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Su Darbo Diena Amerikoje 
prasideda “darbo sezonas.” 
Oras atvėsta, vakarai ilgėja, 
atostogos l|aigiasi, mokyklinio 
amžiaus vaikai jau galvoja 
apie mokyklas, žodžiu, vasa
ra skaitosi praėjusi.

Šiemet Darbo Diena buvo 
ir tuo reikšminga, kad jos iš
vakarėse Amerika ir visas de
mokratinis pasaulis baigė 
rą su fašistine ašimi. Mes 
siekėme visuotiną pergalę 
ro frontuose ir įstojome į
kos gadynę, — taip ilgai viso 
pasaulio žmonių lauktą.

Taigi, po Darbo Dienos 
mums visiems, iš tikrųjų, pra-' 
sideda “naujas sezonas,” nau-1 
jas gyvenimas. i

Kaip mes jį išnaudosime, i Franko turi ištraukt savo 
kaip susitvarkysime, — kitas. kariuomenę 1 
dalykas. Tai vyriausiai 
klauso nuo mūs pačių.
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Varo Franką Laukan
Iš Tanžyro Tarp

tautinio Ruožo
Paryžius. — Anglijos, 

Francijos, Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų atsto
vai savo konferencijoje čia 

■išleido įsakymą, kad fašis- 
i tinis Ispanijos diktatorius 

iš Tanžyro 
pri-, tarptautinio ruožo, šiaurva- 

' kariniame Afrikos kampe, 
priešais Gibraltarą. Franko 

j kariuomenė užėmė Tanžyrą 
i 1940 m. gruodyje.

Keturių didžiųjų talkinin
kų pareiškimas sako, jog 
Tanžyre bus atsteigta Mo-

Vasariški , parengimai 
pramogos taipgi baigiasi, 
bar mūsų visuomeniškasis 
kimas grįžta į sales.

Jau dabar privalome rimtai 
galvoti apie I 
mogas: koncertus, veikalų pa
statymus ir kitokius 
nius.

Mūsų . organizaciniai vajai
— Lietuvių Literatūros Drau
gijos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo — privalo būti 
praplėsti, pastiprinti.

Be to, ateina ir mūsų dien-i .
naščių vajus. ■ | Washington. Sugiįzo

' * * * kongresas iš atostogų.
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Da
vei-

kultūrines pra- ro^^os gultano vyriausybė
tačiaus tas ruožas pasiliks 

v • siupazmo- į ben(]rojoj tarptautinėj 
talkininkų žinyboj,-

Praeitą sekmadienį teko bū
ti Waterbury, piknike, suruoš
tame Laisvės naudai. Matėsi1 
draugų iš Brooklyno, matėsi, 
net iš Montello ir Bostono, ta
čiau pati Conn, valstija nebu
vo piknike reprezentuojama 
visa.

Tai nelabai buvo gerai.

Kalbėjausi su draugais 
Svinkūnais ir Meisonais apie 
busimąjį dienraščio Laisvės 
vajų.

D-gė Svinkūnienė yra pasi
ryžusi eiti vajininkės parei
gas, kaip ėjo per praeitus ke
lerius metus.

Jai draugai sutiko padėti.
Tai gerai!
Vadinasi, Waterburyj Lais

vės vajus turės būti pasekmin
gas.

Kituose 
miestuose 
privalėtų
čiu savo dienraščio vajumi.

Conn. valstijos 
laisviečiai taipgi 

susirūpinti. artėjan-

Philadelphijoje, grįžę drau
gai pasakoja, Laisvės pikni
kas taipgi buvo didelis, skait
lingas publika.

šiomis dienomis gavau 1- 
mosios Jungtinių Valstijų Pės
tininkų Divizijos leidžiamą 
(Ansbache, Vokietijoj) laik
raštį iš 1945 m. rugpjūčio 23 
d.

Stebiu pirmąjį puslapį ir 
matau pažįstamo vyro nuo
trauką.

Vilkėdamas Dėdės Šamo 
uniformą, jis sėdi prie piano, 
skambina, o gretimai jo stovi 
jauną moteriškė.

Nagi, tai mūsų Walteris Žu
kas!

Po nuotrauka skaitau pa
rašą:

“Pfc. Walter Žukas, kurio 
sukomponuotoji daina ‘Phan
tom Paradise’ šią savaitę de
biutuoja Amerikoje, ruošiasi 
repetuoti dainą su Gerdi 
Roehsek, koncertine ir radijo 
dainininke ir buvusia Berlyno 
Muzikos Konservatorijos stu
dente. . .”

Vadinasi, chorvedys Žukas 
ir armijoje būdamas nenutols- 
ta nuo savo mėgiamiausios 
profesijos, nuo muzikos ir pia
no. Jis ne tik skambina, bet 
ir kuria, rašydamas muziką, 
vilkdamas jaja dainas.

Kai jis grįš iš armijos, Wai-

Argentina atšaukė 
atstovą iš Washingtono.

savo

VALSTYBĖS SEKRE
TORIUS IŠVYKO Į

SUEIGĄ LONDONE
Washington, rugs. 5. — 

James F. Byrnes, Amerikos 
valstybės sekretorius, tre
čiadienį išplaukė anglų lai
vu Queen Elizabeth į Lon
doną, kur dalyvaus didžių
jų talkininkų užsieninių 
ministerių tarybos konfe
rencijoj. Su Byrnesu išvy
ko valstybės sekretoriaus 
padėdėjas C. J. Dunn; J. 
F. Dulles, republikonas tei
sių patarėjas, ir 9 kiti pa
tarėjai politiniais, ekonomi
niais ir kariniais klausi
mais.

Gyvačių įgilti, Mirė Du Gy
vatiniai Maldininkai

Cfcattanooga, Tenn. — 
Nuodingųjų gyvačių-barš- 
kučių, įgilti, mirė du reli
giniai jų čiupinėtojai, pa
mokslininkas Lewis E. 
Ford ir kunigo H. O. Kirko 
žmona. Savo pamaldose jie 
nešiojo nuodingas gyvates, 
kartodami Evangelijos žo
džius, kad jeigu drūčiai ti
kėsi, tai jokia gyvatė tau 
nekenks.

Kirkienė tuojau susirgo 
po gyvatės įgylimo ir pa
gimdė kūdikį. Po kelių mi
nučių mirė kūdikis, o po 
valandos ir motina. Ji ne
prisiėmė gydytojo.
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Visos Tarybų Sąjungos sporto paradas, Maskvoje, atmaršuoja per Raudonąją 
Aikštę link tėmytojų pastolio, kur gen. Stalinas su gen. Eisenhower’iu laukia juos 
pamatyti. >

Fabrikantai ir Jų Atstovai Kongrese Veda 
Kampaniją už Algų Kapojimus

Ir Prieš Žmonišką Bedarbių Apdraudą
Washington. — Fabri

kantų sąjungų ir korpora
cijų atstovai, kalbėdami 
kongresinė j lėšų komisijoje 
ir finansinėje senatorių ko
misijoje, reikalavo atmesti 
Kilgore sumanymą bedar
bių naudai. Tas sumany
mas siūlo mokėti bedarbiui 
iki $25 savaitinės pensijos 
per 26 savaites metų eigoje. 
Jie sakė, jog tuomet, gir
di, žmonės pasitenkintų pa
šalpomis ir neitų už pigiau 
dirbti.

Republikonas kongresma- 
nas Harold Knutson davė 
tokį pavyzdį, kur siūlė be-

darbiams bizūną. Sako, 
1926-27 m. žiemą valdžia 
davė pašaro badavusiems 
briedžiams Jackson Hole 
srityje. Briedžiai, girdi, 
taip priprato prie gatavo 
pašaro, kad ir pavasariui 
atėjus, negrįžo į savo ga
nyklas. Tik bizūnais jie bu
vo į jas nuvaryti. Tai esąs 
gamtinis pavyzdys.

Fabrikantų atstovai Ed. 
F. Connelly ir T. C. Sperry 
užreiškė, kad jie negalėsią 
mokėti darbininkams ar 
darbininkėm po $32 ar $30 
savaitei. Kiti didžiojo biz
nio atstovai sakė, kad jei-

gu butų mokama tiek para
mos bedarbiams, kaip siūlo 
Kilgore sumanymas, tai fa
brikantai negautų gana pi
gių darbininkų ir pramonė, 
girdi, negalėtų« sėkmingai 
pereiti iš karinių darbų į 
civilių- reikmenų gamybą.

Demokratai kongresma- 
nai H. P. Eberharter ir 
Aime J. Forand kalbėjo už 
pagerintą bedarbiam ap- 
draudą pagal Kilgore pa
siūlymą. Tam pritarė ir 
kun. John O. Grady, Kata
likų Labdarybių sekreto
rius.

JUNGT. VALSTIJOS PRIPAŽINO SOVIETAM 
KURILUS IR PIETINI SACHALINĄ

Washington. — Amerik. 
Valstybės sekretorius Byr
nes pasikalbėjime su repor
teriais sakė, jog Jungtinių 
Valstijų delegatai Jaltos- 
Krymo konferencijoj ne- 
formajiai sutiko, kad So
vietų Sąjunga, po Japoni
jos sumušimo, atsiimtų pie
tinę Sachalino salos pusę 
ir pasiimtų visą Kurilų sa
lų virtinę. Dėlei Kurilų 
Byrnes žadėjo dar pasikal
bėti su Sovietų užsienio 
reikalų komisaru Molotovu 
ateinančioje didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministerių 
tarybos konferencijoj Lon
done.

(Premjeras Stalinas sa
vo kalboje dėl Japonijos 
pasidavimo pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga, atgauda-

ma pietinį Sachaliną ir Ku
rilų salyną, atidarė sau lai
svus išplaukimus į Pacifiko 
Vandenyną. Kol japonai 
valdė tą salyną ir pietinį 
Sachaliną, jie galėjo grūmo
ti užrakini Sovietams vi
sus kelius į Pacifiko van-

denyną ir išplaukimus 
Sovietinės Kamčatkos 
Ochotsko Jūros.)

•(Maskvos radijas pareiš
kė rugs. 4 d., jog Sovietų 
Sąjunga planuoja paverst 
Kurilų salų virtinę į plie
ninę apsaugos sieną.) 
_________________&-----------------------

iš 
ir

Generolai Liudys apie 
Japoną Žiaurumus

Pusė Miliono Jankių 
Atvyks į Japoniją

Amerikos Kareiviai 
Penktadienį įžengs 
Į Japonų Sostinę

Yokohama, rugs. 5. —Šį 
penktadienį Jungtinių Val
stijų kariuomenė įmaršuos 
į Japonijos sostinę Tokio. 
Pirmiausiai į Tokio įžengs 
Pirmoji amerikiečių kava
lerijos divizija, pasižymė
jusi mūšiuose dėl Filipinų 
sostinės Manilos. Apie 130,- 
000 jankių užimsią Tokio.

Generolas MacArthur į- 
sakė nuginkluot visą japo
nų kariuomenę iki spalių 10 
d. Dar nenuginkluotos dvi 
didelės japonų armijos, 
Pirmoji ir Antroji. Mac- 
Arthur taip pat įsakė, kad 
japonų vyriausybė parūpin
tų amerikiečiams patalpas, 
žibalą, lėktuvų aikštes, fo
tografines laboratorijas, 
darbo jėgas ir kitus reikme
nis.

Galingas Amerikos karo 
laivų būrys, komanduoja
mas admirolo Fletcherio, 
plaukia užimti japonų lai-

vyno bazę už 375 mylių į 
pietus nuo Tokio.
Japonų Premjeras Sako, 
Jie Buvo Sumušti pirm

Atominės Bombos
Japonijos premjeras Hi

gashi - Kuni pranešė savo 
seimui, kad Japonija buvo 
faktinai sumušta pirma, 
negu amerikiečiai paleido 
atominę bombą į Hiroshi- 
mą, rugp. 6 d. Pamatiniai 
japonus sumušė Amerikos 
lėktuvai ir laivynas, sakė 
Higashi - Kuni. Amerikie
čiai, tarp kitko, sunaikino 
51,000 Japonijos lėktuvų.

GENER. MacARTHUR 
PERSIKELS I TOKIO

Yokohama. — Kai ame
rikiečiai užims Japonijos 
sostinę Tokio, tai gen. Mac- 
Arthur persikels iš Yokoha- 
mos į Jungtinių Valstijų 
ambasadą Tokio mieste.

JAPONAI PRIKAIŠIOJA AMERIKIEČIAMS 
PLĖŠIMUS IR KT. NEDORUS VEIKSMUS

San Francisco. — Tokio 
radijas primetė žiaurumus 
ir kitus nedorus darbus a- 
merikiečiams k Japonijoje.

Japonų žinių agentūra Do- 
mei sakė, nors Amerikos 
kariuomenė pusėtinai griež
tai laikosi drausmės, tačiau 
amerikiečiai atlikę 6 žiau
rumo žygius, 38 apiplėši
mus ir. kitus nepadorius 
veiksnius.

Japonijos vidaus reikalų 
ministerija, todėl, paskelbė 
tokias japonam taisykles, 
girdi, kad sumažint skaičių 
panašių įvykių:

Gerai užrakint duris; ja- 
ponės turi taip apsirengti,

kad nežadintų amerikiečių 
lytinių geidulių; naktį be 
būtino reikalo japonai ne
turi niekur eiti nei važiuo
ti. Ypač moterys nakties 
laiku turi vengti pasivaikš
čiojimų. Japonai ir japonės 
neturi taip nešioti fontani- 
nių pluksnų, laikrodėlių ir 
kitų brangių daiktų, kad 
juos kiti matytų. Kada ja
ponas ar japonė priešinasi 
užpuolikui, tai turi taip 
jam įkąsti, įdrėksti arba 
nuplėšti karinį ženklą, kad 
būtų parodymas prieš už
puoliką. Užpultasis ar už
pultoji turi rėkti, šauktis 
pagalbos ir pranešti atitin
kamai vyriausybei.

-•jįf
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Dar Nežinoma, ar Atom- 
Bomby Slaptybė Bus 
Pavesta Jungi. Tautom

Sovietą Šachmatistai . 
Laimėjo prieš Ame

rikinius Lošėjus

Yokohama. — Amerikos 
komanda Japonijoj tyrinės 
karinius japonų kriminalis
tus. Bus imama parodymai 
ir astuonių amerikinių ge
nerolų, kurie buvo paliuo- 
suoti iš belaisvių stovyklų 
Mandžurijoj.

BUY WAR BONDS

Yokohama. —. Teigiama, 
kad Japonijai užimti bus 
atsiųsta 500,000 amerikonų 
kariuomenės, neskaitant jū
reivių ir lakūnų.

Chinija nepriima Angli
jos konsulinių agentų j 
Shanghajų.

Washington. — Reporte
rių užklaustas, Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Byrnes atsakė, kad jis 
nesvarstė su prezidentu 
Trumanų jokių planų, siū
lančių perleisti atominių 
bombų sekretą Jungtinių 
Tautų Organizacijai.

Byrnes sakė suprantąs, 
kad prez. Trumanas ketina 
siūlyti kongresui spręsti, 
ar pervesti atominę slapty
bę Jungtinių Tautų Organi
zacijai.

