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žinau, jog bartis yra ne- ; 
gražu, bet kas reikia daryti 
su tais, kurie nepanaudoja 
savo pilietinių teisių savo rei
kalams ginti? O tokių atsi
randa daug. Kasmet jų būda
vo. bus ir šiemet.

Prasideda piliečių užsiregi- 
’ stravimas, lapkričio pradžioje 
bus svarbūs rinkimai. Rinksi
me kongresmanus, senatorius, 
gubernatorius.

Prastas lietuvis, prastas pi
lietis, kuris pramiegos užsire
gistravimą ir rinkimus.
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Turkija Kreipiasi 
Jungi. Valstijas 
Prieš Sovietus

Taildmnkai Nusmerkė Pakart Goeringą^ 
Keit ei j, von Bibbe ntrop^ ir 9 Kitus < ,u

a

Laisvės gaspadorius Pranas atsikreipė į Ameriką ir An-1 
Buknys daug rašo apie dien-

Galindos Amerikinės Bazės 
m ... Pacifiko VandenyneWashington. — Turkijai 

... v x . i-! Washington. — Amerikosghjąįprašo patarimo^ kaip > ]aivyno vadai paSitarime su
i prez. Trumanu nusprendė 

-.. . . - įrengt galinga karinio lai-nellų sąsiaurio b Guam galoje įr
Sovietai reikalavo, kad aptvil.tint- Rwajalein, Eni- 

|Tuikija diauge su ov,ie/l į Wetok ir kitas salas Pacifi- 
Sąjunga saugotų ir. gintų į ko Vand 

Dardanellų sąsiaurį, ku-; _______
riuom Juodoji Jūra jungia-L i n •
si su viduržemio jūra. |rakas Protestuoja 

Pranešama, kad Amerika! J

Prieš Anglų Armiją

rasčio'vajų. Aną dieną Jis sa- turkai turi atsiliept i Sovie- 
ko: Redaktoriai irgi nepamir- tų reikalavimą dėl Darda-'

Hess ir 6 Kiti Bus Įkalinti;
>

Von Papen, Schacht ir Hans 
Fritsche Tapo Išteisinti

Nebūsią Jautienos dar per
4 ar 5 Mėnesius

Jungtinės Valstijos 
Pareiškė Protestą 
Prieš Jugoslaviją

škite, kad eina vajus. Primin
kite krisluose ir kitur skait.ytc- 
jams jų pareigas šiame vaju
je.

Pareigos gi yra svarbios ir 
garbingos. Gavimas dienraš-

• čiui naujo skaitytojaus, parin
kimas aukų dienraščio finan
siniam sustiprinimui, nusipir- 
kimas arba pardavimas dien- patarė Turkijai stipriai lai- 
raščio bendrovės šėro yra toksi kytis prieš Sovietų reikalą-1 
darbas, kuris apeina visus1 yima. 
laisviečius.

šiame vajuje Brooklynas 
žada sukirsti visas kolonijas. Kainų Administracija
Ana diena įvykęs tuo reikalu n i • J U* 
susirinkimas praėjo tokiu /sū-’ raOraDglIlO flat V 1S$
kiu : “Šiemet pirmoji dovana 
teks Brooklynui!”

Brooklyno vajininkų kapi
tonais yra Antanas Balčiūnas 
ir Jurgis Kuraitis.

Eilę Reikmenų
Washington.—Kainų Ad 

ministracija tiek pabrangi-i 
Kažin ką mes amerikiečiai i n,0 riebalus ir. valgomuosius j 

užgiedotumėme, jeigu Angli- aliejus, kad vien šie valgiai 
ją arba Tarybų Sąjunga pa- i lėšuos amerikiečiams 60 mi- 

1’‘reik ai autų teisės kontroliuoti 
Mississippi upę ir Panamos 
Kanalą? r Netenka abejoti, 
kad Trumanas ir Byrnes pa
sakytų : Ne jūsų reikalas!

Kokią teisę mes, amerikie-1 
čiai, tuo būdu, turime reika
lauti teisės kontroliuoti Duno
jų ir Dardanelius? Kodėl ne-1 
palikti toms šalims, per ku-1 
rias Dunojus plaukia ir ku- | 
rioms Dardaneliai yra vartais 
iš Viduržemio jūros? 

Per daug norime apžioti. 
Mūsų imperialistiniai apetitai 
neduoda ramybės kitoms ša
lims.

London. — Anglija pas- 
' kutiniu laiku sugabeno lai- 
! vais 80,000 savo kariuome- 
j nes į Iraką, kaip praneša 
i Maskvos radijas. Irako val- 
, dininkai dėl to protęstuo- 
i ja. Jie sako, jog Anglija 
i laužo Irako nepriklausomy-

(Irakas rubežiuojasi su i 
' Iranu. Anglų kariuomenės; 
i ten suburta prie Irako-Ira-1 

... . . ! no sienos ir, anot Maskvos
honų dolerių daugiau Per|rajjj0 grūmoja/paties Ira- 
metus, negu iki šiol. , no nepriklausomybei.)

Kainų A d m i n i s tracija i ------------ !------
įkartu pakėlė 20 nuošimčių i If Į T Iff ITV Iff AMAC 
į kainas bovelninėm drapa-l1*^ IvLUA IVLriLlflu 
nom, staltiesėm, paklodėm 
ir kitiems tokiems audek- 

i lams. Be to, Kainų Admi- 
1 nistracija nuėmė kainų “lu- 
i bas” avižienei, kenuotiem 
kukurūzam, kenuotiem vai
siam, šaldytiem salmonam, 
romo gėrimams ir kt.

BENDRADARBIAVO 
SU NACIŲ BUNDU

Rugsėjo 30 dienos Timese 
skaitome: “Jungtinės Valsti
jos jau teikia ginklų paramos 
Chinijai.” Reiškia, mūsų val
džia apginkluoja Chiang Kai- 
šeko valdžią.

Gaudamas iš mūsų karinės 
paramos, Chiang Kai-šekas 
spardosi ir grūmoja sunaiki
nimu demokratinėms jėgoms.

Graikijoje Anglija susigrą
žino fašistinę monarchiją, Chi- 
nijoje mūsų šalis palaiko fa
šistinę reakciją.

Kada nors šita politika an
glams ir amerikiečiams smar
kiai atsirūgs. Nereikia jokiu 
pranašu būti, kad tatai at
spėti.

KETURI DIDIEJI SPRĘS 
DUNOJAUS KLAUSIMA

Paryžius.—Taikos konfe
rencijos ekonominė komisi
ja Balkanams priėmė 8 bal
sais prieš 5 amerikono Van- 
denbergo pasiūlymą, jog 
Dunojaus upė turi būti lais
va visų šalių prekybai. Bet 
kad p a s i ū 1 y m as negavo 
dviejų trečdalių balsų, tai 
tą klausimą turės spręst 
Keturių Didžiųjų užsieni
niai ministrai.

Washington, spal. 1. — 
Jungtinių Valstijų teisingu
mo departmentas atrado, 
jog Amerikos Ku Klux Kla
nas nuo 1937 iki 1941 metų 
planingai ir glaudžiai dar
bavosi išvien su hitlerinių 
Vokiečių Amerikiečių Bun
du . (sąryšiu). Teisingumu 
depą rtmento pareiškimas 
sako, Bundas ir Ku Klux 
Klanas stengėsi suskaldyti 
Amerikos gyventojus į vie
ną kitai priešingas tauti- 
nes-rasines ir religines gru
pes.

Nurnberg,'Vokietija, spa
lių 1. — Tarptautinis talki
ninkų karinis teismas ant
radienį nusmerkė pakart 
Hermanną Goeringą ir 11 
kitų aukštųjų nacių vadų, 
kaip karinius kriminalistus. 
Trys tapo nuteisti kalėt iki 
gyvos galvos; keturi bus 
įkalinti 10 iki 20 metų. O 
von Papen ir kiti du visai 
išteisinti, nors Sovietų at
stovai reikalavo ir juos 
bausti.

Teismo sprendimus skir
ta įvykdyti šio mėnesio 16 
d. Bet dabar duodamą 4 die
nos laiko nusmerktieįiems 
ir nuteistiesiems apeliuoti į 
karinę talkininkų tarybą 
Berlyne.

NESMERKTI PAKART
Sekamieji nusikaltėliai 

nusmerkti pakart:
Hermann Goering, nacių 

oro jėgų ministras.
Joachim von Ribbentrop, 

Hitlerio užsienio reikalų 
ministras.

F e I d m a ršalas Wilhelm 
von Keitei, aukštosios vo
kiečių komandos galva.

E r n š t K a Itenbrunner, 
slaptosios nacių policijos 
vadas.

Alfred Rosenberg, Hitle
rio ministras Lietuvai ir ki
tiem “Ostlando” kraštam, 
nacizmo “filosofas.”

Hans Frank, žmogžudiš
kas vokiečių gubernatorius 
Lenkijai.

Wilhelm Frick, vadina-

mas Bohemijos ir Moravi
jos (čechoslovakijos) “glo
bėjas.”

Julius Streicher, žymiau
sias žydų ėdikas.

Fritz Sauckel, verstinųjų 
darbų direktorius.

Gen. Alfred Jodi, vokie
čių armijos štabo galva.

Arthur Seyss - Inquart, 
nacių kancleris (premjeras) 
Austrijai.

Martin Bormann, Hitle
rio padėjėjas, už akių nu
smelktas pakarti, nes jis 
dar nesuimtas.

NUTEISTI KALĖT
' Buvęs Hitlerio įpėdinis 
Rudolf Hess, Walther Funk 
ir admirolas Eric Raeder 
nuteisti iki gyvos galvos ka
lėti.

Admir. Kari Doenitz nu
teistas kalėjiman 10 metų; 
nacių jaunimo vadas Baldui’ 
von Schirach — 20 metų; 
Konstantin von Neurath 15 
metų ir Albert Speer 20 m.

Išteisinti tapo buvęs na
cių bankų galva Hjalmar 
Schacht, suktasis Hitlerio 
diplomatas Franz von Pa- 
pen ir propagandos minis
tro padėjėjas Hans Frits
che.

Sovietai reikalavo ir Hes- 
są pakarti.

Menama, kad von Pape- 
nas galės dar būti Austri
joj teisiamas; o Schachtą ir

Sioux City, Iowa. — Di
dieji mėsinių gyvulių au
gintojai ir jų verslininkai 
šioje srityje tvirtino, kad 
dar kokius 4 ar 5 mėnesius 
nebūsią jautienos; jie sakė,! 
jog taipgi trūksią ir kiau-į 
lienos. •

Washington. — Jugosla
vija protestavo, kad ameri
konai Trieste suėmė septy
nis jugoslavų karius, žiau
riai su jais elgėsi, niekino 
ir keikė. Amerikos valsty-’ 
bes departmentas iš savo 
pusės užprotestavo, kad ju
goslavų kariai ginkluoti

. vaikščiojo Trieste ir kad Ju- 
i goslavijoj esanti vedama 
; propaganda prieš Ameriką. 
Į Valstybės departmentas už- 
: ginčija, kad jankiai vedę 
i fašistinę propagandą prieš 
j jugoslavus.

Zagreb, Jugoslavija. —: 
Čia teisiamas katalikų ar-; 
kivyskupas Aloizaš Stepi
nac už bendradarbiavimą 
su kroatu ustašiais - fašis
tais ir naciais prieš patrio
tus - partizanus, kovojusius 
už tautos laisvę. Teisme pa
rodyta fotografijos, kur 
Stepinac laimina ustašius 
Stepinac atsakė: “Šventoji 
mano pareiga yra prašyti 
Dievb pagalbos ir priešams. 
Aš laiminu visus, kurie pra
šo.”

Arki vysk. Stepinac 
Laimino Fašistus

i Prasidėjo Naujas CIO 
Ir Darbo Federacijos 
Laivininku Streikas

MAINIERIU UNIJA 
SUKAMA Į REPUBLI- 
KONŲ PUSE

Washington, spal. 1. —• 
Jau pradėjo streikuoti ir 
pikietuoti CIO mašinistai ir 
Darbo Federacijos laivų 
vairuotojai ir jų padėjėjai. 
Laivų kompanijos atmeta 
tų unijų reikalavimus pri
dėt 35 nuošimčius algos. 
Mašinistam ir vairuotojam 
nieko nebuvo pridėta per 
paskutinius jūrininkų strei
kus.

Darbo department© val
dininkai tarpininkauja de
rybom tarp tų mechanikų ir 
kompanijų, bet be pasek
mių. — Pranešama, kad ki
ti jūrininkai pasižada 
laužyt pikieto eilių.

Atsimenu, prieš karą bai
sios žinios ateidavo iš Veng
rijos. Fašizmas ten siautė ir 
draskėsi. Darbininkų vadas 
Rąkosi buvo laikomas už gro
tų. Visi tarptautiniai protes
tai nepajudino diktatoriaus 
Horty.

Dabar skaitome 
iš Budapešto, kad 
sekmadienį įvyko
masinis susirinkimas. Dalyva
vo du šimtai tūkstančių 
nių. Jiems kalbėjo tas 
Rakosi.

Larissa, Graikija. — Ka
rinis Graikijos teismas nu- 
smerkė nužudyt penkis ka
reivius ir visam amžiui įka- 
lint 14 kitų kareivių. Jie 
baudžiami, kaip sukilėliai.

NEPAPRASTAI ILGAS 
SKRIDIMAS

Washington. — Ameri
kos laivyno bombanešis 
Truculent Turtle, pakilęs iš 
Australijos, be sustojimo 
atlėkė daugiau kaip 9,000 
mylių. Paskutinėmis ži
niomis, jis jau artinosi prie 
Columbus, Ohio valstijoj.

pranešimą 
ten pereitą 
darbininkų

zmo- 
pats

kamLaikai pasikeitė. Kai 
tas baisiai nepatinka. Kai kas 
naujosios demokratijos Euro
poje labai bijosi. Bet jau taip 
yra: “Kas buvo niekas, da
bar viskas.”

Vengrijoj Rakosi, Bulgari
joj Dimitrov, Lenkijoj taip

Atlantic City, spal. 1. — 
Prasidėjo Jungtinės Mai- 
nierių Unijos suvažiavimas 
su apie 2,800 delegatų. Uni
jos pirmininkas John L. 
Lewis nedalyvauja. Jis gy
dosi Washingtone po apen- 

Fritsche gal teisią patys vo- rfiko operacijos. Kiti uni- 
jos vadai stengiasi paveikti 

i m a i n i e rius, kad ateinan-; 
j čiuose rinkimuose remtų re- 
publikonus. Tie vadai, kaip n-g prje§ Rusiją. Turkų 
ir Lewis, reikalauja visai Spauja pasakoja, kad rusai 
panaikint kainų kontrolę n s^aįa tvirtoves arti Turki- 
kietai veikt pries Sovietų • rubežiaus. Turku laik- 
Sąjungą. - ... -

kiečių teismai.

