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Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Juokdariai sakydavo, kad 
pilvūzo Goeringo ir virvė ne
atlaikys. Kaip matome, tai 
Goeringas tą “problemą’/ išri
šo, prarydamas nuodų ir be 
kilpos jis kojas pakratė.

★ ★ ★
Kad jis patsai sau galą pa

sidarė, tai, iš vienos pusės, ga
lima išaiškinti tuo, kad visi 
kriminalistai ir politiniai šar
latanai tik tol mandrūs, kol 
jiems sekasi. Bet kaip tik at-1 
siduria bėdoj, tai pasirodo' 
tikrais bailiais.

Iš kitos pusės, tas “uždavė į 
per nosį” Amerikos sargybai, 
kurios žinioj buvo Goeringas. 
Tas parodė, kad yra tokių 
“demokratų,” kurie hitleri
ninkams pasitarnauja, kad ii' 
nuodų parūpindami. Taikos ir 
žmonijos priešai Goeringo nu- 
sinuodijimą savo naudai išsi
aiškins.

★ ★ ★
Nurnberge pakorė nacių va

dus, kaipo prasikaltėlius prieš 
žmoniją, bet Londone plati
na tų nacių melus prieš Ta
rybų Sąjungą, kuriuos Nurn
berge naciai kartojo.

Taip pat britų tūlas gene
rolas Gifford Mai-tel tauškia, 
būk Molotovas ir Višinskis 
pagriebė galią Tarybų Sąjun
goj, kad Stalinas jau “nu
skriaustas” ir ten “revoliuci
ja neišvengiama.” žinoma, jo 
pranašystės taip “išsipildys,” 
kaip Pijušo Grigaičio.

★ ★ ★
Iš Komunistų Partijos pa

bėgęs Mr. Louis Budenz tauš
kia prieš šios šalies komunis
tus, darbo unijas ir Tarybų 
Sąjungą, kaip pasamdytas. 
Reakcinė spauda ir tūli radijo 
komentatoriai tą ima už gry
ną pinigą. Bet jo plepalai iš
garuos, kaip saulėtoj dienoj 
rūkai. Jo pasakos yra be fak
tų, tai klajojimas žmogaus, 
kuris blaškosi į visas puses, 
kaip rudenį vėjo nešamas la
pas.

★ ★ ★

Graikijos fašistai nori iš
plėšti Bulgarijos derlingą plo
tą. Tame juos pilnai remia 
Wall stryto imperialistai. 
Amerikos imperialistai to no
ri ne vien todėl, kad Graikijoj 
viešpatauja reakcija, o Bulga
rijoj liaudis. Bet dar ir todėl, 
kad pirma karo Amerikos ta
bako gamintojai pirkdavosi iš 
Bulgarijos gerą tabaką, kurį 
primaišydavo prie brangios 
rūšies cigarečių.

Dabartinė Bulgarijos liau
dies vyriausybė nesutinka 
Amerikos tabako kompani
joms pigiomis kainomis jį par
duoti. Todėl jie ir sugalvojo 
graikų “strategiją,” neva jos 
“apsaugojimui.” Bet iš to už
manymo nieko neišeis.

★ ★ ★

Iš Londono praneša Mr. 
Clifton Daniel, kad Graikijos 
fašistinė valdžia pareikalavo 
iš Anglijos daugiau ginklų ir 
amunicijos karui prieš liaudį.

Graikijos valdžia sako, kad 
šalyj sukilimas pasiekė tokio 
pat laipsnio, kokio buvo pa
siekęs prieš Hitlerio okupaci
ją. Ji sako, kad Tlitleris tu
rėjo Graikijoj laikyti aštuo- 
nįas divizijas (apie 120,000 
vyrų armijos), kad tą sukili
mą galėtų smaugti.

Maskvoj vyksta Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Tary
bos posėdžiai. Ten dalyvauja 
ir deputatas M. Litvinovas, 
buvęs užsienio reikalų minis
tro pagelbininkas. Jis sveiku
tis ir linksmutis. O čia taip 
neseniai turčių spauda verkė, 
kad Stalinas “jį labai nubau
dė.”

Iš Helsinkio pranešė, kad 
Suomijos darbininkai daugelyj
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SOVIETAI SAKO, JOG
AMERIKA SLAPTAI TA

RIASI SU TURKAIS
Maskva Tvirtina, kad Amerika 

Diktuoja Turkijai Atsakymą 
Sovietam del Dardanellų

Maskva. — Sovietų radi
jas ir laikraščiai Pravda ir 
Izviestija sako, jog Turki
jos ir Jungtinių Valstijų di
plomatai “vedą nepaprastai 
suktas, slaptas derybas po 
stalu” apie Dardanellų są
siaurį. Pravda tvirtina, kad 
Amerika diktuoja Turkijai 
atsakymus į Sovietų pasiū
lymus dėl Dardanellų.

Sovietinė spauda rašo, 
jog Washingtone pagamin
tas atsakymas bus išverstas

Molotov Tikisi, jog 
Pavyks Jungtinių 
Tautų Susirinkimas

New York, spal. 21. — 
Puikiuoju keleiviniu Angli
jos didlaiviu Queen Eliza
beth, 83,000 tonų, atplaukė 
ir Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas, sovie
tinis delegatas į visuotiną 
Jungtinių Tautų susirinki
mą, kuris prasidės šį trečia
dienį. Atsakydamas į kores
pondentų klausimą, Moloto
vas pareiškė pasitikėjimą, 
kad bus nugalėtos įvairios 
kliūtys ir būsią gerų vaisių 
iš to susirinkimo. Tuo pa
čiu laivu sugrįžo ir demok
ratas senatorius Tom Con
nally, vienas iš Amerikos 
delegatų, dalyvusių taikos 
konferencijoje Paryžiuje. 
Pasikalbėjime su reporte
riais senatorius Connally, 
be kitko, sakė, jog “nei Sta
linas nei Molotovas nenori 
naujo karo.”

Washington. — žadama 
greit panaikint duonos ir 
miltų kainų kontrolę.

Tokio. —Gen. MacArthur 
sakė, kad japonų 
jam padedąs.

seimas

Peiping. — Chinai pagro
bę du Amerikos jūreivius.

Angliją Ginkluoja Civilinius 
Graikijos Fašistus Karui,prieš 
Respublikiečius - Partizanus

Athenai, Graikija.—Ang
lija nutarė ginkluot civilius 
graikus, monarchistus - fa
šistus, neva rubežiams gin
ti. Bet iš tikrųjų anglai 
juos mobilizuoja .naminiam 
karui — prieš respublikie- 
čius. Nes dabartinė Graiki
jos armija ir žandarmerija 
vis nenugali respublikinių

fabrikų dirbo tik pusę dienos, 
o kitą pašventė pasigėrėjimui, 
kad Nurhberge likosi pakarti 
nacių vadai. Suomijos liaudis 
labai nukentėjo, kad ji klau
sė iš Berlyno ir Londono įsa
kymų. Puiku, kad ji suprato 
tą ir džiaugiasi, jog karo kal
tininkai nubausti.

pasiųsta Turkijos valdžiai 
Ankaroje.

(Spalių 18 d. jau buvo iš 
Washington© p a s k elbtas 
Turkijos atsakymas, atme
tantis Sovietų planą dėl 
Dardanellų, vandens “ran- 
kovės” tarp Juodosios Jū
ros ir Viduržemio Jūros. 
Sovietai siūlė, kad Turkija 
bendrai su Sovietais saugo
tų ir gintų Dardanellus. 
Tam priešinga ir Anglija.)

Japonai iš Anksto Darė 
Pratimus Karui

Tokio. — Talkininkų by
loje prieš japonus karo kri
minalistus patiekta įrody
mai, kad japonai 1941 m. 
rugpjūtyje darė pratimus 
pasalomis užpulti Amerikos 
Perlų Uostą, o lapkričio 10 
d. jau buvo duota slapti, į- 
sakymai karui prieš Jungt. 
Valstijas ir Angliją.

AMERIKOS ATSTOVAS 
UŽTARĖ FRANKO IR 

GRAIKU VALDŽIĄ
New York. — Herschelis 

Johnsonas, Amerikos dele
gatas Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje, kritikavo 
Sovietų ir Lenkijos delega
tus, girdi, už “abejotinų 
klausimų” kėlimą. Abejoti
nais dalykais Johnsonas va
dino Lenkijos reikalavimą 
yeikti prieš Franko fašizmą 
Ispanijoj ir sovietinės Uk
rainos skundą prieš Graiki
jos monarchistų terorą ir 
jų karines provokacijas.

London. — Skirta jau 
$18,000 už suėmimą vagies, 
kuris išvogė $80,000 vertės 
Windsor kun igaikštienės 
brangumynų.

partizanų, ypač veikiančių 
Makedonijos, Trakijos, Epi- 
ro ir Peloponeso kalnuose.

Anglų karininkai bus tik
rieji civilių batalionų vadai, 
o batalionų nugarkaulį su
daro naciški graikų oficie- 
riai, kurie komandavo hitle
rinius graikų būrius ir ku
rie prisiekė ištikimybę Hit
leriui.

Dabartinis sostinės athe- 
nų policijos direktorius ir 
prie nacių buvo policijos va
das. 1,252 armijos oficieriai 
yra tie patys kvislingai, ku- 
He tarnavo Hitleriui, kaip 
saugumo bataliono koman- 
dieriai. " >

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių (October) 22, 1946
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N. Y. Komunistai Laimėjo 
Kovą dėl Rinkimų Teisės

Valstijos Aukščiausias Teismas Atmetė Reakcinių 
Demokratu Skundą prieš Komunistu Partijos Kandidatus

Albany, N. Y. — Aukš
čiausio valstijos teismo tei
sėjas William H Murray 
atmetė reakciniu demokra
tų reikalavimą išbraukti 
komunistų kandidatus rin
kimams New Yorko valsti
joje. Teisėjas atrado, kad 
trūksta faktų skundui prieš 
komunistus kandidatus.

. Taigi Komunistų Partija 
laimėjo šešių savaičių kovą 
už rinkimų teisę, ir komu
nistų kandidatai bus rinki
mų sąrašuose lapkričio 5 d. 
balsavimuose.

Komunistai stato du sa
vo kandidatus — Roberta 
Thompsoną, į valstijos iždo 
kontrolierius, ir Benjaminą 
Davisą, į generalius proku
rorus. Thompsonas yra 
dviejų karų veteranas. Jis 
dalyvavo ^kare už Ispanijos 
respubliką ir paskutiniame 
pasauliniame kane. Davis, 
New Yorko miesto tarybos 
narys, yra žymus negrų va
das.

SOCIALDEMOKRATAI LAIMĖJO RINKIMUS 
BERLYNE; 0 KOMUNISTŲ-SOCIALISTU

< PARTIJA KITUOSE MIESTUOSE
Berlin, spal. 21. — Praei

tą sekmadienį. įvyko visuo
tini Berlyno miesto tarybos 
narių rinkimai. Socialde
mokratai laimėjo daugiau
sia vietų; po jų seka krikš
čionys demokratai ir Socia
listinės Vienybės ^komuni
stų - socialistų) Partijos

Auto. Darbininkai 
Reikalaus Pakelt 
Jiem Algas

Detroit, Mich.— CIO Au
tomobiliu Darbininku Uni
ja reikalaus, kad kompani
jos pakeltų algas, taip kad 
jos atitiktų gyvenimo reik
menų pabrangimui. Algų 
priedų visų pirma būsią rei
kalaujama iš C h r yslerio 
korporacijos.^

Peiping. — Įvyko susikir
timas tarpe Amerikos’jū
reivių ir chinų ties Tangku. 
2 chinai užmušti. Ameriko
nai visi sveiki išlikę.

Lėktuvų Vairuoto
jų Streikas

Washington, spal. 21. — 
Sustreikavo 1,400 lėktuvų 
vairuotojų prieš Transcon
tinental ir Western oro lini
jas. Jie reikalauja pakelt 
vairuotojams algą iki $15,- 
300 per metus ir sutrum- 
pint darbo savaitę iki 24 va
landų. Šie lakūnai yra Dar
bo Federacijos unijos na
riai. Streikas paralyžiuoja 
daugiau kaip, 25,000 mylių 
oro kelių Amerikoje ir už
sienyje.

Atmestos Trys Kitos 
Mažosios Partijos

N. Y., aukščiausio teismo 
teisėjas Murray atmetė 
kandidatus Socialistų Par
tijos, Socialistų Darbininkų 
(trockistų) ir Industrinės 
Valdžios (Socialistų Dar
bo) Partijų. Jie atmesti dėl 
technikinių trūkumų pilie
čių parašuose, kurie buvo 
surinkti šių trijų mažųjų 
partijų kandidatams.

Kampanija už Darbo 
Partiją ir Komunistus 

Rinkimų vajuje komunis
tai daugiausiai kovoja prieš 
gubernatoriaus Dewey re- 
publikonus, o už Amerikos 
Darbo Partijos kandidatus. 
Kartu komunistai stengiasi 
gaut kuo daugiausia balsų 
savo kandidatams, Thomp- 
sonui ir Davisui. Komunis
tu obalsis šiame rinkiminia
me vajuje yra: “Balsuokite 
už komunistus, taipgi ir už 
Darbo Partijos kandidatus 
Eilėje C.” 

kandidatai. Kol kas, tačiau, 
suskaityta tiktai dalis bal
su.

Socialistų - komunistų 
Vienybės Partija tą pačią 
dieną laimėjo rinkimus Ro
stock, Weimar, Jena, Gera 
ir Klein-Machnow miestuo
se.

Pittsburgho Elektros 
Streikieriai Jau 
Grįžo Darban

Pittsburgh, Pa. — Du
quesne elektros kompanijos 
streikieriai nubalsavo grįž
ti darban, o algų pakėlimą 
ir kitus reikalavimus sprę
sti per derybas. Streikas 
tęsėsi 27 dienas ir žymia 
dalim apšlubino vietinę pra
monę.

Washington.— Namų sa
vininkų organizacijos rei
kalauja pakelt rendas-nuo- 
mas bent 15 nuošimčių arba 
visiškai panaikint rendų 
kontrolę.

Laukiama Laivinin
kų Sutarties

New York, spal. 21.—Ti
kimasi greito susitarimo 
tarp streikuojančių CIO 
laivinių mechanikų, Darbo 
Federacijos kapitonų ir lai
vų kompanijų. Valdinis 
tarpininkas F. Livingston 
pareiškė viltį, jog netrukus 
bus susitaikyta su strei- 
kieriais visuose uostuose. 
Streikas tęsėsi jau 21 die
na. Kapitonai ir mechanikai 
reikalauja bent 15 ųuošim- 
čių priedo.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

ŠIMTAI MILIONŲ DOL.
ŽADAMA ITALIJAI, 
TURKIJAI IR KT. 

t' .-----------------------------------------t

Byrnes, Girdi, Skiriąs Didžias 
Pinigų Sumas Stiprinimui 

Bloko prieš Sovietus
Washington— Amerikos,000 ir Turkijai dar pridėti 

valstybės sekretor. James! 25 milionus prie jau teikia- 
Byrnes planuoja kelis šim- Į mos 25 milionų' paskolos, 
tu s milionų dolerių “išber- Byrnes atmetąs prašymus 
ti” Italijai, Graikijai, Tur-; paskolos Lenki- 
kijai ir Austrijai, o neduoti:jai, Čechoslovakijai, Jugo- 
jokių paskolų bei medžiagi-, slavijai. Kartu jis reikalau- 
nės paramos draugiškiems jas, kad Sovietai atsiteistų 
Sovietų Sąjungai kraštams, už $11,000,000,000 karinę 
kaip praneša Associated j pagalbą iš Lend-Lease fon- 

• Press. i do. Amerika neduosianti
Byrnes, sakoma, ruošiasi j paskolos ir Vengrijai, pada- 

skirti Italijai $100,000,000 riusiai prekybos sutartį su 
paskolos, Austrijai $50,000,-’ Sovietais.

