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PILIEČIAI REIKALAUJA, 
KAD VALDŽIA UŽIMTU 

MĖSOS SANDĖLIUS
Tik Kai Kuriuose New Yorko ir 
Bostono Sandėliuose Laikoma 

39 Milionai Svarų Mėsos
Washington. — Tūkstan

čiais telegramų ir laiškų pi
liečiai ir įvairios jų organi
zacijos reikalauja, kad val
džia užimtų mėsos sandė
lius ir didžiąsias skerdyk
las ir nustatytomis kaino
mis supirktų mėsinius gy- 
v u 1 i u s. K u o m et mėsos 
trustas su republikonų va
dais dirbtiniai sulaiko mė
są nuo vartotojų, tai val
džia turėtų daryti griežtus 
žingsnius, sulaužyti tą jų 
sąmokslą ir parūpinti gy
ventojams mėsos, sako tie 
laiškai ir telegramos.

Užtenkamai yra mėsinių 
galvijų, pareiškė žemdir
bystės sekretorius Anderso
nas antradienį, nors, girdi, 
ir ne tiek daug, kaip kitais 
metais.

AMERIKA VISAIS GARAIS 
RUOŠIASI ATOMŲ KARUI, 
SAKO MASKVOS SPAUDA

Maskva.— Sovietinis žur
nalas “Naujieji Laikai” ra
šo, kad Jungtinės Valstijos 
visais garais ruošiasi ato
miniam karui, bet’ negali 
nugąsdint Sovietų Sąjun
gos. “Naujieji Laikai” tvir
tina, kad Amerika visai ne

sistengia išvystyt atominę 
jėgą civiliams žmonių rei
kalams ir net stabdo tokius 
bandymus, bet eikvoja mil
žiniškas sumas pinigų ato
miniai - rakietiniams pa
būklams.

HULL, SUNKIOJE LIGOJE, 
ŠAUKĖ DIDŽIUOSIUS 

TALKININKUS VIENYBEN
Tiktai Jų Sutartinė Apsaugotų 
Nuo Baisios Karinės Nelaimės, 

Pareiškė Cordell Hull

dar nėra karo situacijos, nu
ramino milionus žmonių. Mr. 
Bevinas ir Mr. Trumanas taip
gi turėjo pasisakyti, kad ne
numato tuojautinio karo pa- i 
vojaus.

Bet tas nereiškia, kad An
glijos ir Amerikos imperia
listai nesiruošia karui. Jie 
ruošiasi ir labai paskubomis! 
Ką gi reiškia tas dar istorijoj J 
negirdėtas Jungtinių Valstijų 
apsiginklavimas? Ką reiškia 
ruošimas karinių bazių visa
me pasaulyje?

★ ★ ★
Stalinas sako, reikia griež

tai atskirti esamą karo padė
tį ir kalbas už karą. Aiškų, 
kad nei Amerikos, nei Angli
jos, nei bent kurios kitos ša
lies liaudis nenori karo prieš 
Sovietų Sąjungą, kaip ir So
vietų liaudis prieš kitas šalis.

Aišku, kad Anglijoj reakci
ninkai negali sukelti liaudį į 
karą, kuomet dar taip labai 
yra visų mintyje Įstrigę perei
to karo baisumai. Aišku, kad 
ir Amerikoj žmonės nenori 
karo, kuomet dar slegia per
eito karo našta.

★ ★ ★
Herald-Tribune dienraščio 

korespondentas praneša, kad 
Vokietijoj labai pakėlė ūpą 
Mr. James Byrnes sakyta pra
kalba Štutgarto mieste. Vo
kiečiai numato, kad Mr. Byr
nes darbuosis, idant būtų su
mažinta vokiečių karo atsako- i 
mybė už karą ir, kad būtų su
teiktos sąlygos Vokietijai vėl 
atsistoti ant kojų. Reiškia, 
Mr. Byrnes kalba

^ųo ne liaudies demokratijai, 
bet tiems gaivalams, kurie 
mano Vokietijoj atgaivinti mi- 
litarizmą ir jos karines pajė
gas. *

Dar taip neseniai turčių 
spauda apverkė Sovietų mar
šalą Jurgį Žukovą, kad jį 
“Stalinas nubaudė, pasiųsda
mas Į Odesos sritį.” Bet jau 
dabar ta pati spauda šaukia, 
kad maršalas Žukovas pasiųs
tas į Juodųjų Jūrų pakraščius 
“ruošimui karo prieš Turki
ją.” New York Times net žy
mi, būk jis jau ten turi tris 
parašiutininkų divizijas už
puolimui ant Turkijos. Atro
do, kad, ką nedarytų Tarybų 
Sąjungoj, tai tūli turčių re
daktoriai vis vien sapnuotų ir 
nemiegodanhi. Mat, jų tikslas 
—skleisti nuodus.

Kelių saugumo direktorius 
Mr. L. B. Yost paskelbė, kad 
į metus laiko automobilių ne
laimės ant mūsų šalies kelių 
padarė virš biliono dolerių 
nuostolių.

Į šį apskaitliavimą neįeina 
žmonių nuostoliai. Vien į sep
tynis mėnesius, 1946* metais 
automobilių nelaimėse buvo 
užmušta 18,280 ir sužeista 
640,000 žmonių.

Šios skaitlinės parodo, kaip 
dar daug reikia Amerikoje 
pataisymo automobilių va- 
žiuotės reikalų. Viena, labai 
daug automobilių savininkų 
neprižiūri savo mašinas, o 
tuomi jie stato pavojun savo 
ir kitų gyvastį. .

Kita, tai tas beprotiškas 
skubėjimas! Labai dažnai ir 
mūsų žmonės, pagauti greito 
ūpo, skubina, tartum siekda
mi greičiau į nelaimę patekti.

★ ★ ★
Iš Švedijos jau praneša, kad 

jos derybos su Sovietų Sąjun
ga dėl prekybos reikalų nei
na sėkmingai. Kodėl? švedai 
sako, viena todėl, kad Wall 
atrytas priešingas, kad Švedi
ja darytų dideles paskolas 
Sovietams, o antra, tai todėl, 
būk Švedijos industrija nepa
jėgtų išpildyti taip didelių už
sakymų. Well, jeigu Švedija

Boston, Mass. — Šeimi
ninkės čia šturmavo bran- 

pasitarna-1 gininkų suruoštą susirinki
mą Faneuil salėje ir priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią,
kad valdžia perimtų mėsos 

'i pramonę į savo rankas. Pa- 
: sirodo, kad gubernatoriaus 
Tobino paskirti inspekto
riai per vieną tik dieną su
rado sandėliuose 6 milionus 
svarų mėsos, kuri buvo lai
koma, belaukiant visiško 
kainų kontrolės panaikini
mo.

New York. — Demokra
tinė miesto tarybos daugu
ma įnešė sumanymą reika
laut, kad šalies valdžia už-

Pusė Turkijos Iždo 
Skiriama Karui

Istanbul, spal. 2. — Tur
kijos valdžia skiria kari
niams reikalams pusę visų 
metinių savo iždo pajamų. 
(Turkija prašė Amerikos ir 
Anglijos patarimų, kaip 
turkai turi atsakyt į Sovie
tų reikalavimą dėl Darda- 
nellų s ą s i a urio. Sovietai 
reikalavo, kad Turkija iš
vien su Rusija sergėtų ir 
gintų tą sąsiaurį.)

grobtų bergždžiai laikomus 
mėsinius galvijus ir sker
dyklas. Taipgi reikalau
jama, kad valstijos guber
natorius Dewey užimtų ir 
pelnagrobių pienines.

(New Yorko sandėliuose 
per dieną surasta bent 33 
milionai svarų mėsos.)

Policija Buožėmis Daužė 
Karo Veteranus ir Kitus 
Judžiu Streikierius

Hollywood, Calif. — 200 
p o 1 i c i n inkų su buožėmis 
žiauriai užpuolė 2,000 strei
kierių prie Metro-Goldwyn- 
Mayer judamųjų paveikslų 
studijų. Streikierių de
monstracijai vadovavo 400 
karo veteranų, tarp kurių 
buvo ir oficierių. Muštynė
se tapo sužeista ir ligoninėn 
nuvežta 7 streikieriai ir ,9 
specialiai policininkai. 13 
streikierių areštuota.

Anglijos Pareigūnas 
Dalyvavo Sukilime 
Prieš Irano Valdžią

London. — Irano valdžia 
pareikalavo, kad Anglija 
atsiimtų savo ambasados 
sekretorių Charlesą A. 
Trottą iš Teherano, -Irano 
sostinės. Trys Irano mi
nistrai sakosi ištyrę ir su
radę, jog Trottas dalyvavo 
suruošime laukinių tautų 
sukilimo prieš Irano val
džią pietinėje to krašto da- 
1 y j e. Anglų k o n sulas 
Gault taipgi prie to prisi
dėjęs.
Sovietai Sako, Amerikonai 
Anglai Laužo Sutartį del

Trieste Savivaldybes
Paryžius. — Sovietų dele

gatai taikos konferencijoj 
kritikavo anglus - ameriko
nus, kad jie dabar ryžtasi 
sulaužyt sutartį, kuri buvo 
padaryta tarp Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Francijos dėlei Trieste 
miesto ir srities savivaldy
bės.

IRANAS BOMBARDUOJA 
SUKILĖLIUS, KURIE ES/ 
ANGLIJOS SUKURSTYTI
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Teheran. — Irano valdžia 
griežtai pareikalavo, kad 
pasiduotų sukilėliai pietinė
je šalies srityje. Valdžios 
lėktuvai bombarduoja ne
pasiduodančius.

Sukilėlių vadai skelbia, 
kad jie įsiveržę į Kazarun 
miestą, svarbų susisiekimų 
centrą, Fars provincijoj.

S u k i 1 ėl i ai tęsią apgulos 
veiksmus prieš uostamiestį 
Bushire.

Maskvos korespondentai 
Irane ne kartą pranešė, kad 
Anglija apginklavo puslau
kinius sukilėlius. Sakoma, 
anglai stengiasi atplėšti tą 
žibalu turtingą Irano plotą 
ir pripažint jį kaip “nepri
klausomą valstybę.”

Amerikos Laivynas Viduržemio
Jūroje Veikia Kaip Policija 

“Tvarkai Prižiūrėt” Europoj
Washington.— Jungtinių 

Valstijų karinio laivyno se
kretorius Forrestal pareiš
kė, jog Amerikos karo lai
vai Viduržemio Jūroje vei
kia kaip policinė jėga Eu
ropoj. Jie ten pasiųsti, kad 
“pastiprintų karines talki
ninkų jėgas (amerikonų ir 
anglų), kad paremtų kari-

pasirinks Wall strytui vergavi
mo politiką, tai tas nieko ge
ro nesiūlo jai pačiai.

Kongreso Komite
tas Perša Pasaulinę 
Karinę Šnipijadą

Washington.*— Jungtinių 
Valstijų kongreso karinis 
komitetas pagamino planus 
įsteigti Amerikos šnipų 
tinklą ištisame pasaulyje ir 
taipgi įvesti dvigubą seklių 
sistemą, kad vieni šnipai 
kitus - šnipinėtų. Kongresi
nis komitetas -prašys, kad 
visas kongresas užgirtų to
kį šnipijados planą.

Komiteto advokatas H. 
R. Burton sakė, jog labiau
siai bus šnipinėjami atomi
niai darbai ir slapti ginklai 
įvairiose šalyse.

Sniegas New Yorko ir 
Penna. Valstijose

Albany, N. Y. — šiauri
nėje New Yorko valstijos 
srityje, ypač arčiau Kana
dos, prisnigo iki 12 colių 
sniego. Franklin ir St. 
Lawrence apskrityje snie
gai suparalyžiavo automo
bilių važiuotę ir aplaužė 
medžius. Griūdami me
džiai suardė elektros laidus 
Malone ir Potsdam mieste
liuose ir pakrikdė elektros 
šviesą. Šiaurinėje Pennsyl- 
vanijos dalyje kai kur taip
gi pasirodė sniegas.

New York. — Sustreika
vo auto-busų konduktoriai 
Staten Islande.

nę talkininkų vyriausybę ir 
apgintų Jungtinių Valstijų 
reikalus ir politiką toje sri
tyje.”

Viduržemio Jūroje (Grai
kijos, Turkijos ir Italijos- 
J u g o s 1 avijos) apylinkėse 
dabar manevruoja divizija 
Amerikos šarvuotlaivių, 
būrys naikintuvų ir pagal
binių laivų ir didžiausias 
lėktuvlaivis Franklin D. 
Roosevelt.

ORAS. — Būsią šilčiau.

AMERIKOS ŠARVUOTIS į 
“SVEČIUS” TURKIJON

Rekordinis Ameri
kos Bombanešio Žy
gis iš Australijos

Columbus, Ohio. Dvi- 
motorinis Amerikos laivy
no bombanešis Truculent 
Turtle vienu pradėjimu at
skrido čia antradienį iš 
Perth, Australijos. Per 55 
valandas jis atliko 11,236 
mylių kelionę, viršydamas 
visus pirmesnius tolimųjų 
lėkimų rekordus be susto
jimo.

Bombanešį vairavo ketu
ri oficieriai pakaitomis, po 
4 valandas, taip kad jie ore 
nepavargo ir skrisdami ga
na pasilsėjo.

Prašo Bent Sušaudyt, 
0 Ne Kart Nacius

Washington. — Cordell 
Hull, buvęs valstybės sekre
torius Roosevelto valdžioje, 
dabar sunkiai sirgdamas, 
atsišaukė i didžiuosius tal
kininkus, kad jie būtinai 
veiktu išvien dėlei taikos 
išlaikymo. Savo pareiški
me Bethesda ligoninėje,

Anglai ir Amerikonai Norį 
Paverst Trieste į Savo 
Karinę Bazę Adriatike

Paryžius, spal. 2. — Ju
goslavijos delegatas taikos 
konferencijoje kaltino Am
eriką ir Angliją, kad jodvi 
siekia paverst Trieste uos
tą į karinę savo bazę, kad 
galėtų viešpatauti Adriati- 
ko Jūroje ir grasinti liau
diškai Jugoslav i jai. Jis 
taipgi įtarė, kad Anglija ir 
Amerika laužo keturių di
džiųjų sutartį dėlei Triesto 
savivaldybės.

Fašistinė Ispanija 
Priimama į Jungi. 
Tautu įstaigas

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų ekonominė 
ir socialė taryba dauguma 
balsų priėmė Franko Ispa
niją į Tarptautinio Preky
bos Rūmo patariamuosius 
narius ir į Tarptautinę Ci- 
vilės Orlaivininkystės Or
ganizaciją. Sovietų atsto
vas Feonovas reikalavo iš
braukt Ispaniją iš tų įstai
gų. Sovietų reikalavimas 
atmestas 13 balsų prieš 3.

Hull išvakarėse jo 75 metų 
amžiaus sukakties sako:

“Nuo pat juodžiausių ka
ro dienų dar nebuvo tokio 
didelio reikalo, kaip dabar, 
veikti drauge Jungtinėms 
Valstijoms, Didžiajai Brita
nijai, Sovietų Sąjungai, 
Chinijai ir Francijai.

“šios tautos turi specialę 
atsakomybę pasiekti ir iš
laikyti vienybę savo tarpe 
ir bendradarbiauti vienos 
su kitomis. Tatai turi būti 
vyriausia valstybes vyrų 
pareiga.

“N e a p sakomai pragaiš
tinga nelaimė įvyktų, jeigu 
šios tautos nesutaikomai 
nusistatytų viena prieš ki
tą.

“Nežiūrint, kaip sunkus 
būtų uždavinys, bet jeigu 
didžiosios tautos susitartų 
ir išvien veiktų, tai būtų 
vilties, kad mūsų laimėtos 
karinės pergalės gali būti 
paverstos į pastovią taiką.

“Visa žmonija bus amži
nai dėkinga tokiem valsty
bes vyram, kurie nesvyruo
dami eis šiuo keliu.”