JAPONIJOS PASIDAVIMO SĄLYGŲ OFICIALIS TEKSTAS
Japonijos valdžios ir gin

kluotų jėgų atstovai rugsė
jo 2 d. pasirašė sekamąsias 
pasidavimo sąlygas Jungti
nių Valstijų karo laive Mis
souri, Tokio Įlankoje: x

1. Mes, veikdami pagal 
Japonijos imperatoriaus, 
japonų valdžios ir impera-

teris bus visa galva didesnis. 
Geriausio jam pasisekimo!

toriško generalinio Japo
nijos štabo įsakymą ir jų 
vardu, šičia priimame są
lygas pareiškimo, kurį 
Jungtinių Valstijų, Chinijos 
ir Didžiosios Britanijos val
džių galvos išleido 1945 m. 
liepos 26 d. Potsdame dr 
prie kurio paskui prisidėjo 
Sovietų Sąjunga; šios 4 val
stybės toliau čia yra mini
mos kaip talkininkų valsty
bės.

2. Šiuomi mes paskelbia
me, jog besąlyginiai pasi
duoda talkininkų valstybėm 
imperatoriškas generalinis 
Japonijos karo štabas ir vi
sos ginkluotos japonų jė
gos ir visos japonų kontro
liuojamos ginkluotes jėgos, 
vis tiek kur jos bebūtų.

3. Mes šiuomi įsakome vi
soms japonų jėgoms, vis 
tiek kur jos bebūtų, ir Ja
ponijos žmonėms tuojau su-

stabdyt karo veiksmus, iš
laikyt ir apsaugot nuo su
žalojimo visus laivus, lėk
tuvus ir karinę ių civilę 
nuosavybę ir įvykdyt visus 
reikalavimus, kuriuos už
dės talkininkų valstybių vy
riausias komandierius arba 
japonų valdžios įstaigos pa
gal jo patvarkymą.

4. Šiuomi mes įsakome 
imperatoriškam Japonijos 
generaliniam štabui tuojau

duoti įsakymus komandie- 
riams visų japonų jėgų ir 
visų’ jėgų, esamų japonų 
kontrolėje, vis tiek kur jos 
bebūtų, kad jie patys ir vi
sos jų kontroliuojamos jė
gos besąlyginiai pasiduotų.

5. Mes šiuomi įsakome 
visiems civiliam, kariniam 
ir laivyno valdininkam 
klausyt ir įvykdyt visus pa
reiškimus, įsakymus ir pa- 

(Tąsa 5-me pusi.)

New York. — 10 sovieti- 
nių šachmatistų Maskvoje 
laimėjo lošį prieš 10 geriau-' 
šių Amerikos šachmatistų 
New Yorke. Šachmatų 
(Chess) rungtynės buvo ve
damos per Mackey radiją, 
kuris pranešinėjo šachma
tinių figuriukių kilnojimus 
iš abiejų pusių. Sovietų 
šachmatistai laimėjo 15 
punktų ir pusę pri/iš ame
rikiečių puspenkto punkto, 
visoje lošimų eilėje.

Amerikiečių lošimas ėjo 
Henry Hudson viešbutyje 
New Yorke. Jį čia stebėjo 
po kelis šimtus iki tūkstan
čio žmonių.

Amerikinių šachmatistų 
pirmininkas Maurice Wer
theim pasiuntė šiltą sveiki
nimą laimėtojams • Mas
kvoj; sako, “jūs buvote ge
resni lošėjai.”

Sovietinių šachmatistų 
pirmininkas dr. Rokhlin iš 
Maskvos atsakė: 
džiai 
niams mūsų draugams,

(Tąsa 5-me pusi.)

“Nuošir- 
dėkojame ameriki- 

ver*:
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Chinija ir Taikos Reikalas
Pirmiau negu buvo paskelbta Sęvietų 

Sąjungos ir Chinijos naujoji sutartis, 
Amerikoj daug kolumnistų ir radijo ko
mentatorių darė visokias išvadas, kal
tindami Sovietų Sąjungą, būk ji nori pa
vergti Mandžuriją, Korėją, Sinkiangą ir 
kitus Chinijos plotus.

Kada tapo paskelbta sutarties tekstas, 
tai tiems ponams, kaip šalto vandens 
užpilta už nugaros. Jie staigiai apsisuko 
ir pradėjo rėkti “Stalinas išdavė Chini- 

; jos komunistus!”, “Sovietų Sąjunga eina 
išvien su Chiang Kai-sheku!”, “Sovietai 
neremia demokratijos Chinijoj!”

i Žinoma, tai nėra naujiena! Pas mus 
tūli laikraštininkai ir per radiją kalbė
tojai visai nesiskaito su teisybe, sąžine 
ir padorumu. Jiems viskas gera, kad tik 
niekinti Amerikos didžiausią talkininkę 
karo išlaimėjime — Sovietų Sąjungą. Jie 
nori ardytu santykius tarpe Sovietų ir 
Amerikos, nepaisant ant kiek tas kenk
tų patiems' Amerikos gyventojams. Jie 
bijo normalių prekybos ryšių, nes, jų 
supratimu, tas suteiktų progą Sovietų 
Sąjungai greičiau atsteigti sugriautus 

fabrikus, nors Sovietų prekyba ir Ame
rikoje duotų milionams žmonių darbo. 
Jie persigėrę bjauria neapykanta ir to
dėl gatavi vijską daryti, kad bloginus 
santykius su ta Amerikos kaiminka.

“Sekretas” Atsidengia
Daugelis nesuprato, kodėl galutinas 

Japonijos pasidavimas vis atidėlioja-# 
mas. Aiškinimų buvo visokių, bet vy
riausia priežastis, tai noras pagelbėti 
Chinijos diktatoriui generolui Chiang 
Kai-shekui. Jeigu Japonija tuojau būtų 
padėjus ginklus, tai Chinijoj sovietinis 
ruožtas, taip vadinamos “Komunistų 
armijos,” būtų užėmę miestus savo fron
te ir nuginklavę japonus. To gi nenorėjo 
generolas Chiang Kai-shekas ir Japoni
jos imperialistai.

Galutinas japonų pasidavimas vis bu
vo atidėliojamas. Japonai pareiškė: 
“Mes neleisime komunistams pavergti 
Chinijos žmonių!” Matote, koki jie geri! 
.Ir jie. prašė generolo Chiang Kai-sheko: 
“greičiau prisiųsk savo armiją, mes tik 
tau pasiduosime ir atiduosime ginklus.”

Atsimenate, kaip Vokietijoj hitlerinin- 
L kai, laužydami savo sutartį, pasirašytą 

su Amerikos ir Sovietų armijų vadovy
be, pagal kurią jie turėjo ten pasiduoti, 
“bėgo nuo Raudonosios Armijos pas 
amerikiečius.” Raudonoji Armija turėjo 
virš savaitę laiko muštis, kad suimti 
juos, nepaleisti iš savo plotų.

Dabar panašiai yra Chinijoj. Japonai 
, niekina komunistus, niekina Chinijos So

vietus, niekina Sovietų Sąjungą ir jau 
pataikauja amerikiečiams ir Chiang 

’Kai-shekui. Pačioj Japonijoj per vieną 
z naktį iš fašistų partijos likosi suorgani

zuota net šešios “demokratų partijos”! 
Vakar jie buvo fašistai, vakar kapojo

* Amerikos lakūnams galvas, šiandien jie 
virto “demokratai” ir “sveikina” ame
rikiečius. Kodėl? Todėl, kad, kaip Vokie-

* tijoj hitlerininkai iki pat galo provokavo 
karą tarp Jungtinių Tautų, taip dabar 
Chinijoj ir Japonijoj daro japonai im- 
•perialjstai ir fašistai.

Visi žinome, kad generolo Chiang 
Kai-sheko tvarka yra diktatoriška. Tai 
daug kartų iškėlė patys amerikiečiai, 
kaip korespondentai, taip atstovai ir ge
nerolai.

Bet generolas Chiang Kai-shekas gau
na pilniausią pagalbą nuo Amerikos ko- 
mandieriaus Chinijoj generolo Albert C. 

Y Wedemeyer. Rugp. 30 d. iš Chungkingo, 
Chiang Kai-sheko sostinės, koresponden
tas Mr. Tillman Durdin rašo New York 
Timesui, kad amerikiečiai lėktuvais ga
bena generolo Chiang Kai-sheko armijas 
užėmimui miestų, kad tie miestai nepa
tektų'į komunistų rankas. Ir gen.

Chiang Kai-sheko armijų skubus perga
benimas ant 99% priklauso nuo Ame
rikos lėktuvų ir kitų transporto priemo
nių. Reiškia, amerikiečiai padeda gene
rolui Chiang Kai-shekui užimti miestus, 
paimti japonų ginklus, pastato jį į tvir
tesnę .poziciją, jeigu tarpe gen. Chiang 
Kai-sheko ir Chinijos komunistų kiltų 
karas.

Toliau Mr. Tillman Durdin rašo, kad 
jeigu kils kur mūšiai, kaip Amerikos 
lėktuvai atgabens generolo Chiang Kai- 
sheko armiją, tai būk amerikiečiai bus 
“neutrališki” tol, kol tas nereikalaus ap
saugoti amerikiečių turtą ir gyvastį. Dar 
daugiau, kadangi transportai yra Ame
rikos, o kareiviai generolo Chiang Kai- 
sheko, tai chiniečiai demokratai-komu- 
nistai gali apšaudyti lėktuvus, tada jis 
sako: “if Americans were shot at they 
would shoot back.”

Toliau Mr. T. Durdin rašo, kad japo
nų suorganizuota kvislingų armija ir 
japonams tarnavę chinai dabar “su uk- 
vata” padeda generolui Chiang Kai-she
kui okupuoti miestus. Dar daugiau, ir 
patys japonai noriai kooperuoja su ge
nerolo Chiang Kai-sheko armija.

Iš to yra aišku, kad generolas Chiang 
Kai-shekas. grobia kuo daugiau miestų, 
nuginkluoja Japonijos armijas, kad jis 
turėtų daugiau ginklų ir amunicijos, ir 
jam padeda Chinijos išdavikai, japonai 
ir amerikiečiai. Amerikiečiai naudojami 
ne Chinijos demokratijos ir liaudies rei
kalų apgynimui, bet generolo Chiang 
Kai-sheko galios sutvirtinimui.

Taigi, kas atsitiktų, jeigu Sovietų Są
junga iš kitos pusės savo lėktuvais neš
tų Chinijos “komunistų armijų” dali
nius, kad jie užimtų pirmiau miestus, 
negu juos užima generolas Chiang Kai- 
shekas? Tada tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Jungt. Valstijų santykiai būtų labai blo
gi-

Vienas korespondentas rašo, kad ka
ras tarpe Chinijos komunistų ir genero
lo Chiang Kai-sheko, tai būtų, jeigu ne 
viešas, tai pusiau viešas Amerikos ir So
vietų Sąjungos karas. Todėl kiekvienam 
turi būti aišku, ką reiškia Sovietų Są
jungos taikos politika ir nesikišimas į 
kitų šalių vidaus reikalus.

Chinijos komunistų reikalavimai, tai 
tai yra liaudies ir demokratijos reikala- 

. vimai. Nepaisant, kiek generol. Chiang- 
Kai-shekas gauna pagalbos užėmimui 
miestų, bet jis jaučia, kad Chinijos de
mokratinė liaudis jo neapkenčia, kad ji 
nenusiramins ir kovos už savo laisvę,— 
jeigu reikės, tai net su ginklu rankoj. 
Todėl gen. Chiang Kai-shekas pasikvie
tė komunistų vadus į derybas.

Chinijos Komunistų Partija ir sovieti
nio ruožto vyriausybė, kuris turi virš 
100,000,000 gyventojų, išleido dtsišauki-
mus ir reikalauja:

(1) Kad gen. Chiang Kai-sheko vien- 
valdiškas režimas būtų panaikintas, kad 
Chinijoj būtų sudaryta koalicinė visų 
demokratinių partijų laikinoji valdžia.

(2) Kad nauji rinkimai būtų demokra
tiškoj dvasioj pravesti, kad visos de
mokratinės partijos galėtų dalyvauti.

(3) Kad visus politinius, demokrati
niai nusistačiusius kalinius tuojau pa
leistų.

(4) Kad būtų sumažinti taksai, kad 
darbininkų, valstiečių ir inteligentijos 
gyvenimas būtų pagerintas.

(5) Kad visi išdavikai, tarnavę Japo
nijai, tuojau būtų areštucfti ir nubausti, 
kad gen. Chiang Kai-sheko valdininkai 
prisilaikytų Potsdamo konferencijos nu
tarimų.
. (6) Kad būtų suteikta pilna* žodžio, 

spaudos ir susirinkimų laisvė, kad būtų 
prašalinta spaudos cenzūra.

Toki yra Chinijos komunistų reikala
vimai. Nacionalė Demokratinė Sąjunga, 
kurią sudaro eilė demokratinių partijų, 
kurių gen. Chiang Kai-shekas nepriima 
prie valdžios, taipgi išleido pareiškimą, 
kurio reikalavimai veik pilnai sutinka su 
Chinijos Komunistų Partijos reikalavi
mais.

Taigi, Chinijoj komunistai, demokra
tai, visi žmonės, mylinti laisvę ir savo 
šalį, stato tuos pačius reikalavimus. Ir 
nepaisant, kiek generolas Chiang Kai- 
shekas gaus išlaukinės pagalbos jis ir jo 
Kuomintango partija negalės amžinai 
viešpatauti ir laikyti liaudį pavergę. Ir, 
ta išlaukinė padėtis tik padrąsina gene
rolą Chiang Kai-sheką ir gali išprovo
kuoti Chinijoj karą, kuris vis vien baig
tųsi jo paties nelaime.

Mūsų supratimu, Amerikos vyriausy
bė turėtų ne generolui Chiang Kai-she- 
kui gelbėti įsitvirtinti pozicijose, bet rei
kalauti iš jo, kad jis prisilaikytų Potsda
mo Konferencijos tarimų, kad jis nevar
žytų Chinijos liaudies laisvių.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

kritikuoja 
kursto prieš ją 
— sako katali1 
“Pilot” — kam 
keistą išvadą, 

kritikavi-

UŽSITRAUKIA SUNKIĄ 
ATSAKOMYBĘ

So. Bostono juozapiečių 
Darbininkas sako:

Kai kurie laikraščiai daro 
priekaištų katalikų spaudai, 
kad ji nuolatos 
Rusiją ir net 
kariauti. Bet 
kų laikraštis 
daryti* tokią
kad komunizmo 
mas būtinai turi reikšti kaž
kokius karingus prieš Rusiją 
užsimojimus? Tokia išvada 

visai netiksli. Mes sau, 
Rusija sau. Jeigu jai/ ko
munizmas tinka, tai jos 
dalykas. Tesižino ir tesi
džiaugia. Mes šitaip klausi
mą statome. Arba komuniz
mas yra mirtinai pavojingas, 
arba ne. Jei ne, tai kovoda-

mi prieš jį užsitrauktume 
sunkią atsakomybę. Bet jei 
mes esame sąžiningai įsiti
kinę, kad komunizmas yra 
pragaištinga apgavystė, tai 
kodėl neturėtume taip pasi
sakyti? Ir kaim mus apkalti

na karinguose užsimojimuo
se, kuomet mes vien siekia
me apginti žmones nuo klas
tingo suvedžiojimo?