Chiangas Planuoja 
Užimt Mandžuriją

------------7F
Nanking. — Chinijos val

dovas Chiang Kai-shekas 
panaujino derybas su chinų 
komunistais dėl karo pa
liaubų. O Chiang Kai-sheko 
tautin. komandieriai pla
nuoja atkariaut nuo komu
nistų visą Mandžuriją. Ko
munistai tuo tarpu perkirto 
tautininkam geležinkeli į 
Peipingą.pavarytFdemokra-

TAI IŠ IRANO 
VYRIAUSYBĖS

Teheran. — Premjeras 
Ahmed Ghavam paleido iš 
savo kabineto visus demok
ratinės Tudeh partijos at
stovus. To reikalavo deši
nieji vadai sukilimo Fars 
provincijoj. Anglija rėmė 
sukilėlius prieš Irano val
džia, v

Premjeras Ghavam pa
skyrė kunigaikštį M. Firou- 
zą kaip Irano ambasadorių 
Maskvai. Firouz iki šiol bu
vo užsieninio ministro pa
vaduotojas ir premjero 
Ghavamo politinių nuomo
nių reiškėjas.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

Sen. Vandenberg Sako, “Nenorim 
Karo," bet Pataria Stiprią 

Politiką prieš Sovietus
Washington. — Republi- sen. Vandenbergas, — mes 

konų vadas senatorius Van- privalome būti visai atviri 
denberg sakė: “Rusija ne- su Rusija — pasakyti, ką 
nori karo. Amerika nenori į mes manome, ir manyti, ką
karo.” Bet jis siūlė “stip- i mes sakome.” 
rią” politiką link Sovietų. Vandenbergas džiaugėsi, 
Vandenbergas, atsakyda- ■ kad Trumano - Byrneso de
lnas į radijo korespondento mokratai laikosi vienos po- 
klausimus, pareiškė: litikos su republikonais link

“Jei karas įvyks, tai labai 
gali būti dėl to, jog kas 
nors apsiriks ir neapskai
čiuos, kiek mes pakęsime 
tam tikrą politiką, kuri grę- 
sia mūsų saugumui arba I 
kuri peržengia mūsų su-i 
pratimą apie žmoniškumo' 
teises ir pamatines laisves.

“Štai kodėl — pridūrė;

Vokiečiai Bombomis 
Sprogdino Prieš- 
Naciškas Įstaigas

Stuttgart, Vokietija. — 
Vokiečiai, suprantama, na
ciai išsprogdino tris bom
bas priešingose jiem įstai
gose. Viena bomba užtaisy
ta kariniam amerikonu ka-' 
Įėjimui, o dvi bombos—vo
kiečiu raštinėms, kur ren- 4 7
karna ir laikoma dokumen
tai prieš nacius, kaip kari
nius kriminalistus. Prane
šama, kad sprogimai mažai 
nuostolių tepadarę ir nė 
vieno žmogaus nekliudę.

Nušautas Amerikonas, Fo
tografavęs Sovietinę Berly

no Dalį ir Bėgęs.
Berlin. — Sovietų kariai 

nušovė karinės ’ amerikonų 
valdybos narį H. D. Flory, 
kuris fotografavo pastatus 
sovietinėje Berlyno dalyje 
ir mėgino automobiliu pa
bėgti, neklausydamas šau
kimo sustot.

Washington. — Cukraus 
kainų kontrolė palaikoma 
neribotam laikui.

Jeruzalė. — Karinis ang
lų laivas užklupo svetimą 
laivą, kuriuom plaukė 600 
žydų į Palestiną.

Sovietų Sąjungos.

Maskvos radijas sakė, jog 
CIO Politinio Veikimo Ko
mitetas (Amerikoje) tupė
tų stipriai pasistengi, prieš 
reakcininkų kandi datus 
rinkimuose.

ORAS. — Bus šilčiau.
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Saugokime Liaudžiai Laisvę!
Hitlerininkai Vokietijoj ir fašistai Italijoj buvo įsi

galėję po priedanga kovos “prieš komunistus.” Bet kada 
jie atsidūrė valdžioj, tai panaikino visas liaudies laisves 
ir įvedė tironiją.

Dabar mūsų šalyj reakcininkai, po priedanga kovos 
“prieš komunistus” tą patį daro. Stambi turčių spauda 
diena iš dieūos veda nešvarią propagandą prieš komunis- 
tuš, darbo unijų vadus, unijas ir Tarybų Sąjungą, tartum 
mes būtume vedę kūrą ne prieš hitlerininkus ir fašistus, 
bet prieš komunistų vadovaujamą Tarybų šalį. Ta spau
da ir radijo komentatoriai ne tik nereikalauja kovos 
prieš fašistus, bet net padeda jiems.

Aktyviskiausiai veikia prieš mūsų šalies liaudies lais- 
sves, tai stambiųjų turčių vadovaujama Republikonų 
Partija. Ji stengiasi pravaryti savo žmones į kongresą, 
senatą, gubernatorius, kad paskui įvesti reakciją. Ji 
stengiasi atgaivinti senus Hooverio laikus! Jos politikai, 
kaip senatorius Vandenbergas, diktuoja žalingą mūsų 
kraštui užsienių politiką, kuri blogina santikius su kito
mis šalimis. (

Republikonų Partija turi ir pagelbininkų. Pastaruo
ju laiku susiorganizavo taip vadinama “American Ac
tion, Inc.” organizacija, kurios priešakyj stovi generolas 
R. E. Wood ir kiti kunigo Charles Coughlino rėmėjai. Šią 
organizaciją remia stambūs bankai. Ji sukėlė jau virš 
$1,000,000 dabartinei rinkimų kampanijai. “American 
Action, Inc.” siekia pravaryti reakcinius republikonus į 
valdžios vietas, kad neleisti būti išrinktais 187 kongres- 
manams, kurie laikėsi velionio Roosevelto politikos.

Jeigu pavyktų Republikonų Partijai ir “American 
Action, Ine.” pravaryti savo kandidatus, jeigu būsima
me kongrese ir senate susidarytų republikonų ir reakci
ninkų demokratų užtikrinta didžiuma, tai žinokite, kad 
Amerikos liaudies demokratinėms laisvėms gręstų dide
lis pavojus! Jie pravarytų reakcinius įstatymus, jie nai
kintų tuos laisvės iškovojimus, kurie taip sunkiai buvo 
atsiekti.

Todėl, visi ir visos stokite už demokratinius kandi
datus ir būsimuose balsavimuose už juos balsuokite.

Dėl Mr. Byrnes’o Kalbos
Iš Paryžiaus Taikos Konferencijos grįžęs, Mr. James 

Byrnes sakė per radiją kalbą. Jis nepatenkintas taikos 
sąlygomis Bulgarijai, Italijai, Rumunijai, Suomijai ir 
Vengrijai, kurias Taikos Konferencija išdirbo. Bet, Mr. 
Byrnes sakė, kad ir kitos šalys nepatenkintos.

Mr. James Byrnes sakė, kad jis labiausiai nepaten
kintas, tai dėl to, kad “tarpe Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos santikiai ne tik nesušvelnėjo, bet dar pablo
gėjo.” Jis už tai kaltina Tarybų Sąjungą ir “Slavų blo
ką.”

Bet faktai kalba ką kitą. Tarybų Sąjunga visada sto
jo už tai, kad ji ir Jungtinės Valstijos, Anglija ir Franci- 
ja turi išrišti klausimus ir bendrai suderinti nusistaty
mą. Molotovas sakė, kad be Keturių Didžiųjų susitarimo 
ir vieningumo negali būti sėkminga Taikos Konferenci
ja. Ir konferencijai baigiantis, jis pabrėžė, kad tais klau
simais, kuriais buvo pasiektas susitarimas, ir kuriais 
Jungtinių Valstijų, Anglijos ir Francijos delegacijos lai
kėsi susitarimo su Tarybų Sąjunga, Taikos Konferencijoj 
viskas gražiai išėjo.

Bet kokia gi buvo Mr. Byrnes pozicija? Kada Molo
tovas reikalavo, kad kuoartimesnė vienybė turi būti, kad 
konferencijoj tarimus .turi padaryti susitaikindamos, su- 
sitardamoš, kuo didesniu balsų skaičiumi valstybės, ne 

’ mažiau, kaip §-liais dalyvaujančių balsų, tai Mr. Byrnes 
' reikalavo, kad turi užtekti paprastos didžiumos, tai 

yra 11 balsų prieš 10! Molotovas sakė, kad, kada Mr. 
Byrnes balsuodavo prieš ir sakydavo “Nesutinku!”, tai 
jį sekė 12 ar 13 kitų rankų, ir taip pat pareiškimai: “Ne- 

, sutinkame!” Kada Mr. Byrnes balsavo už, tai ir tos 12 
i ar 13 rankų kartu pakildavo į orą.

Tai kas gi dabar kaltas? Mr. Byrnes gerai žinojo, 
- kad taikos konferencijose kitoms valstybėms negalima 

savo valios užkarti rankų pagalba. Jis ir tai žinojo, kad 
net Jungtinių Tautų Organizacijoj yra priimta svarbesni 

3 tarimai daryti tik dviem trečdaliais balsų, ' bet Taikos 
Konferencijoj jis šią taisyklę pamynė. Jis žinojo ir tą, 
kad ne rankų dauguma galutinai nuspręs taikos sąlygas 
buvusioms Hitlerio talkininkėms, bet Jungtinių Valstijų, 

■ : Tarybų Sąjungos, Anglijos ir Francijos 'užsienio minis
trų konferencija. O užsienio ministrų konferencijoj bile 

; kurios Keturių Didžiųjų ministras gali atmesti Taikos 
Konferencijos tarimą.

Mes visuomet teigėme ir teigiame, kad vienintelis 
taikai palaikyti ir jai užtikrinti kelias, tai keturių didžių- 

I jų susitarimas — ypačiai Amerikos ir Tarybų Sąjungos, 
J —susitarimas. Tik šitom valstybėm sutartinai veikiant 
' galima laukti sutartinumo Jungtinėse Tautose ir kitose 

tarptautinėse konferencijose. *

1944 metų rudenį, vejant 
vokiškuosius grobikus iš 
Lietuvos, fronto linija ties 
Šakiais stabtelėjo ištisiems 
trims mėnesiams. Fašistai 
iš kailio nėrėsi, kad atlaiky
tų savo pozicijas, gynusias 
jų urvą — Rytų Prūsiją. 
Tuščios buvo jų viltys! Su
telkusi jėgų, Raudonoji Ar
mija galingu smūgiu išgrū
do hitlerines gaujas iš Že
maitijos bei Užnovijos ir 
sutriuškino fašistus pačia
me jų guolyje.

Kovų metu iš Šakių mies
to, kuriame prieš karą gy
veno apie 7 tūkstančius gy
ventojų, beliko vien degė
sių krūvos. Atrodė, kad 
Užnovijos sostinė — Šakiai 
—jei neišnyks visai nuo že
mės paviršiaus,, tai bent il
gai nebegalės atsigauti. 
Taip ir būtų atsitikę, jei 
Lietuva būtų buvus buržu
azinė. Tačiau tarybinių 
žmonių valia lėmė šakiams 
kitokį likimą.

Prieš pusmetį Lietuvos 
TSR vyriausybė priėmė nu
tarimą apie pagalbą nuken
tėjusiai nuo karo veiksmų 
Šakių apskričiai. Tarp kita 
ko, Šakių apskrities vykdo
masis komitetas tuo nuta
rimu buvo įpareigotas pra
dėti Šakių miesto atstaty
mo darbus. Pirmai pra
džiai buvo numatyta 1946 
metais pastatyti mieste 5 
namus apskrities organiza
cijoms įkurdinti ir 12 gy
venamųjų namų.

Š. m. kovo antrojoje pu
sėje visoje šakių apskrityje 
įvyko masiniai gyventojų 
mitingai. Valstiečiai*. darbi
ninkai ir tarnautojai karš
tai pritarė vyriausyb. nuta
rimui ir pasižadėjo visaip 
remti Šakių atstatymo dar
bus.

Užnoviečių žodis nesisky
rė nuo darbų. Milžinišką 
darbą šakiečiai atliko valy
dami atkuriamąjį miestą 
nuo griuvėsių ir nuolaužų. 
Tūkstančius vežimų plytga
lių ir kitokio laužo valstie
čiai išvežė už miesto ribų. 
Baigę sėją, valstiečiai vėl 
stojo į talką. Šakių miesto 
atstatymas tapo liaudies 
statyba. Apskrities valstie
čiai iškirto ir atvežė į Ša- 
kius 2700 kubinių metrų 
statybinės miško medžia
gos, sugabeno iš įvairių vie
tų 600 kubinių metrų smė- 
lio, 400 tūkstančių plytų ir.nas. Pirmąją atstatomojo

fr-j

Mūsų samdytojai yra tiek “geri,” kiek gerais mes. 
reikalaujame juos būti. Čia 'matome grupę iš 25,000 
hawajieciu cukraus darbininkų, kurie metė darbus, rei
kalaudami po 65 centus minimum mokesties. Cukraus 
plantacijų savininkei* atsisakė viešai derėtis su unija, 
leisti derybas matyti-gf^dėtL, spaudos ir visuomenės at
stovams. Bet juk čia nė “geležinė užlaida!” Kritikuoti
neprivalu. . ,

40 tūkstančių čerpių iš Gel
gaudiškio plytinės, esančios 
už 25 kilometru nuo Šakiu.

Šakių atstatymo darbuo
se daug aktyvumo ir ener
gijos rodo apskrities mote
rys. Ypač veiklios pasirodė 
Griškabūdžio moterys, va
dovaujamos moterų organi
zatorės Švedaitės, žvirgž
daičių moterys, vadovauja
mos moterų organizatorės 
Bakulienės, o taip pat Sin
tautų, Plokščiu ir kitu vals- 
čių moterys. Jau apie 800 
apskrities moterų atidirbo 
po 3 dienas savo mylimojo 
miesto atstatymui. Valstie
čių skaičius, dirbusių mies
to statybos darbus po 3 die
nas — siekia jau per 3000 
žmonių. Darbo valstiečiai 
ir valstietės vyksta į atsta
tymo darbus, nešini raudo
nomis vėliavomis, dainuoda
mi dainas ir dirba atsidėję, 
su entuziazmu, kaip tikri 
patriotai.

Turgavietės rajone, Kęs
tučio, Kudirkos ir kt. Ša
kių gatvėse jau stovi kelias
dešimt atstatomų ir baigtų 
atstatyti namų. Jų tarpe at
statomi" partijos apskrities 
komiteto, apskrities vykdo
mojo komiteto, ryšių konto
ros ir kitų apskrities įstai
gų bei jų padalinių namai. 
Mieste jau veikia pastatyta 
25 kilovatu elektros stotelė, 
lentpjūve, mechaninė stalių 
dirbtuvė. Šiomis dienomis 
baigta statyti? grūdų paruo
šų kontoros sandėlio pirmo
ji eilė — 750 tonų grūdų.

Pagrindinai atstatomųjų 
namų įrengimo ir įstiklini
mo darbai, tikimasi, bus 
baigti per mėnesį — pus
antro. Iki Spalio revoliuci
jos sukakties'Šakių apskri
ties pagrindinės įstaigos 
rengiasi persikelti į savo 
nuolatines būstines Šakiuo
se.

Šakiuose atstatomas vo
kiškųjų okupantų iki pama
tų sugriautas žemės ūkio 
mašinų fabrikas, gaminęs 
prieš karą kuliamąsias ir 
maniežus. Pagrindiniai fa
briko korpusai jau išmūry
ti ir apdengti. Sumonta
vus čia jau atgabentas stak
les ir kitus įrengimus, su
rastus taip pat vietos dar
buotojų iniciatyva, fabrikas 
gamins žemės ūkio maši
nas, remontuos traktorius, 
automobilius ir kitas maši- 

fabriko dalį' numatoma pa
leisti į darbą šių metų pa
baigoje. Tiek žemės ūkio 
mašinų fabrikui, tiek nu
matomai praplėsti stalių 
dirbtuvei, tiek kitiems mies
to reikalams esamos mies
te elektrinės pajėgumo aiš
kiai nepakanka. Šakiams 
reikalinga nauja, pajėges
nė elektrinė.

