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Maskva Iškilmėse.
800 Metų.
Buvo Plėšta ir Deginta.
Moderninioji Sostinė.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metanui .
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
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Brooklyn 6, N. Y.
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šią savaitę Maskvoje vyksta 
didžiulės iškilmės: šlovingoji 
Tarybų Sąjungos sostinė šven-

No. 209
čia savo 800 metų jubiliejų!

Šiuos žodžius rašant, mies
tas baigėsi puoštis ir ruoštis; 
jis pasitinka daug garbingų 

[ svečių iš užsienio, nes visos 
Europos didmiesčių majorai 

.žada iškilfnėse būti. * \
Gaila, kad New Yorko mies

to majoras O’Dwyeris negalė
jo ten nuvykti.

★ ★ ★
800 metų—gerokas laiko

tarpis. f
Kai Maskva kūrėsi, apie 

Ameriką pasaulis dar nieko 
nebuvo girdėjęs.

Galimas daiktas, jog Mask
va pradėjo kurtis kur kas 
anksčiau, bet senovės rusų už
rašuose jos vardas pirmu sy-. 
kiu minimas tik 1147 metais.

Per tuos 800 metų Maskva 
* matė ir balto ir juodo, šalto ir 

karšto. Tai vienas 'Europos 
didmiesčių, kuriuos priešai ne 
kartą buvo pasi'moję visiškai 
sunaikinti, nepaliekant ak
mens ant akmens.

1237 ir 1293 metais plė
šikiškos mongolų govėdos bu
vo užpuolusios Maskvą — 
degino ją ir plėšė miesto gy
ventojus.

1382 totorių chano Tochta- 
mišo govėdos miestą teriojo; 
1571 metais kitas Krymo toto
rių* chanas Maskvą buvo užė
męs ir beveik ligi pagrindų 
sudeginęs — iš 200,000 gy
ventojų, sakoma, tepasiliko 
tik apie 30,000.

O kas negirdėjo apie 1812- 
k tuosius metus, kai Napoleono 

armijos buvo įsiveržusios♦ į 
miestą ?

Maskva buvo padegta, Mas
kva pleškėjo liepsnose, kurios 
uždegė visos Rusijos gyvento
jus neapykanta francūzams; 
Napoleono armijos* buvo su
pliektos — bėgo jos atgal j 
vakarus strimagalviais.

★ ★ ★
Visa tai buvo senovėje, kai 

Maskvą valdė bajorai, kuni
gaikščiai, carai, — liaudies Į 
priešai.

Kitą gadynę Maskva gyve
na. kai jos viešpačiu patapo 
bolševikiškas darbininkas —

Grūmoja Kova 
Prieš Klerikalų 
Valdžią Italijoj•  \ 
30,000 Ginkluotų Partizanų

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Tog
liatti didžiame masiniame 
susirinkime Modenoj už- 
reiškė: “Jeigu (klerikalų) 
valdžia dar neduos demok
ratinių teisių, tai mes turė
sime jas išsikovoti... Mes 
turime 30,000 gerai gink
luotų partizanų.”

Streikuoja Anglijos 
Mainieriai ir Belgai 
Plieno Darbininkai

London. -— Tik kai kurie 
Yorkshire mainieriai grįžo 
dirbti; užtat sustreikavo 
tūkstančiai daugiau mai- 
nierių Grimethorpe anglia- 
kasyklose. Tuo pačiu laiku 
Belgijoj išėjo streikan 10,- 
000 plieno darbininkų, rei
kalaudami daugiau algos.

ANGLAI BUDEL1AV0 
BENAMIUS ŽYDUS

Hamburg. — Anglai iš
mušė bei "ištempė 1,200 be
namių žydų iš' vieno savo 
laivo ir suvarė į traukini. 
Bevežant juos į koncentraci
jos stovyklą, žydai prieši
nosi anglų kareiviam, bet 
buvo įveikti buožėmis. Dar 
lieka 3,200 žvdų kituose 
dviejuose anglų laivuose. 
Anglai naudos prievartą ir 
prieš juos.

★ ★ ★ Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugsejo-Sept. 9, 1947 ★ ★ ★ Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Stalinas Sveikina Maskvą kaip Taikos 
Tvirtovę prieš Karo Provokatorius
--------- a ------ ra-----------------------

sovietinis, naujo tipo žmogus, 
gimęs Didžiosios Spalių Re- 

4 voliucijos ugnyje.
4 Antrąjame pasauliniame ka

re pirmutinį didžiulį smūgį 
hitlerinės armijos sutiko prie 
Maskvos vartų.

Kiek jėgų Hitleris dėjo Mas
kvai paimti! Koks jam būtų 
buvęs pasididžiavimas, koks 
džiaugsmas ir unaras, jei so
cialistinė Maskva būtų buvu
si užkariauta!

v Bet ne! . . .
★ ★ ★

Maskva šiandien simbolizuo
ja ne tik naują miestą, t bet 
naują pasaulį.

J ją su viltimi žiūri mili
jonai pasaulio prislėgtųjų, bet 
Maskvos labai neapkerfčia vi
sokį parazitai, senojo pasaulio 

^valdovai, tunką milijonų pa
vergtųjų prakaitu.

Maskva yra ne tik naujo 
pasaylio politikos centru; joje 
klesti mokslas, muzika, me-

* nas, literatūra — visa tai 
kreipia pasaulio dėmesį.

• Kas yra kada nors buvęs 
'moderninėje Maskvojenie

kad jos nepamirš, nesvarbu, 
bus jis jos priešas ar ^raugas.

, Maskva — visų tarybinių
tautų sostinė. >

Šnekama, jog neužilgo į Le
ningradą persikels Rusų Fede
ratyvinės Sovietinės Socialisti
nės Respublikos vyriausybė, 
gi Maskva pasiliks sostine tik 

» Visų tarybinių respublikų.
★ ★ ★

m į 191T m. balandžio mėn. 2?
• d. dienraštis “Ankstyboji Mas

kva” rašė:
• “Apie 500 metų bėgyje

Gelžkeliečiu Streikas 
Krikdo Plieno Fabrikus

Pittsburgh, Pa. — Tęsia
si streikas 1,800 kondukto
rių ir garvežių ugniakurių 
nrieš Carnegie - Illinois 
kompanijos,geležinkelį. Dėl 
streiko jau paleista 17,000 
darbininkų iš tos kompani
jos plieno fabrikų, nes sus
tojo medžiagų pristatymas 
fabrikam. Streikieriai rei
kalauja 50c. priedo. valan
dai.

Roma. — New Yorko He
rald Tribune koresponden
tas praneša, kad gręsia 
žlugimas de Gasperio kle
rikalų valdžiai Italijoj, jei
gu Amerika greičiausiai 
neparems jos.

Maskva atrodys visiškai mo
derniniu * miestu ir galės susi
lyginti su savo broliais užsie
nyje ...” z

Koks nupranašavimas!
Laikraštis buvo aklas, nenu

matė, jog Rusijoje įvyks 1917 
metų revoliucija, po kurios 
liaudis atliks per dešimtį metų 
tai, kas seniau būdavo atlieka
ma per šimtmetį.

1917 metaįs Maskva turėjo 
l',700,000 gyventojų, o šian
dien,, sakoma, ji turi jų apie 
7’,000,000.

Ir miestas vis auga, plečiasi, 
klesti, žygiuodamas pirmyn 
drauge su 200,000,000 visos 
šalies gyventojų!

Maskva. — Generalissi- 
mas Stalinas, rugs. 7 d. 
sveikindamas 800 metu su
kaktį nuo Maskvos miesto 
įsteigimo, pareiškė:

“Taiką mylinčios tautos 
su vilčia žvelgia į Maskvą, 
kaip didžios taiką mylinčios 
valstybės sostinę ir galingą 
taikos tvirtovę.

“Maskva yra taikon šau
kiąs balsas, kuomet impe
rialistai agentai stengiasi 
išprovokuoti naują karą... 
Karas yra pelningiausias 
imperialistams dalykas.”

Reuters, anglų žinių a- 
gentūra, sako;

Maskva, minėdama savo 
800 metų sukaktį, buvo, 
“turbūt, skaisčiausia ir 
linksmiausia sostinė pasau
lyje.” Miesto papuošimui e- 
są išleista 20 milionų dole
rių. Iškilmėse dalyvavo mi- 
lionai žmonių.

STALINO KALBA:
— Sveikinu Maskva, mū- 

sų tėvynės sostinę, jos 800 
metų sukakties proga!

Visa šalis šiandien iškil
mingai mini šią atmintiną 
diena. Ji mini ią ne forma
liai, bet su meilės ir pagar
bos jausmais, atsižvelgiant 
į didžius patarnavimus, kū
rins Maskva yra' suteikus 
mūsų tėvynei.
Maskva — Rusijos žemių 

Suvienytoja
Maskvos nuopelnai yra 

ne tik tame, kad jinai tris 
kartus istorijoj išvadavo

Amerikos Studentai 
įstojo Tarptautinėn 
Studentų Sąjungon

Madison, Wis. — Ame
rikos Studentų Nacionalio 
Susivienijimo' suvažiavimas 
401 balsu prieš 35 nutarė į- 
stoti į Tarptautinę Studen
tų Sąjungą, -..kad galėtų 
“gerinti santykius tarp A- 
merikos ir kitų kraštų”, 
taikai išlaikyti. Katalikų 
studentų v^dai ir kai kurie 
kiti pasakoio, kad komuni
stai, girdi, viešpataują 
Tarptautinėje Sąjungoje. 
Amerikos Studentų Susi
vienijimo pirmininku iš
rinktas • karo veteranas 
Wm. Welsh, o vice-pirmi- 
ninku katalikas Ralph 
Dungan.

* 2' •

Bulvės Dar Pabrangs; 
Kaip Įspėja Valdžia

------------ . t
Washington. — Žemdir

bystės dėpartmento valdi
ninkas įspėjo, kad žiemą 
dar pabrangs bulvės. Kar
štas ir sausas oras lowoj, 
Illinojuj ir4 Ohio valstijoje 
labai pakenkė bulvėm;' tai 
šįemet jų derlius 'būsiąs 24 
nuošimčiais mažesnis negū 
pernai; <

GRĮŽTA TRUMANAS
Karo laivu Missouri plau

kia namo prezidentas Tru- 
manas iš Brazilijos. *

Minint Maskvos 800 Metu 
Sukaktį, Stalinas Išdėstė 
Didžiuosius Jos Nuopelnus
mūsų tėvvnę nuo svetimųjų 
priespaudos — nuo mongo
lu jtmp-o, nuo lenkų-lietuvių 
užpuolimo, nuo francūzų į- 
siveržimo. 1

Pirmučiausias ir didžiau
sias Maskvos nuopelnas y- 
ra tas, kad ji tano pamatu 
sujungti buvusiai suskaldy
tai Rusijai, taip kad ji pa
sidarytų viena valstybe su 
viena vadovybe.

Nė viena šalis pasaulyje 
negalėtų tikėtis išlaikyt sa
vo nepriklausomybę, rimtai 
ūkiniai ir kultūriniai augti, 
jeigu .ji nepajėgtų pasiliuo- 
suoti nuo feodalio suskal
dymo ir nuo kunigaikščių 
keliamos betvarkės. Tik su
sijungęs į centralizuotą val
stybę kraštas tegali tikėtis 
rimto kultūriniai - ekono
minio augimo ir nepriklau
somybės užtikrinimo.
Sovietines Kūrybos Centras

Bet tame dar ne visi Ma
skvos nuopelnai tėvynei. 
Kuomet, didžiojo Lenino 
noru, Maskva vėl buvo pa
skelbta mūsų tėvynės sosti
ne, jinai tapo naujos sovie
tinės gadynės vėliavos ne
šėja. ,

Maskva dabar yra ne tik 
įkvėpėja naujos socialiai- 
ekonominės santvarkos, ku
ri pašalino kapitalo vieš
patavimą ir atmetė, vieno 
žmogaus išnaudojimą iš ki
to žmogaus pusės. Maskva 
tuo pačiu laiku yra balsas 
dirbančiosios žmonijos, lais- 
vinimosi judėjimo iš kapi
talistinio pavergimo.

Maskva atstovauja nau
jąją sovietinę demokratiją, 
kuri atmeta bet kokią pilie
čių nelygybę dėl jų lyties, 
rases arba, tautybės; užtik
rina darbo teises ir lygios 
algos teisę už lygų darbą.
Įkvėpėja Pavergtu žmonių 

Kovai del Laisvės
Tuo pačiu laiku Maskva 

reiškia vėliavą kovos visų 
darbo žmonių ištisame pa
saulyje, visu pajungtų rasių 
ir tautų dėlei pasiliuosaVi- 
mo nuo plutokratijos ir im
perializmo viešpatavimo.

Jeigu ne šitokia politika, 
tai Maskva nebūtų galėjusi 
tapti ir draugingumo • ir 
broliško bendradarbiavimo 
centru mūsų' valstybei, susi
darančiai iš daūgybės skir
tingų tautybių.

Lūšnynų Panaikinto j a
Maskva yra pirmatakas 

naujos darbo žmonėms gy
venimo santvarkos, laisvos 
nuo skurdo ir juodos būk
lės milionam beturęių ir 
bedarbių.

Viena blogybių didžiosio
se Europos, Azijos ir Ame
rikos sostinėse yra ta-pū
liuojanti opa-lūšnynai, kur 
milionai pavargėlių darbi
ninkų yra nusmerkti liūd
nai būklei ir lėtai, skau
džiai mirčiai.

Maskvos nuopelnas yra ir 
tas, kad ji visai panaikinę

tokius lūšnynus ir suteikė 
darbo žmonėms galimybę 
persikraustyti iš rūsių ir 
lūšnų į buvusius buržuazi
jos namus ir j -naujus' pato
gius namus, kuriuos Sovie
tų vyriausybė pastatė.

Maskvos nuopelnas, pa
galiams yra tame, kad ji 
tarnauja, kaipo kovos bal
sas už pastovią taiką ir 
tautų draugiškumą,' kaipo 
balsas prieš, naujo karo 
kurstytojus.

Karas — Pelningiausias 
Imperialistams Dalykas
Imperialistams karas vra 

pelningiausias dalykas. Tai
gi nereikia stebėtis, kodėl 
imperializmo agentai sten
giasi, jei ne vienu, tai kitu 
būdu iššaukti naują karą.

Maskvos nuopelnas tame, 
kad jinai nuolat iškelia 
aikštėn naujo karo kursty
tojus ir telkia aplink savo 
taikos vėliavą visas taiką 
mylinčias tautas.

Yra žinoma, kad taiką 
mylinčios tautos su vilčia 
žiūri į Maskvą, kaipo į di
džios taiką mylinčios vals
tybės sostinę ir kaipo į ga
linga taikos piliorių.

Tai būtent dėl tokiu jos 
nuopelnu mū’sų tėvynė šian
dien iškilmingai mini Mas
kvos 800 metų sukaktį su 
tokia meile ir pagarba savo 
sostinei.

Tegyvuoja mūsų galingo
ji, mylimoji sovietinė socia
listinė Maskva! 

■ ' ' ’ * ■  "*■  *.  —    ■ ■ ■ '

Prisiekė Graikijos 
Ministry Kabinetas, 
Amerikos Įpirštas

■ • »

Athenai, Graikija. — Ka
ralius Pauliūs prisaikdino 
naująjį ministrų kabinetą, 
susidedantį iš 12 fašistinių 
monarchistų ir 11 dešiniųjų 
liberalu. Jų premjeras yra 
“liberalas” 'Themistoklis 
Sofulis,. 86 metų amžiaus. 
Ministrų kabinetas sudary
tas pagal Jungtinių Valsti
jų atstovų siūlymus.

Monarchistų vadas Tsal- 
daris yra premjero pava
duotojas ir užsienio reika
lų ministras; kitas moriar- 
chistas, gen„ Georgas Stra- 
tos — karo ministras, kaip 
ir pirmiau.

Gaisras Nudegino 700 
Myliu Laukų ir Pievų

Pierre, South Dakota. — 
Milžiniškas gaisras nušlavė 
daugiau kaip 700 ketvirtai
nių mylių ganyklų, pievų ir 
laukų; sunaikino- didelius 
kiekius j<ąvų, grūdų ir pa
šaro; sudegino ir daug far- 
mų trobesių. Bet pavyko 
galvijus išgelbėti.

