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Jis taikomas su šventėmis— 
Thanksgiving Day, — kad 
švenčių proga būtų lengviau 
žmonėms iš darbo išlikti ir su
važiuoti. Taigi jis įvyks š. m. 
lapkričio 23 ir 24 dd.

Suvažiavimas šaukia mas 
Pittsburgh an.

Kodėl Pittsburgh an ?
Todėl, kad šis miestas geo

grafiškai stovi beveik pačia
me “lietuviškosios Amerikos” 
centre.

J Pittsburgh ą suvažiuoti 
lengva iš visų Amerikos pusių 
—Chicagos, Detroito, Cleve- 
lando, Bostono, New Yorko, 
Philadelphijos, Baltimorės.

Pačiame Pittsburghe ir jo 
apylinkėje gyvena daug lietu
vių ir patys pittsburghiečiai 
jau seniai reikalavo, kad pas 
juos turėtų būti šaukiamas ki
tas demokratinių lietuvių su
važiavimas.

Neužilgo draugijos, kliubai 
ir organizacijų kuopos gaus 
o f i c i a 1 i n ius Suvažiaviman 
kvietimus, kuriuose bus pa
teiktas Suvaživaimo darbų 
dienotvarkis, taipgi nurodyta 
delegatų rinkimo proporcija.

Mes norime, kad mūsų vei
kėjai, kad draugijų bei kliu- 
bų valdybos, įvertinančios šį 
suvažiavimą, jau dabar apie 
tai galvotų ir prie suvažiavi
mo ruoštųsi.

Suvažiavimo šaukėjai trokš
ta, kad mūsų didmiesčiai, Chi- 
caga, Detroitas, Clevelandas, 
Bostonas, Brooklynas, Phila- 
delphija ir Baltimore su savo 
apylinkėmis turėtų skaitlingas

Važiuotė (transportacija) 
šiandien jau palengvėjo. Jei 
ne kitaip, galima suorgani
zuoti speciališki busai.

«
t Antrasis Demokratinių 
, tuvių Suvažiavimas buvo

rytas šaukti 1944 metais. De
ja, vyriausybė tuomet buvo 
uždraudusi bent kokius suva
žiavimus šaukti (kuriuose da
lyvautų daugiau, kaip 50 as
menų), nes važiuotės priemo
nės buvo 
reikalais.

Mes to 
kėmės ir
nešaukėme, nors tūlų kolonijų 
veikėjai mus “bombardavo” 
raginimais jį šaukti.

Dabargi esame laisvi suva
žiavimą šaukti ir mes jį šau
kiame, pasitikėdami, kad jis 
bus didelis atstovybe, delega
tais, ir brandus savo tari
mais, savo darbais.

mie-

labai užimtos karo

patvarkymo ir lai
dei to suvažiavimo

l

Dr. A. L. Graičiūnas rašo:
“Pastebėta, kad š. m. lap

kričio 23 ir 24 dd. Pittsbur- 
ghe įvyks demokratinių lietu
vių seimas. . . Mano nuomo
ne, šis Antrasis Demokratinių 
Amerikos Lietuviu Seimas tu
rės didžiulės reikšmės ir svar
bos . . . Motulė Lietuva įkūny- 
jo naują santvarką savo šei
moj . . . “Kontinuitetas” sutru
ko, tik savo smarve užnuodi
jo kai kuriuos motulės Lietu
vos vaikus...”

Iš kariuomenės paleidžiama 
vis daugiau ir daugiau vyrų, 
jų tarpe lietuvių veikėjų.

Draugijos, kliubai ir orga
nizacijų kuopos, galvodamos 
apie siuntimą savo atstovų į 
Antrąjį Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, privalo dėti pa
stangų eks-kareivių 
Suvažiavimam

Darykime viską, 
daugiau eks-kareivių 
į visuomeninį, 
darbą.

prisiųsti

kad juo 
įtraukus 

į organizacinį

Tarybinė Lietuvos vyriausy
bė apdovanojo Šimtus Lietuvos 

(Tąsa.5-me pusi.)
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Maskva Peikia Pranašai! j an 
čius, kad Kiti Talkininkai 
Nesusitarsią su Sovietais

Sovietu Mokslininkai
Patys Surado Atom- 

Bombų Slaptybę
London.— Maskvos radi- mus, kaltinančius Sovietų 

jas nupeikė rašy
mus tūluose užsie
niniuose laikraščiuose, būk 
kilę nesutaikomi skirtumai komisaras Molotovas kon-
užsieninių ministerių kon- ferencijoje pastebėjo kitų 
ferencijoje Londone tarp 
Sovietų atstovų, iš vienos 
pusės, ir keturių kitų di
džiųjų talkininkų, iš antros. 
Sovietų komunistų laikraš
tis Pravda dėl to rašo:

“Niekas neabejojo, jog 
konferencijoje bus keblu-1 
mų. Svarstytinų klausimų 
painumas buvo ma
tomas. Tačiau patyrimai
iš didžiųjų valstybių bend- ; jog įsikūrė nauja Siamo- 
radarbiavimo duoda užten- j Thailando valdžia, pieti- 
kamą nurodymą įsitikini- : niai-rytinėje 
mui, jog nėra jokių nenu- premjeras 
galimų kliūčių.”

Azijoje. Jos 
yra Ni Semi 

Kromo, vadovavęs tautinei 
Pravda paneigia tvirtini- kovai prieš japonus. 
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Chinų Komunistai Tikisi Susi
taikyt su Chiang Kai-sheku

C h u n g k i n g. —Chi
nų komunistų vadas 
Mao Tse-tung pareiškė, jog 
negalima leisti suimti dery
bom tarp Chiang Kai-she
ko centralinės Chinijos val
džios ir chinų komunistų iš 
šiauriniai - vakarinės Chi
nijos (Yenano). Jisai sakė, 
komunistai visais galimais 
būdais stengsis išvengti na
minio chinų karo. Minimos 
derybos tęsiasi jau kelios 
savaitės.

Mao Tse-tung pranešė, 
jog komunistai darys nuo
laidų kas liečia savo kariuo
menės išvaduotose nuo ja
ponų srityse, jeigu Chiang 
Kai-sheko valdžia su savo 
Kuomintago partija paten
kins sekamus reikalavimus:

Kuomintangas turi pri
pažinti žmonių išrinktas 
valdžias šiaurinėje Chinijo-

HIROHITO MATYSIS 
SU GENEROLU 
MacARTHURU

Tokio, rugs. 24. — Japo
nijos imperatorius Hirohi
to pakviestas į Amerikos 
ambasados rūmą sostinėje 
Tokio pasikalbėti su gene
rolu MacArthuru. Neskel
biama, kada įvyks jųdviejų 
pokalbis.

Atsakingi japonų valdi
ninkai užginčijo gandus, 
kad Hirohito ketinąs aplei
sti sostą.

Japonai paskleidė paska
tos, kad Hirohito norėjęs 
išvengti karo su Jungtinė
mis Valstijomis, bet nepa
jėgęs sulaikyti savo kari
ninkus.

WASHINGTONO PATVARKYMAI MAC ARTHURUI DĖLEI POLITIKOS JAPONIJOJ
Washington. — Paskelb

ta patvarkymai, kuriuos 
prez. Trumanas pasiuntė 
gener. MacArthurui rugp. 

29 d., būtent:
Esamoji Japonijos val

džia gali būti naudojama, 
bet ji neturi būti remiama.

Pritarti tokioms japonų

l

Sąjungą už nesusitarimus 
toje konferencijoje.

Sovietų užsienio reikalų 

kraštu užsieniniams minis- 
teriams: “Gal jūs manote, 
kad aš čia teisiamas.”

Pranešama, jog konfe
rencija pasibaigs už trijų- 
keturių dienų.

NAUJA THAILANDO- 
SIAMO VALDŽIA

London. — Pranešama 

je ir leisti jiems bendradar
biauti japonų nuginklavi
me.

Turi būti nubausti chinų 
išdavikai, vadovavę japoni
škų pastumdėlių valdžiai 
Nanking^

Įvairios tautinės armijos 
(taigi ir komunistų) turi 
būti teisingai perorganizuo
tos.

Chinijos valdžia turi gin
ti demokratines žmonių tei
ses. )

Kuomintango partija turi 
įsteigti 
valdžia.v

Visos
ki pat 
valdžios turi būti išrinktos 
per visuotinus, lygius ir 
slaptus balsavimus.

Nofs derybose tarp 
Chiang Kai-sheko valdžios 
ir komunistų yra didelių 
kliūčių, bet jos neturi būti 
pertrauktos, kaip užreiškė 
Mao Tse-tungas.

demokratinę šaliai

vietinės valdžios i- 
centralinės krašto

RIBBENTROP GAL IŠDUOS 
ANGLIJOS DIDIKUS 

NACIU SĖBRUS
London. — Von Ribben- 

tropas, buvęs Hitlerio už
sieninis ministeris, laukia 
^teinančio Nuernberge tei
smo sau ir kitiems kari
niams vokiečių kriminalis
tams. Belaukdamas, jis grą- 
sina paskelbti vardus auk
štųjų Anglijos ponų-torių, 
kurie asmeniniai draugavo 
su Ribbentropu, kada ang
lų valdžia darė naciams 
nuolaidas. Anglijos valdo
vai tada stengėsi užgerinti 
Hitlerį visų pirma Čecho- 
slovakijos lėšomis.

valdžios atmainoms, kurias 
darytų Japonijos žmonės ar 
valdžia, siekdami suvaržyti 
feodalinius (baudžiaviškus) 
ir fašistinius palinkimus.

Jungt. Valstijos vykdys 
tokią politišką, kad būtų su
ardyti didieji fabrikantų ir 
bankų sąryšiai, kurie val-

London. —, Sovietų mok
slininkai surado svarbiau
sią atominės bombos slap
tybę bent pirm šešių mėne
sių, kaip tvirtino londoniš- 
kis Sunday Pictorial laik
raštis praeitą sekmadienį.

“žinios apie tą atradimą 
buvo paskelbtos viename 
rusų laikraštyje 1945 m. 
kovo menesį/* rašo Londo
no Sunday Pictorial.

To sovietinio laikraščio 
egzempliorius pasiekė Lon
doną “netrukus po Penkių 
Didžiųjų (valstyb. užsieni-

PREZID. TRUMANAS AS
MENIŠKAI SPRĘS ATOMU 

JĖGOS KLAUSIMI
Washington. — Prezi

dentas Trumanas pasiims 
sau pilną asmeninę atsako
mybę kas liečia tolesnį ato
minių bombų išvystymą ir 
atomų jėgos naudojimą. 
Taip prezidentas sakė laik
raščių reporteriams sekma
dienį.

Trumanas pareiškė, jog 
kada ateis laikas, jis pats 
padarys sprendimą dėlei a- 
tominės bombos. Sprendime 
jis atsižvelgs į Amerikos- 
gerovę ir į jos. užsieninės ir 
naminės politikos reikalus.

ANGLIJOS VALDININKAS 
RAGINA DAR PALAIKYTI 
ATOM-BOMBŲ SLAPTYBĘ

London. — Sir Stafford 
Cripps, prekybos tarybos 
pirmininkas Anglijos val
džioje, sakė, jog Anglija, 
Amerika ir Kanada turi 
dar keletą metų palaikyti 
atominės bombos slaptybę. 
Cripps, vienas iš žymiųjų 
Darbo Partijos vadų, pagei
davo, kad tuo tarpu būtų 
sudaryta valstybių sutarti
nė, kuri be karų išspręstų 
tarptautinius klausimus.

Viešai kalbėdamas New
castle, Cripps sakė: “Berg
ždžia būtų svajonė manyti, 
kad šis sekretas galįs būti 
visuomet išlaikytas nuo ki
tų kraštų; tuščias dalykas 
manyti, kad atominių bom
bų dirbimas būsiąs toks 
keblus ar brangus, kad bet 
kuri kita didžioji valstybė 
negalėsianti jų pavartoti.”

Jeigu įvyktų kitas karas 
per 10 metų ar vėliau, tai 
kariautojai iš abiejų pusių 
turėtų kur kas pražūtinges
nes atominės bombas, negu 
tos, kurios buvo panaudotos 

dė didžiąją dalį Japonijos 
pramonės ir prekybos.

Atlyginimai už užpuoli
mą bus imami iš japonų 
nuosavybės, esamos kur ki
tur, o ne naminėse Japo
nijos salose.

Panaikint militarizmo ir 
kraštutinio nacionalizmo

įį/j 

nių ministerių) konferenci
jos atsidarymo”, pastebi 
Londono Sunday Pictorial: 
“Atrodo, jog Washingtonas 
to nežinoję.”

(Pirmoji bandomoji ato
minė bomba išsprogdinta 
šiemet liepos 16 d. ameriki
nėje New Mexico valstijo
je. Rugpjūčio 6 d. atomų 
bomba faktinai sunaikino 
stambų Hiroshimos miestą, 
o kita atominė bomba rug
pjūčio 9 d. beveik nušlavė 
Nagasaki miestą, Japoni- 
joj.)

Trumanas priminė, jog 
Civilio Karo metu prezi
dentas Lincolnas savo atsa
komybe išleido Pareiškimą 
dėlei Negrų Išlaisvinimo, 
nors Lincolno ministerių 
kabinetas nubalsavo prieš 
tą pareiškimą.

Praeitą penktadienį pre
zidentas Trumanas su savo 
kabinetu svarstė atominės 
jėg^>s sekretą ir klausimą, 
ar perleist Sovietų Sąjungai 
tą slaptybę. Klausimas pa
liktas be išsprendimo.

prieš japonų miestus Hiro- 
shimą ir Nagasaki, kaip 
teigė Cripps: “Tatai reiš
kia, jeigu įvyks kitas ka
ras, tai mūsų civilizacija 
bus sunaikinta.”

Egiptėnai Reikalauja 
Ištraukt Angly Ar

miją iš Egipto
Alexandria, Egiptas. — 

Egipto ministerių kabine
tas išleido pareiškimą, ku
riuo ragina ištraukt anglų 
kariuomenę iš to krašto ir 
prijungt Egiptui Anglų- 
Egiptėnų Sudaną. Egipto 
vyriausybė siūlo Anglijai 
derybas ryšiams sustiprinti 
tarp tų dviejų talkininkiš- 

Washington. — žadama 
paliuosuoti nuo gabenimo į 
užjūrius tuos kareivius, ku- smeigta, bet jai pavyko gy- 
rie turi 36 tarnybos punk
tus arba 37 metus amž.

mokymas ir darbūs iš japo
nų švietimo sistemos.