Hull serga pavojingai, jei 
ne mirtinai. Galimas daik
tas, kad šį pareiškimą jisai 
taikė, kaip savo testamen
tą Amerikai ir pasauliui.

New York. — Nutarė 
streikuoti 750 tekstilės dar
bininkų, dažančių medžia
gas moteris kiem drabu
žiam.

Laivynas Ruošiamas 
Atominiam Karui

Washington, spal. 2. — 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė planuoja pasiųst bent 
vieną savo šarvuotlaivį 
Turki jon, girdi, “į svečius 
dėlei mandagumo.”

Politiniai tėmytojai sako, 
tas karo laivas būtų siun
čiamas “moraliai” pastip
rint Turkiją prieš Sovietų 
Sąjungą.

I I

Berlin, spal. 2. — Nu- 
smerktųjų pakart nacių va
dų advokatai rašo apeliaci
ją karinei talkininkų kont
rolės tarybai Berlyne, kad 
sumažintų Nurnbergo teis
mo sprendimą G o e ringui, 
Keiteliui ir kitiems; prašo 
bent sušaudyt juos, o ne 
kart. — Sušaudymas laiko
mas garbingesne mirties 
bausme, negu pakorimas.

Nurnberge daroma pasi
ruošimai pakart nusmerk- 
tuosius spalių 16 d.'

Maskva. — Sovietų pilie
čiai kalba, kad visi Num
ber ge teistieji nacių vadai 
turėjo būt pakarti.

ATOMINIAI DARBININKAI 
PASIRINKO CIO UNIJĄ

Oak Ridge, Tenn.—Val
dinė Darbo Santykių Tary
ba pripažino CIO uniją, 
kaip atstovę visų darbinin
kų, kurie dirba čionaitinia- 
me atom-bombų medžiagos 
fabrike Carbide and Car
bon Chemicals. Nes val
džios prižiūrimuose balsavi
muose dauguma darbininkų 
pasirinko CIO uniją.

ARKIVYSKUPAS AGITA
VO PRIEŠ TITO

Zagreb, Jugoslavija. — 
Teisme prieš katalikų ar
kivyskupą Al. Stepinacą bu
vo parodytas ir “ganytojiš
kas” jo laiškas prieš Jugos
lavijos žmonių valdžią, va
dovaujamą maršalo Tito. 
Tuo laišku jis Jcurstė para
pijiečius priešintis Tito vai- ■ 
džiai.

San Francisco, Califor
nia, spal. 2. — Admirolas 
Halsey sakė Amerikonų Le
giono (veteranų) suvažia
vimui, kad Jungtinės Vals
tijos turi vis stiprint savo 
karinį laivyną ir pertaisyt 
laivus taip, kad jie tiktų 
atominiam karui.

(Jau iš pirmiau žinoma, 
kad įvairūs Amerikos karo 
laivai pertaisomi dėlei ato
minių pabūklų.)

Ed. Hoover Plūsta Komunistus ir 
Apgailestauja, kad Amerika 

Pripažįsta Tautų Lygybę
San Francisco, Calif. —| kairiąsias darbo unijas, kai 

Valdinių seklių direktorius i kurias bažnyčias ir laik- 
J. Edgar Hooveris reikalą- j raščius, įtardamas, kad jie 
vo atimt pilietines teises iš ir jos veikią kaip komunis- 
k o m u n i s tų. Kalbėdamas tų “palydovai.” Jis apgai- 
Amerikonų Legiono (vete-; lestavo, kad Amerikoj “pa- 
ranų) suvažiavime, jisai kenčiami visų tautų žmo- 
piešė “velniškus pavojus,” nes,” o tuom, pasak Hoove- 
kuriais komunistai, girdi, rio, naudojasi komunistai, 
gręsią “amerikiniam gyve- ------------------
nimo keliui,” veikdami iš Pitsburgh, Pa. — Tęsiasi 
vidaus unijose ir kt. orga-: elektros darbininkų strei- 
nizacijose. kas, kuris sustabdė ir gat-

Kartu Hooveris puolė i vekarių judėjimą.



•w

Antras Puslapis Laisve—Liberty, LitKuanian Daily

'.#1

Ketvirtadienis, Spalių 3, 1946

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878 \

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

President.....................................  Jos. Weiss
Secretary Treasurer.................... — D. M. Sholl
Editor..........................  Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................................ $6.50
United States, six months....................................... $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ................. -v................ $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ............. J............. $3.75
Canada and Brazil, per year .............    $7.00
Canada and Brazil, six months... ........ —------ $3.75
Foreign countries, per year...........$8.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of Maxell 3, 1879.

Vietoj Kryžiaus—Kardas
Daugeliui Vatikano kardinolų ir vyskupų geriau tik

tų prie šono prisikabinti kardą, o į ranką pasiimti Hit
lerio “bibliją” apie nacizmą, negu aiit krūtinės pasika
binti kryžių.

Jie, vietoj skelbti artimo meilę, vietoj stoti už Die
vo prisakymą “neužmušk,” skelbia kitiems žmonėms ne
apykantą ir veda propagandą už naują karą, kuriame 
būtų milionai žmonių išžudyti! Tai aiškiausiai parodo 
katalikiškos bažnyčios galvos Lenkijoj, Jugoslavijoj ir 
kitur. Net Jungtinėse Valstijose, kur katalikai sudaro 
mažumą gyventojų, o pažiūrėkime, kaip popiežiaus iš
kepti kardinolai, Spellmanas, Stritchas ir kiti, niekina 
kitus žmones ne vien mūsų šalyj, bet ir kitose.

Jugoslavijoj suimtas Zagrebo arkivyskupas Aloizas 
Stepinač. Jis ir tūli jo “broliai Kristuje” kaltinami vei
kime išvien su Hitlerio ir Mussolinio gaujomis prieš Ju
goslavijos liaudį. Jie verbavo gaujas į Hitlerio sėbrų 
Ante Pavelič’io ir ustašių (fašistų) eiles. Prieš arki
vyskupą tiek daug iškelta apkaltinimų, kad jis negali 
išsiteisinti, tai teisme pareiškė:

“Tai buvo mano šventa pareiga, kaip ir Dievo, pa
gelbėti ir priešams...”

Jis teisiamas ne todėl, kad buvo katalikiškas arki
vyskupas, kad tikėjimiškas pareigas atliko, bet todėl, 
kad veikė išvien su naciais prieš savo šalies liaudį ir tau
tos laisvę.

Jugoslavijoj yra stačiatikių, katalikų, musulmanų 
ir kitų tikėjimų žmonių ir niekas jų nepersekioja. Ju
goslavijos vyriausybės vadas maršalas Tite pareiškė:

• “Religijos skelbimas nėra jokis prasižengimas mū
sų šalyj.... Bet mes areštavome Stepinačą už antiliau- 
dišką ir antivalstybinę veiklą ir mes ir ateityj areštuo
sime kiekvieną, kuris veiks prieš šalies tvarką, nepaisant, 
ar jis bus paprastas pilietis, ar kunigas.”

Todėl kardinolo Stritcho ir kitų pasakos, būk Ju
goslavijoj persekiojama religijd, yra neteisybė. Jie tei
siami ne už religiją, bet už hitlerinę veiklą, už priešvals
tybinę veiklą. y*~

Turkija Karo Provokatoriaus Rolėj
Turkijos fašistinis režimas tęsia karo provokacijas 

prieš Tarybų Sąjungą, — tas pačias provokacijas, ku
rias ji darė dar 1941 metais, kada ten Hitlerio atstovu 
buvo von Papenas.

Tarpe Turkijos ir Sovietų Sąjungos yra du klausi
mai, dėl kurių eina ginčai. Vienas, tai Dardanellų ir 
Bosforo pertakos klausimas, o kitas, tai dėl armėnų ir 
gruzinų tautų, kurias turkai pavergę ir terorizuoja.

Dardanellai ir Bosforas, tai vandens kelias į Juo
dąsias Jūras ir iš jų. Nei vienas sąžiningas žmogus ne- 
užgincys, kad tas kelias yra labai svarbus Tarybų Są- 
jungai. Jos Juodųjų Jūrų pakraščiai sudaro 1,350 my
lių, jos prieplaukos — Odesa, Sevastopolis, Kerčas, Ba- 
tumas ir kitos, gali priimti iš pasaulio laivus, arba į jį 
pasiųsti tik per tas vandens pertakas. Dardanellai ir 

‘ Bosforas yra svarbesni Sovietų Sąjungai, negu Jungti
nėms Valstijoms Panamos Kanalas. Sovietai siūlo, kad 
tų pertakų klausimo reikalą išspręstų visos tos valsty
bės, kurios prieina prie Juodųjų Jūrų, tai yra SSSR, Tur
kija, Bulgarija ir Rumunija. Kad prie apsaugojimo 
pertakų būtų prileista ir Sovietų Sąjunga.

Turkija tam priešinga. Ji sau į talką kviečia An
glijos imperialistus. Ji net sutinka, kad Jungtinės Vals
tijos ten dalyvautų ir nori vėb sėdėti apsižergusi ant tų 
pertakų.

Kas liečia armėnų ir gruzinų tautas, tai kiekvienas 
civilizuotas žmogus žino tą baisią istoriją,, kaip per šimt
mečius turkai naikino tuos žmones. Vien 1914-1918 me
tais jie paskerdė virš 1,000,000 armėnų ir gruzinų!

Kaip žinia, dalis armėnų ir gruzinų yra Tarybų Są
jungoj, ten jie turi savo tarybines respublikas. Taigi, ir 
tie armėnai ir gruzinai, kurie yra turkų nelaisvėj, nori, 
kad jiems leistų apsijungti su jų broliais, kurie gyvena 
tarybinėj tvarkoj. Seniau tam pritarė Amerikos demok
ratijos vadai, bet ne dabartiniai su Mr. Byrnes’u prieša
kyje.

Taigi, Tarybų Sąjungos reikalavimai Turkijai yra 
rimti ir su jais reikia skaitytis. Jokios Amerikos karo 
laivų demonstracijos arba britų karo eskadrų vizitai į 
'Į’urkiją tų klausimų neišspręs.

Turkija, kuri karo sąlygose padėjo Hitleriui ir Mus- 
soliniui, kuri kada ją ragino Anglija ir Jungtinės Valsti
jos išstoti prieš Hitlerį,.sakydavo, “Negaliu, mano armi
ja neparuošta, man stoka ginklų,” dabar karą provo
kuoja, siųsdama savo karo lėktuvus į Sovietų žemę, o jos 
vadai šaukia: “Lai Sovietai pabando, mūsų armija pa
rodys Raudonajai Armijai... Turkija į penkias minu
tes gali būti gatava karui prieš Sovietus!”

Žinoma, taip kalbėti gali tik toki sutvėrimai, kurie 
neatsako už savo žodžius. Bet turkai fašistai nuo kalbų 

•gali eiti prie veikimo. Jie gali išprovokuoti “incidentus”

K. P. NACION. TARYBOS 
PAREIŠKIMAS DĖL KAI

KURIŲ NARIŲ PAŠA
LINIMO

Pastaruoju laiku iš Jung 
Valstijų Komunistų Parti
jos eilių tapo pašalinta ke
letas asmenų, — Vern 
Smith, Bruce Minton, Ruth 
McKenney ir. William F. 
Dunne. Tuo reikalu Parti
jos Nacionalė Taryba išlei
do špecialį pareiškimą, nu
rodantį, kodėl tai buvo pa
daryta.

Paminėtieji asmenys, sta
tydamiesi pernelyg “kai
riais”, puolė Komunistų 
Partijos vadovybę, šmeiž
dami vadovaujančius parti
jos asmenis, ir tuo būdu pa
rodė, kad jų buvimas komu
nistinės partijos eilėse yra 
niekaip nesuderinamas su 
jų kenksmingais veiksmais.

Vienas dalykas privalo 
būti aiškus: kiekviena ko
munistinė partija, nepai
sant, kur ji veikia, visuomet 
privalo kovoti prieš viso
kius politinius nukrypimus, 
vyriausiai: prieš dešinumą 
ir “kairųjį” sektantizmą. 
Ablu nukrypimai lygiai pa
vojingi ir prieš abu partija 
privalo nuolat stovėti sar
gyboje.

1945 m. liepos menesį 
Jungtinių Valstijų Komuni
stų Partija buvo sušaukusi 
nepaprastą savo suvažiavi
mą, kuriame vienbalsiai bu
vo pasmerktas Earl Brow- 
derio revizionizmas. Šis su
važiavimas tuomet nutarė 
paaštrinti kovą prieš deši
nįjį revizionizmą ir prieš 
“kairųjį” sektantizmą, ne
paisant, kaip ir kur jis pa
sireiškia.

Dabar Nacionalės Tary
bos pareiškime skaitome:

“Smith, Minton, McKen
ney ir Dunne, taipgi jų pa
drikę pasekėjai, vienoje ar 
kitoje formoje vedė opozici
nę kovą prieš partiją nuo 
nepaprasto suvažiavimo įvy
kimo. šitie anti-partiniai ele-|>vecĮama laiku ir tam tikro-

da fašistai, jų pakalikai, vi
sokį socialistai ir trockistai

j e atsiranda vienas kitas 
“kairusis” sektantas, nepa
sitenkinęs vienu ar kitu da
lyku, kuris bando prisidėti 
prie to reakcijos choro. Aiš
ku, partija neprivalo to tole
ruoti ir netoleruos.

Nacionalė Taryba ragina 
visus komunistų partijos 
narius pakelti savo ideolo
ginį lygį, studijuojant mūsų 
partijos istoriją ir bendrai 
šarvuojantis marksizmu - 
leninizmu; susipažinti su 
kitų kraštų komunistinių 
partijų istorija, taipgi su 
pagrindiniais organizaci
niais partijos principais.

“Pašalinimas šitų anti-par- 
tijinių elementų, paraduo
jančių ‘kairiuose kostiumuo
se,’ toliau sako pareiškimas,

“susiras pilną pritarimą mū
sų nariuose, kurie, atsipalai- 
doję nuo browderizmo, nuo
lat kovos prieš tuos, kurie 
puola partiją iš kito šono. 
Tai yra žingsnis, kuris pada
rys partiją budresne ne tik 
prieš ‘kairiuosius’ nukrypi
mus, bet taipgi ir prieš deši
nįjį revizionizmą. . . Jų pa
šalinimas iš mūsų eilių yra 
pergalė partijai, darbininkų, 
klasei, kūrimui anti-fašistinės 
ir anti-imperialistinės koali
cijos, taipgi visoms mūsų 
krašto socializmo jėgoms.”

Niekais Nuėjęs Žygis

žimu mūsų partijos ir-.josios 
vadovybės falšyvais kaltini
mais, būk ši savo nusistaty- aitriai puola partijos vado- 
me ir darbuose ‘dar vis yra Vybę, tai ir pačioje partijo-

Pasirodo, kad šitie asme
nys palaikė ryšius, kaip nu
rodo pareiškimas, su jau 
seniau išmestaisiais rene
gatais, tokiais kaip Sam 
Darcy, Lyle Dowling ir 
Charles Keith ir jie susuko 
anti-partinę * grupę kovai | 
prieš partiją ir jos vadovy
bę. O jeigu jiems tai pavy
ko padaryti, tai tik vyriau
siai dėl to, kad tūlos parti-1 m n r,i •• i . - Fv, Tai iusu Pauliauspasimo-ios sekcijos nekreipe uzten-i .. J C ... .
kainai dėmesio į nepaprasto Jima8. ™lrĮlskal
partijos suvažiavimo nuta- 8varbl? laimėjimų Lietuvos 
rimus, jog reikia griežtai b^ ai Laisves piknike, atsi
kovoti tiek prieš dešinumą,! buvusiame 1 d. rugsėjo 
kaip lyginai ir prieš “kai- i Philadelphijoj, baigėsi nusi- 
rų jį” sektantizmą. Tūli j vylimu, kaip ir visi pro-na-
partijos veikėjai, mat, darĮcių žygiai. Dalyvaudamas 
vis manė, būk “kairusis” i piknike, galutinai įsitiki- 
sektantizmas nėra jau te
kis pavojingas, kaip, saky
sime browderinis revizio
nizmas.

