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ir Pales-

Washingtoną n e smagiai 
nustebi iro; staigus Wall 
Stryto Šerų smukimas.

Washington. — Antrojo 
pasaulinio karo frantuose 
buvo užmušta 24 Amerikos 
generolai ir sužeista 28. Du

4

nistai neina į derybas su 
Chiang Kai-sheko tautinin
kais, kurie reikalauja, kad 
komunistai apleistų 5 svar
biąsias sritis.-

KARE ŽUVO 26 AMERI
KOS GENEROLAI

Pigus Jiems Žmogus. 
Veikalas “Tarybų Lietuva. 
Dar Vienas “Ultimatumas. 
Pasauliniai Bosai.
Globoja Kriminalistus.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Amerikos turčiai neįkainuo
ja žmonių gyvastį. Kada So
vietų Sąjunga, kariaudama už 
visų Jungtinių Tautų reikalus, 
padėjo virš 7,000,000 gyvas
čių, tai ta spauda to nemoka 
įkainuoti.

\čiuoti,
Amerikos 
Jai “džypsai 
biau, negu milionai

Italai fašistai Trieste kelia riaušes prieš jugoslavus. 
Jugoslavai skundžiasi, kad Amerikos kariuomene tal- 
kauja italams.

Nevados valstijoj nukri
to didelis lėktuvas. Užsi
mušė 21 keleivis ir 3 lakū
nai.

“Izviestija” iš liepos 28 d., 
praneša, kad Tarybų Lietuvoj 
pagamino istoriniai dokumen- 
talę filmą “Tarybų Lietuva.“ 
Toj filmoj atvaizduoja istori
nę praeitį lietuvių tautos, at
vaizduojama kova prieš nacių 
okupaciją, rodoma, kaip atsi
stato Lietuva po karo, paro
do jos kultūrinius ir kitus at- 
siekimus. Turėsime vilti, kad 
tą filmą gausime Amerikoj.

Mirė Elzbieta Pildiene, 
59 m. amžiaus. Gyveno po 
226 Morris SL Ji mirė na
muose, trečiad., rugsėjo 4

Keista, kaip Mr. Byrnes ir 
. kiti jo pagelbininkai supran

ta tautų laisvę. Ką tik kur da
ro kita kokia šalis, tai jie tuo
jau kelia protestą.

Tą aiškiausiai parodė jų 
protestas prieš Sovietų Sąjun
gos ir Švedijos prekybos su
tartį.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Mūsų vyriausybė apie 13-ką 
bilionų dolerių paskyrė karo 
reikalams į metus laiko. Bus 
pagaminta daugiau karo lai
vų, orlaivių, kanuolių ir atomų 
bombų.

Gi iš kitos pusės naikina 
tuos ginklus', kurie karo laiku 
buvo pagaminta. Neseniai par
davė du karo laivus----nąi-
kintojus už $1, kurių pagami
nimas 
Dabar 
pams”
už $6,500, kurių pagaminimas 
atsiėjo net $3,900,000,000.

atsiėjo $10,000,000! 
vėl pardavė “skre

Tas pats yra su 
Graikija, Indonezija 
tina. Indijoj, Indonezijoj ir 
Palestinoj britai šimtais žudo 
tų šalių žmones! Graikijoj jų 
apsaugoj tą atlieka vietiniai 
fašistai. 1 Bet tai spaudai tų 
žmonių gyvastis nieko neap
eina. Turčių spaudoj nerasime 
jokios užuojautos Graikijos, 
Indijos ir Indonezijos žmo
nėms. Rasime tik tų žmonių 
apšmeižimą.

Ji moka tik skai- 
kiek Sovietai gavo iš 

džypsų“ ir trokų. 
ir trokai svar- 

gyvasčių.

Bordeaux, Francija. — 
Per audrą jūroje sulūžo 
prekinis Amerikos laivas 
“David Caldwell.” 
nios dingo 10 jūreivių; su
prantama, kad jie žuvę. -

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugs. (Sept.) 6, 1946

Marininkų Streikas
Gręsia Uždlaryt

Visus Vestus
CIO Marininkų Unija Pasižada 
Remti Darbo Federacijos Jū

rininkų Unijų Streiką
New York, rugs. 5. — 

Prasidėjo Amerikos Darbo 
Federacijos jūrininkų uni
jų streikas. CIO Naciona- 
les Marininkų Unijos pir
mininkas Joseph Curran 
pažadėjo pilną paramą Fe
deracijos jūrininkų unijoms 
—Seafarers International 
Union ir Sailors Union of 
the Pacific. Taigi strei
kas gręsia sustabdyti visus 
prekinius Amerikos laivus 
ir uždaryti visus jos uos
tus.

Panama Atmeta Derybas su 
Jungi Valstijom dėl Baziy

Mncjlai Išvien su 
Graikų Fašistais 

Žudė Demokratus
Ukrainos Ministras Reikalauja 
Pasiųst Jungt. Tautų Komisiją 

Ištirt Terorą Graikijoj

Ne visi “ultimatumai“ yra 
garsūs ir išbūbninami turčių 
spaudoj. Ta spauda daug ra
šė apie ultimatumą Jugoslavi
jai, bei ji veik nieko nerašė 
apie generolo Robert A. Mc
Clure “ultimatumą“ Sovietų 
maršalui Sokolovskiui Berlyne. 

a Gen. McClure reikalavo, kad Ta i

Sovietų generolas įsakytų leis
ti laisvai platinti Sovietų teri
torijoj “socialistų“ gazietas, 
kurias jie pagamina ameriki
nėj sekcijoj. Tie “socialistų“ 
laikraščiai yra pilni nacių pro
pagandos. Tarybų zonoj juos 
draudžia platinti. Gen. Mc
Clure uJtimatiškai reikalavo, 
kad iki 16 d. rugsėjo būtų 
sulaikytas tas draudimas. At
rodo, kad šis “ultimatumas“ 
taip ir dings, kaip, saulės spin
duliuose rūkai.

Panama. — Jungtinės 
Valstijos nori ir toliau nau
doti karinių lėktuvų bazės, 
kurias Panama paskolino 
amerikonam karo metu. 
Bet Panamos prezidentas 
Enrique A. Jiminez užreiš- 
kė, kad Jungtinės Valstijos 
turi pirma sugrąžint Pana
mai tas bazes.- Kol bazės 
nebus sugrąžintos, tol, Pa
nama atmes Washingtono 
siūlomas derybas dėl lėktu- 
vų bazių par samdymo 
Jungtinėms Valstijoms..

F e d e r a c ijos jūrininkų 
streikas atkreiptas prieš 
valdinės Algų Nustatymo 
Komisijos nutarimą pridė
ti tiktai po $17.50 jiem per 
mėnesį. Taip valdinė ko
misija Washingtone nutarė 
po to, kai laivų kompani
jos per derybas sutiko pa
kelti tiem jūrininkam po 
$22.50 per mėnesį vakari
niuose uostuose ir po $27.50 
rytiniuose ir pietiniuose 
uostuose. ?•

CIO Marininkų Unijos 
vadai taipgi smerkia tą 
Washingtono komisijos nu
tarimą; sako, jinai laužo 
Unijų teisę susitarti su sam7 
dytojais dėl algų. Federa- 
c i n i ų j ū r i n inkų unijos 
skundžiasi, kad CIO mari- 
ninkams ta komisija birže
lyje pripažino $5 daugiau 
mėnesinio priedo, negu da
bar.

Darbo sekr. Schwellen- 
bach šaukia atidėti streiką.

15 Metu Amžiaus, Dičkis 
Veteranas, Pagaliaus, Bus 
Paleistas iš Armijos

AMERIKOS KARO 
LAIVAI “SVEČIUO
JASI” GRAIKIJOJ

JUNGT. VALSTIJOS 
GAMINA BILĄ 
JUGOSLAVIJAI

Laikraščių Pardavinėtojas, 
106 Mėty, Sako, Nesirūpint

Philadelphia. — Henry 
Elk Bennett, 106 metų, pa
sitraukė iš laikraščių par
davinėjimo “biznio.” Jis, 
pradedant nuo 13 metų, vi
są savo amžių gyveno iš 
laikraščių išnešiojimo po 
namus ii; iš jų pardavinėji
mo gatvėse. Reporterių 
klausinėjamas apie ilgo 
amžiaus sekretą, Bennettas 
atsakė: “Reikia nesirūpinti 
ir nedaryti jokių griežtų 
planų iš anksto.”

Athenai, rugs. 5. — 
plaukė į Graikiją didžiau
sias Amerikos lėktuvlaivis 
“Franklin t). Roosevelt,” 
vienas šarvuotlaivis ir trys 
naikintuvai. Graikų mo
narchist valdžia entuzias
tiškai z sveikino tuos “sve
čius.”

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas ga
mina sąskaitą Jugoslavijai 
dėl atlyginimo už du nu
muštus žemyn amerikinius 
lėktuvus ir 5 nušautus la
kūnus. Jie be leidimo skri
do per Jugoslaviją.

Lake Success, N. Y.— So
vietų Ukrainos užsienio 
reikalų ministras Dmitrius 
Manuilskis parodė Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bai faktus, fotografijas iix 
dokumentus, kaip Graikijos 
monarchistai - fašistai iš
vien su Anglijos kariais žu
dė demokratinius graikus. 
M a n u i 1 s kis taipgi iškėlė 
aikštėn, kad anglai ginkla
vo Graikijos fašistų šaikas, 
kurios darė įsiveržimus į 
Albaniją.

Anglija su savo armija 
Graikijoje ne tik sutrempia 
tautines graikų teises. An
glai per kruviną terorą 
drauge su kvislingais- mo- 
narchistais suruošė dirbti
nius balsavimus už kara
liaus grąžinimą Graikijai. 
Dar daugiau. Anglija 'su 
savo politika Graikijoje 
grūmoja suardyti taiką ir 
iššaukti karą Balkanuose, 
pareiškė Sovietinės Ukrai-

VADINAMOS SOVIETINĖS 
RAKIETOS ŠVEDIJOJ, TAI 
ŠMEIŽTAS, SAKO MASKVA

AMERIKOS AMBASADORIUS 
ARGENTINAI ŠAUKĘS I 
KARĄ PRIEŠ SOVIETUS

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų armija paleis 
jauniausią karo veteraną 
Robe E. Kelso, tik 15 metų 
amžiaus, bet 6 pėdų ir 2. .
Colių aukščio ir sveriantį | Maskva. — Užsieniuose 
175 svarus. Jis yra atsi
žymėjęs mūšiuose prieš vo
kiečius, apdovanotas garbės 
ženklais,ir du sykiu sužeis
tas. Bet armija negali jo 
laikyti, nes Kelso per jau
nas.

Stodamas į kariuomenę, 
lis pasisendino keliais me
tais. Bet kai antrą kartą 
buvo sužeistas, tai ligoni- 
nėją sužinota tikrasis Kel
so amžius.

paskleisti gandai, būk So
vietai išbandą savo radijo 
rakietas, laidydami jas virš 
Švedijos, tai tik melas ir 
šmeižtas prieš Sovietus, 
kaip rašo Maskvos žurnalas 
Naujieji Laikai. Tariamos 
rakietos gal tik atspindžiai 
ore-miražai.

Anglų-Graikų Karaliai 
Dar Susigiminiuos?

Chiang Kai-shekas 
Žada Atimt Kalganą 
Iš Chinų Komunistų

London. — Plačiai kalba
ma, kad Anglijos sosto įpė
dinė Eliząbetha susituoks 
su Graikijos karaliaus Jur
gio II broliavaikiu, kuni
gaikščiu Filipū. Vienas da
bartinio Anglijos karaliaus 
brolis yra vedęs Graikijos 
karalaitę.

Jungtinių Tautų Komisija 
karo kriminalistų reikale, yra 
pripažinus ^kriminalistais 876 
vokiečius, 7$3 italus ir 415 ju
goslavų, kurie kriminališkai 
prasikaltę prieš Jugoslavijos 
žmones.

Šie visi kriminalistai yra A- 
merikos ' zonoj — Austrijoj. 
Jugoslavija įteikė reikalavi
mą, kad jie būtų perduoti liau
dies teismui, bet mūsų genero
lai tik 29 vokiečius, vieną ita
lą ir 25 jugoslavus perdavė. 
Kitus šeria, laiko pas save ir 
neišduoda Jugoslavijai. Tatai 
blogina abiejų Šalių santikius.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. 
bus pašarvota grab. Charles 
Roman koplyčioj, 1113 Mt. 
Vernon St.

Jos kūnas bus išlydėtas 
rugsėjo 9 d. iš graboriaus 
Roman koplyčios, 2 vai. d., 
į Krematoriją, Philadelphi- 
joje.

Velione buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja per dau
gelį metų, šią liūdną žinią 
pranešė Laisvės Adminis
tracijai telefonu 
nė.

J. Smitie-

Nanking, rugsėjo 5 d.— 
Chiang Kai-sheko Chinijos, 
tautininkų armija iš anksto 
skelbia, kad ii atimsianti iš 
chinų komumstų Kalganą, 
svarbiu strateginį miestą 
Chaharo provincijoje. Tau
tininkai buvo pasigyrę, kad 
jie užėmę Chifengą,. bet pa
tikrinta, jog Chifengas dar 
tebėra chinų komunistų sužeistųjų paskui mirė nuo 
rankose.

nos ministras Manuilskis.
“Jeigu jūs abejojate apie 

šio pareiškimo teisingumą, 
—sakė 
patarčiau pasiųsti komisiją, 
ir ta k o m i s i j a ten pat 
(Graikijoje) p a t v i r tintų 
mano pareiškimo teisybę.”

DOKUMENTAI
Manuilskis parodė kopi

jas trijų oficialių įsakymų. 
Vienas slaptas įsakymas, 
išleistas rytinės Makedoni
jos, Graikijos provincijos, 
gubernatoriaus liepė suor- 
ganizuot teroristų šaikas, 
kurias apginklavo graikų 
žandarai ir anglai. Tom 
šaikom įsakyta terioti de
mokratinius graikus.

Antrojo Graikijos armi
jos korpuso štabo oficie- 
rius Thessalijos provinci
joj išleido įsakymą suimti 
šeimynas tų graikų, kurie 
priešinasi karaliaus graži-* 
nimui, ir sudeginti jų na- 
hltts.

Ketvirtosios anglų - indė
nų divizijos komanda savo 
įsakyme AP-168 liepė pa
dalinti ginklus “patiki
miems kaimiečiams,” mo
narch istams, kad jie galėtų 
terorizuot ir žudyt respub
likos šalininkus.

Anglų oficierius, vadina
mas “George,” veik kaip 
politinis patarėjas monar- 
chistų govėdoms Thessali- 
joj. Tokia govėda nese
niai pagrobė traukinyje žy
mųjį graikų laikraštininką 
Vidalį, kankino jį ir, galų 
gale, sušaudė.

Anglų remiami, Graikijos 
fašistai darė kartotinus 
ginkluotus įsiveržimus į 
Albaniją. Jie patys pasisa
kė, jog nori atplėšt trečda
lį Albanijos. Negana to. 
Graikijos lėktuvai skraidė 
virš Jugoslavijos, apžvalgi- 
nėdami karines jugoslavų 
pozicijas.

žmogžudiška “Pergalė”
Pats Graikijos vidaus 

reikalų ministras šiemet 
rugpjūčio 30 d., prieš pat' 
balsavimus, paskelbė, kad 
jis “laimėjo didelę rinkimi
nę pergalę šiaurinėje Grai
kijoje, kur sunaikino 200 
demokratų... O rugsėjo 1 
d., pagal oficialius skaitme
nis, nužudyta ne mažiau, 
kaip 250 žmonių.” Tai buvo 
balsavimų diena.

Anglijos premjeras Att
lee ir užsienio reikalų mi
nistras Bevirias pirm 7 mė
nesių žadėjo atidėti iki 1948 
metų balsavimus dėlei ka
raliaus grąžinimo. Jiedu 
taipgi žadėjo ištraukti an
glų kariuomenę iš Graiki
jos po kovo 31 d. rinkimų 
š. m. Attlee ir Bevinas su
laužė abudu savo prižadus.