Japonijai, galų gate, bus 
leista iš naujo sumegs ti 
normalius prekybos ryšius 
su pasauliu; bet kol Japoni
ja bus užimta, tai bus tin
kamai kontroliuojamas jos 
pirkimas žaliųjų medžiagų

Senato Komitetas Svarsto 
Sumanymą dėl Būtinos 65 
Centų Valandinės Algos

Sen. Pepperio sumanymą

Atsidaro Pasaulinė Darbo Unijų - 
Konferencija Paryžiuje

Washington. — Senato stovas Cl. T. Murchinson ir 
komitetas darbo ir apšvie- kiti samdytojų atstovai, 
tos klausimais pradeda 
svarstyti demokrato sena- dėlei tokios algos remia 
toriaus Claude Pepperio | darbo department© sekre- 
sumanymą kongresui — torius L. B. Schwellenbach 
nustatyti ne mažiau kaip ir Kainų Administracijos 
65 centus būtinai mokėtinos galva Chester Bowles. Se- 
darbininkui valandinės al-'natorių komitete kalbės už 
gos. CIO unijų pirmininkas šį sumanymą- ir New Yor- 
Philip Murray, Darbo Fe- Į ko miesto majoras La Gu- 
deracijos pirmininkas Wil- ; ardia, prekybos sekretorius 
liam Green ir Traukinių: Henry Wallace ir vyskupas 
Darbininkų Brolijos pirmi-; Oxman, Federalės Bažnyčių 
ninkas A. F. Whitney ra- Tarybos vadas, 
gins kongresą greitai išlei-' -------------
sti įstatymą pagal šį suma-, London. — čia daroma 
nymą. Prieš nustatymą bū-! anglų-amerikonų sutartis 
tinos 65 centų valandinės:dėlei žibalo versmių išnau- 
algos kalbės Nacionalės dojimo užsieniuose. 
Fabrikantų Sąjungos pir-į -------------
mininkas Ira Mosher, med-; Plečiasi žibalo darbininkų 
vilnės audimų pramonės at-'streikas vakaruose. >

Paryžius. — Šį antradie- į niai būtų tie, kuriuos pasiū- 
nį Paryžiuje prasidės ant-'lė įvairių kraštų darbo uni- 
roji Pasaulinė Darbo Uni-;jų atstovų susirinkimai 
jų konferencija. Atvyksta Washingtone ir Oaklande, 
koki 300 delegatų iš 46 ša- Calif.
lių.. Jie atstovauja apie 60 Paryžiaus konferencija,
milionų unijistų.

Konferencija stengsis pa
gaminti konstituciją tarp
tautinei unijų sąjungai. Pa
matiniai konstitucijos des

Kairiųjų Laimėjimai
Francijos Rinkimuose
Paryžius.— Pradinės ap

skričių rinkimų pasėkos 
Franci jo j rodo, jog Socia
listai laimėjo gal 50 vietų, 
radikalai ir radikalai-socia- 
listai 48 ir komunistai 10 
vietų. Tarp išrinktų yra 
Ed. Herriot, Lyon miesto 
majoras, buvęs Francijos 
premjeras.

Graikijos streikieriai kai 
kur laimi, 

t _ ______
JAPONAI MĖTĖ ORAN IR 

DURTUVAIS SMAIGE 
CHINŲ KŪDIKIUS

Singapore. — Japonai 
1942 m. Batupahat srityje, 
Malajų pussalyje, urmu iš- 
žudė daugiau kaip 800 chi- rįog nustaty^Os paskirų vai 
nų, vyrų, jnoterų ir vaikų/g^.-«u įstatymais. 
Tatai liudija viena įsukusi! * 
moteris.

Ji sako, kad japonai mė
tė oran chinų kūdikius ir 
durtuvais “gaudė” krintan
čius žemyh. Pati liudytoja 
buvo 10 kartu durtuvais

vai iššliaužti iš skerdynės 
vietos.

ir kitų dalykų iš užsienių, 
taikos meto reikalams; taip 
pat bus kontroliuojami dir
binių išgabenimai iš Japo
nijos.

Turi būti panaikinta Ja
ponijos armija, laivynas, o- 
ro jėgos, slaptosios polici
jos organizacija ir civile a-

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

ir dėlei teismo Japo-
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tarp kitko, svarstys tokius 
klausimus: D a r b ininkų
vaidmuo pokariniame ats- 
teigime; tinkama pasauline 
taiką; rezoliucijos dėlei In
di j o 
nijos imperatoriui Hirohi- 
tui, kaip kariniam krimina
listui, ir reikalavimas paša
linti Ispanijos diktatorių 
Franko.

Nuo Jungt. Valstijų uni
jų atvyksią 25 pasiuntiniai, 
o nuo Sovietų Sąjungos 50.
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KONGRESMANŲ KO
MITETAS SVARSTO

BEDARBIŲ EILIŲ
C

I

J

Washington. — Kongres- 
manų komitetas šį antradie
nį pradeda svarstyti suma
nymą, reikalaujantį mokėti 

s bedarbiui iki $25 avaitinės 
i pensijos iki 26 savaičių per 
metus. Sumanymas siūlo, 

i kad Washingtono valdžia iš 
savo iždo padengtų page
rintos bedarbių apdraudos 
lėšas, virš tų pensijų, ku-

i 
H
I
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Senatas praeitą savaitę 

sudarkė tokį sumanymą. 
Jis nutarė, kad ir toliau bū
tų mokama tik tokios be
darbiam pensijos, kurias 
skiria valstijiniai įstaty
mai ; knatas tik sutiko, kad 
šalies valdžia gali savo lė
šomis pratęsti tų pensijų 
mokėjimą iki 26 savaičių.

U

viacija (orlaivininkystė).
Jeigu kiltų skirtumai 

tarp didžiųjų talkininkų dė
lei politikos Japonijos, tai 
generolas MacArthur turė
tų “vadovautis Jungtinių 
Valstijų politika,” sako 
Baltojo Rūmo Pareiškimas.

■J:
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Sako: MacArthuras Imsiąsis 
Griežtą Priemonių

Pasikalbėjime su United Press pre
zidentu, Hugh Baillie, gen. Ma^cArthu- 

' ras pareiškė, kad Japonija būsianti pa
daryta ’visiškai bejėgė, nuginkluota ir 
pastatyta tokioje padėtyje, kurioje ji 
būdama, niekad negalės ateityje pradėti 
karo prieš Ameriką ir kitas šalis, kaip 
pradėjo praeityje. Ji būsianti nugink
luota, nubiedninta ir sudemokratinta. 
Generolas’ taipgi pareiškė, kad jis veik
siąs pagal Jungtinių Tautų nustatytą
sias gaires; jis savo jokios politikos ne
naudosiąs, nes jo, kaipo Jungtinių Tau
tų valios vykintojo, uždavinys esąs tik 
tai, kas įsakoma Jungtinių Tautų.

Matyt, šį pasikalbėjimą gen. MacAr- 
thura/ padarė tuo sumetimu, kad atsa
kyti savo kritikams Amerikoje ir kitur,‘ 
kurie jam primesdinėjo peršvelnų elgesį 
su japoniškais viešpačiais.

z Amerikos Armėnai Veikia
Amerikoje gyvena nemažai armėnų, 

kurie čia yra susipratę ir palaiko savo 
organizacijas. Būdami gerais amerikie
čiais, jie, tuo pačiu sykiu, sielojasi ir 
tarybinės Armėnijos respublikos reika
lais, savo tėvų žemės reikalais.

Šiomis dienomis buvo .paskelbta spau
doje, kad Amerikos Armėnų Tautinė 
Taryba įteikė Užsienio Reikalų Ministe- 
rių konferencijai Londone memorandu
mą, raginantį šią Tarybą, kad būtų pri
jungtos tarybinei Armėnijai Kars’o ir 
Ardahano sritys, kurias iki šiol tebeval- 
do Turkija. Paminėtosios sritys yra ap
gyventos armėnais, kuriuos turkai ver
gia, slopindami jų tautinę kultūrą, ne
leisdami jai pasireikšti.

Pasirodo, kad Turkija turi pavergusi 
apie pusantro milijono armėnų, kurie, 
sako paminėtoji Taryba, trokšta būti 
įjungti tarybinėn Armėnijos respubli
kom

Vadinasi, Amerikos armėnai, kaip ir 
Amerikos demokratinio nusistatymo lie
tuviai, gražiai darbuojasi savo tėvų 
krašto reikalais. Amerikos lietuviai, sa
vo Pirmąjame Demokratiniame ‘Suva
žiavime, kaip žinia, priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią įjungti tarybinėn Lietu
vos respublikon visas lietuviškąsias 
Prūsų Lietuvos sritis.

Lietuvių reikalavimas, atrodo, bus pil
nai įvykintas. Panašiai, tenka manyti, 
bus ir su demokratinio nusiteikimo A- 
merikos armėnų reikalavimais: anksčiau 
ar vėliai\Karso ir Ardahano sritys bus 
įjungtos tarybinėn Armenijon.

Atominės Bombos Paslaptis ir 
Taikos Reikalas

Vis daugiau ir daugiau atsiranda žmo
nių, raginančių mūsų vyriausybę ati
dengti Tarybų Sąjungai 'atominės bom
bos gaminimo paslaptį. Tarp' apdaires
niųjų žmonių yra ir buvusis vice-prezi- 
dentas Wallace, dabartinis komercijos 
sekretorius.

Mr. Wallace aiškiai sako: Neatidengi- 
mas Tarybų Sąjungai atominės bombos 
p&slapties neš ne gerą, bet žalą, nepa
sitikėjimą, nerimą. Na, o galutinoje iš
vadoje, Tarybų -Sąjunga, kurios techni
ka ir pramonė yra aukštai ištobulinta^ 
visvien tąją paslaptį susiras ir pati ato
minę bombą pasigamins.

Šitaip argumentuoja Mr. Wallace ir 
kiti uolūs taikos ir ramybės pasaulyje 

„ šalininkai.
Tačiau mūsų kariuomenės ir laivyno 

vadai, žinoma, ne visi, kalba priešingai: 
jie nenori, kad Tarybų Sąjungai paslap
tis būtų atidengta. Jie sutinka, jog Ta

Tokios mintys dabar vyrauja Wa
shingtone, kaip rašo New Yorko Times 
korespondentas Felix Belair, Jr.

Galutinoje* išvadoje, viskas priklauso 
nuo prez. Trumano. Tik jis gali tarti 
paskutinį tuo reikalu žodį. Kaip jis jį 
tars, sunku dabar pasakyti.

Mes jau esame tuo reikalu išsireiškę 
ir dabar savo nuomonę pridedame: ato
minės bombos paslaptis turi būti, ati
dengta visoms Jungtinėms Tautoms, tai 
yra, pačioms didžiausioms Jungtinėms 
Tautoms. Tik tuomet bus geresnis pa
sitikėjimas ir Visas reikalas ves į pasto
vesnę taiką.

Tie, kurie šiandien mėgsta didžiuotis 
atomine bomba ir ja grąsinti kitoms ša
lims, ypačiai Tarybų Sąjungai, siekiasi 
ne pastovios taikos, bet neramybių, ve
dančių į tretįjį karą.

Gi Amerikos žmonės nenori trečiojo 
pasaulinio karo. Jie nori taikos!

Kanados Dešinieji Pasitenkinę 
Anglijos Darbiečių Valdžios 

Politika
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:
“Krida pašklido žinios, kad Darbo 

Partija iššlavė čiorčilio valdžią, darbi
ninkų judėjimas labai nudžiugo. Atro
dė, kad prasidės nauja gadynė 'Europoj. 
Atrodė, kad darbiečių laimėjimas bus 
didelis smūgis atžagareiviams ir jų poli
tikai. Tikrenybėje, tačiau, ne visai taip. 
Kodėl? Todėl, kad Darbo Partijos val
džia turi ir neigiamų ypatybių.

“Labai charakteringai tas ypatybes 
iškėlė nekurie atžagareiviai komentato
riai. Wilson Woodside, Canadian Broad
casting komentatorius, štai kaip atsilie
pė apie Darbo Partijos laimėjimą:

“čiorčilis buvo populiarus britų tarpe, 
bet jeigu jo valdžia būtų pasilikus, būtų 
buvę labai sunku suvaldyti darbininkų 
nepasitenkinimą. Darbo Partijos val
džiai bus lengviau nuraminti darbinin
kus. Tokiu būdu bus mažiaū stEėikų ir 
^mažesnis bruzdėjimas prieš valdžią. Tas 
padės pergyventi tuos ekonominius^ sun
kumus, kurie dabar kamuoja Angliją.

“Antra, darbiečiai turi daugiau simpa
tijos Europos žmonėse. Jų laimėjimas 
Britanijoj sulaikys mases nuo kairės. 
Kitaip sakant, nuo komunistų/ Jo ma
nymu, darbiečiai arba socialistai yra 
vienintelė jėga Europoj del išlaikymo de- 
jnokratijos, supraskit, kapitalistinės de
mokratijos. Arba, socialistai yra kaip 
koks penicilinas apsaugojimui žmonių 
nuo kairiųjų idėjų.

“Tie du dalykai atžagareiviams išro
do daug svarbesni, negu darbiečių pla
nai nacionalizuoti nekurias industrijas, 
mainas ir susisiekimą. Matote, darbie
čiai nesirengia paimti be atlyginimo. 
Kita, veikiausiai mažai kas bus atlikta 
iki ateis kiti rinkimai, kada kapitalistai 
bus jau atsigavę. Jįe mano, kad iki to 
laiko darbiečių valdžia bus atšaldžiusi 
daugelį savo rėmėjų.

“Kad Woosideo viltys buvo pamatuo
tos, šiandien galime aiškiai matyti. Pro
fesorius Laski, Darbo Partijos Centro 
Komiteto pirmininkas ir jos žymiausias 
propagandistas, šiandien laksto po įvai
rius kraštus, kalbindamas7 socialistines 
partijas, kad jos mestų kooperaciją su 
komunistais.

“Socialistinių partijų išsiskyrimas iš
taip vadinamų tautinių frontų, kurių
programos radikališkesnės, negu socia
listų,, ir tokiu būdu suskaldymas liaudies 
jėgų, aišku, sudarytų prielankias sąly
gas kapitalizmo sutvirtėjimui. Toks ke- 
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lias gali prirengti kelią dešiniųjų laimė
jimui, kaip kad po pereito karo atsitiko 
Vokietijoj ir kitur.

“Aplamai imant, šaltai galvoją atža
gareiviai socialistuose mato įrankį ne
socializmui įgyvendinti, o. darbininkams 
apraminti ir kairėjimui masių užbėgti už 
akių. Ląbai galimas daiktas, kad taip ir 
atsitiks, jeigu Laskio ir kitų 'socialistų
vadų pastangos laimės.”
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INDIJOS KOMUNISTAI 
PASMERKIA ANGLIJOS 

DARBIEČIŲ PLANĄ
Daily Worker įdėjo nepa

prastai įdomų straipsnį In
dijos Komunistų Partijos 
sekretoriaus P. C. Joshi. Ji
sai rašo iš Indijos didmies
čio Bombay apie vėliausius 
Anglijos valdančiosios kla
sės planus nepaleisti iš sa
vo rankų Indijos. Tas tie
sa, kad dabar Anglijoj yra 
Darbo Partijos vadų suda
ryta vyriausybė, bet jinai 
tebetęsia Churchillo ir kon
servatorių politiką linkui 
Indijos.

Joshi sako:
‘'Britanijos darbiečių vy

riausybes pareiškimas dėl In
dijos yra aiškus pardavimas 
darbiečių solemniško pažado, 
kurį jie padarė išvakarėse rin
kimų Britanijos darbininkams, 
kurie prisispyrę reikalavo iš
spręsti Indijos klausimą ir su
teikti Indijai laisvę.

“Karaliaus , įgaliotinio pa
reiškimas, vardu darbiečių vy
riausybės, tai nėra paskelbi
mas Indijos nepriklausomy
bės, kurios trokšta Indijos 
žmonės ir visos jųjų partijos. 
Tai yra diplomatinis pakarto
jimas nusenusiu Crippso 
1942 metų deklaracijos, kurią 
visa Indija atmetė be jokių 
ceremonijų.

rinkimų. Tuo tarpu karaliaus 
įgaliotinis autorizuotas suda
ryti Pildomąją Tarybą, kuri 
turėtų visų didžiųjų partijų 
paramą. ; i ' * *

“Nepriklausomybės iliuzija 
sukurta pareiškimu mums, 
kad Britanijos vyriausybė ima 
svarstyti sutartį'tarpe Indijos 
ir Britanijos.