Kodėl į tuos du nuolati
nius pavojus tūli partijos 
veikėjai kai kur nekreipė 
užtenkamai dėmesio ? To
dėl, kad jie neužtenkamai 
susipažinę su partijos nu
sistatymu, su komunistinio 
judėjimo istorija pasaulyj 
ir bendrai su marksiz
mu - leninizmu, sako parei
škimas. Tie draugai yra 
pasiaukoję, lojalūs, ištikimi 
partijai, tačiau jiems stoka 
gilesnio prasilavinimo ir dėl 
to reikia dėti pastangų, kad 
jie prasilavintų, pagilintų 
savo marksistinį - leninisti- 
nį žinojimą. Be to, tenka gi
liau pažinti komunistinio 
judėjimo organ izacinius- 
principus, pricipus demok
ratinio centralizmo, kuriuo 
remiasi komunistinis judė
jimas. Partijoje privalo bū
ti savikritikos, tačiau toji 
savikritika ir kritika neturi 
išeiti iš demokratinio .cent
ralizmo ribų, ji turi būti

mentai turi bendrą kovos 
prieš partiją liniją — liniją, 
kuri galimą pavadinti pu
siau - trockizmu ir beprinci- 
piniu kairiuoju avantiūriz
mu. Savo ardančiuose veiks
muose jie siekėsi panaudoti 
partijos atmetimą browder- 
istinio revizionizmo (skelb- 
damiesi, būk jie esą tikrais 
browderizmo priešais) šmei-

je vietoje, — negalima da- 
leisti, kad tuo principu rem- 
dąmiesi, visoki anti-parti- 
niai elementai galėtų plūs
ti, niekinti, bjaurioti parti
jos vadovybę ir visus atsa
kingus draugus.

Pareiškimas nurodo, kad 
šiuo metu, kada reakcija 
šalyje kelia savo galvą, ka-

LAISVES VAJUS
Gavimui Nauju Skaitytoje

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
KARTU UžTIKRINIMA’S DIENRAŠČIUI

LAISVEI 1947 METAMS BIUDŽETO
Daugelis senų vajininkų stojo į kontestą. Tačiau 
ne visi, kuriuos esame pakvietę. Prašome kolonijųdar 

veikėjų darbuotis, kad sudarius kuo plačiausius būrius 
vajininkų. Svarbu gauti naujų skaitytojų, svarbu, kad 
kiekvienoje kolonijoje būtų ruošiami parengimai užtik
rinimui dienraščiui Laisvei 1947 metų biudžeto. Taipgi 
norime, kad kiekvienas dienraštį Laisvę mylintis žmo
gus pataptų Laisvės bendrovės šėrininku. Kurie jau esa
te šėrininkais, jei išgalite, įsigykite po daugiau šėrų.

Aktualiu darbu vajuje pasirodė šie kontestantai:
Punktų 

148 
55 
54 
52 
26 

viė-
nas

A. Matulis, Jersey City ...................... .
S. Puidokas, Rumford ........................................
A. Balčiūinas-Geo. Kuraitis, Brooklyn ........... .
V. J. Valaitis, New Britain, Conn. .....................
P. Baranausks-J. Moekaitis, Bridgeport .........
Nuo biudžeto užtikrinimui fondo bus duodama
purtktas nuo 50c. Tačiau tie punktai bus priskaiyti 

tiktai pabaigoje vajaus. Dabar ir visu vajaus laiku punk
tai yra skaitomi tik už prenumeratas.

Brooklynas biudžeto užtikrinimui jau turi $25.00.
Prašome turėti mintyje .šį dalyką: kas pirmas pra

deda bėgti tą sunkiau yra pralenkti. Nesi vėlinkite stoti 
j kontestą.

prieš Sovietus. Jie mano, kad galėtų į karą įtraukti savo 
pusėn Angliją ir Ameriką ir taip užkarti (jnums naujas 
karo nelaimes. . - ’ . .

nau, kad net ir gamtos prie
lankumas bolševikam neap
sakomai didelis. Nežiūrint 
to fakto, kad visi probaš- 
čiai, jų gaspadinės, zakris
tijonai, davatkos, pro-nacių 
generolai ir visas vaiskas 
meldėsi, kaip mokėjo, troš
ko, kiek pajėgė, kad ant bol
ševikų pikniko gamta už
griūtų visa savo rūstybe— 
■viską ardančia perkūnija ir 
tvanišku lietum,—bet įvyko 
kaip tik priešingai.

Iš to jūsų Paulius daro iš
vadą, kad mūsų probaščiai 
savo sielas turi sutepę la
bai sunkiais smertelnais 
griekais, nes tik didelių 
griešininkų maldų Dievas 
neišklauso. Diena dėl bolše
vikų pikniko buvo parinkta 
brili j antiškai graži. Saulė 
savo gaivinančius spindu
lius bėrė ant bolševikų gal
vų, per visą ištisą dieną be 
jokios pertraukos. Gamta 
visas tos dienos grožybes, be 
jokios išimties, atidavė bol
ševikams. Nei geriausia 
moTina, nieko geresnio ne
būtų galėjus duoti savo my- 
limiausiem vaikam! Užtai 
ir žmonių į pikniką prigu
žėjo net iš septynių ar iš 
aštuonių valstijų.

Jūs mano mieliausi pro- 
naciai, kad jūs būtumėte 
pamatę, daugiau ne kaip a- 
kimi gali užmatyt, žmonės 
tik vilniuoja, tik juda, liū
liuoja, kaip plačiausia dirva 
gražiausių kviečių. Visa
pusiai žvelgiąs čia jum per
statomą sceną, net. nudžiu
gau, kad jūs nematėte šito 
bolševikų pasisekimo, nes 
kurie turite kokį širdies ne
galavimą, būtumėt susilau
kę katalikiškų pasekmių iš 
pavydo. Net jūsų Paulius, 
kuris turi teisę didžiuotis 
kietu užsiartavojimu pakė
lime gyvenimo nepasiseki
mų, o vis dėlto negalėjo ne
jausti pavydo pasekmių.

Kas liečia jūsų Paulių, 
kaipo privatinį asmenį, tai 
atsilankymu į bolševikų 
pikniką likausi iš visų pu
sių patenkintas, taip, kad 
rūgoti už ką nors nėra nei 
mažiausios priežasties. Pik
ui kieriai jūsų Paulių priė
mė didžiausiu atvirumu ir 
prieteliški pasikalbėjimai 
nenutrūkstamai tęsėsi iki 
pat pabaigai pikniko. Bet 
su pro-nacių reikalu, tai iš
ėjo tikra velniava. Jūsų 
Pauliui, lyginai tai svočiai 
svotas—vis knita, kaip čia 
prieiti prie Lietuvos bylos 
ir pradėti apsakinėti pro- 
nacių sopulius pikniko daly
viams. Kad neįkišt pirštų 
kur sugnyba, sumaniau pa
tirti, koks pas bolševikus 
nusistatymas link poniško 
svieto. Pasirinkau malonios 
išvaizdos bolševikę, manda
giai atsiprašiau už jos su
trukdymą ir* pradėjau pasi-

(Feljetoną s)
kalbėjimą: Sakau, maloni 
ponia būsiu labai dėkingas' 
už jūsų man suteiktą malo
numą, jeigu man nurodysi
te, kur čia pas jumis ran
dasi garbės svečių stalas? 
Moteriškė, slėpdama savo 
nuostabą, įsmeigė akis į jū
sų Pauliaus fizionomiją.

— Ar tamistai pirmu 
kart pasitaiko dalyvauti 
mūsų parengime? — su 
šypsą lūpose pasiteiravo 
moteris.

— Tikrai atspėjote, ger
biama ponia, — atsakiau 
jai.— Bolševikų parengime 
atsiradau verčiamas labai 
svarbių reikalų, surištų su 
Lietuvos byla ir dėl to rei
kalo noriu susipažinti su 
bolševikų garbės nariais.

Moteris, žiūrėdama į ma
ne su ta pačia nuostaba, 
mandagiai paprašė:

— Gerbiamas tamista, 
malonėkite plačiau paaiš
kinti jūsų identifikaciją, 
kas, kaip, kodėl, ir tam pa
našiai.

—Dovanokite, gerbiama 
ponia, labai nužemintai at
siprašau, mat, iš didelio 
strioko ir nepaprasto susi
jaudinimo, visai užmiršau 
atsirekomenduoti. Esu pa
sišventęs pro-nacinių “prin
cipų” populerizuotojas Pau
lius, darbuojuosi ant pro- 
nacinės dirvos be jokio at
lyginimo, vien tuo sumeti
mu, kad prailginti gyveni
mą dr. Grigaičio, K. Kmito, 
St. Michelsono ir kitų senų 
pro-nacių.

— Dabar suprantu, po
nas Pauliau, su kuom turiu 
reikalą. Pas bolševikus ne
rasite .to, kas yra pas pro- 
nacius. Pas mus visi paren
gimų dalyviai būna lygūs 
garbės svečiai ir niekam 
specialių stalų neruošiam.

— Nesuprantu, maloni 
ponia, kokia čia jūsų sve
čiam gali būti garbė, jeigu 
jūsų svečiai visi pasimoka 
už suvartotą štofą ir patys 
sau pasitarnauja? Pas pro- 
nacius tai visai kas kita. 
Garbės svečiai skiriasi nuo 
paprastos publikos, kaip 
smala nuo medaus. Pro-na- 
cių parengimuose garbės 
svečiam būna paruošti spe
cialūs stalai, pirmutinėje 
vietoje ir gražiausiai iš
puošti. Garbės svečiais pas 
juos būva tik tie, kurie pri
vilegijuoti. Koks skurdžius 
jų tarpan nepateks. Tik to
kios aukštos - asabos, kaip 
vadai, kunigai, advokatai, 
kongresmanai, valdininkai, 
kad ir nelabai aukštų vie
tų, bile tik prižada atiduo
ti pro-naciam Lietuvą. Pas
kui seka- virš minėtų ponų 
giminės, giminių giminės, 
pažįstami ir pažįstamų pa
žįstami. Visi šitie garbės 
svečiai pas juos geria ir 
valgo, kiek tik telpa, o daž
nai net ir daugiau, negu 
telpa ir už visas tas vaišes, 
nemoka nei cento, nei dė
kui niekam nepasako. Tikė- 
sitem man, ponia, ar ne, ale 
tokiam dideliaųi piknike, 
kokį čia pas jumis matau, 
pro-nacių garbės svečiai 
būtų tiek prisiriję, kad juos

reikėtų nešte išnešti.
Bolševike, ramiai išklau

sius jūsų Pauliaus pasako
jimą, palingavo galvą (tik 
negalėjau suprasti, ar su 
užuojauta, ar su pasityčio- ■ 
jimu) ir lėtai pasakė:

— Neščėslyvas svietas. 
Argi jūs, ponas Pauliau, 
nesuprantate, kad tie jūsų 
garbės svečiai suėda visą 
uždarbį pro-nacių parengi
mų? — Taip, miela ponia, 
pro-naciai tą labai gerai 
žino, bet atsižvelgiant į tai, t 
kad laike tokių puotų, tie 
garbės svečiai labai smar- < 
kiai vaduoja Lietuvą, į 
druzgus prakeikia bolševiz
mą ir bolševikus, o ir Vaka
rų demokratijom ne mažai 
kliūva už jų nerangumą su 
atomine bomba, tai jiems 
apsimoka. Pro-naciai su 
garbės svečiais iš vienos 
pusės pralaimi, o iš kitos 
laimi. Kada parengimo ko
misija išduoda raportą, 
pranešdama, kiek parengi
mas davė nedateklių, tai 
pagal nedateklių didumą, 
rokuojama, koks skaitlius 
atsilankė garbės svečių ir 
dėl to lermo niekas neke
lia.

Jūsų Pauliui pabaigus 
aiškinti, kokia tvarka pas 
pro-nacius, bolševike gar
siai nusijuokė ir pridėjo:— 
Tai kokia būtų nauda pro- 
naciam iš Lietuvos, jeigu 
ir gautų, garbės svečiai su
ėstų Lietuvą, kaip dabar 
suėda parengimų uždar
bius, o eiliniam pro-naciam, 
apart darbo, nieko daugiau 
neliktų?

Šitoji paskutinė bolševi- 
kės pastabą, jūsų Paulių 
'nutrenkė nuo pro-nacinio 
žirgo. Dabar pasidarė aiš
ku, kad net ir su jūsų Pau-. 
liaus liežuviu, bolševikam 
ponų įpiršti negalima. Jie 
ponam kitokio vardo netu
ri, kaip parazitai ir tiek.

Tokiose aplinkybėse atsi
radus, jūsų Paulius supra
to, kad drumsti įsilinksmi
nusių piknikierių nuotaiką 
su pro-nacių bėdomis, būtų 
lygus netaktas, kaip velnio 
su purvinom kojom lipimas 
ant altoriaus. Prisižiūrėjus 
į besilihksminančius bolše
vikus, jūsų Paulių prislėgė 
juodos mintys, mieli pro- 
naciai. Prisiminė pabėgėliai, 
subrukti į žardžius, viena 
akim žiūrinti į Lietuvą, kita 
į demokratijas, nesvietiškai 
pasiilgę parako dūmų ir 
kraujo garų, rodosi nesu
lauks rytojaus. Tai vėl dr. 
Grigaitis, kaip tik tą pačią 
dieną skerečiojantis prieš 
bolševizmą Bostone. O bol
ševikai, rodosi, sėdėdami 
ant pat viršūnės pasaulio, 
baliavoja, kaip per Vely
kas! Nieko tu jiem negali 
padaryti. Vienok nenusi
minkime dėl laikinų* nepasi
sekimų. Bus kitas metas, 
bus kitas piknikas ir jeigu 
tiktai kas liežuvio nepar 
kiš, jūsų Paulius bus gė
riku pasiruošęs ofensyvui ’ 
prieš bolševikus. Linkėda
mas ištvermės, liekuosi,

Paulius.

KififliK



•k f

Ketvirtadienis, Spalių 3, 1946

Kaip Partizanai Kariavo
Laike karo prieš sužvėrė

jusius hitlerininkus dažnai 
girdėjome ir skaitėme apie 
partizanų kovą Lietuvoj, 
Baltarusijoj, Ukrainoj, Ju
goslavijoj ir kitose šalyse. 
Prie kokių sąlygų veikė 
partizanai? Kokią reikšmę 
turėjo į karo laimėjimą jų 
kova? Kokios taktikos par- 
tiznai laikėsi? Kodėl prie
šas negalėjo jų nugalėti? 
Šie ir panašūs klausimai 
karo sąlygose nebuvo mums 
—amerikiečiams — labai 
aiškūs.

Bet dabar, po pergalės, 
partizanų kovą jau nušvie
tė visa eilė gan stambių vei
kalų, kurie yra parašyti 
partizanų vadų arba kar
tu su partizanais veikusių 
rašytojų. Sovietų Sąjungoj 
pasirodė sekami stambūs 
veikalai: “Priešo Užnuga
ry j’’ — bendras kelių rašy
tojų veikalas; “Su Partiza
nais” — V. Nazarovo; Uk
rainai Partizanai,” — L. 
Korobovo; “Partizano Už
rašai,” — P. K. Ignatovo; 
“Smolensko Miškuose,” — 
T. Logunovo; “Nuo Putiv
lio iki Karpatų” — S. A. 
Kovpako, ir kiti.

Šį kartą peržvelgsime ge
nerolo - majoro S. A. Kov
pako veikalą, kuriame jis 
apibūdina kovas nuo hit
lerininkų įsiveržimo į Tary
bų Sąjungą iki jų išvijimo 
iš jos teritorijos.