Bostone Surasta Milionai 
Svarų Mėsos, Kuri Laikoma 

Didesniam Pabrangimui
Washington.— Amerikos 

ž e m d i rbystės sekretorius 
Andersonas sakė, gal val
džia turės paimti laikomus 
bergždžiai mėsinius gyvu
lius. Sykiu Andersonas nu
kalbėjo, kad bendrai esą 
“per mažai mėsinių” galvi
jų. Bet jis pareiškė, kad 
nebūsią leista aukštyn kel-

ti mėsos kainas.

ne-

ESĄ SUMOBILIZUOTA
MILIŪNAS TURKU

Istanbul, Turkija. — 
nešama, kad Turkija sumo
bilizavo milioną karinome-

ir Lewis, reikalauja visai Spauja pasakoja, kad rusai

Pra-

. Boston, Mass. — Guber- ■ ras O’Dwyer įsakė inspek 
natoriui M. J. Tobinui įsa
kius peržiūrėt privačius 
mėsos sandėlius, valstijiniai 
inspektoriai tik viename 
sandėlyje surado 4 milionus 
svarų mėsos, kuri buvo ty
čia sulaikyta nuo rinkos.

_ į raštis Tasvir rašo, būk So- 
Savininkai laukė didesnio vietai iškraustę visus savo 
mėsos pabrangimo. žmones iš trijų mylių plo-

1 . ,čio ruožto palei TurkijosNew Yorko miesto majo-;
* , 01 1 1 •

Paryžius
sutarties dėl Trieste.

Pittsburgh, Pa. — Tebe- 
streikuoja 3,500 elektrinin-

______________

ORAS. — Bjfesią šalta.

toriams ir policijai patik-, 
rint, kiek mėsos laikoma 
vetinėse skerdyklose ir san
dėliuose. Majoras tvirtino, 
kad didieji mėsos bizniai 
yra susimokinę dar jos ne-j 
pardavinėti.

Neprieinama

BYLA PRIEŠ KOMUNISTŲ KANDIDATUS PERKEL I A IŠ TROY Į ALBANY, N. Y
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos apeliacijų 
teismas keturiais balsais 
prieš vieną perkėlė bylą 
prieš komunistų kandida
tus iš Troy miesto į valsti
jos sostinę Albany. Per
kėlimo i š r e ikaląyp ko

pat buvę fašistinių kalėjimų 
kankiniai, Lietuvoje Paleckis, 
Sniečkus, Gedvilas, Rotomskis 
— žmonės, kurie smetoninio 
fašizmo laikais buvo persekio
jami, ir medžiojami. Nauji lai
kai, nauja daina.

munistų advokatai.
Apeliacijų teismas atra

do, jog aukščiausio valsti
jos teismo teisėjas William 
H. Murray sulaužė taisyk
les, kada jis Troy’oj priėmė 
skundą prieš komunistų 
kandidatus. Nes byla prieš 
juos turėjo būti nagrinėja
ma tik Albany.

Komunistų Partijos kan
didatai yra Benjamin J. 
Davis į generalius valstijos 
prokurorus ir Robertas 
Thompson į valstijos iždo 
kontrolierius.

Demokratu Pasimojimas Išmest Komunistą Kandidatus 
Gali Dikčiai Pakenkt Patiem Demokratam Rinkimuose
Dešiniųjų demokratų ma

šina reikalauja išbraukt 
komunistų kandidatus. 
Skundėjai pasakoja, kad 
komunistai neteisingai ga
vę kai kurių piliečių para
šus savo kandidatams; gir
di, klaidingai buvę pilie
čiams aiškinamą? jų pasira
šymo reikšmė. Taigi demo
kratų politikieriai įbaugino 
tūlus pasirašiusius, kad tei
sme jie liudytų, būk nežino-

ję ką darą.
Komunistų priešai, apei

dami teismines taisykles, 
kreipėsi Į teisėją Murray 
Troy’os mieste todėl, kad 
tas teisėjas jau kartą pir
miau, 1940 metais, atmetė 
Komunistų Partijos kandi
datus.

Bylos perkėlimas į Alba
ny panaikina dviejų dienų 
liudijimus Troy’os teisme. 
Bet bylos pernešimas į Al-

bany nedaug tereiškia. Juk 
Albany teismui pirminin
kaus tas pats Murray nuo 
spalių 7 d., kaip kad iš ank
sto jam paskirta. O byla 
prieš komunistų kandida
tus kaip tik tą dieną ir pra
sideda.

Komunistų advokatai rei
kalavo visai pašalint Mur
ray iš tos bylos.

Demokratai Galį Prakišt 
bent 100,000 Balsų

John Mooney, Gannett 
Žinių Agentūros galva, ra-

šo: “Demokratai jau rūpi
nasi, ar jie nepadavė klai
dos,” pasimodami išbraukt 
komunistų kandidatus. Dėl 
to pasimojimo demokratai 
galį nustot bent 100,000 bal
sų rinkimuose, sako Moo
ney. Ne tik komunistai, bet 
ir daugelis jų pritarėjų, 
pasipiktinę tokiais demo
kratų manevrais, galį visai 
neit balsuoti. O jie buvo nu
siteikę rinkimuose remti 
demokratus, tiktai apart 
dviejų komunistinių kandi
datų, Thomsono ir Daviso.



rJta5 ką tašo it laka

J

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
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Po trijų savaičių svarstymo, Roy Thompson, George 
Mead ir Daniel Ball, sudarantieji Price Decontrol 
Board, paskelbė savo nuosprendį. Kadangi jie paliko 
grūdus, pieno- produktus ir grūdinius pašarus nekontro
liuojamais, jų nuosprendis išeina prieš vartotoją-pir- 
keją.

reikalinga
ir energi-

, • • . 1 „ ,■ , S,

$6.50 
$3.50 
$7.00 
$3.75 
$7.00 
$3.75 
$8.00 
$4.00

Įmonių, mokyklų ir Įvairių 
pastatų, žymiai geriau pa
tenkinti darbo žmonių kas
dieninius kultūrinius ir buiti
nius poreikius.

“Suprantama, kad visam 
tam, kas pasiekta dvejų me
tų bėgyje, buvo 
ne tik sumanumo
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Graikijos Karalius ir Gėlių Bijosi
Britų imperialistų armijos globoj ir Wall stryto im

perialistų padrąsinti, Graikijos fašistai paskelbė, kad 
būk “liaudis nubalsavo už monarchiją.” Tuojau iš Lon
dono jau trečiu kartu jo gyvenime Graikijos karalius 
Jurgis I-rasis buvo atvežtas į Graikiją.

Bet jis ir jo sėbrai žino, kad Graikijos liaudis yra 
nusistačius prieš monarchiją, fašistus ir užsienio im
perialistų viešpatavimą. Todėl tose gatvėse, kuriomis 
vyko karalius, buvo padarytos kratos visuose namuose, 
uždrausta žmonėms prieiti prie langų, uždrausta bent 
kam arčiau prieiti prie karaliaus per 350 pėdų ir už
drausta gėles mesti, nes monarchist! bijosi, kad su gė
lėmis nebūtų numesta ir bomba. Taip “mielai” graikai 
sutinka anglų agentą karalių!

Graikijoj eina naminis karas. Liaudis kovoja prieš 
fašistus. Jau virš dveji metai, kai šalis išlaisvinta iš 
vokiečių hitlerininkų jungo, bet ji negali atsigauti.

Karalius pavedė monarchistui Kon. Tsaldaris su
daryti vyriausybę. Tas kvietė buvusį premjerą į val
džią T. Sophoulį, kiek laisviau nusistačiusį žmogų, bet 
Sophoulis atsisakė įeiti į fašistų valdžią.

Net Paryžiuje Graikijos taikos delegatai korespon
dentui Mr. M. L. Hoffmanui pasakė: “Mes norime laivų 
ir maisto, o britai prisiuntė mums karalių.” Kas liečia 
Jungtinių Valstijų Mr. Byrnes’o politiką, tai ta pati 
delegacija pareiškė nepasitenkinimą ir pridėjo “Ameri
kos karo laivų vizitai Į Graikiją neišriša šalies proble
mos. ’

Taip Graikijoj dalykai yrą. Nepaisant, kiek Brita
nijos imperialistai rems fašistus ir monarchistus, kiek 
Wall stryto imperialistai padės tame britams ir fašistinį 
terorą vadins “demokratija,” Graikijoj ramumo nebus. 
Liaudis, kuri kovojo prieš Hitlerį, kovos ir prieš fašis
tus tol, kol ji pasieks laisvę.

Karinė Intervencija į Chiniją
Nepaisant, kiek Mr. Byrnes’o politikos teisintojai 

ir Wall strytas nekalbėtų,,kad “Jungtinės Valstijos ne
sikiša į Chinijos vidaus reikalus,” faktų paslėpti nega
lės.

Amerikos armija ten buvo pasiųsta nuginklavimui 
Japonijos armijos ir jos iš ten iškraustymui. Tai jau 
senai atlikta ir dabar Jungtinių Valstijų lakūnai, mari
nai ir laivynas dalyvauja kare prieš Chinijos. demo
kratiją.

Henry R. Lieberman, New York Times korespon
dentas, rašo iš Nankingo, kad Amerikos armija, laivynas 
ir orlaivynas pilnai dalyvauja naminiame kare gene
rolo Chiang Kai-sheko pusėj prieš Chinijos liaudį, nors 
kongreso nėra tas karas Chinijos liaudžiai paskelbtas.

Jungtinių Valstijų armijos ir laivyno vadai naudo
jasi karo metu priimtu taip vadinamu Wartime ’Powers 
Act ir gali daryti be kongreso nutarimo ką tik nori. 
Jungtinių Valstijų karo laivynas pervedė generolui 
Chiang Kai-shekui 271 karo laivą vaduojantis tuo įsta
tymu; armija padarius su generolo Chiang Kai-sheko 
grupe sutartį ir jau apginklavus 1,000,000 reakcininkų 
Amerikos ginklais. Nesenai vėl Chiang Kai-shekui per
davė už $800,000,000 ginklų ir kitų armijos reikmenų.

Mr. Lieberman rašo, kad dabar Jungtinių Valstijų 
laivynas ir orlaivynas mažiau aktyviai dalyvauja per
vežime generolo Chiang Kai-sheko armijos karui prieš 
demokratijos jėgas, nes jau užtektinai yra perdavę ge
nerolui Chiang Kai-shekui karo ir transporto laivų ir 
orlaivių, užtektinai yra išmokinę reakcininkų atlikti tas 
pareigas. Jis rašo, kad kur tik eisi, ar į generolo Chiang 
Kai-sheko armijų štabus, orlaukius, karinius fabrikus, 
visur surasi Jungtinių Valstijų specialistus. Negana, 
kad Chinijoj tūkstančiai Amerikos karo specialistų la
vina Chiang Kai-sheko jėgas karui prieš liaudį, bet net 
į Arizoną atvežtus chiangkaišekinius mokina kaip skra
joti lėktuvais ir kariauti,

Chinijos liaudis daug kartų reikalavo, kad Amerika 
nustotų kištis į Chinijos vidaus reikalus, kad tik tada 
ten pasibaigtų naminis karas, bet Mr. Byrnes ir Wall 
stryto imperialistai tęsia intervencijos politiką.

Mr. Lieberman rašo, kad Chinijoj atvirai kalba, jog 
Wall stryto imperialistai nusprendė įsigalėti Chinijoj 
ne vien tos šalies žmonių išnaudojimui, bet ir pavertimui 
Chinijos į būsimą karo bazę prieš Tarybų Sąjungą. Tuo 
pačiu kartu generolas MacArthuras siekiasi į tokią pat 
karo bazę paversti Japoniją, o generolas Hodge—pieti
nę Korėją. ,

KAUNAS VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Š. m. rugpjūčio 1 d. su
kako lygiai dveji metai nuo 
to, kai Kauno miestas buvo 
išvaduotas iš hitlerinių oku
pantų. Ta proga dienraštis 
Tarybų Lietuva (išeidinė- 
jantis Kaune) parašė įveda
mąjį; kuriame, be kitko, 
skaitome:

“Prieš dvejis metus, šalia 
išvadavimo džiaugsmo, kiek
vienas kaunietis pajuto hit
lerinių barbarų žiaurumus: 
tie niekšai suspėjo susprog
dinti elektros stotis, vanden
tiekio stotis, geležinkelio 
tuneli, visus tiltus per Ne
muną ir Nerį, stambiausius 
fabrikus bei Įmones. O 
svarbiausia, daugelį tūkstan
čių Kauno gyventojų fašisti
niai budeliai, padedant lie
tuviškai vokiškiems naciona
listams, išžudė ir išvežė dar
bams Į vokišką katorgą. Tat 
sunkios buvo dienos po vo
kiečių išvijimo iš Kauno. Nei 
vandens, nei elektros. . . Vie
toje fabrikų gulėjo griuvėsių 
krūvos. Sugrįžusi tarybinė 
valdžia bei visi darbo žmo
nės turėjo padėti nepapras
tas pastangas, kad miestą 
įvestų bent kiek į normales
nes vėžes.”

Taip buvo prieš dvejis 
metus. Kai tik vokiškieji 
plėšikai buvo iš katino iš
vyti, tarybinės vyriausybės 
organai ir Kauno gyvento
jai, išlikę nuo vokiečių gyvi 
ir sveiki, griebėsi už darbo 
Kaunui atstatyti. Pasak 
Tarybų Lietuvos:

“Mūsų darbo žmonės, ta
rybiniai patriotai, garbingai 
atliko savo užsibrėžtus už
davinius. Praslinko dveji me- 

i tai nuo mirusio Kauno, o 
kiek jau pasikeitė miesto 
vaizdas! čia jau atstatytos 
ir veikia 136 pramonės įmo
nes, veikia vandentiekis, 
elektros stotys, kursuoja au
tobusai, veikia kinai, teatrai,
valgyklos, parduotuvės, -ma- arba buvo suimti bausti ir 
gazinai, kavinės... Sočia- j sušaudyti kaipo nenaudė- 
listinio lenktyniavimo dėka į į kak
normalias vėžes įeina mies- Nemažas'skaičius esą ir 
to pramonė — 
pusmečio- planas 
100.4 procento, 
įmonės gamina 
vertės gaminius.

“Ir tai tik pradžia fašisti
nių barbarų padarytų žaiz- j 
dų užgydymo. Milžiniškas1 
perspektyvas Kauno miestui 
atveria naujasis stalininis 
penkmetis, kurio uždavinys 
yra - pasiekti ir viršyti prieš
karinį lygį pagrindinėse 
miesto ūkio šakose, atstatyti 
bei pastatyti naujų fabrikų,

Naujoji Vilnia Tampa Lietuvos
Respublikos Pramonės Centru

Automobilis greitai bėga 
vingiuotu plentu, ir kiekvie
nas posūkis atidengia nau
jas panoramas. Tankus 
miškas, upelis, tankių rugių 
laukas. Abiejomis kelio 
pusėmis neaukšti kalneliai, 
kurių kloniuose mirga dir
bamų laukų keturkampiai, 
šileliai, nedideli nameliai. 
Kelionė iš Vilniaus užtrun
ka viso 20 minučių.

Jau įvažiuojant į mieste-'gi
lį, į akis krenta lentos su 
skelbimais, kad “staklių 
statybos fabrike “Žalgiris,” 
Naujoje Vilnijoje, skubiai 
reikalingi visų rangų tech
nikiniai ir administracijos 
darbuotojai... Sąlygos... 
ir tt.”