Manila. — Ginkluoti plė
šikai nužudė teisėją B. 
Bautistą, bet reakcinė Fili
pinų valdžia kaltina vals
tiečių partizanus Hukbala- 
hapus. i

VAKARINIAI EUROPOS 
KRAŠTAI PRAŠO “TIK” 

20 BILIONŲ DOLERIŲ
Bet po 4 Metų Amerika Turėtu, Girdi, Dar Jiem Pridėti
Paryžius.—Anglija, Fran- 

cija ir mažesnieji vakarinės 
Europos kraštai daro “nuo
laidą” Jungtinėms Valsti
joms. Pirmiaus jie sakė, jog 
Amerika turėtų jiem duoti 
29 bilionus ir 200 milionų 
dolerių gaivinti tuose kraš-
tuose ūkį ir pramonę pagal . nu dolerių 
Marshallo planą. Dabar jie Amerikos.

apskaičiavo, kad užteksią 
po penketą bilionų dolerių 
metinės amerikinės para
mos per ketverius metus, 
arba viso 20 bilionų 'dole
rių. Tačiaus, tų kraštų po
litikieriai įspėja, kad ir to
liau reikėsią po porą bilio- 

per ■ metus iš

Socialistai ir Toliau 
Dalyvaus Sudėtinėje 
Vengrų Valdžioje

Budapest, Vengrija.—Su
prantama, kad vengrų so
cialistai ir toliaus dalyvaus 
bendroje valdžioje su ko
munistais ir smulkiųjų že
mės savininkų atstovais, 
rašo New Yorko Times ko
respondentas, kuris pir
miau pranašavo socialistų 
atsimetimą.

LONDONOFAŠIŠTAI 
SVEIKINO HITLERĮ

I f

\ r ----- -—1
London.— Anglų fašistų 

govėdos .demonstravo gat
vėmis ir šaukė: “Valio Hit
leriui!” Jie ypač „rėkavo 
prieš žydus. .Įvyko susikir
timų tarp “komunistu ir 
fašistų”, kaip rašo Asso
ciated Press. Policija suė
mė 6 asmenis. Anglijos vi
daus reikalų ministras J. 
Chuter Ede sakė, kad esą. 
“negalima uždraust” fašis
tam mitingų ir demonstra
cijų.

Bijota Žydu “Lėktuvų1 
Užpuolimo ant Londono”

London. — Anglų valdžia 
buvo paruošus savo lėktu
vus ginti Londoną nuo žy
dų Sterno grupės užpuoli
mo iš oro. Iš Paryžiaus 
pranešta, kad žydai buvo- į- 
sigiję vieną lėktuvą, girdi, 
“Londonui bombarduoti.” 
Paryžiuje suimta tuzinas 
buvusių Amerikos lakūnų, 
kurie rengęs! į žygį prieš 
Londoną. 1

RAGINA TUOJ GINK
LUOTIS KARUI

Cleveland. — Užsienio 
Karų Veteranų komandie- 
rius Louis E. Starr atsišau
kė į prez. Trumaną, kad 
tuojau apginkluotų Ameri
ką karui prieš Sovietus.

Bayonne, N. J.
Mirė S. Mickevičius

Bayonne, N. J., šeštadie
nį, rugs.-Sept. 6-tą mirė Sta
nislovas Mickevičius, dėdė 
Mrs. Dobilienės, kuri gyve
na Brooklyne. Stanislovas 
Mickevičius bus palaidotas 
antradienį, ceremonijos į- 
vyks Šv. Mykolo lietuvių 
bažnyčioje, 10-tą vai. iš ry
to. i ' .

POPIEŽIUS ŠAUKIA 
MOBILIZUOTIS PRIEŠ * 
KOMUNIZMĄ % ;

Roma. — Popiežius, mi
nėdamas Katalikiško Veiki- 9 I 
mo organizacijos 25 metų t 
sukaktį, pasakė susirinku
siai Vatikane miniai kalbą, 
kurioje šaukė visus katąli- L
kus tuojau susimobilizuoti 
ir kovoti, girdi, prieš “be
dieviškąjį komunizmą.” Sy
kiu jis patarė, kad turčiai 
teisingiau elgtųsi su darbi
ninkais. #

KARO STOVIS PRIEŠ 
RIAUŠININKUS INDIJOJ

New Delhi, Indija. — Ne
siliauja žmogžudiškos riau
šės tarp indusų ir mahome
tonų. Indijos valdžia grąsi- 
na įvest karo stovį riauši
ninkam suvaldyti.

GUMOS DARBININKAI 
IŠGAVO PAGERINIMŲ

I <

Cleveland, Ohio. — CIO 
unija išsiderėjo iš Good
rich gumos kompanijos še
šias apmokamas nacionales 
metines šventes, desėtką ' 
nuošimčių daugiau algos ir f 
geresnius primokėjimus pa
leidžiamiem senesniem dar
bininkam. Šie laimėjimai 
paliečia 20,000 kompanijos 
darbininkų 7-se miestuose.

POPIĘRINĖS PAKLODĖS
Washington. — Valdiniai Y 

mokslininkai sakė, jog 3,27l9 
popieros fabrikai Ameriko
je galėtų gaminti ir popie
rines paklodes lovoms. Ka- • 
riniams žemlapiams buvo • * 
dirbama stipri ir vandens 

• nebijanti popiera. Panaši 
popiera tiktų ir paklodėms. 
Tokios popieros “sekretas” 
— sakai (resins).

Dartmouth, Anglija. — 
Nuogalių draugijos narys 
Leonardas Proctor, užsi
miršęs, vaikščiojo nuogas 
gatvėmis. Už tai nubaustas 
$76.

FRANKO AMUNICIJOS 
EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ 17 į

Madrid,. Ispanija.— Eks- 
plodavo amunicijos sandėlis 
priemiestyje Alcala de He- 
nares ir užmušė 17 žmonių, . 
o sužeidė 38, kaip praneša 
Franko fašistų žinių agen
tūra CIFRA. (Neseniai pir
miau įvyko 'didesnė amuni
cijos fabrikų ir sandėlių 
eksplozija, kurioj žuvę keli | 
šimtai žmonių.)

ORAS—Būsią giedra.
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Amerikos Auksas ir Ernest Kevin ,
Amerikos spaudoje plačiai komentuojama Anglijos 

užsienio reikalų ministro Ernest Bevin prakalbą, ku
rioje jis patarė Jungtinėms Valstijoms išimti Fort Knox 
tvirtovės auksą ir pasidalinti su kitomis šalimis. Nė vie
nas komercinis laikraštis tam nepritaria. Visi pašiepian
čiai Beviną kritikuoja. 1

Kodėl Bevinui Amerikos auksas parūpo? Kodėl jis 
nori aukso, o ne dolerių?

Galutinam rezultate būtų tas pats. Anglija gavus 
aukso, aišku, jo valgyti negalėtų. Jį turėtų pakeisti do
leriais ir už tuos dolerius Amerikoje pirkti produktus. 
Dalykas tame, kad vėl prašyti Ameriką kitos pasko
los, dabar neparanku. Antra, su .pasiūlymu Amerikos 
auksą pasidalinti, Bevin nori pasigerinti tiems anglams, 
kurie Amerikai primeta saųmyliškumą ir plėšikiškumą. 
Jis irgi, mat, nepatenkintas Amerikos nutukimu, kuo
met šiaip visas pasaulis vos kojas pavelka.

Keturi penktadaliai viso pasaulio aukso randasi 
Amerikoje. Jinai tą auksą supirko iš kitų šalių. Šiuo 
tarpu už vieną aukso unciją moka $35. Kas turi aukso 
ir nori Amerikos dolerių, gali jį pristatyti ir gauti už 
jį dolerius.

Dar prieš karą, kai ėjo smarkiausios lenktynės tarpe 
Anglijos ir Amerikos už pasaulio marketus, mūsų val
džia labai skatino kitas žalis savo auksą parduoti Ame
rikai ir už gautus dolerius pirkti Amerikos produktų. 
Aukso kaina buvo labai aukštai iškelta. Ir taip per kele
tą metų beveik visas pasaulio auksas suplaukė į mūsų 
sandėlį Fort Knox.

Vienas dalykas aiškus: Šis Bevino pasiūlymas nepra
eis. Auksas pasiliks Fort Knox tvirtovėje. Anglija turės 
dar kartą atsiklaupti ant kelių ir prašyti Amerikos dole
rių. Ir tai padarys tas pats Ernest Bevin.

Negalėjo Patikti ir Nepatinka
Amerikos komercinė spauda labai smerkia Vengri

jos rinkimus. Jie buvę neteisingi ir vienpusiški. Komu
nistai rinkimus suklastavę. Betgi faktai tuos primeti
mus aiškiai supliekia. Komunistai gavo tiktai 21 nuoš. 
balsų. Jeigu jie, kaip primetama, būtų rinkimus klasta- 
vę, tai juk būtų sau pasiėmę bent jau daugiau kaip pusę 
balsų, kad galėtų vieni sudaryti parlamente daugumą ir 
kraštą valdyti. Tas faktas, kad rinkimuose dalyvavo 
keletas partijų ir visos jos išrinko savo žmonių į parla
mentą, turėtų užtekti įrodymui užmetimų neteisingumo.

Bet argi kritikai su teisingumu ir faktais skaitosi? 
Jau seniai prieš rinkimus, kai buvo iškeltas Nagy grupės 
suokalbis Vengrijoje sugrąžinti senąjį fašistinį hortišką 
režimą, mūsų šalies spaudoje prasidėjo puolimas ant 
Vengrijos demokratijos ir jos diskreditavimas. Jau se- 
niąi buvo sakoma, kad rinkimai bus neteisingi, suklas- 
tuoti. Todėl negalima tikėtis, kad toji pati .spauda ir jos 
korespondentai dabar staiga imtų ir tuos rinkimus pa
laimintų, X

Speciališka Kongreso Sesija
Kai prieš keletą savaičių baigėsi Kongreso 80-toji 

sesija, prezid. Trumanas išsireiškė,, kad jis nenumato 
reikalo šaukimui speciališkos Kongreso sesijos. Tačiau 
dabar iš Washingtono eina kalbos, kad specialist Kon
greso sesija gali būti sušaukta labai greitu laiku. Tokią 
nuomonę viešai pareiškė veikiantysis valstybės sekreto
rius. Lovett, kai sekretorius Marshall buvo Rio de Janei
ro konferencijoje.

Speciališka Kongreso sesija būsianti reikalinga 
tam, “kad gelbėti Europą ’nuo komunizmo.” Marshall 
Planas galėsiąs pradėti veikti tiktai kada nors ateinan
čiais metais. Paryžiaus konferencija dar nebaigė savo 
darbo ir nepatieke savo pasiūlymų. Konferantai buvo 
nusitarę vakarų Europos atstatymui reikalauti iš Ame
rikos 30 bilijonų dolerių. Bet to išsigando pats Marshall 
ir tuojau pasiuntė atstovus į Paryžių, jog ten šešiolikos 
valstijų išalkusius atstovus įtikinti, kad jie einą per toli 
ir neprivalo tikėtis tiek daug gauti. Jie bus laimingi, 
b|ivo jiems pasakyta, jei^u jie iš Amerikos Kongreso 
išprašys 15 ar 18 bilijonų- dolerių. Tuo būdu Paryžiaus 
kbnferencijos apskaičiavimai turėjo būti pakeisti. O tas 
ima laiko, kai eina reikalas apie keletą šalių ir milžiniš
kas -sumas. .

Tuo tarpu, sako, visos minėtos šalys randasi apverkti
noje ekonominėje padėtyje. Jeigu iš Amerikos nepribus 
greita finansinė ’parama, Franci joje, Belgijoje, toje pa
čioje Anglijoje prasidės dabartim valdžių politiniai nega
lavimai. Todėl siūloma tuojau sušaukti Kongreso sesiją 
ir paskirti Europos gelbėjimui keletą bilijonų dolerių, 
nelaukiant Marshall Plano.

Bet šiuo laiku visa eilė atstovų ir senatorių važinėja 
Europoje ir studijuoja padėtį. Viena jų grupė net žada 
atsidurti Lenkijoje ir Čechoslovakijoje, nors tos dvi ša
lys Paryžiau^ konferencijoje nedalyvauja. Tūli kongres- 
manai namieje pasilikę sako, kad su speciališka Kongre
so sesija reikia palaukti nors iki minėtieji “ekskursan
tai” sugrįš iš Europos ir išduos raportą.

Kad reikia Kongreso speciališkos sesijos, tai visiems

Tarptautinė Apžvalga
Mūsų šalyje. New Yorko 

mieste įvyko Amerikos Le
giono Konferencija. Jos va
dai ir militaristai konferen
ciją išnaudojo pūtimui Wall 
Stryto imperialistinės poli
tikos ir nepaklusnioms ša
lims grūmojimų. Legiono 
vadai pateikė rezoliuciją 
užsienio reikalais, kuri su
veda prie to, kad visame 
pasaulyje turi viešpatauti 
Jungtinių Valstijų galia. 
Jie* šaukia ir už verstiną 
jaunuolių ėmimą karo tar
nybai.
Prez. Trumano pasiuntinys 

Vatikane plačiai kalbė
josi su popiežiumi. Vyriau
sia tema buvo — Sovietų 
Sąjunga ir- komunizmas. 
Protestonų ir baptistų 44- 
rios religinės grupės už
protestavo prieš prezidento 
ryšius su Vatikanu.

Senatorius Claude Pep
per reikalauja, kad Tafto
li ar tley bilius būtų atšauk
tas, kad už atšaukimą sto
tų ir Demokratų Partija 
1948 metais, kitaip jis ma
to Amerik. žmonių laisvėm 
pavojų ir Demokratų Par
tijos žlugimą.

New Yorko majoras O’
Dwyer, kuris ir patsai yra 
Legiono narys, pareiškė 
protestą prieš konferenci
jos tarimus, kad nepasisakė 
už Tafto-Ellender-Wagne- 
rio bilių, reikalaujantį, kad 
federalė vyriausybės imtųsi 
daugiau rūpintis namų sta
tybos reikalais.

Mokslininkai I. Lang
muir, D. A. Maclnnes, Ge
orge B. Pegram, I. L Rabi, 
W. M. Stanley ir Harold C. 
Urey, rugsėjo 4 d., New 
York Timese pasmerkė 
kongresmano J. Parnell 
Thomas, pirmininko Komi
teto Tyrinėjimui Neameri- 
kinės Veiklos, straipsnius, 
tilpusius “American Maga
zine” ir “Liberty”. Tas re
akcininkas rašė straipsnius 
po antraštėmis “Russia 
Grabs Our ’Inventions” ir 
'Reds in Our Atom Plants.’ 
Mokslininkai sako, kad jo 
tie straipsniai pasiekė auk
ščiausio laipsnio kvailybę.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas pareika
lavo, kad išgelbėjimui kapi
talistinio pasaulio iš chao

so, Jungtinės Valstijos turi 
padalyti pasauliui auksą, 
kurį turi sukaupę ir laiko 
Fort Knox, Ky.

Jungtinės Valstijos 1914 
metais turėjo aukso vertės 
$3,600,000,000. Dabar jau 
turi vertės $21,765,000,000, 
arba apie 60 nuoš. pasauli
nio aukso rezervo. Po 
Jungt. Valstijų tik Sovietų 
Sąjunga-turi aukso, gi ka
pitalistinių šalių veik visas 
auksas suplaukė į Ameriką. 
Jo tokis reikalavimas nela
bai patiko “prieteliams” 
Washingtone.

Anglija pareiškė, kad ji 
nesiskubins ištraukti. savo 
armiją iš Graikijos, kada 
Jungtinės Valstijos ten su
kiša šimtus milijonų dole
rių. Anglijos valdžia suma
žino įvežimus iš užsienio, 
tas dar daugiau pablogino 
žmonių maisto reikalus.

