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Albany, N. Y. — Guber
natorius Dewey paskelbė, 
kad rugsėjo 17 diena bus 
Konstitucijos Diena New 
Yorko valstijoje.
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Washington. — United 
Committee of South Slavic 
Americans ir Americ. Slav 
Congress pasiuntė telegra
mą Londonan mūsų valsty-

Šiemet Lietuvoje pasireiškė 
didėlis arklių trūkumas, nes 
karo metu vokiškieji okupan
tai daug arklių iš to krašto 
išsigabeno arba juos išžudė. 
Kai kur Lietuvos valstiečiai 
žemę aria jaučiais.

Jaučiais arti Lietuvoje nė- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Jis tebėra Japonijos impe
ratoriumi ir valdonu.

Kai gen. Wainwright’as su 
tūkstančiais kitų amerikiečių 
buvo japonų nelaisvėje, ken
tėjo pažeminimą ir fizinius 
smūgius, tai Amerika ginkla
vosi, mobilizavosi ir priešą nu
galėjo. Na, ir šiandien belais
viai laisvi ir gen. Wainwright’
as juos simbolizuoja.

Prezidentas Truman as už
kabino jam ant krūtinės Kon
gresinį Garbės

Washington© 
nerolą gražiai 
tenka aiškinti,
Yorko visuomenė jį nuošird
žiai pasitiks.

Tuomet, kai amerikiečiai, 
australiečiai, britai ir kiti ka
ro belaisviai Japonijoje pa
leidžiami, tai šimtai tūkstan
čių chiniečių belaisvių dar vis 
tebekankinami japoniškų plė
šikų.

O ilgai buvę japonų paverg
ti korėjiečiai masiniai protes
tuoja, kam gen. MacArthuras 
palieka japoniškus plėšikus 
pietinėje Korėjoje valdiškose 
vietose!. . .

Vadinasi, ne viskas ir ne 
visur yra tvarkoje. . .
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Ketvirtadienį niujorkiečiai 
pasitiks dar vieną mielą sve
čią — generolą Jonathaną 
Wainwright’ą.

Jis atvyksta pas mus 
tais keliais negu kadaise 
vyko generolas Eisenhoweris. 
Jis atvyksta belaisvio keliais.

Šis vyras buvo paliktas Fi
lipinuose, kai gen. MacArthu
ras išvyko į Australiją (1942 
m.) Jis ten buvo paliktas su 
menkomis pajėgomis ir todėl 
neužilgo buvo priverstas ja
ponams pasiduoti nelaisvėn.

Japonų nelaisvėje jis išbuvo 
su virš trejus metus. Genero
las šitaip byloja apie savo ir 
kitų nelemtą buitį.

“Gyvenimo sąlygos buvo 
nemalonios. Aukščiausio laips
nio karininkai buvo verčiami 
atlikti . žemiausio chiniečio 
darbininko (coolie’s) darbą. 
Visoki pažeminimai buvo 
mums taikomi. . .”

Korespondentai, kalbėjęsi 
su gen. Wainwright’u pažymi: 
jis norėjo dar daugiau pasa
kyti apie japonų žiaurumus, 
bet kas nors už generolą vy
resnis įsakė jam tylėti...

Taip vadinamoji “Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga” — lietuviš
kų smetonininkų organizacija, 
—ruošiasi išleisti knygą “apie 
tai, kas dėjosi Lietuvoje nuo 
to laiko kai ten bolševikai įsi- 
briovę suardė Lietuvos gyveni
mą ir pavergė Lietuvą...”

Leidėjai “susisiekė ir susi
tarė su iš Lietuvos pabėgu
siais žymiais žurnalistais - 
laikraštininkais,” įsakydami 
jiems knygą parašyti.

Aišku, kas tie “žymieji žur
nalistai,” — visoki hitlerinin
kai, pabėgę su nacių armijo
mis Vokietijos gilumon; viso
ki Lietuvos liaudies priešai, 
kankinę, žudę Lietuvos patri- 
jotus, padėję vokiškiesiems 
okupantams lietuvių tautą nai
kinti.

. Išvada savaime darosi: sme- 
tonininkai ruošiasi patiekti 
savo pasekėjams fašistinį pa
tiekalą, panašų į “Timeless 
Lithuania” (Smetonos parašy
tą) ir “Kaip Mane Sušaudė.” 

Smetonininkai prašo Ameri
kos lietuvių duoti jiems pini
gų knygai išleisti. Mes gali
me tiek pasakyti: Nei cento 
fašistams!
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KOVA UŽ IŠGELBĖJIMU 
BEDARBIAMS PAŠALPOS 

BILIAUS SENATE
Washingtonas. — Sena

to Finansinis Komitetas, per 
kurio rankas turi pereiti 
bedarbių apdraudos praplė
timo bilius, atmetė pasiūly
mą, kad bendromis jėgo
mis federalė valdžia ir val
stijos mokėtų bedarbiams 

po $25 savaitėje. Toks pa
siūlymas randasi Kilgore 

Biliuje. Už tokį pasiūlymą 
net dviem atvejais yra pa
sisakęs prezidentas Truma- 
nas. Tačiau reakcionieriai 
paėmė viršų Finansų Komi
tete ir 10 balsų prieš 8 at
metė.

Senato Komitetas priėmė 
“teorijoje”, kad pašalpa be
darbiams būtų mokama per 
26 savaites. Tačiau moka
ma bus tik tiek pašalpos,

kiek kurioje valstijoje yra 
nustatyta. Jeigu kuri vals
tija neturėtų pinigų savo 
bedarbiams per tokį laiką 
pašalpą mokėti, tai federalė 
valdžia tai valstijai ateis 
pagalbon,

Kaip atrodo, tai pavojus 
susidaro tam biliui, kuris 
taipgi reikalauja, kad be
darbių apdrauda apimtų ir 
jūrininkus ir federalės val
džios ir valstijų valdžių 
tarnautojus, žemės ūkio 
darbininkus ir t.t. Kilgore 
Biliaus šalininkai ragina 
visuomenę daryti spaudimą 
ant savo reprezentantų ir 
senatorių, kad jie balsuotų 
už bilių. Jie teigia, kad šio 
biliaus likimas dabar pri
klauso patiems žmonėms.

Užsienio Reikalų Ministerių 
Tarybos Posėdžiai Eina 

Sutartingai
Londonas. — Susirinkę 

užsienio reikalų ministerial 
Amerikos, Tarybų Sąjun
gos, Anglijos., Francūzijos 
ir Chinijos imasi už didelių 
darbų, kurie prieš juos sto
vi ir kuriuos jiems nustatė 
Potsdamo konferencija. Dė
lei posėdžių procęjiūr.os su
sitarta greitai, ors buvo 
kalbėta, kad i kilti gin
čų. Pirmujžhis dienotvarkės 

 

punktas/^ra Italija. Turi 

 

būti nestatytos taikos sąly
gos 
sios 
vininkės. Paskui seks svar

 

stymai taikos sutarčių su 
Bulgarija, Rumunija, Ven- 

uomija, kurios ir- 
prieš Jungtines

Mirė Juozas Juškevičius, 
52 m. amžiau's. Gyveno po 
28 Marrin St. Mirė rugsėjo 
11 d., 4 vai. ryto, St. James 
Hospital. Kūnas pašarvuo- 
tas grab. Bujausko koply
čioje, 426 Lafayette St. Lai
dotuvės įvyks rugsėjo 14 
d., 9:30 valandą ryte.

Velionis buvo Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas pa
žangaus judėjimo. Išreiškia
me užuojautą jo giminėms 
ir draugams.

Atomine Jėga Sukimui 
Mašiny

Newark, N. J. — Čionai 
lankosi United States 
dustrial Research and 
velopment kompanijos 
žinierius Ralph Lucas,
praneša,. kad jam pavykę 
palįuosuoti merkurio atomo 
jėgą. Jis ją bandys įkinkyti 
į inžiną. New York Central 
Railroad kompanija jau su
tikus duoti jam lokomotyvą 
dėl išbandymo. Jeigu šis 
Lucas’o žygis pavyktų, tai 
prasidėtų riegirdėta revo
liucija visoje pramonėje. 
Atominė jėga pradėtų suk
ti mašinas!

Amerikiečiai Perorganizuo
ja Bavarijos Valdžią

Munich, Vokietija. — A- 
merikiečiai ištyrė ir sura
do, kad Bavarijos valdžioje 
yra tirštai hitlerininkų ar
ba jųjų šalininkų. Tuojau 
pradėtas viso kabineto per
organizavimas. Pareikalau
ta, kad pasitrauktų vidaus 
reikalų ir transportacijos 
ministerial.

Cleveland, Ohio. — Di
džiosios United Electric, 
Radio and Machine Wor
kers of America unijos ta
ryba nutarė pradėti kovą 
už darbus. Unijos sekreto
rius Julius Emspak pasako, 
kad jau 200,000 tos unijos 
marių vaikštinėja be darbo.

Prasideda Medžiojimas ir Areštavimas 
Didžiųjų Japonijos Karo Kriminalistą

' r
Tokio. — Gen. MacAr

thur nusprendė pradėti dar
bą prieš japonus karo kri
minalistus. Jisai patvarkė, 
kad tuojau būtų surasta ir 
suareštuota 40 aukštų japo
nų armijos, laivyno ir val
džios pareigūnų. Jų 
tarpan įeina 10 japonų, ku
rie sudaro Hirohito kabine
tą, kuomet buvo pradėtas 
karas prieš Ameriką. Vy
riausias Tųjų kriminalistų, 
atsieit, imperatorius Hiro
hito, paliekamas ramybėje.

Vandalai Apgriovė Žydų 
Bažnyčią

Newburgh. — Rugsėjo 7 
dieniu čionai vandalų šaika 
įsiveržė į žydų sinagogą ir 
beveik viską viduje sunai
kino. Žalos padaryta už 
tūkstančius dolerių. Tąj 
pirmas šioje vietoje toks 
bjaurus antisemitinis išsto
jimas'.

Armijos-Laivyno Vadai Turi 
Aiškintis Senatui dėl 

Demobilizacijos Lėtumo

REAKCIONIERIAI ŠĖLSTA
PRIEŠ ROOSEVELTO

I BI MANO PAŽADUS
Washingtonas. — Senato 

Militarinis Komitetas nuta
rė pareikalauti, kad karo 
sekretorius Stimson, karo 
štabo pirmininkas generol. 
Marshall ir laivyno koman- 
dierius admirolas King pa
aiškintų, kodėl taip lėtai ei
na paleidimas vyrų iš karo 
tarnybos. Nors Komiteto 
pirmininkas sen. Thomas 
tam reikalavimui priešinosi,

bet dauguma narių išėjo 
prieš jį.

Nurodoma, kad šiemet 
rugsėjo 1 d. buvo tiktai 53,- 
000 kareivių bei jūrininkų 
mažiau, negu rugsėjo 1 d. 
pernai. Vadinasi, nors ka
ras pasibaigęs jau gana ge
ras laikas, tačiau vis tiek 
dar tik mūsų armijoje te
bėra 8,050,000 vyrų.

Astuoni Milionai Karių Bus 
Paleista Ateinančiais

Dvylika Mėnesių

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos pasiėmimas japo
nų valdytos pietinės dalies 
Sachalino ir Kurilų salų pa
statė ant kojų visus milita- 
rinius šovinistus, visus Ta
rybų Sąjungos priešus, vi
sus Naujosios Dalybos opo
nentus. Militaristai šaukia, 
kad Kurilų salose įsteigtos 
karinės bazės galinčios kon
troliuoti Japoniją ir suda
ryti pavojų Amerikai. Tai, 
žinoma, nonsensas, bet 
gi jie to paiso.

Reakcionieriai šėlsta 
nabašninko Roosevelto 
prezidento Trumano,
jie Tarybų Sąjungai paža
dėję tas sritis ir laikę slap
tybėje. Tie pažadėjimai bu
vo padaryti Jaltos ir Pots-

damo konferencijose. Tik
tai šiomis dienomis valsty
bės sekretorius Byrnes pa
skelbė, kad tokie susitari
mai tarpe Stalino, Trumano 
ir Roosevelto buvo padaryti 
minėtose konferencijose.

PORT ARTHUR UOSTAS 
VISAI APVALYTAS

Washingtonas. — Jeigu 
kurie tfevai, broliai, seserys 
ir mylimieji rūpinasi, kada 
sugrįš jųjų brangieji namo, 
tai gali rasti suraminimą 
pranešime, jog į 12 mėnesių 
numatoma pargabenti na - 
mo 8,500,000 vyrų iš įvai-^ 
rių karo sričių. Tam tikslui 
armija ir laivynas turi iš-

dirbę planus ir tiktai -koks 
nors didelis netikėtumas tą 
paleidimo procesą galėtų 
sutrukdyti. Ypatingai pre
zidento Trumano obalsis e- 
sąs: “Pargabenkite juos 
namo greičiau, negu išvežė- 
te.” Dar šį mėnesį bus par
vežta namo 410,000 karių ir 
133,000 jūrininkų.

Sovietų Tolimųjų Rytų 
radijas pranešė, kad išlais- 
vintŠs ir paimtas uostas 
Port Arthur pilnai apvaly
tas nuo japonų. Pagal rug
pjūčio 14 dienos sutartį su 
Chinija, šis uostas bus nau
dojamas bendrai Tarybų 
Sąjungos ir Chinijos kaipo 
laivyno bazė.

245,000 Paleista iš 
Darbo

Žmonių Pasipiktinimas Pri
vertė Pakeisti Mūsų Vadų 

Taktiką Korėjoje

Aukšty Amerikiečių 
Grupė Maskvoje Biz

nio Reikalais
Maskva. — Maskvon lėk

tuvu pribuvo 
Claude Pepper, 
žangiųjų spėkų Jungtinių
Valstijų senate. Jis .lankėsi 
ir kitose šalyse ir studijavo 
amerikiečiams biznio pros
pektus.

Kartu su sen. Pepper 
Maskvon pribuvo Jungtinių 
Valstijų Kongresinė Komi
sija dėl Pokarinio Ekono
minio Planavimo. Jon įeina 
Jungtinių Valstijų Kongre
so Atstovų Buto nariai: 
William M. Colmer iš Mis
sissippi, Clifford R. Hope iš 
Kansas, Jay LeFevre iš 
New Yorko ir Orville Zim
merman iš Missouri. Nėra 
nustatyta, kaip ilgai šie a- 
merikiečiai čionai lankysis 
ir su kuomi tarsis.

Paryžius. — Francūzijos 
Komunistų Partijos orga
nas “L’Humanite” išėjo 
prieš gen. de Gaulle siūly
mą sudaryti vakarinių Eu
ropos valstybių “bloką”. 
Laikraštis teigia, kad toks 
blokas perskeltų Europą į 
du frontu ir ilgainiui pasi
baigtų tragedija.

Murphy, — Alabama.— 
Čionai kempėje per tris sa
vaites laikoma 9,000 darbi
ninkų, kurie buvo iš Jamai
ca salos atgabenti karo dar
bams. Jie dabar neturi dar
bo ir priversti gyventi blo
gose sąlygose.

Gal Amerikiečių Krau
jas Išgelbės Krimina

listą Tojo
Tokio. — Dar tebegyve

na generolas Tojo, buvęs 
Japonijos premjeru laike 
užpuolimo ant Pearl Har
bor. Jo pasikėsinimas nusi
žudyti, suvarant kulką į 
krūtinę, nepavyko. Ameri
kos gydytojai bando jo gy
vybę išgelbėti amerikiečių 
kraujo plazmos pagalba. 
Tojo pareiškė: “Man gaila, 
kad aš nepataikiau į širdį.” 
Bet jis vistiek greitai mir
siąs ir juomi' rūpinti nebe
reikią! Tačiau gydytojai 
mano, kad dar yra 50-50 
progos jam išlikti.

Jeigu Tojo gyvybė dabar 
bus išgelbėta, tai neužilgo 
jis bus teisiamas, kaip di
džiausias šio japonų karo 
kriminalistas ir, supranta
ma, vargiai išsisuks nuo 
aukščiausios bausmės.

bės sekretoriui Byrnes. Jie 
ragina, kad užsienio reika
lų ministerių tarybos kon
ferencijoje Byrnes užtartų 
Jugoslaviją jos ginčuose su 
Italija dėl Trieste ir kitų 
teritorijų.