Fabrikas randasi miesto 
pakraštyje. Pusiau sudegę 
korpusai maišosi su jau at- 

į statytais ir naujais pasta
tais. Ant stogų, kieme — 
gyvas žmonių skruzdėlynas. 
Mus apsiaučia plaktukų 
tauškėjimas, mašinų ūži
mas.

Staklių statybos fabriko 
plotas užima 10,000 kvad
ratinių metrų. 1941 metais 
šioje vietoje buvo statomas 
mechaninis fabrikas, bet 
karas ir okupacija sukliudė 
pabaigti statybos darbus. 
Atsitraukdami vokiečiai su
naikino viską, ką galėjo, ir 
ant grynos žemės liko tik 

j pusiau sudegę korpusai.
Kiekvieną dieną vis ma

žiau pastebimi vokiškojo 
nebūtu visuo-1 vandalizmo pėdsakai. Ryš- 

menes reikalų statę aukš- kįaį raudonomis plytomis 
čiau už savo asmeninius i"-1 spindi du atremontuoti di- 
toresus jeigu jie nebūtu k usai
nuoširdžiai dirbę tarybinei 1
santvarkai. t<ad dauguma 
Kauno gyventojų myli savo 
tarybinę valdžią, myli tuos, 
kurie padėjo apvalyti Lietu
vą nuo fašistinių barbarų, 
liudija atlikti darbai ir en
tuziazmas, pradedant vyk
dyti naujojo penkmečio už
davinius.”
Būtų klaida, tačiau, ma-

jos, bet taip pat ir pasišven
timo. Tai nebūtų buvę gali-: 
ma pasiekti, jeigu tūkstan
čiai kauniečių

ta, būk šiais darbais kau
niškiai gali tik didžiuotis ir 
daugiau nieko neveikti. Ne! 
Per dvejus metus atliktieji 
darbai Kaune yra tik gera 
pradžia. Tiek tarybinė vy
riausybė, tiek Lietuvos Ko
munistų Partija, tiek visos 
Kauno organizacijos ir visi 
darbo žmonės dės didžiau
sių pastangų miestui atsta
tyti, jam gražinti, jam tur
tinti, kad 1950 m., kai baig
sis penkmečio planas, Kau
nas būtų tikras Lietuvos 
miestams pažiba!

160,000 APLIKACIJŲ DĖL 
AUSTRIJOS PILIETYBĖS

Ž i n i ų a g entūra ONA 
skelbia iš Viennos, kad ne
seniai Austrijos vyriausy
bei įteikė 160,000 asmenų 
aplikacijas, prašant pada
ryti aplikantų autorius pi
liečiais.

Daugumas a p 1 i k a ntų 
yra m'oterys — ypačiai naš- 

| lės nacių, kurie žuvo kare

mies- : 
gamybinis, čekų* keletas šimtu žydu ir 
įvykdytas j daugybg vokiečių. "

lamones i Austrįjos vyriausybe pa- 
milijonines , n _ / J , i- skelbe, jog nenaturahzuos 

__  nei vieno asmens, kuris yra 
.. . kada nors buvęs nacis, ta- 

______ I čiau mums, iš toliau žiū
rint, atrodo, jog tokis rei
kalavimas bus tik formalu
mo pravedimas.’ Nacių pa
bėgėlių Austrijoj yra tiek 
ir tiek ir to krašto vyriau
sybė juos glostinėja šilki
nėmis pirštinaitėmis.

Rašo L. Skleryte

trečiajam 
dengiamas stogas, o ketvir
tajam jau padaryti atžymė- 
jimai ir tuojau prasidės pa
matų mūrijimas.

Dirba mechaninis, termi- 
tinis ir liejimo cechai. Me
chaniniame ceche pastatyta 
apie 20 metalo piaustymo ir 
gręžimo staklių, kuriomis 
kol kas apdirbamos mašinų, 
staklių dalys. Šių metų pa
baigoje fabrikas išleis pir
mąją eilę metalui piaustyti 
staklių.

sj: £

Prie miško kombinato 
“Naujoji Vilnia” glaudžiai 
prieina geležinkelio šaka. 
Dideliame atstume ntiOx fa
briko į begalinius štabelius 
sukrauti įvairaus didumo ir 
rūšių rąstai. Rąstai svaigi
namai k v e pia.... Ateina 
traukinys ir nuo platformų 
numeta naujus rąstus. Ka

vėje dirbi? Argi tų vaikų 
neturi, kad tau padėtų, ar
gi tu pensijos negauni?

Senukas užsigavo:
— Ot, kada vokiečiai čia 

buvo, tada tai aš ant kros
nies sėdėjau, ligonis buvau, 
senas, o vokiečiai išėjo — 
aš ir pasveikau ir pajaunė
jau, — kalba gudriai šyp
sodamasis. — Ir pats dirbu 
ir kitus mokau.

Jis parodo į penkiolika-,-4 
mėtį berniuką, stropiai 
drožinėjanti stalą.

— Štai, išmokysiu keletą 
jaunųjų ir tada ramus bū
siu, kad mano darbas ne
prapuls. 12 metų būdamas 
išėjau duoną uždirbti į bal
dų dirbtuvę, o dabar jau 
76-ti mėtai stukterėjo.

Mes ąpeiname visus bal- 
i dų fabriko cechus. Džiovi- 
!, nimo, obliavimo, baldu su- 7 7 V
i rinkimo, poliravimo.

Miško kombinate dirba 
daugiau kaip 300 darbiniu- a J 

! kų. Kartu su išleidžiama 
• produkcija auga ir pati į- 
!---- Padedami pamatai ’

montuojant reikia išnaudo-į penkiems naujiems pasta- 
. išplečiami cechai.

j Penkmečio pabaigoje miško 
kombinatas padidės 2į kar- 

'to.
Be šių stambių atstatomų 

ir besiplečiančių įmonių 
randasi mėsos 

“Maistas” su 
: visa eile cechu, nedidelis i v •popieriaus fabrikas.

Ramus, tylus miestelis 
pavirsta stambiu pramonės 
centru. Eina plati gyvena
mųjų namų statyba darbi
ninkams. Keletą kartų per < 
dieną orą praskrodžia aš- I 
trus fabrikų sirenų gaudi- *" 
mas, gatvėse matyti fabri
kų jaunimas, energingas, 
llinksmas. Jis nebijo darbo 
ir pokarinių sunkumų, jis 
stato ir dirba savo valsty
bei, sau, jis kuria llaimin- 
gą, naują gyvenimą.

da mūsų mašina privažiavo 
prie fabriko vartų, iš jų iš
važiavo sunkvežimis iki 
viršaus prikrautas raudo
nojo medžio poliruotais bal
dais.

Daugiau kafp 15,000 m2 
užima miško kombinato pa
statai. Po visa erdvu kie
mą išmėtyti naujutėliai, il- 
_ i mediniai pastatai — 
įvairūs cechai ir dirbtuvės. 
Šis miško kombinatas turi 
Įdomiausius cechus, iki šiam 
laikui dar nematytus Lietu
voje. Čia gaminami bara
kai ir kotedžai, kuriuos ga
lima pilnai sustatyti vietoje 
ir kurie išsiuntinėjami į vi
sus respublikos kampus ir 
net už jos ribų. Užeinu į 
baraku cechą. Kiekvienas 
jo skyrius gamina kokią 
nors barako detalę: langų 
rėmas, duru staktas, štai 
prieangių laiptelius, turėk- 
lius ir tt.

Mes stengiapiės taip pa-|- 
gaminti Visas dalis, kad jasj1110^: 
i_____ „__  ____  ______
ti minimumas vinių ir laiko, j ^n\s’ 
—paaiškina mums vyresny-' 
sis meisteris Valiulis.

Kiekvieną mėnesį čia pa-' 
gaminama po 25 barakus ir 
per visą cecho veikimo lai-' miestelyje 
ką pagaminta daugiau kaip j kombinatas 
300 barakų.

Prieiname. prie užbaigto 
kotedžio. Vienaaukštis, ža
lias linksmutėlis namukas 
su aukštu prieangiu ir 
smailiu stogu. Jame keturi 
kambariai.

Miško kombinat. turi lent
pjūvę, barakų bei stalių ce
chus ir baldu fabriką su 
reikalingais cechais.

Kadangi miško kombinato 
gaminių pareikalavimas bu
vo milžiniškas, ant greitų
jų buvo pastatyti mediniai 
cechai. Dabar juos pradeda 
apvesti mūrinėmis sienomis 
ir kada naujiems mūri
niams pastatams uždengs 
stogus, -medinius išardys.

— Trūksta darbo rankų, 
— skundžiasi vyriausis in
žinierius. — Užsakymai tie
siog piliąsi mums ant gal
vų. Dviem pamainom dir
bam ir vis maža.

Baldų - stalių ceche prie 
.kiekvienos detalės dirba 
vienas žmogus. Štai apie di
delį apvalų stalą triūsia vy
resnysis darbininkas Tuki- 
nis.

— Kodėl tu, tėvuk, senat-

Chicago, III
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mes turime įtikinti darbininkus, kad gavimas“. . .ir
mums daugiau pelno gelbsti jiems. . .
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Ruošos Darbai Meno Festiva
liui; Vykdomojo Komiteto Po

sėdis Peržvelgė Nuoveikius

Artinantis didžiajam Meno 
Festivaliui Chicagoje, įvairios 
komisijos veda kas savo\dar-, 
bą. Visų komisijų pirmininkai- 
sudaro vykdomąjį komitetą, 
kuris laikė savo pirmą posėdį.

Komitetas išklausė komisijų 
atliktų darbų pranešimus, 
taipgi padarė eilę tarimų, kiek 
tai liečia programas, tikietus, 
skelbimus ir kitus dalykus.

Šio komiteto pirmininku iš
rinktas Juozas Sakalas, sekre
tore Ona Petrutienė. Abu čia- 
gimiai.

Ona yra pirmininkė dailės 
eksponatų priėmimui ir tvar
kymui komisijos. Visa ši ko
misija yra veikli ir, rodos, jau* 
atlikus daugiau darbo, negu 
kitos komisijos.

Programos komisija taipjau 
atlikus nemažai darbo. Jai 
yra sunkumų iš to, kad dau
guma iš toliau atvykusių nori 
sekmadienio programoj daly
vauti, o tas fiziniai negalima.

Vis dėl to jau gerokai pro
gramos sutvarkyta; atrodo, 
kad visą savaitę turėsime gra
žias programas.

Kambarių svečiams parūpi- 
nimo, maisto, vaišių biznio 
tvarkymo komisijos irgi vei
kia, bet jų pats svarbiausias 
darbas ateis prieš pat festivalį 
ir laike jo.

Programos komisijos dalis 
tvarko skelbimus ir sveikini
mus. čia irgi jau yra- atlikta 
gerokai darbo.

Vykdomasis Komitetas, vi
są darbą peržvelgęs padarė 
reikalingus tarimus, kuriuos 
valdyba ir komisijos vykdys.

*!’ylV-
žiLVk'!
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Mūsų Šalies 28 Milionų 
Šeimininkių Padėtis

su-(Kokią išeitį siūlo Amerikos Moterų Kongresas, 
detinis moterų organizacijų ir atskirų moterų centras 
Jungtinėse Valstijose. Kongreso raportas buvo pateik
tas per Susan B. Anthony 2-ją to moterų centro konfe
rencijoje. Po išklausymo raporto, buvo priimtos žemiau 
telpančios rezoliucijos, siūlančios pagerinti mūsų šeimi
ninkių padėtį. — Sk. Vedėja.)

Stuba ir joje reikmenys 
yra šapa ir įrankiai di
džiausio skaičiaus darbinin
kų Amerikoje — 28,000,000 
šeimininkių. Tos šeiminin
kės dirba be uždarbio, tai 
yra, jų darbas neduoda pi
niginio atlyginimo. Vienok 
šeimininkės dirba ilgiausią 
darbo savaitę, kokia bent 
kur dirbama miestų ribose 
taikos metu.

Tik viena pareiga — viri
mas valgio ir apvalymas 
indų ir virtuvės po valgio 
kas metai Amerikoje paima 
4 milionus ir 400 tūkstan
čių darbo valandų kas me
tai... Kiekviena miestietė, 
turinti pagalbą gaso, elekt
ros, tekančio vandens ir ki
tų darbo taupymui patogu
mų, vidutiniai per metus į- 
deda 156 aštuonių valandų 
darbo dienas prie pečiaus ir 
sinkos virtuvėje.

Pažvelgkite į tą eikvoji
mą ir nenuodarbumą pasek
mėje “paprastu būdu šeimi
ninkavimo.”
10 Tūkstančių Moterų Ver

da 1 Dienos Pietus
Dešimties tūkstančių šei

mų susiedijoje 10,000 šeimi
ninkių būna namie, kiekvie
na pakartodamos savo bute 
lygiai tuos pačius žygius ir 
žingsnius, kaip jos kaimin- 
ka. Dešimtis tūkstančių šei
mininkių operuoja 10,000 
skirtingų verdamųjų pėčių; 
iškrato tiek pat šildomųjų 
pečių; paduoda apie 20 iki 
30 tūkstančių pusryčių. Po 
to 10,000 šeimininkių išeina 
ant savų 10,000 porų kojų į 
varginančią ekspediciją po 
krautuves jieškoti maisto. 
Sugrįžusios, vėl visos 10,000 
verda pietų užkandį; o pas
kui vakarienę ir plauna in
dus.

Ir toksai duplikavimas 
dedasi kas valandą, kiekvie
ną dieną labiausiai techniš
kai pažengusioje šalyje pa
saulyje...

Šeimininkė praleidžia vi
są savo gyvenimą toje vei
kloje.

šapo j e Dirbančioji
Dirbančioji žmona yra 

baudžiamoji. Ji turi dvigu
bą darbą. Jos darbo diena 
raštinėje ar šapoje baigiasi 
apie 5-tą. Jos darbo valan
dos namie tik prasideda. 
Vieton tik vieno darbo iš- 
laukyje, kaip kad turi jos 
šeimos vyrai, jinai turi 
priedinius darbus prižiūrė
ti vaikus, virti valgius, va
lyti, skalbti ir supirkinėti 
reikmenis šeimai. Jokia 
žmona, dirbtų ji šapoje ar 
profesijoj, neturi tiek laiko 
ir energijos išvystyti savo 
išlaukinį darbą ar gyveni
mą, kaip kad turi vyras.

Samdomoji Namų Dar
bininkė

Namų tarnaitė — ilgiau
sių valandų už mažiausią 
mokestį darbininkė — ken
čia nuo “paprastu būdu šei
mininkavimo.” Mokamoji 
šeimininkystė buvo pačia 
didžiausia moterų darbo

sritimi 194'0 metais. Virš du 
milionai žmonių, kurių virš 
90 nuošimčių buvo moterys, 
^uždirbdavo mizernas mo
kestis nuo 4 doleriu už 12 
ir daugiau darbo valandų 
dieną....