“Betgi ta įstaiga, kuri yra 
siūloma dėl pagaminimo ‘pil
nai savaivaldančiai Indijai’ 
konstitucijos, visiškai nede
mokratiška. Ji nėra paremta 
suaugusiųjų balsavimo teise. 
Indijos kunigaikštysčių atsto
vai bus paskirti jųjų dabarti
nių neatsakomingų valdžių, o 
ne laisvai žmonių išrinkti.

“Ta procedūra, kuriai pa
vesta pravesti gyvenimai! pro
vincijų apsisprendimo teisė, ir 
nedemokratiška ir neteisinga.

“Britanijos vyriausybė ži
no, kad kaip tik dėl tų prie
žasčių 1942 metais Ii\dijos 
Nacionalis Kongresas ir Mos
lemų Lyga tuos pasiūlymus 
atmetė, atseit, kad šitie pa
siūlymai neveda nei prie ne
priklausomybės, nei prie 
Moslemų valstybės.

“Todėl šių pasiūlymų pakar
tojimas parodo, kad Britanijos 
vyriausybė nelabai tetrokšta 
visas partijas suvienyti, kad 
jos pagamintų laisvės konsti
tuciją. Jai daugiau rūpi jas 
pakurstyti vieną prieš kitą ir 
laikytis imperialistinės politi
kos ‘padalink ir valdyk’.”

SAKO
kreipiasi į Indijos Naciona- 
lį Kohgresą ir Moslemų Ly
gą, kad jų vadai susiprastų 
ir liautųsi lošę į britų ran
kas. Jie turi liautis tarpe 
savęs kovoję. Jų tarpsavi- 
nė kova duoda progą Angli
jos konservatoriams prispir
ti darbiečių vyriausybę pa
dalinti Indiją į keletą 'vals
tybių, išvengti suteikimo 
Indijai nepriklausomybės ir 
tęsti pavergimo politiką.

“Mes kviečiami pasiimti at
sakomybę provincijų ministe
rijose tuojau po provincinių^ Toliau komunistų vadas

Kas Turite Senoviškos Lietuviy 
Literatūros, Perveskite į Lietuviu 
Literatūros Cen tralinį Archyvą

i

Pažangioji lietuvių visuomenė jau žino, kad Lietuvių 
Literatūros Draugija yra pasibrėžus įsteigti Lietuvių 
Literatūros Ųęntralinį Archyvą ir,surinkti į jį visus šioj 
šalyj išleistus lietuvių kaitoj leidinius: knygas, brošiū
ras, kalendorius, žurnalus; laikraščius, lapelius ir t.t.

Tam tikslui atsiekti tapo sudarytas Centralinio Archy
vo Komitetas, kurio, užduotis yra pirmiausia sukelti iždą 
su $1,500, o paskui surinkti iš pavienių asmenų ir orga
nizacijų literatūros leidinius į Centralinį Archyvą.

Nors pasibrėžtos sumos dar nesurinkome, tačiaus jau 
suplaukė pakankamai stambi suma (virš $1,200), kad 
galima būtų pradėti rinkti įvairius spaudos leidinius.

Kas turite senesniais laikais šioj šaly išleistų lietuvių 
literatūros leidinių: knygų, brošiūrų,' kalendorių, žurna
lų ir laikraščių, malonėkite pervesti į Centralinį Archyvą.

Mes žinome, kad po plačią šalį, pas pavienius asmenis 
ir organizacijas, randasi įvairių sepų leidinių. Veikiau
sia kai kas turi tokių leidinių, kurie spausdinti 70 ar dau
giau metų atgal. Tie leidiniai, surinkti j vieną daiktą, 
sudarys puikią istorinę medžiagą apie lietuvių gyvenimą 
šioj šaly. Bet išsimėtę pavieniai, jie dabar jokios vertės 
neturi; apart to, jie nyksta ir genda.

Surinkę vertingus lietuvių literatūros leidinius ir su
tvarkę juos, mes planuojame pasiųsti į Lietuvą, kur taip 
sukuopta Amerikos lietuvi^ literatūra galėtų tarnauti 
mokslininkams, rašytojams ir visuomenininkams kaipo 
medžiaga apie Amerikos lietuvių kultūrinį gyvenimą. ’

PRANEŠKITE, KOKIUS LEIDINIUS TURITE.
Pirmiausia štai ko mes prašome tų, kurie turi senų 

literatūros leidiriių ir sutinka pervesti į Centralinį Ar
chyvą: prisiųškite mums sąrašą knygų, žurnalų, brošiū
rų, kalendorių, ir t.t. (Nurašykite brošiūros ar bile kokio 
kitokio leidinio vardą, autoriaus vardą ir metus, kokiais 
leidinys spausdintas.) Peržiūrėję sąrašą, mes jums pra
nešime, kokie leidiniai mums būtų pageidaujami į Cen
tralinį Archyvą. Jeigu susidarys’ kokių kaštų perimant 
nuo jūsų tuoš’leidinius, mes juos padengsime pagal susi
tarimą.

Į Centralinį Archyvą mes norime gauti:
1. Laikraščius, žurnalus, kalendorius, lapelius, kurie 

buvo išleisti apie 20 metų atgal ar seniau.
2. Seniausias knygas, teatrinius viekalus ir brošiūras.
“Laisvės,” “Vilnies,” Lietuvių Literatūros Draugijos 

ir Lietuvių Meno Sąjungos leidinius mes turime arba 
galime gauti. Todėl mes patariame šių įstaigų leidinių 
šiuo tarpu mums nesiųsti.

Mes tikimės, kad visi, pas kuriuos randasi senų lietu
vių literatūros leidinių, kooperuos su mumis atlikimui to 
didelio ir svarbaus Amerikos lietuvių kultūrinio darbo, 
t. y. padės mums surinkti į vieną vietą — į Centralinį 
Archyvą—visą svarbiausią Amerikos lietuvių literatūrą.

Literatūros leidinių sąrašą siųskite sekretoriaus var
du:' Jonas Grižas, 46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Centralinio Archyvo Komitetas:
j. Siurbą, pirmininkas, 
J. Guzas, sekretorius, . 
V: Rudaitis, iždininkas.

KLERIKALAI SIAUČIA, 
O JIE KLERIKALAMS

RANKAS BUČIUOJA
Štai ką, pavyzdžiui, 

svietui apreiškia įSo. Bosto
no Darbininkas:

“Katalikai ruošiasi kovai 
prieš radikalus... Bostone 
greitu laįku bus įsteigta 
Darbo Centras, kurio tiks
las bus išmoksianti visus 
kovai prieš komunizmo ir 
socializmo klaidingą moks
lą... Unijų nariai jau paty
rė, kad mažos klikos radi
kalų įvairiais būdais bando 
pravesti savo idėjas, kurios 
yra žalingos darbininkams. 
Darbininkų unijos Jungti
nėse Valstijose ir visam 
pasaulyje turi darbuotis, 
kad palaikyti demokratiją.”

To jau per daug ir Kelei
vio menševikams. Jie sako: 
. .“Bostono katalikų galvos 
nesitenkins kovoję prieš 
darbininkų judėjimą, bet 
skelbia kovą ir John De
wey, žinomo filosofo ir 
auklėtojo ‘sistemai’. Vadi
nasi, kąva eis visu frontu 
ir vis ‘vardan demokrati
jos.’ « I

“Vargšė ta ‘demokrati
ja.’ Bene * jos vardu ‘Darbi
ninkas’ giria generolo Fran
ko diktatūrą? Bene jos 
vardu klerikalai rengiasi 
eiti ardyti darbininkų y uni
jas ir ginti stambių kom
panijų šventą nuosavybę 
nuo galimų darbininkų pa
sikėsinimų? Bene jos var
du dvasiški tėveliai norėtų 
grąžinti į mokyklas vidur
amžių dvasią?” (K., rugs. 
19 d.)

Betgi nė šis klerikališkų 
reakcionierių anti-darbinin- 
kiškas nusistatymas, nė ši
tie keleivinių aštrūs žo
džiai jų adresu, nekenkia 
Januškiui, Strazdui, Michel- 
sonui;’ Grigaičiui ir visiems 
jiems su tais reakcionie
riais bučiuotis ir išvien ko
voti prieš Tarybinę Lietu
vą ir prieš komunistus! Jie 
išvien su jais konferuoja, 
kongresuoja, kepa ir plati
na bjauriausius melus prieš 
Lietuvą. Jie išvien su jais 
renka iš Amerikos lietuvių 
aukas ir siunčia hitleri
niams pabėgėliams.

Šitie Keleivio aštrūs žo
džiai prieš reakcinius kleri
kalus nepaslėps lietuvių 
darbininkų akyse menševi
kų plataus ir šilto susigimi
niavimo su jais. Jų susidė
jimas' su klerikalais, pa
sikausčiusiais kovai prieš 
komunizmą, socializmą ir 
darbo unijas, padaro juos 
tokiais pat reakcijos rams
čiais.

NACIŲ PASTUMDĖLIAI 
; TEISINASI

Fašistų spaudoje telpan
čiuose pabėgėlių laiškuose 
pastebėta nauja daina. Kas 
nors jiems pranešė, kad 
Amerikos lietuviai jais ne
pasitiki, juos nužiūri kai
po nacių, sandarbininkus. 
Todėl jie bando teisintis, iš
sisukinėti ir jieškoti dur
nių, kurie jiems tikėtų. 
Štai So. Bostono klerikalų 
Darbininke vienas rašo:

“Jums gali būti kils klau
simas, kodėl mes bėgome į 
Vokietiją, nes mums ir vo
kiečiai priešai?... Mes, ku
rie buvome jaunesni, visi 
bėgom nuo mirties, vistiek 
mes tikėjome, kad vokiečiai 
karą praloš ir mes pateksi
me pas savo brolius ameri
kiečius...” (D., rugs. 21 d.)

Supraskite: jie bėgo su 
kanibalais naciais, kad iš
gelbėti savo gyvybę! Arba: 
jie taip gudrūs buvo, jog 
žinojo, kad vokiečiai vis* 
tiek pralaimės ir kad jie pa
teks į amerikiečių rankas!

Betgi buvo kaip tik prie
šingai. Jie bėgo su naciais, 
nes vis dar tikėjosi, kad vo
kiečiai laimės ir juos, kaipo 
savo pastumdėlius, priglaus, 
globos ir sugrąžins Liėtu- 
von. Jie -tikėjosi taip išsi
gelbėti nuo atsakomybės už 
savo tarnavimą naciams.

Išėjo gi visiškai’ kitaip. 
Naciai paskelbti karo kri
minalistais. Į jų sandarbi
ninkus taipgi visur žiūrima 
su pasipiktinimu ir dauge
liui jų grūmoja teismo pa
vojus.

Tai ką jie dabar darys? 
Kur jie dėsis? Kaip jie 
teisinsis? Na, ir bando 
svietą ’ apgaudinėti. Girdi, 
mes žinojome, kad tie'kri
minalistai bus nugalėti, tai 
todėl ir bėgom su jais! Jūs 
gi, amerikiečiai, dabar mus 
šelpkite ir gelbėkite mūsų 
kailį nuo bolševikų, atseit, 
Lietuvos žmonių.

Laiškas Redakcijai
Gerbiamoji Laisvės Re

dakcija: Širdingai sveikinu 
Jus, bendrosios idėjos drau
gus, su pergale mūšų demo
kratinių jėgų kovos laukę 
prįęš barbariškus jappniš- 
kuŠ.j^ąąįętus/ ‘ /'•

Susidarius karo sąlygom, 
per ketverius metus negau
name jokių lietuviškų laik
raščių nei kitokios darbi
ninkiškos spaudos. Pasibai
gus karui. ir pasikeiths są
lygoms, mes, anti-fašistai 
lietuviai, nutarėme kreiptis 
prie tamstų sux prašymu, 
kad mums siuntinėtumėte 
po vieną egz. laikraščio 
Laisvės, per kurią mes susi- 
pažintumė su Jungt. Valsti
jų ir tarybinės Lietuvos 
gyveniĄu.

Už tai mes būsime di
džiai dėkingi Jums ir, kiek 
galėdami, padengsime lėšas 
už dienraštį.

Iš anksto tariame nuo
širdų ačiū! ’ v. š.
Porta Alegre, Brazilija.

(Laisvės Redakcijos pas
taba: Laisvė pradėta siun
tinėti Tamstos vardu.)

Laiškas iš Lietuvos
l — ■■ ■ t

. Clevelandietis ■ J. Webra 
g a v o 1 a i š ką nuo 
savosesers sūnaus, 
kurį prisiųsdamas pa
stebi: “Mano brolio vyres
nį sūnų vokiečiai užmušė 
1941 metais.” Gautam laiš
ke, tarp kitko, sakoma:

“Brangus Dėde:. Širdin
gai dėkojam tamstai už lai
šką. Mes labai nudžiugom, 
kad tamsta dar esi gyvas ir 
nepamiršai mūsų. Nors tam
sta rašai sesutei, mūsų ma
mai, bet jos jau nebėra, ji 
mirusi, — mirė 1933 m. ko
vo mėnesį.

“Mes gyvenam po se
nam, mūsų šeima-yra tokia:- 
Keturi vaikai, du broliai ir 
dvi seserys...

“Mes jau išsikėlėm į 
vienkiemį ir turime ūkę. 
Žemė yra neblogiausia ir 
gyvenam neblogiausiai...

“šedžio Ražio šeima.”
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Apie Lietuvos Pramonę
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininko 

Pavaduotojo M. šumausko pranešimas
Amžinasis lietuvių tautos 

priešas — vokiškieji grobi
kai padarė mūsų pramonei 
be galo dideles žaizdas. Vy
riausiosios vokiečių pikta
darystėms tirti Kčmisijos 
daviniais mūsų* pramonei 
padaryti sekantieji nuosto
liai (tūkstančiais rublių):

Lietuvos Energijos Val
dybai 46.907,0; Vyr. Kuro 
Valdybai 6.201,0; Viet. ir 
Lengv. Pramonės Liaud. k- 
tams 19(9.673,0; Maisto Pra
monės Liaudies Komisaria
tui 179.290,3; Mėsos ir Pie
no Pramonės Liaud. Komi
sariatui 120.757,08; Miškų 
Pramonės Liaudies Komi
sariatui 363.080,0; Vyr. 
Statybos ir Statybinių Me
džiagų pramonės Valdybai 
11.344,8; Gamybinės Koo
peracijos Valdybai 63.080,0; 
Kooperatyvų Sąjungai ”Li- 
nas” 64.110,0.

Iš viso 1.054.442,18.
Tokius milžiniškus nuos

tolius patyrusi mūsų pra
monė atrodė ilgai negalės 
duoti produkcijos. Tačiau 
vos tik buvo išvaduoti mū
sų miestai, vyriausybė ėmė 
visur organizuoti kovą 
vokiškosios okupacijos paw 
darinių likvidavimo. Ener
gingos ir galingos darbo 
žmonių rankos traūkė iš 
griuvėsių mašinas, įran
kius, statė sugriautus pas
tatus, paleido į darbą vie
ną įmonę po kitos.

