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Kadaise 
kad lemeno 
šia gycPtiolė

. ».visi manydavome, 
sultys yra geria u - 

nuo.visų ligų.
mano geras drau

gas boston ietis Kupstis visus 
nuo šalčio paeinančius nega
lavimus gydydavo lemonu. Aš 
irgi kas mielas rytas gerdavau

Bet aną dieną mūsų sveika
tos žinovas dr. Kaškiaučius 
pasakė, kad dideli mokslo vy
rai ištyrė ir surado, jog leme
no smarki rūkštis yra didžiau
sias mūsų dantų neprietelius. 
Išsigandau, ir dabar lemeno 
nė į burną nebeimti. Manau, 
jog taip daro daugybė kitų 
draugų.

irgiSu visokiais vitaminais 
panaši bėda. Vieni giria, 
smerkia. Dedi vitaminą į bur
ną ir galvoji žmogus 
tručyzna’

O gal

priete-

Dabar “The Worker 
riuje “Science Today,’ 
lis žmogaus sveikatos 
liūs Dyson Carter amžinai pa
smerkia visokius mineralinius 
•aliejus. Bet koks mineralinis 
aliejus mūsų viduriuose be jo
kios mielaširdystes sunaikinąs 
vitaminus A ir D. Saugokitės, 
jis šaukia, mineralinių aliejų, 
jeigu norite gyventi ilgai ir 
gražiai!

Ypatingi jie esą pavojingi 
vaikams ir nėščioms moterims. 
Geriau pamirškite vidurių už
kietėjimą, bet bėgkite nuo mi
neralinių aliejų, kaipo vidurių 
liuosuotoj ų.

Dažnai žmogus pamanai: 
Tau vargšui nebelieka kur 
pasidėti. Visko saugokis, visko 
bijok !

Neseniai popiežiaus iškeltas 
f prelatus So. Bostono Darbi
ninko redaktorius kunigas 
Urbonavičius didžiuojasi mo
kėjimu plūstis. Tarybų Sąjun
gos delegacijos pirmininką Vi
šinskį jis sveikina šitaip: “Hit
leris buvo meisteris, bet Vi
šinskio genijalumas meluoti 
jau perėjo ribas ir — įžengė 
į beprotystę.“ Tokiu Višinskis 
kunigui pasirodęs su savo pas
kutine prakalba Jungtinių 

I Tautų Asamblėjos susirinki
me.

Su kun. Urbonavičiumi ne
laimė bus tame, kad Višinskį 
ir kitus 
sprendžia
įpratęs klerikališkai meluoti, 
tai negali suprasti, kaip kitas 
žmogus gali rašyti arba saky
ti teisybę.

aukštus vyrus jis 
pagal save. Jis

Neseniai mūsų spaudoje 
praūžė ilgos ir smarkios dis
kusijos jaunimo švietimo ir or
ganizavimo reikalais. Buvo 
pareikštų minčių, kad kitose 
srovėse su jaunimo reikalais 
dalykai stovi geriau, negu pas 
mus.

Bet štai Chicagos Draugas 
• rašo ilgą įvedamąjį apie Lie

tuvių Rymo Katalikų Susivie
nijimą ir garsiai džiaugiasi, 
kad to Susivienijimo vadams 
gerai paprakaitavus, net “jau 
pora jaunimo kuopų suorgani
zuota.“

Rymo Katalikų Susivieniji
mas didžiuojasi jfenkiasdešimt 
metų sulaukęs — keturis sy
kius senesnis už Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą. O te
turi dvi jaunimo kuopas! LDS 
turi kelis sykius po dvi. LDS 
ketvirtadalis narių yra čia gi
mę ir augę žmonės.

►

kad 
taip

Beje, Draugas rašo, 
Rymiečių Susivienijimas 
įsismagino jaunimu rūpintis, 
jog: “kitais metais būsimo 
seimo m’etu rimtai planuoja 
lietuvių sporto olympiadą su
organizuoti“ (D., rugs. 25 d.). 
Pasimokino iš LDS. Jaunimo
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Kongreso Paskirt $500,000,000 Vakarinei Europai
Lake Success, N. Y.—So

vietų delegatas Andrius 
Gromyko įteikė Jungt. Tau
tų seimui rezoliuciją, kad 
įsakytų išsikraustyt sveti
mai kariuomenei iš Graiki
jos. Tuomet graikai išspręs
tų, kokios valdžios jie nori, 
ir liautųsi naminis jų ka
ras.

mon arch is tų

Pepperis Jau Remia 
Marshallo Planą 
Vakarų Europai

Washington. — Demok
ratas senatorius CL Pepper 
rugp. 15 d. smerkė Marsha
llo planą vakarinės Euro
pos kraštams paremti. Tada 
jisai sakė, jog Marshallo 
planas skelia Europą į dvi 
dalis — mobilizuoja vaka
rinius kraštus prieš Sovietų 
Sąjungą ir jos draugus. Da
bar gi sen. Pepper nukal
bėjo, kad Marshallo planas 
“neturįs politinių tikslų.’’ 
Pepperis jau nemato politi
kos pareiškime 16-kos va
karinės Europos kraštų, 
kurie išdėstė savo reikūlus 
Washingtono valdžiai. To
dėl jis* rems Marshallo pla
ną. (Lenkijos atstovas dr. 
Oskaras Lange praeitą šeš
tadienį pabrėžė Jungt. Tau
tų seimo komitetui, jog 
Marshallo planas stato va
karinę Europą prieš rytinę, 
kenkia bendrajam Europos 
ūkiui ir taikai.)

ALBANAI NU SMERKĖ MIRT 
16 KAIP IŠDAVIKUS IR 
AMERIKOS AGENTUS

Belgrad.— Aukštasis Al
banijos teismas Tiranoj nu- 
smerkė mirt 16 albanų, 
kaip savo šalies išdavikų ir 
Amerikos šnipų. 8 kiti nu
teisti kalėjiman nuo 15 me
tų iki gyvos galvos.

Teismo prokuroras tvir
tino, kad amerikonų įsteig
tas technikos institutas 
sostinėje Tiranoje mokė de
mokratinės valdžios prie
šus šnipinėti ir sabotažo žy
gius daryti prieš valdžią. 
Tą institutą, esą, dirigavo 
Harry T. Fultz, amerikinės 
pasiuntinybės narys.

laimėjimui poterių neužtenka. 
Apart kitko, reikia duoti ir 
sporto.

Francūzijos ir Italijos vals
tybininkai šaukia: Gelbėkite 
mus, duokite duonos, arba 
žmonės nueis prie komuniz
mo!

O tai reiškia, kad kapitaliz
mas nebegali žmonių išmaitin
ti. žmonės įsives komunizmą 
ir išsigelbės iš bado mirties.

Taip ištiesų ir yra. Per am
žius kapitalizmas nuviešpata- 
vo taip, jog žmonės nebeturi 
duonos pavalgyti.

valdžia, remiama ir drąsi
nama amerikonų ir anglų, 
veikia kaip “karo perykla 
prieš Sovietų Sąjungą”, sa
kė Gromyko.

Kartu jis siūlė pasiųst 
Graikijon komisiją, kuri 
žiūrėtų, kad būtų sustabdy
tas karinių daiktų siunti
mas Graikijon ir kad būtų 
siunčiama tik gyvenimui 
reikalinga parama grai
kams. Gromyko įspėjo, kad 
amerikinė politika prieš 
Graikijos kaimynus gręsia 
suardyt Jungt. Tautas. Be 
kitko, jis nurodė, jog Ame
rika susiuntė Graikijon jau 
18,000 karinių savo mokyto
ju. -

Jugoslavai Gražiai 
Elgėsi su Jankiais

Triest. — Jugoslavija pa
leido amerikonų leitenantą 
Wm. van Atteną ir du ka
reivius, kurie buvo suimti 
pasienyje. Jie sako, kad ju
goslavai gražiai su jais el
gėsi? Tik jugoslavų maistas 
jiem nepatiko. Tai maistas, 
kokį gauna reguliarė Jugo
slavijos armija. Pasirodo, 
kad tie* trys jankiai buvo 
suimti per ginčą dėl rube- 
žiaus linijos tarp Jugosla/> 
jos ir Triesto./

.■---------------------------------------------------------------------------

Washingtono valdžia už
draudė šion šalin įvąžiuot 
H. Pritchettui ir dviem ki
tiem Kanados progresis- 
tam-darbiečiam.

Kai kurie kaltinamieji 
liudijo, kad jie gavo pinigų 
ir ginklų iš amerikonų-ang- 
lų pasiuntinybės ginkluo
tam sukilimui prieš Alba
nijos premjero Eriverio 
Hoxhos valdžią. Anglai- 
atnerikonai padėję suruošt 
ir maištą/prieš valdžią 1946 
m. rugsėjo 9 d. Scutari 
mieste, kaip teigė vienas 
liudytojas. Tas sukilimo 
bandymas buvo padarytas 
pagal atfierikonų prašymą, 
sake liudytojas. Girdi, “a- 
merikonai ketino iškelti 
krantan savo kariuomenę 
ten” už keleto'dienų po to, 
kai sukilėliai užims Scutari 
miestą.

Amerika Užginčija
Washington. — Amerikos 

vyriausybė jau rugs. 22 d. 
užginei j o' kaltinimus, kad 
amerikiniai pareigūnai Al
banijoj dalyvavo sabotaže 
prieš to krašto valdžią. 
Amerika sakė, jog tie kal
tinimai “visai neteisingi,” ir 
pareiškė, kad Albanijos val
džia, girdi, teisia ir “perse
kioja prieštaraujančius jai 
liberalus, patrijotus.”

Greitu laiku mes savo skaitytojams patieksime nau
ją, įdomią ir informacinę apysaka — “PASKUTINIS 
CARAS”.

Tai kūrinys, apimąs Rusijos caro Nikalojaus II-rojo 
gyvenimą ir jo žlugimą. ,

Kųygą parašė JUSTAS PALECKIS, dabartinis 
Lietuvos prezidentas. Ji buvo parašyta prieš antrąjį 
pasaulinį karą. ' t

Esame tikri, jog mūsų skaitytojams ši istorine apy
saka patiks, todėl prašome patiems laukti ir kitiems pa
sakyti, kad jie ruoštųsi skaityti Laisvę, nes apysaka 
bus ilgoka.

Patariame mūsų skaitytojams paraginti savo pažįs
tamus, Lad jie greit užsisakytų Laisvę, idant galėtų 
pradėti skaityti apysaką iš pat pradžių.

LAISVĖS REDAKCIJA.

Italijos Darbininkai Streikuoja, 
Užtardami Suimtus Valstiečius

Roma.—Civita Vecchia ir 
Monte Rotondo miestuose 
darbininkai išėjo į ’visuotL 
nūs streikus. Jie stengiasi 
priverst valdžią paliuosuot 
areštuotus valstiečius. Tie 
valstiečiai buvo suimti už 
tai, kad pradėjo sau dirbti 
dvarų žemes. Gręsia gene- 
raliais streikais Tivoli ir 
Colleferro miestų darbinin
kai, jeigu valdžia dar ne
paleis suimtų valstiečių.

Italų Komunistų laikraš
tis L’Unita (Vienybė) ra-» 
šo: “Tai dar pirmą kartą 
tos ponų-fcaronų žemės pa-

Tito Šaukia Pasaulio 
Pažangūnus Atremt 
Naują Fašizmą

Belgrad, Jugoslavija. — 
Premjeras maršalas . Tito 
kalbėjo jugoslavų Liaudies 
Fronto Kongrese, šaukda
mas visų kraštų progresis- 
tus eiti į bendrą frontą vi
suose kraštuose ir kovoti 
už taikos išlaikymą prieš 
reakciją. Tito, sakė:
/‘Visų pažangūnų vienybė, 

reikalinga kiekvienoje šaly
je todėl, kad tarptautinė re
akcija, vadovaujama finan
siniu Amerikos didžiūnų, 
vėl bando atgaivinti fašiz
mą įvairiuose kraštuose, 
taipgi vakarinėje Vokietijo
je.”

AUDRA DAUŽO 3 LAIVUS 
NETOLI FLORIDOS

Už 
nuo

Miami, Florida. — 
penketo desėtkų myliu 
čia audra jūroje blaško ir 
daužo tris prekinius laivus 
— du Amerikos ir vieną 
Kubos.

(Pranešama, kad vienas 
laivas jau nuskendo; žuvę 
du žmonės.)

VIENIJASI RUMUNIJOS 
SOCIALISTU IR KOMU
NISTŲ PARTIJOS

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų komunistų ir so- 
cjalistų vadai pranešė, kaid 
iie planuoja netrukus su
jungti savo partijas į bend
rą * Jungtinę Darbininkų 
Partiją.

juto plūgą”... Jei areštuo
ti valstiečiai nebus greitai 
paliuosuoti, tai ir Romoje 
galės bųti paskelbtas visuo
tinas streikas.
Darbįninkai Gręsia Užimt

9 Audyklas
Apie 50,000 audimo-ver- 

pimo pramonės mechanikų 
tęsia streiką. Samdytojai 
grąsina uždaryt fabrikus;'* 
sako, be mechanikų-darbve- 
džių negalima tinkamai 
dirbti. Darbininkai gi keti
na perimt fabrikus į saVo 
rankas, jei savininkai mė
gins juos uždaryti.

Irgun Žydai Kovūnai 
Susprogdino Devynis 
Angly Policininkus

Haifa, Palestina, rugs. 
29.— Griežtieji anglų prie
šai, slaptosios žydų Irgun 
organizacijos nariai, parito 
sproginių statinę į anglų 
policijos stoties sieną. Spro
gimai sudraskė 4 anglų po
licininkus, 5 arabus jų kon- 
steibelius ir sužeidė 50 as
menų, daugiausia anglų po
licijos narių, nors nukentė
jo ir kai kurie civiliai. Ir- 
gtfno .radijas pranešė, kad 
tuom būvo keršijama ang
lam už 4,500 žydų deporta
vimą atgal į koncentracijos 
stovyklas Vokietijoj.

GRAIKU VALDŽIA PRAŠO 
DAR $100,000,000

* 4

' Athenai. — “Liberalas” 
Sofulis, Graikijos monar
chistų valdžios premjeras, 
prašė iš Amerikos dar 
$100,000,000, kurių reikią 
armijai padidint karui 
prieš demokratinius parti
zanus. Monarchistai jau ga
vo $300,000,000 iš Ameri
kos.

CHIANGAS SUĖMĖ DU . 
SAVO GENEROLUS
I

Peiping. — Chinijos Chi
ang Kai-sheko valdžia da
rė naktines ąblavas prieš 
nepatikimus jai karininkus 
P^ininge. Tarp areštuotų 
karininkų yra ir tautininkij 
generolai Yu Hsing-ėhing ir 
Hsien Sze-yen.

Washington, rugs. 2i9. — 
Prezidentas Trumanas pa
sišaukė valstybės sekreto
rių Marshallą ir kitus savo 
kabineto narius, taipgi de
mokratų ir republikonų se
natorių ir kongresmanų va
dus, ir tariasi su jais, kaip 
galima būtų papigint mais
tą ir daugiau jo sutaupyti 
alkanoms tautoms vakari
nėje Europoje. Tuo tarpu 
prezidentinis maisto komi
tetas patarė, lygiai kaip ir 
Trumanas, “savanoriai tau
pyti maistą” — reiškia, 
mažiau bei prasčiau, valgy
ti.

Prezidentas nenori šaukt 
specialės kongreso sesijos,

Kviečia Jugoslavijon
Žymius Amerikonus

Washington. — Jugosla
vijos premjeras Tito pa
kvietė buvusį Amerikos val
stybės sekretorių Jamesą 
Byrnesą, respublikonų vadą 
Stasseną ir keturis kitus 
žymius amerikonus atsilan
kyti į ^Jugoslaviją ir viską 
savo akimis matyti. Tokiu 
būdu jie patirtų, kaip mela
gingos yra pasakos apie Ju
goslavijos paramą graikų 
partizanam kare prieš 
Graikijos monarchistų val
džią, sako pakvietimas.

Indianos Darbo Federaci
ja įsteigė politinį komitetą 
kovai prieš Tafto-Hartley’o 
įstatymą ir jo rėmėjus.

TRUKSMAS IRANO SEIME 
DEL ŽIBALO SUTARTIES 
su Sovietų sąjunga

Teheran, Iran. — Reakci
ninkai Irano seime sukėlė 
tokį ermyderį prieš žibali
nę savo valdžios sutartį su 
Sovietais, kad Irano prem
jeras Ahmed Ghavam su 
dauguma atstovų apleido 
seimo rūmą. Griežtieji So
vietų priešai reikalavo pa
naikint sutartį, kuri leidžia 
Sovietam naudoti žibalo 
versmes šiaurinėje Irano 
dalyje už tam tikrą atlygi
nimą. — Tai daug geresnis 
atlyginimas, negu Iranas 
gauna iš anglų už traukia
mą iš žemės žibalą tame 
krašte.