Suvada tos padėties to
kia: šeimininkystė sulaiko 
šeimininkę nuo prisidėjimo 
savo talentu ir energija ša
liai. Šeimininkystė sabotuo
ja dirbančios žmonos prisi
dėjimą visuomeniškame 
darbej Ir palaiko didžiau
sią grupę darbininkių —na
mų tarnaites — pusiau feo- 
dališkoj samdytojui pri
klausomybės sistemoje.
Kokia Išeitis Iš Bevaisio 

Darbo?
Išeitis iš paprastu budu 

šeimininkystės gludi iškėli
mu šeimininkystės iš namu. 
Tas reiškia įsteigimą plačiu 
maštabu specializuotų na
mams patarnavimų, aprū
pintų tam lavintais darbi
ninkais. Kitais žodžiais, rei
kia atvesti technologiją į 
Amerikos namus.

Šeimininkės šapa 1946 m., 
namai, tebėra senienomis, 
tik biskeliu geresniais už 
buvusius 1846 metais. Prie 
to dar prisideda stoka 8 
milionų butų, o kiti 8 milio
nai butų vra skaitomi pavo
jumi sveikatai ir gyventojų 
gerovei

Moterų Rezoliucija už 
Pagerinimą Namų

(Šiuo raporto protarpiu 
buvo įteikta ir priimta re
zoliucija už nacionalę gyve
namų namų programą. 
Reikalavo statvti daugiau 
namų ir prašalinti 8,000,000 
laužynių. Tai pradėti su 
pravedimu Kongrese Pat
man Veter. Housing Bill HR 
4761, taipgi Wagner Hous
ing Bill S 1592. Rezoliucija 
toliau reikalavo valdinėmis 
subsidijomis elektrifikuoti 
užmiesčių sritis, taipgi įve
sti į namus vandentraukius 
ir kanalizaciją.

(Rezoliucijoj toliau buvo 
nurodyta, kad dvylika mi
lionų Amerikos namų turi 
tik lauko pusėje išvietes, o 
65 nuošimčiai visų namų te
turi su vandeniu išvietes. 
Kad beveik 40 nuošimčiu vi
sų butų neturi privatiškų 
bent kokių maudynių. Ir 22 
nuošimčiai neturi elektros.)
Išradimai Nesutaupo šeimi

ninkės Laiko
Darbą taupantieji išradi

mai nesutaupo šeimininkės 
laiko. Tiesa, jie palengvina 
sunkų darbą, tačiau mote
riškė vistiek turi stovėti 
namie, operuoti skalbiamą 
mašiną, siurblį valytuvą, 
moglius.

Šeimininkė su skalb. ma
šina praleidžia tiek pat lai
ko skalbimui, kaip be maši
nos, kaip aprokavęs Žem
dirbystės Departmentas sa
vo studijose. Be to, darbą 
taupantieji įrankiai tebėra 
toli perbrangūs didžiumai 
Amerikos šeimų...

Amerikos Moterų. Kong

reso siekis yra ne 
t o b ui i n t i šeimininkv- 
stę ir pririšti moterį dar 
ilgesnėms valandoms na
mie. Siekiame numažinti 
šeimininkystės darbą iki 
minimum. Tuomet ir tiktai 
tuomet moterys turės tiek 
laisvės, kiek .turi vyrai. Tik 
tada jos galės siekti pagei
daujamo darbo, praleisti 
daugiau laiko su vaikais, 
dirbti organizacijose ar pa
sirinkti asmeniškai prisidė
ti su 
nei.

savo įdėliais visuome-

Išleiskit Moteris

Kitais žodžiais, mūsų sie
kis yra pakelti moteris į 
tarnybą pasauliui, o ne į 
tarnybą namams. Amerika 
privalo atrakinti milionus 
durų, kurios Įkalino milio
nus moterų. Moterys priva
lo būti išleistos iš virtuvės

Ko Moterys Pareikalavo?
Šiame raporto punkte 

priimta rezoliucija ragino 
vyriausybę teikti subsidijas 
šiems pagerinimams:

1. Nemokamiems mažų ir 
mokyklos amžiaus vaikų 
priežiūros centrams, suri
šant juos su liaudies mo
kyklų sistema.

2. Žemomis kainomis, 
parnešamiems į namus pie
tums, išvirtiems mokyklų 
virtuvėse, kurios šiuo tarpu 
panaudojamos išvirti tik 
vienam valgiui per dieną.

3. Praplėsti federal! mo
kyklose užkandžio teikimą 
— valgydinti visus vaikus. 
Šiuo tarpu mokyklose val- 
gydinimas tesiekia tik kas 
septinta vaiką-mokinį.

4. Praplėsti žemomis kai
nomis valgydinimą šapose 
visiems. Pakol kas šapose 
valgydinama tik vienas 
trečdalis industrinių darbi
ninkų ir tas pats trečdalis, 
didžiumoje, yra valgydina
mi neprižiūrėtai, nepakan
kamai.

5. Steigti plačia skale 
valgyklas visuose viešuose 
butų projektuose.

6. Steigti vyriausybinę 
lavinimo programą paruoš
ti specializuotus darbinin
kus vaikų priežiūros cent
rams ir virtuvėms.

Rezoliucija toliau siūlė, 
kad vyriausybė studijuotų 
sekamus komercinius pa
tarnavimus tikslu , išplėsti, 
numažinti kainas, padaryti 
prieinamais visoms šei
moms:

1. Kad elektros pajėga 
varomos skalbyklos išran- 
duotų baltinius privatiš- 
koms šeimoms, kaip kad jos 
išranduoja firmoms, įskai
tant skalbinių pataisas.

' 2. Namų priežiūrą mies- 
tavose srityse pastatyti a- 
partmentinių viešbučių pa
grindu. Tuo pagrindu kam
barių prižiūrėtojai, langų 
plovėjai ir kiti namų ruo
šos darbininkai būna tei
kiami iš centralinės agentū
ros, šeimoms bendrai apmo
kant lėšas. Tokiu būdu ga
lima būtų gauti aptarnavi
mas 96-šiems nuošimčiams 
Amerikos šeimų, kurios da
bar neišsigali samdyti na
mams darbininkų.

3; Praplėsti gamybą ko
merciniai parduodamų ga
tavų pietų ir įvairių gatavų 
maisto produktų. Gatavų, 
žinoma, ne vien ta prasme, 
kad jie išvirti ar iškepti, 
bet ir su priežiūra, kad tuo

i

New Yorko barberiai ir kiti grąžintojai, nariai CIO 
Barbers and Beauty Culturists Lokalo 1-mo pasiruošia 
streikuoti rugsėjo 15-ta. Beatrice Cochrane, buvusioji 
kumštininko Red Cochran žmona, bus viena iš jų. Ma- 
nikiuristės reikalauja, kad įstaigų savininkai duotų me
džiagas darbui. Seniesiems kriaučiams tas, be abejo, 
primena dienas, kada eidami siūti turėdavo neštis ir 
savo mašinas. Tačiau jiems nors savo milo nereikėjo 
neštis.

Lietuvoje Domisi Amerikos 
Lietuvių Motery Darbais

VAIKŲ IR MOTERŲ ŽUDIKAI
(Reportažas iš Teismo 

salės Lietuvoje)
Rugpjūčio mėn. 14 dieną 

Panevėžyje prieš LTSR vi
daus Reikalų Ministerijos 
Karinį Tribunolą stojo gru
pė, susitepusių nekaltų vai
kų ir moterų krauju, bandi
tų, lietuviškai — vokiškųjų 
nacionalistų.

Panevėžio apskr. Nauja
miesčio valsčiuje kai kurį 
laiką siautė gauja, vado
vaujama buožės Januškos 
Juozo, turėjusio 40 ha že
mės, pasivadinusio slapy- 
varde “šepetys”. Šios gau
jos nariai buožių sūnūs Se
reika Juozas ir Pyragevi- 
čius Jonas, pabėgusieji iš 
Raudonosios Armijos eilių 
Ruzgą Albinas, Šulskis Vy
tautas, Daraškevičius Jo
nas ir Šulskis Česlovas te
rorizavo ramius vietinius 
gyventojus, vertėsi grobi
mu ir žudymais.

Du vaikučiai 10—12 me
tų amžiaus iš Alenavos kai
mo, praėjusių metų vasarą 
rinko miško biržėje uogas. 
Prie, jų priėjo banditas Se
reika Juozas su savo ben
drininku. Jie • automatų 
buožėmis juos užmušė.

Tame pačiam'e valsčiuje 
į Dau^niūnų kaimą atėjo ta 
pati gauja pas vieną vals
tietį grobimo tikslais. Pri
siplėšę įvairių maisto pro
duktų, jie pradėjo girtuok
liauti. Atsitiktinai pas tą 
valstietį su reikalais užėjo 
jo kaimynas Urbonas. Ban
ditai užpuolė jį. Urbonas

se valgiuose nebūtų išvog
tas maistingumas. Kad 
žmogus galėtų skaniai, so
čiai ir sveikai pavalgyti be 
eikvojimo kas dieną ištisų 
valandų laiko viepam sau 
ar dviem-trim asmenim ga
minti valgį. • .

Įdomu tas, kad mūsų mo
terys priėjo to laipsnio, jog 
mažiausia pajėgų eikvoja 
dejonėms, o daugiausia 
praktiškiems pasiūlymams, 
kaip pagerinti moters sve
tur darbininkės ar šeimi
ninkės padėtį. Atrodo, jog 
geresnis būvis visoms artė
ja, tik reikia už tai padir
bėti.

norėjo pasitraukti pro du
ris, bet Sereika Juozas pa
kėlė revolverį ir, žengiantį 
per slenkstį, nušovė. Po to 
lavoną įmetė į upę.

Gauja žudynių keliais ėjo 
toliau. Gaujos dalyvis Da
raškevičius Jonas Gustonių 
miške sutiko keliu grįžtantį 
i namus demobilizuota rau
donarmietį, laimingai pra
ėjusį kovų kelią fronte, be
si d ž i a ugiantį gimtaisiais 
laukais. Sužvėrėjęs bandi
tas atsivarė raudonarmietį 
į gaujos būstine, atėmė do
kumentus, nuplėšė nuo krū
tinės vyriausybės dovaną— 
medalį ir, pasivedėjęs kiek 
toliau, jį nušovė, lavoną pa- 
kasdamas toje pačioje vie
toje.

Banditai Ruzgą Albinas 
su Daraškevičium Vladu 
Rūdikiu kaime, Krešiūnų 
pamiškėje nužudė ligotą 
moterį, renkančią gydomą
sias žoles. Ruzgą Albinas, 
lyg malšindamas sąžinės 
graužimą, išsitarė: “Ligo
tas galėtų namuose gulėti, 
o ne čionai vaikščioti.”

Teisiamasis Šulskis Vy
tautas. eidamas naktį nro 
Algirdiškių kaimą, pradėjo 
šaudyti: pro langa i lovoje 
miegančią Romuškienę ir 
šią dviejų mažų vaikų mo
tiną nukovė.

Šulskis Česlovas pernai 
rudenį atėjo į Vidaus Rei
kalų Ministerijos organus 
ir užsiregistravo, tariamai 
atsižadėdamas bendrauti su 
banditais. Tačiaus netru
kus pasirodė, kad jis blo
giems tikslams išnaudojo 
tarybinės valdžios amnesti
ją. Šulskis Česlovas tęsė 
bendradarbiavimą su savo 
gaujos dalyviais, teikdamas 
jiems įvairios rūšies žinių, 
liečiančių jo kaimynus.

T e i s i a m oji Viseckaitė 
Ona . glaudžiai bendradar
biavo su minėtąja gauja, 
nešiojo jiems maistą, ap
rangą, patalynės reikmenis. 
Slaptavietėje su gaujos na
riais ūždavo, girtuokliau
davo apiplėštų vargingųjų 
valstiečių sąskaita.

Visi šie banditai, netekę 
bet kurio žmoniškumo,

(Tąsa 4-me pusi.)

su-

laužimas. Dabar jos su
pranta, kad moterys ir vy- v 
rai turi eiti kartu organiza
cijose, išvien politikoje, 
moksle ir darbe. Tačiau 
prieš mus dar dideli uždavi
niai. Iš dabartinių moterų 
klubų ir kitokių grupių vei
kai išvystyti plačią moterų 
organizaciją, reikia išleisti 
laikraštį ir dar daugiau mo- y-- 
terims skirtos literatūros. 
Aš galiu pasidžiaugti, ko- 

v . . kia gyva mūsų tarpe yrapažangiomis „ did - M J jJ j.
nikaitė. Mes, Amerikos lie
tuvės moterys, rūpestingai 

į platiname tūkstančius eg- 
i zempliorių šios didvyrės • v Mgyvenimo aprašymo.

Viena po kitos kalbėjo
” ‘ : Karso-

trumpą 
moterų 

Šią ap- 
nuo pa
mote r ų 
vėliau

(žemiau telpąs raštas yra imtas iš Lietuvoje išei- 
einančio , laikraščio Tiesa. Jis pateikia Lietuvos žmo
nėms sutrauką .Antrajame Demokratinių Amerikos. Lie
tuvių Suvažiavime duotų raportų apie mūsų darbus. 
Taipgi atžymi bent kai kurias suvažiavime aktyviai pa
sireiškusias moteris. Tas dar kartą mums primena svar
bą mūsų darbų ir reikalą juos aprašyti mūsų laikraš
čiuose visos Amerikos ir Lietuvos lietuviu žiniai. — 
Sk. Vedėja.) --------------. . | 

Antrame demokratiniame 
Amerikos lietuvių suvažia
vime gausiai buvo atsto
vaujamos ir moterys. E. Mi- 
zarienė padarė 
Amerikos lietuvių 
veikimo apžvalgą, 
žvalgą ji pradėjo 
žangiųjų lietuvių
susivienijimo, kuris 
susiliejo su “Lietuvių lite
ratūros draugija.” “Čia su
sispietė moterys, — sako ji, 
— einančios ranka rankon. 
su visomis 
Amerikos Jungtinių Vals
tybių moterimis. Jos neuž
sidarė savo butuose ir vien 
šeimos reikaluose, bet akty- Į 
viai įsitraukė- į visuomeni-Į 
nį gyvenimą. Jos dalyvavo 
švietimo, ekonominiame ir 
politiniame darbe. To pase- Amerikos lietuvės: 
koje mes dabar turim savo i kienė, Remeikiene, Smitie- 
tarpe moterų kalbėtojų, ra- į nė, Janonytė, Geraltauskai- 
šytojų, žurnalisčių ir t.t. ■ te, Zigmantaitė ir kitos. 
Lietuvės moterys karo me- Jos ruošia įvairias dova- ' 
tu nepasitenkino vien dar-inas Lietuvos vaikučiams, 
bu dirbtuvėse. Jos taipgi . Jos niekad nebuvo Lietuvo- 
dirbo šelpimo darbą —rin- ;je, bet Lietuvą brangina ir* 
ko drabužius, juos taisė, laiko ją antrąja savo tėvy- 
siuvo, mezgė ir t.t. Dauge- ne. Tačiau joms rūpi ir ki
lis jųjų aukojo Raudona- tų šalių 'darbo žmonės, mo
jam Kryžiui savo kraują.