Džiugu matyti bekylantį 
iš griuvėsių šakių miestą. 
Tačiau dar džiugiau stebė
ti kūrybinę mūsų krašto 
liaudies masių iniciatyvą, 
nugalinčią visus ir visokius 
sunkumus. O juk toji kūry
binė liaudies iniciatyva, nu
kreipiama ir vadovaujama 
bolševikų partijos, yra ge
idausiąs penkmečio plano 
numatytų darbų įvykdymo 
laidas.

A. Ragenas.

Skaitytojų Balsai
Padidinimas Vietos 
Dienraštyje Laisvėje \

Mano supratimu, turėtų 
tilpt daugiau raštų Laisvė
je. Yra nusiskundimų dėl 
vietos stokos. Taip, vietos 
stoka — sutinku su tuo, bet 
ar negalima vietos padaryt 
daugiau? Man rodos, kad 
galima. Kaip? Sumažint rai
des. Gerai skaityt didelėmis 
raidėmis, bet • ir mažesnė
mis būtų galima.

Sakoma, kad senesni žmo
nės negalėtų skaityt mažom 
raidėm parašyto rašto. O 
kaip šimtas keturiasdešimt 
milijonų Amerikos žmonių 
skaito per pusę mažesnėm 
raidėm parašytus raštus? 
Mes visi gerai žinom, kad 
anglų spaudoje yra mažos 
raidės, o vienok, seni ir jau
ni skaito, ir nesibūra už 
raides. •

Man rodos, kad tik pas 
/lietuvius yra ta nuomonė— 
spausdint laikraščius dide
lėm raidėm.

Amerikonai spausdina 
knygas didelėm raidėm, nes 
tos ima daug laiko perskai
tyt, bet laikraštis skaito
mas tik valandą kitą.

Padaryt vietos daugiau, 
pamažinant raides ir paša
linant vertės neturinčius 
raštus iš mūsų spaudos.

V. Kazlauskas.

Minersville, Pa.
4

Biskis Žinių iš Mūsų Apylinkes

Prasidėjus Laisvės vajui, tai 
ir aš jau aplankiau keletą sa
vo idėjos draugų. Taipgi pa
sisekė gauti ir du naujus skai
tytojus. Tai neblogai ant pra
džių.

Buvau pas draugę Gustaitie- 
nę, kurios vyras neseniai mi
rė. Jinai užsimokėjo prenu
meratą už Laisvę ir davė $1 
dėl Laisvės parėmimo. Labai 
ačiū draugei, kad parėmė 
mūsų mylimą laikraštį, be ku
rio mes nežinotume, kas pa
saulyje dedasi. Taipgi aplan
kiau draugus Paukštaičius. M. 
Paukštaitis užmokėjo prenu
meratą ir davė $1.50 dėl Lais
vės parėmimo. Draugai Paukš- 
taičiai ėmė vakacijas ir išva
žiavo 11 d. spal. į Springfield, 
Illinois, pas savo brolį Jurgį 
Paukštaitį ir pas seserį Mrs. 
and Mr. Doran. Į pabaigą šio 
mėnesio grįš namo ir sustos 
Chicago, 111., pas savo sesers 
dukterį Mr. and Mrs. Rock, 
Cicero, Ill. Ir ketino aplanky
ti Vilnies štabą.

Linkiu Paukštaičiams lai
mingos kelionės ir linksmų 
vaišių pas savo mylimus ir pa
žįstamus, nes jau virš 30 me
tų, kaip juos matė.

V. Ramanauskas.

Yenan.— Pranešama, kad 
chinų komunistai vėl suti
ko derėtis su Chiang Kai- 
sheko tautininkais dėlei 
mūšių sustabdymo.
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Mėsos! Mėsos! Mėsos! 
Kur Dingo Mėsa?

Taip žmonės klausinėja 
Washington, D. C., Baltimore, 
Md., Wilmington, Del..' Phi
ladelphia, Pa., Trenton, New
ark, Elizabeth ir Jersey City, 
N. J., Brooklyn, N. Y., New 
York City, Bridgeport ir Hart
ford, Conn., Worcester, Mass. 
Klausia, ar pas jus yra Bosto
ne mėsos ?. Sakau, kad yra tik 
dėl turčių, o dėl visų žmonių 
Bostone mėsos nėra. Klausia/, 
kas atsitiko su vajum, apie 
kurį spauda taip daiu< rašė, 
pasakojo, kad daūįr mėsos 
Bostone surado. Tiesa, sakau, 
kad vajus buvo, ir surado 6,- 
000,000 svarų mėsos. Nors su
rado, bet ir vėl kur nors pa
slėpė, ar kaip ten nebūtų, vis- 
tiek žmonės tos mėsos nema
tė, negalėjo pasipirkti.

Kuomet žmogus esi kelionė
je, tai susiduri su įvairia pu
blika. štai Union stotyje, 
Washington, D. C., priėjo prie 
manęs vyras apie 30 metų am
žiaus ir sako man, kad jis no
ri su kuom nors pasikalbėti ir 
klausia manęs, ar jis galėtų 
su manim kalbėtis? Sakau, 
kodėl ne? Taip, gali.

Visų pirmiausia jis užklau
sė manęs, ką aš manau apie 
Henry Wallace? Atsakiau, su- 
lyg savo sąžinės, daug ko 
apie jį nežinau. Tik tiek ži
nau, kad jis yra geros valios 
žmogus ir gabus studentas bei 
sekėjas prez. RooseVelto mok
slo ir pasaulinės politikos. Jis 
man atsakė, kad dabar jis ga
li su manim kalbėtis.

Toliau jis pasakojo uiesidi- 
džinodamas, kad jis buvo Ka
nados kariuomenėje karinin
kas, kaipo majoras, dalyvavo 
daugelyje mūšių, nukentėjo 
nelabai daug, bet prarado la
bai daug gerų draugų ir tas 
visas nemalonumas jį labai 
kankina. Jis myli tikrą demo
kratiją, tokią, kokią mylėjo 
prez. Rooseveltas ir Henry 
Wallace myli. Jis pasmerkė 
karą.

Karinis guzikas buvo įseg
tas jo žipono kilpukėje, paro
dė, kad jis yra karininkas. Jo ; draugės, kurių gyvybė pri
kalba taipgi buvo daugiau lin- klauso nuo virš minėtų vais
kus! į karininko kalbą, negu 
civilio žmogaus.

Bekalbant jis užklausė ma
nęs, ar aš nežinau valgyklos, 
kurioje jis gautų mėsos. Jis sa
ko, “aš esu užaugintas ant 
mėsos. Man labai sunku gy
venti be mėsos. Jeigu žinai 
valgyklą, kur galima gauti 
mėsos, aš "Užmokėsiu už mus 
abu. Pinigų turiu pakankamai. 
Ar nori, kad parodyčiau pi
nigus?” klausė jis manęs. At
sakiau, ne. Sakau, nors aš pu
sėtinai Washingtoną žinau, ta
čiau aš čia negyvenu. Gyve
nu dabar Bostone. Kaip kiek
vienas miestas, taip ir Wash
ington as, turi savo paslaptis, 
turi savo kalbas, įpročius. 
Tiek tik esu girdėjęs, kad 
Washington© visi dženitoriai 
ir taksi kėravotojai pasako
ja, kad mėsos nebus iki lapkr. 
5, 1946. Visi pasakoja, kad 
jų žinia tikrai atėjusi slaptais 
keliais nuo paties prez. Tru- 
mano. Su agrikultūros sekre
torium ponu Andersonu Wash- į 
ingtono dženitoriai ir taksių j 
vairuotojai visai nesiskaito. ■ 
Mat, jie “daug daugiau žino 
už agrikultūros sekretorių!”

Tokia tai mada yra Jurgio 
Washington© mieste. Indepen-' 
dent Merchants and Manufac
turers Association uždarė mė
sos krautuves, žirtoma, mėsos 
krautuvės buvo tuščios, be mė
sos. ;

“The Evening Star,” Wash-; 
ingtono didžiausias laikraštis, 
savo laidoje spalių 10 dieną, j 
įdėjo įdomią karikatūrą, būk ■ 
Washington© miestas jau pa- i 
virto į kokį raistą. Toliau nuo 
to raisto stovi kongreso vadai 
Barkley, Rayburn ir McCor
mack ir džiaugiasi, kad jie nė
ra įsukti į tą mėsos raistą.

Ma'ždaug taip yra ir kituo
se miestuose. Namų trūksta, 
mėsos trūksta, drabužių trūks
ta, betvarkė visuose miestuo-

se. Daugiau matosi statoma 
krautuvių, negu namų dėl gy
venimo.

Jūsų korespondentas galė
tų daug kai ką papasakoti ir 
apie Philadelphia, tačiau dėl 
stokos laiko paliksime kitus 
miestus dėl ateities.

Jersey City, N. J. — čionai 
gyvena senas N. J. veikėjas 
Antanas Matulis. Jūsų repor
teris, grįždamas iš Newark, 
sustojo jį aplankyti. Nors An
tanas sunkiai serga, bet jūsų 
reporteriui atrodo, kad jis pa- 
sveiks. Draugai Matuliai yra 
lėto karakterio, geros valios 
žmonės, todėl lankytojų ir 
simpatikų turi'labai daug. Ti
kiu, kad visi Massachusetts 
draugai ir draugės sykiu už
jaučia jums ir linki jums, 
drauge, greičiausiai pasveikti.

Nors turiu daug kaip ką pa
pasakoti apie patį New Yor- 
ką, tačiau tikslas šios kores
pondencijos užima pirmą vie
tą, tai informuoti Laisvės, Vil
nies, Tiesos ir Liaudies Balso 
skaitytojus, kurie serga cuk
rine liga, kad apsirūpintų su * 
ateičia. Sako žmonės, kad vie
na bėda, tai ne bėda. Tai yra ' 
dalinai teisybė. Taip yra su 
mėsa. Mat, dėl mėsos stokos 
darosi stoka dviejų, labai 
svarbių vaistų, dėl kurių tūks
tančiai žmonių nukentėtų, nuo 
kurių gyvybė priklauso, tai 
Insulin ir Adrenalin. Kiekvie
nas diabetikas žino, kad jo 
arba jos gyvybė priklauso nuo 
Insulino. Insulin yra gamina
mas iš užmuštų gyvulių pan- 
kreatinių glandsų. Adrenalin 
yra gaminamas iš suprarenal 
glandsų. Adrenalin yra svar
biausias širdies stimuliantas. 
Taipgi pailgina tūkstančių 
žmonių gyvenimą, kurie serga 
dusuliu. Jų gyvybė daugiausiai v 
priklauso nuo Adrenalin.

Thyroid ekstraktas yra ga
minamas iš avių Thyroid 
glandsų, taipgi labai svarbus 
vaistas, bet ne taip svarbus, 
kaip Insulin ir Adrenalin. 
Būtų gerai, kad draugai ir 

tų, pasirūpintų turėti daugiau 
jų šiuo krizio laiku. Ankstyva 
mirtis retina mūsų progresy- 
višką šeimą, todėl reikalinga 
rūpintis mums viens kito rei
kalais, kas liečia ypatingai 
sveikata, t

Kad mėsa yra reikalinga 
dėl mitybos, tai čionai nėra 
jokios kalbos. Tiesa, dėl vienų 
žmonių mėsa daugiau reikalin- < 
ga, negu dėl kitų. Nesutinku 
su tokiu mokslu ir patarimais, v 
kurie kalba tik apie daržoves 
ir pataria maitintis tik daržo
vėmis. Chemiškai ir fiziškai 
šitokia teorija neturi teisybės 
ir lygybės, o be lygybės nėra 
nieko. Mums atrodo, kad to
kia teorija yra žalinga, didina 
vidurių užkietėjimą, silpnina 
žmogaus protą. Mėsa ir daržo
vės yra reikalinga dėl geros 
sveikatos, geros energijos, ge
ros fiziškos ir chemiškos lygy
bės. Mes turime tik mokytis, 
kad lygybė būtų maiste tarpe 
proteinų ir carbohydratų, o su 
tokia lygybe mes galėsime už- f 
laikyti savo sveikatą gerai.

Prie užbaigos savo kores
pondencijos, noriu prisiminti, 
kad pradžioje naujų metų 
rengiuosi duo.ti keletą prelek- 
cijų apie smegenų bangavimą 
su Elect roencephalgraphiu, 
tiktai didesnėse lietuvių kolo
nijose.

J. F. Borisas, O. D.

Beveik Visu Valgių Kainos 
Bus Palaidos

Washington. — Iki lap
kričio 1 d. bus nuimta kai
nų kontrolė beveik visiem 
maisto produktams ir įvai- 4 
riems kitiems reikmenims, — 
kaip pareiškė vienas aukš
tas Kainų Administracijos 
valdininkas.
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Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

baldai - fur- 
išsi lįsti.

rašo ši- 
lietuvių

New York. — Pasinauji- 
no derybos tarp laivų kom
panijų ir streikuojančių ka
pitonų ir mašinistų.

gyvybę ?

Ačiū drg.
Duobai už 

prisirengti 
pagelbėjimą

kenkti Lietuvos atsikūri- 
rimui po baisių karo ir fa
šistinės okupacijos 
nių mūsų tėvynėje.

atsilankiusiems Į 
ir kaimynui 

padėjimą 
kelionei, 
su savo

"Gerb. Redakcija:—Manydamas, 
kad teisybės dėlei, leidę T. J. Ku
činskui pulti mane ir kitus, neat
sakysite leisti man atsiliepti j 
Tamstų laikraštyje 1946 VI.29 d. 
T. J. Kučinsko straipsni “Žodis 
dėlei Z. Jankausko aukos Stalino 
agentams” prašau jdėti savo laik
raštyje čia siunčiamą mano atsa
kymą. Man svarbu, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė išgirstų šj 
mano atsiliepimą, todėl viso ko 
dėliai šro straipsnio nuorašus 
siunčiu tąip pat "Laisvei.”

K. Vairas.
Kaunas. 1946, VIII. 12.

Atviras Laiškas “Amerikos 
Lietuvio” Redakcijai

T. J. Kučinskas straips
nyje “Žodis dėlei Z. Jan
kausko aukos Stalino agen
tams” (žiūr. “Amer. Lie
tuvis,” 1946.VI.29) yra pri
pasakojęs tiek nesąmonių ir 
piktų i š v e d ž i ojimų, kad 
mums, gyvenantiems Lietu- 
t u v o j e, nebūtų prasmės 
kreipti į tai dėmesio, jei ne
žinotume, kad Kučinsko 
tikslas yra klaidinti ameri
kiečių lietuvių visuomenę ir 
trukdyti gražų Lietuvai Pa
galbos Tiekimo Komiteto 
darbą, kurio geras pasek
mes Lietuvos žmonės jaučia 
per eilę metų.

Polemizuodamas su Z. 
Jankausku, T. J. Kučinskas 
pareiškė, kad “Apie Karolį 
Vairą reikia tiek pasakyti: 
jisai yra žinomas iš savo 
darbų praeityje. Jam apei
na pasinaudojimas iš pro
gų, o ne patriotizmas.”

Priekaištas nėra pataikęs 
į tikslą. K. Vairas dirba lie
tuvių kultūros darbą nuo 
1905 metų ir to darbo pa
sekmėje savo senatvėj tur
tų nėra susikrovęs—jis ne
turėjo ir neturi nei dvaro 

Z centro1, nei namelio, nei že- 
I mės sklypo. Kaip buvo^aip 

ir yra proletaras. VisasNjo 
medžiagiškas turtas 
sutilpti . keliose skrynio 
su knygomis ir rankraš- 
čiaisp Tai tiek Vairas tėra 
pasipelnęs pasinaudojimu iš 
progų. O kas liečia K. Vai
ro patriotizmą—lis pasau
liui apie tai ne>riūbija, ta
čiau Lietuvos Bibliografijo
je yra suregistruota jau 64 
K. Vairo parašytos arba į 
lietuvių kalbą išverstos 
knygos, be to, lietuvių pe
riodikoje keliolika šimtų 
straipsnių įvairiais lietuvių 
ir šiaip kultūros klausimais. 
Tai yra, rodos, nemenkas 
pliusas, ir retas iš tų, kurie 
“nesinaudoja iš progų,” ga
lėti? pasigirti tokiu darbo 
našumu.

