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Bulgaru, Rumunu, Ven
grų Valdžios Demokra
tinės, Pareiškė Molotov
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— Darbo 
sekretorius 

pasiuntė į
Warreną,

London. — Rumunijos 
karalius Mihaj atsisako pa
sirašyti bet kokius premje
ro Petro Grozos valdžios į- 
sakymus. Karaliaus įkvėpti, 
pranešimai komercin. spau
dai sako, kad dėl to esanti 
suparalyžiuota Grozos val
džia.

Rugpjūčio 21 d. Mihaj 
reikalavo, kad Grozos val
džia pasitrauktų. Groza at
metė reikalavimą. Tada ka
ralius Mihaj Atsišaukė į 
Ameriką ir Angliją, jieško- 
damas užtarimo prieš So-

Darbo Žmonių 
Dienrašti*

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Praeitą pirmadienį Airijoj 
mirė žymus airių tenoras Joh

(Tąsa 5-me pusi.)

tijos vadus. “Tatai turėtų 
išjudint į veikimą visą dar
bininkų judėjimą ir kiek
vieną pažangų ir laisvę my
lintį asmenį ir organizaci
ją”, kaip pareiškia Komu
nistų Partija:

“Nors niekšiškas ir susi-

tetas yra sąjunga Hooverio 
kontroliuojamos republiko- 
nų partijos daugumos ir re
akcinio demokratų partijos 
sparno, ypač pietinėse vals
tijose, kur už teisę balsuoti 
imama iš žmonių pagalviai 
mokesčiai.”

. (Tąsa 5-me pusi.)

sus- 
valandoms

Washington, rugs. 1|9. — 
Laukiama atskrendant tri
jų didžiausių amerikinių 
bombanešių B-29 iš Japo
nijos salos Hokkaido vienu 
pradėjimu tiesiog į Wa- 
shingtoną. Tai. 6,500 mylių 
kelionė.

džiai, taip kad japonai ga
lėtų atgauti pirmesniąją 
savo vietą pasaulinėje pre
kyboje.

Korespondentai priminė 
premjerui Higashi - Kuniui, 
jog ir Japonijos imperato
rius A Hirohito buvo kaltina
mas kaip karinis krimina
listas. Jie užklausė, ar Hi
rohito žinojo apie’savo val
džios planus užpulti Ameri
kos Perlų Uostą. Jis atsa
kė, būk imperatorius apie 
tai nežinojęs. Imperatorius, 
girdi, buvęs apgautas. Ko
respondentai pastatė klau
simą: Ar imperatorius ne
galėjo atmesti savo ministe-

(Tąsa 5-me pusi.)

riškas medžiokles prieš 
‘raudonąsias raganas’, prieš 
darbininkus, prieš fašizmo, 
priešus, prieš prezidentą 
Rooseveltą, prieš viską, kas 
yra padoraus amerikinia
me gyvenime.

“Dabartinis Dieso komi-

Dies (buvęs to komiteto va
das) yra išspirtas, tačiau 
naujasis Dieso komitetas 
perėmė nelabąjį jo darbą.

“Darbininkiškas ir prog- 
resyvis judėjimas, kaip ir 
visa tauta, net pergerai at
simena, kaip Dieso komite-

Tokio. — Japonijos 
džia buvo paskelbus, 
jinai uždarius Juodojo 
bino (smako) draugiją, 
Tai aršiausių imperialisti
nių karininkų ir fašistų or
ganizacija. — Bet trečiadie
nio žinios rodo, kad dar te
beveikia Juodojo Slibino 
centras sostinėje Tokio.

Anglija Priešinga
New Yorko Times kores

pondentas rašo, Anglija bi
jojo priimt Sovietus bend
rai su Jungtinėmis Valsti
jomis ir anglais globoti ita
lų kolonijas šiaurinėje Af
rikoje; juo labiau anglai bi
to pavesti pavienei Sovietų 
■globai Tripolitaniją. Nes 
jeigu Sovietų Sąjunga gau
tų ten poziciją, tai Anglija 
gal jau negalėtų pati viena 
viešpatauti Viduržemio Jū
roje.
/A Eritrėja ir Sovietai

Pasikalbėjime su kores
pondentais, Sovietų komisa
ras Molotovas pripažino,

London, rugs. 19. — Ang
lų teismas nusmerke pakar
ti William Joyce — “lordą 
Haw Haw”, nacių įrankį, 
kuris per Berlyno radiją 
vede. propagandą prieš An
glijami? kitus talkininkus. 
Amerikoj gimęs Joyce sa
kė, kad jis negalįs būti tei
siamas kaip Anglijos išda
vikas. Jis duoda apeliaciją.

savaitės nuo buvusių 48 va
landų iki dabartinių 40 va
landų, žymiai sumažėjo 
darbininko uždarbis. •

vietų pripažįstamą premje
ro Grozos vyriausybę. Ame
rikos ir anglų valdžios pa
reiškė, kad jos nepripažįsta 
dabartinės rumunų val
džios, kaip daugumos gy
ventojų atstovės. Paskui 
Sovietai sutiko pasitarti su 
kitais didžiaisiais talkinin
kais apie Rumunijos val
džią. — Grozos valdžia su
sideda iš įvairių demokra
tiniu partijų atstovų.

(Rumunijos 
Mihaj kare tarnavo kaip 
Hitlerio įrankis.)

Washington. — Pasitrau
kus karo sekretoriui H. L 
Stimsonui, prezidentas Tru
manas paskyrė jo vieton 
Robertą P. Pattersoną, ikiJ^ 
šiol buvusį karo sekreto 
riaus pavaduotoją.

Prezidentas skyrė sena
torių H.
Jungtinių 
čiausioj Teismo teisėjus.

Suprantama, jog senatas 
užgirs ųbudu skyrimus.

Washington. — Preziden
tas Trumanas įjungė į dar
bo departmentą šias įstai
gas: Ekonominio Pastovu
mo Raštinę, Karinės Mobi
lizacijos Įstaigą, Rekonver- 
siją, Nacionalę Karinių 
Darbų Tarybą, Jungtinių 
Valstijų Įstaigą Darbų Su
radimui ir Žmonių Karinių 
Jėgų Komisiją.

Taigi darbo departmen- 
tas turės daug daugiau ga
lios, negu iki šiol, kas liečia 
ginčų sprendimą tarp dar
bininkų ir samdytojų.

Rumunijos Karalius Giriasi 
Paralyžiuojąs Grozos Valdžią

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur suspendavo vienai 
dienai japonų laikraštį Nip
pon Times, leidžiamą ang
lų kalboj. Nes šis laikraštis 
išspausdino nerodytą ame
rikinei cenzūrai redakcinį 
straipsnį..

Diena pirmiau buvo 
penduotas 
japonų dienraštis Asahi. Jis 
rašė,- kad Jungt. VM^tijos 
jieško -ne tik teisybės, ’ bet 
ir galybės. Asahi dar tokius 
dalykus pasakojo: Ameri
kiečiai, girdi, bombardavę

London. — Atsakydamas 
į korespondentų klausimus, 
Molotovas, Sovietų užsieni
nis komisaras, pareiškė, jog 
dabartinės valdžios Bulga
rijoj, Rumunijoj ir Vengri
joj yra demokratinės, ir* 
jas remia milžiniškoji žmo
nių dauguma O. Graikijai 
dar reikia tikrąi demokra
tinės valdžios, sakė Moloto
vas. — Graikijoj dabar vei
kia mišri karaliaus grąži
nimo ir fašistinių elemen
tų valdžia, sudaryta pagal 
Anglijos komandą.

Už visą tai MacArthur 
sulaikė Asahi dviem die
nom.

1 Washington, 
departmento 
Schwellenbach 
Detroitą E.
naujosios taikymo įstaigos 
direktorių. Warrenas mė
gins sutaikyt ginčus tarpe 
Automobilių Darbininkų li
nijos ir fabrikantų dėlei u- 
nijistų reikalaujamo algos 
pakėlimo 30 nuošimčių. Jis 
taip pat žiūrės, ar valdžia 
turėtų kištis į tuos ginčus 
ar ne.

JAPONIJA TIKISI AME
RIKOS PARAMOS

Tokio.— Japonijos prem
jeras, imperatoriaus Hiro
hito pusbrolis,i generolas 
Naruhiko Higashi - Kuni 
sakė svetimšaliams kores
pondentams, kad su laiku 
bus panaikintos japonų ka
ro ir laivyno ministerijos. 
Jis žadėjo žingsnis po žing
snio vesti Japoniją į demo
kratiją. Higashi - Kuni taip 
pat pranešė, kad pats japo
nų ministerių kabinetas 
bausias saviškius karinius 
kriminalistus. Jis tikėjosi, 
kad Amerika duos pinigi
nės ir medžiaginės paramos 
pagerintai Japonijos vaj-

Vienybė skelbia sužinojusi, 
būk tarybinės Lietuvos prezi
dentas Justas Paleckis ragi
nęs visus darbo inteligentus 
grįžti Į Lietuvą kraštui atsta
tyti ir naujam gyvenimui kur-

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
pirm. R. J. Thomas pareiš
kė, jog unija nori algos 
priedų, o ne streikų. Tuomi

Japonų Premjeras Šneka, Būk 
Jų Imperatorius Nežinojęs apie 

Karo Planus prieš Ameriką

JUODASIS SLIBINAS TEBE 
VEIKIA JAPONIJOJ

London. — Sovietų už
sienio ^reikalų komisaras 
Molotovas pranešė penkių 
didžiųjų talkininkų užsieni
nių ministerių konferenci
jai, kad buvusioji Italijos 
kolonija Tripolitanija, šiau
rinėje Afrikoje, turėtų bū
ti pavesta Sovietų Sąjungai 
globoti. Ją Sovietai globotų 
Jungtinių, Tautų vardu. —4 
Tripolitanija, vakarinė Lv 
bijos dalis, rubežiuojasi su 
Viduržemio Jūra iš žiemių 
ir su Francijos kolonija Tu- 
nisija iš šiaurvakarių.

Pasitraukė užsieninis Ja
ponijos ministeris Shige- 
mitsu; jo vietą užėmė Shi- 
geru Yoshida.

jog Sovietų Sąjunga yra 
susidomėjusi Eritrėja, bu
vusiąja Italijos kolonija 
prie Raudonosios Jūros. — 
Eritrėja yra tuoj į žiemius 
nuo Ethiopijos. Iki šiol vie
na tik Anglija viešpatavo 
Raudonojoj Jūroj.

Pirmesni pranešimai tei
gė, jog Sovietų Sąjunga no
rėtų įsigyti uostą Massawoj 
ar kitur Eritrėjoje.
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Washington. — Senato
rius Richard B. Russell kri- 
tikavd karinę Amerikos vy
riausybę, kad jinai “su šil
kinėmis pirštinaitėmis čiu
pinėja” Japoniją. Jis įnešė 
sumanymą teisti Japonijos 
imperatorių 
kriminalistą

ligoninius japonų laivus ir 
parodę savo žiaurumą, mes
dami atomines bombas į Ja
poniją. Amerikos kareiviai 
Japonijoj esą padarę žiau
rumo žygių prieš gyvento
jus; ir amerikiečiai, skelb
dami japonų žiaurumus 
prieš belaisvius, girdi, sten
giasi nukreipti žmonių a- 
kis nuo amerikinių žiauru-

moj veda fašistinę propa
gandą, rėkaudamas prieš 
“raudonųjų pavojų.”

Kvos Komunistų Vadus
Komunistų Partijos pa

reiškimas atidengė, kad mi
nimas komitetas pašaukė

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos Nacio- 
nalė Taryba rugs. 19 d. iš
leido pareiškimą, kuriuom 
šaukia veikti prieš fašistuo- 
jančius politikierius ir pa
naikinti kongresinį komite
tą, kuris neva tyrinėja 
“prieš - amerikinius judėji-

Katalikų prelatas James H. 
Griffiths (New Yorke) aną 
dieną aštriai puolė kai ku
riuos novelistus - rašytojus 
dėl “tikybiškų dalykų supa
prastinimo.” Prelatas kritika
vo keletą knygų, tarp jų Scho- 
lem A«ch*o “Nazareną.”

’ Rašytojas pateikė ilgą apy
saką apie Kristų kaipo žmo
gų, ir šis prelatas mano, kad 
čia Kristus buvęs “perdaug 
sužmogintas” ir dėl to jis 
“liaujasi buvęs dievišku...” 
Girdi, tai erzacinis Kristus!

Paminėtoji krfyga Ameriko
je plačiai pasiskleidusi.

Remdama savo dogmą ste
buklais, katalikų dvasiškija 
nori, kad ir rašytojai juos 
skaitytojui pirštų ir populia- 
rizuotų.

Tačiau, drąsesnieji, savisto
vūs rašytojai nuo to atsisako 
ir gana! /

STREIKAI
Washington. — Skaičiuo

jama, kad Jungt. Valstijose 
šiuo laiku streikuoja dau
giau kaip 200,000 darbiniu-

KRISLAI
Moko Juos Negrįžti 

Lietuvon.
Kas Dėl to Gailėsis?
Prelatas Griffiths Apie

Kristaus Nudievinimą.
John McCormack.

Rašo R. MIZARA

Washington, rugs. 19. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Forrestal rei
kalavo šiai šalidi bent' 300 
tokių karo laivų, nuo kurių 
galėtų veikti lėktuvai su a- 
tominėmis bombomis. Jisai 
siūlė Amerikai palaikyti 
stiprias oro ir laivyno jė
gas, kad jinai galėtų vieš
patauti jūrose.

Na, o kur gi atsidurs tie 
“darbo inteligentai,”, kurie 
gali šį tą dirbti Lietuvoje, bet 
atsisako ir atsisako tik dėl to, 
kad jiems nepatinka socialisti
nė santvarka, Lietuvos liau
dies pasirinkta?

Jų laukia liūdna, tkmsi at
eitis. Jiems bus lemta negar
bingai prasibastyti, beplūstant 
bolševikus, panašiai, kaip 
daugeliui rusų baltagvardie
čių, pabėgusių iš tarybinės 
Rusijos po Didžiosios Spalio 
Revoliucijos.

Tolydžio tarybinė Lietuva 
atsikels iš karo griuvėsių ir 
be jų; ji klestės ir sirps nau
jame kūrybiškame socialisti
niame gyvenime.

Vienybės redaktorius, už- 
girdamas kalbamųjų “darbo 
inteligentų” (mažai jų tėra 
pabėgusių) nusistatymą, jiems 
patiems žymiai pakenks.

Po kelerių metų 
dabar jo mokymų 
keiks.

Kas atsisako eiti 
mu, kas vaidina do 
ką vaidmenį, tam 
liūdnas Don Kichoto likimas 
likimėlis!

Anglija Bijo Tarptautines 
Globos Cyprus Salai

London. — Anglija susi
rūpinusi, kad Sovietai ne
reikalautų pervesti Cyprus 
salą į Jungtinių Tautų glo
bą. Tai senovinė graikų sa
la, kurią anglai iki šiol val
dė kaip savo koloniją. Cyp
rus sala yra rytiniame Vi
duržemio Jūros gale.

Įnešta kongresui palai
kyt 660,000 jūreivių.

Jeigu Justas Paleckis pada
rė taip, kaip rašo Vienybė, tai 
jis išmintingai ir patrijotingai 
pasielgė.

Jis trokšta, kad kiekviena 
padori lietuviška pajėga būtų 
savo tėvynėje ir kurtų naują
jį, laimingąjį visai lietuvių 
tautai gyvenimą. >

Lietuvos atstatymo darbiu 
reikalingi inžinieriai, agrono
mai, architektai ir kitdkių pro
fesijų bei amatų žmonės. Ta
rybinė Lietuvos vyriausybe) 
geidžia, kad kiekvienas atsa- 
komingas darbas būtų padirb
tas pačių lietuvių.

Bet jeigu užtenkamai lietu-i 
vių nesiranda, tai ji pasikvie-, 
čia rusus, bielorusus, tikrai-į 
niečius, gruzinus bei kitokių | 
tarybinių tautų patyrusius vy
rus ir moteris ir su jų pagal
ba atstato Lietuvą.

