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Negirdėti Stebuklai.
Kas Jie Per Vieni?
Sudiev, Proteli! 
Nebesusikalba.
Hitlerizmo Nuodai

Kolegijose.
Rašo A. BIMBA

............ v
Nacių okupacijos metu Lie

tuvoje buvęs, veikęs ir kovo
jęs .didelis “požemis,” kurio 
aukščiausiu vadu buvęs “Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.” Tasai Komitetas 
dabar atsiunčia Amerikon sa
vo agentus.

Taip mus vienu balsu infor
muoja klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų spauda.

★ ★ ★
Dabar pagalvokite apie to

kį stebuklą: Tasai jų “pože
mis” kovojo prieš nacius, na
ciai to “požemio” žmones 
“gaudė,” “korė,” “šaudė” ir 
“kankino.” Bet visas tasai 
“požemis,” tačiau, kartu su 
tais naciais pabėgo iš Lietu
vos Vokietijon? Pabėgo pas 
tuos savo “kankintojus” ir 
“žudytojus”!

Argi ne aišku, kad tasai 
“Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto” “požemis” bu
vo hitlerininkų sąjūdis? Af- 
gi ne aišku, kad to “požemio” 
misija buvo agentauti na- 
naciams, padėti jiems kovoti 
prieš tikrąjį požemį — prieš 
partizaninį judėjimą?

Tiktai tas išaiškina tą “ste
buklą,” jog tasai jų “pože
mis” atsidūrė pas nacius ant 
burdo Vokietijoje, kai naciai 
buvo išgrūsti, išmušti iš Lie
tuvos:

Aišku dabar, kas per paukš
čiai atvažiuoja Amerikon.

Labai įdomi transformacija 
įvyko klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų spaudoje. Jų 
laikraščiuose nebeliko nė kris
lelio savistovaus protavimo. 
Už visus jų redaktorius atpro- 
tauja “LAIC” (“Informacijų 
Centras”).

“LAIC” leidžia aplinkraš
čius, duoda instrukcijas, kepa 
melus, o Keleivis, Naujienos, 
Amerika, Darbininkas, Drau
gas, Vienybė ištisai visus per- 

ę spausdina. Paskaitei vieną tų 
’ laikraščių, nebėra reikalo 

skaityti kitą. Visi ant vieno 
kurpalio- užtraukti!

Tų laikraščių redaktoriai 
paėmė vakacijas: atsisveikino 
su nepriklausomu protavimu!

Beje, atsimenate, kaip Ame
rikos Lietuvių Taryba prieš 
kiek laiko buvo surikus, kad 
jai reikia 52 tūkstančių dole
rių “LAIC” užlaikymui. Gri
gaitis, šimutis ir Vaidyla sa
kė, kad jie varys vajų, kol 
visa ta milžiniška suma bus 

f sukelta.
Bet nesukėlę nė trečdalio 

tos sumos, staiga nutilo. Kas 
pasidarė? Kur Taryba gauna 
tuos desėtkus tūkstančių dole
rių užlaikymui prie “LAIC” 
gal viso tuzino riebiai apmo
kamų agentų ir leidimui tų il
gų cirkuliarų?

Ir kodėl Bendrasis Fondas 
s neskelbia atskaitų ? Kur eina 

tie šimtai tūkstančių dolerių, 
kuriuos Bendrasis Fondas gau
na iš National War Fund ir 
lietuviškos visuomenės?

Gal iš tų atskaitų paaiškė-. 
tų, iš kur tą živnastį gauna 
tie neperstojančių plaukti 
plaukti LAIC fašistinių cirku
liarų autoriai?

Būtų, labai įdomu, pavyz
džiui, jeigu bešališka lietuvių 
komisija paimtų ir peržiūrėtų 
Bendrojo Fondo ir LAICo 
įplaukas ir išlaidas!

Naujienų redaktorius sukai
tęs tvirtina, kad chinietis 
Soong, Chiang Kai-sheko pa- 

, siuntinys, nuvažiavęs Mask
von ir atėmęs iš Stalinp pas
kutinius marškinius. Stalinas 
turėjęs viską atiduoti, nes pa
bijojęs atominės bombos!

Betgi tos pačios menševikiš- 
kos vieros amerikietiško “The

(Tąsa 5-me pusi.)
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REPUBLIKONAI DARBUO
JASI PRIEŠ GERESNE 
BEDARBIU APDRAUDĘ

Sovietinis Žurnalas Smerkia
Grūmojimą su Atomine 

Bomba Viešpataut Pasauliui

AMERIKOS KARIUOMENĖ 
ATVYKO I ANTRA JAPO

NIJOS SALA, KYUSHU
Washington. — Darbo 

Dienęs šventėje republiko- 
nų senatorių vadai A. Van
denberg ir Robert A. Taft 
taip pat sušilę darbavosi 
prieš sumanymą, kuris rei
kalauja paplatinti bedarbių 
apdraudos įstatymą ir mo
kėti bedarbiui iki $25 sa
vaitinės pensijos iki 26 sa
vaičių per metus. Taftas ir 
Vandenbergas stengiasi pa
likti atskiroms valstijoms 
teisę tik tiek mokėti bedar
biams, kiek jos nori.

Liudytojams už reikalą 
pagerint bedarbių apdrau- 
dą Vandenbergas pasakojo,

CHIANG KAI-SHEK KALBA 
APIE NUOLAIDAS VISOM 
POLITINĖM PARTIJOM

Chungking. — Vidurinės 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas žadėjo stengtis, 
kad greičiau būtų įvykdyta 
konstitucinė demokratija 
Chinijoj. Jis taip pat keti
no visas politines partijas 
pripažinti teisėtomis ir pa
naikinti cenzūrą. Bet 
Chiang Kai-shekas nepripa
žino “privačių partijinių ar
mijų”. Čia jis turėjo galvoj 
ypač komunistines armijas.

Tuo pačiu laiku Chiang 
Kai-shekas ketino lygiai 
teisingai elgtis su visomis

AMERIKIEČIAI RUOŠIA
SI TOKIO UŽIMTI

Yokohama, rugs. 4. — A- 
merikos kariuomenė ruošia
ma užimti Japonijos sosti
nę Tokio šiomis dienomis.

Generolas MacArthur iš
leido įsakymą, jog ameri
kiečiai gali imti iš japonų 
visus reikalingus savo ka
riuomenei daiktus.

Pittston, Pa.
Rugsėjo 3 d. mire Anna 

Zincavage, 85 Center St., 
Pittston, Pa. Laidotuves į- 
vyks šį ketvirtadienį 2 vai. 
popiet.

Mrs. Anthony Doble.

Stalino Kalbos Tekstas Dėlei Japonijos Pasidavimo
London. — Generalissi

mus Stalinas rugsėjo 2 d. 
pasakė sekamąją kalbą per 
Maskvos radiją dėlei Japo
nijos besąlyginio pasidavi
mo pasirašymo:

Draugai, tautiečiai ir 
tautietės:

Šiandien, rugsėjo 2 d., 
Japonijos valstybės ir gink
luotų jėgų atstovai' pasira
šė besąlyginio pasidavimo 
aktą.'

Visiškai sumušta jūrose 
ir ant žemės ir visomis pu
sėmis apsupta Jungtinių 
Tautų ginkluotų jėgų, Ja
ponija pripažino savo su
mušimą ir sudėjo ginklus.

Du pasaulinio fašizmo ir 
pasaulinio užpuolimo lizdai 
buvo susidarę šio pasauli
nio karo išvakarėse — Vo

būk didžioje daugumoj val
stijų esą mokama bedarbiui 
iki $20 pensijos per savai
tę; tai esąs mažas skirtu
mas nuo $25.
♦Tarptautinės Mašinistų 

Sąjungos (unijos) pirmi
ninkas Harvey W. Brown 
tatai užginčijo. Jis parodė, 
kad visoj, eilėj valstijų be
darbiui teduodama, prade
dant nuo $4 ar $5, ir pensi
ja temokama per penkias 
iki 20 savaičių. Tarp kitko, 
Brown įspėjo, kad per 15 
mėnesių bus bent 10 milio- 
nų bedarbių.

ginkluotomis chinų jėgomis, 
jei jos pasiduos perorgani
zavimui iš jo valdžios pu
sės ir klausys jos įsakymų.

Iš Chiang Kai-sheko kal
bos, pasakytos dėlei Japo
nijos pasidavimo, buvo su
prantama, kad visiems iš- 
mobilizuotiems kareiviams, 
taigi ir komunistams, bus 
duodama žemės.

Komunistai reikalauja 
demokratinės tvarkos už
tikrinimo pirma, negu jų 
armijos pasiduos centrali- 
nei Chinijos valdžiai.

Truman Duosiąs Pasiū
lymą Atomą Kontrolei

Washington, rugs. 4. — 
Prez. Trumanas šią savaitę, 
sakoma, duos kongresui pa
siūlymą pavesti Tarptauti
nei talkininkų žinybai ato
minės bombos sekretus ir 
jos kontroliavimą.

Anglijoj ir toliau bus rek
rutuojami vyrai į verstiną 
kariuomenes tarnybą.

Franci jos Kom. Partija 
turi 100,000 narių.

Kareiviai užsitarnavę 80 
punktų bus paleidžiami.

kietija vakaruose ir Japoni
ja rytuose. Tai jos užkūrė 
antrąjį pasaulinį karą. Tai 
jos pastatė žmoniją ir civi
lizaciją ant sunaikinimo 
kranto. Pasaulinio užpuoli
mo lizdas vakaruose panai
kintas jau pirm keturių mė
nesių, ir to pasėkoje Vo
kietija buvo priversta pasi
duoti.

Keturiais mėnesiais vėliau 
tapo panaikintas pasaulinio 
užpuolimo lizdąs rytuose, ir 
to pasėkoje Japonija, svar
biausia Vokietijos sąjungi
ninkė, taip pat priversta 
pasirašyti pasidavimo ak
tą.

Tatai reiškia, jog Antra
sis pasaulinis karas pasi
baigė. Dabar mes galim pa
sakyti, kad jau laimėtos vi

Maskva. — Sovietinis 
žurnalas Naujieji Laikai 
smerkė tuos Amerikos laik
raščius, .kurie reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos, 
“grumodamos atomine 
bomba viešpatautų pasau
liui.” To reikalavo ypač 
Hearsto - Pattersono - Mc- 
Cormicko spauda.

“Šie atviri imperialistai 
užmiršta istorijos pamo
kas”, rašo tas žurnalas: 
Jie neprisimena, kaip žlugo 
hitleriniai planai pasauliui 
viešpatauti, pasiremiant 
laikine savo technikos pir
menybe.

“Daugelis kitų kraštų tu
ri mokslininkus, studijavu
sius, kaip skaldyti atomus, 
ir jie taip pat su padvigu
binta energija dirbs, kad 
išrastų lygiai gerus ginklus 
arba dar geresnius.

“Pamatiniai dalykai apie 
atominę bombą yra gerai

Įkalintas Japoną Gene
rolas Yamashita

Baguio, Filipinai, — Ja
ponų generolas Tomoyuki 
Yamashita pasidavė Ameri
kos generolui Wainwrigh- 
tui, buvusiam japonų belai
sviui. Yamashita tapo įka
lintas. Pasiduoda ir 40,000 
japonų kariuomenės, užsili- 
kusios Filipinuose.

Filipinų sostinės Manilos 
laikraščiai reikalauja mir- 
čia nubausti gen. Yamashi- 
tą kaip karinį kriminalistą.

Japonu Caras Pasakė ‘'Dva
siom,” Japonija Sumušta
San Francisco. — Japo

nijos imperatorius Hirohito 
su pačia aplankė tris šven
tyklas ir besimelsdamas pa
sakė savo tėvų-protėvių 
dvasioms, kad japonai pra
kišo karą, kaip pranešė To
kio radijas.

Pranešama, kad šį ket
virtadienį prasidės visuo
tinas japonų pasidavimas 
chinam.

so pasaulio taikai reikalin
gos sąlygos.

Reikia pastebėti, kad ja
ponai įsiveržęliai padarė 
nuostolių ne tiktai mūsų 
talkininkams — Chinijai, 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Didžiajai Britanijai. Jie 
taip pat padarė labai, rimtų 
nuostolių mūsų kraštui. 
Mes todėl turime suvesti 
Speciales savo sąskaitas su 
Japonija.

Japonija pradėjo užpuoli
mą prieš mūsų šalį jau 1904 
metais, rusų-japonų karo 
laiku. Kaip gerai žinoma, 
l|904 m. vasaryje, dar bei
nant deryboms tarp Japo
nijos ir Rusijos, Japonija 
pasinaudojo carinės val
džios silpnybe ir netikėtai, 
iš pasalų, nępaskelbus ka

žinomi, ir tiktai laiko klau
simas, kada bet kuris kitas 
kraštas galės pasidirbti a- 
tominių bombų.”

Naujieji Laikai pritarė 
sumanymams, siūlantiems, 
kad tarptautinė valstybių 
organizacija kontroliuotų a- 
tominę jėgą.

Įvairios valstybės turėtų 
pasidalinti visomis turimo
mis žiniomis apie atominę 
jėgą; “tai būtų geriausias 
dalykas pasitikėjimui tarp 
visų taiką mylinčių ūbautų,” 
sako Naujieji Laikai:

“Visiem sveikai protau- 
jantiem žmonėm yra aišku, 
jog atominės bombos atra
dimas neišsprendžia jokių 
tarptautinių klausimų nei 
vidujinių klausimų paski
ruose kraštuose. Jei kas už
siima apagaulingomis sva
jonėmis šiuo klausimu, tai 
neišvengiamai turės nusi
vilti.”

Reikės Skaitytis su
Darbininkais,-Ickes

Baltimore. — Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalų se
kretorius' Hafold Ickes, kal
bėdamas čionaitiniame su
sirinkime Darbo Dienoj, sa
ke, jog turi būti duota pro
ga visiems darbininkams 
dirbti.

Jis pripažino politinę 
darbininkų, jėgą ir nurodė, 
kaip Anglijos Darbo Parti
ja laimėjo rinkimus. Ickes 
priminė valdančiajai Ame
rikos klasei, kad ji galės su
silaukti nesmagesnio sau 
dalyko, negu Naujoji Daly
ba.