Singapore. — Japonai o- 
ficialiai pasidavė Anglijos 
spėkoms. Japonų pasidavi
mą priėmė lordas Mountba- 
tteri.

Washington. — Kongres- 
manas Powell pasiuntė val
stybės sekretoriui Byrnes 
protesto telegramą prieš 
Amerikos politiką Korėjoj.

Washingtonas. — Dau
gelis reprezentantų ir sena
torių reikalauja, kad vy
riausybė skubintų demobili
zaciją kareivių ir jūrinin
kų'.

Albany. — New Yorko 
valstijoje jau paleista iš ka
ro darbų 245,000 darbinin
kų. O skelbiama, kad ims 
net 60 dienų, pakol bus pa
šaukta atgal į darbą tik 
32,000 darbininkų. Kiti visi 
pasiliks bedarbiais neribos 
tam laikui.

Jungtinių Tautu Komisija Su
sirinks Lapkričio Pradžioje

Londonas. — Jungtinių 
Tautų Pildomasis Komitetas 
pagaliau nutarė, kad Jung
tinių Tautų Organizacinė 
Komisija savo pirmą susi
rinkimą laikys tarpe 1 ir 
10 d. lapkričio. Tačiau ko
mitetas dar neprieina prie 
susitarimo, kada turėtų su
sirinkt pirmas Jungt. Tau
tų generalinis seimas. Ta
rybų Sąjunga ir Amerika 
norinčios, kad Jungtinių 
Tautų organizacija pradėtų 
veikti galimai greičiausiu 

laiku. Bet kitų šalių atsto
vai esą tai propozicijai prie
šingi.

Flint, Mich. — United 
Automobile Workers of 
America pildomoji taryba 
laiko susirinkimą ir svarsto 
rekonversijos problemas. 
Taryba susideda iš 21 na
rio. Tarybai raportuojama, 
kad pusė unijos narių ran
dasi bedarbių eilėse.

Tokio. —Korėjos žmonių 
ir Amerikos liaudies balsas 
pasiekė gen. MacArthur. 
Jis davė gen. Hodge įsaky
mą, kad būtų šalinami iš: 
Korėjos valdymo aparato 
japonai taip greitai, kaip 
sąlygos ir saugumas lei
džia. O Hodge buvo pareiš
kęs, kad japonai gali Ko
rėją valdyti dar ištisus me
tus.

Tuo tarpu Korėjos sosti
nėje Seoul žmonių bruzdė
jimas tebeina. Jie reika
lauja, kad visi japonai tuo
jau būtų išvaryti iš Korė
jos. Per 35 metus japonai 
Korėjos žmones vergė ir 
terorizavo. Dabar jie turi 
nešdintis laukan!

Mūsų Nuostoliai 
Okinawoj

Washington. — Sunki ir 
žiauri buvo amerikiečių ko
va su japonais ant salos 
Okinawa. Dabar paskelbti 
mūsų nuostoliai. Užmuštų 

sužeistų amerikiečių bu- 
24,972. Buvo nuskandin- 
mūsų 10 laivų, o sužalo- 
net 223!

Kongresas Galutinai Nutarė Plačiai 
Ištirti Pearl Harbor Incidentą

Washingtonas. — Tai ir 
Atstovų Butas vienbalsiai 
nutarė prisidėti prie Sena
to, kad būtų pravestas pla
tus tyrinėjimas japonų už
puolimo ant Pearl Harbor. 
Bus j ieškoma kaltininkų, 
kodėl Amerikos jėgos ten 
buvo sučiuptos “bemiegan
čios.” '

Tyrinėjimo komisija su
sidės iš 10 narių — penkių 
senatorių ir penkių repre
zentantų. Jon įeis keturi 
republikonai ir šeši demok-

ratai.
Taipgi Kongresas pasky

rė $25,000 tyrinėjimo pra- 
vedimui ir instruktavo ko
misiją tyrinėjimą užbaigti 
ir įteikti raportą 1946 metų 
sausio 3 d.

Kaip Senate, taip Atsto
vų Bute republikonai smar
kiausiai kovojo, kad komi
sija susidarytų iš lygaus 
skaičiaus nuo abiejų parti-' 
jų. Tačiau demokratai jųjų 
reikalavimą griežtai atme
tė.
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• Tai Ne Šlubavimas, Bet Apgalvota 
Programa

Amerikos okupacinės armijos Japoni
joje politika purto kiekvieną pažangesnį 

'žmogų, numatantį toliau savo nosies. 
Apdairesni radijo komentatoriai ir laik
raštininkai sakyte sako, kad gen. Mac- 
Arthur o elgsena Japonijoje ir Azijos 
žemyne veda į reakcines pelkes visą tai
kos reikalą Tolimuose Rytuose.

Tūli konservatyviškesnieji asmenys 
bando gen. MacArthuro (ir veikiausiai 
mūsų valstybės departmento) politiką 
teisinti šitaip: tai esąs laikinas sušluba- 
vimas, nepataikymas į taikiklį. Girdi, 
viskas su laiku būsią ištaisyta ir išly
ginta.

Mums, tačiau, neatrodo, kad ši politi
ka bus galima ištaisyti vėliau, jei ji ne
bus taisoma dabar, tučtuojau; jei ji ne
bus radikališkai taisoma.

Tik pagalvokime: Japonijoje palieka
mas imperatorius (vyriausias karo kri
minalistas) soste, paliekami visoki jo 
patarėjai kraštui valdyti. Pats MacAr- 
thuras pareiškė, kad jis paliksiąs Japo
nijos valdovams teisę valdyti, kaip jie 
valdo, tik žiūrėsiąs, kad ten, Japonijoje, 
būtų teista pasireikšti liberalizmui. “Li
beralizmas” galima visaip suprasti, — 
priklauso, kaip jį aiškinsi. Jei norima 
Japonijoje susilaukti gerovės ir užtikri- 
nimoį kad iš ten nekils daugiau karo 
liepsna, kad daugiau nępasikartos Per
lų Uosto tragedija, tai reikia ten da
bar, tuojau visus karo kriminalistus su
imti, visą imperialistų kliką pašalinti iš 
vietų ir atversti naują lapą Japonijos 
gyvenime.

Į Japonijos viršūnes, į atsakomingas 
vietas turi būti įtraukti griežti, aiškūs 
anti-imperialistai ir taikos mylėtojai,— 
žmonės, kilę iš liaudies, kurie iki šiol bu
vo visaip Japonijos samurajų persekioja
mi!

Tiesa, MacArthuras paleido Japonijos 
vyriausią karo vadovybę arba štabą, bet 
tai nieko nereiškia: Japonijos laivynas, 
Japonijos kariuomenė pasilieka, kaip bu- 

7’• vo! ;
Demobilizuoti Japonijos armiją pave

sta patiems japonams generolams, —ki
tas nelauktas ir netikėtas smūgis demo
kratijoms!

Dar skandalingesnė mūsų politika 
pravedama Chinijoj ir Korėjoj.

Tik pagalvokime: Šanghajaus srityj 
valdovu pastatytas tūlas Chou Fu-hai, 

■ kuris tarnavo Japonams, būdamas fi
nansų ministeriu Nankingo valdžioje, 
japonų pastatytoje! Tasai kvislingas, ta
sai išdavikas atsistoja ir pareiškia Chi- 

<nijos liaudžiai: aš vakar dirbau japo
nams, o šiandien dirbu “demokratinei 

t Kuomintango valdžiai”, — dirbu su pri
tarimu Amerikos karo vadovybės ir ką 
jūs man padarysite!

Buvęs Šanghajaus gengsterių “vadas”, 
Tu Yueh-sen, Amerikos lėktuvu nuga
bentas Šanghajun padėti anam pardavi- 
kui chinus valdyti!

Kas tikėjosi, kas laukė tokių stebuk
lų?!

Bendrai, Amerikos lėktuvai Chinijoje 
. šiandien naudojami gabenimui visokių 

Kuomintago agentų, • visokių tamsios 
praeities asmenų į išlaisvintąsias iš ja
ponų sritis, kad jie galėtų iš naujo eng
ti Chinijos liaudį ir “palaikyti tvarką”; 
kad jie galėtų padėti Kuomintango val
džiai kovoti prieš Chinijos liaudies armi
ją, kovojančią už pagrindinius demokra
tinius dėsnius, už pagrindinius liaudies 
reikalavimus! J

Nemažiau skandalinga padėtis susida
rė pietinėje Korėjoje, kuri perėjo ame
rikiečių žinion. Amerikos karo vadovybė 
paliko ten japoniškus senus valdininkus 
valdyti korėjiečius, “iki viskas susitvar
kys”. Japoniški plėšikai, japoniški oku-

-

pantai paliekami engti korėjiečius, per 
arti pusę šimto metų kovojusius už savo 
tautos laisvę ir taip nekantriai lauku
sius Jungtinių Tautų pergalės Tolimuose 
Rytuos! i

Kai korėjiečiai pradėjo masiniai rei
kalauti, kad krašto valdžia pereitų į jų 
pačių rankas, tai Amerikos užgirti japo
niški galvažudžiai pradėjo juos šaudy
ti !.... . ' ' . , \

Kodėl tai daroma? %
Todėl, kad, kaip sako tūli amerikie

čiai, gerai žiną padėtį, Korėjoje masės 
yra pažangios, kovojančios už savo tau
tos reikalus ir savo būvio pagerinimą, 
tai Amerikos karo vadovybė.palieka ja
ponus valdovais, tikėdamosi, gal per tą 
laiką sutvirtės reakcinės korėjiečių gru
pės, kurioms būsią pavesta valdyti kraš
tas! '

Argi tai ne skandalingi reiškiniai?
Kur tokia politika mūsų kariuomenės 

vadovybė ir mūsų valstybės departmen- 
tas stato milijonus Azijos žmonių, per 
ilgus metus kovojusių už laisvę, karo 
metu mums padėjusių kariauti prieš ja
poniškus galvažudžius?

Argi šitokia politika mes galime įves
ti ir palaikyti Tolimuose Rytuos taiką?

Argi šitokia politika mes galime tikė
tis, kad Chinijos liaudies armijos ims 
ir demobilizuosis, tylėdamos, kaip ave
lės?

Ne, tokia politika veda prie blogo, prie 
civilinio karo Chinijoj ir Korėjoj.

Amerikos žmonės, Amerikos liaudis 
jokiu būdu nesutiks su tokia politika, ne
paisant, iš kur ji išplaukia.

Toji politika reikia keisti ir keisti tuč
tuojau, jei norime matyti taiką Chini
joj, Korėjoj; jei norime matyti Japoni
ją nuginkluotą ir'perauklėtą taikiam gy
venimui. .

Tojo Drąsesnis už Mussolinį ir 
Kvislingą

* Vienas Japonijos karo kriminalistų, 
buvusia premjeras Tojo, pasišovė, kai 
pas jį atėjo Amerikos kariniai sekliai jį 
areštuoti. Tiesa, jis, su amerikiečių 
kraujo plazmos pagalba, gal išliks, bet 
vistik parodoma, kad Tojo turėjo drą
sos už savo kriminalybes bandyti sau 
galą pasidaryti.

Mussolinis, kaip žinia, neturėjo tos 
drąsos. Jis bėgo, gelbėdamas, savo; gyvy
bę, bet kelyje jį Italijos patrijotai “pa
kepė”. ■’ ■ .

Norvegijos Kvislingas (Quisling) taip
gi neturėjo drąsos pasidaryti sau galui. 
Jis laukė teiesmo ir čia buvo nusmerktas 
sušaudyti. ’ *

Karo kriminalistai, kvislingai, — dide
lės šlykštybės, bet, mums atrodo, vistik 
padorus žmogus mažiau šlykštėsis tuo 
nenaudėliu, kuris pasekė Judošiaus pė
domis, negu tuo, kuris seka Mussolinį.

O gal mes klystame?

Dėl Kareivių Demobilizacijos
Jungtinių Valstijų kongreso butuose 

reiškiama didelio nepasitenkinimo dėl 
perlėto kariuomenės demobilizavimo. 
Tūli senatoriai, ypačiai sen. Johnson iš 
Colorado, negali atsistebėti, kodėl mū
sų kariuomenės vadovybė taip lėtai pa- 
leisdinėja kareivius, nieko neveikian
čius ir labai trokštančius būti paleistais 
civiliu gyvenimam

Kai kurie žmonės šį kariuomenės va
dovybės delsimą aiškina taip: Girdi, 
daug darbininkų paleista iš darbų, tad 
vyriausybė norinti, kad bedarbiai darbi
ninkai gautų greičiau darbo, tik tuomet 
būsią paleista didesni kareivių skaičiai.

Jeigu taip, tai tuomi dalykas dar la
biau supainiojamas. Nes ką gi veiks pa
leistieji kariai, kur jie tuomet gaus dar
bo? Jiems teksią būti bedarbiais arba 
gauti antraeilius darbus, mažiau apmo
kamus.
* Tūli senatoriai sako: jei karo vadovy
bė nepasiskubins paleisti daugiau karei
vių, jei ji n’epaskubins demobilizacijos, 
tai kongresas būsiąs priverstas imtis to 
žygio. ‘

Š. m. rugsėjo 1 d. kariuomenėje dar 
buvo 8,050,000 kareivių!

Iš tikrųjų dabar, kai karas laimėtas, 
tokia armija mums nėra reikalinga. Ji 
gali būti reikalinga tik aukštesniems ka
rininkams, kurie prisimygę laikosi savo 
vietų, kurie nori valdyti, nori būti pulki
ninkais, leitenantais, generolais.

Tolydžio vyriausybė siūlo kongresui 
ką kitą: ji siūlo paaukštinti ir pastoviai 
paaukštintais palikti dar 23 karininkus.

Netenką aiškinti, kad tūli kongreso 
nariai prieš tai kovos. Kongresmanus 
ir senatorius, mat, kareivių tėvai verčia 
ką nors daryti, kad jų vaikai greičiau 
grįžtų civilin gyvenimam

Prezidentas Truman

Prez. 1'rumano Pasiūlymas 
Įkurti Valdinę Įstaigą 

Moksliniams Tyrinėjimams
Prez. Trumanas 

kongresui įkurti valdinę 
mokslinių tyrinėjimų įstai
gą. Savo pareiškime kong
resui rugs. 6 d. prezidentas 
dėl to sakė:

“Žengti pirmyn moksli
niuose tyrimuose ir juos iš
vystyti yra būtinas reika
las mūsų krašto gerovei ir 
saugumui. Įvykiai per kelis 
paskutinius metus įrodo ir 
sykiu pranašauja, ką moks
las gali padaryti.

Mokslas šiame kare dirbo 
per tūkstančius vyrų ir mo
terų: jie, 'savęs nepaisyda
mi ir dažniausiai neskelbia
mais vardais, trūsė šalies 
laboratorijose, naujuose 
bandomuose įrengimuose ir 
išbandymų laukuose.

Per juos mokslas, visuo
met platindamas žinojimo 
ribas, nukalė naujus gink
lus, kurie sutrumpino karą.

Pažanga moksle negali 
atsidėti vien tik ant spin
dinčio įkvėpimo arba ant 
genijaus sparnų, netikėtai 
iškeliančių. į padanges. Mes 
neseniai matėme dramatiš
ką šios tiesos įrodymą (ato
minėse bombose). Taikoj ir 
kare progresas ateina tetai, 
mažiukais naujais gabaliu
kais iš neatlaidžių darbų, 

kuriuos diena dienon dir
ba tūkstančiai vyrų ir mo
terų.

Jokia tauta negali išlai
kyti vadovybės pozicijos 
šiandieniniame . pasaulyje, 
jeigu ji pilnai neišvysto sa
vo mokslinių ir technologi
nių galimybių. Jokia val
džia tinkamai neatlieka sa
vo pareigų, jeigu ji duos- 
niai ir tiksliai neremia ir 
nedrąsina mokslo veiklos 
universitetuose, pramonėje 
ir savose valdinėse labora
torijose.

Karo metu mes daug pa
tyrėme apie žingsnius, ku
riais mokslas organizuoja
mas, ir apie būdus, kuriais 
keliama ir remiama mokslo 
veikla.