Partizanai, Tai Liaudis
Kodėl Sovietų Sąjungoj 

išsiplėtė masinė partizanų 
kova, kuri sukaustė išti
sas Hitlerio armijas, ir 
kodėl Vokietijoj naciai ne
galėjo išvystyti partizaptf 
kovos? č

Kad partizanai galėtų 
priešo užnugary j veikti, 
tai jie turi būti apsupti vie
tos gyventojų meile, kurie 
teikia partizanams maisto, 
žinių, padeda kaip tik gali, 
mobilizuoja naujus rekru
tus partizanų būrių papil
dymui, o partizanai .gelbsti 
gyventojams — apgina juos 
nuo nacių apiplėšimo, ir tt.

I š s i p 1 ėtimas partizanų 
masinės kovos Tarybų Są
jungoj dar kartą parodė, 
kad tarybinė santvarka yra 
pati demokratiškiausia, kad 
ją liaudis myli, už ją kovo
ja, jos žmonėmis pasitiki. 
Tarybų Sąjungoj liaudis ir 
partizanai, tai vienas ir tas 
pats, su vienodais tikslais ir 
siekiais. Hitleriškoj Vokie
tijoj to negalėjo būti, nes 
nacių partija buvo svetima 
masėms.

Tarybų Sąjungoj partiza
nų veikimas nebuvo pripuo
lamas, bet buvo planingai 
paruoštas Komunistų Par
tijos, vietos Sovietų val
džios ir Raudonosios Armi
jos komandos.

Generolas - majoras 
Kovpakas pradėjo veiklą 
Putivlio miesto srity j. Jis 
dalyvavo Pirmame pasauli
niame kare, vėliau kovojo 
Raudonosios Armijos eilė
se prieš kontr-revoliuciją, 
1941 metais jam jau buvo 
55 metai. Jis buvo Putiv
lio miesto galva—majoras. 
Vietos gyventojai, ypatin
gai jaunimas, jį 
“diedu,”

Ir kada naciai
prie šios srities, tai Sovietų 
vyriausybė ir Komunistų 
Partija pasirūpino kuo dau
giausiai žmonių, galvijų, 
turto iškraustyti į šalies gi
lumą, o taipgi parinko par
tizanams vadus ir mokė 
juos, kaip veikti. Parinko 
ir S. A. Kovpaką pasilikti 
ir vesti partizanų kovą. 
Aišku, jeigu miesto galva 
būtų neturėjęs masių prita
rimo, tai jis negalėtų būti

ir paliktas vadovauti par
tizanų kovai.

Generolas Kovpakas pa
sirinko į vakarus - šiaurius 
nuo Putivlio mišką, kaipo 
savo partizanų centrą. Miš
kas didelis, iš trijų pusių 
apsuptas Klevanio ir Seimo 
upių ir didelių balų. Čia 
turi būti partizanų centras. 
Ten jie išsikasė urvus, atsi
gabeno maisto, ginklu ir 
sprogstančios medžiagos.

Kada naciai okupavo Pu-) 
tivlio sritį, tai partizanų 
branduolys jau buvo miške. 
Pasilikę, atskiri raudonar
miečiai skubėjo taip pat į 
miškus ir jungėsi su par
tizanais, kurie jau negalė
jo prasimušti pro vokiečių 
frontą ir apsijungti su 
Raudonosios Armijos besi
traukiančiomis jėgomis.

Prisijungę raudonarmie
čiai ne vien sutvirtino par
tizanų eiles, bet dažnai jie 
pranešė, kur buvo Raudo
nosios Armijos ginklų ir 
amunicijos slėptuvės, kurios 
pasiliko ir kur buvo pasta
tyta prieštankinės minos. 
Ginklai ir amunicija parti
zanams labai reikalinga. 
Vėliau jie tą papildė, pa
grobdami vokiečių ginklų 
sandėlius, traukinius arba 
mūšyj atimdami.

Partizanai išėjo į miškus 
ne tam, kad ten sėdėti ir 
savo kailį gelbėti, bet kad 
veikti priešo užnugary j, 
kad ardyti kelius, daryti 
užpuolimus ant vokiečių 
mažesnių būrių, kad pri
versti vokiečius mesti dalį 
jų armijos prieš partizanus 
ir, tuo sumažinti spaudimą

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

vadino

artinosi

Faktai ir Skaičiai Apie Kaunąžygį, vėl susirinko Pinsko 
balose, Konotopo srityj.

Žinoma, kiekvienas žygis 
išraudavo ir partizanų iš jų 
eilių. Karpatų kalnuose 
partizanai neteko kelių Šimu- 
tų kovotojų. Ten žuvo žy
mus veikėjas Rūdnevas ir 
jo sūnus. Ten žuvo -nema
žai ir kitų kovūnų, bet ži- 

i balo gamyba, kuri taip la- 
I bai buvo reikalinga Hitle- 
) rio tankams, lėktuvams ir 
į trokams, buvo suparaly- 
I žiuota.

Iš Karpatų kalnų sugrį
žęs, generolo Kovpako par-

kė rvšius su Raudonosios 
Armijos komanda. Atskri
dę Raudonosios Armijos 
lėktuvai sužeistuosius iš
nešdavo į gilumą Sovietų 
Sąjungos ir, atskrisdami, 
partizanams atnešdavo ka- 
nuolių, ginklų, gyduolių 
kitų reikmenų.

Partizanų Vadai Pas 
Stalina

Reikalui esant, partizanų 
j vadus pasikviesdavo Stali
nas į Kremlių, kur išklau- tizanų būrys, apie 3,000 ko-

Raudonajai 
pereiti Dnieprą,
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sydavo jų pranešimų, iš- j votojų padėjo 
dirbdavo ateities veiklos Armijai 
planus ir subendrindavo nes partizanai jau anksčiau 
partizanų ir Raudonosios i jį perėjo.
Armijos veiklą. ‘ Generolas Kovpakas pa-

Tarpe kitų partizanų va- i darė atskaitą savo būrio 
dų ir gen. Kovpakas buvo I žygio, kuris prie Putivlio 
pas Staliną. Stalinas pa- pradėjo kovą tik apie 50 
siūlė jam vykti iš Brijans- kovūnų skaičiuje. Į 26 mė- 
ko miškų pro Gomelį, Mo- 
zyrių iki Baranovičių ir 
Pinsko, kad ardyti hitleri
ninkų užfrontę ir ištirti 
nacių įsidrūtinimus ant 
Dniepro upės. Kovpako 
partizanai, kurių buvo apie 
3,000 kovotojų, buvo aprū
pinti kanuolėmis ir kitais 
reikmenimis. Jiems tą pri
statė Raudonosios Armijos 
lėktuvai.

Ir niekas partizanų ne
galėjo sulaikyti, nei Dies- 
nos, Dniepro ir Pripet 
upės, nei hitlerininkų lėk
tuvai, nei kelios divizijos, 
pastatytos prieš juos. Jie 
nurodytu ruožtu pasiekė 
Pinsko miestą, pasuko į 
Rovno, Žitomirą, Kijevą ir, 
atlikę pareigą, apsistojo 
Malaševičių miestelyj, Pins
ko balose. Partizanai atli- 

6,400 kilometru 
7 V

mylių) žygį, 
priešo

• Kauno Miesto Vykdo
mojo Komiteto Pramkom- 
binatas turi savo žinioje 13 
įmonių ir 55 patarnavimo 
taškus. Iš įmonių didesnės 
yra baldų ir remonto įmo
nė, kurioje dirba 56 darbi
ninkai, rankinio audimo 
fabrikas “Džiugas” (51 
darbininkas), koklių ir ke
ramikos fabrikas, vaisvan
denių įmonė “Vienybė” ir 
kt. Įvairių patarnavimo 
taškų yra 8 batų dirbtuvės, 
6 siuvyklos, 6 šaltkalvių ir 
skardos'dirbtuvės, 5 medžio 
apdirbimo, 12 kirpyklų, 5 
laikrodžių taisymo dirbtu
vės ir t.t.

• Kauno apskrities vykdo
masis komitetas vykdyda
mas tarybinės žemės per
tvarkymą, paėmė į valsty-

miją.
Generolo Kovpako ' parti- 

zarfai tuojau pradėjo sprog
dinai gelžkelio linijas tarpe 
Konotopo — Vorožbos, Ko- 
notopo — Krolevec ir plen
tų tiltus ant Seimo upės. 
Vokiečiai kelių šimtų ka
reivių su tankais jėga 19 d. 
spalių, 1941 m., pradėjo 
puolimą ant miško. Bet, 
netekę daug kareivių už
muštų, dviejų tankų, kurių 
vienas čielybėj pateko į 
partizanų rankas ir tuojau 
buvo atsuktas prieš nacius, 
turėjo trauktis atgal.

Miškai Partizanų 
Tvirtumos

Miškai pasidarė partiza
nu tvirtumos. Vokiečiai 
mažesniais būriais bijojo 
važiuoti per miškus. Aplin
kui miškus sodžių ir mies
telių gyventojai buvo parti
zanų globoj. Jeigu į tokius 
sodžius ar miestelius ma
žesni būriai hitlerininkų 
pribūdavo, tai vietos gyven
tojai pranešdavo apie tai 
partizanams ir, partizanai, 
užpuolę nacius, sunaikinda
vo. Dažnai buvo taip, ka
da vokiečiai, atvykę į kokį 
miestelį, rekvizavo galvi
jus, grūdus ir maistą, bet 
tuo kartu užklupo juos par
tizanai, sumušė ir valstiečių 
turtą jiems atgal grąžino.

Generolo Kovpako parti
zanai vasarą veikdavo Pu
tivlio srityj, bet žiemą, ka
da balos užšaldavo, medžių 
lapai nukrisdavo, tai persi
keldavo apie 200 mylių į 
šiaurę, į didžiuosius Chu- 
tor - Michailovski ir Bri- 
jansko miškus, kur jie su 
kitais partizanų būriais su
darydavo tokias partizanų 
jėgas, kad ištisos vokiečių 
divizijos bijodavo prie tų 
miškų priartėti.

Didelių miškų partizanų 
centrai turėjo tūkstančius 
kovotojų savo eilėse, orga
nizuotų tikrai pagal kari
nę tvarką. Jie turėjo ka- 
nuolių, tankų, lėktuvų, radi
jo stočių ir nuolatos palai-

ko virš 
(apie 4,000 
Kasdien tai puolė 
centrus, tai atmušė jo ata
kas. Žygy j jie sunaikino 
14 gelžkelių tiltų, 28 plentų 
tiltus, į pakalnes paleido 14 
traukinių, nuskandino 15 
laivų, sunaikino 13 gelžke- 
lio stočių ir ginklų centrų ir 
mūšiuose užmušė virš 6,000 
hitlerininku.

Užbaigus šį žygį, genero
lo Kovpako partizanai gavo 
įsakymą sunaikinti .Galici
joj prie Dorogobučo žibalo 
šaltinius ir jo išvalymo fab
rikus. Virš mėnesį laiko 
partizanai žygiavo į pietus. 
Hitlerininkai metė prieš 
juos a p j e 50,00 0 k a- 
reivių. Bet partizanai mo
kėjo mažesnes priešo gru
pes sumušti, o didesnes 
“apeiti.” Liepos mėnesį jie 
pasiekė Karpatų kalnus, 
kelių dienų kovoj sunaikino 
41 žibalo traukimo svirtį, 13 
žibalo taupinimo talpų su 
50,000 tonų žibalo ir 3 fab
rikus. Po to, pasiskirstę į 
mažesnes grupes, prasimu
šė pro hitlerininkų jėgas ir, 
atlikę apie 800 kilometrų

nesius laiko jo būrys atliko 
10,000 kilometrų kelionę, 
sunaikino 18,000 hitlerinin
kų, į pakalnę paleido 62 ka
rinius traukinius, susprog
dino 256 tiltus, |96 nacių 
ginklų sandėlius, sunaiki
no 20 tankų, 50,000 tonų ži
balo ir daug kitokios žalos 
padarė priešui. Po to jo 
būrys perkėlė savo veiklą 
į Lenkiją, kur išvien' su 
lenkais partizanais ruošė 
dirvą Raudonosios Armijos 
pergalei.

Taip veikė generolo Kov
pako partizanai, taip veikė 
didvyrio Sologubo partiza
nai Baltarusijoj, taip veikė 
lietuviai partizanai Urba
navičiaus, Gėgžno ir kitų 
vadovaujami.

Kaip didelė partizanų 
pagalba buvo Raudonajai 
Armijai, liudija pareiški
mas generolo - majoro P. 
Ponomarenko, kuris sakė, 
kad į du pirmuosius karo 
metus Sovietų partizanai 
sunaikino 300,000 hitleri
ninkų, jų tarpe 30 generolų, 
6,336 oficierius, 1,520 lakū
nų. Per du metus paleido 
į pakalnes apie 3,000 kari
nių traukinių, sunaikino 
3,262 tiltus, 1,191 tanką, 
476 lėktuvus, 378 kanuoles, 
618 automobilių, 14,027 
trokus, 895 amunicijos ir 
kitokių karo reikmenų san
dėlius ir kitokios žalos pa
darė priešui.

Tai buvo partizanų at
siekta per du pirmuosius 
karo metus, gi kada Rau
donoji Armija išvystė ga
lingą ofensyvą, tai partiza
nai, veikdami priešakyj 
Raudonosios Armijos, bū
dami priešo užnugary j, dar 
daugiau padarė naciams ža
los. Ne veltui, kada Rau
donoji Armija artinosi prie 
Vokietijos, Goebbelsas ir 
Himmleris šaukė, būk ir jie 
išvystys partizanų veikimą. 
Bet tai jiems nepavyko!

D. M. š.

Elizabeth, N. J
Veikalas “Prieš Srovę” Bus 
Statomas Scenon Elizabeth, 
N. J., Šeštadienį, 5 d. Spalių.

Vaidinimas prasidės lygiai 
7:30 vai. vakare, Liberty Hali, 
269-73 Second St. Rengia ben
drai Lietuvių Meno Sąjunga 
ir LDS 33 kuopa. Įžanga 75c 
su taksais.

Šis veikalas bus vienas iš 
svarbiausių, kiek tik yra buvę 
Elizabethe. ši drama persta
tų kunigo Antano Strazdelio 
gyvenimą Lietuvoj, 18-tam 
šimtmetyje. Vadinasi, veika
las yra istorinis ir visiems bus 
svarbu jį pamatyti. Tokių vei
kalų mažai galima matyti. 
Viena, kad šis veikalas yra 
istorinis, o kita, — kad vai
dintojai yra patys geriausi, 
kaip Jonas Valentis, J. Ka- 
čergis, Jonas Juška, Adelė 
Rainienė, Juozas Judžentas ir 
vedėjas Walter Žukas (Eliza
bethe—Pranas Pakalniškis)

Kviečiame vifcus atsilanky
ti, — kaip vietinius, taip ir iš 
apylinkės.

A. Skairus.

Detroit, Mich

Kooperatyvo Amerikos Siuntiniam Europon (CARE) 
prez. Murray D. Lincoln įteikia čeki Lincolnui Clark. 
Pinigai bus vartojami supirkti maisto europiečiams. 
AFL ir CIO unijos taipgi turi atstovybę taryboje CARE, 

s vyriausybės remiamoje ne pelnui sudarytoje įstaigoje.
Jos centras randasi 50 Broad St.t New Yorke.

vokiškieji 
žvėrys Kauno pramonės į- 
mones griovė ir naikino. Iš
vadavus Kauną trys penk
tadaliai įmonių rasta pa
versta griuvėsiais.

Prieš Karą Kaune veikė 
apie 200 įmonių, 
šiuo metu jau 
veikia 170.