Anglijos komunistai rei
kalauja perorganizuoti da
bartinę valdžią, pakeisti po
litiką linkui draugiškesnių 
santykių su Tarybų Sąjun
ga ir kitomis liaudies res
publikomis, ir kad minis
trai būtų daugiau atsako- 
mingi prieš Anglijos liaudį, 
o ne- prieš milionierius.

Bulgariją vis bombarduo
ja Anglija ir Jungt. Valsti
jos protestais, reikalaujant 
paleisti Petkovą ir suteikti 
antiliaudiškoms partijoms 
veiklai laisvę. Virš įvardin
tos šalys siunčia’ protestus, 
tai Bulgarijai, tai Tarybų 
Sąjungai, tartum Bulgarija 
būtų jų kokia kolonija .

Bulgarijos parlamentas, 
nors ir reiškė nepasitenki
nimą, bet užgyrė taikos są
lygas su Jungtinėmis Tau-' 
tomis. Vienbalsiai nutarė 
likviduoti taip vadinamą 
Agrarinę Partiją, kurią 
Petkovas ir Ko. pavertė į 
antiliaudiškos veiklos. cent
rą. Bulgarija ir Lenkija pa
sirašė prekybos sutartį, pa
gal kurią jų metinė preky
ba sieks $17,000,000.

Franci j a nors ii* mato 
sau pavojų iš atgaivinimo 
galingos Vokietijos, bet se
ka Anglijos ir Wall Stryto 
politiką. Tokis Francijos 
dabartinės valdžios užsilai
kymas auklėja dar didesnį 
žmonių nusisukimą nuo šo-

Streikuojantieji N,ew York Ship Co. darbininkai, 
Camden, N. J., atrodo linksmi ir dėkingi, kada jie 
nuo apylinkės farmerių gavo dovanų 300 tuzinų kiau
šinių. Farmingdale Egg Producers Kooperatyvas tuo- 
mi suteikė daugiau, negu maisto—tai ženklas fame- 
riu-darbo vieningumo. CIO "Industrial Union of Ma
rine and Shipbuilding Workers Lokalo 1-mo preziden

tas Thomas Saul išdalina dėmutes streikieriams.
\ J ________

aišku. Tik ji turėtų'būti sušaukta ne tiems tiksląms. 
Pirmiausia, speciališka sesija turėtų panaikinti Taft- 
Hartley įstatymą, kuris kelia tokį nerimą visoje Ame
rikoje ir kenkia Amerikos žmonių vienybei. Speciališka 
sesija turėtų apsvarstyti kainų' iškilimą ir sugrąžinti 
kainui kontrolę. Pagaliau speciališka sesija turėtų pakeis
ti mūsų valdžios užsieninę politiką ir ištiesti Amerikos 
ekonominės pagalbos ranką visoms nuo karo nukentėju
sioms šalims, o ne tik toms, kurių režimai remiasi reak
ciniais sluogsniais. I ' J

| cialistų ir r e a k c i ninku. 
Žmogaus amžiuje Vokietija 
tris kartus puolė Franci ją, 
būtent 1870, 1914 ir^L939 
metais. Liaudis nepatenkin
ta tais, kurie daro viską at
gaivinimui galingos Vokie
tijos?

Indonezijoje eina karas, 
bet tie, kurie neleido Jungt. . 
Tautų Saugumo Tarybai 
net komisiją ten pasiųsti, 
tai bando mažinti karo 
reikšmę. Pavesta ištirti 
Anglijos, Belgijos, Franci
jos, Chinijos ir Jungtinių 
Valstijų konsulams. Aišku, 
kad “tyrinętojai” bus Ho- 
landijos pusėje, nes jie visi 
užinteresuoti, kad angliš
kas imperialistų blokas ten 
viešpatautų.

Holandija pripažino Bor
neo salo valstybę, o tai vis 
daroma, kad išlaikyti Indo
neziją vergijoje. Jeigu In
donezijos ir Holandijos gin
čas baigsis, tai*tada Holan
dija su pagalba tokių “vals
tybių”, kaip Borneo, galės 
vėl vesti karą prieš Indone
ziją, neva nesusitaikant dėl 
sienų ar kitų reikalų.

Jugoslavijoje geras javų 
derlius, kokį seniai turėjo. 
Sodų vaisių kiek mažiau, 
nes pavasarį šalnos pagadi
nę žiedus. Jugoslavijos vy
riausybė kaltina Jungtines 
Valstijas, kad pastarosios 
palaiko fašistus Graikijoje 
ir tuo sudaro taikai pavojų 
Balkanų pūssalyje.

Japonijos taikos reika
lais Tarybų Sąjunga atme
tė Jungtinių Valstijų pasiū
lymą, kad laike derybų nei 
viena didžioji šalis neturė
tų veto teisės. Sovietai pa
reiškę, kad, jeigu Jungti
nės Valstijos eis pasiūlytu 
keliu, tai jos sulaužys su
tartis, nesiskaitys su savo 
žodžiu.

Sovietai reikalauja, kad 
pirma Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Chinijos ir Sovietų 
Sąjungoš užsienio ministrai 
išdirbtų taikos sąlygas, kaip’ 
kad buvo pirmiau susitarta, 
vėliau pakviestų visas vals
tybes, kurios kariavd arba 
buvo paskelbę Japonijai ka
rą. Jie sako, nuo šios pozici
jos nesitrauks.

Tuo kartu Britanijos im
perijos delegatų atsibuvusi 
konferencija C a n b e rroje, 
Australijoje, sutiko su 
Jungtinių 'Valstijų pasiūly
mu. Atrodo, kad angliškas 
blokas darys < skyrium, be 
Sovietų Sąjungos, su Japo
nija taiką ir bandys pavers
ti Japoniją į karo bazę prieš 
Tarybų Sąjungą. Nors na
mie ga/siai kalba, kad Ja
poniją7 “parbloškė atominė 
bomba,” bet Japonijoje, su
šilę dirba ir aiškina, kad 
“Japoniją parbloškė Sovie
tų Sąjunga,” nes tas pade
da kurstyti jos gyventojus 
prieš Tarybų š&lį.

Lenkijoje, Krakųvoje, ei
na teismas. Teisia, pogrin
dinės veiklos teroristus ir 
suokalbininkus, sieku sius 
nuversti, dabartinę valdžią. 
Stanislaw Mierzwa ir Kar 
rol Buczek, kaip ir eilė kitų 
teisiamųjų, nurodo, kad Sta
nislaw Mikolaiczyk yra'tas, 
pęr kurį visokius išvogtus 
dokumentus perduodavo už
sienio valstybių atstovams. 
Jie sako, kad Mr. Lane at
stovai leitenantas . Tonesk 
tampriai veikė su pogrindi
nės veiklos teroristais. Jie 
nurodo, kad kardinolo Sa- 
pieha sekretorius Adam 
specialiai važinėjo į Italiją 
ir išvogtus dokumentus per
davė fašistų vadui genero
lui W. Anders. Šio teismo 
eigą rodo, kad veikiausiai ir 
patsai ponas Mikolaiczyk 
bus suimtas ir teistas, nes 
vis daugiau susikuopia įro
dymų, kad jis‘yra susirišęs 
su antiliaudiška veikla. .

Lenkijoje" didžiai neri-

Vedami Clinton Machine Co. prezidento, Donald 
Thomas’o, Michigan valstijoje, nešini Amerikos vėliava, 
tie vyrai maršavo ant CIO United Auto Workers strei- 
kierių, pikietuojančių šapą už pakėlimą algų. Dėka 
darbininkų solidarumui, nepavyko streiko sulaužyti. Ne 
už ilgo po to unija pranešė, kad kompanija buvo pri
spirta susitarti su unijas.

niauja, kad Jungtinės Vals- iš 9,000,000 gyvent ojų 
tijos ir Anglija rūpinasi ne balsavo 5,000,000, tai yra, 
tas šalis atbudavoti, kurias 
Hitlerio gaujos nuteriojo, 
bet Vokietiją. Kaip žinia, 
vokiečiai imperialistai norės 
atgrobti vakarinius Lenki
jos plotus, o tam pritarimo 
yra tarpe Anglijos ir Ame
rikos tūlų sluoksnių. Pir
miausiai vokiečius prie to 
padrąsino Mr. Bevinas ir 
buvęs Jungtinių Valstijų 
Valstybės Sekretorius Mr.
James Byrnes.

Turkija jau pradėjo ap- 
laikyti iš Amerikos karinių 
ginklų, kurių gaus $100,- 
000,0.00 vertės. Komercinė 
spauda paskelbė, būk Bul
garija ruošiasi pulti Turki
jos provinciją — Trakiją 
(Thrace), tai yra, europi
nę Turkijos dalį, kuri suda
ro 1,312 ketv. mylių, bet 
yra strategiška, nes priei
na prie Bosforo, Dardanel- 
lų pertakų iy Marmorinių 
Jūrų. Žinoma, tai blofas, 
kad paakstinti skubesnę mi- 
litarę Turkijai pagalbą iš 
Amerikos.

Tikrumoje, ne Bulgarija 
ruošiasi pulti Turkiją,- bet 
Trakijoje leido visokiems 
bėgliams iš Bulgarijos, Ju
goslavijos ir Tarybų Sąjun
gos susisukti lizdą, kur jie 
ne vien spausdina laikraš
čius ir slaptai gabena į tas 
šalis kurstyti žmones prieš 
liaudies valdžias,' bet net 
savo armijų pulkus mušt- 
ruoja. , /

' Vengrijoje įvyko * parla
mento narių rinkimai. 'Ko
munistų Partija gavo veik 
du milionus balsų, valstybi
nės partijos gavo, virš 60 
nuoš. balsų. Užsienio įtako
je socialistai dar kelia “bun-. 
tą,” bet numatoma, kad su
sidarys koalicinė vyriausy
bė, kuri jau daugiau rūpin
sis šalies ir liaudies reika
lais, negu buvusi.

Tūliems tie rinkimai ne
patinka, būk jie - “sufabri
kuoti”. Mat, kada 1945 m. 
buvo rinkimai, tai dar daug 
žmonių buvo hitlerininkų 
įtakoje, tai didžiumą atsto
vų laimėjo reakcinės parti
jos. Dabar jau kitaip.

Tiems, kurie šaukia, būk 
komunistai “žmones nepri
leido balsuoti”, galima pri
minti tą faktą, kad balsavi
muose dalyvavo apie 5,000,- 
000 žmonių, gi šalis turi tik 
apie. 9,000,000 gyventojų.,

Tiems, kurie šūkauja 
apie “neprileidimą balsuo-'

apie 90 nuoš. galinčių bal
suoti, tai tenka priminti: 
pažiūrėkite į mūsų šalies 
balsavimus! •

Mūsų pietuose, kur vieš
patauja baltų prieš negrus, 
turčių prieš darbininkus 
teroras, štai kokios pasek
mės 1946 metų balsavimų.

North Carolina valstijoj, 
kuri turi 1,900,000 gyven
tojų, balsavimuose dalyvavo 
tik 27,701, taj apie pusė 
nuoš. galinčių balsuoti. *

Texas valstijoje, kuri tu
ri 6,500,000 gyventojų, bal
savo tik 299,021;

Tennessee valstijoje, kuri 
turi 3,000,000 gyventojų, 
balsavo tik 152,235;

Georgia valstijoje, -kuri 
turi 3,2(10,000 gyventojų, 
balsavo 172,586 ir

New Mexico valstijoje, 
kuri turi 5,500,000 gyven
tojų, balsavo tik 132,218.

Bendrai šios penkios vals
tijos turi \ virš 20,000,000 
gyventojų, daugiau, negu 
du kartus, kaip Vengrija, o 
balsavimuose dalyvavo tik 
783,761. 
viešpatauja tikri 
kratai.” Tai kokią teisę tu
ri toki “demokratai” šaukti, 
kad Vengrijoje" komunistai 
“neprileido” žmonių prie 
balsavimu, kada ten 'kelis 
kartus didesnis nuošimtis 
žmonių naudojosi balsavimų 
teise, negu pas mus?

Vengrijos komunistų va
das M. Rakosi, atsakyda
mas į tuos užmetimus, pa
sityčiojo:
, “Aš gailiuosi, kad mes 
negalime panaudoti Ameri
kos- balsavimų “poll tax” ir 
kitų techniškų metodų ne- 
p'rileidimui piliečių balsuo
ti. Ii* dar Wall Stryto tur
čiai drįsta kalbėti! Gi Angį 
Ii joje parlamento vietas jie 
parduoda dar pirma balsa
vimu ..D. M. Š.

ten visur
“demo-

NEGRŲ MALDA Už 
' ŽYDUS

Brooklyn, N. Y. — Neg
rai 20-je savo bažnyčių sek
madienį meldėsi už 4,400 
žydų, kuriuos anglai de- 
p o r t avo į koncentracijos 
stovyklas Vokietijoj.

Arabų - žydų Vienybe 
Laimėjo Uniją

Jeruzalė. — Grūmodami 
išvien streikuot, 70,000 arą- 
bų ir žydų, dirbančių kari
nei anglų valdybai, priver
tė anglus pripažint jų uni
ją-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Antrad., Rūgs. 9, 1947



ANYTA IR MARTI
(Feljetonas) ■ «
Artikulas II.

Su atėjimu marčios į ponų 
Kapitalistų šeimyną, prasidėjo 
nauja epocha pasauliniame gy
venime. Naujos epochos žymė- 
tiniausias reiškinys yra tas, kad 
su pradžia šios epochos prasi
dėjo poniškos veislės nykimas. 
Iš istorijos žinome, kad besi
mainant žemės padėčiai, besi- 
kaitaliojant klimatui, daugybė 
visokių gyvūnų veislių, -nesu
gebėdami prisitaikyti prie pasi
keitusių aplinkybių, turėjo iš
nykti. Bet poniškos veislės ny
kimo priežastis, griežtai skir
tinga nuo tų, dėlei kurių išny
ko prieš-istorinės gadynės 
driežų ir žvėrių veislės. Jei se
novės žvėris, driežus ir kito
kius gyvius išnaikino pasikei
tusios gamtinės aplinkybės, tai 
ponišką veislę naikina besikei
čiant? dirbančiųjų psichologija.

Pirmiau, negu kalbėsime apje 
poniškos veislės išnykimo būti
numą, turime žinoti, kas iš tik
rųjų poniškai veislei priklauso? 
Visi, kurid gamina reikalingus 
gyvenimui produktus, toki kaip 
Jarai, Buividai, Gapšai, Mar- 
čiauskai, Karčiauskai, Milunai- 
čiai ir Plepalaičiai, nors savo 
tarpe labai dideliu pasididžia
vimu ir pamėgimu vadinasi po
nais, vienok pas juos ponišku
mo yra daug mažiau, nekaip 
devintame vandenyje nuo ki
sieliaus kisielumo. Šitos rūšies 
“ponai” yra išdavas nesuprati
mo gyvenimo tikrovės ir poniš
kos veislės nykimo procesas pa
liks juos prie varstotų pelnyti 
sau duoną.

Tikrajai ponų veislei pri
klauso tokia rūšis, kuri nieko 
neverda, nei kepa, o viską suę- 
da. Todėl šitos veislės išnyki
mas užtikrintas taip greitai, 
kaip greitai virėjų ir kepėjų 
psichologija pasikeis ta krypti
mi, kad dėl ponų nieko nevirti, 
nei kepti. Pakol toks suprati
mas, kad dirbančioji liaudis ga
li apsieiti be ponų ir neturi 
pareigos ponus maitinti, buvo 
teorijos stadijoje, tai poniška 
veislė dėl to nei pyko, nei bai
minosi. Sakydavo: tegu žiopliai 
sau plepa, o mes ponais buvo
me ir pasiliksime. Jei kur mu
žikai pasipriešina ponų valiai, 
mes turime užtektinai priemo
nių tokius suvaldyti. Bet kada 
ponios Kapitalistienės marti, 
iš teorijos perėjo į praktiką ir 
jos teritorijoj ponų veislė ga
vo persitikrinti, kad kitas laz
dos galas jau mužiko rankose, 
pradėjo velnių balsais šauktis 
ratunko. šitas įvykis poniškai 
veislei pasirodė daug baisesnis, 
ne kaip jūs galite įsivaizdinti, 
gerbiami mano'prieteliai. Jeigu 
ponios Kapitalistienės kukoriai 
ir kukorkos keps blynus ir pa
tys suvalgys, tai ponia Kapita- 
listienė badu numirs!