Dėl progų, kurias man 
prikiša Kučinskas, sunku 
būtų ką nors konkretaus 
pasakyti, nežinant, kurios 
rūšies progas jis turi gal
voje. K. Vairas žino tiktai 
tiek, kad visur, kur jis savo 
ilgame gyvenime dirbo, jis 
dirbo atsidavęs, jis nešmei- 
žė ir neniekino kitų žmonių, 
o jei kur nors jis arba kiti 
jo vardu padarė klaidų, tai 
jis už jas pats ir atsakė, 
kaip pridera doram žmogui.

Kalbant dar progų klaiir 
simu, aš užtikrinu Kučins
ką ir tuos, kurie skaitė jo 
nesąmones, kad jokiomis 
progomis nesinaudoju, ir 
šis mano atsiliepimas į Ku
činsko raštą yra mano pa
ties iniciatyva rašomas ii 
s i u n č i a ip as amerikiečių 
spaudai. Aš žinau, kad dir
bu Tarybų Lietuvoje sąži
ningai ir nuoširdžiai, įsi
jungęs į kultūrinio darbo 
sritį, jausdamas, kad taip 
privalo dirbti ir kiekvienas 
lietuvis, kuriam rūpi Lietu
vos ateitis ir Lietuvos kul
tūros klestėjimas. Aš ne
pritariu tiems, kurie sten
giasi trukdyti, kurie nori

T. J. Kučinskas 
taip: “Tūkstančiai 
kankinami kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. 
Taigi, jeigu K. Petrauskas 
turi nors kai aguonos grū
das sąžinės ir patriotizmą, 
kaip jisai gali atsistojęs ant 
estrados dainuoti?”

Skaitytojas, p e r skaitęs 
tokį Kučinsko pareiškimą, 
gali manyti, kad Lietuvoje 
yra tikras pragaras. O iš 
tikrųjų tai yra tiktai liguis
tas Kučinsko kliedėjimas. 
Mes Lietuvoje dabar gyve
name geriau, negu Angli
jos darbo žmonės, negu 
Prancūzijos arba Italijos 
darbo žmonės. Ir čia į vir
šuje mano cituotą Kučinsko 
kliedėjimą pareiškiu, kad 
Lietuvoje ne tik neviešpa- 
tauja “baisus teroras”, bet 
atvirkščiai, Lietuvoje doras 
darbo žmogus, doras lietu
vis, iškentėjęs fašistinės *o- 
kupacijos metus, gali lais
vai atsikvėpti ir be baimės 
dirbti ateičiai.

Kučinskas sako, kad Lie
tuvoje “tūkstančiai lietuvių 
kankinasi kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.” 
Ir tokią nesąmonę gali su
galvoti tikra liguista fan
tazija. Gyvendamas Lietu
voje visą laiką, nesu girdė
jęs, kad kur nors būtų nu
siskundimų dėl “baisaus te-- 
roro”, kurį sapnuoja Kučin
skas. Jei kas nors padaro 
fašistinius žygius, tai tik 
subanditėję dezertyrai, pa
bėgę iš stovyklų belaisviai 
ir šiaip plėšikiškas elemen
tas, kurių po karo nestinga 
visuose kraštuose.

Čia aš duodu keletą pa
vyzdžių iš mūsų jau pergy
ventų laikų, kad tuo pailiu
struočiau tikrąjį terorą. 
Vokiečių okupacijos pra
džioje Lietuvoje buvo pa
skelbta, kad už vieną už
muštą vokietį bus sušaudy
ta 100 žydų. Porai savaičių 
)o to buvo paskelbta, kad 
už vieną užmuštą vokietį 
ous sušaudyta 200 žydų. 
Taip buvo ir daroma. Ga
lėjo būti ir taip, kad patys 
vokiečiai provokacijos tiks
lais, nužudydavo kurį nors 
jų pačių pasmerktą mirčiai 
vokietį ir tuo pretekstu su
šaudydavo tūkstantį žydų 
ir nežydų. Okupacijos metu 
Švenčionėlių apylinkėje bu
vo sušaudyti du vokiečiai, 
kažin kur važia
vę automobiliu. 
Tuojau pat apylinkėje ir vi
soje Lietuvoje perėjo baisi 
vokiškojo teroro banga: 
ten, kur buvo rasti nužudy
tieji vokiečiai, vokiečiai su 
žeme sulygino du kaimus, ir 
vietoj buvo be teismo sušau
dyti virš 200 moterų, vyrų 
ir vaikų, kurie veikiausia 
nebuvo ir girdėję apie aną 
atentatą prieš 2 vokiečius. 
Vokiečiams ir to dar buvo 
maža! Iš Vilniaus, iš Kau
no ir. iš kitų kalėjimų jie 
dar surinko 200 žmonių ir 
juos be teismo sušaudė. Šio
je antroje vokiečių nužudy
tų mūsų žmonių grupėje 
buvo žinomas Lietuvos vei
kėjas Knyva, buvo ameri
kiečiams gerai pažįstamas 
senelis marijampolietis ad
vokatas Andrius Bulota su 
žmona, buvo žurnalistas Be- 
liackas ir kiti. Tokių baisių 
ekzekucijų, tokių žiaurių 
teroro veiksmų Lietuvoje

vokiečių okupacijos metu 
buvo labai daug. Taip darė 
vokiškieji fašistai. Ar dėl 
tokių žvėriškų ir sadistinių 
veiksmų T. J. Kučinskas y- 
ra pasakęs smerkiamą žo
dį? Tai yra teroras, prieš 
kurį kiekvienas doras žmo
gus turėtų protestuoti visa
me pasaulyje!

O štai ir kiti faktai. Nau
jakurys iš valdžios gavo že
mės. Šiuo atveju žemė/buvo 
išskirta naujakuriui Aš pa
bėgusio į Vokietiją fašisto 
savininko dvaro. Naujaku
rį, išėjusį arti savo žemės, 
iš miško pasirodę banditai 
dezertyrai nužudė, sakyda
mi: “Norėjai žemės, šia tau, 
gavai!” Pasitraukdami jie 
išniekino lavoną, prikimš- 
dami burną žemių, paleis
dami žarnas. ;

Kitas faktas — 
šieji nusikaltėliai, 
tegalima vadinti
vardu, išplovė ūkininko šėi- 
mą, kurioje buvo net dve
jetas kūdikių.

Trečias faktas — bandi
tai išpiovė visą šeimą iš 
penkių žmonių už tai, kad 
vienas tos šeimos narys, se
niai atsiskyręs nuo šeimos, 
tarnavo valsčiaus vykdomo
jo komiteto pirmininku už 
30 kilometrų nuo vietos, 
kur įvyko nužudymas.

Čia suminėti keli, bandi
tinio teroro Lietuvoje fak
tai. Vokiškosios okupacijos 
metu tai už šių keliolikos 
žmonių gyvybę būtų sumo
kėję savo gyvybėmis bent 
keliolika tūkstančių žmo
nių; būtų nušluoti nuo že
mės paviršiaus kaimai ir 
miestukai. O mūsų tarybinė 
valdžia, vertindama žmo
gaus gyvybę, žinodama, kad 
ir tų banditų eilėse randasi 
fašistinės propagandos su
klaidintų žmonių, skelbia 
amnestiją, duoda galimybę 
jiems grįžti prie taikaus 
darbo, duoda galimybę 
grįžti tiems, kas gailisi pa
darytų piktadarybių.

Kučinskas sako, kad 
“tūkstančiai lietuvių kanki
nami kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose.” Jei 
Lietuvos kalėjimuose ir 
stovyklose yra kalinių, tai 
yra juk visai natūralu: 
žmonės, kurie nusikalsta 
veikiantiems įstatymams 
paprastai visame pasaulyje 
yra izoliuojami. Ar Ameri
kos kalėjimuose nėra kali
nių? Ar Anglijoje po karo
nepadidėjo nusikalstimuy 
mas ir ar ten kalėjimuose 
nėra perpildyta? Ir ką-gi 
Kučinskas patartų daryti 
Lietuvoje su tais žmonė
mis, kurie plėšia, kurie kė
sinasi į darbo žmonių, savo 
tėvynės patriotų, 
Gal būt Kučinskas norėtų, 
kad tokie nusikaltėliai bū
tų glostomi, toleruojami ar
ba net ir gerbiami?

3. i
Kučinską stebina tas, 

kad K. Petrauskas “gali at
sistoti ant estrados ir dai
nuoti.”

Kokia tai būtų laimė Lie
tuvos žmonėms, jei Kučin
skas ir kiti “įsivaizduoto- 
jai” mažiau vaizduotus!,. o 
rimčiau ir teisingiau susi
pažintų su esama Lietuvoje 
padėtimi ir dirbtų mums. 
Ne vienas Kipras Petraus
kas darbuojasi kaip geras 
ir padorus žmogus. Nemi
nint čia daugybės mūsų o- 
peros ir dramos darbuotojų, 
neminint darbuotojų kitose 
srityse, teatre dirba gerai 
žinomi amerikiečiams An- 

i tanas Sodeika, Marijona 
Rakauskaitė ir daugelis ki
tų.

Kučinsko gailestingą šir
dį jaudina tai, kad Lietu
voje “šimtai tūkstančių lie
tuvių gyvena baisiu gyveni-

mu”. Rimtai kalbant, va- ; 
duojantis tikrovės faktais, : 
reikia pasakyti, kad Lietu- i 
voje žmonės dabar geriau 
gyvena, negu jie gyveno nuo < 
pat karo pradžios. Maisto 
atžvilgiu, kaip ir sakiau, 
Lietuvos žmonės yra geriau 
aprūpinti, negu gyvenantie
ji Vakarų Europoje, kurių 
aprūpinimas maistu man 
gerai yra žinomas iš Vaka
rų Europos radijo, kurį 
man tenka klausytis (užsie
nio radijo klausytis mums 
buvo uždrausta vokiškosios 
okupacijos metu ir tik drą
sesnis klausydavo pasislė
pęs). Lietuvoje mes esame 
aprūpinti maistu nepalygi
namai geriau, negu tai buvo 
okupacijos metu. Pav., visi 
dirbantieji gauna tam tikrą 
maisto produktų normą, 
kurioje duonos yra 600 gra
mų dienai; prie vokiečių 
duonos mes gaudavome 200 
gramų dienai.

Vokiečiai laikė lietuvius 
prie bado ribos, kad mūsų 
tauta fiziškai nusilpnėtų ir 
nyktų. Mūsų maisto pro
duktų perviršis ėjo į Vokie
tiją, skirtas “herrenfolk- 
ams”. Traukdamies iš Lie
tuvos, vokiečiai naikino ir 
grobė maisto atsargas ir 
pafrontėje naikino pasėlių 
laukus. Aš pats okupacijos 
gale per ištisus 12 mėnesių 
pagal savo maisto korteles 
negavau sviesto ir kitų rie
balų, per 6 mėnesius nega
vau mėsos. Tų produktų 
reikėjo ieškoti slapta, juo
dojoje rinkoje ir pirkti jų 
iš spekuliantų, su didele ri
zika, nes vokiečiai bausda
vo ir išsiveždavo į katorgą 
tuos, kurie pirkdavo iš spe
kuliantų. Nebaudžiami bu
vo tiktai tie, kurie pardavi
nėdavo žemomis kainomis 
vokiečiams. Kadangi pirkti 
juodojoje rinkoje rei
kalingos didesnės pi
nigų sumos, tai reikėjo 
pardavinėti drabužius, ava
lynę, baldus, norint išlaiky
ti gyvybę kūne. Vokiečiai, 
turėję Lietuvoje specialias 
krautuves “Nur fuer Deut- 
schen”, pagal keleriopai ge
resnes maisto produktų 
korteles, negu mūsų, gau
davo viską ir laiku, net 
gaudavo savo šunims mėsos 
ir pelno, o tuo tarpu lietu
vių motina miestuose nega
lėdavo gauti pieno savo ma
žiems vaikams. Iš kaimų 
vežamą į miestą maistą vo
kiečiai konfiskuodavo suda
rydami oblavas prie plentų 
ir laivuose; konfiskuotas 
maistas dažniausiai būdavo 
dalinamas tarp policininkų, 
tarnavusių vokiškiesiems 
fašistams.

Dabar jau mes prisimirš- 
tame tuos skaudžius laikus. 
Šiandien ūkininkas, atida
vęs valstybei numatytą iš jo 
ūkio produktų kiekį, gali 
laisvai savo produktų per
viršį parduoti turguje. Tuo 
būdu jau nėra sunkenybių 
gauti produktų. Jei kartais 
krautuvėse produktų yra 
trūkumas, jei kartais kor
telės laiku neapiprekina- 
mos, tai čia kalta ne val
džia, rie režimas, o nedatek- 
liai prekybos tinklo darbe.

Yra šiek tiek sunkumų su 
apranga. Karas sunaikino 
daug įmonių ir dirbtuvių, 
sugriovė visą krašto ūkinį 
ir pramoninį aparatą. Visa 
tai atkurti reikia daug lai
ko ir didelio darbo. Čia kaip 
tik ir padeda Lietuvai Pa
galbos Tiekimo Komitetas 
Amerikoje, parūpinęs dra
bužių ir avalynės tiems, 
kas labiausiai jų reikalin
gas, kada tos rūšies prekių 
dar nepagaminsime tiek, 
kiek jų reikia viso krašto 
gyventojų reikalams.

Iš Amerikos siunčiami 
daiktai gražiai ir gerai pa-

siekia Lietuvą ir yra dali
nami tiems, kas jų labiau
siai reikalingi: našlėms, ka
rių šeimoms, karo invali
dams, s našlaičiam's ir t. t. 
Aš pats mačiau 10-ojo tran
sporto siuntinius ir esu ga
vęs mano globojamiems ve- 
liuonies rašytojo Kazio 
Puidos našlaičiui Gediminui 
Puidai, trijų metų amžiaus 
vaikučiui, porą naujų ame
rikoniškų batelių, kostiu
mėlį ir paltuką. Už tokią 
puikią dovaną ir aš ir naš
laitis Gediminas gražiai 
dėkojame amerikiečiams.

Trečias klausimas — tai 
pastogės klausimas. Karo 
metu buvo sugriauta daug 
mūsų miestų ir miestelių. 
Pav., Raseiniai, Vilkaviškis,! 
Šakiai, Šiauliai buvo beveik 
visai nušluoti * nuo žemes. 
Vilniuje beveik pusė gyve
namojo ploto sunaikinta. Iš 
Lietuvos bėgdami vokiečiai 
viską naikino, kiek tik su
spėjo, degino, g r io v ė , 
sprogdino. Bet palaipsniui 
mūsų miestai atstatomi, gy
venamojo ploto klausimas 
šiek tiek yra palengvėjęs, 
šią dieną bus žymiai leng
viau praleisti šalčius, negu 
tai buvo pernai ir užper
nai.

Gali p. Kučinskas nesu
tikti su bolševizmu ir su jo 
idealais bei filosofija — 
kiekvienas žmogus turi tei
sę turėti savo pažiūras ir 
jomis vadovautis gyvenime. 
Tačiau atsižvelgiant į dabar 
Lietuvos pergyvenamas e- 
konomines sunken ybes, 
kiekvienas žmogus, kurio 
krūtinėje yra jautresnė šir
dis, privalo nekliudyti Lie
tuvai Pagalbos Tiekimo Ko
mitetui dirbti. Jei įsitikini- 
maizir kišenė neleidžia pri- 
sįdėjjti prie komiteto darbo, 
tai bent padorus žmogus 
turėtų nekliudyti komitetui.

Vieša Padėka
Gerbiami draugai ir drau

gės, newhavenieciai! Leiskite 
išreikšti jums mūsų širdingą 
padėkos žodi už jūsų sureng
tą mums išleistuvių bankietą- 
pokilį, rugsėjo 29 d. Draugai, 
jūsų padėtos pastangos suren
gime tokio puikaus ir drau
giško mums pokilio ir jūsų iš
reikštos mintys - linkėjimai 
mums laimės gyventi naujo
je vietoje,-taipgi jūsų suteiktos 
mums dovanos, neišdils mūsų 
mintyse ir bus draugiškai 
Įvertintos mūsų širdyse. Mes, 
kaipo tos minties, tos idėjos, 
būsime su jumis amžinai ir 
jūsų suteiktą mums pagerbi
mą laikysime savo mintyse 
amžinai.