Tegu Valdžia Veda
Aliumino Fabrikus

Pittsburgh, Pa. — CIO 
pirmininkas Philip Murray 
patarė valdžiai atidaryti 
septynis aliumino fabrikus, 
kuriuos kompanijos užda
rė. Tie fabrikai pastatyti 
valdžios lėšomis. Juose gau
tų darbo bent 20,000 darbi-

I ninku.

ro, užpuolė mūsų šalį ir ata
kavo rusų laivyno dalį Port 
Arthuro srityje, kad suža
lotų kelis Rusijos karo lai
vus ir gautų Japonijos lai
vynui patogią poziciją.

Charakteringas dalykas, 
jog 37 matais paskiaus Ja
ponija pakartojo lygiai to
kį pat pasalingą žygį prieš 
Jungtim Valstijas, kuomet 
ji 19*41 m. užpuolė Jungti
nių Valstijų laivyno bazę 
Perlų Uoste ir išmušė iš 
veikimo tam tikrą skaičių 
tos valstybės karo laivų.

Kaip gerai žinoma, Ru
sija tada kare su Japonija 
buvo sumušta, ir Japonija 
pasinaudojo carinės Rusijos 
sumušimu, kad išveržtų pie
tinį Sachaliną iš Rusijos, 
kad sustiprintų savo vyra

Yokohama, rugs. 4. — A- 
merikos lėktuvai atgabeno 
savo kariuomenės dalinius 
į Kyusku, pietinę Japonijos 
salą. Amerikonai tuojau už-į 
ėmė Kanoya lėktuvų aikš- I 
tę. Netrukus jie užims žy-, 
miuosius Kyushu uostus.

Svarbiausioje Japonijos; 
saloje Honshu amerikonai j 
perėjo per Tama upę prie 
sostinės Tokio.

Amerikos laivyno koman
da įsakė savo jėgoms “stip
ria ranka valdyti japonus.”

Tokio srityje jankiai už
ėmė jau daugiau kaip 720! 
ketvirtainių mylių plotą.

ANČIAI UŽĖMĖ SINGAPORE 
IR HONG KONG4, KURI 
CHINA! NORI ATGAVT

Kandy, Ceylon. — At
plaukė Anglijos karo lai
vai į Singapore tvirtovę, 
pietiniame Malajų pussalio 
gale. Japonai buvo atėmę 
Singapore iš anglų pirm 
pusketvirtų metų.

Japonai pasidavė talki
ninkams Sabange, šiaurva
kariniame Sumatros salos 
gale, Rytinėje Holandų. In
dijoje.

Anglai užėmė Hong Kon
gą, pietiniai-rytiniame Chi-

Skiria Japonijos Seimo 
Rinkimus

Tokio. — Japonų vyriau
sybė paskyrė seimo rinki
mus 1946 m. sausio 12-31 d.

Didžiųjų talkininkų pa
reiškimas Berlyno-Potsda- 
mo konferencijoj ‘ reikala
vo laisvai išrinktos, demok
ratinės valdžios Japonijai.

Kongresmanas Sabath 
reikalauja paleisti iš ka
riuomenės visus tėvus.

5,000 darbininkų demon
stravo Milwaukee Darbo 
Dienoj.

Windsor. — 12,000 Fordo 
darbininkų nubalsavo strei
kuoti.

vimą Kurilų salose ir taip 
užrakintų mūsų kraštui vi
sus kelius į vandenyną ry
tuose, taigi ir visus kelius 
iš Sovietinės Kamčatkos ir 
iš Sovietinės Ochotsko Jū
ros.

Buvo aišku, kad Japonija 
siekė išplėšti iš Rusijos vi
sas jos žemes Tolimuosiuo
se Rytuose.

Tuomi, tačiau, nesibaigia 
plėšikiški japonų veiksmai 
prieš mūsų šalį. 1918 me
tais, po Sovietinės santvar
kos įsikūrimo mūsų šalyje, 
Japonija, pasinaudodama 
tuometiniu priešišku nusi
teikimu Didžiosios Britani
jos, Franci jos ir Jungtinių 
Valstijų linkui Sovietų ša
lies ir pasiremdama pagal
ba iš jų pusės, vėl užpuolė

Japonai nuolankauja a- 
merikonams. Amerikos Aš
tuntosios armijos koman- 
dierius gen. R. L. Eichel
berg vengia japonų kiršini- 
mo. Jis uždraudė savo ka
reiviams atminėti ginklus 
iš civilių gyventojų ir įsa
kė tik pranešti vietinei ja
ponų policijai apie ginklų 
turinčius japonus.

Japonų imperatorius Hi
rohito savo pranešime sei
mui apie Japonijos sumu
šimą ragino juos smarkiau 
dirbti ir uoliau tarnauti 
valstybei, negu bet kada.

nijos pajūryje. Anglam at
vykus, chinai užpuldinėjo 
japonus.

Chinijos valdžia žada at
einančioje talkininkų užsie
ninių ministerių konferen
cijoj kelti klausimą dėl to, 
kam turėtų priklausyti 
Hong Kongas. Angluos 
premjeras Attlee kiek pir
miau užreiškė, kad anglai 
nepaleis Hong Kongo iš 
savo rankų.

NUSIŽUDĖ JAPONŲ 
ADMIROLAS

Japonijos radijas prane
šė, kad nusižudė japonų vi- 
ce-admirolas Matsuo Mori- 
zumi, išsipjaudamas sau 
žarnas. Tuom jis pareiškė 
nusiminimą dėl Japonijos 
sumušimo.

Eksplozijoj 18 Ašmeną 
Sužeista

Užsikūrus ugnis Cofax 
Corp, šapos skiepe, 36-32 34th. 
St., Long Island City, išeksplo- 
davo prie adhesive tape» da
rymo vartojamus chemikalus. 
Nelaimės laiku ir gaisro gesi
nime sužeisti 8 gaisragesiai ir 
10 darbininkų.

mūsų šalį Tolimuosiuose 
Rytuose ir per ketverius 
metus teriojo mūsų žmones, 
plėšdama Tolimuosius Ry
tus. . q

Bęt dar ir tai ne viskas.
1938 metais Japonija vėl 

užpuolė mūsų šalį Chasan 
ežero srityje, arti Vladivos
toko, tikėdamasi apsupti 
Vladivostoką. O sekamais 
metais Japonija pakartojo 
savo ataka.

Šį sykį tatai buvo skirtin
goj vietoj, arti Chalchingo- 
lo, Mongolijos Liaudies Re
spublikos srityje, iš kur ja
ponai mėgino įsiveržti į So
vietų žemę, perkirst svar
biausiąją mūsų Sibiro-gele- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Pradeda Atsiminti Istoriją
Mūsų istoriniais priminimais pradeda 

mokintis ir Vienybės redaktorius. Tik 
todėl, kad Smetonos agentas Žadeikis 
tebetupi Washingtone, dar nereiškia, jog 
jis atstovauja Lietuvą. Tysliava jau sa
ko: .

“Bet nereikia pamiršti, kad caro Rusi
jos pasiuntinybe arba ambasąda taip pat 
labai ilgai buvo Washington^” (V., 
rugp. 31 d.).

Buvo, pakol visai supuvo ir tapo iš
mesta į šiukšlyną. Ėmė nuo 1917 metų 
iki 1932 metų Ąmerikos vyriausybei su
siprasti, kad caro Rusija seniai mirus 
ir amžinai palaidota, kad didžiausias ab
surdas svietą juokinti ir šerti tos Rusi
jos “pasiuntinius”.

Taip lygiai jau penki metai yra mirus 
smetoninė Lietuva. Jos vieton yra paki
lus naujoji Lietuva. O Washingtone te
besėdi smetoninės Lietuvos pasiuntinys 
ir mūsų vyriausybė jį tebepripažįsta. Ar 
bereikia didesnės kvailystės ir apgavys
tės?

0 Kodėl Jai Ten Blogiau?
Iš piktumo nė jų vardo teisingai nebe

mokėdamas parašyti, Tysliava šaukia: 
lietuviški komuhistai “diena iš dienos 
tvirtina, kad Lietuvai geriau priklausy
ti Sovietų Sąjungai.” Už tai jie esą am
žinai prakeikti! '[.'p

Betgi pats Tysli^a nepaduoda noi 
vieno argumento š tą komunistų
tvirtinimą. Visiškai n vieno! Kodėl? 
-Ogi todėl, kad jis jų, n^tyt, neturi.

Ir nėra jokio argumento. Kiekvienas 
žmogus, šiek tiek protująs ir šį tą nusi
manąs apie Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus, apie jų istoriją, apie jų geogra- 
ii ją, apie jų gamtinius turtus,, tuojau 
pasakys, kad jų visų gera, graži, šviesi 
ir laisva ateitis gali būti užtikrinta tik
tai Tarybų Sąjungoje. Tik toje didžiu
lėje socialistinių tautų šeimoje Lietuva 
tegali užtikrinti savo nepriklausomybę 
ir galimybės bujoti ekonomiškai, politi
škai ir kultūriškai.

Džiugi Žinia iš Argentinos
Urugvajaus savaitraštyj Darbe skai

tome korespondenciją iš Argentinos so
stinės Buenos Aires. Joje randame pra
nešimą, kad Argentinos fašistinė val
džia buvo priversta atidaryti kalėjimus 
nors daliai politinių kalinių, kurių tarpe 
randame ir lietuvių. Korespondentas ra
šo: ' .

Didelis masių spaudimas, įvairūs 
protestai ir fašistinės valdžios svyra
vimas, privertė visoje respublikoje ą- 
tidaryti kalėjimu ir koncentracijos 
stovyklų duris didžiumai demokrati
nės laisvės kovotojams ir priešfašis- 
tams. Kaip birželio pabaigoje, taip lie-

, pos pradžioje didžiuma politkalinių 
atgavo laisvę, kurie ilgą laiką buyo 
kankinami Neukeno, Villa Devoto, La 
Platos ir kituose kalėjimuose, o taip
gi ir saloje Martin Garcia. »

Kiek anksčiau atgavusių laisvę tar
pę randasi ir mūsų tautiečiai: J. Ja- 
piušaitis, S. Kučinskas, J. Januška, D. 
Jakubonis, K. Vanagas (šis daug pir
miau), o liepos 6 dieną atgavo laisvę ir 
Tadas Adomonis. Iš mūsų tautiečių 
daugiausiai teko nukentėti' drg. T. A- 

,/domoniui, nes jis buvo smarkiai dau
žomas, įvairiais būdais kankinamas ir 
elektrizuojamas. Nors draugai ,daug 
nukentėjo,. nuvargo, bet grįžo dvasi
niai stiprūs ir daugiau ųžsigrūdipę 
įęsti priešfašistinę kovą.

Pažangioji lietuvių kolonija $ų 
džiaugsmu sutinka draugus politkąli- 
niu§, grįžusius į laisvę.

Tikimasi, kad netolimoje ąĮeįĮyįe 
bus paliųosųpti ir kiti priešfaši’staį, 
kurių skaičius šiandien dar siekia virš 
kelių šimtų.

Turtinga Įvykiais Darbo Diena
Šių nfetų Darbo Diena buvo turtinga 

įvykiais, — diena, suteikusi Amerikos 
žmonėms nemažai džiaugsmo ir rūpes
čių.

Darbo Dienos išvakarėse Tokio uoste- 
(šarvuotlaivyj Missouri) įvyko istorinės 
ceremonijos — ceremonijos, kuriose Ja
ponijos viešpačiai oficialiai pasirašė po 
besąlyginio pasidavimo aktu; ceremoni
jos, po kurių Amerikos kariuomenė pra
dėjo masiniai keltis į Japonijos salas, į 
Japonijos žemę.

Ir pačiąją Darbo Dieną, kai Amerikos 
žmonės šventė ir džiaugėsi pergalėmis 
prieš fašistinę Ašį, tai mūsų kariai tūk
stantis po tūkstančio kėlėsi į Japonijos 
žemę, kad ją užimti, kad Japonijos ka- 
riuoipenę nuginkluoti, kad atitinkamus 
karo kriminalistus nubausti, kad nepri
leisti Japonijai atlikti tai, ką ji atliko 
praeityje!

Darbo Dienos išvakarėse Amerikos 
žmonės oficialiai, prezidento Trumano 
dekretu, šventė savo V-J Dieną — per
galės prieš Japoniją dieną.

Tas viskas Amerikos žmonėms, drau
ge ir darbo žmonėms, darė džiuginančios 
nuotaikos, raminančios nuotaikos Darbo 
Dieną. Jie džiaugėsi pergalėmis, jie ra
minosi, kad kito panašaus karo nebus.

Amerikos darbininkai šią savo dieną 
pasididžiuodami galėjo sakyti: Ne tik 
mūsų sūnūs frontuose, bet ir mes, gy
vendami namų fronte, labai daug prisi- 
dėjom prie pergalės pasiekimo, nes mes 
apginklavome mūsų kariuomenę!

Tačiau, greta tų džiuginančių dalykų, 
kuriais Amerikoj darbo žmonės džiau
gėsi Darbo Dieną, buvo jiems ir rūpes
čių. Rūpesčiai parėjo iš to, kad milijo
nams darbininkų grūmoja nedarbas, mi
lijonams darbininkų grūmoja skurdas 
kaipo pasėka karo pabaigos!
Teisingai visa eile organi

zuotų darbininkų vadų, 
savo kalbose, sakytose Darbo Dieną, sa
kyte sakė, jog Amerikos darbininkai ne
sėdės1 susiėmę rankas ir netylės. Jię 
kovos ir vers vyriausybę ir kongresą rū
pintis, kad šalis nebūtų įstumta į nedar
bą, į krizį, į skurdą.

Žvėrys
Paleistieji Amerikos karo belaisviai, 

ilgai sėdėję nelaisvių stovyklose Japoni
joje ir jos užvaldytuose kraštuose, labai 
skundžiasi japoniškų viešpačių ir jų pa
kalikų žiaurumais. Mūsų belaisviai buvo 
mušami, kankinami ir badu marinami.

Vadinasi, japoniškieji imperialistai su 
karo belaisviais elgėsi beveik taip, kaip 
jų sėbrai Vokietijoje, kaip naciai.