Nuo šito punkto ir prasidė
jo poniškos veislės striokas. 
Dabar ponia Kapitalistienė su
prato visą padėties baisumą. 
Jeigu marti nebus prašalinta 
iš gyvenimo, tai poniškai veis
lei neišvengti išnykusių žvė
rių likimo.

Nereikia nei norėti, kad po

Pasiruošdami ateinančių metų preziden tiniams rinkimams, kad paruošti jiems tik
rai liaudišką programą, Kalifornijos darbininkų judėjimas jau dabar pradeda bend
rai planuoti. Iš kairės: CIO delegatas Paul Schlipf, Gelžkeliečių Brolijos (Locomo
tive, Firemen & Enginemen) viršininkas C. F. Irvine, ir AFL Int. Brotherhood of 
Carpenters Lokalo 769 atstovas Ben Doda.

niška veislė sutiktų. išnykti ra
miu procesu, kokiu išnyko 
priešistoriniai gyvūnai. Ji, bū
dama aukštesniame išsivysty
mo laipsnyje, savo išnykimp 
pavojų numato iš toli ir darys 
tokį baisų pasipriešinimą, ko
kio daugumas negali nei įsi
vaizduoti.

Visiems žinoma tiesa, kad 
priešo pajėgumas sužinoma tik
tai įvykus susirėmimui, šita 
taisyklė neaplenkė ir ponios 
Kapitalistienės vainoję su jos 
marčia. Pradžioje anyta manė, 
kad užteks piemenų ir pieme
nių liežuvių ir nagų išvaryti 
marčiai iš svieto. Bet -netru
kus įsitikino, kad nuo piemenų 
ir piemenių pletkų marti nei 
kiek nemenkėja. Dėl geresnių 
rezultatų ponia Kapitalistienė 
pradėjo siuntinėti militarines 
ekspedicijas į marčios teritori
ją. Bet ir šiuose žygiuose po
nia Kapitalistienė nesusilaukė 
Dievo padėjimo. Visos ekspedi
cijos grįždavo su dideliu guzu 
kaktoje, nieko neatsiekusios. 
Ponia Kapitalistienė degė piktu
mu, siuto iš neapykantos ir dre
bėjo keršto drugio krečiama, 
kaip vilko išgązdinta avis. Jei
gu marti pasirodytų nenugali
ma, tai anyta neturėtų ištver
mės ’pernešti tokią baisią gėdą 
ir turėtų pasikarti.

Tokių minčių vedama, ponia 
Kapitalistienė sušaukė visus sa
vo izmus į generalę konsulta
ciją, išdirbimui planų. marčiai 
nugalėti. Įžangos žodyje ponia 
Kapitalistienė savo izmam pa
darė sekantį pranešimą: “Kaip 
jau jum žinoma, mano mieli ir 
ištikimi sūnaičiai, mūsų šeimy
nos vieną narį (kad jis būtų 
pasikoręs pirmiau gimimo) Bol
ševizmą, apsėdo mums visiems 
nesuprantama’ maištinga galy
bė. Jis apsivedė su mums ne
žinoma kokia ten Sovietine sis
tema. Manau, kad veikiausiai 
tai bus peklos karaliaus duktė 
ir dabar kėsinasi atimti visa- 
svietinės gaspadinystės raktus, 
mane pakišti po velėna, o jus, 
mano mylimi izmai, pristatyti 
prie kūjų, kirvių, lopetų ir pin
klų, kur iš jūsų kūnų spaus 
prakaitą, kaip iš sūrio išrūgas. 
Kad išsigelbėti iš nelaimės ir 
užtikrinti mano gaspadiniavi- 
mui amžinybę, turime griebtis 
visuotino militarinio veiksmo.”

Visi izmai sutiko su motinos 
siūloma programa ir vienbal
siai nutarė mobilizuoti visas 
gaįįmas militarines spėkas, su 
kuriomis būtų galima apjuosti 
visą marčios teritoriją plieni
niu lanku, iš kurio jokia gyby- 
bė negalėtų ištrūkti. Prisiren
gimas karui prieš ponios Kapi
talistienės marčią prasidėjo vi
sais garais. Tuojau buvo nulie
ta fašistinė ašis marčios kau
lams triuškinti. Ponia Kapita
listienė šiam prisirengimui ver
tė ’pinigus, kaip malkas į pra
garo žiotis.

Bolševizmas su savo jauna 
žmona budėjo savo valstybės 
reikalų sargyboje ir nujautė 
visus motinos piktus siekimus. 
Kad sugriauti įtužusios moti

nos planus, reikėjo galvoti'grei
tai ir tiksliai.

Prisirengimui prie užpuoli
mo einant prie pabaigos, marti 
prisitaikius įmetė į anytos 
piemenų tarpą “magišką vilku
tį,” kuris jiems susuko maz- 
gaunes į neišnarpliojamą kal
tūną.' Viskas buvo paruošta 
puolimui, kryptis nustatyta ry
tų link. Bet pasigirdus koman
dai “mars,” ponios Kapitalis
tienės peklos mašina nudardė
jo į vakarus, sukeldama ponios 
Kapitalistienės piemenyse ne
apsakomą sumišimą. Vietoj pla
nuoto ofensyvo prieš marčią, 
fašistinė ašis, nesuprantamo 
kvaitulio pagauta, blaškėsi į vi
sas puses, kaip ^pašautas žvėris, 
triuškindama viską ant savo ke
lio, be pasirinkimo, kas mar
čios, kas anytos. Tai buvo iki 
šiol nematyta ir niekeno nesiti
kėta baisioji tragedija. Ponios 
Kapitalistienės dvare ir jos pa^ 
stangomis išauklėti pikčiausios 
Veislės šunės sudraskymui mar
čios, savo piktus dantis pir
miausiai suleido į savo auklėto
jų kūną.

Ponios Kapitalistienės pieme
nys, išgązdinti nelaukto ir ne
tikėto įvykio, užsimiršo ir apie 
jiems priždėtą didžiulę dūlę. 
Negalima nei įsivaizdinti, koks 
baisus striokas apėmė piemenis. 
Jų pačių išauklėti ištikimi šu
nės, dabar pasiuto, nepažįsta 
savųjų, apries visą svietą, ne
aplenkiant jų pačių,'nei jų gas- 
padinės! Kad nelikti fašistinių 
šunų suėstiem, kito pasirinki
mo neliko, kaip šauktis ponios 
Kapitalistienės macios ben
dram apsigynimui. Vyriausias 
piemenų pravadyrius. — čiur- 
čilis, isteriškai šaukė visą svie
tą atremti pasiutusių šunų puo
limą prakaitu, ašaromis ir 
krauju. Puolimas buvo atmuš
tas.

Bolševizmas su savo Sovieti
ne Sąjunga ir visa narsiąja šei
myna, kovėsi, kaip liūtai. Fa
šistinių šunų lavonais nuklojo 
plačiausius laukus, ašį suman
kė, susukino nepataisomai ir fa
šistinį urvą pavertė kV’ūva pa
sibaisėtinų griuvėsių.

Apie tolimesnę anytos ir 
marčios vainą kalbėsime sekan
čiame artikule.

Paulius.

MAŽIAU GRŪDU 
EUROPAI

Washington. — žemdir
bystės sekretorius Ander
sonas įspėjo alkanus vaka
rinės Europos kraštus, kad 
jie mažiau tegaus grūdų iš 
Amerikos, nes amerikiniai 
derliai skaudžiai nukentėjo 
nuo sausros vidurvakarinė- 
se valstijose.

Guam. — Amerikonai nu- 
smerkė pakart japonų ka
pitoną H. Iwanami, kuris 
nužudė 10 suimtų anleriko- 
nų, bedarydamas “daktariš
kus” bandymus.

Washington. — Laivyno 
departrhentas yra p adova- 
nojęs mokykloms 61 milio- 
no dolerių vartės rašomųjų 
įrankių, masinu ir kitų at
liekamų nuo karo daiktų.

spūdžiai iš Keliones į Maskvą
I.

Neseniai man teko dvi 
savaites praleisti Tarvbų 
Sąjungos sostinėje Maskvo
je. Po trijų valandų kelio
nės lėktuvu iš Vilniaus at
vykęs į Maskva, vėl pasiju
tau man įprastame didmies
čio gyvenime, kuris visais 
atžvilgiais skiriasi nuo ra** 
maus gyvenimo tempo Kau
ne.

Maskvos išorė skiriasi 
nuo kitų didžiųjų miestų, 
kuriuos man teko pažinti. 
Mane stebint) ir žavėjo mil
žiniškos aikštės, plačios 
naujos gatvės, teikiančios 
miestui ypatingo ir mums 
neįprasto erdvumo ir paro
dančios platu užsimojimą— 
tokį užsimojimą, kuriuo pa
sižymi rusų tauta.

Maskva, yra ne vienos 
kartos ir ne vieno šimtme
čio (kaip pav. Chicago) su
kurtas miestas.j Ja statė, 
keitė, perstatinėjo ir plana
vo per ištisus išimtmeUus. 
Todėl čia matai įvairių ga
dynių architektūros pavyz
džiu. Yra čia sunkūs žemi 
pastatai, tarytum s?vo sie
nomis iškylanti tiesiog iš 
žemės; čia daug statybos 
šedevrų, kaip pav. puikūs 
Rumiancevo muziejau's rū
mai (dabar Visasąjunginė 
Valstvbinė V. I. Lenino var
do biblioteka). Matai visą 
eilę puikių gotiko ir bizan
tinio stilių pastatų. Yra ir 
dangoraižių — skaiskreipe- 
rių, po 10 ir 11 aukštu, kaip 
pav, Maskvos viešbutis, Mi
nistrų Tarybos namai, Vy
riausybės namai ir kt.

Susisiekimas mieste eina 
įvairiomis priemonėmis: 
požemio traukiniais (Met
ro), tramvajais, autobu
sais, troleibusais, automo
biliais, tarp kuriu matomi 
gražūs ilgi tarybinės ga
mybos (ZIS— Zavod imeni 
Stalina) limuzinai. Tram
vajai, kursuojanti kiek nuo
šaliau nuo sostinės centro, 
dažnai eina dviem ir trim 
vagonais. • Žmonių judėji
mas yra nepaprastai dide
lis, visur-gatvėmis, tramva
jais*, autobusais,' troleibu
sais, automobiliais, — nes 
dabar, kaip sako maskvie
čiai, Maskvoje yra 7 mili
jonai gyventojų.

Ypač mane stebino pože
miniai susisiekimo įrengi
mai, garsus Maskvos met
ropolitenas. Tokio grožio ir 
tokio architektūrinio užsi
mojimo požeminių geležin
kelių statyboje man nebuvo 
tekę matyti kitur. Šiuo at
žvilgiu Maskva išdidžiai 
pralenkė Berlyną, Paryžių, 
Londoną, / New Yorką. 
Kiekviena metro stotis yra 
savo rūšies architektūros 
šedevras, kiekviena jų ski
riasi nuo kitų. Viena stotis, 
pav., yra įrengta ir išpuoš
ta raudonu marmuru, kita 
— juodu su baltu, kita — 
ružavu, ar pilku, ar gelto
nu ir t.t. Kitose stotyse, 
pav. Revoliucijos aikštėje, 
yra daugybė arkų su pui
kiomis bronzinėmis statulo
mis, vaizduojančiomis spor
tą, mokslą, pjamonę, žemės 
ūkį, gynybą ir pan. žodžiu, 
Maskvos Metro yra nuosta
bus laisvos iniciatyvos ir' 
laisvo žmogaus ‘kūrinys.

Metro eskalatoriai leidžia 
minią žemyn, prie trauki
nių, o atvykusius kelia 
aukštyn. Tik ir matai veidų 
ir galvų upes ir stebiesi, ,iš 
kur čia taip daug to margo 
svieto! Prie eskalatorių, 
pris. traukinių nebe to, kad 
'minia tavęs nepasukinėtų, 
kartais gal ir sagą nuo ap
siausto išrauna.

0 ----------------------------------‘
Rašo Karolis Vairas

(Laiškas amerikiečiams)

tai paprasta, nieko nejau-
dina, jaunuoliai su klegesiu 
ir juokais įsirita .ir išsirita 
iš vagonų. Vyresnieji eina 
ir stumiasi rimti, be triukš
mo, oriai, lyg jau nuo am
žių įpratę važinėti Metro ir 
sukinėtis žmonių spūstyje. 
Tokia begaliniai tirštą 
žmonių minią galima maty
ti New Yorke žemutinio 
Broadwav’aus dalyje po 
darbo valandų, kai žmonės 
skuba j “subway” ir “ele
vated” traukinius.

Kas liečia maskviečius,— 
būtinai atžymėtinas yra jų 
nepaprastas mandagumas, 
paslaugumas ir nuoširdu
mas. Per visą laiką buvimo 
Maskvoje visur, ypač val
džios įstaigose, radau di
džiausią mandagumą, drau
giškumą, norą ir pasiryži
mą suprasti, padėti, išaiš
kinti. Čia jauti, kad visi, 
nuo žemiausių jų ligi aukš
čiausiųjų valstybės žmonių, 
yra lygūs, draugai ir bro
liai. Maskvoje teko lankytis 
tokiose įstaigose, kaip Val
stybinė Etatų Komisija, 
Visasąjunginė Valstybinė 
Lenino vardo biblioteka, 
Visasąjunginiai Knygų rū
mai, Mokslų akademijos 
knygynai, leidyklos ir etc. 
ir visur jaučiausi tarp nuo
širdžių ir gerų žmonių.

II. --
Norėčiau savo Amerikos 

skaitytojus nors trumpai 
supažindinti su Maskvos is
torija, kuri greitu laiku 
švęs savo 800 metų sukak
tuves. Pirmą kartą Rusijos 
isterinėse kronikose z Mas
kvoj vardas minimas 1147 
metais. Toje vietoje, kur 
dabar yra Tarybų valsty
bės sostinė, prie upių 'Mas
kva, Neglinka ir Jauza, bu
vo bojarinui Kučkai pri
klausę kaimai. Kunigaikštis 
Jurijus Dolgorukis pasirin
ko nedidelį kaimelį prie 
Maskvos ir Neglinkos upių 
santakos, apsupo jį medine 
siena ir pavadino “Moskva- 
grad.” Tai buvo mažas 
miestelis, stovėjęs toje vie
toje, kur dabar yra Krem
liaus pietų-vakarų dalis. 
Aplink miestelį ošė šilas 
(“bor”), kitoje upės pusėje 
žaliavo pievos. Vieni Krem
liaus vartai ir dabar tebe
vadinami Borovickije Voro
ta, nuo žodžio “bor” (ši
las),

Maskva atsirado patogio
je vietoje, kur susitikdavo 
prekybos keliai į 'Tverį, į 
Vladimirą ir Jaroslavlį, į 
rytus, į totorių ordą, i Smo
lenską, į Lietuvą ir i kitas 
tolimesnes sritis. 1328 me
tais kunigaikštis Ivanas 
Kalita Maskvą padarė Did. 
Maskvos Kunigaikštystės 
sostine. Tada Maskva jau 
buvo didokas miestas. Už 
rytinės Kremliaus sienos 
buvo susikūręs žymus pre
kybinis centras, kurį pietų 
pusėje nuo totorių puolimų 
gynė Maskvos upė, rytuo
se — Jauza, šiaurėje/ — 
Neglinka.

Kalitos vaikaitis Dmitrij 
Donskoj po didelio 13/6'5 me
tų gaisro senąsias medines 
Kremliaus sienas pakeitė 
baltu mūru* ir žymiai pra
plėtė jo teritoriją. Tuomet 
ir Maskvos kunigaikštija 
jau buvo tiek sustiprėjusi, 
kad kiti rusų kunigaikščiai 
buvo pajungti jo yaliai. Iva
no III-jo laikais, XV-j o am
žiaus-gale, Kremliaus ribos 
buvo jaū galutinai nustaty
tos. Maskva kariavo su to
toriais ir su Lietuva už he- 

Bet visagemoniją ir kartų su tuo

V

stiprėjo jos galia. Iš Itali
jos iškviesti meistrai apjuo
sė Kremlių naujais sustip
rinimais. kuriu statybos žy
mės užsiliko ligi mūsų lai
kų, nors keletą kartų sie
nos buvo priešų griauna
mos ir iš naujo atstatomos.