Mums pribuvus į salę ir iš
vydus tokią gražią mūsų ge
riausių draugų ir draugių gru
pę, sukviestų mums pagerbti, 
iš džiaugsmo ašaros pradėjo 
rodytis ir kartu padarė sur- 
pryzo, kada pamatėme, ne tik 
savo miesto draugus, bet ir pš 
tolimų kolonijų, kaip tai, iš 
Boston, iš Bridgeport, iš Hig
ganum.

Mes nesitikėjome, kad turi
me savo tarpe tiek gerų drau- 
gų-draugių, kurie mumis ga
lėtų taip Įvertinti ir sukviesti 
iš arti ir toli draugus tikslu 
pagerbti mus kaipo asmenis. 
Tik atsilankius Į salę sužino
jom, kas buvo sumanytojos ir 
rengėjos tos šaunios iškilmės. 
Tai mūsų tarpe yra darbščiau
sios draugės organizacijose ir 
visuose svarbesniuose reika
luose: Amilija Miliauskienė 
(jai padėjo jos gyvenimo 
draugas Juozas), Eve Rudma- 
nienė ir A. šaliunienė ir kt.

Dar kartą tariame draugiš
ką ačiū visiems, kaip rengė
joms, taip 
pokili.
Juliui 
mums 
kaipo
mašina - auto. Ačiū drg. W. 
J. žolynams už suteikimą 
mums šiltos ir malonios nakvy
nės, kada mūsų 
niture buvo jąu

Pasiliekam,
Anth.
Masonai.

Streikas elektros darbinin
kų prieš Duquesne Light Co. 
tęsiasi jau trys savaitės (strei
kas prasidėjo rugsėjo 24), o 
galo dar nesimato. Darbinin
kų kova sunki. Prieš streikie- 
rius atkreiptos kompanijos ir 
Pittsburgh o politikierių visos 
kanuolės. Dar pirm pradėjimo 
streiko, Pittsburgh© didieji ka
pitalistiniai laikraščiai rašė, 
jeigu elektros darbininkai 
bandys streikuoti, tai jie tu
rės būti sumušti galutinai, ne
žiūrint, kokios tam lėšos bus 
reikalingos.

Ar pasiseks reakcionieriams 
kapitalistams savo mierį at
siekti? Kol kas darbininkai, 
susiorganizavę i nepriklauso
mą uniją, po vadovyste G. L. 
Mueller, labai gerai laikosi. Ir- 
jei tik streikierių priešams 
nepasiseks darbininkų vieny
bės suardyti (kaip paskutiniu 
laiku jie bando), tai streikie
rių laimėjimas užtikrintas.

8-nių didžiųjų Pittsburgh© 
viešbučių darbininkų streikas 
nuo 1 d. spalių irgi tęsiasi. 
Viešbučių darbininkai irgi ne
prieina prie taikos.

Prie užbaigos noriu dar 
pasakyti p. Kučinskui ir ki
tiems, kad Lietuva dabar 
įėjo į naują gyvenimą ir su
silaukė savo kultūros ugdy
mui ir klestėjimui tokių są
lygų, kokių ji niekados dar 
nėra turėjusi. To negali ne
pripažinti ir aršiausieji bol
ševizmo priešai. Tiktai ne
regiai arba žmonės iš anks
to turintieji netikrą nuomo
nę ir nenorį kuom nors pa
dėt, nemato to,« ką Lietuva 
jau yra padariusi visose sa
vo gyvenimo srityse nuo 
1944 m. rugpjūčio mėn., t. 
y. nuo išvadavimo jos iš po 
vokiškosios okupacijos jun
go.

Nors visą savo amžių esu 
buvęs visada pažangių pa
žiūrų, partijai aš nepri
klausau, bet keletą metų 
dirbdamas kultūrinį darbą 
Lietuvoje, sekdamas Lietu
vos Komunistų (bolševikų) 
Partijos ir Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos 
Vyriausyb. intensingą dar
bą atkuriant karo ir fašisti
nės okupacijos nuteriotą 
Lietuvą ir ruošiant jai gra
žią bei laimingą ateitį, esu 
giliai įsitikinęs, kad šian
dien Lietuva yra teisingame 
kelyje ir kitokio kelio jai 
nėra. Svarbiausias šiandien 
Lietuvos darbo žmonių ir 
darbo inteligentijos uždavi
nys yra visomis jėgomis įsi
jungti į didingą ir kuriamą
ją kovą penkmečio planui 
vykdytų kuris mūsų tėvynei 
užtikrina didelius laimėji
mus visose Lietuvos gyve
nimo srityse.

Aš esu įsitikinęs, kad nei 
i Lietuvos gyventojai, nei A- 
merikos lietuviai nenorėtų 
grąžinti Lietuvai tokią san
tvarką, kur apsukrūs šme- 
tonininkai, a p i p 1 ėsdami 
darbo žmones, galėtų krau
ti sau milijonus, pirktis

Šaukia Baigti Viešbučiu 
Streiką Washingtone

Washington. — Valdi
niai tarpininkai pašaukė 
viešbučių streikierius ir sa
vininkus į derybas. Jau 
daugiau kaip savaitę strei
kuoja 5,000 darbininkų-tar- 
nautojų prieš 18 Washing- 
tono viešbučių.

Kas Bus Pittsburghe
Visur kalbasi, kas bus Pitts

burghe spalių 27 dieną. Lietu
viai kalba ir žingeidauja. Aš 
tikrai sužinojau, dėl ko tiek 
kalba ir dėl ko Pittsburgh o ir 
apylinkės lietuviai jaunuoliai 
taip rengiasi. O gi dėl to, kad 
LDS 8-tas apskritys, spalių 27 
d., rengia labai šaunų bankie- 
tą buvusiems kareiviams, LDS 
nariams ir LDS narių sūnums 
kariams pagerbti.

LDS nariui, buvusiam karei
viui ir su juo vienai leidei (jo 
motinai, moterei ar merginai), 
kurią jis atsives, bus įžanga 
už dyką. LDS narių vaikams, 
buvusiems kareiviams, įžan
ga už dyką, tik ypatai, karei
viui.

žinant, kad minėtame ban- 
kiete bus labai daug buvu
sių kareivių ir su jais dar dau
giau jaunų leidžiu, taigi mes, 
“seniai” ir “senės,” kurie už
jaučiame antro pasaulinio ka
ro kareivius ir gerbiame juos, 
dalyvaukime visi bankiete.

Bankietas prasidės frval. 
dieną. Vieta: UKRAINIAN 
HALL, South 18th Str., tarpe 
Carson ir Sidney Sts., Pitts
burgh, Pa. Po bankieto galima 
bus pasišokti prie geros mu
zikos. Reporteris.

dvarų centrus, statytis pa- 
locius. Aš esu įsitikinęs, kad 
Lietuva nuėjo vienintelid 
teisingu keliu, kurį jai -mU 
rodo istorijas raida. Lietu
va teturėjo ir teturi vieną 
kelią — gyventi ir dirbti 
didžiojoje broliškoje Tary
bų Sąjungos tautų šeimoje.

VISI 11 NACIŲ VADŲ 
PLANAVĘ NUSIŽUDYT
Nurnberg, Vokietija. — 

Amerikonai surado kalėji
me įrankius, kurie rodo, 
kad visi 11 nusmerktų na-, 
cių vadų planavo nusižudyt. 
Bet tiktai Goeringui pavy
ko pasidaryt galą, nusinuo
dijant. Dešimt kitų tapo pa
karti.

Nepaprasta Programa Penkių Žymiųjų 
Artistų Rusų, Baltarusių ir Ukrainų 

Dainose-Muzikoje:
NADINE
STEPAN
ZINAIDA ALVERS,- Mezzo-Soprano
ILYA TAMARIN, Tenoras
ANTIN RUDNITSKY, Muzikos Direktorius

RENGIA AMERIKOS RUSŲ BROLIŠKA DRAUGIJA, I. W. O.

RAY, Soprano
KOZAKEVICH, Baritonas

BINGHAMTON, N. Y.

Penktadienį, Spalių 25, 7:30 P. M.
CENTRAL HIGH SCHOOL AUDITORIUM, Main Street 

Įžanga: $1.00, jimant taksus.
Rengia Amerikos Slavų Broliškos Pagalbos Komitetas.

* * *

« ERIE, PA.

šeštadienį, Spalių 26, 7:30 P. M.
STRONG VINCENT HIGH SCHOOL AUDITORIUM, West 8th St.

Įžanga: $2.00; $1.50; $1.00, jimant taksus. *
Rengia Amerikos Rusų Broliška Draugija, I; W. O. Kuopa 3018.
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Jonas Kagkaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Na, taigi ir sudieu, geri 

mieli žmoneliai. Jau priete
ma. Reikia grįžt į Jprįctau- 
ną. Rytoj juk vėl kas ant 
programos, ant dienotvar-| 
kio.

Penktadienis, paskutinė į 
gegužės. Augustas ir Viola | 
Stančiai poryčiais nusivežė 
mudu į savo “dvarelį”. Vi
sai netoli, gal pora mylių! 
nuo Jorktauno. Stančių far- i 
mele nieko sau. Namelis i 
dar neseniai pastatytas, ko-1 
kių 4 kambarių. Elektros! 
šviesa, geras šaldytuvas, j 
elektrinis laikrodis virtu
vėj, radijas, gramafonas,| 
maudynės: visa kas pusėti
nai civilizuotai įtaisyta. 
Švaru, gražu, tvarkinga.

Kiemas' gerai aptvertas! 
kai kur kuolais, kai kur 
vielomis. Gerai įtaisytas | 
vištininkas ar vištidė. Au- i 
gustas aiškina, kad su viš
tomis daug rūpesčių. Lesalo 
joms reikia pirkt specia-, 
liai. Esąs brangus. Reikia

kęs, kol dar tebebuvo gyvi 
jų tėvai.

Štai pat pirma iš eiles 
juodaplaukė, juodaakė, kel- 
takrūtine pusėtinai riesta 
Berta Grosienė, jos labai į 
motiną panaši ir gana gra
ži duktė — iš vidurinės mo
kyklos. Jos, Bertos, vyras, 
Grosas (“Gross”) išmoks
lintas būti vaistininku, bet 
tą profesiją pametęs dėl 
sveikatos dalykų. Kelis me
tus išstovėjęs tvankioj, 
troškioj mažo miestelio vai
stinėj, — ir pašlijusi jam 
sveikata. Gydytojai patarė 
permainyt darbą. Jau keli 
metai, kaip dirba mechani
ko (darbą prie tūlos žibalo 
kompanijos. Darbas esąs 
purvinas, bet geriau apsi
mokąs, ir geriau gaunąs iš- 
simankštyt po lauką, ore. O 
visas jo profesinis mokslas 
rūdija... Tokia jau niauri 
gyvenimo tikrovė...

Štai kita Rotienės duktė 
Zofija, truputį jaunesnė už 
savo seserį Bertą, gal ko-

čių kapinėmis, vos vos išsi- 
kaparnojom. O paskui vėl, 
pravažiuodami pro menką 
tiltelį, ko ne įgrimzdom į 
maurus. Nabagas Gerhar- 
tas, iš prityrimo, apsišarvo
jęs kastuvu, kirviu ir kokia 
dalba, darbavosi, kapojo ša
kas, dėjo griovin, krovė, kol 
galų gale automobilis išsi
judino į sausesnę vietą.

Oho, tie kaimiški Teksu 
keliai ir šunkeliai... ilgai 
aš jų neužmiršiu. Neužmir
šiu ir kitų čia įsigytų gėry
bių. Tuo# patim pradėjimu 
aš vely va čia ir aprašysiu, 
kaip mane sukramtė tie ne
labieji vabaliukai.

Jau kelinta diena, tuoj 
kaip tik atvažiavom su Ir
vinu iš Džiletės, pradėjo 
man niežėt kojas. Niežti pa
siutiškai, šuniškai. Iškilo 
ant kojų keturi, penki puč- 
kai ir ramumo dieną naktį 
neduoda. Iškentęs visą die

ną, ėmiau ir pasisakiau 
Violai Stančienei. Ji tuoj 
suprato, ko čia esama. 
“Red bugs” — raudonvaba- 
liai, girdi, tave sukandžio
jo. Kur ir kaip, kas jie to
kie? Kas gi žino. Galėjo 
jie mane apipult vis toj pa
čioj istoriškoj Džiletėj, kur 
tiek turėjau išgąsčio ir ner
vų sukrėtimo su ta “toran- 
tula”, tuo juodvabaliu po 
kojos letena, su žoliada- 
giais, vandeninėmis gyva
tėmis, su anomis dagingo- 
mis kaktusų kriaušėmis.

Veikiausia toj pačioj pa
laimintoj (o gal .greičiau 
prakeiktoj) Džiletės far- 
melėj apsėdo mane ir tie 
raudonvabaliai. Žinionys 
pasakoja, kad tik už dienos 
kitos pradeda tau pekliškai 
niežėti, deginti, kai tie va
baliukai įsisiurbia į odą ir 
perlenda, persigraužia per 
odą giliau į kūną. Jie ten 
paskui vis knaisosi, kol ga
lų gale uždūsta be oro. Ir 
tau ten atsiranda" raudoni 
pakilę bumburai, kad net 
tau saldu, kaip niežti.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.

Žinios iš Lietuvos

Spaudos Parengimas ir Rau
donojo Kryžiaus Veikimas 
Tas, taip jau seniai rengia

mas spaudos parengimas, jau 
visai netoli, šis parengimas tu
rėjo įvykti dar vasaros metu, 
kuomet dar buvo galima reng
ti piknikai atvirame ore par
kuose. Bet tuo laiku buvo 
sunki padėtis kas link alaus 
gavimo. Vyriausiai dėl tos 
priežasties ir parengimas bu
vo atidėtas ik/ šio laiko. Da
bar parengimas įvyksta spalių 
27 diena, Laisvės Choro sve- t- 7
tai nėję.

Spaudos parengimas savy
je yra labai svarbus įvykis, nes 
be tokių parengimų mūsų dar
bininkiška spauda visiškai ne
galėtų taip gražiai gyvuoti ir 
tokią plačią kovą vesti su šių 
dienų kylančia valdančiosios 
klasės reakcija. Kovinga dar
bininkiška spauda, tai yra vy- 
riausis instrumentas ir pirmu
tinis žingsnis pastatyti į ap
švietus kelią nesusipratusį 
darbo klasės žmogų. Su stipria 
liaudiška spauda šiandien 
Amerikos liaudis (tame tarpe 
ir lietuviai) sėkmingai veda 
apšvietą žmonių tarpe ir ga
lingai kovoja už žmonių tei
ses ir už geresnį gyvenimą

visokių vaistų, antiseptikų 
žiurkėms, pelėms, vaba
lams, vabždžiams naikint. Ir 
nuo gyvačių reikią apsau
got, kad viščiukų ar kiauši
nių nevogtų. Apkuopt, ap
valyt, kalkėmis išbarstyt, 
smėliu, žvyru. Ir aptvertos 
vis reikią laikyt, kad kur 
neišskristų*į raistus.