Tai bjaurus, smerktinas elgęsis!
Kai Japonija bus užimta, atitinkami 

mūsų valdžios pareigūnai turėtų suimti 
visus, kurie atsakomingi už belaisvių 
kankinimą ir badu marinimą, ir juos tu
rėtų atsakančiai pabausti!

Artojas
z

Su tekančios saules pirmais spinduliais 
Išėjęs į lauką jis arė dirvoną.
Juodavo velėnos ir rėžiais giliais
Garuodamos griuvo ant šono.

Sunki buvo orė ištryptų laukų. 
Arklys įsirėžęs vos traukė noragą. 
Praėjo čia koja plieninių pulkų, 
Sumynus į pūdymą želiančią vagą.

Per dieną užgulęs hnt arklo aštraus, 
Jis žemę iš naujo gyventi pakėlė, 
'O gęstanti saulė nuo žemo dangaus 
Kaip milžiną sekė ji ilgu šešėliu.

Iškinkė jis arklį pūslėta ranka
Ties sutemoj nykstančia lauko vagak 

Kostas Korsakas.

Tėviškės Obelei
Obelėlė liauna, obelėlė puri, 
Tu auksiniais žiedais pasipuošti turi.

Tau pavasarį drungnas vėjelis papūs 
Ir supūs perlinius nuostabius lapus.

Ir gyvybė šita tau į kūną įeis
Ir nųjįnksi žemyn deimantų obųoliąis.

Tų klestėti gimei, tų gyventi turi, 
Obelėle liauna, obelėle puri.

• Mieželaitis.
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Amerikos Komunistų Partija
Už Parbus Visiems '

Amerik. Komunistų Par
tija išleido svarbų pareiški
mą dėl rekonversijos ir 
Kongresan įneštojo biliaus 
“S-380”, kurio tikslas yra 
garantuoti darbą kiekvie
nam darbininkui. Jeigu to 
negali kur padaryti priva- 
tiškoji pramonė, valdžia 
turi ateiti ir gelbėti darbi
ninkus nuo nedarbo.

“Šio biliaus priėmimas 
reikalingas apsaugojimui 
militarinės pergalės ant fa
šizmo,” sako Komunistų 
Partija, “ir užtikrinimui 
pasaulinės taikos, taip pat 
sudarymui svarbiausio pa
mato dėl gerbuvingos Ame
rikos ir gerbuvingo pasau
lio.

“Nuo aštuonių iki dešim
ties milionų darbininkų lau
kia ūmaus paleidimo iš dar
bo. Septyni milionai ar 
daugiau karių sugrįš namo' 
ir reikalaus darbo. Įmonės 
užsidarinėja per visą šalį. 
Uždarbiai krinta žemyn ir 
žmonių perkamoji jėga to
lygiai mažinasi. Juodvei- 
džiai darbininkai, jaunieji 
darbininkai ir milionai mo
terų, kurie pirmu kartu bu
vo gavę darbus, dabar iš
metami laukan ir susiduria 
su ateitimi be apsaugos.

“Nedarbas, stoka saugu
mo arba grįžimas į nelem
tąsias praeities sąlygas yra 
priešinga kaip tiktai tam, 
už ką mes kovojome šiame 
kare prieš fašizmą. Ameri
kiečiai tikisi, kad bus išpil
dytas tas pažadėjimas tau
tai, kuri padarė preziden
tas Rooseveltas, atseit, tei
se į darbą. Tasai pažadėji
mas randasi Roosevelto pa
tiektajam Antrajam Eko
nominių Teisių Biliuje.”

Dabar žodis priklauso 
Kongresui. Dabar nuo Kon
greso priklauso, ar mes žy
giuosime pirmyn į gerbu- 
vingą Ameriką, ar grįšime 
į masinį nedarbą įr ekono
minę suirutę. Valdžia tu
ri įsimaišyti, jeigu mes no
rime išvengti krizės ir ma
sinio nedarbo pokariniame 
laikotarpyje.

Komunistų Partija karš
tai pasisako už Kongrese į- 
neštąjį “Mųrray-Pųtnam 
Full Employment Bill ‘ (S- 
380)”. “Tame biliuje,” sa
ko pareiškimas, “randasi 
toks paprastas principas, 
kurio Kongresas nebegali 
ilgiau vengti. Tai principas 
valdžios atsakomybės, kad 
jinai, veikdama dėl labo vi
sų žmonių, turi užtikrinti 
pragyvenimą kiekvienam a- 
merikiečiui, kuris nori dirb
ti.” a Kai privatinis biznis 
nebepajėgia aprūpinti ame
rikiečių darbais, valdžia 
privalo įsimaišyti ir panau-

------ ----- ------------------ t-------- 
dotį savo galią tokiam ap
rūpinimui. Ifomunistai nu
rodo, kad šiandien padėtis 
labai rimta ir kad Kongre- 
są& turi veikti be jokio del
simo.

“Jeigu Kongresas būtų šį 
bilių priėmęs anksčiau,“ 
skaitome Komunistų Parti
jos pareiškime, “mūsų . ša
lis nebūtų atsidūrusi rim
toje nedarbo krizėje. Val
džia būtų galėjusi' tuojau 
mestis į didžiulę viešųjų 
darbų programą, kuri būtų 
suteikus darbo iš karinės 
pramonės paleistiems dar
bininkams ir būtų užtikri
nus darbus daugeliui paleis
tų veteranų. Bet Kongre
sas lošė su kiekvienu pasiū
lymu, arba atvirai atmetė 
kiekvieną pasiūlymą pasi
ruošti pramonės rekonver- 
sijai”. ‘ z " ’ /

Kongresas, teigia komu
nistai, pasidavė spaudimui 
ir įtakai reakcinio kapitalo. 
“Bet dabar Kongresas turi 
veikti visumos gerovei ir 
priimti minėtąjį’ bilių. Jisai 
turi liauties veikęs tiktai 
monopolistinių interesų la
bui, nes tatai įtraukė šią 
šalį į dabartinius sunku
mus.”

Komunistai pasmerkia 
hooverinius republikonus ir 
reakcinius demokratus, ku
rie tik gėdą daro atminčiai 
Roosevelto, ant kurio prog
ramos jie buvo išrinkti į 
Kongresą.

“Amerikiečiai yra pasiry
žę nebegrįžti į praeitį. Mū
sų žmonės atmeta bęt kokį 
ir kiekvieną pasiūlymą, ku
ris atsteigtų prieškarinio 
laikotarpio darbų lygį su 
jojo nesaugumu. Jiems jau 
užteko, ir perdaug užteko, 
huverįzmo ir plepėjimų apie 
‘free enterprise/ Jų pri
tyrimai jiems įrodė, jog 

šioje šalyje didesnis sau
gumas ir aukštesnis gyve
nimo lygis yra galimas 
daiktas.” / '

Prieškariniam laikotar
pyje nedarbas, žemas gy
venimo lygis ir kitos blo
gybės pilnai įrodė privati
nio kapitalizmo nepajėgu
mą. Sulaukę karo mes ne- 
palikome išimtinai tam pri
vatiniam kapitalizmui ap
rūpinti mūsų armiją gink
lais ir mūsų žmones gyve
nimo reikmenimis.

“Karo metu mūsų 
nes pilniausiai pamatė
ko komunistai savo pareiš
kime, “kad maksimum ga
myba ir pakankamai dar
bų visiems yra galimas 
daiktas. O tai buvo-atsiek
ta ne paliekant viską priva
tinės pramonės sauvaliavi
mui ir norams, bet įvedant 
valdžios kontrolę, planavi-

mą, direkciją ir atsakomy
bę. Tiktai taip buvo aprū
pinta darbu kiekvienas 
Šveikas ir pajėgus vyras, 
moteris visoje šalyje. Ame
rikos produktuviškoji galy
bė, iniciativynis genijališ- 
kųmas, josios darbininkų 
gabumai, tautos vieningu
mas ir pasiryžimas prisidė
jo prie paklupdymo ant 
kelių didžiojo žmonijos 
priešo - fašizmo. Mes bu-

naikinta. Šios istorine^ pa
mokos išmokė mūsų žmo
nes reikalą imti pamatiniai 
ir iki galo. Iš tų prityrimų 
kyla visoje šalyje reikalavi
mas teisės į darbą, kurią 
išreiškė prezidentas Roose- 
veltas.

“Aprūpinimas kiekvieno 
darbininko darbu reikalin
gas ne tik darbininkų kla
sės saugumui. Jis reikalin
gas gerovei visoms Ameri
kos žmonių dalims.

“Maksimum gamyba rei
škia gerbūvį kiekvienai a- 
pylinkei, kiekvienai valsti
jai, visai tautai. Tai reiš
kia pilną suvartojimą dar
bo jėgų, įmonių, įrankių,

zmo-
”, sa-

“Ąš’tįkiu į metinę algą prekinio laivyno jūrininkams 
ir. visieips'. darbininĮtaips,” j) a reiškė 'New Yorko miesto 
majoras LaGuardia. JijMęia pasirašo peticiją, kuria 
Karinė Daybo Tarybą raginama pakelti jūrininkams 
mažiąpsią mokestį ikį; 55c per valandą, kaip jie Jto rei- 
k'a|aųja. 'Priė jo randasi delegącija, atstovaujdnti tris 
CIO jūrininkystės unijas ir vįėn^ nepriklausomą.
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vom pasiekę pilną gamybą I gamtiškųjų šaltinių ir tech- 
dėl karo. Kodėl tas pat ne- Į nologinių pasiekimų, kad 
turėtų būti dėlei taikos?” pakelti gyvenimo lygį, kad 

“Pasiremdami tais prity- aukštesnes algas ir
rimais Amerikos žmonės sutelktl darbo progų vi- 
žada nesėdėti rarikas sūdė- Isieins . juodveidžiams, 
ję ir laukti, kol jų pragy- j moterims, veteranams, 
venimas ir ateitis bus su- i (Pabaiga Rytoj)

DĄRĘĮNĮIVKU SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

AR IŠIMT VAIKUI 
TONSILIUS?

Nesiskubinkite taip labai 
su vaiko tonsilių išėmimu, 
nors peilio artistai ir gan 
iškalbingai bandytų jus per
tikrinti.

Kiek tų tonsilių išlupinė- 
jama kasmet po tą visą 
mūsų plačią Ameriką! Są
žiningesni ir mokslingom 
gydytojai jau kelinti metai 
pradėjo medicinos žurna
luose smer 
kūdikių mė

besaikį 
_ „imą. Tie 

gydytojai teisingai išva
džioja, kad iš šimto tonsi- 
linių operacijų tegalima pa
teisint gal vieną,- o gal dvi 
—ne daugiau.. Tik yienas 
arba du procentai iš viso
kių tpnsilitą nuotikių gal 
ir verta išimt operacijos 
keliu. O visi kiti beatodai-' 
riniai tonsilių mėsinėjimai 
visai be reikalo, tik komer
ciniais sumetfrnais, tik biz
nio ir pasipelnymo išskai
čiavimais daromi. \

Vaikui iš to naudos jo
kios, o žalos tiek ir tiek! 
Negaila būtų tų 50-75 dol., 
bet gaila tonsilių, tų speci
fiškų, pačios gamtos duotų 
organizmo saugotojų y nuo 
visokių bakterinių apsikre-. 
tiiųų. '

Vaikui tonsiliai ypatingai 
reikalingi. Jie — lyg kokios 
nuolatines biocheminės la
boratorijos, kur iš suvirš
kintų bakterijų gaminama 
priešnuodžiai, antitoksinai, 
Imuniteto dariniai. Laikui 
bėgant, vaikui einant didyn, 
jo organizmo atsparumas 
ligoms, tonsilių dėka, ‘ jau 
spėjo ant tiek padidėt, kad 
tonsiliams mažiau esti dar
bo, ir jie todėl rečiau tepa- 
brinksta. Jie eina po trupu
tį mažyn ir pasidaro “nor
malūs.” '

Tik chroniškai apkrėsti ; 
tonsiliai, kurie } nebespėja 
atsigauti ir pasilieka bak
terijų apgalėti, tik tokie 
“infektuoti” tonsiliai gali
ma vaikui ir išimti. Kai su
augusiam, tai net ir tokiais 
atvejais galima apseiti be; 
peilio, be operacijos, L

serga, liežuvukas jam lyg 
suaižėjęs, visas jis piktas, 
neramus. Ir, žinoma, jam 
patinę tonsiliai.

Peilio artistas prisimygęs 
jums aiškins, kad visas tas 
nesveikumas paeina nuo ne
sveikų tonsilių. Girdi, išim- 
si tonsilius, tai vaikas, kaip 
regi, atsigaus.

Netaip būta. Vaikas iš 
viso nesveikas, netikusiai 
maitinamas, stoka jam vita
miną, mineralų, trūksta 
jam gero, sutartingo vidi
nių (endokrininių) liaukų 
veikimo. Vaikas visas ne- . 
sveikas, tai nesveiki jam ir 
tonsįliai. Nesveiki tonsiliai 
tėra bendro liguisto paveik
slo dalelė'. Gali tokius ton- 
silius išimti, bet organizmui 
dėl to nieko nėra geriau. 
Tokį vaiką visą reikia nuo
dugniai gydyt, gerai pe- 
nėt, duot jam daug vitami
nų ir mineralų, gal ir liau
kų preparatų. Pasitaisys 
visas organizmas, tai ir 
tonsiliai.

Montello, Mass
Draugiška Pare ir Laisvės 

Piknikas
Rugpjūčio 11 d., Lietuvių 

Tautiško Namo Parke atsibu
vo draugiška pare. Pelnas bu
vo skiriamas sergančiam drau
gui Kazimierui Vasiliauskui. 
Surengė Liet. Literatūros 
Draugijos 6 kuopa. Dalyviai 
buvo sukviesti per telefoną ir 
žodžiu viens kitam pranešant. 
Susirinko 70 žmonių. Draugės 
moterys parūpino užkandžių, 
buvo alaus ir kito išsigėrimo. 
Visi ir visos labai gražiai lai
ką praleido, pelnas ir aukos 
sudarė draugui Vasiliauskui 
$122.25 paramos.