Atominės jėgos išvysty
mas yra aiškiausias nuro
dymas, ko gali pasiekti mū
sų universitetai, prąmbnė 
ir valdžia, kada jie. išvien 
veikia. Dar lieka milžiniškos 
mokslo dirvos/ kurias rei
kės tuo pačių būdu užka
riauti.
Fedėralė Mokslinių Tyrinė

jimų Įstaiga
,Kad galėtume ateityje 

pilnai pasinaudoti tuom,

siūlei ką mes patyrėme, aš raginu 
kongresą greitai išleisti į- 
statymą, kuriuom būtų į- 
kurta viena federates yal-

Saugumui, kad tuo tarpu 
tęstų savo darbą.

Ekonomine ir pramoninė 
mūsų stiprybė, fizinė mūsų 
žmonių gerovė, suteikimas 
darbų visiems ir pilnas ga
mybos verkimas, mūsų atei
ties saugumas ir mūsų 
principų išlaikymas pri
klausys nuo to, kiek pilnai 
ir nuoširdžiai mes remsime 
mokslo darbus.”

Hartford, Conn.

džios įstaigą; o tai įstaiga 
atliktų sekamąsias parei
gas :

1. Kelti ir remti pamati
nius tyrinėjimus ir projek
tų išvystymą visuose daly
kuose, paliečiančiuose ša
lies gynimą ir saugumą.

2. Kelti ir remti tyrinėji
mus pamatiniuose moksluo
se ir socialiuose (visuome
niniuose) moksluose.

3. Kelti ir remti tyrinė
jimus medicinoje, visuome
nės sveikatoje ir giminin
gose srityse.

4. Piniginiai remti jau
nuolius ir jaunuoles, įro
džiusius mokslinį savo ga
bumą, apmokant jų mokslo 
lėšas ir duodant jiems fi
nansinės paramos.

5. Suderinti ir kontro
liuoti įvairius mokslinius 
veiksmus, kuriems dabar 
vadovauja įvairūs paskiri 
federates valdžios depart
mental ir įstaigos.

6. Leisti pilnai, laisvai ir 
viešai naudoti prekybai, 
pramonei ir akademinėms 
įstaigoms vaisius tų tyri
nėjimų, kurie finansuoti ša
lies valdžios pinigais.

Mokslinis žinojimas ir 
moksliniai tyrinėjimai yra 
sudėtinė statyba, sujungta 
tarpusavio ryšiais. Techno
loginiai žingsniai pirmyn 
vienoje srityje gali turėti 
didelę reikšmę kitoje, iš pa
žiūros atskiroje srityje. To
dėl aŠ raginu kongresą, kad 
suvestų šias pareigas į vie
ną įstaigą.

Nors mokslas gali būti 
suderintas ir paskatintas,’ 
bet negalima jam diktuoti 
ar komanduoti kaip kariuo
menei. Mokslas negali pro
gresuoti, jeigu jis nerymo 
ant mokslininko laisvo su
pratimo. Aš pabrėžiu fak
tą, jog čia siūlomoji Fede
rate Tyrinėjimų Įstaiga jo
kiu būdu neturėtų kliudyti 
tos laisvės.

Net jeigu kongresas 
greitai išleistų įstatymą, 
kurį aš čia ‘ patariu, -J dar 
mėnesiai laiko • turėtų pra
eiti, iki naujai įkurtoji į- 
staiga galėtų pradėt veikti. 
Užtvert šiai, tikiuosi, tik 
laikinei, .spragai aš prašiau 
(senąją) Mokslinių Tyrinė
jimų ir4 Išvystymo Įstaigą 
ir Tyririių Tarybą Krašto

Kas Priešinasi Prezidento 
Programai Delei Mokslo 

Pažangos 
Prezidento siūlymas ne

patiks didiesiems bizniams. 
Kai kurių kompanijų atsto
vai jau užreiškė, kad val
džia turėtų duoti joms pa
tentus išimtinai naudot at
ominę jėgą fabrikuose ar 
kitose įmonėse, kada ta jė
ga bus pritaikyta vietoje 
anglies ir žibalo. Jie sako, 
valdžia neprivalo šeiminin
kauti atominės jėgos atradi
mams.

Didieji bizniai norėtų pa
tys monopoliniai viešpatau
ti galingiausiajai atominei 
jėgai, nors valdžia įdėjo 
daugiau kaip du bilionu do
lerių į šios jėgos išvystymą 
ir suvaldymą. To reikalauja 
ir kongresui įneštas Mag- 
nuseno sumanymas, kalbė
damas už privatų biznį.

Žymėtina, jog už atomi
nės jėgos pervedimą kom
panijoms kalbėjo ir Vanne- 
var Bush, direktorius (se
nosios) valdinės Mokslinių 
Tyrinėjimų ir Išvystymo Į- 
staigos. Bush dabar yra 
narys laikinosios komisijos, 
kuri svarsto, ką reikėtų da
ryti su atomine bomba ir 
su atomine jėga bendrai.

Korporacijos taip pat no
rėtų gauti patentus išimti
nai pelnytis ir iš kitų mok
slinių atradimų, kurie val
džios lėšomis padaromi.

Daugelis universitetų pro
fesorių jau iš anksto pasi
sakė prieš valdinę moksli
nių tyrinėjimų įstaigą, ku
ri suderintų mokslo veiklą 
ir varytų darbą pagal ap
galvotą planą. Jie kalba, 
kad _valdžios kišimasis į 
mokslo sritį, girdi, kenktų 
mokslininkams universite
tuose tiktai “dėl žingeidu
mo” daryti tyrinėjimus.

Dauguma tų universitetų 
gyvuoja turčių dovanomis; 
tai ir jų profesoriai advo
katauja pri vačiams pelni- 
ninkams.

Prezidentas užtikrino, 
kad jo siūlomoji įstaiga nie
kam nevaržytų mokslinės 
laisvės.

Kongresui įneštas, John- 
sono, Kilgore ir Pepperio 
sumanymas reikalauja to 
pat, kaip ir prezidentas 
Trumanas. Jie sako, jog vi
si federates valdžios finan
suojami moksliniai išradi
mai turi tapti Jungtinių 
Valstijų nuosavybe, kuri 
galėtų visai visuomenei tar
nauti. V. T.

Svarbus Parengimas
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyrius rengia labai 
svarbų parengimą, nedėlioj, 
rugsėjo 16 d., pradžia 2 vai. po 
pietų, Laisvės Choro Svet., 155 
Hungerford St.

Visas pelnas skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonių. Visus 
ir visas prašome dalyvauti. Tu
rėsime skanaus maisto, tinka
mo gėrimo ir 'bus gera muzika 
šokiams. Rengėjai.

Elizabeth, N. J.
Serga Drg. D. Krūtis.

Draugas D. Krūtis serga šir
dies liga. Jis randasi savo kam
bariuose. Drg. Krūtis yra daug 
pasidarbavęs darbininkų judė
jimo reikalams, "taigi, prašome 
visus draugus ir drauges atlan
kyti sergantį draugą. Jis ran-, 
dasi 237 Atlantic St., EliąabcjHi^ 
N. J. Čiurliai.

Lawrence, Mass.
Liet. Pagalbos Teikimo Komi

teto Susirinkimas.
Sekmadienį, rugsėjo 16 d., 

Maple Parke, įvyks svarbus 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko-> 
miteto susirinkimas, 3 vai. po 
pietų. Visi Lawrenco ir prie
miesčių lietuviai kviečiami at
eiti.

Šiame susirinkime turėsime 
plačiai apsvarstyti veikimą mū
sų kolonijoj dėl pagelbos teiki
mo Lietuvai. Veikiantis komite
tas mano, kad galima susimo- 
kinti bent keli veikalėliai ir 
perstatyti scenoj sekančią žie
mą. Taipgi galima surengti^ ir 
kitokių parengimų. Worceste- 
riečiai atvažiuos sulošti opere
tę ‘Kada Kaimas Nemiega.’ Da
bar jau laikas prie viso to pra
dėti rengtis, kad orui atvėsus 
tuojaos galėtų- pasirodyti mū
sų veikimas.

Kad viskas eitų pasekmingai, 
kad visi Lawrenco ir apylinkių 
lietuviai galėtų pilnai ir nuo-. 
sekliai prisidėti ir darbuotis dėi 
pagelbos Lietuvai, reikalingu 
kad visi sueitume į susirinki
mus ir bendrai svarstytume šio 
svarbaus veikimo reikalus.

Girdėjome, kad kai kurie 
draugai baidosi dėl to, kad Liet. 
Pagelb. Teikimo . Komiteto na
riai užsidėjo mėnesinę mokestį. 
Dėl to baidytis nėra reikalo nei 
vienam geram, nuoširdžiam 
Lietuvos užtarėjui, nes mokestį 
moka liuosnoriai, kas kiek iš* 
gali, o kas neišgali, vis vien 
gali būti komitete ir darbuotis 
dėl Lietuvos ir savo sumany
mais prisidėti prie plėtimo vei
kimo už pagelbą Lietuvos žmo
nėms.

Būtinai reikalinga dar pa
rinkti drabužių ir apautuvų bei 
kitokių daiktų dėl Lietuvos. Iki 
šiol mes labai mažai pasidarba
vome tuo reikalu. Turėsime 
apie tai susirinkime visi pla
čiau pakalbėti ir pritaikyti bū
dus išplėtimui to darbo mūsų 
kolonijoj.

Tad visi ateikite į susirinki- 
; mą trečią vai. po pietų, sekma
dienį. Valdyba.

Buvusieji Bendix darbininkai, Philadelphijoj, suėjo 
(kiek tilpo) j Regional Labor Board raštinę protestuoti 
prieš atleidimą iš darbo. Firma atleido juos pagal savo 
pasirinkimą, o ne pagal toje šapoje išdirbimo laiką 
(seniority). Jie (United Electrical, Radio and Machine 
Workers Lokalo 114-to na *iai, CIO) išreikalavo prisi
laikyti su unija pasirašyto kontrakto.
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PHILADELPHIA, PA
Iš Laisves Pikniko

Pirmasis formalis japonų pasidavimo dokumentas 
buvo pasirašytas ant buvusios (amerikiečių praeinant 
pro šąli) aplenktos Pacifiko salos Mili, Marshals Sa-' 
lyne. Japonijos komandierius pasirašo oficialj doku
mentą, o amerikietis tčmija. (U.S. Navy paveikslas per 
Federated Pictures).
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Kaip Aisteigiama Vokiečių 
Sugriautoji Lietuvos Mokykla
Hitleriniai1 pabėgėliai iš Lietuvos Vokietijoje rašo savo vienminčiams Ameri

koje ir pasakoja, kad iš Lietuvos esą išbėgę visi mokytojai ir profesoriai, kad 
Lietuvoje “p r i e bolševikų” esanti užviešpatavus visuotina tamsa ir 1.1. Betgi 
faktas yra, kad visi padorieji Lietuvos mokytojai ir profesoriai, kurių neišžu- 
dė ir neišvežė naciai, pasiliko Lietuvoje ir padeda tarybinei vyriausybei atkurti 
Lietuvos mokyklų. Ryškiausius tuo reikalu faktus randame Tarybinės Lietuvos 
švietimo Komisaro J. Žiugždos prakalboje, pasakytojeAukščiausios Tarybos IV- 
tojoje Sesijoje, birželio 6 d. žemiau telpa tosios prakalbos ištrauka:

okiškieji fašistiniai oku
pantai, tautos išdavikų sauje
lės padedami, vykdydami 
kraugerišką lietuvių tautos su
naikinimo planą, tikrai bar
bariškai ardė ir griovė visą 
lietuvių, tautos švietimą, visą 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą, 
taip gražiai suklestėjusį 1940- 
1941 metais. Ir kada Raudo
noji Armija, savo pergalin
gais smūgiais triuškindama 
priešą, išvadavo iš budeliškos 
fašistinės okupacijos Tarybų 
Lietuvą, lietuvių tauta kultū
rinio gyvenimo srityje rados 
akivaizdoje baisaus tos oku
pacijos palikimo: mokyklų 
griuvėsiai, sunaikintas inven
tor., išvogtos, sudaužytos, su
draskytos mokslo priemonės, 
apvogtos arba sunaikintos tur
tingiausios mokslinės labora
torijos, moksliniai institutai, 
susprogdintos, sudegintos bi
bliotekos, plėšikiškai išgrob
tos didžiausios kultūrinės ver
tybės — tokius savo kruvino 
siautimo, lietuvių tautinės kul
tūros naikinimo pėdsakus pa
liko fašistiniai grobikai Lietu
vai.

Jie taip pat paliko lietuvių 
tautai baisias moralines žaiz
das, jau nekalbant apie šim
tus tūkstančių nužudytų Lie
tuvos sūnų: jie išblaškė ir 
gausiai fašistinių melų nuodais 
apnuodijo mūsų jaunimą, di
dele dalimi sunaikino — iš
žudė ar į pražūtingus kator
ginius darbus bei konclagerius 
ištrėmė lietuvių inteligentiją. 
Betgi nepaisant tokių baisių 
vokiškosios fašistinėj okupaci
jos sunaikinimų mūsų intelek
tualinio kultūrinio gyvepimo 
srityje, vos tik nuaidėjo Mas
kvos saliutų salvės, paskelbu
sios visam pasauliui apie Vil
niaus bei kitų Lietuvos miestų 
atvadavimą, lietuvių tauta 
tuojau stojo į aktyvų tiek eko
nominio, tiek kultūrinio gy
venimo atkuriamąjį darbą.

Bolševikų Partijos ir Tary
binės Vyriausybės visokerio
pai skatinamas ir remiamas, 
Tarybų Lietuvos švietimas ir 
visas kultūrinis gyvenimas ėmė 
sparčiai augti ir kilti. Ir jau 
iki 1945 m. sausio 1 d., buvo 
atstatytos ir veikė šios švieti
mo Liaudies Komisariato švie
timo ir mokslo įstaigos: 2,393 
pradinės mokyklos su 193,950 
mokinių ir 5,445 mokytojais, 
157 progimnazijos ir 75 gim

 

nazijos,/iš viso su 53,000 mo

 

kinių/ir 2,200 mokytojų, 8 
mo o jų seminarijos su 1,- 

mokinių, 6 vidurinės eko
nominės mokyklos su 2,290 
mokinių, Kauno ir Vilniaus 
Universitetai ir Vilniaus Pe
dagoginis Institutas su 2,946 
studentais, 2 technikumai, ei
lė pradinių ir vidurinių mo
kyklų suaugusiems ir kitų spe- 

• cialių mokyklų. Iš viso Švie
timo Liaudies Komisariato 
pradinėse, vidurinėse, aukš
tosiose bei specialinėse mo
kyklose sausio 1 dienai mokė
si 264,671 vaikų ir jaunimo. 
Be to, plačiu užsimojimu bu
vo keliamas plačiųjų liaudies 
masių politinis Švietimas, bu
vo kuriamos politinio švietimo 
įstaigos. į ’ W

Tokiu švietimo atstatomojo 
darbo balansu švietimo Liau
dies Komisariatas . pradėjo 
1945 biudžetinius metus. Bet
gi tuo dar ne visas minimali- 
nis respublikos mokyklų tin
klas buvo atstatytas. Vokiško
sios fašistinės okupacijos su
naikinimai švietimo srityje, 
ypač vakarinėse Lietuvos aps
krityse, buvo tokie dideli, jog 

ne visur reikiamu laiku pavy
ko atstatyti mokyklas, ir ne
maža jų teko atkurti ir 1945

metų eigoje. Dėl to mokyklų 
tinklas augo 1945 metais.

Ir šių metų gegužės 1 die
nai pradinių mokyklų skaičius 
išaugo iki 2,706 su 22X051 
mokinių ir 5,826 mokytojais, 
progimnazijų — iki 167, gim
nazijų — iki 79, iš viso gim
nazijos ir progimnazijos su 
54,850 mokinių. Lygiai padi
dėjo mokinių skaičiai ir kito
se ^mokyklose. Iš viso skaičius 
besimokančių švietimo Liau
dies įComisariato mokyklose 
iki 1945 m. gegužės 1 d. išau
go iki 289,322. Drauge su tuo 
plėtėsi ir augo 
liaudies mases pasiekdamos 
politinio švietimo įstaigos, taip 
pat ir vaikų darželiai bei vai
kų namai.