Iš tolo matėm neblogą 
kiaulidę.’ Deglųjų riestauo- 
degių gal kelios dešimtys. 
Ir uvėrios, matyt, kiaulės. 
Karvių jie turią, nebepame- 
nu, kiek, gal irgi keletą de- 
sėtkų. Augustas sako, kad 
iš galvijų verstis farmeriui 
lengviau, negu iš pasėlių ir 
javų bei daržovių. Sudorot 
nėra kam. Žemė išdirbt ne
lengva. Ir žemė vietomis 
nederlinga ir gana.
’ .Bendrai imant, Stančių 
farma buvo geriausioji iš 
visų maniškės giminių. Čia 
pat už krūmų ir apšepusių 
medžių liūdnai stūkso sena 
lūšnelė: tai esanti meksikie
čių būstinė. Dar atvažiuo
dami ir apžiūrinėdami ku
kurūzų lauką, susitikom dvi 
jaunas meksikietes mergai
tes, — tai, iš tos lūšnelės. 
Stabtelėję, porą minučių 
pasikalbėjom. Kuklios sim
patiškos mergaitės. Viena 
truputį suparalyžiuotą turi 
ranką. Iš meksikiečių šei
mos kai kurie kartais pade
dą Augustui su darbais. At
lyginąs padieniui. Dabar, 
girdi, ir meksikiečiai nebe 
tie. Jau ir jie išgudrėję. 
Juodukai irgi. Visi jie rei
kalaują didesnio-atlyginimo 
už talką, už darbą. Vis dau
giau jų traukią į miestus, 
vis mažiau pasilieką ant 
farmų, ir tie pasilikę taip 
lengvai nebepasiduodą... Pa
manykit, net į unijas orga
nizuojasi, į mitingus mies
telin einą... Bravo! Pažan
ga. Ir juodasai diržas--“The 
black belt” — pamažu at
bunda, nežiūrint tų visokių
skerspainių, linčiavimų, pju
dymų, kiršinimų, diskrimi
nacijų, provokacijų ir kito
kių baltųjų pietiečių “bur- 
bonų” politikos perlų.

Stančius mudu parvežė 
atgal į Jorktauną, pas’ Hil- 
dą Stefanaitę. Jo žmona 
šiuokart pasiliko namie, ap- 
sitvarkyt kiek su darbais.

K
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Tą pačią dieną, penkta
dienio popietį, teko susieiti 
dar su daugiau giminių. 
Pribuvo į Hildos būstinę ke
letas maniškės mirusios se
sers Rotienės (“Roth”) vai
kų. Juos visus buvau ir pir
miau, prieš 25 metus, susiti-

kių 36 m. amžiaus, — Zofi
ja Felerienė. Irgi nieko sau 
moteris. Jos vyras gerai 
jai pririnktas. Tiek pat 
čiuinas, žvalus vyras. Jų
dviejų šešiolikinis sūnus, vi
durinės mokyklos mokinys, 
atrodo gabus vaikinukas. 
Įdėmiai jis peržiūrėjo ma
niškės parodytus žurnalus, 
kur tilpsta mūsų vaikų at
vaizdai ir aprašymai apie 
jų grožines ir artistiškas 
ambicijas. Sakė, ir pats nu
sipirksiąs tokių žurnalų ir 
įsiskaitysias apie savo gi
mines jūdžių paveiksluose...

O štai du broliai Rotai, 
Bertos ir Zofijos broliai. 
Vilis Rotas, kokių 50 metų 
amžiaus, atrodo bukas, ty
lus, sustingęs ir nesveikas. 
Iš maniškės pasakojimų ži
nau, kad jų tėvas Rotas bu
vęs ir pats alkoholio mėgė
jas ir abu sūnū iš mažumės 
pripratinęs degtinę girkš- 
noti. Tai veikiausia tas gė
rimas daug kuo prisidėjęs 
prie V i 1 i o nesveikatos. 
Vargšas taip suimtas įsi- 
bingėjusio narių reumatiz
mo, kad rankų pirštų nega
li gerai sulenkt. Ir visas iš 
sąnarių lyg sustingęs. Akys 
jam nešviesios ir negražios 
pažiūrėt. Ausis viena visai 
sugedusi, nebeprigirdi. Šį 
tą jam padariau, kad bent 
kiek apstabdžius jo orga
nizme išsigimimo ir gedimo 
procesus.

Kitas Vilio brolis — Ri
chardas Rotas keliais me
tais jaunesnis, judresnis ir 
mitresnis. Vedęs su Fele- 
rio seseria, gana priplaikia 
moterėle. Už apžiūrėjimą, 
už patarimus Richardienė 
maniškei įdavė porą savo 
darbo dešrų ir lašinių bri
zą. Nusivežėm tą Teksu 
farmos mantą į Kaliforni
ją, tai vaikai bent porą sa
vaičių šveitė, kol'visa gra
žiai sudorojo...

šeštadienis, birželio 1 die
na. Tuoj iš ryto, po pus
ryčių atvažiavo Vilius Ger- 
Hartas ir mudu nusivežė 
pasisvečiuot pas save į far- 
melę. Tą naktį iš penkta
dienio smarkiai lijo, su žai
bais, su griausmais, kad 
dangus su žeme susimaišė. 
Nors rytas paskui ir gra* 
žiai išsišvietė, bet kelias va
žiuot tebebuvo negeras. 
Nors tėra vos trejetas my
lių nuo Jorktauno, bet vi
sas kelias kaimiškas, ne 
plentas, ne vieškelys. Ir vie
tomis pylos labai išplautas, 
vietomis užtvenktas, kla
nais ir klaneliais' užlietas. 

|Važiuodami ges meksikię-

Veikia Petrašiūnų 
Elektrine

KAUNAS. — Rugsėjo 
mėn. 30 d. buvo galutinai 
užbaigtas Petrašiūnų ■ elekt
rinės pirmosios eilės išban
dymas. 22 vai. elektrinė pa
siekė pilną savo apkrovimą. 
Įrengimai: turbina, genera
torius, paskirstymo lenta— 
sėkmingai išlaikė visus iš
mėginimus. Elektrinės pir
moji eilė pradėjo normalų 
savo veikimą.

Dabar tęsiami antrosios 
eilės atstatomieji darbai.

Meno Saviveiklos 
Varžybos

ZARASAI. — čia įvyko 
apskrities meno saviveiklos 
varžybos, atrenkant pajė
giausius kolektyvus netru
kus įvyksiančiai respubliki
nei olimpiadai. Geriausiai 
pasirengė Dusetų gimnazi
jos meno saviveiklos būre
lis, vadovaujamas mokyto
jos Nėnenaitės. Pasisekimo 
susilaukė gimnazistų atlikti 
liaudies šokiai “Rugeliai” ir 
“Oželis.”

TELŠIAI. — Praėjusiais 
metais respublikinėje meno 
saviveiklos olimpiadoje ge
rai pasirodė Telšių mokyto
jų seminarijos liaudies šo
kių ratelis ir vietos švieti
mo ir meno darbuotojų kan
klių ansamblis. Per šiuos 
metus jie žymiai išaugo ir, 
laimėję apskrities varžy
bas, vyksta į Vilnių, į res
publikinę olimpiadą.

Medalių Įteikimas Artistam
KAUNAS. — Operos ir 

Baleto Teatre įvyko meda
lių “Už šaunų darbą 1941- 
45 m. m. Didžiajame Tėvy
nės kare” įteikimas. Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo vardu 
medalius įteikė meno reika
lų valdybos viršininkas drg. 
Banaitis.

Pirmąjį medalį gauna 
liaudies artistas, TSRS 
Aukščiausiosios Taryb. de
putatas Kipras Petrauskas, 
po jo — Lietuvos TSR nu
sipelnę meno veikėjai: Sut
kus, Talat-Kelpša, respubli
kos nusipelnę artistai Ku
čingis, Mažeika, Kelbauskas 
ir kiti.

Medaliais apdovanoti 152 
artistai.

15 Milijonų Dėžučių
KAUNAS. — “Liepsnos” 

degtukų fabriko kolektyvas, 
įsijungęs į spalines socialis
tines lenktynes, jau rugsėjo

25 d. baigė įvykdyti trečiojo 
ketvirčio planą. Užsibrėžta 
išleisti per trečiąjį ketvirtį 
nemažiau kaip 15 milijonų 
dėžučių, t. y. tiek, kiek bu
vo pagaminta per visą pir
mąjį pusmetį. Tuo būdu bus 
sudarytas tvirtas pamatas 
metiniam planui įvykdyti 
prieš laiką ir su žymiu kau
pu.

ETNOGRAFUOS 
MUZIEJUJE

Kėdainiai. — Septyneris 
metus vadovauja vietos et
nografiniam muziejui G. 
Bobelis. Vokiečių siautėji
mo metais jis išgelbėjo nuo 
sunaikinimo didelę ekspo
natų dalį. Archeologijos, 
istorijos, gamtos ir kituose 
muziejaus skyriuose šiuo 
metu yra surinkta nemaža 
eksponatų, padedančių pa
žinti gimtojo krašto istori
ją bei geografiją. Pažymė
tini akmeniniai ir titnagi
niai įrankiai, įdomi elnio 
ragų kolekcija ir tt. Lanky
tojų dėmesį patraukia 1831 
ir 1863 metų sukilimų da
lyvių ginklai.

'del visos darbininkų klasės.
Mes, lietuviai, turime žiū

rėti, kad ir mūsų lietuviška 
progresyviška spauda būtų 
stipri ir kad galėtų sėkmin
gai vesti kovą už mūsų reika
lus ir prieš visokius lietuviš
kus f asistuojančius elemen
tus, čionai išperėtus ir atbėgu
sius nacių pasekėjus iš Euro
pos ir prieš kitokius žmonių 
išnaudotojus.

Taigi, dalyvaukime paren
gime ir kitokiais būdais pa
remkime mūsų kovos ir ap- 
švietos organus.

Spalių 10 d., parapijos sve-

tainėje, įvyko Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus susirinkimas. 
Per karą šita lietuviu grupė 
suvaidino gražią rolę, atlik
dama daug gražių darbų dėl 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. Dabar, karui pasibai
gus, manoma, bus šioji grupė 
panaikinama. Betgi mūsų 
grupė ižde turi virš penkių 
šimtų dolerių, taigi, kad tų 
pinigų kur bereikalingai neiš-' 
dalinus, tai nutarta surengti 
bankietą dėl visų lietuvių ir 
lietuvaičių, tarnavusių karo 
tarnyboje. Tai bus jiems padė
kos vakaras už jų gerą tar
navimą ir už karo laimėjimą.

Šis bankietas bus dėl visų 
lietuvių kilmės veteranų, gy
venančių Hartfordo mieste ir 
artimame Hartfordo priemies
tyje. Veteranams įžanga bus 
veltui. Taipgi kiekvienas ve
teranas galės atsivesti veltui 
savo tėvus arba du draugus.

Kad visus sukviesti, tai rei
kia turėti veteranų antrašus. 
Betgi valdyba neturi visų ve
teranų antrašų. Taigi šiuomi 
ir atsišaukia valdyba, kad ku
rie norite dalyvauti šiame ban- 
kiete, tai prašomi tu o j aus pri
siųsti savo antrašą. Tada 
valdyba prisius jums pakvie
timą-ir bilietus.

Antrašus siųskite iždinin
kei sekamai: Mrs. Joseph Pe
traitis, 550 Broad St., arba 
per telefoną pašaukite 2-0744. 
O kuriems patogiau, galite 
priduoti man, 155 Hungerford 
St. arba patelefonuokite 
7-6126.

Kurią dieną bankietą su
rengsime, dar nenutarta. Bet 
tas įvyks tuojau prieš naujus 
arba tuojaus po naujų metų.

Įdomu būtų sužinoti, kiek 
iš viso lietuvių iš mūsų mies
to buvo paimta į karo tarny
ba.

W. Brazauskas.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Chicagos Žinios
Streikierys Pasakoja: Daug 

Kraujo Pylėsi

Spalių 4-ta bus diena, ku
rią Chicagos darbininkai at
mins. Tą dieną prie American 
Automotive Devices kompani
jos fabriko Chicagos policija 
suruošė kraujingas muštynes, 
kurios buvo rimčiausios, nuo 
to laiko, kai 1937 metų Me
morial Day dienoje policija 
nušovė grupę streikierių.

Vienas streikierių, Robert 
Johnson, jaunas negras pasa
koja apie tai, kas įvyko prie 
American Automotive Devices 
fabriko:

“šeši automobiliai privažia
vo ir apie 30 policininkų išli
po. Kapitonas George Barnes 
pirmas pradėjo mušti. Jis man 
trenkė . per galvą, po ko aš 
bandžiau apsidengti su iškaba, 
kurią nešiojau, šeši policinin
kai tada šoko ant manęs su 
savo lazdomis. Aš parkritau, 
bet jie mane tebemušė. Po to 
jie mane nutempė į automo
bilį ir aš buvau nuvežtas į 
Bridewell ligoninę. Dar keli- 
sužeisti streikieriai ten buvo 
atvežti kartu su manim.

“Mano žaizda galvoje pa
reikalavo susiuvimo. Kiti bu
vo dar sunkiau sužeisti. Jūs 
turėtumėt pamatyti Otis She- 
field, James Veal, Joseph Ca
nada. Daug kraujo ten pylė
si. .

Foto grafas
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 atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

a
426 LAFAYETTE STR.,

I. J. KAŠKIAUČIUS. M D
530 Summer Avenue 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kumpu Broadway ir Stone Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

<>

<♦>

•>

GREEN STAR BAR & GRILL
'IFTUVIŠKAS KABARFT^

Kas

<!>

<♦>

<♦>

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172 <t>

<i>

<!>

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias Alus Brooklyn^

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

>

>

<♦>

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoee•••••«
CHARLES J. ROMAN Š

(RAMANAUSKAS) *

Laidotuvių 
Direktorius

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

• * •
1113 Mt Vernon Si !

PHILADELPHIA, PA. J
Telefonas Poplar 4119

<P
459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

•)

Lietuviy Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661
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Pauliaus Prietikis su Pele
(Feljetonas)

Prieš pradedant kalbėti 
apie patį prietikį yra būti
nas reikalas paprašyti ger
biamų prietelių ir nepriete
lių, kad jūs iš savo pusės 
prisidėtumėt su kantrybe ir 
tolerancija. Tuomi jūs iš
vengsite to supratimo, kad 
jūsų Paulius vargina jumis 
su nuobodžio pasaka. Žino
te, koks jūsų Paulius yra 
klamzė, didelių ir kompli
kuotų gyvenimo painiavų 
trumpoj ir aiškioj formoj: 
išdėstyti nesugeba. Iš tos i 
priežasties, pridedant paša
linių paaiškinimų, gali pasi- 
taikyt nukrypimų nuo te
mos, ko šiuomi laikotarpiu, 
apart nemokytų žmonių, 
niekas daugiau neišvengia. 
Žinokite, kad šiuom sykiu 
jūsų Pauliaus pasimojimas 
yra savo prieti
kį su pele persta
tyti jum be jokių prietemos 
šešėlių Iš to, kas pasakyta, 
galite numanyt, kad į vie
ną artikulą visko nebus ga
lima sutalpinti.

Gyvenant tokiu neįsivaiz- i 
duojant baisiu vulkanišku 
laikotarpiu, kokis dabar 
purto beveik iki mirties iš
gąsdintą svietą, veltui jieš- 
kotumėm tokio laimingc 
žmogaus, kuris tyra sąžine 
galėtų duoti užtikrinimą,! 
kad išlaukiniai sukrėtimai: 
jo privatinio gyvenimo ne- 
liečia ir jis, savo privatinėj. 
rezidencijoj, naudojasi pil
niausia nepriklausomybe. 
Kuomet audra siaučia, tai 
niekam nedaro išimčių. Bū
tų jis šalies prezidentas, mi-I 
nisterių pirmininkas, stam- 
biausis šalies finansierius, 
aukšČiaūsis dvasios vadas, 
arba kad ir jūsų Paulius, vi
si priversti jausti audringo 
gyvenimo* pasekmes ir 
grumtis už savo namų sau-

hdh
į

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

SIRENŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų, kurie 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
j rodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šj plaster j, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe, švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jj gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

gumą. Nors jūsų Paulius, 
taip sakant, negeidžia nei 
jaučio, nei asilo, neturi tik
slo nei pralobti, nei prasi
mušti į gyvenimo viršūnes, 
tapti valdininku, arba vi
suomenės vadu, o betgi ra
mybės gyvenime nėra, nors 
tu ir kažin kaip norėtum.