Kartu su tuo, palyginus 
per trumpą laiką buvo iš
spręsti organizaciniai pra
monės tvarkymo klausimai, 
sudaryti atitinkami komi
sariatai, valdybos, trestai, 
tiekimo ir gaminių realiza
vimo įstaigos, aptvarkytos 
įmonių vadovybės. Šiandie
ną ne tik kad vyksta sus
progdintų ir sudegintų į- 
monių atstatymas, bet jau 
šimtai įmonių dirba ir duo
da produkciją. Jau veikia:

• Miško Pramonės Liau
dies Komisariato įmo
nės,
Lengvosios Pramonės 
Liaudies Komisariato 
įmonė,

I Vyr. Energijos Valdy
bos įmonės,

> Vietinės Pramon. Liau
dies Komisariato įmo
nių (tame tarpe 25 pra
monės kombinatai, ku- 

' riuose yra daugiau 
kaip 520 apskričių pra
monės įmonių), 
Celiuliozės ir Popie
riaus Pramonės Valdy
bos įmonės,

Statybinių medžiagų 
Pramonės Valdyb. įmo
nės,
Kooperatyvų Sąjungos 
“Linas” įmonės, 
Maisto Parmonės Liau
dies Komisar. įmonės, 
Mėsos ir Pieno Liaud. 
Komisariato įmonės, 
Gamybinės Kooper. sis
temos artelės ir 
Durpynas 

99

51

32

50

3

33

3

124

170

105

21

grei-
691 — viso.

Vyriausybė siekia 
čiau atstatyti. sugriautu 
pramonę, todėl šių metų 
biudžete numatyta skirti 
pramonės atstatymo reika
lams 128,182 mil. rublių. 
Tai didelė suma, kurios re
alizavimas reikš naujų įmo
nių paleidimą, jau veikian
čių sustiprinimą ir pramo
ninės produkcijos padidėji
mą.

Sunkiame mūsų pramo
nės atstatymo darbe mums 
į pagalbą atėjo broliškosios 
respublikos su savo galin
gais resursais, teikdamos 

Stočių

mums įrengimus, žaliavą, 
transporto priemones, sta
tybines medžiagas, finansi
nę ir techniškąją baramą. 
Štai kodėl vyriausybė jau 
pernai galėjo paskirti Lie
tuvos pramonei atstatyti 
16,0 mil. rublių.

Už gausią paramą Lietu
va yra giliai dėkinga bro
liškoms darybinėms respub
likoms.

Vyriausybė ypatingą dė
mesį kreipia į elektros ūkio 
atstatymą. Į Lietuvos TSR 
Energijos Valdybos darbų 
planą įeina sugriautos Vil
niaus miesto elektros sto
ties atstatymas ir naujos 
šiluminės stoties statyba 
Vilniuje, Petrašiūnų stoties 
atstatymas ir Rekyvos sto
ties praplėtimas.

TSRS Elektros
Liaudies Komisariato Lie
tuvos TSR Energijos Val
dybos neatidėliotini uždavi
niai yra hidroelektros sto
čių statyba, pirmoje eilėje 
Turniškiuose. Turniškių hi- 
dro-elektros stoties staty
ba turės būt pradėta arti
miausiu laiku.
į Antras labai svarbus e- 
■tergijos šaltinis yra kuras. 
Turimomis dabar žiniomis 
durpių atsargų kiekio, pa
dengiant visą respubli
kos kuro pareikalavimą, ne
skaitant dar nenustatytų 
durpynų, pakaktų 100 me
tų. Mes šiais metais pagal 
ūkio planą turime paga
minti 297.000 tonų durpių, 
kas bus lygu 550,000 m. 
malkų. Be to jau šiemet 
Baltoje Vokėje statomas 
durpių briketų fabrikas, po 
kurio seks ir sekančių dur
pių briketų fabrikų staty-’ 
ba..

Mes ypatingą reikšmę 
skiriame statybinių medžia
gų pramonei. Jau šiais me
tais statybiniu medžiagų 
pramonė turi duoti kraštui 
80.000.000 vien, plvtų, 20,- 
000 to kalkių, 12.000 tonų 
cemento. 5,000 ;tonų alebas
tro 500,000 keturk. m. stik
lo, i r kt. Kad šią 
programą įvvkdžius. 
šiemet reikės atlikti di
delius statybinių medžiagų 
pramonės imomų atstato
muosius darbus ir naujų 
statybų daugiau negu už še
šis milijonus rublių darbus.

Neatidėliotinas reikalas 
mūsų plytinės, kurių dides
nioji dalis dabar pritaikin
ta sezoniniam darbui, pa
versti įmonėmis, dirbančio
mis ir duodančiomis pro
dukciją apskritus metus. ‘

Ypatingai svarbus reika
las — didelio cemento fab
riko statyba. Žaliavos turi
me pakankamai. Reikia 
skubiai baigti paruošiamuo
sius darbus ir imtis pačios 
statvbos.

1944 m. paleistas j darbą 
Panevėžio cukraus fabri
kas. Šiais metais užnlapuo- 
ta paleisti i darbą ir Pa
venčių cukraus fabriką. 
Marijampolės cukraus fab
riko atstatymo darbai vyk
sta pilnu tempu. 1945 m. iš
skirta Maisto Pramonės 

Liaudies Komisariatui 9.- 
000.000 rublių kapitalinei 
statybai. Šį plana išpildžius 
bus Paleista į darbą daug 
malūnų, kepyklų, alieiaus 
fabriku, vaisių perdirbimo 
ir konditerijos fabrikų, žu
vų konservų fabrikas.

Kalbant apie maisto pra
mone tenka pridurti, kad i- 
ki šiol jau 'paleisti i darba 
ir duoda pilną produkciją 4 
papirosų ir tabako fabri
kai. ’ .

Mėsos ir Pieno pramonės 
įmonės nuo hitlerinių ban
ditų nukentėjo ypatingai 
smarkiai. Sugriautas pats 
didžiausias respublikoj mė
sos perdirbimo kombinatas 
“Maistas” Kaune, išvežti iš 
visų fabrikų įrengimai, el
ektros ’motorai. Pieninėse 
išardyti pieno separatoriai 
ir išvežtos dalys.

Mėsos ir pieno pramonei 
atstatyti 1$45 m. skirta 6.- 
000,000 rublių.

Mėsos ir Pieno Liaudies 
Komisariatui tenka kuo 
skubiausiai atstatyti Kau
no mėsos kombinatą “Mais
tas”.

Vienintelė tekstilės pra
monės žaliava, kurios pa
kankamai turime Lietuvos 
TS Respublikoje, yra linai.

Visi buvusieji buržuazi
nėje Lietuvoje pirminio li
nų apdirbimo fabrikai vertė 
linus į pakulas ir eksporta
vo į užsienį. Kad užbaigti 
linų vertimą į. pakulas ir 
patenkinti augančios teks
tilės pramonės linų parei
kalavimą 1941 m. buvo nu
matyta išplėsti pirminio li
nų apdirbimo fabrikų tink
lą, kuriuose būtų gamina
ma ilgas linų pluoštas.

Šiuo metu veikia keli linų 
pakulų fabrikai.

Neatidėliotinas uždavi
nys pirmykščio linų apdirbi
mo pramonės srity skubiau
siai baigti statyti jau pradė
tus moderniškus pirminio 
linų apdirbimo fabrikus, 
kad galėtume patenkinti il
gų linų pluoštų tekstilės 
fabrikus, ir pirminio linų 
apdirbimo fabrikų tinklą 
plėsti taip, kad lokaliniu at
žvilgiu apimtų visos Lietu
vos TSR lininingus rajonus. 
Ęeikės naujai pastatyti a- 
pie 12 fabrikų. Linų teksti
lės pramonės srityje reikia 
nuosekliai plėsti linų verpi
mo ir audimo fabrikus, kad 
bent didžioji mūsų respub
likoj užauginto linų pluoš
to dalis būtų paversta į au
dinius.

Pilnam linų žaliavos iš
naudojimui artimiausioj at
eityj, teks organizuoti blo
gesnės linų rūšies kotoniza- 
vimą. Kotonižuotus linų 
pluoštus, suverpus sunaudo
ti trikotažo gamybai.

Šiuo metu dalinai veikia 
nemaža tekstilės trikotažo 
ir odo fabrikų. Jų tarpe du 
odų fabrikai Šiauliuose ir 
odų fabrikas Vilniuj, odos 
gaminių kombinatas Vil
niuj. Lininių audinių fabri
kai: Plungėj, Biržuose, vil
nonių audinių fabrikai “Li
teksas” ir “Lima” Kaune ir 
“Nemunas” Juodupėj. Šilki
nių audinių fabrikas “Kau
no Audiniai” Kaune. Jau 
pusėtinai suorganizuota 

FIRST CAVALRY FIRST TO MARCH INTO TOKYO

LIVING UP TO THEIR TRADITIONAL "FIRST”, a platoon of the First Cavalry Division led by Maj. Gen. William 
C. Chase, commanding general, and his staff, are the first American soldiers to march into Tokyo, as the occu
pation of the Jap capital begins. The entry was followed by a simple but impressive flag-raising ceremony at 
the U. S. Embassy, a five-minute drive from Hirohito’s palace. Signal Corps Radiophoto. (International)

nauja pramonės šaka —siu
vimo pramonė, kurios Lie
tuvos TSR, ligi šiol nebuvo.

Be atstatomų jau anks
čiau veikusių tekstilės ’fab
rikų, susprogdinto “Guma” 
fabriko vietoje statomas di
delio pajėgumo medvilnės 
verpimo - audimo kombi
natas “Vaivorykštė.” Šiai 
pramonės šakai atstatyti 
skirtos lėšos palyginamai 
viršija kitoms pramonės ša
koms skirtas lėšas, nes ir 
jos gaminiai yra pirmaeilės 
svarbos, nes mūsų darbo 
žmonės per trejus okupaci
jos metus aprangos gami
nių negavo.

1945 metų gamybos pla
nas pagaminti • numatyta 
už 44.900.000 rubl. įvairių 
rūšių audinių ir aprangos 
gaminių. Lengvosios pra
monės atstatymui 11945 m. 
paskirta 11.500.000 rublių.

Kapitalistiniais laikais 
mūsų respublikos metalo 
pramonė buvo labai menka 
ir vos egzistavo. Fabrikai 
neturėjo aiškios gaminių 
specifikacijos. Daugelis jų 
buvo pastatyti ne visai tin
kamoj vietoje ir turėjo 
stambių defektų kaip tech
nologinėje gaminio eigoje, 
tai pat ir savo profilyje.

Sudarant atstatomųjų fa
brikų projektus visi šie ne
tobulumai buvo visai elimi
nuojami arba sumažinami 
iki minimumo.

Tai turint galvoje buvo 
suprojektuoti arba yra pro
jektuojami šie fabrikai: 
deguonies ir acitileno fabri
kas “Technodega”, vielos 
gaminių fabrikas “Perga
lė”, mašinų fabrikas “Me
talas”, žemės ūkio mašinų 
fabrikas “Žagrė”, radio ir 
elektrotechnikos reikmenų 
fabrikas “Elfą” ir kiti. At
statomi fabrikai turės aiš
kią gaminių specifikaciją ir 
dalinai patenkins mūsų res
publikos pareikalavimą. 

Šiais metais metalų pramo
nės fabrikai pagal planą 
duos gaminių 4.113.000 rub
lių vertės.

Metalo pramonės įmonės 
atstatymui paskirta šiais 
metais 6,2 mil. rublių. Me
talo pramonės darbininkų ir 
vadovų uždavinys skubiau
siai atstatyti sugriautą me
talų pramonę, kad paskiau 
būtų galima ją praplėsti.

Turim nemaža žaliavų, iš 
kurių galima būtų pagamin
ti vertingų dalykų. Pav., 
perdirbant durpes galima 
gauti ne tik degamų dujų, 
bet įvairių smalų, tepalų, 
parafino, durpių kokso, a- 
nilino dažų ir kitų medžia
gų. Reikia sunaudoti visą 
netinkamą maistui medžia
gą ir nenaudojamą miško 
augmeniją: krūminius ir 
malkinius medžius, šaknis, 
kelmus, žievę ir t.t.

Į cheminės pramonės su-

kūrimo darbą pirmoje eilė
je tur būti įkinkyti visi 
mūsų respublikos chemikai- 
inžinieriai. ' '

Tarybinėje Lietuvoj 1941 
m. popieriaus produkcija 
buvo padidinta beveik tris 
kartus, tačiau vokiečiai po
pieriaus pramonę sugriovė 
iki pagrindų.

Popieriau fabrikų atsta
tymas sunkus ir reikalauja 
daug darbo ir vadovavimo 
sumanumo. Jau pradeda 
veikti Grigiškių popieriaus 
kombinatas, veikia lignino 
cechas ir pora kartono fab
rikų. Artimiausiu laiku nu
matoma paleisti į darbą ke
letą popieriaus mašinų. 
1945 metais numatyta pa
gaminti 2.500 tonų popie
riaus.

Gamybinės Kooperacijos 
Valdyba atkūrė 107 arteles 
su 4.575 amatininkais.

1945 m. gamybinė. koope
racija duos produkcijos už 
59,0 mil. rubl. (tame tarpe 
plataus vartojimo prekių 
už 53 mil. rublių).

Gamybinės Kooperacijos 
pagrindinis uždavinys plė
sti artelių tinklą, didinti 
plataus vartojimo reikmenų 
gamybą ir gyventojų aptar
navimą (kirpyklomis, val
gyklomis, skalbyklomis ir 
siuvyklomis).

i

Apskričių pramonė. Iki 
šiol jau yra susiorganizavę 
26 pramkombinatai, kurie 

savo sistemose turi 535 
įmones su 5.120 darbinin
kų.

1945 m. gamybinis pla
nas pramkombinatams nu
statytas 30 mil. rublių.

Gamybinio plano pagrin
dinės pozicijos sudaro: grū
dų malimas, statybinių me
džiagų gamyba, medžio ap
dirbimas, molinių indų ga
myba, avalynės taisymas ir 
siuvimas, durpių gamyba.

Pramonės statyba. Šių 
metų biudžete viso krašto 
ūkio atstatymui numatoma 
skirti 128.182 tūkst. rublių, 
tame tarpe vien pramonės 
statybos reikalams 56,0 mil. 
rublių. ’ /

1945 . metų gamybinio ir 
pramonės atstatymo plano 
įvykdymas — didelis ir ne
lengvas, bet įveikiamas už
davinys.

Vyriausybės skiriamos 
pramonės atstatymui ir vy
stymui lėšos kalba apie tai, 
kad mes einame spartaus 
vokiškųjų okupantų su
griautos mūsų krašto pra
monės atstatymo, darbo 
žmonių gerovės kėlimo ke
liu.

Tarybų Sąjungos tautos 
su didžiąja rusų tauta prie
šaky, sutriuškinusios vokiš
kąjį žvėrį, iškovojo sau lai
svę ir nepriklausomybę ir 
dabar užgydo vokiškųjų 
grobikų padarytas žaizdas.

ŽINIOS Iš
Lietuviai boksininkai visasą
junginėse profesinių sąjungų 

. bokso pirmenybėse užėmė 
trečią vietą

Novickis (plunksnos sv.) — 
visasąjunginis profsąjungų 

bokso meisteris

Gegužės 19—23 'd.d. Lenin
grade įvyko visasąjunginės 
profsąjungų bokso, sunkumų 
kilnojimo ir imtynių pirmeny
bės. Pirmenybėse dalyvavo: 
Stroitel (10 dalyvių), Krilja 
Sovietov (9 dalyviai), Dzier
žinec (7 dalyviai), Metalurg 
Vostoka (6 dalyviai), Žalgi
ris (6 dalyviai), Torpedo (5 
dalyviai) ir kt.