Tie faktai akivaizdžiai ro
do, kaip lietuvių tauta, išva
duota iš fašistinio barbarišku
mo tamsybių, aktyviai veržė
si ir tebesiveržia į mokslą, į 
šviesą ir kaip Partija ir Vy
riausybė dosniai skyrė ir te
beskiria lėšas ir teikia visa, 
ko tik reikia lietuvių tautos 
švietimui ir kultūrai kelti. 
Ypač pažymėtinas faktas, su 
kokiu dideliu entuziazmu 
tiko Lietuvos liaudis platų 
klą įkurtų progimnazijų 
gimnazijų. Gausūs įvairių 
tos gyventojų padėkos laiškai 
Švietimo Liaudies Komisaria-' 
tu i ir vadovaujantiems Parti
jos bei Vyriausybės organams 
rodo, kaip nuoširdžiai lietuvių 
tauta vertina tarybinės san
tvarkos sudaromus galimumus 
mokytis ir šviestis. O fašisti
nės okupacijos išmestas iš 
mokyklų jaunimas plačia ban
ga ėmė veržtis į progimnazi
jas bei gimnazijas ir šiandien 
tų mokyklų mokinių skaičius 
yra Lietuvai rekordinis, jis 
(54,850) dangau kaip dukart 
didesnis už paskutinių pi*ieš- 
tarybinių 1939-40 mokslo me
tų gimnazijų ir progimnazijų 
mokinių skaičių, kurių tuomet 
tebuvo kiek daugiau kaip 26,- 
000.

Šiam Tarybų Lietuvos mo
kyklų ir kitų švietimo įstaigų 
augimui palankiausias sąlygas 
sudaro gausios 
skiria Partija 
Šiame Aukščiausiajai 
pateiktame 
ir kultūros 
tos didelės

dinių, gimnazijų ir progimna
zijų — tinklas 1945 metais iš
augs iki 3,114 su 320,000 mo
kinių. Visi priešmokyklinio 
amžiaus vaikai, reikalingi 
priežiūros, 1945 m. ras
vietos vaikų darželiuose, ku
rių jau dabar respublikoje yra 
163 su 8,400 vaikų. Vaikų, na
mų dabar yra 43 su 3,203 au
klėtiniais. Šii) metų biudžetas 
—19,491,000 rub. — leidžia 
vaikų namų skaičių išplėsti iki 
80 ir globoti bei auklėti juose 
8,000 vaikų našlaičių.

Vokiškieji fašistiniai oku-

Pittsburgh, Pa.

Kvalkauckas
*

būt daugiau, 
kad oras ne

kitą sekmadienį, 
nepasisekė. Oras 

blogas, lynojo per 
bet ką padarysi,

Trečias puslapia
■ i ,a.. ■'<-jyjss.

Shenandoah, Pa
Laisvės piknikas nelabai 

pavyko, nes turėjom labai šal
tą orą, buvo šalta, kaip žiemą, 
tai laikėm 
bet ir vėl 
buvo labai 
visą dieną,
su gamta negali bartis.

Bet vistiek nusiuntėm Lais
vei $160; turėjo 
bet ką padarysi, 
pasisekė.

Draugas P.
aukavo bulvių ir agurkų, o 
P. Link sako, negalėjau būti 
piknike, tai 
lerį Laisvei, 
našlaičiams.

Širdingai
lankė piknike ir katrie auka
vo ; taip pat visiems darbinin
kams ir darbininkėms.

aukoju vieną do- 
o kitą Lietuvos

ačiū, katrie atsi-

Svarbus Pranešimas Visiems
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas rengia labai svarbų 
parengimą, spalių 21 d., LMD 
svetainėje, 142 Orr St., Pitts
burgh, kurio pelnas skiriamas 
pagalbai Lietuvos žmonių.

Bus labai geras prograrhas, 
dalyvaus Clevelando Moterų 
Choras, dainuos gabi solistė 
Čipiutė. Chorui vadovaus M. 
Macionienė, o pianu palydės 
Ruth Macionaitė. Dainuos vie
tines ,dainininkės seserys 
Paukštienė ir Vienienė ir dau
giau spėkų.

Taigi, koncertinė programa 
bus labai gera. Parengimas 
ruošiamas prakilniam tikslui. 
Prašome visus ir visas tą die
ną 
mus

nieko nerengti, bet pas 
atsilankyti. ‘

Rengimo Komisija.
Amilijai Motuzienei buvo 

daryta operacija ant abiejų 
kojų; guli ligoninėje, Good 
Samaritan Hospital, Pottsville, 
Pa., Room 204. Linkiu tuoj 
pasveikti, o draugai, katrie 
turi laiko, galite aplankyti.

A. Kuzmickas ir vėl 
žo pas “Uncle Sam,” 
porą mėnesių atostogų, 
sėjo gerai, mat, jį tie
čiai buvo perdaug nukankinę. 
Dabar randasi Virginia vals- 

nežinia, kaip ilgai ten

Chicagos Žinios
uge su rup į voKiSKieji rasistiniai oku- 
plačiausias Jpantai buvo visiškai likvidavę 

mūsų aukštąsias-mokyklas, su
naikinę jų mokslo priemones, 
išvaikę, iš dalies išnaikinę, 
studentiją ir mokslo persona
lą.

šiandien intensyviai atsista
to po fašistinių sunaikinimų ir 
dirba Kauno ir Vilniaus uni
versitetai ir Vilniaus Pedago
ginis institutas, kurių studen
tų skaičius šiais metais išau
go iki 4,200. šioms aukšto
sioms mokykloms augti, jų 
mokslo darbui vykdyti ir dar
bo sąlygoms gerinti 1945 m. 
biudžete numatyta 17,752,000 
rub.

Fašistiniai okupantai, vyk
dydami kraugerišką lietuvių 
tautos naikinimo planą, sunai
kino tūkstančius įvairių spe
cialybių darbuotojų — moky
tojų, inžinierių, technikų ir 
kt. Vykdant milžiniškais tem
pais Tarybų Lietuvos atstaty
mą ir jos mokymo įstaigų plė
timą, visose srityse jaučiama 
didelė kvalifikuotų specialistų 
stoka. Tiems specialistų kad
rams paruošti švietimo Liau
dies Komisariato sistemoje at
gaivintos ne tik 3 aukštosios 
mokyklos, bet ir 8 mokytojų 
seminarijos, 2 technikumai, 7 
vidurinės ekonominės mokyk
los, 4 dailiųjų amatų mokyk
los. šioms mokykloms, ren
giančioms kvalifikuotus vidu
rinio mokslo specialistus, biu
džete numatyta 12,500,000 
rub.

Kalbant apie mokytojų ir 
auklėtojų kadrus, tenka pa
žymėti ir tą faktą, kad jų. 
stoka po fašistinės okupacijos 
buvo ypatingai didelė, ir rei
kalas būtinai aprūpinti pla
čias gyventojų mases mokyk
lomis vertė švietimo organus 
įtraukti į mokytojų bei auk
lėtojų darbą ir tokių asmenų, 
kurie neturėjo reikiamų kva
lifikacijų.

Tokių mokytojų bei auklė
tojų kvalifikacijoms pakelti 
šių metų vasarą bus steigiami 
įvairūs kursai, kuriems biu
džete numatyta 687,000 rub
lių. Be to, švietimo Liaudies 
Komisariatas prašo, ir Aukš
čiausiosios Tarybos biudžeto 
komisija tą prašymą, kaip 
matyti iš drg. Banaičio prane
šimo, remia, — paskirti dar 
600,000 rub. ilgalaikiams kur
sams pradinių mokyklų moky
tojams parengti.

Vokiškieji fašistiniai barba
rai, Raudonosios Armijos ve
jami, sugriovė daugelio moks
lo ir švietimo įstaigų pastatus, 
ir šiandien tenka imtis skubių 
priemonių sugriautiems pasta
tams atstatyti, o apgriautiems 
remontuoti. Švietimo Liaudies 
Komisariato įstaigų trobe
siams atstatyti ir remontuoti 
1945 metų biudžete numaty
ta 7,750,000 rublių. 1 

Plačiųjų liaudies masių po- 
litiniairi švietimui biudžetas 
skiria. 10,152,00 rub.

su- 
tin- 

ir 
vie-

lėšos, kurias 
ir Vyriausybė.

Tarybai 
švietimo 
numaty-

biudžete 
reikalams 
sumos.
Liaudies Komisa-Švietimo 

riato sistemos švietimo įstai
goms vietiniu biudžetu numa
tyta 116,475,000 rublių, tame 
skaičiuje pradinėms mokyk
loms, progimnazijoms ir gim
nazijoms 92,517,000 rub., vai
kų darželiams 7,649,000 ir kt. 
Š. L. K-to respublikiniu biud
žetu numatyta 57,274,000 rub
lių, tame skaičiuje aukšto
sioms mokykloms 17,752,000 
rub., technikumams ir kt. spe- 
cialinėms mokykloms 12,500,- 
000 rub. Iš viso švietimo Liau
dies Komisariato sistemos švie
timo, auklėjimo ir mokslo 
įstaigoms numatyta 173,749,- 
000 rub.

Šios sumos daug kartų pra
neša švietimui kada nors skir
tas sumas prieštarybinėje Lie
tuvoje. Jos yra pritaikytos gy
vybiniams mūsų
kultūrinio ir ekonominio au
gimo bei klestėjimo 
lams ir visiškai atitinka galin
gą Tarybų Lietuvos liaudies 
masių veržimąsi į mokslą, į 
šviesą, šios sumos visiškai lai
duoja tolimesnį mūsų respu
blikos mokymo, auklėjimo ir 
mokslo įstaigų plėtimą pagal 
1945 metų liaudies ūkio pla
ną.

Tarybų Lietuvos švietimo 
Liaudies Komisariato bendro

 

jo lavinimo mokyklų — pra-

respublikos

reika-

dienraščio, įvertinti. Bet mano 
apsileidimas ar kas kaltas, 
kad neturiu sąrašo tų geradė- 
jų. Patėmijau tą, kad moterų 
visuose darbuose, net ir už ba
ro, buvo didelė didžiuma. Ren
gimo komisijoje moterų būta 
didžiumos, o jų tarpe draugė 
V. Urbienė ir jos dukrelė (A. 
Klimienė) yra labai daug dar
bo pridėjusios, kad surengti 
šį pikniką.

Draugas P. ‘Zaleckas ir ke
lios draugės pridavė aukų 
$82.25 su sekamu raščiuku:

Aukoja po penkius dole
rius: M. Lazauskienė, Antanas 
Markūnas.

P, German (paveikslinin- 
kas), $4.

J. Griganavičius ir Urbonas 
po $2.

Po dolerį šie: P. Vasiliaus
kas, K. Gaznis, M. 'Zulonis, J. 
Adamaitis, H. Stromen, Ag
ni, Astrauskas,
K. Astrauskienė, A. Karšaus- 
kas, Sof. Mendelienė, J. Men- 
delis, J. ir Mrs. Kižauskis, P. 
Baranauskas, V. Paliepienė, A. 
Laurinaitis ir jis už J. Lauri
naitį ir June Laurinaitis, Gen. 
Martin, J. Jukna, P. Šlajus, 
G. Piua, O. Deltuvienė, 
Deltuvienė, A. Janavičius, 
Stankevičius, K. Danielius, 
Mačis, V. ir O. Žilinskas, 
Stankūnas, J. Marsinkienė, 
Labašauskienė, J. Jablanskis, 
J. Kininis, C. Budžinskas, O. 
Šalomskiutė, E. Gasiunienė, F. 
Rakickas, 
kask as, 
Mackus, 
Zamer, J. 
kienė, M.
kitas, P. Taras, G. Rutkus, C. 
Stasis ir A. Samulionis.

Po 50c: J. Mendelis, Kaz
lauskas, P. Palšaitis, E. Ką- 
linavičius, A. Kižias ir M. 
Sarzent.

Ir iš pirmiau ‘ aukavusių 
draugų, W. Scotch, penkinė, 
nebuvo paminėtos, už ką la
bai atsiprašome.

Visa tai padaryta tame pus
dienyje, kuris vadinosi Laisv- 
vės piknikas.

O jei būtume turėję dau
giau spėkų, tai būtų galėję bū
ti svietelio dar bent 
tūkstančių daugiau.

Buvo pageidavimas būsų iš 
Philadelphijos iki pikni- 

o čia jų nebuvo. Kiti mė
gai bus tinkamesni.

M. Su—.

Pralotas Krušas Moka 
Bizniavoti

K. Balnienė,

sugrį- 
turėjo 
pasil- 
vokie-

tijoj ; 
bus.

S. Kuzmickas.

Baltimore, Md
Žuvo už Laisvę Leonardas 

Deltuva
Balandžio 14 d., New Gui- 

nejoj, karo ligoninėj, mirė nuo 
žaizdos Leonardas Deltuva, 
20 metų amžiaus jaunuolis,- 
sūnus veikėjų Juozo ir jo žmo
nos Deltuvą.

Jau buvo Vilnyje rašyta, 
kad pralotas L. Krušas par
davęs savo puošnų namą už 
$40,000. Nebuvo paminėta, 
kad pralotas yra geras biznie
rius. Jis pirkosi tą namą, sa
ko, už $19,000, paskui gero
kai “imprūvino” ir pardavė 
pelnydamas net $11,000.

Nors šventas raštas sako, 
kad turtingiems sunkiau dan
gun įeiti, negu verbliūdui per 
adatos skylutę perlysti, retas 
dvasiškių nesistengia turtų įsi
gyti .

Matomai, jie tik kitiems tai
ko tą švento rašto punktą, pa
tys gi nesitiki landžioti per 
adatos skylutes, kad ir pratur
tėja. K—as.

bešališka ir pažangi, 
tokius didelius suėjimus 
Laisvės piknikai. Ir pu- 
jieškojo “pikniko” dau- 
kaip “piknikas” publi-

Metinis Laisvės piknikas 
prašvilpė, kaip audra. Rodosi, 
tuč tuojau turėtų įvykti dar 
kitas piknikas dėl Laisvės ir 
jame jau būtų viskas tinka
mai prirengta, ir visi dalyviai 
pilnai patenkinti. . .

Šie metai audringi. ne tik 
pasaulinėj, bet ir pas mus pa
dėtyj. Visi kariniai suvaržy
mai buvo sunkūs iki paskuti
nių dienų, iki pikniko rengė
jai suko galvas, rūpinosi, kas 
ir kaip reikės pasirengti, kad 
turėti sėkmingą pikniką. Pas
kiausiomis dienomis dar neti
kėtų nelaimių pasitaikė: Drau
gas A. Galkus, kaipo svarbi 
ypata rengėjų tarpe, apsirgo. 
Drg. A. Šmitas taipgi nesvei
kuoju, d. J. Bender, J. Rainis 
ir kiti patyrę darbuotojai su
veržti visokių prietikių, likosi 
pasyviais. Garsinimo priemo
nės tiek sunkios, kad oro ban
gomis neįmanoma, dėka reak
cininkų užmačioms kenkti pa
žangiesiems. Tuom tarpu Phi
ladelphijos ir apylinkių pu
blika 
myli 
kaip 
blika 
giau,
kos...

Orui prasiblaivins, visais ke
liais plaukė svečiai, kad ką 
sutikti, pamatyti ir pasikalbė
ti. Nuotaika kuo puikiausia. 
Džiaugiasi sutikę savo pažįs
tamus, pasakoja praleistus 
skausmus sąryšyj su karu. 
Džiaugiasi sutikdami pargrį
žusius kariškius, kiti kalba 
apie dar nepargrįžusius. Daug 
svečių iš Baltimorės, Brookly- 
no, Eastono — iš Seno Vinco 
“gubernijos,” bet ' netikėtai, 
apie ketvirtą valandą, pa- 
sklysta nusiminimas, kad gė
rimų jau nebėra — trūksta. 
Svečiai ir rengėjai apgailesta
vo, kad tokis įvykis sumažins 
pasekmes tam tikslui, dėl ko 
buvo rengtas šis pokilis. O jis 
buvo rengtas dėl palaikymo 
darbininkiškos spaudos, kuri 
daug, daug gerų patarimų ir 
žinių suteikia dėl darbo žmo
nių. Todėl, ir šiame piknike 
taip žymu buvo, kad čia 
suvažiavę lietuviai iš skirtin
gų vietų ir darbų, bet kaip 
jie rūpinasi pažanga, disku- 
suoja taip svarbius įvykius, 
naujų valdžių formas ir t.t.

