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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.Kaip čia 
nes ir Mr. 
didesni 
gu patys iraniečiai. Bet štai 
kaip tik 
bininkų, 
šaltinių, 
šaltinius 
rialistai, 
tai

neseniai Mr. Byr- 
Bevinas buvo dar 

patriotai” Irano, ne-

50,000 iraniečių dar- 
dirbančių prie žibalo 
sustreikavo, o tuos 

valdo Anglijos impe- 
tai anglai “socialis-

priešakyj su Mr. Bevinu 
pasiuntė prie tų šaltinių savo 
armiją.

Anglijos armija pribuvo, o 
“socialistų” valdžia pareiškė, 
kad ji be jokio atsiklausimo 
Jungtinių Tautų organizacijos 
pasiųs Į Iraną savo armiją, jei
gu tik matys reikalą.

Pažiūrėsime, ką pasakys 
Mr. Byrnes, kuris tokį jomar- 
ką buvo sukėlęs Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboj “gin
damas” Iraną? O gal jam ir 
visai lengva bus surasti “de
mokratinis” pateisinimas, taip, 
kaip Taikos Konferencijoje 
paneigimui užsienio ministe- 
rių nutarimų, kuriuos ir jis 
patsai pirma buvo padaręs?

Kada Lenkijoj demokratinė 
liaudis nacionalizavo žemę ir 
stambią pramonę, tai Ameri
kos ir Anglijos vyriausybių 
žmones šaukė, kad tai “bol
ševizmas.” Kada čechoslova- 
kija tą patį padarė ir naciona
lizavo net judžių gamybą, tai 
Hollywood© judžių gamintojai 
atsisakė bent ką turėti su 
čechoslovakija judžių reika
le, nes nenorėjo rankas sutep
ti su “bolševikų” tvarka.

Bet štai Austrijoj reakcinė 
vyriausybė, kurioj geras skai
čius yra senų austrų - hitleri
ninkų, nutarė “nacionalizuoti” 
fabrikus; žinoma tuos, kurie, 
pagal susitarimą • Potsdame, 
turėjo būti išvežti j Sovietų 
Sąjungą, kaipo atlyginimas už 
karo nuostolius. Ir netikėsite, 
kad Amerikos ir Anglijos ne 
vien vyriausybės, bet ir ten e- 
santi generolai taip pamylėjo 
tą “nacionalizaciją”, kad 100 
nuošimčiu užgyrė.

Kada tas tinka Austrijoj, 
tai kodėl tą nepernešti Į mū
sų šalį? Jeigu jau gera “na
cionalizacija” Austrijoj fabri
kų, tai tą pat reikėtų padaryti 
ir pas mus namie.

Bet Lenkijoj ir čechoslova- 
kijoj nacionalizacija yra pra
vedama liaudies naudai, tai 
jiems “bolševizmas”. Gi Aus
trijoj, kur yra ta “nacionali
zacija” tik tam, kad neleidus 
tuos fabrikus Sovietams iš
kraustyti, tai jiems yra O. K.

i

žymusis Sovietų rašytojas 
Uja Erenburgas, kuris viešėjo 
mūsų šalyj, grįžęs, rašo, kad 
Amerikos spauda ir radio 
klaidina mūsų šalies piliečius.

Ta spauda ir radijas daug 
rašo ir kalba apie “geležinę 
uždangą”, kuria būk Tarybų 
Sąjunga ir demokratinės liau
dies vyriausybės paslepia tik
rą padėtį. Erenburgas rašo, 
kad Amerikos spauda ir radi
jas skelbdami melus Tarybų 
Sąjungos antrašu ir sudaro tą 
“geležinę uždangą”, kuri pa
slepia nuo mūsų šalies piliečių 
tik jįį padėtį, kokia yra Tary
bų Sąjungoj.

I

$

Tą pilniausiai patvirtino ir 
šis faktas, kad iš Helsinki, 
Suomijos, griežtai užginčijo 
kapitalistų spaudos prasima
nymą, kad būk Sovietų Sąjun
ga parenka Suomijos delega
tus, kurie turės dalyvauti Tai
kos Konferencijoj ir už Suo
miją pasirašyti. Tokių blofų 
turčių spaudoj yra kasdien. O 
tas ir sudaro uždangą, kad 
paslėpti nuo piliečių tikrovę.

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Sovietai Ruošiami
Išsprogdini Savo 
Atominę Bomb^

Sovietų Mokslininkas Sako, Jiem 
Žinomi Atominiai Sekretai

San Francisco. — “Sovie
tų vyriausybė planuoja ne
užilgo išbandyti savo ato
minę bombą,” pareiškė ru
sų profesorius Simonas P. 
Aleksandrovas. Jis buvo 
vienas iš dviejų sovietinių 
stebėtojų, kurie matė ame
rikinių atom- bombų sprog
dinimus ties Bikini sala.

Atsakydamas į reporte
rių klausimus, prof. Alek
sandrovas pranešė, kad So
vietu atominė bomba bus 
išsprogdinta tokioj tolimoj 
vietoj, kur nekenktų žmo
nėms — Sibire arba šalto
joj sovietinėj arktikoj arba

Jugoslavai, Sakoma, Slaptai 
Laiko Amerikinio Lėktuvo 
Vairuotojus ir Keleivius

Belgrad. — Pranešama, 
kad jugoslavų oficieriai ne- 
prileidžią Amerikos atsto
vų prie dviejų suimtų ame
rikonų lakūnų ir 10 lėktuvo 
keleivių. Kariniai Jugosla
vijos lėktuvai privertė tą 
amerikinį lėktuvą nutūpt 
žemyn, nes jis be leidimo 
skrido per jugoslavų žemę. 
Apart dviejų jankių lakū
nų, jugoslavai laiko areš
tuotus 6 amerikinius ka
rius, vieną civilį ameriko
ną ir tris kitataučius. Jie 
lėkė iš Austrijos per Jugos
laviją j Italiją.

Buvęs Ambasadorius Davė 
Bažnyčiai $600,000

Boston. — Buvęs Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Anglijoj, John F. Kennedy 
davė Bostono arkivyskupui 
Cushingui 600 tūkstančių 
dolerių. Kennedy nori tuom 
pagerbti atminimą savo sū
naus leitenanto J. P. Ken
nedy, kuris žuvo lėktuvo 
nelaimėje laike karo.

Valdžia Atsisako Užimt 
Užstreikuotą Fabriką

Washington.— Darbo se- 
k r e t o r ius Schwellenbach 
ragino prezidentą Trumaną 
perimti į valdžios rankas 
užstreikuotą Case žemdir
bystės mašinų fabriką Ra
cine, Wis. Prezidentas atsi
sakė kištis į tą ilgą strei-

Hooveris (Gailisi Vokiečių;
Kursto Prieš Sovietus

Utah. — 
Valstijų 

Hooveris, 
72 metų 
gailėjosi

saloje į šiaurę nuo Kana
dos.

A 1 e k s a n d rovas sakė: 
“Veikiausiai bus pakviesti 
ir Jungtinių Tautų nariai 
stebėt Sovietu atom - bom
bos sprogdinimą,” panašiai 
kaip Amerika pakvietė juos 
į atominių bombų bandy
mus Bikini įlankoje.

Reporteriai norėjo išgaut 
iš prof. Aleksandrovo tie
sioginį atsakymą, ar Sovie
tai jau tikrai turi atominę 
bombą. Tokio atsakymo jis 
jiems nedavė; sako, “gal 
turime, gal ne.” Čia jau 
A 1 e k s a n drovas pridūrė: 
“Aš esu įsitikinęs, kad mes 
labai greitai turėsime vis
ką, ką jūs turite Jungtinė
se Valstijose. Jau daug 
metų, kai mes darbuojamės 
dėl atominės jėgos, ir aš 
manau, mes netrukus turė
sime atominę jėgą Sovie
tuose. Rusija turi reikalin
gas tam medžiagas ir žino
vus.”

Prof. Aleksandrovas kar
tu paskelbė, jog Franci jos 
mokslininkas, k o m unistas 
Joliot-Curie jau taipgi žino 
visus atominės bombos se
kretus.

(Joliot - Curie jau pirm 
karo buvo išgarsėjęs, kaip 
atomų branduolių skaldyto
jas laboratorijoj.)
BEVIELINIŲ TELEGRA

FISTŲ STREIKAS
New York. — Bevielinio 

telegrafo darbininkų strei
kas trukdo laikraščiams 
greitų žinių gavimą iš Eu
ropos.

Kūdikių Paralyžius 
Plinta Trijose 
Valstijose

Minneapolis, Minn.—Dar 
9 asmenys čia mirė nuo kū
dikių paralyžiaus, o 
šiemet jau 85.

viso

New York. — Išvyksta 
specialistai į Wisconsino 
valstiją, kad padėtų sulai
kyt kūdikių paralyžiaus pli
timą toj valstijoj.

Los Angeles, Calif. —Per 
savaitę Los Angeles mieste 
52 asmenys susirgo kūdikių 
paralyžium.

NACIU BUNDAS IR KLANAS 
PLANAVO SUSIWNGT

New York. — Ku Klux 
Klanas visur stengiasi 
įtraukti karo veteranus, vy
rus ir moteris, į fašistines 
organizacijas, pasivadinu
sias įvairiais vardais, kaip 
sako Daniel Duke, Georgios 
valstijos prokuroro padėjė
jas, atsilankęs dabar į New 
Yorką. Duke kalbėjosi su 
New Yorko valstijos gene- 
raliu prokuroru Nath. L. 
Goldsteinu apie šios valsti-

Ge-

Salt Lake City, 
Buvęs Jungtinių 
prezidentas H. 
minėdamas savo 
amžiaus sukaktį,
“prispaustų, skriaudžiamų 
vokiečiu,” smerkė Sovietu €.7
Sąjungą ir tvirtino, kad 
“pasaulio ūpas greitai tel-

kiasi prieš Rusiją.” Kartu 
jis gąsdino “penktąja rusiš
ka kolona visose šalyse.”

Hooveris gailėjosi, kad 
Vokietija po karo taip 
“skaldoma ir varginama,” 
ir pranašavo, kad dėl to kil
sianti “naujo pasaulinio ka
ro eksplozija.”

Amerika Stengiasi 
Vyrant Vidur žemy j 
Pareiškė Molotov

Byrnes Nenorėjo, bet Turėjo Duot 
Balsą Sovietų Atstovui

SOVIETŲ NOTA TURKIJAI 
DĖL DARDANELLU

Dardanellu Sąsiaurį Turi Kontroliuot Tiktai Šalys, Kurios 
Rubežiuojasi su Juodąja Jūra, Sako Sovietai

Istanbul, Turkija. —Pra-, junga, kad bendromis jėgo- 
nešama turinys notos, ku- mis atremtų bet kokius 
rią Sovietai įteikė Turkijai priešus, kurie per Vidurže

mio Jūrą mėgintų užpult 
Dardanellus.

Dardanellai yra vandens 
kelias tarp Juodosios ir Vi
duržemio Jūrų.

Pagal tarptautinę Mont-

dėlei Dardanellu sąsiaurio 
kontrolės. Sovietai siūlo, 
kad Dardanellus tvarkytų 
tiktai tie kraštai, kurie ru
bežiuojasi su Juodąja Jūra, 
tai yra, Sovietų Sąjunga, 
Turkija, Rumunija ir Bul
garija. Pagal Sovietų pla- i reux sutartį po Pirmojo pa
ną, Dardanellus turėtų iš- saulinio karo, Dardanellus 
vien gint Turkija ir Sov. Są-: tebevaldo Turkija.

DAR PABRANGINTI 
AUTOMOBILIAI IR 
METALO BALDAI

VETERANAS NUŽUDĖ 
MOTINĄ, ESĄ, DĖL 
“PILIEČIU LABO”

valdžia i c c

Molotovas 
premjero

Washington. — Kainų 
Administracija leido pa
branginti naujus automobi
lius dar 7 nuošimčiais ’ir 
trečdaliu. Taigi vidutinis 
automobilis lėšuos pirkikui 
$69 daugiau, o už aukšto
sios rūšies automobilį rei
kės mokėti apie $300 bran
giau, negu iki šiol. Be to, 
Kainų Administracija įspė
ja, jog automobiliai galės 
būt pabranginti dar 5 nuo
šimčiais. Keturiais atvejais 
nuo 1942 metų kaina nau
jiem automobiliam pakelta 
viso jau 22 nuošimčiais ir 
trečdaliu.

Kainų A dministracija 
taipgi leido 9 nuošimčiais 
pabrangint metalinius na
mų baldus.

Salem, Mass. — Milžiniš- 
k a s vyras T h o mas H. 
Brown, karo veteranas, 29 

‘metų, pasmaugė savo moti
ną, 67 metų amžiaus. Po 
to pats pasidavė policijai. 
Jis pareiškė, kad “dėl Sa
lem piliečių gerovės” nužu
dęs motiną. Bet kvočiamas 
sakosi “nekaltas.”

Po motinos pasmaugimo, 
jis telefonu pašaukė polici
ją; ateikite, girdi, o pama
tysite juokingą dalyką. 
Thomas buvo vienintelis ir 
labai mylimas jos sūnus. 
Pirm karo jis buvo lėto, 
mandagaus būdo. Garbin
gai paleistas iš karinės tar
nybos, * jis sugrįžo visai 
skirtingas — erzus, piktas, 

kerštingas.

Paryžius, rugp. 13.— Už
sieninis Sovietų ministras 
Molotovas, delegatas taikos 
konferencijoj, įtarė Ameri
ką, kad jinai siekia įsi vy
rant Viduržemio Jūroje ir 
tuo tikslu stengiasi pa
trauk t Italijos 
amerikonų pusę.

Savo kalboj 
atsakė į Italijos
de Gasperi pirmesnį pareiš
kimą. De Gasperi skundė
si, kad keturių didžiųjų tal
kininku užsieniniai minis
trai statą perdaug sunkias 
taikos sąlygas Italijai. Jis! 
šaukė sušvelninti sąlygas. 
Po tos de Gasperi kalbos,’ 
James Byrnes, Amerikos 
delegatas, paspaudė ir pa- 
g 1 a m o n ė jo de Gasperiui 
ranką.

Molotovas užreiškė, kad 
Italija įmanomai turi atsi
teisti nuostolius, kuriuos 
padarė jos fašistai, kariau
dami išvien su naciais. . 
sakė, statomos Italijai są
lygos nėra . per sunkios. 
Niekas nenori sunaikint 
Italijos, tęsė Molotovas, ir 
Sovietai supranta Italijos 
svarbą, kaip Viduržeminės 
Jūros valstybės. Sovietų 
Sąjunga nori stiprios, de
mokratinės Italijos.
Višinskis Sakė, Byrnes Įžei

dė Sovietų Sąjungą
Amerikos valstybės sek

retorius James Byrnes rug
pjūčio 12 d., pirmininkau
damas taikos konferencijai, 
bandė sulaikyt diskusijas 
dėlei sutarties sąlygų Itali
jai. Jugoslavijos delegatas

Edvardas Kardelj išreika
lavo balso ir atsakė Italijos 
premjerui de Gasperiui, 
šaukusiam palengvinti tai
kos sąlygas italam.

Po Kardeljo, prašė balso 
Andrius Višinskis, užsieni
nio Sovietu ministro Molo
tovo pavaduotojas. Iš pra
džios Byrnes neleido Vi
šinskiu! kalbėt. Višinskis 
pareiškė, jog Byrnes tuom 
Įžeidžia Sovietų Sąjungą. 
Tuomet Byrnes pasižiūrėjo 
į konferencijos taisykles; 
atrado, kad^ Sovietų atsto
vas turi- teisę kalbėti, ir da
vė Višinskiu! baisa.

Netrukus Veteranai Gaus 
Blankas dėl Primokėjimą 
Už Prarastas Atostogas

Washington. — Per dvi 
savaites bus išsiuntinėta 
blankos dėl primokėjimų 

Jis kareiviams, jūreiviams ir 
' lakūnams už prarastas tar
nyboj atostogas, kurias jie 
turėjo gauti, bet negavo. 
Kongresas paskyrė $2,700,- 
000,000 tokiem primokėji- 
mam, bet daugiausia penk- 
metiniais bonais, o ne pini
gais. Valdžia išmokės pi
nigais tik tiems, kuriem 
priklauso tik iki $50 už ne
gautas atostogas. Kiti ve
teranai vidutiniai gausią po 
$100 dolerių vertės bonų.

Žydai Kovoja prieš 
Anglus, Kurie Juos 
Deportuoja

VIENA AMERIKONU ŠEIMA PELNĖ MILIŪNUS 
DOLERIU TARPTAUTINĖJ JUODOJOJ RINKOJ
Berlin. — Karinė ameri

konų vyriausybė čia suėmė 
buvusius leitenantus Lewi- 
są Warnerį ir jo brolį Os- 
carą Seligą. Jie kaltinami, 
kad varė platų juodosios 
ripkos žmugelį tarp Ameri
kos, iš vienos pusės, ir Vo
kietijos, Francijos ir kitų 
europinių kraštų, iš antros 
pusės.

Dabar Amerikos kariniu-

kai Chinijoj kvočia buvusį 
laivyno leitenantą Robertą 
Warnerį, UNRRA pareigū
ną.

New Yorke tyrinėjama 
Al Warner, kitas brolis, dr 
David Warner, visų tų bro
lių tėvas. Skaičiuojama, 
kad Warneriu šeima pasi
pelnė du milionus dolerių iš 
tarptautinio šmugelio.

jos kukluksų ryšius su 
orgios Ku Klux Klanu.

Duke pranešė, jog ameri
konų Ku Klux Klanas ir 
amerikinių vokiečių 
das (sąjunga) pirm 
planavo susilieti į 
milžinišką fašistinę
nizaciją. Tarp kukluksinių 
grupių dabar yra Protesto- 
nų, Krikščionių ir kt. vete
ranų sąjungos.

Bun- 
karo 

vieną 
orga-

Darbininkai Reikalauja Maisto Kainų Kontrolės
Washington. — Iškontro- 

liavimo Komisija ir Kainų 
Administracija svarsto, ar 
panaujint mėsos ir kitų 
valgių , kainų tvarkymą, ar 
viską palikt brangininkų 
valiai. Darbininkų unijos 
ir vartotojų organizacijos 
reikalauja sugrąžint kainų 
kontrolę maisto produk-

tams. Didieji valgių biz
niai tam priešinasi.

SUDEGĖ 6 AMERIKONAI 
BERLYNE

Berlin. — Per gaisrą di
džiame amerikinių automo
bilių garaže Berlyne, 6 jan
kiai sudegė ir 3 tapo sužeis
ti.

Haifa, Palestina. — An
glai pradėjo šimtais grūsti 
į laivus ir deportuoti iš Pa
lestinos žydus, slaptai atvy
kusius iš Europos. Žydai 
gyventojai Haifoj suruošė 
smarkią d emonstraciją 
prieš anglus. Deportuoja
mi žydai, kuom tik galėda
mi priešinasi anglams. Muš
tynėse sužeista tam tikras 
skaičius žydų ir anglų.

Žydai gabenami į anglų 
įrengtus belaisvių žardžius 
Cyprus saloje.

Nušovė “Svetimoterninką” 
Ir Tapo Išteisintas

Chicago.— Teismas ištei
sino Donaldą Murray, ku
ris nušovė “svetimoternin- 
ką” kanadietį oficierių Joh- 
ną Fletcherį. Murray už
tiko Fletcherį ir nuogą sa
vo pačią viešbutyje. Mur
ray moteris prisipažino 
teisme, kad ji nuoga links
minosi su oficierium. Jos 
vyras laikė tą oficierių ge
riausiu savo draugu.

Anglai - Amerikonai Siekią 
Skriaust Francūzus ir Ita

lus Viduržemio Jūroj
Paryžius. — Sovietų de

legatas taikos konferenci
joj, Molotovas tvirtino, kad 
Jungtinės Valstijos ir An
glija stengiasi' užviešpatau
ti Viduržemio Jūrą su 
skriaudą Francijai ir Itali
jai.

MUSSOLINIO LAVONAS
SURASTAS VIENUOLYNE

Milan, Italija. — Musso
linio lavonas surastas skry
nioje, Pavia vienuolyne, ar
ti Milano miesto. Jis buvo 
išvogtas iš pavargėlių kapi
nyno praeitą balandžio mė
nesį. Vienas iš Mussolinio 
lavono vagių pasisakė per 
išpažintį vienuoliui kunigui 
dalyvavęs tame darbe. Ku
nigas pranešė policijai. Jis 
sako, jog vagis sutiko, kad 
kunigas išduotų jį valdžiai.

Jau pirmiau buvo suimti 
trys lavono išvogimo daly
viai. Dabar areštuota ir 
du vienuoliai, kurie žinoję 
apie vagystę, bet slėpę.

Mussolinio lavonas skry
nioj iš pradžios buvo patal
pintas San Angelo vienuo
lyne, paskui perkeltas į Pa
via vienuolyną.

ORAS.— Bus apsiniaukę.
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dedasi vy-

tęsti, ligi ji užsibaigs.

Mes tiek pasakysime po
nams iš republikonų dien-

prospektai 
nuo naujų

Sąjungos delegacija? Ji, sa
koma, nesibaido nei to nei 
kito. Jei reikės, tęs konfe
renciją, jei ne—gali ją ir 
nutraukti.

kores-

$6.50 
$3.50 
$7.00 
$3.75 
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Netiki į Taiką — Ruošiasi Karui
Karas, yra politikos tąsa. Kas atidžiai seka Washing

ton© diplomatų ir politikų veiklą Chinijoj, elgesį tarp
tautinėse konferencijose, toną turčių spaudos ir radijo 
komentatorių, tas aiškiai mato, kad Trumano adminis- 
tracija netiki į taiką.

Rugpjūčio 10 d., Associated Press pranešė iš Wash- 
ingtono, kad Mr. Trumano administracija pradėjo krau
ti į sandėlius 65-kias strategines karines medžiagas, ku
rios būtų gatavos bile valandą. Jų tarpe kraunama į 
sandėlius gumas, skarda, švinas, kromius, net pipirų 
medžiaga! Bendrai tiems reikalams paskirta tuojau iš
leisti $2,100,000,000. Jeigu prie to dar pridėti tai, kad 
militaristai gaminasi atomines bombas ir kraunasi į 
sandėlius, tai bus aišku, kur link tas veda!

Velionio Roosevelto troškimas buvo, kad pasaulyj 
įsteigti taikos palaikymui organizaciją. Tiems reika
lams buvo įsteigta Jungtinių Tautų organizacija. Ir ne
paisant to, kad toj organizacijoj angliškai kalbantieji 
imperialistai su savo kolonijomis turi užtikrintą didžiu
mą, kad jie tą organizaciją panaudoja savo reikalams 
ir galėtų panaudoti taikos reikalams, jeigu kas kitas 
pasaulyj ardytų taiką, jie į taikos organizaciją netiki, o 
smarkiai ginkluojasi ir ruošiasi naujam karui!

Mažosios Tautos ir Kryžiavojama Albanija
Kada skaitai korespondencijas iš Taikos Konferen

cijos, tai atrodo, kad ten susirinko nemažai nuoširdžių 
žmonių, kurie tikrai nori tautoms laisvės ir ypatingai 
užtaria mažąsias tautas.

Mr. Byrnes skaito demokratiška, kada mažytė Nau
ja Zelandija — Anglijos. Kolonija—turi lygų balsą su 
Jungtinėmis Valstijomis arba Sovietų Sąjunga. Britų 
kolonijų atstovai sako garsias kalbas “už mažas tautas.”

Bet štai Jugoslavijos atstovas įnešė, kad būtų pri
imta į konferenciją Albanija. Albanija yra Balkanų 
šalis. Ji viena iš mažųjų valstybių, užima tik 10,630 ket
virtainių mylių ir turi 1,200,000 gyventojų. Albanija bu
vo pirmoji Italijos fašizmo auka Europoj, nes ją Mus- 
solinio gaujos užpuolė balandžio 7 d., 1939 m. Bet nors 
šalį Italijos fašistai pavergė, nors Italijos karalius pa
siskelbė ir Albanijos karaliumi, nors liaudies apgavimui 
fašistai sudarė kvislingų “Albanijos valdžią,” priešakyj 
su tautos išdaviku Shefqet Verlaci, bet Albanijos žmo
nės organizavo partizanus ir kariavo prieš Mussolinio 
ir Hitlerio gaujas, padėdami Jungtinėms Tautoms.

Tą jų kovą atžymėjo Jungtinių Valstijų Valstybės 
Sekretorius Cordell Hull 10 d. gruodžio, 1942 metais, ka
da jis tarpe kitko pareiškė: “Jungtinių Valstijų vyriau
sybė seka nepertraukiamą pasipriešinimą Albanijos tau
tos prieš Italijos okupacijos jėgas. Reikšmė įvairių par
tizanų grupių, veikiančių prieš mūsų bendrą priešą Al
banijoj, yra didelė ir sveikintina.”

Taip pat kalbėjo Anglijos užsienio ministeris Antho
ny Edenas ir Tarybų Sąjungos užsienio ministeris V. Mo
lotovas. Anglijos generolas M. Wilson, kuris komanda
vo Jungtinių Tautų jėgas Italijos fronte, lapkr. 12, 1944 
m., sveikino Albanijos partizanus ir jų Liaudies Armiją, 
kovojančią už Jungtinių Tautų laisvę.

Bet kada Albanija prisiuntė savo atstovus į Taikos 
Konferenciją, tai Anglijos ir Jungtinių Valstijų diplo
matai, kaip ir jų vienminčiai atsisakė Albaniją priimti.

Kodėl? Todėl, kad Graikijos fašistai padavė skun
dą, kad Albanijos vardu buvo paskelbtas Graikijai ka
ras. O kas tą karą paskelbė? Nagi tas Italijos karalius, 
su kuriuomi britai ir šiandien draugauja ir Mussolinio 
sudaryta kvislingų valdžia, priešakyj su Shefqet Ver
laci.

Sovietų Ukrainos atstovas D. Manuilskis sakė, kad, 
jeigu dėl Albanijos kvislingų negalima ją priimti į Tai
kos Konferenciją, tai kaip tada ten gali būti Francijos, 
Belgijos, Holandijos ir eilės kitų šalių atstovai,^ kurių 
kvislingų valdžios buvo karo padėtyj su Sovietų Są
junga, kurių armijos kariavo prieš Sovietų Sąjungą?

Gi Albanijos partizanai kariavo mūsų pusėj, o vė
liau ji organizavo armiją iš 70,000 vyrų, vadovystėj savo 
tautos vado gen. Enver Hofha ir padėjo mums. Albani
jos armija daug nacių nudėjo, suėmė 55,000 hitlerininkų 
kareivių ir oficierių į nelaisvę, nepaisant, kad ji pati 
turėjo prarasti 28,000 vyrų.

Kodėl tokis nusistatymas linkui mažytės Albanijos? 
Kodėl jos klausime išnyko pas ponus Evattus “meilė lin
kui mažų tautų”? Todėl, kad Albanijos liaudis nori gy
venti laisvai, kad ji nacionalizuoja žemę ir industriją, 
kad ji nori pati valdyti savo šalį ir tvarkyti gyvenimą 
be ponų ir kapitalistų!

KAS DAROMA SU IŠDA
VIKIŠKAIS “KOMEN
TATORIAIS”?

Žymusis žurnalistas ir 
radijo komentatorius, Wm. 
L. Shirer, rašo praeito sek
madienio Herald Tribune 
straipsnį, keliantį tūlus ne
malonius klausimus mūsiš
kiam justicijos departmen- 
tui. Jis klausia: kas daro
ma su teisimu ir baudimu 
išdavikiškų radijo komen
tatorių, transliavusių iš 
Berlyno radijo stoties hit-į 
lerines tiradas? Pagaliau c 
kur dabar jie? %

Kaip žinoma, 1|943 m. bir- į 
želio 26 d. Jungt. Valstijų! 
federalinė • džiūrė surado 
kaltais aštuonis amerikie
čius, tarnavusius fašistams, 
— kalbėjusius per fašistų 
radiją į angliškai kalban
čiuosius (ypačiai amerikie
čius) karius ir civilinius 
žmones. Iš tu aštuonių 
šiandien težinomas likimas 
tik vieno — Wilhelm Kal- 
tenbacho. Šį Raudonoji Ar
mija sučiupo Berlyne ir įki
šo į koncentracijos stovyk
lą. Ten jis neseniai mirė.

Kaip esama su kitais? 
Štai jie: Robert H. Best, 
Miss Constance Drexel, 
Max Otto Koischwitz, Jane 
Andreson, Douglas Chand
ler, ir kt.

Vyriausiai Mr. Shirer 
klausia: kur dabar Donald 
Day, tasai Chicago Tribune 
“išgarsėjęs reporteris,” Ta
rybų Sąjungos šmeižikas, 
lietuviškų Naujienų ir 
Draugo numylėtasis, kuris 
karo pabaigoje buvo Berly
ne ir iš ten per rądiją trans
liavo prakalbas, garbinan
čias nacius ir smerkiančias 
Tarybų Sąjungą ir Jungt. 
Tautas ?

Karo pradžioje Chicago 
Tribune leidėjas, pulkinin
kas McCormick’as, pasakė 
Donald Day’ui: kai tik Hit
leris paims Maskvą, tuo
met tu, Donaldai, būsi pas
kirtas vyriausiu mūsų dien
raščio korespondentu Mas
kvoje; tu tvarkysi ten mū
sų biznį.

Nesulaukė to p. McCor
mick, nesulaukė Donald 
Day. Bet kur gi dabar yra 
Donald Day? Kur kiti mū
sų šalies išdavikai ?!

Šiuo atžvilgiu, tenka pa
sakyti, britai kur kas buvo 
apsukresni: jie savo išdavi
kus, John Amery ir William 
Joyce (“lordą Haw How”) 
suėmė, teisė, nusmerkė pa-1 
karti ir pakorė.

Turime sutikti su Mr. 
Shirer’iu, kad šiuo požvil
giu mūsų krašto teisėtumo 
girnos sukasi labai, labai lė
tai, — beveik taip pat, kaip 
apatinis jų akmuo.

iš esmės tai bus vienas suva
žiavimas. Fondas, kuriam va
dovauja kn. Končius, taip su
lipęs su visa klerikalų veik
la, kad jis yra kaip ir dalis 
jų bendro aparato.

“New Yorke, kaip matote, 
įvyks labai didelis klumpių 
suliesimas. Klerikalai, social
demokratai ir smetonininkai 
dar kartą užriaumos ‘varde 
visos tautos.’ Toną tam jų 
kermošiui, žinoma, duos kle
rikalai. Jie, mat, 
raujaučia srove.

“Bendro Fondo 
labai prasti. Mat,
metų jie nebegaus pinigų iš 
valdžios. To fondo bosai ir jų 
politiniai prieplakos jaučiasi 
kaip prieš kokią katastrofą. 
Jiems verkiant reikia daryti 
naujus planus ir kelti naują 
aliarmą, kad sumobilizuoti 
savo aveles, štai, kodėl su
gretinta abu suvažiavimai. 
Visiems jų Saliamonams bus 
didelio galvosūkio.

“Demokratiniai Amerikos 
lietuviai labai gerai supran
ta, kad tai reakcininku koa
licijai nei per nago juodyme- 
lį nerūpi Tarybų Lietuvos 
žmonių šelpimas. Jie yra 
priešai lietuvių tautos. Prieš 
Tarybų Lietuva jie nusistatę 
atombombiškai. Jiems rūpi 
tik šelpimas savų kraujabro- 
lių, gyvenančių Vokietijoje. 
Jiems rūpi kuo daugiausia tų 
tipų parsitraukti Amerikon.”

raščio pastogės: Jei Čiang- 
kai-šeko valdžia pravestų 
Chinijoje tokias žemės re
formas, kokias pravedė 
liaudies (Yunano) valdžia, 
jei Čiang-kai-šeko vyriausy
bės aparatas būtų sudemo- 
kratintas, jei Chinijos liau
džiai būtų suteiktos plačios 
teisės, tuomet nebeliktų jo
kio pagrindo civiliniam ka-! World War II, seeking to re
mi !

Ai supi antate tai, ponai spectable 
republikonai?!

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

VETERAN ORGANIZATIONS
of every description will be 

trying to win the most import
ant bloc of citizens in the land 
come autumn. More than 200 
veteran organiations will be 
wooing the 13,000,000 men 
and women who fought

emit them into the respective, 
though not all necessarily re- 

, servicemen’s orga
niations.

Žinoma, Kad Galime
Anądien kalbėjau Laisvė

je apie planus rudenio dar
bams. Nurodžiau bent ke
lias darbo šakas, kuriomis 
mūsų pažangiosios organi
zacijos turėtų susirūpinti. 
Aišku, nesuminėjau visų 
darbo šakų, nes tai neima- 
noma. Vienos kolonijos už
siims daugiau vienais dar
bais, kitos kitais, — tai pri
klausys nuo jų noro, nuo jų 
jėgų, nuo sumanumo.

Jei mes pažvelgsime 
bent dvidesėtki metu at
gal, mes rasime labai daug 
lietuvių kolonijų, kuriose 
tada žymus veikimas buvo 
scenos vaidyboje. Senesnie
ji scenos veikalai, kurie 
buvo Amerikoj išleisti, tū
lose kolonijose beveik visi 
buvo suvaidinti. Daugelis 
veikalų ir gautų iš Lietu
vos buvo suvaidinta. Lietu
viškoji publika buvo įpra
tus eiti i tokius lietuviškus 
vakarus, ji rasdavo juose 
pasitenkinimą.

Tačiau, kai laikai vienaip 
ar kitaip pakitėja, tai paki
tėja ir mūsų darbai. Būna 
atsitikimų, kad ir žagrė iš
virsta iš vagos, kad ir bal
tas pyragas, kai kasdien jo 
gauni, pasidąro nebeska
nus. Gal taip atsitiko ir su

TĘSIS APIE TRIS 
MĖNESIUS

Herald Tribune 
pondentas Paryžiuje John 
C. Metcalfe rašo, kad, . jo 
nuomone, dabartinė taikos 
konferencija Paryžiuje gali 
tęstis mažiausiai tris mė
nesius.

Sakoma, tūli konferenci
jos dalyviai nęrį konferen
ciją pertraukti, duoti jos 

i nariams atvėsti, ir paskui 
vėl susirinkti ir ją baigti. 
Tam pritarianti ir Anglija.

Bet mūsų valstybės sek
retorius p. Byines piisimy- masu scenos darbais, vaidy- 
gęs reikalauja konferenciją ” 
tęsti, ligi ji užsibaigs. C ' ‘

Kaip į tai žiūri tarybų gį šiandien tai autori-

KAM JIE NUKĖLĖ 
SAVO SUVAŽIAVIMĄ?

Dienraštis Vilnis rašo:
“Bendro Amerikos Lietu

vių Fondo (kun. Končiaus) 
suvažiavimas turėjo įvykti 
pradžioje sekamo mėnesio. 
Šiomis dienomis tą fondą re
mianti spauda staigiai prane
šė, kad suvažiavimas įvyks 
18 dieną spalio, New Yorke. 
Kodėl tas suvažiavimas nu
keltas ? v

“Dalykas, žinoma, ne ta
me, kaip tai aiškina Naujie
nos. Jos riečia, kad rugsėjo 
pradžia suvažiavimui nepa
togi, nes tuomet ‘traukiniai 
būna užsikimšę.’ Tai žiopla 
pasaka.

“Mes suprantame, kame 
čia šuo pakastas.

“20 dieną spalio, tame pa
čiame New Yorke, įvyksta 
visų lietuviškų katalikiškų 
organizacijų. suvažiavimas, 
kurį šaukia Romos Katalikų 
Federacija. Taigi, abu suva
žiavimai taip sugretinti, kad

IŠBRAUKĖ
Liet. Žinios skelbia, jog 

“T a r p tautinio Raudonojo 
Kryžiaus vykdomasis komi
tetas liepos 27 d. Ženevoje 
paskelbė oficialų išbrauki
mą iš TRK draugijos narių 
Lietuvą, Latviją ir Esti
ją- •

Na, ir kas tokio, kad iš
braukė? Turime atsiminti, 
kad paminėtai įstaigai ne
priklausė nei viena Tarybų 
Sąjungos respublika. Pa
minėtasis Tarp. Raudonasis 
Kryžius karo metu visuo
met turėjo palinkimo dau
giau patarnauti fašistinei 
ašiai, negu Jungt. Tautoms.

Šiuo metu Tarptautinio 
Raud. Kryžiaus rolė pasi
liko visai bereikšmė.

KAS DARYT?
Repu blikonų dienraštis 

“Herald Tribune”, komen
tuodamas apie padėtį Chi- 
nijoj, nukalba nei šį nei tą. 
Jis nenorėtų matyti Chini- 
joj civilinio karo, bet tuo 
pačiu sykiu bijo ten komu
nizmo įsigalėjimo. Jis su
tinka, kad Amerika turėtų 
remti Čiang-kai-šeko val
džią, bet norėtų, kad ši val
džia pravestų gyveniman 
panašias socialines refor
mas, kokias praveda Chini- 
jos liaudies valdžia (komu-

Gal taip, gal ne taip, —

tetiškai drįs pasakyti. O 
betgi, kiekvienas pripažins, 
kas yra buvę gero, tai pasi
lieka atminty ir glūdi tas 
neišgenamas pageidavimas, 
kad gerasis daiktas vėl at
grįžtų, kad juo vėl būtų ga
lima pasigėrėti, pasidžiaug
ti.

Bene taip bus ir su sce
nos vaidyba. Tai kas, kad 
anuometiniai vaidylos sen- 
terėjo, bet reikia prisimin
ti, jog jie turėjo šiek tiek 
patyrimo savo darbe. Jiems 
scenoje jau nedrebėjo pa
kinkliai. Jie ir žodžius vie
nur garsiau, kitur lėčiau 
tarė, kaip kokiame veikime 
tiko, kaip režisierius nuro
dė, kaip veikalas reikalavo. 
Tie anų metų vaidylos turi 
atgrįžti į scenos vaidybos 
darbą ir duoti iš naujo pa
sidžiaugti lietuviškais va
karais lietuviškai publikai. 
Aš nei kiek neabejoju, kad 
lietuviška publika mokės 
lietuvišką scenos vaidybą 
atjausti ir vaidyloms paplo
ti katutes. .

Į klausimą ar galime at
gaivinti scenos vaidybą, aš 
jau drąsiai sakau: žinoma, 
kad galime! Išsiblaškę se
nosios jėgos, buvę scenos 
vaidylos, tesusispiečia at
gal, tepasišaukia numato
mų naujų jėgų, tepradeda 
darbą, — o pasekmės bus, 
kaip būdavo seniau!

Šiemet Liet. Meno Sąjun
ga ruošia meno darbų paro
dą Chicagoje, šaukia lenk
tynėm vaidybos grupes bei 
chorus. Kiek ten tose lenk
tynėse dalyvaus, pamatysi
me, kaip ateis nuskirtas lai-

kas. Bet vieną reikia atsi
minti, kad po šiųmetinių 
lenktynių gali kolonijų 
lenktynės pasirodyti ir daž
niau. Gali kolonijos bend
radarbiauti — vienos kolo
nijos menininkų grupė (ar 
tai vaidyboje ar tai daina
vime) gali atvykti į kitą 
koloniją, o antroji atsimo
kėti tuo pat būdu pirmajai.

Nepamirškime, kad Meno 
Sąjunga turi išleidusi visą 
eile scenos veikalu ir veika
lėliu, kurie dar beveik nie- 
kur nebuvo vaidinti. Ar 
tie veikalėliai prasti, kad jų 
nevaidiname? Ne, jie ne
prastesni už tuos, kuriuos 
mes seniau vaiadindavome. 
Jie tik laukia mūsų, kad 
mes juos paimtumėme ir 
tinkamai parodytume lie
tuviškajai publikai.

Aš šiandien tyčia pažvel
giau į tuos'scenos veikalus, 
išleistus Meno Sąj 
Štai jų vardai:

Prieš Srovę,
Anapus Nemuno,
Aušrelė,
Javai Žydi, , 
Teodolinda, 
Kas Mūs Mamei 

Pasidarė?
Priesaika,
Teismo Diena,
Dėdes Silvestro Kieme
Buvo Klaida, 
Prakeikimas, 
Pergalė, 
Mirties Laižybos. 
Tai vis neseniai 

veikalai ir veikalėliai. Vieni 
vienur kitur sykį kitą vair 
dinti, o kiti visai nevaidin
ti niekur. Laukia jie, lau
kia patekti į vaidylų rankas 
ir tapti parodytais lietuviš
kai publikai.

ungos.

Of the 200 organizations 
soon to start recruiting in full 
blast, it is reported that al
most half are phony, fascist 
or both. The Federal Bureau 
of Investigation is reportedly 
keeping close watch on the 
activities of this group.

—o—
None of the phony lash-ups 

as yet have made any serious 
inroads in the ranks of former 
servicemen. Nonetheless, ma
ny of them are prejyng upon 
the disgruntled serviceman. 
These groups are seeking to 
recruit the ex-Gls by offering 
all sorts of scapegoats for the 
country’s failure to make ade
quate provisions for returning 
soldiers and sailors. They at
tack labor unions, Jews, mi
nority groups and government
al agencies. They tell their 
future converts that these 
groups are to blame for all 
the trouble.

—o— 
of the phony vet 

according to In Fact, 
the following: Amer-

Some 
groups, 
include 
ican Order of Patriots, Chris
tian Veterans of America, 
Military Order of the Liberty 
Bell, Veteran & Patriots Fede
ration of Labor, American 
Shores patrol, Inc., Veterans 
Industrial Assn., United Ve
terans Political Party, Protest
ant War Veterans, St. Sebast
ian Brigade (Coughlin outfit), 
Servicemen’s 
Plan, and 
tionalist 
WW1I.

Reconstruction 
the pro-fascist Na- 
War Veterans of

—o— 
other side of the

išleisti

Josephus

O. A. KNIGHT, Int. Oil 
Workers, CIO, prezidentas, 
pirmininkaus unijos konvenci
joj. Ji prasidės rugpj. 12-tą, 
Fort Worth, Texas.

On the 
ledger only one World War 
Il-created organization offers 
any serious competition to the 
firmly, entrenched American 
Legion and Veterans of For
eign Wars. This is the Amer
ican Veterans Committee, 
which claims 60,000 members 
in 560 posts scattered through 
44 of the 48 States. Offering 
itself as the answer to pro
gressive minded veterans, the 
A VC is now campaigning for 
1,000,000 new members, -e —o---

The American Legion still 
remains at the top of the list 
of veterans organization. It is 
the biggest, the richest and 
most influential group. Un
fortunately it is dominated by 
big business. World War II 
veterans who joined the legion 
in the hope of ousting the 
corrupt old-timers have been 
shunted aside. Their influence 
is still nothing.

—o—
Next to the Legion in size 

and influence is the Veterans 
of Foreign Wars. The WFW 
is open only to those who 
served overseas. It is not as 
reactionary as the Legion, 
but by no means liberal. Its 
national officers claim almost 
1,000,000 ex-GIs.

—0---
Another organization which 

has figured in veterans circles 
is Amvets, American Veterans 
of World War II. It claims a 
membershrp of 20,000. This 
group Is already split in a 
three way internal 
section is openly 
and pro-fascist, 
group follows a
Thomas line. The third group, 
and the strongest, hews to the 
middle and takes no position 
on vital issues.

—°.—
Another group deserving 

the title of a progressive vet 
outfit is the Nat’l Conference 
of Union Labor Legionnaires. 
It is affiliated to the Amer
ican Legion and composed of 
union posts. It has adopted a 
long list of liberal resolutions 
urging extension of OPA, 
passage of anti-poll tax and 
permanent FEPC laws.

Alaskos briedžių 
didumas

Alaskoje esantieji brie
džiai skaitomi didžiausiais 
laukiniais gyvuliais Ame
rikoje. Nuo žemės iki pe
čių jie kartais esti septynių 
pėdų aukštumo, sveria dau
giau kaip pusę tono; jų ra
gai būna išsiplėtę per 6 ii 
pusę pėdas.

4

fight. One 
anti-labor 
A second

Norman
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Amerikoje Dar Yra Keistų 
Įstatų, Atsuktų Prieš 

Moteris
(Susan B. Anthony, II-ji, Amerikos Moterų Kongreso 

konferencijoj, greta kitko, raportavo mūsų šalyje esant 
dar daugelį keistų įstatų, kurie pančiuoja moterį ir sta-
to ją antraeiliu piliečiu.)

gia pervedimus jos atskiro 
nejudomo turto.

Aštuonios valstijoj pave
da vyrui kontrolę abiejų 
bendro turto laike vedybi
nio gyvenimo, nežiūrint, 
kiek žmona būtų prie to 
turto įsigijimo prisidėjusi.

Penkios valstijos reika
lauja vedusios moters gau
ti teismo leidimą vesti at
skirą nuo vyro prekybą.

Trys valstijos reikalauja 
vyro sutikimo moteriai už
siimti prekyba ir jai pasi
laikyti sau tame biznyje* 
gautus uždarbius.

Šešios valstijos prirokuo- 
ja žmonos asmeniškus už
darbius prie bendro turto, 
kurio kontrolė yra pavesta 
vyrui.

Penkiolika valstijų duoda 
moteriai teisę atskiros nuo
savybės, bet nerokuoja at
skira nuosavybe laike vedy
binio gyvenimo jos gauto 
uždarbio.

Penkios valstijos riboja 
moterų skyrimą adminis
tratoriais ir globėjais.

Šešios valstijos riboja 
moterų skyrimą tokioms 
pareigoms joms ištekėjus.

Trijose, valstijose moters 
testamentas pasinaikina su 
ištekėjimu.

Vienoje valstijoje vyras 
gali gauti mokestį už nete
kimą žmonos patarnavimo 
žmoną kur sužeidus.

Tačiau visose valstijose 
yra įstatai, kurie moterį, 
nors ir neskaito pilnu žmo
gumi, paliečia. Tai bausmės 
už prasikaltimus. Jeigu ji
nai papildo prasikaltimą 
prie vyro, daleidžiama, kad 
jinai papildžiusi jam dalei- 
dus ar jo spaudžiama ir 
suprantama, kad ir jis bau
stinas.

Taip ilgai, kaip ilgai to
kie prieš moteris įstatai pa
silaiko bile kurioje valsti- 
joje mūsų šalyje, jie. jam- 
žiną teoriją, buk moterys 
esančios antraeiliais žmo
nėmis. Taip ilgai, kaip il
gai moterys negali kontro
liuoti savo uždarbio Geor
gia valstijoje, Pennsylva- 
nijos moterys nėra laisvos. 
Dėlto prašalinimas tų įsta
tų yra pamatiniu žingsniu 
link moterų teisių būti lais
vu ir lygiu žmogumi. Rei
kia prašalinti tuos įstatus, 
kad moterys galėtų eiti tais 
keliais, kurie veda į “nau
dingumą ir garbę” ir tuomi 
tiesti pamatus pilnai eko
nominei, politinei ir socia- 
lei laisvei.

Tenka, tačiau, pabrėžti, 
jog valstijose yra daugelis 
įstatų, kurie apsaugo mo
teris, naudingų darbinin
kams įstatų, už kuriuos 
darbininkai ir moterys ko
vojo nuo 1847 metų, kada 
pirmasis ribąvimo darbo 
valandų įstatas buvo pra
vestas. Valstijų įstatai nu
statymui valandų, algų ir 
kitų darbo sąlygų mote
rims yra būtini ir svarbūs 
faktoriai pakėlime ekono
minės moterų padėties. Tie 
svarbūs moters apsaugos

Kiekviena moteris žino 
esanti žmogumi ir nori tei
sių, kad su ja elgtųsi gerb
tinai, kaip su žmogumi. 
Vienok mūsų šalies dauge
lio valstijų įstatai ištekėju
sią moterį nebepripažįsta 
esybe.

. Dar yra užsilikusi feoda
linių įstatų teorija, kad ve- 
deybos sunaikina moters 
asmenybę. Tūli iš tų įstatų 
principų yra sekami:

Asmeninė moters nuosa
vybė tampa nuosavybe jos 
vyro. Ant jos uždedama pa
reiga aptarnauti vyrą. Jos 
uždarbiai nuo kito asmens 
priklauso vyrui. Jai nelei
džiama įeiti į amatą ar pre
kybą jos pačios vardu. Jo
sios aprėdalai ir gražmenys 
laikotarpiu jos vedybinio 
gyvenimo būna savastimi 
vyro. Pajamos iš bendros 
abiejų industrijos yra sa
vastimi vyro. Moterį kam 
sužeidus, vyras turi teisę 
išrinkti mokestį už neteki
mą jos uždarbio ir patar
navimų.

Tėvas yra natūraliu glo
bėju nepilnamečio vaiko ir 
vienintelis turi teisę skirti 
globėją. Ištekėdama, mote
ris praranda savo namus, 
apsigyvena vyro namuose. 
Moters testamentas panai
kinamas jos ištekėjimu ir 
ištekėjusi moteris negali 
padaryt vertingo testamen
to. Moterys negali tapti ad
ministratoriais ar globėjais 
po ištekėjimo. Moterys ne
gali būti grand ar papras
tųjų teismų džiūrėse.

Pirmoji moterims teisių 
konvencija įvyko 1848 me
tais. Ji pradėjo kovą prieš 
tokius suvaržymus moterų 
senybiniais įstatais. To pa
sekmėje, ištekėjusios mo
ters gyvenimas šiandien 
neuždengiamas visuotina 
tamsos užlaida, kokia buvo 
jai pagaminta senybinės fe
odalų sistemos. Tačiau kova 
tebeina ir šiandien, kadan
gi visose valstijose yra už
silikę kai kas iš senųjų jas 
varžančių įstatų. Faktinai, 
1946 metais dar yra apie 
vienas tūkstantis valstijinių 
įstatų, kurie diskriminuoja 
moteris. Pavyzdžiui:

Septyniolika valstijų neį
leidžia moterų teisėjaįs-ju- 
ristais.

Keturios dešimt • vienoje 
valstijoje ištekėjusios mo
ters privatiškas butas pri
klauso nuo jos vyro. Tiktai 
prireikus atsiskirti, pripa
žįstama jai teisės atskirai 
gyventi, užsiimti.

Penkiolikoje valstijų mo
tina gali būti natūraliu glo
bėju jos vaiko tiktai tada, 
jeigu tas vaikas yra prigy
ventas su svetimu, ne su 
vestuoju vyru. Trijose iš tų 
motina už tokį kūdikį įka
linama, jeigu jinai neįvar
dina kūdikio tėvo. Įvardi
nus, jisai palieka natūraliu 
globėju.

ry Keturios valstijos riboja 
z abelnus ištekėjusių moterų 

kontraktus.
Penkios valstijos panei

įstatymai būtų visai nu
šluoti, jeigu praeitų taip 
vadinamas “Lygių Teisių 
Priedas”. (Čia buvo kalba
ma apie Equal Rights Am- 
endmentą, kuris neseniai 
tapo Senato atmestas dėka 
žmonių veiksmams prieš jį. 
— Sk. Ved.). Tasai prie
das, iškeltas National Wo
men’s Party, buvo tiesiogi
ne ataka ant darbininkių.
Jis siekė panaikinti visokį 
tarplytinį skirtumą.

Amerikos Moterų Kong
resas siekiasi tiktai panai
kinimo d i s k r i minacijos 
prieš moteris. Minėtasis 
priedas, kokį siūlė Moterų 
Partija, nemoksliškai ir 
apgavingai lygino moterį 
su vyrais. Jeigu tas priedas 
būtų praėjęs, pavyzdin, bi
le koks įstatymas duodąs 
motinysės pagalbą mote
rims būtų buvęs nelegalus, 
nes nėra motinystėje pagal
bos vyrams.

Amerikos Moterų Kong
resas savo konvencijoj pri
ėmė rezoliuciją, kuria pasi
sakė darbuotis už priedą 
prie Jungt. Valstijų konsti
tucijos, bet už tokį, kuris 
panaikintų diskriminaci
nius prieš moteris įstatus, 
tuo pačiu sykiu išsaugojant 
tuos įstatus, kurie yra mo
terims naudingi.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Rugpjūčio 7-tą dieną atsi

buvo LLD ŽO-tos kuopos Mo
terų Skyriaus susirinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Moterų Skyriaus komiteto ir 
Įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir prilipti.

Moterų Skyriaus pirminin
kė, drg. A. Maldaikienė, pra
nešė, kad lankė vieną sergan
čią narę drg. B. Kastravickie- 
nę ir Įdavė dovaną nuo Mo
terų Skyriaus. O drg. B. Kas- 
travickienė ačiuoja. Moterų 
Skyriaus draugėms už atlan- 
kymą jos ir už dovaną. Mote
rų Skyriaus narės linki drg. 
B. Kastravickienei kuo grei
čiausiai pasveikti.

Moterų Skyriaus iždininkė, 
drg. O. Mikolojunienė, pra
nešė, kad pasiuntė auką iš 
Moterų Skyriaus iždo aukotą 
$5 dėl Sov. Rusijos vaikučių. 
Ir. dd. A. Mačiukienė ir O. Mi
kolojunienė pridėjo po $1, tad 
viso pasiuntė $7.

Lietuviai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinio skyriaus at
stovės pranešė, kad baigiama 
surinkti $1,000.00 įrengimui 
Vilniuje Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Instituto. 
Ir kad vėl pasiuntė Į centrą 
kelius didelius baksus čevery- 
kų ir drabužių.

Kadangi šiemet sueina 10 
metų, kai susiorganizavo mū
sų vietos Moterų Skyrius, tad 
šiame susirinkime nutarta su
rengti vakarienę atžymėjimui 
jojo gyvavimo. Vakarienės lai
kas yra skiriamas rugs. 28-tą 
dieną. Į komisiją apsiėmė mūs 
geriausios gaspadinės, kurios 
visuomet pagamina skanią va
karienę, tad nėra abejonės, 
kad ir šį sykį bus pagaminta 
skani vakarienė. Kaina yra 
skiriama $1. Ir Moterų Sky
rius prašo kitų organizacijų 
nieko nerengti virš minėtą die
ną, o visiem dalyvauti mūs 
rengiamoje vakarienėje.

Yra draugų “Laisvės” skai
tytojų, kurių prenumeratos 
pasibaigė ar greitai pasibaigs, 
tai mes, Moterų Skyriaus na
rės, prašome tų draugų atsi
naujinti savo prenumeratas

Jaunučiai Daržininkai
New Yorko miesto cent

re, tarp 64th ir 68th Sts. 
yra įsteigtas vaikams pa
vyzdinis “žemės ūkis.” Į 
daržininkystę linkę vaikai 
čia gali auginti daržoves ir 
žolynus.

Vaikus priima nuo 7 me
tų amžiaus, bet broliukus 
ar sesutes narys “daržinin
kas” gali atsivesti ir visai 
mažyčius, bile tik jis ar ji
nai gali juos suvaldyti nuo 
“kazokėlio” po daržą.

Kiekvienas priimtasis 
gauna penkių per 10 pėdų 
plotą daržo, už kurio įdir
bimą ir derlių jis pats at- 
sakomingas. Priedams, jis 
pagelbsti apdirbinėti bend
rus, didesnius plotus, ant 
kurių išaugintomis gėrybė
mis dalinasi.

Vaikai didžiuojasi gerai 
įdirbtu ir derlingu savo 
“lauku.” Jų nereikia ra
ginti. Jie tarpusavyje be
veik niekad nesipeša, nes 
užimti rimtu darbu, nėra 
laiko menkniekiams ir bar

niams. Išeina jie daug iš
mokę, sveikame ir naudin
game darbe praleidę vaiky
stę, jos liuoslaikį.

Nelaimei, tokia naudinga 
vietelė randasi tik viena a- 
pylinkėje, bet ir vien tik tai 
apylinkei ji permaža. Tų 
“laukų”, sako jų vedėja 
Florence Miller, gauna tik 
450 vaikų, tad visuomet a- 
pie pusantro šimto yra lau
kiančių savo eilės.

Kada nors, kai žmonės 
turės viską savo rankose, 
kiekviena susiedija galės 
turėti tokius darželius vai
kams, kur vaikai naudinga
me žaisle praleis laiką, iš
moks mėgiamiausių darbų- 
amatų žaisdami, nejučio
mis. Ir užaugę galės tokius 
darbus gauti. Tada turės 
pranykti valkatystė ir dau
gelis kalėjimų, taipgi su 
tuomi surišti užsiėmimai. 
Bet džiaugsis tie, kurie jau 
šiandien įmato naudą iš or
ganizuoto, šviečiamojo vai
kų ir jaunukų auklėjimo, 
kurie to reikalauja, už tai 
kovoja savo susiedijose.

N.

Moteriškė, Kurių Pažįstu 
Tiktai iš Paveikslo

Moteriške, kurią aš pažįs
tu tiktai iš jos paveikslo

Šio apsakymėlio moteriš
kę aš pažįstu tiktai iš jos 
paveikslo. Jis kabojo pre
fekto namuose, pačioje 
Franci jos širdyje.

Veidas tos moters pa
veiksle atrodė apie 30 metų 
amžiaus. Gražus veidas, pil
nas patrauklumo — užsi-, 
mąsčiusiomis ir pilnomis 
gyvumo juodomis akimis, 
siaurais antakiais, maža 
dailios formos nosimi ir 
gražiai švelniomis lūpomis. 
Jos stori, minkšti plaukai 
sušukuoti į karūną virš 
plačios, ryškios kaktos. Ji 
dėvėjo paprasta bliuze po 
tamsiu, neprašmatniu kos
tiumu. Kitame paveiksle 
matėsi ta pati moteris bal
tame profesionalės kostiu
me, prie mikroskopo.

Ji vadinosi Maja Bartel. 
Ir ji mirė fašistų krosnyje 
kovo mėnesį, 1943 metais, 
jos pasišventusį žmonėms 
gyvenimą nužnybus vos su
laukusios 37 metų amžiaus.

Iš pat mergiščios dienų 
Maja troško tapti bakterio
logu. Ji neturėjo pinigų, bet 
jinai buvo pilna jaunatvės 
energijos. Jinai dirbo par
davinėtoja kailinių krautu
vėje, o vakarais studijavo— 
įtemptai, karštai ir galų 
gale išlaikė kvotimus — 
bakteriologu! Iš pradžių ji
nai dirbo viename ' Pary
žiaus distriktų. Vėliau ji 
gavo darbą Champ Rose 
Sanatorijoj.

Jinai būtų galėjusi tenai 
dirbti ramiai, patenkinta
— bet Maja buvo kovotoja
— tikra kovotoja. 1928 
metais ji įstojo į Francijos 
Komunistų Partiją. Jos ei
lėse jinai pašventė visas 
savo pastangas ir laiką idė
joms, kurias ji laikė reika
lingomis ir teisėtomis žmo
nėms.

Ji buvo nare Populiarės 
Pagalbos Draugijoje ir vei-

per Moterų Skyriaus “Lais
vės” agentę įrg. M. Kazlaus
kienę, 346 Clinton St.

Moterų Skyriaus Korespon
dentė. O» G. 

kė Francuzių Merginų Uni
joje. Vėliau jinai stojo 
veikti Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą Pasauliniame Mo
terų Komitete. Tapo pažy
mėtu asmeniu. Gręsiant ka
lėjimu, jinai paspruko Bel- 
gijon, kur jinai stojo dirbti 
Raudonosios Pagalbos or
ganizacijoj, gelbstinčioj po
litinius kalinius.

Belgijoj jinai savo veikla 
taipgi patraukė fašizmo 
patronų atydą. Tačiau ne
atsižvelgdama į persekioji
mus jinai dirbo tuos dar
bus, kuriuos jos sąžinė jai 
diktavo esant būtinais. Ki
lus Borinage distrikto 
streikui Belgijoj, Maja bu
vo areštuota ir nuteista ke
turis mėnesius kalėti už 
veiksmus tame streike. Po 
atbuvimo kalėjimo, ją pri
vertė apleisti Belgiją. Ji su
grįžo Franci j on.

Franci jo j, 1932 metais, ji 
susitiko ir susivedė su 
Jean-Francois Bartel ir 
kartu su juo darbavosi 
žmonių gerovei.

Fašistams užpuolus Is
panijos republiką, 1936 m. 
vasarą, Jean-Francois tuo
jau išskubėjo pagelbėti lai
svajai Ispanijai, kur jis į- 
gijo pagarbą kaipo vienas 
iš drąsiausių kovotojų 
prieš fašistus.

Maja neatlaidžiai darba
vosi pagelbėti Ispanijos 
žmonėms. Iš savo asmeniš
kų patyrimų jinai rašė 
Francijos spaudoje apie ka
rą Ispanijoj, kiekviename 
rašte įkaitindama fašizmą. 
Ispanijoj karui pasibaigus, 
jiedu abu sugrįžo Franci- 
jon, liūdėdami dėlto, kad 
fašizmas ir išdavystė lai
mėjo.

Prasidėjui karui, 1939 
metais, jiedu vėl išėjo ko
vos keliais. Vyra išėjo į 
frontą. Franci j a buvo iš
duota, o sugrįžtantieji na
mo patrijotai pateko į na
gus Petain ir Lavalio šni
pams ir Vokietijos Gesta
pui. Jean - Francois išvy
ko iš Paryžiaus stoti į po
žeminių kovotojų organiza-

(Pabaiga 5-me pusi.)

Pikietuoti, Kovoti Nėra 
Saldu, Bet Taip Pa! 

Nesaldu ir Alkti
(Kai pelnagrobiai nejaučia žmoniškumo ir nesu

pranta žodžio, jiems pertikrinti liekasi dar viena prie
mone — streikas. Kelios nemalonių prietikių ir gilaus 
susipratimo paakstintos moterys gali iššaukti banguo
jantį masinį judėjimą.)
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vieną draugę išeiti į pikie- 
tą. Jau ir būrys.

Pirmąjame susiedijos 
streike pikietuoti išėjo 10 
moterų ir grupė vaikų. E- 
sančias arti viena kitos bu- 
černes viena pora atpikie- 
tuoja dvi. Bet atpikietuok 
viena pati per visą dieną, o 
ir tai tik kelias krautuves 
apteksi viena diena.

— Sušaukti masinį mitin
gą, — kaž kas pasiūlė.

— Puiku! — atsiliepė ki
tos.

Atspausdino lapelius, iš
nešiojo po turgų. Į pirmą 
masinį susirinkimą suėjo 
apie 500 publikos. Vieni tik 
pasiklausė kalbėtojų ir nu
ėjo sau nežinomi. Grupė į- 
stojo į Vartotojų Tarybą. 
Iš čionai ir abelnai iš veiki
mo susiedijoje per apie po
rą savaičių taryba augo. 
Sekamame susiedijos iš
stojime pikietuoti prieš 
aukštas mėsos kainas jau 
dalyvavo keli desėtkai mo
terų ir vyrų.

Tas pats bučeris, kuris 
pirm to atėmė mėsą už pa
klausimą kainos svarui, iš
dėstė kainaraščius ant visų 
rūšių mėsos. Tos kainos bu
vo jau panaikinto OPA 
buvusios lubinės. Netoliese 
esąs pieno produktais pre
kiautojas, be jokio barnies, 
uždėjo sviestui kainą 65 
centus vieton buvusios už
keltos iki 90 centų. Daug 
kas kita žymiai nupiginta.

Tačiau nespėjo dingti iš 
turgaus moterys su šūkiais 
ir lapeliai, prasišalino pi- 
kietas ir kainos vėl pradėjo 
palaipsniui augti. Reikia 
pasirinkti vieną iš dviejų — 
kovoti ar alkti.

Moterys neleis šeimoms 
alkti, nei alks pačios. Jos 
veiks. Tačiau kada nors jos 
prieis išvados, jog rimtiems 
žmonėms nėra prasmės 
gentkarčių gyvenimą išeik
voti veltui, kovai už trupi
nius nuo perteklingo iš
naudotojų stalo. Tą dieną 
moterys, kartu su kitais 
žmonėmis iš liaudies, išeis 
į paskutinį pikietą — į pi- 
kietą iki laimėjimo visko į 
savo rankas. Giedrė.

Anglijoj Moterys 
Diskriminuojamos

, Pašto Darbininkų Unija 
neseniai pasisakė prieš ve
dusių moterų darbą. Ki
tuose civilės tarnybos sky
riuose taipgi neįleidžia mo
terų. Tik mokytojauti lei
džia, ^kadangi stokuoja mo
kytojų.

Dėl ' stokos darbininkų, 
industrijoj moka moterims 
arti tiek, kiek vyrams. Bet 
visur kitur, pavyzdžiui, mo
teriai architektui, vyriau
sybė siūlo mažiau mokes- 
ties už tokį pat darbą.

Anglijos valdžią, kaip 
žinia, yra socialistų ranko
se. •' ’

— Pamislykit! Tik pa
klausiau po kiek svaras 
mėsos. Už tai jis ištraukė 
jau suvyniotą gabalėlį iš 
mano rankų ir pradėjo ma
ne kolioti. Prie ko priėjo
me! Nebevalia klausti, už 
ką mokame savo vyrų sun
kiai uždirbtus pinigus, — 
karštai kalbėjo, graži, jau
na moteris.

Ją galėtum paskaityti už 
mergiščią. Bet į jos sijoną 
įsikabinusi mažytė dukrelė 
kartoja “mommy, mom
my”, numanydama, jog su 
jos mamyte kas negero.

Greta jos mažasis kūdi
kis vežimėlyje, dabar ant 
visko ten gaspadorius, ra
gavo neluptas žalias bulves 
ir viską kitą, rastą punde
liuose prie savo kojų. Jam 
dabar gadynė — mama už
imta, nieko nedraudžia. Ra
gauja jis viską, o kas ne
skanu, purkščia lauk.

Kitos jaunos moterys, ir 
ne visai jaunos, pradėjo 
burtis aplink įžeistąją.

— Nei saiko nei rube- 
žiaus nebeturi, — skundė
si kita, — už šį gabalėlį 
steiko sumokėjau virš dvie
jų dolerių.

— Kiek sveria?
— Nespėjau nei pamaty

ti, — sako steiko savininkė, 
— lėkdinte perlėkdino per 
svarstykles.

— Už sviestą reikalauja 
190 centų, kad juos kur....

Visos buvo įpykusios. Vi
sos turėjo skundų.

— Kodėl nedaryti kas 
nors, kaip kitur?

— O kas čia darys?
— Mes.

• Nuo atimto-gabalėlio mė
sos už paklausimą kainos 
svarui prasidėjo kalbos ir, 
pagaliau, išsivystė streikas 
protesto prieš aukštas kai
nas. Ta mintis susikristali
zavo visoms nuėjus į Dar
bo Partijos būstinę pasitar
ti.

Nutarti gerą dalyką nė
ra lengva, įvykdyti dar 
sunkiau. Nuo pykčio priė
jus nutarimo streikuoti, 
reikia pikietų, reikia komi
teto eiti pas bučerius, mo
bilizuoti susiediją, infor
muoti žmones, šaukti ir ve
sti susirinkimus.

Kebliausia su pikietu. 
Jaunosios visos turi mažus 
vaikus. Senosios turi skau
damas kojas, silpnas širdis, 
kitokių bėdų.

— Kas ateisite pikietuo- 
ti? — šaukia pirmininkė.

Iškilo rankos jos pačios 
ir dar vienos.

— Pikietuosime paromis. 
Reiškia, tik vieną krautu
vę galėsime pikietuoti. Ku
rią?

Atsirado daug pasiūly
mų. O reikalas tuos pasiū
lymus įvykdyti parodė, kad 
ne tiktai Daratėlė su Pau
lina, bet taip pat ir Ona ir 
Lilija ir Margaret galinčios 
pikietuoti. Kaipgi? Visos 
vešis ir vesis visus vaikus 
su savimi. Visos paprašys 
bent po vieną kaiminką, po
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Kas Naujo Klaipėdoj?

(Tąsa)
— Tilteliai? Ne... kelias ir kelias... 

Čia pat netoli, už trijų trobų, kalniukas 
nedidelis, kai ant kalniuko užlipi, beveik 
visas kaimas matyti.

— Miškeliai?
— Miškų pas mus nėra. Medžių tiek, 

kiek soduose, bet ir tai stervos beveik 
visus kurui iškirto. Mėgsta šilumą. Prie 
kelio, už aikštės liepos dar stovi, keli 
medžiai. Bet jniškelio nėra niekur ir toli 
nėra, visa lyguma plika, iš visų pusių. 
Lomoj truputis krūmų, ir daugiau nie
ko. Su malkomis mums vargas, mėšlu 
kūrenam.

Apsidairė neramiai.
— Kas ten?
— Išeisiu aš, pasižvalgysiu, ar nesusi

gundė sargybinis pažiūrėti, kas aplinkui 
vyksta...

Tyliai išėjo paliai sandėliuką ir klau
sėsi. Vėjas pūtė, gailiai raudojo, blaškėsi 
lomoje, šnarėjo trobų stoguose. Kai va
landėlei nutildavo, girdėjosi prie namo 
sunkūs, ritmingi sargybinio žingsniai, 
sniego girgždėjimas po jo batais. Sugrį
žo.

— Vaikšto, vaikšto sau...
Vyrai lankstė žemėlapį.
— Na, mums jau vykti reikia. Dėko

jam, motin.
— Už ką gi jūs man čia dėkojate? Ma

no Vasia taip pat Raudonojoj Armijoj... 
čia jį, prie kaimo, užmušė...

Žibintas užgeso. Stovėjo prie jų tam
soje.

— Kada gi jūsų laukti?
— Na, tai dar pažiūrėsime.... Kaip va

das sakys, kaip pavyks.
— Kas gi dar turėtų nepavykti.... Tik

tai jūs paskubėkite, paskubėkite, metas 
jau... Mėnesį laukiam, mėnesį tikimės, ir 
tiktai šiandien...

— Ne taip lengva, motin...
— Žinau aš, kad nelengva, bet ir 

mums nelengva... Jau jūs ten, berneliai, 
pasistenkite, griebkitės, kaip pritinka....

Jie tyliai nusijuokė.
— Tai moterėlė...
Kriaučiukienė staiga kažką prisiminė.
— Palaukit, bernužėliai! Yra dar 

vienas dalykas.
— Kas toks?
— Mano troboj jų pats vyriausias, ko

mendantas, girdi... Nieko nėra, tiktai 
vienas sargybinis paliai trobą, jis miega 
su savąja, kaip užmuštas... Arba sargy
binį galima, o jei ne, tai aš jus į trobą 
nuvesiu... tylutėliai, pro stogą... Pagau
site jį po duknomis, kaip kurapką.

Jauniausiam akys nušvito.
— Nagi, vyručiai...
— O tu palauk. Reikia pasitarti.
— Ką čia tartis — ištempti niekšą už 

kuodo ir viskas!
— Kaip kartas... kvailystę padaryti, 

tai visuomet lengviausia. Pašalinsi jį, ir 
kas? Rytą kils triukšmas, praneš į šta
bą, ir atbildės jų čia visa krūva, taip 
kad jau nieko ir nebepadarysi...

— Gal ir taip...
— Nieko sau žvalgybą padarytum! 

Kol kas jie sėdi ramūs, kaip pas poną 
dievą užpečkyje, pats matai, kapitonas 
tik vieno sargybinio saugomas miega 
troboj. Sukelsi nerimą ir viską pagadin
si.

— Oi norėtųsi fricą atvesti į dalinį....
— Palauk, kitą kartą. O šiandieną 

tylutėliai — namo!
— O kur gi tie namai? — susidomėjo 

Kriaučiukienė.
— Taip sakome, motin. Mūsų namai 

toli, o kare savo dalinys, tai namai.
Ji atsiduso.
— Na žinoma.... Namai...
— Kur mums geriausiai eiti? 

linkme vos nepaskendome sniege.
— Aš jums parodysiu tiesiai į lomą, ir 

z už upelio, už upelio. Ten mūsiškiai guli 
nuo paskutinio mūšio nepalaidoti, tai jūs 
atsargiai... O paskui jūs pagal upelį ly
guma nueisite, ten Ochabai, kaimas, ir 

'* Zielencai, tik kad ten taip pat vokiečiai.
— Šitą tai jau mes žinome. Svarbiau

sia, kad čia kur nors neįkliūtumėm.
— Čia tai jūs ramiai eikite, vienas 

sargybinis paliai mano trobą, ir nieko 
daugiau nėra. Pamažėl, kai vėjas tilsta, 

t jūs sustokite, fricas žingsnius išgirs, 
sniegas girgžda.

Paskui ją ėjo trys šešėliai, pasilenkę į 
priekį. Tuojau sustodavo, kai tik ji 
stabtelėdavo.

— Štai ir loma, leiskitės tiesiai že
myn, atsargiai, nes slidu.

— Sudiev, motin. Dėkojame už viską. 
Geras jūs žmogus.

— Likite sveiki, bernužėliai... Tiktai 
pasiskubinkite, pasiskubinkite!

— Jau mes pasistengsime! O jūs ei
kite namo, šalta!

— Nieko man neatsitiks... Įpratau...
Stovėjo prie lomos krašto ir žiūrėjo 

žemyn. Jie sparčiai žygiavo takeliu, vis 
sunkiau buvo galima atskirti sniege jų 
baltų apsiaustų siluetus. Pagaliau susi
liejo tamsoje, išnyko nakties šešėliuose, 
vėjo pustomam sniege. Išnyko, tary
tum jų niekad ir nebūta. Kriaučiukienė 
lėtai, žingsnis po žingsnio ėjo namo. Jai 
atrodė, kad akimirkai buvo nutrūkusi 
nuo grandinės, kad valandėlę atsikvėpė 
visa krūtine, o dabar savo noru grįžta 
prie tos pačios grandinės, kaip šuo, kuris 
pats įkiša galvą į antkaklį. Su neapy
kanta žiūrėjo į tamsius kontūrus savo 
trobos, kurioje miegojo vokietis.su mei
luže, kur reikėjo įeiti ir išgirsti jo šlykš
tų knarkimą.

O kaip gi, knarkė, švilpė pro nosį, kaž
ką murmėjo pro miegus jo merga. 
Kriaučiukienė nusišypsojo su kerštingu 
džiaugsmu. Jau nebedaug to malonumo, 
netrukus viskas pasibaigs. Grįš berne
liai, tiesiai į trobą užeis, kaip kiškį pri
tūpusį vagoje paims, iš po duknų iš
trauks. Pagalvojo, ar išgirs, kai jie eis, 
ar pažadins ją tik savo ėjimu į trobą. 
Bet juk žinojo, kad neužmigs, kad jau 
nebemiegos iki tos akimirkos, kol at
vyks, kol užims kaimą.

Sargybinio žingsniai ritmingai girgž
dėjo po langu, Verneris švilpavo pro no
sį. Viskas buvo taip, kaip vakar, kaip 
užvakar. O juk buvo visiškai kitaip. 
Pirmą kartą, praslinkus mėnesiui nuo 
to laiko, kai žuvo Vasia, moteriškė jautė 
širdyje džiaugsmą. Deja, švytėjo, šildė 
tas džiaugsmas, aukšta liepsna kilo į 
viršų, kad net rankomis reikėjo burną 
užimti, kad nešauktum, neskelbtum pa
sauliui didelės laimės. Tik ji viena ži
nojo — niekas daugiau, niekas daugiau 
kaime. Ji viena žinojo, kad jau dabar 
galima laukti ne taip, kaip buvo laukia
ma iki šiolei, su nepalaužiamu tikėjimu, 
bet be jokio nustatyto laiko. Dabar ga
lėjo skaičiuoti, — kada tai bus? Šian
dieną, rytoj, poryt? Kiek tolio turėjo 
trejetas eiti, kad atvestų būrį? Kaip il
gai turi žygiuoti būrys, kad pasiektų 
kaimą? Dieną, dvi, tris? Jautė, žinojo, 
kad tai negali būti ilgiau, kaip trys die
nos. Juk negalėjo taip kvailai įvykti, 
kad žūtų penketas, uždarytas daboklėje. 
Verneris davė tris dienas laiko. Ir 
Kriaučiukienei atrodė, kad tos trys die
nos buvo skirtos ne įkaitams. Tai buvo 
trys dienos, kurių metu atsivers vokie
čiams juoda bedugnė, pažvelgs akis į 
akį, rūsčius raudonarmiečių veidus, pa
žvelgs neišvengiamai mirčiai.

Trys šimtai trobų buvo kaime, ir kiek
vienoje troboje, neskaitant tų, iš kurių 
gyventojus vokiečiai išmetė į sniegą ir 
juos priglaudė kaimynai, žmonės laukė, 
verkė, guosdamiesi nepalaužiama vilti
mi, užburtu sakiniu, kuris tiekė jėgų: 
grįš mūsiškiai. O ji viena, vienintelė kai
me jau tikrai žinojo ne tik tai, kad grįš, 
— dėl šito jai nebuvo nė šešėlio abejo
nės, — bet žinojo, kad jau grįžta. Kad 
jau yra pasirašytas neišvengiamas 
sprendimas vokiečių gaujai. Nesulau
kė Olena, bet sulauks anie penki, užda
rytieji daboklėje. Negali būti, kad ne
sulauktų.

(Daugiau bus)

Izviestijose iš birželio 9 
d., 1946 m., telpa ilgas ap
rašymas “Klaipėda.” Rašo 
iš Klaipėdos specialis to 
dienraščio k o respondentas 
J. Bačelis. Jis pateikia 
daug svarbių faktų apie di
džiąją Lietuvos prieplauką, 
ką sutrumpintai paduosi
me. Jis pradeda savo 
straipsnį taip:

“Klaipėdą vokiečiai vadi
no Memel. Jie pagrobė 
miestą dar 1939 metais. Tai 
buvo pradžia jų puolimo į 
rytus.” Klaipėda svarbi 
prieplauka ant Baltijos Jū
ros krašto. Lietuvos Klai
pėda tapo pirmoji auka vo
kiečių fašistų agresijos.

Jau tą dieną, kada vokie
čiai užėmė Klaipėdą, tai 
17,000 lietuvių pasitraukė 
iš jos ir bėgo į rytus. Dar 
karo nebuvo, dar kanuolės 
nebaubė, o jau pabėgėlių 
pulkai bėgo nuo vokiečių.

Penkis metus Klaipėda 
buvo pavergta, penkis me
tus ji buvo “Memel,” tik 
1945 metų pradžioj Raudo
noji Armija Klaipėdą iš
laisvino ir suvijo hitlerinin
kus į jūras.

Miestas degė. Sproginė
jo minos. Lietuvių Divizi
jos kovūnas, Jonas Sliekas, 
perpjovė padegtą šniūrą, 
kuris vedė į vokiečių orlai- 
vinių bombų sandėlį ir tuo 
išgelbėjo Klaipėdą nuo iš
sprogdinimo. Iš urvų pra
dėjo rinktis Klaipėdos gy- 
ventojai, vos 30 žmonių su
sirinko. Raudonosios Ar
mijos sapiorai puolėsi gel
bėti miestą. Prieplaukoj 
rado užtaisytas užvilkto 
sprogimo 39 minas — 39 to
nai dinamito! Narūnai 
prieplaukoj surado užtaisy
tas minas su trejopais pa
degimais. Daug minų su
rasta namuose. Prie Geš
tapo centro gulėjo nukan- 

• kinti tarybiniai žmonės.? 
Ant Geštapo kalėjimo šie-® dabar.

Kada 1940 metais Lietu
vos žmonės paskelbė įve
dą tarybinę tvarką ir isto- 
ją į Sovietų Sąjungą, tai 
Klaipėda buvo vokiečių 
rankose. Raudonoji Armi
ja Klaipėdą grąžino Lietu
vai. Klaipėda, tai Lietuvos 
jūrinė prieplauka, tai Lie
tuvos vartai į pasaulį. Klai
pėda yra trečias miestas 
savo didumu tarybinėj Lie
tuvoj. Taip Lietuvos že
mės surenkamos į daiktą 
po tarybine vėliava — Vil
nius ir Klaipėda, vėl Lie
tuvos miestai!

Klaipėda labai nukentėjo 
nuo vokiečių, nes jie ir ap
supti joj gynėsi ir ją naiki
no. Per du metus po iš
laisvinimo Klaipėda daug 
atsiekė. Užmerkite akis, 
girdi, kaip kaukia automo
bilių ragai, girdi žmonių 
žingsnius ir visur skambią 
lietuvių kalbą, ir girdi pia
nino garsus. Miestas at
gijo, nors dar daug griuvė
sių, daug reikia darbo.

Kas antrą namą vokiečiai 
sugriovė, apie 55 nu oš. 
gyvenamųjų namų sugriau
ta, virš 80 nuoš. pramonės 
buvo suardyta ir sugadin
ta. O dabar žiūrėk, kiek 
jau pataisyta! 194,000 ket
virtainių metrų gyvenamų
jų namų atsteigta. Daug ir 
naujų pastatų, ant kurių 
kertinio akmens užrašyta 
data 1945 metų.

Kada Raudonoji Armija 
išlaisvino Klaipėdą, tai ra
do viso tik 30 gyventojų, o 
dabar Klaipėdoj jau yra ke
li desėtkai tūkstančių žmo
nių. Grįšta seni jos gyven
tojai, kurie buvo pabėgę 
nuo vokiečių, atsikelia ir 
nauji. Dar neseniai Klai
pėdos Tarybos pirmininkas 
d. Bergas, eidamas pama
ry j, galėjo visus besimau
dančius pavadinti jų vai

zdais ir pavardėmis, bet ne 
, Klaipėda auga! Jis 

nų išrašyta mirti pasmerk-ydabar rūpinasi jau ne pa
tų kankinių: tvardės atsiminti, bet kaip

“Draugai, kada jūs įeisi-#veikia fabrikas “Tryny- 
te į Lietuvą, tai nusigąsite!<čiai”, kaip dirba audiny- 
Vien griuvėsiai ir sudegin-S čios fabrikas “Gulbė,” ku
tų žmonių kaulų pelenai.? ris buvo visai vokiečių su- 
Užkaskite ir lųano liekanas?! griautas ir kur iš 300 su-
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1946 metais jau duos 20,000 
metrų audinių. Iš fabriko 
“Trinyčiai” naciai išvežė 
15,000 verpiamų špūlių, bet 
lietuviai darbininkai išgel
bėjo 10,000 
pasitarnavo 
gimui.

Bendrai, 
dirba virš 40 įvairių fabri
kų ir dirbtuvių. Veikia po- 
pieros gaminimo kombina
tas, o prieplauka sparčiai į- 
eina į gyvenimą. Štai į 
prieplauką tik ką įplaukė 
garlaivis “Aretuza” su an
glimi, o ten, ana, stovi gar
laiviai “Smolenskas” — at
plaukęs iš Rygos; “Aurani- 
ja” — iš Tallino; “Oren- 
baum” ir “Korsun - Ševčen- 
kovski” — iš Leningrado. 
Prieplaukos viršininkas iš
didžiai rodo, kad jau visi 
keturi iškėlimo įrengimai 
((kranai), 
buvo 
tuoti 
gauta 
syti.
Baltijos portas. Tiesa, sto
ka dar sandėlių—tiesiai po 
atviru dangumi sukrauta 
kalnai dėžių ir mašinų. 
Klaipėdos porto darbinin
kai savo darbą atlieka grei
čiau, kaip nustatyta.

Klaipėda tikrumoj turi 
tris prieplaukas — jūrinę, 
kur atplaukia dideli laivai; 
upės laivams, ir žvejų prie
plauką. Nemunas yra Lie
tuvos upių tėvas ir juomi 
vis didėja vandens susisie
kimas, kurio laivai atplau
kia į Klaipėdą. Žvejybos 
prieplauka darosi vis gy
vesnė.

Kas savaitę į Komunistų 
Partijos miesto komiteto

špūlių, kas ir 
fabriko atstei-

Klaipėdoj jau

kurie pirmiau 
Klaipėdoj, atremon- 
ir veikia. Taipgi, 
du nauji, kurie įtai- 
Klaipėda — didysis

centrą, ketvirtadieniais, su
sirenka įmonių ir darbų ve
dėjai. Iš čia ir iš miesto 
tarybos seka vienas po ki
tu nurodymai, patarimai, 
kaip sėkmingiau ir greičiau 
išvalyti miestą, kaip sėk
mingiau atlikti darbus. 
Partijos vadas sako:

“Mes turime padaryti 
taip, kad žmones mylėtų 
savo miestą, kad naujai at
vykstanti norėtų pas mus 
atvažiuoti ir gyventi, kad 
vaikams būtų kur mokytis 
ir žaisti, kad Klaipėda gy
vuotų.” Ir Klaipėda keliasi 
iš griuvėsių, į kuriuos ją 
pavertė vokiečiai. Jau vei
kia teatras, kino, restora
nai, gimnazija ir pradinės 
mokyklos. Elektros stotis 
teikia gamybai ir miestui 
energiją ir šviesą. Jos at
statymui sunkiai dirbo dar
bininkų kolektyvas. Dabar 
elektros gamybos kolekty
vas pasižadėjo į metus iš
dirbti 50 valandų į miesto 
atstatymo fondą. Šį darb. 
kolektyvą pasekė ir kiti 
darbininkai.

Ir štai, to pasekmėj: vie
ną sekmadienį Klaipėdos 
gatvės pasipuošė jaunais 
medeliais, šimtai ir šimtai 
jaunų medelių buvo paso- 
dyti Klaipėdos gatvėse išė
jusiais į darbą liuosnoriais.

Taip Klaipėda keliasi iš 
karo griuvėsių, taip ji stoja 
į naują gyvenimą, į kurį 
šaukė Geštapo kalėjime 
prieš savo mirtį nacių au
kos. O kas yra Klaipėdoje, 
tas yra ir visoj Tarybų Lie
tuvoj — liaudis prikelia ją 
iš griuvėsių, kuria naują 
gyvenimą, kuris bus malo
nus, smagus ir laimingas.

Šita
Tarybines Žemes Sūnus

Mums gražios tarybinės dienos, 
Gražesnės, kurios rytoj bus 
Tu būki stiprus, tarsi plienas, 
Tarybinės žemės sūnus.

Per kraują ir skausmą apgynei 
Gyvenimą žemės gerai. 
Tu vieversiu savo tėvynei 
Pavasarį skelbt privalai.

Klestėkit, tarybinės dienos— 
Pavasaris mūsų žavus- 
Tu būki stiprus, tarsi plienas, 
Tarybinės žemės sūnus.

E. Mieželaitis.
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gimtoj Lietuvoj.” — Taip 
užrašė ant sienos G. Žar- 
nietis. Arba: “Aš jau ma
tau, kaip jūs ateinate į Lie
tuvą! Pirmyn, vadovauja
mi Stalino! Mirdamas lin
kiu jums laimingai gyven
ti! Jūsų Jurgis,” ir tam pa
našiai.
r- 1

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. BT. 2-8S42

daužytų staklių lietuviai at
rinko sveikas dalis ir at- 
steigė 24 stakles, kas ir pa
tarnavo atstatymui fabri
ko. Dabar “Gulbė” dirba ir

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

<!>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<♦)

6)

<

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

■M to

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitfis pąs mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUV/SW V4BAKET4S

Kas noil gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LiūdSsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktj, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių
Direktorius
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Penktas Puslapis

Užrašai iš Karo Meto
Lietuvoje

(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1944 m.)
Rašo KAROLIS VAIRAS

(Tąsa)
Visoje Lietuvoje vokie

čiai pradėjo žudyti žydus. 
Vienur pasiteisinama tuo, 
kad esą žydai iš langų šau
dę į praeinančius vokiečius, 
kitur jie sulaikomi ir žu
domi be jokių pasiaiškini
mų. Žaliakalnyje mūsų gat
vėje (Prūsų) vakar ir šian
dien (VI.25 ir 26) buvo gy
vas susišaudymas tarp par
tizanų ir žydų jaunuolių, su 
kulkosvaidžiu jsikėlusių į 
Prisikėlimo bažnyčios bokš
tą.

Kaune plinta gandai, kad 
visi komisarai ir komunis
tai esą vokiečiu suimti ties 
Sovietų siena ir septyniais 
mėlynais autobusais atvež
ti į Kauną. Vienas tokių 
gandų skleidėjas pasakojo 
savo akimis matęs, kaip iš 
dviejų autobusų mūsų ko
misarai ėję pro kalėjimo 
vartus Mickevičiaus gatvė
je. • • •

Pirmą kartą mačiau gat
ve varomus žydus — seni ir 
jauni, vyrai ir moterys, ki
tos jų su mažais vaikais 
ant rankų. Gatvės šonu ėjo 
du gausūs būriai. Užpaka
lyje būrių žygiavo vokie
čiai kareiviai su šautuvais.

Stalino prospekte (Lais
vės alėjoje) mačiau žurna
listą Rabinavičių. Ėjo gat
ve, nešinas rašomaja maši
nėle, užpakalyje ėjo polici
ninkas su šautuvu. Rabina- 
vičius buv. Ptašeko knygy
ne ėjęs vedėjo pareigas. 
Vokiečiams užeinant, buvu
si patikrinta įstaiga ir joje 
nebuvę vedėjo ir rašomo
sios mašinėlės. Buvo įsaky
ta surasti jį ir kartu su ra
šomąja mašinėle pristatyti 
į kalėjimą. Sakoma, kad 

PHILADELPHIA, PA.
Visi; Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventu

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER te

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

56 Cornell Avenue * Gloucester Heights, N. J.
Piknikas prasidės 11 valandą ryto.

Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti
TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Sus įtiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatete per daugelį metų.

TURĖSIME {VAIRIU VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
, Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKIT, PASILINKSMlNKIT IR
PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ , ii

Rab. persigandęs ir siūlęs 
1,000 rublių, kad tik jo ne
suimtų. Ši aplinkybė, at
rodo, dar labiau pasunkinu
si jo padėtį.

K e t v i r tadienio vakare 
teko susipažinti su neseniai 
išėjusiu iš kalėjimo piliečiu, 
kuris pasivadino Žile. Pasa
kojo buvęs Lietuvos konsu
lato tarnautoju Berlyne. 
Grįžęs atostogų į Lietuvą 
ir Virbalyje buvęs sulaiky
tas, įtartas šnipu ir uždary
tas. Apdriskęs, brezentinė
je senoje ir purvinoje pa
laidinėje, tokios pat me
džiagos ir jo kelnės. Esąs iš 
Mažeikių, negalįs vykti na
mo, neturįs pinigų.

Mieste kalbama, kad žy
dai Kauno apylinkėse susi
šaudo su vokiečiais ir kad 
partizanų veikimas nesąs 
atslūgęs. Lietuviai, paėmę į 
savo rankas valdžią, besirū
piną apsaugoti didžiuosius 
pastatus, kad jie nebūtų 
susprogdinti. Kalbama, kad 
paštas, darbo rūmai, taupo
mosios kasos ir kiti didesni 
pastatai esą užminuoti ir 
būsią susprogdinti.

Šiandien, ketvirtąją karo 
dieną, laikraštyje paskelb
tas pirmas “karinio virši
ninko” parėdymas, kurį čia 
nurašau, kaipo istorinį do
kumentą, nulemiantį mūsų 
krašto ekonominį apiplėši
mą, nustatant markės ir 
rublio santikį:

“Visi valdininkai, tarnau
tojai ir darbininkai turi 
tuojau pradėti darbą savo 
ikšiolinėse darbo vietose. 
Niekas neturi teisės savo 
darbo vietos palikti. Prie
šingu atveju bus baudžia
mas.

“Prekybos įstaigos ir 
krautuvės, ypatingai mais-

to krautuvės, turi būti ati
darytos.

“Ligi šiol nustatytos kai
nos ir toliau palieka galio
je.

“Vokietijos Reicho pini
gai galioja santykiu: 1 
markė lygi 10 rublių. —Ka
rinis Viršininkas.” (Į Lais-
vę, Nr. 2, 1941.VI.25 d.).

Tame pat numeryje pas
kelbtas ir “laikinosios vy
rį a u s ybės” atsišaukimas, 
“žodis į tautą,” be parašų. 
Ir nežinia, kas kreipiasi į 
tautą, tik pasisakoma, kad 
“...Laiki noji vyriausybė 
nieko neprižada. Ji jaučia, 
kad ir be tų pažadų tauta 
jos siekimus supranta ir 
pritaria...”

Paskelbti ir šeši pirmieji 
(NN 1 iki 6) Kauno kari
nio komendanto įsakymai: 
ginklų registracija, malūnų 
ir kepyklų medžiagų atsar
gų registracija, medicinos 
gydytojų registracija ir a- 
pie apiplėšimus. Tarp kito 
komendantas praneša, kad 
“Kauno vandentiekio van
duo yra visai švarus, tatai 
patvirtino visi padarytieji 
analizai. Todėl vandentie
kio vanduo galima vartoti 
gėrimui ir valgiui.” Pasku
tinis (N. 6) įsakymas lie
čia plėšikavimą:

(Bus daugiau)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Namų baisi stoka visoj ša
lyj. Bot kaip federale vyriau
sybe, taip ir valstijų vyriau
sybės tais reikalais kuoma- 
žiausiai rūpinasi. Federale vy
riausybė tik vieneriems me
tams paskyrė karo reikalams 
išleisti 44% įplaukų arba veik 
19 bilionų dolerių. Tuo kartu 
namams skiria kilo mažiau
siai.

Detroite pirkikai pikie- 
tuoja 28 brang ininkiškas 
maisto krautuves.

CHICAGOS ŽINIOS
BESĖS PAKAUŠIENĖS 
LAIDOTUVĖS

Antradienį, rugp. 6, įvyko 
laidotuvės Besės Pakaušienės. 
Prieš lydėsiant jos lavoną iš 
Lechavičiaus koplyčios. Roše- 
lande, L. Prūseika pasakė ge
rą kalbą. A. Kenstavičienė ir 
K. Abekienė labai gražiai pa
dainavo tinkamas dainas. Kal
bėjo taipgi ir V. Andrulis, pa
brėždamas, kad velionė visa
me savo gyvenime turbūt ne
turėjo nej vieno priešo, nes’ ji 
buvo ramaus, gero būdo ir vi
siems patiko. Ji taipgi buvo 
pažangi moteriškė ir kiek ga
lėdama prisidėjo prie darbi
ninkų judėjimo.

Ji liko našlė jau apie 11 me
tų atgal ir vyriausiu jos rū
pesniu buvo išauginti ir iš
mokslinti sūnų Roy. Tatai ji 
gerai atliko. Sūnus jau baigia 
išeiti Chicagos Universitete 
kursą.

Ji buvo pavyzdinga motina 
ir abelnai pavyzdinga mote
riškė.

Koplyčia didelė, bet buvo 
kupina žmonių. Daugelis turė
jo stovėti gatvėje. Buvo dau
gybė gražių gėlių vainikų.