Už tai kiekvienas lietuvis, 
savo tėvų žemės mylėtojas^ 
turėtų Paleckio vadovaujamai 
vyriausybei padėkuoti!

T ATQVirQ antrašas: 427 lorimer streetU/UOLEO Telephone: STagg 2-3878

Tačiau, girdi, nei 
kviečiamųjų Paleckio 
neklauso ir tarybinėn 
von nebegrįžta.

Lietuvoje, esą, “prigrūsta 
rusų, kaukaziečių” ir kitokių 
žmonių, dirbančių nacių su
griautai Lietuvai atstatyti...

mas nurodė, jog General 
Motors automobilių fabri
kantai net neatsakė į darbi
ninkų reikalavimą pridėti 
30 procentų algos. Thomas 

jis atsiliepė į fabrikantų1 pareiškė, kad jeigu samdy- 
skelbimus “bendrojoj” spau- tojai bent gerą intenciją 
doj, būk ši unija streikais parodytų, tai unija atšauk- 
norinti pakenkti pramonei tų savo nutarimą dėlei dar- 
pereiti iš karinių darbų į bininkų balsavimo, ar strei- 
civilių reikmenų gamybą. , kuoti ar ne. Jisai sakė: • 

Unijos pirmininkas Tho-1 “Joks geras unijistas nie
kuomet neatmeta algos 
priedo, nors tai būtų ir ma
žas priedas. Net menkas 
uždarbio • pakėlimas, sakysi
me, 5 procentais, jau būtų 
žingsnis artyn, mūsų siekia
mo tikslo. Ūnijbs reikalavi
mai gali būti išspręsti be 
darbo sustabdymo.”

Thomas pagyrė Studeba
ker automobilių korporaci- 

kuri pasisiūlė pakelti 
savo darbininkams algą 12 
procentų. Bet Fordo, Chry- 
slerio ir General Motors au
tomobilių kompanijos dar 
nesileidžia į jokias kalbas 
dėlei priedų darbininkams. 
Unija reikalauja pakelti al
gą, ypač, atsižvelgiant į tai,

Vaizdas iš japonų miesto Hiroshima po to, kai buvo 
numesta atominė bomba. Iš pastato likę tiktai sulank
styti plieno rėmai. Užpakalyje šito sunaikinto pastato, 
matosi kitas, kurio rėmai pasilikę, bet viduje viskas su
naikinta.
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Anti-Semitai Tebesiaucia
Jau ne sykį buvo tašyta, kad su su

triuškinimu Italijos ir Vokietijos fašis
tinių kariuomenių, fašizmas tuose kraš
tuose dar sunaikintas nebus. Ims daug 
laiko ir energijos tąsias šalis apvalyti 
nuo fašizmo likučių, nuo jo skeveldrų; 
ims laiko, iki tų ir kitų buvusių' fašisti
nių kraštų visuomenė bus perauklėta, į- 
sąmoninta demokratiniam gyvenimui.

Mes taipgi nuolat pabrėžėme, kad su
naikinimas faškrho Europoje nesunai
kina jo čia, Amerikoje: Jungtinėse Vals
tijose ir kitose respublikose. Jis savo 
galvą tebekels; jis sieksis įsitvirtinti 
(Argentinoje ir kituose Lotynų Ameri
kos kraštuose jis tebėra tvirtas).

Štai, Jungtinėse Valstijose nacionalis
tai, visoki anti-semitai, visoki rasistai 
buriasi. 0 New Yurko mieste jie vienval 

’ rodo savo iltis demonstruodami savo 
chuliganizmą prieš žydus.

Šian ir ten žydit sinagoga apibjaurio- 
jama, šian ir ten žydų kapinės sužalo
jamos; šian ir ten baltieji chuliganukai 
anti-semitai užpuola žydų tautybės žmo
nes.

Praeitų žydų švenčių proga tie chuli
ganai^anti-semitai tūlose vietose “pasi
darbavo” žydų krautuves puldami, jų 
vitrinas užmpzodami ir tam panašiai.

Kai kurie gal sakys, jog tai mažmo
žis. Ne, tai nėra mažmožis. Tai fašizmo 
“pradų” pasirodymas. Niekur fašizmas 
neatsirado tvirtas viena diena. Visur jis 
kėlė galvą “palaipsniui,” puldamas žydus 
ir kitas tautas bei rases. Amerikoje ra- 
sistai-fašistai turi tris baubus: žydus, 
negrus ir sveturgimius. Prieš juos jie 
siekiasi sukelti tamsiuose žmonių sluogs- 
niuose neapykantą paminėtosioms gru
pėms.

Taigi pažangioji visuomenė, anti-faši- 
stinė visuomenė privalo budėti, privalo 

'stovėti sargyboje savo laisvės reikalų. 
Visokiems chuliganiškiems puolikams te
gali būti skelbiama tik pasmerkimas ir 
griežtakova!

Keleivis Patapo “LSS Nuosavybe”
Andai Keleivis pranešė, kad p. Mi- 

chelsonas (atsimintinas “špygos kavalie
rius”) Keleivį pervedė džiovos ėdamai 
Lietuvių Socialistų Sąjungai. Ar tai p. 
SHe^elsonas padarė dėl savo didelės mei
lės sbcializmui ar dėl ko kito?

Kadaise, kai Keleivį leido Michelsonas 
su Gegužiu, pirmojo pasaulinio karo me
tu ir tuojau po jo, tas laikraštis davė lei
dėjams gražaus pelno. Jis neva skelbė 
socializmą, bet tarnavo kapitalizmui, tuo 
būdu mulikino skaitytoją, kuris, netiesio
giniai, sudėjo leidėjams tūkstančius dole
rių. ■ ’ ** v-

Kai Jurgis Gegužis mirė, jis paliko 
daug turto, kurio, kitam dirbdamas, nie
kad nebūtų susikrovęs. Dėl to turto, gir
dėjom, dar ir šiuo metu bylinėjamasi tų, 
kurie norėtų jo daugiau gauti.

Michelsonas taipgi iš socializmo dik- 
čiai pralobo.

Tolydžio Keleivis, dėl savo anti-semi-' 
tinęs ir profašistinės politikos, pradėjo 
nustoti masėse pasitikėjimo ir iš jo lei
dėjams pelnų jau nebuvo galima pasi
daryti.

Tuomet p. Michelsonas ir sugalvojo 
planą: atiduoti Keleivį “LSS.”

Keleivį dabar “kontroliuoja sklokinin- 
kai ir jį redaguoja pp. Januškis ir 
Strazdas, pastarasis palaidojęs “Žinias”, 
palaidojęs ir “N. Gadynę.”

Ta proga Vilnis šitaip rašo:
“Michelsono testamento pildytojais 

nuskirta dešimts asmenų - sklokininkų, 
socialdemokratų ir trockistų, kurie die
ną ir naktį mato ir sapnuoja baisiausius 
bolševikiškus baubus.
< “Būnant po tokia globa, ‘Keleiviu? už

kirstas kelias pasidaryti progresyviu 
laikraščiu. Jis pasmerktas merdėjimui.

“Maža, galutinai izoliuota nuo progre- 
syvės lietuvių visuomenės grupė žmonių, 
pasivadinusi “Lietuvių Socialistų Sąjun
ga”, jokio kūrybinio darbo nepajėgia at
likti.

• “Visas jos ‘darbas’ susives- prie to, 
kad ji plūs ir niekins Tarybų Lietuvą, 
goebbeliškais būdais; ves raudonbaubiš- 
ką kampaniją. Voliosis vienoj politinėje 
lovoje su klerikalais ir lenkiška šlėkta 
ir kas dieną, po šimtą kartų, kalbės po
terius apie bolševikus.”

Tenka pasakyti ir tai, kad “LSS” sek
retorius taip susimaišė su laikraščiais, 
kad šiandien jis p^ts nebežino, kurio iš 
tikrųjų jis esąs bendradarbis: savo or
gano Keleivio, ar kunigų leidžiamosios 
Amerikos?

P-nas T. J. Kučinskas (Vienybėje š. 
m. rugs. 14 d.) dėl to nusigando ir šitaip 
dejuoja:

“Aš bijau, kad su Keleiviu neatsitiktų, 
kas atsitiko su Naująja Gadyne. Nes nu
blukęs Keleivio turinys veda prie Nau
josios Gadynės kapo.”

Kai dėl nublukime, — Keleivis jau se
niai nubluko. Michelsonas, be to, kad jis 
praturtėjo, nuseno ir pastaruoju laiku 
net ir “Maikio su Tėvu” nebegalėjo pats 
rašyti, — tai buvo pavesta p. Strazdui, 
kuris net ir keleiviška prasme tąjį kam
pelį sukaneveikė.

P-nas Kučinskas apgailestauja socia
listų sąjungos. Vyriausiąją kaltę jis pri
meta Grigaičiui. Jo žodžiais:

“...ponas Pins Grigaitis užgrobė Nau
jienas, kurios buvo išaugintos aukomis 
ir Šerais. Ir šisai Grigaičio šmugelis su 
Naujienomis sugriovė veiklą Chicagoje 
ir socialistų veikla Amerikos lietuviuo
se...”

Kučinskas,^ kaip matome, ne kokią a- 
testaciją pateikia “LSS” ir josios orga
nui.

Ką dabar veiks p. Michelsonas?
Jis pasirodė geru ekspertu špygų pai

šyboje, tai lai jis tą profesiją ir tebetę
sia, iki jo buvęs partnery s, Jurgis Ge
gužis, jį pasišauks pas save.

__________________ 2_______________

Kam Jie Tarnauja?
Pažangioji Detroito miesto visuomenė 

savo kandidatu į miesto'majorus išstatė 
žymų CIO darbininkų veikėją Richard’ą 
T. Frankensteeną. CIO unijų nariai, y- 
pačiai Jungtinės Automobilių Darbinin
kų unijos nariai, uoliai darbuojasi, kad 
busimuosiuose rinkimuose šis vyras bū
tų išrinktas, nes dabaratinis miesto ma
joras, Edward Jeffries (kuris ir vėl 
kandidatuoja), savo reakcinga •politika 
jau labai įsipyko Detroįto žmonėms.

Visa pažangioji Amerikos visuomene, 
ypačiai darbo unijstai, didžiuojasi tuo 
faktu, kad Frankensteenas statomas 
kandidatu į Detroito miesto majorus. t

Bet ne taip yra su A\n. Darbo Federa
cijos vadais. Jie atsisakė remti Fran
kensteeną; jie ^remia Jeffries’ą!

Ką tai reiškia? Ar tai pareina iš “per- 
didelio ADF vadų gudrumo”, ar jų ne
siskaitymo si^ pažangiąja visuomene, su 
darbo unijomis?

ADF vadai Detroite remia Frankens- 
teeno oponentą tam, kad pakenkti CIO, 
kurio jie taip neapkenčia, kuriam visaip 
kliudo, tiek moraliai, tiek organizaciniai.

Detroito visuomenė, Detroito piliečiai 
tai privalo turėti galvoje ir, žinodanji 
tai, privalo darbuotis, kad Frankenstee
nas būtų sekamas jų miesto mjoras.

Didysis Kelias
Tik atsigrįžt—toks kelias! Didis, ilgas. 
Ir tiek jame daug nemigo naktų,— 
Seniai širdis, gimtinės išsiilgus, 
Priprato plakt kareivišku taktu.
Priprato kojos žengti šventą žygį.
Ir akys žvelgti mirčiai į akis. •
Mes nugalėsim ją, nes pergalingam /žygy 
Nieks nesulaikė mūs ir nieks nesulaikys! 
Taip. Mes kariai. Mūs kelias didis, ilgas,- 
Likimas skyrė gint savus namus.
Štai, vėliavų tegu gyvasis šilkas
Kr au juo tom'lūpom kalba jums už mus.
Apie šlovingą didvyrių plejadą,
Apie kovas, kurias laimėjom mes, 
Apie Matrosovą, ir mūšį Stalingrado, 
Ir Sevastopolį, ir Dnieprą, ir stepes.
Kai jos jums apie didvyrius šnarės
Ir apie triumfą didžio kelio mūs,
Iš jų gelmių ryžtingas ir ramus
Į jus didysis Leninas žiūrės.

Vacys Reimeris.
1945.11.23.

AR FAŠIZMAS LAIMĖS FILIPINUOSE?
‘ ■ i

Keistos ir grūmojančios 
žinios plinta pasaulin iš to
limos šalies, neseniai išlais
vintos iš japonų verguvės. 
Jos kelia didelį susirūpini
mą ir nerimą Amerikos pa
žangiojoje visuomenėje, ku
ri klausia: Kas darosi su 
mūsų politika: Filipinuose? 
Nejaugi mūsų vyriausybės 
politika prives prie įsteigi
mo fašizmo ant tos salos,- 
už kurią mes taip daug ko
vojome? :

Pažangiosios liaudies bal 
sas, matyt, pasiekė Wash-
intono pareigūnus. Dideliu 
džiaugsmu išgirdome, kad 
mūsų vidaus reikalų sekre
torius Harold Ickes atkrei
pė savo dėmesį į padėtį Fi
lipinuose. Ten turėjo įvykti 
visuotini rinkimai pradžio
je 1946 metų. Jie būtų įvy
kę vadovybėje klikos fašis
tų ir japonų sandarbininkų. 
Ickes pasakė Filipinų prezi
dentui Osmenai, kad rinki
mai turi būti atidėti, kad 
prieš rinkimus turi būti pa
statyti prieš teismą vis< 
valdininkai, kurie sandarb^ 
ninkavo japonams! Vadi
nas, pirma turi būti apvaly
tas valdžios aparatas, tik 
tada žmonės galės laisviau 
pareikšti savo valią.

Ickes turėjo tiesotą pa
reigą įsimaišyti į Filipinų 
vidinius reikalus, nes, kol 
kas, Filipinai tebėra Jungt. 
V aisti j ų priklausomybėj e. 
Tiktai 1946 metais, pagal 
mūsų Kongreso nutarimą, 
tos salos taps visiškai ne
priklausomos. Antra, ten 
tebesiranda nemažai mūsų 
ginkluotų jėgų. Vyriausia 
mūsų jėgomis iš ten japo
nai buvo išvyti. Mūsų juk 
pareiga neleisti, kad tie, ku
rie padėjo japonams filipi
niečius vergti ir kankinti, 
dabar, mūsų ginkluotų jėgų 
globoje, taptų šalies viešpa
čiais ir žmonių valdytojais.

šis mūsų vidaus reikalų 
ministerio žygis gali daly
kus pataisyti. Ir reikia ti
kėtis, jog pataisys.

Apie padėtį Filipinuose 
davė labai gerus tris straip
snius filipinietis, buvęs par
tizanų vadas, Jose Balahap. 
Jie tilpo komunistiniai^ 
“Daily Worker” (rjigs. 14, 
15 ir 17 d.). To kovūno iš
vedžiojimus ir informaci

jas sustiprino išsamus 
straipsnis “Hunger, Fas
cist Cloud are Curse of 
Philippines”, parašytas Len 
de Caux ir tilpęs CIO. orga
ne “The CIO News” (rugsė
jo 10 d.) Len de Caux lan
kėsi ir studijavo Filipinų 
dabartinę situaciją. Jis pa
tvirtina tą faktą, jog fašiz
mas ten kelia galvą. O kas 
blogiausia, kad tasai fašiz
mas tikisi ir laukia Ame
rikos paramos! Len de 
Caux rašo:

“Feodališkieji dvarininkai 
su savo dvarais ir nesuskai
toma daugybe varge pas
kendusių f rendauninkų ir 
alginių darbininkų; turtin
gi finansieriai ir industri
niai interesai ir jųjų politi
niai pakalikai, kurių dau
guma buvo akty viski japo
nų sandarbininkai ir dabar 
linkstą prie Franco tipo fa
šizmo — visi jie laukia pa
ramos ir užtarimo nuo A- 
merikos. kapitalistų ir reak
cionierių, su kuriais jie y- 
ra artimai susiję.”

Visi jie dabar turi pakė
lę galvas, sulindę į strate
giškas vietas ne tik pramo
nėje, finansuose, biznyje, 
bet ir politikoje. Tatai la
bai plačiai ir aiškiai išdėsto 
minėtuose savo straipsniuo
se Jose Balahap.