Visasąjunginių profsąjungų 
bokso pirmenybių nugalėtoju 
išėjo Stroitel, surinkęs 34 tšk., 
antrą vietą užėmė Krilja So
vietov su 21 tšk., trečią----Žal
giris surinkęs 17,5 tšk., ket
virtą — Metalurg Vostoka su 
14 tšk. ir penktą vietą užėmė 
Dzieržinec, surinkęs 13,5 tšk.

Mūsų boksininkų susitikimų 
su kitais boksininkais pasek
mės:

Musės sv. Stonis taškais 
pralaimėjo prieš Režek (Me
talurg Vostoka), taškais lai
mėjo prieš Gomulickį (Stroi
tel) ir Sacharovą (Dzierži
nec), o ketvirtame susitikime 
taškais pralaimėjo prieš Mo- 
nokadilus (Daugava).

Gaidžio sv. Baginskis taš
kais laimėjo prieš šabajevą 
(Dzieržinec) ir pralaimėjo se

nkančius du susitikimus—prieš 
UdaloVą (Torpedo) ir Poda- 
bedovą (Krilja Sovietov).

Plunksnos sv. Novickis taš
kais laimi prieš Vlasova (Tor
pedo), pirmame rounde t.k.o. 
pralaimėjo Kniazevui (Vod- 
nik), (Kniazevas šiose pir
menybėse dalyvavo be konku
rencijos), trečiame susitikime 
Novickis antrame rounde t.k. 
o. nugali Sizovą (Dauguva)

Bridgeport, Conn.
Pasikalbėjimas Dviejų Leid- 

žiukių Prie Bažnyčios

Aną nedėldienį išėjus pul
kui parapijiečių iš bažnyčios 
teko girdėti dviejų kūmučių 
pasikalbėjimas. Viena stambi, 
stambi kūma, turbūt dar su iš 
Lietuvos atsivežtu sijonu apsi
segusi, klausia antros:

— Ar tu, kūma, pastebėjai 
šiandien bažnyčioj, kad vyrų 
buvo tik keli ? Lengvai galė
jai ant pirštų suskaityti.

— Taip, pastebėjau, —at
sako antroji'. — Ar tu nežinai 
kur šiandien vyrai?... Nugi 
Šiandien iš ryto Sea Side Par
ke kaži kokie ten “tymai” bo- 
lę grajina. Maniškis iš pat ry
to “šiušius” nušvaksavęs ir 
nuraišavo į parką. Dar paste
bėjau jam, kad nors sykį nu
eitų. į bažnyčią pasimelsti, tai 
tu matytum, kad atsikirto 
taip piktai. Girdi, “tu su mer
gaite atpoteriausi už mane ant 
visų metų!” Ir užsidegęs ci
garą išmovė iš stubos.

—Tai matai, kūmule, tavo 
tai nors parke, o maniškis, tai 
raičiojasi lovoj, pusiau gyvas 
šiandien.

— Tai kas jam yra? — 
klausia antroji.

— Vakar, kad tu matytum, 
jis nedirbo. Tai iš pat ryto 
kad jau pradėjo “laižytis” 
prie zerkolo!... Barzdą tai ko
kius tris sykius skuto, o jau 
tuos kelis plaukus ant galvos, 
tai ir į vieną pusę ir į kitą. . . 
Glostė jis juos, glostė... Ant 
galo dar ir pauderiu apsibars- 
tė... Apsivilko tuo nauju rudu 
siūtu ir sako: “Močia, duok 
dešimkę, einu į miestą; reikės 
apatinių kelnių nusipirkti, sa
ko, jau galima gaut kai kur... 
Ir daugiau šio to reikės nusi
pirkti”. Tai tu matytum, kai 
padaviau tą dešimkę, tai lyg 
komparas dingo ir per visą 
dieną nesusirinko. Na, o va
kare; sėdim su burdingierium 
ant porčiukų, ir vaikome uo-

LIETUVOS
ir finalėje kovoje laimi taš
kais prieš Vrublevskį (Stroi- 
tel).

Lengvo sv. Sarapinavičius 
tšk. laimi prieš Malickį (Dzie
ržinec), nežymiai pralaimi 
prieš Bokareva (Torpedo). 
Taip pat taškais laimi prieš 
Sučkovą (Dzieržinec) ir Pav
lenko (Stroitel).

Pusvidutinio sv. Untonas 
susitiko su Canava (Medik 
Tblisi). Untonas buvo prana
šesnis už savo priešininką, ta
čiau taškais pralaimėjo Cana- 
vai. Taip pat pralaimėjo Tim- 
čenkai (Stroitel).

Žalgirio komandai taškų 
laimėjo: musės sv. Stonis —4 
tšk., gaidžio sv. Baginskis — 
2 tšk., plunksnos sv. Novickis 
— 5 tšk., lengvo sv. Sarapina
vičius —4 tšk., pusvidutinio 
sv. Untonas —2,5 tšk.

Individualinėse varžybose 
mūsų boksininkai užėmė se
kančias vietas: plunksnos sv. 
Novickis 1 vietą (šiame svo- 
ryj varžėsi 11 dalyvių) ir lai
mėjo visasąjunginio profsą
jungų bokso meisterio vardą; 
lengvo svorio Sarapinavičius 
užėmė 2 vietą (10 dalyvių), 
musės svorio Stonis užėmė 3 
vietą (6 dalyviai), gaidžio 
svorio Baginskas užėmė 4 vieJ 
tą (8 dalyviai) ir pusvidutinio 
svorio Untonas užėmė 5 vietą 
(6 dalyviai). Bet to, indivi
dualinėse varžybose dar da
lyvavo Mackevičius (gaidžio 
sv.), kuris susitikęs su Laza- 
revu (Krilja Sovietov), pas
tarajam pralaimėjo taškais. 
Susižeidęs ranką, Mackevičius 
tolimesnėse varžybose neda
lyvavo.

Pirmenybių organizacija 
buvo pavyzdinga. Komandinių* 
ir individualinių varžybų nu
galėtojams VPSCT sporto sky
riaus viršininko pavaduoto
jas drg. Vasiljevas įteikė do
vanas.

dus nuo paausių, kad žiūriu; 
ateina kokis vaikas su suvel
tais plaukais ir klausia:

— Ar Čia gyvena Mr. Mike 
X.?

—Taip,—sakau,—čia. . Bet 
jo dabar namie nėra.

— Tai jis dabar bus! —tas 
vaikas atkirto. Ir parodė pirš
tuku į ant “saidvoko” stovin
tį “kerečiuką”...

— žiūriu, kūmute, kad ma
no senis tame vežimėlyje. 
Suriestas kaip kurmis... Ma
niau, kad negyvas... Nusigan
dau... Prieinu artyn, kad gir
tutėlis, kaip pėdas! Tada aš 
jam pykšt, per vieną ausį, 
per kitą! O jis pakėlęs galvą 
sako: “Motin, nu kam čia ne
gyvam žmogui kailį gadini!? 
Išbandysi savo spėką rytoj, 
kaip aš ant savo locnų kojų 
pajėgsiu atsistot...”

— Na, ir ką tu toliau darei 
su juo? —klausia antroji pir
mosios.

— Daugiau nemušiau. Įvil- 
kom į ruimą, paguldėm, tai 
naktį, kad jau pradėjo dejuot, 
tai atrodė, kad kačių veseili- 
ja... Sakau, kad nors būtų ne
pamatęs kunigas ar kas nors 
iš to komiteto, kaip vaikai ve- 
žimėlyj mano senį vežė. Bū
tų buvę baisi sarmata!... Jis 
gb matai, tenai to komiteto 
memberis; paskui jis, matai, 
tenai priklauso toj susaidėj, 
ką jinai nori išlaisvint Lietuvą 
iš bolševikų . . .

— Tavo, matai, pageria, tai 
pageria, bet jis išsiblaivęs a- 
teina į bažnyčią ir tenais daug 
dirba, bet su maniškiu, tai bė
da, kad jis, kai užmini jam 
bažnyčią, tai žiūri atsispyręs, 
kaip ožka vedama į turgų ir 
pradeda šaipytis iš mūs su 
mergaite. Ir dabar, matai, nu
ėjo tenais parke žiopsot tos 
prakeiktos bolės, o bažny
čia apytuščia! Į ką tai pana
šu?!... — Keiksnojo antroji 
kūmutė.

Po to kūmutės atsisveikino 
ir traukė savais keliais namo, 
o pasikalbėjimas nutrūko.

Dzūkelis

-'t
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Čia, šiame laive, be abejonės, net ir 
tarp denio darbininkų buvo socialiniai 
laipsniai. Buvo pirmo laipsnio darbinin
kų, buvo čia antros, trečios ir ketvirtos 
eilės denio darbininkų. Anie du kišenva
giai, kurie ten stovėjo, atrodė esą penk
tojo laipsnio darbininkai. Nežinau, kuri 
žmonių rasė šiuo momentu yra kuo ma
žiausiai civilizuota. Tai keičiasi pagal 
mėtus, taip, pagal tai, ar ji yra vertinga 
ar bevertė kitai šaliai, kuri tą žmonių 
rasę nori paglemžti. Bet šie du denio dar
bininkai netiktų ir pačiai necivilizuo
čiausiai rasei, kokoso riešutus daužyti. 
Tiek daug denio darbininkų suvaryti į 
“Jorikę”, kad kiekvienas laipsnis turėtų 
Čia savo teisėtą atstovą, tiesiog nebuvo 
galima. Tuo tarpu pirmojo, antrojo, tre
čiojo ir ketvirtojo laipsnio darbininkai 
nebuvo čia atstovaujami, o tiktai du dar
bininkai atsovavo penktąjį ir trys šeštąjį 
laipsnį. Penktojo laipsnio atstovus aš 
jums jau atvaizdavau, o šeštojo negaliu 
jums apibrėžti, kadangi jų negaliu su 
nieku, kas tiktai ant žemės yra, palygin
ti. Jie buvo per daug originalūs, ir aš 
turiu pasitenkinti pasakydamas, jog gar
bingai atstovavo ir be jokių legitimacijų 
jiems buvo tikima, kad jie priklauso šeš
tajam laipsniui.

— Gauten Tahk! —kišenvagių ir tur
gaus sukčių vadas —stop, aš norėjau 
pasakyti: kišenvagių ir arkliamainių va
das priėjo prie manęs. —Aš esu antra
sis inžinierius. —(Paskutinį žodį jis iš
tarė labai baisiai, maždaug “inkšinie- 
rius”). —? Šis čia va mano kaimynas, jis 
yra donkimenas.

Dieve saugok, nuo tokios jo anglų kal
bos! —Ateity aš ją turėsiu versti j la
biau paskaitomą kalbą, kad būtų galima 
ją. suprasti. Šį kartą jis man tik tenorėjo 
pranešti, kad jis esąs antrasis inžinie
rius ir tuo būdu buvo mano viršininkas 
nuo to laiko, kai aš priklausiau šiai juo
dai gaujai, ir kad jo'kaimynas, kuris čia 
šalimais stovėjo, esąs donkimenas, tai 
reiškia, mano puskarininkis.

— O aš, — dabar aš pats jiems prisi
stačiau, —esu generalinis direktorius 
tos bendrovės, kuriai priklauso šis kibi
ras, ir čia ant denio atvykau, norėdamas 
jums, nešvariems tipams, parodyti kur 
kojos dygsta.

Jei jie abu tikėjosi galį mane patrauk-* 
ti per dantis, pašiepti, tai dabar pamatė, 
jog jie turi tam tikslui ieškotis kito, o ne 
tokio, kuris jau plaukiojo laivuose, kaip 
virtuvės berniukas, kai kiti jo amžiaus 
vaikai dar mokėsi ABC. Su tokiais skys
tais dalykais jiems nereikėjo prie manęs 
kibti, nes mes tuojau iš pat pradžių pa
ėmėm teisingą toną ir kartu vienas su 
kitu negersime šokolado su prieskoniais.

Bet jis nesuprato, ką aš pasakiau, nes 
vėl toliau kalbėjo:

— Eikite į kambarį ir susiieškokite 
savo guoliui skylę.

Taip, tuomet man staiga smilktelėjo į 
galvą, kad gal jis tikrai rimtai kalbėjo il
gai ištikrųjų šis pabėgęs iš galerų kali
nys yra antrasis laivo inžinierius ir tuo 
būdu mąno viršininkas? Lyg būtų kas 
nors man smogęs kuoka per pakaušį, taip 
aš dabar nusvirduliavau į forkestlį, į į- 
gulos kambarius.

Pora vyrų tingiai dribsėjo savo guo
liuose. Man įėjus, jie mieguistai pažvel
gė į mane, visai manimi nesidomėdami ir 
visai nenustebdami <pamatę svetimą žmo
gų. Tokie nelaukti komandos papildymai 
atrodė čia esąs dažnas dalykas, kad būtų 
verta jais domėtis. Kartų vėliau man te
ko girdėti, kad tuzine uostų, į kuriuos 
“Jorike” prie progos užsukdavo, visu- 
met du ar trys vyrai gulėdavo ant kran
to. Jie dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
nebegalėdavo gauti jokio kito laivo arba 
būtinai turėdavo iš čia išnešti saw) kailį, 
nes sausumoj jiems pasidarydavo per 
karšta, ir dėl to jie kasdien maldaudavo: 
“O laivų viešpatie ir dvasios, leiskite, te
gu atplaukia čia geroji senoji “Jorike”. 
“Jorikei” visumet trūko dviejų ar trijų 
vyrų ir aš esu tikras, kad ji per ilgą savo 
gyvenimą niekumet nėra plaukusi su pil
na komanda. Apie “Jorikę” buvo pasako
jama dar bjauresnių dalykų. Tvirtino, 
kad jos kapitonas jau daug kartų buvęs 
nuėjęs po kartuvėmis ir tyrinėjęs pakar
tuosius, ar kartais juose dar neberūsin- 
ti bent kibirkštėlė gyvybės ir ar jie kar

tais neturį tiek kvapo, kad galėtų sušnib
ždėti “taip” ir būtų pasamdyti į “Jorikę”. 
Tokie apkalbėjimai yra biaurūs, aš tai 
žinau, bet jie nėra iš piršto išlaužti ir ne- 
išžysti iš jokios katės auselės. Aš paklau
siau, kur guolis laisvas. Vienas tų vyrų 
mostelėjo galva į viršutinius narus. Aš 
paklausiau, ar niekas ten neužsirioglins. 
Vyras vėl linktelėjo ir po to tarė:

— Apačioj taip pat laisvas.
Tokiu būdu aš užėmiau apatinį guolį. 

Tas vyras dabar neteko bet kokio intere
so domėtis manimi ir mano darbu.