Anglų kariuomenė drau
ge su' Graikijos žandarais 
darė ir žmogžudiškus bau
džiamuosius žygius prieš 

ORAS.— Bus apsiniaukę, graikus respublikiečlus.

Klerikalai ir Senatorius 
Protestavo prieš Pašaipu
Siuhtimą Jugoslavams

New York. — Amerikos 
laivas Brown Victory iš
plaukė su 5,500 tonų UNR 
RA pašalpinių reikmenų 
Jugoslavijai, nežiūrint pro
testų. įPrieš pašalpą ju- 

: goslava^ns protestavo Ka- 
! talikų Karo Veteranų va-

London. — Sovietų 
munistų laikraštis Pravda' 
rašo, kad Jungtinių Vals-I 
tijų ambasadorius Argenti-i dai, Amerikonų Legiono ko- 
nai, Geo. S. Messersmith I mandieriai ir demokratas 
savo kalboje ten “atvirai 
ragino ruoštis karan prieš 
Sovietų Sąjungą.” Maskvos 
radijas paskelbė ištraukas 
iš to Pravdos rašto.

Sulūžo Amerikos Lai
vas; Žuvę 10 Jūrininkų

senatorius Edwin C: John
son (iš Colorado).

Brown Victory plukdo 
Jugoslavijai žemdirbystės 
įrankius, maistą, drabužius, 
medikalius įrengimus, pe- 
nicilliną ir kitus vaistus. 
Plauks ir kitas amerikinis 
laivas su reikmenimis 
goslavijai.

Amerikonai-Anglai 
Apibendrina Savo 
Sritis Vokietijoj

Manuilskis, — aš CJ

Atom - Bombos Negali Par- 
blokšt Didžios Valstybės
Washington.— Amerikos 

admirolas * Blandy, vadas 
atominių bombų sprogdini
mo ties Bikini sala, sako: 
Jei atominėmis bombomis 
ir būtų sunaikinti stambie
ji didelės šalies miestai, ta 
šalis dar nebūtų nukariau
ta, jeigu nenusigąstų ir 
tęstų kovą.

Berlin, rugs. 5. — Kari
nės anglų ir amerikonų val
dybos * susitarė apvienyti 
ūkiniai, finansiniai ir pra
moniniai savo sritis vakari
nėje Vokietijoje. Geležin
keliai ir kiti susisiekimai 
taipgi apvienijami. Prane
šama, kad jie smarkiai kels 
vokiečių pramonę; reikią, 
girdi, atsilaikyt prieš So
vietus.

ŠVEDIJA STEBISI, KAIP AMERIKA GALI KISTIS Į 
PREKYBOS REIKALUS TARP ŠVEDŲ IR SOVIETŲ

Wąshington. — Švedija 
savo notoje Amerikai ste
bisi, kaip ši šalis gali kiš* 
tis į svarstomą prekybos 
sutartį tarp Švedijos ir So
vietų Sąjungos.

Jungtinės Valstijos pro
testavo Sovietų ir Švedijos 
valdžiom prieš tą sutartį. 
Sovietų Sąjunga atmetė 
protestą. Sovietai pareiš
kė, jog jie ir Švedija yra

nepriklausomi kraštai. Kar
tu jie priminė, kad pati 
Amerika, nieko nesiklaus
dama, daro ilgametes pre
kybos ' sutartis su paskiro
mis valstybėmis.

Švedija yra pasiūlius So
vietams $278,000,000 kredi
tą su prekybos sutarčia 
penkiems metams.
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Antras Puslapis

Maršalas Montgomery’s Kanadoje
Šiuo metu Kanadoje lankosi maršalas Montgomery, 

Britų generalinio štabo viršininkas. Jis važinėja po šią 
šalį,, stebi padėtį, svečiuojasi ir, matyt, rūpinasi ginkla
vimosi klausimu. Neužilgo jis bus ir Jungtinėse Vals
tijose.

Tūli Kanados laikraščiai, rašydami apie Montgome- 
rio atsilankymą, primena, kad jo vizitas turįs reikalo 
su trečiuoju pasauliniu karu. Vienas laikraštis Ottawoj 
(Kanados sostinėje) daro pastabą Kanados vyriausybei, 
kad ji būtų atsargi, nes turi atsiminti, kad jos kaimynas 
yra ir Tarybų Sąjunga. Maskvos radijas šitaip paduo
da:

“Laikraštis rašo, jog bus sunku įtikinti Kanados ar- 
timiausį kaimyną, Tarybų Sąjungą, kad kariniai Kana
dos pasiruošimai šiaurės fronte yra ne prieš jį taikomi. 
Nebus nuostabu, jei T. Sąjunga pradės pati tvirtintis.”

Kitais žodžiais, mes matome, jog anglai imperialistai 
deda pastangų panaudoti Kanadą savo interesams. Nors 
Kanada skaitosi, nepriklausoma, tačiau, niekam nėra 
paslaptis, kad ji yra “įtakoje” Anglijos viešpačių, kurie 
visaip manevruoja ruošimuisi prie naujo karo, atkreipto 
prieš Tarybų Sąjungą.

Ko Kanadai reikętų norėti iš Tarybų Sąjungos? Ar
gi ji neužtenkamai turi žemės? Ar jai neužtenka erdvės? 
Taip, jai visko užtenka. Ir jei Kanada būtų pilnai ne
priklausoma, jei ten neturėtų “balso” Londono viešpačiai, 
tai Kanada niekad neitų į karą prieš savo kaimynus, pil
nai visko turėdama ir gerai žinodama, kad šiaurės kai
mynas (T. Sąjunga) niekad nesirengė ir nesirengs jo
sios užpulti arba jai pakenkti.

Diplomatas Ne Diplomatiškai Pasirodė
Mūsų ambasadorius Argentinoje, George Messer- 

smith, andai kalbėdamas Amerikos Legijono pokyly j Bu
enos Airese, ragino Argentiną ruoštis karui, padėti 
Jungtinėms Valstijoms, nes karas prieš Tarybų Sąjun
gą esąs neišvengiamas!

Tarybų Sąjungos spauda už tai pavadino p. Messer- 
smithą “politiniu giangsteriu.” Tai, žinoma, pasakyta 
aštriai. Tačiau, pažvelgkime į pačią ambasadoriaus kal
bą, o pamatysime, kad ji yra labai žiauri, neapgalvota.

Kas šiandien gali pasakyti, jog karas tarp Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos yra neišveųgiamas? Kodėl jis 
neišvengiamas?

Tai gali sakyti tik karo provokatorius, neturįs nie
ko bendro su padorumu, su liaudies valia.

Sakyti, jog karas su Tarybų Sąjunga yra neišvengia
mas, gali tik neatsakingas asmuo, kuris atstovauja tik 
pats save ir kurio galvoje nėra viskas subalansuota.

Kiekvienas protaująs žmogus šiandien žino, jog tre
čiasis pasaulinis karas yra išvengiamas, nes kiekvienam 
aišku, kad Tarybų Sąjunga Amerikos nepuls; nepuls ji 
nei vienos kitos šalies, kadangi T. Sąjungos tautoms rū
pi taikus gyvenimas, rūpi sugriautų miestų atstatymas, 
rūpi juo greičiausiai galimu laiku liaudžiai gyvenimas 
pakelti aukštesniame lygy j.

O koks reikalas Amerikai pulti T. Sąjungą? Ar tik 
toks, kad T. Sąjunga yra socialistinė, o Amerika kapita
listinė? Rooseveltas niekad taip nemanė! Rooseveltas 
visuomet manė, kad kapitalizmas gali gyvuoti greta so
cializmo. Taip mano ir Stalinas. Abi sistemos — kapi
talizmas ir socializmas — gyvendamos taikoje, aišku, 
tarp savęs lenktyniuos ir toji sistema išliks, kuri geriau 
patarnaus liaudžiai, kuri bus tobulesnė ir tinkamesnė 
plačiųjų darbo žmonių masių reikalams.

Kapitalistai skelbia, jog ’ kapitalistinė sistema yra 
jkur kas tobulesnė už socialistinę. Jeigu taip, tai gerai: 
lai kapitalizmas įrodo, kad jis- tobulesnis už socializmą.

Matyt, daugelis pačių kapitalistų jau nemano, kad 
jų sistema yra tobulesnė už socialistinę sistemą... Jie 
nujaučia, kad už metų kitų socialistinė valstybė žengs 
pirmyn ir pirmyn, o kapitalistinės valstybės susilauks 
naujų krizių, naujų bėdų ir darbininkai pradės labiau 
judėti, kovoti .už geresnę sistemą. Tai nujausdami, tūli 
akįplėšiškesni kapitalistai ir jų agentai jau dabar pra
deda plepėti apie karo su T. Sąjunga “neišvengiamumą.” 
Į tą karą norima įtraukti ir Lotynų Amerikos respubli-

.• Kas.
-Bet liaudis, darbo žmonės karo nenori. Nenori karo 

nei mūsų
nes. Nendri karo nei Europos tautos, nei Azijos tautos, 

' nei Afrikos tautos.,
Išvąrginta antrojo pasaulinio karo, žmonija nori tai

kos ir tik taikos. Už taiką jį kovoja ir kovos.
Tenka priminti, kad judėjimas už taiką vis plėsis. 

Tasai judėjimas, aišku, turės būti griežčiau atkreiptas 
prieš visokius karo provokatorius,'fašistus ir jų talki
ninkus.

■T i »*• Laisve—:Liberty, Lithuanian Dail#

Amerikos Keliai
Amerikos kelių istorija, 

nuo mažų takų dykumose 
iki šiandieninės moderninės 
valstijų ir tautinių vieške
lių sistemos, yra tikras 
vaizdas, kaip mūsų šalis .iš
sivystė.

Amerikos pirmi kolonis
tai prie šios puikios siste
mos visiškai neprisidėjo. 
Atvykę į naują kraštą, jie 
apsistojo, prie jūrų arba 
prie lengvai prieinamų 
upių. Tik kada jau nerado 
geros žemės prie vandenke- 
lių, jie ėjo toliaus į vidų, 
kirsdami takus per miškus.. 
US Public Roads Adminis
tration sako, kad šių pirmų 
gyventojų keliai buvo tik 
takai.

Revoliucijos karo metu, 
dalelė žemės, iš apie 150 
mylių, buvo apgyvendinta 
tarpe Atlantiko ir Appala
chian Kalnų. Tomis dieno
mis beveik visi keliai buvo 
šioje apylinkėje, ir beveik 
visi dumbluoti taip, kad 
žiemos metu nebuvo galima 
jų vartoti. Buvo vienas di
delis vieškelis — pakrančio 
kelias nuo Portsmouth, 
New Hampshire, iki Savan
nah, Georgia. Buvo dar du 
keliai kalnuose. Jie pra
kirsti tarp kolonijališkų ka
rų, kurie užsibaigė, kada 
britai galutinai įgijo kon
trolę Mississippi klonio nuo 
prancūzų. Bet tai buvo mi- 
litariniai keliai, ir kolonis
tai jų nevartojo. Jie, kaip 
ir medžiotojų takai, atidaro 
kelią į vakarus.

1792 m., trys metai po 
priėmimo Suv. Vals. Kons
titucijos, jau buvo stengia
masi. pataisyti dumbluotus 
kelius. Tuo metu šiaurių- 
pietų kelias buvo išgrįstas 
akmenimis.., . . ........... į

1802 m.. Ohio upės terito
rija buvo atidaryta gyven
tojams ir pionieriai, su sa
vo turtu, sekė prakirstus 
.kelius skersai kalnus į nau
ją šiaurės - vakarų terito
riją. 1808 m. Kongresas pa
skyrė pinigų pagerinti ge
riausią iš šių kelių į vaka
rus. Tai laivo pirmas fede- 
ralis vieškelis. Šiandien, šis 
pirmas tautinis vieškelis, y- 
ra dalis US Route 30.

Garsūs takai dykumose į 
vakarus nuo Mississippi 
niekad nebuvo tikri keliai: 
juos prakirto pionieriai, ei
dami savo keliais.

Kada šimtai tūkstančių 
immigrantų iš šios šalies ir 
iš Europos vyko į vakarus 
praeito šimtmečio pirmais 
penkiasdešimtais met ais, 
labai daug kelių buvo tie
siami į rytus nuo Mississip
pi. Buvo galima keliauti 
“stage-coach” per visus ry
tus ir toli į vakarus. 1830 
m. pirmas gelžkelis pasta
tytas. Gelžkelių linijos pa-į lankyti. Dabai neturiu lai-
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But then maybe 
■ you. haven’t heard of the in
dignant monkeys and we’d 
better explain. To confess we 
hadn’t heard about the out
raged apes until recentry our- 

j selves.
It was during the Labor Day

I

tell the real story. The real 
returns in the election can best 
be counted from the terror 
that proceeded the plebescite. 
The royalist victory, haijed 
by most of the American press
as the result of “free and un- holiday that .we tuned in to 
fettered elections,” is an out- the Kate Smith program quite 
come forced upon the Greek i by accident. As a wind-up to 
people at the point of imper-! her program, Kate read a po- 
ialist bayonets.

—o—
Various political

Mažiau Angly Armijos 
Reikėsią Graikijoj...

London. — Anglijos val
džia skelbia, kad ji planuo
ja ištraukt dalį savo ka
riuomenės iš Graikijos. Tuo 
pačiu laiku anglai siunčia 
didelį karo laivų būrį su 
t ū k s t a n č i ais jūreivių į 
Graikijos uostus ir aplinki
nius vandenis.

(Kad balsavimai už ka-' 
raliaus sugrąžinimą • jau 
įvykdyti su anglų armijos 
pagalba, tad toliau ir ma
žiau reikės anglų * kariuo
menės Graikijoje. Bet dėl 
visa ko siunčiamas Angli
jos laivynas padėt suvaldyt

FLIS. karaliaus priešus.)

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

BALLOTS CAST IN the re-! Monkeys, 
cent Greek elections do not1 you. have

tuos

gančiu skaičium automobi
lių valstijos buvo privers
tos pagerinti kelius. Šian
dien turime apie 30 milijo
nų automobilių, visokių rū
šių, kurie vartoja 1,400,000 
mylių pataisytų kelių.

U. S. Public Roads Ad
ministration vadina
praeitus 50 metų kaipo “pi
onierių vieškelių statymą.” 
Neužilgo kėlių statyba per
eis į Federal - Aid Highway 
Administration rankas. 
Viešų kelių administracija 
veiks bendrai su valstijomis 
sujungti tarpvalstyb. vieš
kelių sistemą. <

Laiškas iš Lietuvos

Da- 
mudu

karą, 
būda-

Vilnius, ‘ 1946.VII.16 
Antanui Stripeikai, 
Elizabeth, N. J.
Mielas broli Antanai!

Pagaliau mes susirašėme. 
Gavau paties ' laišką. 
bar visai aišku, kad 
giminaičiai.

Dar gerokai prieš 
o vėliau, karo metu,
mas Maskvoje, skaityda
mas Laisvę rasdavau pa
ties pavardę, o kartais ir 
atvaizdą, kaip geriausio 
Laisvės platintojo. Man vis 
rodėsi, kad pats tas pat ly- 
gudiškis Stripeika, kuris 
bene 1923 metais ruošėsi 
važiuoti į Kanadą. Jei atsi
meni, ruošdamasis į kelio
nę, buvai Kaune, kur ir su
sitikome. Tai buvo mūsų 
paskutinis susitikimas. Nuo 
to laiko nei aš apie patį nie
ko negirdėjau; nei, turbūt, 
pats apie mhne. Tiesa, 
1931 metais buvau nuvažia
vęs į Jungtinį Valstybes, 
bet paties , pay ardės tada 
neteko girdėtų/ "Berods, ta
da trumpai ir tebuvau 
Jungtinėse Valstybėse, — 
apie mėnesį laiko. Ne gy
venti buvau tęją nuvykęs, o 
šiaip sau pasidairyti, kaip 
rašytojas.