Tą sutartį su Sovietais 
padarė premjero Ghavamo 
valdžia 1946 m. Dabar, sei
mas svarsto sutarties tvir
tinimą.

Seimo narys Emami šau
kė: “Geriau mum visiem iki 
paskutinio mirti”, bet ne
leisti Sovietu į Irano žiba
lo laukus! Kitas seimo na
rys, Abbas Massoudi ragino 
panaikint sutartį su Sovie
tais, o jos- vieton sudaryt 
“šimtaprocentinę iraniečių 
kompaniją” žibalul išnau
doti šiauriniame Irane.

kuri turėtų vėl įbesti kainų 
kontrolę ir racionuoti val
gius, kaip reikalauja CIO 
unijos ir įvairios vartotojų 
organizacijos. Prez. Truma- 
nas taipgi be specialės kon
greso sesijos siūlo paskirti 
$500,000,000 paramos vaka
rinei Europai, iki Marshal- 
lo planas pradės ten veikti.

Bulgarai Nepasitiki 
Naująja Graikijos 
Valdžia
v Sofija. — Bulgarijos pre- 
zident. V. Kolarov ir užsie
nio reikalų ministras Ki- 
mon Georgijev netiki, kad 
naujoji Graikijos “liberalo” 
Sofulio - monarchistų val
džia gerintų ryšius su Bul
garija. Prez. Kolarovas, at
sakydamas į New Yorko 
Times korespondento klau
simą, pastebėjo, kad dabar
tinė Graikijos valdžia “va
ro tokią pat šmeižtų ir pro
vokacijų politiką prieš Bul
gariją, kaip ir pirmesnės 
graikų valdžios.” Kolarovas 
ir Georgijevas stebėjosi, ko
dėl Amerika “taip neteisin
gai elgiasi linkui Bulgari
jos”, kuri stengiasi išlaiky
ti kaimyniškus santykius su 
Graikija. Abudu pareiškė, 
kad Graikijos santykiai su 
jos kaimynais pagerėtų tik
tai tuomet, jeigu įsikurtų 
demokratinė valdžia Grai
kijoje.

Tūli kiti dešinieji seimo 
nariai įtarė, būk premjeras 
Ghavam asmeniškai pasi
pelnęs iš tos sutarties. Dėl 
to įsižeidęs Ghavam su dau-^ 
guma savo rėmėjų išėjo iš 
seimo rūmo.

(Gal būt, premjeras Gha
vam darė tik politikieriaus 
manevrą. Nes žinoma, kad 
ir jis pats delsė, nenorėda
mas vykdyti žibalinės su
tarties. Amerika ir Anglija 
kurstė Iraną atmesti mini
mą sutartį. Amerikds am
basadorius Teherane nese
niai užtikrino Irano val
džiai parama prieš Sovie
tus, jeigu Sovietai darys 
spaudimą Iranui, versdami 
vykdyt žibalinę sutartį.)

'Washington. — Amerika 
nėr metus išleidžia $520,- 
000,600 išradinėjimui naujų 
atominiu ginklų ir tobulini
mui karinių nuodų ir bak
terijų.

Chicago. — Grūdu spe
kuliantai davarė kviečių 
kainą iki $3 bušeliui.

ORAS—Būsią lietaus.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The .Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel. STagg 2-887Š ----------------- ------------------------------------------- -------------------------- ---------------  
President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
»  Editor, ROY MIZARA ,

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year 
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries,per year 
Brooklyn, N? Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

- ........ . — - —...... i------

tnn........ ................................... . KAS KA RAŠO IR SAKO
1 ** ' ■ ’ 4 r*»’ ' J ... mi

A utomobilistų Unijos Busimoji Konvencija
Gal skaitlingiausia nariais unija Amerikoje bus 

United Automobile Workers of America, CIO; Ji turi ar
ti milijoną narių ir dar turi daug progų savo narių skai
čių padidinti. Todėl 'jos veikla yra svarbi visam Ameri
kos darbininkii judėjimui. Automobilistų unijos konven
cija įvyks lapkričio 10 dieną Atlantic City, N. J. Lokalai 
jau pradeda rinkti delegatus.

“The Daily Worker” korespondentas George Mor
ris rašo, kad jis ilgoką laiką praleidęs Detroite ir kituo
se automobilių gamybos centruose, ir atsargiai studija
vęs dabartinę tos milžiniškos unijos padėtį.' Jis suradęs, 
kad nors konvencija nebetoli, bet unijos diskusijose labai 
mažai tėra keliami svarbiausi šių dienų klausimai. Uni-j 
jos vadovybėje, kaip žinoma, yra dvi grupės. Vienai va
dovauja unijos prezidentas Walter Reuther, o kitai — 
sekretorius Addes ir vice-prezidentai Thomas ir Leonard. 
Unijos Pild. Taryboje Reuther turi mažumą. Unijos vir
šūnėje, teigia Morris, frakcijonizmas labai aukštai iški
lęs ir įkaitęs. Bet jis stebisi, kaip mažai frakcijonizmo 
jis suradęs eiliniuose nariuose. Abiejų- grupių vadai 
prisibijo, kad daugybė delegatų bus bešališkai nusistatę, 
nepriklausys jokiai frakcijai ir galės paveikti visą kon
venciją.

Morris mano, kad vienas iš svarbiausių klausimų 
šioje konvencijoje bus, arba turėtų būti, tai kova prieš 
skubinimą automobilių pramonėje. Didžiosios kompani
jos ruošiasi negirdėtai konkurencijai. Kiekviena bando 
savo darbininkus priversti skubinti darbe iki išsisėmimo.

Argi gali unija šį klausimą ignoruoti? Negali ir ne
ignoruos. Eiliniai nariai kelia klausimą ir reikalauja, 
kad unija imtųsi žygių sulaikymui skubos. Unijos prezi
dentas Reuther jau esąs -pasisakęs už kooperavimą su 
samdytojais dėl padidinimo skubos. Jis viešai yra pataręs 

• Studebaker Lokalo 5-to vadams padėti kompanijai pra
lenkti kitas kompanijas su savo gamyba. O tai reiškia, 
kad’unija privalo padėti bosams padidinti įtempimą dar
be. Morris mano, kad šis Reuther išstojimai gali jam 
labai brangiai* atseiti, kai konvencijoje jis vėl išstatys p 
savo kandidatūrą į prezidentus. Eiliniai narifci, supranta
ma, gręžtai nusistatę prieš skubos sistemą.

Kitas klausimas, kuris daug reikš šioje konvencijoje, 
tai bus kova prieš Taft-Hartley įstatymą. Čia irgi esa
ma skirtumo tarpe frakcijų. Tiesa, prezidentas Reuther 
unijos taryboje balsavo prieš pasirašymą anti-komunis- 
tinio afideivito, bet visi jo grupės žmonės taryboje bal
savo už. Reuther balsavęs prieš tik todėl, kad jis tik ne
seniai CIO vadovybės susirinkime, kaipo vienas iš vice
prezidentų, buvo balsavęs prieš pasirašymą. Bet kai jo 
frakcijos kiti šulai stoja už pasirašymą, tai jis vienas 
mažai ką tereiškia. Narių akyse jo visa frakcija yra nu
sistačius už padėjimą reakcijai pravesti gyveniman šitą 
vergiškąjį įstatymą.

Reuther pradėjo prieš konvenciją “gudriai” manev
ruoti. Nuo pat pereitos Konvencijos, kuri jį išrinko pre
zidentu, bet kuri sudarė Pildomąją Tarybą iš Addes- 
Thomas grupės šalininkų daugumos, Reuther vedė siau
rą frakcinę politiką. Jis nesiskaitė su tarybos tarimais, 
jis unijos viduje suorganizavo disciplinuotą kokusą ko
vai su unijos taryba. Tačiau dabar jis išleido paiieiškimą, 
kuriame jis pasmerkia frakcijonizmą! Jis kaltina ta
rybos daugumą frakcijonizmo palaikyme. Šitais manev
rais jis tikisi laimėti savo pusėn bešališkuosius delega
tus.

Taip dalykai dabar sto.vi automobilistų unijoje. Lap
kričio mėnesio konvencija galutinai pasakys, kurion pu- 
sėn jinai pakryps.

kaitina negailestinga
Kartais vakarais lyg 

naktimis

Automobilistų Unijoje
Pasirodo, kad United Automobile Workęrs unijos 

prezidentas Walter Reuther unijos taryboje turi mažu
mą. Taryba 13 balsų prieš 9 Reuther politiką atmetė ir 
pasmerkė. Tarybai vadovauja unijos sekretorius-iždinin- 
kas Addes ir vice-prezidentas Thomas. Reuther yra su
sidėjęs su reakcija ir savo oponentus krikštydamas “rau
donaisiais”, bando unijoje sukelti pasidalinimą ir suiru-

SAKO: “LIETUVIAI 
TREMTINIAI NEGĄLI 
ILGIAU LIKTI 
VOKIETIJOJE?

Po tokiu antgalviu skai
tome Tėvynėje ilgą straips
nį, kurio galo dar nesima
to. Straipsnio autorius gan 
poetiškai apibrėžia sausrą, 
kuri teriojo Bavariją. Gir
di:

Virš didžių apgriautų 
miestų, virš mažų miestelių 
ir kaimų, virš pageltusių pie
vų ir laukų, virš lapus nume
tusių ir sausas šakas pana
rinusių miškų, vieš išdžiūvu
sių pelkių, upokšnių ir nuse
kusių upių jau trečias mė
nuo iš dangaus mėlynės kas
dien 
saulė.
pradeda niauktis, 
blykčioja tolimi žaibai, bet 
griausmo negirdėti, lietaus' 
nė lašelio, o tekančią s&ulę 
Ii’vėl pasitinka giedras dan
gus. ’ ' ’^7'

Esą, “Vakarų Vokietijo
je gręsia badas.” O bado 
šmėkla ten siautėja dėl to, 
kad—

Bavarija, sąjungininkų ok
upuotosios Vakar. Vokietijos 
maisto aruodas, kuris turi 
maitinti amerikiečių kontro
liuojamą zoną ir teikti savo 
išteklius anglų ir prancūzų 
zonoms, tesurinko 75 pro
centus pereitų metų kviečių 
ir 50 procentų rugių derlius. 
Vėlyvosios bulvės, tas pa
grindinis centrinės Europos 
maistas, daugelyje vietų 
stūkso laukuogę nudžiūvu
siomis virkščiomis. Viltys, 
kad užėjęs lietus jas .atgai
vins, išgaravo kaip šulinių 
vanduo. Neišaugusios, bet 
nuvytosios bulvės jau kasa
mos, tačiau vietpmis jos ne 
ką didesnės už riešutą. Nors 
dar tik vasaros galas, bet ir 
pievose, ir laukuose, ii’ miš
kuose vaizdai lyg vėlyvą ru
denį, taip viskas pageltę, 
Saulės išdeginta.
Bet taip buvo ne tik Ba

varijoje, o “ir Švabuose, ir 
Franksuose birželyje pievos 
nebeatžėlė.”

Kaip gi kitur?
Pasiskaitykite:
Wurzburgo, Nurenbergo ir 

kitų vietovių skerdyklose 
nebespėja skersti galvijų, 
nes ūkininkai nebeturi kuo 
šerti. Kas turėjo 10 galvijų, 
bepasilieka 2—3, *o ir tuos 
pačius šeria lapais, kuriuos 
nubrauko miškuose nuo me
džių. Maihfrankų ir kitos 
vietovės jau paskelbtos “not- 
gebutais” nelaimės ištikto
mis vietomis.

Vakarų Vokietija laukia, 
sunkios žiemos. Jos .ūkinin
kai susirūpinę, kad patys ga
lėtų ją praleisti, o apie mies
tų aprūpinimą maistu -ne ne
galvoja. Visi traukiniai per
pildyti miestiečių, kurie, 
maišelius atliekafno rūbo ar 
apavo ar šiaip kokių daiktų 
prisikimšę, kiekvienoje ma
žesnėje geležinkelio stotelė-

j e išlipa, puolą į artimesnius 
ir tolimesnius kaimus, už de
šimts svarų bulvių kaltais 
siūlo auksinį vestuvių žiedą 
ai’ šiąip kokį vertingesnį 
daiktą, bet dažnai grįžta 
tuščiomis rankomis. Vokiečių 
ūkininką^, karo1 ir pirmai
siais pokariniais metais vis
ko pertekęs, už maistą iš 
miestiečių prisikeitęs vertin
gų daiktų, nereikalingas da
bar nieko. Jis tik susirūpi
nęs išlaikyti ką turi/ užsėti 
laukus, prastumti žiemą ir 
kaip nors susiląukti kitų me
tų derliaus. Niekad vokie
čiams 1 savi marškiniai nebu
vo irčiau kūno kaip dabar.

Kaip matome, padėtis 
šiurkšti, padėtis baisi, nepa
sakius blogiau. Ir straips
nio. autorius primena, kad 
jie “keršto visai vokiečių 
tautai netrokštą,” nepai
sant to, kad Lietuva “buvo 
vokiečių. Maskvai' parduo
ta.” Žinoma, ^ne! Tai ką 
gi rašytojas nori savo 
straipsniu pasakyti? Kojis 
siekiasi?

Jam rūpi pasakyti tai, 
jog, sunkėjant vokiečių gy
venimo sąlygoms, sunkėja 
jos ir pabėgėliams. Natū
ralu! Nes pabėgėlių maiti
nimas pablogėjo “ir jie pa
tys iš šalies nieko nebegali 
gauti.”'

i
Galimas daiktas, jog taip 

yra.
Tačiau, argi pabėgėliams 

jau nėra jokios išeities? 
Mums rodosi; taip, yra. Iš
eitis yra tame, kad jie gali 
grįžti Tarybų Lietuvon, iš 
kurios pabėgo, o tūli buvo 
prievarta išvežti.

Lietuvon grįžti — vienin
telis teisingas kelias.

Į Lietuvą jie yrk kviečia
mi grįžti. Tarybų Lietuvoj 
yra išleistas ispecialus laik
raštis “Tėvynės Balsas,” 

..kuris skleidžiamas pabėgė
liuose. Ten aiškiai jiems 
sakoma: grįžkite” tėvynėn, 
grįžkite namo, jūs, beklai- 
džioją sūnūs ir dukros!

Lietuvoje duonos yra 
užtenkamai. Lietuvoje bus 
kiekvienam užtenkamai' 
darbo. Lietuva atsistato, 
bet jai reikalinga juo dau
giau darbininkų atsistaty
mo darbui. Juo daugiau ten 
bus žmonių, juo greičiau ša
lis bus atstatyta ir kiekvie
nam piliečiui laimingesnis 
gyvenimas užtikrintas.

Taigi ir mūsų nuoširdus 
patarimas pabėgėliams: ne
gerai Vokietijoje,—grįžkite 
tėvynėn, kuri motiniškai 
•jūs laukia.

Už DIDŽIULI ŽYDŲ 
PASAULINĮ KONGRESĄ

Šiuo metu tarp Amerikos 
ir kitų kraštų žydų tęsiasi 
diskusijos (Jei sušaukimo 
vieno bendro, didelio pasau
linio žydų kongreso jų kul-

----------------------- a_____________

Dvi Rezoliucijos Jungtinių Tautų Asamblėjoje
. Mūsų valstybės sekretorius Marshall yra patiekęs 
Jungtinių Tautų Asamblėjos susirinkimui rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama pasmerkti Jugoslaviją, Bulgariją ir 
Albaniją, kaip užpuolikes ant Graikijos. Politiniame Ko
mitete, kuris tą rezoliuciją dabar svarsto, Jugoslavijos, 
Ukrainos ir xčechoslovakijos atstovai šią rezoliuciją 
griežtai pasmerkė, parėikšdami, jog ji dvokia karu. Jie 
sako, kad visų nesusipratimų kaltininkė yra Graikijos 
fašistinė-monarchistinė vyriausybė, kuri pasilaiko ne sa
vo’žmonių valia, bet užsienio ginklais. Jugoslavijos de
legatas kaltino Jungtines Valstijas už kišimąsi į Graiki
jos vidinius reikalus.

