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Visiems labai patiko pareiš
kimas Tarybų Sąjungos amba
sadoriaus pavaduotojo Niko
lai Novikovo, kurį jis padarė 
pereitą pirmadienį Madison 
Square Garden salėje. “Gene
rolas Franco yra karo krimi
nalistas,“, jis pasakė. Tuo bū
du Franco yra lygus Hitleriui 
ir Mussoliniui. Ir jis turi lauk
ti tokio pat likimo!

Tai šventoji tiesa... Deja, 
mūsų šalies ir Anglijos diplo
matija josios dar nenori pri
pažinti. /Mes tebepalaikome 
ryšius su tuoju kriminalistu. 
Mes tebevedame biznį su 
Franco Ispanija. Mes net ne
simokome iš Meksikos. Meksi
kos vyriausybė seniai nutrau
kė ryšius su Ispanija.

per

REIKIA NEGAIŠUOJANT 
PRIIMT BEDARBIŲ BI- 
LIŲ, SAKO TRUMANAS

Davis Reikalauja Ištirt 
Kongr. Kankiną, Tyrinėjimų 

Vadą prieš Raudonuosius

EISENHOWERIS ŠAUKIA 
PATTONĄ KVOST, KODĖL 

JIS PALAIKO NACIUS
Washington. — Prezid. 

Trumanas pasišaukė j Bal
tąjį Rūmą, demokratus kon
gresinės lėšų komisijos na
rius ir stengėsi juos įtikin
ti, jog nedelsiant reikia iš
leisti įstatymus bedarbių 
apdraudai pailginti bei pa
gerinti.

Tas kongresmanų komi
tetas rugs. 25 d. atidėjo ne
ribotam laikui senato pri-

Dabar jau aišku, kas 
vieni tie pabėgėliai Vokietijo
je. Jie patys pasisakė. Jie 
Lietuvoje norėjo išgelbėti vo-’ imtą pasiūlymą, kuris lei- 
kiškuosius plėšikus. Jie buvo: džia šalies valdžios lėšomis 
susiorganizavę į “rinktinę.” pratęsti bedarbiškų pensijų 
Jie buvo gavę iš nacių ginklus. jmokėjimą iki 26 savaičių 
.Tų vadu buvo kruvinasis Ple- ■ per metus. Tai būtų pensijų 
chavičius. Jie medžiojo ir žu- jajkotarpio pailginimas virš 
dė partizanus. i ______________

Jie pagaliau dar stengėsi < 
pastoti kelią Raudonajai Ar
mijai. Jie 
“lietuvišką 
su naciais 
tiniųjų.

Bet nacių ir jų frontas bu- 
yo pralaužtas. Lietuviškieji iš
gamos turėjo bėgti. Bėgti 
kur?

Kur gi kitur jie bėgs, apart 
Vokietijos? Kas kitas juos 
priims ir priglaus, jeigu ne 
jų prieteliai hitlerininkai?

to savaičių skaičiaus, kurį 
nusako paskirų valstijų įs
tatymai. Bet už prideda- •MM* 
mąsias savaites būtų moka
ma bedarbiui tik po tiek, 
kaip valstijos nustatyta.

Menama, jog prezidentas 
pageidauja, kad kongresas 
priimtų Kilgore sumany
mą, kuris reikalavo mokėti 
bedarbiui iki $25 savaitinės 
pensijos iki 26 savaičių- per 
metus. Senatas atmetė bet 
kokius priedus prie e- 
samųjų savaitinių pensijų, 
nustatytų vietiniais įstaty
mais įvairiose valstijose. •

Prezid. Trumanas Pilnai Remia 
Xmuą”S“rmišXn MacArthur o Vadovybę Japonijoj 
laikėsi iki pasku-1 -----------------------

Kores-

Dabar jie bėdoje. Dabar jie 
prašo amerikiečių lietuvių už
tarimo ir paramos.

Jie “nekalti,“ kad jie pra
laimėjo. O jie pralaimėjo to
dėl, kad naciai pralaimėjo. 
Savo likimą, savo viltis jie bu
vo sujungę su naciais.

Pražuvo naciai, nelaimė jų
jų talkininkams. Aišku, kaip 
diena.

Bet kaip reikia žiūrėti į 
tuos lietuvius, kurie jiems sim
patizuoja ir dar aukoja rūbų, 
čeverykų ir pinigų ?

(Tąsa 5-me pusi.)

Komercinei spaudai nepa
tinka išsiliejusi streikų ban
ga. Labai piktai darbininkus 
puola Scripps-Howard laik
raščiai. “New York World- 
Telegram” visiškai kraustosi 
iš proto.

Tai natūralu. Tie laikraščiai 
atstovauja stambiojo biznio ir 
fašizmo interesus.

Minėtasis dienraštis rugsėjo 
25 dienos laidoje bandė pik
tai darbininkus pajuokti. Bet 
išėjo atbulai. Pasakė daug tie
sos. Girdi, “kurią nors dieną 
turės būti susitarta dėl Laikiš
kos, tvarkingos priemonės iš
spręsti ginčus, kas kiek už 
kiek darbo turi gauti, arba 
mes visi turėsime mesti dirbę 
ir eiti žuvauti — tikėdamiesi 
pasigauti pakankamai žuvies, 
jog nereikėtų badauti. Dalei- 
džiant, žinoma, kad streikas 
meškerių pramonėje nenukirs 
pristatymo šniūrų ir kabliu
kų.“

Su darbininkais nebegalima 
elgtis kaip su bejėgiais ver
gais. Tie laikai jau praėjo.

Streikas savaime nėra toks 
dalykas, į kurį darbininkai 
būtų be galo įsimylėję. Strei
kas yra paskutinė priemonė 
išreikalavimui iš samdytojų 
nusileidimo. Jo darbininkai 
imasi tiktai tada, kada kitos 
priemonės pasidaro bejėgės.

Streiko metu darbininkai ir
gi nukenčia. Bet streiko pa
galba jie parodo savo galybę.

Washington.
pondentai statė klausimą 
prez. Trumanui dėl to, kad 
užsieninis Sovietų komisa
ras Molotovas Londone kri
tikavo gen. MacĄrthuro po
litiką Japonijoj. Molotovas 
penkių didžiųjų talkininkų 
užsieninių ministerių kon
ferencijoj reikalavo sudaryt 
bendrą kontrolės komisiją 
Japonijai.

Prezidentas užtarė Mac- 
Arthurą. Jis sakė, jog di
dieji talkininkai iš pat pra
džios priėmė MacArthuro 
vadovybę Japonijoj. Talki
ninkai, be to, sutikę, kad 
jeigu kiltų koki skirtumai 
politikoje, tai MacArthuras

turėtų vykdyti Jungt. Vals
tijų politiką.

Trumanas pridūrė, kad 
Sovietai turi Japonijoj savo 
karinį atstovą, kuris gali 
susisiekti su MacArthuru. 
Be to, Sovietai gali diplo
matiniais keliais tartis su 
Washingtonu kai dėl poli
tikos1. Japonijoje, sakė pre
zidentas.

Washington';— New Yor
ko miesto tarybos narys 
Benjamin Davis reikalavo 
tyrinėti patį demokratų 
kongresmaną Johną Kanki
ną, kaipo fašistinį kairiųjų 
“raganų” medžiotoją, neg
rų ir žydų t^ūtų priešą.

Davis yra vienas iš New 
Yorko komurįistų vadų, ku
riuos pašaukė kvosti kong
resinis komitetas tyrinėji-, 
mui neva priėš-amerikinių 
judėjimu. Tai yra tas pats 
senasis Dieso komitetas, 
nors jam dabar vadovauja 
reakciniai demokratai Ran
kin ir John S. Wood.

Benjamin Davis, negrų 
tautos žmogus, vėl kandida
tuoja į New Yorko miesto 
tarybos narius. Jis protes
tavo, kad komitetas tyčia 
pašaukė jį į Washingtoną, 
norėdamas ištraukti jį iš 
veiklaus dalyvavimo rinki
miniame vajuje.

Browderio Atsakymai
Pirmiausiai buvo pašauk

tas kvosti Earl Browder, 
buvęs Politinės Komunistų 
Sąjungos vadas. Jis dažnai 
kirtosi su klausinėjančiu 
Rankinu. Visą šį tyrinėji
mą Browderis pavadino ter
šimo ir purvinimo kampani
ja. Jis sakė, kad jis jau nė
ra joks komunistų vadas 
nei veikėjas, o dabar — be
darbis.

Tarp kitko, Browderis 
priminė, ‘ jog komunistinis 
Amerikos judėjimas sutrau
kė ryšius su 7“ 
ternacionalu 1940 
nį; todėl juo tuštesnis yra 
priekaištas, būk ameriki
niai komunistai komanduo
jami “iš užsienio.”

Republikon. komiteto na
rys J. Parnell Thomas klau
sinėjo apie Sovietų nepuoli
mo sutartį su Vokietija 

(Tąsitf 5-me pusi.)

vyriausio koman- 
dieriaus Eisenhowerio įsa
kymų iššluoti visus nacius 
iš vadovybės pareigų.

(Gen. Patton sakė repor
teriams, kad svarbiau, gir
di, atgaivint vokiečių pra
monę ir biznį, negu išravėt 
nacius iš atsakomybės vie-

Wiesbaden, Vokietija. — 
Amerikiečių komandierius 
gen. Eisenhower šaukia ge
nerolą G. S. Pattoną pasi
aiškinti, kodėl jis Bavarijoj 
tebelaiko nacius aukštose 
pramonės, prekybos ir val
dybos vietose. — Pattonas 
yra karinis Bavarijos gu
bernatorius. z '

Paties gen. Pattono pa
reiškimai pripažino, kad jis 
pašalino tik po vieną iš
kiekvienos dešimties nacių; monėje, biznyje ir politiko 
tose įstaigose. Devyni de- | je, nepaisant, kaip jie atnr 
šimtadaliai nacių dar tebe- dytų, pasak Pattono, 
laikomi jose, nežiūri n t

Gen. Eisenhower jau ne, 
kartą buvo paliepęs išmesti 
nacius iš vadovybės pra-

Komunistų Įn- 
1940: m. rude-

G RUSIA 250,000 ŽIBALO 
DARBININKŲ STREIKAS

VidurvakaHtt&se ir pieti
nėse valstijose streikuoja 
35,000 žibalo darbininkų.

Dar Negalima Tvirtinti, kad 
Londono Konferencija Nepa

vyko, Sako Trumanas

kalingi.”
“rei-

Trumanas Duos Kongresui Su- 
manymą dėlei Atominės Bombos

Austrijos Valdžia 
Daro Politines Nuo

laidas Amerikai
London. — Devynių Aus

trijos provincijų konferen
cija užgyrė premjero Ren- 
nerio laikinosios valdžios 
pasiūlymą pervesti policijos 
kontrolę iš komunisto ’ vi
daus reikalų ministerio ži
nybos į penkių asmenų ko
miteto rankas. Tame komi
tete yra du Liaudies Parti
jos nariai, du socialistai ir 
vienas komunistas. Vyriau
sioji policijos valdyba taip 
pertvarkoma, kad Amerika 
ar Anglija negalėtų sakyti, 
kad komunistai kontroliavę 
policiją laike ateinančių vi
suotinų rinkimų. Tie pas
tovios valdžios rinkimai į- 
vyks prieš Kalėdas.

Premjero Rennerio vy
riausybė tikisi, kad Jungti
nės Valstijos ir Anglija pri
pažins tuomet išrinktą val-

Washington. — Pasikal
bėjime su laikraštininkais 
prez. Trumanas pareiškė, 
jog dar negalima sakyt, 
kad nepavyko penkių di
džiųjų talkininkų užsieni
nių ministerių konferencija 
Londone. — Palaukim, gir
di, oficialių pranešimų; tik 
tada galėsime spręsti, ar 
bergždžia buvo ta konfe
rencija.

Kavos puodukas Shangha- 
juj, Chinijoj, lėšuoja 15,- 
000 chiniškų dolerių.

Anglai Gausią 5 Bilio- 
nus Dolerių Paskolos
Washington. — Tam tik

ri Amerikos valdininkai 
darbuojasi, kad Anglija 
gautų 5 bilionus dolerių pa
skolos labai žemais procen
tais., Anglai norėtų ne tik 
popierinių dolerių, bet ir 
aukso. Iš pradžios jie prašė 
3 iki 6 bilionų doleriULAng- 
lijai duoti ir dovanoti.

.B
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Chicago. — CIO Žibalo 
Darbininkų Unijos vykdo
moji’, taryba., . nusprendė 
šaukti visuotiną 250,000 sa
vo narių streiką, jeigu žiba
lo kompanijos nepatenkins 
unijos reikalavimų. Bet kol 
bus viltis »> susiderėti su 
kompanij omis, i tol streikas 
atidedamas, sakė unijos 
pirmininkas O. A. Knight.

Tebeina derybos tarp u- 
nijos ir kompanijų atstovų, 
tarpininkaujant teisėjui 

W. L. Knous ir dviem ki
tiem valdžios atstovam.

Pamatinis darbininkų rei
kalavimas yra pridėt 30 
nuošimčių savaitinio uždar
bio, taip kad jie gautų tiek 
algos už 40 valandų darbo 
savaitę, kiek karo laiku 
gaudavo už didesnį valandų 
skaičių savaitėje.

Sinclair žibalo kompani
jos atstovas
Pierce pareiškė, jog kom
panijos gal sutiktų pakelti 
algas 15 procentų, bet gir
di, “nė vieno cento dau
giau.”

Washington. — Prezid. 
Trumanas žada po keleto 
dienų duoti kongresui pa
siūlymą kas liečia atominės 
bombos sekreto atidengimą 
kitiem kraštam.

Demokratas kongresma- 
nas John Rankin ir repub- 
likonas kongr. 
Dirksen griežtai
prieš atomininių slaptybių 
rodymą kitom šalim. Tam 
priešinasi ir generolas Les
lie Groves, kuris buvo ato
minės bombos išvystymo

Everett
išstojo

Daniel T.

Japonų Caras Atsilankė 
Pas MacArthuru

Annamitai Nukovė Ame
rikonų Pulkininkų

Pagaliaus Tikrai Pasikorė 
Vyras, Kuris Kardavosi ir 

Vis Gyvas Išlikdavo

projekto direktorius. Gro
ves sako, jeigu Hitleris bū
tų palaukęs ketvertą' metų, 
iki vokiečių mokslininkai 
būtų išradę atominę bom
bą, tai “pasaulio sostinė 
šiandien būtų Berlynas,” ■ •

Senatorių komisija užsie
niniais reikalais svarstė su- 
manyn^ą, kad tam tikras 
kongreso komitetas tyrinė
tų atominės jėgos išvysty
mą ir jos kontroliavimą. 
Tam tikslui buvo siūloma 
skirti $50,000; bet komisija 
priėmė republikono senato- • 
riaus Vandenbergo įneštą 
pataisymą skirti tiktai $20,- 
000.

V.

■»

i •

Tokio. — Japonijos im
peratorius Hirohito atsi
lankė pas generolą Mac- 
Arthurą amerikinės amba
sados rūme. Hirohito per 
savo vertėją šnekėjosi pus
valandį su MacArthuru. 
Nieko nepranešama apie 
pašnekesio turinį. Hirohito 
atsilankymas pas gen. Mac- 
Arthūrą vadinamas man
dagumo vizitu.' . > . .

UNIJISTAI PIKIETUOJA 
G. L. K. SMITHO FAŠIS

TINĮ MITINGĄ

Saigon, Indo-China. —An- 
namitai, Indo-Chinos gy
ventojai, tęsia kovą prieš 
svetimšalius. Per susikirti
mus jie nušovė ir ameriko
ną pulkininką P. Dewey ir 
sužeidė kap. Tomą Coo
lidge.

Annamitai visų pirma su
kilo prieš francūzus, kurie 
vėl1 pasiryžę valdyti tą kraš
tą. Anglai ir japonai išvien 
puolė annamitus.

Jasper, Ala. — Elmer L. 
Bruffy per eilę metų rody
davo, kaip galima pasikarti 
ir gyvu išlikti. Jis užsiner- 
davo virvę ant kaklo ir 
šokdavo kelias dešimt pėdų 
žemyn; paskui nusinerdavo 
kilpą ir vaikščiodavo, kaip 
nieko nebuvę.

Pasirodė, kad jis varto
davo tam tikrą sprenžinos 
(spyruoklės) mechanizmą. 
Tas prietaisas palengvinda
vo kritimo smūgį kaklui. 
Bet paskutinį kartą prie
taisas sugedo, ir Bruffy, 
šokęs 60 pėdų žemyn, tikrai 
pasikorė. Jis buvo 52 metų 
amžiaus.