N a u j o s sienos t buvo 
statomos prieš senąsias, ir 
Kremliaus teritoriją užėmė 
26-ių hektarų plotą. Krem
liuje gyveno Maskvos vals
tybės galva, didysis kuni
gaikštis. Aplinkui Kremlių 
“Didžiojo Turgaus” (Veli- 
kij Torg) aikštėje ėjo la
bai gyva prekyba. 1782 m. 
iš aikštės buvo pašalintos 
prekybinės palapinės ir 
krautuvėlės, ir aikštė pasi
darė padoriausia Maskvos 
vieta. Šiandien ji vadinama 
Raudonoji Aikštė (Krasna- 
ja Ploščad), mačiusi dau
gybę svarbių istorinių įvy
kių. Čia vyko kautynės už 
Maskvą su totoriais, čia su
sirinkdavo mokesčių ap
krauta ir ligi maištinguiYo 
išvargusi liaudis.

Per Raudonąją Aikštę 
1M2 metais Napoleonas į- 
ženge į Kremlių. Aikštėje 
jis suruošė savo armijų pa
radą, įsakęs nugriauti vi
sus aikštėje buvusius pas
tatus, kad nekliudytų para
dui. Per tą aikštę jis smu
ko lauk iš Kremliaus, rusų 
ginklo, didžiojo Maskvos 
gaisro ir žiaurios Maskvos 
žiemo vejamas.

Mums, naujos gadynės 
žmonėms, Raudonoji Aikštė 
yra svarbi ir atmintina tuo, 
kad 1917 metais Spalio Re
voliucijos metu čia buvo ei
lė didelių kautynių už 
Kremlių. Raudonosios ka
riuomenės daliniai į Krem
lių įžengė 1917 metų lap
kričio 2 dieną.

Prie Kremliaus sienos 
Raudonojoje Aikštėje bro
lių kapuose palaidoti kovo
se žuvę raudongvardiečiai 
didvyriai. 'Čia 1918 metų 
lapkričio 7 d., atidengiant 
memorialinę lentą, prie bro
lių kapo pasakytą kalbą V. 
I. Leninas baigė šiais žo
džiais:

“Pagerbkime spalio kovo
tojų atmintį tuo, kad prie 
jų paminklo prisiekiam eiti 
jų pėdomis, sękti jų drąsą, 
jų didvyriškumo pavyz
džius. Tegu jų lozungas 
taps mūsų lozungu, visų 
kraštų sukilusių darbinin
kų lozungu. Tas lo

mimui minėti. Cerkvę suda
ro devyni skirtingi bokštai.

(Bus daugiau)

New Yorko Miesto Tarybos vice-pirmininkas Joseph 
T. Sharkey linksmai rodo pluoštą iš pundo ant stalo 
suverstu sveikinimo telegramą, atsiųstų jam padėkai 
už pašildymą trijų rendoms ir eviktijoms gontroliuoti 
bilių. Taryba bilius užgyrė 15 balsų prieš 3( Jie dar 
persvarstomi budžeto taryboje, svarstyme duodant 
progą pareikšti nuomones ir rendauninkų bei savinin

kų organizacijoms. Tikimasi, kad taps įstatymais.

3 pusi.—Laisvė (^Liberty, Lith. Daily) Antrad., Rugs. 9, 1947.

zungas yra — “Pergalė ar
ba mirtis.”

Ir su tuo lozungu tarp
tautinės socialistinės prole
tarinės revoliucijos kovoto
jai bus nenugalimi.”

III.
Raudonojoje Aikštėje W24 

metų sausio 27 dieną buvo 
laidojamas didysis prole
tariato vadas ir Tarybų 
valstybės įsteigėjas Vladi
miras Iljičius Leninas. Ket
virtą valandą, prie patran
ki! gedulingų salvių, fabri
kų sirenoms, gaudžiant, Le
nino karstas buvo įleistas į 
laikinąjį mauzoliejų.

Mauzoliejus tada buvo 
padarytas iš medžio, o 1929 
metais jį pakeitė naujas iš 
poliruoto granito ir juodo 
labradoro pagal akademiko 
arch Rektoriaus A. V. šču- 
sevo projektą.

Lenino mauzoliejus da
bar yra dominuojantis Rau
donosios Aikštės pamink
las. Paminklo fasade yra 
parašytas vienas reikšmin
gas ir viską pasakas žodis 
— L E N I N .

Nuo mauzoliejaus vir
šaus didžiosiomis revoliuci
nėmis šventėmis — gegu
žės 1 d., lapkričio 7 d. ir 
kt. — pasaulinio proletaria
to vadas Stalinas ir jo ben
dradarbiai sveikina dir
bančiuosius ir Raudonosios 
Armijos karius, demdns- 
tro jaučius savo • atsidavi
mą tarybų valdžiai ir di
džiosios socialistinės tėvy
nės galią.

Už mauzoliejaus, palial 
Kremliaus sieną yra įžy
mių kovotojų- kapai. Čia il
sisi palaikai tokių didžių 
bolševikų veikėjų, kaip 
Sverdlovas, D z e ržinskis, 
Frunze, Vorovskis. Čia yra 
urnos Kuibyševo, Ordžoni- 
kidzės, Karpinskio, o taip 
pat komunistų vadų Ruten- 
bergo (Jungt. Amer. Vals
tybės), Mak-Manuso (Ang
lijos), Landlero (Vengri
jos), Klaros Zetkių ir Fri- 
co Hekerio (Vokietijos), 
San-Katajamos (Japonijos) 
ir kt.

Aikštės gale yra įdomiau
sias senovės rusų architek
tūros pastatas, Pokrovskij 
Sobor, arba palaimintojo 
Vasilijaus cerkvė, kur da
bar yra įrengtas muziejus. 
Cerkve statė 1554-1560 m. 
Ivano Groznojo -laikais to
torių sostinės Kazanės paė-
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— Žiūrėk, kaimynėle, čia parodytos 
tėvų nuodėmės. Tai pasėkos tėvų nusidė
jimų. Kas nežino, kaip Putrikė, Kraulei- 
dienės sesuo,* darkėsi. Ogi į tas dienas 
būdama, jau prieš pat galą, tyr būt, išsi
gaišinti norėdama, visaip monijos: ir 
nuo aukšto bertainio į kluoną šoko, ir 
per plačiausius griovius šokinėjo, žiemą 
basa lakstė. Na, ir parėjo, kas pareiti 
turėjo. Dabar reikia naštą kantriai neš
ti. Tai jau tokia dievo valia. Juk ir Šven
tame Rašte parašyta, kad tėvų nuodėmės 
pareina ant vaikų lig trečios ir ketvirtos 
eilės, nors kūdikis ir nekaltas. Tegul tik 
šią mergelę dievas sveiką išlaiko. Tegul 
ji auga ir tarpsta dievui ant garbės ir 
žmonėms ant pasimėgimo, — plepėjo sau 
Tabalienė.

Bintakienė kaži ką dar panarnėjo apie 
ponišką vardą, kad žmonės, kurie aukš
tyn keliasi, paskui žemyn krintantys. 
Taip ir su tokiais negirdėtais vardais.

Bet Urtė to viso nesiklausė. Pirmąs 
gailusis mergaitės, verksmas giliai įsi
veržė į Urtės krūtinę ir pasiekė tamsiau
siąją širdies gelmę, kur miegojo, lyg jos 
visai nebūtų, motinos meile. Dabar ji at
budo, pilna susimilimo.

Urtė jau nebejautė skausmų, jokių so
pulių, visa kas užmiršta, tik nepasako
mai galinga motinos meilė garsiai nuai
dėjo.

— Aš noriu globoti, noriu auginti ir 
auklėti nekaltąjį mano kūdikėlį. Jis ne
turės jausti, kad jis mergos vaikas. Jo 
neprivalės paliesti jokia svetima žiauri 
ranka. Aš jį užstosiu, dėl jo kovosiu ir, 
jei reikės, dėl jo kentėsiu. O kad mano 
dukrelė paaugs, tai aš ją vesiu kitais ke
liais, negu man reikėjo žengti.

— O kaip bus, kad ji paaugusi supras, 
kas esanti? — ėmė kamantinėti ją abejo
jimas, — jeigu ji tave paklaus: kur ma
no tėvas?

Skaudžiai sudejavo Urtė, lyg baisius 
kūno sopulius ji jaustų, bet ne: jos siela 
verkėf

— Taip, ji supras, ir ji veik patirs, ką 
reiškia mergos vaiku būtį.. Bet aš jos at
siprašysiu. Aš, kaip'jos motina, jai ran
kas ir kojas nubučiuosiu ir su ašaromis 
melsiu atleidimo. Aš jai pasakysiu, kad 
norėjau būti laiminga, kad vyliausi mei
lės puikaus bernelio, jos tėvo — ir jis, 
pasinaudodamas šituo laimės troškimu, 
mane prigavo! .

— Bet ne vien tavo tėvas kaltas, — 
sakysiu jai: — ir aš, ir aš! Aš išsiilgau 
ir troškau meilės, kaip išsiilgsta ir trokš
ta kiekviena moteris. Moteriai šitokia 
meile visada šventa ir kilni. O vyrui vi
sada' ji tik žaislas. Išsipildžius meilei — 
moteris visada laiminga, ji ir gyvybę pa
aukotų už savo širdies numylėtąjį. Bet 
vyras jau ieško sau kitos pramogos. Ir tu 
pamilsi kuriądien bernelį, ir tu atsiduosi 
visa, visa savo širdies išrinktajam. Ir^ 
duotų dievas, kad tau geresnė būtų skir
ta dalelė, negu man. Aš melsiuos visada, 
visada už tave, brangioji mano dukrele, 
kad dievas baisiąją likimo ranką nuo ta
vęs nukreiptų.

— Bet ar tavo malcįa ką padeda? — 
pradėjo iš naujo šnibždėti abejojimas:— 
Ar he gana meldėsi tavo motina už ta
ve, ar he gana pati, maldoj tupėjai? Ir 
kis iš to? Štai priblokšta prie žemės esi 
likimo rankos, ir kiti trypia tave kojo
mis. Ar tai tavo maldos vaisiai?

Urtė apdengė veidą rankom. Jai gėda’ 
savęs pačios. Bet vis dėl to šiandien jau 
nebeatrodo likimo ranka tokia baisi. 
Šiandien jau saunaudiškų reikalavimų ’ 
Urtė nebeturi, šiandien visos jos min
tys — meilios ir širdingos. Ji apglobia 
mažulėlę dukrelę, gulinčią priį jos krū
tinės.

KRAUJO BALSAS
Nulazgėjo naujiena, nuaidėjo nepa

prasta žinia per visus Aukštu jus. Ir ma
žiausią velėnų trobelę ji pasiekė. Kiek
viena bobelė, išgirdusi ją, nešė tolyn. Net 
vaikai mokykloje vienas kitą klausė:

—- Ar žiliai, kas parvažiuos iš Vokie
tijos?

Kaimynas vienas, ant griovio kranto 
pasistojęs, prišaukė kitą:

— Ar jau žinai, kaimyn, naujieną?
— Ką, kokią?
— Kad senojo Šimonio brolis ir sūnus 

parvažiuos i Aukštujus apsilankyti?
— Eik, eik jau, eik! |
— Teisybe!

Simonaitytė —:—   -----— - —4
— Na, Mikelis— tai jau nieko nesa

kau: jis juk gimęs augęs Aukštujuose. 
Ir kas nepasiilgtų savo krašto. Ale tu 
sakai ir sūnus? Juk tasai, girdėjau, ’toks 
didelis esąs valdininkas, manding, mo
kyklų inspektorius. Aukštujuose dar ne
buvęs — na, jo nosis ištįs, kai pamatys 
Aukštųjų pūstynus, smiltynus, šilus. At
sikąs jis, atšips jo dantys.

— Ko jau nori — vokietis! Jam tatai 
tik naujiena. Juk žinąi, kad ir, manęs 
dėl, iš Klaipėdos parsibastęs koks nors 
vokietpalaikis, tai jis ir nežino, kur dė
tis, pamatęs pūstynus ,šilus, lyg rojų bū
tų išvydęs. Mieste vokiečiams nusibos
ta su laiku, žinai, tie teatrai, tos miestiš
kos pramogos jiems įgrįsta, ir ieško sau 
pramogos šilynuose. Bet pasiūlyk tokiam 
ponui, sakyk: “Gyvenk tu tuose šiluo
se, kniskis tu čia sau duoną iš žemės, o 
aš eisiu į miestą, į tavo vietą,” — na, tai 
jis jau akių ir nebekraipys, ' nebedžiū- 
gaus.

— Teisybė, kaimyn, teisybė. Be^į antra 
atlenkus, kaži, ar mums mieste jaū taip 
labai ir patiktų gyventi, nors, kai pama
tome, kaip lengvai valgo duoną miesčio
nis, pavydas ir kyla.

— Girios paukštis visada į girią žiūri,
— pastebėjo kaimynas.

— Tai teisybė. Juk matome ir Mikelį 
Šimonį, k^įp jį traukia į gimtąjį kraštą, 
nors ir tikru vokiečiu jis tapo.

— Ką jau tikru vokiečiu tapsi: krau
jas neatleidžia!

— Taigi, taigi, — ką aš dar sakyti no
rėjau ! — Taip, o tas vokiškasis Šimonis, 
aš manau, Mikelio sūnus, galės dabar ei- 
'ti uogauti, juk vaivorai jau išsirpę, ga
lės su vaikais lakstyti po šilus, kaip tū
lųjų vokiečių paprasta.

— Prisigers dar beuogaudamas, — 
juokiasi kaimynas.

— Na, tegul voliojasi paskui po šilus, 
tegul dainuoja. Bet jau nuo tokios uoge
lės prisigers vokietis! Ar jis ne vynuose, 
degtinėse kasdien plaukia?
— j-------------------------------------------- n—

Bet bobelių liežuviai dar daug ilgesni:
— Jakaitienė vakar buvo pas Šimo

nius pagelbėti ruoštis svečiams. Na, sa
ko, kad tu tik žinotum, kaip tie puošiasi! 
Antrą galą net išklijavo tokiais margais, 
prašmatniais popieriais, — pasakoja, su 
mezginiu atbėgusi, pas Gelžienę Margie
nė.

v— O tų pyragų ar kelias pakrosnes iš
kepusi jaunoji, ir baltos duonos! Na} jau 
tiesiog .iš kailio neriasi Etmė Šimonienė. 

. Aš tai jau nekepčiau nei pyragų, nei bal
tos duonos: tą juk miesčionys kas dieną 
valgo. Juodos duonos aš jiems padėčiau, 
tegul bando būrų pyragų.

— Ale juk ji tokia godinga. Kad dar
bininkai pas ją dirba; tai tik bijok, kad 
ji į pirštą neįsipiautų duoną, beriekdama,
— pastebėjo Gelžienė.

— Na, darbininkams! Bet čia dabar 
vokiečiai iš Karaliaučiaus,! O ji labai no
ri būti garbinga. Kas Lukšių Etmę”ne
pažįsta !

—Dabar nors su tuo mandriuoju, par
gnybtuoju vežimu galės pasišvaistyti. 
-Juk niekur ir nebuvo progos šiais me
tais pasivažinėti. Į bažnyčią kartais.

— Taigi, taigi, ir nė jokių vestuvių. 
Urtė susitepė. Čia jau nė manyti hebe- 
manyk apie kokias ten garbingas vedy
bas.

— Kaži, ar Urtė neis už Kilaituko, Ši
lininkų Lapino berno? Juodu pernai abu 
prie Sobrių tarnavo.
; — Ne, ne, niekas nebus: Urtė jo ne- 
hori.

— Ale ką jau — berną! Rasi į bute
liuką kur nors galės išeiti, į pavadas. Vis 
nuosavame būtų, o apsivedusi su bernu, 
ir landžiok po svetimus pašalius .