• Hitleriniai 
naikino ne tik 
mones, jie griovė ir mažiau-

suteiktas 3,196,195 ■ šio gamybinio pajėgumo 
dirbtuves. Tarybiniai darbo 
žmonės ėmėsi atstatyti iš
griautus pastatus, paleido 
į darbą mašinas, išplėtė ga
mybą, reikalingą visiems 
atsikuriančio krašto žmo
nėms. Šiandieną Kauno ap
skrities Pramkombinato ži
nioje veikia 71 gamybinis 

' taškas.
• 1945 m. I ketvirtį “Kau

no Audiniai” pajėgė išaus
ti vos 8,068 metrus šilkinių 
audinių, “Liteksas” — 1,- 
502 metrus ir “Lima” 127 
m. vilnonės medžiagos. Tek
stilės fabrikai buvo atstato
mi ir jų pajėgumas palaip-

I sniui augo. Šiais metais 
vien per birželio mėnesį 
“Kauno Audiniai” išaudė 

; 21,553 metrus šilkinių ir 
15,289 metrus medviln. au
dinių. “Liteksas” pagamino 
39,291 metrą vilnonės me
džiagos ir suverpė 6,666 kg.

bes žemės fondą 42,147 ha Atsitraukdami 
žemės, 410 arkliu, 567 stam- 
bių raguočių ir 1991 įvairių 
smulkių gyvulių, taip pat 
nemažą skaičių trobesių ir 
inventoriaus. 18,828 ha že
mės išdalinta tikriesiems 
jos šeiminipkams, beže
miams ir mažažemiams 2,- 
982 darbo valstiečiams. Tą 
žemę apsėti duota 370 tonų 
įv. kultūrinių sėklų. Be to, 
jiems duota žymi dalis gy
vulių, trobesių ir invento
riaus, : 
rublių kreditas ir duota 53,- 
521 kietm. statybinės miško 
medžiagos.

• Prieš karą Kaune buvo 
sukoncentruota 607<? visos 
respublikos pramonės, kur 
diybo apie 64 nuoš. visų 
mūsų pramonės darbininkų.

iš kurių 
atstatyta ir

okupantai 
didžiąsias į-

Montello, Mass
Naujosios Anglijos Moterų 

Sąryšio piknikas įvyko rug
pjūčio (Aug.) 25 d. Montel
lo, Mass.

Publikos atsilankė labai ma
žai, nes tą pačią dieną buvo 
keli stambūs parengimai; 
(piknikai) kitur. Vienok pel
no liko nemariausia, prie to
kių aplinkybių. Liko $54.80. 
O tai vis reikia paačiuoti mū
sų moterim veikėjom, kurios 
kiek galėdamos 
daryti mūsų 
mingesniu. Draugė 
Urbonienė atvežė 
labai daug ii 
gamintų valgių, 
tienė pašventė daug laiko ir 
energijos padarydama 3 pui
kias nosiniukes ir abrūsėlį. 
Nepamiršo ir iš toliau drau
gės: So. Bostonietės paaukavo 
iš LLD kuopos 2 skyriaus 5 
dol. Ir kitos draugės dirbo ii 
storojosi, kiek galėdamos 
Ačiū joms visoms.

K. Valangevjčienč.

, Balius ir Prakalbos
Spalių mėn. 12-13 dienomis 

Detroite lankysis LDS prezi
dentas J. Gasiūnas. Tam spe
cialiai buvo( atlaikytas visų 
LDS kuopų atstovų susirinki
mas, prisirengti prie pasitiki
mo laukiamo svečio.

Spalių 12 d. (šeštadienį) 
įvyks nepaprastas b an k i etas, 
Draugijų svetainėje, ant Por
ter St., Bankieto pradžia 7 
vai. vakare punktuališkai.

Tai atsibus nepaprastas ban- 
kietas. LDS prezidentas J. 
Gasiūnas įteiks garbės certifi- 
katus tiems LDS nariams, ku
rie kuom nors atsižymėjo ka
re prieš fašizmą ir garbingai 
tapo paliuosuoti iš J. V. ka
riuomenės.

Įžanga į bankietą 1 dol. su 
užkandžiais; vien tik šokiams 
50 centų. Parinktos kuklios 
gaspadinės, kurios priruoš ga
na skanią ir turiningą vaka
rienę dėl atsilankančių sve
čių, o laike užkandžių publi
ką linksmins Vyrų Trio su ža- 
vėjančiomis dainomis. Po iš
kilmių ir vakarienės, grieš dū
dų orkestrą šokiams iki vė
lumos vakaro.

Ant rytojaus, t. y., spalių 
13 d., 2 vai. po pietų atsibus 
prakalbos, buvusioj . Lietuvių 
svetainėje, ant 25 gatvės ir 
Vernor Highway.
kalbėtoju bus LDS preziden
tas J. Gasiūnas. Kalbąs LDS 
reikalais ir tarptautiniais klau
simais. Prakalbos prasidės 
sharp 2 vai., įėjimas į prakal
bas be įžangos.

Pasarga visoms Detroito 
organizacijoms, kad ant mini
mų dienų nieko panašaus ne
rengtumėte.

Rengimo Komisija.

Vyriausiu

mėgino pa- 
pikniką pasek- 

Marijona 
piknikan verpalų. “Lima” išaudė 6,- 

gardžių namie i 100 metrų vilnonių audinių 
Drg. Lanku- įr pagamino 3,163 kg. ver

palų. Be to, dabar jau vei- \ 
kia “Audimas”, kuris per 
mėnesį pagamino apie 6,000 
metrų medvilninių audinių, 

' “Kauno Vata” — apie 4,000 
: kg. vatos ir “Gamyba”, nors 
: tik pradėjo veikti, bet taip 
pat jau daug išaudžia. 1944. $ 
m. Tekstilės Treste veikė 5 į 
įmonės, o dabar jau dirba S

! BUS TEISIAMA AMERI-j k įmonių. /
i KOS IŠDAVIKE ' • Vokiškieji fašistai Kau- 

-------- I no uosta su visais pastatais^ ‘ 
New York. — Ellis Islan- ir pri

de sulaikyta senmergė Con- o kranus ir perkrovėjus 
stance Drexel, Amerikos pi- ‘ susprogdino. Du trečdaliai 
lietė, kuri karo metu Vokie-, motorizuotų garlaivių ir a- 
tijoj per radiją skleidė na-|pje 70 nuošimčių baidokų iš- L 
cių propagandą prieš Ame-'gabeno į Vokietiją, o likusį 
riką ir kitus talkininkus. Ji į laivyną " sugadino, 
bus teisiama, kaip savo 
lies išdavikė.

Anglai sakosi ištraukę vi
są savo kariuomenę iš Sy- 
rijos ir Lebano.

Skaitykit Laisvę ir 
Jai Talkaukit!

)sta su visais pastatais^ g1 I 
ieplaukomis sudegino, r

. Kauno
- i laivų remonto dirbtuves 

sudegino, šiuo metu Kalino 
i uostas jau baigiamas atsta- 
; tyti.
I (Iš Tar. Lietuvos)

Elizabeth, N. J. Naujiena 
U PRIES SROVĘ”

Kroniška 3 veiksnių, 6 paveikslų drama

Suvaidins Lietuvių Meno 
Sąjungos Grupė, vadovaujant 

JONUI VALENČIUI

Įvyks šeštadienį

Spaliu-Oct. 5-tą
Pradžia 7:30 vai. vakare

□

JONAS VALENTIS, 
Kun. Strazdelio rolėje.

Įžanga 75c. (su taksais)
□ □ □

LIETUVIŲ LIBERTY HALL
269-73 Second Str., Elizabeth, N. J.

Ateikite, pamatykite gyvenimą liaudies priete- 
liaus ir autoriaus giesmės “PULKIM ANT KELIŲ 
VISI KRIKŠČIONYS”—gyvenimą kun. Strazdelio.
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Vanduo iš šulinio truputį 

“kietokas”, turi kokį skonį, 
bet, kai atvėsta,. galima 
gert. Be to, dar vienas pa
togumas: į maudynę gali iš 
krano prisileisti vandens, 
nereikia su kibirais keme- 
liuotis. Tokia vonia — visai 
patogus daiktas tokiam 
karšty. «

Vakare atėjo ir Renol- 
das, Hermano brolis, gal 
kokių 26 metų amžiaus, ir
gi gražiai sukrėstas vaiki
nas, prieš keletą savaičių 
grįžęs iš Japonijos. Atėjo 
ir jo pačiukė# pažiūrėt ne- 
špėtna moteraitė, truputį 
vyresnė už savo vyrą. Dėl 
pirmos pažinties, pasišne
kėjom iš tolo, lyg ir droviai', 
kol apsipratom. Rytoj sek
madienis, tai jiedu ir vėl 
žadėjo pribūt: gyveną čia 
pat, gal už pusės mylios, 
ten už trakelio....

Hermanas iš Berklėrio 
parvežė dar ir laiškų ir 
laikraščių. Aš lig šiolei dar 
nesu matęs Laisvės, nuo 
pat išvažiavimo iš Niūvar- 
ko. Tai peržiūrėjau čia vie
tos laikraštuką, spausdina
mą vienam didelesniam 
miestely Beeville. Kaitriai 
dega, net pasišokėdama, 
spingsulė. Kokios peteliš
kės purpsi, suka aplinkui. 
Šviesa vis viena silpnutė. 
Prisitraukiau arčiau, bet 
va tuo žibalu labai jau 
troškiai atsiduoda. Žibalo, 
kaip ir gazolino, garai la
bai nuodingi. Sėdu iš kito 
šono, kad vėjas jų į mane 
taip netrauktų.

. Laikraštukas, ot tik dėl 
f mados... Skystumėlis tas 
>, jo!... Oto Štreiberio apsite- 
k*' liavo žalmargė... Augusto

> Stančo nugaišo šešios viš- 
t tos... Nuo liūčių negalima 

^pravažiuot ties kapinėmis:
klanai tebetelkšo... Pirkite 
mėsos Beevillėj, pas Fricą 
Morgenrotą... Liuterų baž
nyčioj bus iškilmingos pa- 

| maldos, grįžusioms kariams 
pagerbti. Visus kviečia pas- 

\ toris F. M. Molenhaueris...
’ Sėklų, pašaro ir vištoms 

plaišinio pirkite pas Fredą 
j Savermilchą....
> Tai taip ir užpildyti visi 
- keturi puslapiai. Visa lita- 
I nija!... Pasiimu didesnį 
| dienraštį iš San Antonio 

miesto. Čia jau kiek prana- 
* šesnis skaitymas. Yra nau- 
| jienų ir iš toliau ir politi- 
£ nių žinių. Visa kas, žinoma, 
f kietai ištempta ant pietinio 
S “demokratinio” kurpalio. 
B Vis tie rusai ir rusai... Vis

Rusija kliudo visame ka- 
1 me... Rusijos šnipai... Sta- 
¥ čiai apmaudas ima dėl to- 
| kios aiškiai fašistinės pro

pagandos! Et, tegul jie sau 
/•pasikaria su tokia niekšiš- 
i ka propaganda. Metu gel- 

tonlapį. Eime vely gult: už 
. į vakarykščią reikia atsi- 

Į griebt.
Sekmadienis. Žinoma, la

bai šilta, bet dar gerai,-kad 
nelijo nakčia. Pusryčių 
svainelė jau davė visiems 
virtų kiaušinių. Dešraitė ir
gi virta vandeny. Ir pieno 
pradėjo gert daugiau, vie
toj kavos — ir patys na- 

* miškiai. Žingsnis pirmyn. 
\ Stebėtinas dalykas su tuo 

' pienu ir kiaušiniais. Visi 
■X čia farmeriai turi gero pie- 

j no, stačiai nuo karvės, ne 
J šildyto, ne pasteirizuoto, o 
f patys labai mažai jo tege-

• ria. Taipgi ir kiaušinių ne- 
taip jau labai užsipuola.

/ Turėju visur ir visiems nu- 
rodyt jų klaidą.

ĮLJ Gal apie 10 vai. pribuvo 
.’■r Renoldas su pačiuke. Su

sėdę, kiek pasiūtarojom. 
Moterėlės triusėsi virtuvėj, 
pietus rengdamos. Ir pietų 
patiesė didelį stalą nebe 
virtuvėj, bet šalutiniam di
desniam kambary. Kai ku
rie valgiai jau buvo atsi
nešti — pagaminti Renol- 
dienės. Čia toks jau papro
tį s, kad sekmadieniais bent 
keli kaimynai, susitarę iš 
anksto, atvažiuoja pas kurį 
vieną ūkininką ir atsiveža 
tai šio tai to savo gaminto 

Į valgio. Ir vaišinasi paskui 
visi kartu. Kadangi dienos 

I ilgos, tai po pietų, apie ko- 
I kią 4 vai. paprastai dar 
i kartą visi lengvai pervalgo: 
! kavos išgeria su namų dar- 
! bo ragaišiu arba bapka, o 
kai kada net ir su tortais.

O vakarienė esti povėliai, 
kai jau galvijai apliuobti ir 
gerai sutemo. Vakarienei 
paprastai užbaigia dienos 
valgių likučius. Kas susida- 
daro iš lėkščių, niekas ne
žūsta be naudos. Iš tokiu 
likučių susidaro vištoms le
salo ar paršams ar šunims.

Pasiteirauju šeimininko, 
tai kaip einasi ūkio dalykai. 
Hermanas numykia, kad 
ne labai kaip. Seniau būda
vę lengviau. Seniau paslau
gesni buvę kad ir meksikie
čiai. Stambesni ūkininkai 
vis turi kur kokią menką 
p a š i u r ę meksikiečiams. 
Meksikiečius jie nusisamdo 
darbui patalkint. Kai kada 
ant pusės, o dažniausiai tai 
juos nusamdo padieniais ir 
jiems atlygina už tos dienos 
darbą. Meksikiečių šeimy
nėlė sau ir gyvena tokioj 
pašiūrėlėj, ar kokią dieną 
dirba ar nedirba.

Seniau tokie pribuišiai 
meksikiečiai pusvelčiui pa
dėdavo apdirbt laukus, su
imt derlių, apsiliuobt su 
galvijais, karves pamelžt. O 
dabar ir jie pasišiaušę. 
Daugiau nori už dienos dar
bą, dar daugiau už viršlai
kį. Išprusę pasidarė. Į mi
tingus kur ten važiuoją 
miestelin....

Gerai, sako, už darbą no
rėtum ir jiems -žmoniškai 
atlygint, jeigu tau už pro
duktus žmoniškai mokėtų. 
O dabar, girdi, stačiai ne
apsimoka ir nuo laukų der
liu rinkt. Medvilnė sudorot 
nuo laukų atsieina labai 
brangiai, o, ką gauni par
duodamas? tai vargiai tau 
padengia pakeltus įdėto 
darbo iškaščius. Panašiai ir 
su kukurūzais ir su bulvė
mis... Su daržovėmis būtų, 
regis, kiek geriau, bet jos 
vis reikia ūmai pristatyt į 
miestą. Kas turi tam tyčia 
didesnį sunkvežimį ir pris
tato savo produktus kur 

i tiesiog į Justono ar San 
■ Antonio miestą, tai tokiems 
lengviau ir verstis.

Vištos, girdi, neapsimoka 
ir laikyt. Kiaušiniams tau 
moka laip mažai, kad tau 
už lesalą brangiau atseina. 
O kur gi tas galvosūkis, ta 

i baimė, tas gaištas? Ot tik 
i sau vištų dabar laikom, bet 
ne pardavimui...

Dabar, girdi, ūkininkai 
da kiek geriau verčias iš 
galvijų. Su pienu pilstytis 
mums nepatogu — pertoli 
nuo geležinkelio. Bet karvę, 
telyčią ’ parduodi — paly
gint, geriau gauni, nekaip 
už kokius javus...

Pirmadienį jau maniškė 
buvo susitarusi su Renal
dais važiuot aplankyt savo 
jaunesniojo brolio Adolfo, 
•bet sekmadienio nakty la
bai smarkiai palijo ir suga- 
dino^važiuotę... O kelias ten 
esąs .tolimas, arti 100 my

lių! Tai ir pramūksojom 
visą pirmadienį ant vietos. 
Visas pirmadienis buvo ap
niukęs, protarpiais laščio- 
jo, bet jau šutino tai šuti
no! Šlaistais visas suniu
kęs, permirkęs sūriu pra
kaitu. Dar tik trečia čia 
diena, o jau nusibodo ir iš
siilgo.