CIO Unijos Ragina 
Prezidentą Remti 
Bedarbiu Reikalą

■m

Darbo Fede-Detroit. - 
racijos; ir CIO unijistai pi- 
kietuoja svetainę, kur ruo
šiama prakalbų mitingas a- 
merikinių fašistų vadui Ge- 
raldui L. K. Smithui.

CHINA! SIŲS KARIUO
MENĘ Į JAPONIJĄ

Chungking. — Chinų val
džios atstovas pranešė, kad 
Chinija taipgi siųs ir saviš
kę užėmimo armiją į Japo
niją.

Maršalas Žukovas At
vyks pas Trumanų

Washington. — 
Trumanas pakvietė 
nį maršalą Žukovą atsilan
kyt į Washington Žuko
vas priėmė kvietimą. Pra
nešama; kad spalių 4 d. Žu
kovas bus pas Trumaną.

Prezid. 
sovieti-

KARO STOVIS IR URMINIAI AREŠTAI SIAUČIA ARGENTINOJ
Buenos Aires. — Dikta

toriška Argentinos Farrel- 
Perono valdžia iš naujo į- 
vedė karinės apgulos stovį 
šalyje ir per urmines abla- 
vas areštavo šimtus žymių 
piliečių. Tapo suimti bei 
slapstosi visi tie, kurie ne
seniai pasirašė pareiškimą, 
šaukdami sugrąžint Argen
tinai demokratinę tvarką.

Policija padarė kratas 
redakcijose laikraščių Cri- 
tica, Noticias Graficas ir 
kitų; suėmė jų redaktorius. 
Tarp areštuotų yra sociali
stinio laikraščio La Van- 
guardia redaktorius Agus- 
ti, veiklus nacių priešas Ed. 
Ordonez, demokra tin. spau
dos rašytojas, ir daug kitų 
fašizmo priešų.

Suimta bei slapstosi dau
giau kaip 50 admirolų ir ki
tų aukštų laivyno oficierių 
už tai, kad jie mandagiai 
patarė valdžiai, kad perves
tų vyriausybės galią aukš
čiausiam teismui. Areštuota 
arba slepiasi visi nariai de
mokratinio komiteto,, kurie 
surengė masinę, demonstra
ciją praeitos savaitės tre-

čiadienį. — Toj demonstra
cijoj, pavadintoj Maršavi- 
mu dėlei Konstitucijos ir 
Laisvės, dalyvavo apie pusę 
miliono žmonių.

Policiją sumedžiojo stu
dentų organizacijų vadus, 
demokratinių partijų veikė
jus ir žymius fabrikantus 
bei verslininkus, kurie tik 
nepritarė diktatoriškai val-

džiai.
Rugsėjo 25 d. buvo suim

ta generolai Arturo Raw- 
son ir Osvaldo B. Martin ir 
eilė kitų karininkų Cordo- 
boje. Valdžia sakė, kad jie 
ten sudarę sąmokslą, jai nu
versti.

Vengrų valdžia tikisi 
Amerikos pripažinimo.

Washington. — CIO uni
jos is New Yorko ir kitų 
miestų atsiuntė prez. Tru
manui paraginimus pasis- 
tengt, kad kongresas grei
tai išleistų įstatymą dėlei 
bedarbių apdraudos pageri
nimo. Unijos smerkia de
mokratus senatorius ir 
kongresmanus už sudarky
mą senator. Kilgore bedar
bių apdraudos sumanymo ir 
už tai, kad kongresinis lėšų 
komitetas neribotam laikui 
pakišo po stalu bet kokį be
darbių apdraudos svarsty
mą.

“Tai yra smūgis milio- 
nams bedarbių ir pavojus 
tamstos išdėstytai pokari
nei programai”, sako CIO 
unijistai Trumanui. Jie pri
mena, kad demokratas kon- 
gresmanas W. D. Mills su
manė atidėti bedarbių ap
draudos svarstymą ir ketu
ri demokratai lėšų komite
to nariai balsavo už atidė
jimą.

SOVIETŲ ARMIJA 
DEMOBILIZUOJAMA

Maskva. — Sovietų vy
riausybė nutarė paleisti iš 
armijos kareivius ir puška 
rininkius, turinčius dau 
giau kaip 32 metų amžiaus 
Tuo 
keli 
čių.

būdu demobilizuojama 
milionai raudonarmie

o
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Britų-Francūzų Demokratija 
Indo-Chinijoje

Pietrytinėje Azijos daly j yra kraštas, 
vadinamas Indo-Chinija. Jo plotis 281,- 
174 ketvirtainių mylių ir ten gyvena 
virš 24,000,000 gyventojų, kurių daugu
mą sudaro vadinamieji annamitai.

Prieš karą šį kraštą valdė Franci jos 
imperialistai. Bet laike karo Vičhy val
džia pavedė Indo-Chiniją Japonijos im
perialistams globoti. Mat, tuomet japo
nams imperialistams reikėjo įsitvirtinti 

. Azijos kontinente ir Indo-Chinija buvo 
vienas tų kraštų, kur jiems labai lengva 
buvo įsitvirtinti, su francūzų išdavikų 
pagalba.

• Indo-Chinijos žmonės, tačiau, tikėjosi, 
kad po karo jie susilauks laisvės. Argi 
nebuvo paskelbtas Atlanto Čarteri? Ar
gi nebuvo apie laisvę tautoms gražiai 
kalbėta? Indo-Chinijos žmonės kovojo 
prieš japoniškus plėšikus, padėdami 
Jungtinėms Tautoms juos sumušti.

f

Atėjo diena, kurią Japonijos imperia
listai buvo priversti pasiduoti. Indo-Chi
nijos žmonės tuojau pradėjo reikalauti 
sau lasvės ir nepriklausomybės.

Ir štai, ką dabar iš Saigono (Indo-Chi
nijos sostinės) praneša Associated Press 
(rugs. 25):

Britų kareiviai pradėjo šaudyti iš mor- 
tirų ir šautuvų į annamitus, reikalau
jančius laisves ir nepriklausomybes , ir 
besipriešinančius francūzus, kurie ir 
vėl siekiasi valdyti (vergti) Indo-Chini- 
ją.

Columbia Broadcasting System radi
jas paskelbė:

Japonai kareiviai, petys petin su bri
tais ir francūzais kareiviais kovojo an
namitus, reikalaujančius laisvės ir ne
priklausomybės!...

Vadinasi, britų ir francūzų kariuome- 
, nes, negalėdamos nustelbti Indo-Chinijos 

liaudies, pasikvietė talkon Japonijos ka
reivius ir visi išvien stelbia, šaudo In
do-Chinijos patrijotus!....

Ar tai ne baisu? Ar tai tokia demok
ratija grąžinama Azijon?

Argi pasaulis neturi būti dėkingas Mo
lotovui, iškėlusiam Ministerių Konferen
cijoj Londone reikalavimą, kad jau lai
kas visom Jungtinėm Tautom įsikišti į 
Japonijos ir išlaisvintų Azijos kraštų 
reikalus?!

vienai Amerikai, bet kad ją valdytų 
Jungtinės Tautos, panašiai, kaip valdo 
Vokietiją.

Molotovas išrodinėjo klaidas, iki šiol 
atliktas Japonijoje, teisingai pažymėda
mas, kad tos klaidos padarytos arba 
dėl neapdairumo ar nesugebėjimo tų, 
kuriems palikta. Japonijos reikalus tvar
kyti.

Kad Japonijoje ir Azijos kontinente 
dalykai blogi, kiekvienam aišku: Jeigu 
francūzai, britai, eidami išvien su Japo
nijos kariuomene dar ir šiandien šaudo 
Indo-Chinijos patrijotus, reikalaujančiuse 
laisvės, tai jau daugiau negu bloga, tai 
tragiška!

Mes nežinome, kuo baigsis šis Molo
tovo siūlymas arba reikalavimas. Mums 
tik rūpėjo vyriausiai priminti tai, kad šis 
Molotovo siūlymas - reikalavimas 
iškilo, kur kas po to, kai Amerikos pa
žangioji visuomenė reikalaute-reikalavo 
daryti ką nors, kad pataisius tą nesvei
ką padėtį, kuri šiandien reiškiasi Japo
nijoje ir kituose Azijos kraštuos. Jeigu 
jie būtų nuosaikūs, tai Amerikos reak
cininkai dabar turėtų sakyti: “Moloto
vas ima įsakymus iš Amerikos žmonių”, 
“Molotovas šoka pagal pažangiosios A- 
merikos visuomenės grojamą muziką...”

Ar Ne Keistai Jie Elgtasi?
Jungt. Valstijų kongreso įnešimų 

tvarkymo komitetas nutraukė svarsty
mą biliaus, pagal kurį būtų mokama be
darbiams $25 per savaitę bėgyj 26 sa
vaičių pašalpą. Tai darydamas, komitetas 
sakosi elgiąsis šitaip dėl to, kad, girdi, 
dabar siaubia darbininkų streikų ban
gos, per kurias sunku {matyti tikroji 
nedarbo priežastis.

Kada tasai klausimas iš naujo kong
reso komitete bus paimtas svarstyti, nie
kas nežino: gal už keleto savaičių, gal 
už keleto mėnesių, o gal—niekad!

Tolydžio kongresas imsiąs svarstyti 
naujus sumanymus, pagal kuriuos bū
sią sumažinti visokiems turčiams taksų 
mokėjimai!

Bedarbiai sau galį gyventi, kaip jie 
nori, kad tik turčiams “naštą paleng
vinti.” Šitaip protauja dauguma kongre
so narių!

Tokį tų ponų kongresmanų žygį smer
kia CIO prežidentas Murrąy, ųę, kitaip į 
jį pažiūrės ir patys darbininkai, ypačiai 
esą bedarbių gretose.

Jie Skleidžia Japoąą M Uit ar i st ų 
Propagandą

Vienas New Yorko dienraštis, rašy
damas apie United Press ir New Yor
ko Timeso korespondentų pasikalbėji
mus su Japonijos “dievu-imperatorium”, 
pažymi, kad šitie korespondentai atliko 
didžiulį pasitarnavimą Japonijos milita
ristinei klikai ir Japonijos karo krimi
nalistams.

Niekaip kitaip Japonijos “dievas im
peratorius” nebūtų galėjęs gaut Ameri
koje tokios palankios sau propagandos, 
kokią jam suteikė šitie korespondentai.

Tas pats dienraštis primena ir tą fak
tą: kadaise, kai tik ką buvo suimtas Vo
kietijos karo kriminalistas Goeringas, 
tai tūli Amerikos korespondentai bėgo 
pas jį prašyti interview, kurį tasai ne
naudėlis jiems ir suteikė, visaip save 
baltydamas.

Už tokį anų korespondentų darbą, 
gen. Eisenhoweris juos smarkiai sudrau
dė. Bet gen. MacArthuras nieko nesako 
tiems, kurie baltina Amerikos žmonių 
akyse tokį nenaudėlį, kaip “dievas-impe- 
ratorius” Hirohito!

DAR TRŪKSTA KUBL 
LIŪNO, PLECHAVI

ČIAUS IR KITŲ
Mūsų kaiminka Vienybė 

praneša gavusi žinių, kad 
“areštuojami naciai, siau
tėję Lietuvoje.” Bet, girdi, 
“dar trūksta žinių apie Reh- 
telną ir kitus.” Areštai ei
ną “Vokietijoje’ vakarų ali- 
jantų zbnoše1.”

Tai, žinoma, labai gera 
žinia ir ja apsidžiaugs 
kiekvienas žmonijos ir lais
vės mylėtojas.

Jau suareštuoti esą se
kami naciški banditai:

“Kaune veikęs Gestapo 
‘kriminalratas’ Rauch (kvo
tų tardymų skyriaus vedė
jas), kryžiuotis Helche 
(suimtųjų egzekutorius 

kankintojas), Lietuvos vo- 
kietuk. kybartietis Schzei- 
cer’is (Gestapo suėmimų 
skyriaus vedėjas, senas na
cių ankstyvesnis šnipelis 
Lietuvoj e, ypatingai daug 
pakenkęs, nes gerai pažino
jęs lietuviškas sąlygas ir 
žmones.).”

Pradžia gera, bet nepa
kankama. Kur kiti vokiš
kieji kriminalistai? Kur 
jie slapstosi? Kodėl jie ne
suareštuoti?

Vienybė sako:
Iki šiol dar trūksta žinių, 

o gal tik mus dar nepasiekia 
tikslios informacijos? — kas 
atsitiko su vadovaujančiais 
vyriausiais Hitlerio okupaci
jos Lietuvoje “tūzais.”

Pirmoje vietoje čia turėtų 
stovėti “Lietuvos generalinės

Iš Kur Molotovas “Gavo
- Įsakymus”?

Kai pažangiosios Amerikos spaudos 
nuomonės tam tikrais svarbiaisiais 
klausimais supuola su Tarybų Sąjungos 
vyriausybės nuomonėmis, tai (pas mus 
taip jau yra priimta), mūsų krašto re
akcininkai tuojau ir pradeda kvarkti: 
“Jūs kalbate pagal Maskvos įsakymus” 
arba “Jūs šokate pagal Stalino muziką”.

Kai Japonijos imperialistai pasidavė 
ir generolas MacArthuras pradėjo šei
mininkauti Japonijoje, Amerikos darbi
ninkiškoji spauda, taipgi liberališkoji ir 
net kai kurie pažangesnieji kapitalisti- 
nia laikraščiai išstojo su aštria jam kri
tika. Ši spauda skelbė ir skelbia, jog gen. 
MacArthuras nepraveda geros linijos, 
kad jis palaikė reakcininkus Filipinuose 
ir dabar tebepalaiko visokius nenaudė
lius Japonijoje. Kitais žodžiais: ši spau
da griežtai smerkė ir tebesmerkia nepa
kankamai aštrų ir aiškų gen. MacAr- 
thuro žygį okupuotoje Japonijoje,, —žy
gį, kuris veda ne prie gero.

Ir štai, praeitą antradienį Molotovas 
iškėlė tą patį klausimą užsienio reikalų 
ministerių konferencijoje Londone. Jis 
įteikė reikalavimą, kad Japonija nebū
tų palikta vienam MacArthurui valdyti,

Reikalauja Atomą Kontroliuoti
'Radijo komentatorius Wm. L. Shirer 

aną dieną išsitarė, kad jis kalbėjosi su 
tūlais mokslininkais, prisidėjusiais prie 
atominės bombos sudarymo. Jų nuomo
nė, sako Mr. Shirer, yra tokia: atominė 
bomba turi būti kontroliuojama tarptau
tinės (Jungtinių Tautų) komisijos, nors 
tai reikštų, kad Amerika netektų tam 
tikros “dalies savo suverenumo.”

Komentatorius klausė mokslininkų, ką 
jie mano apie Tarybų Sąjungą: ar ji ga
li išrasti atominę bombą, jei dar neišra
do?

Jie atsakė: Taip, • Tarybų Sąjungos 
mokslininkai gali tai padaryti bėgyj 
dviejų metų!...

Taigi viskas susiveda vienan daiktam: 
atominė bomba pėrdidelis. daiktas 
“globoti” kuriai nors vienai valstybei; 
ją turi globoti “penkios didžiosios.

Turčių spauda ir radijo 
komentatoriai vėl atakuoja 
Sovietų Sąjungą ir sinkūo- 
ja tuos melus, kuriais pir
miau skaitytojus ir klausy
tojus maitino Hitlerio ir 
Goebbelso fašistinis apara
tas. . ■

Ir tai ne pirmu kartu ir 
ne paskutiniu. Kada Sovie
tų Sąjungos liaudis, milio- 
nais gyvasčių mokėdama, 
kovojo už mūsų visų reika
lus, už sumušimą hitleriz- 
mo ir fašizmo, tai ir tada 
tie ponai nerado ‘žinojimo” 
ir “neturėjo sugabuirio” 
kad -nušviesti Amerikos 
žmonėms, kas yra hitleriz- 
mas, fašizmas, Japonijos 
samurajai, bet prie kiekvie
nos “progos“ niekino So
vietų Sąjungą — mūsų tal
kininkę.

Taip buvo, kada Sovietų 
Sąjunga reikalavo antrojo 
fronto. . Taip buvo laike 
Maskvos, Teherano, Jaltos 
ir vėliau Berlyno konferen
cijų. Reakcininkai plūdo 
Sovietų Sąjungą, reikalavo, 
grūmojo, gąsdino, taip ir 
dabar daro laike užsienio 
ministerių konferencijos, 
arba taikos derybų. .