Iki karo gyvenau Kaune. 
Dabar, jau antri metai, nuo 
pat Vilniaus atvadavimo iš 
vokiečių, gyvenu Vilniuje. 
Dirbu LTSR Tarybinių Ra
šytojų Sąjungoje, na, žino
ma, rašau. Turiu šeimyną, 
ir nemažą: keturius vaikus 
—dukterį ir tris sūnus. 
Duktė šiemet baigė gimna
ziją, rudenį stoja į univer
sitetą, medicinos fakultetą. 
Sūnūs — du gimnazijoje, 
vienas iš jų dar lanko mu
zikos mokyklą, o mažiau
sias — dar tik penkerių 
metu.

Tėvai dar tebėra gyvi, tik 
jau susenę, ypač tėvas. Be
rods, seniai juos ir bema
čiau. Kai grįžau iš evaku
acijos, tai 1944 m. rudenį 
buvau nuvažiavęs juos ap-

siekė vakarus ir žmonės.į' 
vakarus vyko gyventi. 
1850 m. daug “stage coach” 
ir “freight wagon” kom
panijų susi bankrūtijo. 
Vieškelių t r a n sportacija 
apsileido ir tik 1890 m. bu
vo pagerinta. Net ir 1912 
m. vienas istorikas parašė, 
kad Amerikos keliai 
aršiausi civilizuotame 
šaulyje.

Žmonės mano, kad 
mobiliai įsteigė geresnius 
kelius šioje šalyje. Žmonės, 
gyvendami toli nuo gelžke- 
lių, reikalavo geresnių ke
lių į miestus. Tuo pačiu me
tu, naujas važiuoklas, dvi
ratis, pasirodo dideliais 
skaičiais ir jų vartotojai 
reikalavo geresnių kelių. 
Tai'ūkininkai ir dviratinin
kai pradėjo judėjimą už ge
resnius kelius Jung. Val-se. 
Už kelių metų automobiliai 
tik pagerino padėtį? Sų’au-

ko, daug darbo, nuo kurio 
negaliu atitrūkti. Su na
miškiais tik susirašinėju. 
Broliai sveiki, du iš jų, Liu
das ir Juozas, taip pat ve
dę, tik Kazys senberniu gy
vena. Sestio Jadvyga ište
kėjusi. Berods, tuos kitus, 
už mane jaunesnius, vargti

ar beatsimeni.
Lyguduos labai seniai be

buvau, nežinau, kaip ten 
kas dedasi. Tik 1944 me
tais, būdamas Šiupyliuose, 
mačiau Vitkauskytę iš Rat- 
kūnų, Barbutės dukterį. 
Daugiau iš giminaičių ma
žai ką sueinu. Toli, nesu
sitinkame. Kai kurie su
seno, nebepažintume vienas 
kito ir susitikę. Aš savo li
teratūriniais darbais užim
tas, jie žinoma, savo. .

Lietuva pamažu pradeda 
atsistatyti po visų bėdų ir 
sunaikinimų, kurių vokie
čiai čia aibes pridarė. At
sistatymas visose srityse 
eina juo toliau, juo smar
kiau. Jei dabar drg. Bimba 
vėl į Lietuvą atvyktų, nu
stebtų, kas per tą laiką pa
daryta. Visas gyvenimas 
pradeda atgyti ir Tas mus 
visus, mačiusius Lietuvą tik 
ką išvijus vokiečius, ir ma
tančius, kas per tuos dvejus 
metus padaryta, ypač džiu
gina. Smagu dirbti ir ati
duoti visas jėgas kai matai, 
kaip Tarybų Lietuva žen
gia į priekį, kaip kyla jos 
kultūrinis ir medžiaginis 
gyvenimas, kaip žmonės vis 
tvirčiau įauga į tarybinės 
sistemos sąlygas ir randa 
jose plačius galimumus sa
vo kūrybai ir veiklai. Man 
rodosi, Amerikos lietuvių 
pažangieji laikraščiai para
šo, kas padaryta ir kas da
roma, tad faktų ir nebemi
nėsiu: jų tiek daug, kad 
laiške nesurašysi.

Pagaliau, ne tam šis laiš
kas ir rašomas. Norėjosi 
tik pasipasakoti, kaip gy
venu ir su kokiomis nuotai
komis gyvenu.

Gavęs šį laišką ir man 
vėl parašyk, kaip gyveni, 
ar turi šeimyną, kaip jau
tiesi. Kitą kartą atsiųsiu 
savo ir šeimos atvaizdą, 

i kad vieni kitus matytume, 
kaip atrodom.

Tuo tarpu lik sveikas. 
Laukiu paties laiško.

Daug geriausių linkėji
mų !

Aug. Gricius

Sheffield, Anglija. — Ak
las Arthur Wright, 72 me
tų, sudegė, bet jis iškelbejo 
10 kitų. Naktį pajutęs gais
rą, jis ėmė šaukti kitus gel
bėtis.

em entitled the “Indignant 
Monkeys.” Our poor memory 

observers; makes it impossible to repeat 
familiar with the pre-election the poem here, but the gener- 
set-up in Greece have referred • al theme of the poem was that 
to the Greek elections as a big the simians resejited being re- 
jttjce and a travesty on de
mocracy. But it is more than 
an ordinary joke. It is a grim 
sort of joke, which results in 
the murder of hundreds and 
the terrorization of thousands 
to prevent people from ex
pressing their real desires. 

—o—
Consider for a moment that 

proceeding the elections in 
Greece nearly 700 persons 
who opposed the monarchy 
were assassinated between 
April 1 and August 23. Dur
ing the same period forty per
sons were executed following 
courts martial and more than 
1,500 were tortured. In that 
time more than 400 persons 
were seriously wounded in at
tacks provoked and carried 
out by anti-republican forces. 
Thousands were deported and 
imprisoned only because they 
favored a republican govern
ment. Many others disap
peared in the dark of the 
night, homes were burned and 
a dozen republican newspa
pers were banned and closed 
up. All .of this happened dur
ing a five month period to 
insure “free, elections.’’ As far 
as we can see, the only free
dom allowed in the Greek el
ections was that the voter was 
permitted to say “Ja” for the 
monarchy.

Sometimes we are led to be
lieve that otherwise respons
ible people who describe such 
frauds against democracy as 
the 
and 
darn

lated to mankind, be it coin
cidental or otherwise.

. From what we can remem
ber ,‘of the poem, the apes 
were higly insulted to be in 
anyway associated with man. 
The monkeys complained that 
most of mankind would do 
things unheard of in the mon
key world. Apes, for example, 
to have the monkeys tell it, 
would not break into another
man’s home and rob him or 
commit murder when corn
ered. The simians wouldn’t 
think of stealing another ape’s 
wife, nor would they ape their 
manly prototypes by guzzling
vile whiskeys. And finally / 
the apes proudly boasted that 
they never went to war 
against each other and never 
left whole populations home
less, destitute and starving.

The poem quite amused us 
and we reflected upon it. We 
weren’t so willing to concede 
that Darwin was right after 
all. The monk might have 
been described as the “miss
ing link,” but we started to 
wonder just who or what was 
the missing link. With the 
unholy mess the world is in 
fpdayVJwe .don’t .think the so-
called link is really missing ' 
anything.

Greek elections as free 
democratic are pretty 
shameless.

—o—
Other times we are inclined 

to agree with the “Indignant

—o—
If life weren’t such a serious 

proposition we’d be tempted 
to say that the world is up to 
a lot of monkey-shines, and it 
isn’t the missing link who is 
to blame. Maybe.the indignant 
monkeys are right. There 
seems to be more monkey 
business in the world of man
kind than in the animal jung
le.

M

Ką Lietuviai Komunistai Veikia?
Vienas draugas iš New 

Britain, Conn., rašo:
“Aplaikiau ilgoką laišką 

nuo Nacionalio Lietuvių 
Biuro su nurodymais, kaip 
lietuviai komunistai turėtų 
veikti ir ką veikti, o labiau
siai, kad įtraukus į partiją 
daugiau lietuvių. Už laišką 
labai ačiū.

“Čia lietuviai partijieeiai 
per ilgus laikus atskirai jo
kio pasitarimo nėra laikę. 
Kas veikta — veikta visos 
partijos tarimu.

“Partijinės jėgos čia ju
da - veikia neblogai. CIO, 
Pac. ir K. P. pastangom 
pavyko gerą liaudies drau
gą pravesti miesto nomina
cijose į Valstijos senatą. Tai 
skaitome dideliu laimėjimu. 
Esame ir daugiau atsiekę

veikdami. Bet apie tuos at- 
siekimus pasidalinsime bū
simoje Conn, valst. lietuvių 
komunistų konferencijoj.”

Vienas draugas iš Balti- 
morės praneša, kad ten jie 
taipgi veikia. Jie šaukia 
svarbų susirinkimą bend
rai su simpatikais, kad pa
sitarti, apie abelną veikimą 
ir gauti daugiau naujų na
rių.

Shenadoriečiai draugai 
irgi šaukia panašų susirin
kimą ir tikisi turėti gerų 
pasekmių. Jau keletas pasi
žadėjo įstoti partijom Ma
no jie ten suorganizuoti lie
tuvių komunistų kliubą.

Pasikalbėjus su philadel- 
phiečiais taipgi prieita tos 
nuomonės, kad reikia šauk
ti pasitarimas partijiniais 
ir kitais klausimais.

Rochester, N. Y., įvyko 
pasitarimas partijiečių ir 
kaikurių simpatikų. Kele
tas pasižadėjo įstoti į- par
tiją.

Binghamton,' N. Y., ma
noma turėti pasitarimas- 
susirinkimas šio 'mėnesio 
pabaigoje.

Tai vis geros žinios, ro
dančios viltį, kad. bus gali
ma daugiau lietuvių įtrauk
ti į partijines eiles.

Laukiame daugiau žinių 
iš daugelio kitų kolonijų.

Nac. Liet. Biuro Sekr
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Mes ii* Kanados Lietuviai
Demokratinių Am. Lietuvių Centro pirm. Rojaus Mizaros kalba, sakyta Ket

virtajame Kanados Lietuvių Suvažiavime, įvykusiame š. m. rugpjūčio 31 ir 
rugs. men. 1 d. Toronte.

(Pabaiga)
Ne visi, veikiausiai, mes galėsime Ta

rybų Lietuvą aplankyti, juo labiau ten 
apsigyventi. Daugumas mūs ir jūs gy
vensime, kur gyvename, ir čia mirsime. 
Tačiau mes visi trokštame, kad Lietuva 
juo greičiau atsistatytų ir laimingai gy
ventų. Esame tikri, jei tik naujo karo 
nebus, jei tik pasaulis taikoje pagyvens 
bent kokį desėtką kitą metų, tai Lietuva 
neužilgo ligi šiol nematytais tempais 
kils į naujo, šviesaus, laimingo gyvenimo 
aukštybes. Tarybų Lietuva bus Lietuvos 
liaudžiai Amerika. Nereikės jos sū- 
nams ir dukroms* dangintis į kitus kraš
tus, ieškant didesnio duonos kąsnelio, 
kaip mums teko!

2. Mus riša viena mintis, viena idėja— 
idėja, kad pasaulis gali ir turi būti gra
žesnis, taikus, be karų, kad darbo žmo
nės privalo vieningai veikti dėl tuojauti- 
nių savo gyvenimo reikalų patenkinimo 
ir dėl gražesnio rytojaus. Mes esame 
darbo žmonės!

Vyriausias šiandien uždavinys tiek 
mūs, tiek ir jūs:kova už taiką, kova prieš 
visokius karo provokatorius, nepaisant, 
kur jie būtų!

3. Mus- riša mūsų spauda — jūsiškė ir 
mūsiškė spauda, — kurią mes leidžiame 
ir skaitome, o skaitydami, susipažysta- 
me arčiau kiti su kitais ir bendrai ap
tariame savuosius reikalus. Jūs leidžiate 
turiningą ir įdomų Liaudies Balsą; mes 
leidžiame dienraščius Laisvę ir Vilnį, 
taipgi bertaininį žurnalą Šviesą, ir LDS 
leidžia savo du-syk mėnesinį laikraštį 
Tiesą. Mūsų bendra pareiga stiprinti 
demokratinę spaudą, auklėti ją ir ragin
ti tuos, kurie jos dar neskaito, kad tai 
padarytų.

4. Mus riša mūsų apšvietos žibintas 
Lietuvių Literatūros Draugija, kuriai 
priklauso tūkstančiai J. V. ir Kanados 
lietuvių ir kuri praeitaisiais metais šven
tė savo 30 metų sukaktį.

5. Mus riša ir žavingoji lietuviška dai
na, dainuojama mūsų liaudies chorų. 
Girdėjau, kad ir jūsiškiai chorai vyks 
š. m. spalių mėn. pabaigoje į Dainų Fe
stivalį Cihcagoje, šaukiamą Lietuvių 
Meno Sąjungos. Tai, pagirtinas darbas ir 
tiek jūs, tiek mes privalome žiūrėti, kad 
paminėtasis Dainų Festivalis išjudintų 
abiejų kraštų lietuvius didesnei meilei 
lietuviškai dainai, lietuviškam menui ir 
kultūrai. \

Daug saitų mus riša, deja, mes vis tik 
esame atskirti. Mus skiria siena, rube- 
žius; mus skiria tas faktas, kad jūs gy
venate prie vienokių įstatymų, o mes — 
prie kitokių. Taigi, jūsų gyvenimo są
lygos biskelį skiriasi nuo mūs. Jūs turi
te savo politines partijas, savo kultūrin. 
ir ekonomines organizacijas. Jūs gyve
nate vienoje valstybėje, o mes kitoje, 
nors, tiesa, tarp šių valstybių sugyveni
mas yra draugiškas. Tai, kas mus ski
ria, neleidžia pilnai mums susivienyti — 
organiniai susivienyti. Jūs šaukiate sa
vo suvažiavimus saviems reikalams ap
tarti, o mes — savo. Tik dėl to, žinoma, 
aš, kaipo broliškas atstovas, negaliu 
jums duoti jokių pasiūlymų, kiek jie lie
stų vidujinius jūsų šalies reikalus. Dėl to 
aš ribuojuosi vyriausiai mums bendrais 
lietuviškais klausimais, — juos liečiu ir 
siūlau Suvažiavimo dalyviams imti juos 
dėmesin.

Mes privalome nepamiršti, kad demo
kratinio juodėjimo priešai lietuviuose —- 
tiek pas mus, tiek pas jus— taipgi ne
snaudžia. Nūnai jie veikia padvigubinta 
energija. Jie siunta pašėlusiai. Jiems 
tikslas pateisina priemonę. Jų tikslas: 
sugrąžinti Lietuvai smetoninę nepri
klausomybę, sugrąžinti Lietuvon tauti- 
ninkišką rėžimą, — dvarponius, fabri
kantus, — Lietuvos liaudžiai pavergimą. 
Kas tik prieš tai, -— jų prakeiktas, pa
smerktas..Kas su jais—pagerbtas, geras. 
Kas už brolišką sugyvenimą su T a r y - 
bų Lietuva, tas jiems ne lietuvis, bet 
„burliokas”; kas Tarybų Lietuvą plūsta, 
tas patriotas ir “tikrasis lietuvis”.

Šitaip jie žiūri į dalykus ir juos viešai 
stato.

Niekad mūsų gyvenime tarp t.^v. so
cialistų ir klerikalų ir f asistuojančio ele
mento nebuvo tokios organinės ir politi
nės vienybės, kaip šiandien. Socialistas 
ir fašistas, bedievis ir akliausia davatka, 
kunigas ir buvęs *aitrusis šliuptarnis nū-

šiandien garbina kunigus; kunigai ir jų 
pakalikai — bedievius. Nesigėdi jie net 
viešose suegose atsistoti prieš publiką ir 
bučiuotis! *

Kas juos taip sucementavo? Aišku, 
neapykanta Tarybų Lietuvai!