Aišku, kad visus baugin
dami komunizmo baubu ir 
patys be paliovos kliedėda- 
mi apie komunizmo’ - pavo
jų, klerikalai ,- užsitraukia 
sunkią atsakoinybę ir; sun
kiai nusideda prieš žmoniš
kumą ir pasaulinės taikos 
reikalą.

Jeigu komunizmas yra 
mirtinas pavojus, tai kaip 
tai galėjo būti, kad keturis

ištisus metus ši šalis ir vi
sos laisvę ir taiką mylinčios 
šalys ranka rankon,' petys 
petin ėjo išvien, kovojo iš
vien, kariavo išvien ir lai
mėjo išvien su -komunistine 
Tarybų Sąjunga? Absur
das, ar ne?

Tasai tariamas “mirtinas 
pavojus”, vadinas, yra kle
rikalų sugedusios - galvose
nos išdavas.

SUŠILĘ TEBEJIEšKO Už 
SAVE DURNESNIŲ

■ Julius Smetonukas gavęs 
laišką nuo gero kamaroto 
iš Franci jos. Kaip visi hit
lerininkai, pabėgę iš Lietu
vos, taip šis Juliaus “auto
ritetas” teisina savo pabė
gimą iš Lietuvos. Jeigu ti
kėti jam, tai išeitų, kad

Amerikos Komunistų Partija
Už Darbus Visiems

(Pabaiga)
Aprūpinimas visų 

bais nereiškia naudą 
tai vienai klasei. Iš to 
da visai tautai. Mūsų 
meriai, mūsų profesionalai, 
mūsų vidurinės klasės ir 
smulkieji biznieriai tiek 
pat nukęs, kaip ir darbinin
kai, jeigu to tikslo nebus 
pasiekta. Štai kodėl šis bi
lius susilaukė pritarimo vi
sose klasėse visoje šalyje. 
Tasai tikslas galima pa
siekti. Tiktai reikia noro ir 
plano.”

Toliau Komunistų Parti
ja savo pareiškime nurodo, 
kad būtų pavojinga iliuzija 
tikėtis, jog šis vienas bilius, 
padarytas įstatymu, išspręs 
visus klausimus arba pats 
savaime visiškai išnaikins 
nedarbą. Jisai yra tiktai a- 
belna programa, tiktai di
džiuliai frėmai. Reikia tuos 
frėmus dapildyti arba pri
pildyti. Reikia daugiau toje 
linkmėje įstatymų. Reikia, 
pavyzdžiui, kad būtų už 
tam tikrą laikotarpį apmo
kama darbininkui, kuomet 
jis yra paleidžiamas iš dar
bo; reikia pagerinti valsti
jų ir federalinę nedarbo ap- 
įraudą; reikia didesnį dalį 
darbininkų uždarbio pa- 
liuosuoti nuo taksų; reikia 
pakelti algų minimumus ir 
pagerinti socialinio saugu
mo įstatymus. Tais visais 
reikalais Kongresan yra į- 
nešti biliai. Tuos bilius re
mia organizuotieji darbinin
kai. Apart kitų, sekami bi
liai yra naudingi ir remti
ni: . $,4

Kilgore -^Forand Unem
ployment Compensation 
Bill. 1!

Pepper 65-Cent Minįmum 
Hourly 'Wage Bill.

Wagner - Dingel 
Security Bill.

Seamen’s Bill of 
(HR 2346).

Fair Employment 
tices Bill.

Komunistų Partija siūlo, 
kad valdžia tuojau imtųsi o- 
peruoti tas įmones, kurias 
karo metu valdžia žmonių 
taksais pastatė ir kurios 
priklauso visuomenei. Ji 
reikalauja, kad valdžia ne
grąžintų taksų korporaci
joms, kurios atsisako tas 
įmones operuoti, kurias jos 
operavo karo metu.

Suprantama, kad šis 
Murray - Patnam Full Em
ployment Bill susilaukia 
priešų.

“Jiems priešinasi didieji 
monopolistai, kurie nevar
žomų pelnų klausimą stato 
aukščiau tautos gerovės”,

d dar- 
tik- 

nau- 
far-

Social

Rights

Prac-

visam tam 
kiekvienam 
užtikrintas

kad šis bi- 
privatiškąjį

sako Komunistų Partija. 
“Jie yra priešingi, nes jie 
yra priešingi 
principui, kad 
žmogui būtų 
darbas...

“Šūkalojimai, 
liūs sunaikins
užsiėmimą, yra propaganda 
biliaus sunaikinimui. Toly
giai klaidingas argumentas, 
kad tas bilius esąs nereika
lingas, nes privatiškoji pra
monė atliktų tą patį, jeigu 
ji būtų palikta ramybėje...”

Komunistai nesutinka su 
tais, kurie sako, kad val
džia neturi ir negali gauti 
pinigų finansavimui eko
nominės programos. Tegul 
valdžia pakeičia ir pataiso 
taksų kolektavimo sistemą. 
Tegul negrąžina taksų kor
poracijoms ir kapitalis
tams. Tegul padidina tak
sus tiems, kurie pajėgia 
aukštesnius taksus mokėti.

“Šis bilius nėra socialis
tinis bilius”, sako Komuni
stų Partija. “Jis nieko ben
dra neturi su socializmu. 
Jisai tiktai paakstina ga
mybą privatinėje pramonė
je ir pelnų sistemos ribose, 
tik valdžiai pridedant kaš
tų, kad užtikrinus darbo 
progas visiems.

“Socializmas gi reiškia 
socialistinį perorganizavimą 
visuomenės,, pavedant vi
suomenei šalies ekonomiją 
prie liaudies valdžios, ku
riai vadovauja darbininkų 
klasė.

“Mes komunistai tikime į 
socializmą, nes socializmas 
yra aukštesnė demokratijos 
forma. Socialistinėje eko
nomijoje nėra ir negali bū
ti nedarbo. Socialistinė e- 
konomija neparemta pelnų 
motyvu. Neigi prie socializ
mo valdžia yra monopolisti
nių korporacijų įrankis ar
ba jų kontrolėje. Gamyba 
ir daiktų paskaidymas bū
na suorganizuota ir supla
nuota, kad tarnautų ir kel
tų medžiaginę ir kultūrinę 
gerovę visų žmonių. Prie 
socializmo negali būti virš- 
perdirbio, atslūgimų gamy
boj ir ekonominės krizės...

“Mes komunistai esame 
įsitikinę, kad tiktai socialis
tinė santvarka panaikintų 
nedarbo ir pasikartojančių 
karų pavietrę. Bet mes taip 
pat žinome, kad Amerikos 
žmonių dauguma dar nepa
siruošę eiti socialistiniu 
kelių, hors mes esame įsu 
tikinę, kad ilgainiui nevi- 
vengiamai jie prieis tos iš
vados* iš s 35 c pačių prity
rimo ir supratimo.”

Nežiūrint to tikėjimo į

Lietuvoje nebeliko nė vieno 
žmogaus, visi iki vienam 
pabėgo su naciais į Vokie
tiją. Tiktai pasiklausykite:

“Visi tie, kurie buvo pa
liesti pirmosios sovietų oku
pacijos ir kuriems vienaip ar 
kitaip gręsė sunaikinimas, vi
si tie šį kartą pasikėlė, ne
norėdami pasilikti sovietų 
valdomoje Lietuvoje. Visi 
vadinamosios auto nominės 
administracijos valdininkai 
bei tarnautojai, pradedant 
kaimo seniūnu ir baigiant ge
neraliniu tarėju, keliavo iš 
Lietuvos, vengdami kalėjimų 
bei mirties už ‘bendradar
biavimą’ su okupantais vo
kiečiais. Visų mokyklų mo
kytojai, pradedant pradžios 
mokyklomis, baigiant gimna
zijomis, lygiai kaip ir uni
versitetų profesoriai kraustė
si paskubomis iš savo tėvy
nės, kad išvengtų 
persekiojimų už 
neklausymą apleisti 
las ir eiti į miškus
nais prieš vokiečius. Gydyto
jai, inžinieriai 
bėgo masėmis, 
mi antrą kartą 
vietinį terorą,
atneštą dvasinę ‘ubagystę ir 
žmogaus paniekinimą. Pre
kybininkai ir amatininkai 
būriais keliavo iš Lietuvos, 
bijodami sovietų pakaltini- 
mų, kad jie varė spekuliaci
jas ir kenkė liaudžiai. Ūki
ninkai ir darbininkai paliko 
savo ūkius ir darbovietes, ži
nodami, kad sovietinė val
džia juos visus pakaltins už 
davimą piliavų vokiečiams ir 
už darba fabrike sau ir savo 
šeimai pramaitinti. Visiems 
lietuviams nešė sovietai ati
tinkamas bausmes už tai, 
kad jie nepasidarė v sovietų 
partizanais, kad jie, 
mi gyventi, dirbo ir 
tu pelnėsi duoną.” 
kos Lietuvis, rugs. 1

Smetonukas klysta, jeigu 
jis mano,, kad suras už sa
ve durnesnį, kuris patikės 
šio laiško autoriui. Faktas 
yra, kad su naciais bėgo iš 
Lietuvos tiktai saujalė iš
gamų ir nacių pastumdėlių. 
Lietuvos žmonės ne tik ma
siniai nebėgo iš Lietuvos, 
kai artinosi Raudonoji Ar
mija su jos lietuviškais pul
kais, bet laukė išlaisvintojų 
ir juosius pasitiko su 
džiaugsmu ir gėlėmis.

sovietų 
Maskvos 
mokyk- 
partiza-

socializmą, kaipo vienintelę 
tikrąją priemonę visiškam 
išnaikinimui nedarbo ir su
teikimui žmonėms pilnos 
gerovės, komunistai viso
mis jėgomis ir iš gilumos 
širdies remia šį ekonominį 
bilių (S-380) ir visus kitus 
žygius, kurie jau dabar pa
lengvina Amerikos žmonių 
gyvenimą.

“Komunistai stoja už su
stiprinimą demokratijos,” 
sako partijos pareiškimas 
ir kovoja prieš tas jėgas ir 
tas sąlygas, kurios kelia su
irutę. Tuomi remdamiesi 
komunistai, kartu su visais 
kitais pažangiaisiais ameri
kiečiais, kovoja už pasieki
mą 60,000,000 darbų Ame
rikoj, už apsauga negrams, 
veteranams ir moterims 
teisių. Štai kodėl mes ko
vojame už greitą rekonver- 
siją, už aukštesnes algas, 
už tinkamą nedarbo ap- 
draudą, už atlyginimą pa- 
leižiant darbininkus iš dar
bo, už pasekmingą kainų 
kontrolę, už demokratinius 
taksų įstatymus ir už visas 
kitas priemones, kurios tar
nautų mūsų žmonių intere
sams.”

Dar daugiau. “Šis įstaty
mas reikalingas apsaugoji
mui mūsų šalies vidujinės 
vienybės,” sako komunis
tai. “Mūsų šalyje yra ele
mentų, kurie tikisi panau
doti suirutę, ir nerimą, ky
lančius iš masinio nedarbo 
ir žemo gyvenimo lygio. Jų 
tikslas yra susilpninti tau
tos ir josios žmonių pama
tinę vienybę, kad sunaikin
ti visus darbo ir demokra
tijos laimėjimus, ir demok
ratinius procesus ir visą

ir advokatai 
nebenorėda- 

išgyventi so
jų Lietuvon

norėda- 
prakai- 
(Ameri-

Redakcijos Atsakymai
Jurgiui Laučiui, New York. 

—Kol kas mes nematėme, kad 
Tarybų Sąjungoje veiktų gol
fo organizacijos arba kliubai. 
Atrodo,, jog ten tasai sportas 
nėra prigijęs. Ar ateityje Ta
rybų Sąjungos piliečiai tuo 
sportu susidomės, irgi sunku 
pasakyti. '

V. V. Yogai, Bridgeport, 
Conn. — Jūs rašote,, būk Sta
linas “jau kaip girdėtis’ pri
pažino Čiang Kai-šeko’ valdžią 
ir nieko nesako apie komunis- 

. ” Tikrovėje yra 
kad Tarybų Sąjunga 

' čiang Kai-šeko valdžią pripa
žino jau labai seniai, tuomet, 

: kai tik įsikūrė. Per visą karo 
Pa" i laiką čiungkingo vyriausybė 

. (turėjo savo ambasadorių Mas- 
b 3, lt ve idzius i<voje> 0 Tarybų Sąjunga — 

» Ciagl- savo ambasadorių čiungkinge.
*. . • Šito g. m. rugpjūčio mėnesio pra-

biliaus priėmimas pagelbės džioje čiungkingo vyriausybė 
apsaugoti mūsų vienybę ir sudarė su Tarybų Sąjungos 
nugalėti mūsų tarpe tuos ( vyriausybe 'draugiškumo sutar- 
prieŠO agentus. jtį. Kiek liečia Chinijos komu-

“Darbų užtikrinimas bus pistus ir čiungkingą — pačios 
galima laimėti, jeigu tiktai;Chinijos žmonių reikalas, šiuo 
darbininkų judėjimas ir metu čiungkinge tebeina tarp 
visos demokratinės jėgos komunistų ir čiungkingo val- 
šalyje kietai apsijungs ko-idžios pasitarimai. Kuo jie 

baigsis, liekasi palaukti ir pa- 
Reikalinga,kad darbi- matytl*

anti-fašistin. bendradarbia-! . vadoJus • - 
vimo ir pasaulinės taikos i\aip’ e | Z’ i o vi 
struktūrą. Jų metodos susi-' 
dės iš pastangų sukelti;- - ■■■ 
žmonėse pasidalinimą, r~ 
statyti veteranus prieš, ne- 
veteranus, I 
prieš juodveidžius, 
mius prieš ateivius...

voje už tąjį tikslą.
-

ninku/i£ visų žmonių orga
nizacijos padarytų didžiau- . 
šio spaudimo ant Kongreso, 
kuomet jisai susirinks, ma-; 
siniai reikalaujant* priimti i 
S-380 bilių ir papildomuo
sius pasiūlymus...”