“Kurilų salas atidavėme 
Sovietams, tai mums pavo
jus” — šaukia nuolatinis 
ardytojas Amerikos ir So
vietų gerų santikių Mr. C. 
Brown. “Rusija pasiima 
pusę Austrijos aliejaus” — 
šaukia Mr. Sydney Gra
som “Rusai nori kolonijų” 
— rėkia Mr. H. L. Mat
thews.

Nusigandusiai rėkia an
glų maršalas H. M. Wil
son. Čypia Hearsto spauda. 
Visokį išmistai prieš Sovie
tus, prieš Taikos Palaiky
mo Organizaciją (UNO), 
prieš Jugoslavijos liaudies 
valdžią, prieš • dabartines 
pažangias valdžias Bulga
rijoj, Bmumjoj ar Vengri
joj, kurios veda kovą, nai- 
kindamos, hitlerizmą. Į Wą-

KAS KĄ RAŠO'IR SAKO1'
sritięs” vyriausias rudųjų ge- 
neralkomisaras, rusiškos kil
mės vokietis dr. Adrian von 
Rentei, dirigavęs visą Lietu
vos valstybės ir lietuvių tau
tos naikinimo darbą. Jo pas
tangomis buvo daromos visos 
Lietuvos jaunimo mobilizaci
jos, aukštųjų mokyklų užda
rymai it didysis Lietuvos in
teligentų trėmimas į žudo
mąsias koncentracijos stovy
klas Štuthofe ir kitur. Ren- 
telnas buvo asmeniškai užsi
spyręs, kad pirmasis šimtas 
lietuvių inteligentų, kaip 
bausmė už mobilizacijos “sa- 
botažavimą,” būtinai žūtų 
stovyklose. Darant pastangas 
Berlyne tuos ąięko ^nekaltus 
įkaitus išvaduoti, Berlyno 
Geštapo centrinėse įstaigose 
buvo pareikšta, kad jie nie
ko neturėtų prieš juos pa
leisti, nes jie neabejoja, kad 
tie lietuviai yra nieku nekal
ti, o vien tik įkaitai,1 s- bet 
kad toks yra Rentelno nuta
rimas ir noras, o jis savo 
valdomoje : srityje čia turi 
nevaržomą valią . .

Dar nieko negirdėti apie 
Rentelno pirmąjį padėjėją 
Nabersbergą, kaip ir apie ki
tus svarbiuosius jo general- 
komisarijato padėjėjus. Taip 

- pat apie vyriausius Geštapo 
viršininkus Lietuvoje: SS va
dus Wisockį, Harmą, Hintzę, 
Schmitzą. . .

Po jų turėtų efti “apygar
dų komisarai:”

Kauno miesto komisaras, 
tipingas rudasis banditas, va
gis ir didžiausias visoje Lie
tuvoje druskos spekuliantas, 
žydų aukso rinkėjas ir geto 
bordelių laikytojas S A —

Brigadefuereris Gramer.
Kauno apygąrdoą .komisa

ras SA —• Brigadefuereris 
Leptzįen, ūkininkų- šaudyto
jas,' kiaulių konfiskuotojas 
savo virtuvei ir didžiausias 
“Lietuvos žurnalistas,” rašęs 
ir prievarta vertęs spausdinti 
laikraščiuose jo pasišlykštė- 
tinus straipsnius, kuriuose 
bjaurinusiai įžeidinėjo lietu
vių tautą ir mulkino ūkinin
kus.

Vilniaus miesto komisaras 
Hingst, Hannoverio . kriau- 
čius, žydų skerdikas, bandi
tas, girtuoklis ir “diploma
tas,” kiršinęs lietuvius su 
lenkais ir gudais.

Vilniaus apygardos komi
saras Wulf, vedęs Poznanės 
lenkę, Švenčionių skerdynių 
tėvas, ūkininkų šaudytojas ir 
korikas, lenkų partizanų ųr- 
ganizatorius, .• visuomet ypač 
bjauriai nusiteikęs prieš lie
tuvius . . .

Pagaliau, Šiaulių apygar
dos komisaras 1 Gewecke, 
'“ekonomistas,” kyšininkas, 
žydų ir lietuvių turto “glo
bėjas,” reguliariai dėjęs žy
dų getui kontribucijas arba 
grąsindavęs sušaudyti po 25 
žydus, plėšęs odų fabrikus, 
Fledžinskio Ginkūnų dvare 
laikęs karves papildomai sa
vo sviesto normai, žmonai pa
siuvęs iš lietuviškų konfis
kuotų medžiagų 100 sukne
lių ir 80 porų batukų.

Paskutinis bus Panevėžio 
apygardos komisaras Neum, 
“inteligentas” ir “humanis
tas,” sušaudęs visus žydus 
savo apygardoje piršosi “lie
tuvių draugu,” bet vėliau ne- 

| beiškentęs ir 1943 m. pra

Taikos Draugai Ir Jos Priešai
shingtoną šaukiami Ameri
kos Komunistų Partijos va
dai “tyrinėjimui”, ar jie 
tikrai “nesirengia versti 
valdžią.” Iškyla" į viešumą 
Mr. Churchillo susirašinėji
mas su Ispanijos fašistų 
vadu generolu Franco. Ju
goslavijos karalius nori iš
gelbėti savo sostą ir sėdėti 
ant' liaudies sprando prieš 
žmonių norą. Mūsų šalyj 
turčiai rėkia, šaukia prieš 
darbininkų unijas, prieš iš
einančius į streiką darbinin
kus. Generolai MacArthur 
ir gen. Patton elgiasi oku
puotose priešo šalyse ne 
taip, kaip Washingtono vy
riausybė- nori, bet kaip ko
ki “sukilėliai ^nerolai.” 
Mūsų šalyj bedarbių skai
čius auga milionais. Tokia, 
tai pokarinė padėtis.
Ar Tai Yra Pripuolamas 

Dalykas?
Kas dabar dedasi pasau

lyj, tai nėra pripuolamas 
dalykas ir nereikia stebėtis. 
Amerikoj darbo liaudis bu
vo atsisakiusi nuo streikų, 
kad isįaimėtume karą. Ji 
aukojosi, siuntė savo sūnus 
į frontus kraują lieti ir 
mirti už pergalę, iiamie dir
bo ir prakaitavo. Turčiai 
viešpatavo be jokio darbo 
žmonių pasipriešinimo ir 
susikrovė 1 didžiausius pel
nus. Ir dabar jie nori, kad 
nebūtų streikų, kad darbi
ninkai dirbtų už tiek, kiek 
ponai susimylės jiems duo
ti. Jie nori ardyti, darbinin
kų unijas ir kitas organiza
cijas. Jie milionais išmeta 
darbininkus į gatves, nes 
ant ginklų if amunicijos nė
ra užsakymų. Jie nesisku
bina fabrikų pervesti del 
civilio gaminimo. Jų šali
ninkai priešinasi prez. Tru- 
mario pasiūlymams. Iš kitos 
pusės darbb žmonės yra 
priversti kovoti -ųž teises 
dirbti, geriau gyventi ir ap
ginti iau Iškovotas Laisves.

Europoj ir didelėj dalyje 

dėjęs deginti-ir su žeme ly
ginti . Rokiškio apskr. kai
mus . ..

Suimtas, kaip žinoma, tik 
patsai “Ostlando karalius” 
Lohsė, apie kurio viešpatavi
mo laikus plačiai rašo Vie
nybės bendradarbis iš Euro
pos dr. J. Pajauta. Nesupran
tama, tačiau, kodėl Lohsė 
nėra sąraše 25 didžiųjų na
cių karo nusikaltėlių, kurie 
bus teisiami Nurenberge. 
(V., rugs. 21).

Visi iki vienam jie turėtų 
būti sumedžioti, sugrąžinti 
Lietuvon ir užsitarnautai 
nubausti. To reikia laukti 
ir tikėtis. Lietuvos žmonės 
su tais' nevidonais mokės 
apsidirbti.

Tačiau Vienybė pamiršo 
pajieškoti dar visos eilės 
tokių pat, gal dar bjaures
nių, kriminalistų, ątseit, 
Kubiliuno, Plechavičiaus, 
Ramanausko ir visos eilės 
kitų išgamų? Kodėl juos 
gražiai pamiršo?

Naciai yra naciai. Atėjo 
jie Lietuvon ir žudė Lietu
vos žmones, niokiojo kraš
tą. Geresnio iš jų negalima 
nė tikėtis. Bet kaip su lie
tuviškais jųjų agentais, 
jiems parsidavusiais išga
momis, kurie jų valią pildė, 
jiems tarnavo, padėjo jiems 
žudyti Lietuvos žmones ir 
naikinti savo kraštą?

Kodėl Tysliava nemini ir 
nesmerkia šių kriminalistų, 
nereikalauja jų suareštavi
mo ir aštriausio nubaudi
mo?. Ar todėl, kad Kubiliū
nas ir Plechavičius yra Ty- 
sliavos ir visų smetoninip- 
kų artiųii politiniai ir ide
ologiniai giminės?

Azijos šalys nuteriotos ka
ro. Žmonės išlaisvinti iš po 
hitlerininkų ir japonų prie* 
spaudos siekia ne vien atsi
būdavo ti namus, gamybą, 
bet ir įsteigti laisvesnę 
tvarką, malonesnį gyveni
mą, padaryti taip, kad atei
tyj karąi negalėtų pasikar
toti. Bet tų šalių turčiai ir 
karaliai nenori pasitraukti. 
Jie, neturėdami namie už
tektinai jėgų, j ieško pagal
bos pas anglus ir amerikie
čius ir gauna pritarimo iš 
reakcinių elementų ir neap
dairių diplomatų.
Du Pasauliai ir Du Keliai

Jungtinių Tautų koaliciją 
sudarė darbo žmonių vals
tybė — Sovietų Sąjunga ir 
demokratinės kapitalistinės 
šalys — Jungtinės Valstijos 
ir. Britanija. Tai buvo nu
garkaulis Jungt. Tautų.

Sovietų Sąjungoj nėra 
kapitalistų, nėra privatinės 
stambios gamybos, nėra be
darbės ir darbo. jieškančių. 
Karas pasibaigė ir ten dar
bininkų stoka, nes visiems 
darbą parūpina valstybė. 
Kitaip yra Anglijoje ir 
Jung. Valstijose.

Aišku, kur atėjo Raudo
noji Armija, kur ji išlais
vino įmones iš po hitleri
ninkų ar japonų, ten ir 
tvarka steigiasi iš masių, iš 
apačių, iš darbininkų, vals
tiečių ir darbo inteligenti
jos. Ten tuojau paleidžia
mos fašistų organizacijos, 
uždaroma jų spauda, areš- 
t U o j a m i fašistai 
vadai ir kriminalistai ir 
atiduodami liudies teismui. 
Valstiečiai ima buvus, po
nų žemes į savo rankas. 
Darbininkai steigia darbo 
unijas, politines organiza
cijas ir imasi šalies atbuda- 
vojimo ir tvarkymo. Niekur 
Raudonosios Armijos ir So
vietų Sąjungos valdžios va
dai nesikreipė prie buvusių 
karalių, ponų fašistų, valdi

ninkų, kad jie sudarytų val
džią.
■' •Kįtaip' yfa, kur šąlis iš- 
lais^d' 'Amerikos ir Brita
nijos armija. Italijoj britai 
vadai “negalėjo” šalį valdy
ti be Mušsolinio buvusių 
majorų ir viršininkų. Grai
kijoj, kaip anglų armija iš
lipo, ji susijungė su Hitle
rio paliktą policija ir grai
kais fašistais karui prieš 
liaudį, prieš valstiečius, dar
bininkus ir partizanus ir 
tais laikais Anglijos buvęs 
premjeras Mr. Churchill 
partizanus išvadino “ko
munistais ir kalnų razbai- 
ninkais. Vokietijoj anglai 
ir amerikiečiai generolai 
“negalėjo apseiti” be hitle
rininkų pagalbos ir dabar 
gen. Patton sako, kad ten 
“bus anarchija ir chaosas,” 
jeigu jis “nesinaudos nacių 
patyrusiais vadais.”

Šiaurinę dalį Korėjos iš
laisvino Raudonoji Armija 
ir ten tuojau susidarė iš 
liaudies valdžia. Bet pietinę 
dalį okupavo Amerikos ar
mija ir generolas Hodge 
paliko japonus valdyti, nes 
©ūk patys korejįėčiai “ne
galį dar valdytis.” Korėjie
čiai susirinko į prieplauką 
«pasveikinti amerikiečius, 
tai jappnai mušė, šajidė, ke
lis nužudė ir dešimtis sužei
dė. Tik po to, kada Ameri
koj pasipylė protestai prieš 
generolo J. R. Hodge tokią 
politiką, tai buvo atstatyta 
Japonijos generolas guber
natorius, bet mažesni japo
nų viršininkai ir dabar yra 
galioj.

Net Vokietijoj skirtinga 
padėtis tame plote, kuris y- 
ra Raudonosios Armijos o- 
kupacijoj, nuo anglų, ame
rikiečių ir francūzų okupa
cijos plotų. Sovietų plote 
susidarė iš vokiečių komu
nistų ir demokratinių žmo
nių komitetas, kaip ir val- 
džios organas. Ten valstie-

(Tąsa A-me pusi.)
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YANKS RAMBLE ON JAP 'HOLY' SOIL
- J

Lietuvos vyriausybė ir 
liaudies vadai didžiai susi
rūpinę greitu atsteigimu ir 
pakėlimu Lietuvoj cukraus 
gamybos. Tatai matome iš 
jų spaudos. Pavyzdžiui, Vil
niaus Tiesoje, Lietuvos Ko
munistų Partijos organe, 
birželio 5 dieną, skaitome 
tokius apgalvius: “Už gau
sų cukrinių runkelių der
lių”, “Duokime kraštui 
daugiau cukraus”, “Dau
giau dėmesio cukriniams 
runkeliams”, “Stropiai pri
žiūrėti pasėlius.”

Komunistų Partijos sek- 
retor. pavaduotojas maisto 
pramonės reikalams E. Bi- 
levičius rašo:

Mes turime atkurti Tarybų 
Lietuvoje cukraus pramonę. 
Reikia ne tik atstatyti tai, 
kas buvo okupantų vokiečių• 
sugriauta, bet plėsti cukraus • 
pramonę toliau. Sėkminga 
atstatomųjų darbų eiga pri
klauso ne vien nuo statybi
ninkų, dedančių plytas į fa
briko sienas. Prie cukraus 
pramonės atgijimo prisideda 
ir fabrikų agronomai, ir 
punktų vedėjai, ir cukraus 
augintojai. Juk cukrų prade
da gaminti runkelių lauke 
darbo valstietis. Todėl fabri
ko agronomų ir gamyklų ve
dėjų dėmesys turi būti nu
kreiptas į plačios žaliavos 
bazės sudarymą, be kurios 
neįmanomas cukraus pramo
nės atstatymas ir tolesnis 
vystymasis.

šiemet neblogai praėjo 
kontraktacijos kampanija. 
Pernai ši kampanija vyko ki
toniškose sąlygose. Fašisti
niai grobikai tebetrypė mūsų 
krašto žemes. Visi cukraus 
fabrikai buvo apgrobstyti, 
sunaikinti. O vis dėl to dar
bo valstiečiai pasitikėjo par
tijos ir vyriausybės duotu 
parašu sutartyse, pristatę 
tūkstančius tonų^cuįirinių 
runkelių ir nenusivylė ; par
tija ir vyriausybė savo žodį 
ištesėjo. Darbo valstiečiai ga
vo žadėtąjį atlyginimą pini
gais ir cukrumi, o cukraus 
trestui duotas nurodymas pil
nutinai atsiskaityti ir mela
sų.

- Dabar vokiškieji įsiveržė
liai išvyti, sumušti ir nugalė
ti, besąlyginiai kapituliavo. 
Karas pasibaigė pergalingai, 
prasidėjo taikingosios staty
bos metai. Panevėžio cuk
raus fabrikas jau atstatytas. 
Atsikuria Pavenčių ir Mari
jampolės cukraus fabrikai. 
Šiemet ir cukrinių runkelių 
pristatymo sąlygos geresnės, 
negu pernai: už 1 dvigubą 
centnerį bus duodama po 
1.5 kg. cukraus už 2.50 rub. 
nemokamai po 1.5 kg. mela- 
so, 7 kg. kalkių purvo ir 40 
kg. išspaudų ir mokama pi
nigais 14 rub. už 1 dvig. 
centr. Todėl cukraus fabri
kų agronomų ir punktų ve
dėjų svarbiausias uždavinys 
mobilizuoti darbo valstiečius
— cukraus augintojus išgau
ti iš kiekvieno pasėlių hekta
ro ne po 100 dvigubų cent
nerių, o po 150 — 180 — 
200 centr. Buvo viršyti kon
traktacijos ir pasėlių plote 
planai, turi būti žymiai per 
žengtas ir derlingumo vidur
kis. Kas daugiau užaugini 
cukrinių runkelių, tas gaui 
atitinkamai didesnį atlygini
mą natūra ir pinigais.