Štai, mūsų energingoji 
drg. Karosiępe net 20 pus- lietuvės su džiaugsmu suti- 
kvorčių kraujo paaukojo, pasveikinimus iš Tary- 

' bų Lietuvos, kuri nenuils
tamai gydo hitlerininkų jai 
padarytas žaizdas. Atstovė 
Varnienė pareiškė vieno 
moterų klubo vardu, kad 
ji, parvykusi iš suvažiavi
mo namo, dar rūpestingiau, 
dar daugiau dirbs pagalbos 
teikime Lietuvos darbo 
žmonėms. Baigdama savo 
kalbą jį pabrėžė: “Lietuva 
yra mano antroji tėvynė, aš 
džiaugiuos manydama ją 
laisvą. Darysiu viską jos 
atstatymui pagreitinti.”

L. Kapočius.

kad išgelbėtų dešimčių 
fronte sužeistų karių gyvy
bę. Mūsų moterų klubai yra 
ne pasigražinimo, ne pasi
rodymo, ne pasipuošimo rū
mai. Priešingai, moterys 
per savo klubus nuveikė di
delius ir svarbius visuome
ninius darbus. Moters sykiu 
su vyrais veiks ir ateityje, 
kovos prieš karo pavojų, 
rems vokiečių nusiaubtą 
mūsų tėvų šalį Lietuvą.”

Viena po kitos Amerikos 
lietuvės išstojo suvažiavi
me. Jų tarpe Litvinienč, 
Abekiene, Žukauskiene, Sa- 
vukaitiene, Stygienė ir ki
tos. Iš jų lūpų mes išgirs
tame prakeikimo žodžius 
fašizmui. Jos kviečia kuo 
energingiau įsitraukti į ko
vą prieš jį. Jos protestuoja 
prieš Amerikos vyriausybę, 
kad pastaroji remia gink
lais Olandijos ir Anglijos 
kapitalistus, r e i k a lauja, 
kad Amerika nutrauktų 
ginklų pristatymą šiems 
kapitalistais ir paremtų 
Indonezijos gyventojų troš
kimą būti laisvais ir nepri
klausomais. Jos reikalauja, 
kad japonų fašistų armijos 
nebūtų naudojamos prieš 
laisvę mylinčius žmones, 
kad negrai ir baltieji turė
tų lygias teises, kad Fran
ko būtų pašalintas ir kad 
Ispanijos 
grąžintos 
teisės.

Daktarė 
kupina džiaugsmo papasa
koja, kad moterų organiza
cinis darbas nestovi vieto
je. “Anksčiau moterys ne
rangiai įsitraukdavo į vi
suomeninį-darbą. Šio gi ka
ro metu įvyko didelis persi-

liaudžiai būtų 
jos sutryptosios

Baltrušaitiene

terys.
Demokratinės Amerikos

I

Elayne Keenan 
Pasley detroitiečių 
už Miss CIO titulą.

ir Betty 
konteste



Ketvirti” Punbplg

Jonas Ęaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Greit pavažiuot negalima, 

— kelias duobėtas. Šliau- 
žiąm gal po 12 myl. į valan
dą. Tai beveik už valandos 
ir privažiavom vartus. Her
manas išlipęs atkėlė vartus, 
vėl pavažiavo automobilį ir 
vėl uždarė vartus. Sako, čia 
gyvuliams užtvertas plotas, 
ganevos. Sulojo bent trys 
šunys ir, unkšdami, šokinė
jo aplink Hermaną. Susine
šim čemodanus į trobą.

Pasitiko mus su žibalo 
lempa maniškės vyresnioji 
sesuo Dženė (Jane). Senu
tė, žilutė, truputį susikūp
rinus, metų 73 žmonelė. 
Jau seniai našlė. Vyro bū
ta girtuoklio, puslaukinio 
žmogaus.

O sūnus jos Hermanas, 
saule įdegęs, ą u galotas, 
diržingas vyras, metų gal 
40 su viršum, nevedęs. Ki
tas sūnus Renoldas tik kad

kraną ir gauni vandens. 
Tai bent čia patogu. Ir iš
vietė čia pat, civilizuota. 
Laukan kur į budelę tur- 
suot nereikia.

Bendrai, šita vietelė buvo 
dar pusė bėdos, neblogiau
sia. Taip sau, pavidutinė 
Teksu farmelė. Žemės esa
ma apie 700 akrų. Kad tai 
būtų visa gerai išdirbta ir 
dar būtų netoli nuo gelžke- 
lio ar didesnio miesto, tai 
būtų galima ir verstis. Bet, 
kaip dabar, tai vargas. Že
mė esanti vietomis ir der
linga, bet vis daugiausia 
baisiai apaugusi kokiom 
stambiom, diržingom pikt
žolėm ir dar blogiau— ko
kiais piktais, prakeiktais 
brūzgynais, kad tau ir per
eit neduoda. Ir galvijui ten 
vargas, prasiųiušt sunku, o 
ganeva tai jau visai men
ka.

savų, irgi dar nėra, dar te
bėra žali, neprinokę. Dar
žovių tik kopūstų kokią 
galvelę. Salotų nėra, esą, 
kirminai labai gadina... Tai 
taip žmoneliai ir gyvena. 
Kava, pienas, kiaušiniai, la
šiniai, dešros, bulvės. Dėl 
įvairumo, dar ir kokių kon
servuotų vaisių, iš skardi
nių dėžučių: persikų, kriau
šių, gal žirnių. Šių, žinoma, 
tik kai kada. Duona pirkti
nė, balta ir labai prasta. Iš
sikeptų ir savo duonelės, 
naminės, bet kad miltai ne-

grįžęs iš kariumenės, gy- Maniškė su seseria kal-
venąs skyrium lūnelej, visai 
netoli.

’ ' ' T -1 4- •
Jau vėlu, tai mums paro

dė kitam kambary lovą. La
bą naktį, užmikim bent tru
putėlį. Šilta, trošku, nors 
langų esama atvirų. Buvo 
marškelė apsiklot, bet ir tos 
nelabai reikėjo, nebent kad 
apsigynus nuo uodų. Galvas 
irgi apsiklojom skarele, kad 
tik vos nosies galas kyšo-

• / tų... Vis tie zirzliai uodai...
‘dar drugiu gali apkrėsti.

Dar patamsėly pažadino 
mane skardus gaidžių gie- 

-.. dojimas. Ir kad jau rėkia, 
kad plėšo gerkles, lyg jie 
Visą apylinkę norėtų iš mie
gų prikelt. Paklyšojo gal 

%kokią 10 minučių, ir.vėl ty- 
/ ]u. Gal už pusvalandžio, jau 
kprieblandoj, ir vėl kad pra
ėdęs gaidžiai rėkt, nors tu 
/juos imk ir išvaikyk kur. 
I O miego taip noris, visą 
■naktelę išsitrankius tame 

. traukinėly. Laikrodėlis ro- 
| do 6 vai. Dargi pagulėsim. 
f Gal kiek akis ir sudėjau, 

bet neužilgo ir vėl trečią 
kartą, kad paleido gerkles 
tie gaidžiapalaikiai, tai net 
skardėja visa aplinkui! Su
kliko ir vištos, suburbulia
vo ir kurkęs, kalakutai, su-1 
nys pradėjo unkšt... Visa 
kaimo ar vienkiemio kape- 
lija. Nebėr prasmės ilgiau 

*čia kietoj lovoj šonus ga- 
į dint. Miego vis viena ne- 
i bėr...

Na, nėr fcas daro. “Sve- 
i! čias— nevalninkas”, saky- 

| davo mūsų kaime' Lietu- 
• voj... Atsikėlėm, o namiškių 

jau seniai atsikelta ir pa
pusryčiauta abiejų. Apsi- 

į prausėm, suėjom virtu vė-
• 1 lėn. Papusryčiavom ir ėjom 
1 į apžiūrėt namų.
; į •- Namo esama taip tau, 

pavidutiniško. Naminis pa- 
Į statas, keturi* kambariai 
į nemaži. Langai su sietukaisl 
I nuo vabzdžių apsigint. Elek-!

tros nėra, nėra nei radijo, 
i nei gramofono, nieko. Ty- 
I ’ lu, ramu, nyku. Apėjau iš

ėjęs aplink namą. Didžiu- 
1 lės kokios žolės ar gėlės 
į vešliai išbujoję patvoriais, 

it Štai keli fi^Q medžiai, ke- 
f lios slyvelės, dar kokie 
J. krūmokšniai. Kaktusų tų 
y' daugybė ir bent kelių rū- 

. šių.
Toliau už tvoros styplinė- 

\ ja vištos, keli pasipūtę ka- 
1, Jakutai. Pribėgę šunys kiša 

tau snukius paglo-

ba, neišsikalba, ir angliškai 
ir vokiškai. Senelė šeimi
ninkė, mano svainė, pasi
rodė labai rami, nuotaiki 
žmonelė. Dirba ji, kruta, 
knebinėja tai tą tai tą, nuo 
sutemos lig sutemai, visą 
mielą ilgą dienelę. Ir vištos 
reikia prižiūrėt, ir tos ke
lios kurkęs, ir paršai, ir šu
nys. Karvės • reikia pa- 
melšt. Jai melšt padeda ir 
Hermanas. Hermanas iš vi
so ko atrodo esąs pagarbus 
sūnus ir prie darbo ne tin
ginys.

Pirmoji mūsų čia svečia- 
vimos diena pasitaikė šeš
tadienis, tai su darbais šei
mininkai perdaug neužsiva- 
rinėjo. O čia, mat, ir sve
čius nebuvėlius reikia kaip 
prijaukint... vadinas, kad 
jauku būtų. Hermano iš pat 
ryto būta išeita kur į lau
kus, bet jo motutė tai vis 
apie namus luputuoja. Ji 
pirma išsikalbėjo maniškei, 
kaipo artimesnei, su savo 
vargais, su sveikata ir ne
sveikata, o jau paskiau jie
dvi abidvi ir mane privobi- 
jo...

Na, žinoma, gerai, kas 
čia tokio, man negi sunku, 
su mielu noru. Reikia juk 
patikrint sveikatėlė, patart, 
kas naudinga. Jiems juk čia 
prisišaukt gydytoją ne taip 
lengva. Tik už tolimes
niam miestely, gal už 40- 
50 mylių susirastum gydy
toją. Na, gerai, eikše, sesu
te, prie stalelio, čia va kė
dė, pažiūrėsim, kaip širdis, 
kraujo slėgimas ir visi ga
lai.

Patikrinau ir, bendram 
visų džiaugsmui, radau šir
dį dar ir visai neblogą. Ir 
kraujo slėgimas visai ge
ras: 73 metų senelei, tai 
galėtų dar ir kokia dešim
čia miligramų būt aukštes
nis, ir vis dar būtų norma
lus. Tiesa, pablyškusi, ■ ma- 
žakraujinga, ir vieną kelį 
jai jau senokai paskaudą. 
Šlapimo tyrimas parodė tei
giamai: nei cukraus nei al
bumino (baltimo) nėra. 
Patariau jai, kokį maistą 
turėtų vartot, kokių vitami
nų. Vitaminų pradžiai ir iš 
savo atsivežtų dalį jai pali
kau.

Apie pusdienį pasirodė ir 
Hermanas. Tą irgi, dėl vi
so ko, patikrinau: visa kas 
tvarkoj, bet vitaminų, ži
noma, pravartu ir jam. Štai

Abu — ir Hermanas ir jo 
motina nusiskundžia rau- 
guliais ir kai kada sunku
mu ir graužimu paširdžiais. 
O dešros jų vis kepinamos 
ant spirgintuvo, labai rie
biai. Iš ryto kiaušiniai irgi 
spirginti su lašiniais. Pata
riau virt kiaušinius ir virt 
dešras ir mėsą, nugriebt 
taukus. Ir po kelių valgy
mų abudu pasigyrė jau
čiąsis geriau. Tai 
bar nebevartosią 
taukuotų valgių.

Svainei kelį vis 
skauda. Čia jau ilga isto
rija. Chroniškas nario įde
gimas, artritas. Narys di- 
delesnis ir rodo turįs skys
čio daugiau, negu reikia... 
Palūkėkim, kaip bus to
liau. Jeigu kaip, tai būtų 
galima su adata ir švirkštu 
ištraukt dalį to skystimo. 
Taip ir padariau už poros 
dienų, ant rytojaus ir vėl 
išpumpavau truputį skysti
mo, ir keliui pradėjo dary
tis gerėliau. Vėliau, už ke
leto savaičių, mudviem jau 
'gerai apsibuvus Kaliforni
joj, gavom iš jos laišką: 
kelis esąs daug geresnis.... 
Na, tai ir puiku.

Oras ir čia, kaip ir Gal- 
vestone, labai šiltas ir drėg
nas. Į vakarą smarkiai 
perlijo, bet oras neatvėso. 
Čia tik nustojo lyt, ir vėl 
tuoj saulė kad jau užkepi- 
no, tai 'net garuoja žemė. 
Sutra labai sloginanti. Ge
rai dar, kad šeimininkai tu
ri šaldytuvą, žinoma, ne e- 
lektra varomą, nes elektros 
iš viso čia nėra, bet ledu 
šaldomą. Kas antra diena 
nabagas Hermanas, vien 
tik ledui parsivęšt, turi dul
kintis, baladotis su savo 
ąutomobilėliu į tą palaimin
tą Berklėrio miestelį.

Šiandien irgi, šeštadienio 
prievakarį, vadina jis ir 
mane kartu pavažiuot į 
Berklėr į. Ne, dėkui, gal ka
da kitą kartą, ne dabar. Aš 
čia vely jau apie namus 
knisiuos, skaitinėsiu. Ir, ži
note, už poros valandų Her
manas atsivežė nemažą le
do luitą, kokiom ten lupa
tom apsukaliotą, ir įstami- 
no į viršutinę šaldytuvo dė
žę. Pieną ir šiaip maistą 
padeda šaldytuvan. Ir van
duo 4en atvėsta ir malo
nesnis esti gert. O gert 
troškina dažnai. Mat, tas 
prakaitas.

(BUs daugiau)

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
' MATTHEW A.

BUYAUSKAS

i

styt pro tvorą. Dar 
už kitos tvoros ma
tosi šulinys su vėjine pum- 
pa. Vanduo truputį “kie- 
tas”, bet gert galima. Iš 
rezervuaruko vanduo pra
vestas ir gryčiom Atsukai

ir pietūs. Susėdom visi ke
turi. Valgyt yr ko, bet šio 
to ir trūksta. Vaisių visiš
kai nėra. Apelsinų, citrinų 
sunku susigaudyt kur iš 
miestelio, ir brangiai atsei- 
na. Šiaip kokių vaisių,

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.
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VAIKU IR MOTERŲ ŽUDIKAI

Floridos
tiek pa-

Spaustuvininkų Streikas

PARDAVIMAI
Į lai 10-tą nuošimtį pakelti. Bot, .
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1 ir šulskį Vytautą, kaipo la
biausiai pasireiškusius žu
dymuose, nuteisė aukščiau
siąja bausme — mirtimi.

Mėgstat poeziją, teatrus 
ir kitokį meną? — Laisves 
Literatūros ir Meno sky
riuje geriausia tais klausi
mais medžiaga.

Pranešimas
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
4 d. spalių. 7:30 vai. vakaro. 407 La
fayette St. Prašome narius dalyvau
ti susirinkime. — A. Jocis, fin. rašt. 
(221-222) Ateikite su iniciatyva dėl 
Laisvės vajaus.

