ju visiems giminėms ir drau
gams, kurie mano liūdnoje 
valandoje dalyvavo šermeny
se ir laike laidotuvių. Dėkoju 
tiems draugams, 
lėdami dalyvauti 
prisiuntė laiškais 

Taipgi dėkoju
Petrikienei už sakytą taip tin
kamą kalbą ant velionio ka
po. Dėkoju giminėms ir drau
gams, kurie prisiuntė gėlių: 
J. Valenčių šeimai, P. A. Juo
dzevičiams, W. A. Baltrušai-
čiams, F. VonDerlinn šeimai,; toms valstybėms be 5-kių me- 
Mr. & Mrs. Salerno, V. Pa-, tų plano?. . . Kas iš lietuviškų 
povaro, F. Papovaro, L. Ma- oportunistų apsiimtų už kara- 
cina, Pettit šeimai ir Glen- lių bile kokiai valstybei, su 
more Novelty Co. dirbtuvės 
darbininkams. »

Branginu visus dalyvius šer
menyse ir palydovus į kapines, 
negalėdama atsiteisti, išreiškiu 
gilią padėką visiems daly
viams.

Taipgi dėkoju graboriui F. 
W. Shalins, kuris tinkamai pa
tarnavo laidotuvių pareigose. 

Velionis Juozas Sadauskas 
palaidotas 25 d. rugsėjo, 1946, 
Cypress Hills kapinėse. Tegul 
ten ilsisi amžinai mano myli
mas gyvenimo draugas!

Judita Sadauskiene.

pa- 
cere-

Johannes Steel, žinomasis 
radio komentatorius ir prakal-

Hnteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas

Užlaiko Valgių ir Gėriiitiį Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI.

New Ybrką nuo sekmadie
nio užklupo šalčiai. Tempera
tūra pirmadienį buvo nupuo
lus iki 47, antradienį — 45, 
trečiadienį — 46.

šoma užsirašyti (to enroll) 
Darbo Partijos (American 
Labor Party balsuotojais.

Lapeliai spausdinti Laisvės 
spaustuvėje, ten jų dar gali
ma aguti. Prašome paimti nu
nešti lapelių į šapas, draugijų 
susirinkimus ir bile kur, kur 
sueisite lietuvius pirm - regis
tracijos ir per tą. savaitė, 7-12 
šio

bininkas, buvęs Paryžiuje tai
kos konferencijos tėmytoju, 
kalbės šį sekmadienį Brighto- 
ne, Community Center, 3200 
Coney Island Ave.

Paštas Praneša

menesio.
Brooklyn© Pažangiųjų 
Lietuvių Rinkimų 
Komitetas,
419 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Grand Central Palace 
Įdomi Paroda

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša, 
kad jau pradedama siųsti 
pundeliai (parcel post) ir Chi- 
nijon, išskyrus Mandžuriją ir 
provincijas Shansi, Suiyuan, 
Chahar, taipgi Mongoliją.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

"L 1. PIANO TUNING &
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

p

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer ADAM V. WAIMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENTISTAS

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergrec* 4-9612

kokia meile ir drąsa?
“Turiu labai daug tokių 

klausimų, bet neturiu laiko ir 
vietos. Tik norėčiau žinoti, ar 
lietuviški oportunistai paspės 
patarnauti ir varpeliais 
skambinti visoms toms
monijoms klupčiodami, be 5 
metų plano?”

Sveikas būdamas, d. Miller 
skaitė mūsų spaudą, dalyvavo 
susirinkimuose, dirbo daug 
Lietuvos žmonėms drabužių 
taisyme - pakavime. Negavus 
žinių apie tą visą, be abejo, 
jam turėjo būti tikrai nuobo
du. Dabar jis jau gauna dien
raštį Laisvę. Tačiau tas dar 
nepavaduoja laiškų ir atlan- 
kymo. Kam galima, reikėtų 
draugui suteikti džiaugsmo ir 
tuomi.

Šią savaitę Grand Central 
Palace, New Yorke, vyksta 
labai įdomi visokiausių maši
nų paroda. National Business 
Show, kaip oficialiai ši paro
da vadinasi, išstatė nepapras
tai įdomių mašinų, kurias ligi 
šiol mažai kas buvo matęs.

International Business Ma
chines Corporation yra šios 
parodos vyriausiuoju rengėju, 
o ši korporacija, kaip žinoma, 
aprūpino biznių ofisus pačio
mis moderniškiausiomis maši
nomis ne tik Amerikoj, bet ir 
daugybėj kitų psaulio kraš-

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
V AL ANDOS:

9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.
Išskiriant trečiadieni 

ir sekmadienį. BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

♦

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergrecn 4-8054

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL.. EVERGREEN 8 9779

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

__ i j 9—12 ryte Valandos: j_ g vakare
«

Penktadieniais Uždaryta

Te!. SOuth 8-5569

i!Š

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

DEAN
15 jewel* . . . $2475

CAMBRIDGE 
15 . $297i

BEATMd 
u k.. 12971

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