Greitesniam ir visiškam 
cukraus fabrikų ir jų žalia
vos bazių atkūrimui išnaudo- 
tinas sveikas patriotizmas, 
kurio kupini fabrikų darbi
ninkai ir darbo valstiečiai 
Juk jų sukauptas didelis 
prityrimas, stažas, tradicijos 
riša juos su cukraus fabri
kais ir jų gyvavimu.' šiam 
tikslui atsiekti privalo padė
ti vietiniai partiniai tarybi
niai organai, su kuriais turė
tų glaudžiau bendradarbiau
ti cukraus fabrikų direkto
riai, agronomai, punktų ve
dėjai.

Rūpintis darbininkų bui
ties reikalais — taipogi le
miantis gamybos plėtotę 
veiksnys. Tuo tarpu niekas 
nesiskubina sutvarkyti Mari
jampolės cukraus fabriko 
statytojų aprūpinimo maisto 
produktais. Su gėdingu pavė
lavimu apiprekinamos mais
to produktų kortelės. Punk
tų vedėjai galėtų ir turėtų 
turėti ūkelį, arklį. Tada ir 
darbas sektųsi geriau.

Cukraus pramonės dar
buotojai pernai išpildė savo 
gamybinį planą 198%. šie
met įtemptai dirbdami, nu
galėdami visas pasitaikiusias 
kliūtis, turime atstatyti savo 
cukraus pramonę, išauginti 
ir nuimti gausų runkelių der
lių, jį perdirbti ir duoti kraš
tui daugiau cukraus.

\

Prof. J. Krikščiūnas, Dot
nuvos Žemės Ūkio Akade
mijos rektorius, gražiai ir 
draugiškai mokina valstie
čius, kaip prižiūrėti runke
lių pasėlius, kad gavus di- 
džiausį derlių. Iš jo pamo
kų gali‘*pasimokinti ir mūsų 
lietuviški farmeriai Ameri
koje.

Prof. Krikščiūnas rašo:
Pirmiausia, reikia dirvos 

paviršių palaikyti palaidą, 
kad praleistų drėgmę ir orą. 
Paviršiaus purumas išnyksta 
po smarkesnio lietaus. Tada 
ypač lengvos dirvos užsiden
gia kieta plutele, dėl kurios 
žūsta silpni ir nesudygę dai
gai, kurie jau neįstengia išsi
vystyti. žemės paviršiaus pu
renimui naudojamos lengvos 
akėčios, spygliuotas arba ly
gus volas,kurie sulaužo plu
telę ir tuo palengvina su dy
gimą. Lengvas akėčias gerai 
yra leisti po volo, nes, esant 
stipriai plutai, akėčios išdras
ko kartu su žemėmis daigus. 
Po volo, sutrupinusio plutą, 
akėčios sudaro geras lygini
mui sąlygas. Jei sėta, yągosę,, 
tai patartina vartoti lengvą 
ar net rankinį volą, kuris ap
dirba 1 2-vrtgM Jei nėra 
volo — vartotinasX kauptu
kas, kuris sujudina) sutrupi
na žemę. Jei stipri/pluta lie
ka vagų viršūnėse nesutru- 
pėjusi, taigaHma ją sutru
pinti, mtisant iš šono geleži- 
niais/ar mediniais grėbliais. 
Žen/ę reikia purenti kuo daž
niau. Patariama purenti 6— 
7 kartus.

Sėkmingai kovai prieš pikt
žoles patariama 5 — 6 die
ną po sėjos išakėti pasėlius 
lengvomis akėčiomis. Akėti- 
na skersai eilės. Jei akėčių 
dantys ir užgaus daigus, tai 
jų liks pakankamai tanku
mui užtikrinti.

Išlaikyti gerą daigų tan
kumą labai svarbu. Bandy
mai įrodė, jog geriausias der
lius būna, esant augalams 
vienas nuo kito 25 cm. at
stume, o tarp eilių — 50 cm. 
Bet reikia žinoti, kad juo 
blogesnės augimo sąlygos, 
juo mažiau reikia daigų iš
rinkti ir daugiau palikti lau
ke. Todėl negalima aklai 
sekti bandymų išdavos.

Augalų išretinimą reikia 
pravesti laiku. Visi bandy
mai įrodo, jog vėlaus reti- 
nimo rezultatai blogesni.

Cukraus fabriku agrono
mų ir punktų vedėjų pareiga 
kovoti prieš cukrinių runke
lių lapų laužymą, kuris nei
giamai atsiliepia į augalų 
vystymąsi ir cukringuma. Pa
tartina darbo valstiečiams, 
kad kiaulių šėrimui sėtu at- 

t skirus plotus arti sodybų. 
Šie plotai turi būti ’ gerai 
įtręšti ir laistomi srutomis. 
Geriausia kiaulių pašarui sė
ti liucerną.

Derlių nuimti juo vėliau, 
tuo yra geriau, bet neper
žengti • subrendimo ribos. 
Kiekviena ankstyvesnė der
liaus nuėmimo diena duoda 
nuostolių 200 kg. šaknų ir 
50 kg. cukraus iš 1 ha. Agro
nomai ir punktų vedėjai tu
rėtų prižiūrėti, kad šaknys

THROUGH AN OUTER GATE guarding precincts of the imperial Palace In 
Tokyo, strolling American soldiers look toward the Japanese Diet build
ing, of which the dome is visible. The caption says they were about to 
tread on “sacred’* palace ground of the Emperor. (International)

Lowell, Mass.
Iš Paskutinio Pikniko.

Rugsėjo 16 dieną, Lietuvių 
Piliečių Kliubas kartu su IWO 
rusų vietine kuopa turėjo su
rengę bendrą pikniką Freema- 
no miške, Acton Road, West
ford, Mass.

Tai buvo paskutinis šių me
tų piknikas. Jau ir taip šiam 
piknikui pasitaikė pusėtinai 
vėsi diena. Ruduo jau čia pat 
ir piknikų sezonas baigiasi. Gal 
dėl vėsumo ir žmonių piknike
buvo ne labai daug. Į šimtą 
žmonių galėjo būti. Visgi pik
nikas pavyko gerai ir jeigu ne-

Newark, N. J. Easton, Pa.
Bujausko Šermeninė

Bujauskai, sūnus ir tėvas, 
turi įsisteigę gražią šermininę 
bei koplyčią. Jų vieta yra po 
numeriu 426 Lafayette St., 
Newark, N. J.

Labai patogus namas, er
dvus, gražiai įruošti kamba
riai šermenims, atskiras nuo 
šermeninių ‘ rūmų kambarys, 
patogiai įruoštas šermenų lan
kytojams parūkymui ir pasi
šnekučiavimui.

Bujauskai taipgi turi įruošę 
grabų parodos rūmą. Atsitiki
me mirties, žmonės gali pas 
Bujauskus pasirinkti grabą 
numirusiam iš daugelio skir
tingų grabų, išdėtų Bujauskų 
Show Roome.

Graborįai Bujauskai yra pa
siruošę prakilniam patarnavi
mui ’ šerm'ėtilmiš'1 ‘ir palaidoji
mui numirusių. Newarko ir vi
sos šios dalies New Jersey 
valstijos lietuviai, atsikreipę 
šermenų ir palaidojimu rei
kalais pas graborius Bujaus
kus bus patenkinti.

Reporteris

Detroit, Mich.
Nelaimingas įvykis

Rugsėjo 19-tą dieną Juozas 
Šarkus, gyvenantis po antrašu 
19552 Hamburg gatvė, Detroi
te, • nuvažiavo arti Mt. Cle
mens, Mich., pagelbėti drau
gui nugriauti seną nudinką. 
Besidarbuojant J. šarkus liko 
užgriūtas puolančios sienos ir 
pavojingai sužeistas. Sužalota 
krūtinė' ir sutrintos kojos. Ne
laimingas nugabentas į Mt. 
Clemens St. Joseph ligoninę, 
kritiškoj padėtyj. Toj pat ne
laimėj, kiek lengviau buvo su
žeistas ,pvt. J. Kavaliauskas.

Juozas šarkus yra pažan
gus žmogus ir geras rėmėjas 
progresyvio judėjimo. Drg. A. 
Šarkienė yra narė Moterų Pa
žangos Kliubo ir Choro. ' ;

Linkime draugui šarkui ge
ro ir laimingo pasveikimo, o 
draugei > šarkienei tvirtumo 
pergyventi šį. skaudų jai rū
pestį.

' Detroito Organizacijų 
Narė.

MACARTHURAS ATIM
SIĄS VEIK VISUS GINK

LUS Iš JAPONŲ

Tokio, rugs. 26.— Gener. 
MacArthur įsakė, kad japo
nai a t i d u o t ų ame
rikonams beveik 
visus ginklus. Jis taip 
pat liepė maistą ir drabu
žius iš japonų karinių san
dėlių padalint vargingiems 
gyventojams.

būtų tinkamai apip j austo
mos.

Drabužių Rinkimas.
Pastebėjau katalikiškai - tau

tiškas ir social-naciškas gazie- 
tas, kad -jie renka drapanas 
lietuviams smetonininkams ir 
Hitlerio plauko pabėgėliams iš 
Lietuvos. Giriasi, kad turi ge
ras pasekmes. Mat, tas drapa
nas, kurios buvo surinktos pir
miau ir suverstos į vieną vėr- 
auzę ant Grand stryto Brookly- 
ne, jau kandys suėdė, ar gal iš
parceliavo? Dabar reikalinga ir 
naudinga daugiau pašaro toms 
nelemtoms kandelėms, nes į 
Lietuvą jie drapanų nesiunčia.

Brangūs lietuviai darbininkai, 
aukaukite drapanas ir pinigus 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui, sutaisykite į pundus, 
arba į baksus ir pasiųskite 
viršminėtu vardu, 417 Lorimer 
St., Brooklyn d,’ N. Y., arba pri- 
duokite į mūsų vietos komite
tą į kirpyklą, Barber Shop, 521 
Ferry St., Easton, Pa. Visos 
drapanos bus pasiųstos į tikrą
ją tėvynę Lietuvą, kurią negai
lestingai naciai nuteriojo. Mūsų 
miesto keli kryžiokai, kurie 
randasi SLA kuopoj, iš kailio 
neriasi ir šmeižia mūsų komi
tetą, bet susipratę darbininkai 
jų tų zaunijimų neklauso.

Allentown F erai.
Nuo rugsėjo 18 iki 22 dd. 

buvo Allentown Ferai. Allen
town nuo mūsų miesto yra už 
16 mylių, tai yra mūsų apylin
kės didmiestis su vienu dango- 
rėžiu, daugiau kaip šimtas tūk
stančių gyventojų. Lietuvių yra 
kelios šeimynos, tiktai vienas 
Laisvės skaitytojas draugas 
Domkus.

Ferai būna labai turtingi, 
ypač iš ūkininkiško atžvilgio, 
daug gyvulių, karvių, . arklių, 
kiaulių ir tūkstančiai plunks
nuotų visokių paukščių. Būna 
visokį lošimai ir arklių lenkty
nės, o ir gemblerystė ant aukš
to laipsnio. Reikia- laikyt kiše
nių suspaudus. Viską apeit, ap
žiūrėt užtenka kuo ne visai 
dienai. Įžanga į vidų 50c. La
bai daug maklioriškų lošimų, 
ant lauko, ant iškabų išmalia- 
vota visokios keistos figūros, 
ypač mergų, negrų; užsimoki 
į kožną tokią vietą nuo 25c iki 
50 centų, o kaip pamatai to
kias šlykštybes, tai nevertos 
nei cento! O jau pardavojimas 
visokių patentuotų vaistų, tai 
rodos kad ir mirusį žmogų pa
gydytų. Vis tai gaudymas dole
rių. Parodoj \ auto. 1 mašinų 
kaip ir nebuvo. Daug buvo tro- 
kų, kuliamų mašinų ir trakto
rių. Lankytojų ^pereina tūks
tančiai, visi “bagoti,“ ‘padaro 
gražaus biznio. V. J. Staniais.

London. — Reuter žinių 
agentūra teigia, kad 5 di
dieji talkininkai pasirašys 
sutartį dėlei laivų plaukio
jimo Dunojaus upe.

•eikėtų pelną dalinti į dvi da
is, tai vienai organizacijai 

būtų gana gera parama.
Mes kiekviename piknike tu

rime ką nors naujų svečių, tu
rėjom ir šiame. Jeigu rugpjū
čio 26 d. pas mus dalyvavo 
draugai Vilkauskai iš Nashua 
ir jų žentas uniformoje Anta
nas Gečus, ir kitas vietinis vai
kinas jau atsitarnavęs Dėdei 
Šamui Franas šaka, draugų 
Puskunigių augintinis, tai šia
me piknike dalyvavo plačiai 
pažangiesiems žinomas jaunas 
vaikinas Petras* Belida iš No. 
iChelmsford, Mass. Jis virš tre
jų metų išbuvo Pacifiko salose. 
Jis sugrįžo sveikas ir gerame 
nusiteikime.

Prieš išeinant kariuomenėn 
Petras visuomet dalyvaudavo 
su tėvais pažangiųjų parengi
muose ir 'grodavo šokiams su 
kitais. Buvo smagu su juomi 
vėl susitikti. Tai mandagus vy
rukas. Ypatingai dabar, kuo
met pamatęs ir patyręs pasau
lio vargus. Nors jaunas amžiu
mi, bet jau toli pasiekęs aiškios 
sąmonės pasaulio reikaluose.

Iš Nashua’s dalyvavo drau
gas St. Radzevičius su žmo
na, dukteria ir žentu—Mr. ir 
Mrs. Seįvester. Taipgi Juozas, 
Kostancija - ir jų jaunametė 
dukrelė Jonie Egeriai. Tas mū
sų pikniką gerai paįvairino, už 
ką ačiuojame svečiams našvie- 
čiams.

Ačiuojame ir visai vietinei 
publikai, kuri suvažiavo; nors 
ir vėsoku laiku, bet gerai parė
mė rengėjus. Mačiau čia, kurie 
dar pirmą kartą mus atlankė— 
drg. Juozą Mikalauską ir iš 
Billerica (Lowellio priemies
čio), d. Bakšį (worcesteriecio 
Juozo Bakšio brolį). Geidžiau 
juos susitikti ir laukiau, kad 
juos pažįstą žmonės mus supa
žindintų. Tačiau, mano nepa
stebėti jie ankstokai išsiskubi
no, ką aš apgailestavau. Mat, 
neliuosas buvau, turėjau reika
lą su kitais svečiais. Na, ką gi, 
susitiksime kitą kartą.

Reikia būtinai daug paačiuoti 
draugams Puskunigiams, ypa
tingai draugei Uršulei Puskuni- 
gienei už pridėtus didelius rū
pesčius šiam piknikui. Taipgi 
drg. Freemanienės mamytei 
Azarauskienei už pasidarbavi
mą valgių gaminime dėl 'pikni
ko, draugui Charles Freema- 
nui už parką piknikui surengti. 
Ačiū ir visiems kitiems, kas tik 
kuo pagelbėjo piknikui.

Nepamirškime niekad pa
žangiųjų lietuvių gražaus judė
jimo, nes tai vienatinis judėji
mas, kuris išlaiko ir apgina lie
tuvių tautos garbę šioje šalyje, 
o podraug ir visame pasaulyje.

Mes turime daug ką atlikti 
garbingo ir naudingo savo tau
tai' ir savo tėvų kraštui Tarybi
nei Lietuvai. Ten pokarinė pa; 
dėtis tebėra labai sunki. Baisu
sis karas nusiaubė viską. Betgi, 
mes amerikiečiai galime daug 
pagelbėti savo atliekamais dra
bužiais, čeverykais ,ir pinigiš- 
kai prisidedant, už ką galima 
būtų nupirkti medikamentų ir 
kitokių gyvenimui reikalingų 
daiktų.

Pavyzdžiui, dabar turėtumėm 
būtinai rengtis prie gero 
parengimo svetainėje, kurio vi
sas pelnas būt skiriamas su
pirkimui Lietuvos vaikučiams 
kalėdinių dovanų. Dabar yra 
toks vajus paskelbtas per visą 
šį kraštą, kad kuodaugiausia 
kalėdinių dovanų sukelti. 
Lowellio lietuviai neturėtų at
silikti nuo kitų kolonijų.