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasįlinksminti ir pasišokti uzem. 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

akis. Jie norėtų

krauju.
į teismo salę šie

A <0'6

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

teršė, savo sąžinę vaikų ir 
moterų

nuo da- 
riebių,

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

ATEIKITE PASIMATYT! SU GIVTAls
Geriausias Alus Brooklyn*

PARE KIEKVIENĄ
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Albert Harris, buvęs Louisianos linčininkų paskaity
tas mirusiu ir paliktas lauke su nulinčiuotu negru ve
teranu, dabar pasiekęs New Yorką. Linčininkams pa
sitraukus nuo scenos, Harris pabėgo, o paskui, organi
zaciją padedamas, su tėvu atbėgo i New Yorką. Jis 
įvardino 12 linčininkų. Čia jį egzaminuoja daktaras 
Robert Wilkinson, National Association for the Advan
cement of Colored People raštinėje, New Yorke.

Pyragevičius, kaipo ma
žiau pasireiškęs žudymuose 
nubaustas 10 ,metų laisvės 
atėmimu ir 5 metams pilie
čio teisių susiaurinimu, 
konfiskuojant visą turtą.

Šulskį Česlovą ir Visec- 
kaitę Oną 5 metams laisvės 
atėmimu ir 3 metams pilie
čio teisių susiaurinimu.

Teismo sprendimą susi
rinkusieji salėje žmonės pa
sitiko su pasitenkinimu.

liaudies kraujo gėrėjai bijo 
pakelti
skradžiai žemę prasmegti, 
kad nematytų žmonių ne
apykantos.

Kuomet teismo pirminin
kas pulk. Stasiulis kreipėsi 
į Sereiką Juozą, reikalauda
mas pasiaiškinti, kodėl jis 
žudęs vaikus, Sereika, netu
rėdamas ką sakyti, tyli. Ty
li pajuodęs, kaip žemė. Jis 
neturi kuo pateisinti savo 
darbu.

P i r ių ininkas teiraujasi, 
ar prisipažįstąs Sereika 
kaltu.

—Taip, aš esu kaltas!
žudė Sereika, žudė ne

kaltus tarybinius piliečius, 
žudė nežiūrėdamas ar tai 
ligota moteris, ar tai maži 
vaikai, ar tai sulinkęs se
nelis. Jis kupinas neapy
kantos visiems tiems, kurie 
žengė tarybinio gyvenimo 
keliu.

Dėl ko jis žudė?
Jis žudė, norėdamas su

grąžinti buožių ir dvarinin
kų valdžią Lietuvoje. Jis 
buožė, turėjęs 35 ha. žemės, 
norėjo susigrąžinti savo, 
kaip liaudies engėjo padėtį.

Jis stovi nuleidęs galvą 
ir tyli. Nekaltai pralietas 
kraujas lipnus ir sunkus,— 
jo nenuplausi niekuomet 
nuo sąžinės.

Visi kaltinamieji prisipa
žino kaltais ir prašėsi pasi
gailėjimo. Bet koks gali 
būti pasigailėjimas žmog
žudžiams ? 1

Teismas banditus Sereiką

- ų kova už būvį būtų daug 
lengvesnė. Aš klausiu, kokie 
jūsų reikalavimai ? Atsako: 
Per visą karą mes gaudavome 

vadinasi “St. I !na:< (hiug po $49 per savaite. 
?s” ir vakari-! ^abar mes reikalaujame tik- 
Independent.

Abu- i kompanai nusistatę sulaužyti- 
po tos I Nardyti mūsų Typografų Uni- 

pastogės. Dienraščiai į Dabar tiem prakeiktiem 
pagal kapitalistinę! kebam moka po $65 į savai

tę ir aukščiau. Esą, po karo 
per visą šalį visiems darbinin
kams pakėlė algas, bet mums 
dar nei cento nepakėlė, nors 
pragyvenimo produktai pašo-' juoz^ Daraškevičių Joną 
ko dvigubai.

ApaYt to, tas pats darbinin
kas pasiuntė mane į unijos 
raštinę už poros skersgatvių. 
Aš nusiskubinau. Ten mane 
priėmė unijos prezidentas J. 
C. Price ir sekretorius A. K. 
Dillman. Aš jiems pasisakiau, 
kad esu Brooklyno lietuviško 

i laikraščio Laisvės reporteris.
vta į Kalbėjomės apie valandą lai-

Miestas turi apie 80 tūkstan-l 
čių gyventojų. E 
raščiai, rytinis 
Petersburg Tim< 
n is, “Evening
ant 4-tos ir 1-mos gatvių 
du dienraščiai išeina iš 
vienos pastogės. Dienraščiai i 14- 
nusistatę 
buržuazinę demokratiją, sa-j 
vo raštais ir propaganda nu
sistatę. prieš Sovietų Sąjungą, 
žodžiu sakant, pėda pėdon 
eina su Ilearsto laikraščiais, 
ir kaipo toki, neapkenčia nei 
kokių unijų ir nei kokių dar- 
b i n i n k i š k ų oi -g a n i z ac i j ų.

Laiko turiu daug; einu sau, 
žioplinėju ta gatve, kur tie du 
dienraščiai išeina.. Nagi, žiū
riu, keturi vyrai pikietuoja 
abudu dienraščius. Išsitraukiu 
paišiuką ir kopijuoju vieną jų 
iškabą, o streikierys kaip ty- Į 
čia ramiai 
taip: “Th(

palaiko.
Timos and Inde- 
Unfair to Organ- 

1TU-AFL.” Tai
yra, visi streikieriai priklauso 
St. Petersburgo Typografistų 
Unijos Lokalui 860. Klausiu: 
“Tai kiek jūsų čia streikuo
ja?” Atsako, 80 linotypistų, 
presmanų ir prie kitokių dar
bų spaustuvininkų - darbinin
kų, ir tiktai trys iš jų tarpo 
streiklaužiauja. Esą, streikuo
jame 10 mėnesių. Bet, sakau, 
abudu laikraščiai normališkai 
išeina kožną dieną! Streikio- 
rys, techninis darbininkas, at
sako, kad jų ponai, bosai pri- 
sižvejojo po visą plačią šalį 
streiklaužių, žiurkių, skebų, 
ir išleidinėja savo pelningus! 
laikraščius su dideliais skel
bimais, kuriuos sąmoningi, 
klasiniai susipratę darbininkai 
neprivalėtų skaityti, tai ir mū-

ko. Puikūs žmonės tie unijos 
pareigūnai, tikri savo unijos 
narių apgynėjai ir kovotojai 
už geresnį būvį. Aš jiems pri
miniau, kad jų kova bus la
bai sunki. Nes prieš kelerius 
metus Kaštone, sakau, laikraš
čio “Easeton Express” darbi
ninkai kovojo ir streikavo už 
pripažinimą unijos. Per kelius 
metus buvo pikietuojama ir 
pabaiga buvo labai liūdinu.

Abudu unijos pareigūnai- 
paspaudė man ranką ir linkė
jo ant visados jų mieste, St. 
Petersburge, apsigyventi.

Ačiū, good bye.
V. J. Stankus.

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
yyje 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 j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00. 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

Parsiduoda vištų farma. 90 akrų 
tamsios fertilizuotos žemes, iš ku
rios apie 40 akrų yra apdirbta, o li
kusi dalis tai giria ir ganykla. Yra 
moderniškas namas, 30x34, garu šil
doma, komercinė elektra, bėgantis 
vanduo į visus būdingus ant ūkės. 
Taipgi yra barnė, dviem karam ga- 
radžius, keletas kitų reikalingų bil- 
dingų ir automatiška time-switch 
šviesa visose vištinyčiose. Okė tinka
ma pieninyčiai, bile žemdirbystei ar 
žuvinyčiai. Blackwell Brook randasi 
ant vienos pusės. Vieta — Bus Hill, 
Brooklyn, Conft. Rašykite:
M. Hurme, P. O., R. F. D. No. 2, 
Pomfret Center (Brooklyn), Conn. 
Tel. Danielson 262-13.

(217-221)
—-O—a. A
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GREEN STAR BAR & GRU I

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

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 Dęvanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661
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Laisvoji Sakykla
Karo Laimėjimas ir 

Pasiaukojimas
Tėvynes No. 36, 1946 m., 

pastebėjau antgalvį: “Raudo
nojo Fašizmo Demagogai Pri
lipo Liepto Galą.” Po rašiniu 
pasirašo Vitaitis. Na, suma
niau perskaityti.

Ve, kaip jis pradeda: “Vy
riausiai Amerikos pastango
mis, Antras Pasaulinis Karas 
sutriuškino Berlyno rudąjį ir 
Romos juodąjį fašizmą.’’

Jau šitie keli jo žodžiai aiš
kiai parado, kad tas žmogus 
nenusimano nieko apie kalba- 

' mą dalyką. Bet jis kalba dau- 
giau: “Dabar tarptautinėje 
arenoje pirmesnių jų vietą už
ėmė Maskvos raudonasis fa
šizmas.“

Pagal jo protavimą išeitų, 
kad Sovietų Sąjunga nekaria
vo, tik taip sau bovinosi, kada 
Amerika kraują liejo už visų 
gerovę, ir kada Amerika fa
šizmą sumušė, tai, taiką da
rant, Sovietai nori gauti ge
riausią atlyginimą, taip, kad 
būk jie yra dauginusia nu
kentėję. čionai Vitaitis nori 
pasirodyti žmonėms, kad jis 
gero vėlina Amerikai. Jis pa- 

1 trijotas Amerikos, nevadinkit 
jį fašizmo pastumdėliu. O kad 
dar geriau nusikračius to ne
lemto fašizmo, tai jis fašizmą 
primeta Sovietų Sąjungai ir 
progresyviams 1 i e t u v i a ms. 
Taip darydamas, jis mano sa
vo purvais apdrabstysiąs čys- 
tus žmones. Vargšas žmoge-

Bronx moteris randa 
smetoningesni pieną

Norėdama turtingesnio, maistinges- 
gesnio pieno savo vaikams, Mrs. 
J. L. Terner, 1535 Undercliff Ave., 
Bronx, N. Y., atsiklausė savo pie
niaus.

Jis patarė Borden’s Golden Crest 
Pieną—smetoningesnj pieną, homo
genized greitesniam suvirškinimui ir 
prispinduliuotą vitamino D. Jinai pa
prašė reguliariai jį pristatyti. Jos 
vaikai, Andrew ir Leslie, mano, kad 
jis labai skanus—geria jj jau daug 
mėnesių. Ir lengva matyt, kad abu
du berniukai puikiai tarpsta.

Golden Crest yra puikiausias iš 
viso Borden pieno. O jei Borden’s, 
tai TURI būti geras!

lis, nežiūrint, kaip jis drabs
tys purvais ant nekaltų žmo
nių, tas jo nenuvalys. Jis kaip 
buvo purvinas fašizmo pa
stumdėlis, taip ir pasiliks to
kiu. Vitaičio faktų iškraipy
mas nedaro jokio unaro šiai 
šaliai ar šios šalies vadovams, 
šios šalies vadovai, kaip ir vi
so pasaulio protaujanti žmo
nės, žino teisybę apie Sovietų 
galybę ir kas tai galybei va
dovauja. Visi žino, kad Sov. 
Sąjungai ir kartu kariškai ma
šinerijai vadovauja komunis
tai. Tik po šita vadovyste fa
šizmo nugarkaulis buvo su
triuškintas prie Stalingrado. 
Ten fašizmui buvo užduotas 
lemiamas smūgis. -

Visi protaujanti žmonės pa
mena, kaip Amerikos ir Ang
lijos politiški vadovai važiavo 
pas Sovietų šalies vadovus 
tartis karo reikalais. Kodėl tų 
šalių vadovai važiavo pas So
vietų komunistiškus vadovus 
tartis? Ar tam, kad jie mylė
jo komunistus? Prie šitų klau
simų turėtų apsistoti ne tik 
Vitaitis ir Ko., bet ir visi iš 
!os lietuviškos Tarybos. Kada 
fašizmas paskelbė jiems ka
rą ir suvarė Anglijos jėgas į 
Dunkirką, tada jie pamylėjo 
tuųs raudonuosius. Kodėl pa
sidarė tokis greitas persiverti
mas ir užgimė tokia meilė T. 
'ąjungai? Teisingas atsaky
mas: Amerika ir Anglija pa
matė, kad Sovietuose yra ga- 
ybė ir be Sovietų pagalbos 

jos karo nelaimės. Vėliau pa- 
‘i Anglija prisipažino, kad po 
u varymo į Dunkirką, jai tik 

buvo likę 50 tankų gintis. 
Amerika nebuvo prisirengus ir 
negalėjo daug ką gelbėti ir tik 
dėl to važiavo p*as bolševikus 
prašyti, kad jie atlaikytų visą 
frontą prieš fašizmą, kol 
ši šalis galės prisirengti. Reiš
kia, Amerikos ir Anglijos va
dovai turėjo pasitikėjimą ko
munistiškais vadovais. Iš savo 
pusės, Anglija ir Amerika su
tiko gelbėt kiek galės Sovie
tams.

Na, ii* per visą karo eigą 
jos gelbėjo, bet ne tiek, kiek 
galėjo. Kaip jos pačios sako, 
kad jos pasiuntė Sovietams 
viso 8,000 tankų. Bet per tą 
patį laiką Sovietai prarado 
50,000 tankų. Iš tų 8,000 tan
kų, niekas nežino, kiek pasie
kė Sovietus. Sakoma, kad 
Amerika pasiuntė viso Sovie
tams 12,000 lėktuvų. Sovie
tai sako, kad jie neteko su 
virš 50,000. Vėl mūsų prezi
dentas patsai paskelbė prieš 
mirtį, kad Amerika, Anglija 
ir kiti jų talkininkai^1 kartu 
laikė tik 350 mylių frontą. 
Tuom pat kartu Sovietai vieni 
laikė 2,000 mylių frontą, šitie 
sakėsi, kad jie turi apie 60 
divizijų savo visuose frontuo
se. Sovietai gi vieni turėjo 200 
divizijų, šitie sakė, kad ati
darys antrą frontą į kelis mė

nesius, bet negalėjo atidaryti 
per du metus ir per tuos du 
metus vieni Sovietai atlaikė 
didžiausią ugnį pasaulyje.

Be to, Amerika nenuken
tėjo nieko namie, čion nebuvo 
nė viena farma ar dirbtuvė 
sunaikinta, o Sovietų Sąjungoj 
šimtai tūkstančių farmų buvo 
sunaikinta ir tūkstančiai dirb
tuvių; tūkstančiai miestų bu
vo sudeginti; milijonai žmo
nių užmušti. Tuom pat kartu 
Amerikos jaunuolių tik vir
šaus 300,000 žuvo.

Taigi, akyvaizdoj šitų fak
tų, tautiški fašizmo pastum
dėliai plepa, kad Amerika su
mušė fašizmą. Jie mano, kad 
taip meluodami jie pasirodys 
esą gerais Amerikos patri jo
tais. Jie mislina, kad taip da
rydami, Amerikos žmones ap- 
durnys. Pastarieji jų nevadins 
fašizmo pastumdėliais, mat, 
jie savo purviną vardą pri
meta švariems žmonėms, ap
šaukdami juos fašistais. . .

