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THE LITHUANIAN DAILYKodėl tiek nerimo ir rūpes
čio dėl Įvykių Korėjoje? Kam 
tiek kritikos dėl taktikos Ja
ponijoje? Tai audra šaukšte 
vandens!

Taip atrodo, bet taip nėra. 
Tai audra, tiesa, bet ne šaukš
te vandens. Tai audra didžio
joje žmonijos ateities jūroje.

★ ★ ★
Kas daroma Korėjoje ir Ja

ponijoje yra panašu Į pasity
čiojimą iš tų principų, už ku
riuos taip sunkiai kovota, tiek 
kraujo lieta ir tiek kentėta.

Mūsų šalies spauda ir val
dininkai mums prisimygę tvir
tino, kad visų žiauriausias ir 
pikčiausias mūsų priešas yra 
Japonija ir japonai. Juk jie 
mus užpuolė iš pasalų ir pa
darė baisiai daug žalos.

Bet kaip dabar suderinti tą 
filozofiją su mūsų atsinešimu 
linkui nugalėtos ir pasidavu- 

y, sios Japonijos?
Japonijos valdančioji klasė, 

kuri yra tikroji karo kaltinin
kė, nė nepajudinama. Visų 
kriminalistų vadas ir galva 
imperatorius Hirohito nė ne
žadamas areštuoti ir bausti.

★ ★ ★
Skaitau vėliausį pranešimą, 

ką gen. MacArthur planuojąs 
daryti su Hirohito. Iš jo poli
tinė galia gal būsianti neužil
go atimta. Bet jis būsiąs pa- i 
liktas japonų dvasiniu ir mo
raliniu vadu!

Baisus kriminalistas bus 
žmonių dvasinis ir moralinis 
vadas! Ką būtumėme sakę, 
jeigu gengsteris Capone būtų 
buvęs mūsų valdžios paskir
tas Chicagos dvasiniu ir mo
raliniu vadu ?

Su Japonija elgiamasi daug 
švelniau, negu su Italija ir Vo
kietija.,

< Kodėl ?
★ ★ ★

Prezidentas Trumanas ma
no, kad mums nereikėtų steng
tis iškolektuoti iš»išvargintos 
Europos $41,000,000,000 už 

V* jai suteiktą lend-lease pagal
bą. Jis teisingai sako, jog tai 
būtų, ekonominiu supratimu, 
beprotiška jai skolint pinigus, 
kad ji tuos pinigus galėtų su
grąžinti mums už lend-lease 
pagalbą.

Prezidento pozicija teisinga 
ir remtina. Europos žmonės 
nukentėjo daugiau, negu mes. 
Kariavome visi išvien, kas 

N<aip galėjome ir ką turėjome. 
Mes gal daugiau pinigų išlei
dome, bet jie daugiau gyvy
bių paaukojo. Mes negalėtu
mėme Į akis europiečiams pa
žiūrėti, jeigu juos paliktumė- 
me beveik amžinai mums pra
siskolinusius.

Spaudoje tilpo keistas ir 
šiurpus pranešimas iš Pader
born, Vokietijos. Ten viešpa
tauja anglai. Anglų militari- 
nis teismas nuteisė keturis len
kus mirtin ir 39 uždėjo ilgų 
metų kalėjimo bausmę — vi- 

> so 350 metų !
Už ką? Ogi už tai, būk len

kai liepos 29 dieną sukėlę 
riaušes prieš vokiečius. Kele
tas vokiečių namų buvę sude
ginta ir septyni vokiečiai bu
vę .užmušti.

★ ★ ★
Tie lenkai buvo vokiečių at

vežti vergai. Jie, matyt, savo 
kankintojams ir pavergėjams 
nutarė atkeršyti, atsimokėti.

Gal jie kalti, gal jie netu
rėjo taip daryti. Gal jie turė
jo suvaldyti savo kerštą. . . 
GaNma sutikti.

Bet kodėl iš anglų okupaci
jos zonos nieko nesigirdi apie 
nuteisimus mirtin vokiečių kri
minalistų, kurie tuos lenkus 
buvo atsigabenę vergijon, ku
rie ištisus tris metus juos iš
naudojo ir kankino? Kodėl 
nebaudžiami tie kriminalistai, 

y kurie Vokietijoje šimtus tūks
tančių vergų išžudė?

(Tąsa 2-me pusi.)

Anglijos Unijistai Pasipiktino 
Amerikos Atstovo Užpuoli

mais ant Tarybų Sąjun
gos Darbininkų

Blackpool, Anglija. —An
glijos darbo unijų kongre
so metinėje konvencijoj, 
kaip ir visuomet, dalyvau
ja Amerikos Darbo Federa
cijos broliškas atstovas. 
Juomi yra Federacijos sek
retorius - iždininkas Geor
ge Meany. Jisai pasakė ilgą 
prakalbą rugs. 12 d. sesijoj.

Meany prakalba buvo 
perdėm nukreipta prieš Ta
rybų Sąjungą ir jos unijas. 
Niekino jis to krašto dar
bininkus, kaip tik pajėgė. 
Meany šaukė: Tarybų Są
jungos darbo unijos “yra 
darbininkų pavergimas!”

Konvencijoj kilo didžiau
sias sąjūdis. Delegatai 
iš vietų šaukė: “Tu begė
di!” Kai jisai pabaigė kal
bėti, daugybė delegatų rei
kalavo balso ir norėjo pa
reikšti savo; nuomonę. Kiti

Užginčija Atominės Bombos Veiksmą ant 
Žmonių po Įvykusios Eksplozijos

Anglija Turinti Projektą Taikos Sąlygų 
Dėl Italijos, Kaipo Nugalėto Priešo

Tokio. — Mūsų armija 
tuojau pasiuntė komisiją į 
Hiroshimą ištirti, kiek pa
mato yra tuose japonų lei
džiamuose ganduose, jog po 
atominės bombos eksplozi
jos dar ilgai mirę žmonės. 
Komisijos pirmininkas gen. 
Farrell pareiškė, kad tuose 
ganduose pamato nėra, kad 
kurie mirė, tai mirė nuo 
sužeidimo laike aksplozijos.

Tačiau tyrinėjimas pat
virtino tą faktą; kad atomi
nės bombos eksplozija tam 
miestui padarė pasibaisėti
nos žalos. Apskaičiuota, kad 
tik nuo tos dienos bombos 
mieste sugriauta 68,000 pa
statų ! O tai reiškia, kad 
sunaikinta 90 nuošimčių 
miesto pastatų!

Sovietų Zonoje Susidarė Vo
kiečių Anti-fašistu Kabinetas

Berlynas. — Tarybų Są
jungos okupacinė vyriausy
bė paskelbė, kad tapo suda
ryta valdžia iš vokiečių an- 
ti-fašistų. Ta vyriausybė 
susidės iš 11 įvairių depart- 
mentų direktorių. Kiekvie
nas tų direktorių bus po 
tiesiogine Raudonosios Ar
mijos priežiūra.

Iš paskirtųjų direktorių 
tiktai trys yra žinomi ko
munistų veikėjai. Jais yra 
Edwin Hoernie, agrikultū
ros direktorius; Paul Wan- 
del, apšvietos direktorius, 
ir Leeo Skrzypcinski, pra
monės departmento direk
torius.

Socialdemokratas Dr. 
Wilhelm Pfizner yra trans- 
portacijos direktorius ir so
cialdemokratas Dr. Busch
mann, prekybos direktorius. 
Kitas vietas užima žmonės 
iš liberalų ir krikščionių de
mokratų partijų.

kadsustojo ir reikalavo 
Meany atšauktų šitą šmeiž
tą prieš Tarybų Sąjungos 
darbininkus. Nors praeityje 
visuomet po broliškų dele
gatų kalbų būdavo leidžia
ma konvencijos delegatams 
pareikšti savo mintis, šį 
sykį kongreso pirmininkas 
neleido. Taip pat Tarybų 
Sąjungos unijų broliškas 
delegatas M. Tarasov reika
lavo, kad jam būtų leista 
padaryti pareiškimą kon
vencijoje ir atsakyti į Mea
ny provokacijas. Sesijos ve
dėjas, “dėl šventos ramy
bės” nedavė balso Taraso- 
vui. Tuomet Tarasovas, 
vardu Tarybų Sąjungos li
nijų, pasiuntė Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso Pildo
mąją! Tarybai protestą 
prieš Meany nepamatuotus 
užmetimus.

Palengvintos Sąlygos Palei
dimui Jūrininkų iš Tarnybos

Washingtonas. — Laivy
no valdyba patvarkė, kad 
bus kvalifikuoti greitam 
paleidimui iš tarnybos visi 
jūrininkai, kurie turės 70 
punktų. Pirmiau būdavo 
reikalaujama 85 punktų. 
Kongresui pranešta, kad 
“Marine Corps” ketina sa
vo jėgas sumažinti nuo 
450,000 vyrų iki 100,000. Ta- 
čia( demobilizacija galė
sianti užsitęsti net 18 mė
nesių.

Prezidentas Truman Teisina 
Mūsų Politiką Korėjoje

Washington. — Preziden
tas Trumanas griežtai pa
reiškė, kad palikimas japo
nų valdininkų Korejbje iš
imtinai priklauso nuo Ame
rikos jėgų komandieriaus. 
Jam palikta tas klausimas 
išspręst. Kadangi Australi
jos žmonės griežčiausiai 
reikalauja, kad japonai ne
būtų “glostomi”, tai prezi
dentas jiems patarė turėti 
kantrybės.

Toliau prezidentas nuro
dinėjo, kad neužilgo bus iš
dirbta ir paskelbta pilna 
programa dėl valdymo Ko
rėjos.

Ekonominės Derybos Tarpe Anglų ir Amerikiečių Kelia Washingtone Diskusijas
Washington. — Mūsų so- 

stinėn pribuvo Anglijos e- 
konominė komisija. Kai 
mūsų vyriausybė paskelbė, 
kad Lend-Lease pagalbos 
Anglijai nebeduos, Anglijos 
ekonominės bėdos prasidė
jo. Šios komisijos tikslas 
susitarti su Amerika dėl a- 
biejų kraštų ekonominio 
bendradarbiavimo ateityje.

Daugiau Apie Japonų 
Žiaurumus

Melbourne, Australija. — 
Gautas pranešimas iš Am- 
boina, kuris toliau įrodo 
japonų žiaurumus. Praneši
mas sako, kad tenai japo
nai po baisių kankinimų nu
žudė 18 australiečių karo 
belaisvių.

Jinsen, Korėja. — Dabar 
paaiški, kad sąlygos ant ja
ponų laivo, kuris gabendavo 
karo belaisvius, buvo tokios 
baisios, jog kasdien numir
davo po 30 belaisvių.

Mūsų Karo Belaisviai 
Beveik Užvaldė Japo- 

nu Didmiestį
Osaka. — Šiame mieste 

prieš karą gyvendavo 3,- 
000,000 japonų. Tai didžiu
lis industrinis centras. Jis 
dabar smarkiai apgriautas. 
Osaka buvo smarkiai bom
barduojamas iš oro. Apie 
trečdalis gyventojų pavers
ti benamiais.

Osaka dabar faktinai yra 
;rankose saujalės amerikie
čių karo belaisvių, kurie iš
silaisvino iš belaisvių kem
pės, nelaukdami nei Ameri
kos ginkluotų spėkų pribū- 
nant. Jie pasiėmė 200 kam
barių geriausį viešbutį ap
sigyvenimui, jie pareikala
vo, kad policija pristatytų 
užtenkamai automobilių ir 
trokų. Osaka vyriausybė ir 
policija pildo visus saujalės 
amerikiečių įsakymus.'

Už Metų Nebebus Amerikos 
Militarinės Valdžios 

Vokietijoje
Frankfort, Vokietija. — 

Gen. Eisenhower įgaliotinis 
gen. Adcock, Vokietijai mi
litarinės valdžios vedėjas, 
mano, kad toji valdžia ne
bebus reikalinga už metų 
laiko. Visas tos valdžios 
aparatas būsiąs paverstas į 
civilio aptarnavimo tarny
bą. Nors tuo laiku jau bus 
susidarius amerikiečių oku
pacijos zonoje pačių anti
fašistinių vokiečių valdžia, 
tačiau, pasak gen. Adcock, 
gen. Eisenhower pasiliks 
tikruoju vokiečių valdytoju.

Gen. Peršingui .86 Metai
Washingtonas. — Talki

ninkų jėgų vyriausias ko- 
mandierius Pirmajam Pa
sauliniam kare gen. John 
J. Pershing susilaukė 86 
metus amžiaus. Jis dar ge
rai kruta, nors sveikata pa
laipsniai silpnėja.

Anglijos ambasadorius 
Halifax sako, kad anglai 
nori įvesti “liberališką eko
nominę politiką” vįsam pa
saulyje ir j ieško s tam A- 
merikos pritarimo.! Tokia 
pasaulinė ekonominė poli
tika, girdi, išeitų ant nau
dos Amerikai ir Anglijai.

Tuo tarpu mūsų Kong
reso reakciniai republiko-

Pasaulio Kooperatyvai Pripa
žino Pabaltijos Kraštus Nepri 

klausomomis Tarybinėmis 
Respublikomis

Londonas. — Čionai bai
gės konferencija šešiolikos 
šalių kooperatyvų judėji
mo. Tasai judėjimas atsto
vauja 75,000,000 šeimų, ku
rios priklauso įvairiose ša
lyse prie kooperatyviškų or
ganizacijų. Konferencijos 
pabaigoje padaryta be galo 
svarbus nutarimas dėlei 
Pabaltijo kraštų — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. 
Manoma, kad šis klausimas 
paliečia ir diplomatinį tų 
kraštų reikalą.

Tarybų Sąjungos koope
ratyvų delegatas J. L. Ro
ne, Latvijos kooperatyvų 
atstovas, pasiūlė konferen
cijai rezoliuciją, kurioje sa
koma, kad pagal Taryb. Są
jungos konstituciją, Pabal
tijo respublikos yra nepri
klausomos ir todėl jos turi 
teisę turėti savo atskiras

Atrodo, kad Amerikiečio 
Kraujas Išgelbės Gen. Tojo

Yokohama. — Tikra iro
nija. Generolas Tojo persi- 
šovimui pavartojo revolve
rį, kuris buvo atimtas iš 
Amerikos lakūno, patekusio 
japonų nelaisvėn. Dabar a- 
merikietis saržentas davė 
savo kraujo išgelbėjimui 
Tojo gyvybės, kad paskui 
būtų galima jį teisti, kaipo 
kriminalistą, ir nubausti.

Nors gen. Tojo tebėra 
kritiškoje padėtyje, bet pro
ga išgyti esanti didelė.

Japonų Išvalymas iš Chini- 
jos Bus Ilgas Procesas

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko valdžios atstovai ne
labai entuziastiški apie ja
ponų kareivių išvarymą iš 
Chinijos. Jie mano, kad Chi- 
nijoj yra 1,090,000 japonų 
kareivių ir ims daugiau 
kaip metus laiko jų išveži
mui. Spėjama, kad Chiang 
Kai-sheko valdžia nenori 
skubiai atsikratyti nuo ja
ponų, nes jie gali būti nau
dingi palaikymui Kuomin- 
tango režimo.

Chungking. — Chiang 
Kai - shek prašo gen, Mac- 
Arthur ištirti padėtį chi- 
niečių, buvusių japonų ne
laisvėje.

nai sako, kad Anglijos mi
sija pribuvo su tuo tikslu, 
kad gauti čionai finansinės 
paramos dėl pravedimo An
glijos Darbo Partijos socia
listinės programos. Kai apie 
tai išgirdo prezidentas Tru
manas, jis pareiškė, jog tai 
“tikrai juokinga išvada.”

Lordas Keynes, kuris va
dovauja Anglijos komisijai, 

delegacijas. Ir konferenci
ja tą rezoliuciją priėmė. 
Joje pasakyta, kad koope
ratyvai pripažįsta, jog Lie
tuva, Latvija ir Estija “yra 
nepriklausomos tautinės 
respublikos ir tuo būdu 
kvalifikuotos pilnai narys
tei Tarptautinėje Koopera
tyvų Sąjungoje.”