Ant Aukštųjų kalno surūko dulkių 
debesys. Greitai artėja vežimas ir nuva
žiuoja Priekulės link.
' — Ar girdi, ar jau šiandien parva
žiuoja tie svečiai?

— Šiandien, šiandien, — patvirtino 
Margiepė. ’

—- Antai Šimohis važiuoja į. Priekulę. 
Bet jo arkliai nebėra tokie mandrūs kaip 
pernai, eina nosį nulenkę.

— Nuvaryti, vaikuži, nuvaryti. Juk 
vasara, darbų daug, o vis tik tuodu du 
arkliu. Taigi, o rytoj pas Šimonius bus 
didelis pokylis. Visi gentys sukviesti — 
paties ir pačios.

, / (Būs daugiau)

Kadangi Amerikos lietu
viai yra Amerikon suvažia1 
vę iš įvairių Lietuvos vietų 
ir kadangi visi jie nori ži
noti, kas dabartiniu metu 
darosi jų senojoje tėviškė
je, ypač .tose vietovėse, kur 
jie anksčiau gyveno, tai nu
sprendžiau aprašyti atski
rai įvairių vietovių gyveni
mą. Kad tas aprašymas bū
tų tikslesnis, kaip sakoma, 
ne iš piršto išlaužtas, tai 
sėdau į automobilį ir ap
lankiau Dzūkiją. Vėliau aš 
noriu aplankyti ir aprašyti 
kitas vietas.

Kelias iš Vilniaus eina 
per Vievį, Žiežmarius, 
Kruonį, Jezną, Alytų, Miro
slavą, Seirijus, Šventežerį į 
Lazdijus ir yra gana geras, 
vadinėti dabar, vasaros me
tu, yra be galo malonu.

Nors lietaus buvo ne
daug, vienok kad praėjusią 
žiemą buvo gana daug snie
go, tai drėgmės žemėje yra 
užtektinai ir pasėliai atro
do gana geri. Žiemkenčiai 
rugiai vietomis'siekia žmo
gaus ūgio; bulvės dabar žy
di ir vasarojus žaliuoja. 
Turgavietėse visur galima' 
nusipirkti šviežių salotų, 
ridikėlių, svogūnų laiškų ir 
agurkų.

Nežiūrint to, kad karo 
metu vokiškieji okupantai 
labai daug sunaikino Lietu
voje arklių, karvių ir kitų 
gyvulių, ganyklose matosi 
daug gražių karvių, 
avių, kaiulių Kir ypatingai 
gražūs pas mus arkliai.

ALYTUS , ’
Į Alytų atvykome apie 11 

valandą ryte ketvirtadieny
je. Ketvirtadieniais Alytuje 
buVo didelis turgus ir mes 
turėjome progos pamatyti, 
kiek daug žemės ūkio pro
duktų valstiečiai' suvežą į 
miestą.

Alytus vadinamas Dzū
kijos širdimi ir todėl apie 
jį reikia atskirai pasakyti 
keletą žodžių. Alytus labai 
senas Lietuvos miestas, 
apie jį jau kalba net Lietu
vos su kryžuočiais kovų is
torija. Miestas pastatytas 
aukštojoje dalyje Nemuno 
vingio, abiejuose jo kran
tuose. Prieš karą jame .bu
vo daugiau kaip 840 namų, 
su 226 parduotuvėmis ir su 
apie 30 smulk. įmonių. Gy
ventojų prieš karą buvo 8,- 
000 žmonių.

Karo metu Alytus labai 
skaudžiai nukentėjo. Jau 
1941 m. birželio mėnesio 
naktį iš 21 į 22 d. vokiškų
jų fašistų aviacija iš oro 
apšaudė miestą ir apipylė 
degamomis bombomis. Veik 
visi mediniai pastatai tapo 
sudeginti. Abudu tiltai per 
Nemuną buvo susprogdinti 
ir šiaip miestui ir jo .ūkiui 
pridaryta daug žalos. Vie
nok i*? sužalotas Alytus, su 
jo gražiais,, plytiniais, čer
pėmis dengtais namais, su 
jo sodais ir parkais daro 
malonų įspūdį.

Miestas skubiai atstato
mas. Jau atstatyta ir vei
kia elektrinė, du garo ma-' 
Tunai, žemės ūkio mašinų į- 
monė, dvi lentpiūvės, “Mai
sto” fabrikas', • terpentino- 
kanifolijbs gamykla, ir ki
tos. Gyventojų skaičius su
lig oficialių davinių jau 
viršija 5,000 žmonių. Pasta
tytas naujas, gražus tiltas 
ir veikią gimnazija'ir kele
tas pradžios mokyklų. Yra 
kino ir 3 skaityklos.

Kitas, nemažiau svarbus 
Dzūkijos centras, tai Lazdi
jai.

LAZDIJAI
Lazdijai pirmiau buvo 

skaitomas mažu miesteliu

Rašo K., Daugirdas
Seinų apskrityje. Vienok 
vėliau, kuomet Seinai tapo 
prijungti prie Lenkijos, tai 
Lazdijuose tapo ^organizuo- 
ta apskrities centras ir jis 
virsta antruoju ^Dzūkijos 
centru.

Lazdijų gimnazijos di
rektorius Borisas Zefas, 
kuris vokiečiams besitrau
kiant 1944 metais buvo iš
vežtas į Vokietiją ir ištisus 
metus išbuvo Buchenvaldo 
nelaisvių stovykloje (ame
rikiečių okupacijos zona), 
ir pradžios mokyklos moky
tojas Juozas Baranauskas 
papasakojo, kad prieš ka
rą Lazdijuose buvo apie 5,- 
000 gyventojų ir veik visį 
jie užsiėminėjo žemes ūkiu. 
Tiesa, dalis vertėsi smulkia 
prekyba ir dirbo smulkiose 
miesto įmonėse. •

Miestelyje buvo dvi pra
džios mokyklos — viena lie
tuvių, kita žydų kalbomis 
ir viena gimnazija su 180 
mokinių. Kultūriniams gy
venimo poreikiams aprū
pinti buvo 2 knygynai ir 1 
kinas.

Vokiečiai į Lazdijus buvo 
įsiveržę 1941 m. birželio 
mėn. 22 d. 6 valandą ryto 
ir įsiverždami sužalojo veik 
visą miestelio mediniąją da
lį. Mūriniai pastatai veik 
visi liko sveiki, nes vokie
čiai 194*4 m. iš miesto išbė
go labai greit.

Dabar Lazdijuose gyvena 
apie 4,000 žmonių. Atstaty
ta ir jau dirba elektrinė, 
pieninė. Dirba malūnas, 
“Maisto” fabrikas, siuvykla 
ir kitos smulkios dirbtuvė
lės. Remontuojama ir-nau
jai atstatoma Kdaug,, namų.

Lazdijuose veikia viena 
pradžios mokykla dviejų 
pamainų su 11 mokytojų ir 
330 mokinių; taip pat vie
na gimnazija su 20 mokyto
jų ir 450 mokinių. Mieste 
veikia trys geros skaityk
los ir du kinai —.vienas jų 
veik visą laiką važinėja po 
valsčių vietoves. Veikia vi
sai neblogas dūdų orkes
tras. ' '

Lazdijiečiai ir dabar ne
užmiršo žemės ūkį ir veik 
vis jię tampriai yra susiri
šę su kaimu. Jeigu kuris jų 
ir nesėja daug javų, tai vis 
tik apdirba gan stambų 
daržą, kuriame auginama 
daug bulvių ir daržovių. 
Savo žodžiams patvirtinti 
galiu pridurti, kad net ame
rikiečiams žinomas Hkrt-

HP .MM

fordo ir Toringtono senas 
darbuotojas Andrius Kriau- 
čiukas, kuris dabar Lazdi
juose direktoriauja, turi di
delį daržą ir nusipenėjęs to
kį didelį meitėlį, kad jam 
gali pavydėti net buvusieji 
jo pažįstami. \

Dzūkai geri ir darbštūs 
žmonės ir aš tikiu, kad' jie 
savo kraštą pakels dar 
greičiau, negu kapsai ir za
navykai. Vienok apie juos 
pakalbėsime kitą kartą.

Los Angeles, Calif.
ATSIMINIMAS

* Rugsėjo 8 d. suėjo du me
tai, kaip mirė Jurgis Aukštis- 
Aukštikalnis. Virš du metai 
atgal velionis gyveno Stock- 
ton, Cal., ir ten tyaigė savo 
gyvenimo dienas. Velionis 
Jurgis buvo jauniausias tos 
šeimynos narys, tai buvo apie 
50 metų amžiaus, kada turėjo 
skirtis iš, gyvųjų tarpo.

Pirmesnės jo gyvenimo die
nos buvo pilnos rūpesčių ir 
nemalonumų. Tik prieš mirtį 
buvo pradėjęs pastoviai gy
venti ir daug žadėjo ateičiai, 
nes jis buvo nuoširdus rėmėjas 
darbininkiškų reikalų—spau
dos ir organizacijų.

Dar jam gyvam būnant, jau 
buvo baigtas antras pasaulinis 
karas, ir jis labai gėrėjosi 
Raudonosios Armijos pergalė
mis prieš žiauriuosius fašis
tus. Jis buvo pilnas vilties, 
kad užsibaigus karui darbo 
žmonių, gyvenimas daug pa
gerės ir pasaulyj ^iešpataus 
taika. Bet žinoma/kad dar 
tas laikotarpis toli, nes dar 
darbininkai nei pusės pasaulio 
nevaldo.
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Kaip daugelis mūsų gerų
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ir daug gero velijančių žmo
nių, jis turėjo skirtis su šiuo 
pasauliu ne laiku. Velionis 
Jurgis turėjo atsiskirti iš gy
vųjų tarpo, kada buvo tik ko
vos pradžia. Jis galėjo daug 
gero darbo nuveikti dar gy
vas būdamas.

Mes atmindami jo gyvenimą 
ir gerus darbus tęsim kovą už 
būvį ir tuos tikslas, už kuriuos 
velionis kovojo.

Jo Brolis
Jonas ir Brolienė.

Jo Moteris
„ Anna Robinson.

Matykime Sovietinį Judį
K Jau dvi savaitės yra rodo
mi sovietiniai judžiai Sunset 
Teatre, ant Western ir Sub
set Blvd. Man tėmijant la
bai patiko taip svarbus istori
nis veikalas “Vow” arba Sta
lino prižadai. Tai Sovietų 
liaudies pažadai pildyti tą, ko 
Leninas žmones mokė, ir tą 
gyveniman įvykdė po Dbnino 
mirties. Paveikslai kiek vie
kam verti pamatyti ir daug 
iš to galima pasitnokyti. Man 
tikrai buvo nuostabu matyti 
taip daug jaunų žmonių, su
sidomėjusių tuo veikalu.

Artimoj ateityj ten bus ro
domas “Pageant of Russia.”

Alvinas.

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

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

Išskiriant trečiadieni
Ir sekmadienį.

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

TeL SOuth 8-5569

PADARYSIME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS
Malonu pranešti, kad Laisvės spaustuvės pa

dėtis su darbininkais yra pilnai normali. Jau 
turime reikalingą sąstatą darbininkų ir galime 
atlikti visokius spaudos darbus.

Organizacijoms galime atspausdinti konsti
tucijas, mokesčių knygeles ir visokius kitus 
spaudos darbus. Taipgi greit galime padaryti 
parengimams plakatus, tikietus ir kitokius dar
bus. . *

DAROME KALENDORIUS
Šiemet jau darome bizniams ■> kalendorius. 

Turime didelį pasirinkimą visokių paveikslų.
Biznieriai, kurie Gorite apdovanoti savo kos- 

tumicrius kalendoriais, kreipkitės į Laisvės 
spaustuvę ir jūs būsite tinkamai aprūpinti.

LAISVĖS administracija
427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-3878

PRANEŠIMAS
Po praėjusio vakacijų periodo, mes grįžtame 
dirbti su platesniu produkcijos nusistatymu.

Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar
bo progų moterims...
ii* iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.

. • d -

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-pastovumo ir darbo-pasiteiikinimo, ku
ris dabar yra siūlomas?

DARBO VALANDOS: 8 A. M. IKI 5 P. M
• z

CLUETT, PEABODY & CO., Inc 
Troy, New York
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Prez. Trumanas nasikalba su AFL vai dinių įstaigų ir pečkurių unijų viršinin
kais Arnold Zander ir George Richardson, išvykstančiais į Angliją. Jie vyksta tėmy- 
ti Anglijos Am^tiniu .Unijų Kongreso. Ta Įstaiga, mat, atsiunčianti tokius pat sve
čius j AFL konvencijas. .

HARTFORD, CONN Ottawa, Canada

CLEVELAND!) ŽINIOS
CLEVELANDO KRISLAI
Neperseniai Draugijų Sąry

šis išrinko keletą komisijų 
įvairiems darbams. Komisija 
išrinkta sekimui* Lietuvos rei
kalų bei pabėgėlių 
Amerikoje, 
Karpiuką.
organizavęs iš tuzino pabėgė
lių batalijoną maršavimui ant 
Vilniaus ir bijosi, kad ta ko
misija jų neišsklaidytų: Už
tikrinu Karpiuką, kad nieko 
panašaus neatsitiks. Ta ko
misija nei tuos pabėgėlius 
muš, neigi trukdys jų. manev
rams, 
met 
vos' 
kas.

veiklos 
baisiai išgąsdino 
Jis, mat, turi su-

Ji tik pasakys, kuo- 
jie kalbėdami apie Lietu- 
reikalus meluos, tai yis-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Kliubo. Kiekvienas Clevelan- 
do ir apylinkės lietuvis turė
tų prisidėti įprie to kliubo su 
doleriu ir su darbu. Kainuo
ja vos vipnas doleris f metus. 
Dėl tokios gražios idėjos, ro
dosi, kiekvienas galėtų užsi
mokėti. Visi tai padarys, tik 
reikia jų paprašyti.

Mūsų Jauhuoliai
Neperseniai į LDS Jaunuo

lių Kuopą tapo įrašytas 15 
metų jaunuolis Robertas Ei- 

Per trumpą laiką jis 
gražaus energiško 

Mes turime ir 
jaunuolį, tai yra

vei- 
kitą

bet
Jis

REIKALINGI
• DAILYDĖS

MOKAMOS UNIJINĖS ALGOS

COLUMBIA REKORDŲ DARBAS

KREIPKITĖS / 
Edwin Moss & Son, Inc. 

GRANT ST. & SUMMERFIELD AVE. 
BRIDGEPORT, CONN.

- Phone Bridgeport 3-7646 arba Bridgeport 4-4177
(212)

Buvo Maloni Sueiga-Piknikas
Tai jau šiame sezone atsi

buvo paskutinis piknikas, bū
tent 31 d. rugpjūčio, Lietuvių 
Darže, rengtas LLD ir LDS 
apskričių. Diena tikrai buvo 
maloni piknikauti, tai ir žmo
nių apsčiai buvo, kurie geram 
ūpe leido laiką pasišnekučiuo
dami bei pasišokdami prie ge
ros orkestros. Nemažai ra
dosi lietuviško jaunimo, Kuris 
labiau mėgo šokius; žinoma, 
atsirado ir senimo, kuris 
užsileisdamas jaunimui 
gerokai patrepsėjo. *

Šį kartą dalyvių tarpe
tesi žmonių, kurie jau senoka’ 
yra dalyvavę pažangiečių pa
rengimuose, ir buvo tokių, ku
rie gal pirmu kart atsilankė 
pas pažangiečius pasisvečiuo
ti, pasigrožėti dainomis, pasi
klausyti prakalbų. Tas rodo, 
kad mes įgijame naiijų pažin
čių—naujų rėmėjų.

Hartfordo draugai-d raugės 
vikriai aptarnavo 
niais valgiais ir 
taip kad niekam 
ir troškulį jausti,
ko maisto ir įvairaus gėrimo. 
Matėsi, ir komisijos būta ap
sukrios, nes valgiai buvo įvai-

no- 
irgi

ma-

svečius ska- 
i.šsigėrimais, 
neteko alkti 
visiem užte-

i Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil-;! 