Drg. D. M. šolomskas pa
sakė prakalbėlę, atitinkamą 
dienos reikalams. Tuojau pa
sipylė po parką 
Lietuvos žmonių, 
nuo karo.

Kitos draugės 
gutes syarbiais
Drg. M. Waidžiulienė su H. 
M. kalbino moteris, kad pa
dirbėtų prie Russian War Re
lief, ar kad numegstų bent 
švederį, ar pasiūtų suknelę, vis 
tai puikūs, prakilnūs dalykai. 
O mūsų vietiniai draugai ir 
draugės, daugiausiai moterys, 
tai kaip tos bitelės, sušilę dar
buojasi prie maisto, gėrimo, 
įžangos ir kitų aptarnavimų.

Kaip tai mylėčiau kiekvie
ną darbuotoją čia suminėti ir 
atliktą darbelį dėl

F

P. Bullot, B. Svei- 
Briedis, Garbing, 
S. Kuržinskas, Ch. 
Augulis, A. Skrups- 
Stalauskienė, J. Mi-

pora

pat 
ko, 
tai

rinkliava dėl 
nukentėjusių

platino kny- 
klausfmais.

Ąps-

naudos

Washingtonas. — . 
kaitoma, kad šiuo tarpu’ vi
soje Amerikoje streikuoja 
113,000 darbininkų.

Audėjai Streikuoja, Reika
lauja Algų Pakėlimo

Paterson, N. J. — čionai 
streikuoja 1,500 audėjų. Jie 
reikalauja 20 nuoš. algų 
pakėlimo. Streikas eina ra
miai. Skebų nesiranda. Dar
bininkai organizuoti į Tex
tile Workers Unijos lokalų 
75.

Gulfport, Miss. — Bom- 
]berio nelaimėje žuvo du 
newjorkieciai — Įeit. Car- 
ras ir saržentas Peck. Jie 
žuvo, kai armijos bomberis 
nukrito ir sudužo.

Leonardas Deltuva

Antanas Linkus, Jr., Brookly- 
nietis, Lankėsi Vilnyje

Vilnies ofise sustojo labai 
malonus svečias, brooklynietis 
Antanas Linkus, Jr. Rugpjūčio 
12 d. Linkus buvo paleistas 
apsilankyti pas žmoną ir tė
vus Brooklyne. Grįždamas į 
Camp Derle, Cal., sustojo Chi- 
cagoje, kad pasimačius su pa
žįstamais L. Pruseika ir J. Va
latka.

-fJ ,

Fitchburg, Mass

Leonardas buvo smagus ir 
Jis baigė 

aukš-
sugabus jaunuolis.
Arbutus ir Cottonsville 
tesnę mokyklą pirma negu 
pateko į karinę tarnybą. Į ka
ro tarnybą įstojo birželio 26, 
1943 metais, kaip anti-lėktu- 
viškųjų jėgų kovūnas ir liepos 
mėnesį, 1944 metais, jau iš
vyko kovon prieš Japonijos 
imperialistus.

Jį sužeidė spalių mėnesį, 
kada gelbėjo iškrauti iš laivų 
Amerikos jėgas ir joms reik
menis. Jaunuolis ilgai negalė
jo gauti tinkamos medikalės 
pagalbos. Į tinkamą ligoninę 
pateko tik gruodžio mėnesį, 
mat, ten buvo tokios sunkios 
karo sąlygos. Kada jis pateko 
į atatinkamą ligoninę, tai jau 
buvo per vėlu. Ir taip neteko
me sugabaus jaunuolio, o 
draugai Deltuvai savo sūnaus!

Karinėje tarnyboje dar yra 
Leonardo brolis — Viktoras 
ir sesutė — Mildred.

Nereikia nei kalbėti, kokį 
širdies skausmą turi pergy
venti Leonardo tėvai, brolis, 
sesuo ir artimi. Mes jiems 
reiškiame nuoširdžiausią už
uojautą nelaimėje.

Draugai Deltuvai yra uo
lūs veikėjai darbininkų orga
nizacijose, jie daug dirba Jr 
tuo plečia mūsų judėjimą. 
Daugelis tėvų ir motin 
kia savo sūnų, grįžtan 
galės, bet drgg. Deltuvai jau 
nesulauks savo mylimo sū
naus! Jis žuvo kovoj už mūsų* 
visų laisvę. Lai jam būna am-

au- 
per-

■■1Pagalba Lietuvos Žmonėms

Pas drg. J. Samulėnus bu
vo surengta Vladui ir Evai 
Tamulioniams “surprais pa-

Svečių dalyvavo ųe vien 
iš Hartfordo, 

Hartfordie-

re.
vietinių, bet 
Garner kolonijų, 
čiai apdovanojo jubiliantus, 
nupirkdami gražų “living rū
mo setą.” Jiems piniginė do
vana taipgi buvo įteikta.

Skaniai valgant, išsige- 
riant ir besikalbant ne vien 
buvo daug laimių linkėta ju- 
biliejantams, bet drg. J. Pil
kauskas, iš Hartfordo nurodė 
pareigas amerikiečių lietuvių 
teikti pagalbą ir Lietuvos 
žmonėms, kurie tiek daug nu
kentėjo nuo hitlerininkų karo 
4r paprašė tam reikalui aukų. 
Aukavo sekamai:

G. Murnikai $10.
Po $5 aukavo: W. Tamulio- 

niai, J. Pilkauskai, J. Sabans- 
kai, Peter Krikčius ir J. Sa- 
mulėnai.

Po $1 aukavo: J. Aukštikal
nis, J. Margaitis, C. Tamulio- 
nis, Anna Tamulionienė, M. 
Margaitienė ir Ona Rudžins- 
kienė. Viso aukų Lietuvos liau
dies pagalbai susidarė $41. Vi
siems aukavusiems tariu ačiū

George Mumik.

žina žmonijos pagarba, jo tė
veliams, broliui ir sesutei už
uojauta, o mes visi dirbkime, 
kad ateityje karai nepasikar
totų, kad žmonija galėtų lais
vai gyvuoti. Tik tas pateisins 
jnūsų jaunuolių mirtį už lais
vę ir geresnį gyvenimą.

S. B'-ne.

. ...........Į,.11,1111

r
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(Tąsa)
Menininkas, kuris sukūrė šį eilėraštį, 

buvo tikrai didelis menininkas. Jis nepa
liko jokio atgailos jausmo dėl toliau pa
silikusių eilučių. Kiekvienas valgis bu
vo taip rūpestingai atsvertas ir sudary
tas pagal visą jo maistingumo ir skanu
mo vertę, kad negalėjai nė trupinėlio ne- 
suvalgęs palikti, kito patiekalo laukei su 
padidėjusiu pomėgiu ir kai jį atnešdavo, 
norėdavai jį fanfaromis pasveikinti. Ši 
šventė užtruko apie vieną ir vieną ket
virtį valandos, ar gal ir daugiau; ji ga-x 
Įėjo užtrukti keturias valandas ir vis 
tiek aš būčiau nieko nepalikęs. Vis dar 
norėdavau paragauti’ kokį skanų kąsnelų 
po to dar kdkį nors gabalėlį, ir vėl dar ko
kį cukruotą vaisių, kokį kremą ir vis po 
kiekvieno valgio norėdavai pamatyti dar 
sekantį. Tačiau, kai jau viskas buvo 
baigta — gražūs dalykai visum’et grei
čiau pasibaigia negu blogi — kai taip 
pat visi likeriai, vynai, vyneliai ir kiti 
skystimėliai nuėjo visų gerų lašų keliu, 
kai pagaliau buvo išgerta ir kava, saldi, 
kaip mergaitė pirmą vakarą, karšta, 
kaip ta pati mergaitė septintą vakarą, 
ir juoda, kaip motinos keiksmai, kai ji 
tai sužino, aš pasijutau pilnas prisikim
šęs, kaip maišas. Nors aš jaučiausi labai 
maloniai, rojiškai pasisotinęs, bet su ma
žu, lengvu ir švelniai išreiškiamu ilgesiu 
laukiau dar vakarienės. Mano ponai! 
Tai buvo valgis, kurį ąš vadinu meno 
kūriniu. Už jį aš džiaugdamasis leisčiau 
kasdien save du kartu sušaudyti.

Rūkiau importuotą cigarą, iš kurio aš 
traukiau visus Vakarų Indijos kvapus ir 
saulės šokius. Po to atsiguliau į kamba
ry stovėjusią lauko lovą ir stebėjau mė
lynus dūmų debesis.

Ak, koks gražus gyvenimas! Stebuk
lingai gražus! Toks gražus, kad žmogus 
su dėkinga šypsena lūpose leidi save su
šaudyti, net nenorėdamas jokiu savo 
murmėjimu ar aimanavimu sutrukdyti 
gyvenimo harmonijos.

15 -
Praėjo keletas valandų, kol atėjo leite

nantas. Aš atsistojau, tačiau jis pasakė 
man, kad aš galįs ramiai sau gulėti. Jis 
norįs, man tik pranešti, kad komendan
tas sugrįšiąs ne ryt vakare, kaip jis bu
vo pranešęs, bet jau ryt anksti rytą, tai
gi, dar nepraėjus mano dvidešimt ketu
rioms valandomis. Jis galėsiąs tuomet 
visą tą reikalą perduoti pačiam komen
dantui.

— Žinoma, — jis dar pridėjo, — jūsų 
likimo tai nė kiek nepakeis^Karo įstaty
mas čia yra labai aiškus, vienareikšmis, 
nėra palikęs jokios atviros skylės.

— Tačiau karas, pone leitenante, jau 
yra praėjęs, —pasakiau aš.

—Aišku. Tačiau mes dar esame karo 
stovyje, ir, matyt, greičiausiai, būsime 
tolei, kol visos sutartys bus galutiniai 
sureguliuotos. Mūsų pasienio fortų regu- 
liamine nėra pakeistas nė vienas punk
tas ir šią valandą jis tebėra lygiai toks 
pat, koks buvo per karą. Ispanų sieną 
dėl įtemptų santykių mūsų Šiaurės Af
rikos kolonijose šiuo momentu karo mi
nisterija laiko labiau pavojinga zona, 
negu mūsų rytines sienas.

Mane labai mažai domino, ką jis čia 
pasakojo apie pavojingas zonas ir regu- 
liaminus. Ko man rūpintis Prancūzijos 
'politika? Po sveiko popiečio miego i^iane 
domino visai kas kita ir tai aš norėjau 
tuojau sužinoti.

Leitenantas norėjo išeiti, tačiau dar 
pažvelgė į mane ir tuomet šypsodamasis 
paklausė:

— Aš tikiuosi, kad tokiose aplinkybė
se jautiesi pakankamai gerai. Ar gavai 
valgį? •

«— Taip, dėkui.
Ne, aš negalėjau iškęsti nepasakęs:
—Atsiprašau, pone leitenante, ar aš 

taip pat gausiu ir vakarienę?
— Žinoma. Ar tu manai, kad mes ta

ve čia badu marinsime? Net gi jei esi ir 
bošas, vis dėlto badauti mes tau neleisi
me. Po kelių minučių gausi savo kavą.

Aš vieną valandėlę svyravau, žmogus 
nenori juk būti savo šeimininkui neman
dagus. Bet spiaut, koks reikalas nuteis
tajam mirti būti mandagiu!

— Atleiskite, pone leitenante, ąr aš 
vėl •gausiu karininko davinį? Dvigubą

* porciją?
— Suprantama. Ką gi jūs manote?

' UJ»VŽ—Ub«i-ty, LilhuimIag Dany

So. Boston, Mass. Great Neck, N. Y.

Taip yra nustatyta įsakymu. Tai jūsų 
paskutinė diena. Mes juk nenorime jus 
iš čia — hm — išsiųsti su blogais atsimi
nimais apie mūsų fortą.

— Nesirūpinkite, pone leitenante, šį 
fortą aš visumet gerai atsiminsiu. Galite 
mane ramiai sušaudyti. Tiktai ne tą mo
mentą, kai karininko davinys, dviguba 
porcija, stovi ant stalo. Tai būtų barba
riškas elgesys, kurio aš jums niekumet 
negalėčiau užmiršti ir apie kurį aš tuo
jau nuvykęs tenai viršun praneščiau.

Vieną valandėlę karininkas žiūrėjo į 
mane, lyg jis nebūtų tikrai supratęs, ką 
aš sakiau. Juk ištikrųjų nebuvo lengva 
iš mano laužytos kalbos suprasti, ką aš 
noriu pasakyti. Tačiau staiga jis susi
griebė ir suprato. Ir tuomet jis taip pra
dėjo kvatotis, jog net turėjo nusitverti 
už stalo kampo, kad neparkristų. Abu 
kareiviai taip pat kai ką suprato, bet tik
ros prasmės, matyt, nenujautė. Jie abu 
stovėjo sustingę, lyg kokios marijonetės. 
Bet leitenanto kvatojimas ir juos paga
liau vis dėlto užkrėtė ir jie pradėjo kar
tu juoktis, nežinodami, iš ko čia juokia
masi ir kas čia tą juoką sukėlė.

Komendantas sugrįžo labai anksti. 
Septintą valandą ryto mane nuvedė pas 
jį-

—* Tai tamsta iškabos nesate matęs?
— Kokios iškabos?
— Na, tos iškabos, ant kurios yra pa

rašyta, kad čia yra kariuomenės sritis ir 
kad, kas šioj srity sučiumpamas, su tuo 
elgiamasi pagal karo įstatymus. Tai 
reiškia, kad tamsta be teismo esate nu
teistas mirti ir būsite sušaudytas.

—Tą aš jau žinau.
— Taigi, iškabos tamsta nesate ma

tęs?
— Ne, o jei aš ir esu ją matęs, tai ne

atkreipiau į ją dėmesio. Aš visai negaliu 
perskaityti, kas ten parašyta. Tai reiš
kia, perskaityti aš galiu, bet negaliu su
prasti.

— Tamsta esate olandas, tiesa?
— Ne, aš esu bošas.
Jei aš būčiau pasakęs, kad esu velnias 

ir pačiu tiesiausiu keliu ką tik asmeniš
kai atvykau iš pragaro pasiimti patį ko
mendantą, jis nebūtų parodęs labiau nu
stebinto veido.

— Aš tikėjausi, kad tamsta esate olan
das. Tamsta esate vokiečių armijos ka
rininkas, ar bent mažiausiai juo esate 
buvę, tiesa?

— Ne, aš niekuomet nebuvau vokie
čių armijos kareivis. *

— Kodėl gi ne ?
— Aš esu C. O., vyras, kuris visą lai

ką, kol tęsėsi karas, sėdėjo kalėjime.
— Už šnipinėjimą?
— Ne, bet už tai, kad vokiečiai buvo 

įsitikinę, jog aš neleisiu kariauti. Ir tuo
met juos apėmė tokia baimė, jog mane ir 
dar šešis žmones, kurie nenorėjo leisti 
.kariauti, įkišo į kalėjimą.

— Tai tamsta ir tas pustuzinis kartu 
. su tamsta suimtųjų^ žmonių galėjot su

trukdyti karą?
— Mažiausiai bent to bošai iš manęs 

tikėjosi. Ąpksčiau aš pats nežinojau, 
kad esu toks stiprus ir įtakingas vyras. 
Bet tuomet patyriau tą dalyką, nes ki
taip nebūtų jiems reikėję mane kišti ka
lėj iman. f K ,

— Kurioje gi tvirtovėje tamsta sėdė
jai?

— Mn-mn- Ziudfalijoj.
— Kuriame mieste?
— Deutšenburge.
— Tokios vietos aš niekumet negirdė

jau.
— Mažai kas apie .ją tekalba. Tai yra 

visai slapta tvirtovė./ kurios ir patys bo
šai nežino. /

Komendantas pasisuko į leitenantą:
— Ar tamsta žinojot, kad šis vyras yra 

vokietis.
— Taip, jis man tuojau pasisakė.
— Tuojau pasisakė, iš pat pradžių, ne

bandydamas net išsisukinėti?
— Talį).
— Ar jis turėjo foto aparatą, žemlaM 

pių, paveikslų, piešinių, planų ar ko nors 
panašaus.

— Ne, atvirai sakant, ne. Aš dar nebu
vau įsakęs jį iškratyti, jis visą laiką buvo 
griežtai saugomas ir nieko negalėjo pa
slėpti.