Šis kooperatyvų konfe
rencijos nutarimas skaito
mas labai dideliu Pabaltijo 
tarybinių šalių laimėjimu.

Parduos už $21,000,000 
Rūbą

Washingtonas. — Karo 
Departmentas paskelbė, kad 
jis turi už $21,000,000 per
viršį drabužių ir parduos 
žmonėms. Tuos drabužius 
perėmė Komercijos depart
mentas pardavimui.

Londonas. —■» Penkių .di
džiųjų valstybių (Ameri
kos, Anglijos, Tarybų Są
jungos, Francūzijos ir Chi
nijos) užsienio reikalų mi- 
nisterių tarybos konferen
cija pradeda įsitraukti į 
konkretų darbą. Pirmiausia 
paimta svarstyti nustaty
mas sąlygų dėl Italijos, kai
po buvusios fašistinės Ašies 
narės. Anglijos delegacija 
įteikus tų sąlygų projektą 
formoje ilgo memorandu
mo. Dabar dokumentas ver
čiamas į rusų ir francūzų 
kalbas ir tuojau bus paim
tas visos tarybos apsvarsty
mui. Dokumento turinys 
neskelbiamas.

Į konferenciją įnešė nau
ją klausimą Francūzijos už
sienio reikalų ministeris Bi- 
dault. Jis pasiūlė, kad tuo
jau būtų paimta apsvarsty
mui Vokietijos vakarinių 
rubežių galutinas nustaty
mas. Jis mano, kad išspren
dimas Italijai taikos sąly
gų ims labai daug laiko, o 
Vokietijos vakarinių rube
žių nustatymas yra 
skubus reikalas.

labai

Atpigino Gazoliną
Automobilių savininkai 

gali pasidžiaugti, nes val
džia numuša gazolino kai
ną. Už galioną reikės mo
kėti 1.2 cento mažiau. Nau
joji kaina prasidės su rūgs. 
20 d.

sako, kad Anglija nenori ir 
nejieško Amerikoje ekono
minės paskolos. Jinai tik 
norinti tokio ekonominio 
bendradarbiavimo tarpe tų 
dviejų šalių, kuris stiprintų 
jų ekonominę struktūrą 
būklę.

ir

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVfiJ

Suomija Teis Karo 
Kaltininkus

Helsinki. — Suomijos 
parlamentas užgyrė val
džios pasiūlymą sudaryti 
tribunolą teisimui karo kal
tininkų. Bus teisiami tie, 
kurie sukurstė karą prieš 
Tarybų Sąjungą, prade
dant 1941 metais.

Maskva. — Rumunijos 
premjeras Groza laimėjo 
palengvinimą sutarties są
lygų savo kraštui. Sovietai 
sutiko paskolinti Rumuni
jai 150,000 tonų grūdų.

Apdovanotas Artistas, 
Kaipo Mūsų Šalies 

“Šnipas”
Washington.— Tarpe ki

tų 27 didvyrių, skamba pa
vardė iš Bittsburgho artis
to Henry L. Laussucq, 63 
metų amžiaus. Jis irgi ga
vo Silver Star medalį už 
puikų pasitarnavimą karo 
metu mūsų kraštui. Dabar 
paaiški, kad Laussucq buvot 
pasiųstas Francijon 1944 m. 
už keturių mėnesių prieš 
Jungtinių Tautų armijų įsi
veržimą į Francūziją. Jo. 
misija buvo “šnipinėti”, tai 
yra, surinkti žinias, kaip 
kur priešo jėgos pastatytos 
ir informuoti gen. Eisenho
wer į. Toje misijoje jisai 
puikiai atsižymėjo.

Ragina Linkui Priešo 
Atsinešti Aštriai ir 

Kietai
Singapore. — Admirolas 

Mountbatten, priimdamas 
japonų pasidavimą, padare' 
pareiškimą į Anglijos gink
luotas jėgas. Jis sako, kad 
linkui nugalėto priešo rei
kia atsinešti kietai ir aš
triai. Mountabtten mano, 
kad japonai vėl bandys atsi
griebti, atsteigti militariz- 

mą ir pradėti naujas avan
tiūras, jeigu jie dabar bus 
glostomi.

Streikuoja 26,240 
Darbininkų

Pittsburgh, Pa. — Prasi
dėjo streikas Westinghouse 
ofisų darbininkų. Jie vadi
nasi “baltkalnieriais darbi
ninkais.” Tas palietė ir dau
giau darbininkų. Jau viso 
streikuoja 26,240 darbinin
kų. Manoma, kad streikas 
prasiplės į kitus miestus.

Su 1946 m., Liepos 1 d., Bus 
Paleista 6,000,000 Karią
Washingtonas. — Senato 

Militarinė Komisija pašau
kė karo departmento sek
retoriaus pavaduotoją Pat
terson paaiškinti, kaip eina 
armijos demobilizacija. Pa
tterson nurodė, kad planuo
jama ateinančia vasarą tu
rėti armiją iš 2,500,000 vy
rų. Jis sakė, iki ateinančių 
metų liepos 1 dienos iš ar
mijos bus paleista apie 
000,000 vyrų.

■ .................. .....JMI
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pragyvenimo lygis; tik pakėlus algas bus 
galima išvengti didelio- ekonominio kri- 
zio, depresijos.

Kiekvienam aišku, jog karo metu ka
pitalistai prisikimšo maišus pinigų. Jie 
lupo milžiniškus pelnus, tuo pačiu sykiu 
darbininkai, gyvenimui brangstant, pri
versti leisti savo sutaupąs, kuriems pa
vyko jų pasidaryti.

Tik vieningai, griežtai kovojant Ame
rikos darbininkai tegalės apsaugoti savo 
ir, žinoma, visos liaudies interesus.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.‘, under the 

Act of March 3, 1879.

Pasidavimas Singapore
Aukšti japonų karininkai pasirašė po 

pasidavimo aktu Singapore, — aktu, ku
rį patiekė Britanijos atstovas admirolas 
lordas Mountbatten.

Singaporas — buvusi britų tvirtuma, 
kurią japonai 1942 metais paėmė su ma
žomis ceremonijomis. O jiems pavyko 
Singaporas paimti dėl to, kad jo ginan
čios patrankos buvo atsuktos ne į tą pu
sę: jos saugojo tvirtumą nuo‘vandens, gi 
japonai atėjo sausžemiu!

Singapore žlugimas, perėjimas į japo
nų rankas, uždavė didelį smūgį britų im
perialistams. Tai smarkiai pažeidė jų 
prestyžą Azijos tautų akyse.

Taigi dabar britai bando tąjį prestyžą 
atgauti, atstatyti.

Šis japonų pasidavimo pasirašymas 
liečia, kaip sako spauda, apie 1,500,000 
ketvirtainių mylių žemės plotą su 128,- 
000,000 gyventojų. Tai savaime milžiniš
kas kraštas. Vadinasi, apie tiek gyven
tojų bus išlaisvinta iš japonų okupaci
jos. ’ * *• i

Bet kas seks po to? Ar tiems gyven
tojams bus suteikta laisvė? Kas bus da
roma, sakysime, su Burma ir Malajais, 
kuriuos britų imperialistai prieš karą 
buvo pav’ergę nei kiek nešvelniau, kaip 
japoniški imperialistai ?

Šiandien Britaniją valdo socialistai — 
Darbo Partija, neva stojanti už apsis
prendimo teisę visoms^tautoms. Taigi 
pasaulis lauks ir žiūrės, ar Attlee-Be- ; 
vino valdžia suteiks iš japonų išlaisvin
toms tautoms apsisprendimo teisę.

^es manome, kad to nebus. Attlee ir 
Bevinas bei kiti jų bičiuliai, sprendžiant 
pagal jų kalbas, bandys laikyti vergijoje 
milijonus Azijos žmonių, kaip laikė kori-, 
servatorių valdžia prieš karą.

Tačiau reikia manyti, kad Azijos tau
tos netylės: jos kils ir kovos už savo tei
ses, nepaisant, ar tai ponams darbie- 
čiams, esantiems Londono valdžioje, pa
tiks, ar nepatiks.

Lenkai Pasiėmė Ambasadą
Iš Waąhingtono pranešama, kad ten 

šiomis dienomis dabartinės Lenkijos vy- 
riausyb. atstovas, Janusz Zoltowski, per
ėmė visą Lenkijos ambasadą savo žinion. 
Vadinasi, buvusios lenkų fašistų val
džios atstovai buvo priversti išsikraus
tyti iš Lenkijos pastato ir perleisti jį 
tikrajai Lenkijos vyriausybei.

Neužilgo, spėjama, bus paskirtas ofi- 
cialis Lenkijos ambasadorius Amerikai. 
Kas juo bus? Yra visokių spėjimų. Kai 
kurie mano, kad prof. Oscar Lange bus 
paskirtas naujuoju Lenkijos ambasado
rium. Prof. Lange yra pažangus žmo
gus, anti-fašistas. Šiuo metu jis esąs 
Amerikos pilietis ir jei jis užims jam 
siūlomą vietą, tai turės Amerikos pilie
tybės atsisakyti.

Ne už kalnų toji diena, kai ir iš Pa
baltijo kraštų atstovybių Washingtone 
bus išprašyti laukan asmens, kurie nie
ko neatstovauja, ir jų vietosna atsistos 
Pabaltijo tarybinių tautų pasiuntiniai, 
ministerial.

Šios masinės eilės norinčių darbo nufotografuotos 
Bostone, bet tokios pat eilės pasikartoja kasdien J. V. 
Employment Service raštinėse po visą šalį. Išmesti iš 
darbo karui pasibaigus, tūkstančiai darbininkų stovi 
eilėse po daugeli valandų, kad užsiregistruoti darbui 
ar bedarbių apdraudai gauti.

Lietuvos TSR Valstybinės Plano Komisi 
jos Pirmininkas J. Vaišnoras Apie 

Lietuvos Pramonės Atstatymą

Kas Ką Rašo ir Sako

Organizuoti Darbininkai Kovoja
Su kiekveina diena paleidžiama iš dar

bų tūkstančiai darbininkų. Tuo pačiu sy
kiu, pagal kariuomenės vadovybės pra
nešimą, iš armijos kasdien paleidžiama 
11,000 karių. Neužilgo šis skaičius pa
dvigubės.

Taigi bedarbių skaičius vis didėja.
Tiesa, kol kas nemažai paleistų iš ka

rinių pramonių darbininkų dar gali gau
ti darbo kitose srityse, tačiau už kur kas 

V mažesnes algas negu jie gaudavo.
Darbininkai, kurie dirba karinėse pra- 

■’ monėse, taipgi nepasitenkinę, nes jų al
gos tapo sumažintos, sutrumpinus savai- 

, tines darbo valandas.
Tuo pačiu sykiu pragyvenimas nepin- 

ga> bet kyla, brangsta.
Todėl darbininkai nerimsta. Daugelyj 

miestų organizuoti darbininkai ruošiasi 
streikuoti, jei jiems nebus pakeltos al
gos. I

Trys didžiosios CIO unijos — United 
zSteel Workers of America, United Elec
trical, Radio and Machine Workers uni
ja, ir United Automobile Workers unija 
— pasirįžo kovoti už pakėlimą darbiniu-, 

fekams algų. ■1
« Paminėtųjų unijų vadai pareiškė, kad 

bus reikalaujama pakelti po 25 cent, už 
vieną valandą darbo, — $2 dienai.

Neužilgo, be abejo, paseks ir kitos 
CIO unijos paminėtųjų trijų pavyzdžiu. 
Galimas daiktas, kad ir ADF unijos stos 
kovon už algų pakėlimą.

Negali būti jokios abejonės, kad dar
bininkai gaus pakėlimą algų,1 jei tik jie 
vieningai kovos.

žO kad algos pakelti reikia, niekas ne- 
Tik pakėlus darbininkams algas

Vilnis Apie Fašistinę Delegaciją ,
Dienraštis Vilnis rašo:
Neseniai lietuvių reakcininkų spauda 

pranešė, kad Amerikon ruošiasi at
vykti 5 asmenys, kurie atstovausią “Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą.” 
Tarpe tų “atstovų” būsiąs ir smetoninin- 
kų šulas agronomas Gaidžiūnas.

Apie tą “Vyriausią Komitetą” jau 
daug kartų buvo rašyta, kad tai reakci
ninkų ir fašistų organas. Tam komitete 
susitelkę gaivalai, kuriuos Tarybų Lietu
voj vadina “lietuviškai vokiškais nacio
nalistais.” To komiteto direktyvomis 
Lietuvoj veikė teroristinės grupės. >

Tame komitete vyraujančią rolę lošia 
smetonininkai, kurie save vadina tauti
ninkais. Tą pilnai patvirtina smetoninin- 
kų organas “Dirva.”

“Dirvoj”, rugpjūčio 17 d. n-ry, telpa 
laiškas iš Paryžiaus, rašytas tūlo K. M. 
Iš laiško turinio visiškai aišku, kad tai 
smetonininkų šulas.

Laiške garbinamas ne tik Smetona, 
bet ir “Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.”

Skaitykite:
“Pas mus antrosios okupacijos (vokie

čių) metu visos grupes ir partijos, susi
barusios į. Vyriausią Lietuvai Išlaisvinti 
Komitetą, pripažino Smetoną teisėtu pre
zidentu, mūsų valstybės suverenumo ne
šėju, t. y., kad tik jis turi teisės sugrįžęs 
sudaryti koalicinę vyriausybę 1938 me
tų konstitucijos .pagrindu. Taigi, ir jo 
buvę priešai laikė 1938 metų konstituciją 
demokratine.

Pas ką gi gali būti abejonės, kad tas 
“Vyriausias Komitetas” buvo smetoni
ninkų organu ir kad tame komitete, 
smetonininkams vadovaujant, susitelkė 
visų mosčių reakcininkai, baigiant kle- . 
rikalais ir socialdemokratais? Tokie so
cialdemokratai, kaip Kipras Bielinis, vi
suomet tinka avantiūristų ir smurtinin
kų kompanijai .

Amerikos lietuviai būtinai privalo įsi- 
tėmyti, kad tą “Vyriausią Komitetą” 
šlovina ir garbina ne tik smetoniniai 
organai “Dirva”, “Vienybė” ir “Ameri- , 
kos Lietuvis”, bet taip pat “Naujienos” 
su “Draugu.”

Nors savo tavpe tie laikraščiai kaip 
kada pasivaidija, bet jie visi pripažįsta 
tą avantiūristų ir kenkėjų komitetą.

Kuomet “tautininkų sąjungos” (Vo
kietijoj) “generalinis sekretorius” B. 
Nemickas pranešė Amerikon, jog at
vyks to “komiteto” delegacija iš penkių 
asmenų, tai “Naujienos” supyko, kodėl 
ten įvardintas tautininkas Gudžiūnas, 
kaipo delegacijos narys. “Naujienos” no
rėtų tą faktą paslėpti. Jos visai neprie- 
šingos, kad tokia “delegacija” čion at
vyktų smalą virti. Jos nori, kad tokia 0 
delegacija čion atvyktų.

Bet “Naujienoms” rūpi neiškelti aikš
tėn tik tas faktas, kad delegacijoje bus 
ir smetonininkų šulas. '

“‘Naujienos” norėtų taip “sufiksyti” 
.visą biznį, kad nei lapė nesulotų, kad

TEISINA “MINKŠTĄ 
POLITIKĄ”

Visai natūralu, kad 
Scripps - Howard spauda 
skubinasi su teisinimu tų, 
kurie beveik glostyte glosto 
šiandien japonus. “New 
York World - Telegram” 
teigia, kad pilnai pateisina
mas esąs Amerikos nusista
tymas “panaudoti“ Hirohi
to pravedimui mūsų politi
kos Japonijoj. Girdi: “Pro
tingumą tos politikos įrodė 
tas faktas, jog Japonijoje 
neįvyko jokių susikirtimų 
ir abelnai gyventojų užsi
laikymas yra nuolankus.”