Jų vienintelė viltis, kaip 1940 - 1941 m. 
— karas prieš Tarybų Sąjungą. Tuomet 
jie tikėjosi, kad Hitlerio govėdos sunai
kins Tarybų šalį; šiandien,'kai Hitlerio 
govėdos jau sutrėkštos, jie dedasi prie 
tos karo provokatorių gaujos, kuri nori, 
kad Amerika, .Anglija ir jų šalininkės 
kariautų prieš Tarybų šalį. Matot, ko
kia jų politika ir kame glūdi jų viltys!

Jie palaiko Amerikos Lietuvių Tarybą, 
iš kurios pastogės vedama toji švanki, 
nežmoniška politika. Jie palaiko LAI- 
C’ą, diena iš dienos leidžiantį fašistinę 
propagandą tarp lietuvių ir kai kada 
tarp amerikonų. Jie palaiko BALF’ą, 
per kurį remia pabėgėlius iš Lietuvos — 
lietuvių tautos priešus, išbėgusius iš 
mūsų tėvų krašto pas Hitlerį užuvėjos 
ieškoti, nes jie Hitleriui tarnavo, kai tas 
plėšė ir degino Lietuvą.

Paskyrium, socialistai, sandariečiai ir 
visokios profašistinės grupelės pas mus 
nesudaro jokios žymesnės pajėgos, todėl 
jie visi prisišlejojo prie klerikalų ir iš
vien visi dirba. Tiesa, yra smetonininkų 
(atvirų) grupelė, veikianti ‘savystoviai,’ 
tačiau bendruoju reikalu ir šitie pučia į 
vieną dūdą.

Turite nepamiršti, gerbiamieji, kad 
Jungtinėse Valstijose yra apie 100 lietu
viškų parapijų. Kiekvienoje jų yra ma
žiausiai vienas — kai kur du ir trys — 
kunigas. Dauguma lietuviškų kunigų ligi 
šiol buvo. ir tebėra fašistinės politikos 
apaštalais, nuolat pilančiais į savo para-, 
pijonų ausis nuodus, pavadintus ’’Dievo 
žodžiu”.

Mūsų priešams į talką atvyksta nauji 
“kadrai” — pabėgėliai, pralavinti “auk
saburniai”, visoki smetonininkai, buvę 
žvalgybininkai, hitlerininkai ir kitoki 
liaudies priešai. Jie čia statomi “kalbėto
jais” ir “aiškintojais” bolševikų nedory
bių!...

Tos rūšies sutvėrimų atvyks daugiau. 
Jų, be abejo, atvyks ir į Kanadą.

Mes gerai suprantame, jog turime rei
kalo' su tvirtu reakciniai-fašist. frontu. 
Bet mes jo nebijome. Mes esame pasiry
žę dirbti savo darbą, šviečiant lietuvių 
visuomenę, traukiant lietuvius darbo 
žmones į demokratinių lietuvių pusę. 
Mes gerai žinome, kad mūsų pusėje tei
sybė ir mes būsime laimėtojais!

Mes sakome kiekvienam padoriam lie
tuviui darbininkui, farmeriui, profesio
nalui ir biznieriui: neremkite smetoninių 
smurtininkų ir jų talkininkų, stovėkite 
su demokratiniu Amerik. lietuvių spar
nu; stovėkit su savo tauta, kuriančia 
naują, laimingą socialistinį gyvenimą,— 
su Tarybų Lietuva. Tik taip darydami, 
jūs būsite naudingi sau, savo tautai ir 
visai žmonijai!

Kai mūsų priešai rėmė ir teberemia— 
tiek medžiaginiai, tiek moraliai — viso
kias lietuvių tautos atmatas, pabėgėlius, 
tai mes rėmėme, teberemiame ir tebe- 
remsime lietuvių tautą, gyvenančią Ta
rybų Lietuvoje!

Mes turime įkūrę Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, gražiai, nuosekliai 
dirbantį Lietuvos liaudies naudai. Ko
mitetas buvo įkurtas 1944 m. pradžio
je.

Lgi šiol paminėtas Komitetas jau yra 
pasiuntęs Tarybų Lietuvon rūbais ir ki
tokiais daiktais už arti $250,000. Komi
tetas žada savo darbą nutraukti su 1947 
m. pradžia.

Po to, be abejo, turėsime surasti kito
kias priemones padėti atsikuriančiai Lie
tuvai.

Bet tai toli gražu ne viskas. Komite
tas buvo pasiuntęs Lietuvon savo pirmi
ninką Antaną Bimbą, kuris pažadėjo 
Lietuvos žmonėms, kad amerikiečiai lie
tuviai gali prisidėti prie’ įkūrimo Vilniu
je Tiriamosios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Instituto*.

Imdamiesi šio darbo šių metų pradžio
je manėme: jei $25,000 sukelsime, tai 
bus labai gerai. Kas gi dabar paaiškė
jo? Ligi7 šiol jau turime surinkę arti 80 
tūkstančių dolerių!

Tai didelis, tai gražus darbas, atliktas 
demokratinių Jungtinių Valstijų lietu-

šiltai nusistačiusi linkui Tarybų Lietu
vos!

Kalbant apie Lietuvą ir muSj josios sū
nus ir dukras, apsigyvenusius Jungtinė- vauja milioninėms armijoms, kovodami 
se Valstijose, Kanadoje arba Pietų Ame
rikoje, privalome vieną žinoti: jei norim 
palaikyti šavo tautos kultūrą, lietuviškas 
tradicijas; jei norime, kad mūsų jauni
mas mokytųsi lietuvių kalbos ir nepa
mirštų jos, tai privalome palaikyti su 
Lietuva tamprius ryšius, — kultūrinius, 
sportinius ryšius, etc. Kol kas, tai dar 
nėra galima dėl pasaulinės padėties ne- 
nusistovėjimo, bet ateityje tai bus įgali
ma ir būtina. Kurie to nenori daryti, 
kurie tam priešingi — tie priešingi savo 
tautai ir su jais, aišku, mums nepake
liui.

Klerikalai, socialistai ir fašistai — at
viri smetonininkai — šiandien skelbia 
Tarybų Lietuvai boikotą. Kiekvieną as
menį, kuris sutinka, kad Lietuvos liaudis 
turėjo teisę pasirinkti sau tarybinį ke
lią, jie apšaukia “komunistu”, manyda
mi tuo būdu sulaikyti jį ar ją nuo viešo 
pasirodymo esant Tarybų Lietuvos prie- 
telium. Kol kas bailesni arba nenorin- 
tieji prarasti savo darbo asmenys bijo 
būti apšaukti komunistu, tuo būdu ir su
silaiko nuo viešo 'išstojimo, nuo pasisa
kymo, kur jie stovi. Amerikoje, mat, 
prieš komunistus šiandien vedama bjau
ri kampanija,— tiek reakcinėje spaudo
je, tiek per radiją, tiek valdiškose vieto
se, tiek fabrikuose. Vienok taip ilgai ne
bus ir pas mu 
komunistiniam judėjimui šiandien ' nie
kur ir niekas jokiu raudonbaubizmu 
(neigi kalėjimais bei šaudymais) kelio 
nepastojo ir nepastos ateityj. Europos 
kraštuose komunistinės partijos skaito 
savo narius milionais; daugelyje tų kraš-

tų komunistai įeina į valdžias, o tūlose 
šalyse — net ministrų pirmininkų parei
gas jie eina. Chinijoje komunisįpi vado-

Great Neck, N. Y.

Kiekvienam aišku, jog

prieš fašistinę Čiang-kai-šeko vyriausy
bę už liaudies reikalus. Jau ir tūluose' 
Amerikos kraštuos (Brazilijoj, Meksi
koj, Kiuboje) komunistai turi savo ma- 
sin. partijas ir vaidina didžiulę rolę. Ank
sčiau ar vėliau tas pats bus ir pas mus; 
nes masės žmonių persitikrins, kad da
bartinė anti-komunistinė banga yra pa
grįsta melu, išplaukiančiu iš monopolis
tinio kapitalo baimės netekti bilionų do
lerių pelnų ir žiauraus viešpatavimo ant 
milionų darbo žmonių.

Tuo būdu mes privalome raginti kiek
vieną darbo žmogų — darbininką, . far- 
merį, biznierių Ar profesionalą — stoti • 
su demokratinį visuomene, padėti jai 
kovoti už geresnes gyvenimo sąlygas ir 
šviesesnį rytojį čia, kur mes gyvename, 
ir palaikyti prieteliškus ryšius su savo 
tauta, savo tėvų kraštu, kuriančiu bekla- 
sinę santvarką, socialistinę santvarką, 
kurioje pražydės mūsų tautos kultūra ir 
suklestės gerbūvis, kokio ji nėra mačiu
si.

Mes privalome raginti kiekvieną žmo
gų žiūrėti į Lietuvos ateities perspekty
vas abiem akim ir žiūrėti toliau.

Šitiek, gerbiamieji, norėjau jums šia 
proga pasakyti!

Tegyvuoja Ketvirtasis Kanados Lietu
vių Suvažiavimas!

Tegyvuoja pažangioji, demokratinė 
Kanados lietuvių visuomenė!

Tegyvuoja tampri vienybė tarp visų 
demokratinių lietuvių,, išsiblaškiusių po 
abu Amerikos — Šiaurės ir Pietų —kon
tinentus !

Paskutinis Pakvietimas

Šį sekmadienį, rugs. 8 d., 
įvyksta puikus piknikas, kurį 
rengia bendrai Great Necko 
lietuvių draugystės, šitas pik
nikas, galima sakyti, bus pas
kutinis šiame vasaros sezone, - 
nes jau ateina 'šaltas rudenė
lis. Tai rengėjai darė viską, 
kad šitą pikniką padaryti pui
kiu ir įvairiu. Apart G. Kaza
kevičiaus geros orkestros šo
kiams ir kitokių įvairumų, mes 
turėsime skanių valgių, ir t.t.

Todėl mes kviečiame visus* 1 • Great Necko ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti šiame bend
rame draugysčių piknike.

Piknikas įvyksta A. J. Kas- 
močių Parke, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. Prasi
dės 3 vai. po pietų. įžanga 
ypatai 60c. Rengėjas.

Wilkes-Barre, Pa

Binghamton, N. Y
Graži $24 Auka Meno 

Sąjungai
šauni puota įvyko pas drau

gus Juozą ir Anna Kireilius, 
Johnson City, N. Y., rugpj. 24 
d. “Parę” surengė savo sūnui 
Kari ir marčiai, kurie apsive
dė 3 mėnesiai atgal. Tąja pro
ga pasikvietė gimines ir arti
muosius supažindinti su nauja 
ir jauna marčia.

Baigiant valgyti gardžiai 
pagamintą vakarienę, prie 
gražiai papuoštų stalų, prie 
visų išpasakotų “pasakų,” ku
rias S. Jasilionis pasakojo (jis 
pats taip užvardino) ir visos 
eilės viešnių, ir svečių išreikš
tų komplimentų ir velijimų, 
Jonas Vaičekauskas pasipra
šo jaunojo, Kari Kireilio, 
taipgi ir tėvų, pavelijimo pa
rinkti aukų Meno Sąjungos 
suvažiavimui pasveikinti. Su
rinkta graži suma — virš $20.

Ačiū J. A. Kireiliams už pa
kvietimą į “parę,7 o J. Vaiče
kauskui už pasidarbavimą dėl 
svarbaus tikslo..

J. K. N.

I aikštę, atsibus‘dedikavimo ce
remonijos.

Cambr. Am. Lietuvių Pilie
čių Kliubas kviečia visus Bos
tono apylinkės lietuvius, kam 
tik sąlygos pavelija, dalyvauti 
šiose iškilmėse.

Maršu.otojai susirinks prie 
Am. Lietuvių Piliečių Kliubo, 
823 Main St., 1 valandą po 
pietų. Eisena prasidės 2 valan
dą po pietų.

Scranton, Pa.

Z avis.

Newark, N. J.

Cambridge, Mass.

nai apsivienijo ir tarp jų surasti skirtu
mą reikėtų labai gero mikroskopo! x

Buvę aitriausi bedieviškai laikraščiai

vių savo tėvjj kraštui padėti!
Tai, pagaliau, parodymas, kaip demo

kratine Amerikos lietuvių visuomenė yra

Sarapo Aikštė
Per Amerikos Lietuvių Pi

liečių Kliubo pasidarbavimą, 
Cambridgeiaus miesto taryba 
įamžinimui atminties žuvusio 
karo veiksmuose Europoje lie
tuvio kario P. Sarapo nutarė 
užvardyti aikštę prie Windsor 
gatvės ir Webster Ave., “Peter 
Sarapas Square”.

Dabartiniu laiku apie tą 
aikštę gyvena gana daug lie
tuvių, tad natūralu, kad ši 
aikštė pasirodė tinkamiausia 
turėti vardą jauno lietuvio, 
paaukavusio savo gyvybę, ko
voje už žmonijos laisvę ir pa
žangą.

Sekmadienį, rugs. 8, oficia
liai toji aikštė bus užvardyta 
“Peter Sarapas Square”, su 
militarinėmis ir civilėmis iškil
mėmis. iškilmės prasidės su 
demonstratyve • eisena nuo 
Am. Lietuvių Piliečių Kliubo, 
823 Main St., iki virš minėtos 
aikštės. Eigoje dalyvaus Cam
bridge’iaus Am. Liet. Piliečių 
•Kliubas, atstovybės nuo visų 
lietuviškų Cambr. draugijų, 
Brightono Lietuvių Piliečių 
Kliubas, So. Bostono Dariaus 
ir Girėno Am. Legijono Pos
tas, Cambr. Sullivan vetėyanų

Be-postas, Cambr. ugniagėsių Be
nas ir Cambr. miesto aukštieji 
valdininkai. - AtmarŠavUs j

Gyvuoja Sietyno Choras 
ir jo Piknikas

Smagu žinoti Newarko apy
linkės lietuviams, kad Siety
nas, kaipo dailės ir meno my
lėtojas, jau gražiai ir vėl gy
vuoja ir stropiai veikia meno, 
dailės srityje, vadovaujant ge
rai žinomam plačios visuome
nės muzikui ir chorų mokyto
jui WalteHui Žukui iš Eliza- 
betho. Dar tik keli mėnesiai, 
kaip choras pradėjo savo ke
lionę, o jau sugebėjo sudainuot 
keliuose lygiai piknikuose ir 
dabar paskutinį šios vasaros 
pikniką pats surengė su rusų 
choru ir jų grupe šokikų ben
drai. šitas smagiausias pikni
kas - koncertas, įvyks nedėl- 
dienį, rugsėjo — Sept. 8 die
ną, lenkų parke, 16 ir Speed7 
way gatvės, Irvington, N. J. 
Tai yra vieta, kur šie chorai 
jau eilę metų turi savo pikni
kus.

Aišku, kaip diena, kad šia
me piknike — koncerte atsi
lankę mūsų geri rėmėjai bus 
pilniausiai patenkinti, kaip su 
programa, taip ir su bendra 
draugiška nuotaika. Dar ga
lima pasidžiaugti ir tuomi, 
kad praeitose pamokose jau 
dalyvavo su mumis ir mūsų 
jaunuolė žvaigždutė, Doris 
Zevecka, kuri iš savo sunko
kos ligoš jau pilnai susveiko ir 
džiaugiasi dalyvaujanti kartu 
pamokose. O taipgi, į kiekvie
nas pamokas vis daugiau nau
jų jaunuolių mūsų gabus or
ganizatorius B. Žukauskas su
siranda.

Lai

Nemalonią Klaidą Atitaisau
Laisvėj rugp. 14, aprašant 

chorietės jaunuolės Doris Za- 
veckos susirgimą, pasakyta:

Jai mažai beesant, neteko 
savo mylimos mamytės. Ją iš
auklėjo,' kaip savo tikrą duk
relę, jos mamytės draugė Ka
zakevičienė. Turėjo būt: jos 
mamytės motina, Doris močiu
tė (grandma), draugė Kaza-
kevičiėnė.