Guolyje nebuvo jokio matraco ar šiau
dų maišo, jokios pagalvės, jokios antklo
dės ir paklodės. Nieko. Tiktai nuogos kir
mėlėmis dvokiančios lentos. Ir net, gi 
kiekvienas tų lentų milimetras buvo tau
pomas, kiek tik buvo galima sutaupyti, 
kad tuo būdu tą žmogaus kaulams su
krauti dėžę būtų galima pavadinti guo
liu, o ne skėčių dėže: Kiekviename tų a- 
biejų guolių, kurie buvo greta manojo, 
vienas viršuj, o kitas apačioj, gulėjo 
skarmalai ir seni sudriskę maišai. Tai 
buvo komandos, kuri dabar buvo tarny
boj arba slankiojo po denį, čiužiniai. Vie
toj pagalvių buvo senų virvių pundai. Bu
vau girdėjęs senųjų laikų sagų, kad tuo
met jūrininkai miegodavę ant virvių. 
Dabar gi teko pačiam tuo įsitikinti, ne
reikėjo nė senųjų laikų. Tame guolyje, 
kuris buvo virš manojo ir kuriame ne
senai, gal būt, dar vakar, vienas įgulos 
narys buvo miręs, nebuvo jokių skarma
lų. Sėdėdamas savame guolyje, galėda
vau pasiekti priešais esantį guolį, net ne
reikdavo ištiesti kojų. Taip sėdėdamas, 
aš jį pasiekdavau savo keliu. Laivo sta
tytojas, matyt, viską buvo gerai apskai
čiavęs. Jis apskaičiavo, kad laive visumet 
trečdalis, o kartais ir pusė komandos yra 
tarnyboj tuo laiku, kai kiti naudojasi 
guoliais, r Bet pasitaikė taip, kad mes visi 
trys vyrai, kurie gyvenome šiame skyriu
je, visi turėjom tą patį darbą vienoj pa
mainoj. Taigi, tuo būdu mums visiems 
tuo pačiu laiku reikdavo tame mažame 
tarp guolių buvusiame vos apie pusės 
metro platumo plotely, nusirengti ir ap
sirengti. Tas judančių rankų, kojų, gal
vų ir pečių sūkurys pasidarė dar labiau 
nepermatomas, kai gretimam kambary 
vienas vyras sulaužė savo guolį ir dabar 
turėjo ateiti miegoti į tą guolį, kuria
me prieš kurį laiką buvo pabaigęs savo 
dienas vienas jūrininkas. Kaip jau visu
met tokiais atvejais pasitaiko, taip ly
giai įvyko ir čia; naujasis mūsų bendro 
kambario gyventojas taip pat priklausė 
mūsų pamainai. Tuo būdu mūsų apsi
rengimo ir nusirengimo sūkurio smulk
menų tiesiog nebebuvo galima net išskir
ti. Kai jau pasidarydavo taip labai karš
ta, kad net laivo varpelis turėdavo mus 
šaukti į darbą, tuomet staiga vienas ar 
kitas surikdavo staugiantį “stok,” po ku
rio, tylomis sutikdami, kiekvienas mūsų 
vienai sekundei sustodavo rengęsis. Šis 
“stok” buvo netuščiai sušunkamas. Jį 
reikėdavo surikti tuomet, kai kuris nors 
iš mūsų atsidurdavo didžiausioj bėdoj. 
Kai jis neberasdavo savo kairės rankos 
arba savo dešinę koją taip sumaišydavo 
su kito gyventojo kaire koja, kad be šio 
“stok” nebūtų buvę galima susitvarkyti 
ir išaiškinti, jog Martynas su dešine 
Bertrando koja nuėjo budėti, kai tuo tar
pu Bertrandas tiktai dienai švintant bū
tų pastebėjęs, jog jis dešine Martyno 
ranka ir kaire Henriko ranka šūkalioja 
vairą*, kai tuo tarpu aš naudočiausi Ber
trando rankomis ir jomis tempčiau ang
lis, o nežinočiau, kas mano rankomis 
naudojasi.

Rimtesnių pasėkų būdavo tuomet, kai 
smjlksinčios kambario lempos šviesoj 
mieguistas Bertrandas savo dešinę koją 
kišdavo į kairiąją savo kelnių ,blauzdą, 
o tuo tarpu apmautąją savo kairiąją ko
ją būdavo įkišęs į dešinę Henriko kelnių 
blauzdą. Kartais visas tas malonumas 
kaštuodavo dvi kelnių puses, kartais gi 
dėl to į visas puses skraidydavo keiks
mai, kartais gi įlūždavo guolis arba iš- 
virsdavo durys. Bet visumet dėl to kilda
vo nepaprastai daug ginčų ir barnių, nes 
būdavo sunku konstatuoti, kas pirmasis 
įlindo į svetimas kelnes. Dėl to nekalta
sis būdavo priverstas greitai apsižval
gyti kur nors laisvos blauzdas ir pasirū
pinti, kad jam netektų eiti į darbą su 
neapmaūta koja.

■ (Daugiau bus)

CLEVELANDO ŽINIOS
Turėjome Malonių Svečių
.Daraškų sūnus Cpl. Albert 

Daraška sugrįžo iš Pacifįko. 
Jis ten išbuvo 19 mėnesių. 
Draugai Simanauskai, sužino
ję, kad turime svečių, atvažia
vo su juo pasikalbėti ir kartu 
atsivežė malonias viešnias iš 
Detroito. Viena iš jų buvo De
troito vajininkė M. Janulie- 
nė. Ji kartu su savim atsive
žė ir literatūros.

Svečiai atvažiavo pas mus 
rugsėjo- 2 dieną. Visi pasikal
bėjome apie nuveiktus darbus 
ir kas turi būti atlikta mūsų 
judėjime. Iš pasikalbėjimo 
sprendžiu, kad detroitietės yra 
veiklios moterys.

Beje, nusipirkau iš Janulie- 
nės dvi knygutes, viena “Lie
tuvių Tautos Didvyrė Marija 
Melnikaitė,” antra, 1 “Saulėtoj 
Ispanijoj.” Abi knygutes jau 
perskaičiau. Tikrai vertingos 
knygutės, visi turėtų jas per
skaityti ir susipažinti su lietu
viais didvyriais.

Plačiai apkalbėjome su dr. 
Simans apie K. jP. veiklą. To
je šakoje lietuviai smarkiai 
atsilikę. Veik vienas dr. Si
mans tuorp tesirūpina. Tai ne
gerai. Senesnieji skundžiasi, 
kad jie jau nuseno, jaunimas 
kaip tai neprigyja. Kitaip yra 
su .kitataučiais. Kai nueini į 
K. P. susirinkimą, matai di
desnę pusę jaunų žmonių. 
Mes, lietusiai, turėtume rim
tai šiuo klausimu susirūpinti. 
Ypatingai seni darbuotojai, 
kurie išėjo iš K. P., turėtų 
grįžti atgal ir pradėti veikti. 
K. P. yra mūsų, kelrodis į ge
resnį gyvenimą, kartu yra va
das ir širdis Viso pažangaus 
judėjimo, tad mes daugiausia 
ir turėtume jąja rūpintis.

Šiandieną gyvenimas eina 
daug sparčiau. Kasdieną su
randame daug naujų dalykų. 
Mašinerija vystosi, tobulėja. 
Mes negalime nuo gyvenimo 
atsilikti. Norime ar ne, bet 
turime žinoti, ,kad darbinin
kas, kuris viską pagamina, jei 
jis nesistengs organizuotis ir 
reikalauti, kad ką jis pagami
no, kad turi teisę ir naudotis. 
Jei to jis nepadarys, tai gali 
sulaukti skaudžiausių valan

dų. Jis gali likti tik paprastas 
automatas ar, geriau pas^y- 
ti, kapitalistų vergas,(<,Jfokiaiš 
norėjo naciai padarytr<užgrob- 
tose šalyse. Meskime visą ne
rangumą į šalį ir stokime visi 
į darbą ir kartu lavinkimės 
save ir lavinkime kitus.

Išpildėme Kvot^

Brooklyno K. P. turėjo su-> 
sirinkimą. Valdyba raportavo, 
kad iš atsibuvusio pikniko, ku
ris įvyko liepos 29 dieną, li
ko pelno $35.

Valdyba raportavo, kad 
mūsų kliubui buvo paskirta 
kvota laike finansinio vajaus 
$200. Kliubas sukėlė dėl to 
reikalo $201.

Nutarta dar šį rudenį su
rengti išvažiavimą. Turint 
daugiau pinigų ižde, bus ga
lima daugiau veikti.

Įvyks Balsavimai

CI0-AWU 207 vienetas 
ruošiasi prie balsavimų. Minė
ti balsavimai bus dėl nusi- 
sprendimo, ar eiti į streiką ar 
ne. Diesel Engine Division- 
General Motors Corp, darbi
ninkai reikalauju^ kad būtų 
sumažinta darbo valandos iki 
32 vai., nenumušant darbi
ninkams algų. Jie savo rei
kalavime nurodė, kad sutrum
pinus darbo valandas, bus 
daugiau darbų ir sumažės be
darbių skaičius.

Kompanija griežtai atsisa
kė bile ką tartis su unija. To
dėl 207 vienetas nusitarė nu
balsuoti paskelbimo streiko 
reikale.

Bus Sumažinta Darbo 
Valandos

Industrial Rayon Corp, ga
vo reikalavimą iš UTW 212 
vieneto, kad būtų tedirbama 
tik 40 darbo valandų, o ne -48. 
Taip pat, kad tedirbtų tik 5 
dienas į savaitę.

Kompanija matomai su 
tuom sutiks.

Daugelis darbininkų labai 
tuom patenkinti, ypač mote
rys. Jos galės per tas dvi die
nas atlikti savo namų ruošos 
darbus.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite* iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Netekome Gerd Organi
zatoriaus PAJIEŠKOJIMAI

Eugene Barto per geroką 
laiką ėjo organizatoriaus pa
reigas ir atliko gana daug 
svarbių darbų. Bet pastaromis 
dienomisk unija paskyrė jį į 
Distrikto organizatoriaus vie
tą.

Pirmas jo darbas bus, tai- 
suorganizuoti Wooster Mills 
darbininkus. 1937 metais čia 
buvo stengiamasi suorgani
zuoti uniją, bet bosai vartojo 
visokias priemones, kad tik at
grasinti darbininkus mio uni
jos. Jie tada laimėjo, bet da
bar, tikiu, kad E. Barto pasi
darbuos ir suorganizuos UTW 
uniją.

Kuomet E. Barto su mumis 
dirbo, tai mūsų 212 vienetas 
atliko daug gražių darbų. Tu
rėtume ir dabar nesustoti vei
kę, kad ir netekome jo.

V. M. D.

Pajieškau pusbrolio Petro Masė- 
no, paeina iš Kebeldžių kaimo, Smil
gių parapijos, Panevėžio apskr., Kau
no rėdybos. Jieško Antanas Zdanis 
ir Elena Zdanis-Janušaitė iš Rozali- 
no miestelio. Atsišaukite šiuo adre
su: Anton Zdanis, 23 Chrystie Str., 
New York City, N. Y. (223-225)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.
į—. . ----- .

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave.
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Antano ir Josephine Kasmočiųl
GRAŽUS PAVILJONAS

c ' t. *

Salė Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

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 Griū,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDM

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

Telefonas Poplar 4110

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.

►CJM

1113 Mt. Vernon St

IAC lAfWlfWiAiUV VIS VU
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Veiksminio 
Užkietėjimo?

H 
priežasties

Ar Kenčiate 
nuo Neturėjimo Aperit°> Gal
vos Skaudėjimo, Vidurių Suiri
mo, Nervų, Nemigio, Gazų ir 

Išpūtimo, Nemalonaus

Ne laukitel Bukite aumanūsl Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter s 
Gomozo. Daugiau negu liuoauoto- 
jas —• skilvio toniko va’9Ja* . 
sudėta iš 18 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas •— išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima su
teikia skilviui ta malonų jausmą ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apiellnkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa
žinimui" pasiūlimo—ir gausite—

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo retimatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžiu muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nckuriuo, skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

“Special Pasiū- 
— Dabar

an apmo- 
uncijų $1.00

Siųskit š» 
lymo” Kuponų

□ įdėtas $. 00. Atsiųsk!. manapmo 
ketą regulerl ’ i -1 n'
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60(! vertes bandymui bon-
kutes Olejo ir Magolo.

c C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas.

Adresas.... ............  ...........

l «ito Ofisas........................ ............. ......
OR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dspt. 674—28S
2501 Washington Blvd., Chicago 12, 111. ĮLzoui wasnington Diva.» uniccxcjo ni< ■
25S Stanley St.. Winnlnoa. Man.. Can. J

■*--------- re

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

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ 

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

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

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

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

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

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų 
Gyvenimas Stepuko Kaudonosių' 
Celibatas, arba Nevedusių Ktrttigų 

Gyvenimas ir Darbai ..................
Dnktė Marių, graži apysaka ....^....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........J.......
Burykla ir Burtininkas ..........
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ...4....
Raktas, atidalyk slaptybių duris, at

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

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

ryta .................................... J,..........
Kapitonas Velnias, 400 pusi...............
Istorija Seno ir Naujo {statymo, 

su paveikslais ..................... ..........
Paparčio Žiedas, kada ir kur- jj ga

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

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

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

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

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

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

vietoj randasi ir kaip kankina .... 
Stebuklingas Zerkolas . .........................
Dvsrinė 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 ..................  „.........
ŽOLES ARBATOS FORMOJE 

Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų .. ...... .......................

Nuo* Venerlškų ir Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

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

ti *
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plauką augintojas, prašalina pleis

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

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

degintų, nubrūžijimų, įsikirtimų ir 
tsip toliau ........................................

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N.

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

$2.25

$2.50
35c

35c
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40c

35c
35c

30c
25c
25c
25c
35c

75e 
15c 
25c

$1.25
$1.25

25c

20c
35c

35c

25c

$1.00

25c

30c 
25c 
25c 
25c
25c

30c
25c
15c

30c

$1.25 
$1.25

$2.25 
$1.00 

85c 
60c 
60c 
85o 
60c
60c

60 c 
85c 
85c 
85c 
30c

60c
60c

$1.25
•. 85c

Antradienis, Rugsžjo 25, 1945

Chryslerio Automobiliu 
Fabrikantai Tarsis 

Su Unija
Detroit, Mich., rugs. 24.

— Chryslerio automobilių 
korporacija sutiko eiti į 
derybas su CIO Automobi
lių Darbininkų Unija dėlei 

įtaigų priedo. Unija reikalau
ja pakelt algas 30 procen-

Fordo automobilių darbi
ninkai kreipsis į valdinę 
Darbo Santykių Tarybą, 
kad r/askirtų balsavimus, 
kur jie galėtų pasisakyt už 
ar prieš streiką.

Japonijos Valdžia Pil 
na Senųjų Valdovų

Karuizawa, rugs. 24.
Dabartinėje Japonijos val
džioje yra pilna senosios 
karinės valdžios atstovų, 
pareiškė japonas grafas 
Harumasa Ito, žinomas de
mokratinis politikas. Tarp 
kitko, jis nurodė į dabarti
ni prekyb. ministerį Chku- 
hai N^jajimą, amunicijos 
fabrikanto brolį, ir karo 
kurstytoją Joshido Koda- 
mą, oficialį patarėją da
bartinio premjero Higashi- 
Kuni.

Shanghajaus Pramonė 
Visai Sustojus

Shanghai. — Šiame nuo 
japonų išlaisvintame Chini- 
jos didmiestyje fabrikai vi
sai sustoję. 500,000 bedarb. 
apgula valdinės chinų par
tijos Kuomintango centrą, 
reikalaudami pašalpos. Ja
ponai sugadino bei išplėšė 
fabrikų mašineriją, ir trūk
sta anglies. Tai todėl Shan- 
ghajaus pramonė 
veikti.

negali

Pranešama, kad buvusie
ji francūzai karo belaisviai 
nuvertė neva nepriklau
somą annamiečių valdžią, 
Saigone, Indo-Chinoj.