Panašiais išvedžiojimais 
tasai dienraštis teisina ir 
mūsų okupacinių . spėkų 
“panaudojimą; japonų Ko
rėją valdyti.”*

“World - Telegram” yra 
fašistuojantis dienraštis, at
kakliai kovojąs prieš bet 
kokius žmonių demokrati
nius pasireiškimus. Jam tat 
patinka, kad Japonijos val
dančioji klika nepaimama 
nagan.

Tuo tarpu to paties New 
Yorko diepraščiai “Herald- 
Tribune” ir “Times” smar
kiai išstoja prieš mūsų tą 
politiką. Jie joje mato di- 
džiausį pavojų ir paneigi
mą tų principų, už kuriuos 
mes kariavome. Ypatingai 
aštriai jie išsireiškia prieš 
mūsų pasielgimą Korėjoje.

MANO, KAD BRITANI
JOS IMPERIJOS PAMA

TAI BRAŠKA
Chicagos dienraštyje Vil

nyje (rugs. 10 d.) skaitome 
A. V. straipsnį “Britų Im
perijos Prospektai”. Straip
snio autoriaus supratimu, 
tie prospektai yra gana 
prasti. Jis netgi mano, kad 
tos imperijos pamatai jau 
braška. Apart Anglijos lai
vyno atsilikimo nuo Ameri
kos laivyno ir josios kari
nių jėgų “negalavimų”, to
ji imperija ir šiaip darosi 
nebepajėgi. V. A. sako:

Štai, Ethiopija jau pavedė 
savo aliejaus resursus Ame
rikos korporacijoms. Tai yra 
labai reikšminga. Britai juk 
yra ten pat, kaimynystėj, 
bet Ethiopija mato išrokavlr 
mą daryti biznį su amerikie
čiais.

Įdomūs reiškiniai Kanado
je. Kanada jau kalba apie 
savo himną, savo vėliavą ir 
daugiau “savybių.”

Mažai kam nežinoma, kad 
Kanada ekonominiai yra 
tampriau susirišus su Jung
tinėm Valstijom, negu su 
Anglija. Noras savo vėlia
vos, himno ir kita ko, yra ne 
be pamato.
Australijos keli žymūs žmo

nes jau ir laike karo pasisa
kė, kad tos šalies saugumas 
po karui daugiau priklausys 
nuo Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos, kaip nuo 
Anglijos. Ir tame neapsirik
ta. Po karo Pacifike vyraus 
Jungtinių Valstijų, interesai 
ir įtaka. Sovietų Sąjunga 
taipjau galinga, bet pačiam 
rytiniam Pacifike.

Britanija čia bus antraei
lė, jei dar ne mažiau.

šiomis dienomis skelbia
ma, jog premjerui Attlee 
kviečiant į Londoną Domini
jų premjerus, pasitarimui 
(prieš įvyksiant Penkią Di
džiųjų tarybos konferenci
jai), Australijos, Naujos Ze
landijos ”ir Pietų Afrikos 
premjerai atsisakė dalyvau
ti. Seniau, jei tik Londonas 
prabilo, Dominijų premjerai 
tuojau susidėjo valizas ir 
traukė į visos imperijos sos
tinę. Kas kita dabar.

Jan Smuts, Pietų Afrikos 
premjeras, kelis sykius ai ar
mingai kalbėjo apie Britani-I 
jos Imperijos likimą po ka
rui. Jis sakė, kad britams ge
ri santikiai ir kooperavimas 
su SSSR yra gyvybės reika
las.

Pažymėtina, kad Britų už
sienio politika Syrijoj taip
jau gavo smūgį. Prancūzai 
drąsiai pasakė, kad anglai 
kursto arabus. Pradžioje an
glai smarkiai šoko, bet tuo
jau nutilo ir, berods,jų pa
sinio j imas arabų šalyse “šo
vė atgal.”

Kiek čia seniai būdamas 
premjeru Winston Churchill 
taip išdidžiai pareiškė, kad 
jis neleis “Jo Majestoto Im
perijai” krikti. Patys Ang
lijos žmonės parodėy kad jie 
nepaiso nei imperijos, nei 
uolaus jos gynėjo savo pre- 

* mjero. Jie išmetė lauk jį lai
ke rinkimų.

Anglijos žmonės iš impe
rijas naų.dos sau neturi. Nau
da yra tik valdančiai turčių 
klasei.

niekas nebūtų iškeltą viešumon ir kad 
viską slaptai atliktų* samozvancai iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos.

“Naujienų” boseliai bailūs kaip kiš
kiai. ’

Tačiaus nei jie, zhei klerikalai neap-

•nės, paukščių skerdyklos, iš 
viso 21 stambesnė įmonė.

Mišltų pramonėje atstato
ma 11 stambesnių įmonių. 
Atstatomi popieriaus fab
rikai Petrašiūnuose ir Vil
niuje.

Stambios lėšos skiriamos 
elektros stočių atstatymui. 
Pitmoje eilėje rūpinamasi 
atstatyti Vilniaus, Kauno 
ir dar 17 rajoninių mažes
nių elektros stočių.

Miestų atstatymui yra 
numatyta 50 mil. rub. su
ma.

Įvykdžius 1945 m. liau
dies ūkio planu numatytas 
kapitalines statybas, mūsų 
respublika gaus daugiau 
kaip 100 naujų fabrikų, 
naujų mokslo, meno, svei
katos įstaigų. 1945 m. biu
džetas užtikrina lėšas 
šioms kapitalinėms staty
boms, kurios prisidės prie 
vokiečių okupacijos padari
nių likvidavimo ir prie dar
bo žmonių gerovės pakėli
mo.

Šiame Lietuvos atstaty
mo darbe mes ne vieni. 
Mums teikia nuolatinę pa- / 
ramą sąjunginė vyriausybė, 
broliškosios Sov. Sąjungos 
tautos.

Lietuvoj atstatymo dar
bai prasidėjo tuoj po mūsų 
respublikos išvadavimo. Iki 
šiol pasiekėme šioje srityje 
rimtų laimėjimų.

Iki š. m. gegužės mėn. 1 
dienos paleista į darbą 760 
įvairių prampnės įmonių. 
Lengvosios ir vietinės pra
monės liaudies ‘ komisariatų 
sistemoje veikia 101 stam
besnė įmone, maisto pra
monėje — 124, mėsos ir 
pieno pramonėje — 170, 
statybinių medžiagų pra
monėje — 33. Paleistos 32 
elektros stotys, 37 lentpiū- 
vės ir medžio apdirbimo į- 
monės. Be to, veiki# 25 aps
kričių pramoniniai kombi
natai su 520 smulkesnių į- 
monių.

Liaudies ūkiui finansuoti 
šiais metais skiriama 231,- 
824,000 rublių arba 32,1% 
viso biudžeto. Šios lėšos be 
abejo leis plačiu mastu į- 
Vykdyti mūsų liaudies ūkio 
atstatymo darbą.

Į 1945 m. liaudies ūkio 
planą įtrauktų kapitalinių 
darbų vertė siekia 106,300,- 
000 rublių, kapitalinių re
montų vertė — 47,563,000 
rublių,. Iš viso 1945 metų 
laikotarpyje gamybiniams 
pajėgumams ir bendrai ūki
niams įrengimams praplėsti 
skiriama 210,446,000 rub
lių.

Į šią sumą neįeina lėšos, 
skiriamos atstatymo dar
bams, per bankus, kredita
vimo tvarka, ir tos sumos, 
kurios tiesai išmokamos iš 
sąjunginio biudžeto. Tokių 
sumų dydis viršija 40 mil. 
rublių. ....

Svarbesnieji objektai, į- 
traukti į 11945 metų kapita
linių statybų planą, yra 
šie:

Vietinėje ir lengvoje pra
monėje atstatomos 7 meta
lo apdirbimo įmonės, jų su žiburiu nesurasi! 
tarpe metalo apdirbimo fa-, 
brikas “Metalas” ir “Perga
lė” Kaune, staklių gamybos 
fabrikas Naujoje Vilnioje, 
metalo liejimo fabrikas 
Lentvaryje.

Tekstilės pramonės srity
je vykdomi 7 stambių fab
rikų atstatymo darbai, jų 
tarpe “Drobės’ ’ir “Limos” 
fabrikų Kaune; “Linų au
dinių” Plungėje, “Masčio” 
Telšiuose.

Trikotažo ir siuvimo pra
monėje tęsiama kojinių fa
briko “Silvos” Kaune atsta
tymas.

Odos ir avalynės pramo
nėje vykdomi atstatymo 
darbai 14 fabrikų. Ypatin
gas dėmesys kreipiamas į 
Šiaulių odų pramonės atsta
tymą.

Maisto pramonėje atsta- į

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) -

Kodėl taip greita teismo 
rūstybė užtraukta ant lenkų 
vergų!

“Daily Worker” skaitome 
informacijas apie tūlą sutvė
rimą, vardu Richard Gosser. 
Kas keičiaŪsia, kad tas sutvė
rimas yra automobilistų unijos 
Toledo apskričio direktorius. 
Jisai atvirai pareiškė: “Mano 
štabas rezervuojamas dėl ame
rikiečių baltveidžių.” Ir 
štabe nė vieno juodveidžio

jo 
nė

ši-Pažangios unijos vadas 
taip kalba! Į ką čia panašu! 
Kokią teisę šitas Gosser turi 
diskriminuoti unijos narius tik 
todėl, kad tie nariai turi kito
kią odos spalvą ?

Nesuprantama tiktai tas, 
kodėl automobilistų unijos 
prezidentas Thomas ir kiti va
dai toleruoja šitą paukštį to
je aukštoje vietoje?

Daily Worker paduoda ir 
priežastį. Laikraštis sako, kad 
tam tikra frakcija unijoj po
ną Gosser proteguoja, globo
ja ir apsaugo.

Šovinizmui neturėtų būti 
vietos jokioj unijoj. Unija 
reiškia darbininkų vienybę. 
Unija turi garantuoti visiems 
nariams lygias teises.

Seoul, Korėja. — Japo
nai tebespausdina agitaciją

tomų įmonių tarpe žymią .P1'^ Korėjos žmones.ir ne
vietą užima Marijampolės leidžia korėjiečiams steigti 
ir Pavenčių cukraus fabri- savo laikraščius. Amerikie- 
kai, Kauno ir Vilniaus alie- eių okupacinės jėgos dar 

Šiaulių ir nėra sudraudusios japonus.jaus fabrikai, 
Kauno saldainių fabrikai, 
visa eilė malūnų Panevė- j 
žyje, Vilniuje, Šiauliuose, 
degtinės gamyklos Kaune,: 

Vilniuje, žuvų konservų' 
fabrikas “Liesil” 
duonos kepyklos.

Bayonne, N. J
Mire Petronėlė Artugienė, 

Kaune, 70 metų amžiaus, gyvenusi 
233 Avenue B, Aleksandros * v ♦ ’

Mėsos ir pieno pramonės Trakimienės motina. Pasarvo-
• i • _ 1 1 • * J J 4-«-» (««« \7 r* 0 I n 1 v 0 l.r st irisrityje stambiausius atsta- ta eraboriaus Vasiausko (?) 

sudaro koplyčioje, E. 22nd St. Laidos
Kauno, Vilniaus ir Kėdai- se8ta^ienį» 15 d. rugsėjo
tomus objektus

nių “Maisto” fabrikai, Šiau
lių miesto šaldytuvai, 9 ■ 

I stambesnės pieninės, sūri-

Velionė buvo narė LDS 26- 
tos kuopos.

gaus Amerikos lietuvių didžiumos.
Amerikos lietuviai gerai Įsitėmys, kad 

tas “Vyriausias Komitetas” susideda iš 
akliausių Lietuvos neprietelių ir kad ja
me ant pirmo smuiko griežia smetoninin- 
kai, užkeikti priešai lietuvių liaudies.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti • 
Laisvę!
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KARAS PASIBAIGĖ-AR PASI
RUOŠĘ PRIIMTI KARŽYGIUS?

Regisi tik vakar buvome 
sukibę glėbin ir prisimenu, 
jog sakiau: “sūnau, turėk 
ištvermės...” Tarsi didžiau
sias kalnas prislėgė mano 
krūtinę ir nedavė tarti dau
giau žodžių, nors daug jų 
turėjau tarti. Jo lūpos ju
dėjo, bet nesudarė pajėgų 
tarti misijos žodį, tik sus
paudė mane, tarsi būčiau 
pakliuvęs geležinėse replėse; 
pasiliuosavęs, nėrė pro du
ris. Jis ėjo įstoti armijon, 
o mano akys lydėjo jį ir ke
liais atvejais norėjau sų? 
sukti: “Sūnau, kdm taip 
drūtai suspaudei, nejaugi 
paskutinį kartą? Grįški...”

Traukinio varpas pradė
jo skambėti ir lėtai ristis 
i karo stovyklą. Rodos, tik 
vakar taip buvo, bet tai jau 
keturi metai tam atgal.

Sūnus Antanas išaugo į 
stiprų vyrą, todėl jį prisky
rė ketvirtos divizijos sun
kioje artilerijoj. Su pirmąja 
armija jis trečiam laive pa
siekė Normandijos krantą. 
Jie vokiečius nugalėjo 
Cherbourge; jie pirmuti
niai užėmė Paryžių, Belgi
joj vokiečių buvo apsupti ir 
tik per didelę kovą sulaužė 

. apsupimo žiedą. Čia ketvir: 
' toji divizija daugiau nu
kentėjo, negu visoj Franci- 
joj. Atpildžius ją, permetė 
generolo Pattono trečion 
armijon. i

Skaitytojai prisimena, 
kad prieš trečią armiją vo
kiečiai tirpo kaip pavasarį 
sniegas prieš gaulę. Ji pra
siveržė pro Šyeicarijos kal
nus į Bavariją, o iš ten 
— į Austriją, iki susijungė 
su Raudonąja Armija.

Antanui armijos gyveni
mas “patiko”, bet įvykdavo 
kartais ir nesmagumų. Jam 
baisiai nepatiko, kuomet iš
sikėlė Normandijon ir rei
kėjo lipti per krūvas • vai
tojančių lavonų. Nenori 
daugiau matyti tokių nuo- 
tikiu, kai kad’kartą jiems 
bestovint septyniems prie 
miškelio (jis kiek buvo at- 
sisk^ręs), tarsi dangus pra
dėjo maišyties su žeme. 
Kuomet vėjas parako dū- 
mūs išblaškė ir jis atsipei- 

, kėjo, pradėjo apžiūrinėti, 
ar neturi žaizdų, bet jų nie
kur nerado. Kuomet pakėlė 
akis į viršų ir pradėjo žval
gytis, .ten, kur stovėjo jo 
draugai, buvo baisus regi
nys — visi jie žuvo. Arba 
kartą, jis slapstėsi griuvė
siuose ir akimirksnyj prieš 
jį iš tų griuvėsių pakilo 
penki vokiečiai ir pradėjo 
žygiuoti link jo. Jis norėjo 
surikti, kad jie sustotų, bet 
negalėjo tai padaryti. Ta- 
čiaus pamatė, jog jie be 
šautuvų; jis juos pristatė 
nelaisvės stovvklon, bet per 
dvyliką valandų buvo jam 
atimta kalba, nesvarbu, 
kaip jis norėjo ištarti žodį, 
bet negalėjo. Jis dabar visai 
netiki, kad kareiviai turi 
kūną, kaip ir kiti žmonės; 
jo manymu, kareiviai yra 
guminiai, kurių neliečia nei 
šalčiai, nei ligos. Kartą jis 
suskaitė, kad apkasuose jis 
išbuvo šimtą dvidešimt dvi 
dienas, nesiskutęs, nesi
prausęs ir nemiegojęs pa
stogėje žiemos šalčiuose. 
Ne kokį įspūdį sudarė jiem 
vokiečių koncentracijos sto
vyklos, tik juos stebino tai 
rusų belaisviai. Kuomet 
juos paliuosavo ir paruošė 
bendrą vakarienę, tai nei 
patys nežinojo, iš kur atsi
rado smuikai, armonikai ir 
kiti muzikališki instrumen
tai. Jie visi kartu šoko ir 
linksminos, kaipo pergalės 
valandą.