Ir atsimenu Teresės per
sergėjimą, kad būtume 
kantrūs ir geros valios, jei 
norime apvažinėt tas nepa
trauklias, nuobodžias gimi
nių sodybas. Aš ką gi pada
rysiu ? N egi sispardysiu.
Taip jau įsigeidė, taip jau 
užsibriežė maniškė, tai jau 
nėr kas daro. Sutinku ir 
aš važiuot bile kur ir visa 
ką priimt filosofiškai ir 
nuolaidžiai. Visgi tai pa
tyrimai, įvairumai', šiokia 
tokia naujiena. Vis galu
tinai išeis ant naudos.

Laukuose ką dirbt buvo 
perdaug šlapia, tai Herma
nas nuvažiavo į Berklėrio 
miestelį, parsivežė' vėl ledo 
luitą ir šį tą iš pašto. Ma
no paguodai jis įteikė ir 
man Laisvės keletą nume
rių ir porą laiškų, vieną 
nuo d. Mizaros. Išsitiesiau 
sau patogiai ant aslos ir 
skaičiau Laisvę. Užmiršau 
ir karštį ir šutrą ir jau
čiaus patenkintas. Vaka
rop ir aš keletą laiškų ii’ 
atvirukų parašiau. Ryt ry
tą, jei tik nebus blogo lie
taus, tai jau tikrai važiuo
jam pas Adolfą Vagnerį, 
kur tai netoli nuo miestelio 
Port Lavaca.

Antradienį ir išvažiavom 
gal apie 8 vai: Susidėjo krū
von du reikalai: maniškė, 
žinoma ir aš, norėjom ap
lankyt brolį Adolfą, o Re
noldas su žmona norėjo ap
lankyt savo uošvę. Re- 
noldienės motina ką tai ne
sveikuojanti, o ji gyvenan
ti visai netoli nuo Adolfo 
sodybos. Tai vienu šūviu 
taikėm nudėt bent du zui
kiu.

Sėdom ir važiuojam. Ma
niškė apsirėdė prašmat
niais rūbais: negi pasirodys 
bet kaip savo jauniui, se
niai nematytam broliui. Ma
ne irgi išragino apsivilkt iš
eiginiais rūbais. Mudu su 
Renoldu prieky, o mūsiškės 
abi užpakaly.

Kelionė ilga ir nelengva. 
Automobilis nieko sau, bet 
kelio buvo visokio. Vieto
mis visai netikęs kelelis, 
duobėtas, o vietomis —plen
tas. Bet ir plentai Teksuo- 
se netokie' jau geri, kaip 
kad rytinėse valstijose. Re- 
noldas vairuoja gerai. Ir 
pasikalbėt su juo neprošalį. 
Papasakojo iš savo karei
viško ir kariško gyvenimo.

Pake lėj gamtovaizdžiai 
vienodi. Diena apsiblausu
si, bet gerai bent, kad ne
lijo. Abiem šonais kelio tai 
krūmokšniai, tai kokios su
kiužę pievos, tai kokių ja
vų rėžiai. Kukurūzai jau 
gerai išaugę. Medvilnė dar 
prie žemės prilipus: gal pė
dos gal pusės pėdos aukš
čio išsipūtę augalėliai. Ja
vų čia beveik ir nesimatė 
—nei kviečių, nei rugių, nei 
avižų, miežių.

Gal už poros nuobodžių 
valandų įvažiavom į Goliad 
miestelį. Namukai vis to
kie teksiški — žemučiukai, 
aplink medeliai, darželiai. 
Gazolino st otys, kelios 
krautuvės — irgi vis viena
aukščiai namai, vis medi
niai, nublukę. Kur nekur 
išsiduoda ir mūrinis pasta
tas — gal paštas, gal rotu-

šė, gal ir kokia krautuvė, 
mokykla.

Į vieną tokią didesnę val
gomųjų daiktų krautuvę 
įsmuko namiškė su Renol- 
diene, o mudu su Renoldu 
išvoglinom langų pasižiū
rėt. Moterys parsinešė dvi 
nemažas dėžes visokios ge
rybės. Klausiam, ką čia 
pripirkot. Maniškė aiški
na: kelis svarus mėsos, ke
lis kepalus duonos, apelsi
nų, citrinų, salotų, morkų, 
dar ten ..kokių džiovinių... 
Girdi, važiuojam kieman 
netikėtai, tai Adolfienė ne
turėtų ir ko susigriebt ant 
greitųjų. Čia jau, mat, rei
kia susiprask

O maniške karts nuo kar
to susirašinėdavo su kai ku
riais iš savo giminių. Tai 
ji žinojo, kad Adolfui gy
vent nesiseka. Ar ten jo 
esama kokio apsileidėlio, 
tinginio, ar veltaėdžio, ar 
šiaip nešvankaus ir negud
raus ūkininko... Vyresny
sis Adolfo sūnus Rufus per 
karą buvo kariuomenėj. Bu
vo ir pas mus į Niūvarką 
atvažiavęs n keletą kartų. 
Mat, kokiuos metus jis tar
navo Brukline. Vyrukas 
buvo labai jau markatno 
būdo, norš tebėr dar jau
nas. Aukštas, ilgas, iškar
šęs, jau gerokai praretėju
siais plaukais ir* išvargintu 
saulės iškepintu, jau pasi- 
raukžlė jusiu veidu. Nekal
bus ir negreitas ką pasiskai
tyt. Sėdi, būdavo, ir vis 
rūko ir koją supa. Pasa
kai jam ką ar ko paklausi, 
tai jis tau atsakys ir vėl ty
li. Ir kalba nelimpa. Kai 

kareiviška uni- 
dar atrodo išna- 
tai tik visai pa-

Gardner, Mass:
Ant Summer, Street gyveno 

du seneliai — vyras turėjo 
92 metu amžiaus, o jo žmona 
89 metus. Per 20 metų vyras 
turėjo reumatizmą, veik buvo 
suparalyžiuotas. Jie turėjo 
nuosavą namelį.

Matyt, kad jų abiejų buvo 
susitarta užbaigti savo nelai
mingas kančias kartu. Jie at
sukę gezą paliko ir artimi kai
mynai rado virtuvėje abudu 
užtroškusius.

Vyras turėjo penkis brolius, 
bet keturi jau mirę. Vienas te
begyvena, bet ir tas jau 80 
metų amžiaus.

Math. Senkus.

Cleveland, Ohio

j New Haven, Conn
Ta visa iškilmė įvyks sek-j 

madienį, spalių 6 d., prasidės 
2-rą valandą po pietų, Public 
Auditorijos Ballroomyj, prie 
E. 6th ir Lakeside Ave.

Prie ko veda atom-bombinė 
diplomatija ir “elgtis kietai 
su Rusija” politika? Ar yra 
galimybės išlaikyti pastovią 
taiką ir kuomi mes galime pri
sidėti prie išlaikymo demokra
tijos ir taikos pasaulyje ir 
mūsų jaunimo namie? šiais ir 
su tuomi surištais klausimais 
kalbės Fosteris.

Karas ar taika, priklauso 
nuo mūsų visų kartu. Ir jeigu 
bent kada buvo laikas tuo 
klausimu pasisakyti, tai tas 
laikas yra labiausiai įkaitęs 
dabar! O mūsų visų buvimas 
tame masiniame mitinge pri
sidės prie tų klausimų tinka
mo atsakymo. J. N. S.

Užsmirdino Kambarius 
Fašizmu

Ponas Tysliava iš Brook
lyn, N. Y., skaitytojų neturi, 
tai bruka savo fašistinį lapelį 
visur, kur tik kieno kokį ant
rašą nugriebia. Ponas Tyslia
va, būk ant tiek mandagus ir 
susilaikyk siuntinėjęs man sa
vo pigios rūšies fašistinį lape
lį Vienybę po num. 28 Au
burn St., nes neturiu tiek 
liuoso laiko nešioti į pečių tą 
iš tolo smetonizmu - fašizmu 
dvokiantį popieros gabalą. Ja
me dvokia ir Hitlerio-Musso- 
linio dvasia. M. Antanuk.

Pastaba: Tokio pat turinio 
laišką parašau ir pačiam po
nui poetui Tysliavai, gal ant 
toliau susipras ir nesiuntinės 
man jo neprašius savo fašisti
nio laikraščio. M. A.

apsitaisęs 
forma, tai 
šesnis, bet 
viršium.

Pavažiavom dar gal ge
rą valandą ir pasiekėm jau 
didoką, kai dėl apylinkės, 
miesčioką Victoria. Čia jau i 
labiau panašu į miestą: ir! 
gatvės grįstos, ir pastatai di-' 
dėsni, yra mūrinių ir bent! 
dviem, trimi aukštais. Su
stojom. Moterys ir vėl 
įsmuko į kokią krautuvę. 
Mes sėdim ir tėmijam pub
liką. Trumpi kresnučiai, 
juodaplaukiai, tamsiaodžiai 
vaikšto meksikiečiai, su pla
čiais skrybėlių bryliais — 
sombrero grande mexicano!

(Bus daugiau)

Wm. Z. Foster Kalbės Cleve- 
lande, Kaip Išvengti 3-čio 

Pasaulinio Karo

Visi Clevelando darbo žmo
nės rengiasi prie didelio masi
nio mitingo paminėjimui 27- 
nių metų nuo įsikūrimo Komu
nistų Partijos Amerikoj. Vy
riausiu kalbėtojom į tą mitin
gą yra pakviestas senas Ame
rikos darbo žmonių vadas ir ■ 
dabartinis Amerikos Komu- ■ 
nistų Partijos pirmininkas j 
Williams Z. Foster. Jis yra 
pasirengęs iškelti aikštėn, per į 
ką ir kaip yra planuojamas 
3-čias pasaulinis karas. Kai-i 
bes Arnold Johnsonas ir kiti. j 
Prie tam, bus rodomos Sovie
tų Sąjungos ir Jugoslavijos 
filmos: Sovietų naujas pui
kus judis “The Siege of Le-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A. <

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St.

Newark, N. J. 5-tas Metinis

Koncertas ir Šokiai
Rengia Lietuvių Sietyno ir Rusų Chorai

Šeštadienį, Spalių 5 Oct
Koncerto pradžia 8 vai. vakaro

LIETUVIŲ SALEJE
180 New York Avenue

Įžanga 75c Asmeniui

Programą sudaro sekančios meno spėkos: SIETYNO 
CHORAS, vadovybėje Walter Žuko; RUSŲ DARBININKŲ 
CHORAS, vadovybėje Mrs. H. Garbacheska; ŠOKĖJAI 
“VOLGA” ir SIETYNO JAUNUOLIŲ OKTETAS, nepa
prastai žavėjantis, vadovybėje JUOZO ŠIMELEVIČIAUS. 
Oktetui piano muziką lydės Lillian Šimelevičiūtė.

Oktete dainuoja šie jaunuoliai: Bob Žukauskas, broliai 
Arthur ir Edward Skučiai, Harry Mitkus, Arthur Mitkus, 
Walter šimelevičius, Joseph.D. ir Harry R.

Įsitėmykite, kad programa prasidės lygiai 8 vai. vak.
Visus užkviečia SIETYNO CHORAS.

’F

<!>

<!>

<♦>

GREEN bTAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

>

>

•>
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<♦> >ŠEŠTADIENI

<!> >

<!>

Hicksville, L. I., N. Y.

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RONKONKOMA 
8634Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

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

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera. - 

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims. MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

įįjĮjiO^i Air**

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na 
muose turi Oil Burners Kuro Reikalu pr«*om» k*-*in»*

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiman 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiema vr 
sunkus pristatymas anglies

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

0 
o

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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CHICAGOS ŽINIOS
♦ >

Pažangios Koalicijos Konferencija — Skardus Liaudies Rei
kalų Balsas; “Mūsų Simbolis—FDR!” Murray, Ickes, Pępper, 
Morgenthau ir Whitney Kalba už Taiką, už Pažangia Politiką

Didžioji pažangiosios koa
licijos sueiga, prasidėjusi pra
eitą šeštad. čia, skardžiai iš
kėlė savo balsą už taiką ir 
už grįžimą prie Roosevelto vi
dujinės ir užsienio politikos. 
Pažangiųjų: konferencija, ku
rią kartu šaukė CIO Politinio 
Veikimo Komitetas (CIO- 
PAC), Tautinis Piliečių Poli
tinio Veikimo Komitetas 
(N C P A C), Nepriklausomas 
Meno, Mokslo ir Profesijų 
Komitetas (ICASP) ir visa ei-j 

'• lė kitų grupių, buvo didis na-1 
A^cionalės .svarbos įvykis. Mur-į 

ray, Ickes, Morgenthau, Whit-' 
ney, Pepper, White ir visa ei
lė kitų pažangių jėgų vadų 
vienas po antro išreiškė, kas • 
dabar kiekvienam Amerikos 
liaudies žmogui ant širdies:' 
apsaugokime taiką!

Mūsų Simbolis: FDR
Konferencijoje, kuri vyko 

Continental viešbutyje, kovin
gą ir aštrią prakalbą pasakė 
CIO prezidentas ir plieno dar
bininkų vadas Philip Murray. 
CIO vadas nepasitenkino už- 

' sieninės politikos pasmerkimu, 
bet nurodė, kad ranka į ran- 

▼ * ką su tuom eina didžiojo ka- 
/ pitalo reakcinė ataka 'prieš 

Amerikos liaudį bendrai ir 
prieš organizuotą darbininki
ją ypatingai. Jis sakė, kad vi
soms pažangioms šios šalies 
jėgoms simboliu tarnauja mi
ręs didysis prezidentas FDR. 
Ant galo Murray pabrėžė,

kad organizuoti darbininkai 
be dvejojimo ir svyravimo 
stovės savo kovos pozicijose.

Ickes Apie A-Bombą
Buvęs vidaus reikalų sekre

torius H. lokes sakė, kad pa
tys kraudami vis didesnius 
atominių bombų kalnus, mes 
neturime teisės protestuoti dėl 
didelės kariuomenės nedemo- 
bilizavimo. Ickes kandančiai 
kritikavo prezidentą Truma- 
ną dėl galutino pasidavimo 
reakcininkams.

Buvęs vidaus reikalų sekre
torius Ickes bandė įgnybti kai 
kuriems savo kolegoms libe
ralams. Jis sakė, kad kai ku
rie liberalai teisina kiekvieną 
Tarybų Sąjungos žingsnį. Ste
bėtojai įgavo įspūdį, kad Ic
kes tą savo pareiškimą taiko 
dalinai į Wallace, daugiau
sia į Pepperį.-

Susirinkusieji šį lekes pa- 
•eiškimą sutiko labai šaltai.

Savo prakalboje Ickes taip
gi iškėlė siūlymą, kad Truma- 
nas, Stalinas ir Attlee be ilgo 
atidėliojimo sušauktų konfe
renciją.

Sustabdyti Karines Išlaidas!
Buvęs iždo sekretorius H. 

Morgenthau, kuris pirminin
kavo rytiniame konferencijos 
posėdyje, reikalavo, kad mes 
sustabdytume eikvojimą milio- 
nų karo reikalams. Pažangių
jų jėgų užduotis, sakė Mor
genthau, yra sustabdyti kal
bas apie karą, karinės psicho-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0770

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

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

“LI7PIAN0 TUNING&“
REPAIRING CO.

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

logijos plėtojimąsi, bet, virš 
viso, karinius pranešimus, ku
riuos praveda mūsų aukštoji 
karo vadovybė.