;• mininkas Jurgis Klimas, pa- ; 
;j simojo didelio masto darbą/ 
;! ir prašo visų mūsų x>rgani-j 
j zacijų su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par-! 
j vežė Antanas Bimba iš Lie-; 

t tuvos, sakosi, kad dariau-; 
gelyje kolonijų nebuvo ro-; 
dyta ir yra svarbu, kad ją Į 

; matytų.

Antra filmą, tai pirrfluti-j 
nė lietuvių kalboje filmą, :• 

I labai graži, spalvota filmą,;! 
užsivadina KUPROTAS, 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy-j 
venimo, muzikalė komedi-!; 
ja. I;

Trečia filmą, tai iš Lietu-!; 
vių Meno ir Kultūros Festi-!; 
valio, įvykusio Chicagoje, ;! 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio-; 
|se< kolonijose jau buvo ro

dy ta'filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien: 
nepasitraukti iš šio darbo,; 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir svarbios fil-! 
mos, ir tuomet bus galima! 

; sudaryti <ą tinklą, su kurio; 
;Įpagalba bus galima pereiti; 

visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio; 
;! mėnesio susirinkimuose ap-> 

tarkite ir man tuoj praneš-; 
I; kite, apie kuri laiką jums 
!;bus patogiau suruošti tin-! 
!; karną vakarą. Kaip tik pik-! 
;! nikai pasibaigs, *šis darbas; 
;! turėtų prhsidėti. Tad, drau-; 
l’gai, praneškite, kada dar-; 
;;bas bus galima pradėti.

!» Rašykite į GEO. KLIMAS! 
i; (filmininkas kalbančių fil-! 
;!mų, gamintojas ir rodyto-; 
jas), 669 — 6th AVENUE,;

į; BROOKLYN 15, N. Y.

rūs, skanūs, o aptarnavimas 
tinkamas, tas juo labiau tei
kė malonumą.

Povakariui artėjant pirmi
ninkas' d. W. Brazauskas per 
garsiakalbį paskelbė, jog die
nos programa , prasideda, ku
rioje yra apsiėmę dalyvauti 
Vilijos Choras iš Waterburio 
ir Laisves' Choras, vietinis. 
Abu chorai sudainavo po ke
letą dainų gana skambančiai- 
gražiai, vadovystėje jaunų ve
dėjų, būtent Ulinskaitės ir 
Hollis.

LDS Centro Komiteto sekre- J
torius d. J. Siurba iš Brook- 
lyno pasakė tinkamą, gražią 
prakalbą, paragindamas da
lyvius, kurie dar nėra šių or
ganizacijų nariais, kad jie dė
tųsi į jas — apsidrausdami 
save Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime, ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijoje • gaudami 
žurnalą ir knygų, kad galėtų 
semtis apšvietą ir dėtis prie 
veiklos už -gerbūvio palaiky
mą prieš reakciją ir už tai
kos palaikymą pasaulyje. Prie 
to, dar iššaukti du lietuviai 
kandidatai į Hartfordo miesto 
Tarybą, kurie labai . trumpai 
priminė, kodėl jie kandida
tuoja į tokią įstaigą.

Užbaigiant programą pasi
girdo masinis dainavimas va
dovybėje Igno .Kubiliūno, 
southbostoniečio. Drg. Kubi
liūnas su draugais atvyko, 
kaip ir visi kiti dalyviai, pa
silinksmint su žmonėmis. Bet 
artėjant programai daugelis 
iš publikos pradėjo reikalau- 

| ti, kad Kubiliūnas padainuo- 
į tų. Komisijos pakviestas mie- 
i lai sutiko tą padaryti. Pali
pęs ant estrados jis publikos 
paprašė, kad su juo dainuotų. 
Tai kai užtraukė visos publi
kos choras, net laukai skam
bėjo. šis masinis dainavimas 
priminė Lietuvoje šienapjūtės 
laikus, kur jaunimas ii” auges
nieji skambiai dainuodavo.

I. Kubiliūnui už šį patar
navimą
puola didelė garbė, 
varde pageidautojų, 
dainuotų, ir varde 
tariame dėkui tau, 
Padėka Chorams už

. o darbininkams už patarnavi
mą.

Kaip kuriem išrodo, kad 
mūs piknikai turėtų būt paį
vairinami žaislais, tai tikrai 
būtų plačios minios lankomi. 
Dabar pas mus duodama tik 
dainų ir prakalbų programa.. 
Apskrities suvažiavimuose tu
rėtų būt tatai apkalbama, 
kari įnešti į visus parengiAius 
daugiau įvairumo, nes to visi 
pageidauja.

Apie kitus pikniko dalukus 
pati komisija parašys.

z Susiedas.

Pavojus Kanados Ūkininkams 
iš Anglijos Pusės

Anglijos ekonominis krizis 
smarkiai atsiliepia Kanadoje. 
Atrodo, kad Kanados farme- 
riai gali nukentėti.

Tarp Anglijos ir Kanados 
buvo susitarta, kad Anglijos 
valdžia mokėtų Kanadai už 
prekes ir maisto produktus 
pusę amerikietiškais doleriais. 
Dabar, Anglijoj pasireiškus 
krizini, ajnglai negali mokėti 
pusę amerikoniškais doleriais. 
Anglų ir amerikiečių sutartis, 
pagal kurią britai turėjo iš
pirkti savo svarus doleriais 
Kanadoje, Brazilijoje, Argen
tinoje ir kitose šalyse, su
spenduota nekuriam laikui.

To akyvaizdoje, dolerių 
badas .Kanadoje žymiai padi
dėja. Ir ’taip Kanada trūko 
dolerių, nes perka Amerikoj 
daugiau, negu parduoda.

Ekonominio krizio spaudžia
mi, anglai ketina pirktis dau
giau Europoje. Jie planuoja 
atnaujinti prekybines derybas 
su Sovietų Sąjunga ir kitais 
Europos kraštais. Anglai, sa
koma, galėtų sutaupyti ligi 
$120,000,000 ant maisto dau
giau pirkdamiesi Europoje, 
negu Amerikoje ar Kanadoje.

Padidinimas prekybos su Eu
ropa, aišku, palies Ameriką^ir 
Kanadą. Yra numatoma, kad 
Anglija negalės ištesėti savo 
sutarties su Kanada kviečių 
klausimu. Gali pareikalauti 
parduoti už mažiau arba su
mažinti kviečių užsakymus.

Atrodo, kad Kąnada turės 
peržiūrėti savo prekybą. Jei
gu Kanada nori prekiauti su 
Anglija, ji bus priversta pirk
ti daugiau Anglijoj, du*oti 
daugiau kredito. Taipgi Ka
nados fabrikantai bus privers
ti žiūrėti rinkų kitur. Ypatin
gai teks atkreipti atydą į 
SSJRS, kur Kanados gaminimo 
mašinerijai yra plati rinka.

tutis.
parodė 
klumo.
panašų
briūnuką, irgi LDS narį, 
jis priklauso ,55 kuopoj, 
buvo’ įrašytas į vaikų skyrių. 

Netoli”yBūtų jau laikas jį perkelti 
pas jaunuolius. Šie jaunuo
liai daug kuom pralenkė mūsų 
senesniuosius jaunuolius.

Žinių Rinkėja*.

PAJIEŠKOJIMAI POLIŠIUOTOJAI

tie žmonės

Karpi ūkas 
už save.

Linksmos, Dienos Jau
Karpius taipgi gyrėsi, jog 

sužinojęs iš FBI, kad visų pa
žangiųjų laikraščių redakcijos 
ir visų jų skaitytojų vardai 
ir antrašai esą FBI rankose 
ir greitu laiku visi 
bus grotų.

Atrodo, ar tik 
neieško žioplesnių
Ar nebūtų gerai, kad tas ži
novas pasakytų, kiek Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
to narių pavyko padėti už 
grotų ? Kai kurie atkartotinai 
buvo skundžiami FBI ir ap
klausinėti. Pasirodė, kad Kar- 
piaus supiltas didelis kalnas 
pagimdė pelę.

Sąryšio Susirinkimas
Rugpjūčio 26 d. įvyko Drau

gijų Sąryšio mėnesinis susirin
kimas, Delegatų į šį susirin
kimą atsilankė neskaitlingai, 
tai negerai. Matomai, dauge
lis tą susirinkimą pamiršo. 
Prašome, kad į sekantį susi
rinkimą sekretoriai visus pa
kviestų atvirutėmis. Aname 
susirinkime buvo nutarta su
rengti ką nors Sąryšio nau
dai. šiame susirinkime tapo 
pakeista taip, kad to paren
gimo visas pelnas'bus skiria
mas Radijo Kliubo naudai.

Radijo Kliubas
Šiomis dienomis eina dar

bas - organizavimas Radijo

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugs. (Sept.) 10 d., 
pradžia 7:30 vai. vakaro, 103 Green 
St. ■

Šiame susirinkimo dalyvaus Mrs. 
Whity, nuo Progressive Citizens of 
America, Connecticut Chapter. Ji 
kalbės apie mūsų gyvenimo svarbias 
problemas ir nurodys kaip reikia 
ruoštis prezidentiniams rinkimams 
sekantiems metams. Taipgi bus pra
nešta, kati Conn, valstijoje yra ren
giamas masinis mitingas dėl Henry 
A. Wallace. Taigi Šis susirinkimas 
yra svarbus. Visi nariai turi patys 
pribūti ir turi rūpintis. atsivesti sa
vo draugus. Kviečiame į šį mitingą 
netik narius, bet visus lietuvius, ku
riems tik rūpi gerinimas savo gyve
nimo. —■ F. Sekretorius. (208-9)

ir jau ne pirmą, pri- 
Todėl, 

kad jis 
komisijos 
d rauguti, 

dainas,

Australija parduoda An
glijai aukso už $5,250,000. 
Amerikinė aukso kaina yra 
$35 už unciją.

RONKONKOMA 
8684

Buenos Aires. — Argen
tinai reikia daugiau dirbi
nių iš Jungt. Valstijų.
KJIKJIfVI KA (VIKA KAKA KAKA KRIVI

NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai 

(fur coats)

Philadelphia, Pa.
KAS RADOTE?

Rugp. 31 d., philadelphiečių pikni
ke, Gloucester Heights, N. J., pamė
čiau gerą Kodak Camerą. Man la
bai svarbu gauti tą Camerą atgal 
dėl sentimentališkų priežasčių. Kas 
radote, arba žinote kas rado, malo
nėkite pranešti man. Užtai bus pa
dovanota $5. v Kreipkitės pas: Mr$. 
A. Paulukaitis, 411 Emery St., Phi
ladelphia, Pa. (209-210)

GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMOMIS KAINOMIS

Pilnas aptarnavimas visokiu 
darbu prie kailinių:

Pataisymai, Madų Perdirbimai 
ir Išvalymai.

WARRIS’ FUR SHOP 
735 North Main St. 

BROČKTON 7, MASS.
Telefonas Brockton 8-1246
Sulyg sutarties iš anksto, 
laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais.
\ - ~ _

ITJMU MU MU MU MU MU IAS MW MM MM MM

Spaustuvininkų. Unija Atmetė 
Pasiūlymą Prieš Komunistus
Darbo Federacijos Spaustu

vių ’ Darbininkų Unija savo 
suvažiavime didžia dauguma 
balsų atmetė sumanymą, siū
lantį konstitucijoj, uždrausti 
komunistams kandidatuoti į 
unijos viršininkus.

Tą , sumanymą kritikavo 
Spaustuvininkų Unijos pirmi
ninkas Woodruff Randolph. 
Jis sakėk tai neįvykdomas ir 
nedemokratinis pasiūlymas, ir 
nurodė, jog negalima su- 
šniūkštinėti visų narių politi
nes nuomones, o jeigu tas su
manymas būtų užgintas, 
vestų į diktatūrą unijoje.

Pirmininkui pritarė eilė 
legatų, Jie nurodė, kad
gu siūlymas prieš komunistus 
būtų priimtas, tai esamieji 
unijos viršininkai s galėtų ap
šaukti komunistais visus kitus 
kandidatus į viršininkus; to
kiu būdu ta pati unijos val
dyba galėtų “amžinai” viešpa
tauti. “L. B.”

Pajieško Ona Muslinauskaitė, Pet
ro duktė, savo pusbroli Juozą Mus- 
linauską, sūnus Jono. Gimęs 1890 
Lietuvoje, Vilkaviškio apskr. Alvito 
vaisė., Mužučio dvare, Suvalkijoje. 
Paskutiniu laiku gyveno New Yor_ 
ko Mieste. Prašome kreiptis seka
mu antrašu: M. Paukštaitis, P. O., 
(Branch Township), Llewellyn, Pa.

(209-211)

SMILTIM ŠVEITĖJAI

TEKINIMO MAŠINŲ

OPERATORIAI

Ona Muslinauskaitė,Pajieško
Petro duktė savo pusbrolio Juozo 
Muslinausko,
Gimė 1895 m. Lietuvoje, Vilkaviškio 
apskr., Alvite. Paskutiniu laiku gy
veno Urugvajuje, Montevideo mies
te. Prašau kreiptis sekamu antrašu: 
M. i Paukštaitis, P. O., (Branch 
Township), Llewellyn, Pa.

(209-211)

sūnaus Tamošiaus.

Paulina Visockaitė, gimusi Lietu
voje, Žagarėje, pajieško Amerikoj 
gyvenančio Andriaus Porukinsko. I 
Prašome kreipkitės pas Vytautą 
Mauruką, 131 W. Girard Ave., She
nandoah, Pa. _ (205-210)

Washington. — Šiemet 
62,000,000 bušelių mažiau 
užderėjo “kornų.”

de- 
jei-

Daugiau kaip puse visų 
žibalinių laivų pasaulyje 
plaukioja po Amerikos vė
liava.

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

I

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

» . ' -S

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

’ I’ARĖ KIEKVIENĄ'ŠEŠTADIENĮ
' L • • '

459 Grand Street,' Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Pageidaujama •

Tačiau Ne

Patyrusių

Būtinai

Bonai Mokami
Darbrf

už Naktinį

Pasitarimas Fabrike 
nuo 8 iki 4 vai.

Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Penktadieniu

ENGLISHTOWN
CUTLERY, LTD.
Harrison Avenue

Englishtown, N. J.
(215)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboidt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

•Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11,iN. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

N. York. — Sveiksta de- 
mokr. senatorius Wagner.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DATr
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Varnon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Auąustine & Frank Sanko

■' SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®*

PAUKŠTIENOS PIETAS SEKMADJENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių v

ATDARA DEEN^ IR NAK^TĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. . BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-MJLB

——
s pusi., Laisve (Liberty, Ljth. Daily), Antrad*., Rūgs. 9, 1947
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>. NwYorto^<žfe^ZliikM
Miestavi Darbininkai 
Rinkę Parašus 
Prieš Savo Valią

Brooklyno demokratai, mie- 
stavieji darbininkai, “buvę 
verčiami” darbuotis rinkime 
parašų, nenoromis rinkę juos 
po peticijomis prieš proporci- 
onalės atstovybės (PR) bal- 
savipnų sistemą, Sako Af>e 
Weisburd, Amerikos Darbo 
Partijos veikėjas.

Weisburd sako, kad jiems, 
kaipo įstaigų darbininkams, 
leista suprasti, kad jie įpar
eigojami su tomis peticijomis 
darbuotis, jas pasirašyti. Daug 
jų išėję į tą darbą be ūpo. 
O jeigu tūli ir išsinešė nors 
kiek ūpo, jis atslūgo sųsiedijo- 
se radus didrelį žmonių pasi
priešinimą toms’ peticijoms, 
žmonės masiniai pritaria pro- 
porcionalės atstovybės siste
mai, kuri pagelbsti ir darbo 
žmonėms išrinkti savo atstovus 
į miesto ta/ybą.

Kadangi vien pritarimo nė
ra gana, žmonės turės ener
gingai veikti, kad tą sistemą 
apsaugoti nuo reakcionierių 
pasimojimo panaikinti. Weis
burd pareiškė, kad jo partijos 
darbuotojai eis nuo durų iki 
durų akstinti piliečius užsire
gistruoti, kad šiuose rinkimuo
se galėtų balsuoti už propor- 
cionalės atstovybės palaikymą.

Weisburd, kuris taipgi yra 
Ados Jackson kampanijos ve
dėju, sako, kad visi tie dar
buotojai, kurie darbuosis už 
išrinkimą Jackson, kaipo žy
miausios liaudies kandidatės 
šių metų, rinkimuose, PR 
(proportional representation) 
išsaugojimą turės vyriausiu 
punktu savo darbų progra
moje.

ŠILTAS RUGSĖJIS.
Praėjusį sekmadienį vėl buvo 

nepaprastai gražus oras ir šil
tas, 87 laipsniai, drėgmės 91. 
Šiluma, vienok, nebuvo rekor
dinė, 1881 metų 7-tą yra buvę 
100 laipsnių šilumos, o 1924 
metų — tik 50 laipsnių.

Rugsėjo 8-tos rytą kambary
je, pavėsyje buvo 84 laipsniai 
šilumos:

1 

Bronxietis Edgar Ęield, žu
vaudamas netoli Freeport, L. 
I., pagavo (165 svarų tuną. 
Bet ėmė jam arti tris valan
das, kol sugautoji pasidavė 
miestiečių steikui.

Virginia Russo, 44 metų, 
Štaten Island gyventoja, sulai
dyta kvotimui po $7,500, kal
tinimu, kad jinai “suktu ir 
melagingu būdu” išgavusi 
vaistų.

PASIKALBĖJUS SU CIO DELEGATU
• . I

Praeito sekmadienio popie
tį sutikau vieną delegatą, ku
ris buvo nuo kriaučių pasiųs
tas dalyvauti CIO konvencijoj, 
Saratoga Springs, N. Y.

Jis m$n davė biskį žinių, 
o aš duodu jums. Konvenci
joj dalyvavo 1,189 delegatai 
nuo įvairių unijų. Konvenci
ją atidarė Amerikos Tautiniu 
Himnu ir ilga malda.

Jo supratimu, ta malda bu
vo nereikalinga. Bet aš jam 
atsakiau, kad tuomi konven
cija parodė, jog CIO nėra 
priešinga religijai. Tada jis 
man atsakė : “Gerai! Tegul 
meldžiasi ir maudosi šventam 
vandenyj. Ant to dąugiau nie
ko nekalbėsiu.”

Jis man sakė, kad konven
cijoj buvo svarbiausias obal- 
sis, rezoliucija ir kalbomis, 
tai atsišaukimas į unijistus: 
dirbti, dirbti ir dar sykį dirb
ti, kad laimėjus ateinančių 
metų rinkimus ir atšaukus 
Tafto-IIartley vergišką bilių.

Jo supratimu, konvencija ne
gerai padarė, kad nepriėmė 
atskiros rezoliucijos atsikrei
piant į vienas moteris, idant 
jos daugiau kreiptų domės į 
politines partijas ir jųjų vei
kimą. Nes po praeitų rinki
mų viena ponia (jis pavardę 
pamiršo) atvirai pasigyrė, jog 
moterys padarė republikonus 
laimėtojais.

Kitas klausimas, jis man sa
kė, tai Darbo Partijos, klausi-

mas. Mat, už Darbo Partiją 
unijistuose susidarė dauguma 
ir mažuma. Kada daugumos 
žmonės kalbėjo, tai mažumos 
delegatai baubė, rėkė ir pro 
langą automobiliaus ragu triū- 
bijo. Kada delegatai atsisto
jimu priėmė daugumos nusi
statymą už Darbo Partiją, tai 
mažumos delegatai atsistoję 
rėkė, šaukė, kad prisiėjo už-
daryti sesiją. Tai buvo karš
čiausias konvencijos užsidegi
mas . . . *

Trumpam pasikalbėjime 
sunku buvo viską pasiimti galinių
von ir pranešti jums, nes ten 
buvo kalbama, kaip jis sakė,
apie Palestiną, užsieninę poli
tiką ir naminę. Rezoliucijų 
priimta daugybė įvairiais 
klausimais.

Paskutinėj sesijoj, kaip jis 
sakė, kalbėjo New Yorko ma
jorais. Jį delegatai priėmė 
didžiausia ovacija ir faktinai 
nominavo į valstijos guberna
torius.

Paklausus, kaip jam patiko 
tas arklių lenktynių išgarsin
tas miestas, tai jis pian at
sakė, jog jame nieko gero nė
ra. Kad ištuštinus gėriku ki- 
šenius, alaus stiklais nepar
duoda, bet bonkelėmis. Bon- 
kelė 25 centai, o iš jos—sti-
klas alaus.

Restaurantuose mėsa kaip 
kuri brangeshė, negu Brookly
ne, o kaip kuri pigesnė.

Reporteris."

Busy Streiką Atidėjo 
Iki Penktadienio

Newyorkieciams gręsiąs 
miesto busi) linijų streikas ta
po atidėtas unijų darbininkų 
tarimu. Dieniniai darbinin
kai tuo* reikalu buvo susirin
kę penktadienio vakarą, o va
kariniai — šeštadienio rytą.

Jeigu nebūtų buvę sutikta 
atidėti, streikas turėjo prasi
dėti 8-tą.

Streiką atidėjo prašomi tei
sėjo Ferdinand Pecora, pa
skirto taikytoju darbininkų su 
New York Omnibus Corp. Jis 
prašė daugiau laiko apsipažin- 
ti su padėtimi. Kadangi pa
čių darbininkų buvo nutarta 
pradėti streiką 8-tą, jeigu iki 
to laiko nebus pasirašyta su
tartis, tad cfo Transport 
Workers Lokalo 100 viršinin
kai griežtai atsisakė laiko pra
tęsimą leisti be pačių darbi
ninkų pasisakymo.

Ęric Berge, 49 m., pervažos 
kapitonas, rastas šeštadien/į 
ant savo perųažos nevyvas, su 
šešiomis peilio - žaizdomis kūne.

William Powell su Irene Dunnė vaidina vyriausias 
roles naujoje filmoje “Life With Father,” pradėtoje 
rodyti Warner Teatre, Broadway ir 51st, New Yorke. 
Filnąa gaminta pagal to paties vardo veikalą, sėkmin
gai vaidintą ant Broadway per kelis metus.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, rugsėjo 4 dieną, Lais
vės svetainėje. Nariu atsilan
kė nemažas būrys. Tūli atei
na *tik užsimokėti mokestį ir 
išeina. Draugai,- kurie taip 
darote, pagalvokite nors kar
tą, ar jums ne lygiai turi rū
pėti organizacijos reikalai, 
kaip pirmipinkui, sekretoriam, 
iždininkui ? Jie ateina kas 
mėnuo, šilta ar šalta, kad ir 
per lietų. Pirmiau ateina, vė
liau išeina. Tai ir visiems na
riams galima taip padaryti.

Dabartiniu laiku susirinkimų 
lankymas turi daug svarbos. 
Ateina šių metų ir 1948 me
tų prezidentiniai rinkimai. 
Apie juos pakalbėti kaip tik 
susirinkimuose vieta.'

Valdybos raportas priimtas 
be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Iš LDS Centro raštinės aiš

kina reikalą įsteigti LDS jau
nuolių kliubus. Pas mus to 
nereikia, kadangi čia Brook- 
lyne randasi j'aunimo centras 
ir jau turime tvirtą jaunimo 
200 kuopą.

Iš Civiliu Teisių Kongreso 
nurodo reakcijos pasimojimą 
ant darbo žmonių, ' varžymą 
laisvių išleistais prieš unijas 
įstatymais, kurie paliečia 
kiekvieną darbo žmogų, neat
sižvelgiant. kur jis dirba. 
Prašė parinkti atiku ant pri
siųstos blankos. Taipgi pri-
imti rezoliuciją, reikalaujan
čią panaikinti neamerikini ko
mitetą. Viskas priimta ir iš
pildyta. Nariai sudėjo ant 
blankos $7.£5.

Rugpjūčio 23 d. įvykusio 
bendro pikniko komisija pra
nešė neturinti pilno raporto, 
nes nesurinkti tikietai ar pi
nigai už parduotus, iš anksto 
tikietus. Mūsų kuopos vardu 
parduota 21 tik tetas. LLD Mo
terų Apšvietos Kliubo 28 ti
kietai. • .

Kuopos stovis: suspenduoti

Gale Savaites Buvo 
Daug Žmogžudysčių 
Ir Apiplėšimą

Gale praėjusios . savaitės 
Brooklyne papildytos dvi 
žmogžudystės ir keli apiplė
šimai.

Viena žmogžudystė papildy
ta Ridgewoode, .kerštinčiaus. 
Edward Sennatt, 46 metų, ci
vilinis policijos darbininkas,’ 
nušovė savo švogerį James 
McCormack, 37 m., 76 Suy- 
dam St., jam sėdint prie na

šu savo žmona, jos se
serimi Helen Sennatt’iene, 
taipgi su uošve Mrs. Anna 
Borg ir jos sūnumi Casmir.

Sennatt’o žmona jį palikusi 
prieš ketvertą mėnesių. Jis 
bandęsją susigrąžinti, bet ne
galėjęs ir to kaltininku įtaręs 
švogerį. šeštadienį jis pasivo
gęs revolverį iš policijos re
volverių taisytuvės, sekmadie
nį mirtinai pašovė švogerį. 
Sennatt gyveno 508 Hart St.

Kitur, So. Brooklyne, nu
šautas veteranas Eddie O’Con
nor, 30 metų, gyvenęs 423— 
47th St. Jį nušovę plėšikai, 
jam einant į pagalbą aludės- 
restaurano savininkui Felz- 
mann, kurio , užeigoje O’Con
nor pasitaikė tuo laiku būti.

Plėšikai atėję prie tos už
eigos, kampas 39th St. ir 
Fourth Ave., kaip tik uždary
mo laiku, bet užeiga buvusi 
jau uždaryta. Vistiek jie ban
dę Įsibriauti savininkui atra
kinus duris išleisti anksčiau 
čia atvykusius* svečius. Bė
gantį į pagalbą O’Connor su
šaudę, plėšikai pabėgo be gro
bio.

South Brooklyne taipgi su
laikytas policistas Edward Ry
an. Jį kaltina, į kad jis liue
su nuo tarnybos laiku, nusi
gėręs. bandęs apiplėšti aludę, 
ar sulošti plėšiką, 877 Fourth 
Ave. Bartenderis ir kiti bu
vę su juo atėmė nuo jo šau
tuvą, jį patį’apdaužė ir areš- 
tuodino. Ryan gyvena 102 E. 
32nd St.

Ozone Park srityje pašau
tas vienas 17 <metų amžiaus 
vyrukas, nužiūrėtas norint įsi
laužti r gazolinos stątį apie 3 
vai. sekmadienio rytą. Su
žeistasis. Frank Madrid, 117- 
25 Lincoln St., taipgi jo ben
dras. Leon Lawler, gyvenąs 
366 W. 30th St.. New Yorke, 
areštuoti. Pastarasis jau tu
ris policijos rekordą. Vyrukai 
tik praėjusį šeštadienį buvę 
susipažinę lošiant dice loši.

Keturi ginkluoti plėšikai at
ėję į Maglio namus, 805 Bar- 
bey St.. Brooklyne, surišę li
guista šeimininkę ir jos dukte
rį. iškapoję saugiosios šėpos 
užpakali ir išnešę 8200 pini
gais ir' $1.000 kitokiais bran- 
gumynais.

STTČTRTNKTM 4T
BROOKLYN. N. Y.

LLD 1 ko. susirinkimas jvyks 
rūgščio 11 d., 8 v. v. Laisvės salė
je. 419 Lorimer St. Kviečiame na-, 
rius dalyvauti, nes susirinkimas bus.

Šios gražios Goldwyn merginos matomos filmoje “The 
Secret Life of Walter Mitty,” dabar rodomoje Astor 

k Teatre, Broadway ir 45th St., New Yorke. Žvaigž
dėse—Virginia Mayo ir Danny Kaye.

Ilgi, Gražūs Plaukai ,
Gražūs, ilgi plaukai mažy

tei 6 metų Glavis Maud., Long 
Island gyventojai, teikė daug 
komplimentų, o šiomis dieno
mis teikia daug kančių.

Aną dieną mergytė su mo
tina buvo išvykusios atsivėdin
ti ant jūrų motoriniame laive
lyje. Vėjas pūtė ir ratas pa
gavo jos ilgus plaukus, trijų 
colių gaba.lą nuplėšė su visa 
oda.

Mergytę nugabeno pas dak
tarą, o tas skubiai pasiuntė 
į ligoninę, išgąstyje užmiršę 
tą nuplėštąją odą paimti. Pa
skiau policija (suvyniotą į 
šlapią abrūsą) tą odą pristatė 
į ligoninę, už 30 mylių, kur ti
kisi tą odą prigydyti.

NAUJI MOKSLO METAI
DAUG UŽDIRBĄS 
IR PRALEIDŽIĄS t

- žymus aktorius Ralph Bella
my, dabar vaidinąs ant Broad
way veikale “State of the 
Union,” skundėsi perskyrų 
teisme, kad jis negalėsiąs iš
simokėti atsiskiriančios žmo
nos pragyvenimui. Girdi, 
daug uždirbąs, bet daugiau 
išeiną, šiemet iki šiol jis už
dirbęs $62,783, tačiau gale 
metų dar liksiąsis skoloje. Jo 
žmona Ethel, vargo.nistė, esan
ti už jį turtingesnė.

Celluloido dūmai buvo pri- 
svaiginę 8 gaisragesius ir jų 
viršininką gesinant gaisrą Re
mington Optical Corp, patalpo
se, 316 Hudson St., New Yorke.

svarbus. Kurie dar turite tikietų 
paėmę pardavimui (bendro nikniko, 
kuris jvyko 23 d. rug.). malonėkite 
atsiteisti šiame susirinkime. Taipgi 
norime priminti, kad ne visi nariai 
pasiėmė knvea. “Prisikėlusi Lietuva” 
ir žurnalą “Šviesa” — 3-čia -num.— 
Geę. Kuraitis, org, (209«211)

c. brooklynn. y.
Trečiadieni, rugsėjo 10 d.. 8 vai. 

vakare, Lietuvių NeprigulmingO' 
Klubo name, 269 Front St., jvvks 
LDS 46‘ ir LLD 24 kuopų susirinki
mas. Visi nariai "būkite laiku. Ku
rie nesate pasimokėję už šiuos me
tus. būkite pasirengę tatai nedaryti. 

;— Valdyba. (208-9)

9 nariai. Tai apgailėtinas da
lykas. Kiek ^es dedame pa
stangų, įtikinti draugus ir 
drauges, kad susispendavjmu 
sau darote blogą. ,Jeigu iš
tiktų nelaimė susispend avimo 
laiku, ligoje negautumėt pa
šalpos nei, ištikus mirčiai, po
mirtinės apdraudos. Visuomet 
pažiūrėkite į mokesčių, kųy-

gėlė, kaip stovite.
Katrina Petrikienč persta

tė 1 naują nari. Kiti orga
nizatoriai žadėjo darbuotis 
orui atvėsus. Sveikiems be
tuvįams niro 2 iki 60 metu am
žiaus durys atdaros į Lietu
vių Susivienijimą. Prisirašy
kite !

Korespondentas G. K.

Ginkluoti trys plėšikai atėjo 
į vokiečių Turn Verein įstaigą, 
412 E. 158th St., Bronx, pirm 
uždarymo laiko sekmadienio 
rytą. Iš kasos jie išnešę $100, 
iš kostumerių $250, tapgi at- 
iimnėję brangumynus, sakoma, 
vertus $2,000.

Rugsėjo 8-tą atsidarė miesto 
mokyklos «su virš milionu vai
kų. Apie 900,000 eina į liaudies 
mokyklas, kiti apie 250,000 į 
visokias parapijines. Pradinių 
mokinių šiemet yra 80,000. 
.Mokiniai užima 750 pastatų. 
Jų mokyme ir mokyklų vedime 
dirba 35,000 žmonių.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į J-1?1*®
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE ’
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau’ 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

Kampai Broadwny ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

GERI PIETŪS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės Į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

A

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR&grill

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS. RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Jš 7-ių patrovų

/ VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienj įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Kabiom. ,

Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, LaketukaiJ
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir
cfaugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
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