Pirmiau buvo manyta, kad 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšio didysis koncertas įvyks 
lapkričio 4 dieną, bet ne. Tam 
gražiajam koncertui, kurį pil
dys šios plačiosios apylinkės vi
sos dailiosios pajėgos, svetainė 
nusamdyta lapkričio 11 dieną. 
Taip man pranešė draugė M. 
Sukaskienė. Koncertas įvyks 
So. Bostone. Koncertas prasi
dės 3 vai. po pietų. Mano ma
nymu, laikas paskirtas labai 
patogus. Todėl iš visur gali
ma bus suvažiuoti ir tuomi 
gausiai paremti kalėdinių do
vanų supirkimą Lietuvos vai
kučiam. Dovanas tiems mažutė
liams nuo Amerikos gerašir
džių lietuvių! Skaitlingai daly
vaukime koncerte, tai bus savo 
pasigrožėjimui ir Lietuvos vai
kučių sušelpimui.

J. M. Karsonas.

Cliffside, N. J.
Užuojautos Laiškas Cliff sodie

čiui K. Steponavičiui.
Brangus Drauge!

ALDLD 1-mo Apskr. komi
teto nariai sužinojo per d. L. 
Prūseiką apie įvykusią Jūsų 
gyvenime didelę nelaimę — li
gą, ir pagaliaus netekimą abie
jų kojų.

Tokia netikėta ir liūdna žinia 
mus visus nustebino ir giliai 
sujaudino, nes mes žinome, 
kad Jūs, drauge, per likusią da
lį savo gyvenimo turėsite sun
kiai vargti, kentėti ir daug ne
smagumų pakelti.

Dėlei to reiškiame Jums, 
kaipo geriausiam idėjos drau
gui, kuodidžiausią užuojautą ir 
velinam laimės ir kantrybės 
pergyventi visus vargus ir ne
smagumus.

Kadangi, Jūs, drauge, būda
mas ALDLD Centro sekr. sa
vo darbais ir raštais labai daug 
prisidėjote prie budavojimo ir 
auginimo Literatūros Draugi
jos, prie skleidimo apšvietos ir 
abelnai prie sutvirtinimo Ame
rikos lietuvių darbininkų judė
jimo, tai “

Todėl Jūs patapote mūsų vi
sų mylimu idėjos draugu. Da
bar, ištikus Jus nelaimei, užsi
tarnavote didelės ir nuoširdžios 
užuojautos iš plačios visuome
nės, o ypatingai iš pažangiųjų 
darbininkų judėjimo, Jūsų idė
jos draugų.

Liekamės su pagarba ir gilia 
širdinga užuojauta, ALDLD I 
Apskr. Komitetas, Chicago, Ill.

Pirmininkas A. Yuris, 
Kasierius, A. Grigas, 
Sekr. S. Vėšys.

Nežinau ne kaip išsireiškti, 
nė kaip padėkavoti už taip nuo
širdų užuojautos laišką drau
gams chicagiečiams, ALDLD 
Pirmo Apskričio Komiteto na
riams.

Didžiai ačiuodamas jums, 
jautrieji draugai, pareiškiu, 
kad stengsiuosi ir ateityj prisi
dėti prie darbo ir skleidimo tų 
idėjų, už kurias jūs ir visa Li
teratūros Draugija darbuojasi.

Kazys Steponavičius.

Kenosha, Wis.
Bosams Visada Darbininkai 

Kalti.
Kuomet likosi paskelbtas 

Nash-Kelvinator Co. darbinin
kų streikas, tai kompanija pa
siryžo ignoruoti unijos reikala
vimus, matomai, manydama, 
kad jai pasiseks lengvai darbi
ninkus sudemoralizuoti. Dabar, 
kada tas nevyksta, tai ima 
gvoltą šaukti. Rugsėjo 19 dieną 
“Kenosha Evening News’’ pa
talpino ilgiausį straipsnį, ku
riame aiškina, kaip kompanija 
mano. Tame rašte pirmiausia 
apšaukia, kad streikas esąs 
“nelegalus.“ Toliau sako, kad 
būk unijos viršininkai nieko 
nežinojo apie streiko paskelbi
mą. Be to, sako, kad kompani
ja nežinanti, ko darbininkai no
ri.

Prieš baigiant savo kaltini
mus prieš darbininkus, kur 
darbininkus išvadina “laukinė
mis katėmis,“ prisipažįsta, 
kad streikas kilęs dėl 300 dar
bininkų algų skirtumo. Ir čia, 
girdi, ne unijos reikalas, o pa
čios kompanijos ir WLB.

Kur gudriausia, tai kad prie’ 
tų visų kaltinimų prikergia re- 
konversiją. Kompanija sako, 
kad ji norėjusi greičiau per
tvarkyti dirbtuvę ir pradėti ci
viliams automobilių gaminimą, 
o šis streikas nuo to sulaikęs.

Pirmiausia, kompanija norė
jo šio streiko, nes ji pasimojo 
nesiskaityti su unija. Kitais žo
džiais, kompanija pasimojo su
griauti uniją. Kuomet ji būtų 
tą atsiekusi, tai jau ne 300 dar
bininkų algų klausimas būtų 
buvęs, bet visų darbininkų, ku
rie tik pas ją dirba.

Unija buvo įteikusi reikala
vimus kompanijai ir negavus 
jokio atsakymo leido darbinin
kams nubalsuoti, o paskui buvo* 
paskelbtas streikas. Kompani
ja norėjo nusiplauti rankas ir 
visas sutras užpilti ant darbi
ninkų pečių. Kaip dabar išrodo, 
kad ji to nepasieks, gali prisi
eiti, kad turės pati pasilaikyti 
<sao ^yisus melus.

Jei atsiranda dar žmonių, ku
rie mano, kad bosai yra teisin
gi ir skaitosi su faktais, tai tie 
žmonės klysta! Reporteris.

Chicago, Ill.
J. Markūnas Suspaustas Tarp 

Dviejų Gatvekarių.
Joseph Markūnas, 50 metų, 

7201 S. Western Ave., tapo 
užmuštas Chicagos gatvekarių 
daržinėj, 1601 W. 69th St. No
rėdamas užšviesti gatvekarį, 
kurį jam reikėjo išvalyti, Mar
kūnas bandė sujungti gatveka- 
rio polių su elektros viela. Ga- 
tvekaris pasileido ir prispaudė 
jį prie kito gatvekario stovin
čio priešakyje. * z

Dar šeši Apsirgo
Chicagoj ir Cook paviete dar 

šeši apsirgo vaikų paralyžium. 
Keturi iš jų chicagiečiai. Chi- 
cagoje iš viso tąja liga iki šiol 
apsirgo 152, mirė 10.

t

FREED FROM JAPS, SAFE IN MANILA V-

AMERICAN AND AUSTRALIAN WOMEN—nurses and Red Cross workers 
and one member of the U. S. Indian Service—are pictured as guests of 
the government in Manila after arrival from prison camps in "Japan. 
TheTJ. S. Indian Service member is Mrs. Etta Jones (front, center, arm* 
folded), who was captured on Attu in the Aleutians in 1942 when the 
Japs invaded there and killed her husband. ~ s. (International)]
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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.

MDH
1113 Mt Vemon St

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti Ir pasišokti Užeini 
pas "Green Star Bar and Gri1 V* nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8898

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

o PARAŠĖ

Sale Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam 
RESTAURACIJA

KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1548

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite is anksto, nes žiemą yra 
i sunkus pristatymas anglies.

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

NAMŲ SAVININKAI!
„ Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia • .

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

SENUS NAMUS APDAROME Š1NGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Gyand st\, Brooklyn, N. 

Telefonas EVf(r|fr6eą^4-0753.
" ■ — ... ,  „i/ ,,1,, I, .. . ...   ...................W ■■  
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MIRUSIŲJŲ LAIVAS
(Tąsa)

Kai jau laivas atsidurdavęs atviroj 
jūroj, tuomet kapitonas nulipdavęs' že
myn ir įsakydavęs paleisti tą vyruką, 
nes jis nebebūdavęs pavojingas. Tačiau 
dabar jo nebenorėdavusios atiduoti žiur
kės, jos jau būdavo pradėjusios jį ėsti, o 
dar daugybė porų su vedybų licenzijomis 
laukdavo, nes tai būdavusi nepaprastai 
puiki proga surengti šaunią vestuvinę 
puotą. Kapitonui gi būtinai reikėdavę 
vyruko darbui ir jis turėdavęs įsivelti į 
kovą su žiurkėmis. Tačiau ši kova kapi
tonui visumet menkai sekdavusis, kol pa
galiau, norėdamas išgelbėti savo gyvybę, 
jis būdavęs priverstas smukti iš to kam
bario, neišgelbėjęs jūrininko. Pagalbos 
iš niekur kapitonas negalėdavęs prisi
šaukti, nes tuomet tas visas reikalas bū
tų iškilęs viešumon ir jis nuo to laiko bū
tų turėjęs mokėti viršvalandžius.

Nuo to laiko, kai aš pradėjau tarnau
ti “Jorikės” laive ir juo plaukioti, aš ne
tikiu daugiau tomis širdį draskančiomis 

' istorijomis apie vergus ir vergų laivus. 
Taip ankštai susispaudę, kaip mes, ver
gai niekumet nebuvo sukimšti. Taip 
sunkiai dirbti, kaip mes dirbom, vergams 
niekumet nereikėjo. Taip nuvargę ir to
kie alkani, kaip mes visumet buvom, ver
gai niekumet nėra buvę. Vergai buvo pre
kės, už kurias buvo sumokėta ir už kurias 
buvo laukiama didelio mokesčio. Su to
mis prekėmis reikėjo atsargiai elgtis. 
Už nusidirbusius, išbadėjusius ir per
vargintus vergus niekas neapmoka net 
transporto išlaidų, nebekalbant apie to
kią kainą, kad pirklys dar gerokai galėtų 
uždirbti.

Bet jūrininkai nėra vergai ir už juos 
nėra užmokėta. Jie taip pat nėra gerai 
apdraustos brangios prekės. Jūrininkai 
yra laisvi žmonės. Jie yra laisvi, išbadė
ję, apdriskę, nuvargę, bedarbiai ir dėl 
to priversti dirbti viską, ko iš jų reika
laujama, ir dirbti tol, kol sukniumba. 
Tuomet jie išmetami per bortą, nes nebe
verta jų maitinti, gaila maisto. Šiais lai- 
kąis. dar yra civilizuotų tautų laivų, ant 
kurių dar leidžiama jūrininkus plakti, 
jei jie atsisako dirbti dvi pamainas ir dar 
pusę trečiosios, kadangi laivo savininkai 
moka tokias menkas algas, jog visumet 
trūksta trečdalio įgulos vyrų.

Ir jūrininkas turi valgyti tai, kas jam 
yra padėta, nors laivo virėjas gal dar va
kar tebebuvo siuvėjas,nes tikro virėjo už 
tokį atlyginimą nerasta, arba jei kapito
nas nori komandos sąskaiton tiek daug 
sutaupyti, jog komanda niekumet nėra 
soti. Jūrų istorijos daug pasakoja apie 
laivus ir jūrininkus. Tačiau jei tuos lai
vus truputį atidžiau patyrinėji, tai pa
matai, jog jie tėra sekmadienio popiečio 
laivai ir tų istorijų jūrininkai visumet 
yra linksmi operečių solistai, kurie ma- 
nikiuruoja sau rankas ir niūniuoja savo 
meilės rūpesčius.4

Su tais mieguistais jūrininkais įgulos 
būste aš iš viso pasikeičiau vos dešimt 
žodžių. Kai susiradau savo guolį ir man 
buvo pasakyta, jog čia nėra čiužinių, nei 
antklodžių, nebebuvo apie ką daugiau 
su jais kalbėti.

Viršuj savęs girdėjau priprastą gran
dinių girgždėjimą ir tratėjimą ir inkaro, 
kuris vis daužės į laivo sieną, trinksėji
mą, kol jis pagaliau visai nurimo, sraig
tų žvangėjimą, budinčių jūrininkų trepi- 
nėjimą ir bėginėjimą, komandavimą, 
Keiksmus ir visa kita, ko reikia, kad lai
vas plauktų. Tą patį triukšmą tenka 
girdėti ir kai laivas įplaukia į uostą.

Tas triukšmas mane visumet pykdo ir 
sugadina nuotaiką. Gerai aš jaučiuosi 
tik tuomet, kai kibiras jau atsiduria at
viroj jūroj. Vistiek ar grįžta namo ar iš
plaukia. Tačiau aš noriu jūroj būti kar
tu su laivu. Laivas uoste nėra joks laivas, 
bet tik dėžė, kuri yra pakuojama, į kurią 
kraunama, arba iš kurios iškraunama. 
Uoste ant laivo neesti beveik ir nė vieno 
jūrininko, ant jo teesti tik padieniai 
darbininkai. Patys purviniausi darbai 
yra padirbami uoste, tenai dirbama, lyg 
kokiame fabrike, bet ne laive. Kol gird
žiu traškėjimus ir įsakinėjimus aš nieku
met neišeinu iš būsto. Kur dirbama, ne
reikia per daug arti kišti nosį. Nes jei tik 
stovėtum žmogus kur nors netoli, tai 
kam nors lengvai gali ateiti į galvą: “He, 
tu ten, čiupk čia greitai truputį!” Aš gi

apie tai nenoriu galvoti. Kuriam tikslui? 
Už tai man nemokės. Kiekviename biu
re ar fabriko salėj kabo plakatas su ra
ginimu: “Do more!” arba “Dirbk dau
giau !” Paaiškinimas yra duodamas kiek
vienam nemokamai nedideliame raštely. 
Jis su pažadais įteikiamas- kiekvienam 
darbininkui darbo vietoj: “Dirbk dau
giau !” Nes jei tu šiandien 
-daugiau padirbsi, jei tu šian

dien daugiau padirbsi, negu tau už dar
bą mokama, tai vieną dieną tau užmokės 
ir už tai, ką tu daugiau padirbai.

Tokia meškere manęs niekas negalėjo 
sugauti, nes aš visai nenorėjau pasidary
ti generaliniu “Pacific Railway and 
Steamship Co. Inc.” direktoriumi. Juk 
visumet iš naujo sekmadieniniuose laik
raščiuose ir žurnaluose ir sėkmingą kar
jerą padariusių žmanių prisipažinimuo
se galima skaityti, kad tik to vieno lais
vu noru dirbimo, garbės, uolumo ir ki-

• tiems įsakinėti dėka, jau ir paprasti dar
bininkai esą tapę generaliniais direkto
riais arba milijardieriais, ir kad kiek
vienam, kuris sąžiningai laikysis šio pa
tarimo, esąs atviras kelias į generalinio 
direktoriaus vietą. Bet tiek daug genera
linių direktorių vietų ir tiek daug mili
jardierių postų visoj Amerikoj nebėra 
laisvų. Tuomet aš turiu bent tridešimt 
metų vis daugiau dirbti ir dirbti, nieko 
už tai negaudamas, nes aš juk turiu būti 
generaliniu direktorium. Jei aš tuomet 
prie progos kurią dieną paklausčiau: 
“Na, kaip ten su generalinio direktoriaus 
vieta, ar ji vis dar nelaisva?”, tai man 
pasakytų: “Labai gaila, šiuo momentu 
dar ne, bet mes tamstą jau pastebėjom, 
padirbėkit dar kurį laiką taip darbščiai, 
mes neišleisime tamstos iš akių”. Anks
čiau buvo sakoma: “Kiekvienas ma
no kareivis savo kuprinėj nešiojasi mar
šalo lazdą”, šiandien gi sakoma: “Kiek
vienas mūsų darbininkas ir tarnautojas 
gali būti generalinis direktorius”. Ber
niūkščiu būdamas, aš taip pat pardavinė
jau laikraščius ir valiau batus ir nuo vie
nuolikos metų pats turėjau užsidirbti 
sau duoną, tačiau iki šiolei nepasidariau 
nei generalinis direktorius, nei milijar
dierius. Laikraščiai, kurių vardus šaukė 
tie milijardieriai, kai jie dar tebebuvo 
vaikai, ir ’batai, kuriuos jie valė, matyt, 
turėjo būt visai kitoki, negu tie, su ku
riais man teko susidurti.