Negrų Mases Budi
Varde pažangiųjų negrų 

masių, konferencijoje kalbė
jo Tautinio Negrų Pažangos 
Susivienijimo (NAACP) pir
mininkas Walter White. Jis 
nurodė, kad milioninės negrų 
masės šioje šalyje kaip mūri
nė siena stovi prieš reakciją. 
Jokie bauginimai ir diskrimi
nacijos nepalauš negrų, ku
rie galutinai padavė ranką 
pažangioms jėgoms bendroje 
kovoje, sakė White. Jis pa
brėžė, kad republikonų pir
mininko C. Reece demagogi
ja, kuria bandoma įrodyti, 
kad “tik republikonai yra ne
grų draugai,” yra bergždžia. 
Negrai žino, kur jų draugai 
ir kur priešai.

Senatoriaus Pepperio Kalba
Vakare įvykusiame bankie- 

le, kur pirmininkavo NCPAC 
pirmininkas C. B. Baldwin, 
svarbiausias prakalbas pasa
kė senatorius Pepperis ir gele
žinkelininkų vadas A. F. 
Whitney. Abu kalbėtojai, dar 
aiškiau ir griežčiau už tuos, 
kurie kalbėjo ryto posėdyje, 
aštriai smogė reakcijai, ku
rios apsuptas Trumanas vis 
toliau slysta ir jau yra galu
tinai nuslydęs nuo FDR idea
lų.

Tikra FDR Koalicija
Konferencija, kurios atgar

siai, be abejo, plačiai nuskam
bės po šią šalį ir visą pasau
lį, parodė, kad sujungtos pa
žangios grupės yra galinga 
jėga, kuri gali sulaikyti reak- 

i cijos pastangas įstumti šalį į 
į krizio ir karo prarają.

Nors konferencijoje beveik 
visi sutiko, kad dar ne laikas 
organizuoti trečią partiją, vi
si juto, kad faktiškai ji yra 
ateities trečios liaudiškos par
tijos užuomazga.

Rep.

Kearny-Harrison, N. J.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

r- ’ *

F. W. Skalius
(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

u,,------ ... , ,,,

Svarbus Pranešimas Kearnės- 
Harrisono ir Apylinkes 

Lietuviams
Spalių 5 d., tai yra, atei

nančio šeštadienio vakare, 
įvyksta puikus koncertas, ku
rį rengia Sietyno ir Rusų cho
rai. Įvyks švento Jurgio sve
tainėje, New ark e.

šio koncerto pelnas bus su
naudotas dėl Sietyno Choro 
Okteto pasiuntimo į LMS fes
tivalį, kuris įvyks Chicagoje. 
Taigi, atsilankydami į kon
certą, paremsite labai svarbų 
meno reikalą; padėsite chorui 
pasiųsti aštuonis jaunus daini
ninkus ir kaipo choro delega
tus į Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimą-festivalį.

V. W. Zelin.

Prasideda Laisvės Talka— 
Visi Stokit Talkon!

VITAMINŲ SANDĖLIS

t

Minersville, Pa.
Rugsėjo 19-tą< dieną, mirė 

draugas Vincas Gustaitis, su
laukęs 72 metų ir tapo palai
dotas 22-rą rugsėjo, nedėlio
ję, laisvai ant Mouth Pier ka
pinių, kur jo jau ir du sūnūs 
palaidoti. Nors Laisvėje jau 
buvo minėta apie jo mirtį, bet 
aš noriu biskį plačiau apie jį 
parašyti.

Draugas V. Gustaitis paėjo 
iš Suvalkų rędybos, Vilkaviš
kio apskričio, Sasnavos para
pijos, kaimo Kužų. Jis gimęs 
ne iš kokių buožių šeimynos, 
jis mažažemio ūkininko sūnus.

V. Gustaitis atvažiavo į šią 
šalį jau vedęs su Onute Sta- 
vinskiute.

Gustaičiai, jauni, traukė į 
šią šalį laimingesnio gyvenimo 
susirasti, taigi ir atvyko į mū
sų miestuką Minersville 1901 
metais, žinoma, nerado taip 
didelės laimės, kaip jie tikėjo
si. čia nerado kalnus miltų su
piltus, kaip ir mes, dauguma. 
Atvažiavus ir reikėjo pradė
ti naujas šeimyniškas gyveni
mas, nes turtų mes čionai nė 
vienas neatsivežėm, tik dvi 
rankas ir dešimtį pirštų.

Gustaitis tuojau ėjo dirbti 
į anglių kasyklas ir beveik vi
są savo gyvenimą Amerikoje 
dirbo kasyklose.

V. Gustaičio žmona irgi la
bai rimta moteris, nebėgiojo 
po stabas, kad apkalbėti ki
tus, bet tverė ramų, draugišką 
š e i m y n i š k ą gyvenimą.

Velionis Gustaitis buvo 
linksmo būdo žmogus, taipgi 
ir jo žmona, ir nuo jaunų die
nų buvo atsikratę tikėjimiškų 
prietarų. Buvo senas Laisvės 
skaitytojas. Jo žmona irgi pri
guli prie LLD ir pilnai duok
les užsimoka, taip, kaip vy
rai, kad gauti knygas, Drau
gijos išleistas. Taipgi ir auko
mis visada paremia darbinin
kišką judėjimą. Nebuvo to 
parengimo, kuriame Gustai
čiai būtų nebuvę. Išaugino ne
mažą, pavyzdingą šeimyną, 
net 6 sūnus ir vieną dukterį. 
Bet 3 sūnūs jau yra mirę. Vie
nas sūnus buvo užmuštas per 
pirmutinį pasaulinį karą. Ki
tas mirė kokie 3 metai tam 
atgal. Vienas labai buvo rim
tas vaikinas ir užeigą laikė,— 
mirė staiga, medžiojant. Mat, 
buvo labai diktas, tai apo- 
plęksija užmušė. O jauniau
sias, Antanas, dar tik 3 mė
nesiai, kaip mirė. Taigi tė
vams vis reikėjo perleisti 
skaudžių nuotikių.

Kadangi velionis Gustaitis 
buvo linksmo būdo, draugiš
kas, tai ir draugų turėjo daug 
o taipgi giminių ir pažįstamų. 
Laidotuvės buvo didelės, pa
vyzdingos. Kambarys, kur ve

lionis buvo pašarvotas, gėlių 
buvo pilnas.

Liūdna, kad draugė Gus- 
taitienė irgi nelabai drūta, nes 
per šermenis turėjo būti lovo
je, daktaras nepavelijo keltis, 
tai tik atvežė žemyn prieš iš
lydėjimą pažiūrėti, kaip jos 
mylimas vyras ramiai miega 
amžinu miegu.
- Ilsėkis, malonus drauge 
Vincai, ramiai, palikęs visus 
nuliūdime!

Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į namus ir gerai pavai
šinti.

Draugė Ona Gustaitienė ir 
jos sūnūs ir duktė taria šir
dingą ačiū visiems giminėms 
ir draugams už gėles ir už ati
davimą paskutinio patarnavi
mo jos vyrui ir jų. tėvui.

V. Ramanauskas.

SOVIETINIS TEISĖJAS 
KRITIKUOJA TRIJŲ NA

CIŲ IŠTEISINIMĄ

Number g, Vokietija. — 
Sovietinis teisėjas gen. L T. 
Nikičenko kritikavo tarp
tautinio teismo daugumą, 
kuri išteisino naciškąjį žu- 
liką Hjalmarą Schachtą, 
karinį Hitlerio diplomatą - 
provokatorių von Papeną 
(popiežiaus vytį) ir Goeb- 
belso pavaduotoją, Hansą 
Fritsche nacių propag>an- 
dos ministerijoj. Gen. Ni
kičenko reikalavo mirties 
bausmes ir Rudolfui Hes- 
sui, Hitlerio paskirtam įpė
diniui.

Number g. — Teismo pa- 
liuosuoti Schacht, von Pa- 
pen ir Fritsche prašė leist 
jiems kalėjime pernakvot; 
bijojo tuoj vokiečiam pasi
rodyti.

Costa Ricoj 1,500 darbi
ninkų streikuoja prieš Wall 
Stryto valdomą elektros 
kompaniją; reikalauja pa
kelt algą 40 nuošimčių.

New York. — CIO Laivi
nių Mašinistų ir Darbo Fe
deracijos Vairuotojų strei
kas čia sustabdė jau 407 
laivus.

Chicago. — Progresyvių 
konferencija priėmė rezo
liuciją, kur užgiria politiką 
Henrio Wallace’o, buvusio 
prekybos sekretoriaus.

PARSIDUODA NAMAI
| WILLIAMSBURG SEKCIJOJ E-BROOKLYN,
1 79 Ross St., arti Bedford. 2 aukščių ir su 
. skiepu, mūrinis namas, 8 kambarių. Parųuay 
j grindys, dvi virtuvės. 1 maudynė, kaina 

$3500, įnešimas $1000. Barnett. WHITE
HALL. 4-6198. Vakarais, MICHIGAN 2-4832.

(224)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

z ■' ! ■ .. =
YRA DAUG GERŲ DARBŲ 

MOTERIMS 
Amžiaus 18 iki 40. 

Pakavimo Departmente
DIENINIŲ ŠIFTŲ VALANDOS 7:30 A. M. IKI 5:15 P. M. 

Geros Algos ir Automatiški Pakilimai. 
Patogioje vietoje prie Journal Square.

Kreipkitės 9:30 A. M. ir 12 Vai. Dienom.
C. F. MUELLER CO.

180 BALDWIN AVE., JERSEY CITY, N. J.

MERGINOS-MOTERYS
Nuolatiniai Darbai.

Darbai Dieniniais ar Naktiniais Šiltais.
Patyrimas nereikalingas. $28 į savaitę pra
džiai. Automatiški pakėlimai. Bonai už pasi

žymėjimus. Apmokamos vakacijos.
Matykite Mr. DeCicco.

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

(223)

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)

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS PRIE STALŲ DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

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

_____________________________________ (225)

SIUVĖJOS
IR 

FINIŠERĖS
Best & Co.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE 
GERA ALGA

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

(222)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA
Du vaikai. Atskiras kambarys ir 

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

(221-223)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ. Papras
tas virimas. Patyrusi. 6 rūmų apartmentas. 
Guolis ant vietos. Atskiras kambarys ir 
maudynė. Lengvus skalbiniai. Maža šeima. 
1 vaikas. 10 tpetų. Aukšta mokestis. Šaukite 
NEVINS 8-72tf0.(X)

REIKALINGOS
; SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORĖS

( SU AR BE PATYRIMO
i

Nuolatinis Darbas t
Vakacijos Su Alga

i
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine.
MICHELIN BUILDING

MILLTOWN, N. J.
(219)

HELP WANTED—MALE
REIK ALINGI, 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)

Guatemala. — Sudužus 
auto-busui, užmušta 11 
žmonių ir sužeista 29, be- 
grįžtant iš bažnyčios.

Laisvės Talkoj Visiems 
Vietos Yra!

PRANEŠIMAI

; Egzaminuojant Akis, 
; Rašome Receptus 
■Darome ir Pritaikome Akinius.

v

; Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

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.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 6 d., 10 vai. ryto. Draugijų 
Salėje, 4907 Porter St. Prašome vi
sus narius dalyvauti. Susirinkime 
aptarsime kuopos susirinkimų laiką 
ant toliaus. — J. J. Butkus, sekr.

(222-223)

APVALYTOJAI
NAKTINIAM DARBUI

KREIPKITĖS I

LOEW’S
KAMEO

EASTERN PARKWAY & 
NOSTRAND AVE., BROOKLYN.

AR

LOEW’S
ORIENTAL

86TH ST., & 18TP AVE.. BROOKLYN.
(224)

SIUVĖJAI

Best & Co.
Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų 

•
NUOLATINIS DARBAS
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

EMPLOYMENT OFFICE,
7 W. 35TH STREET, N. Y. C.Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 

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.

1. Balanced Brand Vita-O-Mincra 
Tablets kaipo (multiple*vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie

• nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletūlių 
$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

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
užtenka per visus mėtus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Table teles 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.

G. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.73, 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.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
i Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen. 4-8174
Peter Kapiskas

MONTELLO, MASS
Pypkorių piknikas. Lietuvių Taut. 

Namo Parke. • Rengia LTN Draugo
vė. įvyks spalių 6 d., pradžia nuo 
pietų. Bus lenktynės dėl Čekoslova
kijos pypkės. Kviečiame visus daly
vauti. — Kom. (222-223)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 6 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Draugai, kaip žinote, kad susi
rinkimai iš penktadienių nukelti j 
sekmadienius, tai yra, susirinkimai 
ir vėl atsibus po senovei. Dalyvauki
te visi šiame susirinkime, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. — V. W. 
Zelin. (222-223)

(222)

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

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

PORT CHESTER 1800.
(228)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
ARTHRITIS

REUMATIZMO
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO. SCIAUKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ- 
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK
P. O< Box 666. Newark 1, N. J.
DEKEN'S OINTMENT CO.

Paryžius. — Jugoslavijos 
ir čechoslovakijos delegatai 
protestavo, kad amerikonai 
tebelaiko užgrobę šimtus tų 
kraštų prekinių laivų Du
nojuje.

Reumatiški Skausmai'
Deksnio Galinga Mostis, sudaryk, 

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



Ketvirtadienis, Spalių 3, 1946šeštas Puslapis

Before the Courtain

Valandos:

to right)

9—12 ryte
1— 8 vakare 

Penktadieniniu Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

director, (5)
(6) Mrs.

Juozas Ju-

Lithuanian theatrically 
dined circles around the 
cinity of Elizabeth. By open 
ing the curtain on the drama; feels

hai’d 
and 
and 
cago.

Saturday, October 5th is a I Brooklyn and in Chicago), but 
sort of historical date in the j we’ll also open the Lithuan- 

The 
cast,

Valentis, 
have worked 

d ate 
Art

in-; i^n theatrical season.
vi-i group, constituting the 

headed by Jonas 
that they
preparing for this 
for the Lithuanian 
Culture Festival in 

as well as for the

“Prieš Srovę.” we’ll not only i 
make a debut (or as someone 
remarked, have a dress re-’ 
hearsal before appearing in:

BCATUCS

Laisv©-—Liberty,- Lithuanian Baily

Iš Kriaučių Susirinkimo
atrical season.

In this picture you see us 
as we are in every-day life — 
Before the Curtain. — When 
the curtain goes up we’ll try 
to be the people portrayed 
by Juozas Petrulis, characters 
in his drama of “Prieš Srovę.” 
Allow us to introduce OUT-

Į Masinis Mitingas Smer 
kė Karo Kurstytojus, 
Sveikino Wallace

r v.

k v <F > T

h i .

row, sitting, nas Rušinskas (absent, due to 
unavoidable circumstances).

Here they appear as they 
are now. But when you see j 
them on the stage after the i 
curtain goes up they will be: ;

(1) Jeronimas Cimliakovs-! 
kis, Seminary rector, later; 
bishop, (2) Konstantinas ši->

In the front
left to right: (1) Adomas Da- 
gis, (2) Jonas Juška, (3) 
Mrs. Elena Feiferis, (1) Jo
nas Valentis,
Juozas Kacergis, 
Adelė Rainis, (7) 
d žentas.

Standing (left, 
are: (6) Petras Grabauskas, manovskis, High School teach-
(9) Povilas Rainis, (10) Mrs. 
Uršulė Bagdonas, (11) Juo
zas Byronas, (12) Anelė Ven
ta, (13) Jonas 
(14) Povilas Venta, (15) Jo-

Lazauskas,

er, (3) Grainevskis’ daughter 
Malvina, (4) Antanas Straz- 
delis-Drozdowski, a servant 
of Grainevskis, later a priest, 
(5) Aleksandras Grainevskis,

wealthy nobleman, (6) Julė 
Bausytė, serf, (7) Silvestras 
Palšovskis, nobleman, (8) 
Jurgis Kliauga, serf, (9) Bal
tramiejus Cibavičius, a priest 
and Seminary professor, later 
prelate, (10) cook of Paurins
kas, (11) Domininkas Dau
gaila, High School teacher, 
(12) Paurinskas’ maid, (13) 
Jonas Strazdas, father of 
Strazdelis, serf, (14) Petras 
Paurys - Paurinskas, priest, 
(15) Danielius Glaudenis, 
High School watchman.

fe^elhat°wenh^e7ute^’Pasaulio Uniįistai N. Y. Sunkiai Serga Antanas 
full share of efforts trying to, hji* . n v» 
become actors. When we go i ivnesto dvejuose 
on the stage, if we cannot act; ______
as we wish, we’ll certainly 
try to act as best we can. We 
feel that our burden is heavy 
and we are putting all we 
can to advance the Lith
uanian culture. For that mat
ter I’d like to ask you, the 
public, to assist those who are . tojas 
carrying their burdens, and j miesto 
thereby contribute your share j Vincent Impellitteri. 
to foster the Lithuanian 
culture. You can assist us by: 
coming to see the drama 
“Prieš Srovę,” help us with ' 
technical work or make finan-į 
cial donation to the Lithuan
ian Cultural Society (LMS).