Kas tą situaciją pablogi
na ir padaro ją tikrai pa

vojinga, tai kad fašistų 
suokalbin esąs įveltas ir 
pats gen. MacArthur, ku
ris filipinuose turi labai 
daug įtakos, ne tik kaipo 
Amerikos ginkluotų jėgų 
vadas, bet taip pat kaipo 
savininkas kapitalo, įvesto 
Filipinuose. MacArthur tu
rįs labai daug šėrų Acoje 
Chromite Co., Antamok 
aukso kasyklose ir dar 
kasyklose ant Pala
wan salos. Visai, tad, natū
ralu, kad generolas nenorė
tų matyti kapitalo ir biz-
nic interesus pažebotus. Jo 
ekonominiai interesai susi
ję su fašistiniais didžiųjų 
finansų ir didžiojo kapita
lo interesais!

Stambiausiais fašistinio 
sąjūdžio šulais Filipinuose 
esą didžiųjų gamtinių tur
tų valdytojai, Andres So- 
rįano, Joaquin Elizalde ir 
gen. Courtney Whintney. 
Su jais biznio reikalais bu
vo ir tebėra artimai susiri
šęs gen. MacArthur, tvirti
na Jose Balahap. Tų pra
moninių fašistų politinis į- 
Wnkis yra Filipinų senato 
prezidentas Manuel Roxas, 
kuris begėdiškai atvirai 
bendradarbiavo su japonais, 
tačiau vietoj būti už grotų 
ir laukti teismo kaipo šalies 
išdavikas, šiandien vėl yra 
pastatytas Filipinų senato 
prezidentu! O tai įvyko tik
tai todėl, kad to, girdi, pa
geidavo gen. MacArthur. 
Balahap nurodo, kad daug 
senatorių bendradarbiavo 
su japonais. Tačiau nė vie
nas tų senaatorių nesėdi už 
grotų! Jie susispietę aplink 
Roxas ir išrinko jį senato 
prezidentu. Tai šis senatas 
buvo nusitaręs tuojau pra
vesti rinkimus tokiose są
lygose, jog fašistai ir japo
nų sandarbininkai juos lai
mėtų. Harold Ickes tuos 
planus laikinai sugadino, 
tačiau tas dar nereiškia, 
kad fašistai nuleis rankas 
ir nesugalvos kitą suokal
bį. Jie kontroliuoja pramo
nę, finansus ir spaudą. 
Jiems padeda, kaip nurodo 
Balahap, Amerikos ginkluo
tų jėgų- vadovybė.

Filipinuose veikia dar ir 
Ispanijos generolo Franco 
įtaka. Patsai stambiausias 
fašistų šulas Andres Soria
no iki pat 1941 metų išbu
vo Ispanijos piliečiu, atvi
rai darbavosi išvien su fa- 
langistais (ispaniškais fa
šistais) ir buvo Filipinų so
stinėje Manila gen. Franco 
garbės konsulu!

Fašistai, kaip pasirodo, 
tiesioginiai panaudoja Ame
rikos kareivius įvedimui sa
vo diktatūros. Jose Balahap 
paduoda visą eilę pavyz
džių, kaip fašistai ameri
kiečių karių pagalba nu
ginkluoja, areštuoja ir įkali
na filipiniečius partizanus. 
Tiktai sutriuškinę stipriau
sias ir veikliausias liaudies 
jėgas, fašistai tikisi praves
ti savotiškus rinkimus ir į- 
sigalėti valstybes aparate.

Nereikia manyti, iš kitos 
pusės, jog Filipinų žmonės 
į tai visa nekreipia dėmesio 
ir pasyviškai atsineša lin
kui fašistų intrigų. Balahap 
sako, kad kai buvo suareš
tuoti partizanų vadai Ta
rne ir Alėjaudrino, tai val
stiečiai ir darbininkai su
ruošė desėtkus masinių mi
tingų ir aštriai užprotesta
vo. Tuojau tapo suorganb 
zuotas liaudies frontas for
moje Demokratinės Sąjun
gos. Jon įeiną valstiečių, 
darbininkų ir smulkiųjų 
biznierių organizacijos. Są
jungos viršininkai yra iš
bandyti partizaniniai kovo
tojai prieš japonus.

Demokratinė Sąjunga į- 
sisteigė šių metų pavasarį 
ir paskelbė septynių punk
tų veiklos programą. Ka
dangi Japonija dar nebuvo 
nugalėta, tai Sąjungoj pro
gramoje pirmuoju punktu 
buvo “greita pergalė prieš! 
Japonijos fašizmą”. Toliau 
Sąjunga pasisakė:

Už greitą paramą varg
dieniams.

Už tautinę vienybę prieš 
fašizmą.

Už atsteigimą ir pageri
nimą tautinės ekonomijos.

Už pašalinimą iš valdiš
kų įstaigų, suareštavimą ir 
nubaudimą visų, kurie san-. 
darbininkavo su japonais ! 
laike okupacijos.

Už •garantavimą sociali
nio ir ekonominio saugumo.!

Už išvystymą draugiškų 
santykių su Jungtinėmis 
Tautomis.

Jose Balahap yra įsitiki
nęs, kad Demokratinei Są
jungai yra puiki dirva bu
joti ir tapti tvirta pajėga 
visoje šalyje.

CIO Automobilistų Unija 
siųs delegatus į pasaulinį
darbo unijų suvažiavimą!
Paryžiuj rugs. 25.

Bulgarijos seimo rinki
mai įvyks lapkr. 18 d.

r
Miriam Allen de Ford, Fe

derated Press San Francisco
miesto biuro vedėja. Tai pri
tyrus laikraštininke, tą darbą 
dirbanti jau 25-tą metą.

PREZID. TRUMANAS SU
SVYRAVO DĖL BEDAR

BIŲ PENSIJŲ

Washington. — Prezid. 
Trumanas pakartojo, kad 
jis pritaria senatoriaus 
Kilgore sumanymui mokėti 
bedarbiui iki $25 savaitinės 
pensijos iki 26 savaičių per 
metus. Bet Trumanas pra
eitą savaitę pasiuntė fi
nansinei senatorių komisi
jai slaptą raštelį, kur sakė, 
nors tokia parama bedar
biam pageidaujama, bet, 
girdi, ;ne būtinai reikalin
ga. /

Detroito Žinios
Vieša Padėka Mūsą Drau

gams, Draugėms ir 
Organizacijoms

Gaila, kad del įvairių prie
žasčių nebuvo galima suspėti 
parašyti į spaudą nei laiškų 
mūsų geriems draugams už 
taip didelę simpatiją laike 
mūsų išvažiavimo į Californi- 
ja. ,

Pirmiausia noriu padėkavo- 
ti‘-visiems detroitiečiams, pa
vieniams ir organizacijų na
riams, kurie mums teikė šir
dingus linkėjimus prieš išva
žiavimą, per telefoną ir ypa- 
tiškai atvykę į stubą ir dau
gelis įeike net malonias dova
nėles dėl atminties.

Antras įspūdingas ir malo
nus buvo mūsų gyvenime įvy
kis, tai surengimas išleistuvių 
per LLD 52 kp. ir per L. M. 
Pažangos Kliubą. Mes nieka
dos nesitikėjome, kad draugai 
ir draugės taip brangiai įkai
nuoja mūsų veikimą ir kad 
taip daug susirinks į išleistu
ves išreikšti labai jausmingus 
linkėjimus mūsų ateičiai. 
Taipgi buvo linkėjimų, kad 
drg. Alvinai greitai sugrįžtų 
atgal į Detroitą gyventi ir vėl 
sykiu veiktume.

žvelgiant į išleistuvių vaka
rą, jautėmės ne tik linksmi 
dėl draugų malonaus atjauti
mo, bet sykiu buvo ir graudu 
atsiskirti su visais gerais drau
gais ir organizacijų nariais.

Kadangi detroitiečiai pui
kiai aprašė išleistuvių vakarą, 
todėl apie tą viską neminėsi
me, tik lieka ištarti gili pa
dėka LLD 52 kp. ir L. M. Pa
žangos Kliubui už surengimą 
išleistuvių ir visiems už gerus 
ir nuoširdžius linkėjimus.

Draugai ir draugės, nežiū
rint, kur mes būsime — vaka
rinėj ar šiaurinėj dalyj Ame
rikos, bet mūsų jausmai ir 
draugiškumas pasilieka su ju
mis ir išlęistuvių vakaras 
mums buvo didžiausia ir bran
giausia dovana, kokią savo 
gyvenime esame turėję. Ta 
dovana nebus užmiršta! Nors 
išleistuvės buvo sureng
tos per dvi organizacijas, bet 
surengime darbavosi tik kelios 
ypatos ir joms prisiėjo sun
kiai padirbėti. • '

Per draugų ir draugių ben
drą -pasidarbavimą nupirko 
mūsų išleistuvėms dovaną, $50 
karo'paskolos boną. Tą dova
ną mums įteikė LLD 52 kp. 
org. P. Vilnienė. Turime pa
sakyti, kad mums brangi ta

dovana, kurią gavome, bet už 
vis brangiausias tai draugų ir 
draugių draugiškumas. Todėl 

i už viską tariame širdingai 
i ačiū!

Jonas ir Mar. .Alvinai.

Padėka Pavieniams
Kaip minėjome, kad laike 

išleistuvių mūsų geri draugai 
ir draugas sudėjo po keletą 
dolerių, nupirko ir įteikė do
vaną $50 vertės karo paskolos 
boną, tai štai aukavusių var
dai, kuriuos rengėjai pridavė: 
N. Astrauskienė, Jonas Luobi- 

! kis, P. Daugėla, J. ir A. Zig- 
! mantai, M. Padolskis, M. Kve- 
deras, U. ir dr., Palevičiai, G. 
Nausėda, E. Juodaitienė, J. 
Gugas, J. ir Z. Dantai, A. ir 
M. Andriuliai, K. ir A. Litvi
nai, St. Tvarijonas, A. Dap- 
šys, J. J. Butėnai, J. M. Gi
nančiai, N. Tamašiunienė, W.
L. Gugai, O. Adomaitienė, O. 
Baronienė, P. Vilnienė, J. A. 
Valavičiai, O. Maskelienė, J.
M. Smitrevičiai, J. B. Brazaus
kai, Chas. Juodaitis, M. Povi-

'■ laitienė, E. Grasha, P. Dulkie- 
nė, B. K. Kraptaučiai, J. O. 
Greblikai, S. J. Gareliai, A. 

IP. Jakščiai, P. Jačionis, C. 
' Mačienė, P. O. Krakaičiai, O.
Demskienė, M. Janulienė.

Apart minėtų dovanų, mes 
aplankėme gražių dovanėlių 
nuo detroitiečių: E. N. Gra
bauskų, N^ Astrauskienės, 
Alice Stasikynienės, A. Milic- 

!kienės,’M. Janulienės, J. Bu
tėnienės, J. M. Ginaičių ir ga
vome stambią piniginę dovaną 
nuo draugų Liminskių Šeimy
nos, ir labai daug mums pa
sitarnavo su automobiliu d. 
V. Smalstienė ir įdavė mums 
puikių dovanėlių.

i
Dovanos nuo Clevelandiečių

Pora dienų prieš išvažiavi
mą į Stocktoną mums suren
gė parę sūnus ir marti Valen
tai, Clevelande. Ten puikiai 
svečiavomės su savo artimais 

.giminėmis, 4>et, apart visko, 
i dar apturėjome puikių dova
nėlių nuo giminių ir draugų 
bei draugių: nuo J. O. Kar- 
muzų, V. ir E. Strimaičių, J.
N. Debesių, Eiles Stripeikie- 
nės, K. Romandienės ir M. 
Brazaitienės.
Atsisveikinam su Chicagiečiais

Vykstant į Californiją per 
Chįcagą, buVo apie 5 valandos 
lailįo, kolei atvyko Pullmano 
traukinys, tai d. A. Sakalas

(Tąsa 5-me pusi.) .
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Kanadiečio Įspūdžiai iš Jungtinių Valstijų
Rugpjūčio 20 d. važiuoju į 

Baltimore, Md., pas brolį ir 
brolienę K. V. Lapatas į sve
čius. Traukinys bėga greitai, 
jau artinasis ir Kanados—Jun
gtinių Valstijų siena. Kana
dos pasienio inspektorius atė
jo į vagoną ir klausia, kaip 
toli važiuoju. Sakau, 
Jungtines Valstijas, pas 
į svečius. Kaip ilgai ten 
—jis vėl klausia.—/Vieną 
tę —atsakiau. Ar daug 
su savimi kanadiškų

kad į 
brolį 

būsi ? 
savai- 

turi
pinigų ?

—Septyniolika dolerių, — 
atsakau jam.

— Duok juos man čionai,— 
sako jis.

Aš klausiu jo, kodėl jis at
ima pinigus. Inspektorius pa- 
aiškinoH kad sulyg dabartinių 
Kanados įstatymų negalima į 
Jungtines Valstijas vežtis Ka
nados pinigų. Jis paėmė pi
nigus, išdavė man paliudijimą 
už juos ir sako, kad jie pri
sius čekį už pinigus, kada 
grįšiu į Kanadą. Kas dėl 
Jugntinių Valstijų valiutos, 
tai visai neklausė ar aš turiu 
ar ne.

Sekamas buvo Jungtinių 
Valstijų inspektorius.

— Ar tas jūsų baksas? — 
klausė jis.

— Taip,— atsakiau jam.
Paprašė atidaryti. Peržiūrė

jo ir pasakė “O. K.” Paskui 
paprašė parodyti mano as
menybės popieras. Peržiūrė
jo ir sutiko, kad tvarkoj. .Taip 
ir baigėsi ruBežiaus pervažia
vimo reikalai.

Atvykus į Buffalo miestą 
persėdau į kitą traukinį ir 
leidausi linkui Baltimore, Md. 
Nors jau buvo vėlyvas vaka-, 
ras, bet miegas neėmė. Vis! 
vaizdavausi, kaip susitiksiu 
su broliu ir broliene. Ir tą ga-i 
H kiekvienas skaitytojas įsi-1 
vaizdinti, kad nuo kūdikystės 
dienų, per 381/2 metus nesi- 
mačiau su broliu! Vis vaizdavo
si, kaip jis ir brolienė atrodo, 
kaip jiems aš atrodysiu.

Taip prabėgo naktis, štai jau 
rytas, saulutė patekėjo, aš vis 
dar kelyj. Kaip 81/2 vai. ryto 
konduktorius pranešė, kad jau 
atvykome į Baltimorę. Mano 
širdis pradėjo smarkiau mušti 
ir buvau džiaugsmo pilnas.

Įėjęs į stotį apsižvalgiau. Pa
klausiau policininko, kur ran
dasi Iverijess Avė., kaip toli nuo 
stoties. Jis atsakė, kad bus apie 
7 mylios, nurodė, 
kiaušiai bus man 
pasiėmus “taxi” 
Taip ir padariau.

Po geros valandos važiavimo 
vežėjas sustojo ir pranešė, kad 
jau atvažiavome. Apsimokėjau 
už patarnavimą, einu prie namo 
durų ir žiūriu, kad prikabintas 
raštelis. Perskaičiau, nurodo 
kur raktas ir pataria atsirakin
ti ir eiti į*vidų. Įeinu, ant stalo 
guli du dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis”, spintoj daug knygų. 
Tuo laiku pareina pabuvusi 
ir simpatinga moteris. Ji klau
sia :

— Ar tamsta esate A. Lopa
ta? Ar jūs esate mano vyro bro
lis?

—Taip...Tai būsite mano 
brolio žmona.

Pasisveikinome. Minučiukę 
patylėjus, paprašė atsisėsti ir 
tuojau apipylė klausimais apie 
kelionę, kaip Kanadoj gyvuoja; 
darbininkiškas judėjimas. Ir 
taip mums besikalbant žiūriu 
jau ant stalo skanių valgių ir 
prašo valgyti, nes galėjau kely
je pavargti.

Mums besikalbant apie kelio
nę parvažiavo ir mano brolis 
gražiu automobilium. Su broliu 
karštai ir broliškai pasisveiki
nome. Brolis kalbėjo, kad jam 
labai linksma ir malonu mane 
matyti, kad aš išaugęs stambūs 
vyras.