Tačiau beveik aišku, .kad Politinio Komiteto daugu
ma šią Amerikos rezoliuciją priims ir patars Asamblė
jai priimti. • Kaltinamosios Bulgarija ir Albanija, kaipo 
ne nares Jungtinių Tautų, visiškai neturi balso. Tiktai

Jugoslavija gali apginti savo poziciją.
Kita rezoliucija, patiekta Asamblėjai apsvarstyti, dėl 

kurios eina spaudoje plačios diskusijos, yra Tarybų Są
jungos užsienio reikalų ministro pavaduotojo Višinskio, 
kurioje pasmerkiami naujo karo kurstytojai. ‘ Toje re
zoliucijoje ypatingai paminimos Anglija ir America. Są- 
koma, kad šiose šalyse plačiai varoma propaganda už 
naują karą. Rezoliucijoje reikalaujama, kad Asamblėja 
naujo karo kurstytojus pasmerktų ir už naują karą 
propagandą paskelbtų kriminališku prasižengimu.

Netenka nė kalbėti, kad šiai rezoliucijai Tasipri^šins 
Amerika ir Anglija. O jos Asamblėjoje turi didelę dau
gumą. Tuo būdu naujo karo kurstytojai galės savo pro
pagandą sušilę vesti toliau.

Tegul Korėjos Žmonės Patys Apsisprendžia
Tarybų Sąjungos komandantas Korėjoje padarė reikš

mingą pasiūlymą. Jis pareiškė, kad abi pusės—Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Valstijos—turi su pradžia 1948 me
tų iškraustyti savo ginkluotas jėgas iš Korėjos., Tegul, 
girdi, Korėjos žmonės patys išsprendžia savo likimą.

Sunku net suprasti, kaip riiūsų šalis galėtų šiam pa
siūlymui priešintis. Jei mes tikime demokratijai, tai 
turime pasitikėti Korėjos žmonėmis.

tūriniams reikalams aptar
ti.

Šiuo klausimu pasisako 
žydų leidžiamas anglų kal
boje mėnesinis žurnalas 
“Jewish Life” (už spalių 
mėn.).

Ten pat randame atsišau
kimą Lenkijos žydų, skel
biant, kad tokis kongresas 
yra. būtinas. Lenkijos jzydai 
stoja į gyvenimą su padvi
gubinta energija, — ypačiai 
jų daug apsigyvena Žemuti
nėje Silezijoje, kurioje gam
ta graži, kurioje Lenkijos 
demokratinė vyriausybė su
darė žydams visas sąlygas 
gyventi ir klestėti. ♦

Tačiau, kuomet Lenkijos 
ir kitų kraštų žydai stoja 
už tokį kongresą, tai Ąme- 
rikos reakcininkai (žydai) 
nebenori apie jį nei kalbėti, 
jie, matyt, bijosi demokra
tinės dvasios, demokratinės 
sriovės užgavimo.

Iš visų tautybių, mums 
rodosi, tik vieni armėnai 
buvo sušaukę savo pasauli
nį kongresą (įvykusį pra
eitą pavasarį, New Yorke). 
Armėnų kongresas buvo pa
vyzdingas ir visais požiū
riais pasekmingas.

Kodėl panašaus kongreso 
negalėtų sušaukti žydai!

Nebūtų bloga ir pasaulio 
lietuviams pagalvoti apie 
sušaukimą savo tautos pa
saulinio kongreso, kuriame 
būtų aptarti , kultūriniai 
mūsų reikalai. -

Chester Bowles, buvęs 
Kainų ' Administrator i us, 
ragina įvest kainų kontrolę 
ir racionavimą, jei dar ne
atpigs maistas.

g DARBININKŲ SVEIKATA
J. X KAšKIAUčIUS, M. D. -

j530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Huinboldt 2-7964

tai 
tu-

JEI APSIDEGINAI
Jei kuo apsideginai, 

pati pirmutinė pagalba 
ri didelės reikšmės.

Apsideginimų pasitaiko 
visokių: nuo saulės, nuo ug
nies, nuo kokio karšto daik
to — vandens,- taukų, alie
jaus, medžio, metalo, taipgi 
ir nuo deginančių chemika
lų. •

Apdegintą vietą labai 
skauda, ir visam kūnui ne
gerai. Esti trys apdegimų 
laipsniai.

Pirmo laipsnio apdegi
ntas atsitinka tada, kada 
oda parausta. Dažniausia 
nuo, saulės. Apdeginta oda 
skaudi, raudoną, žmogų 
nukrečia šiurpuliai, silpna 
jaučiasi, sunku ant krūti
nės, lyg kad nuo dusulio, 
širdis smarkiai muša, nesi
nori valgyt ir nuopuola svo
ris.

Antro laipsnio apdegintas 
— tai pūslės, pilnos krau- 
jaskysčio.

Trečias tai pavojingiau
sias apdeginto laipsnis. Oda 
visai nudega, nudega kū
nas net ir giliau.

Nuo antro ir trečio laips
nio apdegimų, jei jie užima 
trečią kūno paviršiaus dalį, 
sunku atsigauti; prisieina 
mirti už dienos, kitos.

Kas daryt? Kokia pir
mutinė pagalba? Suvilgykit 
apdegintą vietą aliejum — 
alyvų aliejum ar sėme
nų arba ir vazeliną. Jei to 
nėra, tai apibarstykite sto
rai krakmolu (skrobylo 
milteliais) arba kokia pud-

ra. Paskui gerai apriškite. 
Pirma uždėkite švarios dro
bulės ir standžiai aptvars- 
tykite, apvyturiuokite.

Jeigu yra pūslės arba net 
ir giliau nudegę, tai svar
bu aptvarstyt standžiai, 
kad nuo slėgimo mažiau iš
sisunktų kraujaskysčių. Tų 
kraujaskysčių arba kraujo 
plazmos tekėjimas labai ap- 
silpnina ligonį ir sudaro pa
voju gyvasčiai. Kuo grei
čiausia reikia vežti ligoni
nėn, kur daugiau yra pa
rankamų.

Jei žmogui užsidega rū
bai, tai tuoj jį guldykite ant 
žemės ir apklokite kokiuo 
rūbu arba kilimu, kad oras 
nedaeitų. Tada .liepsna už
ges.

Apsideginus kokia rūkš- 
čia, reikia plauti • vandeniu, 
ištarpinus sodės milteliu. 
Tatai chemiškai permuša ir 
neitralizuoja rūkštį ir ma
žina deginimą. Bet apside
ginus sieros rūkščia (%ul-
phuric acid), vandens var
toti bereikia, nes iš to su
sidaro karštis ir dar giliau 
deginą. Geriau vilgykite a- 
lyva arba aliejum, vazeliną. 
Arba barstykite sodės mil
teliais.

Apsideginus šarmu (gai
liuoju šarmu, negesytom 
kalkėm), reikia plauti at
skiestu actu arba vilgyti 
citrine sunka.

Paskui , reikia gerai, stan
džiai aptvarstyti. Ligoniui 
gerai duoti kavos, vaisių 
sunkos, vyno. O toliau gy
dytojas nuspręs, kas geriau 
daryti.

Priešų Gandai Nepasieks Savo Tikslo
Smetoninės santvarkos pus

tuzinis šalininkų pastaruoju 
laiku pradėjo leisti gandus 
mūsų kolonijoje, būk tai lietu
viškųjų fašistų agentas Grau
žinis turįs savo žinioje Uru
gvajaus demokratinių lietuvių 
įteiktą prašymą šios šalies 
vyriausybei,- kad Urugvajus 
užmegstų diplomatinius santy
kius su Tarybų Lietuvos val
džia. Kaip žinom#, tas prašy
mas buvo lydimas apie 1,500 
parašų ir jis buvo įteiktas šių 
mętų vasario 24 d. tuometi
niam respublikos prezidentui 
Dr. J. J. Amėzaga.

Kada Wall Stryto savinin
kai pradėjo pardavinėti na
mus, kuriuose jie gyvena, pa
grasinti išmetimu iš buto ren- 
dauninkai šbko veikti. Šis pla
katas New Yorke esančio na
mo lange pasako būsimiems 
pirkėjams
stuba yra 20 metų senumo ir 
kainą yra ąukšjokąi užkelta.” 
Už tai dabar kompaniją ren- 
dauninkus traukia i teismą. 
Reikalauja iš jų išieškoti 
$150,000 už “suokalbį kenkti 
prekybai.”

nervų 
savo 
peti-

veikėjus ir juos išdeportuoti. 
kaip kad savo laiku yra pa
daręs žvalgybininko pareigas 
ėjęs konsulas Petras Mačiulis 
Brazilijoje.

Bet, Graužinio nelaimei, tie 
žiaurūs laikai tapo atgyventi./ 
Fašistiniam “diplomatui” per 
trumpos likosi rankos paleisti 
terorą prieš pažangiuosius lie
tuvius. Ir juo trumpesnės de
mokratiniame Urugvajuj! To
kiu būdu, pateko ar nepate
ko tie parašai Graužiniu!, tu
rime griežtai paneigti sklei
džiamus gandus, kuriais sie
kiama sukelti abejonių ir net 
išgąsčio tarpe tų tautiečių, ku
rie atokiau stovi nuo darbinin
kiškos veiklos. Kovą su smeto
ninės santvarkos likučiais mes 
nebaigėme su parašų rinkimu. 
Ją tęsiame ir tęsime dar nuo
sekliau ir griežčiau. Nė vienas 
sąmoningesnis lietuvis nepri
valo patikėti priešų išgalvo
tiems melams bei gandams, 
būk jie dar galės užgniaužti 
antifašistines o r g a nizacijas, 
būk jie dar galės demokrati
nių Įsitikinimų lietuvius iš-

visą istoriją: “Ši

Lietuviškieji atžagareiviai, 
skleisdami paskalas, jog tie 
parašai pateko Graužimui, 
siekia pasėti konfūzijos ir net 
pagązdinti silpnesnių z 
mūsų tautiečius, kurie 
noru pasirašė po minima 
ei j a.

Kaip iš tikrųjų yra?
Iki šiol mums dar nepavy

ko patikrinti, ar Užsienio Rei
kalų Ministerija įteikė buvu
siam Smetonos pasiuntiniui 
tuos parašus, ai* ne. Šis reika
las, be abejo, iškils viešumon. 
Tačiau, žinodami Graužinio, 
elgesį Argentinoje, kur jis pa
tarnavo vietos policijai, idant 
kelios dešimtys mūsų tautiečių 
atsidurtų Martin Garcia salo
je ir Villa Devoto kalėjime, 
vien dėl to, kad tie žmonės 
buvo antifašistai, galime da- 
leisti, jog ir čia jis ne kitaip 
elgsis, iki vieną dieną susi
lauks to, ko susilaukė Argen
tinoje, t.y. nustojimo teisių 
vadintis Lietuvos diplomatu.

Daleiskimc, kad Graužimui, 
apgaulės ar kokiu nors kitu
būdu, pasisekė prilįsti iki Už-į tremti į salas, būk jų flšisti- 
sien. Reik. Ministerijos archy- nė galia dar galės būti sugrą- 
vų ir mūsų parašus pagrobti žinta ir pan.
bei nusirašyti. Ar tokiu atve-1 Ir ne tiktai privalome at- 
jus jis galėtų imtis represijų mušti priešų prasimanymus, 
prieš pasirašiusius tautiečius? bet ir imtis aktyvesnės veik- 
Atsakymui čia labai tinka lie- los prieš sųietonizmo likučius, 
tuvių vartojama patarlė: “Jei pareikšti kas kartą vieninges- 
kiaulė ragus turėtų — viską nį, pajėgesnį mūsų nusistaty- 
aukštyn kojomis apverstų”.. . mą prieš šmeižikų grupelę,

Jei tatai būtų įvykę smeto
ninėje Lietuvoje, netektų abe
joti, kad Graužiniu! būtų pa
sisekę visus sukišti į kalėji
mus, o parašų rinkimo ipicia- 
torius -— gal būtų įsakęs su
šaudyti, kaip savo laiku Lietu
vos fašistinė žvalgyba šaudė, 
ne' tik antifašistinius veikėjus, 
,bet ir Suvalkijos valstiečius. 
Ir jei dar šiuo metu Lietuvo
je tebevyrautų fašistinė san
tvarka, Graužinis taipgi galė
tų mėginti persekioti išeivijo
je gyvenančius pažangiuosius

mą 
kuri kito kdvos būdo neturi, 
kaip provokaciją ir gązdinimą 
represijomis. Nė vienas doras 
lietuvis neprivalo kreiptis nei 
jokiu reikalu j buvusį Smeto
nos atstovą. Įrodykirfie savo 
tvirtą nusistatymą, jog esame 
pažangūs, demokratiniai, kul
tūringi ir nesvyruojanti kil
niųjų tikslų siekime lietuviai, 
ir todėl, drąsiai, atvirai smer
kime smetonizmo 
rių galia daugiau 
begrįš.

(Iš Urugvajiečių

išlikas, ku- 
niekad ne-

“Darbo.”)

2 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Antį*., Rugs. 30, 1947
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Laiškai iš Lietuvos

pava-

dėde,

4 
T

draugus, ir tams- 
laimės ir pasise-. 
darbuose ir taip 
ilgo, ilgt> gyveni-

Bayonnietis K. Maziliaus
kas gavo porą įdomių laiškų 
iš Lietuvos, iš kurių svarbes
nės vietos telpa žemiau.

Pirmas Laiškas
Raudonoji Armija nugalėjo 

visus savo tėvynės priešus ir 
paskelbė visoms savo tarybų 
šalims taikų ir ramų gyveni
mą, ir jau atšventėm Raudo
nosios Armijos 29-sias meti
nes sukaktuves. Rašau laišką 
pas savo gerb. dėdę Kazimie
rą Maziliauską. Aš, dėde, esu 
tamstos brolio Petro vyriau
sias sūnus Antanas. Surašysiu 
šį laišką, nesigailėdamas žo
džių. Tėvelis aiškiai rašyti 
nesugeba, tai aš, pasiprašęs 
jo, paėmiau plunksnakotį ir 
čia raštiškame darbe jį 
duosiu.

Gavę nuo tamstos,
pirmą ir antrą laiškus, labai 
apsidžiaugėm, 'kad Tarybų 
valdžia, nugalėjus priešą, 
taip greit sutvarkė pašto ke
lius, ir* džiaugiamės, kad bus 
jau galima.su broliais ame
rikiečiais susirašinėti laiškais 
ir pasidalyti įvairiais gyveni
nio džiaugsmais, nutikimais ir 
įvairiomis naujienomis.

Taigi siunčiu karštus bro
liškus sveikinimus ir linkėji
mus nuo tamstos brolio Pe
tro ir sesers Juzės. Sveikina
me ir tamstos esamą šeimą, 
dėdienę ir sesutę Birutę, tams
tos gimines, 
tai linkime 
kimo savo 
pat linkime
mo ir kuo daugiausia atrašyti 
mums laiškų.

Sveikintų tamstą, t|ėde> gal 
būt ir sesuo Antosė, bet jau 
mus ji paliko, nuėjo į šaltus 
kapelius pas savo tėvelį Pra
ną ir močiutę Oną. Mirė ka
rui praėjus, ištiko kaž kokia 
liga ir truinpą laiką pasirgus 
mirė. “ Palaidojom Čekiškės 
kapinėse 1945 metų III-c^o 
mėnesio 16-tą dieną.

Karą praleidome laimingai. 
Iš mūsų apylinkės mažai kuris 
nukentėjo, vien- tik bėgdami 
iš mūsų krašto vokiečiai at
ėmė vieno kito* ūkininko ar
klius arba karves. Karvių 
vokiečiai nespėjo išsivaryti, 
nes Raudonosios Armijos ve
jami turėjo palikti prie Kilo- 
vos malūno šimtus karvių bei 
arklių. Kurie ūkininkai sa
vo gyvulius kavojo po miškus, 
tų atliko arkliai ir karvės. 
Buvo vokiečiai paėmę vestis 
ir mūsų karves, jau buvo pri
sirišę prie vežimo, bet karvės 
nutraukė sietą ir pasileido. 
Vokiečiai ėmė gaudyti, pądė- 
jo ir tėvelis, bet tėvelis elgė
si priešingai, atsijuosęs dir
žą pribėgęs prie karvių neė
mė už sieto vesti prie vežimo, 
bet drožė karvėm per šoną, 
karvės šoko, kaip iš ugnies, 
bėgti miško link ir paŠkui bė- 
go ir tėvelis, dar pakartoda
mas. Taip ir pavyko išgel
bėti.

Vokiečiai po miškus bijo
jo valkiotis, traukėsi tik ke
liais/ nes bijojo miške susi
tikti su L. S. S. R. partizanais.

Tėvelis vakare parėjo na
mo, bet vokiečių jau nebuvo. 
Išsikasė sode, kur prie kelio 
yra grūšia, bunkerį ir ten 
pasislėpė nuo skeveldrų. Tą 
naktį atžygiavo Raudonosios 
Armijos kariai, pasisveikino 

’ su tėveliu, pakalbėjo ir vėl 
pirmyn nužygiavo. Vokiečiai 
ant Dubysos nesilaikė, nesi
priešino, tai ir mūsų kaimas 
ir apylinkė išliko sveika, li
ko sveikos trobos, gyvuliai ir 
žmonės.

Arklius mes savo ir Juzės 
slėpėme pas Mataušą Uždu- 
bysyje po krūmus. Prieš sa
vaitę laiko išjojome pas Ma- 

, taųšą, išsikasėme žemėje 
bunkerį, lubas užpylėme sto
rai žemėmis, įeiti palikome 
siaurą skylę ir taip apie mė
nesį laiko besikavodami ganė-' 
me po krūmus, ir iš mūsų ne
atėmė nė vieno arklio. Kurie 
nekavojo, iš tų atėmė radę 
vokiečiai ir išsivedė paskutinį.

Raudonoji Armija išvadavo

mūsų šalį Lietuvą nuo vokiš
ko grobiko ir smetoninio re
žimo. Smetonos režimo lai
kotarpyje turėjome daug pa
sidarę skolų, bet kai Raudono
ji Armija išlaisvino iš smetoni
nio- ih fašistinio jungo, tai 
skolas greitai išmokėjome ir 
dabar gyvename pusėtinai. 
Laikome 3 arklius, 3 karves, 
4 kiaules, 1 veislinę kiaulę, 10 
avių, 20 kalakutų ir 10 ančių, 
šeima mūsų irgi nemaža, esa
me 13 žmonių: mano tėvelis 
Petras, mama Anelė, aš Anta
nas, brolis Pranas, Albinas, 
Vytautas. Mykolas ir Kazys, 
sesutės Stasė, Genė, Mikasė, 
Danutė ir jauniausia Olesė. 
Šeima didelė, bet ir dirbti yra 
kam, kiekvienais metais ap- 
dirbam po du ūk,ius—savo ūkį 
apdirbam lengvai ir dar pai
mam į nuomą arba ant pusės, 
ir duonutės užtenka iki valiai. 
•Tarybų valdžia mamytei kiek
vienais metais moka pašalpos 
už 3 jauniausius vaikus: Ka
zį, Danutę ir Olesę—nuo vai
ko metams po 2,000 rublių. 
Tėvelis eina nuo 1940 metų 
šlapučių apylinkės Vykdomo
jo Komiteto pirmininko parei
gas, tai yra seniūnu, gauna 
į imėnesį algos pę 30 rublių 
ir šiaip dar gauna batam me
džiagos, drabužiams. Praėju
sią vasarą gavo naują vilnonę 
medžiagą kostiumui; pasisiu
vo, išėjo geras kostiumas. Pa
sisiuvo dar neseniai ir batus. 
Tarybų valdžia savo pareigū
ną apvelka, apauna nuo gal
vos iki kojų. Už sąžiningą par
eigų ėjimą tėvelį Tarybų val
džia apdovanojo nedaliu, 
įteikė medalių Vilkijos pro
gimnazijos salėje 1945 me
tų Il-ro mėn. 16 dieną. Su 
visais savo apylinkės ūkinin
kais tėvelis sutinka, jį myli.

Dabar atšventėm didžiąsias 
Raudonosios Armijos 29-tąsias 
sukaktuves. Tarybų valdžia 
sukaktuves paminėjo gau
siais paradais ir keliolikos ka
libro patrankų salvėmis ir 
šiaip įvairiomis prakalbomis 
bei sveikinimais. Aš, vyriau
sias tamstos, dėde, brolio Pe
tro sūnus, jau esu Raudono
sios Armijos karys, atlikau 
1946 metų II mėn. 29 d. ka
rišką apmokymą, išmokau 
valdyti automatinį šautuvą ir 
įvairias sprogstamąsias gra
natas bei ginklus. Gerai iš
mokau per mokomuosius šau
dymus taikliai šaudyti, visus 
3 gautus šovir^jus per moko
muosius šaudymus sušaudžiau 
į vieną taikinį ir jau išmokau 
versti iš kurpių fašistus ir ki
tus mūsų tėvynės L. S. S. R. 
priešus. Išėjau pradžios mo
kyklą, išmokau ant balto po- 
pierio lieti, ką tik panoriu, ga
liu tamstai surašyti ilgiausius 
laiškų puslapius ir netingiu. 
Tėvelis biskį pritingi rašyti, 
tai aš čia jį pavaduoju. Aš 
manau, kad tamstai mano raš
tas paties, nes rašau aiškiai 
lietuviškai, nesuliedamas. Ga* 
Įėjau eiti į aukštesnę moky
klą, turėjau norą mokytis, bet 
Smetonos režimo metu buvo 
sunku mokytis, daug reikėda
vo pinigų, tai ir nėjau. Da
bar atlieku šlapučių. apylinkės 
Vykdomojo Komiteto sekreto
riaus pareigas. Mokslas prie 
tarybų valdžįos yra darmavas, 
mokytis pinigų nereikia, ir 
kurie mokiniai gerai mokosi, 
tiems dar valdžia primoka.

Gyvename pusėtinai, turime 
14 hektarų ir 25 arus žemės. 
Tarybų valdžiai padedam 
įvykdyti penkmetinį planą, 
užgydyti karo padarytas žaiz- 
-das. Valstiečiai pristatome 
tarybų valdžiai ir Raudonijai 
Armijai įvairius ūkio gami
nius pagal nustatytą normą. 
Už 14 hektarų ir 25 arus že
mės valstybei turime kasmet 
pristatyti javų 601 kg., tame 
skaičiuje duoninių 361 kg. 
Nuo 1 hektaro išeina po 42 
kg. javų. Bulvių 501 kg., nuo 
1 hkt. išeina po 35 kg. Tame 
skaičiuje daržovių 100 kg. 
Šieno 142 kg., nuo 1 hkt. 10

kg. Pieno nuo 1 karvės 309 
kg. Nuo 1 avies vilnų pri
statyti reikia 400 gr. Kiauši
nių 50 štukų. Mėsos, jautie
nos ir kiaulienos (valdžia už
moka nustatytą kainą.-Red.). 
šį davimą vadiname duokle, 
pyliava arba paruoša. Mes, 
valstiečiai, atiducylami duok
les, įteedam tarybų valdžiai 
užgydyti karo padarytas 
žaizdas mūsų tėvynei ir mū
sų kraštui. Jas padarė trauk
damiesi vokiečiai grobikai: 
sugriovė, sunaikino, susprog
dino daugelį fabrikų, gamy
klų, tiltų, geležinkelių ir 
šiaip įvairių pastatų. Bet per 
šį tarybų valdžios paskelbtą 
penkmetį planą viskas bus at
statyta virš plano ir užgydy
tos visos karo padarytos žaiz
dos. Bet jau tie mūsų tėvynės 
grobikai yra sunaikinti jų pa
čių urve, Vokietijoje. Jie kapi
tuliavo, j atiduodami ginklus 
Raudonajai Armijai. Raudo
noji Armija laimėjo pergalę ir 
^pergalės raudonoji vėliava su
plevėsavo virš Berlyno! Per
galės garsas nuskambėjo per 
Visą pasaulį ir per mūsų 
SSSR šalis.

Jaškaus Jeronimas, tai yra 
Juzės vyras, gyvena irgi ne
blogai. 1944 metais apsivedė 
Juzės vienturtis sūnus Pranas 
su Vaičyte Jane fš Čekiškės 
parapijos, Gegužinų kaimo, ir 
jau susilaukė sūnaus vardu 
Jono. Per karą mažai nu
kentėjo, vokiečiai bėgdami iš 
jų 'atėmė marčios pasoginę 
karvę, bet karvė buvo sena, 
tai jos ir nekavojo. O kitos 
karvės buvo pakavotos, tai tos 
išliko.

Venslauskas Antanas, tai 
yra Antosės vyras, irgi pu
sėtinai gyvena. Antosės duk
tė Pranutė ištekėjo už Igno 
Baršausko ir jau susilaukė 
pirmo sūnaus Vytauto vardu.

Labai dėkojame dėdei už 
atsiųstus laiškus.

Gavę šį mano laišką, pra
šau skubiai atrašyti atsakymą 
ir jau daugiau ką apie save: 
kokį darbą dirbot seniau ir 
kokį dabar dirbat, ką veikią 
Birutė, gal mokosi, gal dirba 
fabrike, o gal jau ištekėjo? 
Dėkoju už atsiųstus du laiškus 
ir kad neužmirštat savo bro
lių ir sesučių, gimto kaimo 
mūs šlapučių. Lauksime at
sakymo. Sudiev, toli gyve
nantis dėde Kazimierai!

, Tavo brolis
P. Maziljauskas.
Petro vyriausias sūnus

A. Maziliauskas.

Technika ir Košeliena
—t— 

Laikrašty perskaičiau to
kią žinutę. Motociklistas, 
girdi, pervažiavo moterį ir 
taip toliau. Matote, ką reiš
kia visuomenė prie pagrei
tinto transporto nepripra
tusi. Žinoma, moteris mink
šta fizikė., pervažiuoti ją 
galima su visokia susisieki
mo priemene. Bet ir moto- 
ciklisto būta apiplėkusio. Į- 
domu, ką jis darytų su ke
turiais ratais, Jeigu dviejų 
ratų nenuvaldo ir abiem 
ant beginklės lyties griau- 
jasi.

Motociklų mene aš taip 
pat nesu profanas, 
net tam tikrą stažą.

Technika, matote, 
ne sugundė. Žiūriu,

Turiu

ir ma- 
aplink 

valdininkai į tarnystes dro
žia 60 kilometrų per valan
dą greitumu, o man iš Šan
čių — goglink pėsčias.

Taip aš ir nusipirkau mo
tociklą išsimokėtinai ir su 
sėdyne užpakaly.

Miesto gatvėse stebuklų 
neparodysi. Pašėlęs tų šunų 
privisimas. Nespėji traiš
kyti'. Taip pat ir stulpai ant 
motociklo lipte lipa. Erd
vės, matote, nėra.

Kelias dienas be erdvės 
ir kankinausi.

Tik vieną dieną šmakšt— 
telegrama. Brolis telegra-

visi tylom kalbasi.
— Laba diena, — sakau, 

— brangūs giminės. — At- 
sikapsčiau ir aš.

O brangūs giminės nė žo
džio, ir sustiprintu tempu 
visi žegnojosi. j

Teta Agota semia iš puo
do švęstą vandenį ^u stikli
ne ir pila ant manęs.

Žinoma, aš tuoj į altara- 
ciją įpuoliau.

Pasitaikė ir nusidėti: dė
dę Jokymą už atlapų kai 
p’akračiau, tai tie atlapai 
delnuos ir liko. "

Per šituos atlapus prasi
valė pozicija prie tėvo lo
vos. O senukas, atsiprašant, 
paskutinę dvasią pučia.

Čia tuoj man gerklė užsi
raukė. Verkiu su ašaromis 
ir sakau:

— Ir kuriems galams, tė
veli, mane jauną našlaitį 
palieki. Be to, — sakau, — 
tėte, kaip ten košelienos 
reikalai. Nuo vakar dienos 
kelionėj, nieko burnoj netu-

rėjau.
O tėtis žiūri į mane, 

kraipo galvą.
— Visokių,—sako,—mer

dėdamas velnių mačiau, bet 
su atvirkščia žiauna iki 
šiol nesirodė.

—/Tėte, — gana įtikina
mai reiškiu. — Tai tavo li
guista fantazija ir nė jokio 
velnio. Aš Pranas, tavo sū
nus. Galiu ir pasą parodyti.

— Ne, — sako tėtė. — 
Koks čia Pranas, jei žiauna 
ant kalnieriaus kabo. Veido 
bruožai ne tie.

Prieinu sau prie veidro
džio veido bruožų patikrin
ti. Tiesa, bruožai iš pagrin
dų pakeisti. O svarbiausia 
— apatinė žiauna į užpakalį 
nusukta. Vadinasi, per su
sidūrimą su mūrine pieni
ne.

Tuoj įvyko bendras susi
rūpinimas. Kalvis Motiejus, 
ačiū, žiauną j vietą atstatė. 
Sakė, porą metų laikys per 
tai, kad jo dirbtos akėčios 
išlaiko trejus metus.

O tėtė užsispyrė, ir gana:
— Nemirsiu, — sako, —

noriu palnatyti, kaip žmo
nes be žiaunų gyvena.

Kai susitinka, tai vis 
žiauną pajudina.

— Laikosi? —- klausia.
— Laikosi, — sakau.
Iš motociklo — nei ark-’ 

lių, nei jėgų.
Muterkę laikau ant stalo 

atminimui. Gražių, matote, 
pergyvenimų atsiminimai.

Aug. Gricius.
1928 m.

Arabų Demonstracija
Palestina. — Aukštasis 

Arabų Komitetas pašaukė 
1,200,000 savo tautiečių 
Palestinoje į demonstraci
jas spalių 3 d. prieš įteik
tus Jungtinėm Tautom pla
nus, siūlančius perskelt Pa
lestiną j atskiras arabų ir 
žydų valstybes'

Haifa, Palestina. — Neži
nia kas, pravažiuodamas 
automobiliu, apšaudė vieną 
namą. Iš to kilo sprogimai 
name. Paskui anglai padarė 
kratą ir atrado arabų gin
klų ir amunicijos sandėlį..

KVIEČIAME | TALKĄ

I

MŪSŲ VISŲ DIDŽIAJAM DARBUI 
UŽTIKRINTI LAISVEI BUDŽETO,

— Atvažiuok būtinai, — 
girdi. — Kiaulę skerdėm, o 
taip pat tėvelis gatavai 
prie mirties. Košelienos pa
valgysi, o gal ir senelis ant ’ 
tikro sūnaus rankų greičiau 
numirs.

Nuo to telegramos visas 
mano kraujas galvon ir su
plūdo.

Tiek,— manau,— nebe
teks tėvelio žilgalvio gyvo 
pamatyti... O svarbiausia, 
gali, šėtonai, košeliena lik
viduoti. z i

Taip aš ir paleidau visą 
dešimtį arklių Jėgų.

O važiuoti, vaizduokitės, 
reikia net iki Marijampo
lės. Drožiu sau maždaug 
žaibo greitutei, o gal dar 
greičiau.

Tik žiūriu, kad jau sto
viu. Aplink saulė teka. 
Kažkokie žmonės plyt-; 
galiuš rankioja, į krūvą de
da. Sėdžiu sau ant žemės 
gana patogiai ir klausiu 
žmonių.

— Vyrai, — sakau, — ar 
toli Marijampolė?

Vyrai numetė plytas, ap
sižvalgė.

— Gyvas dar bestija, — 
sako ir prieina visas bū
rys prie manes,— Marijam
polė netoli. Tik, ponuli, su 
visuomenės turtu reikia at
sargiau elgtis. Statėm, sta
tėm, kol pastatėm mūrinę.-' 
pienine, vaite ėmei ir su
griovei. Visus centrifūgus 
šuo ant uodegos nunešė. 
Juk nuo to šalies gamyba 
kenčia. Taip pat krašto fi
nansams nepatogu.

— Pasikąrkit, su savo 
centrifūgais, — griežtai 
jiems atrėžiau. — Atiduokit 
motociklą. Gal mano tėvas 
pine mirties, ir kiaulė sker
sta. Aš turiu skubėti.

— Motociklo, brolyti, jei 
taip atvirai kalbėsime, kaip 
ir nebeliko, — atsako vy
rai. — Gal kur po plytom. 
Ot, muterkę tai radom. 
Prašom labai pasiimti.

Apsižvalgiau — aplinkui 
nė vienos arklio jėgos. 

' Pasiėmiau tyliai muter
kę. Motociklą sunku iš cen
trifūgų beatskirti. O Čia 
dar plytos su bestais.

Keliauju sau pėsčias į tė
vo namus.

Pareinu, glostau šunį. 
Šiaušias biarybė, už savą 
nepripažįsta. Spyriau per- ’ 
pykęs į šoną ir įėjau į tro
bą.

O ten pilna giminaičių ir

Užtikrinimas yra galimas šiais būdais

Verbuoti naujus skaitytojus, rengti dienraščio naudai 
pramogas, rinkti aukas budžeto užtikrinimui ir pardavinėti 
Laisvės bendrovės šėrus. Vajus prasidės spalio-Oct. 1 d. ir tę
sis iki sausio-Jan. 1-mos, 1948.

Boston, Mass
LMS KONCERTAS

yra

BROOKLYN 6, N. f
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lietuviškumą, 
veiklą ir pirmyn-

Ar jūsų kolonijoje 
kas rengiama Laisves 1948 
metų biudžeto sukelftnui? 
Jei dar nėra rengiama, tai 
skubinkitės surengti.

Kontesthntanis bei vaįininkams skiriame sekamas dova 
nas

Visi dienraštj Laisvę mylinti žmonės stokite j šią garbin
gą talką, sustiprinimui savo dienraščio, platinimui apšvietos!

7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10 ir 10-ta $5

Tuojau stokite į kontestą ir gaukite nors vieną iš aukš 
čiau pažymėtų dovanų. Tai didelės garbės dovanos! Tąja 
garbe jūs didžiuositės visą amžių.

LMS antra apskritis šiemet 
bendromis spėkomis rengia 
pirmą pokarinį metinį koncer
tą spalių (Oct.) 26, po pietų, 
Patrick , Gavin mokyklos au
ditorijoj, So. B'ostone.

Programoj dalyvaus visi 
LMS antros apskrities chorai, 
solistai ir instrumentalistai. 
Agitacijos, rodos, nereikėtų, 
kad visi rengtųsi šiame kon
certe dalyvauti, nes prisimi
nus prieškarinius mūsų, meti
nius koncertus turėtų sužadin
ti kiekvienam norą ir pasiry
žimą jame būti. šis kon
certas yrą savo rūšies sąskri- 
dis-f estival is visų lietuvišką 
meną mylinčių ir interesuo
jančius! lietuvių, nes tokiais 
susiėjimais* ir darbais mes tik 
ir - palaikome 
lietuvišką
žangą Amerikoje.

Pakorė Dar 3 Vokiečius
Munich, Vokietija. — A- 

merikonų teismo sprendi
mu, tapo pakarti dar trys 
vokiečiai — du buvusieji 
koncentracijos s t o v yklos 
viršininkai ir vienas sar- 
žentas — už tai, kad jie žu
dė suimtus amerikonus ir 
kitus svetimtaučius.

Laisvės preunmerata metams $7.00, pusei metų $3:75.
Brooklyne $8.00 metams ir $4.00 pusei metų.

Prašome visų dienraščio Laisvės skąitytojų, kurie ne
stosite į kontestą, gauti nors po vieną naują skaitytoją. Padė
kite savo miesto vaįininkams gauti kuo daugiausia naujų 
skaitytojų.

Kiekvienas miestas ir miestelis turi skambėti kontesto 
surašė. Parodykite savo sumanumą ir pasirįžimą platinimui 
dienraščio Laisvės. Turėkime mintyje užtikrinimą sekančių 
metų savo dienraščio budžeto.

I .

Išleidimas dienraščio Laisvės metam kainuoja arti $100 
000.00. Laike vajaus norime sukelti trečdalį• tos sumos $31 
500.00. Štai kaip galima tai atsiekti: Už prenumeratas, nau 
jas ir atnaujintas, reikia surinkti $20,000.00. Parengimais ir 
aukomis $10,000.00. Laisvės bendrovės Šerais $1,500.00.

Kiti du trečdaliai įplauks reguliariai už prenumeratas, 
skelbimus, parengimais ir aukomis 1948 metais. Tokį planą 
mes išbandėme 1947 metams ir jis išėjo gerai. Dabar mes 
dirbsime jau patirtais būdais.

Platesnių apie kontestą informacijų klauskite Laisvės 
Administracijos. Rašykite:

LAISVE
427 LORIMER ST

galima.su


AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
Argentinos Lietuviai ir 

Jų Uždaviniai
Cambridge, Mass.
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(Tąsa)

Alkūnėmis jis prasiskina sau kelią 
tenlink, kur žmonės kaži ką apstoję ra
tu. Ir, lyg kūju į kaktą gavęs, susvyravo 

• ir kuone pargriuvo.
Jokūbėlis, meilusis, brangusis jo vai

kas, susirietęs kaip kirmėlaitė, guli ant 
šaltosios, drėgnosios žemės. Pro burnelę 
išvirtusios žalios putos; niekas nedrįsta 
jų nušluostyti... negyvas!

Suklumpa Vilius prie lavonėlio. Dar 
nesupranta jis, kas čia dedasi, dar ne
gali'jis tikėti, kad jo sūnelis negyvas. 
Kodėl jis turėtų būti negyvas, kas būtų 
galėję jam atsitikti?

— Juk jis šįryt taip linksmai^mane į 
laukus išlydėjo! — skaudžiai sudejavo 
Vilius. Bet jam visa kas mįslė; tuo pačiif 
momentu, kada Vilius prisiminė stiklą 
su baltąja ant lentynos virtuvėje, buvo 
jis jį vėl užmiršęs.

— Nunuodijo ragana ne tik savo uoš
vį, bet ir savo vaiką! — girdi Vilius vie
ną moterį kalbant.

% — Tai, ką prakeiktasis godas daro! 
— atsakė kitas kaimynas: — Pridės da
bar galvą!

Atsitiesia Vilius Šimonis, atsistoja 
nuo žemės; nori pulti į trobą, į stubelę 
prie tėvo, žiūrėti, įsitikinti, ar tikrai. ..

Netyčia, lyg pagalbos kokios ieškoda
mos, nuklysta akys keleliu, kuriuo jau 
Bintakienė atsiskubina .'. . vis tolyn 
Aukštųjų kalno link.

Per kalną vieškeliu atlaidina žanda
ras. Jo šalmas, nors ir vėlybos rudens 
saulės apšviestas, žiba ir tvyska lyg pa
vasario žaibai, kurie ištinka ir sutrupina 
didžiausią bei stipriausią ąžuolą.

Ir lyg geležinėmis replėmis nutvėrė už 
sprando Vilių — Aukštųjų Šimonių li
kimas.

O Vilius, Krizo Šimonio sūnus, juk 
jx&ssi)lpnas!

“ČIA GYVENO ŠIMONIAI”
Naujiena 'apie baisųjį atsitikimą su 

Aukštųjų Šimoniais — jau nebe naujie
na; gana jau perkalbėti, jau užtenkamai 
perkąsnoti būti ir nebūti dalykai: kas 
buvo, kas nebuvo, kas būtų galėję būti. 
Ir paskalos jau pamažu pradeda nutilti. 
Atsikuria dar šen ten kalbos, lyg praėju
si baisi audra tolumoj dar sugrūmotų, 
lyg dingęsis galingasis vėsulas retkar
čiais dar sudejuotų.

Bet ar kasdien atsitinka panašių daly
kų? Ne, ne kasdien išvežami iš vienų na
mų du grabu. Du nauju kryžių lygiu 
laiku išaugo Šimonių rėžyje, šalia visai 
dar naujo pirmojo, kur ilsis ližė Šimo
nienė.

Mirties piūtis Šimonių eilėse nemaža.
Ir ne kasdien atsitinka, kad iš vienų 

namų išgabena žandarai du žmogų — 
supančiotu, surakintu, lyg biauriausi ir 
pavojingiausi tai būtų žvėrys.

. O tai iš Aukštųjų Šimonių namų. -
— Kad patsai nebūtum išlydėjęs į ka

pus, kad pats savo akimis nebūtum ma
tęs, kaip laidojo Krizą Šimonį ir jo sū
naus vaikelį; kad patsai nebūtum prie 
supiltojo jam kaupo suklupęs “Tėve mū
sų” pasimelsti, rodos, ir netikėtum, kad 
Krizo Šimonio jau nebėra, — lyg dejuo
damas kalba Aukštųjų Pozingis, atėjęs 
pas Kuprį.

—■ Aš niekada to alįies .mirksnio ne
užmiršiu, — sako Šimonių kaimynas 
Kuprius: — niekada neužmiršiu, kaip 
žandarai išgabeno Vilių Šimonį. Niekada 
neužmiršiu to žvilgio, kuriuo jis atsi
sveikino su visa kuo, kas jam taip miela 
ir brangu buvo. Koks graudus tai buvo 
vaizdas, kada jis suklupo ties'vartais ir 
žandaro dar kartą, ir dar kartą prašė p 
leisti atsisveikinti su skaudžiai verkian
čiu savo sūneliu, kuris taip staiga nete
ko visų artimų jam žmonių. Skaudu tai 
buvo matyti. O tačiau yra žmonių, kurie 
tiki, kad Vilius Šimonis tikrai čia kal
tas.- Bet aš galėčiau ir galvą padėti už jo 
nekaltybę^ x .

— Aš dar ir Jokūbą Šimonį pažinau, 
— atsako Pozingis: — o dabar įsivaiz
duoti, kad jo sūnaus sūnus nunuodijo sa
vo tėvą, tai tikrai baisu!

— Čia jau nei tikėti, nei įsivaizduoti; 
aišku, kad tai ne jo, o vienos Etmės 
prąsma ir darbas. Ir sakyk tu viens žmo
gau, prie kokių minčių pareinamai

— Ji nebežinojo, ką cįiryti, kad tik 
praturtėtų. Ir jokios nuodėmės jau ji ne- 
bebijojo. Juk ir senąją Šimonienę ji kad 
ir ne 'nuodais, bet darbiais į grabą nuva- 

. re. Jai mirus, jau būtų turėjusi atsi- 
muosti ir susiprasti jaunoji Šimonienė. 
Bet'kur tau! Daugiau dar drąsos ji įga
vo ir dabaF jau lengviau sumanė uošviu 
nusikarti, kad tik galėtų paskui dau-( 
giau taupyti, pinigų krauti.

— Neteisus grašis niekada į kaupą 
neina, — pastebėjo Kuprius: — kiekvie
nas žmogus atgauna savo algą jau šiame 
pasauly.

— Kaži, ar ji ir visai sąžinės neturė- 
jo?

— Matyt, ne. Jos sąžinė jau buvo godo 
užmušta.

— Viskas, viskas, bet to Viliaus ak
lumas — tikrai jau per didelis. Ir taip, 
stačiai ’aklai pasitikėti savo pačia, kur 
jiš gerai žinojo, kaip ji išimtininkų ne
apkenčia. Ar jis negalėjo jai daugiau 
ant pirštų prižiūrėti!

— Bet ar jis ir galėjo manyti, kad ant 
tokių velniškų minčių žmogus gali par
eiti. O dar jo žmona . ..

— Dabar dar gali kaži kaip ir su juo 
būti.

Iki čia, o toliau jau ir nutrūksta kal
ba, nors visiškai dar nė prie jokių tikrų 
išvadų neprieita. Bet ką ir spręs papras
tas būras, — atsvers, nuspręs ponai, vo
kiečiai.

O prasišypsojus pavasario saulei, nau
jas įsiveržia į kaimiečio širdį rūpestis — 
laukų darbai!

Šitas, rūpestis atstumia, labai griežtai 
visa kita į šalį, - ir netrukus užmirštas 
kaimyno, nors ir geriausiojo, likimas. — 
Taip pat ir užmegzta kalba apie Aukštu-'' 
jų Šimonius jau neberanda atgarsio.

Ir nenuostabu: ar ne gana rūpesčių, 
kur arti, kur sėti? Kaži kokia bus vasa
ra — lytinga, giedri? Ar sodinti dau
giau prie kalvos, ar į lenkę, ar į naujie
ną?

Stovėdamas už skūnės galo, ūkininkas 
kartais krapšto pakaušį, tardamasis su 
savim. Bet pagaliau prieina jis prie tos 
išvados, kad geriau būtų dar kartą pa
sitarti su žmona.

Bet Aukštųjų- ūkininkės nedaug teįsi
leidžia į svarstymus, o trumpai ir aiškiai 
pasako: taip ir taip, tai ir tai, ir gana. 
Ir daugiausia jų yra teisybė.

Už tai, kad pati tokia išmintinga ir 
kuone visada gerai visa atsveria, šeimi
ninkas daugiausia jos ir klauso; o kad 
neklauso, tai yra prisigaudinęs, apsiri
kęs, — kad ir ne visuomet, bet jau daž
niausiai.-

— Kur roputes sodinsime, klausi?
— Taigi!
— Na, jau rudenį roputėms dirvą pri

ruošei! Ar dabar vėl jau ką kitą užsi
manei?'

— Aš tik maniau ... kaži kokią turė
sime vasarą? • ■ \

— Na, tai jau ta dirva kaip tik ge
ra, pusė kalvos, pusė lenkės. Čia jau ir 
pernai krėsta, tiek ir mėšlų nebereikia, 
kaip kitur. O, žiūrėk, kad užtektum, avi
žoms, miežiams. „

Tik maži butelninkėliai, kaip Binta- 
kis, nedaug tegali svarstyti, kur sėti, 
kur ekėti. Geros žemės nedaug, o priva
lo užtekti pramitimui. Čia jau žemei pa
silsėti beveik ir nėra kada. Į ropienoją 
rudenį reikia sėti rugius, į rugieną pa
vasarį, sodinti roputes, ir baigta.

— Reikėtų dar pievos kokį kraštą iš
arti, išpūdyti, juk jau nebeužtenkame 
duonos, — mąstė truputį per garsiai 
anąkart Bintakis.

— Reikėtų', duobos tikrai jau nebeuž
teksime, — pritarė Bintakienė, — ir ro
putėms reikėtų daugiau čemės; bet, jei 
pievą išarsi, kur berišime paskui arklį, 
karvę? Juk pūdymas, kurį turime, nu-z 
graužiamas kruvinai. Vien šunramunės 
belieka, kurias — rasi ožkos išdykauda
mos kartais dar skabytų.

— Kad būtų pinigų prisipirkti aną 
pievą, kur ribojasi su mūsąja .. .

— Taigi, kad būtų, bet kur gausime 
dabar? —/neiškenčia neatidrožusi Bin
takienė: — Neturime ir neturėsime.

— Kad aš taip, eičiau pasipelnyti,. at-\ 
x likęs laukus ...

(Bus daugiau)'

(Tąsa)
I

Tai ne vien musų nuo
monė arba troškimai, tokia 
yra realybė ir tą permato
me ne vien mes. Ir atkak
liausi Tarybinės Uetuvos 
priešai tą mato, tik nenori, 
nedrįsta pripažinti, bijo jie 
tos realybės. Jie, stengda
miesi apgauti, patys save ir 
nors 'dalį išeivių lietuvių, 
varo biauriausią agitaciją 
ir šmeižtus prieš Lietuvą.

Riekvieno demokratinio 
lietuvio pareiga yra matyti 
šis pasikeitimas ir padėti 

žmonėms 
suprasti,

visiem doriems 
persiorientuoti, 
kad jau Smetonos laikai ne
begrįš,- kad Lietuva dau
giau nebus nustumta į ka
pitalistinio išnaudojimo lai
kus, kad kiekvieno doro 
lietuvio kelias yra kartu su 
jo tauta, — tai pažangus 
socialistinis kelias. Visiems 
reikėtų įeiti į pažangiųjų 
lietuvių judėjimą, sto.ti į 
pažangiąsias organizacijas, 
kad ženguš kartu su visa 
lietuvių tauta.

V. Užsienio Lietuviai
Kalbėdami apie lietuvius 

išeivius, negalime pavadinti 
jų visų vienodai, skaityti ly
giais mūsų tautos sūnais. 
Jie dalinasi į dvi grupes: 
Pirmoji'yra: lietuviai išva
žiavę iš Lietuvos iki 1940 

kurie, 
keliavo svetur 

pragy-

metų, tai žmonės, 
kaip mes, 
ieškodami geresnio 
veninio. Prie jų galima pri- 
skaityti vokiečių okupacijos 
laiku išvežtus lietuvius į 
Vokietiją p r į verstiniems 
darbams. Jų dauguma jau 
grįžo Lietuvon, tik dalis li
kosi įvairiose Europos ša
lyse, tai fašizmo nuodais 
užnuodinti žmonės, l<jjrie 
bėglių suagituoti ir apvilti 
nenori grįžti, nežinodami 
tikrosios Lietuvos padėties. 
Antrąją grupę sudaro išbė
gusieji su naciais fašizmui 
tarnavusieji išgamos ir bu
vusieji Smetonos valdžios 
tarnautojai, bijanti baus
mės už liaudžiai padarytas 
skriaudas, taipgi ir Vokie
čių okupącijos laiku dirbu
sieji išvien su naciais sufa- 
šistėję elementai, kurie 
kartu su smetonizmo liku
čiais užsienyje sudaro vie
ną bloką.

Pirmosios grupės lietu
viai ir jų veikla mums yra 
gerai žinomi, tai esame mes 
patys, tai Lietuvos išei
viai, kurie mylime mūsų 
gimtąjį kraštą ir norime 
jam padėti, norime' stovėti 
Visais atžvilgiais arti jo. 
Nors dalis Šių* išeivių ir 
svyruoja, atvirai nepasisako 
už Tarybų Lietuvą, bet tai 
tik laikinas jų nepermaty- 
mas mūsų tautos, padėties. 
Bet, visa didžiuma išeivių 
lietuvių yra pažangūs, de
mokratiškų pažiūrų ir su 
džiaugsmu žiūri į mūsų 
tautos ateitį.

Tik smetonizmo likučiai, 
buvusieji Smetonos atsto
vybių ir konsulatų asmenys, 
bei smetonizmu persisunkę 
— ‘užsinuodiję žmonės, da
bar, . kartu su lietuviškais 
naciais, išbėgusiais nuo 
liaudies teismo, biauriai 
veikia prieš mūsų tautą, 
šmeižia ją, varo biaurią a- 
gitaciją prieš tarybų san
tvarką ir auklėja viltis nau
jo karo prieš Tar. Sąjungą, 
prieš tarybinę Lietuvą.

Bėglius gina bei apgai
lestauja jų likimą ir dalelė 
mūsų išeivių,' vadinanti sa
ve, “demokratais.” Jie per 
savo spaudą ir visais - bū
dais, kad’ tik galėjus išstoti 
prieš Tarybų Lietuvą, ap
verkia. bėglių 'padėtį ir no-

ri išeivių lietuvių akyse pa
lodyti juos esant nekaltais 
avinėliais. Tokiu savo elge
siu, gindami mūsų tautos 
priešus ir jie išstoja prieš 
mūsų tautą, sudarydami 
bendrą smetonininkų —na* 
ciiį bėglių — demokratų 
priešlietuvišką bloką.

Bėgliai, kol kas yra išlai
komi UNRRA lėšomis bet 
tos pašalpos jie greit ne
teks, UNRRA bus likviduo
ta, tad, matydami tą, bėgliai 
stengiasi kuo daugiau įsi
brauti į Amerikos šalis. Jie 
nori čia rasti prieglaudą, 
kad iš čia, vardu dorų išei
vių lietuvių, pylus savo 
nuodus prieš mūsų tėvynę. 
Betgi, tokios jų pastangos, 
nei “demokfatais” pasiva
dinusių elementų jiems pa
galba, jų jau neišgelbės 
nuo neišvengiamo jų liki
mo o tas bėglių ir lietuviš
kųjų fašistų likimas yra 
lygus buvusiam rusų balta
gvardiečių likimui.
VI. Pietų Amerik. Lietuviai

Pietų Amerikos lietuviai, 
visa jų didžiuma yra dar 
prieš 1940 metus atvykę, tai 
Liet, išeiviai, kurie savo "ša
lyje neturėdami palankių 
gyvenimo sąlygų ieškojo 
geresnio gyvenimo svetur. 
Jų didžiuma yra darbo 
žmonės ir amatninkai. Tai 
gi, ir jų sudarytos organi
zacijos yra darbininkiškos
— .pažangios, siekiančios 
materijalizuoti jų troški
mus.

Pietų Amerikos • lietuvių 
veikimas niekuomet nebuvo 
lengvas. Apart kliūčių, var
žymų ir persekiojimų iš 
vietos reakcijos pusės, dar 
turėjo atlaikyti ir lietuvių
— lietuviško darbo ardyto
jų veiksmus.

Smetonos laikais, čia bu
vo siunčiama įvairūs asme
nys, kurie vardu lietuvybės 
palaikymo, ardė lietuvišką
jį veikimą, jie turėjo viso
kią pagalbą esamuose sme
toninės Lietuvos konsula
tuose ir atstovybėse; jie 
gavo stambias sumas litų iš 
Lietuvos ir tuo būdu veikė 
popierinių, neturinčių na
rių, organizacijų vardu.

Pažangiosios mūsų orga
nizacijos, smarkiai plėtėsi, 
bet jas, laiks nuo laiko iš
tikdavo smūgiai, kurie joms 
nedavė daug iškilti. Tie 
smūgiai tai buvo pasekmės 
litais palaikomų lietuviškų 
skundikų ir provokatorių, 
kurie nežiūrėjo į priemo
nes, kad tik pakenkus pa
žangiajam judėjimui.

Mūsų spauda, ypatingai 
Argentinoje, turėjo perneš
ti daug skaudžių smūgių. 
Jau nekalbant apie pirmuo
sius mėginimus leisti lietu-, 
viską laikraštį, kurie del 
nepalankių sąlygų negalėjo 
įsigalėti; ir vėliau, sustiprė
jus spaudos jėgoms, reikėjo 
pernešti daug skaudžių 

/smūgių. • Laikraštis' “Ryto
jus” buvo jau ger%i įsigalė
jęs, kuomet ištiko 1930 me
tų perversmas Argentinoje 
ir išdraskė, — sunaikino jį. 
Po 1932 metų buvo ir vėl jis 
leidžiamas, bet dėl minėtų 
skundų ir provokacijų ne
galėjo įsigalėti. Jis ėjo iki 
1937 metų. Taipgi ir žur
nalas “Dabartis” rado daug 
trukdymų.'“Momentas”, ne
paisant provokacinių priešų 
darbų, išsilaikė keletą me
tų, kol vėl užėjusi’reakcijos 

. banga privertė jį sustoti;
Čia suminėjau pažangią

ją spaudą. Tie lietuviški 
laikraščiai, kurie buvd lei
džiami gaunamais litais, ir 
biznio išrokavimu einantis 
demagoginis laikraštis, lie-

tuvių kolonijai jokios nau
dos nedavė, tai tik bandy
mas nukreipti lietuvius iš
eivius nuo pažangos kelio, 
pasukti jų nuomonę į gar
binimą mūsų tautos priešų.

Mokyklų, bei • švietimo 
klausimu taip gi vyko tas 
pats. Gaudami dideles su
mas pinigų mokyklų išlai
kymui, iš Lietuvos mokyto
jai vos kelis metus išlaikė 
siauras, mažo skaičiaus mo
kinių mokyklas. O nutrūkus 
tai pašalpai neliko nieko,— 
be litų ir jų lietuvybė din
go. Jie nusipirko ūkius ir 
neatsimena, kad lietuviai 
vaikai reikia auklėti lietu
viškoj dvasioj.

Ir tose sąlygose, kuomet lietuvių. ,Plačiau apie tai pra- 
pažangusis veikimas buvo 
persekiojamas, o atžagarei
viai gftvo paramą litais ir 
paruoštais žmonėmis iš 
Lietuvos, — ir tada pažan
gusis veikimas ėjo stipriau, 
turėjo daug didesnį lietuvių 
pritarimą ir rėmimą.

Dabar smetonizmas jau 
liko panaikintas Lietuvoje, 
bet čia dar liko to režimo 
atsiųsti gaivalai, jiems į pa
galbą ateina ir dalis spru- 
kusių iš Lietuvos nacių ir 
jie bando stiprinti savo vei
kimą.

Demokratinių pažiūrų lie
tuviai, visi savo tautą my
linti tautiečiai, irgi privalo 
susirūpinti, kad šių išsigi
musių lietuvių veikla neras
tų pritarimo mūsų kolonijo
se, kad jų sėjama sėkla ne
duotų gaišių.

(Bus daugiau) *

KNYGŲ PARODA
Cambridge’iaus Amerikos 

Lietuvių Piliečių Kliubas pa
minėjimui 400 metų sukakties 
nuo pirmos spausdintos lietu
viškos knygos rengia savo 
svetainėj lietuviškų knygų pa
rodą spalių (Oct.) 25 ir 26 
dienomis.

Ši paroda demonstruos tą 
sunkų kelią, kuriuomi lietu
viškas spausdintas žodis, lie
tuviška knyga, iš mažų pradų 
turėjo eiti, augti, tobulėti ir 
plėstis iki šių dienų. Toje 
pat parodoje turėsime grupę 
paveikslų, nupieštų keleto ta
lentingų jaunų Massachusetts

nešiu vėliau, kai gausiu 
nuo pačių piešėjų pranešimą, 
kokius eksponatus jie parodai 
suteiks. Tas turėtų suintere
suoti kiekvieną, nes pas mus 
yra įsigyvenusi nuomonė, kad 
tokių dalykų, kaip piešėjų, 
Amerikos lietuviuose nesiran
da. Vienok gi jų yra ir čia 
turėsite progą jų darbus pa
matyti.

Prie to, parodoj bus ir lie
tuvių moterų rankdarbių eks
ponatai, ‘ kaip tai: mezginiai, 
išsiuvinėjimai, juostos ir audi
niai.

Paroda atsidarys 
vakare ir tęsis iki 
vėlai vakare.

Ši paroda bus 
Bostono apylinkėj, 
esate kviečiami ją 
kuo skaitlingiausiai, 
bus veltui. Amerikos Piliečių 
Kliubas randasi 823 Main St., 
Cambridge’iuj, visai palei

I Central Square. Zavis.

spalių 25 
spalių 26

pirmutinė 
todėl ir 
atlankyti 

Įžanga

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c 
/ Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-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 šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, pariij, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. • ' .

J Valgiais ir garimais aptarnaujami žemom kainom.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
8TAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisni uolas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai •

660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y.'

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4116

4 pusk, Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Rugs. 30, 1947
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CfflCAGOS ŽINIOS
Unijos Steigs Kooperatyvus, 

Kad Atpiginus Maistą
Joseph Mattson, Automobi

lių Darbininkų Unijos direk
torius Chicagos sričiai prane
ša, kad auto unija pasiryžus 
steigti kooperatyvus, darant 
masinį užpirkimą groserių ir 
kitų maisto produktų ir par
duodant juos unijų narių šei
moms be jokio pelno. Chica
gos darbininkai raginami pą- 
sekti Detroito unijistų pavyz
dį. Detroite, unijų patalpose, 
jau praktikuojamas maisto 
produktų pardavimas taip že
momis kainomis, kaip tik ga
lima.

Auto Darbininkų Unija tuo 
reikalu šaukia konferenciją, 
kuri įvyks Ashland Audito
rium rugsėjo 28 dieną.

Tuo pačiu sykiu pranešama, 
kad General is Prokuroras 
Clark pasiuntė Chicagon sa
vo atstovą J. Sonnettą talkin
ti specialei Grand Džiūrei, 
kuri pradės aukštų kainų in- 
vestigaciją.

Visa eilė pieno kompanijų 
ir jų viršininkų gavo “subpoe- 

. nas“ — įsakymus atvykti su 
savo knygom ir rekordais ir 
pasiaiškinti Grand Džiūrei. 
Įsakymus, taj-p kitko, gavo 
šios kompanijos: Bowman, 
Borden. Dean ir Beloit.

Pirmiau panašius įsakymus 
gavo mėsos kompanijos ir jų 
viršininkai.

. Chicagos meras Kennelly 
konferavo su viešbučių savi
ninkų atstovais ir su atstovais 
restauranų savininkų asociaci
jos dėl įvedimo bemėsinių die
nų. Jis siūlo dvi dienas savai
tėje apsieiti be mėsos.

Maistas Chicagoje nei kiek 
neatpinga.'Vakar North Sidėj, 
tūlose vietose už svarą svies
to lupo dolerį. Lietuviškose 
bucernėse maisto kainos nėra 
lygios. Už tą patį produktą 
vienur ima daugiau, kitur ma
žiau.

Chicagos Perkybos Boarde’ 
kiek atpigo kviečiai ir komai, 
bet kornų ir duonos vartoto
jai to nejaučia.

Užpuldinėjimas Jaunų 
•Mergaičių Didėja

Laike 12 valandų buvo už
pultos dvi mergaitės lytinio 
pakvaišėlio. Manoma, kad abu 
užpuolimai padaryti to paties 
asmens. \

Anksti penktadienį, buvo 
pagauta gatvėje 3 metų mer
gaitė, Dorothy Smith, 1746 
Larabee St. Užpuolikas ją įsi
traukė į automobilių ir išsi
vežęs į miškus nurengė. . .

Mergaitę rado nuogą Ed- 
z<vard Besse, jūreivis. Ji nu
vežta į ligoninę.. Gydytojai sa
ko, kad mergaitė nepažeista.

Po 12 vai. nakties, penkta
dienį, Mrs. .L. Murphy,• 6155 
So. Peoria St., išėjo pasivaikš
čioti paguldžiusi vaikus, ku
rie sirgo ilguoju kosuliu. Už 
kelių minučių grįžusi, rado 
užtrenktas durts. Priėjusi prie 
miegamojo kambario, kuriame 
gulėjo jos dukrelė Patricia, 
10 met., pamatė užgulusį ant 
lovos vyrą.

Ji pradėjo šaukti kaimynus, 
piktadarys išmušęs langą pa
bėgo.

Mergaitė sako, kad vyras 
galėjo būti apie 20 mėtų, vi
dutinio ūgio. įėjęs į jos kam
barį, laikydamas rankoje re
volverį, liepė jai nusirengti 
nuogai ir jai besirengiant pa
sigirdęs . motinos šauksmas, 
tad piktadarys ir pabėgo.

Protestuoją prieš Statymą 
Stiklinio Pastato

River Forest stato stiklinį 
namą Dr. W. P. Slaughter, 
1312 William.

Be to, planas rodo, kad jo 
stogas bus lygus pastaro sie
noms.

Prieš tą palną užproteslavo 
Dr. II. M. Jones ir kiti 17 kai
mynų. Jie reikalauja, kad 
stiklinio namo statynrftML būtų 
sulaikytas.

Beje, pats protestas nesisu
ka tik apie stiklo medžiagą, 
bet norima įrodyti, kad neiš
keltas stogas yra pavojingas.

Namų statybos žinovai į to
kį protestą mažai kreipia aty- 
dos. Kai kurie sako, kad nori
ma uždrausti statyti tokios rū
šies namas tik dėl to, kad jis 
atkreiptų daugelio atydą ir iš
garsintų savininką. ‘

Trys Banditai, Atėmę 
Pinigus, Pabėgo

Naktį įėjo 3 ginkluoti ban- 
’ ditai į 3055 Lawrence Ave. 
taverną ir persistatė, kad atė
jo apiplėšimo tikslu, bet nie
kas į juos nekreipė atydos: 

►vieni gėrė, kiti klausė radijo 
ir dabojo Rockets-Buffalo 
žaidimą per televiziją.

Banditai, matydami, kad 
juos ignoruoja, paleido šūvį į 
lubas ir vėliau 15 koštumerių 
ir savininką su darbininku su
varė į šaldytuvą. Pasiėmė deg
tinės, $400 iš pinigų dėžės ir 
iškeliavo niekelio iš šalies ne
pastebėti.

Naujas Lenkijos Konsulas 
Chicagoje

Marion B. Cieplak šeštadie
nį pradėjo eiti Lenkijos kon
sulo pareigas Chicagoje, 49 
E. Cedar St.

Cieplak yra 53 metų. Jis už
ėmė Zymunt Fabisiak vietą, 
kuris perkeltas konsulo parei
goms Pittsburgh, Pa.

Naujasis Lenkijos konsulas 
Chicagoje tarnavo kariuome
nėje, vėliau baigė Indianos 
Universitetą. 1946 metais jis 
grįžo į Lenkiją.

Dabar, atvykęs iš Vavšavos, 
užėmė konsulo vietą.

Vaikai Plėšikauja
Du jauni vaikėzai padaužė 

į duris 407 So. Ashland Avė. 
Užgirdęs bildesį A. Morris, 75 
m., atidarė duris. Vaikėzai įsi
veržė į vidų ir atėmę iš jo $4, 
pabėgo.

Senelis sako, kad vagiliai 
nesuspėjo apžiūrėti jo visų ki
šenių; jis dar vienoje kišenėje 
turėjo $20. Rep.

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 22 d. įvyko susi

rinkimas penktame distrikte 
Progresyvių Piliečių Ameriko
je, Connecticut valstijoje. 
Daugiausiai buvo kreipiama 
atydos į sumobilizavimą ma
sinio važiavimo į New Ha
ven, 8 d. spalių, kur New 
Haven Arenoje įvyks masinis 
susirinkimas ir kalbės buvęs 
vice-prezidentas H. Wallace.

Iš Waterbury demokrati
niai piliečiai’ .organizuojasi 
važiuoti busais ir automobi
liais. Lietuviams taip pat rei
kia organizuotis ir masiniai 
vykti į tas prakalbas. Vie
na, visiems yra įdomu Wall
ace’o kalba, jo aiškinimai da
bar taip svarbiu momentu, o 
antra, reikia parodyti reakci
ninkams, kad demokratinė 
liaudis nesnaudžia, organizuo
jasi ir būsimais rinkimais iš
stos prieš reakcininkus.

Vietos kapitalistinė spauda 
labai mažai paduoda ištraukų 
iš kitur įvykusių Wallace’o 
prakalbų, taipgi sužiniai už
tyli apie čia ruošiamas pra
kalbas.

Demokratinė liaudis, visi, 
kuriems brangi laisvė, turi 
patys veikti. Reikia ruoštis į 
tas prakalbas, stoti į Politinio 
Veikimo Komitetą (PAC), 
kur yra mokestis tik $1 ir kas 
mėnesis gauni laikraštuką, 
kuris suteikia įvairių informa
cijų apie susirinkimus ir ki
tokia veikla.

Visi, kam tik galima, sten
kitės nuvykti į New Haveną 
ir išgirsti Wallace’o kalbą* 
trečiadienį, 8 d. spalių, 8:30 
vai. vakare, New Haven Are
noje, kur įvyksfa šios svarbios 
prakalbos. Aš Dalyvausiu.

Nesijausite ramia sąžine, 
kol negausite Laisvei naujo 
skaitytojo laike šio vajaus. 
Visi apšvietą branginanti 
žmonės darbuojasi gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų. 
Ką jūs darote?

“Viršutine tarnaitė pagaliau atsakė.

Miestas Svarsto Savo
Neapy kantas

straipsnį apie 
kuris negra- 
tą miestą.

pirmą kartą

Nėra nei vienos pasauly
je šalies, kuri savo litera
tūroj neturėtų panašių žo
džių i garsaus ir mylimo 
Škotijos poeto, Robert 
Burns, kuris sakė — “jeigu 
tik žmonės matytų save, 
kaip kiti juos mato.” Pra
eitais metais Minneapolis, 
Minnesota valst. (didžiau
sias miestas rajone, pa
vadintas “pasaulio duonos 
pintine”) turėjo progos ma
tyti save kaip kiti jį matė. 
Pašalinis žmogus, puikiai 
apsipažinęs su tarpgrupi
niais santykiais Suv. Valsti
jose, parašė 
Minneapolis, 
žiai perstatė

Straipsnis
pasirodė žurnale Common 
Ground, leidinys Common 
Council for American Uni
ty. ^Vienas Minneapolio 
laikraštis padarė sutrauką 
straipsnio ir atspausdino, ir 
Minneapolio vyrai ir mote
rys skaitė sekamą —

“Žmogus galėtų tikrai 
sakyti, kad Minneapolis yra 
anti-semitizmo sostinė Suv. 
Valstijose... Kiek teko ži
noti, Minneapolis yra vie
nintelis miestas Suv. Vals
tijose, kur žydai, praktika 
ir papročiu, netinkami na
rystei į... vietines Kiwanis, 
Rotary, Lions ir Toastmas
ters organizacijas... neL 
Automobilių Kliubas Min-j 
neapolis nepriima žydų į 
narius.”

Minneapolio vyrai ir mo
terys pradėjo viens kito 
klausti, kaip tokia padėtis 
galėjo išsivystyti ’ viename 
iš didžiausių miestų prog- 
resyviškiausioje valstijoje 
vidur-vakaruose? Tarpe šių 
piliečių buvo daug, kurie 
jau žinojo apie diskrimina
cijas, praktikuojamas ne 
tik prieš brolius amerikie
čius, kurie buvo žydai, bet 
prieš japonus-amerikiečius, 
indijonus (Amerikos), neg
rus, katalikus, ir net pro- 
testonus. Ir tiė piliečiai rė
mė Committee on Hurpan 
Relations, kurį įsteigė jau
nas drąsus majoras Hubert 
H. Humphrey.

Kada Committee on Hu-^ 
man Relations paskyrė ko
mitetus spręsti, kokią legis- 
latūrą remti ir kokius butų 
klausimus išrieti, tada mie
sto laikraštis skelbė su
trauką apie Minneapolį kai
po “sostinę anti-semitizmo 
Suv. Valstijose.” Minųeapo- 
lio žmonės pradėjo domėtis, 
ką žmonės apie jučs galvo
jo. Pradėjo kalbėti žmonės, 
kuriems rūpėjo miesto re-> 
putacija, kuriems straips
nis nepatiko, ir kurie neži
nojo, kad tokios diskrimi
nacijos buvo praktikuoja
mos. x
, Majorų. Committee o n 
Human Relations buvo už-

interesuotas ir nutarė už
klausti savo gyventojų — 
biznierių, šeimininkių, pa
prastų darbininkų, steno- 
grafių, advokatų, visų,—ką 
jie galvojo apie mažumų 
problemas. 900 darbininkų 
stojo .darban, iš kurių 600 
lankė namus su klausimais; 
šie žmonės atstovavo daug 
rasių ir tikybų.

Speciales radio progra
mos su parama vietinių ir 
tautinių įstaigų, kurios ak-, 
tyviai dalyvavo kovoje dėl 
demokratijos visiems ame
rikiečiams, prisidėjo prie 
miešto pastangų surasti 
priežastį neapykantos ir fa
natiškumo. Šios programos 
pavadintos “Neither Free 
Nor Equal” ir dramatizavo 
diskriminacijas darbe, biz
nyje net ir bažnyčiose-, ku
rios nepriėmė įvairių rasių. 
Incidentus — vardų nemi
nėjo — pristatė įvairios į- 
staigos, kurios kooperavo 
su radio
laikraščiais, 
klausytojas 
klausydamas programos. 
Pabaigoje liepos men., kada 
paskutinė programa buvo 
transliuojama, Minneapolis 
vis vedė savo tyrinėjimą. 
Visi faktai ir problemos 
bus perstatyta Minneapolio 
žmonėms.

“Tikime”, sakė rhajoras 
Humphrey, “kad Minneapo
lio žmonės stos prieš dis
kriminaciją darbuose. Esa
me trečias miestas Suv. 
Valstijose pravesti
employment practice” įsta
tymą. Esame pirmas mies
tas paskirti komisiją vyk
dyti įstatymą. Bet tai tik

programomis ir
Ne vie nas 

save pažino,

“fair
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Fotografas

Detroito Žinios
KĄ SAKĖ FORDO 
DARBININKAS

Susitikau aną vakarą Fordo 
darbininką. Pradėjome kal
bėti įvairiais klausimais. Pa
lietėme būsimus rinkimus, 
aukštų kainų klausimą ir ki
tus dalykus.

Mano pažįstamas buvo su
sirūpinęs daugiausiai vienu 
klausimu, tai yra, savo unijos 
konvencija, kuri įvyks Atlan
tic City lapkričio 10 d. Jis 
klausia manęs, ar aš pažįstu 
lietuvių, dirbančių Fordui. Jei 
taip, tai, sako, “pasakyk 
jiems, kad lankytų susirinki
mus ir padėtų mums “; 
nyti” uniją nuo tokių 
Walter Reuther.’’

Toliau mano draugas 
pradėjo pasakoti, kaip 
th e r tarnauja ne darbinin
kams, bet kompanijoms. Jis 
stoja už “speed-up” sistemą, 
kuri darbininko sveikatą pa
kerta ir kuri veda prie be
darbės. nes kada darbininkai 
skubiai dirbdami pridirba 
produktų, tada dirbtuvės už
sidaro.

Jis man pasakojo ir kitus 
Reutherio griekus, bet jų visų 
čia negaliu išdėstyti, tik atsi
skirdamas su savo draugu pri
žadėjau paraginti pas Fordą 
dirbančius lietuvius /būti ge
rais unijistais ir lankyti uni
jų susirinkimus, ir pamaniau, 
kad bus geriausiai parašyti j l 
laikrašti. Dabar, prieš auto- į 
mobilių darbininkų konvenci- į 
ją, eis rinkimai delegatų, tad I truos

apkly- 
i, kaip

man
Reu-

kurie 
Vėliau 

rems iš

kurients 
CIO pa- 

Senatorius 
narys Pack- 
United Auto 
Tracy Doll, 

CIO Council
narys Hudson 

(UAW-C10), ir 
Edwards, dabar- 

Tarybos prezi-

penki nusitarė vėl kandida
tuoti.

Apart unijistų, kuriems už
tikrinta organizuotų darbi
ninkų parama, nekurie kandi
datuoja pirmu kartu, pasitikė
dami, kad unijos juos indor- 
suos prieš rinkimus, 
įvyks lapkričio 4-tą. 
pasirodys, ar unijos 
jų bent vieną ar ne.

Trys CIO nariai, 
jau dabar užtikrinta 
rama, yra šie: 
Stanley Nowak, 
ard Local 190, 
Workers, CIO; 
Wayne County 
prezidentas, 
Local 154 
adv. George 
tines Miesto
dentas ir narys West Side Loc 
al 174 (UAW-CIO).

Už šiuos tris kandidatus 
smarkiai darbuojasi CIO uni
jos.

AFL unija užtikrino para
mą savo dviem nariam, bū
tent: dabartinis kaunsilmanas 
Fred Castator, narys Amalg
amated Ass’n of Street Elec
tric Railway & Motor Coach 
Employees (AFL), ir James 
Gibson, vice-prezidentas De
troit & Wayne County Feder
ation of Labor, narys Elevator 
Constructors LocaJ 36. Jis 
yra to lokalo biznio mana- 
džeris.

Manoma, 
į. i praėjus abi 

visas

kad nominacijoms 
unijos susikoncen- 
jėgas, kad išnn- 

bus svarbu rinkti tokius de- į •<us unijištus į Miesto Tary
bą. Prie to einama ir numa
toma, kad abi unijos nusitars 
veikti išvien.

Gerai susiorientavus visiems 
pažangiems piliečiams, numa
toma proga išrinkti į Miesto 
Tarybą tokius narius, kurie 
kovos už darbo žmonių rei
kalus. Reikia tik visiems pi
liečiams suprasti, kaip svar
bu turėti miesto valdžioj pa
žangius žmones, šiek tiek pa
dirbėti nuo dabar iki rinkimų. 
Svarbu taipgi dalyvauti no
minacijose spalių (Oct.) 7 d. 
Raginu visus lietuvius kiek 
galint pasidarbuoti. Unijistas.

. >

legatus, kurie žino Reutherio 
ir jo draugų darbus ii’ žino, 
už kuriuos balsuoti.

Visi žinome gerai, kad uni
ja'ant tiek bus gera, ant kįek 
eiliniai pariai lankys susirin
kimus ir patys unijos reikalus 
svarstys. Tad visi Fordo dar
bininkai, paskaitę šį mano pa
raginimą, nusitarkite būti ge
rais unijistais ir lankykite su
sirinkimus.

Šapos Darbininkas.

Proga Išrinkti Darbininkam 
Pritariančius į Miesto Tarybą 

. Organizuoti darbininkai— 
abiejų unijų, CIO ir AFL, na
riai — numato, kad ateinan
čiuose rinkimuose, kada bus 
renkami Miesto 
rlai, bus tikrai 
išrinkti nemažą 
žangių žmonių.
nių Miesto Tarybos narių ne
mažas skaitlius šį 
kandidatuoja: vieni 
aštrios kritikos iš 
vienas dėl s^atvės, kitas kan
didatuoja į majorus. Iš devy
nių kaunsiĮmanų tik keturi ar

Tarybos na- 
puiki proga 
skaitlių pa
ls dabarti-

kartą ne
susilaukė

•piliečių,

pradžia. Minneapolis pilie
čiai tik pradėjo pastangas 
padaryti Minneapolį demo
kratiškiausiu miestu Suv.
Valstijose. FLIS.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
j

Brooklyn 11, N. V.
Tel. EVergreen 8-9770

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS-PRESERKOS
Prie Suknelių 

Nuolatinis Darbas, gera alga.
NEW PARIS DRESS SHOP

1514—70th ST., BROOKLYN, N. Y.
BEnsonhurst 6-6324.

(227)

OPERATORĖS
, Paprastos siuvėjos ir apkarpyto jos.

Vien tik patyrusios operatorės tesikreipkite. 
Nuolatinis Darbas.

L. NACHMAN & SON, Inc.
1307 MARKET ST., PHILADELPHIA, PA.

(227)’

KARIELIŲ VARSTYTOJOS / 
PATYRUSIOS PRIE TEATRAM DARBO 

GERA ALGA 
Kreipkitės

KARINSKA
23 EAST 56TH ST., N. Y. C.

(228)

PATYRUSIOS OPERATORĖS
Prie Bliuskučių 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas 
ACME BLOUSES CO.

147 ROEBLING ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(228)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUPERINTENDENT
$100.00 j mėnesį, pridedant 4 kambarių 
apartmentą. šešių aukščių apartmentinis na
mas Williamsburgh sekcijoje. Garu apšildo

mas. Šaukite savininką. SOUTH 8-6243.
(226)

DELIKATESŲ PARDAVĖJAS 
Turi mokėti prirengti mėsą ir salads. 

Su paliudijimu.
BARRACK’S DELICATESSEN

111 GREENE AVE., BROOKLYN.
(•228)

New York. — Kapitalis
tas Ed. R. Stettinius, buvęs 
Amerikos valstybės sekre
torius, ketina įvesdint mi- 
lioną dolerių į tam tikrų 
pramonių išvystymą Libe
rijoj, negriškoje Afrikos 
respublikoje.

PRANEŠIMAS
BOSTON, MASS.

Pranešimas Bostono apylinkei. Yra 
rengiamas trijų tautų koncertas: 
lietuvių, latvių ir estų, — subatos 
vakare, November 8, 1947, Munici- 
pas Hall, Broadway, So. Boston. 
Mass. Bus puikus koncertas, nes 
dalyvaus vienas iš žymiausių estonų 
pianistas Vladimir Padva. Bus ir 
daugiau gerų dainininkų ir chorų. 
Todėl prašom Bostono apylinkėj 
nieko nerengti tą ęlieną. — Rengi
mo Komisija. (227-8)*

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

wbiiiimim

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

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT 
' 411 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves-Į į 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- , 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-|Kį 
rikoniškais. Rei-j.f J 
kalui esant IF * jįjĮk M 
padidinu toki o J 
dydžio, kokio pa- V 
geidaujama. Tai- 
pogi atmallavoju 
įvairiopa spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. Gl^nmore 5-6191

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN'S

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN4* IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-9612

OilIlIlUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Matthew AJ 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DUIEKTORIU8

426 LĄFAYETTE STR., j 
Newark, N. J. | 
Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojant Akiį, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs, Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL
‘ LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVLAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
459 Brooklyn, N. Y.

Telefonas E\> 4-869d

5 pusi.y Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Rugs.. 30, 1947
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Nuostolingas Gaisras 
New Yorko Uoste

Šestblika gaisragesių buvo 
, pridusinti dūmais ar kitaip 

kaip sužeisti užsikarus didžiu
liam. gaisrui Grace Line prie-
plaukose prie North River ir | šeštadienio vakaro 6-tą vai., 
loth St. Gaisras nesuvaldo- j spalių 4-tą, Laisvės salėje, 
mai pleškėjo per penkias va-1
landas, nors buvo iššaukta 15 Prašome įsitėmyti, kad va- 
gaisragesių kompanijų jo ge- karionei tikietus visi privalo-

šimtu
nuo

sū
ri ū-

sinti. Dirbo su apie 
aparatų nuo sausžemio ir 
upės.

Visa 57-ji prieplauka 
naikinta. Ugnyje išėjo
mais ir daug ten sukrautų 
prekių, tarpe kitko 800 “be
lų” medvilnės. Nuostolių pa
daręs $5,000,000 sumai.

Oras Buvo Sužiemėjęs
Praėjusį šeštadienį New 

Yorke temperatūra buvo nu
puolusi iki 41 laipsnio. Sek
madienį buvo biskį šilčiau — 
šalčiausiu laiku 45, šilčiausiu 
59 laipsniai. Pirmadienio 
priešpiečio 10 valandą jau 
buvo 65 laipsniai šilumos 
kieme, prie Laisvės namo sie
nos—sugrįžo ruduo. Anomis 
dienomis laukėme sniego.

Iš Kriaučių Susirinkimo

b Ci
st i- 
rc- 
ant

Rugsėjo 24-tą Įvyko kriau
čių 54-to skyriaus susirinki
mas. Buvo kriaučiais skaitlin
gas. Ir visi rimtai tėmijo su
sirinkimo eigą.

Raportą iš atsibuvusios CIO 
konvencijos davė Ch. Kundro
tas ir J. Nalivaika. Jų rapor
tas buvo geras ir kriaučiams 
aiškus. Delegatai pranešė ge
rų rezultatų, siekiančių prie 
vienybės CIO ir Federacijos 
unijų. Reakcininkų ^puolimas 
ant organizacijų gali prives
ti prie vienybės abiejų mūsų 
unijų. Darbininkams tai 
tų labai sveika, suteiktų 
prybės prieš Tafto ir kitų 
akcininkų daromus bilius 
unijų.

Laiškas iš Kapų
Matijošaitis atrašęs laišką 

Keleivio redakcijai iš ameri
kiečių zonos Vokietijoje, pra
šydamas, kad jo laišką per
duotų lietuvių kriaučių 54- 
tam skyriui. Sekretorius tą 
jo laišką susirinkime perskai
tė. Jis prašo kriaučių, kad 
jam pagelbėtų atvažiuoti į 
Ameriką. O 1934-5 metais 
buvo pranešimų, kad Matijo
šaitis yra miręs Lietuvoje, dar 
prie’ Smetonos valdžios, čia 
jau kriaučiams atrodo į stebu
klus ir kad kur nors yra me
lagingi šuniukai pakasti.

Vienas dalykas yra žinomas 
’-visi laiškai turi būti atsiųs
ti į lokalo pildomąją tarybą. 
Ten visi būna perskaityti. Ka
tras yra reikalingas, tą per
duoda lokalo susirinkimui, o 
kurie netinkami lokalui, tokie 
laiškai eina į gurbą. O Mati- 
jošaičio laiškas iš Keleivio pa
stogės ištrauktas iš kišeniaus 
ir perskaitytas sekretoriaus 
pačiame susirinkime, be pild. 
tarybos. Ar nebus Jono ir 
Strazduko nauja politika prieš 
demokratinius kriaUČius. Ka
dangi . socialistai , praranda 
darbininkų pasitikėjimą, tai 
reikia ir už britvos griebtis. 
Kad socialistai netenka dar
bininkų pasitikėjimo, tą pa
tvirtino praėjusiame kriaučių 
susirinkime ir socialistas Vai
tukaitis. Sako, gerbiamieji 
kriaučiai ir kriučkos, mes ne
ieškokime Amerikoje tokių 
valdininkų socialistų, kokius 
turi darbininkai Anglijoje, 

• kad nereikėtų ir mums, Ame
rikoje, susivaržius pilvus 
dirbti.

Kas Yra Tas Matijošaitis
Ne vį^i kriaučiai gal žino 

ir nekurie yra pamiršę tą da
lyką. 1920 metais lietuvių 
kriaučių 54-tas skyrius pa-

Prašome į Svečius
Visi Lietuvių Komunistų 

visi prieteliaj irKlubo nariai, 
visi kiti gerų pramogų mėgė
jai kviečiami 
su bankietą,

atvykti Į mū- 
jvyksiantį šio

•te gauti iš anksto, nes Lais
vės salėje vieta yra ribota. 
Galime kviesti tiktai tiek sve-

Kultūrinis Centras

dalykų pa
imkite 
namas

Kol nupirkimas namo nėra 
formaliai atliktas, negalime 
nurodyti vietos ir namo ko
kybės. Nes vis dar eina de
rybos dėl kainos ir tuo kartu 
eina visapusiškas 
tyrimas. Tačiau, 
tikrą faktą, jog 
nupirktas.

Paramos reikia 
some ją teikti be jokio atidė
liojimo. Prašome pirkti namo 
bendrovės šėrus ir prašome 
pirkti po keletą jų. Taipgi 
labai yra reikalinga parama 
paskolomis. Skolinkite po 
kiek išgalite. Už paskolas bus 

kaip 
bus

greit ir pra-

tris 
dar

čia at važi a- 
darbininkus.
iš kur at

Matijošaitis
negyvas, bet

siuntė į Tarybų Sąjungą 
biznierius kriaučius ir 
jiems Įteikė $500 ant adatų. 
Biznieriais buvo Z. Matijo
šaitis, Mišiūnas. Trečio pa
vardę pamiršau.

Nuvykę į Tarybų Sąjungą, 
jie pradėjo teirautis atidaryti 
platų kliaučių biznį. Tarybų 
Sąjungos vyriausybininkai pa
sikvietė pas save tuos tris biz
nierius ir jiems pareiškė: Vy
rai, mūsų piliečiai liejo krau
ją ir gyvastis aukojo nusikra
tyti kapitalizmo ir 1 carizmo 
nuo savo pečių, o jūs kaip tik 
su tokia sistema 
vote išnaudoti 
Važiuokite atgal, 
važiavote.

Kaip nebūtų, 
yra gyvas ar 
socialistai bando sau -darytis 
kapitalo pajuokdami Tarybų 
Sąjungą, kad Matijošaitis tu
rėjo bėgti “iš savo rojaus.” 
Ar tas rojus yra geras, ar 
blogas, į tą pažiūra priklau
so nuo kiekvieno klasinės pa
dėties ir susipratimo. Bet 
šiandien mes matome ,kad to 
rojaus pėdomis seka visa Eu
ropa. Veržiasi didžiausi strei
kai ir didžiausi klasiniai mū
šiai eina visoje Europoje: 
Italijoje, Graikijoje ir kituo
se kraštuose, taipgi didelėje 
dalyje Azijos — Chinijoje ir 
kituose kraštuose — darbinin
kai nori išsigelbėti iš .reakci
jos nagų. Net mūsų Mar- 
^hallo ir Trumano duodamieji 
reakcininkams mūsų taksais 
sumokėti doleriai negali su
stabdyti Europos darbininkų 
reikalavimų valdytis taip, 
kaip didžiumai šalies gyven
tojų — darbo žmonėms—pa
tinka. ✓

Kriaučiai Ma'tijošaičio laiš
ką, perduotą kriaučiams per 
Keleivio redakciją, paliko pil- 
domajai tarybai pasiteirauti 
aiškesnių žinių. Kadangi Ke- 
vyje būna daug laiškų ir 
raštų propagandai prieš* de
mokratinius žmones, tai kriau
čiai nenori tikėti.- *Jau netoli 
metai prabėgo, kaip Keleivyje 
buvo rašyta, būk iš kriaučių 
sumokėtų dešimtinių asesmen- 
tų . Europos nukentėjusiems 
žmonėms gausią ir lietuviai, 
bet nieko panašaus nesigirdi.

Delegato raportas iš dirbtu
vių stovio sakė, kad kriaučiai 
dar smarkiai dirba. Delega
tas .liepė nenustoti vilties, jei
gu vienoje ar kitoje dirbtuvė
je darbai sumažės. Sako, rei
kia turėti mintyje, kad sezo
nas keičiasi ir darbai suma
žėja. J. Stakvilevičius. 

čių, kiek galima vienu kartu 
susodinti. Dėl to ir taip pat 
dėl brangumo maisto turime 
tikrai žinoti iš anksto, kiek tu
rėsime svečių. Kalakutienos 
vakarienės, su alumi prie va
karienės, kaina $2. Tik tokia 
dėl to, kad nepastotų kelio 
mažesnių išteklių žmonėms.

Tikimės dėka jūsų*koopera
cijos turėti * gražų ir sėkmin
gą pobūvį.

L. K. Kliubo Komisija.

mokamas antras nuošimtis pa
lūkanų.

Kita problema—tai perkėli
mas Laisvės spaustuvės į nau
ją namą. Tam reikalui rei
kia aukų. I Bet tai auka pa
čiai Laisvei.

Į mūsų atsišaukimą greitos 
paramos atsiliepė sekanti as
menys :

L. Tilvikas iš Easton, Pa., 
prisiuntė $1,000 paskolos. 
Abekienė iš Chicago, Ilk, pri
siuntė $500 paskolos. George 
Šidlauskas iš Hudson, Mass., 
prisiuntė $500 paskolos. Atėjo 
daug pažadų pirkti serų ir 
duoti paskolos, bet iki spalių 
1 dienos nenori judinti ban
kuose pinigų, kad nesusiga
dintų procentai. Po spalio 1 
tikimės stambių įplaukų.
Iš Pittsburgh o gavome gra

žų laiškelį, prašome pasi
skaityti.

I 

Gerbiamieji!
Skaičiau pranešimą Laisvė

je apie namo pirkimą, kurį 
brooklyniečiai jau turi apžiū
rėję ir jau tikrai pirks, tik 
reikia pinigų. Aš kalbėjau su 
drg. Lekavičium ir kitais, kad 
kaip nors prisidėjus prie na
mo pirkimo iš pittsburghie- 
čių pusės. Aš ir dar keli kiti 
draugai paimsim po kokį šėrą 
ir tuo reikalu bandysime kiek 
plačiau tarpe savųjų pasikal
bėti dėl tos paramos, šį pra
nešimą darau, kad žinotumėt, 
jog ir mes', pittsburghiečiai, 
pritariam brooklyniečių drau
gų darbui namo įsigijime, iV 
pagelbesime, kiek galima.

Draugiškai,
J. K. Mažukna.

Subruskime visur. Kai pir
kimas bus užbaigtas, tuojau 
paskelbsime viską smulkme
niškai. 'Aišku, iada tuojau 
reikės stambių sumų pinigų. 
Taigi nesivėluokite su para
ma.

Namo Pirkimo Komitetas.

Newyorkietis Jacob Cohen, 
: nuė-81 metų ,apsilpęs vienas 

jęs madynėn ir prigėręs.

gy- 
St.,

Anna Stepšis, 60 metų, 
venusi 387 Berriman 
Brooklyne, miVe rugsėjo 28-tą, 
namie.; Pašarvota namie, po 
virš minėtu antrašu. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, spalių 
1-mą, šv. Jono kapinėse. Lai
dotuvių pareigas eina grabo- 
rius Juozas Garšva, 231 Bed
ford Ave.

Paliko nuliūdime vyrą SyL 
vestrą, sūnų, dukterį, anūką 
ir seserį. • 1

PRANEŠIMAS
EAST NEW YORK

Išgirskite Darbininkų Atstojus.
East New York Community, Cen

ter rengia masinį mitingą, prisiren
gimui ateinačių rinkimų. Šiam mi
tingui kalbėtojais Užkviesta pažan
gieji darbininkų atstovai: Kongres- 
manas Vito Marcantonio ir East 
New Yorkiečiai, New Yorko valsti
jos seimelio atstovai: Assemblyme- 
nas Samuel Kaplan ir Senatorius 
Kennet Shebel. Taipgi bus ir dau
giau pažangių kalbėtojų. Mitingas 
įvyks šio trečiadienio vakrfrą, tai 
yra pirmą dieną spalio Thomas Jef
ferson High School Auditorijoj ant 
Pennsylvania Avenue, tarp Blake 
ir Dumont Avenues. Prasidės 8 v. 
v. Įžanga nemokama. — M. 'Stako- 
vas. (227-8)

Laisvės Traukinį Matė 
Tūkstančiai Žmonių 

r“‘ .........
Dviemis dienomis buvusi 

Grand Central stotyje Free
dom Train, vežantį parodai 
svarbius mūsų šalies doku
mentus, matė virš desėtkas 
tūkstančių žmonių. Protarpiais 
buvo ilgos lįnijos laukiančių. 
Kiti tūkstančiai lankė trauki
nį jam vėliau stovint Brook- 
lyne ir Jamaicoje. Paskutinę 
traukinio parodos dieną, 30- 
tą, traukinis matomas ant. 
12-tų trakių Van Nest New 
Haven Railroad stotyje, 
Bronx.

Primušė Žmoną
Stephen Rao, brook lyn ietis, 

37 metų, tėvas keturių vaikų, 
pavojingai primušęs savo 
žmoną jai miegant. ,Vaikai, 
15, 14 ir 13 metų, miegojo 
kitame kambaryje, negirdėjo 
atakos. Mažiausioji 15 mėne
sių dukrytė miegojo gretai 
mušamos motinos. Mušeiką 
vyrą sulaikė teismui be kau
cijos.

Raudonasis Kryžius prašė 
moterų savanoriai talkinin
kauti kaipo Gray Ladies ve
teranų ir civiliniams ligoninė
se. • Joms lavinti specialč 
klasė pradės pamokas spalių 
6-tą.

Susirinkimas
EAST NEW YORK

LDS 13-tos ir ALDLD 185-tos 
kuopų bendras susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, October 2, bus pas 
Misevičius, 115 Montague Ave. Pra
sidės 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
susirinkite, nes yra daug svarbių 
reikalų* aptarimui. *

(Nepamirškite pasitart Laisvės 
vajaus reikalu). (227-8)

brooklynTn. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antrą dieną spalio Laisvės 
svetainėj, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Visi nariai pasistengkite 
atsilankyti ir pasirhokėt, kad nesu- 
sispenduotumet. Taipgi visi turėki
te mintyj, kad dabartiniu laiku ei
na LDS vajus naujų narių gavimui, 
tai pasistengkite atsivest ir prira
šyt į mūsų kuopą. Susirinkimo pra
džia 7:30 v. 'v.—-M. Stakovas, prot. 
sekr. (227-8)

REIKALAVIMAI
Reikalinga porai ’savaičių mote

riškė prižiūrėti mergaitę 8 mėnesių. 
Motina serga ir manoma, kad už 
poros savaičių pasveiks. Dėl sąlygų 
susitarsime. Prašome tuojau kreip
tis: Jonas Gurklys, 399 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. (226-228)

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

Peter

Paul Gustas Funeral Home, 
'inc.

. 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves iiUo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, dideJis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

. • 1 U. 4*

'’Tkm ® <s jo o® oBiinai rohcijos Pne
. Ekspreso Stočių 

Prieš Pikietuotojus
Railway Express Agentūros 

darbininkams pradėjus masi
niai pikietuoti, j streiko sri
tis, prie stočių, pasiųsta bū
riai policijos.

Darbininkai, nariai AFL 
Teamsters UnijDs Lokalo 808, 
jau baigia antrą savaitę strei
ko.' Iš pradžių statė tik po 
porą pikietuotojų prie stočių. 
Bosams bandant dirbti su 
streiklaužiais, centralines sto
tis pradėjo pikietuoti masi
niai.

Sustreikavus apie penkiems 
tūkstančiams draiverių ir 
jiems padėjėjų, firma turėjo 
atleisti ir apie 7,000 kitų dar
bininkų.

Unija reikalauja 40 valan
dų darbo savaitės be numa
žinimo mokesties. Pirm strei
ko dirbo 4 4 valandas.

Patinka Laisves
Radio Programos

Girdėjau Laisvės Radio Klu
bo programą sekmadienio Vy
to 10:30, iš stoties WBYN. 
Mums labai patinka. O labiau
siai patiko Suzannos Kazoky- 
tės gražus dainavimas. Būtų 
malonu ir daugiau jos gražių 
dainų girdėti.

O. Kviekienė,
New Hyde Park.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergrccn 4-0203

Valandos:

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

'Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
k

Kvepiančiai keptos ir virtos 
. mėsos valgiai. Taipgi dar- 

k _ žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PetCF
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Svečiai
Rugsėjo 27-tą Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimo Centro 
Valdyba turėjo savo posėdį. Į 
jį buvo suvykę visi valdybos 
nariai. Iš toliau: daktaras 
M. D. Palevieius iš Detroito, 
daktaras - kvotėjas; pirmasis 
vice-prezidentas Antafias Va
saris iš Brockton-Montello; 
antrasis vice-prezidentas Al
dona Povelonis iš Chicagos, 
iždo globėjas Stasys Kuzmic
kas iš Shenandoah, Pa. Taip
gi dalyvavo vietiniai: prez. 
J. Gasiūnas, sekr. J. Siurba, 
ižd. J. Weiss, iždo globėjai’ 
Alda Orman ir Katrina Petri- 
kienė, LDS Veikimo ir Jauni
mo Komiteto sekretorius John 
Orman. >

Valdyba nutarė daug svar
baus, daug naujo, bet tai jie 
patys praneš nariams ir vi
suomenei LDS organe Tiesoje.,

Svečiai ta proga taipgi ap
lanke ir Laisvės įstaigą.

Pradėti darbai statybai nau
jo gyvenamų namų projekto, 
Amsterdam Houses, prie W. 
61 st St. ir Amsterdam Ave., 
New Yorke.

Jamaica paštas atsišaukė į 
turinčius tuščių garadžių pa
siūlyti jiems per centralinį 
paštą, New Yorke.

TONY’S
UP-TO-DATE ' 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

• — Hfl —— Nil —• IMI —— Ml —- NM — *1 — M —— M — M —— M M —’NH — M M ——H —ag

i Sofa Cushions-Paduškos i
Į PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į1 Į Už $3.75 KIEKVIENA j
| t Sėdynių Dugnai | 
! PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE ! 
į Už $12.00 • • j
j šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. [

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

Religijįniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
, nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

-7---------- yr---- “— ----------------------------------- :----------------
6 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Antr., Rugs. 30, 1947

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumaį ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos. j

Taipgi Links ir Pendants
i

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Tunelių Kasėjai 
Eis į Streiką už 
Pakėlimą Mokesties

Brooklyno - Battery tunelio 
darbininkai, nariai AFL Com
pressed |Air and Tunnel Work
ers Unijos Lokalo 147-to, įga- 
li-avo savo viršininkus skelbti 
streiką už pakėlimą mokesties 
po $2 per dieną. Susirinkime, 
kuriame nutarta streikuoti, 
dalyvavo 800 iš tūkstančio lo
kalo narių. įvyko sekmadie
nį, Manhattan Plaza, New 
Yorke.

Buvęs St. Luke Reformed 
bažnyčios pastatas, 55 Sutton 
'St., prie Meeker Ave., Brook
lyne, parapijiečiams išsiskirs
čius subankrutavęs, dabar 
parduotas tūlam klubui — 
aludei su dviem barais.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

♦