—Teisingai, mes tuojau pažiūrėsime, 
ką jis turi. •

(Daugiau bus)

Jau senokai, kaip iš mūsų 
lietuvių kolonijos buvo "kas 
parašyta. Kada užėjo vasaros 
oras, tai veikimas apsistojo. 
Bet štai jau prasideda rudens 
sezonas, jau vėl stosime prie 
darbo.

Pirmyn Choras, po virš 2-jų 
mėnesių atostogų, rugsėjo 6 
d., jau vėl pradėjo pamokas. 
Reikia priminti, kad choras 
numato geresnę ateitį, nes 
grįš jaunuolių iš karo tarny
bos. Jau ir į šias pamokas at
silankė Olga Lukauskiutė, ku
ri pirmiau dirbo karo industri
joj ir negalėjo pamokas lan
kyti. Jau parėjo iš karo tar
nybos M. Kuchinkevičia, ir 
pasiliuosavo iš karo darbo, 
tai ir jis dabar galės lankyti 
pamokas.

Čia apsigyveno jaunuolis 
Povilas Vainauskas, nes jis 
nupirko bučernę - grosernę 
nuo Klimaitienės. Jis jau da
lyvauja chore. Linkime jam 
pasisekimo, kaip biznyje, taip 
ir naujoj vietoj gyventi.

Mūsų choro mokytoja Alma 
Kasmočiutė yra palinksmėjus, 
nes dabar chorui bus leng
viau. Per sunkiausius laikus ji 
išlaikė chorą ir jos vadovys
tėj jis dabar galės augti.

Laukiame į chorą sugrįž
tant Albiną ir Frances Smai- 
džius, taipgi Lipskienę, Ig. 
Urboną ir kitus. Girdėjau, 
kad jau iš karo tarnybos grį
žo Najoma Vaidžiunas, lau
kiame į chorą.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MūH

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LDS 62 Kp. Priešpiknikinis 
Susirinkimas

Rugsėjo 6 d. LDS 62-ros 
kuopos susirinkimas, galima 
sakyti, buvo rekordiniai skait
lingas. Perskaičius Centro val
dybos pranešimą apie prailgi
nimą jubiliejinio vajaus dėl 
gavimo naujų narių, priimta 
su pasiganėdinimu, nes bus 
progos ir mūsų kuopai kvotą 
išpildyti — 18 naujų narių 
įrašyti. J. Burba, čampionas 
vajininkas, kad ir nesveikau- 
damas, prirašė jau 5 naujus 
narius ir sako: jei visi septy
ni kp. vajminkai būtų prira
šę po penkius, tai mūsų kuo
pos kvota būtų dvigubai iš
pildyta, dabar tik 5 teprirašy- 
ta.

LPTK atstovai, J. Žekonis ir 
H. Simanaučienė, raportavo, 
kad su pradžia rugsėjo, t.y., 
dėl 10 Siuntinio buvo išsiuntę 
į centrą 1,300 svarų drabu
žių ir 50 porų čeverykų, Lie
tuvos žmonėms ir dėl medika
mentų supirkimo apie $500 
pinigais. Drabužių daug turi 
patalpoje, 318 W. Broadway, 
tik reikia daugiau talkininkų 
sutaisymui ir supakavimui. 
Buvo pastebėta, kad komitetas 
nereklamuoja per spaudą ge
rų darbuotojų ir aukotojų var
dų. ;'>:W

Pikniko komisijos raportas 
priimtas entuziastiškai. Dar
bininkai piknikui išrinkta; vi
si noriai apsiėmė. Plakatų, 
kiek buvo, visus pasiėmė iš
platinimui, tai yra geras ap
sireiškimas. Plakatai labai 
gražiai padaryti, rodos, pen
kių skirtingų spalvų popieros, 
atatinkamai gražiai sureda
guoti, kas parodo, kad Laisvės 
spaustuvė tikrai turi spaudos 
mechanikus. Be to, šis pikni
kas nepaprastas, tai istorinė 
džiaugsminga sueiga po per
galingo karo. Skelbiama pui
ki koncertinė ir sporto pro
grama, be abejo, tai pravar
tu kiekvienam išgirsti ir pa
matyti garsinamoji programa. 
Pikniką rengia 'LPTK bendrai 
su AlįDLD 2-ra kuopa, ku
ris įvyks rugsėjo 16 d., gerai 
žinomam LTN Parke, Monte
llo, Mass. Ten yra didelė salė 
ir gražus pušynas, gėrimams 
ir užkandžiams gaminti yra 
patogios vietos.

Neatlaidžiai, rūpinamasi gau
ti special) busą, jei bus gau
tas, tai jis išeis 1 vai. dieną, 
nuo 318 W. Broadway. Ta
čiau, kurie važiuosite savo ma
šinomis ir galėtumėt paimti 
daugiau važiuotojų, tai susto
kite pažymėtoj vietoj. Važiuo
tojai atsilygins ir bus dėkin
gi.

Iki pasimatymo rugsėjo 16 
d. LDS 62 Kp. Narys.

Ketvirta^.. RugsSjo T5, T9T5

“Nesišypsok
sakė Elsie, Borden Karvė, šauniajam komedininkui. “Pabandyk 
stiklą šio stebėtino—BORDEN’S • HOMOGENIZED PIENO—su 
Smetona kiekviename gurkšnyje! Daug Vitamino D taip pat! 
Deja—tamsta šypsaisi! Bet iš tikro aš /legaliu tamstą kaltinti. Mes 
nematėme jokio be šypsos veido, kada tamsta žvaigždėjai kaip sve
čias Borden Radio Programoj.” Borden Co.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
k

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 ŠINGEL1AIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingellavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergrecn 4-0753.

Keturios lietuvių organiza
cijos rūpestingai ruošiasi prie 
pikniko, kuris įvyks sekma
dienį, rugsėjo 16 d., 2 vai. 
po pietų, Kasmočių Parke, 91 
Steamboat Rd.

Karo metu buvo sunku su
rengti tinkamą pikniką, bet 
dabar, tai šis piknikas bus 
linksmas ir geras. Rengėjai 
duos programą. Dainuos Pir
myn ęhoras, vadovystėj Al
mos Kasmočiutės. Bus skanių' 
užkandžiu ir užtektinai alaus. 
Visus ir visas prašome daly
vauti.

F. Kl-ton.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILIONAS

Sale Baliam, Bankictam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

gJĮMMMIVIM MIV! IM! IO! IU! R* MIV!RIV! IV! M M M MM M M M RJjJį

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri1!/’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MDM BR00KLYN N y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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Teatro) Telefonas EV. 4-8696
159 GRAND ST. 
(Skersai nuo Republic
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

hfyk '%*
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Antradienį, rašant 
Balsį, buvo minėta, 
esąs 
būti: chief petty officer

SANDĖLIO VYRAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS

LEFKOWITS - ELIAS CO.
WHOLESALE GROCERS 

333 Handy Street, 
NEW BRUNSWICK, N. J.apie Pr. 

kad jis 
petty officer” — turėjo

VYRAI
NUOLATINIS DARBAS
CHEMICAL OPERATORIAI 
MATERIALŲ KILNOTOJAI 

PEČKURIAI
SARGAI 

IR
Išsiuntimų, Sandėlių ir Priėmimų Dei>t.

Pagelbininkai 
KRElPKITfiS DABAR 

(9:00 A.M. iki 4:00 P.M. Kasdien) 
The Egyptian Lacquer Mfg. Co. 
Jacobus Ave., So. Kearny, N. J. 
(No. 1 ar No. 108 Bušai iš Newark 

ar Jersey City).
_____________________ (220)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

naujiena. Prieš pat pirmą-Londonas. — Vengrijos 
valdžia šaukia grafą Mi
chael Karolyi grįžti namo 
ir prisidėti prie krašto at
statymo. Karolyi buvo va
das . Pasaulinio Laisvųjų 
Vengrų Judėjimo.

. Sovietų radijas praneša, 
kad Mandžurijoje tebevei
kia japonų saužudžių gau
jos, užpuldinėja ant trauki
nių ir terorizuoja žmones. 
Juos Raud. Armija ’gaudo 
ir naikina.

Dunneville, Ont. — Čio
nai Mrs. Hugh A. Smith pa
gimdė keturis kūdikius, du 
berniuku ir dvi mergaites. 
Kūdikiai sveiki ir motina 
jaučiasi gerai.

Toledo, O. — Nors Wil
lys Overland kompanija pa
baigė rekonversiją ir jau 
gamina automobilius, bet 
tik 2,500 darbininkų tėra 
sugrąžinus į darbą. Karo 
metu dirbo 16,000 darbinin
kų.

Krakovas. — United Na
tions Relief and Rehabili
tation Administracija (UN- 
RRA) prisiuntė Lenkijon 
daug medžiaginės paramos. 
Parama susideda iš drapa
nų, medikamentų ir maisto.

Berlynas. — Anti-fašis- 
tai vokiečiai rugsėjo 9 d. 
buvo surengę demonstraci
ją, kurioje dalyvavo 90,000 
žmonių. Stadiume įvyko su
sirinkimas iš 30,000 žmo
nių. Kalbėjo Berlyno ma
joras Arthur Werner. Jis 
pasakė: ‘‘Mūsų obalsis turi 
būti: Niekados nebebus 
militarizmo. Niekados nebe
bus nacizmo!”

nio pasidavimo ir kada Sovie
tų Sąjunga pasirodė viena iš 
sugabiausių ir nuoširdžiausių 
mūsų, talkininkių, tai Cleve
land News blofina savo skai
tytojus. Tog Salos priklausė 
Sovietų Sąjungai, kaip kad 
Pearl Harbor priklausė Ame
rikai. J. N. S.

F

I

v

Su amerikoniška “razzbery“ filipiniečiai vaikai pa
sitinka Japonijos pasidavimo delegatus, praeinančius 
p<p juos į gen. MacArthur’o patalpas Maniloje (U.S. 
Sighal Corps paveikslas per Federated Pictures). t

WATERBURY, CONN

Gautas iŠ Tarybų 'Sąjun
gos pranešimas, kad kom
pozitorius Dmitri Šostako- 
vičius jau'pabaigė gaminti 
Devintąją Simfoniją. Lau
kiama jos pasirodymo ir 
Amerikoje.

Pasekmingas Piknikas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 k p., rugsėjo 2 d., su
rengė Laisvės naudai pikniką. 
Rengėjai rūpinosi, kad pikni
kas būtų pasekmingas. Drg. 
M. Svinkunienė dirbo, kiek tik 
išgalėdama platindama tikie- 
tus ir kiti kiek galėjo padėjo.

Rugsėjo 2 d. rytas buvo ap
siniaukęs ir rengėjai nežino
jo nei kas daryti: pradėti pik
nikas ar ne. Bet jau apie 11 
valandą nusprendė pradėti, 
nepaisant kas bus. Paskui ir 
diena pradėjo blaivytis. Ne
trukus iš Montello, Mass., at
vyko svečių pilnas automobi
lius ir tuojau pareikalavo val
gyti, ne,s kelyje išalko. Saulė 
irgi pasirodė.

žmonės į pikniką pradėjo 
rinktis po 2 valandai, taip, 
kad bendrai buvo susirinkę 
apie 600, tai gana skaitlingai. 
Drg. R. Mizara, Laisvės re
daktorius pasakė labai gerą 
prakalbą aiškindamas dabar
tinę padėtį. Publika atydžiai 
klausėsi.

Pirmininkas J. 
paprašė publikos, 
galėdami paaukotų
žmonių pagalbai, kuriuos hit
lerininkai taip labai nuteriojo. 
Dvi poros: P. Bokas ir K. Ka- 
tinienė; W. Yurkevičiu« — 
montellietis ir K. Yankeliu- 
nienė rinko aukas. Surinko 
$67.77. Visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū!

Publika linksminosi iki vė
lumos, 
buvo 
Day), 
namo, 
dirbo
padinėms darbo buvo daug, 
nes prie dabartinių, sąlygų ne
lengva maistu aprūpinti. Gas- 
padinės buvo: M. Svinkūnie- 
nė, K. Kačanskienė, E. Buzie- 
nė, M. Meison ir kitos gelbė
jo.

Visas bilas apmokėjus, pa
galbai dienraščio Laisvės liks 
virš dviejų šimtų dolerių. Ačiū 
atsilankiusiems už paramą 
dienraščio. Vėlįau iš Bostono 
grįždamas sustojo drg. Rud- 
minas, newhavenietis, su pil
nu automobilium svečių.

Lietuvos žmonių pagalbai 
aukavo sekamai:

V. Jokubonis $5.
Po $2 aukavo: W. Ruginis, 

K. Sinkevičius, W. Maraškaus- 
kas, J. Kazlauskas, J. M. Stri- 
žauskai ir K. Pabilionis.

Po $1 aukavo: A.. Z antra,
J. Wolozin, A. Antonavičius, 
M. Dubauskas, I. Amblažienė, 
B. Krasnickas, J. Straus, E. 
Bakutis, J. Stankus, B. Mar
čioms, J. Plungis, W. Yurke- 
vičius (montelietis), K. Yun- 
kėlienė, F. Bagdan, J. M. Je- 
siulevičiai, A. Ražai, Chr. An
derson, A. 
grienė, A.
K. Cvirka, 
Paugis, M.
vičius, K. Astramskas, St. šu 
kis, P. Krugelis, J. Marcilio

nis, M. Smitas, S. Meison, J. 
Rudminas, A. Barčius, V. žiū
raitis ir St. Kidula.

Po 50c aukavo. F. Vaičiū
nas, Eg. Taurinskienė, J. Vai
tonis, W. Adomaitis, K. Dani- 
sevičius, G. Jugunas, J. Bart
kus, A. Maršalaitis, J. Ban- 
dzevičius, F. Kemėšis, V. Meš- 
kunas, J. Shmitas, J. Mikelio- 
nis, F.'Vaitkus, V. Vitkauskas, 
J. Vaitkus, K. Ramonis, M. 
Ulinskas, M. Marozienė ir V. 
Kietios.

Smulkius sudėjus viso pa
sidaro $67.77.

Atleiskite, jei kurių vardai 
neaiškiai parašyti, sunku bu
vo išskaityti. . v Stasys.

Cleveland, Ohio

Svinkunas 
kad kiek 
Lietuvos

Londonas. — Iš pasitiki
mų šaltinių informacijos 
teigia, kad Amerika norinti 
palikti Italijai senąsias ko
lonijas valdyti. Tuo tarpu 
Anglija norinti tas koloni
jas pavesti tarptautinei ko
misijai. Tas klausimas bū
siąs svarstomas užsienio 
reikalų ministerių taryboje.

Sidney, Australija. — 
Kartu su 960 amerikiečių 
karių Amerikon grįžta ir 
272 moterys ir vaikai; Tai 
mūsų kovūnų pačios ir vai
kai.

nes ant rytojaus dar 
Darbo Diena (Labor 
tai niekas nesiskubino 

Pikniko darbininkai 
sunkiai, ypatingai gas-

Rymas. — Smarkiai au
ga anti - monarchistinis ju
dėjimas. Princo Umberto 
palocius kietai saugomas 
ginkluotų jėgų.

Washingtonas. — Natio
nal Association of Manu
facturers aplink raštis 
“Newsletter” ragina sam
dytojus nebebijoti prekybos 
sekretoriaus Hėnry . Wal
lace, 
nesą 
kuri 
lace 
bos 
džius be pamato.

Jo planai dėl biznio 
pavojingi. Ta baimė, 
buvo kilusi, kai Wal- 
buvo paskirtas 

sekretorium,
preky- 
pasiro-

Pulk.
Sena-

Washingtonas. — 
Menninger pasakojo 
to Komitetui, kokių pasek
mių galima tikėtis iš pra- 
plitusios bedarbės. Jis tei
gia, kad nedarbas atneštų 
bilijonams nervų • suirimą 
ir kitų protinių negalavi
mų.