Taip, kada mano brolis Kazi
mieras važiavo į Ameriką, tai 
mane paliko dar kūdikiu. Tiek 
daug laiko prabėgo! Dabar su
sitikę džiaugėmės, juokavome. 
Tiesa, brolis jau gerokai apse
nęs, bet dar energingas ir tvir-

didelis ir tikiu pelningas, 
nuo savęs turiu pažymėti, 
ateityj, kada yra rengiami 
piknikai,1 tai reikalingas ir
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St. Louis laikraščių leidėjai norėjo sulaužyti laikraščių išvežiotojų uniją, kuri 
priklauso prie Darbo Federacijos. Tai unijai atėjo pagalbon kitos laikraštininkų 
unijos — Darbo Federacijos ir CIO. Jos tuojau išleido bendrą žinių dienraštį, 
pavadintą “St. Louis Daily News,” kad aprūpinti gyventojus žiniomis. Laikraščių 
leidėjai turėjo nusileisti ir išpildyti unijos reikalavimus. Darbininkai laimėjo, nes 
jie veikė išvien.

Montello, Mass Cleveland, Ohio

kad paran- 
pasiekti, tai 

išvežiotoją.

Ir taip mums besivaišinant ir 
besikalbant nei nepajutau kaip

Iš Moterų Veiklos

Rugpjūčio 31 d. įvyko Mo
terų Apšvietos Kliubo mėne
sinis susirinkimas. Skaitytas 

! laiškas nuo K. Petrikienės, 
į kviečiant dalyvauti vajuje ka- 
i ledinių dovanų Lietuvos naš
laičiams vaikučiams. Iš iždo 
tam tikslui paskirta $25 ir pa
vesta valdybai supirkti dova
nos.

Taipgi, narės, kurios gali, 
pasižadėjo pasiųsti drapanė
lių, o kitos pinigais paaukoti.

Skaitytas laiškas nuo M. 
Sukaskienės, kviečiant daly
vauti Naujosios Anglijos Mo
terų Sąryšio/pasitarime. Nu
tarta dalyvauti ir paskirta $25. 
auka į kareivių fondą, nes ka
da mūsų jaunuoliai sugrįš iš 
karo tarnybos, tai jų pagerbi
mui" manome surengti bankie- 
tą. Biruta.

prisi-
Tuomi ir visi mes tu- 
gyvai susirūpinti, kad 
padėvėtų ir naujų dra
in autuvų į drabužių

atėjo ir vakaras. Gerai išmiego
jus, sekamą rytą, skaniai pa
valgius, brolis ir brolienė pa
kvietė automobiliu pasivažinėti 
po Baltimorės miestą. Aprodė 
miesto gražias vietas, taipgi 
lietuvių svetainę. Tai gražus ir 
didelis namas su vėliausios tech
nikos įrengimais. Man kilo min- i 
tis, kad mes, torontiečiai, nors i 
per pus tokią svetainę turėtume.

i Nusivežė į zoologijos parką, 
kur apžiūrėjome įvairius žvėris 
ir gyvulius...

Sekmadienį,- anksti rytą, iš-; 
važiavome į Philadelphia, apie! 
130 mylių atstumo, kur tą die- i 
ną įvyko dienraščio Laisvės nau
dai piknikas. Piknikas buvo la
bai 
tik 
kad 
toki
garsiakalbis. Kalbėjo drg. D. M. 
šolomskas, kuris yra geras kal
bėtojas, bet tokiame piknike, 
lauke, veik nieko nesigirdi.

Maniau, kad piknike teks ir j

tikti pažįstamų. Bet štai susiti-^ BRAŠ1ŠKIS APIE KARIŲ ŠEIMŲ APRŪPINIMĄ LIETUVOJE
neck, N. J., pažįstamą.

— Labutis, Antanai,—jaus
mingai sako ji. Net nustebau, 
ant rankos pasidėjus glėbį ka
nadiečių išleistos knygos “Sau
lėtoj Ispanijoj” ir pardavinėja 
ją. Norėjau pašokti, bet ji bu
vo užimta, turi parduoti tas 
knygas, nes yra gera proga. 
Kiek pavaikščiojus ir besikal
bant štai supažindina mane su 
A. Stripeika, dienraščio Lais
vės vajįninku. Jis tuojau klau
sinėjo apie kanadiečius ir mū
sų veiklą. Mums besikalbant 
Vera pardavė 30 knygų.

Na, manau, dabar jau ji bus 
laisva ir galėsime pasišokti. 
Bet kur tau, gi žiūriu—ji jau 

; nešioja ir pardavinėja brošiū- 
’ ra apie didvyrę Mariją Melni- 
kaitę. Tai energinga mergina. 
Bet prie pabaigos surado laiko I tu svarbiausias į Raudoną- 
ir pasišokti ir pasikalbėti. At-|j^ Armija išėjusiu valstie- 
sisveikinome linkėdami daugį^ §eimų rūpestis buvo 
laimių viens kitam.

Vakare nuvažiavome į Phila- panevgži0) Kėdainių ir 
i kitose apskrityse buvo or
ganizuotas derliaus nuėmi
mas talkomis ir nedirban
čiųjų mobilizacijos pagalba. 
Prisidėjo prie to darbo ir 
kariniai daliniai. Visur be
veik iki pačių fronto linijų 
derlius buvo laiku nuimtas. 
Apskričių ir valsčių vyk
domieji komitetai daugeliui 
sudegusių valstiečių atleido 
valstybinės medžiagos tro
boms pasistatyti. Vokiškųjų 
grobikų apiplėštieji 
gavo iš vietinių 
resursų bei paliktų be šei
mininkų ūkių grūdų ir dar
žovių maistui. Kitur buvo 
išdalinti daržai nusikasi- 
mui.

Platesni karių šeimų pa
galbai teikti, Aukščiausios

Pereitais metais liepos 
mėn. didvyriškajai Raudo
najai Armijai pradėjus iš
vaduoti iš vokiškųjų oku
pantų Lietuvos TSR terito
riją, tarybiniai partizanai 
ir gausūs būriai mūsų są
moningo tarybinio jaunimo 
tuojau stojo savanoriais į 
Raudonosios Armijos eiles. 
Greit po to pra
sidėjo platesnio masto vyrų 
įsiliejimas į Raudonąją Ar
miją.

Vyriausybė tuojau kreipė 
dėmesį į karių šeimas ir 
davė parėdymą visoms ta
rybinėms įstaigoms bei or
ganizacijoms teikti joms 
nuolatinę paramą. Tuo me-

derliaus nuėmimas. Siau
delphia miestą pasižiūrėti. Tai 
didelis miestas. Dar vėliau jau 
važiuojame atgal į Baltimorę. 
Kitą dieną brolis nusivežė mane 
į Washingtoną, parodė Jungti
nių Valstijų sostinę ir 'prezi
dento namą —Baltąjį Namą, 
zoologijos parką ir kitas svar
besnes vietas. Visa tai buvo 
labai įdomu.

Ir štai nei nepasijutau, kaip 
savaitė laiko svečiuose jau pra
bėgo, reik grįžti atgal į Kana
dą. Rugsėjo 6 dieną atsisveiki
nęs su broliu ir broliene ir šir
dingai jiems dėkavodamas už 
vaišes ir malonumą, išvykau 
atgal į Kanadą. Jungt. Valsti
jos patiko, tik stoka laiko buvo 
platesniam jų apžvelgimui ir su
sipažinimui su lietuvių pažangos 
darbais ir atsiekimais. •

Antanas Lopata
Toronto, Ont.

LED JAP OCCUPATION SPEARHEAD

PICTURED ABOVE are leaders of the Marines who spearheaded the 
American occupation forces into Japan, landing at Futsu Peninsula near 
Tokyo. They are Marino Lt. Col. Fred D. Beans (left), 38, of Cleburne, 
Tex., commanding officer of the Fourth Marine Regiment, and Brig. 
Gen. William T. Clement (right), commander of the Fourth Marine regi-, 
uieutal CQiubatJeaxxL H. & MayinftQnna pjifttai. .UnieruaiiQHflD,

i Tarybos Prezidiumo 1944 
m. spalių mėn. 5 d. įsaku 
įsisteigė Vyr. Karių Šeimų 
Valstybinio Aprūpinimo ir 
Buities Sutvarkymo Valdy
bą prie Lietuvos TSR LKT 
ir jos skyriai prie apskri
čių ir miestų vykdomųjų 
komitetų.

Tuoj prasidėjo organi
zuotas pagalbos teikimas 
kariu šeimoms. Miestuose ir 
miesteliuose karių šeimoms 
buvo išduotos maisto kor
telės, kaimų vietovėse iš- 
vietinių resursų buvo duo
damos daržovės ir grūdai 
maistui toms karių šei
moms, kurios neturėjo .savo 
išteklių. Ypatingai reikalin
goms karių šeimoms buvo 
išdalintas žymus kiekis a- 
merikoniškų drabužių. Iki 
šiol išdalinta1 daugiau kaip 
150,000 vienetų.

Pradėtas pašalpų skyri
mas ir mokėjimas, kuris ir 
yra pirmas ir tiesioginis 
karių šeimų valstybinio ap
rūpinimo skyrių darbas. 
1944 m. gale jau buvo iš
mokėta pašalpų 1,324,590 
rubl. nedarbingoms karių 
šeimoms ir 14.44^2 rb. pensi
jų žuvusių kar: 
Žiniomis, gafe-to^iis iki 1945 
m. gegužės mėn. 25 d.‘nuo
latinės pašalpos, neskaitant 
vienkartinių pašalpų, yra 
mokamos 12,808 nedarbin
goms karių šeimoms. Išmo
kėta suma siekia 8,474,384 
rb., o žuvusių karių šei
moms išmokėta pensijų 
327,639 rublių sumos.

Karių šeimų materialinės 
buities pagerinimo srityje 
jau yra gana daug padary
ta.

Žeme aprūpinta 4070 ka
rių šeimų, gavusių iš viso 
32,227 ha, gyvu invento
rium aprūpintos, 828 ir ne
gyvu inventorium — 287 
karių šeimos. Be to, karių 
šeimos pirmoje eilėje buvo 
aprūpintos sėklomis. Pava
sario sėjos metu joms buvo 
padėta įdirbti žemę per 
MTS, arklių nuomojimo 
punktus ir šiaip talkinin
kaujant. Be to, 1087 karių 
šeimos aprūpintos individu
aliniais daržais.

Karių šeimas, gyvenan. 
miestuose, ir nesurištas su 
žemės ūkiu, stengiamasi ap
rūpinti darbu, kad karių 
šeimos materialinės buities 
pagrindą sudarytų produk- 
tingas darbas. Tuo būdu iš- 
sprendžima .tos šeimos pra
gyvenimo būklė visam lai
kui. Pašalpa ar pensija tik 
palengvina tokios šeimos 
egzistenciją. Draugiausia 
darbu aprūpino Vilkaviš
kio, Marijampolės, Panevė
žio skyriai. ______

šeimoms.

Valstybinio Karių Šeimų 
Aprūpinimo skyriai, neskai
tant pensijų ir pašalpų, iki 
šiol atliko sekantį darbą:

Karių šeimos aprūpinta 
sekamai: darbu 579, nor
muotu maistu 13,728, bu
tais 1,074, kuru 8,923.

Pramoninėmis prekėmis: 
6282 karių šeimos aprūpin
ta drabužiais; 2878 —ava
lyne; 2311 žibalu; 2928 mui
lu.

Darba paaiškėjo, jog be 
turinčių teisę į nuolatines 
pašalpas ir normuotą maiti
nimą, dar yra ir tokių šei
mų, kurioms reikia mate
rialiai padėti vienkartinė
mis pašalpomis. Respubliki
niam Biudžete yra numaty
ta 500,000 rub. vienkarti
nėms pašalpoms tokioms 
šeimoms, kurios teisės į 
nuolatinę pašalpą neturi. 
Be to, padedant tarybinėms 
ir profesinėms organizaci
joms, š. m. sausio-vasario 
mėn. buvo pravesta visoje 
respublikoje rinkliava ir su
daryti vietiniai fondai ka
rių šeimoms remti. Darbi
ninkai, tarnautojai ir vals
tiečiai gyvai parėmė šitą 
iniciatyvą ir rinkliava da
vė nemažus rezultatus: bu
vo surinkta pinigais 2,066,- 
997 rubl., iš kurių jau iš
dalinta 526,444 rubl., grū
dais 511,811 kg, mėsos ir 
pieno produktais 25,124 kg, 
daržovių 131,724 kg, vilnų 
242 kg, įvairių daiktų — 
23,323 vienetų. Šie daiktai 
daugumoj jau išdalyti 
rių šeimoms.

Visi minėti skaičiai
nevaįzduoja pilnumoje su
teiktos karių šeimoms para
mos. Nedarbingos valstiečių 
karių šeimos yra atleistos 
nuo žemės ūkio produktų 
valstybinių pristatymų pil
numoj arba dalinai. Tai 
sudaro apie 12 nuošimčių 
visų respublikos valstybinių 
pristatymų. Gaunančios pa
šalpas šeimos atleistos nuo 
karo mokesčių, gyvenančios 
komunalinio ūkio namuose 
moka už butą sumažintu 
tarifu nuomą, vaikai pir- 
mon eilėn priimąmi į vals
tybės išlaikomus vaikų na
mus, vaikų darželius ir lop
šelius ir t.t. ir t.t. Be to, 
visokeriopa parama karių 
šeimos naudojasi ir turi tei
sę naudotis savo darbovie
tėse. Joms teikia pirmenybę 
ir įvairios aptarnaujančios 
įstaigos.

Mūsų tarybinė valstybė 
skiria milžiniškas sumas1 
kariu šeimų pašalpoms ir 
pensijoms mokėti, nustatė 
įstatymais joms visą eilę 
lengvatų ir pirmenybių, rū
pinasi jų visais materiali- 

, nes buities reikalais.

Vieša Padėka
Brangūs draugai ir draugės!

Kurie sveikinote mus, pro
ga 43-jų metų mūsų vedybinio 
gyvenimo, tai mes nuoširdžiai 
jums dėkavojame. Mes gal nei 
neužsitarnavome tokio pager
bimo, kokį jūs suteikėt mums. 
Tardami jums ačiū, skiriame 
$5 dienraščio Laisvės reika
lams.

Marijona ir Juozupas 
Potsiai.

Boston, Mass
Kalėdinio Dovanų Vajaus 

Gera Pradžia

Dirba Dėl Lietuvos Žmonių

Draugės Kliubietės, nors ir 
neskaitlingai, bet vis susirenka 
į drabužių stotį, Gindrenų na
muose, 8113 Korman Ave., kas 
antradienis ir jos imasi dra
bužių taisymo, siuvinėjimo, 
pakavimo ir šiltų kaldrų siu
vimo darbo. Mūsų darbščio
sios kliubietės žino, kad su šil
tais drabužiais jau reikia pa
siskubinti, kad ateinančią žie
mą, kuri jau nebetoli, Lietuvos 
žmonės turėtų kuomi 
dengti, 
retume 
sunešti 
bužių
stotį, viršuje nurodytu antra
šu. O kuriems laikas pavėlina, 
privalome ateiti toms darbš
čioms draugėme į pagalbą, 
čia daugiausia pageidaujama 
siuvėjų, nes daug yra materi
jos, tik reikia pasiųti drabu

žiai. Galima parsinešti ir į 
namus siūti.

Rugsėjo 11d. dirbo 8 drau
gės: Rauluševičienė, Roman- 
dienė, Gendrėnienė, Youngie- 
nė, Venslovienė, Turoskienė, 
Maurutienė ir Radzevičienė. 
Pastaroji net uždususi atne
šė drabužių pilną siutkeisį ir 
dar ant rankos 2 overkočiu.s 
ir kautą. Mat, draugė Radze
vičienė kas savaitė prisirenka 
drabužių, juos sutaiso, 
riuos persiuva, išplauna 
antradienis atneša į 
Draugė Maurutienė yra 
ja iš Lietuvos ir 
pasiūtomis 
džiaugia ne 
Lietuvoje.