LLD XII apskričio piknikas, 
įvykęs 25 d. rugp. Rocky Glen 
Parke, pavyko gana gerai. 
Diena pasitaikė graži, tik ne 
per šilta ir už tatai gėrimas 
liko nepabaigtas. Bet šiaip, 
valgių ir kitų reikmenų pritrū
ko gana anksti, nežiūrint to, 
kad darbščios gaspadinės pa
rūpino daugiau, negu kad ko
misija buvo nutarus ir paga* 
mino taip skaniai, kad atsilan- 
kusieję valgė ir gyrė ir dar 
daugiau valgė.

Nors buvo bandyta gauti 
kalbėtoją, bet nepasisekus, 
turėjome ir taip apsieiti. O 
publikos atsilankė daug ir Visi 
nuoširdžiai parėmė šį parengi
mą ir smagiai praleido dieną 
prie užkandžių ir pašnekesio. 
Iš Binghamtono buvo Nava-

Geras Pranešimas Visiems 
Wyoming Klonio Lietuviams

Mūsų miesto progresyviškos 
draugijos negalėjome sureng
ti vasaros metu jokio išvažia
vimo bei pikniko iš priežasties 
trūkumo alaus ir dėl brangu
mo valgių. Todėl vasaros sezo
nui praėjus, LDS 7-ta kuopa ir 
LLD 43 kuopa pasibrėžė gerai 
veikti svetainėse. < ’ Pirmutinį 
parengimą turėsime rugs. 29 
d., Kliubo salėje, 325 East 
Market St. Bus skani vakarie
nė su šokiais. Gėrimų ir val
gių turėsime įvalias. Tiktai 
malonėkite atsilankyti ir pa
remti mūsų pirmą parengimą.

Antrą labai gražų parengi
mą, kuris susidės iš dainų kon
certo, turėsime lapkričio 3 d. 
Stengsimės gauti geriausius 
dainininkus. Jau turime sve
tainę paėmę ir dėl šio paren
gimo.

Minėtos organizacijos veiks 
ir toliau. Tikimės, kad plačio

ji 51 'visuomene mumis parems.
Senas Wilksbarietis

Bridgeport, Conn
Nelaimė Alfonsui Švėgždai

Dirbant G. E. dirbtuvėje, 
kilnojant sunkius daiktus, ga
vo “patrūkimą” Alfonsas 
Švėgžda. Turėjo eiti ant ope-is nmgnamrono ouvo iNava- į svegzoa. įure.jo eiti ant ope- 

linskai su savo draugais, kurių racijos. Po operacijai, išgulė- 
pavardžių neteko sužinoti, jęs dvi savaites Šv. Vincento 
Kaminskas net iš Chicagos. ligoninėje, dabar randasi na- 
Dar ir daugiau buvo iš toli- mie, bet negalės darban eiti 
mesnių apylinkių, tik pavar- per keletą savaičių, 
džių nenugirdau.

Negaišuodama laiko, komi
sija padarė apyskaitą. Po ap
mokėjimo visų išlaidų; apskri
čiui liko pelno $156.77. Ka
dangi buvo nutarta, kad dalis 
pelno bus skiriama Laisvei, 
už tai ir liko pasiųsta dienra
ščiui $50.00.

Nesant per daug darbinin
kių dauguma dirbo visą dieną 
beveik be pasikeitimų. Nors 
tai ir buvo sunkokas darbas, 
bet gerus vaisius atnešė. Ap
art to, nekurie draugai ir 
draugės ne tik kad patys dir
bo, bet dar ir aukavo reikme
nų dėl pikniko. Sekanti prisi
dėjo su aukomis: Truikiai — 
1 gal. vyno ir du keisu Root i nuoširdus, draugiškas žmogus, 
Beer; Medeliai 5 sv. cukraus senas Laisvės skaitytojas, LDS 

ir LLD kuopų narys.
Aš -nuo savęs linkiu šiam 

draugui laimingai ir greitai 
pasveikti.

G. Bartkevičius.

Drg. Švėgžda nusiskundė 
dėl dviejų dalykų: kompani
jos daktaras kabinėjasi ir kal
tina, kam, girdi, reikėjo lauk
ti kitos dienos, reikėjo 
tą pačią dieną eiti pas 
toją. Mat, kompanija nori iš
sisukti nuo mokėjimo kompen
sacijos. Antra, skundžiasi, 
kad draugai mažai lanko 
draugą ištikus nelaimei. Ypač 
būnant ligoninėje svarbu ligo
nį aplankyti. O d. Švėgždą 
lankė beevik tiktai jo stubos 
žmonės, būtent, E. Meškelie-' 
nė, Aleksandra Kundrotas ir 
aš. O kur, jis sako, yra mūsų 
kiti draugai?

Drg. Švėgždos nusiskundi
mas vietoje, ba jis pats yra

Beer; Medeliai 5 sv. cukraus 
ir 5 sv. kopūstų; Geležauskie- 
nė — reikmenų apie $1.50 
vertės ir šlekaitienė tuziną 
kiaušinių..

Sekanti dirbo: Geležauskie- 
nė, Pėstinikas,. Truikiai ir jų 
duktė; Kasparienė ir abidvi 
dukterys; Valukienė, Medelie
nė, Šlekaitis, Janušaitis, Ilins- 
kis, Genys ir kiti.

Nugirdęs.

NE TAIP BUVO, KAIP 
REIKĖTŲ!

Londone teisėjas Byrne 
davė divorsą (ištuoką) Ed- 
wardui Wilmott su tokia 
pastaba — jis buvo maž
daug vergu savo žmonai. 
Jisai buvo moliu, o jinai

>00000000000000000^

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ

Tiek daug gelbėję visam , 
pasauliui, dabar turėtumėm 
pasirūpinti savais reika- : 
lais, savo žmonėmis ir ypač 
mūsų spauda. Dienraštis 
Laisvė yra mūsų šviesos 
tvirtovė — lai ji būna nesu
daužoma Gibraltaro uolą!

f Pr. Krienas. .jS
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(Tąsa)
igandęs kareivis ėjo paklusniai.
fcįy suklupo.

, kaip jis rioglinasi... Kanopas
kelk, aukščiau... Pasižiūrėk,

V'f

f

1946

(Kelionės Įspūdžiai)

rū-

John Baron Savininkas
Hicksville, L. L, N. Y.25 East Marie St.

<♦>

>

5‘

na-
Vi-

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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BUYAUSKAS
MATTHEW A. x

BUYAUSKAS

Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
Keliaudamas senmiesčio 

ir paupio vietomis, galėtum 
sau įsivaizduot netik šito 
miesto, bet ir visos šalies 
garsiųjų vyrų žygius ir žyg
darbius. Daniel Webster, 
Ulysses S. Grant, Abraham 
Lincoln ir dar kiti didvy
riai čia dažnai atsilankyda
vę ir laikotarpiais pagyven
davę.

Tolėliau į pietus tebesto
vi senovės ginklainė —gar
susis St. Louis Arsenai, įžy
mus karinių pabūklų san
dėlis. Ir čia pat tebėra gra
žus istoriškas armijos pas
tatas ir kazarmė — Jeffer
son Barracks. Ir visur tar
pe šitų senienų, vietomis ir 
labai tirštki pristatyta vieš
bučių, dangoraižių, nors ir 
ne niūjorkiškio aukštumo.

Taip, Sent Lujaus esama 
stambaus didmiesčio, soli
daus, masiško ir moderniš
ko Amerikos miesto, turin
čio būdingą vidurvakarių 
tvirtybę. Ir pilna jame vi
sokių gražių vietų.

(Bus daugiau)

nių juodveidžius vergus, ir 
nuo čia dar pirmiau, 1764 
m., prasidėjęs takas į va
karus.

Apie tą patį laiką, 1764 
m., buvusi pastatyta ir 
Prancūzijos švento Lujaus 
bažnyčia, dabar vadinama 
The Old Cathedral. Tais 
64 metais buvusios ten at
laikytos pirmosios mišios. 
Bažnytėlėj ir dabar tebei
ną pamaldos. Ten esąs ir 
senienų muziejukas.

Netoli nuo šitos bažny
čios tebestovi gražiai origi
naliai išlaikyta vaikų poeto 
buveinė — Eugene Field 
Home. Trijų aukštų 
mai, poeto gimtavietė.
duj esą tų laikų baldai, po
eto, jo žmonos ir vaikų 
bai, originaliniai rankraš
čiai ir įdomūs gražmenų 
mažmožiai.

Ir aplink jį pusračiu apsto
ję anie visi šaunūs moder
niški pastatai. Jų tarpan 
kukliai įsispraudęs senos 
architektūros istoriškas na
mas — Campbell House. E- 
sąs pastatytas prieš šimtą 
su viršum metų. Buvęs ko
kių tai didžiūnų palocius, 
Lucas Place. Trijų aukštų 
—ir rūsys apačioj. Vidus 
esąs išdekoruotas origina
liai, senoviškai.

Esama čia, paliai Misisi
pės paupį, ir kitokių seny- 
binių namų, vis turinčių ko
kios istoriškos reikšmės. 
Mat, Sent Lujus esąs pusė
tinai istoriškas miestas, 
turtingas padavimais ir. 
tradicijomis iš pionierių 
laikų, pažymėtas narsiųjų 
didvyrių ir jų epochos vie
tovėmis. Misisipės paupy, 
ant kalnelio boluoja lyg ko
kia keista kazarmė — Old 
Rock House, seniausias 
Sent Lujaus pastatas, įtai
sytas apie 1810 metus. Bu
vęs kadaise kailių pirkliavi- 
mo centras, žvejų ir laivi
ninkų smuklė, paskiau ro
tušė, mokykla, kalėjimas, 
vergų pardavykla... Keis
tokas mišinys — ir vis tam 
pačiam name...

Kiek tolėliau paupiu sto
vi įmantresnis senovės pa
statas — Old Courthouse, 
baigtas 1839 m. Tai seniau 
buvęs teismo namas, polici
jos stotis, rotušė ir vergų 
pasirinkimo vieta. Apy
gražis tų laikų europinio 
stiliaus namas, su apvalu 
bokštu, su kolonadomis. Čia 
pardąvinėdavę iš varžyti-

Kaip pasakė toji boba? Pritarė, kad vai
vorykštė tai geras ženklas.

Kapitonas Verneris suvaitojo. Vaivo
rykštė juokėsi džiaugsminga šviesa. Vai
vorykštė buvo geras ženklas — ne jam. 
švietė džiaugsmingai, bet jis jos jau ne
bematė. Nusileido į tamsybes.

1 pa-

auk
FroskfL ar nėra šautuvo šiauduose ? Bus 
reikalln

Mergos rūpestingai apieškojo kampą.
— Nėra. Matyti, numetė anksčiau.

• — Tai didvyris. Ogi ir batus turi, 
oho! — Kandžiai pastebėjo Terpylycha. 
Vokiečio kojos buvo apvyniotos skudu
rais.

.— Matyti, nušaldytos, ve, kaip riog
lina...

— Niekas jo čia nekvietė, galėjo savo 
namuose prie krosnies šildytis, kiek tik 
telpa... Panoro mūsų žiemos paragauti.

Į vieškelį subėgo žmonės.
— Iš kur jūs jį paėmėte, Terpylycha?
— Oho, žiūrėkite!
— Jūs ko? Belaisvį vedu, nematote? 

Geriau irgi klojimuose, tvartuose paieš
kotume!, 'o ne čia akis sprogdintumėt! 
Išbėgiojo kaip tarakonai, paieškoti rei- 

’ i - kia!
— Teisybę sako, — pastebėjo šlubas 

Aleksandras. — Nagi, bobos, paieškoki
me vokiečių, kur koks nulindo!

Visos iš karto išsibėgiojo. Čiupo ša
kes, kastuvus, kirvius.

— Kartu eisime, kartu!
— Draugėj linksmiau!
— Oho, Sonka bijo, kad kur vokiečio 

nesumindžiotų...
— Kai reiks, tai aš jį taip priminsiu, 

kad nei necyptelės!
— Na, na, bobos, — ramino Aleksand

ras, — nešnekėkite taip!
Ėjo visas būrys nuo vienos trobos prie 

kitos. Kratė klojimus, žiūrėjo arklidėse. 
Vaikai painiojosi jiems po kojų, lindo į 
kiekvieną kampą, džiaugsmingai krykš
tavo.

Saška Maliukas atbėgo šaukdamas:
— Teta, mūs arklidėje vokietis!
Nubėgo, aplenkdamos viena kitą. Pa- 

sididžiudamos vedė drebantį iš baimės 
fricą. Raudonarmiečiai šypsojosi, taip 
pat apžiūrėdami kaimą. Bet bobos ži
nojo kiekvieną kampą, kiekvieną užkam
pį, ir todėl jų medžioklė buvo sėkminges
nė.

— Na, vyručiai, kas turi daugiau be-

s...
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— Jūs, jūs, — noriai pripažindavo 
juokdamiesi. .

— Kur jų komendantas? — nervinosi 
Šalovas. — Paieškokite, vyrai, pažiūrė
kite, nejaugi bus pabėgęs?

Apžiūrinėjo užmuštus, vokiečius. 
Feldfebelis, kareiviai.

— Kapitono, ieškokite kapitono!
Verneris gulėjo giliame sniege,

klojimų. Viena akis išvarvėjo įspausta 
į kaktą buožės smūgiu. Bet kita žiūrėjo 
aiškiai, tiesiai į dangaus skliautą. Nepa
kenčiamas skausmas pervėrė galvą, at
rodė, kad ją be pertraukos daužo baisūs 
kūjai, kad net lekia raudonos žiežirbos, 
rudo's žiežirbos, ugnies žiežirbos. Siautė
jo liepsnos akyje, kurios nebuvo, tekėjo 
kraujas į gerklę. Verneris jį rijo sku
biai, springo, bet jis vis tekėjo iš kažko
kio neišsemiamo šaltinio, iš šulinio be 
dugno, ir reikėjo ryti, ryti, nes suprato, 
kad kitaip užtrokš, kad jį užplūs tas sal
dokas su geležies prieskoniu kraujas. 
Skaudėjo gerklę, jau neberijo norma
liai, skausmingas ryklės mėšlungis tam
pė visą kūną. Jautė, kad jis šąla, kad 
tikrai sušals, jeigu jo tuojau nesuras, 
jeigu jam nepadės. Šiurpas jį nukrėtė. 
Kas gi galėjo jam padėti? Mužikai, 
prakeikti mužikai iš to prakeikto kai
mo? Išsigando, kad gal dar gyvens, kad 
gal išlaikys visa tai, ir arba atiteks mu
žikiškoms šakėms, arba į bolševikų ne
laisvę. Visur buvo tylų, liovėsi šūviai. 
Neapgaudinėjo savęs, suprato, kad jo 
dalinys buvo išmuštas, kad anie nuga
lėjo. Jo,širdį pačiupo nevilties nagai. 
Užklupo jį, nemokėjo apsiginti, nugalėjo 
jį, kapitoną Kurtą Verner j mužikų ka
reiviai pilkomis milinėmis. Kodėl taip, 
iš kur šitaip ?

Įbedė vienintelę akį į tolimą žydrumą, 
lyg ieškodamas ten atsakymo. Ir tada 
pamatė vaivorykštę. Didžiulį lanką, iš
siskleidusį nuo vieno akiračio krašto iki 
kito, spindinti juosta, rišanti dangų su 
žeme.

Mirgėjo švelnios spalvos, kupinos švie
sos. Apsvaigusioj galvoje blikstelėjo 
prisiminimas, — kur gi buvo ta vaivo
rykštė? Ak, taip, prieš audros dienas...