Karas, karas baisus ir
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žiaurus. Nerasi ant žemės 
paviršiaus tautos ir taute
lės, kad nežinotų, kas yra 
karas. Didesnė dalis tautų 
istorijos užpildyta- karais. 
Poeziją, daugiausia apdai
nuoja Karus ir karžygius; 
jų išėjimą į karą ir karo 
mūšius. Bet gal nei viena 
tauta neturi tokios ryškios 
dainos, kaip ši lietuvių mū
šio daina:

Oi, skriskie, skriskie, 
Mano laiškeli.
Parneškie žinią 
Mano tėveliams.
Per laukus, pievas,
Pro kapinyną, 
Kur mano miela 
Vainiką pina. - 
Parneškie žinią 
Iš karo lauko, 
Kad mano kūnas 
Kraujuose plauko. 
Antanas grįžo iš karo

penkiomis sidabro žvaigž
dėmis ir kitomis dekoraci
jomis, “sveikas”, negavęs 

sužeisti, bet jau ne tas An
tanas. Jis namuose pralei
do trisdešimt dienų atosto
gų ir per tą laiką turėjome 
progos pastebėti tas visas 
i o atmainas. Iš lėto, sukai - 
baus vaikino, patapo griež
tas, neperkalbamas stačio
kas be nuolaidos.

Jaučiuos persilpnas
nenoriu kitus mokyti, bet 
mes, tėvai, turime proble
mą, kuri visus vienodai lie
čia ir tik vienas yra klau
simas: kaip mes turime 
elertis su grįžusiais karei
viais. Tiesa, daugelis pasa
kys. kad jo sūnus nebuvo— 
nedalyvavo karo mūšiuose, 
tai jis ir nepasikeitė.

Taip manyti, taip pat sa
vęs apgaudinėjimai

Visupirma, nesvarbu, kur 
jis buvo, bet jis buvo armi
joj ir jo civilinis moralas 
drūčiai palaužtas; daug lai
ko užims, iki jis sugrįš į 
tas normales vėžes, kokio
se iis buvo prieš karą.

Man rodosi, mes Geriau
sia padarytume, kad mes 
jiems nesipriešintume, tegul 
jų būna viršus, gerai žino
dami, jog jie klysta tame ar 
kitame klausime.

Kitas dalykas, mes turim 
vengti neklausinėti iš karo 
lauko įspūdžių, kaip ten bu
vo ir ka jis ten matė. Jeigu 
mes klausinėsime jo, tai 
mes jį gražiname i tas vie
tas, kur jis buvo ir vėl jis 
matys tas baisias scenas.

Jiems tos scenos apgrio
vė moralą, negausim nei 
mes iš to naudos. Jeigu jie 
ir pradeda kalbėti apie ka
rą, mūsų pareiga nesileisti 
į tokias kalbas. Bandykime 
su jais apsieiti visuomet 
švelniai ir mandagiai. Ne
svarbu, kaip jie mus supy
kintų, neparodykime jiems 
savo pykčio. Jiems grįžus, 
nesiskubinkime siųsti į 
dirbtuves, nes taip daryda
mi mes ant jų užkrausime 
per anksti civilinę gyveni
mo naštą. Duokime jiems 
kelis mėnesius atostogų, 
kur ramu, ant ūkio arba 
prie vandens. Nesvarbu, 
kaip mes sunkiai negyven
tume, bet neturime skųstis 
jiems savo sunkumais. Tik 
atsargiai elgdamiesi, mes 
greičiau^ juos sugrąžinsim 
į normalį gyvenimą.

Būtų gerai, kad ir kiti 
tėvai pareikštu savo nuo
mones šiuom klausimu.

Jaunutis.

Washingtonas. '— Darbo 
Departmentas apskaito, kad 
nėr liepos mėnesį iš darbo 
buvo atleista 16 darbininkų 
iš kiekvieno tūkstančio. Da
bar atleidimo procesas 
daug didesnis.
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Kadaise jie išžudė tūkstančius j baisenybių kempę 
Belsen suvarytų nekaltų žmonių, o dabar patys laukia 
teismo ir bausmės. Irma Grėsė ir Joseph Kramer, bu
deliai, dabar laikomi Celle kalėjime, Vokietijoje.

PEABODY IR SALEM, MASS
Peabody pats savaimi ne

didelis miestas, turįs tik apie 
22 tūkstančius gyventojų. Jo 
išdirbystės susideda iš sekan
čių industrijų: odos, čevery- 
kų, medvilnės ir tam panašiai.

Bet Peabody apsisėdęs tik 
už dviejų mailių nuo kito, di
desnio ir istoriniai garsaus 
miesto: Salem, Mass. Salem 
turi virš 43-jų tūkstančių gy
ventojų. Ir savo industrija 
įvairesnis.

Garsus jis iš praeities to
dėl, kad čia seniau, sulyg pa
davimų, būdavo didelis “ra
ganų” siautimas, jų gaudymas 
ir jas čia savotiškais įstaty
čiais teisdavo. Tuomi Salem 
labai plačiai po visą Ameri
ką pagarsėjęs nuo 1692 me
tų.

Bet Salem garsus ir tuomi, 
kad čia šiuo laiku randasi pu
sėtinai geras muziejus, eilė 
gerų mokyklų ir kultūros cen
trų. Jeigu antroje pusėje sep
tyniolikto šimtmečio Čia gilia
vo “raganų” burtai, tai dabar 
bujoja mokslas ir apšvieta, o 
praeičia tik stebimasi.

Saleme irgi yra keletas lie
tuvių šeimynų.’i Bet daugiau
sia lietuvių apsigyvenę kaimy
niškame Peabody, čia jų pri- 
siskaitytų į porą šimtų, ar gal 
daugiau per abu miestu. Lie
tuvių centras randasi Peabo
dy. čia jie turi įsisteigę gerą 
pašalpinį kliubą, ant Hancock 
Street ir daro neblogą biznį, 
kadangi daugumas lietuvių 
prie jo priklauso. Kliubas rug
pjūčio 25 turėjo surengęs šau
nų bankietą, kurio visas pel
nas ėjo pagelbėjimui tarybi
nės Lietuvos žmonėms. Už tai 
kliubas užsitarnavo 
garbę.

Kliubas — vietinių lietuvių 
cent/as, tai čia žmonės ir dra- 
pan/as, paaukotas Lietuvos 
žmonėms, suneša, o iš čia siun
čia į Brooklyn, N. Y. Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tui.

Skaičius metų atgal Salem’- 
o ir Peabody’s lietuviai, ro
dos, bendrai turėjo vieną 
ALDLD 179-tą kuopą, kuri 
neblogai gyvavo ir veikė. Kuo
pa, tiesa, buvo nedidelė, bet 
ji puikiai padengė tųjų kai
myninių miestų pažangiųjų 
lietuvių reikalus. Tais laikais 
Peabodės lietuvių vardas visur 
gražiai skambėdavo, rapor
tuojamas ALDLD, o trumpiau 
tariant, LLD 7-to apskričio 
metinėse konferencijose, kaip 
ir visų kitų kolonijų. Tai buvo 
gana puiku!

Bet kas pasidarė vėliau, kad 
nei tokios kultūrinės organi
zacijos — Lietuvių Literatūros 
Draugijos, kuopelės nebeišlai
kė du miestai bendrai, tai aš 
nebegaliu sau įsivaizdinti to
kio susilpnėjimo!? Juk ten, su 
maža išimčia, tebegyvena tie 
patys žmonės lietuviai. Dabar 
ten gyvena ir draugai Kra- 
jevskiai, malonūs ir pažangūs 
žmonės. Ypač draugė Anna 
Krajevskienė labai energinga 
ir nenuilstančiai veikli draugė, 
kas Peabodės lietuvių koloni
jos veikimui daug reikštų, jei
gu ten gyvuotų nors ir nedi
delė LLD kuopelė. Sukurkite 
ją, draugai!

Juk ten yra tokių gerų

didelę

Juozas La- 
Blažoniutė, 
ir keletas 

ir apšvietą 
Šitie sumi-

žmonių, kaip draugai: Marti
nas Petkus, Bareišiai abu, Sta
nislovas Urbonas, 
tauskas, Aldona 
Jonas Žilinskas 
daugiau pažangą 
mylinčių žmonių.
nėti ir kiti draugai yra jau 
gražiai pasirodę su širdinga 
pagalba tarybinės Lietuvos 
žmonėms. Argi šitokie geri 
žmonės negalėtų susiorgani
zuoti į Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopelę ir tęn iš 
lengvo ir garbingai veikti ir 
darbuotis apšvietos dirvoje?

Galėtų ne ti^ patys atskirai 
veikti, bet norint, galėtų kar
tais bendrai su pašalpiniu 
kliubu darbuotis. Tuomet 
Peabodės lietuvių kolonija iš
kiltų visa galva aukščiau.

Matykime, draugai, kokia iš 
to būtų didelė nauda pačiai 
Literatūros Draugijai, kuri lei
džia ir duoda puikius raštus, 
knygų ir žurnalą “šviesą” sa
vo nariams tik už $1.50 meti
nių duoklių. Gi angliškai skai
tantiems duoda anglų kalbo
je puikias knygas Už tą patį 
mažą mokestį — $1.50 į me
tus. ' ? !

Tiesa, kuomet, mes su drau
gais Rapolu ir Marijona i Čiu- 
ladais buvome Peabodės lie
tuvių surengtame bankiete, 
rugpjūčio 25 dieną, tai drau
gas Martinas Petkus ir kiti 
draugai davė mums garbės 
žodį ir pasižadėjo patys suor
ganizuoti kuopelę.

Brangūs draugai, aš smar
kiai riktelėsiu jums “Valio,” 
kuomet jūs tą įvykdysite gy- 
veniman! Pasiskubinkite grei
čiau, Peabodės ir Salem vei
kėjai! Dabar LLD 30 metų 
gyvavimo jubiliejinis vajus 
naujiems nariams gauti. Su
organizavę kuopą, tuomi žy
miai pasveikinsite draugijos 
gyvavimą ir pagelbėsite at
siekti bendrą tikslą: 1,000 
naujų narių jubiliejiniame va
juje.

Lietuvių 
gija neša 
Kas metai
tais tūkstančius lietuvių demo
kratinėje dvasioje. Todėl tūk
stantinės lietuvių minios ne
pasidavė fašistinei įtekmei. 
Visi apšviestesni. lietuviai kri
tiškame momente sąmoningai 
griebėsi civilizaciją ir demo
kratiją gelbėti nuo kraujala- 
kio fašizmo! Ir mūsų šviesios 
idėjos pergalingąjį karą lai
mėjo.. Todėl darbuokimės ap
švietos ir kultūros organizaci
jai.

Jeigu jums, draugai peabo- 
diečiai, reikėtų kokios nors 
pagalbos kuopelės suorganiza
vime, tai tik praneškite man 
šiuo

Literatūros Drau- 
kultūrą pasauliui, 

apšviečia savo raš-

adresu:
J. M. “Karsonas,
14 Madison St., 
Lowell, Mass.

Mes tuojau stosime jums į 
pagalbą su draugu Rapolu 
čiulada.

Reikia veikti greitai, kol 
dar vajus neužsibaigęs — 
pirm spalių (October) 1-mos 
dienos.

Su geriausiu jums pasiseki
mu “ir Draugijos labui.

ALDLD 7-to Apskričio
Pirmininkas,
J. M. Karsonas. .

Padėkos Žodis
Sugrįžus į normalę sveika

tą, negaliu užmiršti visų, kurie 
prisidėjo ir pagelbėjo pergy
venti nesmagias valandas, su
teikdami daug smagumo ir 
vilties pasveikti, prisiųsdami 
laiškus ir atvirutes ir ypatiš- 
ku atlankymu namuose.

Būnant dar silpnos sveika
tos, namuose daug pagelbėjo 
draugės J. Sapranauskienė ir 
O. žalnieraitienė.

Ačiū už laiškus ir atvirutes: 
dr. J. J. Kaškevičiui ir Mrs. 
Kaškevičienei, ALDLD 25 kp. 
Baltimore, Md.; draugams 
Walukams, Wilkes-Barre, Pa.; 
drg. Mizarai, Brooklyn, N. Y.; 
drg. Paserskis, 
Md.; drg." K.
Brooklyn, N. Y.; drg. P. šo- 
lomskas, B’klyn, N. Y.; M*rs. 
A. Gosh, Huntington, N. Y.; d. 
Bekampiai, Merchantville, N. 
J.; Aldonai Sapranauskiutei, 
H. Mattis, M. Kairis, O. Pau- 
lukaitienei, M. Rainienei, H. 
Kušleikienei, H. Tureikienei, 
A. Galkus, Walantai, A. Puo- 
dienei, P. Puodis, A. Pranai
tis, Camden, N. J. ir visiems, 
kurie tik atlankė namuose, 
reiškiu širdingą ačiū! Nors 
pavėluotai, bet geriau vėliau, 
negu niekad.

J. Šmitiene.

Baltimore,
Petrikienė,

Pittston, Pa
Iš mūsų apylinkės niekas 

neparašo j Lais\*ę, apart Ka- 
lausko. Gi mūsų dienraščio 
skaitytojų yra apščiai. Aš gi 
negaliu žinoti viską, kas atsi
tinka ne vien visoj apylinkėj, 
bet net Pittstone. Taigi, rei
kėjų, kad visi teiktume dien
raščiui žinias, kas tik ką suži
nome ir patiriame.

Dar mūsų apylinkėje kol 
kas bedarbių nėra, apie be
darbę dar mes žinome tik iš 
radio, kad ji jau yra kituose 
miestuose.

Rocky Glen parke, piknike, 
kalbėjo ir Lietuvos žmonių 
priešai ir štai, kaip jų, tas kal
bėtojas sakė: jeigu Sovietų 
Sąjunga neatiduos jiems (su
prask, smetonininkams) Lie
tuvą, tai Amerika mes ant 
Rusijos tą “atomų bombą.”

Rugsėjo 6 d. atidavėme pa
skutinį patarnavimą Annai 
Zinkevičienei, kuri jau išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo rugsėjo 
3 d. Sirgo apie 6 savaites. Pa
laidota laisvai į West Wyo- 
mingo lietuvių laisvus kapus, 
kur jos du broliai ilsisi. Į ka
pus palydėjo geras būrys da
lyvių. Buvo daug gėlių, nuo 
giminių ir draugų.

M. Kalauskas.

Portland, Oregon
kad

Oregono miškus, kur išdegė 
700,000 margų miškų per sep
tynias savaites. Dūmai buvo 
matyti ir iš Portlando miesto. 
Daugybė žmonių ir kareivių 
dirbo prie gesinimo miškų, 
bet negalėjo gaisrą sulaikyti. 
Laike Labor Day pusėtinai 
smarkūs lietūs užėjo, tai su
stojo gaisras.

Iš lietuvių gyvenimo nėra 
kas daug parašyti. Drg. Stu-' 
pūras viską aprašo, kas tik 
tarpe lietuvių veikiama. Da
bar pas mus rugiapjūtė, drg. 
Ulskis su dukterim, Urbonas 
if daug kitų, renka apynius.

J. Samuolis.

Matosi iš laikraščių, 
jau šalyj yra bedarbių. Aš 
noriu parašyti apie tai, kaip 
yra pas mus. Kada Kaizer 
pristeigė čia fabrikų budavo- 
ti laivus, tai labai daug žmo
nių iš kitur privažiavo. Gi 
kaip tik karas pasibaigė, tai 
tuojau pradėjo žmones iš dar
bo paleisti, iš trijų, pakaitų 
dabar paliko tik viena ir ta 
dirba tik 5 dienas į savaitę.

Prie to, dar Portlande, rug- 
pjūčio 30 dieną, sudegė dide
lis laivų budavojimo fabrikas 
(shipyardas). Kada aliejų py
lė į laivą, tai užsidegė ir eks- 
plodavo. Gaisras buvo , dide
lis, nes padarė nuostolių už 
25 milionus dolerių. Penkis 
laivus išvežė iš degančio “jar
do” į Swan Island baigti sta
tyti. 12,600 darbininkų neteko 
darbo. Bedarbių yra pilnas 
mūsų, miestas, gi gyvenimo 
apartmentai, maistas ir drabu
žiai vis taip pat brangūs.