Draugės,
bužių stotyje, visados turi už
kandžius, kuriuos didžiumoje < 
parūpina Gendrėnienė su Ven
slovienė. Bet šį kartą užkan
džiai buvo panašūs į puotą. 
Venslovienė su Gendrėniene
iškepė kugelio. Maurutienė
atsinešė išsikepusi puikų keik- 
są. Prie tam, buvo varškės su 
Smetona, pyragaičiu, vynuo- - 
£ių, kavos ir... kitko.

Gardžiai prisivalgę ir prisi
gėrę vėl stojome prie darbo 
ir ne kurios draugės dar dirbo 
iki vėlai vakaro.

J. N. S.

neku- 
ir kas 
stotį! 
siuvė

jos puikiai 
suknelėmis pasi- 

viena lietuvaite

ka-

dar

Rugsėjo 9 d. įvyko Nau
josios Anglijos Lietuvių Mote
rų Sąryšio ir Bostono LLD 2- 
ros kp; moterų skyriaus ben
dras pasitarimas. Tatai atsi
buvo pas drgg. Tamašauskus, 
jų garžiame gėlyne, W. Rox
bury, Mass.

Suvažiavo gražus būrys 
draugių ir draugų, pasitarė, 
kaip pasekmingiau pravesti šį 
vajų, kad pasiuntus kuo dau
giausiai dovanų Lietuvon vai- 
kučiains našlaičiams, kaip tai 
žaislų ir kitokių, jiems reika
lingų dalykų.

Visi suprantame, kad mūsų 
yra pareiga prisidėti prie šio 
vajaus, kad jį padarius sėk
mingu. Lietuvoj tūkstančiai 
vaikučių paliko be tėvų, be 
motinų — našlaičiai. Ateina 
šaltoji žiema ir jiems pagalba 
yra labai reikalinga.

Pas mus šio vajaus pradžia 
padaryta gan pasekminga. 
Svečiams pavalgius skaniai 
vištienos pietus, kuriuos paga
mino draugės bostonietės, drg. 
M. Sukackienė atidarė susi
rinkimą apsvarstymui šių svar
bių reikalų.

Nutarta surengti šaunų kon
certą, lapkričio 4 d., So. Bos
tone. Bus išleista dovanomis 
karo bonai ir tikietukai pa
skleisti po visas kolonijas.

padirbėjusios dra-

Karo bonus po $25 padova
nojo — vieną M. Musteikie
nė, bostonietė, o kitą $25 ver
tės worcesterietes. E. Niaurie- 
nė aukoja $50 vertės “Per
manent wave” ir J. Rainar- 
dienė savo rankų darbo gražų 
lempai gaubtuvą. Tai puikios ‘ 
dovanos! Bus ir daugiau jų.

K. Barčienė ir J. Reinardie- 
nė ant vietos parinko aukų. 
M. Andreliunienė aukavo $25 
atminčiai savo vyro, kuris kel
tuvo nelaimėj mirė. M. Kra
sauskienė aukavo $25. Kiti au
kavo po mažiau. Viso aukų 
surinkta $141. Manau, vardus 
paskelbs bostoniečiai.

Biruta.

Keliais atvejais buvo pranešta, kad Los Angeles 
Laikraštininkų Gildijos narys Įeit. Brown yra užmuštas 
kare. Ant unijos vėliavos buvo jam suteikta auksinė 
žvaigždė. Bet jis sugrįžo gyvas ir sveikas. Dabar jis 
pats tą žvaigždę nuima nuo vėliavos. Brown išbuvo vo
kiečių nelaisvėje ištisus metus. Jo lėktuvas buvo nu
šautas ant Vengrijos.

Į^tT^^^vr
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Suprantama, nenoriu būti apkaltintas, 
būk aš perdedu, reiktų tas spalvas nu
skusti ne tik iš lauko pusės, pagal kurią 
“Jorike” dar palyginti atrodė jauna,nes 
ji dažnai buvo siuntinėjama į gražinimo 
institutą. Ne, tas spalvas reiktų nuskus
ti visose laivo dalyse, ypač gi jo vidaus 
įrengimuose, kad būtų galima sužinoti, 
kokia spalva buvo dažyta didžioji Nebu- 
kadnezaro iškilmių salė, ko mes iki šiol 
dar tiksliai nežinom ir kas mums suda
ro tiek daug rūpesčių.

žodžiu, jos išvaizda buvo pragariškai 
begėdiška. Buvo didelių pleikių, kurias 
denio jlarbininkai bandė nutepti gražia 
sodria bolševikine raudona spalva. Tačiau 
atrodė, kad savininkui arba kapitonui ši 
spalva nepatiko ir tuomet laivas buvo nu
teptas bajoriška mėlynąja. Raudonoji 
spalva lėšavo pinigus ir už tai ji buvo pa
likta ramiai sau tūnoti ant laivo šonų. 
Dažai lieka dažais ir juos ėdančiam sū
riam jūros vandeniui yra vis tiek, ar rei
kia ėsti bolševikinius raudonus, ar lais
vės žalius. Svarbiausias dalykas, kad vė
jas ir bangos gautų ką nors ėsti, nes kitu 
atveju jos ės patį laivą. Kitas laivo sa
vininkas, matyt, vėl susigalvojo, jog juo
das laivas yra gražesnis ir tiršta juoda 
spalva daug geriau sugeba apdumti ne
pasitikinčias draudimo bendrovių akis, 
negu kuri nors kita spalva. Bet nė vienas 
jų niekumet nedrįso būti toks išlaidus, 
kad įsakytų visa tai, kas jau kartą buvo 
dažyta, perdažyti viena nauja spalva ir 
tuo būdu visai laivo išvaizdai duotų vien
tisą niuansą. Tiktai jokių nereikalingų 
išlaidų, tai buvo viens —stok, aš nenoriu 
to pasakyti, nes pats dar nežinau. Bet 
sena sūriųjų vandenų žuvis sugeba anks
ti užuosti, o juk aš ir esu sena sūriųjų 
vandenų žuvis, jei kalbama apie uodimą.

Kai “Jorike” būdavo kelionėj arba 
riogsodavo uoste ir nebeužtekdavo dažų, 
tai ji būdavo dažoma tais dažais, kurių 
dar būdavo. Kapitonas dabar visumet 
rašydavo: “Pirkta dažų. Pirkta dažų. 
Pirkta dažų.” Juk-niekas negali vien iš 
savo algos pragyventi. . Tačiau nau
jų dažų ištikrųjų nebūdavo perkama/ 
bet visi, kurie tik pasitaikydavo, nežiū
rint ar būtų rudi, žali, fioletiniai, šviesiai 
raudoni, geltoni arba oranžiniai, būdavo 
vartojami laivui dažyti.

Taigi, taip “Jorike” atrodė iš lauko 
pusės. Kai aš šią jūros baisenybę pirmą 
kartą pamačiau, man iš baimės tuojau 
vos neiškrito iš rankų meškerė.

Tai priklauso nuo to, jei denio dar
bininkams uoste neduodama nė vienos 
dienos atostogų, iš pliko šykštumo. Pir
masis karininkas nežino, ką jis turi su 
jais daryti, ir tuomet jie turi dažyti nuo 
ryto septynių iki penkių po pietų, tepti, 
tepti, tepti, kol dar pasauly yra nors vie
nas teptukas ir kol dar bent vienos senos 
skardinės dėžės pakraščiuose yra sukie
tėjusių ir suskilusių dažų sluoksnis.

Dažydami denio darbininkai turi kabė
ti prie denio sienų ant virvių arba sėdėti 
ant siaurų lentgalių, kurie virvėmis yra 
nuleidžiami, o jei pasitaiko, kad tokiu 
metu visa ta dėžė gauna padorų trinkte
lėjimą, ar nuo netikėtai didelės bangos, 
ar nuo praplaukiančio pro šalį didžiulio 
milžiniško kibiro sujudinto vandens, ar
ba ir dėl to, kad potvyniui prasidedant 
nebuvo, kiek reikia, atleistos virvės, tuo
met dažytojas kartu su savo mirties sū
pynėm skrenda nuo denio sienos. O ka
dangi savo gyvybę jis .mieliau yra linkęs 
gelbėti, negu dažų kibirą, tai, aišku, da
žų kibiras skrenda per lentą ir margi da
žai pasileidžia per denio sieną. Nors ki
biras ir yra išgelbėtas ir dažytojas taip 
pat, kibiras kabo kur nors užsikabinęs 
ant lentos, o dažytojas dar laiku spėjo 
sumeškerioti ir užsikabinti kurią nors 
virvę, tačiau dažai! Ant “Jorikės” kailio 
buvo galima dar, be įvairių, bandymų jį 
nudažyti, tiksliausiai suskaityti ir visus 
tokius kumštelėjimus, kurius tas gerutis 
laivūkštis pergyveno, jį per pastaruosius 
dešimtmečius bedažant. Šiuos dažų išsi
liejimus užtepti būtų buvęs -nereikalin
gas pinigų eikvojimas. Juk 
tai buvo dažai, ir tikslas. 
Švelniai tais dažais uždengti kai 
kuriuos “Jorikės” grožio trūkumus, to
kio kumštelėjimo dėka buvo įvykdytas. 
Ir taip jau tas dalykas buvo pakankamai 
brangus, nes juk ne visi dažai tokiu at
veju pasilikdavo ant “Jorikės”, bet viena 
'jų dalis pradingdavo jūros vandeny, o ki-

kabėti ant denio darbininkota likdavo
kelnių, kur ji būdavo visai nereikalinga. 
Su tokiomis nudažytomis kelnėmis, ku
rios dažnai taip storai būdavo prisigėru- 
sios dažų, kad jos pačios laikydavos, vi
sas tas reikalas dar jokiu būdu nėra 
baigtas. Po to pirmiausiai dar susikabi
ni su pirmuoju karininku, kuris atsto
vauja nuomonę, kad dažai vertingesni 
negu žmogus, ir darbininkas, užuot gal
vojęs apie savo nereikšmingą gyvybę, tu
rėtų pirmiausiai galvoti apie vertingus 
dažus. Denio darbininką jis galįs rasti 
gatvėj ant grindinio arba ištraukti iš po 
kartuvių, o dažai juk kaštuoja pinigus, ir 
kapitonas jam surengsiąs tikrą mirties 
spektaklį, jei dabar vėl nebus tvarkoj da
žų knyga ir skiltis “Pirkta dažų”. Daž
niausiai toks pasikalbėjimas, kai iššau
doma visa keiksmų kananados amunici
ja, baigiasi tuo, jog išsigelbėjęs darbinin
kas atsisako savo algos, susikrauna mai- • 
šą, pereina per tiltelį ir palinki laivui, 
kad jo anglių sandėly kiltų didelis gais
ras, kai jis bus penkiolika šimtų mylių 
“off the coast”. Pasiutusį žmogų tuojau 
pažįsti jau iš jo išvaizdos, iš jo veido iš
raiškos, iš jo drabužių. Juo pasiutesnis 
jis yra, juo labiau krinta į akis jo išvaiz
da. Negalima visai sakyti, kad “Jorike” 
būtų prilygusi protingam laivui, dvasi
niai normaliam laivui, ar bent būtų pa
našiai atrodžiusi. Tai būtų įžeidimas vi
siems kitiems septynių jūrų laivams. Jos 
išvaizda taip puikiai derinosi su jos dva
sia, su jos siela, su visa jos būtybe ir su 
jos visapusišku elgesiu, kad visai teisin
gai reikėjo abejoti “Jorikės” dvasios svei
kumu. Tai buvo ne tiktai išoriniai jos 
drabužiai, ne tiktai vieni dąžai. Viskas, * 
ką tik buvo galima nuo molo matyti, bu
vo pilniausiai, darniausiai susiderinę su 
oda ir su veidu. Jos stiebai stovėjo, kaip 
sausos šakos, svyruojančios ore. Jei per 
kaminą nuo jo viršaus išilgai būtum iššo
vęs kulką, net gi jei tai būtų buvusi re
volverio kulka, ji nebūtų kitam gale išė
jusi. Dėl to ir dūmai eidavo pro visus 
kampus, nes kitaip “Jorike” niekumet 
negalėtų rūkyti. Jokiu būdu tik ne iš ka
mino. Kaip komandos tiltelis buvo sujung
tas su kitomis laivo dalimis, negalėjau į- 
žiūrėti. Atrodė, kad, kai laivas išplauk
davo, jis turėdavo po valandos grįžti vėl 
atgal pasiimti komandos tiltelį, kuris 
pasiliko uoste. Kapitonas iš savo vietos 
jokiu būdu negalėtų pastebėti, jog jau 
laivas visą valandą plaukia, ir tiktai kai 
stiuardas ateitų ant tiltelio pasakyti, kad 
jo valgis jau parengtas, pamatytų, jog 
tiltelis kartu su kapitonu neplaukė, bet 
liko kažkur paskutiniajam uoste kyboti, 
aV kur nors įsispraudęs lindėti.

Kai aš taip sėdėdamas ant molo, taip 
uoliai buvau užsiėmęs žvejyba ir pama
čiau “Jorikę”, tai juokiausi, juokiausi 
taip garsiai ir tai 
“Jorike” pradėjo

Draugų Mugianių Pavyzdin
gos Sidabrinės Vestuvės
Draugai Aleksandras ir 

Kostancija Mugianiai užsi- 
kvietė pas save narius Oak
land’o ir San Francisco Mez
gėjų ir Rėmėjų Kliubo ir šiaip 
pašalinius gerai žinomus vie
tos lietuvius. Kadangi čionai 
priimta retkarčiais, tarpe pro
gresyvių lietuvių sušaukti šį 
kliubą, kuomet laikomi susi
rinkimai ir pavaišinti, tai iš 
syk niekas nesuprato, kad 
čionai kas nors nepaprasto 
bus.

Kuomet susirinko beveik vi
si vietos lietuviai, tai pradėjo 
spėlioti, kad čionais nepa
prastos vaišės. Draugė Mugia- 
nienė prirengė visokių valgių 
ir užkandžių ir sodino visus 
prie stalų. Stalai buvo paruoš
ti jų sode, kurį labai gražiai 
įsitaisę. Tuomet paaiškėjo, 
kad tie pietai parengti proga 
3-jų sukakčių — vyriausią tai 
jų sidabrinės vestuvės (25 m. 
vedybos), antra tai vieno ir 
kito gimtadieniai tik savaitę 
laiko atstumo j.

Svečiai džiaugėsi proga 
dalyvauti tokiose iškilmėse 
draugų Mugianių. Draugai 
Mugianiai seniai gyvena Ca
lif ornijoj, atvykę čionai iš 
Worcester, Mass. Per tą ilgą 
laiką jie darbavosi progresy
viniame judėjime. Todėl jie 
didžiumos vietos lietuvių, my
limi draugai. Svečku suteikė 
jiems krūvas ge/ų linkėjimų 
ir ilgų metų tolesnės darbuo
tės. Daug linkėjimų ypatingai, 
buvo draugui Mugianiui, kad 
jis greičiau pasveiktų. Per 
pastaruosius kelis metus jis 
nesveikuoju ir aktyviai negal 
dalyvauti vietos judėjime. 
Draugai pasigenda jo.

Kadangi Reikėjų ir Mezgė
jų Kliubas buvo padaręs pri
žadą sukelti 200 dolerių Lie
tuvos vaikučių rėmimo fondui, 
tai šiame v pokylyje nusitarta 
pagerbimui draugų Mugianių 
pabaigti prižadą, nes dar trū
ko.

Aukavo sekami draugės ir 
draugai: A. Šatas, J. K. Čap
likas ir Senbernis po $10; Se-

nutai, Sutkai, Jankauskai, 
Echai, Slegeriai, Leamingas, 
Radę, Jacobs, Karosai po $5; 
Burdienė ir M. Baltolioniūtė $3; 
E. Gayzer, Jankauskiutė, T. 
King, E. Vilkaitė $2; K. Balsie
nė $1. Viso $100.