Drg. Vasiliauskas serga jau 
nuo balandžio mėnesio. Jis dė
jo visokias pastangas atgavi

mui sveikatos, bet kol kas ne
pavyko, kaip jis sako, nei li
goninė, nei daktarai neduoda 
pagalbos nuo tos ligos, kuri 
vadinasi “simphatic lukemia.” 
Draugas nežino, ar pasveiks 
ar ne, tai savo moterėi papa- 

e! šakojo, kaip jis norėtų būti 
% Su palaidotas. Keista liga, negir- 

trunipųjų bangų diatei’mija di, veidas sutinsta ir vėl at
galima net ir tokie apkrės-'slūgsta, kojos šaltos. Dakta- 
ti tonsiliai gražiai paliuo- i rai nemato vilties, bet Žmd- 
suot nuo bakterijų, galima'gus sako: “gyvenu kol kas, 
ir visai prašalint, sudžiovi- nes žmona gerai prižiūri, vie

nok galiu mirti bile kada.”

gyvenu kol kas,

nūs juos , diatermijos šiluma 
— electro - desiccation, el
ectro - coagulation of ton
sils.
”štąį jums paprastas vaiz

das. Vaikutis sunykęs, pa
blyškęs,’ m;/ ‘ 
menkai tevalgo 
viduriais, slogomis dažnai ! (Tąsą 5-me pusi.)

y . . .. > ,,c. ..

K. Vasiliauskas yra dien
raščio Laisvės skaitytojas. 
Kaip sveikas buvo, tai daug 
dirbo dėl Lietuvių Tautiško 
Namo, Liuosybės Choro ir dėl 
kitą organizacijų. Jis yrą Lie-ažakraujingas, f1™ organizacijų. Jis yrą pe- 

algo, iškeltais tuv!ų KPoperątyvo, Bridgewa- • 1 V • I z M. —



Trečiadienis, Rugsėjo Š, 1946;

■■■
Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Trečias puslapi!

MHKiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Sonia — Nau j os Bulgari j os 
“Teroras” Fašistams

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Prisiminę apie Sonią, 
naujosios Bulgarijos fašis
tai net sapne suklinka—Te
roras. Jiems turavoja fašis
tai visame pasaulyje, būk 
naujojoj Bulgarijoj nesą de
mokratijos, būk ten rinki
mai dabar negalėtų būti de
mokratiškais. Iš gailesčio 
Bulgarijos reakcininkams 
kartais cyptelėja net tar
tum demokratiški, bet iš 
fašistiškos propagandos “in
formacijų” lovio ilgai mitę 
žmonės.

0 visas tas šauksmas yra 
kilęs iš to, kad naujos Bul
garijos žmonės yra daug 
prisikentę nuo fašizmo ir 
baisiai jo neapkenčia. Bet 
už tai jie brangina iš savj 
eilių kilusius tokius žmones, 
kai Cola Dragoičeva, nuo se
novės jiems žinoma po vardu 
Sonia. Kas ji? Kokia ji? 
Apie ją daug kalba. Minios 
atsiliepia su pagarba ir mei
le, reakcininkai su baime.

Štai viena apie ją pasako
jamų istorijų.

Sonia, dabartinė Tėvynės 
Fronto nacionalio komiteto 
generalė sekretorė, į šią po
ziciją atkeliavo ilgu ir sun
kiu kovos keliu. Soniai esant 
dar jauna studente, 1923 
metais, jos tėvas, gelžkelio 
tarnautojas, buvo nužudy
tas už atsisakymą stoti į 
gestapo (fašistinę žvalgy
bą), tuomet buvusią kara
liaus Boris organizuojamą 
Bulgarijoj. Bet jaunuolė 
duktė, slaptos studentų or
ganizacijos vadovė ir toliau 
kovojo prieš karaliaus bai
sų terorą,’ siautusį tikslu 
sulaikyti darbininkus ir val
stiečius nuo paėmimo ga
lios į savo pankas.'

Teroro ranka, pagaliau 
dasiekė ir Sonią. Jinai su 
kitu komjaunuoliu 1925 
metais buvo užtikta polici
jos slaptos organizacijos 
raštinėj, Sofijoj. Atėjusius- 
juos areštuoti du policistus 
jiedu abu po vieną nudėjo, 
atėmė nuo jų amuniciją ir 
užsibarikadavo. Po to tie 
du jauni komunistai atlai
kė virš du šimtus policijos 
daugiau valandą laiko. De-

Beginner's Pattern

Ankstybo rudens vėsesnei 
dienai apsiaustinės suknelės 
ar lengvo ploščiuko forma 
9051 gaunama 16 iki 20 ir 34 
iki 48 dydžio.

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

»

sėtkus išmušė. Tačiau at
siųsti policijai pastprinimai 
jaunuolį nušovė. Sonia vie
na dar laikėsi šaudydama 
per vieną, tai per kitą lan
gą. Pagaliau, su aštuoniom 
žaizdom kūne, nusilpusi 
dėl nutekėjimo kraujo, jinai 
krito ant žemės.

Tokioje padėtyje Sonią 
areštavo ir nuteisė mirti už 
veikimą prieš vyriausybę, 
šešiom dienom prieš nužu
dymo dieną, Sonia pareika
lavo patirti jos sveikatą. Ją 
atrado nėščią, o Bulgarijos 
įstatymai neleido nėščias 
moteris žudyti. Mirties bau
smė jai tapo pakeista iki 
gyvos galvos kalėjimu. Ka
lėjime ji susilaukė sūnelio.

Dėl josios sūnelio arba, 
tikriau tariant, jo tėvo bu
vo ir dabar tebesama daug 
spėliojimų, bet savo sekre
tą tebežinanti tik viena mo
tina. Vieni spėjo, kad jos 
advokatas, kiti, kad kalėji
mo direktorius, dar kiti, kad 
kalėjimo sargas. Tačiau vi
si žino, kad jis išgelbėjo mo
tiną nuo mirties ir išaugo į
pavyzdingą jaunuolį, nors 
pirmus 10 gyvenimo metų 
išbuvo su motina kalėjimuo
se, kuriuose ne kartą tekda
vo būti ir su kriminalistais. 
Jos sūnus kovojęs Raudono
sios Armijos eilėse.

Faktinai, kalinė su sūne
liu taip buvusi populiariška 
Bulgarijos kalėjimuose, jog 
ją nuolatos kilnodavo iš vie
no į kitą kalėjimą, kad iš
vengti jos su kaliniais susi
draugavimo pasekmių. 0 
išvežamą ar atvežamą į ka
lėjimą ją visumet sutikda
vusios minios žmonių.

Pagaliau ją išleido iš ka
lėjimo, bet ištrėmė iš Bul
garijos. ?inai patraukė į vi
sų ištremtųjų globėją Mas
kvą, kur jau buvo Dimitro
vas ir kiti vadovaujanti 
Bulgarijos komunistai. Vie
nok jinai ten gyveno tik lai
kinai. Iš ten dar porą kartų 
buvo sugrįžusi į savo tėvy
nę su informacijomis nuo 
draugų slaptai komunistų 
organizacijai. 0 1942 me
tais jinai sugrįžo Bulgari
jon parašiutu su pirmąja 
grupe parašiutistų organi
zuoti masinį judėjimą prieš 
vokiečius, kovoti už savo tė
vynės išlaisvinimą. Bulga
rijos kvislingai buvo ją su
gavę, bet jinai vėl nuo jų 
ištrūko.

Darbininkų ir abelnai 
liaudies slepiama, jinai iš 
požemių vadovavo bendram 
priešfašistiniam liaudies ju
dėjimui. Jos planai ir veiks
mai buvę taip sėkmingi, 
liaudyje turėjo tiek pritari
mo, kad bęndram frontui 
nuvertus paskiausį nacių 
pastumdėlių rėžimą, 1944 
metų rugsėjo 9-tą, naujoji 
vyriausybė tuojau užėmė 
vietas ir lig šiol sėkmingai 
tebevairuoja išlaisvintos 
valstybės vairą.

Kaip toji gabi, politikė 
atrodo? Kaip galėtų atrody
ti tiek pergyvenus moteris 
- motina? Pavargusi? Taip. 
Ir sentelėjusi, tačiau anaip
tol nepasiruošusi į karšin
čius.

Sonios gražūs rausvi plau
kai vietomis prablankę, 
gelsvai-žalios akys atrodo 

pavargusios ir šiek tiek įdu
busios rūpesčių apvagota- 
me veide. Tačiau ji, griežta 
politikė, gabi darbininkų 
organizatorė, puikiausia 
kalbėtoja įdedanti kasdien 
mažiausia 18 valandų ener
gingo darbo. Kalbos entu
ziazme ji atrodanti gražuo
lė ir galinga. Liuoslaikiu su
sitikus asmeniškai, ji atro
danti tyki, kukli ir ne labai 
graži. Ją karštai myli visa 
liaudiška Bulgarija. Ir nėra 
to, ko jinai nebūtų pasiryžu
si atlikti savo liaudiškai tė
vynei. Su ja susidūrus liau
dies priešams nėra progos...

Už tai jinai ir jos draugai 
— dygus erškėtis po kepu
re visiems tiems, kuriems 
baisu liaudies laimėjimai.

Žymioji Tarybų Šaulė 
Baigė Universitetą

Liudmila Pauličenko

Amerikiečiams gerai pažįs
tamoji Liudmila Pauličenko, 
Tarybų Sąjungos didvyrė, ne
seniai užbaigė Istorijos De- 
partrpentą Kijevo Universite
te su tokiais pat puikiais po
žymiais, kaip kad ji baigė 
šaulės pareigas Odessos ir Se
vastopolio frontuose. Tikimasi 
iš jos žymios istorikės,

Pauličenkaitė buvo atvyku
si į Jungtines Valstijas prieš 
porą metų, po išbuvimo ilgo 
laiko’ frontuose. Jinai savo 
kreditui turėjo 300 nudėtų 
nacių.

Žymaus Žmogaus Rim
ta Žmona

Mrs. Erne Pyle, našlė žy
maus, kariškių pamylėto karo 
korespondento, žuvusio kare, 
atsišaukė į visuomenę mesti į 
šalį “visiškai ir tuojau” pla
nus statyti nepaprastus ir bran 
gius paminklus jos vyrui.

Našlė pareiškė, kad origina- 
lis planas sukelti $35,000 ir 
pastatyti jos vyro gimtajame 
Dana, Indiana, knygyną, buvo 
priimtinas. Bet, sako jinai, tas 
planas “paplito toliau visų 
leistinų ribų”.

Daržas Išalksta Žaliavos
Ar žinote, kad jūsų daržui 

reikia žaliavos, kaip kad ir 
jums patiems? Nurautas dar
žas galima išvarpyti, sulygin
ti ir apsėti žieminiais rugiais. 
Jie per rudenį priduos daržui 
gražumo, o vėlai rudenį ar 
anksti pavasarį apvarpyti že
mėn duos jai reikalingos ža
liavos.

Branginkite Vaisius Ir 
Daržoves

Nežiūrint, kad anf daržo
vių ir vaisių punktai panai
kinti, patartina taupyti, ke- 
nuoti kožną tinkamą daržovę 
ar vaisių. Daugelyje vietų pa
vasarinės šalnos ir paskui lie
tūs visai sunaikino sodų ir 
daržų derlių. Ateinančią žie
mą gali būti trūkumas daržo
vių ir vaisių.

MOTINA
Liūdi motina sena, 
Ilgisi sūnelių . . .
Vejai, pūgos, dargana— 
Nematyti kelio!...
Taip sunku, griaudu, baugu— 
—Ar sugrįš sūnučiai ?— 
Vėtra staugia už langų, 
Šaltas vėjas pučia .. .
Prigužėjo vokiečių! 
žudė visą šalį!'
Alpo žemė nuo kančių . . .
Išžengė sūneliai.
Jie išėjo su kariais \ 
Išvaduot tėvynės.
Daugel žuvo ją, jaunų, 
Tų, kurie ją gynė.
Rymo močia prie tvoros, 
Užsimetus skarą:
—Ar pagrįš dar jos vaikai? 
Kuomet baigsis karas? . ..
Na, motuše, neraudok:
Priešas išvarytas!
Po ilgos, sunkios žiemos 
Aušta giedras rytas!
Motušėle, pasidžiauk:
Priešas nugalėtas:
Sūnūs tavo greit sugrįš, 
žengs laukais gėlėtais! 
Pragiedrės dangus žydrai— 
Rūškanas — miglotas!
Darbo rankų jau senai 
Laukia žemės plotas! 
Ir kai saulė švies karštai 
Nusiblaivius orui—
Dalgės blizgančios žvangės!
Sutratės motorai!
Ir dabar štai jau visi
Naujo darbo imas,
Apie priešą vien beliks 
Šiurpus atminimas.
Miestai, kaimai vėl atgys
Buvę lyg apmirę, 
Jaunos dainos nuaidės 
Per laukus ir girią ...

Aldona KazanaviČienė.

So. Boston, Mass.
Iš Atsibuvusio Dienraščio 

Laisvės Pikniko Rugpj. 19, ' 
Montello

Šį metą kaip ir visumet, So. 
bostonietės turėjo prirengu
sio moterų stalą. Nors šiemet 
su maistu aplinkybės buvo 
sunkesnės, kaip kituomet, bet 
draugėms nuoširdžiai pasidar
bavus pelno liko $86.50.

Parengimui stalo daugiau
sia darbavosi dd. Buividai, 
Žukauskai, H. SimanaviČienė 
ir kitos.

Valgius aukavo: P. Žukaus
kienė, H. Tamašauskienė, B. 
Chubarkienė, Ona Zalubienė 
iš Medway aukavo sūrį. Pini
gais aukavo ALDLD 2-ros kp. 
moterys $5, K. Kazlauskienė 
$3. Po $1: A. Jankus, M. 
Dombrauskienė, Tamašaus
kienė, H. SimanaviČienė, P. 
Žukauskienė, K. 'Zinskienė, 
T. Niukienė, U. Kavaliunienė,1 
P. Traupis, L. žilaitis, J. Pu- 
kevičius, J. Sinkevičius, J. Bu- 
zevičius, J. Vaznis, Kaliošius, 
A. Buivid, E. Belekevičienė, 
A. Sabulienė.