Pas mus biznieriai, tai get
rai pralobo, bet darbininkus 
tas karas privargino, sunkiai 
dirbo, viskas buvo brangu, o 
dabar ir darbo nėra.

Gaisrai smarkiai palietė ir

Lawrence, Mass
Komisijos pranešimas Iš

Liet.

Dixon, J.
P. Milius,

Rudis, A.
A. Alek-

ir

ir

M. Rumševičiai —bulves; M.
J. Grinkevičiai —burokų; 

J. ir N. Rudiai —burokų; Ig. 
ir Rose Chuladai —kopūstus; 
A. ir V. Taraškai —-žalių pi
pirų, tomeičių, cukraus ir mil-' 
tų.

Komitetas dabar planuoja 
rengiasi prie žiemos sezo

no parengimų, kurių bus su
rengti bent keli. Kviečiami 
Lawrenco ir apylinkių lietu
viai paremti kiekvieną paren
gimą kuo nuoširdžiausia, kad 
mūsų kolonijos vardas, kaipo 
gelbėtojos nuo karo nukentė- , 
jusios Lietuvos, būtų girdi- / 
mas ne vien Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj.

Dabar, dar sykį visi peržiū
rėkite savo drabužius ir gal 
surasite atliekamų dėl paau
kojimo Lietuvos žmonėms. At
likite tą tuojau, nes Lietuvos 
žmonėms drabužiai ir apau- 
tuvai yra labai reikalingi.

Aukojamus drabužius ir ap- 
autuvus atvežkite ant Maple 
Parko, o jei patiems neparan
ku atvežti, praneškite bile ku
riam iŠ darbuotojų dėl pagal
bos Lietuvai, jie raportuos su
sirinkime ir bus nutarta, kas 
nuvažiuos paimti jūsų auko
jamus daiktus. Taipgi, galite 
pranešti telefonu Taraškams 
34498, arba Penkauskui 5809.

Pietų Komisija:
Ig. Chulada

V. Taraškienė 
M. Balevičius

Stockton, Calif
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A. Dum-dolerius:
P. Ivanauskas, Ig.

A. Raskow, S. Pen-
V. Kralikauskas.

Per pasidarbavimą 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
Lawrence skyriaus buvo su
rengta pietūs, ant Maple Par
ko, rugpj. 26 d. žmonių pribu
vo suvirš šimtas. Tą dieną, 
nuo ryto, protarpiais lietus 
smarkiai lijo, tai gal ir sulai
kė kaikuriuos nuo atvažiavi
mo ant pietų.

Kitais atžvilgiais viskas iš
ėjo gerai. Pietų, pelno atliko 
$132.14; laike pietų aukų su
rinkta $104.00; pirmiau, per 
Liet. Pagalbos Teikimo Komi
teto susirinkimą, kuris įvyko 
liepos mėnesyj, Maple Parke, 
mėnesinių duoklių buvo su
mokėta $20.50. ( Pastarųjų
vardai jau tilpo Laisvėj). 
Šiuo sykiu viso pasiuntėme 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, Brooklyn, N. Y., 
$256/64.

Laike pietų aukojo sekan
čiai: Po 10 dolėrių, A. Taraš- 
ka, M. Balevičius ir B. Chula- 
da; K. Vaikšnoris 6 dolerius. 
Po 5 dolerius, D. Sukatskas, 
A. Kavaliauskas,** Pi Baltuško
ms, Ch. 
Butėnas, 
sonis.

Po 2 
brauskas, 
Chulada’, 
kauskas,

Po 1 dolerį: P. Garnis, B. 
Gumauskas, T. Tartoms, A. 
Daltuva, M. Motta, J. Žilionis, 
J. Gobush, M. Robo, F. Ram
sey, D. Bulauka, Ig. Rasulevi- 
čius. J. Dzedulionis, Ch. Pau- 
lauskas, M. Vaitkūnas, S. 
Benkus, Mary Grinkevičius. 
Širdingai ačiuojame ’ visiems; 
kurie aukojate ir remiate Lie
tuvą, ir nuo karo nukentėju
sius Lietuvos žmones.

Pietų valgius priruošė šios 
gaspadinės: Rose Chuladienė, 
M. Dvareckienė, V. Zulsienė, 
V. Taraškienė; joms pagelbė
jo J. šleivienė, L. Gross ir Mil
da Blazes (iš Norwood) savo«' 
automobiliais patarnavo Ig. 
Chulada ir A. Taraška. Prie 
stalų patarnavo: Sukatskaitė, 
šiupetraitė, Vaikšnoraitė, 
Zulsa, Rudis, šiupetris ir Ta
raška. Pirmininkavo Ig. Chu
lada.

Valgiai buvo prirengti taip, 
rūpestingai ir gardžiai ir gė
rimai pritaikinti, kad girdėjo
si daug pasigėrėjimų iš publi
kos ir pageidavimų, kad dau
giau tokių pietų būtų pareng
ta.

Dėl pietų aukojo daržoves 
šie draugai ir draugės: V. ir

Vieša Padėka Detroitiečiams
Braugūs draugai ir drau

gės detroitiečiai!
Mes aplaikėme simpatijos 

aukas draugų ir draugių de- 
troitiečių sudėtas užuojautai 
Jurgio ir Annos Aukščių. Nors 
mano vyras Jurgis labai ser
ga ir sveikata kas sykis eina 
blogyn, bet aplaikęs tokią di
delę simpatiją nuo draugų ir 
draugių, jautiesi linksmas ir 
sujudintas džiaugsmu, kad 
net ašaros riedėjo. Taip pat ir 
.aš.,jaučiaus didžiai linksma 
jūsų užuojauta. Todėl, už tai 
tariam širdingą ačiū ir mes, 
taip gi, niekados nepamiršime 
jus, draugai ir draugės.

Mes aukas aplaikėme nuo 
Jonb ir Margaretos Alvinų. 
Jie perdavė mums atvykę iš 
Detroito.

Štai vardai draugų ir drau
gių, kurie prisidėjo prie sim
patijos 1

Ona Baronienė, K; A. Lit
vinai, Antanas Gotautas, J. M. 
Ginaičiai, Vera ir Petr. Smal
sčiai, Jonas Luobikis, T. Tato- 
rienė, M. Basevičienė, O. Dem- 
skienė, Pranas ir Eva Stakvi- 
lai, M. Geraltauskienė, A. 
Pupkevičius, Uršulė ir Dr. Pa- 
levičiai, M. T. Masiai, A. ir 
P. Jakščiai, J. D. Mockai, J. 
ir M. Alvinai. Viso $20.00. Su 
dideliu draugiškumu visiems 
labai ačiū! Jūsų , simpatija 
brangesnė mums už viską.

Jurgis ir Anna Aukščiai
1229 N. Commerce St., 

Stockton, Calif.

Akron, Ohio. — Šio mies
to darbininkai reikalauja, 
kad būtų įvesta 30 valandų 
darbo savaitė dėl sumažini
mo nedarbo pavojaus. Tų 
obalsį iškėlė gumos darbi
ninkai.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).WCRKIRS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą (rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu: ♦

. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y<

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas............................................................................. ......................
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, (Tąsa)
, Prie manęs priėjo du kapralai ir jie 

mane iškratė. Tačiau jie neturėjo laimės. 
Viskas, ką jie surado, buvo du frankai, 
sudraskyta nosinė, mažos šukutės ir ga
balėlis muilo. Muilą su savim aš nešio
jausi kaip ženklą, kaip įrodymą, kad pri- 

kklausau civilizuotai rasei, nes iš mano iš
orinės išvaizdos nevisumet buvo lengva 
ją pažinti. O kokį nors įrodymą aš vis dėl- 

' to turėjau turėti. '
— Perpjaukite tą muilą,— buvo įsa

kyta kapralui.
Tačiau ir jo viduje nieko kito be paties 

muilo nebuvo. Komendantas, matyt, ti
kėjosi muilo viduryje rasti šokolado.

Po to aš turėjau nusiauti batus ir nusi
mauti kojines. Mano batų padai buvo iš
kratyti.

Tačiau, jei jau visa ta' daugybė poli
cininkų nerado to, ką visi tie žmonės mie
lai būtų norėję rasti, nors jie labai gerai 
žinojo, kaip reikia kratyti, tai kapralai 
rado dar daug mažiau. Kad nors bent 
visi mane kratę žmonės būtų pasakę, ko 
jie visumet ieško, tuomet aš būčiau jiems 
mielai pasakęs, ar aš turiu, ar ne. Tuo
met nebūtų jiems reikėję taip stengtis. 
Na, bet, žinoma, tuomet jie nebūtų turė
ję jokio darbo.

Turi būti koks nors labai vertingas 
daiktas, kurio visose šalyse kišenėse ieš
koma. Gal būt, tai yra kokių užgriuvu
sių aukso kasyklų ar smėliu užnešto ko
kio nors deimantų lauko planai. Komen
dantas vos tik neprasitarė, jis jau minė
jo kažkokius planus, bet jis greit susi
griebė, kad tos didžiosios, giliosios pa
slapties, kurią galėjo žinoti tiktai kopai 
ir kareiviai, neprivalo išduoti.

— Aš tik vieno dalyko negaliu supras
ti, — komendantas vėl pasisuko į leite
nantą, — kaip galėjo atsitikti, kad šis 
žmogus praėjo pro mūsų išorinių darbų 
sargybas, niekeno nepastebėtas ir nesu- * 

‘ laikytas.
— Tą valandą keliuose aplink fortą 

esti labai mažas judėjimas. Vykdydamas 
pono komendanto įsakymu, aš įsakiau tuo 
laiku lauke mankštinamiems kareiviams 
pereiti į priešais esantį pastatą ir dėl to 
ten, matyt, teliko tik patruliai, kurie tu
rėjo prie kelio saugoti priėjimą. Jis, ma
tyt, tikrai pralindo tarp dviejų patrulių. . 
Jei aš galiu drįsti, norėčiau iš šio patyri
mo padaryti ponui komendantui vieną 
pasiūlymą, pratimus reiktų atlikti tik su 
trečdaliu mūsų kareivių, kad tuo būdu 
nesusilpnintumėm sargybos.

. ^r-Mes buvom įsitikinę, kad prie mūsų 
forto niekas negali nepastebėtas prisiar
tinti. Turėjau laikytis man duotų ins
trukcijų, kurių trūkumus ir skyles aš, 
kaip jūs gerai atsimenat, esu raporte 
nurodęs. Dabar turiu tikrai vieną stiprų 
argumentą mūsų pasiūlymus įgyvendin
ti. Tai šio to verta. Ar gi ne?

vynuoges, kurios juk laukinės auga pa
plenčių ravuose. Tereikia tik nuskinti, 
o žmonės džiaugiasi, jei kas skina, nes 
ispanams jos tėra tik paprasta žolė, ku
rios jie nemėgsta. .

— Vadinas, tamsta norite j Ispaniją?
— Norėjau. Dabar aš nebegalėsiu to

liau eiti. . / •
— Kodėl?
— Kadangi aš būsiu sušaudytas.
— O jei aš tamstos dabar neliepsiu su^ 

šaudyti ir pasakysiu, grįžkite kuo grei
čiausiai atgal į Vokietiją, ir tamsta tik
rai būsite paleistas su sąlyga, kad tuojau 
pat sugrįžtate į Vokietiją, ar tamsta tai 
padaryti man prižadate?

— Ne. . ’ .
— Ne! — Jis keistai pažvelgė į leite- • 

nantą.
— Geriau sušaudykit. Į Vokietiją aš 

neisiu. Nenoriu padėti mokėti jiems sko
lų. Bet ir be to yra-.kitų dalykų. Aš nuta
riau keliauti į Ispaniją ir aš eisiu į Ispa
niją, o niekur kitur. Jeigu aš panoriu 
kur eiti, ten ir einu. Jei aš būsiu sušau
dytas, tai negalėsiu ten nueiti. Ispanija 
arba mirtis. Dabar jūs galite su manimi 
daryti, ką tik norite.

Dabar kvatojosi komendantas, taip 
pat juokėsi ir leitenantas. Komendantas 
juokdamasis pasakė:

—' Mielas jaunuoli, tas dalykas tave 
išgelbėjo. Aš tau nepasakysiu kodėl, kad 
to blogam nepanaudotumei. Tačiau tu 
mane įtikinai, kad aš galiu tave paleisti 
visai nenusikalsdamas savo pareigoms. 
Ką tamsta į tai pasakysite,leitenante?

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Ką gi visa tai, kokius jie pasiūlymus 
laikė geresniais, turėjo bendra su mani
mi. Ir kodėl jie norėjo būti tokie diskre
tiški prieš jau mirusį žmogų.

— Iš kur tamsta čia atvykote? —da
bar mane paklausė komendantas.

— Iš Limožo.
- - — Kur pere jot sieną?

— Štrasburge.
— Štrasburge! Tačiau juk jis stovi ne 

B- prie sienos.
— Aš turiu omeny tą vietą, kur stovi 

amerikiečių kariuomenės dalys.
-— Tamsta norite pasakyti Mozelio 

it krašte. Tuomet tamsta esate perėjęs Sa
ji ro krašte?

— Taip, kaip tik tai aš ir norėjau pa
sakyti. Aš Štrasburgą sumaišiau su Sar- 
burgu.

— Tai ką tamsta visą laiką čia Pran- 
I cūzijoj veikėte? Elgetavote?

— Ne. Aš dirbau. Pas ūkininkus. Ir 
kai aš susitaupiau truputį pinigų, nusi
pirkau bilietą ir pavažiavau toliau, kol 
aš vėl jpas kurį kitą ūkininką užsidirbau

S ' tiek pinigų, kad vėl galėjau nusipirkti 
K bilietą.

—Q kur tamsta dabar keliavote?
i — Į Ispaniją. .

-Egį — Ko tamstai reikia Ispanijoj?
' — Žiūrėkite, pone komendante, grei-
, tai ateina žiema, o aš nesusitaupiau jokio 
Į kuro. Tad sugalvojau, kad geriau bus 

laiku nuvykti į Ispaniją, kur ir žiemą 
ug esti pakankamai šilta ir kur nereikia jo- 

kio kuro, ten galima ramiai prieš saulę 
K sėdėti ir visą dieną valgyti apelsinus ir

— Pono komendanto nuomonę aš lai
kau vienintelę teisingą ir nematau nieko, 
kas galėtų apsunkinti mano sąžinę ar 
mano garbę.

Dabar komendantas pasakė:
— Dabar tuojau sargyba tave nuga

bens prie Ispanijos sienos ir perduos Is
panijos pasienio sargybai. Gal būt, man 
nėra reikalo rimtai atkreipti tamstos dė
mesį, kad, jei čia kur nors arti, nors ir 
ne karinėj srityje būsi pastebėtas, tai nė
ra abejonių, kokia forma tave suėmus 
per dvidešimts keturias valandas bus iš
spręstas tavo likimas. Ar tamsta supran
tate gerai, apie ką aš kalbu?

— Taip, pone komendante!
—' Gerai, tai viskas tvarkoje. Tuojau 

galite eiti.
Tačiau aš pasilikau stovėti ir nuo vie

nos kojos savo svorį perkėliau ant kitos.
— Dar ką nors? — paklausė komen

dantas.
— Ar aš galiu poną leitenantą pa

klausti vieną klausimą?
Atrodė, kad sustingo ne tiktai komen

dantas, bet ypač leitenantas. Komendan
tas metė vieną žvilgsnį į leitenantą, lyg 
jis jau matytų jį prieš karo teismą. Jis 
teisingai nujautė: leitenantas ištikrųjų 
buvo mano sąjungininkas.

— Prašau, paklauskite poną leitenan
tą savo klausimą.

— Dovanokite, pone leitenante, aš dar 
nepusryčiavau.