Juos laidojo aikštėje, prie cerkvės. Vi
sus kartu, ir tuos, kurie krito naktį, ir 
anuos, kurie visą mėnesį gulėjo daubo
je. ' . , ■ • ,

Kriaučiukienė pati padėjo pervežti sū
naus kūną. Prilaikė galvą, sustingusią 
ir lengvą, pirštuose jautė plaukų minkš
tumą. Be verskmo, be skausmo žiūrėjo 
į juodą, lyg iš medžio išskaptuotą veidą. 
Sulaukė Vasia, kad jį atkasė iš sniego 
broliškos rankos, kad broliai jį laidoja 
brolių kapuose.

Lėtai šliaužė rogės stačiu daubos šlai
tu. Ji ėjo, prilaikydama sūnaus kūną, 
kad nenuslinktų, neiškristų į sniegą. Ir 

' atsargiai, motinišku judesiu pataisydavo 
anų kūnus, nepažįstamų, kurie gulėjo 
kartu su Vasia.

— Merginą palaidokite kartu su jais, 
— įsakė Šalovas: — žuvo kovoj, kaip 

į karys.
— Tai jau moteris, jos vyras kariuo

menėje, f— pasakė Maliukienė. Bet kai 
buvo atneštas Melanijos kūnas, jai at
rodė, kad ji sumelavo. ’ Ant sniego gu
lėjo jaunutė mergina. Tokia, kokią ji at
siminė prieš ^netus, prieš tai, kai įvyko 
linksmios vestuvės. . ,

— Gražuolė, — tyliu balsu pasakė kaž
kuris raudonarmietis. Ir taip, tai buvo 
ji, Melanija, gražiausia kaime metgina. 
Ant nudegusių skruostų gulė ilgų blak
stienų šešėlis. Minkštomis vilnimis iš
siskleidė plaukai aplink veidą. Kaip 
miklūs kregždės sparneliai, išsitempė ly
gioje kaktoje juodi, tiesutėliai antakiai. 
Lūpose sustingo skausminga šypsena, 
nuo kurios nebuvo galima atitraukti 
akių.

Atsargiai nuėmė nuo kartuvių Levo- 
niuko kūną. Levoniukienė jautė jau pir
muosius gimdymo skausmus, bet nesuti
ko pasilikti troboje. Ji paėmė į išskėstas 
rankas sustingusį, pajuodusį sūnaus kū
ną, kuris ištisą mėnesį siūbavo kilpoje 
kaimo vidury, per sniegą ir pūgą.

— Pamažėl, pamažėl, — sakė ji, lyg 
jis galėtų dar ką jausti, lyg jam galėtų 
dar kas nors suskausti.

Merginos jai padėjo. Jis buvo lengvas, 
beveik nieko nesvėrė, ir jo šešiolikametis 
veidas dabar atrodė kaip 
juodo medžio vaiko veidas.

— Pati nešiu, — pasakė 
nė.

Merginos prilaikė kūną, 
smarkiai alsuodama, kas žingsnį stabte
lėdama, nunešė jį į aikštelės vidurį, į ka
pą.

Kapas buvo iškastas ilgas ir platus. 
Raudonarmiečiai juos sudėjo vieną į>rie 
kito. Juodus prieš mėnesį kritusiųjų 
lavonus,, sudraskytą, suplėšytą Račen- 
kos kūną, Serdiuką, kuris tarytum mie
gojo, jauną šaulį Paranovą kuris žuvo

• nuo šūvių prie komendantūros, ūsotą 
Vosylių ir Melaniją. Draugų vardu kal
bėjo Šalovas. Toli sklido per apsnigtą 
kaimą, grynu oru, iki vaivorykštės juos
tos stikliniame danguje kieti ir paprasti 
žodžiai. Visas kaimas, seniai, vaikai 
stovėjo aplink duobę. Klausėsi žiūrėdami 
žemyn, kur eile, vienas prie kito gulėjo 
Raudonosios Armijos kariai ir Melani
ja.

Niekas neverkė. Žmonės stovėjo ra
miai, be kepurių. Kriaučiukienė atidavė 
vienturčio sūnaus kūną gimtajai žemei. 
Atidavė žemei dukters kūną senė Šoru- 
cha. Kiti buvo nepažįstami, — bet vi
siems atrodė, kad štai kapų duobėje guli 
jų sūnūs, vyrai, broliai. Tą dieną nė

* vienas jų neturėjo nieko artimesnio kaip 
tuos žuvusius, negyvais veidais žiūrin
čius į dangų. Tai buvo Raudonosios Ar
mijos kariai; _ Jų armijos.

— Tėvynė niekuomet neužmirš, —kal
bėjo susijaudinęs Šalovas.

Taip, taip, jie žinojo, kad niekad ne- 
. pajėgs užmiršti. Kad visiems laikams pa
siliks jų atmintyje žuvusiųjų veidai ir 
ta diena, kurią juos atidavė žemei. Bend- 

. ras kapas sujungė tuos, kurie krito 
traukdamiesi, kurie po priešo uraganine 
ugnimi paliko kaimą, — ir tuos, kurie

(Tąsa)'
Puiku. Važiuojam, 

žiuojam pamažu, kad 
galima gerai įsižiūrėt 
status, tiltus, sodus, sody
bas, įstaigas, parkus, mu
ziejus. ..

Ir ko mes ten nematėm, 
ko negirdėjom!... Iš tikro 
naudingai ir turiningai pra
leidom pusketvirtos valan
dos. Džiaugėmės • paskui, 
taip padarę, ir dažnai apie 
tai prisimindavom. Apyge- 
riai susipažinom sU Sent 
Lujaus miestu (St. Louis, 
Mo.)

Busas visaip sukaliojos 
vingiuotais keliais. Štai gi 
ir ta pati mūsų gelžkelio 
stotis, iš oro pusės—Union 
Station. Įmantriai išdai
lintas mūrinis fasadas. Mil
žiniškas stiklais dengtas 
stogas. Čia pat tuoj pas- 
kersai gatvės stūkso aukš
ti pašto rūmai, kur tik kad 
buvom viduj. Kiek pava
žiavus, išsikietojusi atokiai 
nuo kelio miesto auditorija 
—Kiel Municipal Audito
rium—vienas pačių didingų
jų didmiesčio pastatų, su
grupuotų pačioj brangiojoj 
senmiesčio daly, vadinamoj 
Municipal Plaza. Vadovas 
aiškina, kad tie visi mokslo, 
prekybos ir valdžios pasta
tai atsiėję virš šimto milio- 
nų dolerių. Suma sukelta 
obligacijomis arba bondais.

Čia pati senmiesčio šir
dis. Čia ženklingai į jus 
žiūri teismo rūmai— civilio 
teismo, federalio ir apskri
ties. Čia pat netoli ir grės
minga milžiniška centrinė 
policijos būstinė. Įspūdin
gai aukštyn pasišovę mies
to rūmai — rotušė •— City 
Hali. Svetingai į save moja 
centrinė miesto biblioteka. 
O tuoj į šiaurę nuo tos skai
tyklos puošniai; vaizduojasi 
“paskendęs sodas” — Sun
ken Garden of Lucas Park. 
Tai ramios grožės, saulės 
i š b u čiuotas gamtovaizdis.

išdrožtas iš

Levoniukie-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

ugnimi paliko kaimą, —- : 
atėjo jo išlaisvinti ir išplėšė jį iš priešo 
rankų.

(Daugiau bus)
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FIRE HOUSE INN

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 svetainė pokilims.

A 
RONKONKOMA

8634
TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-0172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & GRILL
L/ETOVBK4S KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMĄNAUSKAS)

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411#

_------------------ -----

Laidotuvių 
Direktorius

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktf, greit suteiksi- e 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 

i modemiškai Įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- 

. tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

r
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PRANEŠIMAI
įvyks

(208)

Rep.

Chicagos Žinios

(209)

Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

$

i*

S

K-

PATIKRINTOJOS

PAJIEŠKOJIMAI co.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Prie jų 
reikalin- 
Gal būt

toj srity j dar 
Susirinkime, 

tas klausimas 
ir nariai pasi-

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas

>

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

Personnel Office, ant 9-tų lubų.
(210)

TURI BŪT PATYRĘ
MODERNIŠKAI ĮRUOŠTA 

FOUNDRY

beatlikinėjant namų 
darbus paslydo ant

—A. Jocis, rašt. (Nepamirš- 
pasitarti Laisvės vajaus reika- 

(206-207) Reikia SUPERINTENDENT, 4 rūmų apart- 
mentas. Smulkūs pataisymai; gesas, elektra, 
randa nemokamai. Wiliiamsburgh Srityje. 
Skambinkite EVERGREEN 8-2016.

Pilpo Laiko, Darbas

5 Dienų Savaitė 
t

Linksmos Darbo Sąlygos

STALŲ 
APTARNAUTOJOS

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

Personnel Office, ant 9-tų lubų

HARTFORD, CONN.
(212)

SIUVĖJOS 
IR 

FINIŠERĖS

8 
Avė., 
čia jus į talką vajaus metu).

(206-207)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugsėjo, 7 v. v., 735 Fairmount 

Sekretorė. (Laisvės kvie-

I ^EMPLOYMENT OFFICE
7 W. 35TH STREET, N. Y. C.

(210)

at- 
dd. 
St.,

MOTERYS
Sandėlio rūme darbas.

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

Kreipkitės Asmeniškai.
UNITED CIGAR WHELAN STORES

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

(209)

' J/ ’S::/ ■’••'•■4 v-.m •’ /■«:* *¥.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE 
GERA ALGA/

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. ?5TH STREET, N. Y. C.

(210)

VITAMINŲ SANDELIS
PirkdamasJš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne tik 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dalį 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

MONTREAL, CANADA

ar-

po

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 6 d., 7:30 v. v., po 407 La
fayette St. Prašau visų narių daly
vauti, 
kito 
Iii).

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 10:30 vai. ryto. 29 En
dicott St. Draugai, yra daug svarbių 
dalykų, būkite visi. — J. M. Lukas, 
sekr. (Kiek jūsų kolonija sukels 
Laisvės apskritų metų fondui?) 

(206-207)

REIKIA SUPERINTENDENT Williamsburg 
ir East New York. 25 Seimų namas ir 16 
šeimų namas, garu apšildoma ir karštas 
vanduo. Yra atliekamas apartmentas. Kreip
kitės tuojau. Benjamin Levy, 66 Court St., 
Brooklyn. TRiangle 5-7764.

(209)

LDS
rugsėjo 8 d., 2 vai, dieną, Liet. Pilie
čių Kliube, 631 Walnut St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti susirinki
me. (Ką manote apię Laisvės aps
kritų metų budžetą?) (207-208)

/ EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 2 vai. dieną. Apart nu
tarimų, bus išleistuvės ir atsisveiki
nimas su V. J. Stankum, kuris ant 
rytojaus su žmona išvyks į Floridą. 
Visi ateikite po 521 Ferry St. — K. 
Abakon, sekr. (Laisvės vajus irgi 
jūsų organizacijos reikalas).

(206-207)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namas rengia pikniką 

savame Parke prie Winter St., ant 
Keswick Rd. Įvyks rugsėjo 8 d. Pra
džia 1 vai. dieną, ir tęsis iki vėlu
mos. Bus muzikalč programa, val
gių gėrimų. Prašome dalyvauti. — 
Rengėjai. (206-207)

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 pąšalpų.
* (VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island

Penktadienis, Rugsėjo 6, 1946

Prieš Streikuojančius Teksti- 
liečius Naudojo Gesus.

Nors Montrealo 3,000 teks- 
tiliečių baigė streiką su per
gale ir jau dirba, bet provin
cijos miestelyje, Valleyfield, 
dar kiti 3,000 tekstiliečių 
šios kovos lauke. '

Rugpjūčio 13 d., tai yra
dešimties savaičių vieningo 
streiko, bosai bandė atidary
ti ir operuoti dirbtuves sų ske- 
bais. Kaip bosų pranešimai 
skelbė, tai apie 400 skebų bu
vo prasiskverbę pro pikieto li
nijas į dirbtuves, bet su išėji
mu iš jų.turėjo daugiau bėdos, 
negu kas nors iš skebų tikė
josi. Vos išdirbusius pusę pa
kaitos ir bandžiusius išeiti pa
valgyti streikieriai, masiniai 
susirinkę, skebus “pavaišino” 
bei “apkaišė” su supuvusio
mis tomeitėmis ir sugedusiais 
kiaušiniais. Provinciale polici
ja puolė gelbėti “vaišinamus” 
skebus, bet sutiko pasiprieši
nimą daug didesnį, negu ti
kėjosi. Vėliau persorganiza- 
vę policijos jėgos puolė masi
nį pikietą su ašarinėmis dujo
mis. šiame atvėjuje, kaip 
spauda paduoda, tai kiaušinių 
ir tomeičių vietoj pradėjo 
zvimbti akmenys, kurių dalis 
neaplenkė ir^ dirbtuvės langų. 
Kaip policija skelbė, pikieto 
linijas išblaškė, bet dirbtuvės 
liko vėl pilnai uždarytos; nė 
bosai, nė policija sekančią die
ną nebandė jų atidaryti.

Rugpjūčio 15 d. Walley- 
field streiko klausimas atsi
dūrė Kvebeko provincijos mi- 
nisterių kabinete. Kaip didla- 
piai praneša, pats provincia- 
lis parlamentas rimtai- susirū
pinęs, kaip išrišti Valleyfield 
streiko reikalą, kad nenuken
tėtų tekstilės caras Blair Gor
don. Bet organizuoti tekstilie- 
čiai į visokias atakas atsako 
kontratakomis ir yra perspek
tyvų, kad bosai turės sutikti 
pradėti derybas suctmjja dėl 
streiko užbaigimo.

Smarkiai Plinta Kūdikiškas 
Paralyžius

Rugpjūčio 15 d. Montrealo 
miestas su apylinke turėjo 254 
kūdikišku paralyžiumi (infan
tile paralysis) susirgimus, iš 
kurių 19 baigėsi mirtimi. Tai 
rekordinis skaičius susirgimų, 
negu kada nors pirmiau yra 
buvę. Montrealas su apylinke 
paralyžiaus susirgimais pra
lenkia visą likusią, ^Kanados 
dalį.

Susirgimų skaičiui kasdien 
didėjant pasireiškė trūkumas 
lavintų slaugių ir vietų ligoni
nėse. Miesto autoritetai krei
piasi į visuomenę visokeriopos 
pagalbos kovai su taip baisia 
liga. Tėvai raginami rūpestin
gai sekti. Vaikų bile susirgi
mas turi būti perduotas rimtų 
daktarų peregzaminayimui. 
“Dažnai neatkreipimas tinka
mos domės į mažus neaiškius 
susirgimus kainuoja gyvybes,” 
pareiškia miesto sveikatos de- 
partmento viršininkai.

Mirė Ed. Kisielius.
Rugpjūčio. 7 d., po ilgos ir 

sunkios ligos, mirė Ed. Kisie
lius, 66 metų timžiaus lietuvis. 
Jis lietuvių tarpe nebuvo pla
čiai žinomas, nes bendravosi 
su lenkų tautybės žmonėmis. 
Paskutiniais metais jis turėjo 
siuvyklą ant Centre St., Point 
St. Charles distrikte.

Palaidotas rugpjūčio 10 d. 
su lenkų parapijos religiniu 
aptarnavimu.
Meno Mėgėjai Dalyvaus Me

nininkų Suvažiavime
Rugpjūčio 15 d. Montrealo 

lietuvių meno mėgėjai savo 
susirinkime plačiai aptarė, 
kaip tvirtinti vietos meninin
kų veikimą ir, sąryšyj su tuo, 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Menininkų Suvažiavime, Chi- 
cagoje.

Į suvažiavimą išrinko tris 
delegatus: Pr. šuplevičių, A. 
Tamošiūnaitę ir J. Vilkelienę. 
Išrinkti delegatai yra pasižy
mėję. meno mėgėjų veikloje, 
kaipo kūrėjai mūsų scenai 
perstatymų, vaidintojai ir,ge
ri choristai. Montrealo lietu
vių meno mėgėjai deda juo
se viltis, kad jie’vyks į suva
žiavimą ne vien kaipo tik pa
prasti delegatai atraportuoti, 
kas pas mus veikiama ir par
vežti raportus, kas ten nuveik
ta, bet ir pasiruoš, kiek galint 
geriausiai atsirekomenduoti 
kaipo montrealiečiai meno mė
gėjai.