MAKE
EVERY

PAY DAYn
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LTSR ŽEMĖS ŪKIO LIAUDIES KOMISARAS J. LAURINAI
TIS APIE LIETUVOS ŽEMES ŪKI

SUMAS TUŠČIOSE GALVOSE
(Feljetonas)

Apytikriais apskaičiavi
mais vien tik priverstinomis 
duoklėmis vokiečiai per oku
pacijos metus išplėšė iš Lie
tuvos valstiečių apie 700,000 
tonų grūdų, daugiau kaip 
200,000 tonų mėsos, apie 
600,000 tonų pieno, 12,000 
tonų linų pluošto, daugiau 
kaip 20,000 tonų linų' sėme
nų, daugiau kaip 100 mili
jonų kiaušinių, apie 500,000 
tonų bulvių, apie 1,500 tonų 
vilnų ir t.t. Šių plėšimų pa
sėkoje Lietuva neteko, pa
lyginti su 1940 metais dau
giau kaip pusės milijono, 
galvijų, apie pusę milijono 
kiaulių, apie 200,000 arklių 
ir 300,000 avių. Kokio skai
čiaus neteko paukščių, šian
dieną dar sunku pasakyti, 
bet aišku, kad tai bus mili
joniniai skaičiai. Veisliniai 
gyvuliai, kuriuos per de
šimtmečius taip rūpestingai 
augino ir puoselėjo Lietuvos 
valstiečiai, okupantų išplau
ti arba išvaryti. Valstiečių 
sukurtos kooperatinės pie
ninės išgriautos arba išplėš
tos. Tarybų valdžios sukur
ti tarybiniai ūkiai, kuriuose | 
buvo sukoncentruota bran
giausia veislinė medžiaga, 
vokiškųjų kolonistų išgrobs
tyti. Iš buvusių mašinų 
traktorių stočių, išvežti nau
ji, galingi traktoriai, iš ar
klių nuomojimo punktų — 
arkliai.

Žodžiu, žemės ūkiui pada
lytos milžiniškos žaizdos, 
kurių užgydymas pareika
laus daug sunkaus ir kruop
štaus darbo. Žemės ūkio rei
kalams respublikinis biu
džetas numato 38 milijonus 
rublių. Iš sąjunginio biudže
to mūsų žemės ūkiui šiems 
metams taip pat. paskirta 
daugiau kaip 20 milijonų 
rublių. Be to, pagal Vyriau
sybės nutarimą, Žemės Ų- 
kio Bankas per kredito 
draugijas nukentėjusiems 
nuo karo valstiečiams ir 
naujakuriams yra paskyręs 
50 mil. rublių kredito gyvu
liams, inventoriui ir staty
binei medžiagai įsigyti. Vi
sa ta didžiulė finansinė pa
rama sudaro pagrindą mū
sų žemės ūkiui atstatyti.

Tarybų valdžia valstie
čiams teikia milžinišką pa
ramą. Ji ne tik grąžino oku
pacijos metais iš darbo val
stiečių atimtą žemę ir in
ventorių jų teisėtiems šei
mininkams, bet ir pilnai 
aprūpino visus bežemius ir 
mažažemius žeme. Apie 72,- 
000 bežemių ir mažažemių 
Lietuvos valstiečių per 
trumpą laiką gavo žemės.

Darbo valstiečių ūkiams 
padėti Tarybų valdžia orga
nizavo MTS ir arklių nuo
mojimo punktus. • Daugiau 
kaip 100 traktorių ir apie 
3000 arklių jau -šiandieną 
padeda valstiečiams žemę' 
dirbti. Sąjung. vyriausybė 
teikia didelę paramą mūsų 
MTS. Be seniau gautų 45^nglejl lr. , i , . ° . tijos mylėtojai susirado saunaujų traktorių su visu pn- |jaukiausią viet draugiškam 
kabinamuoju inventoriumi, pasižmonSjimui Koks prakil. 
neseniai gavome 30 gerų ■ nus gj tiksiąs to šaunaus iš- 
vikšrinių traktorių, kelyje važiavimo! Jo visas pelnas gi
yra 15, greitai bus išsiųsta 
dar 15 traktorių. Tarybų 
valdžia pasiryžusi pravesti nes Lietuvos vaikučiams! Ar
plačią žemės ūkio mechani
zaciją ir tokiu būdu užtik
rinti valstiečiams geresnes 
darbo ir gyvęnimo sąlygas.

Tarybų Valdžia suteikė 
didelę paramą naujaku
riams ir nukentėjusiems nuo 
karo valstiečiams grūdų ir 
daržovių sėklomis, sudarė 
palankias sąlygas cukri
niams runkeliams ir linams 
pagal sutartis aūginti.

. Tarybų valdžia deda, visas 

pastangas žemės ūkio spe- 
cialistii trūkumui likviduo
ti.

Atkurtos 2 aukštosios 
mokyklos —Žemės Ūkio A- 
kademija ir Veterinarijos 
Akademija su 300 studen
tų, kurios jau šiais metais 
duos daugiau kaip 60 aukš
tai kvalifikuotų specialistų 
— agronomų, veterinarijos 
gydytojų.

Atkurta vidurinė kultur- 
technikų mokykla, 19 žemės 
ūkio ir sodininkystės moky
klų su veik 900 mokinių. 
Suorganizuotos 6 mechani
zacijos mokyklos, kurios jau 
dabar išleidžia šimtus trak- 
toristų ir brigadierių. Iš vi
so šią vasarą jos paruoš per 
800 šios rūšies specialistų.

Atkurtos bandymų ir se
lekcijos stotys, kurių moks
liniai darbo vaisiai bus pri
einami platiems valstiečių 
sluoksniams.

Steigiami nauji žemės ū- 
kio ir gyvulininkystės tech
nikumai, žemės ūkio staty
bos tvarkymo ir melioraci
jos Institutas ir tokios pat 
rūšies Technikumas.

Žemės ūkio mašinoms ir 
traktoriams remontuoti stei 
giamas remonto fabrikas 
Kaune ir perorganizuoja
mos ir papildomos esančios 
remonto dirbtuvės.

Sėklininkystei išvystyti 
steigiamas selekcijos insti
tutas.

Worcester, Mass.
Susirgo senas mūsų judėji

mo darbuotojas Petras Plokš
tys. Jis daug dirbo įvairiose 
organizacijose, o ypatingai 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 57 kuopos vajuose, žmo
gus ne jaunas, apie 70 metų, 
bet veikime jis nesijautė se
nu.

Draugo Plokščio sūnus yra 
universitete ir jam mokslas 
labai gerai sekasi. Nuo savęs 
vėlinu draugui Petrui greitai 
pasveikti ir vėl būti su mu
mis. Ligonis randasi namie.

Reporteris.

So. Boston, Mass.
Dar Karta Esame Dideliame 

Darbe
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2 kp. Moterų Skyrius 
rengia didelį ir gražų draugiš
ką išvažiavimą rugsėjo (Sep
tember) 9-tą dieną, popieti
niam laike, draugų Tamašaus
kų darže, 91 Gardner St., 
West Roxbury, Mass.

Šis draugiškas išvažiavimas 
yra rengiamas su puikiausiu 
ir rūpestingiausiu prisiruoši
mu. Už tai ir sakoma: Dar
kartą visa apylinke esame di
deliame darbe.

Didelį darbą atliksime ir 
pilnai patenkinantį tikslą at
sieksime tik tada, kuomet 

i skaitlingai iš visos apylinkės 
visi sutrauksime.

Ten jau ne vieną kartą pa
žangieji lietuviai ir demokra-

skiriamas gausingam supirki
mui kalėdinių dovanų .Tarybi- 

mes visi suprasime to reikalo 
svarbumą ir ar paremsime 
kaip reikia — priedermingai 
patį tikslą ?

Reikia visiems ir iš visur va
žiuoti ir dalyvauti draugių 
moterų' rengiamame išvažiavi
me. Reikia pagelbėti drau
gėms jų puikiame sumanyme, 
kad darbas puikiausia nusi
sektų moraliai ir medžiaginiai. 
Apart visko, čia tikimasi pui
kaus programo.

J. M. Karbonas.

Nežiūrint didžiausių sun
kumų, susijusių su vokiečių 
sunaikintos gyvulininkystės 
atstatymu, Tarybų valdžia 
deda visas pastangas, kad 
ir šioje srityje greičiau lik
viduoti vokiškosios okupaci
jos padarinius. LTSR Že
mės Ūkio Liaudies Komi
sariatas yra paruošęs pla
nus ir priemones gyvulių 
ūkio atkūrimui paskatinti. 
Jau šiandieną atkuriami 
valstybiniai eržilų kergimo 
punktai (veikia—23), už
vesta išsilikusių reproduk
torių registracija, išleistos 
jų naudojimo taisyklės ins
trukcijos. Registruojami 
veisliniai galvijai. 'Iš tur
tingesnių reproduktoriais 
vietų perkami buliai —re
produktoriai ir duodami 
kur jų daugiau trūksta. De
damos visos pastangos, kad 
sudarius palankesnes sąly
gas gyvulininkystei atstaty
ti.

Lietuvos kaimo atstaty
mas reikalauja milžiniškų 
pastangų ir ilgo darbo. Tu
rėdami aktingą darbo vals
tiečių paramą, Sąjunginės 
Vyriausybės ir broliškųjų 
respublikų nuolat padeda
mi, mes užgydysime hitle
rininkų mūsų žemės ūkiui 
padarytąsias žaizdas ir’ iš- 
vesime mūsų brolius arto
jus j platų laimingesnio gy
venimo kelią.

New Britain, Conn.
Aną dieną J. J. Gerdis stuk

telia į pašones draugams pri
mindamas, “nors ir visokios 
bėdos painiojasi, tačiau rei
kia pasiųsti Lietuvos žmonėms 
medikamentų.”

Tuoj suėjo būrelis Lietuvos 
patrijotų, susitarė, kad reikia 
parodyt kitiems, kaip reikia 
gauti medikamentus. Tuojau 
sumetė 45 dolerius ir nusita
rė pamatyt kitus gerus žmo
nes, kad ir jie neatsiliktų ne
prisidėję.

Gaila, kad šiame posėdyje, 
dėlei ligos, LPTK iždininkas 
V. T. Yokimas negalėjo daly
vauti, taipgi negalės prisidėti 
prie šio darbo, kuriam pir
miau gražiai pasidarbuodavo.

Medikamentų, nupirkimui 
sumetė sekami ♦ asmenys: U. 
ir F. Gardauskai 20 dol. J.J. 
Gerdis ir V. J. Valley po 10 
dol. ir J. Ambrose 5 dol. Po 
pasikalbėjimo Mrs. Gerdis su
teikė gardaus užkandžio, ži
noma, Jonas nepasiduodamas 
fundino kitokio gero. Varde 
susirinkusių, ačiū jums už vai
šes.

V-l-y.

“Ką jūs kalbate, kas tos kainos? Žmonės niekad 
pirmiau neturėjo tiek daug pinigų—-kaip sako laikraš
čiai.” - ■

Eiliniai francūzai nepamirš nacių koncentracijos 
kempių. Čia matomieji, tūli asmenys, tebevilkėdami 
koncentracijos uniformas, iš Palais de Chaillot, Pary
žiuje, neša žemyn laiptais kryžių pažymėjimui buvu
sios nacių kempės, kur naciai nužudė daug jų draugų.

GYVENTI REIKIA, 0 BE DARBO 
GYVENTI NEGALIMA!

Jau visų smarkumu eina 
taip vadinamoji “rekon- 
versija”. / O vpirMiausias jo
je žygis — atleidimas mi- 
lionų darbininkų iš darbų. 
Pats atleidimas pravedamas, 
visai keistai, baisiai nežmo
niškai. Po sunkaus darbo 
dienos vakare einant namo 
bosas atnešė ir įteikė dar
bininkui raščiuką: “Rytoj 
nėbesusirink; darbo nebė
ra !” Jokio persergėjimo iš 
anksto, nėra.

. Miestui jau užplūsti taip 
atleistais darbininkais. Jų 
skaičius dar vis didėja. Ne
užilgo jų bus nuo 8 iki 10 
milionų!

Kaip str įmonėmis! Kaip 
greit jos persiorganizuos iš 
karinės gamybos į civilinę 
gamybą? Kiek joms reikės 
darbininkų? Kiek jos mo
kės iš naujo pasamdytiems 
darbininkams? Kas bus su 
unijinėmis sąlygomis?

Visi tie klausimai laukia 
atsakymo. Susirūpinę dar
bininkai, susi rūpinusios 
darbo unijos. Jau prasideda 
masinis bruzdėjimas. De
monstracijos New Yorke, 
Chicagoje, Detroite. Darbi
ninkai nežada pasiduoti li
kimui.

Kongrese yra įneštas 
“Murray Bilius”, kuris rei
kalauja garantuoti kiekvie
nam darbininkui darbą. 
Jeigu nepajėgia privatinė 

pramonė, vyriausybė turi 
užvesti viešuosius darbus ir 
parūpinti darbininkams už
siėmimo. O r ganizuotieji 
darbininkai šį bilių karštai 
remia. 'Jie reikalauja, kad 
Kongresas be delsimo, kai 
neužilgo susirinks, “Mur
ray Bill” priimtų, padarytų 
įstatymu.

Labai aštrų pareiškimą 
išleido Komunistų Partija. 
Ji reikalauja, kad Kongre
sas tą bilių priimtų ir tuo- 
mi išpildytų prezidento 
Roosevelto pažadėjimą, jog 
po šio karo kiekvienam tei
sė į darbą bus garantuota. 
Ši partija pasmerkia reak
cinius republikonus, Ho- 
verio tipo, kurie visur sa- 
botažuoja rekonversijos pa
stangas.

Prez. Trumanas taipgi 
užgyrė “Murray Bilių.” O 
ryškiausiai ir smarkiausiai 
už pilną darbą visiems dar
bininkams pasisakė Henry 
Wallace, užtarytojas papra
stojo žmogaus, komercijos 
departmerito sekretorius. 
Jisai sako:

“Susidūrus su besiaurė- 
jančiu marketo reikalavi
mu, privatiškas biznis mūsų 
sistemoje negali kolektyviš
kai veikti dėl aukšto ga
mybos ir darbų lygio.

“Individualinė įmonė, 
darbininkas, farmerys ir 
vartotojas bejėgiai prieš 
besiaurėjantį marketą ir 
infliaciją. Tiktai vyriausy
bė, visų žmonių ir visų šios 
ekonomijos elementų at
stovas šiose sąlygose gali 
padaryti reikalingus žygius 
dėl išlaikymo marketo auk
štoje skalėje ir tuo būdu 
sudaryti sąlygas, kad pri- 
vatiškos įmonės galėtų pa
laikyti gamybą ant aukšto 
lygio.”

Wallace reikalauja, kad 
valdžia duotų užtikrinimą, 
jog jinai panaudos savo fi
nansinę galią ir neprileis 
marketui sumažėti. Jis tei
gia, kad minėtasis “Mur
ray Bill” uždeda ant vy
riausybė atsakomybę aprū
pinti darbininkus darbais.

Busimieji keli mėnesiai 
gali atnešti mums didžiau
sio sąjūdžio ir nerimo lai
kotarpį. Dabar jau aišku, 
kad netylės nė mūsų jaunie
ji vyrai, sugrįžę iš karo 
frontų ir laukų. Ne tam jie 
kariavo ir kentėjo, kad su
grįžę namo vaikštinėtų be 
darbo! Salietis.

Yra sakoma, kad tuščio
se patalpose velniai kazoką 
šoka. Ar šis posakys turi 
kokį ryšį su teisybe, jūsų 
Paulius negarantuoja. Bet 
kad tuščioje vietoje neiš
vengiamai susikuopia viso
kio nereikalingo ir labai 
nepageidaujamo brudo, tai 
tą visi žino be Pauliau aiš
kinimo.