Sliekai Kaipo Maistas
Japonai ir kai kurios ki

tos tautos valgo sliekus.
Virginijos Medicinos Ko

legijos profesorius S. S. Ne
gus neseniai tyrė, ar sliekai 
iš tikro tiktų maistui. Keli 
sliekai buvo išilgai perpjau
ti, išvalyti ir išdžiovinti, 
paskui chemiškai ištirti. 
Pasirodė, jog 12 procentų 
slieko kūno yra tokia gera 
proteinais “mėsa”, kaip 
kiauliena arba jautieną. A- 
pie tai rašo mokslinis ame
rikiečių žurnalas Science 
Letter.

Berniukų ir Mergaičių 
Gabumai ir Bukumai

Anglijoj buvo paimta 10,- 
000 to paties amžiaus ber
niukų ir mergaičių ir iš
skirta tūkstantis gabiausių 
ir bukiausių. .Tarp pačių 
gabiausių buvo dveja tiek 
daugiau bermhkų, negu 
mergaičių; iš antros pusės, 
tarp-pačių bukiausių, ne
gabiausių, taip pat buvo 
dvigubai daugiau berniu
kų, negu mergaičių. Tatai 
atrado anglų psichologas J. 
A. F. Roberts.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 27 d., 8 v. v., 318 W. Broad
way. Susirinkimas svarbus, nes tu
rime daug reikalų aptarti. Taipgi, 
kurie esate pasimokėję už 1945 me
tus, gausite Šių metų knygą — Ber
nardo Gavelio Klaida. — Sekreto
rius turi ant rankų, -g- J.4 Šūkis.

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

(230)

Glendale Steel Corp
Cooper Ave. & Dry Harbor, Road

GLENDALE, L. I.
Telephone: HAVEMEYER 8-1100

1(224)

(227)

REIKALINGOS MOTERYS

(225)

KRISLAI
(224)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I

Lavintis, šviestis iiiekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

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

642 WEST 30TH ST., NEW YORK
(X)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyetėje

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

(X)

PAPRASTAI DIRBAMA
VIRŠLAIKIAI .

KNYGŲ SIUVĖJOS
(Daliai ar Pilnam Laikui Darbas)

HELP WANTED-—FEMALE HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, iškaitant viršlaikiui.

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

REIKALINGI
Ant Aslos Core Makeriai 

a -

Squeezer Mašinos Molderiai 
Paprasti Darbininkai 

Breakshoe ir Castings 
Division

AMERICAN BRAKE SHOE CO. 
MAHWAH, N. J.

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25 Matykite Mr. 
INGE. 59 Pine Street, New York City.

(X)

SUSTATYTOJAI. Patyrę prie veidrodžių ir 
paveikslų. Gera alga. Puikiausia proga. 

Pakilimai.
KOCH FURNITURE CO., 
206 LEXINGTON AVE.

(Kampas 32nd St.) New York City.
_____________________________________ '•

PAKUOTOJAI
DAUGMENINIŲ ŽAISLŲ

Schranz & Bieber,
115 5th Ave. (19th St.)

......................................... .............IMS

MERGINOS PRIE
Armature ir Stator Vyniojimo 

GEROS VALANDOS—GERA ALGA 
PILOT ELECTRIC CO.

29 South Broadway 
Long Branch, N. J.

SALAD MERGINOS 
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

$32.50 
6 DIENOS — 8 VALANDOS 

B. ALTMAN 
RESTAURANT 5-TOS LUBOS 

34TH STREET & 5TH AVĖ. 
N. Y. C.

AMERICAN RADIATOR 
AND STANDARD 

SANITARY CORPORATION 
BAYONNE, N. J. 

REIKALAUJA VYRŲ 
prie 

FOUNDRIES darbų 
“ Nuolatinis Darbas 

Gera Alga 
Kreipkitės 

FOOT OF EAST 46TH STREET 
' BAYONNE, N. J.

(227)

Moterys patyrusios prie Smyth. Book Sewing Mašinos. Dienom Mo
kestis 82JZ>c į Valandą; Naktim Mokestis 87!^c ji Valandą;

Pastovūs darbai atviri ilgam laiko periodui.

QUINN & BODEN CO.
Elizabeth Avenue

Rahway, N. J.

SEE JAP UNDERGROUND MACHINERY
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

AMERICAN SOLDIERS INSPECT LATHES in one of the rooms located about 
one hundred feet beneath Atsugi Airfield, Japan, where members of the 
Jap naval air force constructed headquarters and living quarters to 
escape bombs dropped by the American B-29s. Filling six miles of tun
nels, the underground city was supplied with clothing, classrooms, bath
tubs and tons of food, and had a miniature railroad. (International)

SUFFIELD, CONN. -
Gerai Užaugo Tabakas; Vo
kiečiai Belaisviai Dirba; Ang

lų Torių Agentai
čia šiemet gerai užaugo ta

bakas. Jo augintojai ir ypa
tingai kompanijos gerai pa
sipinigaus. Kitais metais le
dai pakenkia, bet šiemet apie 
ledus nieko nesigirdėjo.

Apie vidurį rugpjūčio pra
sidėjo tabako kirtimas, tai 
maži farmeriai, daugiausiai 
lenkų tautybės, apsidirbo, su 
pagalba savo šeimų. Bet kom
panijoms, tai buvo didelis trū
kumas darbininkų, o labiau
siai, tai moterų “siuvėjų.” Bo
sai prie “siuvimo 
rus. Bet kur 
gerai darbą 
pirštais! Kur 
ginos padaro 
dvylikos pundelių per 8-nias 
valandas, tai vyrai- padaro 
vos tris-keturis pundelius. ’ Į 
pundelį įeina 50 “latų,” o ant 
kiekvieno “lato” turi būti su
verta nuo 16-kos iki 21-nos 
poros tabako lapų. Tas pri
klauso, kaip’didelis tabakas. 
Už 'pundelį, dirbant nuo ka- 
valkų, moka 85 centus.

Tai moterys, kurios gerai 
įpratę darbe ir skubiai dirba, 
tai padaro iki $55 į šešių die
nų darbo savaitę, 
mergaitės, 
kos metų. Il
giai. Gi kurios 
čių,” tai joms 
40 į dieną.

Šiemet ypatingai daug dir
bo jaunų, mergaičių negriu
kių, kurios išvien su baltomis 
baisiai pykino bosus. . . Dau
gelis iš jų prastai dirbo, pikt
žodžiavo, bet bosai negalėjo 
perdaug spaudimo daryti, nes 
bijojo netekti ir tokių darbi
ninku.

Kada mokyklos atsidarė ir 
mergaitės grįžo mokytis, tai 
tą kompanijos nujausdamos 
apsirūpino darbininkais, kad 
neliktų -ant lauko tabakas. Ta
da atvežė apie 30 vokiečių be
laisvių. Visi jauni — po 16- 
18 metų. Jiems mokėjo po 75 
centus į dieną. Juos saugojo 
tik du šautuvais ginkluoti ka
reiviai. Kartais jie vaikšto gan 
laisvai, tik vienas bandė pa
bėgti, bet greitai tapo suim
tas. Jie turėjo laužti tabako 
lapus dėl “boges,” kiti tą “bo
gę” traukė į barnę, kur mote
rys siuvo (nėrė), o vyrai su
kabino aukštai ant kabintuvų.

Tabakas vietomis yra daug 
didesnis už žmogų. Oras šil
tas, tai belaisviai, kaip išeina 
dirbti ir vidurdienyj saulė 
kaip įkaitina jiems nugaras, 
tai jie sulenda į tabaką ir sė
di — nedirba. Tąda sargai 
jiems duoda “trivogą,” palei
džia oran kelis šūvius. ‘Jeigu 
po pirmų šūvių nedirba, tai 
šauna antrą ir trečią, tada 
jie pradedą^clirbti. Bet būna 
atsitikimų, kačl turi šaudyti 
bent 10 kartų, į dieną.

Netolumoj yra belaisvių 
kempė, tai vakarais juos mo-

ko anglų kalbos ir rašybos. 
Kaip kurie jau biskį pramokę 
kalbėti ir rašyti. Kai jie lau
ke dirba, tai parašo ant kor
čiukių ir įmeta į “bogę,” 
moterys siūdamos tabaką 
randa tas korčiukes. Rašo 
visko, vienas: “Oh, kad aš
ve gaučiau nors sykį pabu
čiuoti, tai daugiau iki mirties 
nieko nenorėčiau.” Kiti para
šo, kad 
tinka ir 
visados.

tai 
su- 
jie 
ta-

jiems Amerikoje
norėtų pasilikti

pa- 
ant

mo-jiems kompanija 
pat, kaip ir' visiems

Penktas puslapis

HELP WANTED—MALK 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
Prie 

Išdirbimo Plastikų 
48 Valandų Savaitė 
Nuolatinis Darbas 

Užsitikrinkite Nuolatinį Darbų 
Pas 

CATALIN 
CORPORATION 

OF AMERICA 
Fords, N. J.

PAPRASTI DARBININKAI
IR

MAŠINŲ OPERATORIAI
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės, Rašykite ar Telefonuokite 
STAMFORD ROLLING MILLS, INC. 

Springdale, Conn.
Phone STAMFORD 4-1114

siuvėjų
” statė ir vy- 

tau vyrai atliks 
su savo storais 
moterys ir.mer- 
nuo septynių iki

Dirba ir 
ne jaunesnės 14- 

joms moka ly- 
dirbo “ant bon- 
mokėjo po $5.

Beje, 
ka tiek 
vyrams—10 centų daugiau, 
kaip moterims. Bet algą pai
ma valdžia už jų užlaikymą, 
jiems paliekama tik po 75 
centus.

REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ

(229)

sa
tai 
už

SU

Anglijoj dąrbiečių laimėji
mai baisiai išgąsdino Amerikos 
kapitalistus, tuos dolerių die
vaičius. Bet tų laimėjimų nei 
kiek neišsigapdo anglai to
riai, nes jie bent per 20 me
tų akyliai tėmijo, iš kur pu
čia vėjas — atsargiai dabojo 
liaudies judėjimą. Jie išmoks
lino vyrus, pirmiau juos pa
stūmė į unijas, pagelbėjo pa
tapti vadais ir kartu torių 
agentais. Ir tie ponai gelbsti 
kapitalizmą nuo katastrofos.

Liepos mėnesį Anglijos liau
dis balsavo, manė, kad už 
vo vadus, bet didžiumoje, 
balsavo už torių agentus, 
apsimaskavusius priešus.

O kas žino, kas būtų
Anglijos imperija atsitikę, jei
gu vietoj tų lordų agentų bū
tų į valdvietes patekę sąžiniš
ki vyrai, ištikimi liaudies 
draugai? Bet torės gali būti 
ramūs turėdami tokius Attlee 
ir Bevinus priešakyje Darbo 
Partijos.

Kada darbiečiai laimėjo, tai 
dalinai Amerikos kapitalistai 
persigando, nes manė, kad jie 
tikrai Anglijoj jau pradės vy
kinti spcializmą. Bet kaip tik 
tie lordų agentai prabilo par
lamente, tai jie savo pirmose 
kalbose parodė, kas yra, kad 
jie nėra liaudies draugai, bet 
turčių, didžiųjų ryklių agen
tai. i

Juk pačioj šio karo pra
džioj ne kas kitas, kaip dar- 
bietis Bevin, .’būdamas tada 
Churchillo vidaus reikalų mi
nistras, uždarė Anglijos ko
munistų spaudą. Ot, tai tau ir 
“darbietis” ir darbininkų “va
das”! Mat, teisybė, kurią ko
munistai aiškino žmonėms — 
j.am buvo karti ir nepakenčia
ma.

Bet jūs pamatysite, kaip to
kie Attlee ir Bevin neužilgo 
turės eiti šalin iluo politiškos 
scenos. Dabar jau visi mato, 
kas tik nori matyti, kad jie 
nėra liaudies atstovai, kad jie 
tik apgaudinėjo anglų žmones 
laike rinkimų, o dabar vyki
na torių, politiką.

Anglijos žmonės balsavo ne 
už žmones, bet už siūlomus 
obalsius, už platformą. Angli
jos žmonės ilgai negali tų to
rių agentų atsikratyti, kaip

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
partizanų ordinais ir kitokiais 
pagerbimais. Tai vyrai ir mo
terys, kovoję prieš nacius, už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Naujienos iš to tarpo išrin
ko rusiškas, bielorusiškas ir 
žydiškas pavardes ir išspaus
dino editoriale. Bet neįdėjo nei 
vienos lietuviškosios pavardės, 
kurių paskelbta šimtai!

Vilnis teisingai pastebi:
Čia ir vėl hitlerinė technika 

pjudyt viena tauta prieš ki
tą.”

Tiesa!

Jap Bludgeon

PRIVATEER PILOT Comdr. Charles E. 
Houstoh, 33, of Park Rapids, Minn., 
downed over the Yellow Sea in 
June of this yeaij and held at Ofuna 
prison camp near Yokohama, shows 
a bludgeon used by the Japs to beat 
their prisoners, (International)

A
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Amerikoj Lietuvių Susivieniji
mas negali atsikratyti tūlų ad
vokatų ir ‘‘daktarų.” Bet ateis 
laikas ir atsikratys!.

‘ Susnikų Jurgis.

APVALYTOJAI

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 

PAPRASTI DARBININKAI

Prie Golf Course
GEROS ALGOS

Kreipkitės

FORT MONMOUTH
GOLF CLUB
Tinton Falls Road,
Eatontown, N. J.

(226)

BERNIUKAI 
IR 

MERGAITES 
ABELNAS DARBAS 

GERA ALGA
40 Valandų Savaitė. Nuolat. 

Linksmos Darbo Sąlygos
SPECIALTY PAPER BOJČ 

255 McKIBBEN ST., BROOKLYN. 
B.M.T. ^Morgan Avė. Stotis.

J225)

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
neraz pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

$2.25

«u pa'
APVALYTOJAI

Pastovus darbas bankoje, 
ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 6-kių 
Dienų savaitė. Alga $125 Į mėnesj pra
džiai. Kreipkitės ant 3-ėių lubų, 41 Broad 
Street, N. Y. C.

(227)

AUTOMOBILIŲ SPRAYERS, patyru pri« 
motorinių trokų viršų ; nuolatinis darbas; 

gera alga. Kreipkitės
BELMONT BODY BUILDERS, 

175 BELMONT AVE., NEWARK, N. J. 
____________________________________ JE2

REIKIA MOLDERIŲ 
GELEŽIES FOUNDREI 
M. H. DETRICK CO, 
111 GOTTHART ST., 

NEWARK, N. J.
(225k

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTEJRYS

Patyrę
Reikalinga Vyrai ir Moterys prie 
Vilnonių Automatinių Audinių Die
niniams Siftams. Geros Algos. Nuo

latinis Darbas. Linksmos 
Darbo Sąlygos.

Kreipkitės

G. Mario Mirabelli
4TH IR RAILROAD AVENUES 

NEPTUNE CITY, N. J.
(ŽM)
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Pasiduoda Operacijai Prakalbos Svarbiais Klausimais

Sestas puslapis

Pirmadienį į Laisvės įstaigą 
užėjo P. Stankevičius iš 
Queens Village, L. I. Jis užsi
mokėjo dienraščio Laisvės 
prenumeratą
Laisvės Namui paaukavo $1 ;! 
$2 nupirkimui medikamentų j 
Lietuvos žmonėms ir taipgi i 
užsimokėjo ALDLD duokles1 
metams, $1.50.