Kai taip naktį žmogus stovi sargyboj, 
ir viskas apie tave yra ramu, į galvą a- 
teina visokiausių juokingų minčių. Aš 
bandžiau įsivaizduoti, kas būtų įvykę, 
jei Napoleono kareiviai staiga iš savo ku
prinių būtų išsitraukę maršalo lazdas, 
kas gi tuomet įkaitintų nitą katilus ga- 
minančioj kalvėj? Žinoma, naujai iškep
tieji kilmingieji generaliniai direktoriai. 
Kas gi kitas? Nieko gi kito nėra, kas tai 
galėtų padaryti, tačiau vis dėl to katilas 
turi būti baigtas ir mūšis turi būti suko- 
votas, nes kitaip nereikėtų nei-generali
nių direktorių, nei maršalų. Tikėjimas 
tuščius maišus pripildo aukso, dailidės 
sūnus paverčia dievaičiais ir kaizerio ar
tilerijos' leitenantas, kurių vardai spindi 
tūkstančius metų. Duok žmonėms tikėji
mą, ir jie savo mieląjį Dievą išvys iš dan
gaus ir tave pasodins į jo sostą. Tikėji
mas judina kalnus, bet netikėjimas su
trauko visas vergijos grandines.

Kai pagaliau visas braškėjimas apti
lo ir aš pamačiau aplink stoviniuojan
čius denio darbininkus, išėjau iš būsto ir 
nužingsniavau į denį. Tuojau prie ma
nęs ten prišoko kišenvagis, kuris man bu
vo užsirekomendavęs antruoju inžinie
riumi, ir neapsakomai komiška anglų 
kalba pasakė:

— Kapitonas nori su tavim pasikalbė
ti, eikite su manimi.

Frazė “eikite su manimi” devyniolikoj 
iš dvidešimties kartų pareigia tik saki
nį : “Mes čia tave gerą valandėlę pasilik
sime”.

Jei net šį išimties kartą antrasis sa- ’ 
kinys nebūtų ištaras,, tai vis.tįęk jo pasė
kos jau buvo lemiamos. “Jorike”, kaip 
tikras perkūnas, skrido atvira jūra. Lo- 
cas iš jos jau buvo išlipęs, ir pirmasis 
karininkas perėmė budėjimą.

(Daugiau bus)

Knyga jau Siuntinėjama .
Už 1945 metus Lietuvių Li

teratūros Draugijos nariams 
jau siuntinėjama knyga “Ber
nardo Garelio Klaida.” Tai di
delė, 351 pusi, knyga ir įdomi 
apysaka.

Siuntinėjimas eina lėtai, nes 
apdarymas eina povaliai. Kaip 
tik bus baigta visos knygos ap
daryti, tai gaus visi kuopų sek
retoriai savo kuopų nariams ir 
pavieniai nariai. Skaitykite, ra
šykite atsiliėpimus ir rūpinki
tės gauti naujų narių, nes kny
gos turėsime visiems, kurie dar 
šiemet įstos į Draugiją.
“Šviesos” No. 3 Išsiuntinėtas 

žurnalo “šviesos” No. 3 jau 
išsiuntinėtas visiems nariams, 
žurnalą siunčiame tiesiai na
riams į .namus. Kuris’narys pa
maino gyvenimo vietą, tai bū
tinai turi pranešti į centrą sa
vo seną, naują antrašą ir pažy
mėti kuopos numerį, prie ku
rios jis priklauso.
Gavome 710 Naujų Narių
Vajus už naujus narius bai

gėsi su 1 d. spalių. Iki pabai
gai rugsėjo centre gauta duok
lės už 710 naujų narių. Mes 
siekėme gauti 1,000 naujų na
rių, bet kol-kas tikslo nepasie
kėme. Naujų narių gavo tik 73 
kuopos, tai mažiau, kaip pusė 
esamų kuopų. Daug gerų progų 
"neišnaudojome. Pasitikime, 
kad visi pasidarbuosime ir iki 
metv pabaigos pasieksime savo 
tikslą. Daugiausiai naujų na
rių gavo sekamos kuopos:

Kiek narių 
gavo 
___ 52 
___ 40 
___ 34 
___ 26 
___ 21 

20 
___ 19 
___ 18 
___ 17 
___ 16 

16 
___ 15 

13 
__ 13 
___ 12 
___ 12 
— 12

Philadelphia
Chicago -------
Toronto-------
Waukegan___
Chicago-------
Brooklyn -----
Richmond Hill
Chicago-------
So. Boston —
Worcester----
Vancouver
Lowell-----:—
Detroit_ ____
Chicago -------
Chicago _____
Chicago -------
Toronto

Cleveland _____
Waterbury ____
Bayonne ______
Ridgewood — 
Chicago ----------
Paterson ______

Skelbiame šį kartą tik tas 
kuopas, kurios gavo nemažiau 
10 naujų narių. Lenktynės tar
pe Pirmo Apskričio — Chica- 
gos ir Antro Apskr. — Brook
lyn©, gavimui po 200 naujų na
rių, dar nesibaigė, nes nei vie
nas apskritys nepasiekė kvo
tą. Centre už naujus narius iš 
Chicagos apskričio gauta už 
158 narius. Iš Brooklyno už 88 
narius. Reiškia, draugai chica- 
giečiai pusėtinai jau aplenkė 
brooklyniečius.

Lenktynes už Didžiausią 
Kuopą

Per daugelį metų mūsų Drau
gijoj didžiausios kuopos garbė 
priklauso 52 kuopai, Detroit. 
Dabar Chicagos 19 kuopa sie
kia tos garbės. Dienraštyj “Vil
ny” iš 24 d. rugsėjo net skel
biama, kad ji yra
kuopa visoj Amerikoj.”

Bet kol kas dar, kaip buvo, 
tai ir yra ALDLD 52 kuopa di
džiausia visoj Draugijoj. Drau
gams chicagiečiams dar teks 
padirbėti, kad draugus detroi- 
tiečius pralenkus ir paveržus iš 
jų didžiausios kuopos garbę. 
Tiesa, Detroit draugai neteko 
ilgų metų sekretoriaus drg. J. 
K. Alvino, bet jo vietą užėmė 
drg. N. Astrauskienė ir drg. K. 
Matukaičiui bus tinkama opo
nentė.

Dabar š|ios dvi -kuopos stovi 
sekamai. ALDLD 52 kuopa tu
ri 276 narius ant savo surašo 
ir už 1945 metus yra pasimokė- 
jusių 208 nariai. Gi 19 kuopa 
turi 254 narius savo surašė ir 
pasimokėjusių už 1945 metus 
yra 191 narys. Reiškia, dar di
džiausios kuopos garbė priklau
so Dctroitui.

Dėkui už Aukas!
Liet. Literatūros Draugijos 

Apšvietos Fondui gavome nuo 
sekamų draugų ir organizacijų 
aukų:

Lietuvos Draugas* aukavo 
$100, padalindamas sekamai: 
$50 archyvui, $25 Liaud. Bal-

sui ir $25 Apšvietos Fondui.
Charles Beniulis, Montello, 

aukavo Apšvietos Fondui $25.
Detroito Organizacijų Sąry

šis per P. Vilnienę aukavo kny
gų leidimo reikalams $50.

ALDLD 141 kp., Phila., pri
davė aukas nuo prakalbų per J. 
Kaspariūną knygų reikalams 
$11.96.

Kareivis James Kandrotas iš 
Grand Rapids aukavo .po $10 
Apšvietos Fondui ir Lietuvos 
žmonių pagalbai.

ALDLD 1 Apskr., Chicago, 
per S. Veshys aukavo Apšv. 
Fondui $10.

R. ir O. Romikaičiąi, Read
ing paaukavo knygų reikalams 
$5.

ALDLD 55 kp., Ridgewood, 
per P. Babarskį Apš. Fondui 
aukavo $5. ,

A. ir H. Grinius, Cleveland 
aukavo $1.30..

D. Galinauskienė, Newark 
paaukavo $3. Po $1 aukavo: J. 
Egeris ir P. Saliutienė iš Na
shua, N. H., P. Vizbar iš An- 

P. Chepulis iš
Southbury, Conn, ir 45 centus 
Ch. Arrison, Hartford.

Visiems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū ir prašome ir at
eityj paremti Lietuvių Litera
tūros Draugijos kny^i reika
lus, apšvietos darbus ir kitas 
mūsų kovas už geresnį darbo 
žmonių gyvenimą.

Platinkite Knygas
Orui atvėsus ir persikėlus 

su parengimais į svetaines rei-

kia platinti knygas. Mes turime 
apsčiai brošiūrų, gerų moksliš
kų knygų ir apysakų. Ypatin
gai reikia platinti knyga: 
"‘Naujoji Lietuva Faktų ir Do
kumentų šviesoj”, /ies šioj kny
goj jūs rasite visus dokumen
tus, kaip įsikūrė Lietuvoj tary-' 
-bine tvarka ir Tarybų Lietu
vos Konstituciją. Kaina tik 35 
centai, o knyga yra 200 pusla
pių. Organizacijoms parduoda
me tik po 25 centus.

D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Pranešama, kad prez. 
Trumanas pritaria atomi
nes bombos sekreto perlei
dimui į Jungt. Tautų žiny
bą. ■

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists
. 394-398 BROADWAY 

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

Antano ir Josephine Kasmočiij
GRAŽUS PAVILIONAS

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS: GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

UIDOTl/V/V

DIREKTORIUS
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TAIKOS DRAUGAI IR JOS tai

(229)

PAPRASTI DARBININKAINuo atei

MAŠINŲ OPERATORIAI
NUOLATINIS DARBAS

PRANEŠIMAI kitais

(227)

789

MOTERYS

$2.25 Glendale Steel Corp

75c

$1.50

50c
<229)

40c

30c

(227>

45c

REIKALINGI
25cKRISLAI 20c

35c

$1.00

MERGINOS - VYRAI

60c

$2.25

(280

25c
25c

$1.25
$1.25

$2.25
$1.00

30c
25c
15c

30c
25c
25c

$1.25
$1.25

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Priimt Kilgore Bedar 
biy/Apdraudos Planą, 
Ragina Prezidentas

$2.50
35c

$1.25 
85c

kvie- 
daly-

5 TALKININKAI TURI 
SPRĘST JAPONIJOS LI 

KIMĄ, SAKO CHINAI

Dar Vienas Pranešimas 
Organizacijoms-Veikėjams 

Ir Gal Bus Paskutinis

sėbrų griekus 
Jugoslavijoje, 

Vengrijoj ir 
gatavi su jais

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 1

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

642 WEST 80TH ST., NEW YORK

parengimas įvyks, tad 
vietinius ir iš apylinkės 
— Rengėjai (226-227)

fašizmo ir reakci

Buy More Bonds

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

darbininkas turėdavo 
Dirbdavo ir keturioji- 

šešioliką valandų į pa-

MERGINOS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI , 

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyatėje

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

DU PRIE STALU, 
keksų pagelbininkai. 

geros valandos
MANVILLE BAKERY.

MANVILLE, N

BALTIMORE, MD.
Mezgėjų Kliubas rengia paskutinį 

šio sezono išvažiavimą Rugsėjo 3 d., 
pas dd. Deltuvus, Hanover, Md. Pra
šome draugus ir pritarėjus dalyvau
ti, taipgi neatsiveškite jokių valgių, 
nes turėsime gerus pietus ir visokių 
gėrimų. Pelnas bus skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonėms, tuo pačiu 
sykiu linksmai praleisite laiką. — 
Kom. (226-227)

kad Britanijos 
turi kitus planus.

Pasaulinio

Dabar kas kita. Dabar yra 
keturiolika milionų unijistų. 
Dabar jie turi kur »ąauktis ir 
šlietis, kad apsiginti nuo žiau
rių ir nemielaširdingų samdy
tojų.

Išnaudotojams tas, ąišku, 
labai nepatinka. Jų darbinin
kai nebėra jų pastumdėliai ir 
vergai. Jų darbininkai dabar 
— žmonės!

Davis Reikalauja Ištirti 
Kongr. Rankiną

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

AMERICAN BRAKE SHOE CO 
MAHWAH, N. J.

BE RAUDONŲ PUNKTŲ
Washington 

nanči/ sekmadienio galima 
bus be raudonųjų punktų 
pirkti pigesnių rūšių jau
tieną, avieną, veršieną ir 
visokią “kenuotą” mėsą.

Ant Aslos Core Makeriai 
Squeezer Mašinos Molderiai 

Paprasti Darbininkai 
Brakeshoe ir Castings 

Division

1939 m. Browderis atsakė:
“Ta sutartis patarnavo ir 

Jungtinėms Valstijoms. Su
tartis ęlavė Sovietų Sąjun
gai laiko pasiruošti Vokie
tijai sumušti.” Jei ne tas 
pasiruošimo laikas, tai Hit
leris būtų ir Jungtines Val
stijas, galų gale, parbloš- 
kęs, pridūrė Browderis.

Šalia kelių komunistų, 
pašauktas kvosti ir New 
Yorko demokratų vadas 
Edward Loughlin.

London. — Užsieninis 
Chinijos minister!^ Shih- 
Chieh įteikė siūlymj& talki
ninkų užsieninių mimšterių 
konferencijai, kad penki di
dieji talkininkai bendrai 
spręstų Japonijos likimą.

MEDŽIŲ APŽIŪRĖJIMUI VYRAI. Kreipkitės 
į Miestuką Bloomfield, Maintenance Building, 
gale Llewellyn Avenue, Bloomfield, N. J. ,

MONTELLO, MASS.
Liet. Pagalb. Teik. Kom., vietinis 

skyrius rengia draugišką parę, kvie
čiame sąžiningus ir pažangius žmo
nes dalyvauti Šiame draugiškame 
parengime, kad būtų galima pakal
bėti kaip geriau pagelbėti Lietuvos 
nuo karo nuvargintus brolius ir se
seris. įvyks rugsėjo 29 d. Liet. 
Taut. Namo apatinėj salėje, kampas 
Vine ir N. Main St. įžangos nebus. 
Kom. (226-227)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, Linden ir apylinkės 

mezgėjų grupė rengia pikniką, rug
sėjo 30 d., pas dd. VaiČionius, Cran
ford, N. J. Jeigu bus lietaus, tai 
įvyks L. P. Kliube, 408 Court St. 
Pelnas skiriamas Lietuvos vaiku
čiams Kalėdinių dovanų nupirkimui. 
Prašome vietinius ir iŠ apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (226-227)

jau apie 40 bilionų dolerių 
skolinga Amerikai, bet jai 
reikia dar daugiau pagal
bos. Tuo pačiu kartu tarpe 
anglų ir amerikiečių kapi
talistų auga varžytinės už 
rinkas, už kolonijas ir ba
zes. Franci j a iš šio ka
ro išėjo ant molinių kojų 
ir anglai labai norėtų pri
glausti kai kurias Franci- 
jos kolonijas. Chinijos bur
žuazija, nors ir gauna pil
niausią pagalbą iš Ameri
kos ir Anglijos kapitalistų, 
bet ji negalės nedaryti nu
sileidimų darbininkam, val
stiečiam, kurių tarpe komu
nistų įtaka yra labai dide-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. piknikas įvyks 30 

d. rugsėjo, Olympia Parke. Visų pra
šome dalyvauti ir paremti mūsų 
kuopos šį gražų parengimą, užtikri- 
nam visiem visko. — Rengėjai.

(226-227)

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

Cooper Ave. & Dry Harbor Road

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

Laidotuvės A. ir V. Vileikis

30. BOSTON, MASS.
Ąm. Liet. Piliečių Kliubo svarbus 

susirjnkimas įvyks rugsėjo 30 d., 2 
vai. dieną, 318 W. Broadway. Val
dyba kviečia visus narius dalyvauti, 
nes yra daug svarbių dalykų apkal
bėti organizacijos reikalu, kaip tai 
pataisymas kambario, prie kurio 
visiems reikėtų prisidėti su darbo 
pagalba ir išlaidų. Tad nepamirškite 
dalyvauti. Valdyba. (226-227)

Rugsėjo 21 d. įvyko laidotu
vės tragiškai žuvusių lietuvai
čių Anna Vileikis ir Betty Vi
leikis. Jos abi tapo užmuštos 
ant skerskelio rugsėjo 10 d.

Atsisveikinimo apeigose, 
Egan’s koplyčioj, 3424 W. 63 
St., dalyvavo didelis skaitlius 

draugų ir kaimynų, 
daug gėlių vainikų ir 
Pradedant apeigas ir 
sudainavo po gedulo

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrę Kerčių Apkari>ytojai 

ir Scorers
ESSEX PAPER BOX

MFG. CO.
281 ASTOR ST., 
NEWARK, N. J.