Kas gali sukelti kiek žin
geidumo, tai čionai užvesta 
kalba apie tuščias galvas ir 
jose pasireiškusi Šurną. Ga
limas daiktas, nekuriem gali 
būt nežinoma, kad galvos 
ištuštėjimas vyksta tokiu 
pat procesu, kaip išgaravi
mas vandens iš puodo. Juo 
ugnis bus didesnė, smar
kiau degs, tuo ir vanduo 
puode virs visu smarkumu, 
net šniokšdams kunkuliuos, 
versis devyniais kūliais ir, 
kaip matai, puodas paliks 
sausas.

Žinant, kokiam karščio 
pakilime, su kokiu liepsno
jančiu užsidegimu per visus 
šio karo metus pro-naciai 
prakaitavo, gelbėdami Hit
leriui sutaršyti bolševizmą 
į skutus, negali būti jokia 
nuostaba, kad jų galvose 
atsirado pakankamai tuš
čios vietos, susikuopimui 
tokių kiekių pelėsių ir kito
kiu rūšių kenksmingų gry
belių, kurių rūgimas išvys
to neapsakomai smarkų Šu
rną. To pasekmėje, pro-na
ciai nei saulės mato, nei ši
limos jaučia. Kur tik jie 
žengia, ant kiekvieno žings
nio susitinka šimtą raudo
nais dantimis baisių vilkų, 
o vaidentuvėse vaizduojasi 
iki šiol niekur nematytos ir 
negirdėtos baisybės.

Žinoma, jeigu pro-naciai 
savo žygiuos būtų turėję 
šiek tiek pasisekinąo, tai, 
aiškus dalykas, nebūtų bu
vę reikalo vartoti tiek daug 
karščio ir normalumas bū
tų prasitęsęs ilgesnį laiką. 
Kadangi karas pasibaigė 
ne tąja kryptimi, kokios jie 
norėjo ir tiek' daug liežuvių 
nuplėšė, bekreipdami j sau 
pageidaujamą pusę, tai yra 
pavojaus, kad jų galvose 
Šurnas gali pasiėkti viesuli- 
ško tempo.

Jūsų Paulius visai rimtai 
susirūpinęs, kad pro-nacių 
galvos nepradėtų sproginė
ti, kaip bonkos su prarū
gusiais grybais. Nors, tiesą 
pasakius, tokį apsireiškimą 
nebūtų galima vadinti ne
natūraliu.

Paskelbus Japonijos be
sąlyginį pasidavimą, visą 
pasaulį užliejo neapsakomo 
džiaugsmo bangos. Visi 
žmonės likvidavo baisaus 
karo atneštą skausmą, link
sminosi, kaip kas mokėjo. O 
biedni pro-naciai, pasak lie
tuviškų hitlerinių pabėgė
lių, “su kruvina širdimi”, 
stebėjo tą viską, negalėda
mi susivokti, kas čia dabar 
darosi!

Pagal pro-nacių suprati
mą, tai karo pabaiga atne
šė ne džiaugsmą, bet di- 
džiausį nusivylimą ir dan
tų griežimą. Pradedant 
Šventu Tėvu, einant žemyn 
per visas pro-nacių katego
rijas, iki dr. Grigaičio, nuo 
dr. Grigaičio ir vėl žemyn 
net iki “Saulės” Baltruvie
nės, visus juos purto neap
sakoma baimė, kad žmonės 
“pavergė” svietą. Viskas 
“pagrobta,” viskas “pa
vergta - užgniaužta” iš vi
sų pasaulio kraštų, pro- 
naciąm ramumą ardo skau
smais širdį varstanti “pri
slėgtųjų” balsai.

O tie “prislėgtųjų” bal
sai, tai ne keno kito^ kaip 

tų, kurie visokiais būdais ir 
priemonėmis, padėjo hitleri
ninkams, garsindamies, kad 
jie naikina bolševizmą. Tų 
“prislėgtųjų” būta gudrių 
gaivalų. Jie tikėjosi apgaut 
visą svietą. Mes, girdi, ne
norime nei nacių, nei bolše
vikų. Bet nebuvo atsitiki
mo, kad nors vienas iš jų 
būtų susidėjęs su bolševi-. 
kais prieš nacius, visuomet 
išvieno su naciais vajavojo 
prieš “raudonąjį pavojų.”

Dr. Grigaitis ir visi kiti 
pro-naciai tokius vadina 
“kovotojais už laisvę”. Pa
siskaitykite “Naujienose” 
rugp. 13 d. pranešimą apie 
nuteisimą mirtin Jugosla
vijoje septynių hitlerininkų 
iš Dražos Michailovičiaus 
abazo. Dėl šitos rūšies “ko
votojų už laisvę” likimo, 
pro-nacių galvose kyla toks 
Šurnas, kuris jų galvas ske
lia, kaip plieninis pleiškas 
akmenį. O reikia žinoti, kad 
dar tik pradžia pro-nacių 
kentėjimų. Ateitis atneš 
dar netikėtinų smūgių.

Lietuviškų hitlerininkų 
pabėgėlių likimas dar nėra 
kaip reikiant apčiuopiamas. 
Kas atsitiks (o gal jau ir 
atsitiko) su vokiškų nacių 
“sukurtais naujais lietu
viais”?

Kokia baisi gyvenimo iro
nija! Dr. Grigaitis ir kiti 
pro-naciai buvo tikri, kad 
šitie nacių sukurti “nauji 
lietuviai” valdys Lietuvą ir 
tinkamai pro-naciam atsi
leis už patarnavimą. O da
bar šitie “broliai ir sese
rys” uždaryti garduose lau
kia nežinomo likimo. Ki
ti buvę “garsūs veikėjai” 
slapstosi patamsio urvuose 
ir... “laisvina Lietuvą” iš 
“Stalino vergijos”.
u Štaip dalykam susidėjus, 

visai aišku, kad karo pabai
ga tai pro-naciam druska 
ant sopulio. Ar tai jums 
juokas, kaip visko tikėjosi, 
taip nieko negavo. Tai 
daug blogiau, ne kaip jau
najai jaunikis pabėga pas
kutinę minutą prieš šliūbą.

Su šųmo kilimu, pas pro- 
nacius ir protavime kyla 
nemažos kontradikcijos. Tai 
giriasi, kad viską laimėjo, 
tai vėl aimanuoja, kad nie
ko negavo. Pasakoja, kad 
vakarų demokratijos tylėji
mu Lietuvą “pardavė” Ru
sijai, tai vėl džiaugiasi, kAd 
tos pačios vakarų demokra
tijos padarys viską, kad 
Lietuva .turi būti valdoma 
lietuviškų fašistų. Ta visa 
baladojanti maišalienė pro- 
nacių galvose yra gryna pa
sekmė didėjančio šumo.

Kad atlaikyt likimo spau
dimą, gerbiami pro-naciai, 
jūsų Paulius labai prieteliš- 
kai pataria įsigyti stiprius 
lankus susiveržti arbūzam, 
kad nesprogtų, nesulaukus 
pamatyt jūsų tragingos pa
baigos. Paulius iš savo pu
sės atliks viską, kas tik bus 
galima, palengvint jūsų ne
pasisekimų kentėjimam.
Kai šmėklos baisios 

aplinkui siaučia,
Paulius nelaimę jūsų 

atjaučia:
Kartu su jumis kenčia, 

dejuoja,
Tik nuo negarbės, 

jis susilaiko —
Tai nemeluoja.

Paulius.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!
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karo pėdsakai Klaipėdos medžio
APDIRBIMO ĮMONĖSE

(Tąsa)

11
Konsulas buvo mažas, liesas vyras, 

nuo tarnybos išdžiūvęs.
—Sėskitės, — pasako jis man ir paro

do kėdę, stovinčią prieš jo rašomąjį sta
lą. —Kuo galiu patarnauti?

— Aš norėčiau gauti pasą.
— Ar savo pasą tamsta pametėt?
—Ne pasą, bet jūrininko liudijimą.

— Ak, tai tamsta esate jūrininkas?
Su šiuo sakiniu jis pakeitė toną. Ir 

šiuo nauju tonu, kuriame buvo jaučiamas 
tam tikras nepasitikėjimas, valandėlę 
vyko visas mūsų pasikalbėjimas ir nulė
mė to pasikalbėjimo pobūdį.

—Aš praradau savo laivą.
— Buvai, matyt, išsigėręs?
— Ne. Nė lašelio tų nuodų aš negeriu. 

Aš esu sausas, kaip kaulas.
— Tačiau tamsta gi sakėte esąs jū

rininkas?
— Taip, aš juo esu. Mano laivas iš

plaukė* trimis valandomis anksčiau, negu 
buvo sakyta. Jis turėjo plaukti praside
dant potvyniui,' bet kadangi negavo jo
kio krovinio, tai nereikėjo laukti potvy
nio.

— Tai tamstos ^dokumentai liko laive?
— Taip.
— Aš taip ir maniau. Koks tamstos 

liudijimo numeris?
— Aš nežinau.
— Kas jį tamstai išdavė?
— To tiksliai aš taip pat negaliu pa

sakyti. Aš plaukiojau daugeliu pakran
čių laivų, kurie buvo iš Bostono, Niu Jor- 
ko, Baltimorės, Filadelfijos, Gulfo ir net 
iš Vakarų pakrančių. Nebegaliu prisi
minti, kur man tą liudijimą išdavė.

— Suprantu.
—Ne kiekvieną gi dieną žiūri į tą liu

dijimą. Aš niekumet nežiūrėjau į jį, kolei 
turėjau.

— Taip.
—Jis visumet buvo įkištas mano ki

šenėj.
— Ar esate naturalizuotas pilietis?
— Ne. Amerikoj gimęs.

* —Tamstos gimimas užregistruotas?
— Nežinau, kai aš gimiau, aš dar bu

vau permažas, kad galėčiau tai žinoti.
— Taigi, neregistruotas.
— Nežinau, aš jau sakiau.
— Beta aš žinau.
—Jeigu tamsta viską žinote, tai ne- 

reik nė manęs klausti.
— Tai tamstai, gal būt, atrodo, jog aš 

noriu pasą gauti? — klausė jis toliau.
— Aš nežinau, sir, ar jūs norite gauti 

pasą? v
—t Tamta norite gauti pasą, ne aš. Ir 

jeigu tamstai aš turiu jį išduoti, tai gal 
leisi, kad aš tamstos paklausčiau keletą 
klausimų.

Jis teisus. Tokie žmonės visumet tei
sūs. Tai jiems labai lengva.

Pirmiausia jie sukuria įstatymus, o 
vėliau ką nors įpareigoją tiems įstaty
mams įkvėpti gyvybės.

—Ar tamsta turite nuolatinę gyvena
mą vietą tėvynėje?

• — Ne. Aš gyvenu laivuose, arba, jei
gu negaunu vietos jokiame laive, gyvenu 
jūrininkų namuose ar smuklėse.

— Taigi, tamsta neturite nė jokios pa
stovios gyvenamos vietos. Esate kurio 
klubo narys?

— Kas, aš? Ne.
—Tėvai?

— Ne. Mirę.
— Giminės?
— Dėkui Dievui, neturiu. O jeigu kokį 

ir turėčiau, išsižadėčiau.
—Balsavot?

, —r Ne. Niekumet.
— Taigi, nesate įrašytas į balsuotojų 

sąrašus.
Tikrai ne. Aš vistiek nebalsuočiau, 

nors per rinkimus ir būčiau krašte.
k Vieną valandėlę jis žiūri į mane pusė

tinai kvailu ir bereikšmiu žvilgsniu. Visą 
laiką jis šypsojos ir, kaip ir jo kolega 
Roterdame, žaidė pieštuku. Kažin ką 
žmonės veiktų/ jeigu staiga dingtų pieš
tukai? Bet tikriausiai rastų kokią liniją, 
ar presą, ar telefono laidus, ar akinius, 
ar kokią porą popierio lakštų, ar blan
kus, kuriuos galima visaip lankstyti. Įs
taigos gerai pasirūpina, kad jų viduje sė
dį nenuobodžiautų. Minčių, kurias galė
tų svarstyti, jis neturi; ir jei kuomet ko
kios mintys ateina į jo galvą, tai jis tuo

met pasidaro nebe valdininkas, bet pro
tingas, sukalbamas žmogus. 
Nes jei vieną gražią dieną t i e 
pirštai' nebegalėtų žaisti su daiktais, su
rašytais inventoriaus sąraše, gal būt, 
tuomet jie pradėtų žaist ir brautis į daug 
svarbesnius dalykus, o tai jau būtų ne
gerai.

— Taigi, jokio paso aš tamstai negaliu 
duoti.

— Kodėl gi ne?
— O kuo remiantis? Vien tik plikais 

tamstos pareiškimais? Aš negaliu. Aš ne
turiu teisės. Reikia turėti įrodymus, do
kumentus, kodėl aš tamstai pasą išda
viau. Kaip tamsta galite įrodyti, kad e- 
sate amerikietis ir kad, apskritai, aš esu 
įpareigotas čia su tamsta kalbėtis?

— Tačiau juk tamsta galite girdėti?
— Kaip? Iš kalbos?
— Žinoma.
— Bet tai joks įrodymas. Pavyzdžiui, 

pažvelkite į Prancūziją. Čia gyvena tūks
tančiai, kurie kalba prancūziškai, tačiau 
nėra prancūzai. Čia yra rusų, rumunų, 
vokiečių, kurie geriau ir taisyklingiau 
kalba, negu patys prancūzai. Čia yra tū
kstančiai, kurie čia gimė, bet nėra pilie
čiai. Iš kitos gi pusės, anapus Atlanto 
yra šimtai tūkstančių, kurie vos gali kal
bėti angliškai, tačiau dėl jų amerikoniš
kos pilietybės nėra nė mažiausių abejoji
mų.

— Tačiau aš juk esu gimęs Amerikoj.
— Tuomet, žinoma, tamsta galite bū

ti Amerikos pilietis. Bet ir tuomet dar 
. pirmiausia reikia įrodyti, ar tamstos tė

vas nėra užangažavęs tamstai ir kitos 
valstybės pilietybės, ir ar tamsta • pats 
nepasidarėt kitos valstybės piliečiu, kai 
tapot pilnametis.

— Mano proseneliai jau buvo ameri
kiečiai ir jų tėvai taip pat.

— Įrodykite tai, ir aš būsiu įpareigo
tas išduoti tamstai pasą, ar aš noriu, ar 
ne. Atveskite čia savo senelius arba net 
tėvus. Bet aš eisiu dar arčiau: įrodykite 
tamsta man, kad esate gimęs Jungtinėse 
Valstybėse.

— Kaip gi aš galiu įrodyti, jei mano 
gimimas neregistruotas.

— Tai tikrai ne mano kaltė.
—Gal būt, tamsta galite abejoti, ar, 

apskritai, aš esu,gimęs.
— Teisingai. Aš tuo abejoju. Vien tik 

tas faktas, kad tamsta prieš mane čia 
stovite, dar man neįrodo, kad tamsta 
esate gimęs. Aš tik tikiu. Lygiai taip aš 

. tikiu, kad tamsta esate amerikietis, kad 
esate mūsų pilietis..

—Taigi, tamsta net netikite, kad aš 
esu gimęs? Juk tai yra visų galimybių 
riba.