Su šiom aukom mūsų kvota 
perviršyta. Nuo seniau dar bu
vo surinkta pas drg. Mičiu- 
lienę, San Francisco, kuomet 
Kliubas ten laikė susirinki
mą, kurios nebuvo ten pa
skelbtos. M. Radę, Karos^nė, 
Mugianis, Abek, Learning, 
Huffman, K. šlegerienė, V. 
Sutkus, A. Demikis, B. Sut
kus po $1; \M. Paukštienė 50c. 
Viso $10.50. Kitos aukos jau 
buvo seniai paskelbtos.

Varde šio Kliubo visiems 
aukotojams tariame ačiū.

K. B. K.

Puikus Daržovių ir 
Vaisių Derlius

New York. — Rutgers 
Universiteto profesorius 
Henry Keller pranešė, jog 
šiemet Jungtinėse Valstijo
se užderėjo tiek daržovių 
ir vaisių, kad jų užtektų 
dviem šimtam milionų žmo
nių. Taigi stambūs šių pro
duktų kiekiai galima būtų 
pervesti' Jungtinių Tautų 
pagalbai Europoj ir kitur, 
per UNRRA organizaciją.

Kalbėdamas farmų biurų 
viršininkų konferencijoj iš 
rytiniai - šiaurinių valstijų, 
prof. Keller teigė, jog šie-j 
met taip pat gauta žymiai Į 
daugiau jautienos, kiauši
nių, pieno, riebalų, valgo
mųjų aliejų ir žuvies.

LEIDŽIA ORO KELIONES 
JAPONAMS

Tokio. — Amerikiečių ko
manda davė leidimą kelei
viniams Japonijos lėktu
vams atlikti 14 kelionių per 
savaitę.

London. — Teigiama, kad 
naciai Oswiecim stovykloje 
Lenkijoj nužudė 4,000,000 
belaisvių.

Telef. HUmboldt 2-7964

“ Tai yra tyra melodija, Jerry Wayne,”
sako Elsie, Borden Karvė, auksinio balso žvaigždei. "Melodija tur- 
tingumo^—BORDENS HOMOGENIZED PIENO. "Saulinis” Vita
minas D kiekviename gurkšnyje. Taip tyra melodija kaip jūs duo
dat mum kaipo žvaigždę Bordens Show WABC radio programoje, 
Penktadienių naktimis, 7:30.” Borden Co.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Antano ir Josephine Kasmočių
GRAŽUS PAVILJONAS

Salė Baliam, Bankietam; Parkas Piknikam

KONJAKAI, ŠAMPANAS, DEGTINĖ, VYNAI ir ALUS

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

Telefonas: Great Neck 1546

^baisiai, kad gerutė 
i joti ir per pusę laivo 

ilgio paslinko atgal. Ji nenorėjo plaukti 
į jūrą. Ji taip kasėsi ir rąžėsi prie kran
tines, kad net šuo galėjo pradėti staugti 
iš užuojautos tai apgailėtinai tetulytei, 
kurią vėl buvo norima išvaryti į žiaurių 
laukinių'jėgų ir elementų pilną pasaulį.

Tačiau niekas nejautė jai užuojautos.
Girdėjau keliamųjų mašinų girgždėji

mą ir traškėjimą, įgulos bėgiojimą vir
šun ir apačion ir žinojau, jog dabar jie iš 
visos rankos tetulytę plieks, 'smarkiai 
įkūrens ir tuomet ji vis dėlto .turės šokti. 
Kaip gi pagaliau gali vieniša mergaitė 
atsispirti tokiai daugybei šiurkščių 
kumščių, kaip gi gali ji atsilaikyti? Ji 
gali draskyti ir kandžioti, bet pagaliau 
vis dėlto jos dantys atšips ir turės eiti 
šokti, nežiūrint, ar jai tai patinka, ar ne. 
Tačiau kai tokia nelanksti damelė kartą 
jau išgirsta muziką, tuomet ji pasidaro i 
pasiučiausia iš visų. Tikrai, matyt, tokia 
pat buvo ir “Jorike”. Jei tik laimingai į 
vandenį, tai paskui ir bėgs, kaip jaunas 
velnias, kad tik greičiau patektų į kitą 
uostą, kur ji galės išsimiegoti ir pasvajoti 
apie praėjusius laikus, kuriais < dar jos 
taip nevaikė, kaip šiomis skubiomis die
nomis. Juk pagaliau ji nebėra jokia jau
nuolė ir jos kojos jau truputį sunkios. 
Jei nebūtų taip storai apvilkta, tai ji dar 
tikrai, ko gero, ir sušaltų šaltame van
deny, nes kraujas nebebšga taip sodriai 
gyslomis, kaip kadaise, kaį ji dalyvavo 
Kleopatros surengtose Antonijaus garbei 
sutikimo iškilmėse, kai tas atplaukė į 
Egiptą. (Tąsą bus)

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 Š1NGELIA1S 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI;

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

r—

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

■ ’ •' : JHDH ■
.4 ’ ’ I ' • • I

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

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

Tęlefppas E Ver green 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givlals.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai EV. 4-8698
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Komunistų Partijos 
Įspėjimas prieš Nau- 

. ją Dieso Komitetą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Panaujintas Dieso komi
tetas dabar sukruto prieš 
komunistus ir kitus demok
ratinius ir darbininkiškus 
judėjimus tokiais sumeti
mais : Disiečiai stengiasi 
uždaryti burnas tiem, kurie 
kritikuoja švelnią Amerikos 
politiką Japonijoje. Tas ko
mitetas šauksmais bei veik
smais prieš, raudonuosius 
nori iškrikdyti darbininkų 
reikalavimus gerbti unijų 
teises ir pakelti algas. Nau
jasis Dieso komitetas ban
do raudonaisiais baubais 
suskaldyti demokratines jė
gas ateinantiems rinki
mams.

Tuo tarpu šis komitetas 
nė piršto nepajudina prieš 
tuos, kurie naciškai kursto 
kitus amerikiečius prieš 
žydus, negrus ir sveturgi- 
mius. Dieso komitetas su 
savo hooveriniais republiko- 
nais ir reakciniais demok
ratais iš tikrųjų tarnauja 
nacių ir Japonijos militaris- 
tų galiai atkurti, kaip sako 
komunistų pareiškimas.

JAPONŲ PREMJERAS 
ŠNEKA, BŪK HIROHITO 

NEKALTAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rių nutarimą karui pradė
ti? Higashi-Kuni atsakė: 
“Iki šiol ministerių kabine
tas turėjo pilną atsakomy
bę, ir imperatorius daugu
moje atsitikimų neatmesda- 
vo tokių nutarimų.”

Higashi - Kuni nupasako
jo, būk nei jis pats nei im
peratorius Hirohito nežino
ję, kad japonai nukapojo 
galvas keliems gen. Doolitt- 
le’o amerikiečiams lakū
nams, priverstiems nusilei
sti į Japoniją. Higashi-Ku
ni prisipažino girdėjęs, 
kaip japonai kankina ame
rikiečius belaisvius; jis sa
kėsi dėl to protestavęs auk
štajai japonų komandai.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
e

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home* 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbinga, laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ • 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: CVergreen 8-9770

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Keletas savaičių atgal nu
mirė ilgametis šio- miesto gy
ventojas Antanas Adomaitis. 
Šiame mieste paliko žmoną ir 
dvi dukterį, taipgi Johnson 
City gyvenančią seserį Barbo
rą Kesteinienę.

Rugsėjo 8 d. susituokė ka
rys John Chamo su mergele 
iš Endicott, N. Y., o Mačiu- 
kaitė iš New Yorko su lenkų 
kilmės vaikinu Kozlowskiu, 
grįžusiu iš Vokietijos nelais
vės.

Rugs. 9 d. mudviem su 
žmona, siu Juozu Skrebiu ir 
N. Garriiene teko nuvykti į 
jūreivių lavinimo stovyklą, 
Sampson, N. Y., kuri randasi 
tarpe Ithaca ir Geneva mies
tų prie Seneca ežero. Aplan
kėme Garnienės sūnų Albertą 
Kaminskį, ir dalinai pamatė
me tą didelį naują miestą, 
kuriame tūkstančiai jūreivių 
gauna pradinį lavinimą. Į mū
sų manymą, kad jūreiviai pra
dinį lavinimą gauna pačiame 
ežere, Albertas atsakė:

—Ne, mes prie paties eže
ro nei prieiti negalime. Už
drausta. .

Didžiuliame vizitorių pri
ėmimo name suradome jų la
vinimosi vietą. Ten pasieniais 
sudėti mediniai šautuvai, ten 
yra prūdas, prie tam tikros 
sienos yra virvių kopėčios, ku
riomis lipama panašiai, kaip į 

| laiva. *■ ’
—štai sienoje didelės du- 

I rys, — aiškina Albertas, — 
sekmadienių rytais jos atida
romos ir čia paruošta vieta 
pamaldoms. Į pamaldas ne
varoma prievarta, bet pamal
dų valandomis uždrausta ką 
nors veikti. Net laiškų rašyti 
negalima.

Ten pat teko susitikti ir ki
tą mūs miesto jaunuolį — Po
vilą Vaičiulį. Pas Vaičiulį bu
vo atvykęs tėvas Antanas Vai
čiulis, brolis ir kiti artimieji, 
— septyni pasažieriai vienu 
automobilių.

Lankytojų buvo .privažiavę 
iš visur ir labai daug. Teko 
pasidžiaugti puikia discipli
nuota tvarka, kurioje viskas 
eina be sukliuvimų. ir be gin
čų. Jasilionis.

Cliffside, N. J.
Svečiai Detroitiečiai

Pas Steponavičius Kazį ir 
Juozą, svečiuojasi jų giminės 
Pijušas ir Ona Krakaičiai i/ 
duktė Florence iš Detroit, 
Mich.

Kaip žinoma, minėti svečiai 
yra uolūs darbuotojai progre
syviame Detroito lietuvių vei-^ 
kime. Drg. Krakaitis yra ži- 
nohias kaipo literatas ir buvęs 
Chicagos Vilnies redakcijos 
štabo narys.

Svečiai dienomis apžiūrihė- 
ja New Yorke įžymesnes vie
tas — muziejus ir kitas įdo
mybes. Vakarus praleidžia su 
cliffsidiečiais.

Sekančioj savaitėj Krakai- 
čių vakacijos pasibaigs ir ta
da grįš atgalios Detroitan.

Išvažiavo Jaunuolis 
Profesionalas

Savaitė atgal apleido Cliff- 
sidę ir pastoviai apsigyveno 
Chicago, Ill. Joseph Stepona
vičius (Stephans) sunūs J. ir 
K. Steponavičių.*

Jaunasis Juozukas yra iš 
profesijos chemijos inžinie
rius. Daug darbo ir pasiryži
mo padėjo šis jaunuolis, pa
kol dasigavo į šią profesiją. 
Jis lankė Williams institutą 
ir Pace institutą New Yorke. 
Pagaliaus baigė mokslą New
ark© Technikos kolegijoje ir 
tapo diplomuotu prof esi jona
is — chemijos inžinieriumi. 
Tai rimtas ir labai draugiškas 
jaunuolis. Be abejonės, jis su
siras draugų ir Chicagos lietu
viuose.

Jis dirbo kaipo chemistas 
Liver Bros. Co., Edgewater, N. 
J. šioji kompanija jį perkėlė 

su paaukštinimu į didesnį sa- 
'vo fabriką Hammond, Ind.

Tėvų Džiaugsmas
• Po taip daug nusiminimų 

dėl J. ir A. Bakūnų dukters 
ligos, dabar šios jaunuolės 
įkyrioji liga mažėja if Alesiu- 
kės sveikata žymiai stiprėja. 
Be galo linksma tėvams ir vi
siems, kurie tik pažino tą taip 
draugišką ir malonią mergai
tę.

Liga buvo pavojinga ir bau
ginanti. Koks tai skaudulys ki
lo galvoje, bet daktarai su 
elektros spindulių pagalba — 
baigią išgydyti. Bus linksma 
matyti Alesiukę vėl sveiką ir 
stiprią. Darbininkas.

Springfield, III.
Komiteto atskaita, per ku

rį buvo renkamos aukos įsi
gijimui dirbtinos kojos A. A.
M. Lagunienei. Aukų aptei
kėme sekamai:

Nuo LDS centro $50. ;
A. Gudausko, Georgetown, 

Ill, $3.
E. & A. žvingilų, Jewett 

City, Conn., $5.
A. Metelionio, Detroit, 

Mich., $5.
J. Stasiūnas, Muskegan, 

Mich., $10.
Per Vilnis $41.
Per Vilnis, $45.80.
O. ir P. Baltrušaičių, St. 

Louis, Mo. $10.
Lith. Moterų Pažangos 

Kliubo, Detroit, Mich, per O. 
Krakaitis, $10.

Lith. Liaudies Teatro, De
troit, Mich., per O. Krakaitis, 
$5.

Rockford, Ill., per K. Lau- 
danskas $7.50.

Per Vilnis, $10.75.“
Per Vilnis, $14.
E. St. Louis, Ill., per J. J. 

Daujotas $16.
Benld, Ill., per M. Bartkus, 

$17.10.
G. Bendix, E. St. Louis, Ill., 

$5.
O. Mikolajunas, Bingham

ton, N. Y. $5.
Wilsonville, Ill., per P. Ka- 

teivą $5.25.
O. S. Depsienė, Brooklyn,

N. Y., $19.
Viso per komitetą aukų su

rinkta $284.40.
Dar prieš komiteto susior- 

ganizavimą, yra prisiųsta au
kų tiesiog Lagunienei, per L. 
Pruseiką, $10.

Draugės Girdžiuvienės, Col
linsville, Ill. $10.

Eva Simons Cleveland, 
Ohio, $5.

Viso tiesiog Lagunienei pri
siųsta aukų, $25.

Vėliau, kada drg. M. La- 
gunienė jau mirtinai sirgo ir 
neteko vilties pasveikti, tai 
komitetas paklausė jos, ką 
daryti su suaukotais pinigais, 
jeigu ji mirtų?

Malvina Lagunienė atsakė 
sekančiai:

Aš išleidau ant gyduolių 
$25, kuriuos man tiesioginiąi 
prisiuntė. Labai norėčiau, kad 
man mirus pakviestumėte drg. 
L. Pruseiką pasakyti prakal
bą prie mano karsto. Jam ke
lionę atmokėti iš man surink
tų aukų, gi likusius pinigus 
pasiųsti, per Lietuvai Pagal
vos Teikimo Komitetą, para
mai Lietuvos žmonių, kurie 
nuo karo nukentėjo.

Tokis buvo v.elionės pareiš
kimas. komitetas išpildė jos 
prašymą, pakvietė L. Prusei
ką pakalbėti prie jos karsto, 
atmokėjo jam $8.50 kelionės 
lėšų, o likusius $275.90 per
siunčia Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui, kad už juos 
suteiktų pagalbą Lietuvos 
žmonėms, kaip to prašė ve
lionė.

Varde amžinos atminties 
Malvinos Lagunienės tariame 
širdingai ačiū visiems ir vi
soms, kurie aukavote jos pa
galbai.

Komitetas:
Pirmin.,

Jurgis Starkevičius,
' Sekretorė,

Mrs. Mary Rupslauskis,
Iždin.,

Margaret Janulis.

Montello, Mass.
Iš Laisvės Pikniko

Šią vasarą, rugpjūčio 19 d., 
Lietuvių Tautiškame Parke 
įvyko dienraščio Laisvės meti
nis piknikas. Jį rengė bend
rai suvienytomis jėgomis pro
gresyvių draugijų komitetai iš 
keliolikos lietuvių, kolonijų. 
, Pasitaikius saulėtai dienai; 
žmonių susirinko apie keturi 
tūkstančiai su viršum. Apart 
Montellos, daug lietuvių su
važiavo iš Boston’o ir kitų ar
timesnių miestų. Buvo keletas 
ir iš Brooklyn, N. Y. Turime 
tiesą pasakyti, kad tas didy
sis mūsų parengimas buvo ga
na išnašus iš socialinio, kultū
rinio ir finansinio atžvilgio.