Aną dieną pareinu iš 
darbo visiškai savim pasi
tenkinęs dienos pasisekimu, 
o čia, bratiele, ponia Pau- 
liuvienė pasitinka su labai 
negeistinu pranešimu: La
bai nemalonu drumsti tavo 
ramumą, mielas Pauliau, ji 
sako, bet kad ir labai neno- 
roms, turiu pasakyt, kad į 
mūsų virtuvę, velniai žino iš 
kur, atsibaladojo pelė. — 
Nustebau, kaip karalius, iš
klausęs ministerių pirmi
ninko raporto apie iškilusį 
maištą šalyje. Nei nejutau, 
kaip sukeikiau. Sakau, tai 
kad ją paraliai! Velnias čia 
dabar tą prakeiktą pelę ant 
mūsų biednos galvos - už- 
siuntė? Nejaugi tas galėtų 
reikšti kokią nelaimę na
muose?

Ponia Pauliuvienė, biskį 
prikandus apatinę lūpą, pa
žiūrėjo į manę ir nuduotu 
piktumu sako: Ko čia, seni, 
plepi, kaip sena davatka a- 
pie nelaimes. Sugalvok ko
kią priemonę pelei užmušti 
ir bus baigta.

Lengva pasakyt, “sugal
vok ir užmušk”, ale kuom 
ir kaip? Dabartiniu laiku, 
su ūžmušėjystėmis ne taip 
lengvai sekasi. Ana va, dr. 
Grigaitis, jau ne toli tris
dešimts metų, kaip kala vy- 
nis į bolševizmo galvą, o 
bolševizmas su kiekviena 
diena darosi stipresniu ir 
gajesniu, visai nenujausda
mas, kad dr. Grigaitis gyve
na Čikagoje ant Halsted 
stryto ir dėlei bolševizmo 
buvimo kenčia pragariškus 
kentėjimus. Kas mane la
biausiai baugina, tai kad ta 
prakeikta pelė nesuėstų ma
no geros reputacijos. Visi 
mano prieteliai ir kaimynai 
pažysta Paulių, kaip demo
kratinio nusiteikimo asme
nį, aukštai gerbiantį pado
rumo, teisėtumo, dorovės ir 
tolėrancijos principus. Kaip 
greitai kaimynai sužinos, 
kad Paulius vajavoja su-pe
le, taip greitai pradės 
skalbti liežuviais apie Pau
liaus žiaurumus. Sakys, ma
nėme Paulių esant geru 
žmogum, mylinčiu teisybę, 
turinčiu didelio pasigailėji
mo viskam, kas gyvas, o da
bar, žiūrėkite, koks pasiro-

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal

do žiaurūnas, trokšta ne
kaltos pelės kraujo!

Ponia Pauliuvienė, iš
klausius mano nuogąstavi
mų su priderančia atyda, 
pasikaustė išrėžti jūsų Pau
liui pamokslą, atatinkantį 
šių dienų dvasiai ir papro
čiam.

— Tu seni, ji sako, jau 
tiek nusenai, kad nepaspėji 
žengti su gyvenimu, nesu
gebi pagauti laiko dvasios. 
Dabartiniu laiku troškimas 
kraujo nei reputaciją paga
dina, nei demokratiškumą 
supeizoja. Šiandie didžiosio
se “demokratinėse” šalyse 
svarbiausia mokslo šaka, 
tai suradimas priemonių, 
kuriomis būtų galima vienu 
akimirksniu patiesti šimtus 
milionų žmonių, nušluoti iš
tisas valstybes. O tas reiš
kia daug daugiau, negu 
vienos pelės kraują. Kad to 
atsiekus, “demokratinės” 
valstybės pakinkė viską, ką 
tik turi: milžiniškus kalnus 
pinigų, geriausias moksli
nes įstaigas, naujausius 
mokslinius įrankius ir ga
biausius mokslininkus. Kas 
ne aklas, tai mato, kad da
bartiniai didžiųjų demokra
tijų žygiai, labai gausiai ap
kaišyti kraujo dėmėmis, o 
betgi nei vienas tikras de
mokratas neverkia nei pre- 
styžo, nei reputacijos. Di
džiosios demokratinės “val
stybės” savo puolančią re
putaciją ir mažėjantį pres- 
tyžą atgriebia tankais, ka- 
nuolėmis ir bomberiais. 
Dabar žmonės taip priprato 
prie kraujo liejimo, kad nei 
žvėrių globojimo draugijos 
dėl to nekelia protestų.

Išklausęs ponios Pauliu- 
vienės man išrėžto pamoks
lo, su viskuo sutikau. Sa
kau, tikrą tiesą kalbėjai, 
motka, bet reikia žinoti, 
kad žmonės tai ne žvėrys, ir 
žvėrių globojimo draugijos 
savo įstatuose neturi nei to
kio skyriaus, kuris ką nors 
sakytų apie žmonių globoji
mą, už tai tos draugijos 
žmonių likimu ir nesirūpi
na. Bet tegul tos draugijos 
sužinotų, kad Paulius už- 
bambino pelę, neturėdamas 
tam leidimo, tai pakeltų to
kį lermą, kad ne tik Pau
liui, ale ir velniui būtų bė
dos.

Bet bus, kaip nebus, pelei 
virtuvėje ne vieta, reikės 
panaudoti visus Pauliui ži
nomus gudrumus ir visas 
prieinamas priemones, kad 
pelė man ponią Pauliu vi enę 
negązdintų. Tik, žinoma, ne 
šiandie ir ne rytoj. Turėk 
kantrybės, motka. Žinai, 
kad tavo Paulius po dienos 
darbo jaučiasi, kaip senas 
arklys iškinkytas iš vežimo. 
Nėra nei pajėgų, nei suma
numo tąsytis su pele. Palau
kime šeštadienio ir sekma
dienio.

Paulius.

Pirkiky Streikas Ver
čia Pigint Mėsą

Chicago. — Mėsos kaina 
čia ir kitur tebėra daug 
aukštesnė, negu OPA lai
kais. Bet pirkikų streikai 
daugely j vietų jau numušė 
mėsos kainas.

SOVIETU SEIMAS PADI
DINO GEROVĖS FONDĄ

Maskva. — Aukščiausioji 
Taryba (sovietinis seimas) 
paskyrė 63,890,940,000 do- 
ler. (319,454,700,000 rublių) 
valstybinėms išlaidoms per 
metus. Seimas pridėjo 30,- 
940,000 dolerių daugiau 
prie visuomenės gerovės ir 
kultūros fondo, negu siūlė 
Sovietų finansų ministras 
A. Zverevas.

Ginklavimosi lėšos beveik 
pusiau sumažintos, lyginti 
su praeitais finansiniais 
metais; užtat kitiem reika
lam paskirta daug bilionų 
doleriu, v

ITALIJA REIKALAUJA
PALENGVINT SUTARTĮ

Roma. — Pasitraukė Ita
lijos užsienio reikalų minis
tras Alcide de Gasperi, ka
talikų partijos žmogus. 
Nauju užsieniniu ministru 
tapo socialistų vadas Pietro 
Nenni. Jisai pasižadėjo rei
kalaut palengvint talkinin
kų sąlygas dėlei taikos su
tarties su Italija. Jei tos są
lygos nebus pakeistos, tai 
gal Italija nepasirašys to
kios sutarties, sakė Nenni, 
apykairis socialistas.

UŽGINČIJA SĄMOKSLĄ 
“NUŽUDYT POPIEŽIŲ” 
Vatikanas. — Anglijos 

spauda paskleidė gandus, 
būk jugoslavai mėginsią 
nužudyt popiežių, kada jis 
važiuos atgal iš savo vasa
rojimo pilies Gandolfo į 
Vatikaną. Italijos policija 
sako, jog melagingi visi to
kie gandai.

Washington. — Kariniai 
Amerikos vadai teigia, kad 
ir submarinai bus pritaiky
ti atominiams pabūklams.

Žmogaus kūne yra tiek 
sieros, kad beveik užtektų 
išmarint vidutinio šuns blu
sas.

Penicillinas tarnauja ir 
kovai prieš tūlas gyvulių 
ligas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KEPĖJAI
PATYRĘ PRIE STALŲ 

DIENINIS DARBAS
$1.29 Į VALANDĄ

APMOKAMOS VAKACIJOS 
IR ŠVENTES

MODERNINIS FABRIKAS
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

GNOME BAKERS, INC., 
320 E. 65th St., N. Y. C.

(238)

REIKIA
PATYRUSIŲ VYRŲ 
Paruošimui Glazed Cherries 

ir Maraschino.
Kreipkitės nuo 9 iki 5 

VIENNA PRODUCTS 
630 DEAN STREET 

BROOKLYN.
(238)

Teroras prieš Demokratus 
Graikijos Kariuomenėje

Athenai. — Demokrati
niai Graikijos oficieriai iš
šluoti iš. armijos ir polici
jos. Tūkstančiai jų įkalinta 
bei į salas ištremta. Dauge
lis. Jokių oficierių sušaudy
ta, pagal karinių teismų 
sprendimus. Dabar Larissoj 
teisiama dar 98 oficieriai ir 
kareiviai. Jie kaltinami už 
bendradarbiavimą su parti
zanais - respublikiečiais.

Palestinos Žydų Teismas 
Mirčia Nubaudė Anglą

Jeruzalė. — Slaptoji ko
vojančių žydų organizacija 
Hagana pranešė per savo 
radiją, kad jų teismas nu- 
smerkė mirti anglą policijos 
inspektor. Williamą Bruce. 
“Ir mūsų jėgos sušaudė jį 
praeitą ketvirtadienį”, sako 
tas radijas. Bruce nubaus
tas už tai, jog kankino žy
dus Palestinos patrijotus 
kalėjime.

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglikes šokikes nedėvi jo
kių kelinaičių, šokdamos 
jankiams “jitterbug.” Ame- 
rikones del to protestuoja.

Muilas iš vaismedžio
Pietinėje Amerikoje mo

terys skalbimui drapanų 
naudoja muilo-uogių me
džio vaisius, kuriuose esa
ma apie 37 nuošimčiai mui
linės medžiagos—saponino.

Saulė kas minutę netenka 
4 milionų tonų savo medžia
gos. Ta medžiaga pavirsta 
į karštį, šviesą ir kitus e- 
nergijos pavidalus.

HELP-WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
Ąutomohiliy Mechanikai

KREIPKITĖS

GENGRAS MOTORS, INC.,
132 ALLYN ST., HARTFORD, CONN.

(238)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON. CONN. 

*
Turi Vietų Savo Moderninėje Dirbtuvėje 

PATYRUSIOM IR BE PATYRIMO 
Siuvamu Masinu Operatorėms 
Mokama aukščiausios ratos nuo valandų tuojau patyrusioms opera
torėms ir mokinės gauna geras algas kada yra pramokintos operuoti 
mašiną. Kodėl neiti šiandien ir nesimokyti siuvimo Monarch būdu. 
Muzika jums dirbant, poilsio periodai, apmokamos šventės yra tik 
kai kurios pašalpos suteikia.

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

Ideališka vieta dirbti. Neatidėliokite—kreipkitės šiandien!
(240)

MERGINOS - MOTERYS
Linksmas, lengvas fabriko darbas. Sūrio ir 
saldainių pakavimas. Patyrimas nereikalingas. 
5 dienų savaitė $28.—40 valandų. Iki Kalėdų.

DUTCHESS FOOD SPECIALTIES CO., , 
1945 Park Ave. (131st Street, Manhattan).

Važiuokite traukiniu iki 125th St.
(238)

POPIERINĖS DĖŽĖS
STRIPPER & TURNER-IN

TAIPGI MOKINES

STOEHR & LAUTEN
. 5104 HUDSON BLVD.,

WEST NEW YORK, N. J.
(243)

VYNIOTOJOS
VIRŠAUS 18 METŲ 

AMŽIAUS
DIENINIAMS AR 

NAKTINIAMS ŠIFTAMS.
Gera Alga, Nuolatinis Darbas.

Linksmos Darbo Sąlygos.

QUEENS TEXTILE 
MILLS,

10-36 46th Avenue
Long Island City

STILLWELL 4-0110
(238)

MERGINOS-MOTERYS
$31.20 I SAVAITĘ 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS
$32.00 J SAVAITĘ PAKUOTOJOS 

PRISIDEDA BONAI.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

F. A. O. SCHWARZ
610 W. 58TII ST., N. Y. CITY

(238)

REIKIA MERGINŲ
Patyrusių operatorių prie apkarpy
mų, prosįjimo, maliavojimo ir spaus
dinimo. Nepatyrusios merginos bus 
mokinamos.

NEW ENGLAND COLLAPSIBLE 
TUBE CO.

170 Broad St., New London, Conn.
* (240)

OPERATORES 
Gera Alga, nuolatinis darbas. 

Linksma aplinkuma. 
Kreipkitės

RAINOSUN CLOTHES
. 327 E. 29th St., N. Y. City. 

MURRAY HILL 5-7872.
(238)

BLOMQUIST LAUNDRY
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ PROSYTOJŲ 
PRIE MARŠKINIŲ 

Nuolatinis darbas, 5 dienų savaite.
11 COTTAGE ROW, 

GLEN COVE, L. L
TELEFONAS GLEN COVE 1105

(240)

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

ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tablctėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas me 
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 skan 
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 metus su prisiuntimu tik $5.50.

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

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
24 d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Drauges visos dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
—Sekr. (238-239)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. susirinkimas įvyks spa

lių 24 d., 7 v. v., 318 Broadway. Pra
šome narius dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime 1 aptarti Laisvės va
jaus parengimą ir kitus dalykus. — 
A. Dambrauskas. (238-239)

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
• švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

Columbia Protektosite Co., Inc.
631 Central Avenue Carlstadt, N. J.

(249)

nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, ūž 1000 tik $6.00.
5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo

spaudimą, 1000 tabletėllų tik’ $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.
6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 

“protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

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

WONDER LIVE FOUNDATION 
Sta., Dept. C, Los Angeles SS, Calif.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn mūsų šapa -i unijme

Klerikalų Bandymas Nu
statyt Franci jos Socialistus 

prieš Komunistus 
-------- K

Paryžius — Dauguma 
Franci jos socialistų neparo
dė entuziazmo klerikalams, 
kurie kviečia socialistus tal
kon prieš komunistus atei
nančiuose seimo rinkimuo
se.

Albany, N. Y. — Aukš
čiausio valstijos teismo tei
sėjas Wm. H. Murray ati
dėjo sprendimą, ar išbraukt 
komunistų kandidatus
šiems rinkimams.v y

Per penkis mėnesius pirm 
karaliaus sugrįžimo Graiki- 
jon buvo areštuota bei de
portuota 6,270 demokrati
nių graikų.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudarytą1 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šiliniu. 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.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

I t
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NewWko^g^zfeZlnlos
Keno Kandidatu Yra 
Gub. Dewey?

Paprastai, trumpai, kiekvie
nas, kuris nepagalvos, kuris 
priešdarbininkiškai galvoja 
arba kuris neišgali galvoti, at
sakys: Dewey yra republiko
nų. Tačiau tas dar ne viską 
pasako.

Priežodis sako, iš jų drau
gų pažinsite juos. Taigi, pra
vartu pažiūrėti, kas yra De
wey’o draugai. Kas duoda pi
nigėlius ir gana stambius pi
nigėlius jį išrinkti.

Rėmėjai Dewey’o šiuose 
rinkimuose bus žinomi tik po 
rinkimų, jeigu iš viso bebus 
žinomi — tos atskaitos jiems 
nepatogu skelbti, nenori jų 
skelbti. Jeigu reakcininkai 
laimėtų, galimas daiktas, kad 
stambiosioms žuvelėms nebe
reikėtų valdžiai apyskaitų iš
duoti.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker, spalių 
19-tos laidoje primena kelis iš 
tų Dewey’o kampanijos rėmė
jų praeituose rinkimuose, štai 
jie:

John D. Rockefeller, 
$3,500

Mrs. Abby Rockefeller 
000

Joe Pew $1,000
Mabel Pew $1,000
Ethel Pew $1,000
Werner Schroeder $1,000,
Kampanijos direktorių bu

vęs ne kas kitas, kaip p. Win
throp W. Alrich, Chase Na
tional Banko viršininkas.

Pew šeima finansavo f asis
tuojančią American Liberty 
Lygą. Ta pati šeima, sakoma, 
dabar esanti tarpe ’ “angelų- 
globėjų” naujai įsteigtos pro
fašistinės, stambaus kapitalo 
“išganytojos“ — American 
Action, Inc.