Konsulas šypsojosi savo puikiąja^val
dininko šypsena.

— Kad jūs gimėte, aš turiu tikėti, nes 
aš čia tamstą matau savo akimis. Jei aš 

- tamstai dabar išduosiu pasą ir jei, apie 
tai pranešdamas savo vyriausybei. ana
pus Atlanto, parašysiu: “Aš tą vyrą ma
čiau ir tikiu, kad jis yra Amerikos pilie
tis,” tai visai lengvai gali atsitikti, kad 
aš būsiu įvarytas į ožio ragą. Nes vy
riausybei tenai visai nerūki, kuo aš ti
kiu. Ji nori žinoti vien tik tai, ką aš tik
rai žinau. O ką aš tikrai žinau, tą aš tu
riu galėti visumet įrodyti. Tamstos pi
lietybės ir tamstos gimimo aš negaliu 
įrodyti.

Kartais tikrai tenka apgailestauti, kad 
mes nesame padaryti iš popierio; tuomet 
iš prekybos ženklo būtų galima matyti, 
ar mes esame U.S.A, fabrike, ar Pran
cūzijos, ar Ispanijos fabrike pagaminti 
ir tuomet konsulams nereiktų padėti tiek 
pastangų, savo vertingą laiką su tokiais 
kvailais daiktais gaišinant.

Konsulas numeta pieštuką, atsistoja, 
prieina prie durų ir sušunka vieną var
dą. Sekretorius įeina vidun ir konsulas 
jam pasako:

— Pažiūrėkite jo. Kaip pavardė? — 
kreipiasi jis į mane.—Ak taip, man taip 
sunku prisiminti. Gale, tiesa? Taigi, pa
žiūrėkite tenai, tuojau.

Sekretorius palieka praviras duris ir 
aš matau, kad jis stovi prie vienos spin
tos, kurioj yra sukišta tūkstančiai gelto
nų kortelių. Jis suranda G raidę ir ten 
ieško mano pąvardės. Tose kortelėse su
rašytos 'deportuotųjų, nepageidaujamų
jų, pacifistų ir žinomų anarchistų pa- 
•vardčs.

(Daugiau bus)

lūnų gatvėje, taip pat “išva
lytas” — išvėžta visoš maši
nos ir elektros motorai. Likę 
tik keli rankiniai dailidiniai 
spaustuvai. Sandėliai visai su
griauti. žaliava išvežta.

Joniškiu lentpjūvių rajone 
viena lentpjūvė visiškai su
griauta ir sunaikintos visos 
mašinos, likę tik griuvėsių 
krūvos.

Malūnų g-vėje — Valst. 
lentp. Nr. 1 sunaikintas garo 
katilas: kūrykla susprogdinta, 
katilo sienelės supjaustytos 
šveisaparatu atskiromis plokš
telėmis. Išvežta elektr. moto
rai, dinamo mašina. Apgriau
ta/ tinklinė gaterinės stogo 
konstrukcija, sugriautas gre
ta stovėjęs sandėlis. r

Valst. lentpjūvėje Nr. 2 i^-z 
vežta pagrindinė transmisija 
su skrimuliais, dinamo maši
na, elektr. motorai, apgadinta 
garo mašina. Iš gaterinės iš
vežti rąstų paduodamieji įtai
sai su vagonėliais.

Valst. lentoj. Nr. 3 visi mū-' 
ro pastatai: jėgainė, gaterinė 
su pagelbiniais skyriais (kal
vė, mechaninės dirbtuvės ir 
pan.) sudegę. Po griuvėsiais 
matosi sudaužytos — susprog
dintos garo mašinos, sudegę 
gateriai, metalo obliavimo 
staklės, išvežta dinamo maši
na ir elektr. motorai, naujai 
pastatytuose cechuose išvežta 
iki pamatų visos mašinos su 
elektr. motorais, transmisijo
mis. Liko tik apgadintas garo 
katilas.

Iš visų įmonių išvežti diržai. 
Šiurpų vaizdą įmonėse paliko 
hitlerininkai. Tačiau dabar 
jau visur vyksta atstatymo 
darbai. Iš rajonų ir įmonių ša
linami griuvėsiai, valomos rna-. 
šinos ir pan. Klaipėdos Med
žio Pramonės Trestas (valdy
tojas drg. Dikovas) veikliai 
vadovauja darbams. Įmonės 
įsijungė į savitarpines soclenk- 
tynes.

Balandžio men., pabaigoje 
pradėjo veikti pirmoji įmonė 
— valstybinė lentpjūvė Nr. 2,' 
o vėliau ir kitos įmonės, ir tuo 
būdu jos gali bent dalinai 
likviduoti tuos karo pėdsakus, 
kuriuos paliko sužvėrėję fa
šistai hitlerininkai.

Inž. V. Ašmenskas,
Miškų Pramonės L. 
Komisariato Kapitalin. 
statybos skyriaus 
viršininkas. <

Sekmadieniais nėra valandų.

Vokiškieji/ grobikai, gėdin
gai bėgdami iš Tarybų Sąjun
gos žemės, pakeliui naikino ir 
griovė viską, ką suspėjo. Klai
pėdoje, prispirti prie Baltijos 
Jūros, kurį laiką hitlerininkai 
mėgino dar desperatiškai prie
šintis ir viską, kas buvo ver
tingesnio mieste, krovė į lai
vus ir siuntė tolyn į Vokietiją.

Bet, matydami, kad nesu
spės visko išvežti,. stengėsi 
turtą naikinti; slėpė vietoje, 
skandino Kuršių Marėse ar 
Dangėje, sužalojo ar susprog
dino. Sunaikinimo neišvengė 
ir Klaipėdos Medžio Apdirbi
mo Pramonės įmonės, anks
čiau garsejusios, kaip vienos 
iš geriausių Lietuvoje, štai, fa
neros fabrikas Smeltėje visiš
kai nušluotas nuo žemės. Fa
neros fabrike Luizos dv.: su
griauta jėgainė, dūmtraukis, 
sandėliai, susprogdinta kati
lai, apgriauta šutykla ir kiti 
gamybiniai pastatai, išvežta 
dinamo mašina, visi elektr. 
motorai, /kai kurios skutimo 
(šeliavimo) mašinos, įvairūs 
dirbtuvių įrankiai, vista' žalia
va, pusfabrikatai ir fabrikatai 
(išdirbiniai), šiomis dienomis 
rajone rasta ir’ išimta nespėju- 
sios dar sprogti 6 minos. Be 
to, sugriauti ir įmonės darbi
ninkams skirti gyvenamieji 
pastatai.

Kiekviename ceche dar li
kę “nepatikimos akys’’ — tai 
įrengti bunkeriai, kuriuose 
darbo metu budėdavo gink-4 
luotas hitlerininkas sargybi
nis ir pro siaurą langelį sek
davo dirbančiuosius (dirbo 
karo belaisviai). Už kiekvie
ną nepaklusnų ar įtartiną ju
desį per langelį dirbančiajam 
buvo pasiunčiamas mirties 
sprendimas kulka.

Po hitlerininkų išvijimo jau 
suorganizuota kelia sdešimt 
darbininkų, kurie pradejo<at- 
statymo darbus.' Jau valomas 
įmonės rajonas, baigiama 
tvarkyti įmonės vidaus maši
nos. Artimiausiu laiku bus pa
statyta maža šutykla, dinamo 
mašina, įrengta nedidelė jė
gainė, ir dalis įmonės bus pa
leista darban. *

Įmonei vadovauja drg. Kaš- 
kauskas.

Degtukų šiaudelių fabrike 
vokiečiai apgadino sandėlius, 
išvežė žaliavą, gaminius, visus 
elektros motorus (18 št.) 80 
kw. bendro galingumo, dizeli- 
nį motorą ir pagalbinę dina
mo mašiną. l

Baldų fabrikas, esantis Lie- 
pojąus g-vėje, apgriautas, iš
vežta visos mašinos.

Kitas baldų fabrikas, Ma

“Gladys Swarthout, susižavėk šiuom,”
sakė Elsie, Borden Karvė, garsiajai Metropolitan soprano. “Tai 
BORDEN’S HOMOGENIZED PIENAS—ir negalima jo net gana 
apdainuoti. Kiekviename laše yra saulinis Vitaminas D—skani, 
gausinga smetona kiekviename gurkšnyje—taip įspūdinga, kaip 
tamstos dainos, kada neseniai žvaigždėjai didžiojoj Borden Radio 
Programoj. Borden Co.

[/namų SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Telef. HUmboldt 2-7964

Stogų ar Namų Šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILJONAS

Sale Baliam, Bankictam; Parkas Piknikam 

. RESTAURACIJA

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

STEAMBOAT INN
91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y. 

Telefonas: Great Neck 1546

£1

. 1 " --------%GREEN STAR BAR & GRILL 
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvlals. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE 

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
HDH

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

"k.............  ' .

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

» Telefonas Poplar 4110

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

VALANDOS:

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

S
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Japonijos Pasidavimo 
Sąlygų Oficialis 

Tekstas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tvarkymus, kuriuos vyriau
sias talkininkų valstybių 
komandierius laikys tinka
mais šiam pasidavimui į- 
kūnyti ir kurie bus išleisti 
jo arba pagal jo suteiktus 
įgalinimus, ir mes duodame 
patvarkymą visiem tokiem 
valdininkam pasilikti savo 
vietose ir toliau eiti neka
riaujančias savo pareigas, 
jeigu jie nebus specifiškai 
paleisti jo arba pagal jo 
duotus įgalinimus.

6. Mes šiuomi apsiimame, 
vardu imperatoriaus, Japo
nijos valdžios ir jų įpėdi
nių, sąžiningai vykdyti 
Potsdamo pareiškimo są
lygas ir išleisti. bet kokius 
įsakymus ir daryti bet ko
kius žingsnius, kurių reika
laus vyriausias talkininkų 
komandierius arba kitas į 
talkininkų valstybių paskir
tas atstovas šiam pareiški
mui įvykdyti gyvenime.

7. Mes šiuomi įsakome 
imperatoriškai Japonijos 
valdžiai ir imperatoriškam 
generaliniam japonų štabui! 
tuojau išlaisvinti visus tai-: 
kininkiškus karo belaisvius 
ir civilius belaisvius, dabar 
esamus japonų kontrolėje, 
ir suteikti 
aprūpinimą, 
tuojautinį 
vietas, kur

8. Japonijos 
riaus ir jo valdžios galia 
šaliai valdyti priklausys 
nuo ' talkininkų valstybių 
vyriausiojo 4mmandieriaus, 

kuris darys tokius žings
nius, kokius jis laikys tin
kamais šiom pasidavimo są
lygom įvykdyti.

jiem apsaugą, 
užlaikymą ir 
pergabenimą Į 

įsakyta.
imperato-

Skaičiuojama, kad ato
minė Amerikos bomba Hi- 
roshimoj užmušė 80,000 ja
ponų.

' Uberiy, Lfflgltei Daily

READY TO FIGHT POLIO WITH DDT i

EXAMINING THE NOZZLE below a B-25 bomber which will spray DDT on 
Rockford, Ill., are Capt. L. N. Nelson (left) and Major L. A. Otterson. 
The powerful new insecticide is being used in an attempt to halt the 
spread of an epidemic of infantile paralysis that has struck the city. 
Flies, which are known to harbor the polio virus, are killed quickly by 
DDT. It has been used extensively by the Army. {International)

SOVIETŲ ŠACHMATIS- 
TAI LAIMĖJO NAUJAS IŠRADIMAS

Lowell, Mass
IŠ Pirmojo Pokarinio Pikniko 

Ir Kas Toliau?

iš vardo 
rytojaus 
kiek tik 

pirkosi

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tingiems oponentams, už 
sveikinimus.”

Pralošę amerikiečiai pa
skyrė sovietiniams laimėto
jams dailiškai pagamintą 
metalinę lentelę. Sovietų 
laivas pargabens ją laimė
jusiems.

SOVIETAI PRIEŠ KIŠI
MĄSI RUMUNIJON

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
siūlė Sovietų Sąjungai tar
tis su kitais talkininkais a- 
pie naujos valdžios suda
rymą Rumunijoj. Sovietai 
atmetė šį pasiūlymą, kaip 
pranešė Amerikos valstybės 
sekretorius Byrnes. — So

vietų spauda rašė prieš ki
šimąsi į atvaduotų kraštų 
valdžias.

Chinai praneša, kad ja
ponai jiems galutinai pasi
duos ši ketvirtadienį.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUS KAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ {STAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems poklliams.

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

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
I

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N.Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel EVergreen 4-9308

EXTRA
SAK-SAK Ointment, naujas 
mas, sudarytas pagal vėliausio mok
slo supratimo, stebėtinai greitai gel
bsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽĖ
JIMO, DEDERVINIŲ, PUČKŲ ir 
ECZEMO. Taipgi labai gelbsti nuo 
PILES, raudonoji gysla, (hemorrhoi- 
dai) ir dėl niežėjimo kojų, kaip va
dina (Athlete’s foot). Su pirmu var
tojimu matysi pasekmes. Gal bandei 
visokias mostis, tai dar išbandyk ge
riausią. Saugokitės netikrų pasiūly
mų, visada žiūrėk ir reikalauk,, kad 
būtų užrašas ant dėžės SAK-SAK 
OINTMENT, tai tik tada aplaikysi 
tikrąją. Užtikrinam pasekmes ar pi
nigus grąžinam. Kaina, $1.00. Reika
laukite šiuo antrašu:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

išradįr

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Biblija, su 379 paveikslais ..............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ..........

Raginis, Gražios pasakos ................
Džian Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina iš monkės ......................
Dainų Knyga, apie 110 dainų ..........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................................
Laimė ir Planetos ..............................
Oficierius ir Kareivis ........................
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais ...................................................
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų 
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas, ir Darbai ..................
Duktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynčjc ..................
Burykla ir Burtininkas ....................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Jlaktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas ........

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga. . su paveikslais, apda

ryta ..................................................
Kapitonas Velnias, 400 pusi...............
Istorija Seno ir Natijo Įstatymo, 

su paveikslais ................... ............
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, jdoinuūs skaitymai .. 
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagclbos ................
Sveikata, Ligoniams, Aprašo apie 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ...

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų .........

Grigorius, kuris buvo prirakytas ant 
salos per 17 metų, graži apysaka ., 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina .... 
Stebuklingas Zerkolas .... . ....................
Dvarinė Pana .......................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į Šv. Žemę, Jcruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai ................. :......................
Trys Užkeiktos Karalaitės ................
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ...................................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 

odos išbėrimų . ..............................
Nuo Vencriškų ir Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

lių, Vėžio, Rožės ir 1.1.................
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ..............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymši .... ..................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ..........................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin

ti 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo . r„
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas ...............................................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir jos kraujo už

teršimo ................ ....i.......................
Nuo Cukrinės , ligos (Diabpt«fl)A.. v, 
Mostis, puo vėžio, niežulio,,to^ės?ąp-;

degimų, nubrūŽijimų, įsikirtimų  ̂it 
taip toliau ......................... . ■

M. ŽUKAITIS 
834 Dean St., Spencerport,

Karo laike mums būdavo 
daug sunkumų piknikų suren
gimui. Mūsų patogiąją vietą 
piknikams surengti — Free- 
mano žaliąją girelę, kitaip ne
įmanoma pasiekti, kaip tik 
mašinom. O čia to gezo visu- 
met trukdavo, —jo nebūdavo, 
kad galima būtų žmones ve
žioti. Tad mūsų piknikai įvyk
davo labai retai, kada nors ir 
kaip nors prisitaikius prie ap
linkybių. Gi šiais metais di
desne pusė vasaros praėjo iki 
pirmą pikniką surengėm. Tie
siog negalėjome pikniką reng
ti pakol karas nepasibaigė, 
nors ir buvo seniai nutarta.