Dabar matom, kad Sovietai 
yra daug sykių daugiau nu- 
kentėję šitame kare. Jie pa
klojo apie 7,000,000 žmonių. 
Jie turėjo, mažiausia?. ant ko
kių 400,000,000,000 (400 bi
lijonų) dolerių nuostolių. Jie 
sulaužė fašizmui nugarkaulį.

Taigi, vardan teisybės ir 
žmoniškumo, Sovietai turi di
džiausią teisę prie taikos sta
lo. Jie turi teisę kalbėti, apie 
savo kaimynus, kokie jie tu
rėtų būti, kadangi jau per du 
karus jie yra daugiausia nu
kentėję ir jau laikas, kad 
žmones galėtų atsikvėpti tai
kos laiku. Amerika neturi jo
kios moralės teisės Sovietams 
diktuoti, kokie jų kaimynai 
turėtų būti. Sovietai nedik
tuoja, kokie Amerikos kaimy
nai turėtų būti, tai Amerikos 
dalykas. O Europoj yra Sovie
tų dalykas rūpintis savo kai
mynais.

Dar biskis dėl Vitaičio pa
sakos. Girdi, “Amerikos laik
raščiams ir radijo stotims bu
vo uždrausta kritikuot rusiš
kos demokratijos pasimojimus 
net ištisas tautas išžudyti, už
grobtas valstybes sunaikinti.’’ 
Čion ir vėl matom demagogi
ją. Reiškia, jam faktų nerei
kia. Ot, "pradėjai ką pliurpt, 
na ir valiai!

Dabar, skaitytojau, paly
gink tikrą teisybę su tokiais 
tarybininkų pliurpalais. Jis 
sako, kad “raudoni fašistai“ 
pasimoja tautas išžudyti, bet 
tuom patim kartu Sovietu o- 

| se yra apie 200 skirtingų tau
telių ir jos visos yra atgaivi
namos, keliamos, o ne žudo
mos.

Juk ii’ patsai Stalinas yra 
kitatautis, ne rusas, o užima 
Sovietuose svarbia vieta. Ar
ba vėl,^ kai atėjo vokiečiai į 
Rusiją, žudė visus tūkstan
čiais, o žydus milijonais. Da
bar, kaip Sovietai nugalėjo 
vokiečius, tai galėjo atker- 
šinti jiems ir išžudyti visus, 
kadangi anie taip darė. Ką
r-

VITAMINŲ SANDELIS Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins.
1. Balanced Brand Vita-O-Minera 

Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė
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 Brand 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 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią’ 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa- 

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ii 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai ■

IMMMI

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

• 3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėms 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 tabletėlių 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. bonką (pint), tik 
J7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55 Calif

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

matom ? N'e tik kad Sovietai 
nežudo, kad atsimokėjus už 
vokiečių barbariškumą, bet 
dar juos maitina, kad anie ne
išmirtų. Reiškia, daro viską, 
kad apsaugojus jų gyvastį, 
čion ir vėl pasirodo, kad So
vietai yra labai aukštai civi
lizuoti. Jie gerbia žmogaus 
esybę, nežiūrint, kokios tau
tos ar rasės, šimtai korespon
dentų tai patvirtina, ktirie tik 
lankėsi Sovietų Sąjungoj./Ir 
Bimbos apsilankymas mūsų 
Lietuvoj tą patvirtina. Ten 
žmonės gyvi ir dirba naudin
gą darbą atbudavojimui savo 
krašto. Ir, prie to, Bimba 
parvažiavo gyvas ir sveikas, 
čion ii’ vėl matosi Vitaičio 
melagystė ar nežinojimas.

Jis sako: “Dabai- ir maži 
vaikai mato ir supranta rau
donojo fašizmo veidmainys
tę.“ Aš nežinau, ar tie vaikai 
supranta, ar ne, bet aš aiš
kiai matau, kad Vitaitis ir jų 
Taryba, kaipo fašizmo pa
stumdėliai, nesupranta patys 
savęs. Jie nežino nei tiek, 
kad nežino. Juos visus kartu 
suėmus, su jų advokatais ir 
diplomatais, galima pavadin
ti tik ūsuotais kūdikiais, ku
rie dar vystykluose tebėra. O 
kad jie yra tokiais, tai jie 
patys tai aiškiai įrodė mitin
gai! d am i Chicago j. Ten buvo 
jų advokatai ir smetoninis di
plomatas. Ten jie visi formu- 
liavo visokius memorandumus 
ir reikalavimus šios šalies val
džiai. Jau vien tik tų memo
randumų siuntinėjimas paro
do jų nesupratimą dalykų. 
Jie išnešė apkaltinimą prieš 
Sovietų pareigūnus ir reika
lavo, kad šios šalies pareigū
nai reikalautų teismo Sovie
tų pareigūnams," būk Sovietų 
pareigūnai, vydami fašistus ir 
netikėtai pasipainiojus ten 
kokiam lietuviškam fašistui, 
užvažiavo per nosį. Ir dar kas 
aršiausia, kad jie pasiremia 
pasakomis kokio ten pabėgė
lio. Čion tie lietuviški advo
katai ir diplomatai pasirodė 
neturį nei elementariško su
pratimo . apie tarptautiškas 
taisyklos. Jau, rodos, kam, bet 
vyriausiam diplomatui tokie 
dalykai turėtų būt žinomi, 
kad kada užpultas žmogus ar 
tauta gaujos banditų, tai jis 
irgi turi teisę gintis. Ir jeigu 
jam besiginant užpuolikus, 
netikėtai užvažiuoja žiopso- 
tojui per marmuzą, tai jok is 
teismas negali priimti tokio 
apkaltinimo. Bet’ tiems tary
bininkų advokatams ir diplo
matams tokie dalykai nežino
mi.

Dabar matome, kokie žmo
nės nori valdyti Lietuvą ir ko
kie žmonės statosi Amerikos 
patrijotais. Kas atsitiktų, jei
gu- šios šalies valdininkai pa
klausytų šitokių kūdikių pa
tarimo ir paskelbtų karą So
vietams? Reikštų pražūtį 
Amerikai ir jos jaunuoliams, 
didelį vargą Amerikos gyven
tojams. Bet tokis- karo pa
skelbimas Sovietams, reikštų 
atgimimą Vokietijos fašizmo. 
Ot, ko jie nori. Jie tik dangs
tosi Amerikos patrijotizmu, 
bet fašizmas jų širdyj.

Jie argumentus ima iš 
Hearsto kolumnistų, tokįų, 
kaip Kastaritinas Brown, Mc
Kenzie ir kt. ,Jie prisiskaito iš 
šitų raštų ir tokiu būdu jie 
pasiima juos už jų dvasiškus 
vadovus. Tik šitie nustato jų 
protiškas mintis.

Ta visa Taryba nemoka sa- 
stoviai protauti. Pasirodo, kad 
jie visi vaduojasi anų hitle
riška propaganda dėl gero 
Vokietijos, o ne Amerikos.

Dabar matome, ką reiškia 
hitleriška propaganda dėl su
augusių kūdikių. Reiškia, jie 
sutiktų paskandinti šalį jau
nuolių kraujuose, bile tik pri- 
gelbėjus fašizmui, šitie ūsuoti 
kūdikiai patys nemoka pro- 
taut, gaudo kitų nesąmones ir 
jomis maitina Tėvynės skaity
tojus.* Jiems labai nepatinka, 
kad progresyviai lietuviai ga
li dalyką geriau permatyti, 
tai nerdamiesi iš kailio, anuos 
pravardžiuoja “raudonais fa
šistais.“ Jie niekina Sovietų 
vadovus ir jų šalį, kuri jiems 
nėra nieko blogo padarius. Jų 
neapykanta viršina bjauriau-
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šių barbarų elgesį. Jie slepia 
hitlerišką barbarizmą, kuris 
milijonus žmonių nužudė, ki
tus milijonus paliko bena
miais.

Nežinau, kokis vardas jiems 
geriausiai tiktų, ūsuoti kū
dikiai, ar protiški tinginiai.

W. G. Lasky..>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

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

Pawtucket, Rhode Island
 (223)

STALIORIAI
(Unijistai)

Prie Namų Veteranam 
Kreipkitės į Skiepo Ofisą

REISS & WEINSIER, 
54 Hawkins St., Newark, N. J. 

MI. 2-8392.
Hudson Tube iki Penn Stoties, 

Newark.
No. 1 Bus iki Hawkins St. 

_________________________ (221)

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERIŲ 
IR

BENCH MOLDERIŲ 
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDRĖJE

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
IR

GEROS DARBO SĄLYGOS
_ THE

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE 

HARTFORD, CONN.
(221)

APVALYTOJA1
Gera Alga 

DIENINIS DARBAS 
VALGIS—UNIFORMOS 

NEMOKAMAI
St. Clairs

Restaurant
60 Metropolitan Oval 

Parkchester, 
Bronx, N. Y.

SIUVĖJAI

Best & Co.
Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

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

(222)

RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI
ir polišiuotojai. Nuolatinis darbas. 
Aukštos algos. Viena iš Wcschestcr 
County’s didžiausių rakandų krau
tuvių.

JOSEPH TUNICK & SON,
105 North Main St., 
Port Chester, N. Y.

PORT CHESTER 1800.
<228)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS PRIE STALU DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS .
GERA ALGA 

WEBSTER SPRING CORP. 
95 South 5th St., Brooklyn.

(225)

RANKOM IŠSIUVINĖTOJOS 
Lengvas Darbas prie Kūdikių 

Kalnierėlių.
Gera Alga

Ideališkos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI 
TERRY TOWN, INC.
1314-16 Summit Ave., 

Union City, N. J.
(221)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Sewing Mašinų, taipgi 
Merginos lengvam fabriko darbui. Gera proga 

pakilimarnH. Linksmos darbo sąlygos.
37 valandų į savaitę.

BALIN LUGGAGE,
333 Hudson St., N. Y. C. (Važiuokite 

I.R.T. Subve iki Houston St. Sta.)
(221)

MERGINOS-MOTERYS
Nuolatiniai Darbai.

Darbai Dieniniais ar Naktiniais šiltais. 
Patylimas, nereikalingas. $28 į savaitę pra
džiai. Automatiški pakėlimai. Bonai už pasi

žymėjimus. Apmokamos vakacijos.
Matykite Mr. DeCicco.

A. O. SCHOONMAKER INSL. CO. 
635 Greenwich St., N. Y. C.

(223)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVĖJOS
IR' 

FINIŠERĖS
Best & Co.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE
GERA ALGA

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

(222)

NAMŲ DARBININKE
Guolis Ant Vietos

Atskiras kambarys ir maudynė.
Pageidaujama mandagios viduram

žes moteriškės. 4 suaugę.
DICKENS 2-6861

NAMŲ DARBININKĖ
Patyrusi, miegoti ant vietos^ Lengvas viri
mas. Vienas 6 metų amžiaus vaikas. Geri 
namai tinkamai ypati. Tinkamas paliuosavi- 
mo laikas, gera alga. Rašykite smulkmeniš
kai. POLLACK. 2702 KINGS HIGHWAY, 
BROOKLYN. NIGHTINGALE 4-2303.

(223)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA
Du vaikai. Atskiras kambarys ir 

maudynė. $35 į savaitę. Telefonas 
LEHIGH 4-3109.

(221-223)

MALE and FEMALE -------- VYRAI ir MOTERYS

REIKIA DARBININKU
DAUGIAU GERŲ DARBŲ

Vyrams ir Jaunesnėms 
Moterims

AUKŠTO TYPO JAUNESNĖMS MOTERIMS
Progos išmokti lengvo metalo apdirbimą amato 

ir tikrovinio sustatymo darbo.
Taipgi darbai RAŠTINĖS DARBININKĖMS-TYPISTĖMS.

JAUNIEM VYRAM 
PUIKIAUSIOS PROGOS

Prie Bandymų ir Vamzdžių Išbandymo Departmente. 
Interesingas darbas su Tikrai Gera Ateitim.

KIEKVIENA PROGA
įimdnt daugelį Machlett darbininkam pašalpų. (Gera Alga, 
Sistemačiai už Nuopelnus Pakėlimai, Pelnu Pasidalinimui 
Fondas, Apmokamos Vakacijos, Ligoje Pašalpa — taip kaip 
Pomirtinės ir Nelaimėje Apdrauda—viskas Kompanijos 
lėšomis, t
KREIPKITĖS 9—5 PRADEDANT PIRMADIENĮ, 

BAIGIANT PENKTADIENĮ.

Machlett Laboratories, Ine.
1063 Hope St. 

Springdale, Conn.

i



šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily — Į I I I ■■ .—ii I ■■ Trečiadienis, Spalių' 2, 19-16’
, - -.- - --- -t- . - - - - - r —

NewWko-^^fcllnlos 
LIETUVIAI ENTUZIASTIŠKAI SVEIKINO 
WALLACE UŽ JO PASTANGAS TAIKAI; 

REMS PAŽANGIUS KANDIDATUS

Davis Smerkė Pastan
gas Neleist K. P. ant 
Baloto

Susirgo Antanas 
Matulis

Amerikos lJnijistai Sveikino 
° Tarybų Sąjungos Unijistą

didvyris; V. Beresin, lėktuvųn 
statėjų viršininkas; M. Tikho
mirov, Tarybų Sąjungos Uni
jų Centralines Tarybos sekre
torius.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
sušauktame masiniame mitin
ge rugsėjo 27-tą, Brooklyn© . 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, kalbėtojai pa
reiškė ir skaitlinga publika 
entuziastiškais aplodismentais 
už gyrė sveikinimus buvusio 
šalies vice-prezidento Henry 
A. Wallace’o už jo stiprų pa
sisakymą prieš naujo karo 
kurstytojus.

Publika taip pat entuzias
tiškomis ovacijomis ir dole
riais užgyrė švietimą už iš
rinkimą darbiečių ir kitų pa
žangių kandidatų į šalies ir 
valstijos įstatymdavystes, taip
gi i valdvietes. Nežiūrint, kad 
daugelis jau buvo atidavę po 
dolerį šapose į savo unijų rin
kiminius fondus, visuomenės 
švietimo reikalams šiame ma
siniame mitinge taipgi sudėjo 
1 17 dolerių.

Prašo Talkos Dabar
Kadangi Lietuvių Komunis

tų Kliubas yra nusistatęs pats 
savo ir visos savo organizaci
jos rinkiminės apšvietos kam
panijai sukelti $200, tad kliu
bas prašo visus savo narius 
prie kiekvienos progos atsi
minti savo rinkiminį apšvietos 
fondą ir atsiminti greit. Ka
dangi rinkiminė agitacija turi 
būti vedama jau dabar, ypa
tingai pirm registracijos, kliu
bas nori užbaigti sukelti savo 
fondą dar šią savaitę ir už
baigti ne vėliau šio mėnesio 
15-tos.

lariai prašomi pasidarbuo- 
parinkti aukų. Ir visi na

ktį rie dar ne
atiduoti kliu- 
prašomi sku- 

Aukas prašo!