Aišku, 
valdonai 
Jie po Pirmo 
Karo prijungė prie savo te
ritorijų virš 2,000,000 ket- 
virtainiškų mylių plotą. Jie 
tada pasisavino Vokietijos 
kolonijas, pasiėmė Turkijos 
plotus ir paėmė “globoti” 
kitas šalis ir kraštus. Jie ir 
dabar norėtų savaip “išlais
vinti” buvusias Italijos ko
lonijas. Jie nori išgelbėti 
Europoj karalius (Graiki- 
joj, Jugoslavijoj, Italijoj)
ir gal būti net surasti ki
toms šalims. Jie “užmiršta” 
hitlerininkų ir italų fašistų 
bei Hitlerio 
Bulgarijoje, 
Rumunijoj, 
Austrijoj ir 
jungtis prieš tų šalių dar
bo žmones, prieš tikrą de
mokratiją. Tokia buvo Mr. 
Churchill politika, tokios 
laikosi ir “socialistai” — 
darbiečiai vadai priešakyje 
su Bevin ir Attlee. Jiems 
pavyko San Francisco kon
ferencijoj gauti savo pusėn, 
neapdairius Amerikos dip
lomatus ir dalinai Londone.

Kaip San Francisco 'kon
ferencijoj, taip ir minister, 
konferencijoj Londone, su
sidarė “vakarinis blokas” 
prieš Sovietų Sąjungą, ku
rio priešakyj, yra Anglija ir 
Jungles Valstijos, kad 
“suvaldyti Rusiją.” Anglija 
nenori Sovietų Sąjungai nei 
Dardanellų pertaką atida
ryti, nei jos prie Vidurže
mio jūros prileisti, neigi 
prie vandens kelių tvarky
mo. Ji bijosi darbininkų ir 
valstiečių įsigalėjimo Ru
munijoj, nes ten jos kapita
listai turėjo žibalo šaltinius 
ir jo apdirbimo fabrikus. Ji 
bijosi Sovietų Sąjungos ar
tėjimo su Bulgarijos, Jugo
slavijos ir Vengrijos žmo
nėmis, nors tų šalių žmonės 
nori vieningai su Sovietų 
Sąjungos žmonėmis gyven
ti. Ji bijo išlaisvinimo bu
vusių Italijos kolonijų žmo
nių, nes tas gretimai paak- 
stintų prie laisvių anglų ko
lonijų žmones. Taigi, Angli
jos valdonų tarpe atsinau
jino šimtmečių baimė rusų 
tautos, o dabar dar padau
ginta laisve Sovietų Sąjun
gos tautų, kurios trokšta ir 
anglų kolonijų žmones.

Anglijos diplomatai gavo 
savo pusėn amerikiečius, 
francūzus ir chįnus diplo
matus, nes tai kapitalisti
nės šalys. Bet ir jų tarpe y- 
ra prieštąr.ąvtoių. Angliją

SANDĖLIUI BERNIUKAI 
PAKUOTOJAI 

ABELNAM VISUOMENĖS 
APTARNAVIMUI

Lengvas Darbas Sandėlio Rūme 
Nuolatinis Darbas

Penkta# pu#Upta 
i a i .. w.m.assgg

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SCRANTON, PA.
Rugsėjo 30 d., įvyks prakalbos ir 

vakarienė. Kalbės Dr. J. J.. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. V. Meškū- 
no salėje, 132 W. Market St. Pra
džia 3 vai. dieną, vakarienės pradžia 
6 v. v. Įžanga į prakalbas veltui. 
Vakarienės bilietas $1. Po prakalbų 
bus galima su daktaru privatiškai 
pasikalbėti . pasitarti sveikatos 
klausimu. Tad kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Ruošia Liet. 
Pagalbos Teik. Kom., vietinis sky
rius. Pelnas nuo vakarienės eis nu
pirkimui “Snow Suits” Lietuvos naš
laičiams. (226-227)

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 30 d., Lietuvių Bendrovės 

Namo parengimas įvyks po 155 Hun
gerford St. Bus gera orkestrą, taip
gi turėsime skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų. Pradžia 2 vai. die
ną. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Kom. (227-228)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) i
Ilgą ir sunky kelią Ameri

kos darbininkai turėjo per žy
giuoti, pakol atėjo iki šių die
nų savo susipratimo ir pajė
gumo. Buvo laikai, kada dar
bininkas turėdavo nuolankiai 
kentėti nulenkęs sprandą po 
sunkaus darbo našta ir pri
imti nuo samdytojo paniekini
mą ir pasityčiojimą. Kiek sam
dytojas mokėdavo, tiek dar
bininkui turėdavo užtekti; 
kiek valandų versdavo dirbti, 
tiek 
dirbti 
kk ir

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiais 

ofisais Manhattan, Qronx ir Brooklyn. 5-kių 
Dienų savaitė. Alga $125 j mėnesį pra
džiai. Kreipkitės ant 3-čių lubų, 41 Broad 
Street, N. Y. C.

AMERICAN RADIATOR 
AND STANDARD 

SANITARY CORPORATION 
BAYONNE, N. J. 

REIKALAUJA VYRŲ 
prie ♦

FOUNDRJĖS DARBŲ 
Nuolatinis Darbas 

Gera Alga 
Kreipkitės 

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

gimimų,
Sunešta
bukietų.
baigiant
dainą solistė Miss Wolf. Atsi
sveikinimo kalbą pasakė Alice 
Jonikienė.

Griaudu
siems žiūrėti
lionės Onos
čius

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
čiams bežemiams ir maža
žemiams dalinamos žemes. 
Ten kuriasi darbininkų uni
jos, išeina pažangi spauda. 
To gi dar “nesuspėjo“ pa
daryti nei britai nei fran- 
cūzai, neigi “greitų tempų” 
mes, amerikiečiai.
žmonės, Ponai ir Ministerių 

’ Konferencija
Aišku, kad tas turėjo iš

šaukti nesutikimų ir pen
kių didžiųjų valstybių už
sienio ministerių konferen
cijoj Londone. Aišku, kad 
Sovietų Sąjunga negali 
sutikti su .esama padėčia I- 
talijoj, Graikijoj, Korėjos 
pietų dalyj ir turi savo pla
nus prie valdymo išlaisvin
tų iš po Italijos kolonijų — 
Tripolitanijos, Libijos, Eri
trėjos ir Somalilando. Ji 
mano, kad Jugoslavijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos esamos valdžios 
daug atsiekė ir pagelbėjo 
nugalėti Hitlerį ir jo šaiką. 
Ji pilnai sutinka, kad ten 
darbininkai ir valstiečiai, 
tai yra milžiniška liaudies 
didžiuma, įgauna daugiau 
laisvių ir imasi žygių nai
kinimui

MOTERYS
Fabriko darbas. Nuolatiniai Darbai.

B. D. KAPLAN & CO., 
7 VESTRY ST., N. Y.

(arti Canal St. Stoties, IRT ir 8th Avė.
Subvėm)

(229)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios ) Vidų Ix?nkčjos 

Strippers ir S. & S. Operatorės
ESSEX PAPER BOX

MFG. CO.
281 ASTOR ST., 
NEWARK, N. J.

___________________(231)

BERNIUKAI

REIKIA VYRŲ
r-f H J **

90c I VALANDĄ

PHILADELPHIA, PA.
L. T. K. B. Šv. Marijos Parapija 

rengia bazarą ir balių. Bazaras 
įvyks rugsėjo 29 d., o balius rugsėjo 
30 d., pradžia 7 v. v. Savoj salėje, 
331 Reed St. šiemet dar pirmas toks 
mūsų 
čiame 
vauti.

REIKIA VYRŲ 
Prie 

Išdirbimo Plastikų 
48 Valandų Savaite 
Nuolatinis Darbas 

Užsitikrinkite Nuolatinį Darbų 
Pas 

CATALIN 
CORPORATION 

OF AMERICA 
Fords, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ ‘
GERA ALGA

9 Boeruni St. Brooklyn
(228)

Filmininkas George Klimas
(Kalbančiųjų Paveikslų Gamintojas)
Tūlas laikas atgal paskelbiau, kad 

esu pakviestas per L.D.S. 9-tą Ap
skritį atvykti į East St. Ųouis ir į 
kitus miestelius Illinois valstijoj, ir 
prašiau kitų valstijų bei miestų, ku
rie norėtų, kad aš parodyčiau savo 
paveikslus, atsikreipti. Iš anksto ži
nant, būtų galima padaryti tinka
mas planas ir patarnaut už žemą 
kainą.

Tačiau, į tą mano paskelbimą at
sišaukė tik vienas kitas, ir tai vie
nas iš vieno krašto šalies, kitas iš 
kito krašto. Taip, gerbiamieji, nega
lima. Arba jei ir būtų galima iš ma
no pusės, tai jums prisieitų perbrąn- 
giai. Mat mano laikas ir mašinerija 
brangi. Taigi dar vieną kartą prane
šu ir prašau gerai įsitėmyti:

1. Ateinančiuose kuopų ir draugi
jų susirinkimuose apsvarstykite ar 
norėsit,, kad aš jūsų miestelį aplan
kyčiau, apie kokį laiką ir kokias fil
mas pageidautumėt.

2. AŠ galiu duoti filmas kokios tik 
yra pagamintos ir galimos gauti.

3. Aš turiu filmas, kurių ųeturi 
kiti, štai jos: Pasiskelbimas Lietuvos 
Sovietine. Vilniaus Išlaivinimas ir 
dabar naujai pertaisyta ir (spalvuor 
ta) pirmutinė lietuvių kalboj filmą:

“KUPROTAS OŽELIS”
Užtikrinu, kad dabar patenkins 

visus, kur tik bus rodoma, nes mūsų 
žymieji aktoriai gražiai vaidina ir 
puikiai dainuoja 10 gražių liaudies 
dainų. Rodymas “Kuprotas Oželis”' 
filmos, užima 55 minutes. Muzikalč 
komediją iš Lietuvos gyvenimo.

Greitai .atsmaukite, nes tik tinka
mai suplanavus maršrutą, geros pa
sekmės tegali būti.

GEORGE KLIMAS
128 — 19th St., Brooklyn 82, N. Y.

Taigi, akyvaizdoj šių fak
tų užsienio ministerių kon
ferencijoj, kaip atrodo, ne
bus daug atsiekta. Bet kon
ferencija pasitarnaus tam, 
kad visų stambių valstybių 
bus išaiškintos pažvąlgosir 
pozicijos Balkanų, Vidurže
mio jūros, Italijos 
klausimais. Užsienio minis
terial išvažiuos, bet jų pa
vaduotojai ir specialistai 
susijungę į tam tikras ko
misijas pasiliks ir dirbs. 
Tai jeigu ne šioj konferen
cijoj, tai busimoj bus pa
daryta taika su Bulgarija, 
Suomija, Rumunija, Veng
rija, Austrija ir Italija ir 
formaliai baigtas karas Eu
ropoj. Ir ta taika bus pa
daryta ne tokiais pagrin
dais, kaip reakcija arba ka
raliai nori, bet sutinkant su 
liaudies valia Bulgarijoj, 
Rumunijoj, Jugoslavijoj, 
Vengrijoj ir Austrijoj.

Atminkime, - kiek savo 
laiku tie pą.tys ponai, tie 
laikraščiai, radijo komenta
toriai ir diplomatai prikėlė 
trukšmo Lenkijos klausi
me! Bet galų gale klausi
mas išrištas ne jų naudai. 
“Liaudies valia, tai Dievo 
valia” ir su tuomi turės net 
“gudrūs diplomatai” skaity
tis. D. M. š.

buvo atsilankiu- 
į tris mažus ve- 

Vileikienės vaiku- 
Vyriausias ją Anthony 

tik 12 metų, Vivian 10 ir 
Eleanor 4 metų.

Onos vyras Anthony Vileikis 
gavo paliuosavimą iš karo tar
nystės dalyvauti laidotuvėse. 
Jis tik už trumpo laiko būtų 
parvykęs pa$ savo šeimą, visiš
kai paliuosuotas, nes gryžo iš 
Italijos ir Fort Sheridan sto
vykloje laukė paliuosavimo po-! 
pierių.

Velionė Ona Vileikienė pri
gulėjo prie kuopos Tarptauti
nio Darbininkų Ordeno. Tai 
laisva .savišalpos organizacija, 
panaši j Liet. Darb. Susivieni
jimą. Anthony Vileikis, taipgi 
priguli toje kuopoje ir kitose 
pažangiose organizacijose. Lai
dotuvėse dalyvavo ne vien lie
tuviai; bet ir kitataučių, nes 
kaip velionė, taip ir Anthony 
Vileikis daugiausia dalyvavo 
tarptautinėse draugijose.

Dalyvė.

Kreipkitės, Rašykite ar Telefonuokite 
STAMFORD ROLLING MILLS, INC. 

Springdale, Conn.
Phone STAMFORD 4-1114

KELETAS TAIKOS LAIKU DARBŲ 
DABAR YRA ATVIRI

Stokite į Pokarinį Darbą- 
Vakacijos*su Alga, Grupinė Apdrauda. 

KREIPKITĖS

EGG-SAFETY CARTON
CORPORATION PLANT

PIERMONT, N. Y.
KLAUSKITE MR. MOTH AR MISS STEARNS 

TELEFONAS PIERMONT 1

KĘPCJAI
duona ir bandukės; 

antrarankiai ;
alga. Kreipkitės tuojau

76 MAIN ST.,
(229)

PAPRASTI DARBININKAI. Kreipkitės j 
Miestuką Bloomfield, Maintenance Building, 
Gale Llewellyn Avenue, Bloomfield, N. J. 

______________________________________ (229)
VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 

$31, įskaitant viršląikiua. 
INGE, 59 Pine St., New York City.

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 Yrh Tikras yietinin- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stcbūklingas Zerkolas ..........................
Dvarinė Pana .......................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į šv. Žemę, Jeruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaitės ..........;.....
Geri Pamokinimai ir Mitokų Vežimas 
Pinigai ’ Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ....................................
ŽOLES ARBATOS FORMOJE 

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

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

lių, Vėžio, Rožės Ir t.t.................
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ..............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio ...... 
Vyriškumo Ęa taisymai ................... ’..
Moterų Mėnesinių iReguliatorius .......
Vidurių Ltuosuotojas ..........................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin

ti lovoj, po .................  .’.......
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo .............. .......
Nuo surūgusio pilvų (heartburn) .....
Nuo romatiškų jmusgėlų ...................
Plaukų augintojas, prašaliną pleis

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

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

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

• M. ŽUKAITIS
834 D.W SŲ, .Speęotyport, Y

KAS RADOTE?
Laike Laisvės pikniko, rugsėjo 2 

d., Deer Park, N. J., pamečiau aki
nius. Kas radote, prašome sugrąžin
ti po sekančiu antrašu: John Griga- 
las, 648 N. 11th St. Philadelphia, Pa. 
Būsiu labai dėkingas. (227-228)

WATERBURY, CONN.
Paskutinis šią vasarą piknikas. 

Rengia ALDLD 28 kp. ir Liet. Parko 
B-vė. Rugsėjo 30 d., Liet. Parke, 
Chestnut Hill Rd. Pradžia 1 vai. 
dieną. Įžanga 25c asmeniui, su tak
sais. Šokiam gera Johjj <Satuk>s Or
kestrą. Turėsime užkandžių ir gėri
mų. Kviečiame waterburiečius ir iŠ 
apylinkės dalyvauti šiame piknike. 
— Kom. (226-227)

Washington, rugs. 27. — 
Prez. Trumanas kaltino de
mokratus senatorius, kad 
jie sumušė senate Kilgore 
sumanymą, reikalaujantį 
bedarbiams mokėt iki $25 
savaitinės pensijos ir per 
26 savaites. Prezidentas ra
gino kongresinės lėšų komi
sijos narius užgirt Kilgore 
pasiūlymą. Jis ketino dar
buotis, kad tas pasiūlymas 
būtų priimtas kaip įstaty
mas.

REIKALINGI
5 VYRAI

Gera Alga. Nuolatinis Darbas
MACK

Iron & Metal Company
215 Burnett St., New Brunswick, N.J.

NEW BRUNSWICK 5007
(228)

________________________________ , (229)

POPIERINĖS DĖŽĖS
PATYRUSIOS PRIE STALŲ DARBO 

DARBININKĖS
IR STRIPUQTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės

Giganti Paper Box
SECAUCUS RD., JERSEY CITY, N. J.

Telephone JOURNAL SQUARE 2-6C11
(228)

PAGELBININKAI PRIE RAKANDU 
KRAUSTOMOJO VEŽIMO 

Nesikreipkite, jei nesate patyrę ir 
pageidaujanti nuolatinio darbo. 

RIMBACK STORAGE CO.
MILLBURN AVE., MILLBURN, N. J. 

SOUTH ORANGE 2-3444 ar 
MILLBURN 6-2000 
_________________(229)

801 Newark Ave., Elizabeth, N. J.
MATYKITE MR. HOAGLAND

(232) 

iškrovimui 
į valandą.