Montrealo lietuviai, be abe
jo, parems jų žygį. Jie nuveš 
i Suvažiavimą ne tik mūsų 
jauno meno mėgėjų veikimo 
patyrimus, bet, svarbiausia, 
parsiveš iš ten Amerikos lietu
vių ilgamečių menininkų įgy
tus patyrimus, kurie daug pa
sitarnaus vietos meno mėgėjų 
veiklai.

Iš MLS ir DPD Susirinkimo
Montreal o Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Pašalpinė Draugija 
yra didžiausia Montreal© lie
tuvių organizacija, bet su savo 
veikla tik lygiagrečiai laikosi 
su kitomis organizacijomis. ‘

Jau kelintas mėnuo draugi
ja rūpinasi įsigyti kur nors už
miestyje prie ežero ar upės 
vasarvietę, bet 
mažai atlikta, 
rugpj. 11 d., 
buyo paliestas
sakė, kad bendrai valdybai 
talkininkaus vasarvietės jieš- 
kojime.

Šiais metais draugijai nesi
seka su valdyba* Pusmetinia
me susirinkime teko perrinkti 
Valdybos narį; vietoj K. Kie- 
los išrinktas P. Garnelis. šia
me susirinkime iš sekretoriaus 
pareigų rezignavo K. Kilikevi- 
čius, kurio vieton tapo išrink
tas jaunas, energingas ir ge
rai pasilavinęs drg. Br. Pet
ronis.

Kadangi draugijos ruoštą 
metinį pikniką sulijo, tai to 
pateisinimui mūsų nauja pa
rengimų komisija raportavo, 
kad ji planuoja pradžioje spa
lių mėnesio suruošti Ville La-

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; Rusų 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. Sobchek.

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 Chicagon. —Komisija,

Salle salėje bankietą. Visus 
narius kvietė talkininkauti, 
kad parengimas būtų visapu
siškai pasekmingas.

. Draugija, reikšdama užuo
jautą sergančiam Pr. Petraus
kui, paaukavo $25 jo para
mai.

Susirinkime buvo aptarta 
penkiolika ligonių, sirgusių ar 
sergančių laike pastarojo mė
nesio. Bene visų skaudžiausiai 
nukentėjusi nuo nelaimių ir 
ligų, tai mūsų draugijos na
rė O. Minotienė. Ji kare ne
teko vienturio sūnaus, po to 
nuolatiniai sunkūs susirgimai 
jau per kelis metus ją kanki
na. Paskutiniu laiku jau bu
vo kiek susveikus, bet vėl ne
laimė : 
ruošos
laiptų ir puldama išsilaužė ke
turis šonkaulius.

Taipgi sunkiai serga J. 
Spaičys, T. Taruškienė; kiti 
kiek lengviau.

Prince,” Aido Choras suvai
dins “Ant Nemuno Kranto,”

Sekmadienį taipgi dainuos 
chorai bendrai. Tai bus pats 
svarbiausias punktas progra
me.

Labai galimas daiktas, kad 
čia paskelbtam programui 
teks daryti pakaitų, bet pa
matiniai programas bus tokis.

Įspėjimas
Pastebėjome, kad dauguma 

chorų žada atvykti tik pabai
goj savaitės ir nori progra- 
muose dalyvauti. Tas nebus 
galima. Jei visi atvyks tik pa
baigoj savaitės,, tai pradžiai 
suvažiavimo nebus užtektinai 
kam dalyvauti programuose, 
o į pabaigą bus tiek, kad ne
galėsime jokiu būdu sutalpin
ti.

Kultūros ir Meno Suvažiavi
mas ir Programos Vakarai
Didžiulio LMS šaukiamo 

lietuvių kultūros ir meno su
važiavimo, kuris bus spalių 20 
iki 27 d., programos komite
tas laikė savo susirinkimą ir 
nustatė suvažiavimo eigą ir 
programas vakarais.

Suvažiavimo sesijos bus lai
komos kasdien po dvi. Laike 
sesijų bus paskaitos įvairiais 
svarbiais klausimais, taipgi 
tarpais sesijos bus pamarginta 
daina ar muzika, bet abelnai 
sesijos bus organizacinio ir 
apšvietos pobūdžio.

Programai nustatyta taip:
Sekmadienį, spalių 20 d., 

delegatų ir svečių pasitikimo 
bankietas, Liuosybė salėj, Ci
cero j.

Pirmadienio vakare politi
nis mitingas, kuriame kalbės 
Jonas Gasiūnas, iš Brook lyno.

Antradienio vakare, po se
sijų, koncertas, kurio progra
mą pildys Clevelando, Detroi
to ir Massachusetts valstijos 
artistai — chorai ir šiaip gru
pės bei pavieniai. •

Seredos Vakaras skiriamas 
Kanados lietuviams, 
bus pridėta kiek bus 
ga iš kitur artistų, 
stygų orkestras.

Ketverge moterų chorų kon- 
testas.

Penktadienio vakare bus 
suvaidintas veikalas “Prieš 
Srovę.” Tam jau paimta Soko- 
lų salė.

Šeštadienio vakare mišrių 
chorų kontestas ir keli solistai.

Sekmadienį po pietų pats 
svarbiausias programas, kuria
me dalyvaus Birutė Ramoškai
tė, radijo dainininkė, taipgi 
kitį svarbūs artistai. Dalis 
programos išpildys LKM ir 
Aido Choras. LKM duos su
glaustoj formoj “Student’

Kurie rengiasi suvažiavime 
dalyvauti, tūrėtų pribūti anks
čiau ir dalyvauti programe ka
da jiems skirta.

Bus galima nustatytam pro
gramų! kai kurių pakaitų pa
daryti, bet nebus galima visai 
jis pakeisti.

Taigi, visų chorų ir pavie
nių artistų prašome pasisteng
ti anksti pribūti. r

Prašome visus tuojau susi
siekti su programo komisija, 
jei kas turi ką nors pasiūlyti 
programui. Rašykite Progra
mo Komisija, 3116 S. Halsted 
St., Chicago 8, Ill.

Užmušė Žmoną ir Pats 
Pasidavė

Bruno Bunick, jūrininkas 
veteranas, 27 metų, pasmąugė 
žmoną Verą Bunick, 24 metų, 
pasidavė policijai ir pats pasi
korė kalėjime. Visa ta tragiš
ka procedūra įųyko bėgiu 14- 
kos valandų. Jie gyveno 529 
E. 12th St., New Yorke.

Bunickai buvę pažįstami 
nuo vaikystės -dienų, > ilgai 
draugavę, prieš 18 mėnesių 
susituokę ir už apie mėnesio 
tikėjosi pirmo kūdikio. Bet 
poroje jie nesutikę. Anot Bu- 
nickio, žmona “variusi jį be- 
protystėn n e p e r t r aukiamu 
zurzėjimu, barniu.” Areštuo
tas, jis atsisakė reikalauti ad
vokato, sakydamas, jog “už
mušiau žmoną ir esu pasiruo
šęs už tai atmokėti.” Jį rado 
celėje pasikorusį, sėdomis už- 
sismaugusį kaklaraiščiu, už
rištu ant rankšluosčiui paka
bo. ;

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletč- 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Bran’d Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 

‘jo’a dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkąma yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 400% sveikas ir 
gyvas tuojaus * pasirūpink įsigyti ir po

> ♦ , • kiekvienu valgiu gerk vietoje , kavos.
5 svarų jųmbo can, kurio užtenka per visus metus. Su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam,. ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00. .

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletė!^ tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba, neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į viewer kitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6164 B—Metro S t a., Dept.X, Los Angeles 55, Calif.
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Mums Vis Dar Reikia
JŪSŲ

Outer

SIUVĖJAIFLOOR M0LDER1AI
IR BENCH MOLDERIAI

THE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS .

GREAT NECK, N. Y.
Rugsėjo 8 d. įvyks didelis piknikas, 

kurį ruošia bendrai Lietuvių Drau
gystės (penkios). A. ir J. 'Kasmočių 
salėje, 91 Steamboat Rd., 3 vai. die
ną. Šokiams gros G. Kazakevičiaus 
orkestrą iš ‘Brooklyn©. Įžanga 60c., 
(su taksais). Kadangi šis piknikas 
bus paskutinis šį sezoną šioje apy
linkėje, tad kviečiame visus daly
vauti. Turėsime skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų. — Kom. (207-208)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 9 d., 7:30 v. v. Liet. Taut.1 
Namo kambariuose. Yra svarbių rei- j 
kalų aptarti, todėl visi nariai daly
vaukite susirinkime. (Ateikite su 
iniciatyva dėl Laisvės vajaus).

(207-208)

Del Produkcijos Svarbių Metalų
Neabejokite Pasimatyti Su Mumis Dėlto 

Kad Jūs Nesate Susipažinę Su Mūsų Tipo Darbu.
MES IŠMOKINSIME JUS SAVO DARBO IR

• PAAUKŠTINIMAI GREITI
Užeikite ir Pasimatykite Su Mumis Tuojau.

MUMS REIKIA
Daug Mokinių prie mūsų iš vario gaminamų 
daiktų ir mūsų Misingio Departmentui.

TAIPGI
Švino Degintojai
Mūrininkų ir Dailydžių
Chemikų ir Chemikų Pagelbininkų.

Kreipkitės į Employment Ofisą
State Street Perth Amboy, N. J.

THE AMERICAN
SMELTING & REFINING CO.

PUIKIAUSIA ALGA

NUOLATINIS DARBAS

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION

4_____ :--------------

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kp. moterų kp. rengia 

pikniką, rugsėjo 8 d., Olympia Par
ke. Kviečiame visus dalyvauti. Mo- j 
terys prigamins skanių valgių, bus]
įvairių gėrimų ir galėsime linksmin- * irnviTn
tis iki vėlumos. Ant rytojaus, rug- 540 FLATBUSH AVENUE 
sėjo 9 d., 7:30 v. v. tos pačios mote-' 
rų kuopos susirinkimas įvyks, po 29 > 
Endicott St. Draugės dalyvaukite, 
ir nepamirškite atsivesti naujų na
rių. — M. Š. (Laisvė kviečia jus į 
talką vajaus metu). (206-207)

SO. BOSTON, MASS.
Draugiškas išvažiavimas vyks 

einantį sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
Tamašauskų darže, 91 Kardner
West Roxbury, Mass. Tai yra arti
mas Bostono priemiestis, lengvai pa
siekiamas visiems. Šio išvažiavimo 
tikslas yra sukelti paramos Lietu
vos vaikučiams. Rengia LLD 2-ros 
kuopos moterys ir kviečia dalyvauti 
visus iš arti ir toli. Pirm ateisiant 
šaltam žiemos sezonui, čia yra gera 
proga visiems pakvėpuoti tyru oru, 
pasimatyti su draugais, pasivaišinti 
skaniais, namie gamintais valgiais ir 
gėrimais. KELRODIS. Gatyekariais: 
važiuoti iki Forest Hills. IŠ ten imti 
Charles River karą ir važiuoti iki 
Gardner Stryto. Automobiliais: nu
merio 1 keliu arba Spring Strytu. 
Gardner St. randasi tarp tų dviejų 
kelių, arti naujos Veteranų ligoni
nės. — Rengėjos. (206-207)

NEWARK, N. J.
Piknikas, Koncertas ię Šokiai, ren

gia Sietyno Choras ir rusų Chorai. 
Rugsėjo 8 d., 1 vai. dieną. Programoj 
dalyvaus Sietyno Choras, rusų Cho
ras ir rusų šokikų grupė. Įvyks Len
kų Taut. Parke, 16th ir Speedway 
Avės., Irvington, N. J. (Newarko 
priemiestyj), viisems gerai žinomoj 
vietoj. Turėsime užkandžių ir gėri
mų. — Kviečia Komisija^ (206-207)

Pajieškau savo brolėnų Petro Mi
kalausko ir Antano. LietuVoje gyve
no Sobuvos kaime, Uezno vaisė., Aly
taus apskr. Labai prašau jų atsiliep-' 
ti, arba kas žinote kur jie dabar 
randasi, malonėkite pranešti,, už tai 
būsiu labai dėkinga. — Domicėlė 
Skernevičiūtė, Scarsdale Lodge 32, 
School Sane, Scarsdale, N. Y.

(206-2011)

Aš esu 40 m. amžiaus lietuvis, 
amatninkas, turiu nuolatinį darbą, 
Labai pageidauju susirast merginą 
ar moterį progresyvę,. nesenesnę už 
mane. Prašau rašykite lietuviškai ar 
angliškai. — J. J. Kardonas, 60 Co- 

’lumbus Ave., Tuckahoe, N. Y.
(206-207)

Luterionai savo bažnyčiose 
praveda rinkliavas įsteigimui 
kurtiems vaikams moderniškos 
mokyklos kur nors didžiojo 
New York o srityje. 'Tam tiks
lui siekia pusantro miliono do
lerių.

‘■1 ai
MERGINOS

Mes Pakėlėme
SAVO PRADINĘ MOKESTĮ! 

PASTOVŪS DARBAI 
LINE OPERATORĖS

Maisto Pakavimo Department^
Vakacijos Su Alga 

Muzika Laike Jūsų Darbo 
Bonai Atsižymėjusioms Darbe.

BURRY BISCUIT 
CORPORATION

963 NEWARK AVE. 
ELIZABETH, N. J.

(207)

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, 371/2 HOUR WEEK 
TIME & HALF OVERTIME 

DAX & 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 1

526 WEST 26TH ST., I
(207)

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO 
V AKACIJOS SU ALGA 

ALGA IR BONAI

(210)

va1
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Iš Kriaučių Susirinkimo

Laisvės skaitytojas ir rėmė-,

J. Stakvilevičius.

dien-

JONAS LAZAUSKAS

svarų)

į tuos

1 LITUANICA

(222)

Valandos:

BULOVĄ!
A. S855S®**

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

padarau

3

g

ir ne 
rudo

padoriai didelį siuntinį ir 
išsiųsti laiku, kad Lietu- 
žmonės gautų pirm žie- 
speigų. ši žiema dar ne-

krajavus 
su ame-

laivas
kariš-

Yorke 75 kafejų savi- 
pasimokėjo po $5 iki

Farm- 
su Jo- 
įsigijo 
užeiga

CAMBRIDGE
15 į«w«U . . . $2975

WM. SKUODIS 
564 Wythe -Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tek EVergreen 4-8054

unijų su
viršininkais dery-

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

Prašome Iš anksto Įsigyti busų 
tikietus.

New 
ninkai 
$500 už nešvarą.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-977®

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

Manager ‘
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Trečiadienį pribuvo 
Richardson su 3,142 
kiais.

Charles Pelligrino, 50 m., 
užsimušė nukritęs ar nušokęs 
iš savo kambario tris aukštus. 
Gyveno 345 W. 51st St., New

I Yorke.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

I. Michigan 2-3123

j 9—12 ryte
| 1-— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

■TONY’S
1 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Mnnjer St«. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

MASPETH, N. Y.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia

PIKNIKĄ
Įvyks Sekmadienį v

RUGSĖJO 15 SEPT.

BeStas Puslapis Pėnktadienis, .Rugsėjo 6, 1946
- - - ■ - - - r | Į

New Yorko^/ž>^J2lni(«
Išvežė Dalį Dvylikto 
Siutimo Drabužių 
Lietuvos Žmonėms

Rugsėjo 4-tos rytą pribuvo 
iš SRR nieko sau sunkvežimis, 
siekiąs antrojo aukšto palan
gių. Tai išvežti jau sukrautų 
drabužių ir čeverykų Lietuvos 
žmonėms — pirmąją dalį 12- 
to Siuntinio. Tas siuntinys tu
rės išeiti galop šių metų ir gal 
jau bus paskutinis siuntinys 
pagalbos karo ir vokiečių oku
pacijos nuteriotai Lietuvai.