New Yorko Miesto Tary
bos narys Benjamin J. Davis, 
Jr., praeito pirmadienio vaka
rą kalbėjo per radiją iš Troy, 
N. Y. stoties WTRY. Reakci- 9 i

ninku pastangas nedaleisti 
komunistų ant baloto jis pri
lygino Bilbo veiksmams Mis
sissippi valstijoje.

Davis pasmerkė “technišku
mus, spaudimą ir slapukišką 
įkandinėjimą 
munistų 
u p-state 
muose.

Davis
bis nedaleisti 
New Yorko

Padainavę, vėl išskubėjo į dai
nų praktikas. Penktadieniai— 
jų da^bo vakarai. Bet ir pra
kalboms tie parankiausi, tad 
norint gauti jų patarnavimą 
neišvengiamai prisieina juos 
sutrukdyti. Vakaro rengėjai 
dėkingi choristams ir jų va
dui už draugišką talką.

Prakalbų pertraukoje, dar 
atsišaukus vakaro pirminin
kui Jonui Siurbai (irgi vete
ranui), buvo pravesta rinklia
va apšvietai už taiką ir stip
rinimui taikos per išrinkimą 
pažangių kandidatų. Kaip jau 
minėta, jo ir kalbėtojų 
šaukimas publikos buvo 
žiai įvertintas. Aukojusių 
dus matysime sekamose 
dose.

Antanas Bimba kalbėjo į Robert Thompson, 2-ro Pasau- 
paskiausiu, daugiausia Lietu- i ]jni0 Karo veteraną ir gavė- 
vos ir taikos reikalais. Pažy-ij^ Distinguished Service Cross 
mėjo, kad Tarybų Lietuvos;' 
priešų kalbos apie Lietuvos i 
“laisvinimą” yra tik tuščiu ir 
piktu plepėjimu, kuriam ir 
patys jie netiki, bet kalba, 
kad dar Lietuvai pakenktų ir 
patys iš žmonių iškaulijamo
mis aukomis pavažinėtų fašis
tinę smalą virti.

Tarybų Lietuvos atstovo 
Povilo Rotomskio buvimas tai-

Antanas Matulis sunkiai 
susirgo ir, rugsėjo 30 d., pri
siėjo nugabenti jį ligoninėn, 

randasi ligoninėj 
Hospital, 50th St., 
ir 9th Ave.; New

CIO Transportininkų Uni
jos konvencijoj praeitą penk
tadieni kalbėjo Visos Tarybų 
Sąjungos Unijų Kongreso se
kretorius Mikhail Tarasovas, 
atvykęs į Jungtines Valstijas 
į Pasaulinės Darbo Unijų Fe
deracijos pild. tarybos posė
džius, sušauktus Washingto
ne.

atsi-

pasirašiusių ko- 
peticijas New Yorko 

miestuose ir kai-

sakė, jog yra suokal- 
manęs, negro, 

Miesto išrinkto

Jis dabar 
Polyclinic 
tarp 8th 
Yorke.

Lankymo valandos: pirma
dienį nuo 2 iki 3 vai. po pie
tų.

Antradieni nuo 7-8 vai. va
karo.

Tai yra, vieną dieną galima 
lankyti nuo 2 iki 3 vai. po pie
tų ; kitą dieną nuo 7-8 vai. va
kare.

A. Matulis yra LDS 3-čios 
Apskrities pirmininkas ir žy
mus veikėjas kitose organi
zacijose New Jersey.

gra- į viršininko kandidatuoti į vals- 
vau
lai

j tijos prokurorus (attorney 
'general). Tas suokalbis siekia 
ir kandidatuojantį su manimi

Lankėsi Laisvėje

žinomų kliubie-

Prakalbos
kiekvienas sa-

pasakė įdomias

sakė Bimba, rodo, kad Lietu
va yra pripažinta tarybine 
respublika, Tarybų Sąjungos 
dalimi ir jokie buvusių ponų 
ir fašistiškų valdonų šūkavi
mai, aukų rinkimai ir važinė
jimai to nepakeis.

Visi sąžiningi Lietuvos 
draugai, sakė jis, Lietuvai ga
li pagelbėti atsistatyti tik vie
nu būdu ir keliu — teikdami 
pagalbą per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą. Tas 
komitetas jau baigia ruošti 12- 
tą Siuntini drabužių ir čeve- 
rykų ir jau sukėlė 77 tūks
tančius dol. Vėžio Ligos In
stitutui Vilniuje. Už tas aukas 
didžiuma reikmenų jau yra 
užsakytos ir daugelis gautos. 
Gailėsis tie, kurie, Lietuvos 
priešų apgauti, bus padėję 
Lietuvai kenkti, vieton prisi
dėti prie garbingo Lietuvos 
įstaigų atkūrimo ir naujų 
įsteigimo, įrengimo.

Savotiško gyvumo mitingui
parodo pridavė ir bukietas žavingų 

gėlių, atsiųstų K. šolomskie- 
nės, iš jos daržo.

Kalbėtojams, Aido Choro 
vadui ir aidieČiams, visiems 
dirbusiems už mitingo sėk
mingumą, Laisvei yiž suteiki-

; už atsižymėjimus Pacifike.
1 Thompsonas kandidatuoja į 
valstijos kontrolierius.

Jeigu Bob Thompsonui ir 
; man, ask ėtoliau Davis, ati
mama teisė būti ant baloto, 
tai ne tik mes netenkame tos 
pamatinės amerikiečio teisės.

Tas taip pat reiškia, kad 
nuo desėtkų tūkstančių new- 
yorkiečių, kurie jau yra- nusi
statę balsuoti už mus, atima
ma balsas. Toks atiminėjimas 
laisvų rinkimų yra svetimas 
mūsų valstijai. Tai toks daly
kas, kuris dedasi Mississippi, 
kur pats pasiskelbęs Ku Kluk- 
seriu Bilbo viešpatauja.

Grupė reakcinių demokra
tų, kurie neturi nieko bendra 
su mūsų mylimu velioniu pre
zidentu Rooseveltu, užvedė 
teisme bylą numesti mus nuo 
baloto.

Davis pareiškė viltį, kad 
reakcininkai negali to atsiek
ti, jei demokratija dar gyvuo
jąs ir kvietė visus budėti už 
demokratinių teisių apsaugą.

Šiomis dienomis lankėsi 
Laisvėje Antanas Vasaris, iš 
iš Brockton, Mass., LDS vice
prezidentas. Jis buvo atvykęs 
savo biznio reikalais ir ta pro
ga apsilankė LDS centre ir 
Laisvės redakcijoje.

Taipgi antradienį 
draugai Komandai iš 
lando. Jie atvyko New 
asmeniniais reikalais; 
Yorko žadėjo vykti
dienom į Massachusetts valsti
ją, o iš ten grįš atgal tiesiai 
Cleveland an.

lankėsi
Cleve- 

Yorkan 
iš New 
keliom

Malioriu Lokalas Stojo 
Su Wallace ,

AFL Painterg Lokalas 484, 
New Yorke, narių mitinge 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, protestuojančią prieš “nu
krypimą nuo velionies prezi
dento Roosevelto politikos.”

Skaitykit Laisvę ir 
Jai Talkaukit!

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

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

“Tre 
with 

York,

(222)

Sally

Transportininkų Unijos kon
vencija Įvyko New Yorke, 
Transport Workers Unijos sa
lėj, 153 W. 64th St.

Tarasov o 'ir keturių kitų 
Tarybų Sąjungos unijų dele
gatų atsilankymas sukėlė au
dringo džiaugsmo. Michael 
J. Quill, TWU prezidentas, 
atlydėjo delegaciją ant estra
dos ir, entuziastiškoj ovacijoj, 
perstatė:

“Mums džiugu, mes di
džiuojamės proga pasitikti at
stovus 22 milionų organizuotų 
darbininkų.” Jis taipgi sukėlė 
naują ovaciją ir juoko pasa
kymu, jog “štai tie vyrai, ku
rie, kaip sako kiti, at
siųsdavo mums daug aukso.”

Toliau perstatymo kalboje 
Quill sakė, jog pirmu kartu 
Jungtinių Valstijų transporti
ninkams tenka garbė turėti 
savo svečiais unijų vadus iš 
socializmo šalies, atstovaujan
čius vieną šeštadalį pasaulio. 
Jis sakė:

“Jie atvyko iš 170,000,000 
gyventojų šalies, gyvenančių 
saviškai, tiesiančių mums 
draugingą ranką. Pasaulio 
darbininkai pradeda išmokti 
tą ranką sveikinti, bet bankie- 
riai ir imperialistai bijo net

PAJIE8K0JIMA)
Pejioškau darbo kaipo bartenderis, 

geroj vietoj. Esu jaunas vyras, blai
vininkas, pasitikimas ir suprantan
tis bartenderio darbą. Kas liečia 
algą, galėsime apie tai pakalbėti 
ant vietos. Prašau rašyti sekamu 
antrašu: Tom Yermal, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (216-221)

Patsai Tarasovas persistatė 
kartą buvęs tarybinių gelžke- 
liečių unijos prezidentu, 
“transportininku, kaip jūs pa
tys.”

Svarbiausiu unijistų siekiu, 
sakė jis, yra sustiprinti visų 
šalių darbininkų draugingumą 
vieni kitiems ir mobilizuoti vi- 

i su omen ės nuomonę prieš fa
šistinę propagandą.

Tarasovas taipgi sakė, jog 
i Tarybų Sąjungoje visi gerbia 
CIO prezidentą ir vadą Phi
lip Murray.

Paskiau Tarasovas perstatė 
kitus savo delegacijos narius, i 
pareikšdamas, jog, nežiūrint' 
Hearsto pasakų, “mes taip pati Pasirandavoja miegkambaris ir vir- 
esame paprasti žmonės. At- ‘ tuvč (nefornišiuoti). Gali kreiptis 
vvkiiP muq nnmntvH ” , (mergina ar moteris arba vedusi novykite mus pamatyti. . ,• j ra yra gesas, elektra ir visi kiti

Perstatyti buvo 1. Sidoren- i įrengimai, tiktai nėra garo šilumos 
ko, viršininkas elektristu imi- ■ (steam heat). Savininke galima 
ins- N Gnispnnk Inivnstnčiu 1 bile laiku. Mrs. Swanson,jos, N. GaisenoK, lanastacių (189 Sou(h 2nd S1 nrooklyn N Y. 
viršininkas ir Berlyno kovu <221-222)

akių tų žmonių, kuriuos jie 
atstovauja.”

Tarasovas, stojant kalbėti, 
buvo sutiktas stovinčia ovaci
ja. Jis kalbėjo rusiškai. Jo 
kalbą persakinėjo Galina Ku
lik e va.

“Darbo žmonės visose ša
lyse,” sakė Tarasovas, “nori 
vieno ir to paties dalyko. Mes 
nenorime karo, mes norime 
nuolatinės ir pastovios tai- i 

kos.” Audringa ovacija per
traukė vertėją.

Peter Kapiskas

RANDAVOJIMAI

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

t i 
riai ir rėmėjai, 
turėjote progos 
bu i savo šėrą,- 

. biai paaukoti.
priduoti valdybai ar bile ku
riam iš jums 
čių.

įdomios
Kalbėtojai, 

v o srityje, 
kalbas.

R. Mizara aiškino, kaip 
Wallace’o pasisakymas paro
do Amerikos pažangesniųjų 
demokratų susirūpinimą Tru- 
mano valdžios nukrypimu 
nuo velionies prezidento Roo
sevelto politikos. Ir kaip Wal
lace’o prašalinimas
reakcinių Trumano demokra
tų nuėjimą tarnauti reakcin- 
giausiems republikonams, vyk
dymą republikonų nustatytos 
Jungtinių Valstijų užrubeži- 
nės politikos.

Amerikos žmonių užduotis, mą vietos skelbimams, visiems 
sakė Mizara, yra paremti žo- aukojusiems ir atsilankiusiems 
džiu ir energingu darbu tas1 
jėgas, kurias atstovauja Wal
lace, nes tai jėgos, šaukiančios 
už taiką pasaulyje ir demo
kratiją namie. Ragino rinki
muose paremti Darbo Partijos 
išstatytus Mead ir Lehmaną 
ir paremti kitus darbiečius. 
Taipgi paremti vienintelius du 
išstatytus komunistus, labai 
žymius visuomenininkus ir ko
votojus už žmonių reikalus, 
Thompson ir Davis.

Leon Nelson, Komunistų 
Partijos Williamsburgo sekci
jos organizatorius, veteranas, 
trumpai kalbėjo varde tos or
ganizacijos. Jis taipgi ragino 
darbuotis ir balsuoti už dar
biečius ir kitus pažangius kan
didatus, taipgi už Davisą ir 
Thompsoną. Komunistai, sakė 
jis, šiuose rinkimuose, kaip ir 
visuomet, yra stipriausiu, aiš
kiausiu balsu už taiką, prieš 
reakciją, už darbininkų ir 
liaudies geriausius reikalus. 
Prašė paremti komunistus ir 
kitus pažangius kandidatus 
darbu ir aukomis radijui, la
peliams, spaudai, šaukiančiai 
už tuos kandidatus.

Prakalbų pertraukoje Aido 
Choras, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus, veterano, gy
vai padainavo kelias dainas.

esame dėkingi už bendrą di
delę talką. Piliečių Kliubo sa
lėje jau per ilgą* laiką nebu
vo atsilankę tiek publikos, 
kiek suvyko į šį mūsų šauktą 
svarbiais reikalais susirinki
mą. L. K. N.

Majoras O’Dwyer pasiūlęs 
budžeto tarybai pakelti slau
gėms algas. Unijos to reika
lavo jau senokai. Tuomet, sa
kė jos, bus pagerinta ne tik
tai glaugių buitig, bet ir ap
tarnavimas ligonių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. *

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketv., spalių 3 d., Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti ir pasimokėti pilnai už 
šiuos metus. Tuomi daug palengvin- 
tumėt LDS Centrui
portą naujiems metams, 
vas,

pagaminti ra- 
M. Stako- 

prot. sekr. (221-222)
EASTVIEW YORK
RICHMOND HILL

LDS 13 kp. susirinkimas neįvyks 
šį ketvirtadienį, spalių 3 d. Susirinki
mas įvyks ateinantį mėnesį, lapkr.- 
Nov. 7 d. —M. Klimas, kp. sekr.

(221-222)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir LLD 138 kuopų susi

rinkimai įvyks spalių -3 d., 8 v. v. 
Rusų Name, 56-58‘ — 61st St. Kvie
čiame narius abiejų kuopų dalyvau
ti, nes turime svarbių reikalų aptar
ti.—V. Kartonas, org, (221-222)

Notice is hereby given that 
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. ,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lus ir 
sudarau 

ĮĮkL Jill rikoniškais.
OTkalui 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway lr Stone Ava.
prla Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GEenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

JL TONY’S
dįpįį UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer St*.
BROOKLYN I, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

B

(222)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9776

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-6569

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
o 

Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn^ N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

1 z? RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS |

SAVININKAS Įjį

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE į
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS |

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |
Tel. EVerrreea <-8612 £

3

BULOVĄ!

CAMBRIDGE
15 hw.ii, . . . $2975

BEATR1CS
. I297* L J

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

I Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