Komendantas ir leitenantas pradėjo 
pašėlusiai kvatotis. Komendantas gi per 
juokus leitenantui subliovė:.
-- Dabar nebėra jokios abejonės, kad 

šis vyrukas yra visai neįtartinas.
— Ta abejonė man jau vakar pranyko, 

— pasakė leitenantas, — kai aš jį pa
klausiau, ar jis yra alkanas.

— Gerai, tamsta gausite pusryčius,— 
pasakė komendantas,^ vis dar tebesikva- 
todamas.

Tačiau dar kai kas slėgė mano krūtinę.
— Pone leitenante, kadangi tai yra 

mano paskutinis valgis, mano atsisvei
kinimo pusryčiai, tai gal galiu prašyti 
dvigubos, karininko davinio porcijos. Aš 
labai norėčiau apie šį fortą turėti puikų 
atsiminimą.

Komendantas ir leitenantas' taip pa
šėlusiai kvatojosi, kad atrodė nuo jų juo
ko dreba visas fortas.

Ir taip meškiškai besijuokdamas, ko
mendantas subliovė žodžius, kuriuos jis 
vos vargiai galėjo iš eilės pasakyti, nes ,, 
juos visumet kapojo jo plyštantis, bliau
nantis juokas:

—Tai yra''tikras išbadėjęs bošas, kai 
jis jau baigia prigerti, kai jau jam aplink 
kaklą yra užnerta virvė, tai Vis tiek jis 
pirma dar nori valgyti, valgyti ir dar 
kartą valgyti. Šių ėdriųjų velnio išperų 
mes negalėsim niekumet nugalėti.

(Daugiau bus)

Linų Apdirbimo Pramonės 
Plėtimas

Mūsų respublikos liną ap
dirbimo pramonės įmonės 
smarkiai nukentėjo per vokiš
kąją okupaciją ir karo veiks
mus. Tačiau ši pramonės šaka 
mųsų atsikuriančiam ekonomi- 
niam gyvenimui turi ypatingos 
svarbos. Partijos ir vyriausy
bės rūpesčiu tuoj po praūžu- 
sios karo audros buvo vėl at
kurta Kooperatyvų Sąjunga 
“Linas,” kuri ėmėsi tvarkyti 
linų, apdirbimo pramonės rei
kalus. Iki šiol pirminio linų 
apdirbimo fabrikų žymesni 
statybos darbai jau pradėti 
Pamūšyje ir Kelmėje. Be to, 
pirminio linų apdirbimo fabri
kai bus statomi Kretingoje, 
Panevėžyje ir praplečiami Pa
nemunėlyje. Kapitaliniai sta
tybos darbai šiais metais turi 
būti užbaigti Kelmėje, kitur, 
išskyrus Panevėžį, — sekan
čiais metais. Didžiausio pajė
gumo fabrikai, kurie - apdirbs 
maždaug po 5,000 tonų linų 
žaliavos, bus pastatyti Pamū
šyje, Kartenoje ir Panevėžyje.

Kapitalinei linų apdirbimo 
fabrikų statybai šiais metais 
išskirta 2,250,000 rublių.

Veikia 210 Žemės Ūkio 
Kredito Draugijų

Pirmaisiais tarybų vald
žios metais Lietuvoje buvo per 
200 Žemės Ūkio Kredito drau
gijų.

Draugiją nariais — pajinin
kais buVo įstoję tūkstančiai 
valstiečių ir daugelis koopera
tinių organizacijų.

Vokiečių okupacijos metais 
ši gražiai klestėjusi kooperati
nė organizacija veikti negalė
jo, nes ji buvo verčiama tapti 
“erzac kooperatine” ir padė
ti okupacinei valdžiai apiplėš
ti valstiečius. Išvijus okupan
tus draugijų ■ organizavimo 
darbas turėjo sunkias sąlygas: 
draugijų turtas ir inventorius 
buvo išgrobstytas, knygos ir 
dokumentai sunaikinti, drau
gijų darbuotojai išblaškyti. 
Bet energingomis žemės Ūkio 
Banko pastangomis veik visos 
žemės ūkio kredito draugi j os- 
atgaivintos. Iš viso dabar vei
kia 210 žemės ūkio kredito 
draugijų, kurių žymi dalis jau 
pradeda operacijas — kredi
tuoja žemės ūkį. Kita dalis 
draugijų dar kovoja su įvai
riais sunkumais, pav., daug 
kur trūksta buhalterių, seifų,- 
knygų ir kt. inventoriaus.

Draugijų operacijoms iš
plėsti valsčiuose, kur nėra 
Taupomųjų Kasų ir Valst. 
Banko skyrių, norima į drau
gijas sukoncentruoti įvairių 
įstaigų atsiskaitymus, t. y., 
kad įvairių įstaigų finansinius

pervedimus ir atsiskaitymus 
atliktą vietos žemės ūkio kre
dito draugijos. /
Darbo Valstiečiai Aprūpina

mi Paskolomis
Rumšiškės (Kauno apskr.). 

Geguž. 25 d. Rumšiškių vals
čiaus žemės ūkio Kredito 
Draugija turėjo 109 narius, jų 
tarpe 85 mažažemiai bei pa
degėliai ir 24 naujakuriai, ž. 
Ū. Kredito Draugija savo na
riams ligi šiol išdalijo 437,000 
rublių paskolos. Draugijai va
dovauja įžymus valsčiaus ak
tyvistas drg. Klementas Pūras.

Panevėžio Miestas Užgydo 
Sunkias Žaizdas

Panevėžio Miesto Vykdo
mojo Komiteto Komunalinio 
Ūkio Skyrius pradėjo organi
zuotis pirmomis dienomis nuo 
miesto išlaisvinimo iš vokiškų
jų grobikų. Be organizacinio 
darbo, Komunalinio Ūkio Sky
rius su visais savo padaliniais 
ėmėsi visu spartumu gydyti 
vokiškųjų grobikų padarytas 
bombardavimų žaizdas, taip 
vadinamus avarinius darbus. 
Iki 1945 L 1 d. avariniams 
darbams praleista 7,350 darbo 
dienų, išleidžiant 161,000 rb.

Be avarinių darbų Komu
nalinio Ūkio Skyrius dar at
liko įvairaus pobūdžio, butų 
remonto darbų, pradedant du
rų užraktų pataisymu, bai
giant kapitaliniu remontu l)ei 
atstatymu, iš viso 838 užsaky
mu sumoje 259,560 rb. Ap
griautų gyv. namų nuo išlais
vinimo dienos iki 1945. 1. 1 
d. buvo atstatyta ir atiduota 
eksploatacijai 28. Atstatytuo
se namuose apgyvendinta 698 
gyventojai.

Sutinkant viso pasaulio dir
bančiųjų šventę, Gegužės Pir
mąją, buvo atiduoti eksploa
tacijai 2 pastatai. Be to, at
likta kitų remonto darbų 
120,000 rb. sumai. Iki metų 
galo numatoma atstatyti 10 
pastatų 3296 kv. m. gyv. plo
to. Tam reikalui teks išleiski 
1,295,000 rb.

Šiais motais Panevėžyje bus 
atstatyta nauja miesto pirtis, 
kurios statyba kainuos 500,-

000 rb.
Laike karo veiksmų yra 

smarkiai nukentėję miesto ža
lieji plotai, kurie bus atgai
vinti dar šiais metais. Šiuo 
metu yra tvarkomos Raudono
sios Armijos karių- kapinės: 
sodinami medeliai, daromos 
kliombos, kuriose bus pasodin
ta gelių. Komunalinio Ūkio 
Skyrius turi paruošęs deko
ratyvinių medelių lO<So št., 
tinkamų sodinimui šiam sezo
nui, ir apie 3000 štukų ruo
šiama būsimam sezonui. Yra 
gauta pievažolių 100 kg., ku
rios bus panaudotos kapinėms 
ir miesto gazonams apsėti. 
Apželdinimui išleista 26,000 
rb., o iki metų galo numato
mo išleisti visiems apželdini
mo bei miesto gražinimo dar
bams 66,200 rb. Inž. A. S.

Plieno Darbininkai Tuojau 
Reikalaus Didelio Algų 

Pakėlimo

Pittsburgh, Pa.. — United 
Steel Workers of America 
(CIO) nutarė tuojau staty
ti darbdaviams reikalavi
mus dėl algų pakėlimo. Uni
ja reikalaus, kad algos būtų 
pakeltos dviem doleriais į 
dieną. Pakėlimas paliestų 
jau dabar 800,000 plieno 
darbininkų. Be to, Ameri
kos ginkluotose jėgose tar
nauja apie 200,000 jaunų 
plieno darbininkų. Ir jie 
sugrįžę į darbą rastų pa
keltas algas.

....... ........."r .............  1 . ..............

Biznieriai, Skelbkite* Laivoje

NA M(J SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGEL1AIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

\ Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILJONAS

e u
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Lietuviškas

Traktyrius
(Valgykla ir Alinė)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.

KASDIEN TURIME
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MUMaMlb

vw.ytyy-

Salė Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

RESTAURACIJA
KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
z HDH

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

-.... ........ 0

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRAB0R1US 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai 

660 GRAND St\ BROOKLYN, N. Y.
—— - • • .

už prieinamą kainą.
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Dept.
(215)

(220) GARO GAMINTOJAI

(216)

REIKIA VYRŲan

gimsta naujos gyve

pas

STASO MILLING
PRANEŠIMAI COMPANY

CHIMNEY ROCK ROAD

Bound Brook, N. J

(21t>

Tėvynės REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ

(216)

Glendale Steel Corp
Rengėjai

(221)

$2.25

75c

(217)

35c

30carchitektas, kaip me

25c

35c

$1.00
jiems labiau rū Kom

30c

60c

60c

tai yra

$1.25
(216) 2031

(215)
$2.25

BUY WAR BONDS

nhMMmmMMMHhmK

$1.25
$1.25

$2.25
$1.00

20c
35c

25c
15c

25c
25c

60c
60c

labai 
kvie- 
Hills

$1.25
$1.25

30 c 
25c 
25c 
25c

85c
85c

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Lietuvos 
(214-215)

L. I.
(217)

$1.50 
25c 
15c 
50c

$2.50
35c

ir SU 
į pa- 
jau- 

vaiz-

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

roję — galime 
žiausius pastatus, 
gražiai pastatyti 
bet jei jie stovės

mo
inžinierius,
architektas

Kaip jau pasakyta, turinį 
trobesiui suteikia užsakytojas. 
Kas gi yra tas užsakytojas, ir 
kokio turinib jis gali reikalau-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RADIOCRAFT 
25 W. BROADWAY 

RECTOR 2-9690

GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 
Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 

Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje

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

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje
JOHN T. STANLEY CO., Ine.

642 WEST 80TH ST., NEW YORK

paprasto žmogelio gyvenimo 
ir darbo sąlygos kilmingie
siems nerūpėjo, ir architektai 
turėjo dirbti tiktai jiems.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

MERGINOS
Sudėjimui j vokus literatūros 

Radio spaustuvėje MERGINOS 
LENGVAM DARBUI 
ŠLIPERIV DIRBTUVĖJE 

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

UNION 8-8428

Socialistinės Lietuvos
Architektūros Problemos

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)

SANDĖLIO VYRAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS

LEFKOWITS - ELIAS CO.
WHOLESALE GROCERS 

333 Handy Street, 
NEW BRUNSWICK, N. J.

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

— kiekviena tauta, kur- 
savitą tautinę kultūrą, 

parodyti ir savitą origi- 
architektūrą. Darniame 
šeimos ansamblyje ne- 

kiekvie-

BIZNIERIAI, SKELBKITĖS 
LAISVĖJ

MERGINA
Mokytis thefmometrų engraving. 

8:80 Iki 4:30
5 Dienų Savaitė 

NUOLATINIS DARBAS SU 
PROGA PAKILIMAM

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

(Arti Beekman)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom., 

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

STALIORIAI
PRIE RAKANDŲ TAISYMO 

GERTZ DEPARTMENT STORE, 
162-10 JAMAICA AVE., JAMAICA,

PAPRASTAI DIRBAMA, 
VIRŠLAIKIAI

šitoj vietoj sąlygos iš pa
grindų pasikeitė. Prieš porą 
šimtų metų architektas tarna
vo mažai privilegijuotai žmo
nių grupei — karaliams, ku
nigaikščiams, vyskupams — 
žodžiu, aristokratijai.1 Ta ma
žutė žmonijos dalelytė turėjo 
anuo metu sukaupusi visą ga
lia ir turtus, ir tokiu būdu ji 
lėmė architektūros kūrinių at
siradimą. Suprantama, tie 
žmonės davė architektūrai tą 
turinį, kuris atitiko vien tik jų 
interesus ir pomėgius. Ir ano 
meto architektai yra sukūrę 
gražių rūmų, palocių, bažny
čių, puikių parkų 
daugumoje architektūros me
no šedevrai, bet jais naudojo
si tik mažutis žemės gyven
tojų nuošimtis. Eilinių darbo 
žmonių butas ir darbovietė 
neįėjo į architekto akiratį —

APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, iškaitant viršlaikius.

INGE, 59 Pine St., New York City.

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

• Taipgi
MERGINOS OFISO DARBUI

Nuolat
Viršlaikiai jei pageidaujama 

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

NEW YORK, N. V.
TELEFONAS: RECTOR 2-6865

(219)

FILE CLERK—TYPISTĖ
GRAND CENTRAL APYLINKĖJE 

TELEFONUOKITE MISS LEE 
MURRAY HILL 4-1761.

(Mt)

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

INGE, 59 Pine St., New York City.

LIVINGSTON, N. J.
Rugsėjo 16 d. įvyks piknikas pas 

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

VYRAI, STIPRCS
ir turinti patraukimo prie mechanizmo; turi
būt su palinkimu sunkiai ir našiai dirbti;

pakilimai. ROYAL MUSIC CO.,
123 WEST RUNYON ST., NEWARK, N. J.

(216)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

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

Cooper Ave. & Dry Harbor Road 

GLENDALE, L. L 
Telephone: HAVEME&ER 8-1100

ROCHESTER, N. Y.
Mezgėjų Kliubas rengia pažmonį 

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

(214-215)

Paskutinis šio Sezono Piknikas 
Lietuvos Žmonių Paramai 
šitas paskutinis pazmonys 

įvyks pas draugus Jamisonus, 
134 West Northfield Ave., Li- 
vingston, N. J., nedėldienį, 
rugsėjo (Sept.) 16 dieną, nuo 
12 valandos dienos.

Rengiamas Newarko, Har
risono ir vietos draugijų. Bus 
ant vietos gerų užkandžių ir 
gėrimų .dėl visų. Taipgi bus 
paskutinė proga ant tyro oro 
susieiti su draugais, pažįsta
mais pasikalbėti, pasidisk\i-' 
suot bėgamais dienos klausi
mais ir, svarbiausia, pasi
džiaugti pilniausia pergale ant 
fašizmo ir japonų imperializ
mo.

Važiuojant iš Newarko, im
kite nuo Penn. stoties De 
Camp Bus Line busą No. 145, 
kuris eina nuo ten kas valan
dą ir atveš jumis prie pat du-,

už grožį. Trečią 
turinį — duoda už- 
— jis nulemia tro- 
, jo esmę. Ketvirto 

trobe-

forma — tautinė. Va- 
šitokios architektūros 

turime norėti ir reika-

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos darbininkiškų or

ganizacijų susirinkimas įvyks rugsė
jo 17 d., 7 v. v. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Nepamirškite visi 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti, kurie buvo apleisti 
prieš Laisvės pikniką. — V. K. Sek. 
P. Puodis. (215-216)

SO. BOSTON IR 
APYLINKĖJ, MASS.