Minėtos dienos programa 
susidėjo iš dainų, prakalbų ir 
sporto. Norwoodo Vyrų Cho
ras, vadovybėje Frank Kova- 
chick, padainavo keletą gra
žių liaudies dainų. Jų aidas 
skleidėsi po žaliąjį pušyną. 
Visiems gerai žinomas Ignas 
Kubiliūnas iš Boston, Mass., 
dalyvavo programoj, šį sykį 
jis padainavo kelias dainas 
kartu su publika. Ir tai bu.vo 
labai gražu klausytis, kuo
met visų balsai vienijosi į vie
ną galingą sąlydą. Pasibai
gus dainavimams, tūlas drū- 
tuolis, Adomas Grinevičius iš- 
demonstravo -savo nepapras
tas fiziškas jėgas. <

Prakalbas sakė karininkas 
Tamošiūnas,. J. Skliutas iš 
Worcesterio, Mass., adv. P. 
Shimonis iš Boston, Mass, ir
L. Kavaliauskaitė iš Brooklyn,
N. Y. Visi kalbėtojai, nors 
kalbėjo trumpai, vienok pasa
kė atatinkamas prakalbas.

Programos vedime pirmi- 
ninkavo Jonas Grybas iš Nor- 
woodlo. Po jo priežiūra buvo 
traukdami ir laimėjimo tikie
tai. Tokiu būdu, jam pačiam 
prisieina- ir laimėtojų vardus 
paskelbti laikraštyje.

Minėto pikniko rengimo ko
misija buvo paskirta iš vieti
nės LLD 6-tos kuopos. Komi-, 
sijon įėjo šie asmenys: K. Be
niulis, K. Valangevičienė ir S. 
Baronas. Drg. K. Beniulis ėjo 
viso pikniko gaspadoriaus pa
reigas ir tąį.buvo didelė at
sakomybė. Kiti mūsų lietuvių 
kolonijos veikėjai irgi daug 
prisidėjo savomis jėgomis:' 
Vieni padėjo suruošti tą di
džiulį pikniką, kiti labai išti
ksimai dirbo sekmadienį par
ke. Tiktai gaila, kad neturiu 
po ranka darbininkų sąrašo ir 
tokiu būdu jųjų vardai šiuo- 
mi tarpu liekasi nepaminėti.

Iš kitų miestų lietuviai šį 
metą daugiau kooperavo vi
suose darbuose, negu kada 
pirmiau. Ypačiai ,iš Bostono ir 
Norwoodo draugai ir draugės 
buvo labai gerai prisiruošę iš 
savo pusės.

.Bostonietės: P. Žukauskie
ne, H. Tamošauskienė, J. Rei- 
nardienė, B. Chubarkienė, O. 
Zalubienė, K. Kazlauskienė,
M. Dambrauskienė, Hk Sima- 
navičienė,, K. Zinskienė, T. 
Niukienė, U. Kavaliunienė, E. 
Balevičienė, ir A. Sabulienė. 
Šios draugės ne tik gausiai au
kojo pinigais ir maistu, bet jos 
visos daug dirbo prie stalų ir 
kitose vietose. Bostono vyrai 
irgi smarkiai darbavosi.

Iš Braintree, Mass. D. G. 
Juslus ir jo žmona dirbo visą 
dieną. Draugė Jusienė turėjo 
jos pačios gamintų pyragaičių.

Iš Brighton, Mass., P. Nor- 
butas ir R. Krasaukas aukojo 
vištą dėl išlaimėjimo. M. An- 
druliunienė aukojo degtinės 
kvorta.

Norwoodo lietuviai prisidė
jo darbu ir aukomis. Pinigais 
aukojo sekančiai:

Moterų Apšvietos Kliubas 
$5.< . .

Po $2: Charles Valma, M. 
Babravičienė. <

Po $1: C. Babravičiutė, O. 
Zarubienė, N. Grybienė, D. 
Valma, Y. Trakimavičius, A. 
Brazdžiunienė, A. Grigunas,
O. Vitartas, P. KasteckieĄė, 
A. Galgauskienė, M. Uždavi- 
nis, M. Krasaukienė, J. Gry
bas, E. Prievelienė.

V. Vitartienė 50c.

Viso $23.50. Už beskes lei
dimo $44.80. Viso sykiu 
$68.30.

Prie beskes leidimo pasi
darbavo šie draugai ir drau
gės: Julia Družienė, .Nellie 
Grybienė, Mikas Uždavinis, 
Alzbieta Kurulienė ir Stella 
Budrevičienė.

Norwoodiečių, aukos daik
tais: S. ir K. Bložonis auko
jo vištą už $3; M. Trakima- 
vičienė vištą; J. Krasauskas 
15 svarų cukraus; J. Kurulie
nė silkių ir pyrago; S. Budre- 
vičienė kugelio; J. Dru£ienė 
1 kvortą šnapso; M. Kurulie
nė degtinės bonką; M. Navic
kienė sūrį; M. Vaitkvečienė, 
iš Norfolk, Mass.i— sūrį; J. 
Pastarnok iš Walpole, Mass., 
—sūrį; M. Sadauskienė — sū
rį ir tomatų; O. Kasparienė— 
kiaušinių, kavos, tomatų ir 
agurkų; O. Grybaitė — pyra
gaičių.

Dėl šių visų aukų pasidar
bavo šios draugėsN. Gry
bienė, O. Kąsparienė ir J. Bu- 
drevičienė.

Kiekvieną darbuotoją mylė
čiau čia suminėti, ypačiai 
Montellos, kurie taip nuošir
džiai triūsė, idant paremti 
mūsų dienraštį. Jųjų (įarbo 
miera bus įvertinta.

Tų visų draugų ir draugių 
triūsas nenuėjo veltui — sek
madienio piknikas pasisekė 
geriau, negu daugelis iš anks
to manė. Minėtas mūsų paren
gimas davė gražaus pelno.

Rengėjai pelną paskirstė 
sekamai: — Komunistų Par
tijai $87. Dienraščiui Vilniai 
$25. Daily Workeriui $25. Ap
švietos Fondui $25. Viso 
$162. Laisvei lieka netoli sep
tynių ’šimtų dolerių.

Varde rengimo komisijos, 
širdingai ačiuoju visiems dar
buotojams ir visiems daly
viams, kurie prisidėjo vieno
kiu ar kitokiu būdu, idant pa
daryti pikniką pasekmingu.

šis raportas iš buvusio mū
sų parengimo yra patikrintas 
per rengimo komisiją.

X. Kareivis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

McCormack. Jis mirė sulau
kęs 61 metų amžiaus.

Šių žodžių rašytojui kadai
se teko būti keliuose jo kon
certuose.

McCormack’as neturėjo Ca
ruso balso; tai buvo labiau” 
koncertų dainininkas su nedi
deliu, bet maloniu, sidabringu 
ir aukštai ištobulintu balsu.

Amerikoje jis turėjo dide
lio pasisekimo ypačiai koncer
tuose. Susikrovęs daug pinigų, 
jis nusipirko Airijoje dvarą ir 
ten baigė savo dienas.

Jam dikčiai, beje, padėjo 
katalikų dvasiškija, su kuria 
jis tvisuomet palaikė glaudžius 
ryšius. Į

Turime atsiminti, kad mū
siškėje visuomeninėje siste
moje ne kiekvienas daininin
kas gali pakilti; laimingai 
aukštai iškyla tik tie^- nors ir 
su menkesniais talentais, už 
kurių nugaros stovi “pinigingi 
dėdės.”

Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

atvyko į Dearborn stotį ir mus 
parsivežė į savo namus( ant 
vakarienės. Ten turėjome ne 
tik puikią vakarienę, bet sy
kiu dalyvavo Sakalų šeipyna, 
Jakaitis, Skeberdytė, A. An
driulis, ir d. Abekienė. Po va
karienės ir smagaus pasikal
bėjimo draugai Sakalai ir d. 
J. Skeberdytė palydėjo iki 
traukinio. Sakalienė įdėjo at
minčiai skanių užkandžių ir 
įteikė gražią dovanėlę. Tai 
buvo malonus ir jausmingas 
atsisveikinimas su draugais 
chicagiečiais. Reikėtų daug 
jausmingesnio pareiškimo dėl 
detroitiečių, clevelandiečių, ir 
dhicagiečių už visas dovanas 
ir draugiškumus, bet, kad mes 
tik tiek temokam, taį visiemS' 
abelnai tariame ačiū.

' > J. M. Alvinai.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SALAD MERGINOS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

$82.50
6 DIENOS — 8 VALANDOS

B. ALTMAN
RESTAURANT 5-TOS LUBOS 

84TH STREET & 5TH AVĖ.
N. Y. C.

(224)

MERGINOS VIRŠAUS 16
LENGVAS PAKAVIMO IR 

FABRIKO DARBAS 
Moteriški Apatiniai 

Patyrimas Nereikalingas
Gera Alga—Nuolatinis Darbas 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS

MARK KNITTING MILLS
26 Palisade Ave., Bergenfield, N. J. 

(ARTI KAMP. PALACE TEATRO)
DUMONT 4-1111

Bus No. 10, 12—P. S. Bus 90, 72, 86 & 54 
____  (220)

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

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

FILE CLERK—TYPISTS
GRAND CENTRAL APYLINKĖJE

TELEFONUOKITE MISS LEE
MURRAY HILL 4-1761.

(221)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI . 

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

642 WEST 80TH ST., NEW YORK
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APVALYTOJAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
PAPRASTI DARBININKAI

Prie Golf Course
GEROS ALGOS , 

Kreipkitės

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

 (226)

REIKIA FINIŠERIŲ IR ABELNAI SIUVĖJŲ 
Nuolatinis Darbas.

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

(220)

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Rusų I. W. O. kuopa rengia pik
niką rugsėjo 23 d., Lenkų Tautiš
kam Parke, 16th St. ir Speedway 
Ave., Irvington. Vieta graži, lietu
viams gerai žinoma. Bus maisto, gė
rimo, ir gera orkestrą. Visus kviečia
me dalyvauti. J. Semanovich, sekr.

(20-221)

WORCESTER, MASS.
Specialis susirinkimas įvyks. rug

sėjo 21 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Susirinkimą šaukia ALDLD 155 ir 
11 kuopos, Laisvės vajaus reikalais. 
Draugai, būkite visi, nes vajus-pra
sidės 1 d. spalių, tad už abi kuopas 
prašau dalyvauti. — J. M. Lukas.

(220-221) b

MONTELLO, MASS. 
PIKNIKAS

Užbaigimui vasaros sezono, sekm., 
rugsėjo 23 d., įvyks gražus, didelis 
piknikas, Liet. Taut. Namo Parke, 
Keswick Rd. Rengia L. T. N. Dr-vė, 
padengimui nuostolių parko salės. Iš 
anksto buvo pardavinėjama tikietai, 
$200 vertės dovanų — laimėjimui. 
Kalbės miesto majoras ir kiti virši
ninkai. Billy Snow, garsus magikas, 
parodys visokių stebėtinų dalykų. 
Muzikalę programą pildys Jaunuolių 
orkestrą. — Kom. (219-220)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apylinkės ALDLD 

4-tas Apskritys šaukia konferenciją, 
28 d. spalių, 2 vai. dieną, 1320 Med
ley St. (L.D.S. 160 kp. Name.) 
ALDLD Apskričio visos kuopos tna- 
lonėkite prisiųsti delegatus į konfe
renciją, 1-ną nuo 10 narių. Jeigu 
kuopa neturi 10 narių, gali visvien 
atsiųsti vieną delegatą, taipgi savo 
susirinkime gali įgalioti delegatą 
priduoti naujų sumanymų konferen
cijoje, organizacijos labui. — S. Or
da, užrašų rašt. (219-220)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagalbos Teik. viet. sky. 

susirinkimas' įvyks rugsėjo 20 d., 408 
Court St. Organizacijų atstovai, vi. 
si dalyvaukite 8 vai. vakaro. Reikės 
svarbia reikalų apsvarstyti. — A. 
Skairius, pirm. (219-220)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill, Restaurant, 

yra Degtinės, Vyno ir Alaus laisniai. 
Biznis įdirbtas virš 20 metų. Savai
tinė įplauka $1000. Prieinama kaina. 
Prekė $9,990. Priežastis pardavimo 
— nesveikavimas.

REPUBLIC 9-1506.
(220-222)

HELP WANTED—MALE • 
REIKALINGI VYĖAI 1

PAPRASTI DARBININKAI
ir

MAŠINŲ OPERATORIAI
Nuolatinis Darbas

Kreipkitės, Rašykite 
ar Telefonuokite

STAMFORD 
ROLLING MILLS, INC.

Springdale, Conn.
Phone STAMFORD 4-1114

SIUVĖJAI
OVERKOATŲ DIRBTUVĖM

Nuolatinis Darbas 
Gera Alga 

Puikiausios Darbo Sąlygos
HOWARD CLOTHES 

160 JAY STREET
BROOKLYN

Klauskite Mr. Willensky 
~ ' (882)

REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ T

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

Glendale Steel Corp.
Cooper Ave. & Dry Harbor Road 

GLENDALE, L. L 
Telephone: HAVEMEYER 8-1100

(221)

REIKIA VYRŲ
Prie

FARMŲ DARBO

BREISACHER FARM,
CLOSTER, N. J/ 

TELEFONAS CLOSTER 136
(220)

- ----- --------.....  --r-rniJ

APVALYTOJAI
Pastovus darbas banko je, su patogiais 

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

(228)

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

NEWARK, N. J.
(226>

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Abelnas fabriką 

darbas. Sena, patikima organizacija.
75c I VAL. PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 

STANDARD BRANDS, InC.
Kent Avė. & Morton St., Brooklyn.

' ‘ (228)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyatėjc
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST BOTH ST., NEW YORK
(X)

PAGELBININKAI
Prie Body Work ir 

Maliavoj imo
GEROS ALGOS V

VICTOR AUTO BODY
1159-61 Blvd., Bayonne, N. J.

(281)

VYRAI
GUMOS FABRIKUI

Patyrimo Nereikalaujama 
Mokykitės naujo amato.

Gyvenimas ir darbas laukuose.
M ARTI N RUBBER (X).

LONG BRANCH AVENUE, 
LONG BRANCH, N. J.

(222)

VYRAI
NUOLATINIS DARBIAS
CHEMICAL OPERATORIAI 
MATERIALI’ KILNOTOJAI 

PECKUKIAI 
SARGAI 

IR
Išsiuntimų, Sandėlių ir Priėmimų Dept.

A Pagelbininkai 
KREIPKITĖS DABAR

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

ar Jersey City).
(220)

APVALYTOJAI, Ofisinių Namų, dienom, 
naktim, nuolat. $40, įskaitant viršlaikiu*. 

INGE, 59 Pine St., New York City.
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Šeštas puslapis

StreikuojaFAŠIZMĄ IR NAUJĄ KARĄ

demokratijai abel-

reikalingą naują kostiumą.

Tolima Viešnia

Biznieriai, Skelbkites Laivėje

Rep.

leido su-

Tikietai Kariškiams
ir

V

visuomet remdavęs regu
los partijos kandidatą, 

šiemet, tai partijai išsta- 
Dewey parinktą kandida-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

žiūrinėja New Yorką, 
ko įdomesnes vietas.

Ketvirtad., Rugsėjo 20, 1945 
11> i : * t",- .1 £ \ ■■ — Ą., į; mU’i? >'.f i ■, , "i

vis 
aug 

kopūstai, bulvės

Brooklyn© republikonių mo
terų kliubas per visą savo am
želį

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)

t

r.i

-bt" ■ įč 1 '*

L z • i WiaflrtrL

Laiave—Liberty, Lithuanian Daily

arbi-
REIKALAVI
Reikalingas darbininkas 

ninke dirbti restauracijoje. Valan
dos nuo 7:30 ryto iki 3 vai. dieną. 
Antrašas: 287 M'organ Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel. EV. 4-9283.

(218-220)

plačiai analizavo
miesto majoro ir

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei- 

| kalui esant ir 
• padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atm,aliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 

St., Brooklyn,
JONAS 

512 Marion
Kampas Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

PARDAVIMAI
Jamaica, N. Y. Parsiduoda 6-ių 

kambarių mūrinis namas, (neužim
tas); šiluma, garadžius — $5,250.

Kampinis, 6-ių kambarių mūrinis 
namas, skiepas naujai ištaisytas; 
yra vieta dėl salės; šiluma, gara
džius, $8,950.