Bet ve, rugpjūčio 14 dieną, 
karas pasibaigė, nors 
tą dieną, kaip ant 
jau visi pirkosi gezą 
galėjo gauti, žmonės
gezą iki mieste jo visai pritrū
ko ir niekas tą dieną nebega
lėjo gauti. Nors visą laiką sa- 
liūnai buvo atdari, tačiau žmo 
nes pasijuto taip išsiilgę pla
tesnių 'pasivažinėjimų, traukė 
kur nors toliau nuo namų. Tą 
dieną buvo pilnutėlės gatvės 
ir keliai važiuojančių mašinų, 
kurie tik turėjo gezą.

Visgi tik tą dieną pritrūko 
gezo, o vėliau jo buvo ir yra 
užtektinai visiems. Tada mes 
sukrutome vykdyti gyveniman 
mūsų, seną tarimą, — rengti 
kliubo pikniką rugpjūčio 26d., 
tą dieną, kuri jau nuo seniai 
buvo numatyta ir paskirta, 
nes apie tą laiką buvo tikėtasi 
jau didelių permainų pasauly
je. Kas ir įvyko.

Sekmadienis — rugpjūčio 
26, buvo labai graži diena. Tai 
mūsų pirmojo pokarinio pik
niko diena.

Freemano žalioji giria tik 
ošia, belaukdama į savo erdvią 
karaliją garbingųjų svečių, 
kurie čia iš apylinkės skaitlin
gai suvažiavę, po karinių sun
kių dienų, didžiai pasigėrės 
gamtos vasariniu gražumu.

Šis puikusis miškas, tik ką 
pačiose išvakarėse, taip gau
saus lietaus nuplautas, tą die
ną ištikro buvo stebėtinai vi
liojantis: Aukšti ąžuolėliai ir 
platūs kleveliah 
šelės ir bėglūs!
bar jie išrodė taip švarūs ir 
puošnūs, tarsi jie būt.naujais 
rūbais , pasipuošę. Tarsi tas 
žaliuojantis miškas su savo 
40 akrų plotme, būtų nusiplo
vęs senojo pasaulio suterštą 
dulkėtą negarbę. Jis simboliš
kai dabar priminė visiems, 
kaip švarus turėtų būti poka
rinis naujas pasaulis! Ir da
bar tik laukia čia pribūnant 
naujo ir teisingesnio pasaulio 
troškėjų, kurie čia netrukus 
suvažiuos ir sveikins žiaurio
jo fašizmo galutiną sudaužy
mą, karo pabaigą ir pasiruo
šimą žengti į naują demokra
tinį be fašizmo ir be kruvinų
jų karų pasaulį.

Taip. Pirmutiniems nuva
žiavus į pikniko vietą, neteko 
ilgai nuobodauti, nes greit 
privažiavo žmonių, ir visi sma
giai piknikavo gražiųjų med
žių pavėsiuose besigėrėdami 
miško kvepėsiu. Piknike buvo

žaliosios pu
fo erzeliai. Da-

ir kitataučių po keletą: rusų 
latvių, lenkų, ir vokiečių šei
myna. Tad draugas K. noj*s 
trumpai pakalbėjo anglų kal
boje išreikšdamas didį džiaug
smą dėlei karo pasibaigimo ir 
jo triumfališkos pergalės tal
kininkų pusėj. Taipgi paačia- 
vo publikai už skaitlingą atsi
lankymą į pikniką, kas reiš
kia didelę paramą kliubui.

Piknikas išėjo labai gerai, 
nes skaitlingas būrys žmonių 
jį gerai parėmė: vieni daly
vaudami ir darydami biznį, 
gi kiti net ir aukaudami kliu- 
bo naudai. Labai ačiū Mrs. 
Annai Freeman už padovano
tą didelį gaidį, ant kurio už
dirbta $7 ir raugintų agurkų 
visam piknikui, kas irgi davė 
gražaus pelno. Taipgi ačiū 
Charles ir Ann Freemanams 
už veltui duotą puikią vietą 
piknikui. Gi Mrs. Kostancijai 
Bandorienei 
sūrį, kurį ji paaukavo kliubo 
naudai. ,.N'a,, o draugė Uršule 
Puskunigienė daug pasidarba
vo prigamindama valgių viso 
pikniko žmonėms. Kuomet ki
tos jaunos draugės pasidarba
vo pardavinėdamos tikietukus. 
Būtent: Mrs. N. J. Woessner, 
Adelė 'Zusin, Mrs. Bertha Bie- 
liak ir Miss. Luciel. šioms vi
soms draugėms ačiū už pagal
bą kliubo piknikui.

Dabar bus aišku, kodėl 
kliubo piknikas taip gerai nu
sisekė. Visokie paaukavimai, 
patarnavimai ir žmonių gra
žus kooperavimas suteikė kliu 
bui labai gražios paramos.

Už tai kliubas taria visiems 
širdingiausį ačiū!

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliubas turi gražios iniciaty
vos abelnai imant vietiniame 
demokratiniam judėjime. Tuo- 
mi galima pasididžiuoti ir to
dėl visi kliubo parengimai yra 
vietinių žmonių remiami šir
dingai. Mat Kliubas labai gra
žiai atsirekomendavo visomis 
išgalėmis remdamas karo pa
stangas, kad tik greičiau būtų 
sumuštas ir pergalėtas žmoni
jos baisiausias priešas —pa
saulinis fašizmas, kuris visą 
pasaulį buvo paskandinęs 
kraujuose.

Dabar Liet. Piliečių Kliu
bas triumfuoja savo garbinga 
praeičia. Jis nesusitepęs fa
šistiniu smetonizmu, aukštai 
išlaikė Lowellio demokratinių 
lietuvių garbę. O tai svarbu, 
nes šiandieną žmonės supran
ta, kas ir ko vertas savo pra
eičia.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS 
Patyrimas nereikalingas. Prie dirbtinių gėlių. 

5 dienų savaitė.
55c I VALANDĄ PRADŽIAI. 
VIRŠLAIKIAI, APMOKAMOS 

V AKACIJOS IR ŠVENTES.
CAVALIER GLASS CO.

21-16 44TH ROAD, 
LONG ISLAND CITY.

•_________ 4____________________ (210)

OPERATORĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

Prie Singer Siuvamų Mašinų 
SU AR fcE PATYRIMO

5 Dienos, 40 Valandų Savaite. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO.

43-15 34th St., L. I. City.
(211)

ačiū už skanų

. Antrasis KJiubo Piknikas .

L. P. Kliubo antrasis pikni
kas įvyks rugs. (September) 
16-ą dieną, toj pačioj Free
mano giraitėj, Westford, 
Mass. Ir tai bus piknikas dar 
su geresniu prisirengimu. Prie 
jo reikia visiems iš kalno 
ruoštis. Tėmykite tolesnius 
mūsų prisirengimus ir visi 
kvieskite kitus dalyvauti an
trajame pokariniame pikni
ke. Kliubasi labai įvertins 
kiekvieno pasidarbavimą. Iš 
kalno ačiū!

•>. < J. M. Karsonas

Pereitą pirmadienį New 
Yorko portan parplaukė 8 
transporto ir 1 ligoninės lai
vas, vežini 9,637 kariškiais.

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

PAGELBININKAI

SUSTATYTOJAI
PRIE

Plieno Plokščių Darbo
VIRŠLAIKIAI—NUOLATINIS 

DARBAS.
ROY ENGINEERING

& IRON WORKS, INC.
OTSEGO & BAY STS. 

(ERIE BASIN) 
BROOKLYN, N. Y.

(212)

lovoj, po ............................ ...........
užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo ......................
surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiškų (sausgėlų ............

$1.25 
$1.25

$2.25
$1.00

85c
60c
60c
85c 
60c 
60c

Vaikščioja Oru
Suaugę žmones, nešiodami 
gerus, su Arch įrengimu 
čeverykus, vaikščioja taip 

lengvai, kaip oru.

AEROTRED SHOES
Galite užsisakyti prisiųsdami 
mierą, ilgį ir plotį (size) irW. Yurkeviczius mierą, ilgį ir plotį (size) ir 

Ration1 Štampu ' ir tuojaus gausite čeverykus C.O.D.

Taipgi parduodu , ant užsakymo pritaikytus gerus 
Arch Plasko čeverykus, padirbtus su daktaro už

tvirtinimu, kurie yra labai geri ir kaina žema.

W. YURKEVICZIUS
P. O. BOX 63 MONTELLO, MASS

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

(X)

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

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

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKO DARBAS 
PASTOVŪS. POKARINIAI DARBAI

NUOLAT. GERA ALGA
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

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

’ (X)

MERGINOS 
IR 

MOTERYS 
Lengvas Fabriko Darbas,

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė. 
Viršlaikiai.

COLUMBIA IDEAL 
QUILTING CO., 

43-15 34th St., L. I. City.
(211)

NAMŲ DARBININKĖ
Guolig^ant vietos. 

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

, LENGVOS SKALBINIAI;
Šaukite 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)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO 

Tiesioginiam siuvimui ant 
Singer Mašinų

TAIPGI

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Prie kirpimo, pakavimo ir 
egzaminavimo darbo.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA t

WILLIAM SOLLY
904 23RD STREET 

UNION CITY, N. J.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
prie paprastų suknelių. Gera ai Ra patyru- 

siems ir greitiems darbininkas.
ANNE SMITH, 15 WEST 47TH ST., 

ROOM 1705, MANHATTAN.
(210)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

5

BERNIUKAI IR VYRAI
Pakavimas 

ir
Išsiuntimų Departments
Dienų, 40 Valandų Savaitė

VIRŠLAIKIAI
COLUMBIA IDEAL

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

(211)

FABRIKUI DARBININKAI
Nuolatiniai Pokarifiiai Darbai

40 VALANDŲ SAVAITE 
Ldikas ir Pusė už Viršlaikius

TAIPGI
Raštininkas išsiuntimui ir priėmimų 

departmentuj

WASHINE 
•National Sands, Inc. 

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

MARKET 3-4725
(209)

VYRAI—18 IKI 45
Patyrimas nereikalingas; 5% iki 6 dienų sa-

’ - ‘ " l užvaitė; didelė proga garantuotam darbui 
gerą algą po karo.

Kreįpkitės ar rašykite
COLUMBIA BEDFORD 

CORP.
1 West Side Ave- Jersey City, N. J.

(208)

JAUNI VYRAI (3)
Mokytis amato moteriškų odinių 

diržų dirbtuvėje.
PUIKIAUSIA PROGA

Apsukriems ir darbštiems darbininkams, 
ar be panašaus patyrimo, išmokti gerą ir 

pastovų pokarinį amatą.
Pradedant, kaipo pagelbininkais supjovimų 
departmente. Mokinio alga prasideda su 60e 
į valandą, au greitais periodiniais pakėlimais. 

Kreipkitės ištisą dieną

SCHAFFER BELTS
70 MONTGOMERY ST., 
JERSEY CITY, N. J.

(208)

VYRAI 
D—25 

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Patyrimas Nereikalingas

FOUR STAR PLASTIC CO. 
6115 — 3RD AVE., 

BROOKLYN.
____ _________________________________(210)

APVALYTOJAS. Senyvas žmogus, kuris pa
geidauja gerų namų, kaip abelnai pageibinia- 
kas. Nėra sunkaus darbo. Atskiras kambarys 

ir. valgis ; pridedant algą ; 
gyvenimas su šeima.

PETER MILLER. 2545 OLINVILLE AVE- 
BRONX, N. Y. OLINVILLE 5-9092, 

klauskite Superintendent.
______________________________________ (210)

LANGŲ VALYTOJAI > 
patyrę ar be patyrimo. Gera alga, 

nuolatinis darbas.
CITY & STATE WINDOW CLEANING CO- 
82 LESLIE ST., NEWARK. ESSEX 2-4409.

(210)

DŽIULERIAI IR 
POLIŠIUOTOJAI

Prie Dailaus Platinus ir 
Aukso Žiedų 

Dėžučių Darytojai
Apskritų Metų. Gera Alga.

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

BRYANT 9-9690 
_________ ■ (208)

REIKIA VYRŲ
Sandėlio Darbui Vyrai 

Krovėjai — Pageibininkai
Patyrimas Nereikalingas 

TAIPGI
šaldytuvų Mechanikų 

turime vietų vyrams, kurie domisi 
refrigeration. Virš

Mes 
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.

pokariniam periodui.

MAŠINISTAI (8) 
MOLDERIAI (8) 

FOUNDRY PAGELBININKAI (2) 
Nuolatinis darbas. tGera alga.

SEVIN INDUSTRY,
214 Riverside Ave., 

Newark, N. J.
_____________________________________(208)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Ine. 
642 WEST 80TH ST- NEW YORK
______________________________________

AUTO MECHANIKAI
PRIE SUNKIŲ TROKŲ 

PATYRĘ KŪRINAMOJO 
ALIEJAUS IŠVEŽIOTOJAI 
Mazgotojai ir Išaliejuotojai

PATYRĘ TANKŲ IR POMPŲ 
MECHANIKAI

SU ELEKTRINIU PATYRIMU

Kreipkitės

Socony Vacuum Oil Co., Inc. 
41 RIVER STREET 

EAST RUTHERFORD, N. J
PASSAIC 3’0240

«0») 
■■ ...................................—.......................................................................II......................... ....

VYRAI & BERNIUKAI
NėUvinti fabriko darbininkai

PASTOVUS PAKILIA!
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusė už viršlaiki.

94 MOTT ST. (ARTI CANAL)
_________________ (X>

AP V A LYTO J AI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, įskaitant viršlaikius.

INGE. 59 Pine St.. New York City.



NwYorko^^žfeZlnl(n
SUTIKTUVIŲ PARĖ

Mūsų Kaimynai Turėjo 
Taikos Iškilmes

Mūsų kaimyniška Stagg 
gatvė ir dabar tebėra puikiai 
pasipuošus vėliavomis ir mar
gumynais, sidabruotos popie- 
ros tebešlama, kai giria. Prie
žastis : pereitą šeštadienį turė
jo karo užbaigos puotą, pasi
tikti oficialę taikos pasirašy
mo dieną.

Šiose iškilmėse buvojo ne
mažai lietuvių, kadangi šio 
bloko didelė dalis yra lietu
viška. Bloke randasi net trys 
lietuviškos žymios įstaigos. 
Gale, prie Union Avė., iš kam
pų, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubas ir Rutkūnų Lituani- 
ca Restauranas. O toliau, ne
toli Lorimer, Balčiūnų duon- 
kepykla Varpas. Yra ir šiaip 
gyventojų lietuvių.