Russian Relief, Tautų Komitetas 
ruošia pikniką, rugsėjo 16 d., Liau
dies Parke (People’s Park), Roslin- 
dale. Bus įvairių tautų valgių, kaip 
tai: Latvių, Lietuvių, Ukrainų, Gre- 
kų, Armėnų, Rusų, Estonų, Žydų ir 
Syrijų. Programe bus žaislų, tautiš
ki šokiai, dainos ir armonikos muzi
ka, taipgi Armėnų Stygų Orkestrą 
suteiks gražios muzikos. Russian 
Relief įstaiga gavo būtiną reikala
vimą nuo Sovietų Raudonojo 'Kry
žiaus, kad suteikti specialių medika
mentų, todėl pelnas nuo šio pikniko 
bus skiriamas nupirkimui šių 
reikalingų medikamentų. Visi 
čiami dalyvauti. Nuo Fores 
stoties, Dedham gatvekaris 
Beach St. pasiekia People’s Park. 
Jeigu atsitikime lietaus, piknikas 
įvyks Latvių Kliube, 23 Kenilworth 
St., Roxbury, arti Dudley stoties.

Išsiuntimų, Sandėlių ir Priėmimų 
Pageibininkai

KREIPKITfiS 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).

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

kūrimo reikalas yra mūsų ar
chitektų atsakomybės jaušmo 
reikalas. Jie turi pajausti sa
vo atsakomybę prieš tautą, 
prieš savo liaudį, pagaliau 
prieš lietuviškąją kultūrą. Jie 
turi išdrįsti pradėti. Bandy
mai gali būti pradžioje nai
vūs, net gali pasirodyti juo
kingi ir kvaili, bet tik' per 
bandymus, per klaidas galime 
ko nors pasiekti, o ne atsie
tais samprotavimais.

kaltinis įkvėpimui semtis ir 
bazė, iš kurios galima pradė
ti kurti tautinę architektūrą 
yra lietuvių liaudies menas.- 
Juk lietuvių tauta turi tokį 
liaudies meną, kuris savo gilu
mu ir subtilumu yra stebinęs 
ne vieną pasaulinio vardo ge
nijų. Ir šitas menas yra neiš
semiamas šaltinis — reikia tik 
išeiti iš tų siaurų sienų ir pa
sižvalgyti — atsivers turtin
gas subtilaus grožio formų pa
saulis. Medinė kaimo statyba, 
senovinės klėtys, miestelių me
dinės bažnyčios, varpinės ir 
sinagogos, koplytėlės ir kry
žiai, — jau sudaro lietuviš
kų formų lobyną; medžio rai
žiniai ir juostų raštai — pa
tiekia tiesiog neapžvelgiamą 
turtą, kurį kūrėjo įkvėpimas 
ir intuicija gali perkurti į 
naują lietuvišką meną.

Lieka dar vienas dalykas— 
tai architektūros kūrinių — 
trobesių — vieta ir jų tar
pusavis santykis. Galime pa
imti gražiausius daiktus, bet 
jei juos netvarkingai sumosi
me į krūvą, tai jokio grožio1 
nebus. Taip pat ir architektū- 

sukurti gra- 
galime juos 
ir išdailinti, 
kur papuolė 

ir nesiderins tarpusavyje 
aplinka — tai, nežiūrint 
skirų pastatų tobulumą, 
sime visumoje chaotišką 
dą. Tad reikia juos statyti pa
gal iš anksto paruoštą gerą 
planą.

Atrodytų, kam kalbėti apie 
taip savaime suprantamą da
lyką, kaip miestų ir miestelių 
atstatymas pagal tikslingai 
sudarytą planą? Bet, deja, 
reikia apie tai kalbėti ir kar
toti, ir niekada nebus perdaug 
apie tai pasakyta. Tiesa, kito
se tarybinėse respublikose 
miestų išplanavimo reikalas 
yra tinkamai įvertintas, ir ten 
vyksta intensyvūs sugriautų 
miestų planavimo darbai, ir 
tiems darbams sudaromos pa
lankios sąlygos. Tačiau pas 
mus dar permaža tuo reikalu 
parodyta supratimo ir susirū
pinimo. Pas mus dar atstaty
mas suprantamas gana primi
tyviškai, kaipo atstatymas su
griauto trobesio toje pačioje 
vietoje. Bet juk anksčiau, ka
pitalistiniais laikais ir pramo
nės pastatai, ir viešieji trobe
siai, ir gyvenamieji namai bu
vo statyti atsitiktinėse vieto
se ir dažnai tas vietas nulem
davo ne grožis, ne higiena, o 
kapitalisto kišenės sumetimai. 
Ir dabar, prieš atstatant, yra 
pats laikas pasvarstyti, ar fa
brikas senoje vietoje neken
kia aplinkai dūmais, triukšmu, 
ar toks trobesys nežaloja gra
žaus vaizdo, ar namai senoje 
vietoje netrukdo susisiekimui- 
ir 1.1.

Taigi, nuo to ir reikia pra
dėti mūsų krašto atstatymą. 
Reikia dabar mesti visas jė- 
gąs į sugriautų miestų ir mies
telių išpfanavimo darbus, rei
kia paruošti jiems visiems tin
kamus planus, kad jie atsista
tytų ne tokie pat chaotiški, 
kokie buvo prieš karą, d gra
žūs, harmoningi, atitinkantie
ji naujosios* epochos reikala
vimus. Statybininkų pareiga 
būtų kiekviena proga aiškin
ti tatai tiems, nuo ko parei
na vienoks ar kitoks atstaty
mas. Nes dažnai atstatymas 
pradedamas ne iš to galo: pa
skiriamos sumos įmonės atsta
tymui, skubinama pradėti jos 
atstatymo projektus ir grei
čiau vykdyti darbus,, o tuo 
tarpu paaiškėja, kad įmonei 
senoje vietoje atsistatyti'būtų 
perankšta, netikslu, arba jinai 
kenkia gyventojų sveikatai. 
Prasideda nervingi pasitarj-

Prieš šimtą metų pradėjo 
atsirasti nauja užsakinėto jų 
rūšis, kuri davė naują kryptį 
architektūrai. Tai pramonės 
ir prekybos aristokratija. Ar
chitektai pradėjo tarnauti ka
pitalistams; prasidėjo inten
syvi statyba trobesių, susie
tų su pramone ir prekyba — 
fabrikų, didžiulių parduotu
vių, bankų ir t. pan.

O dabar, socialistinės epo
chos pradžioje, architektūros 
kūrinių užsakytojas pasidarė 
darbo žmogus. Jr architektas 
dabar tarnaus nebe aristokra
tams ir kapitalistams, o dar
bo žmonių masėms, iš kurių, 
jis ir pats yra išėjęs. Dabar 
architektūrai turinį ir esmę 
suteiks darbo žmonių ben
druomenės, ir jos turi šven
čiausią teisę reikalauti, kad 
tas turinys atitiktų naująją 
epochą — kad jis būtų socia
listinis. O kad architektas ga
lėtų tobulai atlikti savo užda
vinį, jis turi persiimti socia
listinės architektūros princi
pais. Ir, čia Lietuvos architek
tai turi persiorientuoti — su
prasti, kad dabar jie tarnau
ja nebe kokiai išrinktai žmo
nių grupei, bet darbo žmonių 
masėms. Jie turi giliai suvok
ti šūkio “susirūpinimą^ žmo
gumi” prasmę. Nes dabarti
nės architektūros tikslas — 
sukurti jaukų, higienišką, gra
žų butą ir tokią pat darbo
vietę visiems žmonėms, o ne 
išrinktai žmonių grupei, kaip 
kad buvo anksčiau. Architek
tas turi suprasti naujojo i gy
venimo pagrindus, kad suge
bėtų sukurti tam gyvenimui 
tinkamus .rėmus.

Dabar dėl formos. Ji turi 
būti tautinė. Vadinasi, naujo
ji architektūra negali 'būti be
veidė 
dama 
turės 
nalia 
tautų 
gali būti unisono 
na tauta turi įnešti ką ji turi 
savo geriausio. Todėl dabar 
Rusijos architektas studijuoja 
rusiškosios architektūros pra
dus, Gruzijoje j ieškoma gru
zinų tautai savitų architektū
ros formų ir t.t.

Lietuvoje prieš šį karą lie
tuviškosios architektūros pro
blema architektų tarpe nebu
vo populiari. Įžymesnieji ar
chitektai, daugiausia baigę 
Vakarų Europos mokyklas, at
nešdavo į Lietuvą tarptauti
nio kapitalizmo pamėgtas for
mas, nebodami, ar tos formos 
derinasi su mūsų kraštovaiz
džiu, ar jos atitinka lietuvio 
psichiką. Ir tokiu būdu mūsų 
krašte atsirado pastatų, ku
rie lygiai galėtų stovėti Ko
penhagoje, Buenos Airese, ar 
kur Madagaskare. Mūsų la
biausiai užimtiems architek
tams nerūpėjo tautinis menas 
ir būdas tautinei architektū
rai kurti 
pėjo būdai gauti stambų už
sakymą ir atitinkamai riebų 
honorarą: šia kryptimi būda
vo padedama nemaža energi
jos ir sumanumo.

Ir šitoj vietoj Lietuvos ar
chitektams reikia iš pagrindų 
persiorientuoti. Mūsų archi
tektai perdaug atitrūko nuo 
kaimo, nuo masių, nuo darbo 
žmonių bendruomenės. Dabar 
reikia grįžti į ją, pasidaryti 
lietuviškojo meno kūrėju.
. Bet kaip gi pradėti kurti tą 
lietuviškąją architektūrą? Ar 
yra kokie nurodymai, recep
tai ? Į tai tegalima atsakyti, 
kad tikrojoje kūryboje jokių 
receptų negali būti. Jokiais 
įsakymais, Aplinkraščiais, jo
kiais kabinetiniais išgalvoji
mais lietuviškosios architektū
ros nepagaminsime. čia reikia 
rimto susirūpinimo, čia reikia 
nuoširdžių jieškojimų. Todėl 
mūsų tautinės architektūros

PAPRASTI DARBININKAI 
Nuolatinis Darbas. 

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

Telefonas MARKET 2-1600.
(Central R.R. of N. J., j Keamy Sta.) 
_________ •__________________________ (21»)

ateities 
jos žy

mės? Ji yra trumpai ir aiškiai 
suformuluota drg. Stalino žo
džiais: naujoji kultūra turi 
būti savo turiniu socialistinė, 
o savo 
dinasi, 
mes ir 
lauti.

Architektūros kūrinį — tro 
apsprendžia keturi da 

1) techniška konstruk 
atlikimas, 2) forma—

lykai 
cija ■ 
meninė grožinė kūryba, 3) tu
rinys — trobesio esmė, *4) 
vieta ir santykiai su gretimais 
trobesiais bei apjinka.

Pirmąjį veiksnį nulemia 
statybininkai — inžinieriai, 
konstruktoriai, meisteriai; nuo 
jų pareina trobesio kokybė 
techniniu atžvilgiu — medžia
gos patvarumas, konstrukcijų 
stiprumas, atlikimo dailumas 
ir aukšta darbo kokybė. An
troji sritis yra architekto sti
chija 
nininkas, kūrėjas turi suteikti 
trobesiui atitinkamą jo pa
skirčiai ir idėjai formą — jis 
atsakingas 
dalyką — 
sakytojas • 
besio sielą 
veiksnio nustatyme 
šio vietos ir jo harmoningu 

turi dalyvauti visi —- ii 
ir ekonomistas, ii

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Namo Ko-op. Bendrovė 

rengia pikniką, sekmadienį, spalių- 
October 7 d., 1 vai. dieną. Lietuvių 
Salės Darže, 243 Front St. Kviečia
me visus dalyvauti ir pasilinksminti 
sykiu su Liet. Namo Ko-op. B-vės 
nariais. Turėsime visokių skanių už
kandžių ir gėrimų. Svetainė randa
si ant didelės upės krantų. Šokiai 
prie geros muzikos. Beje, kad ir ly
tų, piknikas visvien įvyks.

Stovime prieš didelį užda
vinį — Lietuvos TSR sugriau
tų miestų, miestelių ir kaimų 
atstatymą. Tai tikrai didelis ir 
rimtas uždavinys. Jo negali-1 
ma spręsti vien tiktai techni
kinėje plotmėje. Sugriautų 
miestų ir miestelių atstatymo 
reikšmė yra kur kas didesnė 
— ji turi didelės kultūrinės ir 
net, galima sakyti, idėjinės 
svarbos. Juk architektūra yra 
kultūros reiškėją, ji daugiau 
už viską vaizduoja kultūros 
lygį — yra labiausiai mato
mas kultūros reiškinys. Todėl 
labai svarbu, kad naujoji ar
chitektūra tikrai atitiktų nau
josios epochos kultūrą.

O mes kaip tik stovime di
džios Naujosios Epochos 
goję. Griūva seni atgyvenę 
lykai 
nimo ir kūrybos sąlygos. Eina 
praeitin tai, kas sudarė ligšio
linės žmonijos įpročius — 
žiauri tarpusavė konkurenci
ja, eksploatacija žmogaus 
žmogumi, atskirų žmonių gru
pių, tautų ir rasių neapykan
ta. O ateina bendradarbiavi
mo epocha — ir ne tik paski
rų žmonių, bet ir tautų tai
kaus sugyvenimo ir glaudaus 
bendradarbiavimo era. šitokia 
naujoji gadynė sudarys nebu
vusias istorijoje sąlygas nau
jajai spcialistinei kultūrai su
klestėti. Tos didžios kultūros 
tikru atspindžiu turi būti toji 
architektūra, kurią sukursime, 
atstatydami mūsų 
miestus ir miestelius.

Kokia gi bus toji 
kultūra, kokios yra

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

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

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

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

rasi savo laimes, turtus j r slapty
bes, nuo taVęs paslėptas .............

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

ryta ................................................
Kapitonas Velnias, 400 pus]...............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 

odos išbėrimų ............ 1..................
Nuo Vcneriškų ir Vėžio. Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

liy, Vėžio, Rožės ir t.t. .............
Aukšto kraujo jntlteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ...............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyrllkiftno Pataisymai ..... .................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ..........................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin

ti lovoj, po ... ;........... ....(.... iį...^...
Nuo užsisenėjusio kataro, May Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ........ ..............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .....
Nuo romatišky sausgėlų .............. .
Plaukų augintojas, prašalina pleis

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

teršimo ............ ................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) ;........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap

degintų, nubrūžijimų, įsikirtimų ir 
taip toliau ......................................

M. ŽUKAITIS 
884 Dean 8t„ Spencerport, N.

VYRAI
NUOLATINIS DARBAS 
CHEMICAL OPERATORIAI 
MATERIALŲ KILNOTOJAI 

PEČKURIAI 
SARGAI

MERGINOS — Puikiausia Pokarine Ateitis 
OPERATORES

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)

DŽIULERIAI
Patyrę prie vyriškų ir moteriškų auksintų 

žiedų ir džiulerių. Nuolatinis darbas, 
gera alga, viršlaikiai.

CHURCH & COMPANY,
2 GARDEN ST., NEWARK, N. J.

(216)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
Mokinės ir merginos abelnam darbui.

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
JAY NOVELTY CO.,

101-03 103rd Ave., Ozone Park, L. I.
(215)

APVALYTOJAI IR DALIAI LAIKO 
MOTERYS, DARBAS MOKYKLOJE 

Gera alga. Kreipkitės Į 
CUSTODIAN, P. S. 64,

829 BELMONT AVE., BROOKLYN.
___________ ;__________________________ (217)

. 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)

APVALYTOJAI
KREIPKITĖS Į WAREHOUSE

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

MATYKITE MR. WILL.
___________ •_________________ (215)

LYDYTOJAI
PATYRĘ

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

TANK
150 RAILROAD AVE., 

PATERSON, N. J.
(215)

UW~UbsHy,,LitKu8*dsa Billy

• mai, ginčai, ir kariais pada- 
i romi neapgalvoti sprendfrnai.

Savaime suprantama, stab
dyti atstatymą dėl planų ne
buvimo ilgam laikui negalima, 
bet ir netvarkingo chaotiško 
atstatymo taip pat leisti ne
galima. Todėl reikia susirūpin
ti tuo visiems, kas tik turi 
reikalą su atstatymu — ne 
tik architektams, bet ir inži
nieriams, , statybininkams, ir 
vietos valdžios organams, ir 
komisariatams, ir vyriausybei. 
Reikia, kad visi suprastų rei
kalą pirma sukurti planą, ku-

. ris, anot drg. Stalino, yra įsta
tymas ir kurio privalu griež
tai laikytis. Dar pakartosiu— 
nuo to reikia pradėti atstaty
mo darbus ir tam paskirti ati
tinkamą dėmesį, susirūpinimą, 
ir sudaryti sąlygas tam darbui 
greičiau įvykdyti. Nes atsta
tytieji miestai ir miesteliai tu
rės atvaizduoti didžiąją so
cialistinę epochą ir jos naują
ją kultūrą.