Dviem Šeimynom mūrinis namas, 
su 11-ka kambarių; šiluma, gara
džius. Atskirai statytas. Yra tuščios 
lubos, su naujausiais moderniškais 
įtaisymais. $10,500.

REPUBLIC 9-1506.
0220-222)

Cacchione Ragino Pra-Į KOMUNISTAI RAGINO BUDĖTI PRIEŠ 
vesti Naują Subway

Iki Navy Yardo
. \ Rugsėjo 18-tos vakarą New

Brooklynietis Miesto Tarybos Yorko komunistai turėjo masi- 
narys Peter V. Cacchione per- ni mitingą Madison Square 
eitą antradienį įteikė Miesto Gardene su įdomia programa 
Tarybai rezoliuciją, kuria rei- prakalbų ir spektaklio. Vaidini- 
kalauja, kad būtų pravestas j mas - dainos buvo taip pat 
subway pro Navy Yard. Rezo- reikšmingos, kaip ir prakalbos, 
liucija kreipiasi į Miesto Tary-Ar įspūdingai išpildytos, 
bą, kad jinai paragintų trans-. Mitingas surengta paminėti 
portacijos ir budžeto 
numatyti to subway 
planus ir lėšas.

Vienintelis būdas, 
dabar galima į._____
Yard, yra gatvekariai ir busai.! narių, galėjo būti veteranai pai- 
Tas, sako Cacchione, didžiumai tijiečiai. Bet pažvelgus į publi- 
iš 60,000 darbininkų reiškia i ką, tą marguojančią apie 18-kos 
dvigubą fėrą ir daug ekstra į tūkstančių minią, matėsi, kad 
laiko laukiant busų ir gatveka-|čia yra didelė dalis tų, kurie 
rių. O tie tapkiai būna taip | partijos steigimosi laiku tebe- 
perpildyti, kad tiktai į kelintą! buvo negimę. Partija y^a ame- 
gali įsėsti. Greta taupymo lai-i rikoriiška, jauna. j 
ko, tie $30 per metus pasilikę Israel Amter, veteranas ko- 
darbininko kišeniuje galėtų nu-j votojas, atidarė mitingą, per
pirkti jam ar jo šeimai labai statydamas vieną iš jauniausių

u nuo-i Mitingas surengta paminėti 
tarybas 26 metų sukaktį nuo partijos 
statybai įsikūrimo. Pasižvalgius po es

tradą, atrodė, kad didžiuma iš j 
kuriuomi r kalbėtojų ir garbės svečių, na- 

pasiekti Navy i cionalio ir valstijinio komitetų

vadų, Robert Thompson, šio ka
ro veteraną, vakaro pirminin- 

j ku. Pasauliniai įvykiai ir komu- 
nistų rolė tuose įvykiuose visa- 

. pušiai buvo nagrinėjama kelių 
žymių kalbėtojų. Kožnoje kal
boje išsamiai išgvildenta palies
toji sritis.

Kalbėjo William Z. Foster, 
Eugenu* Dennis, Peter V. Cac
chione, Benjamin J. Dayis, Jr., 
Dr. Bella V. Dodd.
Fosteris, Komunistų Partijos

Antradienį Laisvės įstaigą 
aplankė draugė Krakaitienė 
iš Detroit, Mich. Malonu bu
vo su veikėja pasimatyti ir 
pasidalinti mintimis.

Draugai Krakaičiai vakaci- 
jas leidžia pas savo gimines
Steponavičius Cliffsidėje. Ap- į

aplanLi nacionalis pirmininkas įspėjo, 
j kad Amerikos kapitalistai ban- 
, do “pilniausia” išnaudoti Ame* 
i rikos galią pasiekimui savo tik
slų. O jų tikslai,1 sakė jis, yra 

i “padaryti kiek galint daugiau- 
\ šia pasaulio žmonių ekonomi- 
, niai ir politiniai priklausomais 
' nuo Amerikos kapitalistų va-

Daugiau Uniją 
Cacchione

Prie rėmėjų Peter V. Cac-; n0St jie norėtų įsteigti Ameri- 
chione iš naujo išrinkimo į; kos imperialistinį dominavimą 
New Yorko Miesto Tarybą j pasaulio, su Didžiąja Britanija 
prisidėjo dar du lokalai. Pilie- važesniojo dalininko rolėje.” 
čių Komitetas, kuris veda Cac- i — - -
chione kampaniją, gavęs už-f ne/jėgas 
gyrimus nuo Bakers Lokalo 3 
(AFL) ir Shoe Workers Lo
kalo 6 0-to (CIO).

Republikonės “Pakly 
do” iš Tiesaus Kelio

Bet 
čius 
tą Goldstein, moterys atsisakė 
jį remti. Vieton to, jos rems 
į majorus nepriklausomą re- 
publikoną Newbold Morris.

Grįžtantieji iš užjūrių 
šiaip pravažiuojantieji New 
Yorką kariškiai vis dar gali 
gauti nemokamų bilietų teat
rams ir pramogoms. Kreiptis 
j New York City Defense Re
creation Komitetą, 99 Park 
Ave. Popietiniai tikietai nuo 
11-tos, vakariniai nuo 4 po 
piet.

F esteris įspėjo J. V. demokrati- 
, tam kreipti 

“artimą ir visuotiną atydą.” 
Taipgi įspėjo reakcininkus, kad 
jie nusvils nagus, nes “demo
kratinės jėgos Jungtinėse Vals
tijose yra vikrios ir galingos. 
Pastaruoju dešimtmečiu jos 
laimėjo daug reikšmingų per
galių, . . . Tai tos jėgos, kartą 
atbudusios ir vieningos, sudau
žys Amerikos imperialistų pla
nus ir padarys mūsų šalį stip
ria ir pastovia'7demokratine jė
ga pasaulyje.”

Apie Trumano vyriausybę ir 
komunistų jai paramą, Fosteris 
sakė:

“Ji pasižadėjo pravesti Roo- 
sevelto politiką Jungtinių Tau
tų kooperacijos su kitom pa
saulio šalimis ir kol jinai tą 
vykdys, jinai gaus širdingą Ko
munistų Partijos paramą.”

Tačiau, sakė jis, “būtume ak
li, jeigu ignoruotume mūsų vy
riausybės -įvairius imperialisti
nius posūkius užrubežinėj poli
tikoj.” Jis smerkė trukdymą 
demokratinėms jėgoms stiprin
tis, rėmimą reakcinių jėgų Ja
ponijoj, Chinijoj, Filipinuose, 
Balkanuose.

Šalies vidujiniais reikalais,

Dramatiška scena iŠ filmos “Giri No. 217,” pirmos 
Tarybų Sąjungos karo laiko filmos apie gyvenimą Vo
kietijoj. Tanya (Elena Kuzmina), buvusi nacių parduo
ta vergauti vokiečių šeimai, atkeršija už jos pažemini
mą ir kančias nužudydama pas tą šeimą atsilankiusį 
žiaurb iŠ žiauriausių nacių oficierių Kurt Kahger (Gre
gory Greif). Filmą rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd Street, New Yorke.

K X.

f -:

sakė Fosteris, mūsų vyriausybė 
privalo daugiau imti atsakomy
bės, veikti savystoviai už dar
bus visiems, nes privatiška in
dustrija ir prekyba, reakcinių 
kapitalistų išgarsintoji taip va
dinamoji “free enterprise” nie
kad negalėjo ir juo labiau da
bar negalės visus aprūpinti 
darbais. Tas, sakė Fosteris, ne
atitinka jų išgalei nei intere
sams ar norams.

žmonės turi to reikalauti iš 
savo vyriausybės, ją tame rem
ti, sakė Fosteris.

Dennis prakalbą daugiausia 
koncentravo apie rolę partijos, 
kai'po marksistinio vado darbo 
žmonėms ir 
na i.

Dr. Dodd 
ateinančius
Miesto Tarybos rinkimus. Jos 
išvada:

Išrinkti iš naujo Benjamin 
J. Davis, Jr., iš Manhattan;

Išrinkti Peter V. (Cacchione 
iš Brooklyno;

Balsuoti Darbo partijos ti- 
kietu už O’Dwyer į majorus ir 
už kitus jos vyriausius kandi
datus.

Davis ragino kovoti prieš fa- kitokių, išlaiko visiems prieina- 
šistinius pasireiškimus diskri- momis sąlygomis dainos, muzi- 
minacŲos ir atakų ant mažu-|kos, vaidybos ir kitokias klases 
mų. 1 liaudies menui auklėti. Rep.

Cacchione taipgi stipriai pa
smerkė Bilbo ir kitų reakcinin
kų atakas ant negrų, žydų, ita
lų, Pabrėžė svarbą išrinkti dar
bo žmonių ir progresyvio bloko 
kandidatus ir pravedė rinklia
vą rinkimų paramai. Aukų bu
vo skelbta nuo kelių šimtų 
dolerių viename davinyje, 
baigiant migla dolerinių ir 
smulkesnių aukų.

Žavus Spektaklis
Spektaklis “Freedom Has No 

Ending” perstatytas Jefferson 
Choro ir žymių solistų daino
mis, kam nors prie garsiakal
bio perstatant reikšmę. Solistai 
ir choras buvo sveikinami aud
ringomis ovacijomis. Perstato 
įvairių mūsų šalies vietų ir lai
kotarpių kovas už laisvę, Ame
rikos visuomenes atsinešimą į 
tas kovas.

Solistais buvo žymūs daini
ninkai : Laura Duncan, Jack de 
Merchant, Bernie Hern.

Choras puikus, gražiai dai
nuoja, disciplinuotai užsilaiko. 
Kiekvieno dainininko visa aty- 
da vadui ir žinojimas savo pa
reigos rodo pakilimą meno sri
tyje. šiame chore irgi mažiau 
vyrų, daugiausia jaunos mergi
nos ir moterys, paskilbusio 
“darbo žmonių universiteto” — 
Jefferson Mokyklos studentės. 
Mokykla, greta šimtų kitų kur
sų, politikos, socialio mokslo ir

Darbo Partija Pradėjo j Malioriai Vis Dar 
n • v nu • n. •Vajų už Masinę 
Registraciją

Amerikos Darbo Partija New 
Yorke pradėjo intensyviai vei
kti akstinime piliečių regist
ruotis balsavimui.

Vyriausiu partijos obalsiu 
skelbimuose registracijos ir ra
ginimuose balsuoti bus kvieti
mas balsuoti už O’Dwyer, Jo
seph ir Impelliterį — už dar
bus, lygybę, saugumą ir švarią 
vyriausybę.

Valstijinė partijos raštinė 
skelbia, kad toks ©balsis rasis 
ant 324 didžiųjų sieninių skel
bimų, 25 tūkstančiuose langinių 
kortų, 35,000 iškabų šapose, 
•unijų salėse ir kitose panašiose 
vietose. Ir išdalys 500,000 kor
telių netoli registracijos punk
tų.

Kiek mums žinoma, kai ku
rie lietuviai darbiečiai taipgi 
jau dalyvauja skleidime tų 
obalsių ir kandidatų. Artėjant 
rinkimams, be abejo, daugiau 
prisidės su darbu.

Paskelbdamas vajų, ALP 
(Am. Labor Party) valstijinis 
sekretorius Hyman Blumberg 
sakė: “Mes sieksime rekordinės 
registracijos, kad sudaryti stip
rų pamatą įspūdingam O’Dwyer 
laimėjimui.”

Astuoni tūkstančiai- malio- 
rių New York o mieste tebe- 
streikuoja. Užstreikuoti dar
bai pikietuojama. Kiti du 
tūkstančiai maliorių sugrįžo į 
tuos darbus, kuriuose jau susi
tarta su samdytojais,

Valstijinė Tarpininkavimo 
Taryba buvo pasiūlius minėtai 
samdytojų organizacijai tai
kytis su darbininkais, bet ji
nai pasiūlymą atmetė.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALftS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

LIETUVI V AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUS KAS, Manager 

PUIKI LIETUVIŲ IŠTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

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

Širdį Veria Žinios Apie 
Kare Nukentėjusius

(Pabaiga)
Tuomi Gruliow 

prasti, kad iš tokio gyvenimo 
išėję žmonės nedaug gali pa
gaminti. Priešingai, milionai 
tokių tebėra reikalingi gydy
mo. Milionai našlaičių vaikų 
ir kąre sužeistų kariškių ir ci
vilinių tebėra reikalingi nuo
latinės priežiūros ir užlaiky
mo. Milionams kitų, kad ir 
sveikų, bet išlikusių tik su sku
durais ant pečių, pradėjus 
nuo nieko, nėra lengva išlai
kyti tuos milionus paliegusių 
ir patiems su savo šeimomis 
išsilaikyti.

Daug Atlikta, Dar Daug 
Reikia

Sugrįžusieji sakė, kad, pir
moj vietoj Tarybų Sąjunga 
stato sveikatos apsaugą, at- 
steigimą mokslo ir gamybos. 
Tame jau atsiekta apie 40 
nuošimčių pirmkarinio kiekio. 
Bet juk ir pirm karo dar ne
turėjo pakankamai visko pri
sigaminę, tai kągi reiškia tie 
40 nuošimčių įmesti į baisiai 
sunaikintas sritis.

Profesionalai Nelaukia 
Gatavo

Tarybų Sąjungos profesio
nalai, sako tie amerikiečiai, 
šios krizės metu užsipelno sa
vo visuomenėje didelės pagar
bos ir padėkos.

Pirm leidimo žmonėms 
grįžti į sugriautą miestelį ar 
kąimą, grįžta sanitarinė ko
misija. Laimė, jeigu dar ran
da ligoninės ar klinikos pasta
to sienas. Tankiausia pradeda 
nuo krūvos griuvėsių, iš kurių 
reikia išrankioti nesprogusioji 
amunicija, puvėsiai. Patiem 
daktaram, slaugėm ne kartą 
prisieina pradėti mobilizaciją 
surankiojimo statybinių me
džiagų, pačią statybą, malkų 
kurui, lovų, paklodžių., raiš
čių. O ką jau bekalbėti apie 
retai kur gaunamus, brangius 
medikališkus įrankius.

Panašiose sąlygose dalyvau
ja mokytojai atsteigime švie
timo, kitų įstaigų vedėjai at
steigime kitų įstaigų veikmės.

Mintama ne Steikais
Daug gaunama iš tų respu

blikų, kurios toliau nuo fron
to. Ir gautų daugiau, jeigu pa
galbą būtų galima parvežti. 
Tačiau jokios šalies transpor- 
tacija, net normalėse sąlygo
se, nepajėgtų iš už tūkstančių 
mylių milionams žmonių pri
vežti pakankamai visko. Juo 
labiau to negalima tikėtis iš

cijos. Tad nukentėjusiems 
dar prisieina apsieiti be d 
ko. Duona, 
tebėra kasdieniniu maistu. Ir
to ne kartą tenka tik apribo
tuose kiekiuose. Mėsa, cuk
rus, pienas tebėra retenybė 
kare nukentėjusiems žmo
nėms. Ateinanti žiema jiems 
stato didelį klausimą.

Prie reikalingų visokios pa
galbos prisideda šimtai tūks
tančių. grąžinamų iš vergijos 
Vokietijoje. Jie neparsineša 
daugiau nieko, apart gyvas
ties ir kelių skudurų ant iš
varginto, paliegusio kūno.

Tokį maždaug paveikslą 
pateikė mums tie grįžusieji 
amerikiečiai. Tai yra aiškus 
iššaukimas mums, kurie esa
me atsakomingi už teikimą 
pagalbos Lietuvos žmonėms. 
Tai yra dekretas lietuvių tau
tos judošiams, ponams iš Ben
drojo Fondo ir Lietuvių Tary
bos, kurie sugrobia gerašir
džių Amerikos lietuvių broliš
ką pagalbą nuo Lietuvos žmo
nių. Sugrobia savo fašistiš
koms užmačioms finansuoti.

G-s.

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PUR1CKĮ
GERAS ALUS

ir 
VALGIAI

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 0-88S0

NOTARY 
PUBLIC

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

A CHARLES
ŲP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
PRIEINAMOS KAINOS

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

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