Bene didžiausia lietuviška 
grupė buvo susibūrusi prie 18 
Stagg St., kur gyvena kelios 
lietuvių šeimynos. Čia girdė
josi ir lietuvių dainų-muzikos 
melodijų, — tai 
zakevičiūtė jas 
nams ant savo 
nios, armonikos.

Bloke girdėjosi ir kitų tau
tų muzikos, greta visiems ben
drosios tautinės — ameriko
niškos. R.

(..> i

Florence Ka- 
grojo , kaimy- 
gana paklus-

Viešnia iš Chicagos
Gale pereitos savaitės Lais

vės įstaigoje, taipgi Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tre lankėsi jaunuolė Phyllis 
Rasins - Rasinskaitė iš Chica
gos Marquette Parko, LDS 
jaunimo veikėja Chicagoje. Ją 
palydėjo Emily Klimaitė, 
brooklyniečių LDS jaunimo 
kuopos ir nacionalio LDS Jau
nimo Komiteto veikėja.

Rasinskaitė vieši pas 
ir jos tėvus, Agotą ir 
Klimus, 102-21 88th 
Richmond Hill. Viešnia
pabuvoti Brooklyne dar 
Šią savaitę.

VALANDOS:

šal- kitokių

PIKNIKAS
Šeštadienį, Rugsėjo-September 8

reikia

“Inde-

blokai

Emily 
Matą 
Avė., 
tikisi 

visą

toks V. Za- 
pakrikštyti komunis-

m., 
mi-
pa-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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 atmąliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

Sugrjžęs iš Europos, UNRRA 
direktorius Lehmanas sakė 
reporteriams, kad ta organi
zacija yra pasirengus išleisti 
450 milionų Italijos paramai.

ėmę.
krautuvės, 
areštuodinti. Tada vienas plė
šikas atsigrįžęs ir Salsbergą 
pašovęs.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

Rengia bendrai Lietuvių Literatūros Draugijos 1 ir 81 kps., Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1 kuopa ir Aido Choras

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

JONAS
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Salsberg, 52 
2312 64th St., Brooklyne, 
rė nuo šūvių, kuriuos į jį 
leido du plėšikai. Jie pas jį
teradę $1.0 smulkiais, tų ne-

Bet jiems išbėgus iš 
jis vijęsis, kad

“Ruduo Pasibaigė”
Buvęs užėjęs netikėtai 

tas rudeninis oras pereitą an
tradienį pasitraukė, užleisda
mas vietą 83 laipsnių šilumai. 
Trečiadienio rytą taipgi buvo 
šilta. Oro pranašai žadėjo 
apie 90 laipsnių šilumos po
piečio yaladomis.

NATIONAL HALL AND PARK 
65-13 - 38th Ave. Woodside, Long Island

Pradžia 1-mą vai. dieną
Bus gera orkestrą, kuri grieš lietuvių ir amerikiečių šokius 

Bus Koncertine Programa ir Prakalbos
Gerbiami lietuviai ir lietuvės! Šį pikniką rengia 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:

IS. Williamsburg ir Central Brooklyno "Independent Subway” GG traukinį ir išlipti ant 65th St. 
Už poros blokų parkas.

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

Iš East New Yorko BMT traukiniais iki Hewes St., čia išlipti ir ant Union Avė. paimti 
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 Barn paimti Woodside busus ir važiuoti iki sustoja, o nuo ten tik du
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.

f}'
■> ■ ' .. ... »-k '.r.c-- ■ » ' <A-,.
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Tas Puikus Keturių Draugijų 
Piknikas Jau Čia Pat

Aido Choro, Moterų Kliubo 
ir pirmųjų kuopų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Literatūros Draugijos bendrai 
rengiamas piknikas įvyks jau 
šio šeštadienio popietį, rugsė
jo (Sept.) 8-tą. |

Visus kviečiame, visų lauk
sime. Visų smagiam liuoslai-. anksti ir turėkite gana progos 
kio praleidimui gros Antano pasilinksminti iki 11 vai. va- 
Pavidžio orkestrą, bus progra
ma ir gana gerų vaišių su 
greitu patarnavimu. -

Šiame piknike ir Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
Brooklyno skyrius turės savo

Dar Du bokalai Atmetė 
Liberalų Kandidatą

klausimu at- 
Jie pasisakė 
Partijos ir 
kandidatą j 

F. O’Dwyer, 
už O’Dwyer 
and Retail

Du unijų lokalai, pirmiau 
rėmę Liberalų Partijos veiks
mus, šių rinkimų 
sisuko nuo jos. 
už Demokratų 
Darbo Partijos 
majorus William

Pasisakiusiais 
yra Wholesale
Workers Lokalas 1125, CIO, 
ir tualetinių - gražmeninių 
smulkmenų dirbėjų lokalas 
21906, AFL.

Socialdemokratų ir trockis-' 
tų vadovaujama Liberalų Par
tija yra pasisakiusi už tamma- 
nietį teisėją Goldstein, gub. 
Dewey parinktą republikonų 
kandidatą.

Cacchione Reikalavo 
Bausti Neapykantos 

Skleidėjus
New Yorko Miesto Tarybos 

narys Peter V. Cacchione rei
kalavo Brooklynoi prokuroro 
tuojau imtis griežtų žygių iš
tirti kaltininkus atakos ant 
žydų vaikų Brightone ir aš
triai nubausti.

Cacchione įspėji kad ata
ka buvo sukurstyta fašistiškų 
elementų ir kad jeigu kalti
ninkai nebus greitai ir griež
tai patraukti atsakomybėn, 
atakos pasklis po visą Brook- 
lyną.

stalą 
rykus 
tu vos

priimti drabužius, čeve- 
ir kitokias dovanas Lie- 
žmonėms.
Vieta ir Laikas

National Hali ir Park, 65-13
38th Avė. (ne St.), Woodside.

Prašome įsitėmyti: pikniko 
pradžia 1 vai. dieną. Atvykite 

karo, kada parkas užsidaro. 
Piknikui įžanga tik 50c (tak
sai Iškaityti).

Visi darbininkai būkite sa
vo vietose ne vėliau 1 vai.

Komisija.

Popierą Turės Surinkti 
Kitos Įstaigos

Majoras LaGuardia atsisa
kęs toliau leisti surinkinėti at
liekamą popierą miestavais 
trokais, kadangi tas reikalau
davo iš švaros Departmento 
tarnautojų daug ekstra darbo, 
pasiaukojimo. Tačiau majoras 
pažadėjęs, kad įvairios liuos- 
norių organizacijos bus aksti- 
namos darbuotis ir toliau, kol 
tiktai popierą bus reikalinga.

Popieros, sakoma, dar ilgai 
reikės gauti įprastu buvusios 
karui rinkliavos būdu, nes pa
reikalavimas dar nesumažė- 
jęs, o gamyba naujos popieros 
iš medžio dar .ne greit atei
sianti į normališkas vėžes.

Ne visą popierą ir lig šiol 
surinkdavo miesto trokais, tik 
po apie pustrečio šimto tonų 
kas savaitė. KitaXfutaupoma 
popierą būdavo^ surenkama 
smulkių pefkupčių ar regulia
rių popiero, 
agentų.

perdirbimo firmų

Kas Girdėti pas
Kriaušius?

Kaip tik karas baigėsi, tuoj 
ir valdžia sustabdė arba at
šaukė užsakymus kareiviškų 
drabužių siuvimo. O unija už
ėmė poziciją, kad būtų, laiko
masi unijos valandų, kad ne
būt dirbama daugiau kaip 36 
valandos savaitėje. Kadangi 
iš kareivijos grįžta kariai, kad 
dirbtuvės galėtų sutalpinti 
daugiau darbininkų. Man at
rodo, kad unijos patvarkymas 
yra geras tik darbininkams 
reikia jo prisilaikyti.

Taipgi mes jau turime nau-' 
ją delegatą. Jau baigia pra
bėgti antras mėnuo, kaip tas 
naujas delegatas mums tar
nauja. Prieš rinkimus mums 
'buvo sakoma, kad kai bus iš
rinktas Jonas Buvydas, tai 
mūsų lokale bus kitaip tvar
komi kriaučių reikalai, o bo
sai, tai jau tik drebės. Bet 
jeigu bus išrinktas Bubnys, tai 
lokalas — pražuvęs. Na ir aš 
padaviau savo brangų balsą 
už J. Buivydą, manydamas, 
kad pagerės dalykai. Bet bė
gyje tų dviejų mėnesių bosai 
nei nekruptelėjo, o bijau, kad 
nepralinksmėtų. Kiti reikalai 
eina ta pačia vaga, kaip, ir 
prie kitų delegatų (jeigu ne
pablogės). Delegato bėda tik 
tokia, kad Hollanderis priver
tęs jį būti šoferiu Sovietų Ru
sijos delegacijos vežiojimui.

Nepasitenkinęs Delegato 
Rinkimais

Dabartinis mūsų delegatas, 
už kurį ir aš balsavau, sakė, 
kad — aš būsiu 100 nuošim
čių balsų išrinktas prieš tą. . .

Na, ir kaip mes dirbom už 
Buivydą, o vos gavome tik 30 
balsų daugiau už Bubnį. Da
bar mūsų delegatas turi daug 
rašyti ir šmeižti tokį V. Za- 

1 vecką ir kitus, kurie drįso agi
tuoti ir balsuoti prieš Buivy
dą. Ar neverta 
ve c k as

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteiktam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7^4499. 

tu ? Ar neverta atiduoti R. Mi- 
zarai ant konferencijos, o 
Bimbai visokius burdus prily
ginti ? O mes žinom, kad V. 
Zaveckas nebuvo ir nėra ko
munistas, kad konferencijos 
neturėjo. Bet reikia jis šmeiž
ti, kodėl jis drįso mums prie
šintis, kodėl jis mūsų neklau
so ir nesilanko į mūsų susi
rinkimus, kuriuos mes turime 
bažnytinėj svetainėj. Man at
rodo, jog mes turime apsižiū
rėti, kad jis mumis nenuvestų 
prie Baltramiejaus nakties, 
prie muštynių, kokias jis buvo 
surengęs 19 vasario, 25 me
tais, kur buvo mušami mote
rys ir vyrai ir jis pats nešlek- 
tai gavo apkulti. Paimkim ir 
paskiausius delegato rinki
mus. Kas galėjo įvykti, jeigu 
Zaveckas nebūtų davęs mums 
pirmą kandidatūrą dėl Buivy
do, o būtų leidęs balsuoti Bub
nį pirmą, kaip buvo paduo
tas? Jog mes šokom prie stei- 
čiaus, kaip liūtai. Jeigu Za
veckas nebūtų mums nusilei
dęs, ir vėl galėjo pasikartoti 
Baltramiejaus naktis. Bet Za
veckas yra tas žmogus, kuris 
nori mūsų lokale taikos ir riš
ti kriaučių reikalus taip, kaip 
buvo, kada suvienijom Lygą 
ir Ratelį. Bet dabar mūsų 
kale to jau nėra.

Dabar mūsų lokale tik 
pinamasi, kaip išeikvoti
kalo turtą ir niekinti mums 
nepritariančias ypatas. Kad 
ir kai buvo lokalo rinkimai, 
mes paaukavom $500 Lietuvių 
Tarybai. O jog tie pinigai neis 
Lietuvos žmonėms, kurie nu
kentėjo kare, o eis tiems, ku
rie Hitleriui tarnavo,, kurie 
Lietuvos žmonių reikalus par
davė Hitleriui. Tai kam mums 
eikvoti lokalo iždas? Gal ir 
vėl ateis bedarbė, reikės su-

lo-

rū-
lo-

Lietuviškas

Trakt yrius
(Valgykla ir Aline)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770 

šelpti vienaė kitas lokalo na
rys dėl duonos kąsnio. Tai 
mes ir turim svarstyti darbi
ninkų reikalus ir vyt laukan 
nepamatuotus ginčus ir liautis 
šmeižus ypatas.

Buivydo Frentas.

Už Sukrutejimą Pramušė 
Galvą

Trys plėšikai bandė atplėš- 
saugiąją šėpą, kurioje buvo 

pinigai Acme
ti 
padėta algų 
Processing Co. darbininkams, 
257 Greenwich St., New Yor
ke. Nepavykus atidaryti, grie
bė nors dėžutę su smulkiais. 
Vera Burge, jauna darbinin
kė, pasijudinus po įsakymo 
nesijudinti, gavo smūgį gal
von revolverio kambliu.

iš-
Is- 
in-

Aštuoniolika asmenų, 
plaukę žuvauti gale Long 
land, motorui sugedus ir 
karui nutrūkus, bangų buvo 
nešami tolyn i vandenyną per 
33 valandas. Po to juos paste
bėjęs submarinas ir atvežęs j 
Long Island prie Montauk. Vi
si apsiverkę iš džiaugsmo.

New York o industrinis ko- 
misionierius Corsi sako, kad 
bėgiu liepos mėnesio užrekor- 
duota planai $12,381,000 ver
tės statybai N. Y. mieste ir ki
tose valstijos dalyse.

statyti mūriniai namai; su 
garadžiai; žemė 30x100;

60x100. Prekė $4,950 iki

REAL ESTATE
Woodhaven, N. Y., 6-7 kambarių, 

atskirai 
šiluma, 
40x100; 
$9,500.

Dviem šeimynom mūriniai namai, 
atskirai statyti, su šiluma, garadžiai 
— 11 kambarių? Žemė 40x100; 
60x100. Prekė $7,500 iki $14,950.

Parduodame visose dalyse miesto, 
visokius namus ir farmas.

ZINIS
REpublic 9-1506.

(208-209)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

šį šeštadienį, rugsėjo 8 d., 
8 vai. vakare, Shapolo salėj, 
147 Thames St., Brooklyne, 
įvyks iš kariuomenės sugrį
žusiam Stanley žurauskui su
tiktuvių parė.

Anna Prankaitienė, viena 
iš rengėjų apgailestauja, kad, 
per neapsižiūrėjimą, ši parė 
supuola su tą pačią dieną 
įvyksiančiu National Hali ir 
Parke, organizacijų pikniku. 
Bet, kadangi parė bus vėlo
kai vakare, tai tikisi, kad kai 
kurie piknikautojai, 
žurausko draugai,
tiek pavargę, ateis į parę.

Stanlio 
nesijaus

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Rugsėjo 7 d. įvyks LDS 1 kp. su
sirinkimas, Laisvės salėje. Visi na
riai pasistengkite dalyvauti, ypatin
gai tie, kuriems reikės pasimokėti. 
Nesusispenduokite. Kurie galite, at
siveskite 
7:30 vai. vak. — M. Stakovas, užra
šų sekr.

ir naujų narių. Pradžia

(208-209)

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

šj šeštadieni, 6 d. rugsėjo, senojoj 
Buzelio vietoj, Crescent St. ir At
lantic Avė., įvyks LDS 13 ir LLD 
185 kp. bendras susirinkimas. Pra
džia 8 vai. vakare.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dfl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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 PATYRĖ BARBERIAI

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HOM
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