REIKIA VYRŲ 
Nuolatinis pokarinis darbas

* Linksmas išlaukinis darbas 
Kreipkitės

TURNER BROTHERS NURSERY 
MONMOUTH & PARKER ROAD 

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

 (217) 
REIKIA FINIŠERIŲ IR ABELNAI SIUVĖJŲ 

t Nuolatinis Darbas.
DE VINCENZO & YULA, 

28-30 East 4th St., New York.
_____________________________________ (219)

KIAUŠINIŲ PATIKRINTOJAI 
RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI 

Paruošimui naujų rakandų pristatymam.
GERTZ DEPARTMENT STORE, 

162-10 JAMAICA AVE., JAMAICA, L. I. 
________________________________(217)

Patyrę. Gera Alga ir Darbo Sąlygos.
5 Dienų Savaitė. 1053 Raymond Blvd., 

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



i New Yorto^a^Zinioi
Prie Dovanų Lietuvos 

Žmonėms
LDS kuopų piknike, N. J., 

Tadas Kaškiaučius aukojo $2. 
Auka buvo gauta per V. Mi- 
kutaitytę jau po rinkliavos, 

. tad pikniko atskaitoje nepri- 
skaityta ir nepaskelbta.

★ ★ ★
Laisvės piknike, Brooklyne, 

nuo patersoniečių stalo buvo 
likę $5 ir per J. Bimbą per
duoti Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui. Ta auka su 
pikniko kitomis aukomis ne
buvo skelbta, nes rinkliava 
piknike buvo kitam tikslui.

S. -

Gavo Laišką iš 
Lietuvos

Aleksandras Velička, brook- 
lyniečiams gerai žinomasis 

, dainininkas ir organizacijų 
veikėjas, gavo nuo sesutės iš 
Veliuonos laišką. Sesuo pra
neša, kad jinai su vyru ir sū
neliu laimingai išgyveno karo 
audras. Tik fronto ten buvi
mo laiku turėję kelias savai
tes evakuotis (išsikraustyti ki
tur), pavargę. O ties Raudo
ne, Domicėlės Veličkienės tė
viške, kur ilgai stovėjo fron
tas, žmonės daug nukentėję.

Laiške suminėta gal poros 
desėtkų kaimynų ir giminių' 
šeimyniškos naujienos. Veliuo
niškiams tikrai bus įdomu pa
simatyti su Velička ir išgirsti 
naujienas.

Veličkai turi ir kitą smagią 
žinią. Jų kariškis sūnus Justi
nas neseniai rašė jam nieko 
daugiau nesiųsti, nes rengiąsis 
kelionei iš Europos namo. Jus
tinas ten būna antri metai.

AR NE LAIKAS JAU PATIKRINTI 
LIETUVAI DOVANU KVOTAS?

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyriaus 
ir New Jersey organizacijų] at
stovi! konferencijoj, įvykusioj 
liepos 15-tą, Brooklyne, buvo 
nusistatyta štai kokios kvotos:

Bayonne, — 500 svarų dra
bužių, 50 port] čeverykų, $100 
pinigais pirkimui galimų pirk
ti ir išsiųsti nauji] reikmenų.

Brooklyn su priemiesčiais—- 
2 tonus drabužių, tūkstantį 
porui čeverykų, $1,000 pini
gais.

Cliffside — 500 sv. drabu
žių, 20 p. čeverykų ii’ $100.

Elizabeth — toną drabužių, 
100 p. čeverykų ir $300.

Hillside—500 sv. drabužių, 
20 p. čeverykii ir $100.

Jersey City—500 sv. drabu
žių, 50 p. čeverykii ir $100.

Linden—500 sv. drabužių, 
25 p. čeverykų ir $100.

Newark-Harrison ir Living
ston — toną drabužių, 100 p. 
čeverykų ir $300.

Paterson — 500 sv. drabu
žių, 50 p. čeverykų ir $100.

Dešimtojo Siuntinio išsiunti
mo laikas artėja. Tas siunti
nys turėtų būti didžiausis, jei
gu norime suteikti Lietuvos 
žmonėms pagalbos prieš šią 
žiema, kuri dar tebebus vie- 
na iš sunkiausių. Kaip mūsų 
kvotos ?

Chicagiečiai, kaip teko ma
tyti Vilnyje, yra pasiskelbę 
pusantro mėnesio intensyvio 
vajaus. Tankiai skelbia dova
noms sunešti stotis. Stočių tu
ri 20. Ir žada mašinomis pa
imti dovanas. s) Br.

600 Ašmeną Bėdoje dėl 
Juodojo Turgaus

šeši šimtai asmenų didžiaja
me New Yorke ir apylinkėje, 
paskiausiu laiku patekusių į 
Kainų Administracijos tinklą, 
turės atsakyti už įvairius 
“griekelius.” Tarpe * tų esanti 
raketierių grupė, kuri per sa
vo rankas perleidusi apie 50 
milioni] falšyvų raudonųjų 
punktų ir tuo būdu pavogė 
nuo šeimynų galybes maisto.

Pieninių Prižiūrėtojai 
Ruošiasi Streikui

JIE LINKĖJO KOMUNISTAMS IR JU 
PARTIJAI MIRTIES, BET...

Prašo Farmeriams 
Talkininkų

New Yorko valstijos farme- 
riai iš miesto ar iš kur nors 
turi iki rugsėjo 15-tos gauti 20 
tūkstančių laikinų darbininkų 
nuimti nuo laukų derliui. Jei
gu jie tų talkininkų negaus, 
sako pranešimas, daug der
liaus suges, žus. O už tai at
sakysime visi negavimu pa
kankamai tų produktų ir, gal 
būt, aukštesnėmis kainomis, 
jeigu tų produktų labai što
kuos.

Taigi, turintieji liuoslaikio, 
išeidami farmeriams patalki
ninkauti, pagelbės farmeriams 
ir miestų gyventojams, Gi 
tiems, kurie svajoja kada nors 
ūkininkauti, būtų ir geras iš
bandymas savo norų ir pajė
gų, ištvermės, be kurios ne
gali būti gero ūkininko.

Laikotarpiu 15-tos iki 25- 
tos daugiausia reikės nuimti 
tomatės, komai, pyčės.

Prašymą pagelbininkų far
meriams paskelbė valstijinė 
Emergency Food Commission.

Atleidinėja Laivyno 
Siuvėjus

Penki šimtai Naval Clothing 
Supply darbininkų susirinko į 
protesto mitingą prieš atlei- 
dinėjimąHš darbų. Vedėjai tos 
Įstaigos stoties, 29th St. ir 
Third Ave., New Yorke, pri
pažinę*, kad iki rugsėjo 25-tos 
tikimasi atleisti apie 1,000 
darbininkų.

Windsoro kunigaikštis su 
žmona, gyvenę New Yorke 
nuo jo rezignavimo iš Baha
mas gubernatorystės, išplauk
sią Europon iš New Yorko lai
vu Argentina šį penktadienį. 
Laivas karo laiku buvęs, ir da
bar * tebesąs tarnyboje armi
jai, bet vežiojąs ir po mažą 
skaičių civilinių.

Hitleris, Musšolinis ir viso 
pasaulio aršiausi, žmogžudžiai 
ir jų pakalenijos aršiausia ne
kentė komunistų. Ir ne tik lin
kėjo jiems mirties, bet patys 
miliomi žmonių žudystes pra
dėjo nuo atakų ant komunis
tų, o tuos prašalinę iš kelio 
puolė unijas, visus kitus de
mokratiškus žmones ir ištisas 
tautas.

Amerikos fašistai ir visi re
akcininkai elgiasi taip pat. 
Juo aršesnis reakcininkas, 
darbo žmonių ėdikas, tuo la
biau puola komunistus.

Vien tik tas faktas turėtų 
mums parodyti, kad liaudies 
kova prieš fašistmius reakci
ninkus ir visokius pavergėjus 
ir išnaudojimą privalo prasi
dėti nuo stojimo su komunis

tais, rėmimo jų darbų.
šio antradienio vakarą, rug

sėjo 18-tą, Madison Square 
Gardene įvyks masinis mitin
gas minėti Amerikos Komunis
tų Partijos 26 meti] sukaktį^ 
ir pareikšti Komunistų Parti
jos planus veikimui už darbus 
su žmoniška alga visiems, pa
reikšti žygius už išlaikymą 
taikos.

Ruoškitės dalyvauti tame 
mitinge, kvieskite kitus! Įsigy
kite tikietus iš anksto pas Lie
tuvių Komunistų Kliubo na
rius. Kaina 60c ir $1. Kadan
gi sėdynės perezervuotos, tu
rėdami iš anksto tikietą anks
čiau įeisite, pasirinksite ge
resnę vietą. Prašome ir tiki
mės jūsų talkos.

L.K.K. Valdyba.

Pieninių inžinieriai, pečku- 
riai ir prižiūrėtojai pereitą 
pirmadienį savo mitinge nu
tarė skelbti streiką už 30 die
nų, jeigu pirm to laiko savi
ninkai nebus išpildę reikala
vimų.

Tarpe užstreikuosimų yra 
dvi didžiosios pieno pristaty
mo firmos, Borden’s ir Shef
field’s, taipgi keliolika smul
kesnių firmų.

Unijistai reikalauja numa
žinti darbo valandas nuo 48 
iki 40 savaitėje, pakėlimo al
gos po $5 iki $7.50 per savai
tę, 11 šventadieniii su alga, li
goje pašalpos.

Kompanijos jau sutikusios 
pridėti po $2.50 algos ir 6 ap
mokamas šventes, bet darbi
ninkai savo mitinge atsisakė 
priimti tik tiek.

Pereitą antradienį paskelb
ta, kad valstijinė Tarpininka
vimo Taryba pasisiūlius tar
pininkauti iširišti ginčą be 
streiko.

Jaunuolis James J. Wagner, 
medikališkai iš tarnybos at
leistas jūrininkas, prisipaži
nęs prie virš dėsėtko padegi
mų įvairiose dalyse Long Is
land gelžkelio stoties, Brook-

Jefferson Mokykloje ir 
Darbininkai Mokinasi

Visokių Mokslų
*• _J____________ ■

Dr. Howard Selsam, Jeffer
son School of Social Science 
direktorius, skelbia, kad nuo 
mokyklos atsidarymo prieš 
porą metu jau turėta apie 25 
tūkstančiai studentų.

Mokykla rahdasi 575 Sixth 
Ave., New Yoirke. Šio rudens 
terminui, kuris prasidės rug
sėjo 24-tą, taipgi turi daug 
žymių mokytojų iv virš šimtą 
skirtingų kursų, visokiomis 
vakarinėmis ir dienos valan
domis, iškaitant šeštadienius. 
Kaip valandos, taip ir mokes- 
tys už' mokslą pritaikytos taip, 
kad būtų, pasiekiamos kiekvie
nam darbo žmogui, norinčiam 
prasisiekti žinojime. Be kitų, 
yra muzikos ir vaidybos pa
mokos, taipgi kalbų ir įvai
riausiais socialio mokslo klau
simais.

Lankėsi Pbiladelphijoj 
Ir Washingtone

Praeitą antradienį ir trečia
dienį Eva Mizarienė (savo 
darbo reikalais) lankėsi Phi- 
ladelphijoj ir Washingtone. 
Washingtone, sakė ji, žmonių 
“perteklius” dar vis labai di
delis ir atvykusiajam iš kitur 
nėra lengva gauti viešbutyje 
kambarys.

i
DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: PepsVCola New York Bottling Company

Kas Nenori Pelno?
Kada perkainuojama mėsa, 

kiti maisto produktai ir šiaip 
reikmenys, jų perkainuotojai 
sako turėję tą daryti, nes ki
taip negavę nuo perkupčių 
prekių.

Ana diena iš New Yorko 
centro Kainų Administracija

pašaukė teisman ir nubaudė 
11 garadžių ir automobiliams 
pastatyti plotų savininkus po 
$10 iki $25. Tūlus baudė už 
vengimą išstatyti kainas, ki
tus už perkainavimus automo- 

| bilistams. Vienas iš tų nubaus
tųjų imdavęs net po 10 centų 
per valandą virš Kainų Admi- 

’ nistracijos leistų kainų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
t

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

l

10 Tūkstančiy Malioriy Išeina į Streiką
_________________________ f_________

šiuos žodžius rašant, rugsė
jo 13-tos rytą,' buvo tikimasi 
streiko dešimties tūkstančių 
maliorių, priklausančių AFL 
unijoje — Brotherhood of 
Painters, Decorators and Pa
perhangers. Unija yra dalimi 
kovingos Devintojo Distrikto 
Tarybos, kurios sekretorium- 
iždininku yra Louis Wein
stock, plačiai žinomas ilgame
tis darbininkų vadas.

Weinstock sako, kad unijis-

tų kantrybė išsibaigė po kelių 
mėnesiui bandymo ir negalėji
mo su bosais susitarti be strei
ko. Samdytojai atmetę unijos 
reikalavimus užtikrinti darbą, 
nustatyti produkcijai ribas, 
duoti atostogas su alga, įsteig
ti sveikatos ir gyvasties ap- 
draudą, pakelti algas pustre
čio nuošimčio ir samdyti ve
teranus iki 10 nuošimčiu] visi] 
darbininkų skaičiaus.

lyne.
Navy Yardo apylinkėje vei

kęs patvarkymas uždaryti ta
vernas 1 vai. po pusiaunakčio 
dabar panaikintas.

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PUR1CKĮ
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BBOOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. G-8629

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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-VALAiNDUb. j 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

Gal Jie Nepyks
Jeigu jūs nebarsite, gal ir 

biedni mažiukai zebrai ne
pyks už sumaišymą “pavar
džių” ir pastatymą jų prieš 
darbininkus. Be abejo, jie la
bai to nenorėtų.

Minint New Yorko republi- 
koni] laikraščio Herald Tribu
ne prilyginimą darbininku] prie 
peraugusiais kaklais gyvūnų 
vakar dienos Laisvėj buvo pa
sakyta, jog prilyginami zeb
rams. Tikrenybėje, tais ne- 
lemton pozicijon pastatytais 
gyvūnais buvo marguolės ži- 
rafės. 

s •

Policisty Specialė
Pareiga

Radio policistai John Clark 
ir James Smith atliko akuše
rės pareigas Mr. ir Mrs. Tay
lor šeimai, 320 W. 52nd St., 
New Yorke, priimdami jiems 
naujagimę dukrytę.

Policistams, ' sakoma, sun
kiausia dalis pareigos buvusi 
išeiti iš stubos, prie kurios jau 
buvo susirinkę apie 200 kai
mynų pasveikinti policistus už 
jų speciališką, gerai atliktą 
pareigą.

Tolima Viešnia

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

S150

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-
esant ir 

tokid

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.,,Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

lZaT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

X

Rugsėjo 13-tą Laisvės įstai
gą atlankė Ona Deltuvienė iš 
HanoVer, Md. (Baltimorės). 
Buvo atvykusi į savo pusse
serės, Onos ir Vinco Kunickų 
sūnaus laidotuves. Kunickų 

■jaunas sūnus Juozas mirė mi- 
litariškoje tarnyboje. Viešnią 
atlydėjo brooklynietė Elzbie
ta Granickas. >

Notice is hereby given that Italian 
American Wine Qo., 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)

PARDAVIMAI 
« Parsiduoda valgomų daiktų krau

tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikos per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(215-217)

PAJIEŠKOJIMAI
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 j 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 GOŠTAUTIENfi,
284 Scholės St., Brooklyn, N. Y.

(214-215)

fe

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499. x

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam. 
+ 

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: KVergreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists • 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
===

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HOH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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