Dėl tų ir dėl daugelio kitų 
priežasčių ne vien tik darbi
ninkai, bėt taip pat ir viduti
nio ištekliaus piliečiai nusisu
ka nuo Dewey, o remia James 
M. Mead į New Yorko valsti
jos gubernatorius. Tūkstančių 
darbininkų viena - dolerinės 
prieš stambiųjų kapitalistų ir 
reakcininkų t ū k s t a n t ines; 
tūkstančių darbininkų vizitai 
pas savo draugus po namus 
viens kitą pasiraginant bal
suoti prieš riebiai apmokėtą 
komercinę spaudą ir apmoka
mus republikonų kampanijos 
kapitonus rinkimų distriktuo-

Jr.

1,-

Veteranai Buvo Užėmę Sena- Vaikas Pauliojęs Tėvų
to Butą, Reikalaudami 'Namų

Septynios dešimt du iš apie j boję gana .sočiai pavalgę, vos 
1............. . ...... 1—*’ A1 uniformose,

neleido 
Pavargę ir al- 
ligoti nuo sri

tie 72 pasiliko

3,500 buvusių suvykusių į Al-įsutelpą erdviose 
bany veteranų praėjo pro | valstijos gvardiečiai 
sargybą į New Yorko Valsti
jos Senato butą ir susirinko 
jame kaipo senatas praeitą 
šeštadienį. Jie nutarė parei
kalauti, kad valstijos guber
natorius Dewey atvyktų ir ra
portuotų, ką jisai daro aprū-1 valandų 
pinti butais veteranus, kurie Irius Dewey pas veteranus at- 
jau antrą žiemą sutinka bena-1 siuntė savo 
mių padėtyje.

Dewey iš 
juos matyti, 
kvta išeiti.

maistą įteikti.
kani, daugelis 
žeidimu kare,
snausti, kol 
teiksis ateiti.

1 Pagaliau, po 22 ir pusės 
laukimo gubernato-

karto atsisakė 
Veteranams įsa- 

Jie atsisakė išei
ti kol neatlikę savo pareigos. 
Jiems pagrasino išmetimu. Jie 
atsakė, jog jie tą girdėję jau 
pirmiau. Ne vienas šioje dele
gacijoje jau yra buvę išmė
tyti iš namų.

Gubernatorius jų išmėtyti 
su policijos pagalba nedrįso— 
rinkimai netoli, tik už poros 
savaičių. Pamanė, kad jie pa
vargs ir,išeis. Bet veteranai 
nėjo. Pirma mitingavo, svar
stė visokius veteranų ir abel- 
nai valstijos žmonių reikalus. 
Kada išalko, pareikalavo 
leisti jiems atnešti maisto, 
žmonės su maistu buvo čia 
pat už durų. Pastatyti sargy-

Taupmenimis
Nepasitikėdama bankams, 

n e w y o r k i e te Mrs. Anna 
Brancasi šeimos taupmenis 
laikė namie. Bet patyrė, kad 

I ii- namai ne kažin kas pini
gams saugumo atžvilgiu.

Nesaugumo priežastimi šį
gubernatorius j kartą buvęs jos pačios sūne-

> patarėją Charles 
j D. Breitel, kviesdamas vete- 
I ranus grupėje ateiti Į gub. 
kambarį įteikti reikalavimus.

Veteranai nuėjo ir įteikė 
12-kos punktų programą, įni
kai au jaučią namų ir nurodan
čią, kur tam tikslui gauti lė
šų ir medžiagų. Programą 
matysite atskirai..

Dewey, kaip paprastai ir 
I visur, vieton duoti tą, kas ga
lima duoti veteranams valsti
jos ištekliais, kaltino federa- 
lę vyriausybę.

Veteranai tuo nepasitenki
no, sugrįžę Į senato butą pa
smerkė Dewey už vengimą 
žmonėms svarbiu klausimu ir 
dvipusę kalbą, 
somis išgalėmis 
Dewey daugiau 
rinktu.

Ir nutarė vi- 
veikti, kad 
nebūtų iš-

Veteranų Reikalavimai
Susirinkę į Albany, New 

Yorko veteranai įteikė guber
natoriui Dewey 12-kos punk
tų programą, priimtą Vetera
nų Senato. Senato kalbėtoju 
buvo newyorkietis William 
Rubens, 308 W. 98th Street, 
New Yorke.

Programa:
Paskirti $400,000,000 

tybai veteranams namų, 
tyti tuojau. Sumą imti iš 
dariusio

Iš tos 
taisoms 1 
mų.

Išleisti 
valstijos 
statybos 
rendomis

sta-
Sta- 
susi-

ižde perviršiaus. 
sumos dali skilti 
lentomis užkaltų

pa-
na-

$400,000,000 vertės 
bonu finansavimui 
pastovių pigiomis 

namų visos valstijos

Nediskriminuoti dėl rasės, 
spalvos ar tikybos.

Namus išranduoti dabarti
nėmis OPA lubinėmis ramio
mis.

Rek vizuoti (valdiniu 
varkymu laikinai užimti) 
bu č irti kambarius laikiniems 
veteranų butams, kur tas rei
kalinga.

Atšaukti paskyras šaunia
jam vieškeliui, kuriam dabar 
vartojami pinigai vieton var
toti reikalingiems namams.

Sulaikyti statybą komerci
nių bil dingų.

Veteranų našlėms teikti tą 
pačią pirmenybę, kaip vetera
nams.

Rekvizuoti vasarinius re- 
zortus veteranų butams iki 
gegužės 30-tos.

Negriauti namų, kad 
ti plotus vieškeliams.

Prekybinio laivyno 
ninkus, kurio tarnavo 
karo, bute'rtr visais 
mais priletsti prie tų 
pirmenybių,
kariams veteranams.

pat- 
vieš-

li žl e is-

mari- 
laike 

klausi- 
pačių

kokios skiriamos

Komunistas Kandidatas 
Kalbės per Radiją

Robert Thompson, vetera
nas, .didvyriškai atsižymėjęs 
kare, . o dabar kandidatas i 
New Yorko Valstijos kontro
lierius Komunistų Partijos ti- 
kietu, kalbės per radijo 
lių 22-ros vakarą.

Thompson as kalbės iš 
lingiausios New Yorko

;ties, girdimos toli už valstijos 
Į ribų — WMCA, 570 ant jūsų 
radijo. Pradžia 10:30.

spa-

Ra
sto -

K.
lis, 16 metų. Kaip jau pas 
mus priprasta, berniukas bu
vo pilnas gerų planų bagetai 
ateičiai — kasgi norės būti 
eiliniu biednioku, gyvendamas 
Amerikoje, kur 
būti milionieriu 
dentu” O kada 
būti, negi iškęsi

MIRĖ
“visi gali 

arba prezi- 
tokiu tikiesi 

atitinkamai
nepauliojęs, kada i tavo ran
kas pateko doleris.

Berniukas užtikęs namie 
tėvų $7,04 0 nusprendęs va
žiuoti i Wilkes Barre ir ten 
užsidėti muzikos bizni, šešis 
tūkstančius, kaip jis paskui 
pasakojo, pasidėjęs busų sto
tyje po užraktu, o su tūkstan
čiu išėjęs pasipirkti gerus 
d r a b u ž i us, užsiregistravęs 
viešbutyje, išėjęs linksmauti 
po naktinius kliubus.

Pamatę turtingą, bet dar 
neturintį aplink save detekty
vų ir advokatų, kurie saugo
ja turtingus suaugusius, prie 
Artie Brancasi prisisuko du, 
kaip jam atrodė labai drau
giški, vyrukai. Bet kada pri
sitaikė tinkama proga, jį pri- 
bloškę iki netekimo sąmonės. 
Kada atsipeikėjęs, jis nebe
radęs savo kišeniuose su sa
vimi turėtų $306. Neberadęs 
jis nei stotyje pasidėtų $6,- 
000.

Išsigandęs, jis vistiek spru
ko į Wilkes Barre su pasku
tiniais $300, kuriuos buvo pa
silikęs viešbutyje. Wilkes Bar
niuose policija jį surado ir 
parvežė atgal be pinigų, tik 
su ilga istorija, čia su juo 
važinėdama policija suėmė 
tuos du vyrukus. Jie, anot po- j 
licijos, prisipažinę atėmę iš 
Brancasi $306, bet užsigynė 
nieko nežiną apie $6,000.

Jeigu tėvai būtų supratę, 
kad vaikas pasilieka vaiku, 
kad pas jį gali atsirasti vai
kiškų planų, nežiūrint rimtu
mo, būtų išvengę sau didelio 
nuostolio ir vaikui nelemtos 
gyvenimo pradžios.

Toisėjas Stoddart pripažino

m.
gyveno 70-03-60th 

Maspeth, L. L, mirė 
Kings County 

pašarvotas 
Bieliausko 
660 Grand 
Laidotuvės 

Šv. Jono

Petronėlė Balkus, 
amžiaus, 
Avenue, 
spalių 20 d.,
Ligoninėj. Kūnas 
grab. Matthew P. 
(Ballas) koplyčioj, 
St., Brooklyne. 
Įvyks spalių 24 d., 
kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Charles, du sūnus, Wal
ter ir George, dukterį Anelę 
Romaine ir keturis anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Bieliauskas.

Transporto Darbininkų Uni
ja paskelbė, kad ji pilnai rems 
New Yorko Omnibus Corp, 
darbininkus jų reikalavimuo
se.

Jei jūs negalite gauti Lais
vei naujų skaitytojų, tai nors 
paaukokite Į biudžeto užtikri
nimo fondą. *

se ^ali nugalėti Dewey ir iš
rinkti xMead ir Lehmaną, dar- 
biečių - demokratų ir progre
syvių kandidatus. Tas..

Mrs. Roosevelt Veiks 
Už Lehmaną

Pranešama, kad Mrs. Elea
nor Roosevelt, velionies pre
zidento našlė, veikliai daly
vaus kampanijoje išrinkti 
Herbert II. Lehmaną, darbie- 
čių - demokratų kandidatą į 
J. V. Senatą.

Lehmaną remia ir visos tos 
progresyvių grupės, kurios re
mia Darbo Partiją. Nežiūrint 
kai kurių jo išsišokimų prieš 
progresyvius, visi progresy
viai skaito jį daug artimesniu 
d a r b i n inkams ir progresy-' 
viams, negu aršų reakcininką 
įves, išstatytą republikonų ir 
remiamą stambiojo biznio ir 
visų kurstytojų naujo karo.

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkn-Nov. 10
BROOKLYN 

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Mead Smerkė Dewey už 
Blogą Padėti Valstijos 
Ligoninėse

Senatorius James M. Mead, 
darbiečių ir demokratų kan
didatas į gubernatorius, kal
bėdamas Oswego, N. Y., pa
reiškė, kad valstijinėse ligo
ninėse padėtis “daro gėdą vi
sai šaliai.“ Kad Dewey sulai
kė tyrinėtojų raportus,’nes tie 
raportai įkaitino jo paskirtus 
toms įstaigoms vadovauti žmo
nes.

Tose ligoninėse padėtis pri
klauso nuo gubernatoriaus, 
kuriuomi yra republikonas 
Dewey ir nuo valstijos seime
lio, kurį jau per ilgą laiką 
kontroliuoja republikonai.

Senatoriaus Mead kaltini
mas gubernatoriui Dewey nei 
kiek neperdėtas. Kas yra nors 
kada turėjęs draugą ar pažįs
tamą tose ligoninėse, tas žino, 
kad turintieji jose būti, ypa
tingai proto ligoniai, užlaiko
mi blogiau, negu daug kur ki
tur užlaikomi kriminalistai. 
Vieton pagelbėti jiems pa
sveikti, sugrįžti į gyvenimą; 
jie stumte stumiami į didesnę 
beviltę ir pražūtį.

Senatorius Mead sakė, kad 
100,000 proto ligonių valstijos 
ligoninėse kenčia nuo ankštu
mos, nepakankamo maisto ir 
drabužių, stokos, medikalės 
priežiūros.

Man, asmeniškai tekus to-

Nori Atlikti Gerą 
Švietimo Darbą?

Supažindink 12-ką savo 
draugų su anglišku darbinin
kų dienraščiu Daily Worker 
ir su rinkiminėmis problemo
mis ir kandidatais. Brooklyne 
užsakymą galima priduoti per 
L. K. Kliubą. Dienraščio spe- 
cialė rinkiminė laida išeis už 
lapkričio 3-čią, sekmadienį. 
Už vieną dolerį pasiųs tos 
The Worker laidos po kopiją 
12-kai jūsų draugų, jeigu pri- 
duosite ai’ atsiusite $1 ir var
dus ir antrašus ne vėliau 
spalių 25-tos. Antrašas: 50 E. 
13th St., New York 3, N. Y.

L. K. N.

kongresmaną O’Toole laimėto
ju demokratų nominacijos 
Brooklyno 18-me distrikte. Iš 
karto laimėtoju buvo paskel
bę Hurley. O’Toole reikalavo 
perrokuoti balsus.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

Vagys įsigavę Į saugiąją šė
pą vystyklinėje, 101-51 101st 
St., Ozone Park, Išvogę $1,- 
600.

UN susikraustė į New York 
City Buildingą buvusios Pa
saulinės Parodos vietoje.

kių ligonių lankyti, norisi pri
dėti, jog jie baisiai kenčia ir 
nuo stokos paprastos priežiū
ros. Jeigu kitose ligoninėse yra 
mažai priežiūros, tai tose yra 
mažiausia ir ji blogiausia, nes 
dėl per sunkių darbo sąlygų, 
per ilgų valandų ir mažos 
mokesties, geriausi, tinka
miausi tokioms ligo.runėms 
darbininkai jose nesilaiko.

M-s.

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

TeL 8T. 2-8542

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
I

Licensed Undertaker

Parvyko P. Šolomskas JJSS&Žt
----- — ! kiau Virginijoj, Pittsburgh? ir

Lankėsi Petras šolomskas, ga] sustos ir kai kur kitur, 
parvykęs iš ilgų farmerskoi -.......... -•
darbo “atostogų“ pas Laisvės! SUSIŽEIDĖ
skaitytojus Laskius, gyyenan-1 Anna šolomskaitė, laisvio- 
čius New Yorko “up-state.“ j °- M. ir K- šol omskų duk-

Šolomskas ten buvo išvykęs Į te, susižeidė koją. Nelaimė iš- 
vidurvasarį, šienapjūtėje. Per tikus namie ant laiptų kaip 
didžiąją darbymetę farmeria- nors bateliui kryptelėjus ir 
vęs pilną laiką, kiek miestą- jai-nukritus kelis laiptus. Gy
vo “farmerio“‘išgalės leido, dytojas manąs, kad tiktai są- 
I’o to visko norėjęs pasilsėti, narys pasuktas, tačiau tiktai 
tad gavęs Laski o sutikimą X-spinduliai parodys. O kol
dirbti tiek, kad tiktai ati-1 
dirbti už pragyvenimą. O ga
lop pasiėmęs ir visišką atosto- i 
gą. i

Pabuvojęs Brooklyne keletą ; 
dienu, Petras išvyksta i Chi-: 
cagą, dirbti prie dienraščio 
Vilnies techniku, prie tokio 1 
pilt darbo, koki dirbo Laisvė-1 
je. Noris bent tūlą laiką : 
dirbti .ir pagyventi Chicagoje, 
nors ir laisviečiai nenoriai ji | 
išleidžiame.

Pakeliuje Petras dar ketina ■

boti ištinusią koją.

Į A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Bia. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos .$225 j mė
nesį, uždarbis $100 j mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 — 7 iki 10 P. M. (244)

di

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOnth 8-6569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

.1 5 9—12 ryteVolando.: j gvikar.

Penktadieniais Uždaryta

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TKL. EVWGBEKN 8-977t

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laldotuvee

$150 -
Koplyčias suteikiam nemokamai

visose dalyse miesto.
Tel Virginia 7-4499

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

A.

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS ’
PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

BULOVAI

DEAN
15 |ew.l« . . . $2475

CAMBIUDOE 
I5hw*b . . . $2975

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATIUClA 
k . . . $2473

BIABUCS 
*■■M

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

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