Maisto moterų stalui auka
vo ir kitų koloniją draugės. 
Ypač norwoodietes gražiai 
prisidėjo' su skaniais namie 
gamintais valgiais. Bet drau
gių vardų aš neturiu, juos už
rašė dd. montellietės. Tikiu, 
kad jos paskelbs spaudoje 
vardus visų aukavusių drau
gią.

H. T.

Draugiškas ALDLD Moterų 
Išvažiavimas >

Literatūros Draugijos 2-ros 
kuopos moterys rengia drau
gišką išvažiavimą rugsėjo 
(Sept.) 9 dieną, dd. Tama
šauskų darže, 91 Gardner St., 
West Roxbury, Mass.

Šio parengimo pelnas ski
riamas supirkirpui kalėdinių 
dovanų Lietuvos našlaičiams. 
Nors Lietuva šiandien jau yra 
laisva, bet ji tebėra skaudžiai 
nuteriota baisiojo fašistinio 
žvėries. Į taip trumpą laiką ji 

dar nesuspėjo atsistatyti nau
jo gyvenimo bei pasigaminti 
pakankamai maisto, drabužių 
ir kitų būtinųjų gyvenimui 
reikmenų. Mūs pagAlba jiems 
šiandien labiausia reikalinga.
Todėl kviečiame visus atsilan
kyti ir paremti šį taip svarbų 
tikslą. I

M. K. SUKACKIENĖ
Iš Worcester, Mass., Naujos 
Anglijos Moterų Sąryšio pir
mininkė, dalyvaus mūsų išva
žiavime.

Kviečiame drauges ir drau-« 
gus ne tik iš Bostono ir apy
linkės, bet ir iš tolimesniųjų 
kolonijų. Vieta čia yra graži 
ir oras tyras. O mūs draugės 
gaspadinės pasirengusios pri
gaminti skaniausio namie ga
minto maisto, taip, kad pilnai 
patenkinus visus. Bus ir ska
nių gėrimą. Mes užtikrinam, 
kad visi smagiai praleisite 
dieną.

Nuoširdžiai kviečiame visus.
N.A.M. Sąryšio Komitetui
Naujos Anglijos Moterų Są

ryšio Komiteto posėdis, origi
naliai buvęs šauktas So. Bos
tone, taip pat perkeliamas į 
šį išvažiavimą. Įvyks 2 vai. po 
pietų, pas dd. Tamašauskus.

Kelrodis
Gatvekariais: nuo Forest 

Hills reikia imti Charles Ri
ver karą ir važiuoti iki Gard
ner St. Automobiliais: nume
rio 1A keliu iki Spring street. 
Gardner St. išeina iš Spring 
(off Spring) stryto.

Rengėjos

Moterys Prase Mūsų 
Prezidento Lygių 

Algų Biliaus
Atstovės dešimties žymių 

moterų organizacijų ir unijų 
rugp. 20-tą lankėsi Washing
tone pas prezidentą Trumaną 
pranešti, kad jos remia Pep
per—Morse Eilių. Tasai bi- 
lius reikalauja lygios mokės- 
ties už lygų darbą visiems 
dirbantiems, be skirtumo, vy
rams ir moterims.

Proga 25 . metų sukakties 
nuo gavimo teisės balsuoti, 
delegacija norėjo priminti, 
kad dar ir po 25 metų, ne vi
sos teisės gauta.

Delegacijoj, be kitų, buvo: 
Mrs. James W. Irwin, narė 

WMCA Nacionalės Tarybos;
Miss. Elizabeth Christman 

iš Nacionalės Moterų. Darbo 
Unijų Lygos;

Miss. Anna Lord Strauss iš 
Nacionalės Moterų Balsuotojų 
Lygos;

Mrs. Marion Elliott iš Neg
rių Moterų. Nacionalės Tary
bos ;

Mrs. Joseph Welt, žydų 
Moterų Nacionalės Tarybos;

Miss Juliet Fleischl iš Na
cionalės Farmerių Unijos;

Miss Ruth Craven iš Kata
likių Moterų Nacionalės Ta
rybos ;

Miss Chari O. Williams iš 
Biznio ir Profesionalių. Mo
terų Nacionalės Federacijos;

Teisėja Lucy Somerville Ho- 
worth iš Amerikos Universi-

Sesuo, Šis Jūsų Darbas 
— Svarbesnis už Aną!

Štai, Čia skubini vakarie
nę gaminti. Ten stūkso 
pintinė su neprosytais dra
bužiais. Pintinėj gal dar 
randasi pundas reikalingų 
įsiūti sagas, palopyti. Stu- 
boje, o ypatingai prie šei
mos, darbai niekad nepa
baigiami. O ką jau kalbėti 
apie tas, kurių atidirbusių 
5 ar 6 dienas darbavietėje 
laukia tie visi darbai.

Apie tuos darbus galvo
dama ne viena pamąstė pa
mačiusi lapelį, šaukiantį į 
pirmą demonstraciją už 
darbus:

— Taip nelaiku surengė. 
Argi man dar neužtenka 
darbų ir bėdų?

O vistiek, miela sesuo, 
demonstracijoje už darbus 
dalyvauti yra jūsų pirmoji 
pareiga, visi tie kiti darbai 
— smulkmenos. Taip, tik 
smulkmenos, palyginus su 
tuo, kiek galima per bendrą, 
masiniai galingą darbinin
kų veikimą laimėti. Ir smul
kmenos, palyginus su tuo, 
kiek galima be tokio veiki
mo nustoti. O nustoti gali
ma visko. ’ ,

Įsitėmyk pati, pasakyk 
dukrai ir marčiai, pasakyk 
kaimynei, jog veikimas už 
darbus visiems, už nedarbo 
apdraudą, už teises vetera
nams šiandieną yra svar
biausia pareiga.

TAMSA — MŪSŲ ' 
NELAIMĖ

Gal būt, kad jūsų kaimy
nai taip nemano. Gal net 
jūsų duktė ir marti kitaip 
galvoja. Jeigu jos yra ne 
darbo žmonių klasėje, jos 
kitaip galvodamos tarnau
ja savo interesams. Jeigu 
jos būdamos darbo klasėje 
kitaip galvoja, jos yra ap
gailėtinai tamsios.

Tamsa yra didžiausis pa
vojus. Tamsūs žmonės tur
čių klasėje yra mažiau pa
vojingi, nes už juos atpro- 
tauja samdyti smegenys. 
Tamsūs žmonės darbo kla
sėje yra didžiausiu pavoju
mi visai klasei, visai žmoni
jai.

Tačiau, ar verta ant jų 
pykti už tamsą. Ne. Šviesą 
žmonėms paprastai atima 
tie, kurie iš to turi pelno. 
Tad argi būtų protinga vie
ton plėšiko kaltinti apiplėš
tąjį. Ir nieko nepadėtų api
plėštajam prikaišiojimas, 
.kad f jis apiplėštas. Taip ir 
tamsaus nereikia užgaulioti 
tamsumu, bet kantriai rody
ti į tą kraštą, kur šviesiau. 
Rodyti gerą laikraštį, kny
gą, draugiją.

Lietuviškai skaitantiems, 
kalbantiems parodykime 
dienraščius Laisvę ir Vilnį, 
Literatūros Draugiją ir 
Darbininkų Susivienijimą.

MILIJONUS APGAVO 
MELAS

Kada Vokietijoj pirm įsi
galėjimo Hitlerio siautė ne
darbas, nedaktekliai, nusi
vylimas, darbininkų vadai 
šaukė žmones kovoti už dar-
tetų Moterų Sąjungos;

Miss. Mary Anderson iš Na
cionalės Vartotojų Lygos;

Mrs. Faye Stephenson iš 
CIO Moterų Pagalbinės;

Frank Fenton iš AFL;
Mrs. Katherine Pollock El- 

lickson iš CIO.
Eilinė 

bus ir šalies gerovę. Bet mi
lijonams vokiečių kova atro
dė nemaloni (o kam ji ma
loni?). Moterims ypatingai 
atrodė sunku palikti namie 
visokius darbus—darbelius, 
o eiti į kokias ten “karšta
galvių”, “raudongalvių” 
demonstracijas, susirinki
mus.

Iš kitos pusės tamsos a- 
paštalai ir pavergėjai siūlė 
Hitlerį ir jo gaujas. Žadėjo 
duoti viską. Net vyrus li
kusioms dėl karo bevyrėmis 
moterims žadėjo surasti. Mi
lijonams žmonių, atrodan- ’ 
čių neva protingais sutvėri
mais, tas melas patiko. Mo
terys ypatingai daug prisi
dėjo prie Hitlerio laimėji
mo savo tamsumu, tikėji
mu, kad be kovos kas nors 
iš kur nors atneš laimę.

Pasekmes jau žinome. Į- 
sigalėjo ant žmonių sprando 
hitlerizmas, sunaikino dar
bo unijas, pačias moteris ir 
visą Vokietiją nustūmė į 
pačias gyvenimo padugnes. 
Bet to neužteko. Įsimylėję 
tamson ir savim, sužvėrėję 
vokiečiai išėjo užkariauti pa 
šaulį, pavergti žmones, ku
riuos galima, o kurių nega
lima pavergti, sunaikinti.

Pačios Vokietijos mote
rys užsimokėjo už savo ir 
visų tamsumą neapsakomai ‘ 
brangia kaina. Tūkstančiai 
supuvo nacių kekšynuose. 
Išlikusioms dabar teks at
statymas sugriauto krašto 
— sunkūs darbai, skurdus 
likimas. Milijonams dingo 
viltis bent kada turėti vyrą 
ar šeimą. Viename tik Ber
lyne šių metų rugp. mėnesį 
buvusios 1,748,000 moterys, 
bet tik 1,035,000 vyrų.

Ir ne tiktai Vokietijos 
milijonai žmonių skaudžiai 
atsimoka už tamsumą savo 
ir tų visų, kurie leido fašiz
mui įsigalėti. Visas pasau
lis užsimokėjo milijonais 
žuvusių, sužeistų. Rodos, lai
kas, labai laikas būtų iš to 
Visko pasimokinti. Laikas 
vienytis ir veikti už darbus 
visiems, už progresą ir už 
taiką ateityje.

M-te

Forma 847 turi patarimus 
(angliškai) numezgimui dve
jopų lempai stogelių. Mezga
ma iš chenille arba iš šiaudi
nių siūlų, naujoms lempoms 
arba senoms atnaujinti.

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



Ketvirtas puslapis

TRAKTORIAI LIETUVOS LAUKUOSE

torius su-

M. Ragažius.

pertraukos. Ta- 
laukus vėl aria

raktorius 
>a ir gra- 
jo mūsų

Monterey, Calif. — 2,000 
Amerikos kareivių prašė, 
kad juos siųstų Į Japoniją.
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Traktoriai Lietuvos Laukuose 
iš žemaičių plento statme

nai išsišakoja plentas į Kė
dainius. Jis tiesus, kaip strėlė 
ir lekia pro sodybas, apsup
tas didesniais ir mažesniais 
miškeliais, šalikelėje guli at
verstos, blizgančios vagos. Ne
seniai praėjo arklas ir žemė 
atidengė savo krūtinę vėl pri
imti grūdą, auginti jį ir duoti 
valstiečiui auksu žėrintį der
lių.

Netoli Kėdainių rainas sli
binas, pusiau parvirtęs, nosi
mi įsirėmęs į mažutėlį upeliu
ką. Ilga, storvamzdė patran
ka be jėgos nusvirusi ir be
veik liečia dirvą. Aplink pa
muštą vokišką pabūklą jau 
aparta. Išverstos vagos liečia 
mašinos vikšrus, tuos vikšrus, 
kurie niekad daugiau nemin
džios mūsų laukų. Netrukus ši 
žemė neš savo vaisius tikra
jam šeimininkui.

Smulkutis, šiltas lietus ple
vena, kaip uždanga prieš a- 
kis, per lygius laukus, viršum 
artojų, kurie atlieka pareigą 
žemei.

Kur nepažvelgsi Kėdainių 
laukuose pavasario darbai at
liekami visa sparta, šio kraš
to arkliai gražūs, stambūs ir, 
linksmai mojuodami galvomis, 
traukia plūgus. Dėl to ir arė
jui smagu žengti paskui, min
ti garuojančią vagą, justi drė
gną, tik atplėštą žemę...

šalia trijų naujakurių, dir
bančių savo sklypuose, laukų, 
guli plati, rausvaspalvė dirva, 
jau didele dalimi išarta. Jos 
pakraščiu stambiu balsu atsi
rita tamsiai mėlynas trakto
rius.

Ant plento pakraščio susto
jęs darbo valstiečių būrelis. 
Prie jų prisijungia dar pora 
vežimų. Ir visi žiūri, kaip 
greit ir linksmai ritasi trakto
rius, kaip šoka iš jo kamino 
dūmų kamuoliukai.

— Keturios vagos iš karto, 
— kalba senis, avikailių skr
andoje. — Ir kaip tas velnias 
greit atpleškina tą puskilome-

Liesais žandais, pilkute bar
zdele vyras jam atsaką:

—Viską apie tuos' 
priplepėjo, o štai dĖ 
žiai dirba. Nepavytį 
arkliui!

Vagą baigęs tral
kasi, stabtelėja. Prie jo atžy
giuoja su alyvos skardine 
darbininkas Jeselskis.

Iš būdelės iššoka traktoris- 
tas Antanas Kvietkauskas, 20’ 
metų vyrukas, pakreipta šo
nan kepure, alyvuotu veidu. 
ĮJnksmutėm akim jis užlipa 
ant vikšro.

—Tuoj papildysime tepalą, 
—sako Kvietkauskas. — Šian
dien jau baigiam 5 ha, o va
karas dar toli. . .

Kvietkauskui padeda darbo 
draugas prikabinėtojas Pet
ras Lapienis. šis artojas tetu
ri tik 16 metų. Jis Kėdainių

1-sios MTS kursantas, ši sto
tis pati suorganizavo trakto- 
ristų kursus. Juose mokosi 
gražus būrys jaunuolių. Da
bar, kai laukų darbai prasidė
jo, busimieji trąktoristai pra
eina savo praktiką prikabinė
to jais, padeda vairuotojui.