P. Stankevičius per dauge
lį metų skaito dienraštį Laisvę 
ir yra vienas iš jo rėmėjų. Jis 
pranešė, kad jau trečią sykį 
eina po operacija. Išeis šią sa
vaitę. Jis bus Norwegian ligo
ninėje, 4520 — 4th Avė., 
Brooklyne.

Linkime Stankevičiui grei
tai pasveikti po operacijos ir 
vėl eiti kasdienines pareigas.

dienraščio 
metams $6.50; j . - .

; kos Piliečių Kliubą, 280 Union 
i Avė., Brooklyne. Tą vakarą 

; Ikliube bus svarstoma:
Kuomi lietuviai prisidėsime 

prie amerikinio judėjimo, ku- 
j ris kovoja už darbus visiems, 
prieš gyvenimą pardavinėjant 
obuolius? Kas jau atlikta toje 
srityje? Kas nori, kad darbi
ninkai nedirbtų ir badautų ? 
Kas kovoja už darbus?

Ką lietuviai darysime su 
New Yorko miesto majoro ir 
tarybos rinkimais? Kurie kan-

Svarbus Žygis Kovoto
Vedybinė Sukaktis Jy už Demokratiją Is

ponijoje Paramai

NwWto^ėtef2inl(H
Kaimynai Susišaudė

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 
22 d., Margie ir Joe Uvickai, 
99-50 64th Ave., Forest Hills, 
turėjo savo vedybinio gyveni
mo 25 metų sukakties parę, 
Misavage namuose, 
65th Rd., F. H.

Joe šalčiunas 
Margie’s brolis, 
Burns, taipgi 
sukaktuvių proga sveikina j u- į 
biliejantus ir linki jiems ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

Rep.

102-09

Sailor) 
ir Mrs.

(The 
Lt.

Misavage’iai

Karys Sugrįžo Užbai 
gęs Darbą

Edwardas Markevitz, Albi
nos Markevičienės sūnus, šio-, 
mis dienomis gavo iš armijos 
paliuosavimą.

Edwardas, tai tikras rau
donarmietis karys. Jis, maty
damas reikalą Hitleriui kau
lus sutriuškinti, stojo liuosno- 
riu į orlaivyną. Ir kada dar 
mokinosi, sakydavo, jog jis ne
sijaus gerai, kol negaus su 
Hitleriu atsiteisti. Jo noras iš
sipildė : išsimokino pilnu lakū
nu ir pasiėmęs su savim dau
giau raudonarmiečių ir neria 
į Berlyną. Jisai per 10 mėne
sių triuškino Hitlerį. Sako — 
kada užsiguldavom ant Berly
no, tai net Hitlerio šonai braš
kėdavo. Taip darbą užbaigęs 
sugrįžo linksmas,' nors ir var
go padėjo, šiomis dienomis ta
po garbingai paliuosuotas iš 
karinės tarnybos.

Tai tikra garbė Edward u i 
ir visiems tokiems mūsų did
vyriams.

Lai būva taika ant visados!
Jurgis Daugėla.

Vasara Iškeliavo

d i r*

PASILINKSMINKITE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

nenukentėjo,

NOTARY 
PUBLIC

kėjo liūdymą galite iš anks- 
gauti Laisvės raštinėj.

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuve su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikosi per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union, Ave., Brooklyn, N. Y.

(222-224)

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

padarau
paveiks-

HummMI

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS 
, JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems poklllams.

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Kampan Stagg Street. Telephone EVergreen 4-0072

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

Įvyks Jau šį Penktadienį
Visi brooklyniečiai kviečia-jdidatai užsipelno renkami? 

mi šio penktadienio vakaro Dėl ko?
7 :30 atvykti į Lietuvių Ameri-

Po masinio mitingo, suruoš
to Ispanijos respublikos gynė
jams pasveikinti rugsėjo 24- 
tos vakarą, Madison Square 
Gardene, sekamu dideliiržygiu 
bus masinė rinkliava.

Rinkliava viso miesto skale 
j įvyks gale šios savaitės — 
ketvirtadienį, penktadienį ir 

i šeštadienį, rugs. 27, 28 ir 29.
Tam darbui rinkliavos ruo

šėjai — Spanish Refugee Ap
peal, New Yorke — atsišau
kė talkos pas visus organizuo
tus didžiojo New Yorko gy
ventojus, tame skaičiuje ir pas 
mus, lietuvius. Lietuvius jie 

ižino, kaipo gerus demokrati
jos draugus, kadangi mes taip 
broliškai rėmėm respublikie- 
čius karo prieš fašizmą lai

škais.
> Rinkliavoje galima pasidar
buoti tiek, kiek kas išgali — 
kelias valandas, ištisą pusdie
nį ar net ir per visą rinklia
vą, kam laikas ir jėgos lei
džia. Rinkti galima visur, ka
dangi yra gautas leidimas iš 
miesto vyriausybės. Kenuką ir 
r in 
to

Tai dar viena vasarėlė iške
liavo savais keliais pereitą 
sekmadienį, užleisdama vietą 
rudeniui. Išėjo gana šaltomis 
kojomis, buvo tik nuo 58 iki 
6.5 laipsniai šilumos, Bet tai 
nebuvo joks rekordas: šilčiau
sia, 95 laipsniai, buvo 1895 
m., o šalčiausia, 45 laipsniai, 
1896 m.

Pirma rudens diena, pirma
dienį, buvo šiltesnė už pasku
tinę dieną vasaros, 11 vai ry
to jau buvo arti 80 laipsnių 
pavėsyje.

Ar bus pakeista Lietuvos 
! padėtis ?

Tiems klausimams aiškinti 
Įkalbės A. Bimba ir D. M.
lomskas.

So

Prašo Talkos
Garsinimui mitingo yra 

daryti lapeliai. Rengėjai 
Lietuvių Komunistų Kliubas— 
prašo paimti tų lapelių nuneš
ti lietuviam į šapas ir kaimy
nams. Gaunami LKK patal
pose.

pa-

Šaukė Bildingų Unijų ir 
Savininkų Pasitarimą 

Dėl Streiko
Darbo 

išvengti
Apylinkės Karinė

Taryba pastangose 
keltuvų ir kitų bildingų prie
žiūros darbininkų streiko su
šaukė abi puses į pasitarimą 
rugsėjo 24-tos popietį.

Ar bus pavykę išvengti 
streiko, šiuos žodžius rašant' 
dar nebuvo žinios.

Brooklyniečiams Laiš
kai iš Lietuvos

nuo Nakvidavičienės
L e o p o 1 d as Nakvidavičius 

gavo 
brolio Jono Pranevičiaus laiš
ką iš Vabalninko, Biržų ap
skričio. Laiškas rašytas liepos 
16 d., šių metų. Ten, tarp kit
ko, rašo:
Mieli Sesuo ir švogeri:

Jūsų laišką, rašytą kovo. 18 
d., 1945, gavome prieš kelias 
dienas. 1 Labai nudžiugome, 
kad esate gyvi ir sveiki ir kad 
mus prisifrienat.

Mes su dideliu vargu išgy
venom visus karo laikus. Mū
sų taip pat trys sūnūs fronte, 
vienas atsiliepė, o apie kitus 
du dar neturime žinių, šiaip 
esame gyvi ir sveiki, tik jau 
pavargę. Lauksime • kito laiš
ko. Kai gausime atsakymą, 
tai parašysime apie save pla
čiau.

Kiek leidžia sveikata, 
bame, kad pragyventi. . .

Jonas Juška, žinomasis me
nininkas ir biznierius, gavo 
laišką nuo savo brolio Povilo^ 
iš Butėnų kaimo, Svėdasų paš
to, Rokiškio apskr. Greta svei-j 
kinimų Juškams su sūnų Hen
ry, rašo:
Mielas Broli ir Broliene!

Širdingai dėkojame už laiš
ką, kurį gavome birželio mė
nesį. Mes jau matėme jūsų ir 
sūnaus nuotraukas, kurias at
siuntėt Navikui. Esame sveiki. 
Tik mano du, sūnūs turėjo iš
eiti armijon. Dabar gauname 
retkarčiais laiškus iš plačio
sios tėvynės nuo Juodųjų Jū
rų, ten abudu kartu darbuo
jasi. Lietuvoje einant frontui 
mūsų kaimas 
okupantai mus biskutį aplam
dė.

Labai dėkoju už pastangas. 
Mes nieko negalime pasakyti, 
kuomi Jūs galėtumėt padėti. 
Perdaug visai nesame nuken
tėję, galima gyventi, bet jei
gu jūs galite, nesudarys jums 
didelio vargo ir leidžia sąly
gos — labai prašau ir dėko
ju.

Mielas brolau ir broliene su 
sūnum, labai prašau atvažiuo
ti į Lietuvą. Pamatysit, kaip 
mes gyvename. Jau daug, 
daug kas pasikeitė per tiek 
metų ir aš pats pasikeičiau— 
pasenau. Bet mano sūnūs pa
vaduoja mane. , Jie jauni ir 
tvirti, paaukoja jėgas darbui 
ir tėvynei.

I - ■•r*’. ■ . j ■ . ■’ • .1. . ;

Laiavč—Liberty, Lithuanian 0ailjr

Kas Pametė Dantis?

Tarp dviejų kaimynų, gy
venančių 3171 ir .3173 Gris
wold Ave., Bronx, didelės mei
lės nebuvo jau per pastarąjį 
dešimtmetį. Apie jų brolišku
mą vieni kitiems rodo tas, kad 
jie virš 50 kartų buvę teisme, 
kad tarp jų kiemų ir namų 
pastaruoju laiku buvo atsira
dus 14 pėdų aukščio tvora.h

Broliška meilė tarp kaimy
nų pasiekė tokio čiukuro, kad 
viena iš kaiminkų, Mrs. Anna 
Leff, atsidūrė ligoninėj su 
kulkos žaizda kairėj rankoj. 
O jos vyras ir kaimynas Brai
nard — areštuoti. Leff kalti
na Brainard, kad Brainardai 
pradėję mėtyti ant jų stogo 
akmenis ir dėl to nuėjus juos 
pabarti Leffienė tapus apšau
dyta. O Brainardai kaltina, 
kad Leffai išvertę jų duris, 
akmenimis pradėję vidun mė-' 
tyti ir patsai Leff grasinęs 
jiems geležine štanga.

Gatvekario Nelaimėje
12 Sužeista

Dvylika asmenų iš buvusių 
viename gatvekaryje susižei
dė (sakoma, nepavojingai), 
o būrys kitame gatvekaryje 
buvusių keleivių laiku spėti 
išleisti pirm sugedusioj o gat
vekario smogimo į antrąjį.

Nelaimė ištiko prie Bergen 
St. ir Rogers Ave., Brooklyne, 
gale Ocean Ave. gatvekario li
nijos. Gatvekaris buvo ką tik 
išvažiavęs ir atlikęs keturių 
blokų kelionę į kalną. Dava- 
žiavęs kampą Rogers ir Ster
ling, gatvekaris sustabdytas 
paimti daugiau keleivių. Saiga 
gatvekaris' pradėjo ristis at
gal pakalnėn. Bandymas su
stabdyti nepavyko. Motorma- 
nas sako, kad stabdžiai ne
veikė.

Pastebėję nelaimę, daugelis 
keleivių norėję šokinėti iš gat
vekario, bet juos sulaikęs .mo- 
tormana^ ir kiti, sakydami, 
kad iš įsibėgusio gatvekario 
šokimas pavojingesnis už su
tikimą gatvekaryje to, kas jį 
ištiks pasiekus linijos galą.

/

PARDAVIMAI4

Central Brooklyne
pas

ANDRIŲ A. PURICKI
GERAS ALUS

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

telephone
STAGG 2-5048

l-r®
; < . ■ >

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Jonas Jackūnas (John Jack- 
son), Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo darbininkas, neseniai rado 
kliube pamestą auksinių dan
tų tiltelį (bridge).

Kas tai pametėt, kreipkitės 
į bile kurį kliubo , darbininką, 
bile laiku ir tiltelis bus jums 
sugrąžintas.

Rep.

Stampos ir Punktai
dabar 

Štampų 
Šio mė- 
stampų

Raudonos stampos 
galioję V2 iki Ql. 
V2-Z2 laikas baigiasi 
nėšio 30-jtą. Raudonų 
dar vis reikia beveik visoms 
rūšims jautienos, avienos, ver
šienos ir kiaulienos, taipgi 
sviestui, aliejams, kenuotai žu
viai.

Cukraus stampos 38-tos tu
ri užtekti iki gruodžio 31-mos. 
Batams: lėktuvinės stampos 
1, 2, 3 ir 4 trečioj knygelėj. 
Visiems kitiems čia neminė
tiems maisto produktams ir 
šiaip daiktams dabar štampų 
nebereikia.

Nuoga Maudėsi Parke MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Central Parko prūde poli- 
cistas pastebėjo maudantis 
jauną panaitę. Jis paliepė jai 
išeiti, ji paklausė — išlipo 
nuoga, nuogutėlė. Policistas 
patarė jai apsirengti ir nuve
dė policijos stotin. Mergšė sa
kėsi buvusi įsigėrusi ir pa
klausius dviejų “frentų” pa
tarimo pasimaudyti parke.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija iapoj 
Telef.: GR. 7-7553

i 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: i 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

VALANDOS:

Iš senų 
. naujus 

lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

St., Brooklyn,

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Prisiekdino Wallander 
Policijos Viršininku

W. Wallander pri- 
naujuoju New Yor- 
policijos viršininku.

Arthur 
siekdintas 
ko miesto 
Prisiekdinimas atlikta trumpo
se ceremonijose laike majoro 
LaGuardia radio programos iš 
miestą vos radio stoties WNYC, 
pereito sekmadienio 1 valan
dą. Majoras jį prisiekdino, o 
Valentine prisegė viršininko 
žymę savo pasekėjui.

Wallander paskirtas liku
siai daliai pirmesniojo polici
jos komisionieriaus Valentine 
nebaigto atbūti termino. Tas 
terminas baigsis rugsėjo 27-tą, 
1949 metų.

Grace Carney, 55 m., ras
ta uždusus gasu savo kamba
rėlyje 310 E. 57th St., New 
Yorke. 1 .

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

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

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
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Antradienis, Rugsėjo 25, 1945

MIRĖ
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Veronica Normant, 65 me
tų amžiaus, gyvenusi 304 Bed
ford Avenue, Brooklyne, mirė 
rugsėjo 23-čią, Long Island 
College ligoninėje. Bus palai
dota rugsėjo 26-tą, Šv. Jono 
kapinėse. Pašarvota pas gra- 
borių Aromiskį, koplyčioje, 
423 Metropolitan Avenue. Pa
liko nuliūdime dvi dukteris, 
Josephine Zvingelienę - Cher- 
ką, ir Stellą Kridak. Laidotu
vių pareigomis rūpinasi grabo
rius S. Aromiskis.

Rose Whittaker (Videikie- 
nė), 55 m. amžiaus. Gyveno 
183 Engert Avė., Brooklyne. 
Mirė rugsėjo 23 d., namuose, 
po virš minėtu antrašu. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 27 d., šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. 
Garšva.
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Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten fcyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI




