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Įdomus Teismas.
Tautos Priešai.
Toki Pat ir Lietuviški.
Florida ir Kalifornija.
Atvyksta W. Wasilewska.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Kovoj prieš taf-yBinę tvar
ką, jie t sakėsi esą didžiausi 
Rusijos patrijotai ir labiausiai 
mylį tos šalies žmones.

Bet kada liaudis jų apga
vysčių nepaklausė, kada juos 
išvijo j Mandžuriją, tai jie at
virą! tarnavo Japonijos, Vo
kietijos ir kitų šalių imperia
listams, darydami visokius 
planus, kaip suskaldyti ir pa
vergti Tarybų Sąjungą.
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Tokiais yra ir lietuvių tau
tos priešai, kurie Amerikoj 
sutvėrė įvairias organizacijas 
kampanijai prieš Tarybų Lie
tuvą. šie ponai jungiasi su 
lenkais, ukrainais, čechais ir 
kitais fašistais.

Ir lietuvių liaudies priešai, 
kurie, apgavimui žmonių, de
dasi Lietuvos “patrijotais,” 
taip pat gatavi Vilnių atiduo
ti lenkams fašistams, Klaipėdą 
— vokiečiams, o Imtuvą, kad 
ir pačiam velniui, bile tik ten 
nebūtų tarybinės tvarkos!

Maskvoj įvyko labai įdomūs 
dalykai. Ten teisė budelį ge
nerolą Semionovą, kunigaikš
tį N. Uchtomskį ir kelis jų pa- 
gelbininkus.

Tai žvėriški žmonės, kurie 
per kelis metus kariavo prieš 
Tarybų Sąjungos liaudį admi
rolo Kolčako eilėse, tūkstan
čiais žudė darbininkus ir vals
tiečius, o kada Sovietai juos 
sumušė, tai jie nuėjo tarnau
ti užsienio imperialistams.

Wesley Hardenberg iš American Meat Institute (vir
šuje), gyvų gyvulių perkupčiai ir skerdyklų savininkai 
decontrol tarybos posėdyje reikalauja aukštų mėsos 
kainų. Apačioje matomi tariantis Joseph G. Monta
gue, sen. Tom Connally iš Texas, Jay L. Taylor ir A. 
A. Smith.

ANGLIJA REIKALAUJA IS 
ITALIJOS $1I,520,000,000 
KARUSIŲ ATLYGINIMŲ
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Gražiai auga Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 75 kuopa 
Miami mieste, Floridoj. Ji jau 
turi 16 narių. Pasitikime, kad 1 
iki metų pabaigos kuopa tu-J 
rėš iki 25 narių. Linkime jai ' 
pasisekimo!

Kita Floridoj kuopa turės 
būtinai susiorganizuoti Tampa- 
St. Petersburg srityj, nes ir 
ten jau yra keli Draugijos na
riai. ★ ★ ★

Oakland, Californijoj, mū
sų Draugijos 198 kuopa gra
žiai paaugo. Kuopa gavo 11 
naujų narių. Jos pirmininkė 
yra d. K. Jankauskjenė, o sek
retorę — K. B. Karosienė. Į 
šią kuopą draugės ir draugai 
įtraukė gražų būrį jaunuolių. 
Tą reikėtų ir kitur padaryti.

L

Rugsėjo 20 d. New Yorko 
didžiulėj Madison Square 
Gardene svetainėj atsidarys 
Amerikos Slavų Kongresas, ši 
organizacija susitvėrė karo 
laiku, kad pagelbėti išlaimėti 
karą.

Į kongresą atvyks Pasauli
nio Slavų Kongreso pirminin
kas generolas Gondurovas iš 
Sovietų Sąjungos. Iš Lenkijos 
atvyks paskilbusi rašytoja 
Wanda Wasilewska. Tai bus 
labai įdomus kongresas.
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Wanda Wasilewska yra pa
rašius daug veikalų iš Lenki-! 
jos žmonių gyvenimo, iš jų,ko
vų už laisvę ir geresnį gyve
nimą ir iš Antro Pasaulinio 
Karo laikų. Jos veikalas “Vai
vorykšte” yra išverstas į dau
gelį kalbų. Iš jo pagamintas 
judis, kuris rodomas Ameri-v 
koj.

“Vaivorykšte” jau antras 
mėnesis, kaip yra spausdina
ma Laisvės Špaltose. Tai nėra 
kokis išgalvojimas, bet apy-, 
sakiškas istorinis veikalas, ku
ris, kaip veidrodyje, parodo 
tikrąjį nacių budelių veidą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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SOVIETAI ATMETA JUNGT. VALSTIJŲ!
PROTESTU PRIEŠ PREKYBOS 

SUTARTĮ SU ŠVEDIJA
Sovietai Stebisi, kaip Amerika 
Kišasi j Dviejų Nepriklausomų 

Šalių Prekinius Reikalus
London. — Sovietai at-j “Sovietų vyriausybė dar 

metė Jungtinių Valstijų = labiau stebisi iš Jungtinių 
protestą prieš planuojamą! 
prekybos sutartį tarp Šve
dijos ir Sovietų Sąjungos, 
kaip paskelbė Maskvos ra
dijas rugs. 2 d. Švedų valdi
ninkai taipgi leido suprasti, 
kad Švedija atmes Ameri
kos protestą.

Sovietų vyriausybė kalti
na Jungtines Valstijas, kad 
jos su savo protestu kišasi 
j prekyboj derybas tarp 
dviejų savarankių valsty
bių, Sovietų Sąjungos ir 
Švedijos. Sovietai sako, jog 
tas Amerikos žygis “labai, 
labai juos nustebino.” Savo 
atsakymo notoje Amerikai 
Sovietai pareiškia:

“Sovietų Sąjungos vy
riausybė ir, suprantama, 
Švedijos valdžia, neturi jo
kio reikalo pavesti Jungti
nių Valstijų valdžiai spręsti 
... prekybos sutartį tarp tų 
dviejų nepriklausomųjų ša
lių.”

Švedija yra pasiūliusi So
vietam $278,500,000 kredito 
(paskolos) penkiems me
tams. Už tą kreditą Sovie
tai pirktų mašinas ir kitus 
dirbinius iš Švedijos ir atsi
teistų švedams sovietiniais 
produktais.

Valstijų protesto dėl to, kad 
pati Jungtinių Valstijų val
džia daro ilgalaikes preky
bos sutartis su paskirais 
kraštais,” bet mėgina už
draust Sovietam prekybos 
sutartį su Švedija, sako so
vietinė nota.

PANAMA ŠAUKIA 
AMERIKA SUGRA
ŽINT BAZES

Panama, rugs. 3.— Pana
mos seimas nutarė reika
laut, kad Jungtinės Valsti
jos tuoj sugrąžintų Pana
mos respublikai karines ba
zes, kurias Panama laikinai 
paskolino ginkluotom Jung
tinių Valstijų jėgčm karo 
metu. Seimo nariai kalti
no Jungtines Valstijas, kad 
jos vartoja “didžiąją buo
žę” prieš Lotynų Amerikos 
respublikas.

Tito Atmeta Amerikos 
Reikalavimą Atlygint 
Už Nušautus Lakūnus

- j

............. ••

; :■ . ?.:>Y;

•i

<f(4
s

%

L? OV.

:; t : ! • . .

įįgWg.:;JMm

GRAIKŲ M0NARCHISTAI-FAŠ1STAI 
KLASTUOJA IR TUOS BALSUS, KU

RIUOS TERORU SAU SUDARĖ

Paryžius. — Anglija pa
reikalavo iš Italijos 11 bi- 
lionų ir 520 milionų dolerių 
karinių atlyginimų, tai yra, 
antra tiek daugiau, negu vi
si talkininkai kartu iki šiol 
reikalavo iš Italų.

Tų o m savo reikalavimu 
anglai stengiasi nustelbt 
Jugoslavijos ir Albanijos 
reikalavimus tinkamų atly
ginimų už nuostolius, ku
riuos italai įsiveržėliai pa
darė šiem dviem kraštam.

166,439 Karaliaus Priešai, Bi 
jodami Keršto, Įmetė Tuščias 
Blankas j Balsavimų Dėžes

•

Athenai, Graikija. — Fa
šistiniai - m o n a r c histinė 
"Graikijos valdžia pirmadie
nio rytą buvo paskelbus, 
kad sekmadienį balsavę už 
karaliaus Jurgio II sugrą
žinimą 983,856 piliečiai, kad 
už respubliką, girdi, esą 
paduota tik 92,454 balsai, o 
148,369 korteles be balsų

GEN. MARSHALLAS 
PADEDĄS CHIANG 
KAI-SHEKUI

Nanking. — Chinų komu
nistų vadas, gen. Chou En- 
lai įtarė Trumano pasiunti
nį gen. Marshallą, kad jis 
tik neva bando taikyti Chi- 
nijos Chiang Kai-sheko tau
tininkus su komunistais, o 
iš tikrųjų tarnauja Chiang 
Kai-shekui. Jei ameriko
nai apleistų Chiniją, tai ko
munistai, žinotų su kuom 
turi reikalą.

Amerikos Kareivis 
Nušovė Sovietinį 
Saržentą Berlyne

įmestos į balsavimų dėžu
tes. (Suprantama, kad tos 
kortelės buvo prieš karalių, 
taigi karalius būtų gavęs 
apie 740,000 balsų daugu
mą.)

Pora valandų anksčiau 
graikų vidaus reikalų mi
nisterija tą patį rytą pra
nešė, jog už karalių balsa
vo tik 640,705, už respubli
ka 88,348 ir įmesta 166,439U 7 v r

tuščios balsavimų blankos į 
dėžtues. (Tai reikštų, jog 
fašistai sudarė karaliui tik 
apie 390,000 balsų daugu
mą.)

Taigi ne tik kruvinu te
roru monarchistai, su anglų 
armijos pagalba, pagamino 
karaliui balsų daugumą. 
Dar jie ir tuos pačius bal
sus klastuoja.

Žymėtina, kad Graikijos 
sostinėje Athenuose viso 
balsavo daugiau kaip 150,- 
000 žmonių, ,o karalius “ga
vo” tik 21,437 balsų daugu
ma.

Larissoj, Salonikoj ir ki
tur p i e t i n ė je Graikijoje 
ypač daug piliečių balsavo 
už respubliką.

Washington.—Piez. Tni- 
manas sugrįžo iš 18 dienų 
atostogų.

Chiny Komunistai 
Šaudysią ir Ameri
kos Lėktuvus?

Nanking, Chinija. — Chi
nų komunistų karinis cen
tras Yenane įspėjo, kad jie 
šaudys bet kokius svetimus 
lėktuvus, kurie ' dalyvaus 
kariniuose veiksmuose virš 
komunistų žemės Chinijoje. 

lTo reikalauja “mūsų apsi
gynimas,” sako komunistai. 
Tai įspėjimas Amerikos lėk
tuvams, kurie taikau j a Chi- 
nijos tautininkam.

Belgrad. — Neoficialiai 
pranešama, kad Jugoslavi
jos premjeras Tito atpietė 
Jungtinių Valstijų reikala
vimą atlygint už nušautus 
du Amerikos lėktuvus ir 5 
lakūnus. Tito pareiškė, 
kad amerikonai sauvališkai 
skraidė per Jugoslaviją, 
laužydami jos teises, kaip 
nepriklausomos šalies. Jig 
apgailestavo žuvusiųjų am
erikonų ir pakartojo už
draudimą šaudyti svetimų
jų lėktuvus. Kartu Tito 
įspėjo, kad Jugoslavija ne
pakęs tolesnių sauvališkų 
lakstymų per jos žemę.

Socialistų-Komunistų 
Laimėjimas Saksonijos 
Rinkimuose

Anglijos Karo Laivas 
Užpuolė Benamių Žydų 
Laiva ties Palestina

Am-

ORAS. — Bus šilčiau.

Karininkai ir Byrnes Bandė 
“Išėst” Roosevelto Draugą, 

D. Nelsoną iš Valdžios

Berlin. — Socialistinės 
Vienybės Partijos (socialis- 
tų-komunistų) k a n didatai 
miešti niuose rinkimuose 
Saksonijoj, sovietinėje Vo
kietijos dalyje, praeitą sek
madienį gavo 1,534,160 bal
sų, pagal beveik pilną su- 
skaičiavimą. Už krikščio
nis demokratus paduota 
624,3.82 balsai, o už libera
lus demokratus^630,138.

Panašūs balsavimai įvyks 
rugs. 8 d. Thuringijoj ir 
rugs. 15 d. Brandenburge 
ir Mecklenburge, taipgi So
vietų užimtoje Vokietijos 
dalyje.

Jeruzalė. — Karinis An
glijos laivas - naikintuvas 
Childers užklupo mažą lai
vą Four Freedoms (Ketu
rios Laisvės), kuriuom apie 
1,000 europinių žydų plaukė 
į Palestiną. Kuomet anglų 
jūreiviai lipo į Four Free
doms laivą, žydai jiems 
priešinosi. Keli jūreiviai 
buvo sužeisti. Tuzinas žy
dų, sakoma, nušoko nuo lai
vo ir išplaukė į krantą Pa
lestinoj. Kiti tapo areštuo
ti ir bus pergabenti į kon
centracijos stovyklą Cyp
rus saloj.

Berlin. —Sargybinis 
erikos kareivis Wm. Hicks 
nušovė rusu sarženta, kuris 
su sovietiniu kapitonu taxi 
pervažiavo j amerikinę Ber
lyno dalį. Hicks sako, kad 
jis davęs rusam ženklus su
stoti, bet jie vis važiavę. 
Žymėtina, jog taxį vairavo 
civilis voKietys.

Amerikonų ir Sovietų ofi- 
cieriai išvien tyrinės tą 
žmogžudystę.

Jeruzale. — Anglai sako
si suradę du žydų ginklų 
sandėlius Dorot - Ruhama 
kaime, Palestinoj; suėmė 
du žydų vadu.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

Dar 70 Užmušta ir 
250 Sužeista per 
Riaušes Indijoj

Bombay, Indija. — Per 
dviejų dienų riaušes Bom
bay mieste ir apylinkėje už
mušta 70 žmonių ir sužeis
ta daugiau, kaip 250. Mu
šėsi ir skerdėsi musulma- 
nai - mahometonai su indu- 
sais. Anglų policija ir ka
riuomenė šaudė vienus ir 
kitus. Riaušininkai degino 
vieni kitų namus ir krau- • 
tuves. i.

Turčių spaudoj tūli dalykai 
pučiami — apie juos daug ra
šo. Bet tas, kas turčiams ne
patinka, tai gauna tik po ke
lias eiliukes vietos. Sovietų 
okupuotoj Vokietijoj įvesta ly-1 
gi alga moterims ir vyrams už 
lygų flarbą. Ta žinia New 
York Timese gavo dvi ir pusę 
eiliukės.

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Donaldas 
M. Nelsonas, buvęs Roose
velto Karinės Gamybos Ko
misijos galva, kaltina gene
rolus ir dabartinį valstybės 
sekretorių James Byrnesą, 
kad jie 1943 - 1944 metais 
mėgino “išėst” jį iš val
džios. Byrnes tuomet bu
vo karinės gamybos direk
torius. Jie stengėsi į Nel
sono vietą įstatyt Bernar
dą Baruchą. Prez. Roose- 
veltas palaikė Nelsono pusę. 
—Baruchas paskutiniu lai
ku pagarsėjo su savo pla
nu, pagal kurį Amerika mo
nopoliniai kontroliuotų ato
minę jėgą pasaulyj.

Nelsonas dabar išleistoje 
savo knygoje “Arsenal of 
Democracy” rašo, jog karo 
vadai trukdė pramonės per
tvarkymą iš karinės gamy
bos į civilę. Jis sako: “Vi
sa mūsų ūkinė ir visuome
ninė santvarka atsidurs pa
vojuje, jeigu ją karininkai 
kontroliuos.”

Paryžius. — Amerikos 
valstybes sekretorius James 
Byrnes ketiną aplankyt Vo
kietiją.

Manila. — Roxaso fašis
tai suėmė dar šimtus demo
kratinių filipinų.

Scranton, Pa

(įgirti

ROXAS MĖSINĖJA 
FILIPINUS

Stalinas Sveikina Ginkluotas 
Sovietų Jėgas ir Liaudj už 

Pergalę prieš Japoniją
0

AKLAS PERPLAUKĖ 22 
MYLIŲ VANDENĮ

Rugsėjo 2 d. po pietų mi
rė Marijona Kupsti 
veno po 1221 Blaif Avė. 
(rear). Bus palaidota tre
čiadienį, rugsėjo 4 d., 2 vaL 
popiet, Shady Lane kapinė-

. Gy-

San Pedro, Calif. —- Kin
gas Nawahi, aklas hkwaii’- 
etis, 48 metų amžiaus, per
plaukę Catalinos Salos Ka-1 se. Jos kūnas pašarvotas 
nalą, 22 mylių pločio. | po viršminėtu antrašu.

Manila. — Fašisto prezi
dento M. Roxaso kariuome
nė su tankais, patrankomis 
ir kitais ginklais šturmuo
ja valstiečius partizanus — 
Hukbalahapus, didvyriškai 
pasižymėjusius kare prieš 
japonus. Roxas, buvęs ja
ponų bendradarbis, • grūmo
ja juos visai išnaikinti, jei
gu jie tuojau nesuneš savo 
ginklų ir nepasiduos.
Roxaso nugaros stovi ir 
apie 150,000 amerikonų ar
mijos. Apie 2,500 valstie
čių ginasi pelkėse 
saloj.

Už

Maskva.—Premjeras Sta
linas išleido įsakymą pami
nėti vienų metų sukakčiai 
nuo So vietų, pergalės prieš 
Japoniją. O beminint šią 
pergalę, Maskvos radijas ir 
spauda įspėjo, kad Ameri
ka stengiasi perdirbti Japo
niją į karo stovyklą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Stalinas sako: “Sovietų 
žmones ir ginkluotos jų jė
gos laimėjo pergalę, ir su 
šia pergale jie begaliniai 
daug prisidėjo prie taikos 
vykdymo pasaulyje.

“Aš sveikinu jus šioj mū
sų tautinių iškilmių dienoj, 
šventėje pergalės prieš im-

perialistinę Japoniją. Tegy
vuoja ginkluotos Sovietų 
jėgos! Tegyvuoja Sovietų 
žmonės! Tegyvuoja galin
goji mūsų tėvynė!”

Sovietų spauda priminė 
buvusiojo anglijos premje
ro Winstono Churchillo pa
reiškimą seime, jog Pots
damo konferencijoj nei jis 
pats nei prezidentas Tru- 
manas negalėjo pasakyt, 
kiek gyvybių reikės pakloti 
Japonijai sumušti. Tai bu
vo pirma, negu Sovietai su
davė japonam smūgį. O 
paskui imta pasakot, būk 
“vien atominė bomba pri
vertus Japoniją pasiduoti/’

Luzono
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Nesirūpina Gyvenimo Namais, Bet Siunčia 
Protestus ir Ultimatumus

Mr. Trurpano administracija nesirūpina mūsų šalies 
piliečių gerove ir reikalais^-Milionai grįžusių iš karo 
tarnybos jaunų vyrų neturi kur gyventi. Jie ir jų šei
mos gyvena skiepuose ir susikimšę į permažai kambarių.

Patsai Mr. Trumanas pripažino, kad jeigu dabar 
žmoniškai patenkinti Jungtinių Valstijų gyventojų na
mų realus, tai reikia tuojau mažiausiai bent 5,000,000 
naujų namų. Bet ką prezidentas ir jo administracija 
tame reikale daro?

Jie nutarė raginti namų statybą ir siūlė, kad į du 
metus būtų pastatyta tik 2,700,000 naujų namų, bet 
tam reikalui tiek mažai pinigų paskyrė, kad ant kiek
vieną namo išeina tik po $150. Aišku, kad tokis atsi- 
nešimas Mr. Trumano ir jo administracijos nepadeda 
išrišimui namų problemos. Naujų namų statybai kon
gresas paskyrė tik 500 milionų dolerių į du metus, tuo 
kartu karo reikalams paskyrė apie $13,000,000,000 į me
tus laiko! Jiems atominės bombos, karo laivai, lėktuvai, 
tankai ir kiti ginklai daugiau apeina, negu piliečių gy
venamieji namai!

Nesirūpina namais, nepaiso, kad kainos ant pragy
venimo reikmenų kasdiena kyla, nesirūpina upių aptvė
rimais, kad pastoti potviniams kelius, nieko rimto ne
daro, kad sulaikyti baltųjų šovinistų terorą prieš negrus. 
Kad pietų valstijose tik keli nuošimčiai piliečių balsuoja, 
o kitiems yra paneigtos teises, tai apie tai nesirūpina 
nei Mr. Trumanas, nei Mr. Byrnes, nei Mr. Acheson.

Bet jie susirūpinę Ylso svieto reikalais. Jie siunčia 
protestų notas ir ultimatumus'kitų šalių vyriausybėms. 
Įvyko balsavimai Bulgarijoj, Rumunijoj ir Jugoslavijoj. 
Mr. Byrnes rado juos “nedemokratiškais” ir siuntė pro
testo notas. Demokratinė Lenkija ruošiasi prie balsavi
mų, Mr. Acheson pasiuntė įsakymus; kaip tie ^alsavimai 
turi būti pravesti. Pasirašė Sovietų Sąjunga su Bulga
rija, Rumunija ir Vengrija ’prekybos sutartis, tuojau 
Mr. Byrnes pasiuntė protesto notas.

^Neseniai Švedija ir Sovietų Sąjunga pasirašė penkių 
metū prekybos sutartį, Švedija suteikė Sovietams bilio- 
no kronų kreditą, tuojau Mr. Acheson pasiuntė protestą 
Švedijai ir Sovietų Sąjungai — kaip tai jos išdrįso savo 
tarpe susitarti dėl biznio!

Į ką tai yra panašu? Ką mano Mr. Byrnes ir Mr. 
tAcheson? Ar jie yra viso pasaulio reikalų gaspadoriai? 
Ar tai taip jie supranta kitų Šalių nepriklausomybę, ne- 
paliečiamybę ir tautų laisvę?

Žinoma,, tie protestai ir ultimatumai susilaukia vie
no: juos atmeta tos šalys. Sovietų Sąjunga dažnai nei 
neatsako j tokias notas. Švedija atmetė Mr. Acheson 
protestą, pareikšdama, kad ji turi teisę daryti prekybos 
sutartis su Sovietais, kaip su Anglija arba Amerika.

Bet tas parodo, kad Mr. Trumano administracija 
bando diktuoti visam pasauliui savo valią. Tas veda 
prie tarptautinių nesutikimų, aštrina santykius su ki
tomis valstybėmis, ardo pasaulinės taikos reikalus ir ruo
šia dirvą naujiems karamas.

i Ar nebūtų geriau, kad Mr. Trumano administracija 
mažiau rūpintųsi apie Chinijos, Bulgarijos, Lenkijos, 
Vengrijos arba Švedijos vidujinius reikalus, o daugiau 
rūpintųsi pačių Amerikos žmonių reikalais?

Ar gi nebūtų buvę sveikiau ir tarptautinei politikai 
ir mūsų naminiams reikalams, jeigu vietoj* išleisti $500,- 
000,000 atominių bombų išbandymams prie Bikini salos, 
kelti karinį Šurną ir triukšmą, tie pinigai būtų buvę iš
leisti naujų namų statybai, arba kitiems naudingiems 
visuomeniškiems darbams? /

Velionis prezidentas F. D. Rooseveltas rūpinosi, kad 
‘ surasti bendrą kalbą su kitų šalių vyriausybėmis, kad 
sudaryti solidarų ir bendrą veikimą Amerikos, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos, Franci jos, Chinijos ir kitų valstybių,, 
ir tuo pat kartu rūpinosi mūsų šalies piliečių reikalais.

Mr. Trumanas, užimdamas prezidento vietą po Roo- 
sevelto mirties, sakė, kad vykins gyveniman Roosevelto 
politiką. Kodėl, vietoj bendradarbiavimo su kitomis šali
mis, kyla tik protestų banga? Kodėl užmiršti mūsų šalies 
piliečiai? Kodėl nesirūpina namų statybos reikalais? Ko
dėl nepaiso upių aptvėrimo reikalų? Kodėl milžiniškos 
sumos1 pinigų išleidžiama naujam karo prisirengimui, o 
jų nėra dėl visuomeniškų piliečių gėrovės reikalų?

Ar Įvyks Chinijoj Taika?
TRYBININKŲ KELIONĖ 
PAS REAKCIJOS ŠULĄ

Menševikų ir' klerikalų 
spauda daug rašo ir labai 
didžiuojasi apie Šimučio, 
Grigaičio ir Vaidylos kelio
nę pas senatorių Vanden- 
bergą, atsižymėjusį huveri-' 
nį republikoną. Jie, su
prantama, prašė senato
riaus padėti jiems prikelti 
smetoninę Lietuvą.

Apie jų misijos “laimė
jimą” ir džiaugsmą Chica- 
gos dienraštis Vilnis rašo:

Žinant, už ką stoja Van- 
denbergas, žinant jo hoove- 
rinę politiką, savaime yra 
suprantama, kad, ar ragins 
jj, ar neragins ALT arba ki
tos panašios popierinės gru
pelės, jis panaudos savo įta
ką ant Byrneso konferenci
jos sklandaus darbo kenki
mui. Tad praktiškai tos tri- 
jukės kelionė į Grand Ra
pids verta nuliui. Bet ji pa
darė vieną gerą dalyką
iškėlė pusiau-vaikišką tų po
nelių psichologiją, jų bega
linį norą būti “dideliais,” tu
rėti '^santykius su svarbiais 
asmenimis, garsintis.

Naujienų rugpj. 27 laidoje 
telpa to pasikalbėjimo su 
Vandenbergu aprašymas. Ir 
nors jis rašytas ne oficialaus 
pareiškimo formoje, bet vien 
kaip raportažas, jį pasirašo 
“ALT Vykdomasis Komite
tas” — lyg visi trys komite
to nariai būtų kartu sudėję 
savo literatūrinius gabumus 
į tą ^monotonišką” raporta-

Pažiūrėkime, kas ten 
koma:

Bene svarbiausias to 
rašymo punktas yra, kad
sikalbėjimas truko., net vi
są valandą. (Pakartotinai 
primenama, kad “pasikalbė
jimas prasidėjo kaip 2 vai. 
po pietų ir tęsęsi iki trijų.”)

Matyti, autoriai yra pilni 
pasididžiavimo, kad didžiai 
gerbiamas senatorius jiems, 
vabalams, paaukojo net visą

Dėl Angliškojo Skyriaus 
Laisvėje

Jei būtum turėję angliš
ką skyrių nuo Laisvės pra
džios, tai būtumėm išmokę 
angliškai skaityt ir rašyti. 
Tai neginčijamas faktas. 
Drg. Balsys, kalbėdamas a- 
pie anglišką skyrių, nurodo, 
kad ritamės, senstame, 
skaičiumi mažėjame ir 
mums reikės didesnio ang
liško skyriaus. Aš tik tiek 
noriu pridurti apie angliš
ką skyrių. — Aš tikiu, kad 
už 15 arba už 20 metų mū
sų jaunoji karta svarstys 
diskusuos, ar reikalingas 
lietuviškas skyrius Laisvė
je. Man rodos, kad neturė
tų būt nei kalbama apie 
nereikalingumą • angliško 
skyriaus. Tiktai mums rei
kia budėti, kad Laisvė ne
patektų į darbininkų prie
šų rankas.

Dabar, kaip aš žiūriu į 
anglišką skyrių, ko trūksta 
jame, kas turėtų būt pakei
sta. Pirmučiausiai, turėtų 
būt antgalvis pakeistas, 
vietoj ’’These Are The 
Times” į —- “Wake Up, 
American Veterans”, ar ki
tą tokį, veteranams taiko
mą.

Kodėl aš taip kalbu? Ne
kalbu, kad pamokyt angliš
ko skyriaus rašytoją,^ ką 
jis turėtų rašyt ir aš ne 
tam kalbu, kad aš atrasčiau 
ką nors negero angliškame 
skyriuje. Aš tik noriu pasa
kyt, ką mano širdis jaučia 
ir lįo trokšta. Aš* manau, 
kad mums yra didžiausia 
proga agitacijai. Veteranai 
grįžo iš karo, jie kariavo

valandą savo laiko. Tai ne 
štuka! ...........

Bet aprašymo “piece ’de 
resistance” paliktas priešpas
kutiniam paragrafui, kur ne
va kukliai nusakoma:

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas 
jaučiasi ne be reikalo atli
kęs šitą kelionę iš Chicagos 
į Grand Rapids. Kadangi 
kiekvienas jų yra užversti 
savo darbu, tai teko atlikti 
tą kelionę lėktuvu. Nuvyki
mas, 'pasimatymas su sena
torium ir sugrįžimas paėmė 
viso apie šešetą valandų lai
ko. Tik valandžiukę buvo su
spėta pasikalbėti su Grand 
Rapids ALT skyriaus veikė
jais ir detroitiečiais, dalyva
vusiais pasimatyme.

Matote, svarbiausias fak
torius visame buvo tas, kad 
jie keliavo orlaiviu!
“dideli žmonės.”) Betgi 
labai ’patogu tiesioginiai 
sigirti tuo atžvilgiu,—o 
tylėti to istorinio fakto
toriai arba autorius ir nega
lėjo,— tad tas kuklus pasi
sakymas: “kadangi kiekvie
nas jų yra užversti savo dar
bu, tai teko atlikti tą kelio
nę lėktuvu” kaip, tik ir tin
ka.

Dabar autorius apsilaižęs 
gali šypsotis ir žinoti, kad 
jo skaitytojai žinos — jis ne 
bet kas — jis net keliauja 
orlaiviu pasimatyti su sena
torium !

Stebint iš šalies tuos ma
žus žmogelius, kurie yra ap- J pročius, bet ir griežtai skirtin-

Turčių spauda šaukė, kad 
Chinijoj generolo Chiang Kai- 
sheko armijos “baigia išnai
kinti komuhistus” ir staigiai 
vėl prabilo, buk jis eina prie 
susitaikymo su Komunistų 
Partija ir Liaudies Armija. 
Praneša, kad jau susitarta su
daryti iš penkių komitetą su
stabdymui mūšių ir suorgani
zavimui laikinosios vyriausy
bės.

Tą komitetą turi sudaryti 
po du nuo generolo Chiang 
Kai-sheko ir Komunistų Parti
jos ir penktas bus Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Mr. 
John L. Stuart.

Kodėl jie užsimanė taikos? 
Atrodo, kad generolui Chiang 
Kai-shekui ir jo globotojams 
karas neina taip, kaip jie no
rėjo. Gi New York Times iš 
rugpjūčio 30 dienos, kuris 
šimtu nuošimčių remia Chini
joj reakciją, rdšo, kad gen. 
Chiang Kai-shekas nori, kad 
“komunistai pasitrauktų iš tų 
plotų, kuriuos jie užkariavo 
po sausio mėnesio, 1946 metų 
sutarties.” Išeina, kad genero
las Chiang Kai-shekas “naiki
no komunistus,” bet jie vi& 
vien didesnę plotą kontroliuo
ja Chinijoj, negu turėjo metų 
pradžioj.

Kokia Padėtis Chinijoj?
Chinija yra milžiniškas 

kraštas , su apie 500,000,000 
gyventojų, bet tikrumoje tai 
nėra viena šalis? Chinijoj yra 
keli tikėjimai ir kelios kalbos. 
Tąm tikrų plotų žmonės turi 
ne vien skirtingą kalbą, pa-

Japonijos vyriau- 
ir išlaisvino Man-

Mandžurija yra

ją, gerai apginkluotą Ameri
kos kanuolėmis, tankais ir 
lėktuvais, bet Liaudies Armi
ja yra paslanki, moka gerai 
manevruoti, nes ji to patyrė 
kare prieš Japoniją. Bet ir 
frontą ji moka laikyti, ką pa
rodu Mandžurijoj prie Sunga
ri upės.

“Komunistų. Chinijoj” že
mė atimta nuo ponų ir ati
duota valstiečiams, industriją 
tvarko patys darbininkai; stei
giasi mokyklos, vystosi platus 
masių veikimas, įtraukiamos 
visos liaudies jėgos į demokra
tinę veiklą ir kovą už geresnį 
gyvenimą. Tie dalykai veikia 
į darbininkus, valstiečius ir in
teligentus generolo Chiang 
Kai-sheko Chinijoj.

Mr. Durdin mato sekamas 
“komunistų” pirmenybes ko
voj prieš reakciją:

(1) Liįudies 
troliuoja

imti didybės manija, kartais 
net gaila darosi jų. Ir klausi 
savęs: Argi jie nemato 
save ant juoko išstato?

Matyti, kad ne.
Beje, tas bandymas 

me pamėgdžioti 
gali būti malonus sportas 
tiems mažiukams, bet kaip 
su tais ęilmjaįą, lietuviais, 
kurie aukoja fSavo centus ne
va Lietuvos gelbėjimui?

Gal galų gale ir ne labai 
verta ‘garsinti tokias orįnes 
keliones, ponai iš ALT, ką 
jūs manote.?m,

již ką? Ką jie gavo kariau
dami? Ką jie gauna grįžę 
namo iš karo? Ką jiems ža
da ateitis po karo? Kodėl 
milijonai jaunų vyrų negrį
žo pas savo mylimus? Ko
dėl milijonai gyvasčių tu
rėjo pražūt karo nasruo
se? Kodėl tūkstančiai mies
tų turėjo būt sugriauta, su
naikinta? Už ką tūkstan
čiai žmonių turėjo mirti 
nuo ligų be medikalės pa
galbos? Už ką milijonai 
žmonių turėjo badaut ir 
šaltį kentėti be pastogės, be 
maisto, be sveikatos?

Šitie ir kiti šimtai klausi
mų tinkamiausia aiškinti 
angliškame skyriuje. Šiuos 
ir kitus klausimus mes bū
tinai turime .aaiškinti ang- 
liškąme skyriuje, į^ąd mes 
galėtumėm i paduoti savo 
sūnams, sayo veteranams 
pasiskaityti; rprie jų ir visi 
kiti turės progą pasiskai
tyt, bus progį iškirpti ang
lišką skyrių, nunešt į ofisą, 
į dirbtuvę, pąs draugą, pas 
kaimyną ir jiems duot pa
skaityt. Mano supratimu, 
šitie ir kiti klausimai turė
tų būt pašvęsti veteranams, 
kad juos supažindinti su 
gręsiančiais, ateinančiais 
pavojais taip, kad jie ir ki
ti nepamirštų, kad pasaulis 
yra neteisingas dėl darbo 
žmonių, dėl mūsų visų ir 
dėl augančios gentkartės.

Dabartinis; angį, skyrius 
reikia prilyginti prie “Kri
slų” ir “Kas Ką Rašo ir 
Sako”, nes ten telpa trum
pos dieninės žinutės įvaL 
riais klausimais; daug ra
šoma apie lietuvišką politi-

gyvenimo sąlygas. Tikru- 
dabartinė Chinija dalina- 
šešias skirtingas dalis ir 
skirtingas valdžias.

kraštas užima 
ketvirtainias mylias, 

bet gyventojų yra tik apie 3,- 
000,000. Tai vakariniai-šiauri- 
niame. Chinijos" krašte, tarpe 
Sovietų Sąjungos, 
Tibeto 
iki Sinkiango yra apie 2,000 
mylių, šį plotą nuo Chinijos 

'skiria milžiniškos dykumos ir 
stoka kelių. Sinkiangas tupi 
savo atskira valdžia. €> k-

Tibetas yra į pietus nuo Sin
kiango. Jis užima 350,000 ket- 
virt. mylių ir turi apie 3,500,- 
000 gyventojų. Tai kalnų ir 
dykumų šalis. Taip pat turi 

• savo valdžią, kuri mažai paiso 
Chiang Kai-sheko.

Vidurine Mongolija, tai apie 
250,000 ketvirtainių mylių 
plotas, ilgai nusidriekęs tarpe 
Mongolijos Liaudies Respubli
kos "ir Centralinės Chinijos. 
Šio krašto gyventojai yra 
mongolai, turi savo kalbą. Pir
ma ten viešpatavo Japonijos 
imperialistų • pastumdėlis ku
nigaikštis Teh, bet kada Mon
golijos Liaudies Respublikos 
ir Sovietų Sąjungos armija už
ėmė Vidaus Mongoliją, 1945 
metais, tai tas išdavikas pa
bėgo pas generolą Chiang 
Kai-sheką ir garsiai šaukia 
prieš komunistus. Vidurinėj 
Mongolijoj yra susidarius vy
riausybė. Yra žinių, kad to

gas
moj
si į
turi

Sinkiang
633,800

šalis.
Indijos ir 

N(i o Shanghai

ką. Aš tikiu, kad mūsų 
angį, skyriaus skaitytojai 
ne visi tiek daug susipaži
nę su ta lietuviška politika, 
tad aš manau, kad juos, lie
tuviška politika ne taip jau 
Jab^i užinteresuoja ir jie 
ne taip'labai žino, kas tas 
do Grigaitis ir kas jo Nau
jienose rašoma, kas do 
paukštis yra Tysliava, Mi- 
chelsonas ir jų visa fašisti
nė pakaleni j a. Mano supra
timu, į šiuos klausimus at
sako “Krislai” ir “Kas Ką 
Rašo ir Sako”, tai kam gi 
reikia dar rašyt angį, sky
riuje, ar dėl to, kad išverst 
į angį, kalbą?

Todėl duokim veteranam 
ir kitiems angį.* skyriaus 
skaitytojams ką nors gere
snio, ką nors naudingesnio, 
ką nors agitatyviškesnio. O 
bus mums visiems sveikiau.

V. Kazlauskas.

krašto gyventojai nori jungtis 
su Mongolijos Liaudies Res
publika, nes juos jungia tau
tiniai ir kiti reikalai.

Mandžurija, tai 503,000
ketvirtainių mylių šalis su
45,000,000 gyventojų. Mand
žurija yra įsidavus į Sovietų 
Sąjungą, tai savo rūšies atski
ras kraštas nuo Chinijos. Man- 
džurijos gyventojai yra atski
ra tauta nuo chinų, turi savo 
kalbą, papročius ir gyvenimo 
sąlygas. Nuo 1931 iki 1945 
metų ten viešpatavo Japonija. 
1945 metais Raudonoji Armi
ja sumušė 
sias jėgas, 
džuriją.

Dabar
įsteigus savo liaudies valdžią, 
kaip turčiai vadina “komu- 
nustų.” Generolas Chiang Kai- 
shekas su Jungtinių Valstijų 
pagalba, yra užėmęs tik siau
rą ruožtą su miestais Mukde
nu, Telinu, Changchun. Apie 
95 nuoš. Mandžurijos kontro
liuoja pati liaudis.

Rugpj. 21 d. Associated 
Press žinių agentūra paskel
bė, kad Mandžurijoj įvyko 
liaudies išrinktų delegatų 
kongresas. Jis išrinko vyriau-{'Komunistų armijų \ūpas yra 
sybę ir pasiskelbė atskira 
valstybe nuo Chinijos. Mand
žurijos liaudis turi apie 1,000,- 
000 armiją ir gali dar keli.« 
milionus mobilizuoti apsigy
nimui. Mandžurija yra įskai
toma į “komunistų Chiniją.” 

k Chinija. Daugiausiai Chini
jos žmonių gyvena, didžiausi 
miestai ir , atsiek imai yra, tai 
išilgai didžiulę' Yangtze upę 
ir išilgai Geltonąja (Yellow) 
upę. Ten gyvena šimtai mi- 
lionų chinų, yra pravesta gelž- 
kelių, pamariais yra daug 
prieplaukų ir miestų.

Chiang Kai-shek't> Chinija. 
Tame plote eina naminis ka*- 
ras. Mr. Tillman Durdin 
iš Shanghai, kad Chiang 
sheko plotuose gyvena 
250,000,000 žmonių. Jis 
apie 2,000,000 vyrų armijos, iš 
kurios pusė yra ginkluota 
Amerikos ginklais ir lavinama 
Amerikos komandierių. Jam 
suteikė tūkstančius kanuolių, 
tankų ir už šimtus milionų do
lerių amunicijos. Mr. Durdin 
mano, kad gen. Chiang Kai- 
sheko armija turi pusei metų 
amunicijos ir maisto. Amerika 
suteikė jam apie 200 mažes
nių karo laivų, taip, kad jis 
turi ir laivyną. Amerikos or
laiviai ir karo laivai perveža 
generolo Chiang Kai-sheko ar
miją į Mandžurijos prieplau
kas ir kitur karui prieš Chini
jos liaudį.

Paviršutiniai atrodo, kad 
, gen. Chiang Kai-shekas yra 
galingas, bet gyvenime nėra 
taip. Jis ir jo šaika atstovau
ja didžiausią reakciją pasau
lyje. Niekur kitur taip nėra 
išnaudojami darbininkai ir 
valstiečiai, kaip gen. Chiang 
Kai-sheko Chinijoj. Valstiečiai 
yra veik baudžiauninkų padė
tyje. Darbininkai dirba už 
vergiškas algas. Pastaruoju 
laiku fabrikai užsidaro Shan
ghai mieste, nes iš Amerikos 
atveža daug tavorų. Šalis la
bai nualinta karo. Milionai’ 
žmonių badauja. Darbininkai, 
valstiečiai ir inteligentija nori 
laisvės, organizuojasi ir kovo
ja. Taip, kad ne vien gen. 
Chiang Kai-sheko užnugaryje 
yra partizanų, bet dažnai jc 
armijos kareiviai (iš darbinin
kų ir valstiečių kilę) tūkstan
čiais pereina į Liaudies Armi
jos pusę.

“Komunistų Chinija?' Mr, 
T. Durdin rašo, kad “Komu
nistų Chinija,” Mandžurijoj, 
Chahar, Jehol, Suiyuan, Ho
peh, Shansi,/Kansu, Shantung, 
Honan, Kiangsu ir kitose pro
vincijose turi apie 150,000,000 
gyventojų. Liaudies Armijoj 
yra apie 1,200,000 reguliarių 
kareivių, ginkluotų visais gin-i 
klais, apart sunkią tankų ii 
kanuolių ir apie 2,000,000 
partizanų.

Mr. T. Durdin mano, kad 
Liaudies Armijai sunku būtų 
išlaikyti pastovūs frontai prieš 
gen. Chiang Kai-sheko armi-

Chinija kon- 
anglies kasyklas 

Yangtze upės srityje. (2) 
Liaudies Armijos partizanai 
paralyžiuoja visus generolo 
Chiang Kai-sheko gelžkelius ir 
kelius. (3) Komunistų žemės 
reforma kelia sukilimus gen. 

 

Chiang Kai-sheko pįis.ėj. (4)

geresnis, nes jų kov ai mu
šasi už liaudies reikalus ir 

 

laisvę. (5) Gen. Chiang Kai- 
shekas nustojo liaudies pasi
tikėjimo, nes jis susijungė su 
Japonijos imperialistų gaujo-. 
mi ir visokiais kvislingais. (6) 
Chinijos liaudis įmato, kad 
generolui Chiang Kai-shekui 
gelbėja Wall stryto imperia
listai, siekdami pavergti, Chi- 
niją. Ir to pasekmėj gen. 
Chiang Kai-sheko vienos par
tijos valdžia neteko žmonių 
pasitikėjimo.

Kodėl Gen. Chiang Nori 
• Taikos?

Gen. Chiang Kai-shekas ir 
generolai manė, kad, su

D. M. šolomskas.

rašo 
Kai- 
apie 
turi

Jugoslavija reikalauja $1,- 
300,000,000 karinių atlygi
nimų iš Italijos.

jo
Amerikos ginklais ir pagalba, 
lengvai sumuš komunistus. Bet 
jię: apsiriko. Komunistų vadas* 
gen. Chou En-lai rugpj. 30 d. 
pareiškė, kad gen. Chiang 
Kai-shekas, kariaudamas prieš 
Liaudies Armiją, vien nuo bir
želio 7 dienos iki rugpj. pa
baigos, neteko 160,000 karei
vių užmuštais, sužeistais ir pa
tekusiais į nelaisvę. Liaudies 
Armija tiek daug suėmė ame
rikinių ginklų, kad ji gali jais 
apginkluoti bent tris divizijas 
(apie 30,000 kareivių).

Vien Shanghai miesto sri
tyje gen. Chiang Kai-shekas 
neteko 36,000 kareivių ir ofi- 
cierių, o mūšiai kaip ėjo, taip 
eina prie Shajighajaųs. Jis ne
pajėgė Liaudies Armiją at
mesti. Komunistų jėgos, tuo 
pat kartu, išvystė ofensyvą 
Peipingo, Tatung ir Tsinano 
apgulimui, nukirto gelžkelį 
Mandžurijoj, tarpe Mukdeno 
ir Chiangchung ir pastarojoj 
srityje apsupo gener. Chiang 
Kai-sheko armiją.

Naminis karas parodė, kad 
Liaudies Armija yra daug ga
lingesnė, kaip manė generolas 
Chiang Kai-shękas ir impe
rialistai. Gen. Chiang Kai-she
kas pirma visada prašydavo 
.taikos, - kada jo reikalams blo- 
'gai būdavo fronte. Taip yra ir 
dabar. Atrodo, kad jis, kaip 
pirmiau, taip ir dabar, tik gel
bėja savo armijas, kalbėda
mas apie taiką.

Bet, nepaisant, kokių ma
nevrų imsis gen. Chiang Kai- 
shekas ir jo globotojai, Chini
jos liaudis ves kovą ne vien 
prieš savuosius išnaudotojus— 
dvarponius, kapitalistus, viso
kius reakcininkus, bet ir prieš 
kitų šalių “demokratus,” kurie 
neša Chinijos liaudžiai vergi
ją. Chinijos mijžinas (liaudis) 
gali būti sukruvintas, bet jis 
negali būti amžinai pavergtas. 
Jis nori laisvės, nori būti sa
vo šalies šeimininku, kovoja 
už tą laisvę ir ją atsieks, kad 
ir daug kraujo reikėtų pra
lieti.
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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 laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Moterys Atėjo į Darbus, 
Kad Juose Pasilikti

Ar Jaunai Motinai Verta, Ar Tinka Dirbti?

Pačiame aukštume karui 
produkcijos Jungtin. Vals
tijose buvo septyniolika mi
lionų darbininkių. T i e 
“murzinais veidais angelė
liai” darė bomberius ir sta
tė laivus, darė kulkas ir pa
rašiutus, dirbo zero šaltyje 
gelžkelių kiemuose. Jos bū
davo gerbiamos, kaip ir ka
riškiai, kol karas tęsėsi.

Tuojau po pergalės Japo
nijoj entuziazmas atšalo. 
Pasirodė plačiai aprėpią 
“idiotorialai”, kaip juos a- 
pibūdino Mr. Dooley, kapi
talistinėje spaudoje; senti- 
mentališkos pasakėčios mo
terų žurnaluose. Snide pa
stebi, jog net tūli darbinin
kų vadai užgiedojo tonu 
“keliauk sveika, mieloji 
mergužėle, keliauk. Tavo 
vieta namie. Nejaugi tu nori 
atimti kurio nors vyro dar
bą?” Tuomi leista suprasti, 
kad visi darbai yra vyrų. 
Skaitant • tą mali-malienę 
pamanytum, kad jokia mo
teris, pirm karo nedirbo. 
Galėtum pamanyti, jog mo
terų darbas buvo tiktai ka
rinės nepaprastos padėties 
reikalas. O po karo visoms 
17 iki 50 metų moterims 
žmonoms laikas skubėti na
mo ir laukti to atidėto kū
dikio.

Tur būt labai nuostabu 
tiems vėpliukamš; 'kurie do
rė jo “padėti moterėlę jos 
vieton,” kad jinai jų ne
paklausė. Cenzo Biuras ra
portuoja, kad 1946 metų 
birželio mėnesį buvo 16,- 
500,000 dirbančių moterų, 

' kad vienas trečdalis Ameri
kos suaugusių moterų buvo 
darbuose ir kad jos sudarė 
27 nuošimčius visų darbi
ninkų.

Tas visai nestebima tų, 
kurie žinojo, kad dešimtis 
ir pusė milionų moterų dir
bo pirm karo ir kad jos 

^Today’s Pattern

Grjztanciai Į kolegiją ar 
šiaip smulkios ir vidutinės fi
gūros merginai ar moteriškei 
suknelės forma 9026 gaunama 
12 iki 20 ir 30 iki 40 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merj ir dydj, sykiu su 20 can

mW,,, i ‘x mil »i Ifn'ii

jų am-

dirbo tuo pačiu tikslu, kaip 
ir vyrai — užsidirbėti pra
gyvenimą. Tas visai neste
bina Darbo Departmento 
Moterų Biuro, kuris ap- 
klausinėjo moteris dešimty- 
je^karui produkcijos sričių. 
Iš kiekvieno šimto moterų 
84-rios rasta užsilaikančios 
pačios save arba dar ir pa
dedančios išlaikyti kitus. 
Aštuonios iš šimto padeda 
vaikus išleisti mokslą, nu
pirkti namus, išsilaikyti 
nuo skolų. Kitos 8 dirba dėl 
susidomėjimo darbu.

Po pergalės Japonijoje 
liuosnoriai pametusių dar
bus moterų skaičius nerei
kia perdėti — tūlos iš vy
resniųjų moterų dirbo pat- 
rijotiniais , sumetimais, o 
jaunos moterys dirbo tikslu 
dasidirbti įplaukų prie gau
namų paskyrų kariškio vy
ro žmonai. J. V. Darbo De- 
partnfentas turėjo užregis
travęs pusę miliono bedar
bių moterų, kurios įieško 
darbo.

Karo nuostoliai užmuš
tais ir sužeistais padaugi
no skaičių dirbančių mote
rų, kaip kad buvo po kiek
vieno karo. Tūkstančiai 
kariškių nebesugrįžo. Kiti 
grįžo praradę darbingumą. 
Mūsų nuostoliai buvo dides
ni šiame kare, negu pir- 
mesniajame. Mūsų šalyje y- 
ra 963,400 daugiau moterų, 
negu vyrų gyventojų. Yra 
“pražuvusio ji gentkartė” 
moterų tarp 20 ir 30 metų 
amžiaus, kurios liksis mer
gauti. Priežastys: karo 
nuostoliai; vaikinų apsive- 
dimai užjūriuose;
žiaus veteranai ves jaunes
nes mergaites, o 15 nuo
šimčių veteranų nesiveda 
dėl įvairių priežasčių.

Darbininkų veikimo me
tinėje peržvalgoje paklaus
kime savęs: ar unijų nary
stėje atspindi toji milionų 
mūsų moterų pastovios 
duonpelnystės padėtis? Ne
atspindi. Tiktai milionas ir 
pusė moterų yra unijų na
rėmis, tik 9 nuošimtis visų 
dirbančiųjų. Apie 25 nuo
šimčiai dirbančių vyrų yra 
organizuoti.

Visuose organizaciniuo
se vajuose svarbu atžymėti 
specialius darbininkių rei
kalus. Teisė dirbti neatsi
žvelgiant į lytį ar vedybinę 
padėtį; lygi mokestis už ly
gų darbą; lygios išdirbio il
gio teisės su vyrais, pakan
kamas motinystėje ir kūdi
kio (aprūpinimas — tai pa
matinės darbininkių teisės. 
Jos turėtų rastis kiekviena
me unijos kontrakte.

Motefys narės neturėtų 
būti traktuojamos vien tik 
kaipo duoklių mokėtojos. 
Jas reikia įkviesti į veiki
mą, skirti į komisijas, rink
ti į viršininkes ir delegates 

i konvencijoms, lavinti, kelti 
ir teikti lygias progas ir 
stažą unijoje.

Pavyzdžiui: United Au
to Workers Unijoje yra a- 
pie 250,000 moterų. 0 pas
kiausioje konvencijoj buvo 
57 moterys iš 2,000 delega
tų. Du trečdaliai narių In
ternational Ladies Garment 
Workers Unijoje yra mote
rys, bet moterų viršininkių 
ir organizatorių neišgirsi 
Dubinskio. - Antonimo ^al-

Yra daug motinų, kurios 
ekonominiai nėra verčia
mos dirbti išlaikymui šei
mos, bet kurios dirba ar no
ri dirbti. Šeimoje gali ras
tis gana pajamų išsiversti, 
vienok nepakankamai, kad 
pasisamdyti padėjėją įky
riems darbams, surištiems 
su priežiūra namų ir ma
žiukų, kas suteiktų motinai 
laiko ir progą veiklai už na
mų sienų.

Tačiau ir radus progą iš
eiti, motiną kamuoja abejo
nės. Ar ji kartais nepasielgs 
“nedraugiškai” šeimai, 
jeigu jinai išeis dirbti? Ji 
branginančiai myli šeimą— 
pakankamai, kad visą save 
atiduotų — tačiau dėlko 
taipgi ji neturėtų būti lais
va galvoti ir veikti, kaipo 
žmogus?

Kur tiktai finansiškai iš
galima, motina ir jaunesnis 
2 metų kūdikis nedvejoja- 
mai yra reikalingesni na
mie, negu kur nors kitur. 
Pastebėta, kad tuo anksty
bu laikotarpiu kūdikiai ge
riau tarpsta savo motinos 
priežiūroje, nors tikrinti 
sunku. Mūsų šalyje teikia
ma labai mažai galimybių 
studijuoti kūdikius bent ko
kioje palyginamojoje sudė
tyje. Vienok net labiausia 
pasišventusi ir sėkminga 
motina neturėtų eiti 24 va
landų pareigas per ištisus 
du metus,.

Taip anksti, kaip tiktai 
pasirodo praktiška jos kū
dikio gyvenime, motina tu
rėtų būti paliuosuojama iš
eit vieną ar porą vakarų per 
savaitę. Išeiti ne vien tik 
į susiedijos filmų teatrą, 
bet lęur nors reguliariai į 
susiedijos kliubą, į organi
zaciją, kur jinai galėtų 
veikliai dalyvauti ir jaustis 
priklausanti.

Sąryšyje su tuo, prabėgo
mis, galima pasiūlyti ir su
manymai tokiai veiklai. 
Politiniam frontui reikia 
jaunų motiną — agituoti 
žmones išęiti balsuoti, vyk
dyti OPA nuostatus, steig
ti naujus ir palaikyti senus 
vaikų priežiūros x centrus. 
Priedams, visuomet yra pe
ticijų, po kuriomis reikia 
rinkti parašus, tikietų par
duoti. Ir yra daug politinių 
ir švietimo darbų-darbelių, 

domose viršūnėse.
Nėra moters prezidento 

jokioj didžiojoj unijoj, nė
ra moterų narių AFL ar 
CIO centrinėse pildančiose 
tarybose, nėra Amerikos 
moters delegatės į pasauli
nę federaciją. Mažai mote
rų rasi miestų centrali- 
niuose komitetuose ar ad- 
ministratyvėse, politikos 
nustatymo arba organizaci
nėse viršininkystėse.

Pradedant šia Darbinin
kų Diena, 1946 metų, rū
pestingai pasvarstykime 
tuos svarbius, tačiau labai 
apleistus klausimus ir ati
tinkamai veikime. Moterys 
atėjo į darbus , juose pasi
likti (po kapitalizmu, o 
taip, pat ir socialistinėje 
santvarkoje). Jos gali tap
ti galinga jėga, politiniai ir 
unijose, jeigu jų gabumus, 
intelektą ir entuziazmą į- 
jūngsime į darbininkų ju
dėjimą, paversime gyvąja 
to judėjimo dąlimi. Tas ga
lima ir privaloma padaryti. 

pritaikomų šalutinei veiklai 
greta kūdikio priežiūros, jį 
migdant ar šiaip prižiūrint 
atvirame ore.

Be to yra visokių savęs 
gerinimo ir s a v i š v ietos 
priemonių. New Yorke tu
rime Jefferson Mokyklą, 
arba galima lankyti vietinę 
vidurinę mokyklą ir joje 
mokytis galybę klausimų, 
sulyg motinos palinkimo. 
Viešieji knygynai taipgi 
teikia kalbotyros, dailės, li
teratūros, kursus.

Kitos rūšies veikla, turin
ti specialę vertybę moti
noms, yra vadovavimas su- 
siedijoje steigimui jaunimo 
kliubų, liuosnorė talka vai
kų namuose prižiūrėti gru
pes berniukų ir mergaičių. 
Tie priedai pagelbsti pa
čioms suprasti savo vaikus 
— pirm visko išmokina su
prasti kitus žmones. Tam 
reikia neribotos energijos. 
Ypatingai ne piknikas po 
dienos darbo prie valgydi- 
nimo, indų ir ^drabužių plo
vimo, valymo ir virimo. Ta
čiau, nežiūrint tų begalinių 
pastangų, gaunama pasi
tenkinimas, kad atliekama 
kas nors skirtingo ir visuo
meniškai naudingo.

Vaikam baigiant antruo
sius metus, motina gali pra
dėti ruoštis į darbą. Tada 
atsiranda kitos problemos. 
Ar randasi susiedijoje jai 
prieinama auklėtojišką mo
kykla? Ar tokią mokykla 
gerai mažam vaikui? O gal 
ji turėtų praleisti kiekvie
ną galimą uždirbti centą 
apmokėti padėjėjai prižiū
rėti vaikus namie? Kiek
viena padėtis yra individu- 

BINGHAMTON, N. Y.
Ilgas laikas kaip serga drau-' 

gė Barbora Kaminskiene - 
Rastenienė, kuri gyvena 9 
Martha St., Johnson City, N. 
Y. Jau visas mėnuo, kaip guli 
ligoninėje po sunkios operaci
jos. Jau eina sveikyn, tik, ži
noma, palengva.

Gaila, kad pirmiau nežino
jau apie jos susirgimą. Man 
teko sužinoti tik 27 d. rugpj., 
kada nuvažiavome su Andy 
Bakshas ir jo motina į ligoni
nę atlankyti Oną Kizienę, ku
ri buvo susižeidusi dirbtuvėje, 
jau 6 mėnesiai tam atgal. Nors 
ji vaikštinėjo pas E.-J. kompa
nijos daktarus, bet tie negalė

Vandens kelių pikietai atsirado prie laivų CIO Na
tional Maritime Unijai paskelbus streiką prieš Great 
Lakes laivų savininkus. Unijos viršininkai kaltina kom
panijas, kad jos vartoja nekvalifikuotus (netinkamus) 
tam darbui asmenis pastangose sulaužyti streiką.

ališka problema ir taip ji 
turėtų būti rišama.

Auklėtojišką mokykla 
(darželis) yra geriausia iš
eitis darbininkei motinai. 
Gauti patarnavimą patiki
mo, gero pobūdžio asmens, 
kurio pažvalgos sutinka su 
jūsiškėmis vaikų auklėjimo 
klausimu — bus kita išeitis, 
nors šis pastarasis būdas 
perbrangus vidutinei šei
mai.

Ideališkomis darbo va
landomis motinai būtų 9 iki 
3. Pilna 8 valandų darbo 
diena nepalieka jai pakan
kamai laiko su šeima ar 
smulkiems darbeliams, ku
riuos ji vistiek tebeturi at
likinėti namie. Nelaimei, to
kias trumpesnes valandas 
sunku yra išsiderėti iš sam
dytojų mūsų laikais. Bet 
tokia diena ateis!

Darbininkei nereikia rū
pintis, kad dėl darbo jos 
nemylės vyras ar vaikai, 
kad jie jausis apleisti. Ka
pitalistinė spauda ir už ją 
atsiprašinėtojai nori mote
ris tuomi įbauginti. Tai dėl
to jie priešinasi federdlėms 
paskyroms auklėtuvių pro
jektams ir tai dėlto prieš 
moteris diskrimihuoja in
dustrijoje. Jie bando pa
skaidyti vyrus ir moteris, 
kaip kad jie skaldo baltus 
ir negrus, žydus ir ne žy
dus. Vyrai, sūnūs ir dukte
rys pastebės dirbančią mo
tiną esant linksmesne, įdo
mesniu asmeniu, informuo
ta drauge, kuri žino vertę 
šeimos ryšių ir kuri, būda
ma pavargusi ir išsisėmusi 
— gali šypsotis ir galvoti. 

JSkujasis pasaulis ateina!

jo ar nenorėjo surasti ligos 
priežastį. Jai buvo perlūžęs 
kaulas šone. Tada ji ėjo pas 
privatišką gydytoją. Tas su
rado, kame dalykas ir pasiun
tė ant operacijos. O. Kizienė 
jau yra parvežta į namus. At
lankykime drauges, kas gali
te.

Draugė B. Kastėnienė irgi 
tikisi greitai sugrįžti iš ligo
ninės. Abi ligonės yra Laisvės 
skaitytojos. Ona yra Moterų 
Skyriaus narė.

Veliju abiem draugėm grei
to pasveikimo.

J. K. Navalinskienč.

Kame Paslaptis Tarybų Są
jungos Moterų Pakilimo?

virš 75

Laike karo, o taip pat ir 
po pergalės. Tar. Sąjungo
je atsilankę amerikiečiai y- 
ra išreiškę nuostabą drąsiu 
tarybinės moters nešimu 
sunkumų karo laiku ir kaip 
energingai ji dabar riša po
karines problemas.

Kame šaltinis jos pajėgos 
ir žinojimo?

Dar mokykloje tarybi
nė mergaitė jau prisirengia 
veikliam danpui ant lygaus 
pagrindo J|r vyrais. Seka
mos skaitlinės rodo j jos pa
sisekimą. Pradžioje karo 
Tarybų Sąjunga turėjo 150 
tūkstančių moterų inžinie
rių ir technikų, 
tūkstančius moterų dakta
rų, 50 tūkstančių moterų 
mokytojų. Dirbančių mote
rų radosi 10 milionų. Tary
bų Sąjungoje daugelis mo
terų randasi viršininkėmis 
industrijos, vyriausybės ir 
kultūros įstaigose.

Karo laiku svarbų vaidme
nį atliko šeimininkės. Kuo
met šaliai jų reikėjo, jos 
taipgi atėjo į fabrikus ir 
raštines, dirbo laukuose, li
goninėse, vaikų priežiūros 
įstaigose. Jos stovėjo parei
gose laike atakų iš oro. 
Daugelis jaunų moterų stu
dijavusių muziką, tapybą, 
šokius, mokslus apleido sa
vus taikos laiko siekius ir 
išėjo į armiją, arba išėjo ' 
kasti tranšėjų ir statyti ap
sigynimo tvirtumas.

Kaipo šaulės ir lakūnės, 
priešlėktuvinėj artilerijoje, 
signalų korpuse, medikališ- 
kame korpuse ir partizanų 
būriuose tarybinės mergi
nos pasirodė taip gerai, 
kaip ir vyrai Raudonojoj 
Armijoj. Militariškuose ko
misariatuose tankiai maty
davai jaunas, lieknutes mer
gaites liuosnoriai stojant 
eiti į frontą. Žmonės ste
bėdavosi, ką tokios silpnos 
mergiotės galėsiančios at
likti fronte. Tačiau josrjiiK 
rodė pažymėtiną ištvermę

Daugelis moterų atsižy
mėjo industrijoje, žemdir
bystėje ir moksluose.

Ka-tia Baryšnikova, jau
na darbininkė išsidirbo var
dą laike karo. Žinodama, 
kad šaliai reikia lavintų 
darbininkų, Katia Baryš
nikova, ball bearing šapo j e 
viršininkė vieno tymo, taip 
perorganizavo savo tymą, 
jog galėjo kai kuriuos dar
bininkus perleisti kitiems 
departmentams be sumaži
nimo išdirbio. Jos pavyz
džiu pasekė kitos įmonės. 
Pripažinimui jos pastangų 
racionalizavime darbo, Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
apteikė ją Stalinei Prizu.

Kaimietės Paša Angeli
na, Daria Garma š, 
Anna Glota ir Aleksan
dra Luskpv daug atsiekė pa- 
lengvininie ištobulinti žem
dirbystę. Jų darbą svarba 
valstybei plačiai "žinoma. 
Jas išrinko į Tarybų Są
jungos Aukščiausiąją Ta
rybą. ,

Garsi profesorė Zinaida 
Yermolieva išgelbėjo nesu
skaitomus skaičius gyvas
čių laike karo vartojimu 
tarybinio penicillino, vai
siaus ios moksliniu tvrinė*

Tarybų šalyje randasi 33 
tūkstančiai mokslo darbi
ninkių ir tūkstančiai mote
rų profesorių. Daugelis iš 
jų yra apdovanotos Stalino 
Prizais už nepaprastus at- 
siekimus moksluose, litera
tu r o j e, mene. Tarybinės 
moterys yra atsidavusios 
didingai patarnauti . savo t 
tėvynei.

Tarybinių moterų patrio
tizmas imasi iš liaudies gel
mių. Caristinėje Rusijoje 
moters būvis buvo sunkus. 
Istorinėse 1917 metų spalių 
dienose ji stojo į demons
tracijas gatvėse, reikalavo 
laisvės. Rusijos moters rolė 
revoliucijoj buvo didi. Ta- , 
rybų valstybė yra liaudies 
valstybė. Tai dėlto, kada 
Tarybų Sąjungos žmonių 
laisvė ir šalies nepriklauso
mybė buvo pavojuje, mote
rys stojo kovon už šalies 
garbe ir laisvę.

Tose lygiose progose, to
je šalies laisvėje ir žmonių 
žinojime, jog jie yra patys 
savo laimės kalviais, patys 
savęs valdonais, veriasi 
Tarybų Sąjungos moterų 
pasišventimas ir pajėga iš
tesėti, kilti aukštyn sieki- ' 
męsi sau ir visiems savo 
žmonėms šviesesnio gyveni
mo. Laisvėje iškilo didvy
res kovotojos.

Ir Tarybų Sąjungos žmo- 
' nės aukštai įvertina mote
rų dalį šalies gynimo kovo
je. Laike karo 70 tūkstan
čių moterų gavo garbės po
žymius, o 56 apdovanotos 
titulais Tarybų Sąjungos 
Herojus.

Tarybinės moterys užima 
garbingą vietą viešająme 
šalies gyvenime. Pradžioje 
1946 metų, pirmuosiuose po 
karo rinkimuose 274 mote
rys išrinktos atstovėmis į 
Tarybų Sąjungos Aukščiau* 
šią ją Tarybą.

/Šiandieną, Tarybų šaliai 
Visas pajėgas nukreipus 
taikos laiko statybai ir sun
kiai užduočiai atsteigti na- 
cionalę ekonomiją išlaisvin
tose srityse, moterys raų-x 
dasi pirmosiose statybinin
kų eilėse.

Pagal A. Krasnovą.

Ar Išrinksime 48- 
nias, Arba Po Vieną 
Iš Visų Valstijų?

Amerikos Moterų Kong
resas yra nusistatęs atei
nančiuose rinkimuose iš
rinkti “48 in 48” (reiškiant: 
po vieną moterį kiekvienoje 
iš 48 valstijų).

Tas nereiškia, kad nori
ma išrinkti bile sijonuotą 
gyvybę (tikriausia, ne 
Conn. Lucę). Pirmoj vietoj, 
norėdama gauti Congress 
of American Women užgy- 
rimą, moteris turės būti pa
sisakius ir veikianti už iš
laikymą taikos per vienin- 
gūmą didžiųjų demokrati
nių valstybių. Ar jūs tam 
pritariate ?

Pritarimas, kaip jau ži
nome iš praktikos, reiškia 
darba ir vėl darbą, daugiau
darbo
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(Tąsa)
Greit pakilo iš sniego. Viduje gulėjo 

vokiečiai, vienas veidu į kulkosvydį, kiti 
nudurti durtuvais trobos kampe.

— Žiūrėk, Serioža, tiesiai į kaktą...
—Tai, pakišo, — pasakė su slepiamu 

pasididžiavimu.
■ Pelčiarienė griebė kūdikį iš lopšio.

— Negyvas, — pasakė kurčiu, negyvu 
balsu.

Pasižiūrėjo. Mažas kūnelis nusviro 
moters rankose, galvutė buvo sutraiš
kyta.

•— Matyti, pravirko lopšelyje, buože 
užmušė, gyvatė, — tyliai paaiškino Se
rioža.

Ji stovėjo su savo našta rankose ir 
Sesąmoningai lingavo lengvą kūnelį, 

lopšelio vidus buvo paplūdęs krauju.
— Štai... O padegti nenorėjote... Vaiko 

pasigailėjote... Už vaiką anie du sužeis
ti...

— Tylėkit, motin, tylėkit...
— Aš gi neverkiu, mielas, brangusai, 

aš neverkiu... Štai, duok man šautu
vą...

Po truputį kaime šūviai tilo. Tiktai 
prie būstinės tebevyko kova ir griaudi
mas buvo girdėti toli. Dangus jau geso, 
mėnulis su įvairiaspalviu žiedu tirpo 
dangaus tolumoje, ir tirpo įvairiaspal
viai stulpai, stovintieji prie jo kaip tri- 
umfaliniai vartai. Oras išsiliejo į žyd
rumos beribę, pasaulis buvo kaip stikli
nis kamuolys, pripildytas ledo. Keistai į 
tą sidabrą ir žydrumą įsiverždavo be 
pertraukos aidinčių prie būstinės šūvių 
raudonos liepsnelės.

— Nieko nepadarysime, vytai... Reikė
tų granatas į langą mesti, gal langinės 
ir ne tokios jau storos...

— Kaip prieisi? Svilina, kaip pasiu-

Iš tikrųjų iš sienų angų liejosi ugnies 
srovė. Be pertraukos ir be pertraukos 
tratėjo šautuvai, ir sniegas pakildavo 
mažais debesėliais šimte vietų iš karto. 
Tankiai, tankiai krito kulkos.

— Švinta, — neramiai pasakė Šalovas, 
dairydamasis į švintantį dangų.

Toli, toli dangaus skliaute jau buvo 
matyti rausva juosta, saulėtekio prana
šas. Kova užsitęsė ilgiau, negu jis tikė
josi. Išauš diena, gali keliu būreliai,’ ga
li atvykti pagalba. Viskas, kas vyko nak
ties priedangoje, galėjo likti nepastebė
ta. Diena išblaškydavo vokiečių baimę 
dėl nežinios, leido jįfems išeiti, judėti. Jei
gu kur nors domisi tuo būriu, o domisi 
tikrai, atkreips demesį į nutrukusį tele
fono ryšį, pasiųs žmones, pradės ieškoti. 
Diena ėjo vokiečiams į pagalbą.

— Nagi, vyrai...
— Nieko neišeina, drauge leitenante... 

Čia ir metus galima sėdėti. Kad būtų ga
lima grantaą mesti...

— Ką gi, reikia pabandyti, — pasa
kė staiga Račenka.

— Ką tu, kaip bandysi?
— Nieko, aš pamėginsiu...
Apėjo iš tolo, šonu. Šliaužė selinda

mas iš užkerčio, nuo tos pusės, kur ne
buvo angų sienoje. Nutraukė šaudymą, 
nenorėdami jo sužeisti.

— Ką jis sugalvojo? — nervinosi Ša
lovas.

Bet Račenka šliaužė ramiai. Vis aiš
kiau brėkštančioje dienos šviesoje, pro 
šaltą aušimą buvo matyti, kaip ten an
goje, jos tamsiame viduje nežymiai juda 
šautuvo, vamzdis, kaip ieško taikinio,' 
kaip neklysdamas muša, skleisdamas 
mirtį.

Ir staiga Račenka pasikėlė. Kol su
prato kas vyksta, jis buvo tarp jų ir an
gos, alsuojančios mirtimi, išsitiesė visu 
ūgiu, staigiai užsimojęs metė granatų 
ryšulį į langą. Sužvangėjo, sudundėjo, 
pakilo dūmai, šovė liepsna. Žmogus prie 
lango tartum pakilo, žiūrintiems atrodė, 
kad jis grimsta be galo, be galo — dūmų,' 
ugrties ir sienos fone vaidenosi jo ilgas 
stomuo, paskui lyg kas jam būtų pakir
tęs kojas, susverdėjo ir lėtai susmuko 

■ ant žemės.
— Pirmyn, vyrai! — sukomandavo Ša- 

I lovas.
Puolė prie trobesio. Kulkosvydis šau

dymo angoje tylėjo, užlietas žmonių 
krauju, tarnyba tylėjo, granatos, išplė- 
šusios langines, savo darbą padarė.

—Pirmyn, vyrai!
į - Užbėrė namą šūviais. Veržėsi į vidų 

■ pro išmuštą grantomis skylę, susipiau-

stydami rankas sudaužytų langų stik
lais. Liepsnos liežuviai laižė storus sie
nojus.

— Ten juk mūsiškiai! Ten mūsiškiai!
— klaikiai suriko Maliukienė.

Tiktai dabar prisiminė įkaitus. O jie 
sėdėjo tamsioje kamaroje, stovėjo prie 
sienų, priglaudę prie jų ausis. Jie nemie
gojo, kai pasigirdo pirmas šūvis. Išgir
do jį — visi iš karto, kaip smūgį į širdį. 
Sekundę laukė. Bet po pirmo šūvio sekė 
antras, ne, nebuvo abejonės, — tai ne
buvo atsitiktinis sargybinio šūvis.

.— Mūsiškiai, — pasakė čečiorienė 
aukštu lūžtančiu balsu.

— Mūsiškiai, — sušnibždėjo Olga.
Viena Melanija nepasijudino iš vietos, 

ji toliau žiūrėjo į tamsą stiklinėmis aki
mis.

— Prie cerkvės šaudo, — pastebėjo 
Jevdokimas.

— Prie jųjų baterijos...
Pasigirdo šūvis čia pat, prie sienos. 

Olga sucypė.
— O tu tylėk! Jie čionai, čionai....
Jie sėdėjo kaip spąstuose. Buvo ap

supti tamsos, nieko nematė. O čia pat 
už sienos žmonės šaudė, žmonės bėgiojo, 
viskas kunkuliavo, maišėsi, o jie nematė, 
nieko nematė.

—Užbadys dar mus čia vokiečiai, kol 
mūsiškiai suskubs, — pagalvojo Grocha- 
čas, bet nieko nepasakė, nenorėdamas 
gąsdinti moterų. Nerimdamas klausėsi, 
kas vyksta už dui;ų. Bet po valandėlės jie 
išgirdo, kaip daužo buožės, kaip su 
triukšmu krenta durys, kaip bilda gre
timame kambaryje žingsniai. Grochačas 
pradėjo kumščiu daužyti duris.

— Vyrai! Išleiskite mus! Išleiskite 
mus!

Bet už sienos buvo tebegirdėti bilde
sys ir triukšmas, nereagavo į jo šauks
mus.

— Nagi, bobos, padėkite, — negirdi! 
Iki kol mes čia sėdėsime?

Oiga pašoko ir pradėjo atkakliai dau
žyti sieną. Paskui ją ir čečiorienė.

— Vyrai! Išleiskite!
Už sienos tebebuvo girdėti triukšmas, 

šūkavimai, šaudymas. Niekas negirdėjo 
desperatiško kalinių šauksmo.

— Stipriau, bobos, juk išgirs gi paga
liau...

— Kas, argi nieko nėra kaime, kas 
pasakytų? Užmiršo mus, ar ką?

Sudundėjo kumštis, bet tuo pačiu me
tu ten, iš lauko pusės, pasigirdo bildesys, 
matyti, bėgo iš trobos. Valandėlei įsi
viešpatavo tyla. Uždarytiems pasirodė, 
kad prieš juos atsivėrė bedugnė, lyg toli, 
toli nuplaukė išsigelbėjimo viltis.

— Kas tai? — dusliai paklausė Jev
dokimas. — Mūsiškiai traukiasi?

— Oi! — pravirko Olga.
— Tylėk, kvaile! O jūs irgi, senas ir 

durnas! Iš kitos pusės bando, negirdit?
Nutilo. Dvigubai stipresnis triukšmas 

ir šaudymas aiškiai buvo girdėti pro už
daras duris.

— Iš priešakinio ima...
— Kieno kulkosvydis šaudo?
— Vokiečių... O dabar mūsų, girdi?
Nervinosi susigrūdę prie durų. Tiktai 

Melanija sėdėjo nejudėdama, lyg nieko 
nebūtų atsitikę.

— Oi, dieve tu mano, dieve gailestin
gas, — dūsavo Jevdokimas.

Grochačas pažvelgė į jį.
— Ka, ar melsitės?i* z

— Jeigu nori, tegu meldžiasi... — už
stojo senį čečiorienė. — Ką jums tas 
kliudo ?

Jevdokimas atsiklaupė prie durų. Se
nu, virpančiu balsu pradėjo.

— Šventas dieve, šventas galingasis....
Grochačas gūžtelėjo pečiais. Už sienos 

dundėjo šūviai. Ir staiga pasigirdo bai
sus trenksmas, viskas sudrebėjo, lyg 
namas griūtų. * -

— Ai! — veriančiu balsu sušuko Olga.
Balsai sustiprėjo, pasmarkėjo triukš

mas. Čia pat arti išgirdo veriantį moters 
riksmą. Ir beveik vienu metu subilldėjo 
žingsniai, sudundėjo buožės.

— Pasitraukit nuo durų, nuo durų! — 
sukomandavo Grochačas.

Pasitraukė. Durys išvirto su triukš
mu. 1 į ; ■ • ■ *

Jiems atrodė, kad šviesi diena įsiveržė 
'į tamsybes. Balzgana šviesa jau apšvie
tė gretimą kambarį, jį nudažė raudonos 
ugnies dėmės. Uždususi Maliukienė įpuo
lė į jų tarpą.

(Daugiau bus)

■■ I“'-

HARTFORD, CONN
Grupe Lietuvių po Republiko
nų Partijos Vadovybe Skelbia

Karą “Komunizmui”
Taip vadinama “Conn. Lith

uanian Republican League” 
rugpjūčio 23 d. savo specialia
me mitinge išnešė rezoliuciją, 
indorsuodami kongresmaną 
Joseph E. Talbot dėl mūsų 
valstijos gubernatoriaus ant 
republikonų partijos tikieto iš 
penkto distrikto.

Iš viršaus žiūrint, tai atro
dytų, kad tik normalus politi
nių partijų prieš rinkimus a- 
gitavimas. Bet kada perskai
tai tą jų išneštą rezoliuciją, 
tik tuomet gali pamatyti ir 
suprasti tų žmonių siekimus ir 
jų pasibr.ėžtus tikslus. Ši gru
pė žmonių, pasivadinusi Re
publikonų Lyga, ir, supranta
ma, po republikonų partijos 
dirigavimų, ima sau už vy
riaus) principą, kartu su kon- 
gresmanu J. E. Talbot (atsi
žymėjusiu reakcijos rėmėju) 
skelbti karą, kaip jie sako, 
prieš “pasaulio komunizmo 
valdymą.”

Po rezoliucija pasirašo tos i kad jis eina išnaikinti
Lygos nariai republikonai lie
tuviai, viso 49 iš skirtingų 
miestų. Iš Hartfordo pasirašo 
6. Jų lyderis — Frank Haiko, 
buvęs Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo baro gaspado- 
rius, Anthony Ambrose, da-1 
bartinis kliubo baro gaspado- 
rius, A. Mazotas, senis A. Ke- 
lėnas, ir pora karo veteranų H 
— Edward Ramoška ir Vin
cent Morkus.

Toliau šie žmonės pareiškė 
toje rezoliucijoje, kad kongr. 
J. E. Talbot yra labai didelis 
žmonių teisių ir laisvės gynė
jas. O tikrenybėje Talbot yra 
atsižymėjęs kaipo reakcionie
rius republikonas, visados pa
sisakęs prieš bent kokį pažan
gesnį įnešimą Washingtone.

Čia nieko tokio baisaus ne
būtų, jeigu nežinottim tų 
žmonių (kalbu tik apie hart- 
fordiškius), kurie padėjo savo 
pavardes po tokia prie reak
cijos šaukiančią rezoliucija, 
tikrenybėje skelbiančia karą 
prieš kitos partijos žmones ir, 
žinoma, kartu ir prieš visą 
darbininkų klasę, prieš unijas 
ir visą laisvą liaudies judėji
mą, kuris dabar gražiai gy
vuoja šioje šalyje ir ant to-

liaus mano gyvuoti ir kovoti 
prieš visus didžiojo kapitalo 
ir reakcijos pasimojimus ta 
liaudies laimėjimą 4 išplėšti ir 
sutremti po didžiojo kapitalo 
priespauda ir išnaudojimu.

Kartais oportunizmas su
klaidina daug geros valios 
žmonių. Gal taip ir čionai į- 
vyko. Kadangi politikoje ne
subrendę nekurie jauni vyrai 
padėjo savo parašus po tokia 
žalinga' dėl darbininkiško ju
dėjimo rezoliucija. Bent trys 
yra žinomi kaipo demokratiš
kai nusistatę ir’ demokratiškų 
tėvų vaikai. Taigi, tuo remian
tis, yra sunku ir įsivaizduoti, 
kaip tokie žmonės sutinka pa
sirašyti po tokiomis rezoliuci
jomis, kurios yra suplanuotos 
republikonų “čyfų” ir pakiša
mos jos partijos nariams pa
sirašyti.

Man prisimena vienas įvy
kis, kuris nelabai seniai sudre
bino visą pasaulį. O tai buvo 
tokis žmogutis, vardu Hitleris, 
su grupe pasekėjų, kuris su- 

, planavo ir paskelbė pasauliui, 
pa

saulio komunizmą”, o kartu 
ir visą žmonijos progresą ir 
kultūrą. Bet jo planas neišde
gė ir jo likimas yra visiems 
gerai žinomas. Bet šiandienąCLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas i

TRAKTYRlUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės <

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. .

Tel. 8T. 2-8842

F. W. Shalins
(Shalinskas)

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
Funeral Home

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-449D

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs* iki paskutiniam 

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

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

• i ‘ .

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

Telefonas EVergreen 7-1661

panašūs dalykai bandoma at
gaivinti ir tam tikslui stam
biosios buržuazijos šulai at
randa būdus, kaip prieiti ir 
prie paprasto darbo klasės 
žmogaus ir pasikinkyti tą 
žmogų dirbti jų suplanuotą 
darbą prieš savo gerovę ir 
prieš savo klasės interesus.

Tokios rezoliucijos, nesvar
bu kuri partija jas išneštų, ne
ras pritarimo demokratiškai 
nusistačiusių lietuvių tarpe. 
Nes tai yra reakcijos balsas, 
kuri šiandieną siekiasi sunai
kinti visus Amerikos liaudies 
laimėjimus, kuriuos darbinin
kai atsiekė laike velionio pre
zidento Roose velto administra
cijos Washingtone.

Lietuviški Amerikos pilie
čiai, laisvę mylinti žmonės, 
supras, kuri partija gina jų 
reikalus ir tik už tokią parti
ją paduos savo balsus ateinan
čiuose rinkiniuose lapkričio 
mėnesį. Reakcijos jie nerems.

Žvalgas.

Roma. — Popiežius kal
bėjosi su Amerikos katali
kų karo veteranų koman- 
dierium Maxu H. Sorense- 
nu.

Detroit.— Chryslerio au
tomobilių korporacija pra
nešė, kad ji atmes CIO uni
jos reikalavimą pakelti dar
bininkams algas, atsižvel
giant į gyvenimo reikmenų 
pabrangimą.

(Jungtinių Valstijų Pre
kybos Rūmai atsišaukė į 
darbininkus “netrukšmaut” 
dėl kainų pakilimo, nerei- 
kalaut daugiau algų; sako, 
“reikmenys atpigsią.”)

PER DIDELE chinijos 
ARMIJA

Shanghai, Chinija. — Pa
sitraukia amerikonas dr. 
Arthur N. Young, Chinijos 
tautininkų valdžios patarė
jas finansiniais klausimais. 
Jis pareiškė, jog Chinijos 
valdžia laiko perdaug dide
lę armiją ir eikvoja kariuo
menei perdaug šalies iždo 
pajamų.

V 1 1 .. ....... ..... ...

FIRE HOUSE INN7
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems pašarvoti Dovanai

660 GRAND-ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori*g/ažiai 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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
į ’ □ □ □

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

WJ

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 ML Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. * 

Telefonas Poplar 4110 5*

t
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/Jonas Kaškaitis. ' ' • t . <

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

žmogų. Gražaus sudėjimo, 
augalotas, mėlynakis že
maitis, Urniežas, Milvydo 
kaimynas, gal jau peršokęs 
50 metų. Milvydas jį pa
siėmė, kad padėtų su tais 

! čemodanais į traukinį, o čia 
va tau, Jurgi, ir devinti
nės... Ir važiuojam visi 
kartu... O Milvydo auto
mobilis tik ant greitųjų su
stabdytas ten prie pat pri
važiavimo ... Kaip gi čia 
galės būt? Tai ką, sako 
Milvydas, gausiu, girdi, ti- 
kietą. Reikės pasiaiškint 
policijoj kur... Et, apsei- 
sim.

O va ateina ir kondukto
rius bilietų patikrint, 
aiškinau jam įvykį.

' duktoriaus vis dėlto 
■ džentelmeno. Ramiai 
išklausė, žodį, kitą prasita
rė su Milvydu ir Urniežu ir 
nuėjo sau. Paskui, gal už 
kokio pusvalandžio atėjo, 
su šypsą ant veido, ir pa
davė Milvydui lapelį. Gir
di, iš Filadelfijos tuoj bus 
atgal traukinys, tai judu ir 
parveš į Niūvarką. Ir nuė
jo.

Bevažiuodami, kiek apsi- 
raminom. Kalbam. Atsi- 
prašinėju Milvydą, kad, dėl 
mūsų gero, va kiek išėjo ne
smagumo. O tas sako — 
niekis, kas čia tokio... Vi 
sa kas, girdi, juokais pra
eis, .. tai jau toks prieti
kis... Geras prietikis, — 
Kaip sau norit... Bet juk 
galėjo būt ir dar blogiau, j

Štai jau artėja ir Fila- 
.delfija. Atsisveikinom gra
žiai. Atsidėkojom Milvy
dui ir Urniežui. Trauki
niui stabtelėjus, jiedu greit 
išėjo, atsistojo anon perono 
pusėn, o ten jau ir trauki
nys — atgal į Niūvarką... 
Gavo vyručiai gražiai pasi- 
^ažinėt uždyką. Tai jums 
ir epizodas. Pradžia kelio
nės ne be sąjūdžių!....* * *

Na, tai dabar jau važiuo
jam, kaip reikia. Apsidai- 
rėm: vagonas pilnas prisės
tas važiuolių. Pro langus 
žiūrint, vaizdai jau pirmiau 
keletą kartų matyti. Išny
ko Filadelfijos .gatvės, mū
rai, fabrikai, Iperlėkė be 
sustojimo kelios stotelės. O 
šiaip sau mirguliuoja ūki
ninkų sodybos, dirvoš su 

' pavasario pasėliais, 'pie- 
vokšniai, krūmai, medžiai. 
Vaizdeliai gražūs ir jaukūs 
akiai. Maniškė atsidžiaugt 
negali: tai, girdi, ir važiuo
jam atostogų... stebuklai 
ant svieto!... Na, gerai, 
važiuojam... Dar gal ir 
nusibos, bevažiuojant.

Kad nesnopsot veltui, iš-

(Tąsa)
Sunešėm čemodanus vi

sai ant šaligatvio. Beliko 
tik 14 min. iki traukinio iš
ėjimui. Vargu besuspėsi- 
me... ir vis nematyt... 
Jau žmona rėkia: bėk, šauk 
taksiuką ar ką daryk... 
Kur tu čia prisišauksi taip 
greit... .Nors tu plyšk: pra- 
žiobsosi traukinį — ir su
irs tau visa muzika... Juk 
miegamajam tokio ir tokio 
numerio vagone iš kalno 
paskirta ir užmokėta vieta, 
ir šitam traukiny ir kitam 
iš Sent Lujaus. Praleidai 
traukinį tai ir šokinėk 
paskui, kaip ožiukas...

Visi sunerimę, akis išpū
tę, net iškaitę, žiūrim šen 
ir žiūrim ten... O gi štai' 
ir atvažiuoja Milvydas ir- 
dar vienas žmogus. Greitų
jų griebiam, brukam vidun 
lagaminą: susimildamas, 
Milvyduk, lupk tik greičiau, 
—gal dar kaip ir užuspė- 
sim...

Milvydas lab&i'jgudęs ve
žikas, ir automobilis jam 
geras. Privažiavo prie sto
ties, sustabdė vežimą prie 
pat didžiųjų durų. Nebėr 
kada nei rakint nei kas da
ryt. Tuoj visi, pasigriebę 
po vieną, po du čemodanų 
ir smunkam keltuvu vir
šun ... Dargi kelios minu
tės, iki traukinys pribus. 
Tai mudu su Milvydu bė
gam su dėže į bagažo sky
rių. O čia dar bent keletas 
laukia pirma mūsų... Sa
kau tarnautojui: paskubėk 
mielasai, štai dėžė į baga-t 
žą. O jis sau iš lėto, per
žiūrėjo bilietus, nubrukc 
dėžę — ir eikit sau... La- 
tatai mudu su Mįlyy^u vi^ 

* šun ant platformos, ant pe
rono, oxčia ir maniškė* si 
tuo kitu žmogum. Nudžiu- 
gom, kad dar suspėjom 
štai kaip tik ir traukinys 
ateina... Irgi ilgumėlis to 
traukinio! Įbėgam visi ke
turi į paskirtą vagoną, grū
dam čemodanus po sėdy
nėm, o čia tuojau, nejučio
mis traukinys ir pradėjo 

v eit. Nubėgo Milvydas su 
anuo žmogum tekini prie 
durų, bando atidaryt —gal 
dar kaip iššoktų, bet... ne 
to būta. Durys uždarytos, 
ir tu sau kukuok!... Atei
na ab$ išraudę, iškaitę vėl 
atgal prie mūsų sėdynės, ir 
lapsim visi keturi nustebę 
akim...

Kas gi čia dabar bus? 
Traukinys ekspresinis, ne
stos iki Trentonui, o gal ir 
net ir iki Filadelfijai.. Ne- 
beką padarysi: laiko yra, 
galime bent pasikalbėt. Tai 
Milvydas ir perstatė tą kitą 

Pa- 
Kon- 
būta 
sau1

NEWARK, N. J.

PIKNIKAS - KONCERTAS - ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Sietyno Choras ir Rusų Darbininkų Choras 

ir jų šokėjų Grupė.- 
SEKMADIENĮ

Rugsėjo-Sept. 8 
Lenku Tautiškame Parke

16th Avė. ir Speedway Ave., Irvington, N. J. 
NEWARKO PRIEMIESTYJE 
PRADŽIA 1 VAL. DIENĄ

Programoj dalyvaus: Sietyno Choras, vadovybėje Wal
ter Žuko; Rusu Choras, vadovybėj Miss Helen Gurbovska 
ir Šokikų Grupė, vadovaujant prof. Nick Poplovsky, kurie 
šoks vėliausius rusų liaudies šokius.

Šokiams Gros Rusų Orkestrą, vadovaujant 
Prof. D. Sobchįpk.

Užkandžių ir Gėrimų Bus Užtenkamai
Sietyno Choras kviečia Newarko ir apylinkės lietuvius 

dalyvauti šiame paskutiniame šio sezono piknike. Pelnas 
bus skiriamas padengti jaunuolių kelionės lėšas, važia
vimui į Liet. Meno suvažiavimą Chicagop. —-Komisija.

siėmiau iš nešulėlio knyge
lę, apie naujovinę literatū
rą Tarybų žemėj. Įdomi, 
kad matytumėt, knygelė. 
Labai įmantriai parašyta. 
Ne skaityt, — studijuot ją 
reikia!

Kuri j ozas su ta knygele. 
Ji dar man užsilikusi nuo 
velionio Kazio Jonaičio. Jo
naitį puikiai atsimena niū- 
varkiečiai, Šviesus buvo 
vaikinas, išmanus — ir be 
laiko mirė. Išmokslintas 
dar Lietuvoj, “Saulės” kur
sus baigęs. Su juo būdavo 
įdomu pasikalbėt. Tai nuo 
jo ir užsiliko man toji kny
gelė ir dar keletas kitų.

Tą knygelę ir išstudija
vau beveik visą kelionę 
traukiniu. Kai akys pa
vargsta, duodu jom> pazy- 
liot pro langą, po laukus, po 
gamtovaizdžius. Paskui ir 
vėl subedu knygon.

Norite daugiau ką žinot 
apie tą knygelę? Gerai. Ru
sų kalba parašyta knygelė 
“Poezija, poetika i zadąči 
poėtičeskogo tvorčestva v 
SSSR.” (Poezija, eiliavi
mas ir poetiškos kūrybos 
uždaviniai TSRS.) Auto
rius — nenusistebėkit ir ne
nusigąskit — Nikolai Bu- 
charin. Taip, taip, tai tas 
pats Bucharinas, kurs pas
kiau tapo išdaviku savo tė
vynės — ir kartu su kitais 
išdavikais atsiteisė už tai 
savo gyvasčia.

O gudraus būta šelmio! 
Visapusiškai išmokslintas 
vyras. Rašo stačiai profe
soriškai! Stebėtina, be ga
lo įdomu! Knygelė yra il
ga paskaita arba, praneši
mas, padarytas laike pir
mojo tarybinių rašytojų su
važiavimo, 1934 m. Matot, 
kokie dalykai. Autorius 
daro k r i tišką peržvalgą 
tuolaikinių poetų kūrybos. 
Ir kaip puikiai, kaip nuo
dugniai, kaip moksliškai jis 
nagrinėja dalykus! Atsi
stebėt negalima!

Daug kam šitokie dalykai 
bus gal neįdomūs, tai aš ir 
pasitenkinsiu čia tik trum
pu fakto paminėjimu — ir 
važiuoju toliau. Važiavi
mas traukiniu — monoto
niškas ir apynuobodis daik
tas. Vien snopsot pro lan
gą nusibosta, ir tave ilgai
niui suima snaudulys. Tai 
turėt ką pasiskaityt — la
bai turiningai ir naudingai 
rūmo, naujų įspūdžių, o ta
tai, ir paakstina tau sąmo
nę, vaidentuvę ir visą kaip 
tai savingai pagyvina.

Pažiūriu ir aš, bet tik 
trumpai. Knyga man įdo
miau. Kai atsibosta anoji 
Bucharino paskaita, pasii
mu kitą — irgi labai, labai 
puikią rusišką knygelaitę. 
Dominikas Šolomskas man 
ją prisiuntė ir patarė per
skaityt. Didinga istoriška 
drama! Ir kaip tik atsako 
gyvenimo momentui. Dra
ma apie aną garsųjį Žalgi
rio mūšį. Igorio Lukovskio 
parašyta. Pilnas vardas: 
“Bitva pod Griunvaljdom”, 
‘Slaviane’. Istoriška keturių 
veiksmų, aštuonių vaizdų 
drama, 1945 m.

Ot tai drama! Kas žodis 
— tai perlas, kas sakinys— 
tai tau net kvapą .užgniau
žia! Ogi tas didingas, pilnas, 
apvalus veiksmo asmenų 
apibūdinimas! Tai ne ko
kios karikatūros. Gyvi o gy
vi stojasi tau vaidentuvėje 
valstiečių ztipai, karininkai, 
rusų kunigaikščiai, bajorai, 
lenkų karalius „Lietuvą ap
leidęs Vladas Jogaila, jo 
palydovai, ritieriai, cechų 
ritieriai, Vytautas — didis 
Lietuvos ir Rusijos kimi-
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gaikštis, jo palydovai/ o pa
skui visa grėta anų plėšrių-’ 
jų vokiškų didžiūnų: klas
tingas, išdidus pasalūnas 
didysis teutonų ordeno ma
gistras, jo /meilužė, komtū
railivohų ir teutonų orde- 
no, ogi tie riteriai — savi 
vokiški ir pribuišiai iš kitų 
šalių, pastumdėliai tarnai, 
kurmiškas Šniukštas jėzui
tas, plačiaakis pirklys... 
Plačiai ir didingai atsiveria 
prieš tave epiški vaizdai, su 
visa tos gadynės atmosfe
ra.... \

(L$us daugiau)

Easton, Pa.
Bus LDLD 13 kp. susirinkimas 
ir atsisveikinimas - išleistuvės 

Į Floridą V. J. Stankaus ir 
Stankienės

Draugas V. J. Stankus, vie
nas iš veikėjų Eastone, čia 
pribuvęs prieš 30 metų, nuta
rė su savo žmona apleisti mū
sų miestą naujam gyvenimui. 
Jis pasiskyrė Floridos valstiją, 
kur nėra žiemos. Verčiamas 
ten vykt sveikatos žvilgsniu.

Draugas V. J. Stankus buvo 
kruopštus ir veiklus mūsų mie
ste. Jis nuolatos buvo kuopos 
pareigūnas, sekretorius ir 
Laisvės agentas, aukų rinkėjas 
ir korespondencijų bei kritikos 
rašytojas. žodžiu tariant,’ 
veiklus ir ištikimas darbo kla
ses reikalam; jam išvykus, liks 
didelė spraga mūsų tarpe.

LLD 13 kuopa šaukia visus 
narius ir Laisvės skaitytojus 
ateiti į šaukiamą susirinkimą, 
į Barber šapę, 521 Ferry St., 
rugsėjo-sept. 8 d., 2-rą vai. 
po pietų. Visi kartu pamitin- 
gausime, pasikalbėsime įvai
riais klausimais ir kartu atsi
sveikinsime su draugais Stan
ikais, palinkėsime jiems lai
mingos keliones į saulėtą Flo
ridą.

Leonas Tilvikas.

Binghamton, N. Y.
Rugpj. 25 d., linksmai pra

leidome laiką Liet. Literatūros 
Draugijos 12-to apskričio pik
nike, Rocky Glen Parke. Bu
vome kartu: Bill Bakšas, jo 
žmona Jane ir A. Navalins
kas. Mes visi keturi sėdome į 
Bill’s karą ir išvažiavome. Pa
siekėme parką apie 2 vai/ die
ną. Atradome draugus seran- 
toniečius besitriūsiant prie ba
ro ir belaukiant publikos. 
Draugės moterys scrąntonie- 
tės darbavosi :— vienos prie 
valgių, kitos prie gėrimų.

Nors diena pasitaikė gana 
vėsoka, žmonių dalyvavo ga
na daug. Visi linksmai, drau
giškai praleido laiką. Ypač 
mes esame pasitenkinę daly
vavę tokioje gražioje sueigo
je. Sutikome daug senų, ge
rųjų draugų.

Tik man gaila darosi, kad 
draugės moterys toje visoje 
apylinkėje permažai veikia. 
Išsikalbėjus su jomis, visos 
randa priežastį. Pas mus, gir
di, nėra kam veikti! Jos sako 
— Pas jus, Binghamtone, tu
rite “daug” veikėjų. O iš kur 
mes jų turime?

I ' Man atrodo, kad tos drau
gės turi daug daugiau veikė
jų, negu mūsų miestelis, tik 
reikia, draugutęs, darbuotis. 
Ypač tų draugių dukterys, ku
rios jau yra vedusios ir apsi
gyvenę tenaj, turėtų įsitraukti 
į veikimą. Tik turi kas nors 
jas suorganizuoti į moterų 
kliubus. Ką sakote, draugu- 
tės? žinau gerai, pas jus yra 
gana plati ir gera apylinkė 
veikimui.

Beje, būčiau pamiršusi pa- 
dėkavoti Indriuliui ir Liepai 
už komplimentus, ““kaipo ge
rai korespondentei.” Mes daug 
ką, girdi, sužinome, kas pas 
jus įvyksta. Džiaugiuosi, kad 
draugai, skaitote iš mūsų 
miesto pranešimus. Bandysiu 
jus informuoti. Dėkavoju vi
siems kitiems už komplimen
tus.

J, K. Navalinskienė.

Baltieji Buvo Užpuolę 
Linčiuot Baltąjį

Savannah, Georgia. — 
Areštuotas Peter Coleman, 
baltas vyras, 28 metų, kalti
namas, kad jis išžagęs įr 
pasmaugęs baltų merginą 
Berthą Mehrtens, 38 metų.

Baltųjų būrys buvo apsu
pęs namą, kur^Colemanas 
buvo. Supuolus policija yos 
apgynė jį nuo linčimnkų ir 
nugabeno į kalėjimą. Lin- 
čininkai paleido 100 kulkų į 
policijos automobilį. Dabar 
jie grąsina sudegint Cole- 
mano dėdės namą, kur 
Colemanas gyveno. Dėdė 
šaukiasi apsaugos.

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ 
“PALAIDŪNĄ”

Las Vegas, Nevada. — 
Bridgeta Waters, 26 metų, 
nušovė “palaidūną” savo 
vyrą Franką E. Watersą, 
38 metų, kuomet jis atėjęs 
mėgino paimti jųdviejų kū
dikį’ ant rankų, žmogžudė 
areštuota. ;

Anglai Tęsia Ablavas 
Prieš Žydus
- Jeruzalė. — Ahglų ka
riuomenė iškrėtįė dar du 
žydų kaimus, jieškodama 
teroristų ir ginklų. Anglai 
sakosi ^radę-signalinių lem
pų, rauijo duotuvą, minų 
jieškotuva ir minosvaidį. 
Sykiu anglai sustiprino ka
rinę sargybą aplink kalėji
mą, kur laikoma 18 žydų 
jaunuolių, nusmerktų mirt 
už sabotažą prieš anglus.

Dr. Weisel Badaus 28 Die
nas, Protestuos prieš Anglus

Jeruzalė. — Dr. Wolf
gang von Weisel, žymus 
austrų rašytojas, pradėjo 
28 dienų badavimo streiką. 
Jis badu protestuoja, kad 
anglai laiko jį ir kitus ne
kaltus žydus koncentracijos 
stovykloj. Dr. Weisel jau 
24 metai Palestinoje.

Senatorius prieš “Išvietintu- 
jy” Priėmimą

Washington. — Ateivy- 
bės, komiteto pirmininkas, 
demokratas senatorius R. 
B. Russell atmeta preziden- 
do Trumano pasiūlymą pri
imt į Ameriką tam tikrą 
skaičių “išvietintųjų” euro
piečių, o jų tarpe apie 50,- 
000 žydų per metus.

AUTO. DARBININKAI .
SAKO, ŠALIN ANDER

SONĄ!

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unija at
sišaukė į prez. Trumaną ir 
kongresmanus iš Michiga- 
no, kad pavarytų žemdir
bystės sekretorių Anderso
ną, kaip brangininkų tar
ną.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Premjeras Tito užtikrino, 
jog daugiau nebus šaudomi 
lakstantieji per Jugoslaviją 
amerikonai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Į Tarybų Armėniją parvyko 
2,000. armėnų iš Graikijos. 
Lenkijoj pakorė 23 liaudies 
priešus — kriminalistus. Ra
miajame Vandenyne nėra rą- 
mu, nes ten plaukioja '30,000 
japoniškų minų. Jos sudaro 
plaukiantiems laivams pavojų,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co. 
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga; Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
• (208)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Sandėlio rūmo darbas.

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
Gera alga. Bush Terminal Area.

Kreipkitės Asmeniškai.
United cigar Whelan stores

39th St., ir 1st Ave., Brooklyn. 
Employment Office, Ground Floor.

(209)

Great Neck, N. Y.
Kelios progresyvės organi

zacijos bendrai čia ruošia už
baigimui vasaros pikniką. 
Įvyks sekmadienį, 8 d. rugsė
jo, iKasmočių parke, 91 Steam
boat Rd. Prasidės 4 vai. po 
pietų.

Šokiam gros Geo. Kazake
vičiaus orkestrą.

Į šį pikniką yra kviečiami 
vietiniai visi ir visos, ir iš apy
linkės, taipgi ir brooklyniečiai 
ir tie, kurie myli sportą. Nes 
piknike bus žaislų. Bus gėri
mų ir užkandžių. Visiems už
tikrintas smagus laikas.

Užkviečia Rengėjai.

Pirmyn Choras, po dviejų 
mėnesių atostogų, nutarė ant 
5 d. rugs, susirinkti į pamo
kų vietą. Tiesa, choras vado
vo - mokytojo dar nėra iki šiol 
gavęs, bet dedamos pastan
gos surasti, nors tai nelengva. 
Yra pageidaujama, kad šir
dingi chorų vadovai - mokyto
jai atsišauktų. Nesvarbu, ko
kių pažiūrų būtų, taipgi ne
svarbu—vyras ar moteris. Pir
myn Choro buvusi mokytoja 
Alma Kasmočiutė rezignavo, 
dėl jai pasikeitusių aplinky
bių, dėl mokslo.

Dėl informacijų galit kreip
tis :

F. Klaston,
11 Orchard St., 
Great Neck, N. Y.

Džiugu pranešti, kad Alma 
Kasmočiutė, Great Necko 
Choi^i Pirmyn mokytoja, pa
baigus High School su geru 
atsižymėjimu, įstojo į Adelphi 
College, Garden City, L. L 
Ten jinai ims Bachelor of 
Science Degree .

' Reporteris.
_ ft_________

Paryžius. — Steigiamasis 
Francijos seimas nutarė 
pripažint naujojoj konsti
tucijoj “mergvaikiams” ly
gias teises, kaip ir vedybų 
vaikams.

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 5 d., 7 v. v. Po antrašu 15-1^ 
Ann St., Harrisone. Draugai, malo
nėkite būti šiame susirinkime, nes 

'turėsime daug svarbių reikalų ap
svarstymui. — V. W. Zelin. (Ką da
rysite dienraščio Laisvės vajaus• rei
kalu?). / (205-206)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Yeroslavo ir Onos Kier- 

tianių, gyvenančių Cambridge, Mass. 
Turiu svarbų reikalą. Jie patys ar 
kiti prašomi pranešti savo adresą. 
Zosė Rajeckaitė-Yakavičienė, 108 
Bellwoods Ave., Toronto, Ont., Ca
nada. (205-206)

Ręumatiški Skausmai
Deksnlo Galinga Mostis, sudarytu 

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIUVĖJAI

Best & Co
Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C

(210)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Mes Pakėlėme

SAVO PRADINĘ MOKESTĮ! 
PASTOVŪS DARBAI 
LINE OPERATORĖS

Maisto Pakavimo Departmente 
Vakacijos Su Alga 

Muzika Laike Jūsų Darbo
Bonai Atsižymėjusioms Darbe.

BURRY BISCUIT 
CORPORATION

963 NEWARK AVE. 
ELIZABETH, N. J.

(207)

•3

GIRLS!
YOUNG WOMEN!

We have many interesting jobs for 
wrappers, pasting machine trainees, 
etc. Here are excellent opportunities 
for good earnings and rapid 
advancement in one of the country’s 
largest book binding concerns. No 
experience necessary. You will 
be paid while learning!

5 DAY, 3772 HOUR WEEK 
"TIME & HALF OVERTIME

DAY & NIGHT WORK 
EXTRA PAY FOR NIGHTS 

COMPANY CAFETERIA 
VACATIONS WITH PAY 

APPLICANT MUST BE ABLE TO 
READ AND WRITE ENGLISH.

SEE MR.- BERNARD 
Fifth floor 

‘ WOLFF BOOK
MANUFACTURING CO. 

526 WEST 26TH ST., N.Y.C.
(207)

DRAPERS & FINIŠERKOS
PATYRUSIOS PRIE

KOSTUMERSKO DARBO GOWNS
MAY HARRITY |

8 W. 56TH ST., N. Y. C.
(205) SS

NAMŲ DARBININKĖ IR MOTINOS PA- 
GELBININKĖ. GUOLIS ANT VIETOS AR 
KITUR. $140 I MĖNESI. M. GOTTLIEB. 40 
PROSPECT PARK WEST, BROOKLYN. 
SOUTH 8-3951. (205)

STALŲ 
APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO 
VAKACIJOS SU ALGA 

ALGA IR BONAI

B. ALTMAN & CO,
5th Ave. & 34th St., N. Y.

Personnel Office, ant 9-tų lubų

(210)

SIUVĖJOS 
IR 

FINIŠERĖS

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE .
GERA ALGA

EMPLOYMENT OFFICE,
W. 35TH STREET, N. Y. C.

(210)

PATIKRINTOJOS

Pilno Laiko, Darbas

5 Dienų Savaitė

Linksmos Darbo Sąlygos

B. ALTMAN & CO,
’ 5th Ave. & 34th St., N. Y. C.
Personnel Office, .ant 9-tų lubų.

(211)



šeštas Puslapis
Si.i i

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

NohYiiliKZWWZinioi
Iš Toli Vyko į Laisvės 
Pikniką

Antanas Raila
Antanas K. Raila turėjo 

virš 300 mailių kelionę į Lais
vės Pikniką Philadelphijoje. 
Antanas Raila gyvena Brock
ton, Mass. Jis laiko Cafe Liet. 
Tautiškam Name, 666 Main 
St., Montello, Mass, švenčių 
proga atvyko į Brooklyn ir iš 
čia vyko į philadelphiečių su
rengtą Laisvės pikniką.

Pikniku ir kelione jis pasi
tenkinęs, nors turėjo nemalo
numo. Grįžtant iš pikniko, ma
šinoje prisispaudė ir sulaužė 
akinių vieną stiklą. Raila pir
mu kartu atlankė gal pasauly
je didžiausią viešą maudynę 
Jones Beach. Jam labai pati
ko tas “byčius.”

Iššaukiamas Trokmanų 
Streikas

Šiuos žodžius rašant, rug
sėjo 3-čios rytą, buvo laukia
ma umjistų trokmanų streiko 
prieš ths sunkvežimių savi
ninkų sąjungas joms atsisa
kius išpildyti darbininkų pęj- 
kalavimus ir priimti majoro 
O’Dwyer rekomendacijas su
sitarimui.

KOMUNISTAI ĮTEIKĖ PETICIJAS 
SU 20,000 PARAŠU

.. J—u—Komunistų Partija New 
Yorko valstijoj praeitą pir
madienį įteikė valstijos sekre
toriui, Albany, komunistų kan
didatus nominuojančias petici
jas su 20,000 piliečių parašų, 
pasisakančių už komunistų 
buvimą ant baloto.

Peticijos surinktos 
valstijos apskrityse.* 
reikalauja gauti ne
50 parašų apskrityje ir ne ma
žiau 12,000 visoje valstijoje. 
Komunistai gavo daugiau, ne
gu reikia, gavo dvidešimt 
tūkstančių. Parašai gauti ne
žiūrint reakcininkų bliovimo

ar- 
su- 
pa-

62-se 
Įstatai 

mažiau

prieš partiją, legionierių 
šaus puolimo ir kai kur 
kurstytų net atakų prieš 
rašų rinkėjus.

žodžiu, gauta parašų daug 
daugiau, negu reikia ir įteik
ta parašai laiku.

Parašų įteikimo proga, S. 
W. Gerson,, valstijos skale 
rinkimų kampanijos vedėjas, 
pareiškė:

Skaičius įteiktų Komunistų

mūsų partijos ir stiprų New 
Yorko valstijos piliečių pasi
reiškimą už demokratines tei
ses laisvai rinkti.”

Laisvės Skaitytojų ir Keturi Viešbučiai SutiLaisves DKanyiujŲ ir / Reiun viesouciai dilti 
Organizacijų Narių ( ko Išpildyti Muzikantų
Bendras Susirinkimas

ji yra 
orga- 

dėl to 
turėtų

Reikalavimus
New

Pirm streiko esą buvę susi
tarta išduoti pasus važiuoti Į _ 9e?’ 
per pikietų linijas sunkveži
miams su mėsa, pienu ir pie-' 
no produktais ir kitu greit 
gendančiu maistu, taipgi šu 
vaistais, aliejumi kurui, UNR- 
RA ir armijos ir laivyno siun
tiniais į užjūrius.

Streiko komitetai patikrins, 
kas praleistina tuose išimti
nai praleidžiamuose sunkve
žimiuose, o kas ne.

Laikraščiai neįskaitomi į iš- 
vežiojamuosius.

Sunkvežimių 
per savo unijos 
(Teamsters Local

vairuotojai, i 
viršininkus 
807) buvo

Artinantis Laisvės vajui ga
vimui Laisvei naujų skaityto
jų, visi — organizacijų na
riai, kaip ir Laisvės skaityto
jai tuomi turėtų jau dabar 
pradėti rūpintis.

Laisvė visoms mūsų organi
zacijoms patarnauja; 
nepavaduojama, kaipo 
nas ir organizatorius, 
draugijos ir kliubai
tarpusavyj kooperuoti jos pla
tinimui. Tas bene daugiausiai 
paliečia ypatingai Liet. Lite
ratūros Draugiją.

Apdiskusavimui virš minėtų 
ir kitų klausimų yra šaukia
mas bendras visų Laisvės skai
tytojų, draugijų ir kliubų na
rių, kaip ir simpatikų susirin
kimas. Drg. Pr. Buknys ra
portuos apie veiklą, patieks 
planus ateičiai ir pasiūlys bū
dus, kaip atsiekti teigiamų re
zultatų. Ir visi kiti susirinki
me galės išsireikšti — pasiūly
ti savo gerus sumanymus.

Kuraitis sutinka su 
Buknio pasiūlymu, kad būtų 
įsteigtas tam tikras fondas dėl 
geresnio apšvietos skleidimo ir 
G. Kuraitis apsiėmė būti to 
fondo organizatoriumi.

Dabartiniu laiku, kuomet 
visokių reikmenų kainos kyla 
į padanges, reikės rasti būdus, 
kaip laikraštį išlaikyti, per 
daug neapsunkinant skaityto
jų-

Taigi, visi, kuriems tik rū
pi mūsų dienraščio Laisvės pa
laikymas, mūsų spaudos pla
tinimas; kuriems rūpi mūsų 

• organizacijų gerovė, turėtų 
būti šiame susirinkime.

Susirinkimas įvyks ketvirta-
sutikę priimti majoro pasiū- rugsėjo 12 dieną, 8 vai.
lymą, kad jiems pakeltų algas 
po 18 ir pusę centų valandai, 
numažintų valandas nuo 44 
iki 40, duotų atostogas su alga 
po dvi savaites išdirbusiems 
175 darbo dienas ir po savai
tę išdirbusiems 125 dienas per 
metus.

vakaro, Laisves svetainėje.
Būtinai dalyvaukite.

G. K.

Svečiai-Viešnios

Keturi iš žymiųjų 
Yorko viešbučių sutiko pasi
rašyti sutartį su AFL Musi
cians’ Lokalu 802-ru. Dauge
lis kitų pareiškę norą tartis 
unijistams pradėjus pikietuoti 
virš 30 žymiausių miesto vieš
bučių ir unijos viršininkams 
ištraukus iš darbo orkestras.

Unija reikalauja- pakelti 
gas 25-kiais nuošimčiais.

al-

m.
ve-

Walter McMahon, 24 
prekinio laivyno jūrininkas 
teranas, užsimušė nušokęs ar 
nukritęs nuo stogo 6 aukštų 
namo, 295 Wadsworth Ave., 
New Yorke.

Newyorkiečiai Mrs. Ernest 
Geier ir James Geier, jos vy
ro brolis, prigėrė Geier’ių va
sarnamio ežerėlyje netoli 
Stamford, Conn. Jų valčiukė 
apvirtus. Mirusiųjų vyras - 
brolis matęs nelaimę, bet ne
spėjęs išgelbėti.

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler’s 

detektyvifiką apysaką 
Humphrey Lauren

BOGART BACALL
“THE BIG SLEEP” 

Ir dar puikus asmenų 
vaidinimas scenoje 
BOB CROSBY 

ORKESTRAS • The Town

*
Crier*ir JO

STRAND Broadway ir 47 St.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNLSPALVfi EXTRAVAGANZA 

Turiny* it Cole Porter’io karjero* 
CAR Y GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
co Monty Woolley * Glnfiy Simm* 
♦ Jane Wyman * Mary Martin * 
Eve Arden * Ir pulką* Žvaigždžių 

Dar fr Cole Porter’io sensacingos daino«t 
Dienų ir Nakų jūs kalbėsite apie tai! 

Atvždinta* Orą • Nuolat rodoma

HOLLYWOOD

• Trečiadienis, Rugsėjo 4. 1946 
“***■“ " 1 ^ !" .... j ■1 *.-**-4»

MIRĖn

su
virs minė-

pa-

M. Klimas.

JONAS LAZAUSKAS

a

Vi;

Joseph Garszva 3

Undertaker & Embalmer

650

2

nuliūdime 
kūdikius.

9—12 ryte
1— 8 vakare '

metinę vaka- 
(Ką manote 
metų budže- 

(205-206)

paramai.
LPTK Brooklyno 
Skyriaus sekr., 
A. Mureika.

MIKE LEIPUS 
324 Dėvoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. SVėrgreen 4-8008

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054 

____ __________________

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

Tel. SOuth 8-5569

Apie trys ir pusė tūkstan
čių laivakrovių sugrįžo dirbti, 
laimėję sąryšyje su atostogo
mis išstatytus reikalavimus. 
Nedirbo tris dienas.

U| 
a"

Valandos:
Penktadieniais UMaryta

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 
• Brooklyn, N. Y.

Telephone E Ver green 4-8578

231 Bedford Avenue> *

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK- 

RICH. HILL
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 6 d., pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Avė., Brooklyne, kai 
7:30 v. v. Malonėkite visi nariai da
lyvauti ,nes bus1 'svarstoma svarbūs 
reikalai liečiant mūsų 
rienę.
apie Laisvės apskritų 
U?).

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTITONY’S 

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Manjer St*. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

I Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Grikštas Perkeltas į 
Kitą Ligoninę

Iš Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Brooklyno Skyriaus 
Susirinkimo

Rugpjūčio 29-tą įvykęs 
sirinkimas buvo sėkmingas. Iš 
valdybos raportų pasirodė, 
kad Viskas eina tvarkiai. Dvy
liktas Siuntinys ruošiamas. 
Jau yra sudėta į pundus (be
las) daugiau 3 tonai drapanų. 
Vyriškų ir moteriškų čevery- 
kų pridėtos jau 3 skrynios.

Įrengimui Vėžio Ligos In
stituto Vilniuje aukos plaukia 
kas dieną į LPTK raštinę. 
Rugpjūčio 11-tą įvykęs Linde- 
ne, N.- J., piknikas irgi davė

Leonas Grikštas likosi per
keltas į kitą ligoninę. Jo svei
kata po biskutį jau eina ge
ryn po sunkios operacijos. To
je ligoninėje Grikštą galima 
lankyti bile, laiku, valandos 
nėra nustatytos.

Ligoninė — Darch Conval
escent Home —1 randasi 70-14 
Utopia Parkway, Flushing. 
Privažiuojama Q-17 busu, ei
nančiu nuo 168 St., Jamaica 
iki Main St., Flushinge.

Sūnus Lt.n L. Grikštas, ku- gražaus pelno.
ris dabar randasi orlaivyne Nacionalio komiteto narys 
Wilmington, Ohio, švenčių J. W. Thomson pranešė, kad 
proga atvažiavo aplankyti tė
vą ir žmonos Aidos tėvus V.
ir T. Lisajus, kur ir svečiuo
jasi porą savaičių.

K. Rušinskienė, grįždama iš 
atostogos, parvežė iš Miners
ville didelius pundus drapanų. 
Jas sudovanojo A. Arbačiaus
kienė ir Merčaitienė. Drapa
nos perduotos į drapanų tvar
kymo dentrą, bus sudėtos į 12- 
tą Siuntinį ir pasiųstos Lietu
von.

LPTK Brooklyno skyrius 
nutarė po naujų metų sureng
ti didelį koncertą ir balių Lie
tuvos

Nauji biznieriai kartais 
sveikinami gėlėmis. Joseph 
Fleishmann, prieš porą savai
čių nusipirkęs rakandų krau
tuvę, 541 Fifth Ave., Brook
lyne, tapo apiplėštas. Vienišas 
plėšikas nuo jo atėmęs $750.

Greit Surado 
Gemblerius

Nuo paskelbimo New Yor
ko miesto policijos tyrinėjimo, 
policija per savaitę laiko areš
tavus 683 gemblerius. Dau
giausia, aišku, mažiukus. Ga
lėjimas taip greit surankioti 
rodo, kad jie bus buvę visą 
laiką žinomi, tik neliečiami.

Vilniaus Vėžio Ligos Institu
tui vajuje nuo gegužės 19 iki 
liepos paskutinei dienai sukel
ta septynios dešimt aštuoni' 
tūkstančiai dolerių $78,000). 
Tai yra labai graži suma. Bet 
atsižvelgiant į dabartinį bran
gumą, tai ne labai daug bus 
galima institutuį reikmenų nu
pirkti. Tokiom įstaigom maši
nos yra labai aukštom kainom, 
ypatingai dabartiniu laiku. 
Todėl kiekvieno Amerikoje 
gyvenančio lietuvio ir lietuvai
tės užduotis yra dar daugiau 
susidomėti Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto darbais ir 
finansais. Tai yra vienu iš 
svarbiausių uždavinių pagel
bėti Lietuvos žmonėms, nu- 
kentėjųsiems nuo karo ir fa
šizmo.

irta
K .V&vA.X < v

Catherine Wallack, 35 m. 
amžiaus, gyveno 30 East llth 
St., Huntington Sta., L. L, mi
rė rugsėjo 1 d., Meadow 
brook ligoninėje. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 6 d., Holy Tri
nity kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose, po 
tu antrašu.

Velionė paliko 
vyrą Joseph ir du

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Dešimtis kūdikių nuo laivo 
Zebulon Vance su motinomis, 
karo nuotakomis, perkelti i 
Fort Hamilton ligoninę. Kūdi
kiai susirgę kelyje, bet, sako
ma, nepavojingai.

Gaisragesis William Beck
man susižeidė nukritęs nuo 3- 
čio aukšto prie apartmentinio 
namo, 220 Moore St., Brook- 
lyne. Gaisras išvijo iš namų 
24 šeimas.

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
IR VEIKĖJŲ ATYDAI

Rugsėjo mėnesį organizacijų susi
rinkimuose prašome pasižymėti die- 
notvarkyję dienraščio Laisvės vajų. 
Šimet Laisvės vajus bus skirtinges- 
nis negu kitais metais, šiemet no
rime sukelti budžetą užtikrinimui 
Laisvės gyvavimo apskrities metams. 
Norime sukelti—

$20,000 už prenumeratas
(naujas ir atnaujintas)
$10,000 parengimais ir aukomis
$2,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Prašome kolonijų susidaryti pla

nus kaip veikti, nusistatyti sau kvo
tą kiek galite sukelti dienraščio 
Laisvės apskritų metų gyvavimo 
fondui. (204-206)

DIENRAŠČIO LAISVĖS
DIDIEJI PARENGIMAI

Koncertas įvyks Lapkr.-Nov.
d., 1946, Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ąve., Brooklyn, N. Y.

10

Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas ir bankietas bus sausio- 
Jan. 26-tą dieną, 1947, Grand Para
dise salėse, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Laisvės Bazaras įvyks Kovo-March 
7, 8 ir 10 dienomis, 1947, Grarfd Pa
radise salėse.

Visų organizacijų, draugijų ir 
kliubų prašome aukščiau minėtom 
dienom nieko nerengti. Mes kviečia
me visų draugijų narius dalyvauti 
Laisvės parengimuose, mes pasirū
pinsime, kad visi Laisvės skaitytojai 
dalyvautų tų draugijų parepgimuo- 
sė, kurios kooperuoja su dienraščiu 
Laisve.

BROOKLYN, N. Y.
Ketvirtądienį, rugsėjo 5 d.<, Laisvės 

salėje įvyks LDS 1 kuopos susirinki
mas. Prašome dalyvauti, ir užsimo
kėti duokles, kad neliktumėt su
spenduoti. — M. S? prot. sekr. (Atei
kite su iniciatyva dėl Laisvės va
jaus). (205-206)

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų,
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku*

Btėičiu* su naujausiais Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

1 šeštadienio ryte Laisvėj lan- 
j kėši svečias iš Haverhill, 
Mass., draugas J. Saulėnas, 
senas Laisvės skaitytojas. Sy
kiu su juo atėjo jo brolio sū
nus, brooklynietis Stanislovas 
Saulėnaš. šventės progai pa
sitaikius, draugas Saulėnaš 
sumanė atvažiuoti į Brookly- 
ną ant kelių dienų ir tąja pro
ga užėjo į Laisvės įstaigą pa
žiūrėti, kaip laikraštį spausdi
na. Išeinant, draugas paliko 
$2 auką Laisvei.

Brooklyne, pas Laisvės kai
mynus Plevokus, lankėsi vieš
nios Apolonija Jomantienė iš 
So. Boston, Mass ir Salomija 
Zulavienė iš Hudson, Mass. 
Abi viešnios yra seserys Anta
no Plevoko. Jos pirmu kartu 
lankėsi Laisvėje. Apžiūrėju
sios įstaigą, paaukojo po $2 
savo dienraščio reikalams. 
Taipgi ir Antanas Plevokaš 
aukojo $2 dienraščiui.

Viešnios sakėsi dar pirinii 
kartu lankosi New Yorko did
miestyje.

Laisvės Bendrovė.
(202-204)

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

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark “Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of'New York, 
to be used in food products.

(222)
Notice is hereby given that Sally 

Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y„ 
has registered its trade-mark 
"Mayerling” with the Secretary of 
State of 'New York, to be used on 
candy and foods.

(222)

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

612 Marion St., Brooklyn, 
Kampa* Broadway tr Stone Ave.

prie Chauneey St.. Broadway Lin*
Tel. GLenmore 5-6191

JONAS

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BULOVĄ!

DEAN
15 Jewel* . . . $2475

CAMBRIDGE 
15 . . . $2975

PATRICIA
17 l«w*ls . . . $247s

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

BEATRICE 
17 hw«h < . . >2975

iiasiis
ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.Tel. ST. 2-2178.