Traktorius, kuriuo dirba 
Kvietkauskas ir Lapienis, nau
jutelaitis ATZ, vienas iš tų 
135, kuriuos prisiuntė broliš
kosios respublikos mums, kad 
atstatytume vokiečių sunai
kintas MTS. Ir štai, ilgai ke
liavęs iš tolimojo Altajaus fa
briko, traktorius dabar rieda 
lietuviška žeme, raižo ją tie
siomis vagomis, ruošia dirvą, 
kad ši išaugintų aukštą der
lių.

Traktorius garuoja drėgna 
žeme ir kaitra. Ir kai stovi ša
lia aukštos, plačiakrūtinėš ta
rybinės mašinos, akimirka iš
kyla palyginimas dviejų vikš
rinių mašinų, kurių viena su 
patranka, su juodu kryžiumi, 
su sviedinių magazinais atėjo 
iš vakarų deginti ir naikinti, o 
ši antroji atėjo iš rytų auginti 
mums duoną, duoti mums 
lengviau ir greičiau įveikti 
žemę, padaryti mus turtinges
niais ir laimingesniais.

Traktoristas Kvietkauskas 
mikliai papildo alyvą, pare
guliuoja karbiuratoriaus sraig-

—Pradėjau aš arti su šiuo 
traktorium balandžio 10 d.,— 
kalba jis korespondentui, vis 
toks drąsus, linksmas, savimi 
pasitikįs. — Pirmasis mano 
darbas — kultivavimas Juot- 
kiškio tarybiniam -ūkyje. Kaip 
mat 35 ha su savo plieno žir
gu ir apibėgau.

Tuo laiku Lapienis patikri
na keturvagį plūgą, patikrina 
vandenį radiatoriuje.

—Ir naktį sapnuoju aš trak
torių, — sako Lapienis.—Kai 
man leis prie vairo sėsti, bus 
pati laimingiausia diena.

—* Savo normą aš lengvai 
įveikiu, — vyriškai pasisako 
Kvietkauskas. — Ją dar ir pa
didinčiau kokiu 40%, tik, ma
tote, traktorius naujas. Neno
riu spausti iš jo pilno galingu
mo. Tegul padirba motoras, o 
tada pakedensime dirvą!...

Traktoristas vėl sėda prie 
vairo rankenų, šalia jo įsitai
so prikabinėtojas.

Dusliai sustaugia ATZ. Ke
turi plieno peiliai įsikabina že
mėn. Keturios vagos pakyla ir 
apsiverčia drėgna ketera. Bu
vusio bežemio lietuvio vaiko 
valdoma galinga mašina pure
na žemę, kuri išaugins mums 
gausų derlių.

Pirmasis toks pavasaris pas 
muš po ilgos 
rybų Lietuvos 
traktoriai.

Antano ir Josephine Kasniočių
GRAŽUS PAVILIONAS

Salė Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINI VYNAI ir ALUS

.. STEAMBOAT (NN
91 Steamboat Rd. Great Neck, N.Y.

Telefonas: Great Neck 1548 j

DIDŽIAUSIAS pramonės miestas Amerikoj yra' A

NEW YORK
Mes apvilkome c

Armiją ir Laivyną
Dabar

<>• v n

mes apvilksime pasaulį

Japonų generolai kol kas

N

* Neseniai apklausinėtos vietinės dirbtuvės sako 
mums, kad jos tikisi samdyti 37% daugiau žmo
nių, negu pirm karo.

o kiekvienas “apvalkalas” reiškia daugiau, progos New' Yorkiečiams!

Pirm karo daugiau kaip 250,000 
užsidirbdavo pragyvenimą drabužių

Bet vien tatai dar nepateisintų mūsų antraš
tės. New Yorkas yra spaudinių ir leidyklų cen
tras, popieros dirbinių centras, maliavų-ir-lakų 
centras, maisto apdirbimo centras—primenant 
tiktai keletą pramopių. 27,000 New Yorko dirb
tuvių gamina viską nuo A-šlipavimo prietaisų 
iki Z-ipperių... Nuo A-rmonikų iki Z-hiko 
Lydinių.

Grįžtantieji kareiviai visų pirma j ieškos darbų

Suimtas Ir Nukautas 
Nacis, Kurio Įsakymu 

Nužudyta 1,500,000

Munich. — Amerikiečiai 
suėmė budelį Francą Zierei- 
są, nacių koncentracijų sto
vyklų vadą, kurio įsakymu 
pusantro miliono belaisvių 
buvo sušaudyta, nunuody
ta, prigirdyta, sudeginta, 
pasmaugta, akmenimis už
mušta ir kitaip nužudyta. 
Tokios žudynės buvo įvyk
dytos ’ Mauthausene, Guse- 
ne, Ebensee ir poroje tuzi
nų kitų stovyklų.

Suimtas Ziereis mėgino 
pabėgti, bet amerikiečių 
kulkos jį pakirto. Pirm nu- 
gaišdamas, tačiau, jis pri
sipažino, kaip jis pats žudė 
ir kitiems naciams liepė žu
dyt lenkus ir 22 kitų tautų 
belaisvius. Jis tatai daręs 
pagal Heinricho Himmlerio 
įsakymą.

' •

žmonių čia 
pramonėse!

pas biznius. Pats jau New Yorko gamybos 
įvairumas yra geriausias pramoninės sveikatos 

• prižadas... daugiau ir daugiau darbų su gera 
alga.

Pridėkite prie to stiprų prekių pareikalavimą; 
biznis su ambicingais planais augti po karo... 
ir (apsukrioj privačioj vadovybėj\ gausa pati
kimos elektrinės jėgos tiem planam įvykdyti.

Japoni j os minister ių ksų-
i * * • • i • I priima kaip svečius atvyk-

spaudai ir susirinkimams
tiek laisvės, kaip pirm ka- stangius amerikonų oficie- 
ro. rius.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

E

E

E

E 
E 
E 
E

Telef. fcUmboldt 2-7964
t

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ^

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

i * '
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Stalino Kalbos Tekstas 
Dėlei Japonijos 

Pasidavimo

KRISLAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI *

ŽEMDIRBYSTĖS ^^^JpęipS SAKO:

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
žinkelio liniją ir atkirst To
limuosius Rytus nuo Rusi
jos.

Tiesa, Sovietų kariuome
nė sumušė Japonijos ’už
puolimus Chasane ir Chal- 
chingole su didžia gėda ja
ponams. Panašiai buvo sėk- 
mii^ąi nuslopinti kariniai 
japonų įsibriovimai 1918 ir 
1922 metais, ir japonai įsi
veržėliai buvo išvyti iš mū
sų Tolimųjų Rytų srities. 
Bet Rusijos kariuomenės 
sumušimas 1904 m., rusų- 
japonų karo laikotarpiu, 
paliko sunkius atsiminimus 
mūsų* žmonių mintyse.

Tatai užkrito kaip juoda 
dėmė ant mūsų krašto. Mū
sų žmonės tikėjosi ir laukė, 
kad ateitų diena, kuomet 
Japonija būtų supliekta ir 
ta dėmė nušluota.

Mes, senesniųjų kartų 
žmonės, laukėme šios die
nos. Ir dabar ši, diena at
ėjo. Japonija pripažino, kad 
ji sumušta, ir pasirašė be
sąlyginio pasidavimo doku
mentą.

Tatai reiškia, jog pieti
nis Sachalinas ir Kurilų sa
los pereis į Sovietų Sąjun
gos rankas ir nuo dabar ne
tarnaus kaip priemonė ati
tverti SVvietų Sąjungai nuo 
vandenyno ir kaipo bazė 
japonų atakai prieš mūsų 
Tolimuosius Rytus, bet tar
naus kaip priemonė tiesio
giniam Sovietų Sąjungos 
susisiekimui su vandenynu 
ir kaipo bazė mūsų kraštui 
ginti nuo japonų užpuoli
mo.

Mūsų sovietiniai žmonės 
nesigailėjo nei darbo nei 
jėgų pergalei laimėti. Mes 
išgyvenome sunkius metus. 
Nuo šiol mes laikome savo 
kraštą saugiu nuo vokiečių 
įsiveržimo pavojaus vaka
ruose ir japonų įsiveržimo 
rytuose.

Visų pasaulio tautų senai 
lauktoji taika atėjo.

Aš sveikinu jus, brangie
ji mano tėvynainiai, vyrai 
ir moterys, šia didžiąja per
gale, sėkmingu karo baigi
mu ir pasaulinės taikos at
ėjimu.

Garbė ginkluotoms So-

Nežiūrint Pergales, Panaudoti Riebalai
Vis Turi Būti Taupomi!

Kiekviena moteris Amerikoje tiirętų žinoti, kad mūsų šaliaixvis 
' • ' ' ' ■ ; ’’ :?<; ' 1 5 * * ** t * ii * ' ' Z 1T? V’ 1 » I <

dar labai stokuoja riebalų. Ir pęrgaję prįeš Japoniją tuojaus ne
išspręs šio klausimo. Mes ir toliau tųrĮrųe taupyti panaudotus 
mūsų virtuvčse riebajus! ♦

Jeigu jūs bet kada pamanėte, 
kad panaudotų riebalų taupymas 
yra viena iš tų karinių pareigėlių, 
kuriąs mes galėtume apleisti, ka- 

• dangi Pergalė jau čia, tai malonė
kite apsvarstyti šitokius faktus ir 
pasakyti juos savo kaimynams.

Amerikai dar reikia sutaupomų 
riebalų. Net pačiame karinių mūsų 
pastangų įkarštyje, kuomet rieba
lai buvo reikalingi kalnams šovi
nių ir bombų ir vaistų, nekalbant 
jau apie nuolatinį muilo reikalą, 
net tada riebalų taupymas nebuvo 
reikalingesnis, kaip dabar. Ketve- 
ri ilgi metai karo išsėmė mūsų 
riebalų atsargas, ir dabar jų ne
užtenka visiems reikalams.

Neleiskite “Pergales psichologi- ____________ _—t—  u u t,.:—,— 
ja?’ apakinti jus dėlei šio tautos 
reikalo! Jeigu šeimininkės nustotų 
dabar taupiusios riebalus, tai jų 
trūkumas pasidarytų dar kritiš
kesnis.

Neleiskite nė vienam panaudotų riebalų 
lašui susieikvoti! Mažiukės riebalų atkar
pos, likusios lėkštėje ant stalo, torielkose 
likę gabaliukai, net ir nuograibos nuo 

- sriubų ir padažų yra svarbu. Tai nuolati
nis taupymas net šių mažiukų kiekių daug 
reiškia.

Neneškite tokių riebalų, Įkurtuos dar 
galite naudoti! Bet kai kurie riebalai, kaip 
kad nuo‘ jaunos ar senos avienos, ne tinka 
antram naudojimui. Tuojau sudėkite juos 
j riebalų taupymo dėžę. O kas liečia kitus 
riebalus, po to kai jūs pavartojote visą jų 
naudingumą valgiams, visuomet dar šiek 
tiek lieka. Nežiūrint, kaip mažai telikę, 
taupykite juos.

Jūsų mėsininkas vis duos po 4c ir 2 
raudonuosius punktus už kiekvieną jūsų 
atneštą svarą. Taupykite nuolat—taupy
kite kiekvieną galimą lašą—kiekvieną die
ną—iki Dėdė Šamas pasakys, kad darbas 
jau atliktas.

Secretary of Agriculture

USDA ir OPA užgirta. Pramonės Apmokėta. .

vietų Sąjungos, Jungtinių 
Valstijų, Chinijos ir Didžio
sios Britanijos jėgoms, ku
rios laimėjo pergalę prieš 
Japoniją!

Garbė mūsų Tolimųjų Ry
tų kariuomenei ir Pacifiko 
laivynui, kurie išlaikė savo 
tėvynės garbę ir vertybę:

Garbė didžiosioms mūsų 
tautoms, pergalingoms tau
toms!

Amžina garbė didvyriais, 
kurie krito mūšiuose dėl 
mūsų tėvynės garbės ir per
galės !

Lai mūsų tėvynė tarpsta 
ir gerovėje gyvuoja!

Miestas Gausjąs 95 Naujas 
Mokyklas ar Jom Priedus

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

New Yorko miesto švietimo 
Tarybos naujuose planuose 
esanti numatyta statyba 95 
naujų mokyklų ar priedų prie 
jau veikiančių senesnių moky
klų. Toji statybą, aprokuoja- 
ma, bendroje sumoje sieks 
$130,218,000 sumą, ši skaito
ma tik pradžia. Taryba atei
tyje porėtų gauti 32Q paųjus 
bildingus,' išleidžiant jiems 
apie pusę biliono.

Daugelis iš tų .naujų moky
klų būsiančios Brooklyne ir 
Queens. Pastarasis apskritys 
smarkiai augo gyventojais jau

Laiškas įš Nąugątack

Kas nori gražiai laiką pra^istĮ pasilinksminti ir pasišokt) užeini 
pas “Green Star Ęąr ah^Grify’ nesijiio, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvials.
geriausias ALUS pĘopĮoLyNE

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

|59 pąĄND ST. pRQQ^LyN, Y.
Irenai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869S

Šią savaitę Laisvės Adm. 
aplaikė laišką nuo skaitytojos, 
nūo drg. šipailienės (Shep- 
ley) iš Naugatuck, Conn. Ji 
prašo suląiky'ti dienraščio pre
numeratą, nes apie 30 d. rugp. 
jis išeis į ligoninę, pasiduos 
sunkiai operacijai.

Linkime jai sėkmingos ope
racijos ir vėliname, kad pa
sveikus vėl atsinaujintų dien
raštį Laisvę.

L. Adm-cija.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU

Desetkai Asmeny įkai
tinti Rakete

Jei jūsų namui reikia 
naujo stogo ar jei stogas rei- ? 
kalauja pataisymų, Kriau-. • 
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisas mažais kaštais.