Lydėjo jos lavoną į kapus 
labai daug žmonių. Galėjo bū
ti virš 100 automobilių. O die-» 
na buvo paprasta — darbo 
diena. Daugelis, taigi, ir darbo 
atsižadėjo, kad tik .atiduoti 
jai paskutine pagarbą, atsi
sveikinti ją,

Iš Rockfordo atvyko bene 
keturios šeimos. Iš man pa
žįstamų dalyvavo Antanas Ši
monis, Kielienė, Jovaišienė ir 
kiti.

Kapinėse V. Andrulis, ves
damas tvarką, taip jau apie 
ją pakalbėjo. Abekienė su 
Kenstavičiene gražiai padai
navo “Apleistas, apleistas.” 
Kalbėjo vėlei gražiai L. Prū
seika atsisveikinant velionę. 
Padėkota visiems dalyvavu
siems. Taip ir baigėsi jos lai
dotuvės.

Jinai palaidota Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse sale savo 
vyro, Jurgio Pakaušio, taipgi 
ir šalę motinos, kuri mirus 
apie 6 metai. Jos motina gy
veno Indiana Harbor. Tėvas 
jau miręs, rodos, 1923 metais.

Pakaušienė gyveno su sū
neliu, vedė krautuvėlę Rose- 
lande. Kada ji jau negalėjo 
dirbti, pusę krautuvės biznio 
nupirko p-lė Norkaitė ir vedė 
biznį bendrai su Rojum Pa
kaušiu, nors jis mokinasi.

Dabar Rojus gyvens pas te
tą Marijoną šarkiūnienę. 
Krautuvė, rodos bus parduota 
visai.

Pakaušienei nebuvo lengva 
sūnus mokslinti ir verstis vie
nai. Jai palengvino tas faktas, 
kad gabus sūnus gavo stipen
diją į Chicagos Universitetą.,

Besė mirė nuo vėžio ligos. 
Jinai, matomai, jau geras lai
kas kaip sirgo, bet iki galėjo 
vis dirbo. Paskutines ligos sa
vaites praleido Billings Me
morial ligonbutyj, prie Chica
gos Universiteto.

Turbūt niekur laidotuvėse 
nemačiau taip daug žmonių 
verkiančių, kaip Besės laidotu- 

| vėse, gal tai dėl to, kad ji bu
vo tokio būdo moteriškė, kad 
niekam nėra blogo žodžio pa
sakiusi. O jei su kuo nors ne
sutiko vienu ar kitu klausimu, 
nes ji turėjo stiprias progre- 
syves pažiūras, jinai ginčijosi 
labai mandagiai.

Net ir tas faktas, kad jos 
mirties tikėtasi, nes buvo ži
noma, kad nepagys, nesulaikė 
žmonių nuo apsiverkime.

Gaila moteriškės. Ji dar ga
lėjo pagyventi kelias dešim
tis metų. Ji būtų buvus nau
dinga dar daug metų. Nuožmi, 
liga tačiau jos gyvenimą pa
kirto pirma laiko.

Jos sūnui Rojui patariu: 
Laikyk galvą iškėlęs, nepasi
duok liūdesiui.

Jos seserei ir švogeriui šar- 
kiūnams ir jų šeimai bei vi
sai giminei reiškiu gilios sim
patijos. . <Vilnietis.

DIRBS KARSTUS ŽUVUSIŲ 
KARIŲ PARVEŽIMUI

Šiomis dienomis šalies vy
riausybė paskelbė, kad yra 
nutarta pagaminti 250,000 
karstų. Be to, tiek pat medi
nių dėžių įdėjimui karstų.

Karstų gaminimas kainuos 
$35,000,000.

Numatoma, kad bus paga
minta 27,000 karstų iki 1947 
m. balandžio mėnesio. Likusį 
karstų skaičių užbaigs gamin
ti bėgyje 13 mėnesių.

Minimi karstai bus gamina
mi iš geležies, taip, kad kario 
palaikus sudėjus į karstą bū
tų galima užlieti švinu, jog iš 
jo oras neišeitų.

Nuo kada karių palaikai 
bus pradėti atvežti, dar ne
skelbiama. Rep.

Summit, N. J.
Išbuvus Memorial Hospital 

keletą savaičių, kur turėjo 
sunkią operaciją, drg. Griciū- 
nienė dabar randasi narnose, 
5 Sylvan Ave., priežiūroje sa
vo dukrelės slaugės Venera, 
ir palengva sveiksta. Prašom 
draugių-gų aplankyti ir tuomi 
padėsim ligonei greičiau pa
sveikti. Aplankyti, kaipo savo 
LDS 47 kp. narę ir kaipo 
draugę visi privalome.

Sekretorius.

Antano Vasario 
Naudingi Patarimai

Lietuviška patarlė sako: 
kartą džiaugiesi nauju dra
bužiu ir kartą pataisytu. 
Pasidžiaugkite du kartu sa
vo futra bei Fur Cąatu.

Jei jūs dar nenorite pirk
ti naūją Fur Coat, tai ne
nusiminkite, jei senasis 
kuo nors jums nebepatinka. 
Ateikite į mūsų krautuvę, 
atsineškite savo seną Fur 
Coatą, mes peržiūrėsime ir 
pasakysime, ko reikia, kad 
jūs vėl mylėtumėte savo 
futrą, kaip ją mylėjote nau
ja.

Mes pertaisome stailas, 
išvalome, padarome taip, 
kad jūsų sena futra gyvai 
žvilga ir atrodys, kaip nau
ja. Jei reikalinga vietomis 
pakeisti nusitrynusius kai
liukus naujais, mes jums 
atliksime ekspertiškai.

Mes parduodame naujas, 
geriausios rūšies, įvairių 
žvėrelių kailiukų futras. Ir 
jei jūs norite naujų kaili- 
nių-Fur Coats, mes jus ga
lime aprūpinti. Mūsų kai
nomis ir patarnavimu jūs 
būsite patenkinti. Tačiau, 
mes norime’ jums padėti iš
vengti stambių išlaidų. Jei 
jūsų senasis Fur Coatas 
yra pertaisomas, tai mes jį 
pertaisysime taip, kad jūs 
mums padėkavosite už pa
tarimą ir patarnavimą.

Imkite savo seną futrą 
ant rankos ir atvažiuokite 
pas mus į krautuvę: Kay 
Fur Shop, 63 Pleasant St., 
Brockton, Mass. Mes per
žiūrėsime ir ko reikės atlik
sime.

Naudokitės vasaros sezo
no žemom kainom. Tuojau 
atlikite reikalą su Fur 
Coatu.

Pikiehioti, Kovoti 
Nėra Saldu. . . . . . . . . .

f

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
ei ją, kovoti už Franci jos iš
laisvinimą.

1942 metais Mają pa
siekė žinia, kad jos vyras 
areštuotas ir nuteistas mir
ti. Ne už ilgo po to ji gavo 
žinią, kad jam pavyko pa
bėgt iš nacių kalėjimo, bet 
gruodžio 15-tą, 1942 metų, 
pati Maja už savo veiksmus 
pateko į vokiečių nagus. Ją 
areštavo ir pasiuntė į mir
ties kempę. Jos tėvai taipgi 
buvo areštuoti ir išsiųsti 
Vokietijon, kur jie dingo 
be žinios.

Jean Francois, dabar jau 
požeminių kovotojų Ma
quis komandierius, kovojo 
už savo šalies laisvę ir kar
tu laukė žinių nuo žmonos. 
Pasibaigus karui, sugrįžo 
iš mirties kempės moteriš
kė, kuri pranešė, kad Maja 
tapo užmušta kovo mėnesį, 
1943 m. Ji tebegyveno tik
tai jo svajonėse ir viltyse, 
taipgi širdyse asmeniškų ir 
kovos draugų.

Jean - Francois, dabar 
prefektas jo komanduoja
mų partizanų išlaisvinto 
miestelio, liūdi savo žmo
nos ir draugės kovotojos, 
bet pasiryžęs kovoti jų a- 
biejų kovą toliau. Jisai pa
reiškė, kad kovos “prieš 
pragariškąjį bestiją fašiz
mą tol, kol tiktai jis rasis 
bent kur ant paviršiaus že
mės!” , A. K.

Norwood, Mass.

STALIORIAI
DAILYDĖS

PATYRĘ
Prie frcngiinų Mėsinėms ir Krautuvių 

Rakandų.
LABAI GERA AIXJA

10 VALANDŲ SAVAITĖ, IR VIRŠLAIKIAI 
Už LAIKĄ IR PUSĘ.

I NUOLATINIS, APSKRITŲ METŲ DARBAS.
I Važiuokite Bus No. 13 ar Garden State Bus.

Theabald Industries
Kearny, New Jersey

Ft. of Sanford St. Just off Harnson Ave.
TEL. KEARNY 2-6281.

(194)

Š. m. rugpjūčio 3 d. čionai 
buvo surengta Olgai Grybiū- 
tei šauni Shower Party. Olga 
išteka už Attilio Strap on i. Pa
re įvyko Olgos motinos, Nelės 
Grybienes, namuos. Buvo at
silankę keli desėtkai svečių iš 
giminių ir draugų, kurie sune
šė jaunavedžiams daug gra
žių dovanų. Olga Grybiutė 
net nustebo iš džiaugsmo. Sa
ko, ji niekad nemaniusi, kad 
jai giminės ir draugai taip at
jaus. Ji nuoširdžiai dėkoja 
draugėms J. Družienei, E. 
Brazdūnienei ir O. Kasperie- 
nei už surengimą šio pokylio, 
o svečiams už atsilankymą ir 
dovanas.

Vestuvės įvyks š. m. rug
pjūčio 25 d.

Linkiu jaunai porai linksmo 
ir laimingo gyvenimo!

Senas Norwood ietis.

Newark, N. J.
Serga Choristė Jaunuolė Doris

Mūsų jaunuolė, skambioji 
altas, rimtai susirgo, ir po 
sunkokos operacijos išbuvusi 
ligoninėj jau randasi namuo
se, 596 Berger St.

Jeigu drauges-gai ligi šio- 
liai ne visi žinojom ir jos ne- 
aplankėm, jai ligoninėj esant, 
tai nors dabar tai padarykim, 
o tas jau suteiks jaunai drau
gei daug moralės pagalbos. 
Dar ir tuomi reikia jai už
jausti, kad ji vargšelė yra si- 
ratėlė! Mažai beesant, nete
ko savo mylimos mamytės; ją 
išauklėjo kaip savo tikrą duk
relę jos mamytės draugė Ka
zakevičienė.

šiuos žodžius rašantis ir vi
si choriečiai reiškiame tau, 
jauna draugute, širdingą už
uojautą ir linkime greito pa
sveikimo.

Albinas.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius; šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 1 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS — ofiso valymui. Nereikia ma- 
puoti. Dirbs viena. Pradžia 6:30 P.M. 

4 vai. darbas. Gera Alga.
Unity Window Cleaning Co., 

254 West 54th St.
089)

OPERATORES
Patyrusios prie curtains.

GERA ALGA
Poilsio periodai rytais ir popiečiais, 

5 Dienų Savaitė.
PORTAGE DRAPERIES CO.

16 East 34th St.
(188)

MOTERIS NAMŲ RUOŠAI
3 dienos, nuo 10 A.M. iki 4 P.M. Lengvūs 

skalbimai, 75c į valandą.
Saukite Mr. F. Kuhn—BRyant 9-1874.

Allied Lettercraft Co., 
34 W. 46th St.

(188)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
PATYRĘ

Prie Stalų Darbininkai
Taipgi Ratiniais Pjūklais Pjovėjai ir 
Skers Pjoviai, Medžio Padavikai, 
Pjūklų Pritaikytojai, Band Pjovikai, 
Pugavotojai, Mortieriai ir Tenoncr 
Operatoriai.

$1.17'/į I VALANDĄ
LAIKAS IR PUSE 
UŽ VIRŠLAIKIUS

Frank C. Snedaker
& Co. Ine.

FLEETWOOD, PA.
Tel. Fleetwood 3011

(194)

AUTO SPRINDŽIŲ
KALVIAI

GALINTA SUDĖTI
IR PRITAIKYTI

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

MATYKITE MR. VAN ZANDT
B & J AUTO SPRING CO., INC.
960 ATLANTIC AVĖ., B’KLYN.

ŠEŠTADIENIAIS,
9 A. M. — 12 NOON

PIRMADIENIAIS, 3 P.M.—5 P.M.
(191)

REIKALINGI
FOUNDRY PAGELBININKAI

Be Patyrimo
5 Dienų Savaitė

Burndy
Engineering Co.,

107 Bruckner Blvd.
Bronx—Tel. MO. 9-3100

(188)

BERNIUKAI — VYRAI Dominticsi išmokti 
metalo polishing. Gerą proga su pastovia 

įstaiga. Puikiausios darbo sąlygos.
J. Sklar Mfg. Co., 3804 Woodside Ave., L.I.C. 

HAvcmeycr 9-1900.
(189)

* p a s KRIENĄ 
Š I Ą D I E N Ą ★

Kai užeina noras ką iš
barti, parašyk jam aštrų 
laišką ir to laiško neišsiųsk. 
parašydamas aštresnio to- 
Taip Abr. Lincolnas padare, 
no laišką gen. Meade, bet to 
laiško niekad nešsiuntėi ir 
tuomi parode savo asmens 
didumą.

korespondentas iš Bostono, 
andai bandęs išniekinti ma
ne ir mano artimus priete- 
lius, atsidūrė kalėjimam 
Neišvengiamai pataikė tas 
“kirvis į akmenį.” Tegu da
bar nusišaipo Naujienos!

Pr. Krienas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo i susirinkimas įvyks 
15 d. rugp., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (188-189)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagelbos Teik. Kom., 

viet. skyr. susirinkimas įvyks rugp. 
15 d., 8 v. v., 408 Court St. Būtinai 
visi būkite susirinkime, turime svar
bių dalykų aptarti. Gali dalyvauti ir 
neatstovai, — A. Skairius, pirm.
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Brooklyno ir Apylinkės 
Organizacijoms 
Prašymas

Streikas Prieš Mėsos Aukštas
Kainas Įsisiūbuoja

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, šį rudenį, spalių mėne
sį, Chicagoje įvyksta Meno- 
Kultūros Suvažiavimas. Brook
lyn iečiai pasiryžo tame suva
žiavime perstatyti Petrulio vei
kalą “Prieš Srovę.” Tai didelis 
užsimojimas, reikalaujantis fi
nansų. Dėl to suvažiavimo ren
gimo komitetas, kartu su Me
no Sąjungos Centro Komitetu, 
nutarė, lėšų sukėlimui, tą patį 
veikalą — “Prieš Srovę” 
statyti Brooklyne.

“PRIEŠ SROVĘ” bus 
statytas spalių (October)
sekmadienį, 1946, lenkų New 
National Hali, 261-267 Driggs 
Ave., Brooklyne (Greenpoin-

b ti
su- 
bu- 
ne-

per-

per-
13,

Visos Brooklyno ir apylin
kės organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi kooperuoti 
su Meno Sąjungos Centru, nie
ko tą dieną atskirai neren
giant, kad nepakenkus mini
mam parengimui. Visi prašomi 
užsiregistruoti tą dieną savo 
kalendoriuj, ir pranešti kitiem 
apie tai, kad sutraukus kuo 
daugiau publikos i tą parengi
mą ir sukėlus, kiek galint dau
giau finansų.

Dar būtų gerai, kad, išgalin- 
tieji kiek paaukoti, prisidėtų 
su aukomis. Vaidylų “Prieš 
Srovę,” kaip ir kitų suvažiavi
me dalyvausiančių delegatų- 
menininkų pasiuntimas suva- 
žiaviman lėšuos gana daug ir 
finansinė parama reikalinga.

Aukas galite priduoti drg. 
V. Bovinui, sekretoriui, ar bi
le kuriam kitam komiteto na
riui.

Tėmykite spaudoje vėles
nius pranešimus ir rengkitės 
patys, taipgi paraginkite kitus 
tame parengime dalyvauti.

J. Byronas.

Pirmadienį visame didžiaja
me New Yorke paskelbta 
streikas prieš mėsos aukštas 
kainas. Streiką planuoja tęsti 
iki šio mėnesio 20-tos.

Įvairiose miesto sekcijose 
streikas vykdoma įvairiais 
dais, pagal vietos pirkikų 
sitarimą. Kai kur jau ir 
černės buvo uždarytos, o
u ž d a ry tosi os piki etų o j am os.
Kitur dar tebevedami prisiriio- 
šiamieji darbai.

Williamsburge

žemajame Williamsburge, 
Havemeyer turgavietėje ir 
apylinkėje, pikieto dar nebu
vo. Čia, didžiumoje, nespėta 
iš anksto atlankyti bučeriai. 
Susirinkusios pikietuoti šeimi
ninkės, pirm visko, pasidalino 
į grupes ir nuėjo atlankyti bu
čerius, prašyti kooperuoti su 
jomis.

Daugelis bučerių prašė 
jiems leisti pasitarti. Tūli pra
šė leisti išparduoti turimą mė
są, žadėdami daugiau neužsi
sakyti mėsos, kol streikas tę
sis. Ant vietos pasitarusios, šei
mininkės nusprendė nestatyti 
pikietų iki trečiadienio, dalei- 
džiant, kad poros dienų užten
ka bučeriams susišaukti susi
rinkimą ir išparduoti turimą
ją šaldytuvuose mėsą, jeigu 
jie nebuvo prisikrovę vežimus 
ekstra mėsos, kad ja prekiau
ti streiko laiku.

Havemeyer-Lee Avė. apy
linkėse šeimininkės tarėsi pra
dėti pikietą trečiadienį, jeigu 
bučernes nebus uždarytos 
rytą.

tama, kad tų organizacijų na
riai bučeriai uždarys bučernes 
pradedant trečiadieniu, 14-ta. 
Taip jie pažadėjo Brooklyno 
Pirkikų Streiko Komitetui.

Nekošernų bučernių organi
zacijos spyrėsi nuo kooperaci
jos su pirkikais. Tačiau tiki
masi, kad atskiri bučeriai kai 
kurie kooperuos su pirkikais. 
O kurie nckooperuos, prie tų 
krautuvių bus statomi pikietai.

Delegacija Washingtone
Mrs. Silverman, Brooklyno 

Pirkikų Streiko Komiteto ko
ordinatorė, su pirkikų delega
cija išvyko į Washingtona at
stovauti pirkikus Decontrol 
Board viešuose posėdžiuose. 
Ten bus sprendžiama, kurių 
produktų kainos liksis kontro
liuojamos, o kurių ne. Pirki- 
kai yra nusistatę reikalauti, 
kad Decontrol Board sugrą
žintų birželio 30-tos legališką- 
sias OPA kainas visiems svar
biausiems 
ir kitiems 
meninis.

Queens Komunistai 
Kandidatu Išstatė 
Negrą Veteraną

Lietuvai Pagal- 
Komiteto sky- 

sekretorė, taip- 
kuopos iždinin-

maisto produktams 
būtiniausioms reik-

tūkstančių lapelių, 
atsišaukia Į žmones 
mėsos užstreikuotu

East New York ir 
Richmond Hill

Draugo V. Venskūno suma
nymu, aplankėme keletą drau
gų tuo tikslu, kad pasveikinti 
Pietų Amerikos Lietuvių Suva
žiavimą. Kadangi tas daryta 
ant greitųjų, tai reikia pasaky
ti, kad pasekmės buvo geros. 
Draugė Natalija Nagulevičiu- 
tė perdavė tris dolerius (nuo 
savęs $1, nuo J. Styros $1 ir 
nuo J. Radus $1). Nuo Lite
ratūros Draugijos 185 ir LDS 
13 kuopų — po $3; V., O. ir 
V. Venskūnai ir V. Keršulis— 
po $3; V. ir A. Paukščiai, J. 
ir A. Daugėlai, A. ir J. Meš
kiai, J. ir S. VinikaiČiai, M 
ir A. Klimai — po $2; St. Bru- 
sokas ir P. Bieliauskas po $1. 
Viso $27. Sveikinimas su pini
gais ir aukotojų vardai pasiųs
ti oro paštu suvažiavimo ren
gėjams. V. Paukštys.

Flushinge iškilęs gaisras bu
vo pridusinęs 25 gaisragesius.

Norintieji Važiuoti 
Philadelphijos

NAUDAI DIENRAŠČIO

TUOJAU užsisakykite sau 
vietą buse. 
pusi.

Kaina $3 j abi

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakare.

9:30 vai. ryte 
salės. Iš parko

TUOJAU kreipkitės į 
Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

Queens apskrities komunis
tai renka parašus uždėti ant 
baloto Charles Evans, jauną 
negrą veteraną. Evans kandi
datuoja Į Miesto Tarybą, vie
toje tarybos nario James A. 
Phillips, kuris rezignavo imti 
miesto valdininko darbą.

Tarybininko terminas dabar 
yra keturi metai, tad jam tek
tų atbūti tarybininku dar tris 
metus.

Konstancija R u š i n s kienė, 
brooklyniečio 
bos Teikimo 
riaus finansų 
gi LLD 1-mos
kė, iš Ashland, Pa., rašo lais- 
vietei Lilijai Kavaliauskaitei:

Atostogauju Pennsylvanijoj. 
Čia labai gražu ir gera. Net 
baimė ima pamislinus, kad 
tuojau reiks grįžti Į miestą. 
Gerų dienų visiems.

Jos baimę, be abejo, suda
ro karščiai ir mieste ją vargi
nanti žolinė sloga. Užmiestyje, 
regis, daugiau žoles, bet ap
leistame Brooklyne ji kenks
mingiausia.

Reikalavo Prašalinti 
Bilbo iš Kongreso

Virš du tūkstančiai negrų ir 
baltų publikos, daugiausia jau
nimo, buvo susirinkę prie 
125th St. i)- 7th Ave., New 
Yorke, i masini mitingą reika
lauti Bilbo prašalinti iš Kon
greso.

Pamitingavę, jaunimas ma
siniai nuvažiavo pikietuoti 
Mutual Broadcasting studiją, 
40th St. ir Broadway, kuri 
transliavo Bilbos atsakinėji
mus į kaikurių laikraščių ko- 
r esp o n d e n tų k 1 a u s i m u s.

Programoje Bilbo didžiavo
si esąs Ku Klux Klano nariu.

Sugrįžo Dr. A. Petriką
Praeitą sekmadienį sugrįžo 

iš atostogų d r. A. Petriką. Jis 
praleido dvi savaites Adiron- 
dakuose. Užklaustas, ar gerai 
pasilsėjo, jis atsakė:

— Skaičiau, rašiau ir gėrė
jausi nepaprastai gražia gam
tos aplinka. Dabargi ir vėl 
tenka stoti prie kasdieniško 
darbo.

Be kitko, dr. Petriką para
šė recenziją vėliausios Henrio 
Wallace knygos; recenzija 
tilps sekamame žurnalo “Švie
sos” numeryje.

Bronxe
Bronx Pirkikų Streiko Ko

mitetas išdalino po susiedijas 
desėtkus 
k uriais 
nepirkti 
laiku.

Ryto 10-tą valandą, pirma
dienį, šeimininkės, pravedė ma
sinį mitingą ant kampo 180th 
St. ir Daly Avė. Vaikų veži
mėlių paradai ir masiniai pi
kietai pravesti daug’elyj Bronx 
sekcijų.
Pikietuos Kompanijų Raštines 

New Yorke
CIO United Office and Pro

fessional Workers skelbia ma
sinį pikietą prieš didžiausias 
mieste esančias mėsos, pieno, 
duonos firmas.

Rugpjūčio 14-tą, nuo 2 vai., 
pikietuos centralinius 
Armour & Co., 120 
way; Borden’s 250 
Ave.; Cushman’s, 250 

, St.; Swift ir Co., 259
Butchers Association. Supran-! St.

Evans kandidatūra tapo už- 
girta Queens kliubų veikėjų 
susirinkime praeitą savaitę, 
dalyvaujant apie penkiom šim
tam kliubų veikėjų.

Komunistų kandidatas Evans 
kariavo Vokietijoj nariu miš
raus bataliono, 47th Infantry 
9-toj Divizijoj. Yra nariu Na- 
cionalio Negrų Kongreso ir ei
lės kitų organizacijų, taipgi 
vienu iš pirmųjų narių United 
Negro and Allied Veterans of 
America. Unijistas, yra buvęs 
CIO United Electrical Wor
kers Bokalo 44 1 finansų sekre
torių.

Šiuo tarpu Evans veikia or
ganizatorių Komunistų Parti
jos Jamaica sekcijos.

Paskelbdamas Evanso kan
didatūrą, Paul Crosbie, Queens ‘ 
k omunistų 
m in ink as, 
programos
tais yra kova prieš pabrangi- j 
mą pragyvenimo, prieš anti-i 
semitizmą ir prieš kurstytojus į 
trečio karo.

Evans — tik vienintelis ko
munistų kandidatas Queens 
apskrityje. Jokiai kitai vietai 
komunistai kandidatų nestato, 
remia darbiečių ir kitų partijų 
kandidatus, kurie darbo žmo
nėms remtini.

Cephas II. Massick, 73 m., 
iš Gary, Ind., sukrito ant grin
dų Grand Central stotyje ir 
mirė vos spėjus nugabenti į 
pirmosios pagalbos kambarį.

Praeitą sekmadienį New 
Yorke buvo vėsu, temperatūra 
siekė tik 75 laipsnius, tačiau 
Coney Islande buvę apie milio- 
nas pavėsiautojų.

Septyni asmenys, šeši sve
čiai iš Westport, Mass., ir 
Margaret Kathman, 157 Lott 
Ave., Brooklyn, buvo nuga
benti Kings County ligoninėn 
pas ją pavalgius hamės su bul
vių salad.

Staten Islande, atrodo, gais
rai įėjo madom Praeitą sek
madieni gaisre penki asmenys .♦ 
sužeista ir padaryta daug nuo
stolių Delaware, Lackawanna 
& Western gelžkelio dokuose.

Sing Sing kalėjime dabar 
randasi 9 laukiantieji mirties 
elektros kėdėj. Tik trys buvo 
mirties kamerose karui bai- 

' giantis.

tą

Kitur Brooklyne
Bath Beach sekcijoje 

moterų pikietavo bučernes 
prie 86th St. tarp 23rd ir 18th 
Avės. Jos buvo iš anksto per- 
spėjtįsios bučerius ir daugiau 
pasiteisinimų nepriėmė.

Kai kurios bučerių organi
zacijos sutiko kooperuoti su 
pirkikais. Tarpe pasižadėjusių 
kooperuoti yra Federation of į 
Kosher Butchers ir New Deal

Jauna Meilė Atšildė 
Seną Širdį

30

ofisus
Broad- 

Madison 
W. 57th 
W. 14th

Dal.

Įsilinksminę, Vos
Nenulinčiavo -

organizacijos pir- > 
sako, kad Evans į 

vyriausiais punk-

“Turčius” Vaikas Gavo 
Nakvynę Policijoj

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks rugpjūčio 15-tą, 8 vai. 
vakaro, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(188-189)

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

d rau- 
metų, 
prieš 

vaikai

f.šrišo

ta visa procedūra 
naktų ir dieną. Su- 
jau pasitiko mergi- 
pašaukta policija.

Jaunam jūrininkui Arthur 
Fleischman, 17 metų, parvy- 
kus iš laivyno pirmu kartu sve- 
čiuosna ir susitikus ilgai ne
matytą mokyklos dienų 
gę Lydią Johnson, 15 
buvo sunku atsilaikyti 
meilės viliones. Susitarė 
vestis, bet nėra pinigų.

Arthuras, pagaliau,
problemą — pasiskolino nuo 
draugo auto ir nušovęs tiesiai 
į Bei Air, Md., su Lydia susi
vedė ir atgal namo į Queens 
veik nei atsikvėpę paršovė. 
Kadangi vis pinigų stoka, jau
nieji pirmą naktį prasėdėjo 
mašinoje.

Nežiūrint, kad labai skubi
no, visgi 
ėmė porą 
grįžusius, 
nos tėvo
Vaikinuką areštavo, mergaitę 
taipgi sulaikė po areštu.

Išsiaiškinus, kad vaikai bu
vę jau seni mylėtiniai; kad 
patsai jaunasis su savo nuota
ka parvažiavo į tėvų namus, 
tėvo pyktis atsileido — žento 
pagailo. Uošvis pats už jį už
dėjo kaucijos $1,000 ir atsi
sakė kaltinti dukters pagro
bime. Policija taipgi atrandan
ti, kad kitokio prasikaltimo 
nebuvę,’ apart to, kad jie per 
jauni vestis be tėvų leidimo. 
Atrodė, kad ir tas leidimas 
ateina, nors ir pavėluotai.

Dvigubos, linksmos vestuvės 
Long Islande praeitą sekmadie
nį pasibaigė vieno svečio mirti
mi po auto ratais ir' beveik nu- 
linčiavimu kito.

Vestuvininkai linksmavo Po
lish National Hall, New Hyde 
Park. Po linksmybių, kartu vai
šinęs! ir sveikinęsi, viena gru
pė išėjo pasivaikščioti ant 
Lakeville Road, kitas išvažiavo 
namo mašina. Važiuojantis, 
John Notaro, 21 m., pravažiuo
damas grupę, kraštutinį smogęs 
mašina. Užgautasis, Salvatore 
Trobiano, Jr., 18 metų, ant vie
tos miręs. Užgavėjas nuvažia
vęs.

Tačiau parvažiavusiam Nota
ro rūpėję, kas ten atsitiko. Pa
siėmęs brolio mašiną, o savąją 
palikęs namie, jis atvažiavo pa
žiūrėti nelaimės vieton. Radęs 
užgautąjį negyvu, nuvažiavęs 
policijon ir pasidavęs. Sužinoję 
apie pasidavusį, apie 40 žmo
nių subėgę prie policijos sto
ties grąsindami užgavėją už
mušti. Vietos policija, pasišau
kus iš apylinkės dar keliolika 
talkininkų, kerštautojus šiaip 
taip atgynė nuo areštuotojo.

Į saldaininę, 253 E. 167th 
St., Bronx, pirmadienio vaka
rą įėjo apie 9 metų berniukas 
ir patiesė šimtine su užsaky
mu sodės ir žaislų. Nustebęs, 
Charles Bierman, saldaininės 
savininkas, pasisakė neturįs 
grąžos. Vaiką išsiuntė lauk, 
bet raportavo ne už ilgo pri
buvusiam policistui apie buvu
sį turtingą kostumerį.

Policistas išėjo jo jieškoti ir 
ne už ilgo susekė. Policijos 
stotyje vaikas noriai parodęs 
šimtinę ir dar $257.35 kitų pi
nigų. Vaiką apnakvino polici
jos stotyje iki išsiaiškins jo 
turto šaltinis ir sąlygos, kurio
se jis to turto pasišienavo.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

7

New Yorko Porto viršenybė 
1945 metais surinkus $9,471,- 
358 pelno mokestimis už tu
nelius ir tiltus.

Nuo balandžio 26-tos buvu
sį New Yorko gatvėje pasta
tytą parodai DC-4 lėktuvą lan
kė 162,000 žiūrovų.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 lotai Linden, N. J., 

geroj apylinkėj. Kaina prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas Otto Bittner, 334 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. (ant viršu
tinių lubų). (188-193)

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEU. EVERGREEN 6-9770
•v r.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaatpaa Broadway ir Stone At*.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Manjer Ste. 
BROOKLYN C, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5 th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOath 8-5569

/> o
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II E INGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. - Tel. EVergreen 2-9141

V... .— —

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL E V ergreen 4-9612

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewels . . . $2475

PATRICIA
17 jewels . . . $247S

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $297®

BEATRICE
17 jewels . $2979 E

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