Cleveland News Blofina
Valstijos sekretorius Byrnes' 

paskelbė tą Jaltos sutartį, ku
rioje Rooseveltas, Churchillas 
ir Stalinas susitarė, kad So
vietų Sąjunga stos į karą prieš 
Japoniją ir,, kada Japonija 
taps sumušta, Sovietų Sąjun
ga atsiims pietų dalį Sakhali- 
no ir Kurilų salas, kurios iki 
1904 metų priklausė Rusijai, 
kurias Japonija buvo pasigro
busi 1904-1905 metais. Nors 
aišku visiems, kad tokia sutar
tis buvo grynai militarinė su
tartis ir kaipo tokia negalėjo 
būti skelbiama iki ta sutartis 
tapo įvykdyta, bet Cleveland 
News, iš rugsėjo 6 d., parašė 
net editorialą ir, atkreipimui 
skaitytojų atydos, įdėjo Stali
no paveikslą. Tame editoria- 
le pastatytas šūkis: “Valstijos 
sekretorius Byrnes dabar ati
dengė kitą Jaltos slaptą1 su
tartį!“ Girdi, Rooseveltas suti
kęs paremti Stalino pareikala
vimą, kad Sovietų Sąjunga ga
lėtų atsiimti Kurilų Salas ir 
pietinę dalį Sakhalino, kada 
Sovietų Sąjunga stos į karą 
prieš Japoniją. O, girdi, Ame
rikos žmonės manė, kad Jal
tos konferencijoj, apart mili- 
tarinių sutarčių, nebuvo nieko 
slapto nutarta, nes pąkartoti- 
nai buvo taip sakyta. Pabai
goj to savo editorialo Cleve
land News sako, kad Stalinas 
apiblofinęs
Churchillą atgavimui tų salų, 
sekamai
bluffed his companions 
Yalta table.”

Nejaugi Cleveland 
redaktoriai nesuprato, 
viršuj minėta sutartis bbvo ti
krai militarinė sutartis? Ne
jaugi C. N. norėjo, kad apie 
tą Jaltos sutartį būtų buvę 
paskelbta Japonijos žiniai, 
kuri būtų galėjusi tada pulti 
Sovietų Sąjungą, kuri buvo 
įdėjusi visas savo pajėgas ga
lutinam sutriuškinimui Japo
nijos partnerio — hitlerinės 
Vokietijos? O dabar, kada ta 
Jaltos sutartis jau tapo įvyk
dyta, kuri prisidėjo prie pa
greitinimo Japonijos besąlygi-

Gražiai Paminėta H. ir A. 
Pagiegalų Sidabrinio Jubilie

jaus Sukaktis
Sekmadienį, rugsėjo 2, žo

lynų vasariniame namelyje, 
buvo susirinkę apie 20 asme
nų1 atžymėti H. ir A. Pagiega
lų,. 25-kių metų vedybinio gy
venimo sukaktį, šio jubiliejaus 
parę surengė šios draugės: J. 
Strolienė, C. žolynienė ir J. 
Kaminskienė. S u s i r inkusius 
Pagiegalų draugus šeiminin
kės pavaišino skaniais val
giais ir gėrimais. Veik kiek
vienas bei kiekviena dalyvių 
pasakė jubiliejantams linkėji
mų prakalbėlę. A. žolynas, 
apart linkėjimų, užsiminė apie 
reikalingumą medikalės ir 
šiaip pagalbos Lietuvos žmo
nėms. Dar nepabaigus žoly
nui kalbėti, o svečiai jau pra
dėjo “krapštyti“ savo kiše- 
nius. Kaip bematant ant stalo 
jau buvo sudėta 40 dolerių.

Aukojo sekanti:
A. ir H. Pagiegalai 25 dol.
E. ir J. Stroliai 5 dol.
Po $2: A. ir C. žolynai, A. 

ir K. Dzidulioniai.
Po 1 dol. aukojo šie: A. 

Tvarijonienė, A. ir J. Ogintai, 
J. ir A. Kaminskai, J. Strolis, 
Josephine Poškienė ir- Irene 
Mikailienė. Viso 40 dol. (Pi
nigai jau priduota LPT Komi
tetui).

Beje, apart vietinių svečių, 
buvo viešnia net iš Cleveland, 
Ohio, — Josephine Poškienė.

Dalyviai taipgi sudėjo ju
biliejantams puikią dovaną — 
25 sidabrinius dolerius, tai yra 
nuo metų po dolerį. Apart 
šios dovanos, įvairiais daiktais 
taipgi gausiai apdovanojo Pa- 
giegalus. Pagiegalai už tai iš
reiškė savo draugam širdingą 
padėką.

Pokylis ėjo labai gražioj 
nuotaikoj. Rep.

ra
jį karą Dzūkijoje, pav., ne tik 
valstiečiai dažnai ardavo jau
čiais, bet ir dvarai.

Atsiminkime, kad jungas— 
senas lietuviškas žodis; jungas 
sujungia jautį su arkliu.

Dėl arklių stokos Lietuvoje 
lietuviškasis fašistinis “infor
macijų centras“ (LAlC’as) 
kaltina, žinoma, ne vokiškuo
sius plėšikus, bet tarybinę san
tvarką !

Nenuostabu! Tie. žmonės 
yra pasirengę bolševikus kal
tinti net ir dėl blogo

PRANEŠIMAI
LIVINGSTON, N. J.

Rugsėjo 16 d. jvyks piknikas pas 
dd. Jamisonus, 134 W. Northfield 
Ave., nuo 12 vai. dieną. Ruošia New- 
arko, Harrisono ir vietos draugijos. 
Turėsime gerų užkandžių ir gėrimų. 
Šis bus paskutinis šio sezono pikni
kas, ruošiamas Lietuvos žmonių pa
ramai. Važiuojant iš Newarko au
tobusu, nuo Penn Stoties DeCamp 
Bus Line busas 145 (kuris išvažiuo
ja kas vai.) priveš prie pat durų. 
Kviečia Rengėjai. (214-215)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom., 

vietinis skyr. ruošia balių. Bus gera 
orkestrą, taipgi turėsime skanaus 
maisto ir gėrimų. Parengimas jvyks 
rugsėjo 16 d., Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St. Pradžia 2 vai. 
dieną. Lietuvos patriotai ir simpati- 
kai kviečiami dalyvauti ir paremti 
nuo karo nukentėjusius 
žmones. —Kom.

Lietuvos 
(214-215)

GREAT NECK, N. Y.
Pokarinis piknikas. Rengia ketu

rios lietuvių organizacijos. Rugsėjo 
16 d., 2 vai. dieną. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd. Bus dailės progra
ma, išpildys Pirmyn Choras, vad. 
Almos Kasmočiūtės. Gausite veltui 
alaus, turėsime iki valiai užkandžių. 
Turėsime šokiams orkestrą. Įžanga 
60c. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Kom. (214-215)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas jvyks 

16 d. rugsėjo. Paprastoj vietoj ir pa
prastu laiku. Sekertorius A. Valin- 
čius sakė turi šių metų knygą — 
pas jį randasi kelios kopijos, kas už
eis j jo studio Pittstone,. galės pasi
imti. — M. Kalauskas. (214-215)

Rooseveltą ir

. . Mr. Stalin out- 
at the

News 
kad

VYRAI (2)
Dirbti greenhousėje ir ant farmos.
Nuolatinis apskritų metų darbas.

Puikiausia proga tinkamam vyrui.
WILFRED WEBER

Highway No. 29 
SPRINGFIELD, N. J. 

MILLBURN 6-0626
(216)

VYRAI, STIPRUS
ir turinti patraukimo prie mechanizmo; turi 
būt :

123

su palinkimu sunkiai ir našiai dirbti;
pakilimai. ROYAL MUSIC CO., 

WEST RUNYON ST., NEWARK, N. J.
(216)

<r

LYDYTOJAI
PATYRĘ

Reguliariam A. S. M. E. code darbui.
Nuolatiniai darbai. Būtinas darbas.
PATERSON BOILER &

TANK
150 RAILROAD AVE., 

PATERSON, N. J.

SKALBYKLOS 
DARBININKAI 

IR APVALYTOJAI 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
SILVER’S BATHS 

W. 23rd St. & Boardwalk, 
CONEY ISLAND.

(216)

(214)
DŽIULERlKl

Patyrę prie vyriškų ir moteriškų auksinių 
žiedų ir džiulerių. Nuolatinis darbas, 

gera alga, viršlaikiai.
CHURCH & COMPANY,

2 GARDEN ST., NEWARK, N J.
(216)

Great Neck, N. Y

91 Steamboat Rd 
linksmas

>16
Paskutinis Pakvietimas

Šį sekmadienį, rugsėjo 
d., A. J. Kasmočių svetainėje, 

įvyksta,
ir įvairus piknikas, 

kurį rengia bendrai šios ke
turios organizacijos: Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas, 
LDS 24 kp:, ALDLD 72 kp. 
ir Pirmyn Choras.

Šitas piknikas bus įvaires
nis dar ir tuomi, kad, apart 
gražios programos, kurią iš
pildys Pirmyn Choras, po va
dovyste Almos Kasmočiūtės ir 
kitokių įvairenybių, kas užsi
mokės už tikietą 60c,■ tai gaus 
kiekvienas alaus. Kaip atrodo, 
kad vasara jau baigiasi, ateis 
šaltas rudenėlis, baigsis pik
nikai, taigi rengėjai ir turi 
mintyje, kad užbaigimui va
sarinių parengimų yra rengia
mas šitas draugiškas parengi
mas. Todėl, mes kviečiame vi
sus, kaip Great Necko, taip 
pat ir apylinkės lietuvius da
lyvauti piknike. Beje, prie 
alaus turėsime ir skanių svai
gių. Piknikas prasidės 2 vai. 
po

SO. BOSTON-MONTELLO, 
MASS.

Nepaprastas piknikas. Rengia So. 
Bostono LDS 62 kp. ir ALDLD 2 
kp. Sekmad., rugsėjo 16 d. Liet. 
Tautiškam Parke, ant Keswick Rd. 
iš Winter St., Montello. Koncertinį 
programą pildys: Bostono Harmoni
jos Grupės Kvartetas, Richard Ba
ris, Accordion solo (iš Dedham, 
Mass.) ir Adomas Grinevičius, drū- 
tuolis, parodys nepaprastą žmogaus 
pajėgą. Montello Jaunuolių Orkes
tras gros nuo 4 iki 9 vai. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų.

PASTABA: Iš Bostono, 12 vai. 
dieną, nuo 318 W, Broadway išva
žiuos autobusai, tad nepasivėluokiie. 
— Kom. (214-215)

ROCHESTER, N. Y. .
Mezgėjų Kliubas rengia pažmonj 

Lietuvos vaikų Kalėdų dovanoms. 
Įvyks rugsėjo (Sept.) 15-tą, šešta
dienio vakare, Gedemino svetainėj, 
575 Joseph Ave. Pradžia 5 vai. va
kare. Širdingai prašome visus atsi
lankyti. Įžanga: ką nors atnešti iš 
apatinių ar Viršutinių drabužių ar 
mokyklai reikmenų. Prašome pa
remti šį svarbų darbą. — Mezgėjos.

(214-215)

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo susirin

kimas jvyks penktadienį, 14 d. rugs. 
Kasmočių Salėje, 8 v. v. Kviečiame' 
visus narius dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Kviečiame 
ir ne narius. — F. Klaston, pirm.

(213-214)

pietų. , Rengėjai.

500,000 Sveikino 
Waimyright

žutautas, A. Mai- 
SiĄva, A. Maiga,

P. Alinskas, M.
Česnienė, P. Kiže-

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVfcJ

įįii;įM>

San Francisco, Calif 
Jau per daugelį metų 
miestąs nebuvo j naątęs ta
kios milžiniškos dehionstra- 
cijos, kokia įvyko rugsėjo 
9 d. Ji buvo suruošta paši- 
tikimui didvyrio generolo 
Wainwright. Demonstraci
joje dalyvavo 500,000 žmo
nių. .

šis

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOO1DHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ V;

r FenkW pualfpli

(217)

REIKALINGOS MOTERYS

BUY WAR BONDS

■

(215)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatihis darbai.
Vienoj 15 didžiausių muilo išdirbystšje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 80TH ST., NEW YORK

♦ (X)

MERGINOS 
LENGVAM DARBUI 
ŠLIPERIŲ DIRBTUVĖJE 

Fashion Footwear Co.
2031 42nd St., NORTH BERGEN. N. J.

UNION 3-8428

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKO DARBAS 
PASTOVUS. POKARINIAI DARBAI 

NUOLAT. GERA ALGA 
40 v Alandų, 5 dienos 

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

VALYTOJOS, Ofislnių Namų, Nuolat, 
$21, Įskaitant viršlaikiui.

INGE, 69 Pine St., New York City.
(X)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Taipgi
MERGINOS OFISO DARBUI

OPERATORES 
Mokinis ir merfcipos abelnam darbui. 

Nuolatinis darban. Gera Alga. 
JAY NOVELTY CO.,

101-03 108rd Ave.,, .O,sone Park, L. I.
(8i5)

REIKIA FINIŠERIŲ IR ABELNAI SIUVĖJŲ 
Nuolatinis Darbas.

DE VINCENZO & YULA,
28-30 East 4th St., New York.

(tit)

Nuolat 
Viršlaikiai jei pageidaujama 

Proga pakilimams
P. J. BREIVOGEL CO.
ROOM 88, 65 NASSAU S 

NEW YORK, N. Y. 
TELEFONAS: RECTOR 2-

(219)

VYRAI & BERNIUKAI
Nelavinti fabriko darbininkai

PASTOVUS PAKILIMAI
Nuolatiniai Pokariniai Darbai 

40 Valandų, 5 Dienos 
Laikas ir pusč už viršlaikĮ.

94 MOTT ST. (ARTI CANAL) 
________________________________ (X)

PAPRASTI DARBININKAI 
♦ Nuolatinis Darbas. 

UNITED CORK CO’S
Foot of Central Ave., Kearny, N. J. 

Telefonas MARKET 2-1600.
(Central R.R. pf N. J., Į Keamy Sta.) 

_______  (219)-

REIKIA VYRŲ 
Nuolatinis pokarinis darbas 
Linksmas išlaukinis darbas 

Kreipkitės
TURNER BROTHERS NURSERY
MONMOUTH & PARKER ROAD 

WEST LONG BRANCH, N. J. 
SKAMBINKITE LONG BRANCH 2587 

______________ (tin

REIKALINGI 
FLOOR IR MAŠINŲ 

MOULDERIAI 
Taipgi 

PAPRASTI DARBININKAI 
Abelnam Fabriko Darbui 

Kreipkitės 
AMERICAN FOUNDRY AND 

CASTINGS CO.
2 PACIFIC AVE. 

JERSEY CITY, N. J. 
BERGEN 4-7007-08

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 80TH ST., NEW YORK
________________________________(X)

GARO GAMINTOJAI
IR

APVALYTOJAI
KREIPKITES I WAREHOUSE

DOWNS-SMITH
Brass & Copper Co., Inc.
304 EAST 45TH ST., N.Y.C.

MATYKITE MR. WILL.
(215)

APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, Įskaitant viršlaikiui.

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

KIAUŠINIŲ PATIKRINTOJAI
Patyrę. Gera Alga ir Darbo Sąlygos.
5 Dienų Savaitė. 1063 Raymond Blvd.,

Newark, N. J. Priešais Penn R.R. Stoties.
(215)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS — Puikiausia Pokarinė Ateitis
OPERATORĖS •

5 DIENOS Į SAVAITĘ. GERA ALGA 
VAKACIJOS SU ALGA 

MUZIKA LAIKE DARBO
Kreipkitės

IRA LEATHER GOODS CO.
291 New Brunswick Ave. Perth Amboy, N. J.

(216)

MERGINOS
Sudėjimui j vokus literatūros 

Radio spaustuvėje 
$22

RADIO CRAFT
25 W. BROADWAY

RECTOR 2-9690
(216)

MERGINA
Mokytis thermometrų engraving. 

8:30 iki 4:30 
5 Dienų Savaitė 

NUOLATINIS DARBAS SU
PROGA PAKILIMAM 

WM. HIERGESELL & SONS 
295 PEARL ST., N. Y .C. 

(Arti Beekman) t
(216)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis, lengvas 
fabriko darbas. Gera alga—viršlaikiai. Puikios 
sąlygos, ateitis. Sena patikiama organizacija.

STANDARD BRANDS, INC.
Kent Avė. ir Morton St., B’klyn.