SENUS NAMUS
IR JIE ATROQp

$INQELIAIS 
NAUJL

Lou Salica, buvęs (bantam- 
svorio) kumštininkų čampio- 
nas ir 28 kiti asmenys pereitą 
frečiadienį tapo įkaitinti ve
dime “kickback” raketo ma
rinams katiškų reikmenų pa
taisų šapoje, Brooklyne.1 Kal
tina, kad tuo būdu iŠ vyriau
sybės neteisėtai išgauta $150,- 
600.

Tos gaujos prievąrtaujami, 
darbininkai* turėdavę iš kož-Stogų ar Namų šingellavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.
........ .  ......... ■ ———————=—=v

||d $5. šešiolika įkaitintųjų 
jau areštuoti,' kitų ' ‘areštui 
išduoti varantai, p 1 raportuo
tas armijai.

(Tąsa nuo 1-nlo pusi.)
New Leader” redaktoriai už
sidėję už galvos rankas šau
kia, kad Soong paaukoję^ Sta
linui savo paskutines kelines, 
tai yra, kad pasirašytoji apsi
gynimo ir draugiškumo sutar
tis apiplėšianti Čhiniją ir ap
dovanojanti Tarybų Sąjungą 
neišpasakytais laimėjimais!

Dartmouth, kplegųa turi nu
stačius kvotą, kiek per metus 
įsileisti žydiškos kilmės stu
dentų !

Kolegijos prezidentas dr. 
Hopkins šitą sistemą teisina. 
Jis sakosi kvotą prieš žydus 
įvedęs su tikslu pastoti hitle- 
rizmui kelią. Girdi, perdaug 
bus žydų studentų, krikščio
nys bus nepasitenkinę ir jiems 
neduos ramybės.

Keista tas, kad nėra įstaty
mų, kurie draustų, aukštojo 
mokslo įstaigoms praktikuoti 
hitlerizmą.

Kvotos prieš žydus, prieš 
negrus, prieš ateivius arba 
prieš bet Visuomeninę grupę 
yra nesuderinamos su demo
kratija ir su Amerikos nepri
klausomybės d e k 1 a r a c ijos 
principais, kurie sako, kad 
“visi žmonės yra sutverti ly
gūs.”

Montello, Mass.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

teryj, direktorius. Jis ten dir
bo veik nuo kooperatyvo įsi
steigsimo, todėl Bridgewaterio 
lietuviai užjaučia jam nelai
mėje ir per drg. Kristopavičių 
pridaye jam $36 pagalbos. Li
gonis yra labai dėkingas vi
siems už tokį draugiškumą.

Linkiu jam pasveikti.
Geo. Shimaitis.

MERGINOS IR MOTERYS 
Prie Singer Siuvamų Mašinų 
* - • SU AR BE PATYRIMO
5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 

Viršlaikiai.
COLUMBIA IDEAL 

QUILTING CO.
43-15 34th St., L. I. City.

(211)

PAGELBININKAI

SUSTATYTOJAĮ
PRIE

MERGINOS—MOTERYS
GERA i ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lerigvas''DhrbilR. Nuolatjnis darbas. 
Vienoj iŠ didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Ine.
642 WEST 30TH ST., NEW YORK 

•' ” ' - - • (X)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, {skaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine St., New York City.
1________________________________ (X)

merginos-moterys
Patyrimas nereikalingas 

FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI

•J NUOLAT. GERA ALGA
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI 
94 MOTT ST. (ARTI CANAL) 

_____________ *_________________________ <X)

MERGINOS 
IR 

MOTERYS 
i' •

Lengvas Fabriko Darbas, 
5 Dienos, 40 Valandų Savaite. 

Viršlaikiai.
COLUMBIA IDEAL 

QUILTING CO., 
43-15 34th St., L. I. City. 

______________________________________(211) 

NAMŲ DARBININKĖ
1 Guolis ant vietos. 

Mažas valgio gaminimas.
2 Suaugę, 2 Vaikai.
TINKAMA ALGA.

LENGVOS SKALBINIAI; 
Saukite ESPLANADE 6-6867 
•(208)

MERGINOS IR MOTERYS 
Prie maisto pakavimo ir rūkštinimų darbo. 
Švarios, linksmos aplinkybės. Nuolatinis dar
bas. Gera alga. 5 Dienos. Daug viršlaikių. 

ROTHMAN PICKLE WORKS 
18 VARICK ST., BROOKLYN 

EVERGREEN 4-0878 
(Arti Nassau Ave. Gatvekario) 

(Tiesiog priešais Paragon Oil Co.) 
(209)

Plieno Plokščių Darbo 
VIRŠLAIKIAI—NUOLATINIS 

DARBAS.
ROY ENGINEERING

& iron woKks, INC.
‘ OTSEGO & BAY STS.

• (ERIE BASIN) 
BROOKLYN, N. Y.

(212)

JAUNI VYRAI (3)
Mokytis amato moteriškų odinių 

diržų dirbtuvėje.
PUIKIAUSIA PROGA

Apsukriems ir darbštiems darbininkams, su 
ar be panašaus' patyrimo, išmokti gerą Ir 

pastovų pokarinį amatą.
Pradedant, kaipo pagelbininkais supjovimų 
departmente. Mokinio alga prasideda su 60a 
; valandą, su greitais periodiniais pakėlimais, 

Kreipkitės ištisą dieną

SCHAFFER BELTS
70 MONTGOMERY ST., 

JERSEY CITY, N. J.
(208)

VYRAI—18 IKI 45
Patyrimas nereikalingas; 5^ iki 6 dienų sa
vaitė ; didelė proga garantuotam darbui už 

gerą algą po karo.
Kreipkitės ar rašykite

COLUMBIA BEDFORD 
CORP.

1 West Side Ave., Jersey City, N. J.
' ’ < 1 (208)" .............. ">■

REIKIA VYRU
Sandėlio Darbui Vyrai 

Krovėjai — Pagelbininkai 
Patyrimas Nereikalingas f'

TAIPGI
šaldytuvų Mechanikų

Mes turime vietų vyrams, kurie domisi 
išsimokyti refrigeration. Virš minėti 
darbai yra nuolatiniai ir suteikia progą 

pokariniam periodui.
Great Bear Spring Co.

682 SHALER BOULEVARD 
' RIDGEFIELD, N. J.
Tel. MORSEMERE 6-5242 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.

per tūlą laiką, bet mokyklų 
nebuvo dastatyta prilygstamai 
gyventojų augimui. Gi Brook- 
lyno senmiesčiuose daugelis 
mokyklų jau per daug nuse
no kartu su visu miestu, ne- 
beatitinka šių laikų reikala7 
vimams.

Statyba numatyta įvykdyti 
bėgiu penkių metų. Pačiai pra
džiai numatyta 24 bildingai 
ir, jeigu tik gaus medžiagų, 
darbą pradėsią bile' dieną. Ki
toms iš tų pirmųjų 95 planai 
baigiami.

Statybos darbai būsią deri
nami su darbais kitiems mies- 
to departmentams, pagal jų 
reikalingumą ir pagal išteklių 
medžiagų ir darbininkų, dart 
bus vedant ne vien tik pasta
tymui būdingų, bet kad duoti 
ir atleidžiamiems iš karo dar
bų darbininkams užsiėmimą.

Gatavais pradėti darbais 
esą priedai prįe mokyklų 16, 
35 ir 34, Brooklyne; ir prie 
2, 20, 52, 174, Thomas A. 
įEdison ir Wilbur Wright mo
kyklų, Queense.

Vieša Padėka
Širdingai tariu aciu visiems 

draugams ir draugėms už jų 
draugišką užjautimą ir aukas, 
kad, esant tokioj nelaimėj, ne
pamiršote manęs. Taigi, šir
dingai dėkui visiems, 
mane 
ačiū.

kurie
atlankote. Visiems didis

Eva ir Kazimieras 
Vasiliauskai.

Dienraščio Laisvės naudai 
piknikas atsibuvo rugpjūčio 
19 d., Lietuvių Tautiško Na
mo Parke. Laisvės simpatikų 
ir skaitytojų, buvo pilnas par
kas, virš 3,000 svečių daly
vavo. Buvo daug suvažiavusių 
automobiliais.

Pirmininkas drg. J. Grybas 
pranešė, kad drg. A. Bimba 
nepribus. Dėl to pas tūlus pa
sireiškę nepasitenkinimas, kai 
kurie anksčiau ir pikniką pa
liko.

Dienraščiui Laisvei liks gra
žaus pelno. Nuo Laisvės ad
ministracijos dalyvavo drg. L. 
Kavaliauskaitė ir pasakė 
trumpą prakalbą. Vietoj drg. 
Bimbos, kalbėjo drg. J. Skliu
tas iš Worcesterio.

G. Shimaitis.

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ ” ■'

1........Ir.... . ""

Vąikščįpją Ofu
Suaugę žmonės, nešiodami 
gerus, su Arch Įrengimu 
ceyęyykus, vaikščioja taip 

lengvai, kaip oru.

ĄEROTRED SHOES
Galite užąisąfcyti pridusdami 

. mier^, ilgį ir plotį (size) ir

OPERATORES
PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO 

Tiesioginiam siuvimui ant 
Singer Mašinų

TAIPGI

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Prie kirpimo, pakavimo ir 
egzaminavimo darbo.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

WILLIAM SOLLY 
904 23RD STREET 

UNION CITY, N. J.
(207)

HElFWaNTED--MALE 
REIKALINGI VYRAI

DžĮULERIAI IR 
POLIšIUOTOJAI

Prie Dailaus Platinus ir 
Aukso Žiedą

Dęžučių Darytojai
Apskrity Metą. Gera Algą.

AXEL BROTHERS
64 West 48 th St., N. Y. C.

BRYANT 9-9690
* • • ’ ' '(208)

BERNIUKAI IR VYRAI 
„ <1 fc • • * * ’

Pakavimas
■ ir

Išsiuntimų Departmental
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 

VIRŠLAIKIAI
COLUMBIA IDEAL 

QUITTING CO.
43-15 34th St., L. I. City 

________ _____________________________ (211)

FABB1KPI PĄRBĮl^INKAĮ 
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40’ VALANDŲ $AVAlT£ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius

TAIPGI
Raštininkas išsiuntimui ir priėmimų 

departmental

. WASHINE 
National Sands, Inc.

Jacobus Ave., Near Lincoln Highway 
SOUTH KEARNY, N. J?

MARKET 3-4725 
' (209)

ABELNAI AUDEKLŲ 
DRUKAVIMO DIRBTUVEI 

' PAGELBINtNKAI
Taipgi aptarnavimam vyrai. 

Kreipkitės
’ VELVERAY CORP.

Brighton Ave., & Walnut St., 
Clifton, N. J.

 (207)

• MAŠINISTAI (3)
MOLDERIAI (8) 

FOUNDRY PAGĖLBININKAI (2) 
Nuolktinis darbas. Gera'hlga. 

SEVIN INDUSTRY,
214 Riverside Ave., 

Newark, N. J.
(208)

VYRAI ,
Fabriko darbui. Gera alga, nuolatinis darbas.

Rix, Inc., 1945 Park Ave., N. Y. C. ’ ’
 (207)

DžIULERIAI 
PIELUOTOJAI 

PALIŠIUOTOJAI 
Prie Sterling Silver

Nuolatinis Darbas 
Patyrusioms Vyrams

GERA ALGA

Wentz Jewelry Creation
55 West 42nd St., Room 1547

(207)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. .VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 39TH ST., NEW YORK

’• ’ (X)........-...  111-rj

AUTO MECHANIKAI
PRIE SUNKIŲ TROKŲ

PATYRĘ KŪRINAMOJO
ALIEJAUS ĮŠVEŽIOTOJAI
Mazgotojai ir Išaliejuotojai

PATYRĘ TANKŲ*IR POMPŲ, 
MECHANIKAI

SU ELEKTRINIU PATYRIMU

Kreipkitės

Spcony Vacuum Oil Co., Inę.
41 RiypR STąpĘT 

EAST RUTHERFORD, N. J.
PĄSSA1C 3-0240'

vy. Yurkeviczius mierų, ilgį ir plotį (size) ir
Ration Štampą ir btųoj ads gausite čeverykus C.O.D.

/. , • f*, ». c

Taipgi parduodu ant ųžsąkymo pritaikytus gerus 
Arch’ Plasko Čeverykus/ padirbtuš su daktaro už- 

tvirtinįmu, kupė’ yra labai geri ir kaina žema.

W Yl liKKMCZirS
P. p, BOX 63 M0HUUA MASS.

Vigokįąi mę$aį nuinųša- 
ma raudonieji punktai vi- 
dutiniai \28 proJėntaiš;! pra
dedant pugs. 2 d. k .. ^-r - -

Japonų yądai net gįrią 
atvykusius jankius.

Chinijoj, Burmoj ir Indi
joj prikrauta nepanaudoto 
xSKsirh RSksM W 
000,000. .

(207)

VYRAI & BERNIUKAI
* • * . • * ’ i ' T •? . i

Nelavinti fabriko darbininkai
PASTOVUS PAKILIMAI

Nuęlatiniai Pokariniai Darbai
1 40 Valandų. 5 Dienos (

Laikas ir pusi UŽ viršlaiki.
94 MOTT ST. (ARTI CANAL)

' - • ••• • ' ■ (X)

APVA LYTO J AI, Ofisinių Namų, dienotai 
'naktim',' 'tiuolat. $40, (skaitant viršlaikius. 

INGE, 59 Pine St.. New York' City.
cn

VMM
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E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL 

šeštadieni, 6 d. rugsėjo, senojoj

CENTRAL B’KLYN, N. Y.
LDS 46 kp. ir ALDLD 24 kp. su
sirinkimas jvyks trečiadieni, rugsė
jo 5 d., 8 v. v., Liet. Neprigulmingo 
Kliubo Name, 269 Front St. Visi 
nariai būkite laiku. Valdyba.

(206-207)

bendrovės 
padaryti.
yra savis-
bendrovės

šį
Buzelio vietoj, Crescent St. ir At
lantic Avė., jvyks LDS 13 ir LLD 
185 kp. bendras susirinkimas. Pra
džia 8 vai. vakare.