TIRPINTOJAI 
BERNIUKAI PRIE KIRPIMŲ AR 

DARBININKAI ABELNAM 
DARBUI 

PRESSMANAI 
Nuolatiniai Darbai 

WARREN BROS. CORP.
22 SOUTH AVE. WEST, 

CRANFORD, N. J.
_____________________________________(229)

(227)

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

Pakilimai.
KOCH FURNITURE CO..
206 LEXINGTON AVE. <

(Kampa« 82nd St.) New York City. >

EX-KAREIVIAI, STIPRŪS: 
paukščių; naktinis darbas; $1.75

Kreipkitės vidurnaktį.
BARKER LIVE POULTRY

219 VANDERPOOL ST., NEWARK, N. J.
(228)

VYRAS—TRAUKĖJAS, NUGRĘŽIMUI 
Patyrimo Nereikalaujama.

1321 Gist STREET, BROOKLYN.
(228)
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Penktadieniais uždaryta

Nuo spalių 1-mps taip vadi
namoji “utility” rūšis jautie
nos parsiduos be punktų.

į stotį, grįž- 
viešėjo pas 
Račkauskus, 
taipgi wil- 
Adams ir

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 9-9770

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

verčiami pasirinkti tarp

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du atskiri gražūs 

fornišiuoti kambariai, Williamsbur- 
go apylinkėje, 189 South 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. (225-227)

J. GARŠVA 
graborius-undertaker 

Laidotuvių Direktorius

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

JONAS
612 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLentnore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts.
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Central Brooklyne
pas

ANDRIU A. PURICKĮ
GERAS ALUS 

ir
VALGIAI

48 GOLD STREET
• . i :

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas CU. 6-8629

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Laisvi—Liberty, Lithuanian Lity

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikosi per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 25G 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)

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

Šeštas puslapis

Kunickis Mirė Tarnybo
je Šaliai Jau Nudžiugus 

Taikos Džiaugsmu
Čia matote atvaizdą jau

nuolio kareivio Juozo Kunic- 
kio, kuris atsiskyrė su šiuo 
pasauliu rugsėjo 4 d., š. m., 
būdamas 26 metų amžiaus. . .

Pas velionio Juozuko moti-

S Sgt. Joseph Kunicki

ną, Oną Kunickienę, užėjau 
antradienio vakare, po 20 
Ainslie Street, Brooklyne. Pir
miau negu kad užėjau į 
stubą, sustojau pas Elzbietą 
Granickienę,/krautuvėje ir už
klausiau, po kokiu numeriu 
ant Ainslie St. gyvena Kunic- 
kienė. Ji mielai sutiko mane 
nuvesti pas ją.

Užlipome dvejais laiptais 
į viršų, pabarškinom į duris, 
ir moteriškas balsas atsilie
pė... “prašom vidun!” Įėjom 
vidun, radome Kunickienę sė
dint prie lango ir besikalbant 
su viešnia.

Kunickienė tuoj pažino ma
ne, nes ji atsimena mane nųp 
mano vaikystės dienų, kai aš, 
jos vaikai ir kiti jaunuoliai, 
žaisdavome Ainslie gatvėje.

Išreikšdama jai užuojautą, 
paprašiau jos papasakoti pla
čiau apie jos mylimo sūnaus 
tragediją.
ašaromis, paskiau biskutį nu
siraminus

Moteris apsipylė

aiškino:

»

...Mano Juozukas buvo 
Dėdės Šamo pašauktas tarnau
ti armijoj keturi metai atgal. 
Jis ištarnavo su virš tris me
tus Texas valstijoj, o pasku
tinį laiką Preston, Idaho. Nors 
jis negavo progos kariauti už
sieniuose, vis vien jis skųsda
vosi, kad čia, Jungt. V-jose, 
neramu, nuobodu, kuomet ki
ti jo draugai muša priešą.

Juozuko pareigos Preston 
kempėje buvo vairuoti armi
jos troką.

Rugsėjo 4 d., Juozukui už
baigiant dienos darbą ir be- 
grįštant į stotį (su juo kartu 
važiavo vokietis karo belais
vis), trokas kaip nors nuslydo 
j ravą ir apsivertė. Juozukas 
po to ilgai negyveno, mirė li
goninėje, o jo pasažierius ta
po gerokai sužeistas. . .

Tai tokia netikėta tragedi
ja. Vis vien, armija pripažįs
tu, kad Juozukas mirė tarny
bos pareigose — “in the line 
of duty” ir, kai jo kūnas bu
vo parvežtas į Brook lyną, jam 
buvo suteikta garbingos, su vi
som kareiviškom ceremonijom, 
laidotuvės. Tarpe 
kusių į laidotuves 
buvo Juozuko teta 
vienė iš Hanover, 
valstijos.

Velionis palieka nuliūdime 
žmoną Florence, dukrelę Onu
tę, kuriai tėvo tragedijos die
noj suėjo 8 mėnesiai amžiaus. 

Į Palieka tuo laiku, kada viltis 
sugrįžti atrodė užtikrinta, 
ta diena artima.

Taipgi liekasi nuliūdime jo 
motina, tėvas Vincas, brolis 
Kazys ir brolienė, rodos, 
Frances.

Motina, Kunickienė, sako, 
kad ji negalės niekad pamirš-

kitų, atvy- 
artimųjų-, 

Ona Deltu- 
Maryland

Kas Daryti, Kad Karo ir 
Darbo Didvyriam Ne

reiktų Alkti?
Ar milionai sugrįžusių iš 

karo frontų ir iš karo fabrikų 
karo ir darbo didvyrių bus ir 
vėl
alkio ar valkatystės? Kas ir 
dėl ko to nori? Kas ir dėl ko 
tam priešinasi ? Ar mes, lietu
viai, turime tame žodį ir pa
reigą ?

Dėl ko dabar prasidėjo ra- 
gangaudiškos atakos ant dar
bininkų vadų?

Ką lietuviai darysime 
New Yorko miesto majoro 
Miesto Tarybos rinkimais?

Ar bus pakeista Lietuvos 
padėtis, kaip pranašauja kle-

Bildingo Savininkas Ne
leido Patarnauti 

Veteranams
Streikuojančių keltuvų ope

ratorių unija buvo patvarkiu
si, kad, nežiūrint streiko, Ve
terans Service Center, 10 E. 
40th St., bus aptarnaujamas. 
Norėjo aptarnauti net be al
gos. Bet bildingo savininkas 
A. B. Jones uždraudė aptar
nauti.

Unijistai, tačiau, yra įsitiki
nę, kad tas bildingo savinin
ko pasimojimas sukurstyti 
teranus prieš darbininkus 
išdegs.

Pereitą trečiadienį laisvie- 
čius atlankė Ona Mažuikienė, 
bostonietė, Laisvės skaitytoja. 
Atostogų proga, 
pirmiausia lankėsi 
Conn., savo sesers 
Adomo Delijonių 
vestuvėse. Delijoniai gyvena 
37 Grant Ave. O kad taip ar
ti atvykus, atrodė su skriauda- 
grįžti neatlankius jūsų ir visų 
brooklyniečių, tad patraukiau 
ir čionai, sako d. Mažuikienė.

Gerai padaryta. Buvo sma
gu su viešnia pasimatyti, tik 
ne ilgai teko pasikalbėti — 
jinai jau skubino 
ti namo. 
Saudargus 
Richmond 
liamsburgiečius 
linksmai pasimačius - pasivie
šėjus su daugeliu kitų brook
lyniečių. Dėkinga visiems už 
draugingumą.

Išvykdama, viešnia dovano
jo $1 Lietuvai Pagalbos Tei-' 
kimo Komitetui ir 50c Laisvės 
reikalams.

MIRĖ
Vincas Banevičius, 

amžiaus, gyveno 289 
Avė., Brooklyne, mirė
jo 26 d. Greenpoint ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. S. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė. Laidotuvės' 
įvyks rugsėjo 29 d., Šv. Jono 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Oną ir du sūnus— 
Vincą ir Joną. Laidotuvių pa
reigomis rūpinasi grab. S. 
Aromiskis.

ti, jai bus sunku pamiršti. Bet 
raminant ją, reikia priminti, 
kad šiandien pasaulyje ran
dasi milionai motinų, kurios 
taip pat netekusios savo sūnų, 
bando kaip nors pernešti tą 
liūdesio skausmą. žinoma, 
sunku pamiršti, bet vis vien 
nuo savęs linkiu Kunickienei 
drąsiai ir išdidžiai pergyventi 
tą liūdesio momentą. 

rikalų, socialistų ir smetoni- 
ninkų vadai ?

Tais ir kitais panašiais 
biais klausimais kalbės:

D. M. Šolomskas ir
A. Bimba.
Prakalbos įvyks jau šį penk

tadienį (šį vakarą), Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 7 :30 v. v. Įžanga ne
mokama. Visi kviečiami. Skai
tantieji šį pranešimą prašomi 
pakviesti to pranešimo nema
čiusius.

Rengia ir kviečia visus—
L. K. Kliubas.

Jūs Manote, Kad Prieš 
Fašizmą Kariavusieji 

Verti Pagarbos
Taip, jie verti pagarbos. 

Bet ne to jie pageidauja, ne 
to iš mūsų laukia. Jie norėtų, 
kad fašizmas būtų sunaikin
tas ir ten, kur kariavimu jo 
nesunaikino. Kad fašizmas ne
galėtų daugiau įsitvirtinti, ne
galėtų daugiau karų rengti.

Ispanijos respublikiečiai, ku
rie kariavo prieš fašizmą pir
miausia, nori tęsti kovą iki jų 
kraštas bus išlaisvintas, 
nori’ išlaikyti tame šventame 
tėvynės nuo fašizmo gynimo 
kare sužeistus ir paliegusius. 
Jie nori išlaikyti to karo naš
laičius, išauklėti iš jų kovoto
jus ir laimėtojus paskutinės 
kovos prieš fašizmą.

Rugsėjo 27, 28 ir 29-tą po 
visą New Yorko miestą ve,dar 
moji, miesto vyriaūšybės leis
ta, rinkliava yra viskam virš 
minėtam paremti. Gaukite dė
žutes lietuvių organizacijų 
kuopų patalpose — 419 Lori
mer St. ir pasidarbuokite au
kų rinkime nors porą valan
dų bile kurią iš tų, dienų 
vakarai Paaukokite!

Ispanijai Rinkliavos 
Lietuvių Komisija.

Pikietavo Liberalų 
Partijos Mitingą

Miestavų įstaigų darbinin
kai unijistai pikietavo Libera
lų Partijos masinį mitingą, 
šauktą Gardene pereitą trečia
dienį. Dalinamuose prie durų 
lapeliuose aiškino, kaip Libe
ralų Partijos kandidatai perei
tą savaitę balsavo prieš pakė
limą miesto darbininkams al
gų •

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.

Šaukė Bildingą Streiko 
Dalyvius Pasitarti 
Baigimui Streiko

Karinė Darbo Taryba 
kė bildingų savininkų ir 
jos atstovus į pasitarimą 
sėjo 27-tos popietį.

Jei tikėti pranešimams ko
mercinėje spaudoje, apie ku
rios atsinešimą į streikierius 
žinome nuo seniau ir ypatin
gai nuo tų laikraščių išvežio- 
tojų streiko, bildingų streikie- 
riai būsią spaudžiami priimti 
tarybos pasiūlymą. Tas pasiū
lymas nepakankamai nutrum- 
pina valandas ir nepakelia al
gų, kurios dabar, imant visas 
bendrai, pareina tik po $28.

Ar Jūs Pažintumėt 
Saviškį Vyrą?

Atrodo keistokas klausimas. 
O visgi radosi moteriškę, kuri 
nepažino ir prie tos klaidos 
prisipažino ne bile kur, bet 
teisme. Ir iš visko atrodo, kad 
jinai turėtų dar gana gerokai 
primatyti — yra tik 37 me- 
tv ir plaukų dabintoja.

Prieš tūla laika Mrs. Eli
zabeth Doyen areštuodino Vic
tor Sammarco, 42 m. Jį kalti
no, kad jis yra jos divorsuotas 
vyras, William Doyen, prieš 
keletą metų dingęs iš akių, 
kąd nereikėtų jai ir jųdviejų 
vaikams mokėti alimonijos. 
Veltui Sammarco bandė įtiki
nėti policiją ir teisėją, kad jis 
dar jaunikaitis ;ir;kad tos mo
teriškės savo gyvenime nema
tęs. Jį vistiek įbruko trim die
nom į tos rūšies prasikaltėlių, 
kalėjimą apdūmoti- kitų šei
myniškus griekęjiųs iki jo ad
vokatas išėmė, jį po kaucija.

Tačiau teisipo dieną, kuri 
buvo pereitą pirmadienį, da
lykai pasikeitė. Įkaitintojo ad
vokatas ir detektyvai surado, 
areštuodino tikrąjį Doyen’ą ir 
pristatė teisman, .Vienok ir čia 
tik po gero prisižiūrėjimo ir 
išsiaiškinimo jų abiejų gerai 
žinomų dalykų Doyenienė pri7 
pažino padarius klaidą.

Ta klaida gal būt jai dar 
kainuos ne vieną dieną teis
me. Buvęs neteisingai parū
kuotas jos vyru ir jai skolin
gu $1,225, Sammarco čia pat 
užvedė civilinio jieškinio by
lą prieš New Yorko apskrities 
šerifą ir Mrs. Doyen. Jis rei
kalauja $25,000 atlyginimo.

NOTARY
PUBLię

TELKPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas įr už prieinamą kainą.
■ /

Puikąai .Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

- she 
to rehearsals radiating 
that excess energy, 
she leaves the rehear- 
however, our Aldona 
not look as energetic.

Last Sunday at Laisve Hall 
this writer was watching the, 
progress of Aido Chorus re
hearsing operetta “Kada Kai
mas Nemiega.” Some of the 
scenes were really vividly de
picting the rural life in old 
Lithuania. Other scenes need 
some polishing up before they 
will be brought up to the sta
tus of being passable.. On the 
whole, the. operetta will come 
out as good or as bad, con
sidering how much 
everyone concerned are 
ing to put into it. 

* * *
Speaking of effort, 

writer’s mind inevitably 
ders to our conductor Aldona 
Anderson. To look at her, she 
is only a slip *of a girl. But 
there is a certain quantum of 
creative energy left in her 
Which is never absorbed by 
her every day tasks. Every 
Friday evening — and lately, 
until the operetta is presented, 
every Sunday morning 
comes 
with 
When 
sals, 
does
Teaching the Chorus like Ai
das requires quite a bit of ef
fort. And a lot of effort Al
dona puts into teaching us to 
sing, especially now. She de
serves a lot of credit. And cre
dit is about all she ever gets, 
because, very seldom she ac
cepts pay for her extra work. 
“Regular” pay that she gets 
for teaching, hardly covers all 
her expenses connected with 
her work for the Chorus.

❖ *
None of us are so perfect 

that we could afford to stop 
learning a little better to sing 
or to act. And that’s where 
effort comes in again.

No one could be so perfect 
as to coast on the momentum 
of what he has already learn
ed. Aldona, our conductor or 
Juška, our dramatical direct
or, still can teach us a lot, 
but we must be present at re
hearsals and exert the efforts 
to learn and learn. ' \

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

‘ Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei- 

, kalui esant ir 
1 padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įVairidm spalvom.
STOKES

There. are. four Fridays and 
three Sundays l<eft before the 
curtain goes up on our operet
ta “Kada Kaimas Nemiega.” 
The success or .the failure of 
it will depent on how much 
effort we had put into the 
pending rehearsals.

* sj< :<c

And to those who still can’t 
make up their minds about 
joining the Chorus let me 
point out: Don’t wait to live! 
Take a chance and enroll in 
the Chorus now. What if you 
can’t’sing! It is better to try 
and learn, and make mistakes 
while doing so, than to en
dure boredom and smugness 
of the four walls of your 
home.

* * sjc

To the public in general let 
me say thisBuy yoųr tickets 
now to the operetta from any 
Aido Chorus member or at 
Laisve’s office. You are not 
speculating, but insuring your
self one pleasant ^afternoon 
with congenial, culture-loving 
people who are largely‘your 
friends. A.C.C.

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

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

• • SAVININKAS

Puikiausia Lietuviu Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

SUSIRINKIMAI 
KOMUNISTŲ ATYDAI

Lietuvių Komunistų Kliubo svar
bus susirinkimas registracijos ir 
rinkimų reikalais jvyks šio antradie
nio vakaro 8 vai., spalių (Oct.) 2-rą, 
419 Lorimer St. — Valdyba.

(227-228)

PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS
Lietuvių Literatūros Draugijos 55 

kp. rengia vakarienę, Lapkr.-Nov. 
17 d. Šapolo-Vaiginio salėje. Todėl 
prašome kitų organizacijų jsitėmyti 
dieną ir nieko nerengti tą dieną. — 
Komisija. (225-227)

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