... (215)

NAUJAS IŠRADIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD. 20 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 14 d., 7:30 v. v. Liet, salė
je, 315 Clinton St. Drg. Jasilionis 
pasižadėjo skaityti paskaitą, taipgi 
gal bus ir atsiųsta šių metų knyga, 
gausite ir ją. Kviečiame dalyvauti 
skaitlingai susirinkime. — P. Miko- 
lajūnas, pimT. (213-214)

SAK-SAK Oihtihent, naujas išradi
mas, sudarytas pagal vėliausio mok
slo supratimo, stebėtinai greitai gel
bsti nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽE- 
JIMO, DEDERVINIŲ, PUČKŲ ir 
ECZEMO. Taipgi labai gelbsti nuo 
PILES, raudonoji gysla, (hemorrhoi
dal) 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. Užtfkrinam pasekmes ar pi
nigus grąžinam. Kaina $1.00. Reika
laukite šiuo antrašu:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.
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i NeHY>rko^/Wa2inm Iš LDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

30 Asmeny Sužeisti 
Gatvekario-Troko 

Nelaimėje
Rugsėjo 11-tą tarp greitojo, 

naujoviško gatvekario ir tro- 
ko įvyko nelaimė. Gatvekario 
motormanas, sakoma, matęs 
pastatytą anglinį troką ir tu
rėjęs gana vietos jo neužga
vus sustoti, bet nepastebėjęs 
iš už troko šono kyšojusio 
plieninio laipto, į kurį gatve- 
karis užkliuvo.

Susidūrus, tas laiptas įrė
žęs į gatvekario šoną, nukir
tęs elektros kontrolės dėžę, 
tuomi paleisdamas liepsną ir 
dūmus į gatvekarį. Gi nelaimė
je centrinės durys likosi už
darytos, o viduje išsigandę 
keleiviai spiegė. Troko vairuo
tojas Aks angline šiūpele iš
mušė galinį langą, o kiti šiaip 
taip atsidarė ir frontines du
ris. Per langą ir per tas du
ris keleiviai išlipo arba buvo 
iškelti.

Didžiuma sužeistųjų buvo 
tik apsibraižę, kiti įsipjovę, 
dar kiti prisvaiginti dūmais, 
bet nepavojingai nukentėję, 
tuojau paleisti namo, šeši, ta
čiau, palikti ligoninėse.

Nelaimė įvyko pi’iešais 339 
Šmith St., Brooklyne, netoli 
Carroll St., kur stovėjo tas 
trokas. Gatvekario smūgis 
froką užstūmė ant šaligatvio 
įr į Old Star Restauraną, tą 
dieną buvusį uždarytą dėl ne-( 
galėjimo gauti mėsos.
X Trokas priklauso Stanley 
COal Co., 130 E. 88th St., 
Brooklyne. Nelaimės gatveka
rio vairuotojas Emerson Moo
re,.^27 m., gyvena 1347 Bos- 
toii^Koad, Bronx.

Wainwright Sutiktuvės 
Į New Yorke
Rugsėjo 13-tą į New Yorko 

miestą atvyksta gen. Jonathan 
M. Wainwright, išbuvęs 39 
mėnesius japonų belaisvėje, 
nuo garsiojo Corregidor pate
kimo japonams.

Wainwright pribus į La
Guardia lėktuvų aikštę apie 
11-tą ryto. Iš čia bus nulydė
tas į Miesto Salę. Čia jam 
įteiks miesto garbės piliety
bę. Park utyje prie salės įreng
ta sėdynės ceremonijų stebė
tojams. Po to Waldorf-Asto
ria viešbutyje įvyks priimtu
vių pokylis.

Anthony Kirkowski, 26 m., 
jūrininkas, šoko East upėn pas
kui įkritusį ir panėrusį upėn Pa
trick Brown, 31 m. Jis Brown’a 
iškėlė į viršų, o kiti jūrininkai 
su virve juos abu ištraukė į 
krantą.

CIO Siunčia Delegaciją 
Į Washingtoną

New Yorko CIO unijistai 
nesitiki iš ponų senatorių ma
lonės be atviro ir griežto su 
jais pasikalbėjimo.

Net 
kiečių 
atšalo 
nansų 
dienį, 
senatoria 
ris reikalavo mokėti po $25 
nedarbo apdraudos per 26 sa
vaites metuose.

Tą bilių, kaip žinia, minė
ta komisija atmetė 10 balsų 
prieš 8 balsus.

ir viltingiausių newyor- 
viltys lengvo laimėjimo 
po to, kai Senato Fi- 
Komisija pereitą antra- 
rųgsėjo 11-tą, atmetė 
riaus Kilgore bilių, ku-

New Yorko CIO siunčia de
legaciją iš 500 asmenų atei
nantį trečiadienį, 19-tą. Dele
gacija reikalaus Kongreso 
tuojau priimti nepaprastos pa
dėties įstatymus davimui žmo
nėms darbų ' ir nedarbo ap
draudos, kaip tą pasiūlė pre
zidentas Trumanas savo kal
boje Kongresui.

Ši delegacija bus ne pasku
tinė, kiti CIO skyriai iš visos 
šalies siųs delegacijas taipgi, 
tad Washingtone delegacijos 
lankysis tankiai, jei ne kas 
dieną.

Majoras Kritikavo ĮMūsų 
Kongreso Neveiklumą

Jeigu Kongresas neužgirs 
prezidento Trumano pasiūlyto 
visuomeniškiems darbams pla
no ir nepaskirs tam lėšų; jei
gu iki lapkričio 1-mos, šių me
tų, nepasuks industrijos ratų 
pirmyn, neužtikrins žmonėms 
darbų, mūsų šalis bus “bėdo
je” pirm gruodžio 1-mos, 
1946 metų.

Taip pareiškė New Yorko 
miesto majoras LaGuardia sa
vaitinėj prakalboj iš stoties 
WOR rugsėjo 11-tos vakarą.

Majoras dabar reguliariai 
kalba iš tos stoties kas antra
dienio vakarą. Kitą pasikalbė
jimą su miesto gyventojais 
miesto reikalais jis tebeveda 
kas sekmadienio 1 vai. iš 
miestavos stoties WNYC. Iš 
pastarosios stoties jo kalbos, 
tur būt, bus pakeistos naujojo 
majoro kalba po rinkimų.

Majoras pasiūlė savo 14 
punktų, apie kuriuos dar ma
tysime atskirai.

Iš Bendrai Rengto 
Pikniko

Ponams Darbininkai-
Tik Zebrai

Kaip jau dalyviams žino
ma, Williamsburgo organiza
cijų piknikas įvyko pereitą 
šeštadienį, Woodside, _ L. Į. 
Publikos galėjo būti daugiau.

Visos rengėjų organizacijos 
turėjo savo atstovybę darbi
ninkais. Literatūros Draugijos 
1-mos kuopos: J. E. Gužas, 
V. Bunkus, M. Norbutienė, L. 
Nakvidavičius. Darbininkų Su
sivienijimo 1-mos kuopos: J. 
Grubis, V. Yanauskas, J. Dai
nius. Moterų Kliubo: I. Leva- 
nienė, V. Balkus, M. Yakštie- 
nė. Aido Choro: M. Misevi
čienė, V. Kartonas. Taipgi dir
bo K. Levanas. Komitetas: K. 
Rušinskienė, Waresonas, Ku
raitis.

Visiems dirbusiems komite
tas taria padėkos žodžius.'

Ekstra pasidarbavo draugai 
Levanienė ir Waresonas, visą 
popietį vaikščiojo po parką su 
tikietais, pardavė už $71. Tas 
žymiai pagerino pikniko apy
vartą.

Komitetas.

New Yorko didlapis Herald 
Tribune, kuris skelbiasi save 
republikonų “liberališku” lai
kraščiu, .rugsėjo 11-tos laido
je įdėjo braižinį, prilyginantį 
darbininkus ir jų algas prie 
rainuotų zebrų.

Girdi, darbininkų galia ir 
algos per nemierą ištyso lai
ke karo, kai zebrų kaklai. Ir 
dėl to esąs nedarbas. Viskas, 
ko esą reikalinga, tai nekelti 
aukštai galvos ir nusimušti al
gas, būsią gana darbų.

Ponų išrokavimas ■— juo 
mažiau uždirbsi, tuo daugiau 
jiems liks, pridengiamas me
lų. Tokio melo tik žebros gal
vą teturįs žmogus galėtų ne
suprasti. Kas galvoja, kaip 
žmogus turi galvoti, tas žino, 
jog juo mažiau minios žmonių 
uždirbs, tuo mažiau turės iš 
ko pirkti, tuo mažiau bus dar
bų. Jog vienas ponas, kad ir 
milioną dolerių uždirbąs, 
vilkės miliono, drabužių, 
gulės milione naujų lovų, 
važiuos milioriu mašinų .

Moteriškė Mirė po 
Traukiniu, o Jos 
Vyrą Areštavo

Mr. & Mrs. Louis ir Sally 
Meltzer, 35 ir 31 metų, gyven
tojai 732 Schenectady Ave., 
Brooklyne, pereitą antradienį 
išsirengė pas nervų gydytoją 
— vyrui, žmona bijojus, kad 
jis galįs pavojingai susirgti, 
nes jis pradėjęs keistokai elg
tis nuo to, kai jis praradęs 
$1,950 apie pusmetis atgal, 
iškeitimu kam nors falšyvų 
čekių.

Meltzer’iai ir jos sesuo Mrs. 
Sarah Stricoff stovėję Lexing
ton Ave. linijos 68th St. sto
tyje. Staiga Mrs. Meltzer at
sidūrė po traukiniu, patsai 
Meltzer nešdinosi link stoties 
laiptų, o Mrs. Stricoff šaukė: 
“Laikykit jį! Jis nustūmė ma
no seserį po traukiniu.”

Meltzer buvo, areštuotas. 
Tačiau Mrs. Stricoff policijos 
stotyje vėliau sa'vo įkaltinimą 
atšaukė. Ji sakėsi, kad jinai 
nemačiusi, negalinti tikrinti, 
ar Mėltzeris iš tikro * savo 
žmoną nustūmė. Jeigu jinai 
taip pasakiusi, tai galėję būti 
tik išgąstyje pasakyti be ap
galvojimo žodžiai. *

Patsai Meltzer nieko nepa
sakęs, tik marmėjęs pats sau 
po nosim savo pavardę ir ant
rašą. Jį padavė ligoninėn ištir
ti. Viskas, ką policija turėjo, 
tai jo nuplėštus marškinius, 
kurių gabalą rado po trauki
niu žuvusios moteriškės ran
koje. Tačiau tas nepasako, ar 
jinai tų marškinių griebėsi 
prisilaikyti stumiama ar pati 
krisdama. Policija jieško ki
tų, kas matė nelaimę ir galė
tų duoti tikrą1 liūdymą. 
.......... ...............................■■■■■................................—................................... ............................ . , .

“LAISVES”
Koncertas
Lapkričio-Nov, 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
6 d., Laisvės svetainėje. Narių 
atsilankė ^nemažas būrelis. 
Valdybos raportas priimtas be 
diskusijų.

Laiškas iš Lietuviu Darbi
ninkų Susivienijimo Centro 
raštinės praneša apie įvykusį 
LDS Centro Komiteto posėdį. 
Jame buvo svarstoma šauki
mas seimo 1946 metais. Ragi
no kuopas, sykiu ir mūsų, tau
pyti pinigus, kad galėtume 
daug delegatų pasiųsti į būsi
mą seimą.

Laiškas taipgi aiškino syąr- 
bą dideliais parengimais/^tžy-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje. Mūsų LDS 
1-ma kuopa išrinko 4 delega
tus. Dalyvaus A. Balčiūnas, S. 
Petkienė, M. Stakovas, G. Ku
raitis. Taipgi pirko tikietus 
vakarienei.

V. Bunkus pridavė ant blan- 
kos surinkęs $9 Lietuvių Lite
ratūros Centraliniam Archy
vui steigti. Darbavosi LDS 1- 
mos kuopos vardu. Ačiū už pa
sidarbavimą.

ne-
ne- 
ne-

Literatūros Draugijos 
Nariai Gaus Knygą

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertui Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku! 

iteičius su naujausiais Įtaisymai!.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

mėti LDS 15 metų gyvavimo
jubiliejų. Ir gauti /naujų na-
rių.

Norintiems įstoti į LDS da-
bar kaip tik gera proga, rei-
kėtų ja pasinaudoti. Gali į vi
sus skyrius, apdraudos ir pa
šalpos, įstoti be įstojimo mo- 
kesties. O LDS 3-čias apskri
tys per visą vajaus laiką dar 
apmoka ir daktaro egzamina
vimo lėšas. Lietuviai ir lietu
vaitės;' pasinaudokite šio jubi
liejinio vajaus — talkos pro
ga, stokite į arčiausiai esan
čias LDS kuopas.

Atstovų Raportai
Dariaus - Girėno paminklo 

statymui komitetas šaukia 
draugijų ir kliubų atstovų 
konferenciją ir vakarienę po' 
konferencijos spalių 14 d.,

Rengiamės Jubiliejinei 
Pramogai

Mūsų kuopa rengiasi prie 
jubiliejinio parengimo, turi iš
rinkus komisiją. Tai bus ben
dras parengimas visų LDS 
kuopų didžiajame Brooklyne- 
New Yorke ir apylinkės. Tos 
kuopos prašomos tuojau pri
siųsti savo komisijų vardus ir 
antrašus, nes reikia skubiai 
sušaukti komisijų susirinkimą. 
Siųskite sekamu antrašu: J. 
Grubis, 64 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Kuopos Stovis: Nuo LDS 
kuopų bendro parengimo New

Jersey valstijoj liko $12 nuo 
tikietų, parduota per mūsų 
kuopos narius. Iš Williams
burg© organizacijų bendr.o pa- t
rengimo, Woodside, L. I., gal 4
būti liks apie keli rubliai. Du 
nariai persikėlė j mūsų kuo
pą iš Exeter, Pa., iš 159-tos 
kuopos. J. Grubis perstatė 1 
naują narę. Ligonių nėra. Su
spenduoti 3.

Korespondento nuomonė 
kas. link tų draugų, kurie ne
silanko į susirinkimus:

Karo metu buvo pateisini
mų, ilgas valandas dirbo. Da
bar gi dirba trumpesnes va
landas, o daug visai nedirba. 
Geros mintys ir geri norai nė
ra geri, kuomet vienas sau 
juos mąstai ir norėtum, kad 
viskas būtų gerai. Nieko iš to 
neišeis. Būk organizacijos su
sirinkime .išreikšk tą, ką tu 
vienas svajojai. Tuo būdu, aš 
tikras, pasieksime tą, ko no
rime.

Koresp. Jurgis Kuraitis.

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIŲ A. PURICKĮ
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS* 9VAiuAiNUOb. į 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

JjL CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

■ • BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■=* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS j

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

BIZNIERIAI, SKELBKITĖS 
LAISVĖJ

šį ketvirtadienį, rugsėjo 13 
d., 7:30 vai. vakare, Laisvės 
svetainėj, įvyks Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos 
susirinkimas. Jis bus svarbus. 
Visi atėję nariai gaus tik išė
jusią gražią ir svarbią knygą 
“Bernardo Gavelio Klaida.” 
Ateikite ir atsiimkite knygą.

. George Kuraitis, 
Kp. Org.

Notice is hereby given that Italian 
American Wine Co., Inc., of Brook
lyn, New York, has registered its 
trade - mark ‘'Cordova” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on wines. (231)

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIU B AS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA '
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

PAJIEŠKOJIMAI

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS JB Id KITUR.

Pajieškau kūmos 
Anelės Zabelaičiūtės.

Labai norėčiau susižinoti su Anele 
Zabelaičiūte (po vyru jos pavardės 
nežinau). Iš Lietuvos paeina iš 
Anykščių miestelio, rodos, Ukmergės 
apskričio. Prieš 28 metus gyveno 
Brooklyne, vėliau išvyko į New Jer
sey valstiją. Girdėjau, kad ten turi 
vištų farmą. Prašau jos pačios atsi-‘ 
liepti ar jei kas kitas apie ją man 
praneš, būsiu dėkinga. '

ELZBIETA GpšTAUTIENE,
284 Scholes St., Brooklyn,, N. Y.

, (214-215)

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom . 

ir kitkam.

231 Bedford Ave.
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 
ffssaKBHraHHBHraraaHHras

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglie?.

MDM•

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
♦

Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen. Jw

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
Tel: ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS
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