And now, dear public, we 
invite you to see us: If you 
live in the vicinity of Eliza
beth, N. J., be sure to come 
to see us Saturday, October 
5th, 7:30 P.M. sharp, at Li-1 
berty Hall, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

B r o o k 1 y nites and their 
neighbors are cordially in
vited to see us Sunday, Octo
ber 13, at 3 P.M. sharp, at 
New National Hall, 261 Driggs 
Ave., Brooklyn, N.- Y. Remem
ber, there will be dancing af
ter the performance. Get your 
tickets in advance.

Matulis
pra-:
Pa-I

Jau buvo dienraštyje minė
ta, kad Antanas Matulis, žy
mus visuomenininkas, 
sey City, randasi 
Hospital,

iš Jer- 
Polyclinic 

50th St., tarp 8 th 
York Ci-

New York o City Hali 
eitą pirmadienį atlankė 
saulinės Darbo Unijų Federa-i 
cijos viršininkai, suvykę į J. Į 
V. tos organizacijos pild. ta-į
rybos posėdžiams. Juos oficia-' ir 9nth Avės., New 
liai priėmė majoro pavaduo-. ty. Jis rimtai serga — tinsta

Thomas Corcoran ir j kojos, nevaikšto, gulėti leis- 
tarybos prezidentas | tina tik ant pečių.

Svečiuose buvo Arthur Dea- 
kin, World Federation of Tra
de Unions (trumpai WFTU) 
prezidentas ir Britanijos Ama- 
tinių Unijų Kongreso atsto
vas; Louis Saillant, WFTU se
kretorius ir Franci j os Unijų 
Konfederacijos generalis se
kretorius; Mikhail Tarasov, 
sekretorius, Tarybų Sąjungos 
Unijų Centrales Tarybos atsto
vas; Giuseppe Di Vittorio, ko
še k retorius, Italijos Darbo 
K o n f e d e r a c i jos atstovas; 
Frank Rosenblum, CIO nacio- 
nalis vice-prezidentas.

Lankymo valandos: pirma
dieniais, trečiadieniais, penk
tadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 3 vai; po pietų. An
tradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vakarais.

Ligonis dėkingas lankyto
jams ir laukia pasimatymo su 
daugeliu savo draugų ir pažįs
tam ų.

Kampanija Kovai prieš 
Venerines Ligas

Ji'

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

įvyks 
salėje,

LDS 1 kuopos susirinkimas 
ketv., spalių 3 d., Laisvės 
419 Lorimer St. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti ir pasimokėti pilnai už 
šiuos metus. Tuomi daug palengvin- 
tumėt LDS Centrui pagaminti ra
portą naujiems metams. M. Stako- 
vas, prot. sekr. (221-222)

EAST NEW 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)

maspethTn? y.
LDS 14 ir LLD 138 kuopų susi

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

Miesto Taryba Sujudo 
Del Stokos Mėsos

Tie jieškotojai sau laimėji
mų militariškais keliais, “ku
rie siekia sukurstyti piktu
mus, neapykantą ir karą su 
Tarybų Sąjunga šiandieną,” 
prilygsta nacių karo krimina
listams, nuteistiems Nurenber- 
ge, pareiškė James Waterman 
Wise, Council Against Intol
erance nacionalis direktorius.

Wise kalbėjo masiniame mi- 
įge, sušauktame paremti 

Wallace’o kovą už taiką. Mi
tingas Įvyko Madison Square 
parko praeito antradienio po
pietį, tuojau po darbo.

Apie Wallace kalbėtojas 
Wise išsireiškė sekamai:

“Kovodamas prieš tuos, ku
rie nori įtraukti Ameriką į ka
rą prieš Tarybų Sąjungą, 
Henry Wallace paėmė Ameri
kos žmoniškumo ir moralinę 
vadovybę. Balsas, kuris kalbė
jo Madison Square Gardene, 
buvo Wallace’o balsu, bet 
dvasia ir siela už to balso bu
vo dvasia ir siela Franklin D. 
Roosevelto.”

Mitinge, sušauktame per 
National Council of American- 
Soviet Friendship, priimta re
zoliucija, raginanti prez. Tru- 
maną “iš naujo pasvarstyti 
apie mūsų ryšius su mūsų tal
kininkais ir virš visko su Ta
rybų Sąjunga.”

Pačiam Wallace’ui pasiųsta 
telegrama, pareiškiant:

“Mes tikime, kad jūs kal
bėjote už didelę didžiumą 
Amerikos žmonių ir kad ju
mis parems visa šalis tolimes
niame tęsinyje jūsų darbo, 
kurį jūs taip drąsiai pradėjo
te.”

Kiti mitinge' kalbėjo kuni
gas William Howard Melish, 
National Council pirmininkas 
(jis pirmininkavo) ; radio ko
mentatorius J. R a y m o n d 
Walsh, Dr. Gene Weltfish iš 
Columbia Universiteto; Thel
ma Dale iš Nacionalio Negrų 
Kongreso; Leonard Lamb 
National Maritime Unijos.

Laimėjo Algos 
Pakėlimą

iš

Transporto Darbininkų Uni
jos Lokalo 100 prezidentas 
Austin Hogan praneša, kad 
CK) unijai pavyko gauti sutar
tį su Third Ave. Railway, New 
Yorke. Algos pakeliamos po 
16c per valandą 3,600 darbi
ninkų.

Šiuo pakėlimu tų linijų dar
bininkų algos sulyginamos su 
kitų mieste veikiančių priva- 
tiškų linijų darbininkų algo
mis.

d. pradedama 
sukelt $300,000 
prieš veneri- 
Majoras O’Dwy-

Spalių 
kampanija 
k o v a i 
nes ligas.

: er apsiėmęs kampanijai gar- 
1 bės pirmininku, o buvęs ka-

New Yorko Miesto Tarybo- i riškas majoras gen. Irving J. 
je praeitą antradienį daug; Phillipson — pirmininku, Va
iniko praleista skaitymui re- jų veda American Social Hy- 
zoliucijų dėl stokos, mėsos 
miesto gyventojams. Jas įtei
kinėjo grupės, įteikinėjo at
skiri tarybos nariai.

Visos rezoliucijos, 
kas, rekomenduotos 
taisyklių komitetui 
Committee). Vyriausi jose rei
kalavimai - pareiškimai buvo, 
maž daug, toki:

Paimti mėsą, kur tiktai ją 
atras ir paleisti žmonėms 
valgyti.

Reikalauti, kad miesto 
riausybė pravestų tyrimą 
rasti 
kaltas 
bietis 
stoka 
ir suokalbio stambiųjų augin
tojų, skerdyklų savininkų ir 
juodojo turgaus šinkorių.

giene Association.

RANDAVOJIMAI
pakol 

pavesti 
(Rules

su-

vy- 
su- 
kassuslėptą mėsą ir 

dėl tos stokos. O dar-
Connolly pareiškė, kad 
yra sudaryta “godumo

Pasirandavoja miegkambaris ir vir
tuvė (nefornišiuoti). Gali kreiptis 
mergina ar moteris arba vedusi po
ra. Yra gesas, elektra ir visi kiti 
įrengimai, tiktai nėra garo šilumos 
(steam heat). Savininkę galima 
matyt bile laiku. Mrs. Swanson, 
189 South 2nd St., Brooklyn, N. Yt 

(221-222)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck !r Maujer Sts. 
BROOKLYN 4, N. Y.

, GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Rugsėjo 25 d. įvyko kriau
čių 54-to skyriaus susirinki
mas, gana skaitlingas kriau- 
čiais ir kriaučiuvienėmis. Jie 
norėjo išgirsti mūsų delegatų 
raportą iš atsibuvusios CIO 
konferencijos. O visiems 
kriaučiams yra žinoma, kad 
mūsų organizacija — CIO— 
vaidina didelę rolę, ypatingai 
dabartiniu laiku, kuomet arti
nasi valdiški rinkimai.

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 “Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of New 
to be used in food products.

York,

(222)
SallyNotice 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.

(222)

Delegatų pats raportas bu
vo labai neaiškus, mizernas, 
kriaučius išvedė iš kantrybės. 
Jie pradėjo reikalauti delega
tų trumpinti raportus. O tai 
buvo pačių delegatų apsilei
dimas, nesutvarkymas savo 
raporto iš tokios svarbios 
konferencijos. Bet, kiek buvo 
galima apčiuopiamai suprasti, 
tai mūsų CIO priėmė gana 
daug svarbių klausimų. ,

Vienu iš svarbiųjų priimtų 
klausimų buvo, kad darbiniu-1 
kam gyvenimo reikmenys dvi
gubai yra pakilę, tad darbi
ninkai negali pragyventi su 
nepakeltu arba mažai tepaki
lusiu uždarbiu. Turi būti visų 
industrijų darbininkų algos 
pakeltos arba valdžia turi 
perimti maisto ir kitų reikme
nų paskirstymą iš trustų į sa
vo rankas, kad darbininkų gy
venimo reikmenys būtų atpi
gintos, kad su dabartine alga 
darbininkas galėtų pragyven
ti.

Antras svarbus klausimas 
priimtas toje konferencijoje— 
išrinkti pažangius žmones į 
valdiškas vietas ir Įstatymų 
leidyklas. Kadangi artinasi 
valdiški rinkimai, mūsų orga
nizacija, CIO, statys savo pa
žangius žmones į valdiškas 
vietas. Tai visų ■ unijistų pilie
čių pareiga yra atiduoti savo 
balsą pažangiems kandida
tams, pastatytiems iš CIO or
ganizacijos. Būtų patiems dar
bininkams į sveikatą išrinki
mas pažangių žmonių į val
diškas vietas. Tokie žmonės, 
būdami valdiškose vietose, 
daugiausia rūpinasi unijistų ir 
visų darbininkų gyvenimą pa
daryti žmoniškesnių šioje ša-
;lyje.

Taipgi šioje konferencijoje 
buvo pasisakyta už taiką vi- 

! same pasaulyje. Kad mūsų 
i valdininkai nebėgiotų kišeniu- 
je įsidėję atom-bombą ir ne- 
grumotų pasauliui trečia sker- 
dyne. Kad turėtų visi trys di
dieji — Amerika, Anglija ir 
Sovietų Sąjunga — sueiti į 
vieną vietą, ir pasitarti gražio
je formoje. Ir kad mūši] val
dininkai liautųsi grūmoję pa
saulio darbininkams, bet dau
giau turi žiūrėti, kad namieje 
žmonės būtų pavalgę ir apsi
rengę, kad nereikėtų ant ša
ligatvio stovėti eilėje šmotu
ką mėsos nusipirkti.

Tai vis iš to raporto, kiek 
buvo galima iš jo suprasti. 
Gal buvo ir kitų svarbių tari
mų ir pasisakymų. Mūs dele
gatai nepajėgė daugiau rapor
tuoti iš tokios svarbios konfe
rencijos.

Delegatai po savo raporto 
Į atsišaukė į susirinkusius kriau- 
i čius daugiau mokesties už ke- 
• lionę į minėtą konferenciją. 

Jie sakė, kad jiems neužteko 
tų pinigų, kur lokalas buvo 
paskyręs. Kilo didelės diskusi
jos. Vieni kalbėjo vienaip, ki
ti kitaip, bet prieita prie išva
dos, kad delegatai esą nu
skriausti ir jiems reikią atly-

ginti. Tad ir buvo nutarta 
pridėti po $25.

Delegato raportas iš dirb
tuvių stovio rodė, kad darbas 
pas kriaučius sukasi gana 
smarkiai ir darbininkų yra 
užtenkamai, išskiriant ranki
nius kriaučius. Mat, rankinius 
kriaučius sunku yra išmokinti. 
Reikia visai jaunučio mokinio, 
kad greitai išmokinti nopers- 
ką valdyti ir su juomi siūti. 
Unija jau uždarė mokinių pri
ėmimą i dirbtuves, išskiriant 
rankinius kriaučius.

ILA Laivakroviai Reiš
4

kia Nepasitenkinimą 
Ryano Algomis

Delegatas pranešė, kad esą 
tūlose dirbtuvėse keblumų su 
darbininkais kas liečia tuos 
dolerius, kurių mūs organiza
cija, CIO, atsišaukė Į narius 
prisidėti išrinkimui pažangių
jų žmonių i valdiškas vietas. 
Kaip buvo rašyta ir kalbėta, 
mūs lokalo pildomos tarybos 
didžiuma atsinešė priešingai 
išrinkjmui pažangiųjų žmonių 
i valdiškas vietas, savo orga
nizacijos pastangas išvadinda
ma “diktatorišku pasielgimu.” 
Tai va, tūlose dirbtuvėse yra 
sabotažavimas ir tos rinklia
vos, darbas nevyksta taip, 
kaip turėtų būti. Delegatas sa
kė, kad tie žmonės yra kvai
liai, kurie net savo šešėlį va
dina komuistu, jų bijodami. 
Organizacijoj yra visų pa- 
žvalgų žmonių ir visi turi ly
gias teises priklausyti ir veik
ti. Bet, mano manymu, tokie 
žmonės, vesdami agitaciją 
prieš savo organizaciją dirbtu
vėse, turėtų būti patraukti at
sakomybėn, nubausti. Delega
tas taipgi pranešė kriaučiams 
ir gerą naujieną, kad yra už
tikrinta kriaučiams pakėlimai 
mokesties artimoje ateityje.

Reikia pasakyti, — šis susi
rinkimas buvo gana smarkus 
ir rimtas. Ypatingai delegato 
raportas buvo rimtas ir teisin
gas. Jis savo šiaudinius demo
kratus — fašistinius elemen
tus — smarkiais žodžiais ap
kūlė. Taip, Jonai ir reikia da
ryti, tai būsi geras darbinin
kų šulas ir užtarėjas. Su to
kiais elementais, mūs organi
zacijos priešais, kitaip ir ne
galima elgtis.

J. Stakvilevičius.

International L o n g s hore- 
men’s Association eiliniai na
riai nepasitenkinę, kad jiems 
numesta, kaip jie sako, “15- 
kos centų plutelė” algų prie
do. Ir ta pati be pasitarimo su 
jais viršininko Ryan priimta. 
Jie sako, kad jeigu jie būtų 
buvę sušaukti i susirinkimus, 
jie tokio pakėlimo algų būtų 
nepriėmę.

Laivakroviai reikalavo al
gos priedo po 50 centų valan
dai.

Eilinių narių išleistas lape
lis sako, kad Ryano skelbia
mas pravestasis neva balsavi
mas V.1 L5 centų yra “phony.”

Istanbul. — Turkijos val
džia dabar skiria kariniams 
savo tikslams daugiau pini
gų, kaip paskutinio karo 
metu.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOutb 8-5569

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių iir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Sfreet 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

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 4-8003

Laisvvej visi ką nors įdo
maus randam, todėl ir jos 
išlaikymu visi privalom rū
pintis.

BROOKLYNLABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Pulkus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

E

TA

i

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PŪIKIADSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

BULOVĄ!

DEAN
15 |«wolt . . . $2475

PATRICIA 
ir . $247s

CAMBRIDGE 
x 15 . $2975

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

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