Išvežti turėjo dar nebaigus 
dėl to, kad Drabužių Centre 
pritrūko vietos, nebegalima 
buvo dirbti, o kitos krautuvės 
sandėliui negalima gauti arti
moje apylinkėje. SRR sutiko 
palaikyti savo sandėlyje iki 
komitetas surinks daugiau 
drabužiui sudaryti tinkamai di
delį siuntinį. Komitetas, aišku, 
norėtų tai atlikti kaip galint 
greičiausia, nes ir sandėlyje 
nesiranda vietos ilgai laikyti 
jau gatavą pagalbą, reikia 
vietos naujai atsiunčiamiems 
reikmenims.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas prašo visus dabar, 
orui atvėstant surinkti kiek
vieną galimą dar gauti drabu
žį ar Čeveryką ir be atidėlioji
mo siųsti į centrą. Nori suda
ryti 
nori 
vos 
mos
spėjusiai visko prisiausti nei iš 
kitur prisigabenti Lietuvai, 
dar ne viską atsistačiusiems, 
ne gana apsišildžiusiem Lietu
vos žmonėms tebebus viena iš 
sunkiausių.

Su sunkvežimiu pribuvo ir 
pora vyrų, bet argi porai to
kiais svoriais vežimą prikrau
ti. Metė savo darbus redakci
jose ir raštinėse ir išėjo sunk- 
menų kilnoti Laisvės ir Tiesos 
redaktoriai ir viršininkai: A. 
Bimba, D. M. šolomskas, R. 
Mizara, J. Siurba, J. Gasiū- 
nas. Iš savo darbo svetur at-

Ejf

DEMOKRATAI NOMINAVO 
MEAD IR LEHMAN

Demokratų Partijos valsti- 
jinė konvencija praeitą tre
čiadienį nominavo J. V. sena
torių James M. Mead kandi
datu į gubernatorius ir buvusį 
gubernatorių Herbert H. Leh
man į senatorius. Kitom vie
tom nominavo taipgi buvusius 
n u m a tytuosius: Corning, 
Young, DiGiovanna, Lough- 
ran, Epstein.

Diena anksčiau, antradienio 
vakarą įvykusi Darbo Partijos 
konvencija taipgi buvo nomi
navusi Mead’ą ir Lehman’ą. 
Su gera programa, prie gerų 
pastangų yra galimybių juos 
išrinkti, nugalėti Dewey ir vi
są reakcingiausią republikonų 
politinę mašiną.

Demokratų pasiūlytoji plat-

forma progresyvė, būti) priim
tina bile kam, jeigu tiktai jos 
išstatytoj ai kovingai ją remti) 
patys. Kaip jie su savo plat
forma elgsis, parodys ateitis.

Vyriausia kandidatas Mead 
kandidatūros priėmimo kalbo
je pasižadėjo darbuotis, kad 
“Keturios Laisvės taptų tikre
nybe New Yorko valstijos gy
ventojams.” Tačiau jis sakėsi 
nenorįs paramos nei nuo “jo
kio fašisto, komunisto ar nuo 
KKK nario.”

Laisve—Liberty^1 ^Lithuanian Daily
...R,.. . .............. ' ... lirX..,   ...... WRW"   4^4

sirinkimą Baltajame Name su 
vyriausiais šios šalies valdinin
kais. Unijistai reikalavo, kad 
jeigu darbininkams gyvenimo 
reikmenys pabrango, tai ir al
gos turi būti pakeltos tam tik
rą nuošimtį. ^Valdininkai su j jas Mykolas Ramoška, vienas 
tuo sutikę, kad pragyvenimo 
reikmenys turi sugrįžti į to
kias kainas, kokios buvo bir
želio 30-tą, prie senosioę OPA. 
Jeigu reikmenų kainos sugrįž
tų į senas vėžes, nebus jokių 
pakėlimų algų visų indutrijų 
darbininkams, tai nepakels nei 
kriaušiams.

Taipgi delegatas pranešė 
kad kriaučiai turi prisilaikyti 
Joint Boardo išleistų taisyklių. 
Negali apleisti dirbtuves nei 
nueiti į kitą be unijos žinios, 
turi palaukti per visą šį mė
nesį, kaip išsispręs 
valdiškais 
bos.

Universiteto Studentai 
Veteranai Reikalauja 
Daugiau Paskyrų

Nereikėjo Mead’ui teikti to 
paglostymo reakcionieriams, 
lyginant žmogžudžius prie ko
munistų — kovotojų už žmo
nių gerovę. Tas lyginimas ve
da tolyn nuo Keturių Laisvių.

REPUBLIKONAl NOMINAVO DEWEY IR 
ĮVES; PUOLĖ RAUDONUOSIUS

Gub. Dewey savo nominaci
jos priėmimo kalboje atmetė 
galimumą taikos tarp Jungti
nių! Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos. Jis sakė:

“Visas pasaulis šiandieną 
yra susikibęs konflikte, kuris 
egzistuoja nuo seno vienoje ar 
kitoje formoje. Tas konfliktas 
yra tarp tų, kurie tiki į dik
tatūrą, į diktatūrą komuniz
mo ar fašizmo, ir iš kitos pu
sės, tarp tų, kurie tiki, kad 
žmogaus laisvė yra galutina 
išraiška aukščiausiųjų žmo
gaus siekių.”

Tais aukščiausiais žmogaus 
siekiais, kaip juos supranta 
gub. Dewey ir aukštieji repu
blikonų šulai yra laisvė lupi
kui išnaudoti eilinį žmogų ir 
laisvė tam eiliniui tylėti, ken
tėti ir alkti. ’

Gubernatorius visai neminė
jo reikalo ar galimybės išlai
kyti taiką. Jis leido suprasti, 
kad Republikonų Partija ban-

rinę filosofiją,” taikomą prieš 
Tarybų Sąjungą. Tačiau jis iš
sireiškė pageidaujančiu tai
kos. “Naujoji Dalyba” jam 
nepatinkanti, kadangi ji per
daug kišanti savo rankas į 
privatiškus piliečių reikalus.

Dewey ir Ivesą nominavo 
du valstijos republikonų vy
riausi reakcionieriai, Thomas 
J. Curran iš Manhattan ir Wil
liam F. Bleakley iš Westches
ter.

Kiti republikonų nominuoti 
yra: Joe Hanley iš Perry, Na
thaniel Goldstein iš Brookly- 
no, Frank C. Moore iš Ken
more, John T. Loughran, taip
gi turįs ir dejnokratų nomina
ciją ir Stanley Fuld, Dewey’o 
paskirtasis teisėju.
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skubėjo J W. Thomsonas ir i^ys kurstyti karo ugnį prieš i Notice is hereby given that Amea
taip per apie valandą laiko 22 i Tarybų Sąjungą ir tą ugnį pa- 

/ rutulius ir 9 skrynias (kiek- naudoti savo partinei politi-
^yiena po kelis šimtus 

sukėlė į vežimą.
To visko sukrovime 

rutulius ir skrynias jau dirbo 
nemaža grupė žmonių, kai 
kurie iš jų jau labai daug. 
Gaila, pastaruoju laiku parei
gos atstumoje nuo centro ne
leido pamatyti ir susižymėti, 
po kiek kas darbo vakarų įdė
jo. žinau tiek, kad tie tonai 
drabužių ir čeverykų sukrau
ti atsiėjo sunkiai ir kad tą 
darbą atlikusieji verti mūsų 
pagarbos ir didžios padėkos, 
nes atliktas geras darbas ne
ša garbę visai mūsų, koloni
jai. T-a.

Lietuvių Komunistų Kliubas 
turime tikietų Komunistų Par
tijos 27 metų sukakties minė
jimo masiniam mitingui, 
įvyksiančiam šio mėnesio 19- 
tos vakarą, Madison Square 
Gardene. Prašome įsigyti iš 
anksto. Valdyba.

kai. Jis sakė:
“Joks republikonų kandida

tas šiuose valstijiniūose rinki
muose nebuvo nominuotas pa- 
diktavimu atplaišinės partijos 
ar grupės žmonių, kurios išti
kimybė priklauso svetimai 
valstybei.”

Nenorėjimą karo, kovą prieš 
karą republikonai ir jų kandi
datas Dewey, skaito ištikimy
be svetimai valstybei. Požy
mis, būk “svetimų šalių agen
tai” priešinasi Dewey kandi
datūrai buvo atkartotinai mi
nimas. jo prakalboje.

Pasakymas, kad republiko
nų kandidatas neremiamas ko
kių “svetimųjų” “šiuose rinki
muose,” numatomas tiksliai 
pavartotu apsiplovimui nuo 
grieko, kurį gub. Dewey pa
pildė pirmą savo pradžią po
litikoje gaudamas dėka Dar
bo Partijos paramai 1937 me
tais.

įves, kandidatas į senato
rius tęsė ataką prieš “totalita-

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 ot 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

' Bus Busais Išvažiavimas j

PATRICK’S PLACE
New Jersey Valstijoje

Bušai išeis 9:30 vai. iš ryto
Nuo Kliubo Įstaigos, 

60-39 56th Dr., 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kelionė $2.00 Į Abi Pusi
TIKRAI NEPAPRASTAS JUDAMASIS PAVEIKSLAS! 

PUIKIAUSIA FILMĄ PER METUS! 
FRANK BORZAGE’S veikalas

AŠ VISUOMET TAVE MYLĖJAU”
(I’VE ALWAYS LOVED YOU) 

su žvaigždėmis
PHILIP DORN

CATHERINE McLEOD
FELIX BRESSART
WILLIAM CARTER 

MARIA OUSPENSKAYA 
Komantiikose TECHNI-8P ALVOSE 

Tikra,! didi meilės istorija, turtinga gausia ir 
puikia muzika tokių kūrėjų, kaip 

RACHMANINOFF. BEETHOVEN, MOZART, 
WAGNER, CHOPIN, BACH. MENDELSSOHN, 
SCHUBERT, BRAHMS . . . grojami piano re
kordai ARTHURO RUBINSTEIN’O, »ykiu su 
garsiuoju SIMFONIJOS ORKESTRU!

ŽAVINTI NEUŽMIRŠTAMA FILMAI 
ŠAUNIAI VAIDINAMA

PUIKIAUSHŲ ARTISTŲ! 
REPUBLIC JUDIS • DABAR 11ODOMA8 

LOEW’S CRITERION BROADWAY > 
" IR 45TH ST.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

KaMpaa Broadway ir Stone Ava. 
tiria Chatmoey St., Broadway Line 

Tel. GLemnore 5-6191'

Amerikos Legijono Postas 
prie New Yorko Universiteto 
praveda apklausinėjimą nu
statyti veteranų - studentų 
pragyvenimui būtiniausių lėšų 
suma, v •

“Campus Vet,” veteranų 
studentų leidžiamas laikraštu
kas rašo, kad panaikinimas 
OP^ plačiai paskleidė inflia
ciją. Rašo:

“Kampuso veteranas mato 
jo $65 per mėnesį ar $90 per 
mėnesį (jeigu vedęs) sunyks- 
tant po slegiančių begalinių 
lesų našta.”

Universiteto 1 e g i j onieriai 
įteikė New Yorko apskrities 
legijono konvencijai rezoliuci
ją, kurioje ragina Legijono 
viršininkus reikalauti iš vy
riausybės paskyrų ne mažiau 
$100 pavieniui ir $125 vedu
siam.

Rugpjūčio 28 d. įvyko kriau
čių 54 skyriaus' mėnesinis su
sirinkimas. Jį atidarė vice-pir- 
mininkas J. Stankevičius. Per
skaityti užrašai iš praeito su
sirinkimo ir finansų atskaita 
išduota, abudu priimti.

Pildomos Tarybos buvo pra
nešta, kad mūsų lokalui pri
siuntė laišką su prašymu au
kų džiovos ligoninei. Po trum
po apdiskusavimo nutarta pa
aukoti 25 dolerius.

Ch. Kundrotas, raportavo iš 
atsi- 

daug 
išlai- 
dide-

M. Ramoška Persikėlė į • 
Farmingdale, N. J.

iš geriausių bartenderių 
Brooklyne, atsisveikino ir iš
vyko gyventi ir dirbti 
ingdale, N. J. Ten jis 
sephina Norvaišiene 
didelį žemės plotą su 
prie kelio, vardu Farmingdale 
Inn. Atsisveikindamas, visiems 
gerai užfundino ir daugelį 
pravirkdė, nes visi gailėjosi jo 
nebetekti. Mykolas prašo ne
verkti, nes jis brooklyniečių 
neužmiršiąs — žadėjo atsiųsti 
bušelius grybų.

Good luck, Maikuti, jums 
ir jūsų draugei Josephinai.t 

Reporteris.

Lankėsi Vajininkas 
Petras Pilėnas

Rugsėjo 4-tą lankėsi 
raščio Laisvės žymus vajinin
kas Petras Pilėnas iš Phila- 
delphijos. Jis čionai atvykęs 
savo, laikrodininko biznio rei
kalais, tačiau nemažiau jis su
sirūpinęs ir dienraščio reika
lais, laikraščio ’užrašinė j imu, 
jo gerove. ;•

—Žmonių yra, ūpas skaity
ti gerą demokratinį laikraštį 
yra, tik reikia geros talkos už
rašinėtojų, — sako veteranas 
darbuotojas. Tais reikalais 
pasitarti jis užėjo ir pas mus. 
Užėjo pasitartų ir patarti ad
ministracijai ir redakcijai, kas 
iš mūsų pusės pagelbėtų pla
čiau paskleisti dienraštį.
------------------ ----------- —

kriaučių 54-to skyriaus 
buvusio pikniko. Buvo 
pribuvimų ir buvo daug 
dų. Nors piknikas buvo 
lis, publika skaitlfhga, bet di
džiausia bėda buvo trūkumas 
alaus, tad kriaučiai 
kriaučiai atsigabeno 
skystimėlio * iš savo draugų
karčiamninkų, tokiu būdu lo- 
kalas gavo mažai pelno, tik 
$232. Už tą, žinoma, negalima 
primesti bėdos karčiamnin- 
kamsi— ne koks būtų pikni
kas be alaus, tad dėka kar- 
čiamninkams už jų patarnavi
mą kriaučią^is.

Delegatas raportavo iš dirb
tuvių stovio. Sakė, kadK lietu
viškose dirbtuvėse dalykai ge
rėja, pradėjo daugiau produk
cijos daryti, dėl to ir patiems 
darbininkams tenka geresnė 
alga užsidirbti. Atsirado pas 
kriaučius daugiau mokančių 
mašinomis siūti ir prosininkų. 
Tas daug pagelbėjo produkci
ją pakelti ir jų algas padidin
ti. Nors dar. yra trūkumas 
rankinių kriaučių, kaip tai pa
mušalų ir kalnierių strigavo- 
tojų ir kampų darytojų, bet 
dirbtuvėse vis tie patys 
seni kriaučiai laiko savo vie
tas, neišeina į svetimtaučių 
dirbtuves, tai tokiu būdu lie
tuviškos dirbtuvės atsikelia iš 
grabo.

Delegatas taipgi pranešė 
apie pakėlimą algų kriau- 
čiams. Jo manymu, kriaučiai 
gali gauti algų, pakėlimus, o 
gali ir negauti. Visų industri
jų unijų viršininkai turėjo su-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,
OZONE PARK, N. Y.

—' "-a '

Tel.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y. /

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Tek SOnth 8-5569

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

• r

JJtel. EVergreen 4-8008

...... RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS .

SAVININKAS

PDIKIADSIA LIETUVIŲ 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. EVergreea 4-961Z

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewel* . . . $247®

IWIIIHIHIHMffllUffllUHHI

PATRICIA
17 Į«w»!s . . , $2475

BEATRICE 
b K. . I2975

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.