Nariai, dalyvaukite, nes reikės ap
tarti vakarienės klausimą. — 
Paukštys. (207-208)Bujauskas,

J. Pačauskas. Viso

šeštas puslapis Trečiadienis, feujgsėjo 5, 1045

NewYorko^ž^fe7lni(H
Minios Svieto Išvažiavo 

Ir Atvažiavo
Pirmų taikos meto švenčių 

proga, gale pereitos savaitės 
apie pora milionų ne5wyorkie- 
čių buvo išvykę iš didmiesčio. 
Apie tiek pat svietelio iš kitur 
pribuvo atsilankyti didmiesty
je. Oras šiems atvykėliams 
vo, palyginti, geras—nei 
karštas, nei per šaltas.

Bendrai paėmus išvažiuo
jančius ir įvažiuojančius, New 
Yorko miestas turėjo didžiau- 
sį skaičių pakeleivių nuo 1941 
metų. Gelžkelių ir busti sto
tys buvo sausakimšai persipil- 
džiusios žmonėmis. Tiltai ir 
tuneliai taip pat užtvenkti dar 
išsilaikiusiomis mašinomis.

Vienu tik George Washing
ton Tiltu nuo vidurnakčio sek
madienį iki beveik vidurnak
čio pirmadienio vakarą perva
žiavę 46,000 automobilių. 
Holland Tuneliu pervažiavę 
39,589 automobiliai, Lincoln 
Tuneliu — 16,897, Triboro 
Tiltu — 20,000.

Pajūriai buvo pilni svieto. 
LaGuardia stotį atlankė 35,- 
000 svečių ir palydovų išvyks
tantiems bei sutinkančių par- 
vykstančius. Pamatyti lėktuv
nešį laivą 
pirmadienį 
apie 50,000 žmonių, apie 20,- 
000 pasiliko tebestovį eilėse 
vartams užsidarant prievaka
riais.

Laivas stovi prieplaukoj 26- 
je, Beach St. ir Hudson River. 
Publika dar bus leidžiama vi
sa šią savaitę popiečiais, nuo 
1 iki 4:30.

Įsigijimas Laisvės spaustu
vei tinkamo namo dabar yra 
vienas iš didžiųjų darbų Brook
lyno apylinkės pažangiesiems 
lietuviams. Tas darbas jau 
pradėtas ir visi norintieji pri
sidėti prie namo 
dabar jau gali tai 

Namo bendrovė 
tovi. Patapti tos
dalininku galima už $25. Vie
nas šėras kainuoja $25. Šerų 
galima pirkti ir daugiau kaip 
po vieną. Norintieji paremti 
tą gražų darbą nesivėlinkite 
įsigyti šėrų.

Iki šiol šėrų įsigijo:
Po $25: Simonas J. Antanai- 

Lewiston, Me., ir Stanley 
Mazan, Cleveland, Ohio. 
Paaukavo namo reikalui 
asmenys:

Dr. A. Petriką, Brooklyn, 
N. Y. $18.75.

Po $5: Tillie Urbaitis, Broo
klyn, N. Y., Adomas Stanke
vičius, New York City, N. Y.

J. Barkus, B’klyn, N. Y. $3.

Jos Stripeika, 
Ohio, $2.50.

Geo. ir Albina 
Richmond Hill, N.

Per S. Kuzmicką, Shenan
doah, Pa., surinkta sekamai: 
L.D.S. 34 kp., $25.

Po $5: S. Kuzmickas, 
Kučinskas, J. Stagniunas, 
Kazokas, P. Eidukevičius.

Maurukas ir

šie

Po $3: V.
Čižauskas.

Po $1: B.
Pikutis,
$59.00.

Turime porą nužiūrėtų 
mų, kurie parsiduoda ir 
sų reikalui tiktų. Tačiau 
pirkimu nesiskubiname, 
kiame geresnių progų.

Laisvė yra visos Amerikos 
pažangiųjų lietuvių reikalas. 
•Tad iš yisos Amerikos dien
raščio Laisvės patriotai turė
tų pasirūpinti įsigijimu namo 
bendrovės šėrų.

P. Buknys

Serganti Kliubiečiai Prigėrė Coney Islande

Lake Champlain
buvo susirinkę

užvalgo, tai 
kai kadą net

buvęs karei-

Paukštė Gavo Pirmą Atydą
Grįždama iš užjūrių, Mrs. 

Zite Wells parsivežė prijau
kintą paukštę, kuri atsisėdus 
savininkei ant peties LaGuar
dia lėktuvų stotyje paveržė 
visų atydą šauksmu “helio, 
darling.” Paukštę jinai išmo- 

' kinus sau ’pagelbininke kariš
kiams linksminti ir karo bonų

• pardavimo programose.

Astuoni vyrai nugabenti li
goninėn nuo užvąlgymo kokio 
užkrėsto ar užsinuodijusio bul
vių “salad” New Yorko res- 
taurane prie žemutinio Broad-

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

Vincas Bačkoms jau nuo 4- 
tos dienos liepos mėnesio bū
na Greenpointės ligoninėje. Jį 
tenai laiko vidurių nenorma
lumai; jėigu ką 
vidurius išpučia, 
patinsta.

Jonas Kadus,
vis ir Mičiulio siuvėjas, birže
lio 22-r: dieną nuėjo ligoninėn 
ir tenai išbuvo iki 23-čios lie
pos. Sugrįžęs namo manė, kad 
viskas bus gerai ir net gavi
mo šalpos nepaisė, bet 11-tą 
dieną rugpjūčio vėl skausmai 
pasinaujino. šiomis dienomis 
traukė Vidurių X-ray paveiks
lus ir gal reikės daryti opera
ciją, nes auga votis (ulcer).

Teofiliui Kapočiui daktaras 
uždraudė visokį gėrimą ir 
stambesnį maistą, nes ir jo vi
duriuose yra apsireiškęs augi
mas voties. Jis dirba. Dakta
ras mano, kad laiku pradėtas 
gydymas duos geras pasek
mes.

Serga Antanas 
Vincas Pakulis, Stasys Plakto
ms (jis susižeidė dirbtuvėje 
pirštą) ir Antanas Nikštaitis. 
Pastarasis yra Vaux Hali, N. 
J., ligoninėje, o gal jau na
mie? J« N.

Mrs. Vera Pochniak, 32 m., 
su dviem sūneliais, George 13 
m., ir John 6 m., pereitą pir
madienį buvo nuvykus į Co
ney Island pasimaudyti. Tai 
dienai buvę rengęsi seniai ir 
iškilmingai, jos visą mėnesį 
vaikai' laukę. Motina rūpes
tingai kamandavojo vaikus bū 
ti atsargiais,

Vaikams prisimaudžius, pa
vargus ir nuėjus žaisti smėlyn, 
pati motina nuėjo pasimaudy
ti. Bet vos tik įbridus vande
nin pradėjo šauktis pagalbos 
ir panėrė- po vandeniu. Gyvas
ties sargai ją greit ištraukė, 
bet atgaivinti nepavyko.

Vaikai motinos skęstant ne
matė. Tik susidėmėję būriu 
žmonių, apsupusių teikiančius 
pirmąją pagalbą, atrado, kad 
nelaimė ištikusi jų motiną. 
Jų tėvas, kariškis, randasi kur 
nors užjūryje.

Susekė nuo Armijos 
Išvogtą Turtą

Sgt. ir Mrs. Lason 
Susilaukė Dukreles

1 d. rugsėjo, Lillian Lason 
(Lazūnienė), Wyckoff Heights 
ligoninėje, Brooklyne, lai-

Detektyvai susekę stambius 
kiekius siūlų, milo, šiaip au
deklo ir elektriškų reikmenų, 
buvusių išvogtų nuo armijos 
ir laivyno. Radinio vertė esan
ti apie $30,000.

Jiešškotojams to lobio 1- 
mas pėdas parodu vaikai, pra
dėję tąsyti iš garadžiaus, 519 
Broome St., New Yorke, ilgus 
pluoštus siūlų. Toks lengvas 
atšinešimas į turtą 
įtartinu, draikomas
lengvai gautu. Pastatyti žmo
nės garadžių tėmyti.

Atėjusį išvežti iš garadžiaus 
troką su medžiagomis Frank 
J. Pellino tėmytojai sulaikė ir, 
sakoma, 
laivynui

radę tas armijai ir 
priklausančias me- 
Kiti areštuoti yra 

Barletta, 33 m., 107John R.
Sullivan St., New York, ir Wil
liam D’Arienza, 36 m., 760 
E. 10 St., Brooklyne, savinin
kas pajamų siuvyklos, esan
čios 94 Canal St., N. Y.

Areštuotieji 
mime-laikyme
Ar jie tai darė sužiniai, 
išaiškinta prie teisėjo.

kaltinti priė- 
vogtų daiktų.

bus

Policistas Akušere
Policistas Arthur McCon

ville pereitą pirmadienį pata
po akušere, “atgabeno” Mrs. 
William Young sūnelį Juozu
ką. šeima gyvena 772 Henry 

‘St., Brooklyne. Juozukas šei
moje šeštas kūdikis, o policis- 
tui tokia pareiga antra jo 24 
metų laikotarpiu tarnyboje.

Trys karčiamų Navininkai 
Coney Island teismabutyjc 
nubausti pasimokėti po $5 
bausmės už leidimą per gar
siai groti “juke box” muzikai. 
Gyvenamuose distriktuose esa
mos užeigos turi prisitaikyti 
apsieiti tykiau, patvarkė tei
sėjas.

Pereitą trečiadienį iš Euro- 
Kundrotas, P°s New Yorkan pribuvo bū- 

duonkepių —c'rys armijai 
124th Quartermaster Baking 
Co., iškepę 18 milidnų duonų.

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

PIKNIKAS
Rengia bendrai Lietuvių Literatūros Draugijos 1 ir 81 kps., Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo 1 kuopa ir Aido Choras

Šeštadienį, Rugsėjo- September 8
NATIONAL HALL AND PARK ,

65-13 - 38th Ave. Woodside, Long Island
Pradžia 1-mą vai. dieną

Bus gera orkestrą, kuri gries lietuvių ir amerikiečių šokius 
Bus Koncertinė Programa ir Prakalbos

Gerbiami lietuviai ir lietuvės! Šį pikniką ręngia didžiosios organizacijos, 
kurios visomis jėgomis rėmė mūsų karo laimėjimui pastangas ir kovoja už 
žmonių geresnį gyvenimą.

Visas ir visus kviečiame skaitlingai atsilankyti. Turėsime skanaus valgio 
ir gėrimų. Visi bendrai galėsime atžymėti mūsų pergales. Įžanga su taksais 
50 centų ypatai. Visus ir Visas Kviečia Rengėjai.

KELRODIS: Piknikas įvyks tame pačiame parke, kur pereitais metais įvyko Lietuvos žmonių 
pagalbai. Pasiekti galima:

IŠ Williamsburg Ir Central Brooklyno “Independent Subway’’ GG traukinį ir išlipti ant 65th St. 
UŽ poros blokų parkas.

Iš Jamaica “Independent Subway” bile traukiniu “E” ar “F” iki Roosevelt Ave. Iš čia reikia 
persėsti ant lokalinio GG traukinio ir išlipti ant 65th St.

IŠ Esat New Yorko BMT traukiniais iki Hewes St., čia- išlipti ir ant Union Avė. paimti “Inde
pendent Subway” GG traukinį į Jamaica pusę ir išlipti ant 65th St.

Iš Greenpoint Red busai priveža iki pat parko vartų.
Iš Maspeth nuo Car Bam paimti Woodside busus ir važiuoti iki sustoja, o nuo ten tik du blokai 
Automobiliais reikia važiuoti Queens Blvd, iki 65th St., o pasukus į 65th St. privažiuosite iki parko. * 
Parkas yra tarpe 65th ir 69th Sts. ir tarpe 37th (Polk) Avė. ir 38th Avė. Galima privažiuoti ir 

BMT ir IRT traukiniais iki 69th St. stoties ir Roosevelt Ave., Woodside.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-
esant ir 

tokio

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 

' padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway, 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Mrs. Lillian Lason

• 21

mingai susilaukė 6*/2 svarų 
dukrelės. Vardus jai davė 
Lynn Lillian.

Sgt. Jules D. Lason dabar 
dar yra armijoje ir randasi 
Utah valstijoje. Jam tuojau 
buvo telegrama praneštas šis 
džiaugsmas ir greit 
tas jo atsakymas.

sargeantui šią j a proga neim
ti atostogų ir nevažiuoti pas 
šeimą, nes neužilgo Sgt. La
son gaus reguliares atostogas 
.ir tada parvykęs galės ilgiau 
pabūti su šeima. Sgt. Lason 
priėmęs žmonos patarimą.

Iš ligoninės Mrs. Lason grįš 
pas savo tėvus ir ji Čia bus 
viskuom puikiai aprūpinta. 
Taigi Sgt. Lason tatai žinoda
mas sutinka su žmonos nuo
mone dabar negrįžti pas šei
mą.

Mrs. Lason (Lazūnienė) po 
tėvais yra Lillian Liepaitė, 
duktė Mikolo ir Amelijos Lie
pų, gyvenančių po 324 Devoe 
St., Brooklyn, N. Y. Po tuom 
pat antrašu Liepai turi Bar & 
Grill biznį.

Liepai yra nuoširdūs rėmė
jai darbininkiško judėjimo ir 
geri Laisvės patriotai. Nudžiu
gę susilaukimu anūkės, jie tą
ja proga pasveikino ir dien
raštį Laisvę, paaukodami jam 
$10.

Linkime Lillian Lason grei
to sustiprėjimo ir linkime jai

taip gražiai išauklėti ir ap
šviesti savo dukrelę 
pati yra išauklėta ir 
ta.

Lillian Lason prieš
mą buvo narė Brooklyno Ai
do Choro ir LDS.

Su linkėjimais gražios atei
ties Lasonų šeimai dėkojame 
draugams Liepams už gražią 
dovaną dienraščiui Laisvei.

Laisvietis.

aplail^y-

sveikata 
su kūdi- 

Mrs. Lason patarė

Kadangi motinos 
gera ir viskas gerai 
kiti, tai

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija Sapoj 
Telef.: GR. 7-7553 

j 2539z 2539 Woodward Avenua 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bld».

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Aline)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

111 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 BROADWAY

BROOKLYN, N. Y
Tel. ST. 2^8342

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir • 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

. Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI




