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Tebegieda Savo. 
Fašistinis Asilas. 
Stevens ir Eisler. 
Melas per Akis. 
Obuolis ir Kirmėlė, 

Rašo A. BIMBA

Po ilgo tylėjimo vėl pra
bilo Lindbergas. Jis sakosi 
buvęs teisus prieš karą; kai sa
kęs, kad Amerikai nereikia ei
ti pries Hitlerį. Dabar, sako, 
žiūrėkite, kokia ten smala 
verda.

Lindbergui. gaila Hitlerio. 
&Bet jis nėra vienas: argi Hit- 

va a n ai/v am r) n mnol al/i Oilerio nepasigenda mūsiškiai 
Šimučiai, Urbonavičiai, Gri
gaičiai ir Tysliavos? Jie Visi 
teigia, kad Rooseveltas pada
ręs baisią klaidą^ susidedamas 

x su Stalinu prieš Hitlerį. v

pateikia 
Jis ten 
Jam , ir 
giesme- 

sod-

“Padangės Aras” 
eilėraštį apie Lietuvą, 
nieko nebesuranda. 
“paukščių 'skambios
lės nutilo seniai,” ir 
nuošė darbščios bitelės išnyko 
visai,” ir “nebeliūliuoja rugių 
ir kviečių, it marės, laukai.” 
Dar blogiau: Lietuvoje “nebe
skamba auksinės dainelės 
meilių seselių,” nes ten “ne
bėra jaunimo skaistaveidžio, 

k lietuvių tikrų” ir tt. (Am.
k Lietuvis, rugp. 28 d.)

Tai ne poeto dainavimas, 
\ bet fašistinio asilo sėdėjimas. 

Lietuvoje pilna ir paukščių 
, skambių dainelių, ir darbščio

sios bitejės medų teberenka, 
ir jauninto, tikrų lietuvių, pil
nos mokyklos.

Dar taip visiškai neseniai 
žymiausiu koYnunistą vadu ir 

' “Kominterno agentu” buvo 
Eisler. Dabar staiga Eislerio 
vardas nustojo skambėjęs ko
mercinėje spaudoje. Bet jau 
atsirado Stevens, kuris visus 
Amerikos komunistus valdąs 
ir komanduojąs!

Nesąmonė nuo pradžios iki 
vfgalo. Amerikos komunistų 

vadai žinomi: Komunistą Par
tijos pirmininku yra , William 
Z. Foster, sekretorium Eugene 
Dennis.

★ ★ ★
Vienas klerikalinis pakvai

šėlis rašo: -’*■ .
• “Lietuvoje kunigam už

drausta lankyti sergančius ir 
mirštančius ligonius, ir jiem 
teikti šv. Sakramentus. Mirš
tantiem šv Sakramentų sutei
kimas prilygintas valstybės iš
davimui. Už tokį ‘nusikaiti
mą* kunigas ne tik išsiunčia
mas 10-15 metų vergo dar
bams į Sibirą, bet gali būti ir 

‘ vietoje baudžiamas mirties 
bausmę (Draugas, rugs; 1 d.).

Gryniausias melas per akis. 
Lietuvoje kunigams nedrau- 

ą džiama eiti bažnytines ir re- 
u’/ Jigines pareigas. Jiems tik už

drausta politikauti ir bažnyčią 
panaudoti priešvalstybinei vei
klai. Kbrie dvasininkai to po- 
tvarkio prisilaiko, tiems \ nė 

fe ■ plaukas nuo galvos nenukrin-

★ ★ ★
Naujienų kaimynas Draugas 

sako, kad Francūzlja eina velr 
■ niop 

tai.
rodę “obuolio viduryje atsira
dusi

Ir už tai kalti ąocialis- 
Broliai' socialistai pasi-

kirmėlė.” (D., rugs. 2 
i

Jie nuvertė pirmąjį Schu
mano kabinetą, jie nuvertė 
paskui savo partijos socialisto 
Marie kabinetą. « * 1 v 

Į Tokios pat nuomonės, aiš
ku, yra Draugo redaktorius 
apie menševikų Naujienų , re

daktorių. , - ž

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
BrooMyne $8.00
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Aukštieji CIO Vadai, Kurie 
Remia Trumaną, Išduoda 
Darbininkus, — Sako Wallace

LAISVE—LIBERTY
* ♦

The Only Lithuanian DftUy
In the Eastern Statei.

427 Lorimer Street, < 
Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-8878

Metai XXXVBQL Dienraščio

SOVIETAI SUĖMĖ VAKARU AGC 
“KRIMINALISTUS,” ATSIŲSTUS Į 
SOVIETINĘ BERLYNO DALĮ,

VaršaVa. — Lenkų Darbi
ninkų (Komunistų) Partija 
pašalino buvusį savo sekre
torių Vladislavą Gomulką 
už tai, kad jis pritarė Jugo
slavijos valdovui Titui ir 
prieštaravo Komunistų Jn-' 
formacijų Biurūi, kuris pa
smerkė buržuazinę Tito po
litiką. Tačiau Gomulka pasi
lieka Lenkijos valdžioje 
kaip premjero pavaduoto
jas ir vakarinių (nuo Vokie
tijos atgautų) žemių minis
tras.

Generality Darbininkų-Ko- 
munistų, Partijos sekreto-

Bie-rium tapo Boleslavas 
rųt’as, Lenkijos preziden
tas. ',

Partijos centro komitetas 
išleido revoliuciją, kuri kri
tikuoja Gomulką ir ragina 
apvalyti komunistų eiles 
nuo socialdemokratinių ir 
buržuazinių klaidintojų.

Gomulka užgyrė rezoliu
ciją ir prisiėmė kritiką. Kal
bėdamas 800 kovingųjų ko
munistų susirinkime, jis 
prisipažino klydęs, ketino 
pasitaisyti ii šaukė visus 
kitus vengti “titiškai-jugo- 
slayiškos atskalūnystės.”

Trumanaš Praskynė Kelią Tafto-Hartley’e Įstatymui;
Jis Pats Prašė Kongresą Išlaši Įstatymą Prieš Streikus

i ■ ' ♦ •' ___

Francijos. Darbininkai Privertė 
Valdžią Pakelti Jiem Algas

Klerikalas 
iš

Paryžius.
Robertas, Schumanns, 
naujo pakviestas sųcialisto 
prezidento Vincento Aurio- 
lo, rugs. 5 d.', sudarė naują 
Francijos ministrų kabinetą 
iš klerikalu, socialistų ir ta
riamų radikalų.

Darbininkai, išeidafhi į 
skaitlingus atskirus strei
kus ir grūmodami visuoti-, 
pais > streikais, privertė 
Šchumaną iš anksto žadėti 
pakelt algas visiem darbi- 
fiinkam privačioje pramonė
je po 2,500 frankų (apie $8.- 
35) per mėnesį; ketino pri
dėt algos’ ir valdiniams dar
bininkams - tarnautojams.

Kuomet darbininkų uni
jos prispyrė pakelti algas,
tai ir socialistai sutiko. įeiti tras, ir 1.1, 

,—*------- '■------------- —------------ -
Prof. Haldane Smerkia 
Amerikonus už Karo * 
j / *’ »

Bakterijų Perinimą

į ministrų kabinetą. Pirm, 
premjgro Schumano pasiža
dėjimo dėl algų pakėlimo, 
socialistai bijojo dėtis prie 
jo valdžios, nes ją būtų pur- 
tę streikai.
Ministrų Kabineto Sudėtis 

Premjeras Schuma n a s 
taipgi užėmė ir užsienio rei
kalu ministro vietą. i

Klerikalas Johannes., Du- 
praz tapo ginkluotu jėgų 
ministru.

Socialistas Christian Pi- 
neau bus- vidaus reikalų-po- 
licijos ministras.

“Radikalas” Andre Marie 
bus premjero pavaduotojas, 
ir delegatas Jungtinėm 
Tautom; Jdtas “radikalas”, 
Rene Mayer.—- karo minis-

New York.— Henry Wal
lace, Progresyvių Partijos 
kandidatas, į ■ prezidentus, 
pirmadienį kalbėjo suvažia
vime CIO Elektrininkų, Ra
dijo Darbininkų ir Maši
nistų. Jis ypač šaukė darbi
ninkus į politinę vienybę 
prieš Tafto-Hartley’o įsta
tymą, kurį Trumanaš karš
tai vykcio, slopindamas 
streikus teisminėmis draus
mėmis - indžionkšinais. Tą 
įstatymą Trumanaš vartoja 
ir kaip įrankį pažangioms 
darbo unijoms skąldyti ir 
ardyti, sakė Wallace;

Jis karčiai smerkė Mur
ray ir kitus CIO centro va
dus, kurie remia Trumaną, 
“didžiausią streiklaužį”.

Artėjant rinkimam, Tru- 
manas nuduoda, būk jis'

priešingas < Tafto-Hartley’o 
įstatymui. Bet pats Truma- 
nas 1946 m. gegužėje įnir
tęs šaukė Kongresą išleisti 
įstatymą, kuris teismų in- 
džionkšinais ir draftąvimu 
į armiją laužytų streikus, 
pareiškė Wallace, pridurda
mas: \

— Juo aršesnis darbinin
kų priešas Trumanaš pasi
rodė su savo karine politi
ka, su Trumano mokymu, 
Marshallo planu ir su vers
tino kareiviavimo įvedimu.

CIO Elektrininkų Unijos 
suvažiavime dalyvavo 1,000 
delegatų. Jie atmetė Tru
mano piršlių politiką tokia 
balsų dauguma, kaip 6 prieš 
1. Didžioji suvažiavimo dau
guma entuziastiškai sveiki
no Wallace’ą.

Berlin. — 2,000 vokiečių 
darbininkų sovietinėje Ber
lyno dalyje įsiveržė į mies
to valdybos rūmus. Vokiš
koji tos Berlyno dalies poli
cija ir sovietiniai karininkai 
suėmė 20 vokiečių policinin
kų ir “padaužų”, kuriuos 
anglai - amerikonai atsive
dė iš savo užimtos vakari
nės Berlyno dalies. Sovietai 
karininkai sakė, jankiai ir 
anglai “sugabeno kriminali
stus į miesto valdybos rū
mus.” 26 toki tariamieji 
kriminalistai dar slapstosi 
anglų amerikonų raštinėse 
tuose rųmuose. Jie buvo su
gabenti, kad atmuštų Ber-

lyno darbininkui riuo val
dybos. /

Antradienį pranešta, kad 
Anglija, Amerika ir Frak
cija rengiasi proteatuot So-* 
vietam prieš ^įsiveržimą į 
miesto valdybos* rūmus ir 
suėmimą vakarinių polici
ninkų. Kairieji valdybos na
riai atlaikė šusirinkimą, o « 
dešinieji perbėgo į vakarinę 
Berlyno dalį, kur žada lai
kyti posėdžiai, kaip “mies-. 
to taryba.”

Rytinėje Berlyno dalyį 
vokiečiai darbininkai d< 
monstravo šaukdaini: “V 
sas Berlynas turi būti Si 
vietinėje žinyboje!”

-----------Z----------------- ;  ------------- :: "^'7* - 1 Sudegė Pažangus Chinų Gen. ' ' 
Feng, Čiang Kai-Seko Priešas

Bulgarija Pavarė Jungt. Valstijų 
Diplomatą kaip Karinį Šnipą

Sofija, Bulgariją, tas jos diplomates šnipavo; 
šakę, kad Bulgarijos val
džia “tyčia padirbo kaltini
mus” prieš Ewingą.)

Kartu suimti bulgarai 
šnipai prisipažjno, kad jie 
davinėjo^ svarbias karines 
politines ir “ ūkines žinias 
tam Amerikos konsulo pa
vaduotojui; o jis už tai at
simokėjo bulgaram šnipam 
auksu, doleriais ir brangio
mis dovanomis, kaip teigia

< Brooklyn, N. Y. -r Nu
krito karinis lėktuvas ant 
namo Bayside, Queens; žu
vo'lakūnas ir tapo užmuštos 
3 moterys, name.

Budapest, Vengrija.—Gar
susis anglų mokslininkas J. 
B. S? Haldane smerkė tuos 
amerikonų mokslinčius, ku
rie perina mirtiniausių ligų 
bakterijas kaVui. Kalbėda
mas tarptautiniame gydyto
jų suvažiavime Budapešte, 
Haldane, Londono Univer
siteto profesorius, pareiškė:

Lr Amerikonai ' specialis
tai, kurie tobulina karinės 
apkrečiamųjų ligų bakteri- , 
jas, yra lygūs žmonijos iš
davikai, kaip ir naciai, ku
rie tūkstančiais žudė kita
taučius kon'centračijos sto
vyklose. ' ? '

Haldąne, gyvybės klausi
mų profesorius Londono 
Universitete, šąukė Ameri
kos daktarus darbuotis, kad 
būtų pastojas kėlias nau
jam pasauliniam karui..

Sovietai Iškasa Daugiau 1 
Anglies,,Negu 1940 Metais

Syracuse, N. Y. •Syracuse, N. Y. — Sovie
tų Sąjungoj šiemet iškasa-; 
ma'daūgiau anglies, negu 
1940 metais; Syracuse Uni- 
versite to profesorius. Harry 
Schwartz, sovietinės pramo
nės žinovas, atranda, jog 
šiemet Sovietuose bus •pa
gaminta 185,000,000 irietriš- 
kų tonų aii^lįes, b. paskuti
niais metais pirm karo bu^ 
vo iškasta 166,000,000 tonų.

Amerikos valdžia uždrau
dė, parduot Sovietam aųg- 
liakasyklų mašineriją, kurią 
jre buvo' užsisakę.

Bet Ftancūzijoą ^socialistai 
ne iš gero tuos kabinetus var
talioja. Kol galėjd, jief. laą 
ŽČ klerikalui Šchumanui ran
kas ir padėjo iam Frančūzi- 
jos darbininkus kankinti. Bet^ 
stikilo jų partijos nariai. 
madier, Blum ir Marie eis to
liau su * klerikalais, pasiliks 

t generolais be armijos. O to- 
Jkiais generolais jie gi nenori 
liūtį. Bė*pašekėj.ų jie juk bū-

< iWashingtpn.< Washington. — Kongreso 
Neamerikinčs Veiklos Ko^ 
rfiitetas įtare> hūk “sovieti
nių šnipų” ratelis bandęs iš-s 
gauti 'ątotninių bombų sek- 

, retus. A Komitetas ; slaptai 
\klausineia vadinam, “sviet-
kus”. ' ■ ' ' -<■;'.
tų iščiulptas lemonaa^ Jie 
nebūtų naudingi nei sau, nei 
buržuazijai. . . .

M;1

Sofija, Bulgariją, — Jau; 
liepos mėnesį Bulgarija pą- 
siuntė namo Donaldą F. E- 
wihgą, Amerikos konsulo 
pavaduotoją,, kaip karinį 
šnipą, veikusį prieš bulgarų 
vyriausybę. (

Slaptoji Bulgarijos polici
ja sučiupo Ewingą. ir du 
bulgarus šnipus gatvėje, ka
da tiedu šnipai raštu jam 
įteikė savo raportus.

(Amerikofe valstybės de- [Bulgarijos Jėvynės Fronto 
par tmeptas t užginei j o, kad valdžia. ’

Sovietai Ragina Spręst Buvusių 
Italijos Kolonijų Likimą

Maskva.— Sovietų Sąjun
ga siūlė greit įušaukįi A- 
merikos, Anglijos,' Sovietų 
ir Francijos užsieninių mi
nistrų’ susirinkimą, kad nu
spręstų, kas privalo globoti 
buvusias Italijos kolonijas 
Afrikoj. Sovietai, kaip pir
miau pranešta, ragino per
vesti tas kolonijas^ Italijos 
globą,' kūpą, tačiau, prižiū-. 
retų Jungtinės Tautos.

1 ■ : A • ■ ■ ■*". ( ■' 1 ,

, (Anglija yra laikine tų ko- 
Jopilū globėja. Bet ariglai' 
h.Oti ir toliau savo globoje 
palaikyti bent rytinę LibL ’ 
jos dalį, prie Viduržemio 
Jųroę. Anglija (supranta-

riia, ir Amerika) planuoja 
sudaryti iš Libijos karinę 
stovyklą prieš Sovietų Są
jungą.

Anglija nesutinka su So
vietų siūĮymu greitai šauk
ti ketųrių ddižiųjų užsieni
nių ministrų konferenciją 
įėl buvusiųjų Italijos kolo
nijų. Neoficialiai praneša
ma, kad Apierika šiuo klau
simu eina su Anglija.
ARABAIATAKAVO 
ŽYDUS JERUZALĖJE

Jeruzalė. — Arabai ap
šaudė žydų gyvenamas vie
tas Jeruzalėje. žydai atsakė 
ugnim, iš savo pusės.

Maskva. — Garsus krikš- 
čionišk. Chinijos generolas, 
maršalai Feng-Hu-hsiang, 
67 metų, sudegė su viena 
savo dukteria laive “Pobie- 
da” Juodojoj Jūroj. Žuvo ir 
kitų žmonių. Gaisras kilo, 
kuomet atsitiktinai užside
gė judamųjų paveikslų fil
mus. (Tai -buvę paties gene
rolo Fėngo pasigamintos ir 
jo rodomos filmos.)

Gen. Feng plaukė1 sovieti
niu laivu “Pobieda” iš New 
Yorko į Sovietų Sąjungą. Iš 
ten jis būtų keliavęs į pieti
nę Aziją tartis su pabėgu
siais iš Chinijos pažangū- 
nais, Čiang Kai-šeko dikta
tūros priešais.

(Berkley, Calif. — Gene
rolo Fengo sūnus Hungchi 
lanko Californijos Universi
tetą. Sūnaus žmon^* sakę, 
gen. Fengas, būdamas Ame
rikoj pasidarė Judamuosius 
paveikslus vanden-elektrinių 
fabrikų ir kitų įrengimų. 
Gal būt, ir užsidegė laive jo 
filmos, kurias generolas

Popiežius Skelbia Mirtiną 
Kovą dėl Religijos

Roma. — Popiežius Pijus 
XII šaukė Vokietijos katali
kus rengtis “iki paskutinio 
kraujo lašo” kovoti už savo 
bažnyčios laisvę ir už kata
likišką vaikų auklėjimą. 
Popiežiaus pareiškimas bu
vo atkreiptas prieš jo vadi
namą “bedieviškąjį komu
nizmą.” Jis per radiją vo
kiškai kalbėjo katalikų iš
kilmėms Mainze, vakarinėje 
Vokietijoje. ' 1

Važiuotes Darbininkų Unij os Taryba Atmeta Trumaną
/ z • •— ------- . <

New Yprk. — CIO Va
žiuotos Darbininkų Unijos 
vykdomoji., taryba 19 balsų; 
prieš 5 atmetė Trumaną, 
Kaip kandidatą į preziden
tus šiemetiniuose finKirnub- 
se. ’ l ( '

Vykdomosios tarybos ąų- 
sirinkimas praeitą sekma
dienį New Yorke karįu pa
smerkė unijos pirmininką 
Maikį Quillą už tai, kAd jis; 
dalyvaudamas visų CIO uni-

*

Pasmerkia JJnijos PWninki Quill?, Kuris Sauvališkai
Pažadėjo, Kad Unija Remsianti “Streiklaužišk? Harry”

■vi' ■ : ' ■ ■; - f << •-/ Y-;.''
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jų taryboje Washingtbnej 
žadėjo, važiuotes Darbiniu-* 
kų Unijos paramą Trumą- > 
nui . , ■■
iQuillas visai sauvališkaų 

neatsiklausdamas f u n i j o s 
skyrių (lokalų), bandė per
mesti šią uniją į Trumano 
šalininkų stovyklą, — sako
'v . SS : i . ■ ”

rezoliucija, kurią priėmė 
vykdomoji taryba tokia di
džiule balsų dauguma.

“Indžionkšinų Harry”
Rezoliuciją , vadina Tru

maną'. “indžionkšinų Har
ris” ir sako r

•— Trumanaš atsidavė

mėgdavo rodyti, kaip spėjo. ' 
jo marti.)

Krikščionis gen. Fęng Hu- 
hsiang buvo vyriausias 
Chinijos komandierius prieš' 
japonus antrajame pasauli- & 
niartie kare. Jisai įmerkė 
vagišką, supuvusią Chiang < 
Kai-šeko valdžią; reikalavo 
ją pašalinti, o sudaryti naų7 
ją demokratinę valdžią iš J- - 
vairių tautinių ^demojprati- į. J 
nių partijų ir komunistų. c * 
Už tai Čiang Kai-šekaą U946 
m. ištrėmė gen. Fengą už- 
sienin, išsiuntė jį Amerikon ' V 
neva studijuoti vanden-elek- 
trines daryklas. Pirm iš-'•' .fa 
plaukdamas iš Amerikos, 
gen. Fengas atsišaukė į šios 
šalies valdžia, kad sustabdy
tų ,parama fašistinei Čiang «• * 
Kai-šeko'diktatūrai. / ’ .

1 ■ ........... *■' 1 ■----— ■
Karinės Lėšos Pasieks L 
$17,500,000,000 per: 
Metus, Sako Valdininkai

Washington. — Jungtinių M 
Valstijų armijos, laivyno ir ., Ji 
oro jėgoms yra. paskirta j; 
$15,250,000,000 per. 12 mene- ? J 
šių nuo šių.metų birželio 
pabaigos iki 1949 m. to me- 
nėšio pabaigos. Bet valdi
ninkai apskaičiavo, jog pey 
kitus 12 mėnesių nuo HM9 
m. birželio reikėsią išleisti . 
kariniams tikslams jau $17,- 
500,000,000.

Dabar, be kitko, yra star , 
tomą kariniai lėktuvai už' 
$2,789,000,00Q, o kitąipet 
naujų lėktuvų -statybai ture- ,-O 
šią būti paskirta«$3,303,W)r 
000.

Užsieninė Ispanijos Prekyx 
ba Kenčia Nuostolius. x
Madrid.,— Per 6 pirmuo

sius šių metų menesius Is
panija pirko prekių iš už
sienių už $218,828,000, o sa
vo produktų išvežė svetur 
parduoti tik už $180,000,000. 
Ispanijos fašistai daugiau
sia verslo turėjo su Argen
tina, Anglija ir .Jungtine-

Wall Strytd kapitalui, už
leido reakcijos tvaną ant 
darbininkų, laužė geležin
keliečių, angliakasių ir kitų 

i darbininkų streikus. Tru- 
manas ' pasirodė didesniu 
Streiklaužiu, negu bet kuris 
kitas prezidentas visoje A- 
merikoj istorijoj. Sykiu jis 
apleido kainų s kontrolę ir 
gyvenamųjų namų statybą, mis Valstijomis.
išvijo Roosevelto žmohes iš

(Tąsa 5-me posL) ORAS.-—Būsią lietaus.
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Tikrai Negarbingos Lenktynės
Prezidentas Trumahas ir vėl pasmerkė kongresinės 

komisijos ieškojimą valdžioje raudonųjų ir ,šnipų. Tai 
esanti republikonų politinė meškerė žuvavimui balsų dėl 
.sąvo prezdentinio kandidato. Kad tas tiesa, tai niekas 
neabejoja.

Bet prezidentas šį pasmerkimo pareiškimą padarė ne 
■iš gerumo savo širdies, bet taipz pat grynais politiniais 

* sumetimais, taip pat žvejodamas balsus. Mat, jį užpykdė 
Kongresnis Neamerikinis Veiklos Komitetas, kuomet 
jis viešai pasiskundė, kad Trumanas ir visa jo vyriausybė 
slepianti šnipus ir komunistus. Jinai trukdanti komitetui 
juos medžioti. To užteko, kad užpykdyti prezidentą, jis 
tai paskaitė didžiausiu įžeidimu. Jis sako, kad jis ir jo 
vadovaujama vyriausybė nė kiek neprasčiau moka me
džioti raudonuosius. Jis sako, kad jo įsakymu prokuroras 

e vęda valdžios tarnautojų lojališkumo patikrinimą. Jis gi
riasi, kad iš valdiškų įstaigų vejami laukan Visi, prieš ku
riuos nors mažiausia nuožiūra surandama.

įčia mes turime tarpe demokratų ir republikonų lenkty
nes — tikrai , žiaurias ir negarbingas lenktynes. Pirmiau- 
.sia abieji išpūtė komunizmo pavojaus burbulą, o paskui; 
pasileido komunistus medžioti. Kurie daugiau jų pagaus? 
Kurie daugiau žmonių išterorizuos? Nixon ir Dewey tei
gia, kad tik jie tikrai nori “komunizmą nuversti.” Truma
nas ir Clark nenusileidžia: Jie sUko, kad jie daug pirmiau 
pamatė pavojų ir jį kovoja.

O nukenčia Amerikos žmonės. Tie tyrinėtojai eikvoja 
jų pinigus. Tie tyrinėtojai kelia šalyje isteriją, kuri žmo
nėms neleidžia laisvai ir blaivai spręsti prieš juos stovin
čias problemas.

Amerikos Sąmone Teisme
Žurnalas “Prevent Word War III” labai aštriai pas

merkia Jungtinių Valstijų Militarinį Tribunalą, kuris iš
teisino ,Vokietijos chemikalų trusto Farben hitlerinius 
vadus. Žurnalas rašo:
• “Jungtinių Valstijų , JMiįitarinio Tribunalo” verdiktas, 
išteisinantis dvidešimt'-'keturis vokiečių I. G. 'Farben 
trusto vadus, kurie buvo apkaltinti suokalbyje ir vedime 
ągresyviškp karo, yra dėmė ant mūsų tautinės garbės.

“Per ?ią pasibaisėtiną Tribunalo akciją Amerikos mo
ralinė pasaulio reikaluose vadovybė galėjo apturėti Tnir- 
tįn^ smūgį. Nes tame teisme, kuris tęsėsi vienuolika mė-| 
nėšių, karo išvargintas pasaulis, tebekiančiąs žaizdas vo
kiškojo žiaurumo ir grobiskumo — kokį atstovavo Far/ 
bęno direktoriai savo veikla — sprendė Jungtines Vaisti- į 

rap. ' !
fTarbeno direktorių teismas buvo išbandymas mūsų 

pasiryžimo pravesti)gyveniman tuos aukštuosius morali
nius siekius, kurie suteikė reikšmę ir viltį tiems, kurie 
kovdjo ir mirė, kad apginti laisvę Jr pamatinę žmogaus 
savigarbą. Lai niekas nemažina tų atgarsių, kuriuos pa
gimdys šis nemorališkas verdiktas. Laį rpekas nemano, 
kad mes vakarinio pasaulio vadovybę išlaikysime milži
niškais- dolerų paskyrimais, nepagrįsdami tos pagalbos 
teisingumo principais ir gerbimu pasipiktinusios žmoni- 

U jos sąmonės.” z
Toliau žurnalas nurodo, kad šis vokiškųjų kriminalistų j 

išteisinimas yra dar vienas ryškus įrodymas tam tikyų 
Amerikos interesų rubšimosi naujam karui. \

\ \—;— ' . I
Policija, Kuri Neturi Nei Ausų, Nei Akių i
Kaip atrodo, tai politinis teroras prieš Progresistip 

Pąrtiją bus nącionaliąi organizuotas. Chuliganai prieš 
tos partijos kandidatus siaučia ne tik pietinėse valstijose.

ai prieš kejias dienas akmenimis buvo apmėtytas Cur- 
. j MacDougall, Progresistų Partijos Illinojaus valstijos 
kandidatas į Jungtinių Valstijų senatorius. Ant jo už
puolimas padaryta West Frankfurt, Ill. Bet kaip South 
Carolinoje*ir Alabamoje, taip pat Illinojuje policija ne- 
pajudiho nė piršto žmogaus gyvybės apsaugojimui ir su- 
draudimui fašistinių chuliganų. Mitingas negalėjo įvyk
ti, nes policija nesuteikė apsaugos. |

Dar ir kitas pavyzdys senųjų partijų suokalbio prieš 
Progresistų Partiją. Illinojaus rinkiminė taryba, suside
danti iš demokratų ir republikonų, vienbalsiai atmetė 
nąujosios partijos surinktus parašus ir atsisako jos kan
didatus uždėti ant baloto. Tai reiškia, kad progresistų 
kandidatų lygiai bijo demokratai ir republi&onai. Klydo 
•tie, kurie iš sykio manė, kad progresistai nutrauks balsų 
tik nub demokratų. Republikonų partijos vadai taip pat 
susirūpinę. Jie žino, kad milijonai republikonų balsuoto- 

šių dienų padėtimi ir žino, kad už tą padėtį 
abidvi senosios partijos.

flLabai galimas daiktas, kad ir tą, chuliganų siautėjimą 
prieš progresistų kandidatus bus susiorganizavę anų par- 

"į atsakingi žmonės. , .
kitaip galima išaiškinti tą fenomeną, kad pietinė

se valstijose demokratų vadovybėje valdžia rir policija 
juvaldo teroristų, o Illinojaus valstijoje republikonų 
rtijos valdžia ir pphcija žiūri pro pirštus į tokių pat 
roristų veikimą prieš pręgresistus?

APIE NEPAPRASTAI 
SMARKŲ LIETUVOS 
ATSISTATYMĄ

Tarybų Lietuvos Ministrų i 
Tarybos pirmininkas Mečys 
Gedvilas labai • entuziastiš
kai kalba apie pokarinį Lie
tuvos atsistatymą. Jis tei
gia, kad atstatymo darbuo
se padarytas toks progre
sas,^kokio vargiai kas galė
jo tikėtis tuojau po karo. Y- 
patingaŲ jis sąko, visur jau
čiama kitų tarybinių res-‘ 
pu'blikų paramos ranka.

M. Gedvilas rašo:
“Vokiečių barbarai su

griovė Tarybinėj Lietuvoje 
daugiau negu 30 tūkstančių 
pastatų, daugybė miestų ir 
kaimų buvo visiškai sunai
kinta, visi vertingi įmonių 
įrengimai išvežti, trys ket
virtosios visos pramohės iš
vesta iš rikiuotės; nyko be 
trąšų žemė, beveik per pusę'* 
sumažėjo pasėlių plotas ir 
derlingumas, dvigubai su
mažėjo gyvulių skaičius.

“Kąme būtų galėjusi ras
ti jėgų atgimti gyvenimui 
mažutė ir bejėgė Lietuva 
buržuazinėmis sąlygomis? 
Kiek dešimtmečių reikėtų 
jai dabar, jei po pirmojo 
pasaulinio karo, kai sugrio
vimų buvo nepalyginamai 
mažiau, reikėjo 10 metų, 
kad pasiektų ir šiaip jau! 
žemą prieškarinį lygį.

“Broliškoj Tarybų Sąjun
gos tautų šeimoj Lietuva 
nepasijuto bejėgė. Pirmais 
po išvadavimo mėnesiais są
junginė vyriausybė nukiunr 
tė respublikon visa, ko rei
kėjo: traktorių ir kitokių 
mašinų žemės ūkiui, įrengi-; 
mų dirbtuvėms; valstiečiam 
buvo išduota .sėkla. Lietuvą 
gavo maisto produktų, stak
lių; pramoninės žaliavos, 
statybinės medžiagos, .trūk
stamų kadrų. , > ’

“Tuo pačiu metu pradėtas 
geležinkelįo 'transporto, fa
brikų, gamyklų ir elektri- 
/nių atstątymas. Išplėsta di
delė kultūrinė statyba, at
gijo mokyklos, aukštosios 
mokyklos, mokslo įstaigos, 
bibliotekos, klubai.

“Lietuvos TSĘ įstabiam 
pakeitė savo vaizdą. Atsta-* 
tomi Klaipėdos, Šiaulių, Ša
kių ir kiti mieštai.. Didžiū
nai atstatymo darbai vyks
ta Lietuvos sostinėj / Vil
niuj. Vyriausybė ypatingai 
rūpinasi Vilniaus atstaty
mu. Šių metų pavasarį, pa
tvirtinus ’ plačias priemones 
dėl Vilnius atstatymo, Ta
rybinė vyriausybė išskyrė

šiam tikslui stambias lėšas, i 
Respublikoj atstatyta 1800 
hitlerininkų sugriautų’ įmo
nių. Bendra pramoninės 
produkcijos apimtis pasiekė, 
prieškarinį lygį,

“Kasmet auga kapitalo 
investacijos į naują staty
bą. Per ketverius ’ metus 
miestų, kultūrinių - įstaigų 
bei įmonių statybai inves
tuota apie vieną milijardą 
rublių. / <s-

“Didelių atsiekimų turi 
respublika keliant žemės, 
ūkį. Pasėlių plotai jau pa
siekė prieškarinį lygį, o pa
gal derlingumą —- prieška
rinių metų lygis jau viršy
tas. Plačiai padeda valstie
čiams sustiprėjusios maši
nų - traktorių stotys. Pilnų/ 
tinai įvykdyta žemės refor
ma. ŽeYnės gavo 92,000 val
stiečių ūkių. •

“Lietuvos* darbo valstie
čiai vis ryžtingiau stoja į 
kolektyvinio ūkio tvarkymo 
kelią. Dabar respublikoje 
yra daugiau kaip 250 ko
lektyvinių ūkių.

“Atstatyti kasx sugriauta 
bei statyti naujo mums pa
deda visa tarybinė šajis. 
Uraliečiai siunčią metalą ir 
sudėtingus įrengimus, le- 
ningrądiečiai — mašinas, 
įrankius bei tiksliuosius 
matavimo prietaisus, mask
viečiai, gorkiečiai ‘— auto
mobilius. Charkovo, Taš
kento, Baku/ Minsko, Kui- 
byševo, Žemojo Tagilo, Ke
merovo ir kitų miestų dar
bo žmonės padeda lietuvių 
tautai atstatant ūkį.” '

KO SIEKU CHULIGANŲ 
SIAUTĖJIMAS? .

Užpuolimus ant Progre- 
sistų Partijos mitingų labai 
aštriai pasmerkia, Chicagos 
Vilnis. Diehraštis mano, 
kad tai darbas organizuotų 
šovinistų. Prie darbo, girdi, 
prisideda ir senųjų partijų 
politikieriai/

Vilnis rą|o :
Tię užpuolikai, .matyti, nori 

įbauginti ne vien-" Wallace, at- 
grąsinii, kad kiti progresyviai 
čia nevyktų, bet’ sykiu įbau
ginti žmones, ikad jie nesi
rinktų į Progčešyvės Partijos 
mitingus. , , , • •

Wallace j /ems aiškiai sake, 
kad jie .nepabaugins jo. Neg-, 
rų irgi į mitingus renkasi da
bai daug \ ir. jie entuziastingai 
sutinka Wallace. Gera dalis 
baltveidžių taip pat.

Tie “šturmininkai” savo 
nacinėmis metodomis' vargiai 
bent ką atsieks. Tuo tarpu jie 
sujudins miliomjs • negrų; jų

$

Du- tūkstančiai Japonijos filmu studijos Toho Jarly- 
ninku, paskelbusią sėdėjimo' streiką, tapo Jungtinių 
VąUtįįu lankais, šarvuočiais auto ir ginkluotų kariškių 
išvaryti iš studijų. Protestuojami prieš n^ūsų ginklų 
ir karių, tarnavimą Japonjijos policijai, kitų studijų 
darbininkąi, nariai Motion picture & Theatrjcąl Uni
jos, išėjo, j protestą. Tohp darbininkai išėję j 

stoiką'"įcųyp judrių (firmai jšrnętųš ,įs jį^r.lio
•30b”■ d^rbinW$ų.y.v/'U •
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užpuolimai vi^tiek nevyksta; 
mitingai vistiek įvyksta.

Atrodo, kad ir demokratą, 
politikieriai .prisidedą prie to. 
Užpuolikai, matyti, iš anksto 
gerai savo žygiams paruošti.

Verta pastebėti, kad ir de
mokratų lyderiai, demokratą 
valdžios aukštieji pareigūnai, 
kol kas nieko nesako priešci- 
vilių teisių paneigimą atako
mis ant Wallace. O tas patvir
tina Wallace pasakymą, kad 

’abieji — ir demokratai ir re- 
z publikonai — kalbėdami apie. 

, civiles teises, veidmainiauja. 
Jiems tos teisės. ginti nerūpi.

Atakos ą,nt Wallace ir jo 
partijos labiau sujudins žmo
nes visoj šaly.

APIE LIETUVOS DARBI- 
NINKŲ EKONOMINĘ 
BŪKLĘ ■ \

Kanados lietuvių Liau
dies Balsas analizuoją Lie
tuvos darbininkų ekonominę 
būklę, palygindamas ją su 
Kanados darbiųinkų gyve
nimu. Palyginimas labai į- 
dorųus. Liaudies Balsas ra
šo:

Iš pranešimų,-kuriups gau
na Liaudies ^Balsas, gąlima 
susidaryti vaizdą, kaip Lie
tuvos darbininkas gyvena.

- Reikia pripažįnti, kad jis 
gyvena daug geriau, negū, 
ones įsivaizdavome.^. Karo! 
pasėkos, kaip atrodot baigia
mos salinti. ' r •

Kvalifikuotas, darbininkas 
Lietuvoje už.dįrba nuo 1,QOQ 
iki 2,000 rublių į mėnesį. Už' 
vieųą rublį duodant>20 ,cen-' 
tų kanadiškais pinigaįš, išei
na, kad kvalifikuotas darbi
ninkas Lietuvoje uždirba; 
nuo $50.00 iki $100.00* į sa
vaitę. Tokios pat algos ir 
Kanadoje. Nei avinti dąrbi- 
ninkai uždirbą mažiau, kaip 
ir Kanadoje. ’

Jeigu pasitaiko, kad yie- 
,noje šeimoje yra du ir dau
giau raųkpelnių, tai šeimyna 
uždirba po $100 ir daugiau 
į savaitę. O kad taip yra, 
nereikia nei abejoti. Darbo, 
Lietuvoje netrūksta., Nedar
bas tenai nežinomas.'

Dabar apie pragyvenimą. 
Vilniuje elektros darbininkai 
gąų.na pietus .tris rublius. 
Kanadiškais ' pinigais bus @0 
centų. Negausi pigiau ir 
Kanadoje. Čia už 60 centų 
gali gauti vidutiniškus pietus. 
Taigi, maistas, matytį, pe' 
brangesnis ir Lietuvoje.

Reikia dar atminti, kad ta
rybinėj tvarkoj butaPbūna 
visuomet pigesniu nes .tenai 
užkirstas kelias pelnagro- 

/ bystei. Daugumoje atsitiki
mų butai yrą valstybės ar sa- 

. vivaldybės žinioje ir darbi-* 
ninkam išhuomojami daug 
pigiau.' ; ' <

JPrie to reikią pi?įd$ti dar 
.tą, kad Lietuvoje gydytojas, 
ligoninė ir daug kitų pątąr- 
nąvimų' veltui. Ligos metu 
alga taipgi nenutraukiaįna. 
Moteris gauna algą nędirb- 
daąia dėl "neshi'ino. Ųaug 
vaikų turinčios fribtinos gau
na pagalbą. . • c

Drabužiai, baidai ir daug 
kitų dalykų’ veikiausiai -.yra 
daug brangesni, negu Kana
doje -.ar Jungtinėse VaWjo-, 
se. Bet Lietuvos valstietės 

rir pačios daug ką pasidaro.
Tas parodo, jęg pasąkos, 

. kad Lietuvos žmonėms labai 
sunku gyventi, 'neturi pa
grindo. Jie turi daug suri- 

/kumų atsistatant 1š po karo, 
betyjųos nugali daug, grei
čiau ir lengviau/ negu kitos 
šalys, kaip Francija, Italija 

‘•ir tt.

■ Republikonai Primetą Tru* 
> m aųi i'“Raudonumą”

Washington. — Repūbli- 
konas H. S. Stąssen da^o ar-; 
g^iĮnentą pre,iš trųmąną jš! 
to/kąd ‘‘raudonieji0 
jį, kuomet Jto,o?eyeltas 1944; 
m. kandidatavo į p^ezųlen-: 
tus, <6 Trųmąpač į yįęe-pre-i 

' zidentus. * ■ v ’

i

Temo. Per dieną stovėjęs 
pilkas rūkas liejosi su tam
sa, dangus, apgobtas sto
rais debesimis, tarytum svi
ro visu svoriu vis žemiau ir 
žemiau, smblĮęiu lietum drė
kindamas jau ir' taip sočiai 
vandens atsigėrusią žemę.

Mokytoja Regina ėjo 
siaura, eglėmis apsodinta 
alėja, kurios pakraščiuku 
be garso virveno vandens 
gyvačiukė. -Šaltas ir drėg
nas vėjas nušniokšdavo eg
lių viršūnėmis, kirsdamas 
Reginai į- veidą aštriu lie
tum ir, tolėliau palėkęs, pa- 
šiaušdavo šlapią' klevų ir 
liepų lapų apklotą, dūko ir 
kapstėsi jame.

Mokytoja gąlvčjo apie sa
vo mokinius, ir jos siela bu
vo kupina laimes ir meilės*. 
Ji negirdėjo vėjo šniokšti
mo, nejuto lietaus, tik ma
lonu buvo, kad oras siaučia, 
nerimsta ir, rodos, lyg žai
džia su ja. Krūtinėje jau
natviškai plakė šįrdis, au
syse ji nešėsi mokinių kle
gesį, tarsi per akmenis be
riedančios upės vandens 
skambėjimą, o veidas raudo 
ir nuo salėj pasakytos kal
bos, ir nuo vėjo.

Regina pasuko taku į kal
vą, kur gimnazijos parko 
pakrašty, tarp .medžių sto
vėjo nedidelis .mūrinis na
mas — jos butas. Vėjas len
kė ir purtė medžių viršū
nes, klebeno langines ir 
švaistė rieškučiomis lietų. 
Tik sustojusi prie būto du
rų, mokytoja pajuto batuo
se drėgmę, nusišypsojo, pa
mačiusi nuo plaukų ir no
sies *Iašnojant vandenį.

‘ Nu tos dienos, kai. Regu 
nai,yyrą atėmė v iš pasalų, 
paleista nącįonal - žudiko 
kulka, moteris daug pergy
veno. Joje plėšėsi širdgėla 
ir vis labiau krūtinę degi
nanti neapykanta. Per tą 
laiką ji tarytum sumenko, 
yeįdąs. nubalo, tačiau akys 
liepsnojo vidujine ugnim ir 
žiūrėjot veriančiai, tiesiai.

.0 ji nebuvo visuomet to
kia. . Ji gerai mokėjo pa
puošti valgį, žiūrėti kam
bariuose tvarkos, sausai iš 
užrašų " padiktuoti moki
niams pamoką, o sekmadie
niai? — išsprūsti bažny
čion. Ji juto ir matė už sa
vo kambario sienų esantį ki
tą, didesnį, sudėtingesnį ir 
-žiauresnį gyvenimą, tačiau 
jos šeimos laimei nereika
lingą. Ir ji vengę to gyve
nimo, bijodama į *jį giliau 
pažvelgti, išžengti iš šiaurų 
kasdieniškų rėmų, prisi
imti sau daugiau darbo ir 
rūpesčių. Jibųvo užsida
riusi' savo pasitenkinime.

,0 šiandien, štai, ji eis į 
miesto . salę, /skaitys jauni
mui dar vieną paskaitą...

Ręgįna įžiebė elektrą, ir 
per langus sužiuro juoda 
tamša./;, Stiklais ritosi lie; 
taus lasai. Ištraukusi. iš 
stalčiaus bloknotą, atsisėdo

Tai, rodėsi jai, — nekuriu 
■Gal todėl, kad ji juo^, tu< 
savo klausytojus, mylėjo, 
gal, manė, eidama iš , 
pas j uosį7 nebėjus pareis 
ir nusikals' sau ir jie 
Kas supras jauną mokyto
ją, pirmus žingsniu? žęn- 
giančją visuomeniniame gy
venime! Ji tačiau taip**gal
vojo ... ♦

, Gimnazijoje kartą moky
toja, įširdusi dėl silpno mo
kinių lankymosi į pamokas, 
užsipuolė savo auklėtinę, 
mažą baltaplaukę mergaitę 
su komjaunimo ženkliuku 
ant krūtinės.
, —- Kas čia jums yra, aš 
nesuprantu? — griežtai 
ėmė ji. Praleidinejat irz 
praleidinėjat pamokas. Ka
da bus galas?

Mergaitė stovėjo ;tie^r ir 
rami, žiūrėdama* į mokyto- į 
ją rimtomis, suaugusio 
žmogaus akimis.

— Na, ko spoksai? Sa-

g

tamsta 
rankom 
Taip..

Pažįstu:
i®

popieriumi bėgančio? plunk
snos šnabždėjimąs ir mono
toniškas pieninio laikrodžio 
'tiksėjim’ąs. Popieriuje gimę 
karšti, jautrūs žodžiai,’ ku
rie tiesėsi greitai, kaip'ir 
moters įkaitusi mintis. Jįu 
prąnešjimo pradžios-liko vos 

' yąlanda laiko,* ir mokytoją 
skdbejo. “Pats^jpartijos ko- 

' mite to sekretorių? prašė — 
.negalima•' ^tsisąkyti..
degė jos j mintis. O 
kaš jautriai ir šiltai gnybo 
jos' širdį, kas džiaugsmu 
Įvito jos, akyse, — apie tį^i 
ji Vengė prisipažinti sau..

. — Aš nespoksau, tamsta 
mokytoja,.— nenuleisdama 
aidų, atsakė mergaitė, - 
Ąš... aš, tamsta mokytoj 
parašiau pasiteisinimą.. 
Tuojau, ’— ji ėmė ieškot 
Knygų portfelyje pasiąiški 
nimo. ’ z

Reginos gyslomis, lyg m 
elektra, perbėgo pyktis.

— Tai ką? Bulves kasei? 
— ironiškai metė mokinei’.

— Laiku bulves nukasti 
ij’gi reikia, — tarė mergai
tė. — Bet aš ne tai... Ma-. 
no tėvus1 gyvUs sudegino.... 
naujakuriai, buvo ... laido- 
jom ... — sunkiai vąldy- 
damosi ir, lūpom prilaiky
dama kiekvieną žodį, pasa- 
Mik)

Klasei tai buvo ne na 
jiena. Apie įvykį žinojo vi
sos mergaitės, ir dabar vi
sų akys nukrypo į mokyto
ją. Ką ji pasakys, ar nu
stebs? Margaitė stovėjo/ra- 
rųi, rankose laikydama po
pieriaus .lapelį — pasiteisi
nimą ir ’ atviru, .drąsiu 
žvilgsniu žiūtėjo į 
mokytoją..
* Mokytoja pirmoji nuleido 
akis, ir jos veide ėmė rink 
tis raudonumas. ; ' \

— Tai nieko/tamsta mo
kytoja, — vėl prabilo, moki
nė. • —’ Mes gyvensim j Aš 
užrašus persirašiau iš drau
gių,.-. Mes gyvensim... 
Tai nieko/,*.. >

Išblyškusiame (nokinės 
veide ėmė trūkčioti raume-^ 
nys, plačiai atvertose-rimto^W 
se akyse sužvilgo ašaros ir 
aitri pagieža. Maža jos ran
ka spustelėjo į suolą plųnk- 
snakętį ir plunksną, garsiai 
treptelėjusi nukrito aut 
grindų. Širdy išaugusi ne
apykanta nugalėjo jos iš
viršinį ramumą, abejingu
mą ir,prasi veržė iš lūpų, C.

—O jie, tie blakės, dvės! 
—- suriko ji. — Tikrai, 

mokytoja! Šąyo 
sutrai škysime! 
~ ir mergaitė pri

tilo, tik lupomis kažką sau 
kalbėjo. Joje dar nebuvokalbėjo. 
nutilęs skausmas. *
-—aBet už ką? Pagalvokit, 

tamsia jnokytoja, >• — už 
ką?! Kad žemės valdžia da
vė? — ji kalbėjo apie tė
vus. — Bet nieko... nie
ko ,..; sušnibždėjo ji. — 
Jį,' U pagavo 
viršaičio sūnūs, kur prie vo
kiečių žmonės šaudė ...

Klasės tyloj plito mergai
tes -žodžiai, pripildydami 
tyliu kaitrių įtempimu 
kambarį, • priversdami mo- 

'! (Daugiau bus)

2 pusi.—Laisve (Liberty* Lith. Daily)—Treč.,’ Rug
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Šeimininkėms

Today’s, Pattern

Poezijoje Didinga, Gyvenime Maloniai 
Paprasta Buvo Lietuvių Poetė ‘Nėris

1941 'metais

nės Šimtmečio Sukaktį

gerumu/ nieku

( Salomėjos Nėries tiesos 
ieškojimo 

'trumpas.
d valstiečio duktė, klerikališ- 

kos "Žiburio” draugijos

Lietuvos Vyriausybė 
Rūpinasi ir Vaiku 
Ir Motina

Forma 9448 gaunama 1 lig 
dydžio. Sykiu ein^t fonpa

tame katile
Spaudimu 55 iki 65 minu 
čių, atsižvelgiant į lapų rū

Lietuvės k o n g r esietės 
taipgi ruošiasi dalyvauti ta
me nepaprastame pobūvyje.

- . . B-tė.

Amelia
Burba,* 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. \

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siuskite

a Visokio virimo laikas 
skaitosi nuo užvirimo.

Komai, žirniai, grybai, 
lapai dedasi į bonkas jau 
apvirinti kelias minutes, o 
tuomet bonkose statomi į 
verdančio vandens ar į ga
rinį katilą.

Gyvenimo kasdienybėje ji 
buvo dar labiau nepastebi
ma ir niekuo .neišsiskirian
ti. Aš .ją kartais matyda
vau 1940 - 
praeinančią gatve; maty
davau 'su sūnum ir ryšu
liais skubančią į traukinį 
.-*• į Palemoną. Dar kartą 
ir 'paskutinį kartą- aš ma
čiau Salomėją Nėrį po ka
ro Kaune, Vytauto prospek
te; didžioji mūsų poetė, 
.mūsų rašytojiškos 
papuošalas — 
Nėris buvo dar labiau suta
pusi su vokiškojo fašistinio 
karo padarinių išvarginta 
ir iškankinta Lietuvos liau
dimi. Dar ir šiandieną aš 
tebegirdžiu jos' šiltai ištar
tus-žodžius “Sveikas 
leli,” nors, kaip jau sakiau, 
aš- su .ja asmeniškai buvau 
labai mažai pažįstamas.

kelias yra ne 
Ji — vidutinio

rūkšties 
ir uogos:

didžiausieji sukakties 
viai dar bus ateityje.

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

Šeimos
Salomėja

New Yorke po Brooklyn- 
Battery Timelin įvažiavimyi- 
išvažiaVimui keliu bus daro
mas požeminis kelias, kuriuo 
norima sujungti East River ir 
Hudson River pakraščiais pra
vestus ekspresinius > kelius.

5. Komai, išaižytos jau 
paaugėjusios, bet dar ne 
visai prinokusios pupelės, 
žirniai. Paprastame katile 
3 iki pusketvirtos/valandos. 
Spaudimu 6Q iki ^70 minu-

9448 
SIZ6S 

I to 6 yri.

Apie 5 iki 6 tūkstančių 
moterų chemisčių dirbo 
karo metų industrijoje ir 
valdiniuose darbuose. Dau
gelis savo pirmą darbą ga
vusios karo laiku. Po karo 
daug moterų atleista, ta
čiau vis vien likę šiek tiek 
daugėliau progų turinčioms 
fizikos daktaro ar meistro 
laipsnius, negu buvo pirm 
karo.

KIAUŠINIAI
1 Kiaušiniai yra* turtingu 
šaltiniu mūsų kūnui reika
lingos geležies, vitąminų A 
ir G, taipgi proteino ir, da
linai, vitamino D. Jie dali
nai pavaduoja mėsą. Kiau
šiniai, tiesa, daba? brangūs, 
tačiau vis vien tebėra pi
gesni už steiką, tad paįvai- 
riavimui maisto neręikia 
skūpėti.

svarbiausiųjų 
besiartinantie- 
Juose yra ir 

moterų kandidačių įvai
rioms vietoms. Ir gerų mo
terų. Rinkimuose neteks už 
jas maldauti, kaipo už mo
teris, su pasididžiavimu ga
lėsime kalbėti už jų nuovei- 
kius, jų programą.

Delegatėms į kongresą ir 
valstijos seimelį — Ada B. 
Jackson ir Helen Phillips 
— susitikti ruošiamas šau
nus vakaras - mitingas rug
sėjo 20-tą, 8 vai. vakaro, 
Hotel St. George. Dalyvaus- 
kalbės paskilbusi darbuoto
ja Muriel Draper, taipgi 
pionierės velionės Stanton 
anūkė Nora “Stanton Bar
ney. Ir bus pagerbtos vei
kėjos vietiniuose, politikos, 
mokslų, švietimo, medicinos, 
teisių ir dailės judėjimuo-

Žiftoma, toks apsiribavi- 
mas sukėlė žymaus pasiprie* 
šinimo. . „ Johanna.

žemuogės, serbentos, slyvos, 
persikai (pyčės), grūšės, 
rhubarb stambai, taipgi 
daugelis kitų. Šiems užten-' 
ka 20 minučių paprastame 
katile, sumerkus bonkas į 
verdantį vandenį. Spaudi
mu 7 min.

2. Turintieji rūkšties, bet 
bet kietesnio minkštimo ar 
turintieji daugiau krakmo
lo, kaip ananasai (pineap
ples), tomatės. Paprastame 
katile virti 30 i minučių. 
Spaudimu apie 10 minučių.

3. Žalios, dar nesubren
dusių , jaunučių grūdų pu
pelės, išaižyti jaunučiai žir
niai, asparagai, burokėliai, 
grybai. Paprastame katile 
iki 3 valandų. Spaudimu 40 
minučių.

4. Visokie lapai papras- 
valandas.

gimnazijos mokinė, vėliau 
katalikiškų Friburgo “dak
tarų” įtakon ; pakliuvusi 
studentė. Studijų laikais ji 
pajuto neigiamą aplinkos 
veikimą: baigusi humanita
rinių mokslų fakultetą, ji 
meta sostinę ir skuba į baž
nytkaimį mokytojauti; Tę- 
nai ji, užsidariusi, kukliai 
dirba mokytojos darbą, ste
bėdama ir tyrinėdama nau
jojo* lietuviško buržuazinio 
gyvenimo prieštaravimus ir 
darydama iš viso to ideolo- 
gihes išvadas. Tenai ji ga
lutinai apsisprendė, ir pa
rašė garsųjį savo pareiški
mą “Trečiojo Fronto” ko
lektyvui. ‘

Jos talentą žinojo ir ver
tino tautininkiški ir kleri- 
kališki ano mėto literatūros, 
kritikai ir skaitytojai. Jiem 
S.'Nerią 4ar tebebuvo mįs
lė, ir todėl jie delsdami lau
kė, gal dar ji grįš iš kairės. 
Ji buvo apsisprendusi ir 
jau nuėjusi nemažą kelio 
gabalą kartu su liaudimi, 
kai jai' smetoninė valdžia 
pakišo premiją už jos eilė
raščių rinkinį “Diemedžiu 
žydėsiu,” tur T^ūt manyda^ 
ma dar .kaip nors didįjį ta
lentą suklaidinti ir supam 
čioti savo voratinklyje. 
Pirštus kramtydami, klero- 
fašistiniai klikai, griniai 
ir alantai, siautėjo rankio
dami iš S. Nėries kūrybos 
silpnesnius eilėraščius ir 
tokiu būdu mėgindami už
tušuoti još ^kūrybos revoliu
cingumą. Apie S. Nėries 
galutinį posūkį proletarinės 
literatūros kryptimi daugu
ma reakcinių kritikų, tary
tum vandens burnas prisė- 
mę, tylėjo,, nenorėdami su
tikti su tuo, kad S. Neris 
nuo jų nusisuko nebegrįžta
mai. \

Salomėjos Nėries talen
tas vis ryškiau ir ryškiau 
spindėjo niūrioje būržuazi-

Daug Motery Chemikų
' Valdinis s mūsų šalies 
Darbo Departmento Mote
rų Biuras skelbia, jog dau
giau moterų dirba chemis- 
tų profesijoje, negu bile ku
rioje kitoje šakoje, kurioje 
reikalaujama aukšto moks
lingumo, išskyrus medika- 
lišką sritį.

Raportą paskelbė išvaka
rėse' Amerikinės Chemical 
Society 114-tos konferenci-

4 ■ vosi likti nepastebėta; mėg- 
- davo ir sugebėdavo pasiša

linti iš dėmesio centro.- Ir 
tai ne todėl, kad ji būtų bu
vusi nedrąsi. Jos judesiai ir 

' žvilgsniai buvo, priešingai, 
aštrūs, deginą, bet šykštūs. 
Jos žodžio jėga ^nesiderino 

... su balso švelnumu ir tyliu, 
y /kimiu jo skambesiu. Ji su

dėtingesnius savo sielos iš- 
■•n gyvenimus padengdavo ma

lonia, prigimta šypsena, ku
ri, galima sakyti, buvo pa-

V .grindinis jos veido bruožas. 
Neužmirštamas jos pa- 

veikslas — paprastos mo
ters, lygiais plaukais, lan- 
gupta uždara suknele — 
tebešviečia prabėgusio lai- 
ko gelmėje, sukeldamas pa- 

l^^igėrėjimą ir pasigrobė j i-

pės Lietuvos padangėje, jos 
piintig ir širdis vis labiau 
kiypo į liaudį, į apverkti
ną jos būklę buožių Lietu
voj, į jos išsilaisvinimo ko
vų sriautą. *

Metai iš metų jos rinki
niuose dažnėjo proletarinė 
tematika ir jautėsi dažnes
ni žvilgsniai. į uždraustą 
rytų pusę, kur kilo Lietuvos 
liaudžiai nušviečianti kelią 
saulė. Toji saulė, kurią S. 
Nėris pranašavo savo eilė
raščiuose ir kuri turėjo pa
keisti Lietuvos gyvenimą, 
užtekėjo 194b metų vasarą.

Su paskutiniu prieškari
niu leidiniu ir ypač su po
emom, parašytom 1940 — 
1941 metais S/ Nėris “su
degino tiltus į negrįžtamą 
praeitį,” ir todėl pirmomis 
yokiškosios' okupacijos die
nomis;' < lietuviškai U Vokiš
kieji nacionalistai ieškojo 
pirmiausia jos, norėdami 
žiauriai atsikeršyti už. tai, 
kad j L nuėjo su dar.bo žmo
nėmis. Apie' ją buvo pa
skleista daug gandų, esą ji 
sugauta, sušaudyta ir 1.1.

Tačiau faktiškai buvo ki
taip. Jos eilėraščiai tebebu
vo skaitomi slaptai, nusira- 
šinė jami, < d e k 1 a muojami 
siauruose pateliuose, nes jie 
buvo didelio talento, karš
tos meilės, švelnios žmogiš
kos širdies daina kovojan
čiai už savo galutiną išsiva
davimą liaudžiai. Salomėjos 
Nėries vardas visą vokiško
sios okupacijos laiką buvo 
ištariamas su susijaudini
mu ir meile. , '

Salomėja t Neris pirmoji 
iš mūsų tarybinių rašytojų 
pajautė socialistinio realiz
mo dvasią. Ji ne tik suteikė 
visiškai naują turinį ir 
kryptį mūsų poezijai, bet ji 
poeziją aukštai iškėlė ir 
meniniu požiūriu. Ji savo 
eilėdaros kultūra, minties

įpVM 4-me pusi.)

SŪRIS SU TOMATeMIS
Ketvirtadalis svaro Ame

rican sūrio
puodukas tomačių sunkos 
pusė žalio pipiro
1 smulkiai supjaustytas 

svogūnas .
2 šaukštai sviesto

* 2 šaukštai miltų.
pusė šaukštuko .druskos, 

biskis pipiru
vienas kiaušinis
pusė puoduko saldžios 

Smetonos
4 riekės paspragintos 

duonos.
Sutarkuok sūrį. Sukapok 

žalią pipirą ir svogūną kar
tu; Sumaišyk miltus, drus
ką, pipirus atskirai. Išplak 
kiaušinį; 'supilk Smetoną ir 
dar paplak. Pakepink žalią 
pipirą Ir svogūną svieste, 
pilk miltus, dažnai mai
šant; pilk tomačių sunką, 
povaliai virink, ir. vis mai
šyk, dadėk sūrį. . Kai sūris 
ištirps, supilk Smetoną sų 
kiaušiniu ir viską supylus 
dar biskį palaikyk ant ug
nies. Supilk ant paspragin
tos duonos ir gatavas val-

Lietuvių rašytojas Teofilis Tilvytis sukaktyje trejų metų nuo Salomėjos Nėries 
mirties parašė trumpą, glaudų jos kaipo poetės ir kaipo moters gyvenimo vaizdą. 
Jisai gyvai mums pristato ją Tiesoje tilpusiame straipsnyje po antrašte:

Lietuvių Liaudies Poetė-Žydriosios Vilijos Sestuo

Birželio mėnesį įvykusia
me Lietuvos TSR Aukš- ' 
čiausios Tarybos Prezidiu- 3j 
mo posėdyje, greta kitų 
svarbių valstybinių reikalų, -.•?; 
svarstyta Lietuvos vaikų ir , ; 
motinų ir ypatingai vaikų 
našlaičių reikalai.. Taryba 
įpareigojo atitinkamas įst
aigas gerinti savo darbą 
vaikų našlaičių ‘ auklėjime 
jiems tebesant vaikų na
muose. Kad taip pat nppa-' 
liautų jais rūpintis ir iš tų . 
namų išleidus. Pranešimas 
sako, jog atitinkamos įstai
gos turės—

Atkreipti ypatingą dėme
sį į jaunuolių našlaičių 
įdarbinimą, jų buities rei
kalų sutvarkymą ir jų ga
mybinį apmokymą bei kvali
fikacijos kėlimą įmonėse 
brigadiniu ir individualiniu 
keliu.

O tai reiškia, kad jau- 
nuolis iš auklėtuvės »nebus 
išleistas į gatvę nedarbui, . 
benamei, i š n ą u dojimui, 
skurdui. įstaigoms privalu 
pagelbėti jam gauti darbą,

Šiemet suėjęs Amerikos 
moterų organizuoto judėji
mo šimtmetis brooklyniečių 
buvo atžymėtas daugeliu 
veiksmų už teises ir laisves 
visiems žmoneins, už pasau
linę taiką. Delegacijomis į 
Washingtoną, į Albany, pas 
vietos kongresmanuš, pįkit- 
tais, peticijomis kpngresis- 
tės protestavo prieš Mundt- 
Nixon bilių, prieš aukštas 
kainas ant pragyvenimo 
reikmenų, prieš draftą.

Moterys kovoja už teises 
visiems, kadangi kožna 
priespauda liaudžiai bend
rai,. kožnas žingsnis atgal 
progrese liaudžiai, reiškia 
du žingsniu atgal moterim. 
Tą“ tiesą aiškiai pamatėme 
iš • baisaus fašizmo siautė j i- 
mo Europoje. < Tą matome 
kpžnoje mūsų šalies reakci
jos atakoje, ant liaudies rei
kalų. ,

Vienu iš dramatiškiausių 
veiksmų’ buvo atlankymas 
moterų pionierės Elizabe- 
thos Cady Stanton kapo. 
Galinga pirmtakūnės viltis, 
pasiaukojęs darbas pražydo 
ties jos kojomis laisvesniu, 
sąmoningu ir taip pat ryž
tingu kovoti už geresnę at
eitį moterų jaunimu. Ko 
bereikėtų gražesnio, dėkin- 
gesnio kovotojui!. . • . •
Pagerbsime Veteranes ir 

šių Dienų Veikėjas.
Kadahg 

tis vyko vidurvasarį (liepos 
19-20-tą), sūkuryje kon
vencijų ’ir nepatogumo mį- 
tingauti salėse, tad už vis

Laike McClees tapytojų 
parodos Philadelphijoje, 
1940 metais, buvo apskelb
ta, kad tikrų tapytojų Jun
gtinėse Valstybėse tuomet 
buvo tiktai dešimts, —- tar
pe jų;

Wm. M. Čha^e, jo kūri
nys galva, išstatyta tęje -pa
rodoje. '

Joseph De Camp — mer
gaitė su knyga, parodoje.

Frank W. Benson — mer
gaitė, parodoje.

Robert Reid, — rudens 
fantazija, parodoje.

Edmund C. Farbell — 
praktika studijoje, parodo

mais,to.
Grade A kiaušiniai vieni 

už kitus būna brangesni ar 
pigesni ne dėl jų rūšies, bėt 
dėl dydžio skirtumo: viduti
niu tuzinas sveria apie 26 
unciją^.

------ '.
KĖNĄVIMAS SPAUDIMU

Vaisiai, uogos ir . daržo
vės skirstosi bent į'5 vy
riausias rūšis:

1. Turintieji 
minkšti vaisiai

Kas nors is mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

A. M. K. Centras New 
Yorke, lapkričio 21-mą ruo
šia bazarą, kuriam ir mūsų 
draugės kolonijose darbuo
jasi. ' '

Brooklynietis Amerikos 
Moterų Kongreso skyrius 
su savo kuopomis ir koope
ruojančiomis organizacijo
mis ruošia iškilmingą pra
mogą pagerbti pionieres ir 
paremti kongreso svarbius 
veiksmus.

Tarpe tų 
veiksmų yra 
ii rinkimai.

Taip jau susidėjo aplin
kybės, kad aš Salomėją Nė- 

- rį susitikau ir su ją kalbė- 
• jausi vos keletą kartų.

Pirmą kart aš ją susiti
kau rašytojų susirinkime 
Kaune, kurį pažangieji ra
šytojai demonstratyviai ap
leido, pareikšdami nutrau
kiu ryšius su buržuazine li
teratūra. Perskaičius pa
reiškimą, rašytojų būrelis 
atsistojo, žvilgterėjo į vie
nas kitą akimis, Salomėja 
pasuko durų link, ir visas 
būrys išnyko universiteto 
koridoriuose.

Atsimintinas antras epi- 
ii feodas iš 1940 metų; jau ta- 
į rybiniais laikais.

Tais metais aš, dirbda- 
; mas literatūros žurnalo 

“Raštai” redakcijoje, pa
prašiau Salomėją Nėrį eilė
raščių. Ji visą laiką aiški
nosi neturinti tokių eilėraš
čių, kurie tiktų į storą lite
ratūros žurnalą. Kai buvo 
pasiūlyta leisti spausdinti 
“Iš M. K. Čiurlionio pa
veikslų” ciklą eilėraščių, ji 
nustebo ir tarė: “Argitai 
geri eilėraščiai? Jei jums 
patinka, aš galiu duoti.”

Salomėja Nėris nebuvo 
y-K^visur matoma” moteris.

Sveikatai reikalinga, kad 
suaugęs žmogus suvalgytų 
bent 3-4,' o kiekvienas vai
kas bent po J kiaušinius 
per Savaitę. Vaikams ir tū
liems suaugusiems nekenk
tų ir po du kiaušinius per 
dieną, išskyrus asmenis, 
kurių sistema nepriima 
kiaušinių.

Ne būtinai juos valgyti 
atskirai. Po kiaušinį gali
ma įmaišyti verdamoje pus
ryčiams avižų ar kviečių 
košėje, pudinguose, blynuo
se, pyragaičiuose, patirš- 
tinti sosams, ir t.t. •
Rudi Ar Baltieji? •

Baltiej 
nesiskiria nuo rudų. Tai tik 
hiados klausimas. Bostope, 
pavyzdžiui, ,m a d nesniais 
skaitomi rudieji. Veik viso
kių veislių vištos deda ru
dus, tik leghorn veislė de
da baltūs. Gerumas kiauši- 
igų priklauso nuo vištos 
įkaisto ir nud šviežumo.

Trynio, gelsvumas pri
klauso ne nuo senumo ar 
šviežumo,, . bet nuo. vištos

resniam darbui ir uždar
biui.

, Tame pat posėdyje tary
ba svarstė ir daugiavaikių' 
motinų problemas.' Prane- J 
Šime Sakomai ,

Prezidiumaš nutarė* pri
statyti Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumui suteikti “Motinos- ’ 
Didvyrės” , vardą 17-kai . 
Uąugiavaikių motinų, kurių 
9-nios pagimdė ir išaugino 
po 10 vaikų, — po 11 vai: 
kų ir 5 — poe12 vaikųA

Visai kitaip, *negų pas* 
mus. Pas mus irgj kai ka-* 
da svarsto daugiavaikių šei- , 
mų reikalus, tačiau daž- 
niausią', būna svarstoma, 
kaip ją išmesti iš buto.
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Jiems išėjus, Anjesa paguldė įsikap- 
rizinusį Dudu; paskui nuėjo į sandėlį. 
Jauniausias (jis vadinosi Žaku) išlindo 
pirmas, juokėsi: x ,

— Aš bijojau sučiaudėti... O ten 
dulkių, dulkių!...

— Reikia jus pamaitinti, — tarė An
jesa.

Laimei puodelyje buvo likę sriubos, 
truputis duonos, salotų. Kareivis prisi
pažino: “Nuo vakar vakaro nieko neval
gėme .. y
— Dabar pamiegokite.
— Ne. Mes valandžiukę palauksime,

žpdžius, įbrėžtus vinimi ar segtuku: 
“Sudie, mama! Sudie, Prancūzija! Ro- 
berasj’ Kodėl Anjesai kilo noras prira
šyti: “Sudie, Dudu”? Kodėl jai tat at
rodė palengvinimu? Tačiau vinelės ne
buvo. Jį pažiūrėjo į trumpai apkarpytus 
savo nagus ir pravirko. Paskui pama
nė: jie kalbėjo, kad *pražiopsoję. Vadi
nas, anie išsigelbėjo. Nuvyks pas savo 
generolą... Žakas — mielas ... Iš visų 
jos gyvenimo įvykių dabar buvo svar
biausias šis: išsigelbėjo.

Ją nuvedė tardyti. Vokiečių karinin
kas išsiuntė vertėją: jis pats gerai kal
bėjo prancūziškai; kažkodėl pasakė An-

kol jie nurims, ir judinsimės toliau. Kaęl 
męs kaip nors iki Šartro ... Ten turime 

, žmogų — išveš...
— O kur jūs vyksite iš Šartro? Jie vi

sur....
Susižvalgė: akimis klausinėjo vienas 

kitą — ar reikia atsakyti? Kareivis ta
rė:

— Negalima sakyti. Bet jūs prancū
zė, suprasite. Į Londoną, pas generolą...

_ Kautis.
Anjesa naiviai atsakė:
— Kautis? Bet juk paliaubos pasira

šytos ... '
Pasipiktinęs Žakas riktelėjo:
— Kas pasirašė? Išdavikai!
— Tyliau,—sudraudė kareivis.. Krei

pėsi į AnjesąKaras nebaigtas. Aš bu
vau Diunkerke... Brolis ir Žakas dar 
nešaukiami. Bet dabar visi dori žmonės 
turi kovoti... Ką jie padarė iš Prancū
zijos !... Bove ... Ne, nenoriu pasako
ti... O karas dar nebaigtas. Generolas 
de Golis kviečia visus. Mes , girdėjome 
per radiją... Iš Šartro reikia prasi
skverbti į Bretaniją. O ten lengva — 
žvejai nuveš. Svarbiausia — ištrūkti iš 
Paryžiaus... Aš gavau švarką, apsiaus
tą, bet matote ...

Jis avėjo kareiviškas kelnes. Anjesa 
sujudo: “Tuojau..?’ šlamšte, palikta- 

' me^pUbėgėlių, atsirado ir kelnės. Karei- 
- vis pasimatavo — visi ėmė juoktis,: šiek 

tiek trumpos, bet pravers .. .
Staiga Anjesa tarė:

” — Mano vyrą užmušė fronte. Kuriam 
galui pergalė?... (Jai pasirodė, kad ji 
ginčijasi su Pjeru; valandėlei užsidegė).* 
Svarbu kas kita: kas sieloje. O žmonės 
galvoja apie sienas, apie žemėlapius ...

— Me» ka*ip tik galvojame apie sielą,
• — suriko Žakas, o kareivis vėl sudrau

dė: tyliau! — Taip, .taip, apie sielą. Ar
gi Prancūzija tiktai-žemėlapyje? Juk ji 
— štai čia... Jei jos nebus, aš nepajėg-’ 
siu *gyventi. O man aštuoniolika metų, 
aš noriu gyventi, labai noriu... Žūsi-

. me? Kas nors išsigelbės. Jūs turite sū- 
K nų... Tai ir yra Prancūzija. Argi ne 
. taip?... ’ -

Ji papurtė galvą: žodžiai jos neįtiki
no. Tačiau, persiskirdama su trimis jąU’- 
nuoliais, ji kiekvieną stipriai pabučiavo, 
o jos akyse pasirodė ašaros.

Paskui ji atąįsėdo šalia Dudu, vis ver
kė, verkė. Taip tęsėsi keletą minučių; ji 
manė, kad prabėgo daug laiko. Staiga 
suriko, puolė prie lango: du šūviai, ir 
arti. Ėmė verkti pabudęs Dudu. Su 
trenksmu atsidarė durys. Į kambarį įbė- 

. go vokiečių kareiviai.
Anjesa pamatė prancūzų policininką, 

tą, kuris buvo atėjęs anksčiau. Prancū
zas šaukė: “Ana kur ji!../’ Vokiečių 

<karininkas kažką pasakė. Anjesą su
griebę du kareiviai. Karininkas tarė 
prancūzui: “Kaip jūs juos pražiopsojo-

• te?...” Dudu verkė, Anjesą nutempė
f < > Į>rie mašinos. Jai užlaužė rankas

nejautė nei baimės, nei skausmo. Galvo- - 
/ * je dingtelėjo: “O Dudu?...” Tada ji 

silpnai suriko. Vokietis pasakė: “Taj 
jums ne meilės, glamonė t...”

Naktis buvo nepaprastai tamsi. Jai 
pasirodė miškas (namus ji palaikė me
džiais) . Paskui ją nuvedė ilgu korido- , 
rium. Dvokė oda, kopūstais, šlapumu. 
Ją įgrūdo į tuščią kambarį. Tai ne kalė- 
jįnfąs,-r pamanė Anjesa. — Bet kas čia/ 
puvo Anksčiau? ... Grindyse rašalo dė
mė. Gal mokykla?.i. Pasirodė tamsus 
Pjero vėidas. Jis kiūrėjo pro petį į mo
kyklos sąsiuvinį ir’ bučiavo,' bučiavo.... 
Kokia ryški lemphtė -r pačioj palubėj! 
Ji atsisėdo ant grindų prie sienos.-Atsi- 

|į’ minė: Dudu vienas . Ją pagavo nevil- 
tyli ir be prošvaistęs, kaip alpulys, 
ga ji krūptelęjo: sienoje perskaitė <

ji

jesai: “Aš dvejus metus praleidau* Gre
noblyje. Gražus miestas.” Buvo malo
nus, stengėsi nuraminti Anjesą’: “Jūsų 
sūnų prižiūri,”x įkalbinėjo: “Pasakykite, 
kas tie žmonės, ir mes jus paleisime/’ 
Anjesos tylėjimas jį suerzino:

— *Ponia, aš neturiu laiko. Jūs tylite? 
Atseit, jūs — anglų šnipė. , '

Ji linktelėjo*galva:
— Taip. —Jos akys pasidarė minkš

tos, švelnios — tokios jos buvo Belvilyje 
prie palėpės langelio, kai Pjeras jaudi
nosi ir siautėjo.

Ji tyliai-kalbėjo-toliau:
— Taip. Šnipė. Kam jūs atėjote pas 

mus? Dabar visi prieš jus. Net vaikai. 
Aš jums nesakysiu, kas tie žmonės. Gar
bė dievui, jūs jų nepagavote. Tas svar
biausia. O mane galite užmušti; Aš ne
reikalinga—aš netgi šaudyti nemoku...

Ji pajuto, kad dabar pasiruošusi mir
ti. Tas jausmas stiprino,’linksmino. Dar 
neseniai ji ginčijosi su trimis jaunuo
liais. Dabar ji norėjo be paliovos kartoti 
jų žodžius, čia, prieš šį rausvą švarų 
karininką. Kokia jo skląstis...

Vokietis-nervingai pastūmė rašalinę:
— Užtenka maivytis! Jūs čia ne de

klaruoti, jūs duodate parodymus. Teiki
tės atsakyti-. Jūs pažįstate tųųs žmones?

— Pažįstu, y ,
— Kas jie? . ' , ' ■ v
— Prancūzai.

/ f * z •

Karininkas neteko kantrybės. Visad 
korektiškas, prieš metus §vinemiundėje 
žavėjęs damas gražiomis manieromis, 
jis pribėgo prie Anjesos ir smogė'į vei- 

f dą. Ji nesuriko: mašinališkai pakėlė ran- 
,ką prie burnos ir nustebo: kraujas.., 
Dabar ji neturėjo įprastų žmogaus jaus
mų, nejautė skausmo, nesipiktino šva- 

• raus, įsikvėpinusio karininko šiurkštu
mu. Buvo tarsi girta. Tai pasišventimas, 
dvasios pakilimas; myliu, — kartojo ji,
— ir Dudu myliu, ir Pjerą, ir tėvą, ir
Žakąj ir Roberą, ir tuos, kurie paskuti
nę Paryžiaus dieną leidosi nelygia gatve, 
pavargę, nelaimingi. Vienas jai pasakė: 
“Sudie ...” Ne, sveikas, mielasis!... 
Štai mes ir kartu... Su Pjeru 
Pjeru ... Su Paryžium ... ,

Taip ji kalbėjo ant suolo koridoriuje. 
Ją nuvedė pas pulkininką. Jis buvo Su 
randu skruoste, o jo, lyg žuvies, ąkys bu
vo pastyrusios. Pulkininkas pasiūlė An
jesai sėstis, tarė:

— Noriu jus išgelbėti. Pasakykite, kas 
tie žmonės? Nejaugi jums negaila savo 
sūnelio? Aš jums tai sakau, kaip tėvas
— aš turiu dvi dukteris.

Nustebusi Anjesa pažiūrėjo į jį; jis 
išvedė ją iš kito pasaulio. Atsakė ji dusv 
liai, tarsi pati su savim kalbėdama: 

• — Ar gaila sūnaus? .. ė Ne ..; Šian
dien aš viską supratau... Jei vienas 
mirs, jis ką nors išgelbės, būtinai išgel
bės ... Tautą ... Mano tautą... Ji pri
siminė, kad ją tąrdp, pakilo, dažniausiai 
palinkusi — išsitiesė ir prabilo svetimu 
balsu. — Jūs —- tėvas? Netięsa! Juk jūs 
žinote, kas jūs? Bošas! Bosas!

Pulkininkas . pašaukė sargybinį 
veskite.” ,

— O jums, ponia, galas%<.. 
žiūrėdama pro jį, atsakė;

— — Ne Prancūzijai... Ir ne galas
Galo nėra... - . ?

Streikuojantieji Shanghająus autobusų vairuotojai iš
rašo sayp pranešimus visuomenei ant. gatves. .Sustrei

kavo reikalaudami sugrąžinimo 200 atleistų iš 
Marbo vairuotojų.

---------- ----------- .------------------------------------- ....... - .. ■ ■,

Poezijoje Didinga Buvo
Lietuvių Poetė Neris

“Iš-

Deniza nepuolė ,prie jo, neapkabino, 
nieko nešakė: ji tik nęatįtrąukė pųo jo 
savo patamsėjusių akių, ir lyg tai išgąs
tis, lyg tai triumfas slypėjo jose.
‘ f Mišo Šypsojosi; paskui jis pasijuto ne
jaukiai: x ■

— Kas tau, Deniza? ’
? (Bųsdaugiau)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

reiškimo drąsa bei skoniu 
ir kompozicijos priemonė
mis pralenkė visa tai, kas 
iki to laiko šioje srityje bu
vo pasiekta.

- Futuristinis sąjūdis mū
sų literatūroje užkrėtė dau
gelį jaunų, pradedančių 
poetų blogai suprasto mo
dernizmo liga. Ėmė rodytis 
visa' eilė grupinių žurnalų, 
poezijos bei prozos leidinių, 
neįprastų turinio ir formos 
atžvilgiais.

' t *

Tačiau. Salomėja N^ris i 
literatūrą atėjo su papras
tu ketureiliu chorejum ir 
jambu, su nesūdėtinga, gy
venimiška tematika, tačiau 
atėjo tokia nauja,, tokia 
grakšti, tokia giliai perma
tau ti ir atjaučianti tikro
vę. Ji 1926 'metais, pirma
jame savo rinkinėly, jau 
rašė: “Šaulė žeria ankstų 
rytą daug auksinių valan
dų. ‘ Rytą Auksu parašytą 
savo vardą surandu.”

Ji rašė taisyklinga, gra
žia, gyva liaudies kalba. Ji 
nepakentė šabloniškų, iš po
ezijos lobyno pasiskolintų 
žodžių ir frazių. Ji nemėgo 
poetinės rutinos, kuri buvo 
įsigalėjusi to meto simbolis
tų poezijoje. Kaip jau žino
me, iš antros pusės, ji ne
mėgo vadinamųjų formalis
tinių literatūrinių “ieškoji
mų,” kurie tufl metu buvo 
madoje. Ji, matyti, buvo 
viena pati suradusi savo 
nuosavą kelią poezijoje, ku
riame ji drąsiai žengė pir
muosius^ žingsnius.

Salomėja Nėris piešė 
gamtą, žmonių jausmus, re
voliucinį patosą širdimi ir 
krauju. Todėl jos eilėraš
čiai pirmiausia širdies ir 
buvo surandami. Jį griež
čiausiai atmetė senus, ap
dulkėjusius rimus, verčiau 
palikdama dvieilį* visai be 
rimo, net' nerišdama jo su 
nevykusiu. Todėl tai jos ei- 
lėraščiaį- švieži, neiškąnkih- 
ti ir gyvį. '

Nėra mūsų poezijoj švel
nesnių ir gražesnių lyrikos 
pavyzdžių, kaip S.~ Nėries: 
“Akmenėlis turi šąltą šir
dį,” “DiėaAedžiu. žydėsiu,” 
“Sesuo žydrioji Vilija,” 
'“Kur baltas mįestąs,” 
“Lakštingala negali nečiul
bėti” ir kt. V 1 <

Tokie eilėraščiai, kaip 
“Mano, mąžoji geiša,” “He-' 
roika,” “Vejas naujų die
nų,” “Mano eilįnis,” “Ne* 
praeis fašistų tankai, ” 
“Dąiiiuok, šįrdi^p gyveni
mą,” jąų šįoyį,.^ąiišips ir 
aukštą! vertingoj. vlsąsą- 
junginės tarybinės p.oeįiįjbs. 
viršūnėje ir yra išversti į

hMmKSnH

lų, ’nepaiso ir šalies gerovės. 
Todėl, reikia organizuotis, pi
liečiams registruotis, kad išrin
kus tinkamesnius žmones į val
diškas vietas, tai yra Progresy
vių Partijos kAndidatus.

Matote, kaip Mr. Trumanas- 
žino, kaip veikti prieš darbinin
kų streikus, kaip pastoti strei
kams kelią, kaip ruošti šalį 
prie karo, kaip atitraukti jau
nuolius nuo mokslo ir naudin
go darbo ir padėti į karo tar
nybą, bet jis “nežino” kas reiš
kia daryti, kad pastojus bai
siam, brangufnui kelią, kaip 
mobilizuoti "tuo , reikalu pilie
čius, kad privertus Kongresą 
skaitytis su žmonių reikalavi
mais. , .

Turčių spauda ir radijas 
ruošia žmones prie naujo bai
saus karo, o ką pereitasis ka
ras gero davė darbo žmonėms 
iy smulkiems biznieriams?

daugelį kalbų.
Bot kapitališkiausiais 

lėmėjos Nėries poezijos kū
riniais pasilieka trys įžy
miosios poemos: “Bolševiko 
kelias,” “Keturi” ir, viską 
vainikuojanti, “Poema apie 
Staliną.”
.Ir šiandieninėje mūsų 

tarybinėje' pokarinėje poe
zijoje jaučiama stipri S. 
Nėries įtaka. Iš neužmirš
tino Salomėjos Nėries pa
vyzdžio mes turime* mokytis 
meilės /mokslui, literatūrai, 
meilės darbui, liaudžiai ir 
tarybinei Tėvynei. Jaunieji 
poetai turi visada atsimin
ti, kad S. Nėrįs daug dirbo, 
daug galvojo ir dažnai savo 
asmenišką laimę ir gyveni
mą paversdavo mintimis, 
uždegančiomis liaudį v atbus 
ti ir stoti į kovą už savo tei 
sės ir išsivadavimą. * *'

Sa-

Hartford, Conn.

Žinios iš U ituvos’
Atremontuota 700 
Kiloipetrų Kelių

ZARASAI. — Kelių taisy
mo darbuose šiais metais ap
skrityje dalyvavo masinės 
valstiečių talkos. Nuolatinės 
kelių priežiūros komisijos 
daug prisidėjo prie darbo or- > 
ganizavimo. Apskrityje patai
syta daugiau kaip 700 kilome
trų kelių, išvežta ir išpilta ? 
daugiau kaip 60 tūkstančių 
kubinių metrų žvyro, pastaty
ta* ir atstatyta'160 metrų til-* 
tų. • Iz. Kurklietis.

Moterų parengimp komisijoj 
yra M. Yuškienė, M. Raulinai- 
tienė, O. Giraitienė ir M. Ber
notienė. Pasitikime, kad jos 
surengs gerą parengimą pas 
Yuškus. Visus ir visas prašo
me dalyvauti. L M. B..

“Darbo Rezervu” 
Kolektyvas Jurbarke

JURBARKAS.*— Prie ama
tų mokyklos Nr. 15 sukurta 
“Darbo Rezervų” laisvosios 
sporto draugijos pirmine or
ganizacija. Pdr trumpą laiką 
įrengtos aikštelės, sukomplek
tuotos komandos. Krepšinio 
komanda (kapitonas Vabalas) 
iškovojo pirmą vietą apskri
tyje, o'taip pat eilę pergalių 
su kaimyninių apskričiu ko
mandomis.

PIKNIKAS
DIENRAŠČIO LAISVĖS PARAMAI

Rengia L.D.S. Trečia Apskritis
Sekmadienį, /

RUGSĖJO 12 SEPT.
f 1 1948

Vaicionio Meadow Grove Park
166 Division Ave., Cranford, N. J.

Pradžia 12 vai. dieną '
Įžanga 60c (taksai įskaityti) 

BUS ŠOKIŲ' KONTESTAS SU 
DOVANOM

JAUNIMUI KONTESTAS UŽ TANGO 
JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS 

UŽ SUKTINĮ ’
Bus ir kitų žaislų.

Kviečiam visus į šį gražų pasilinksmini
mą. RENGĖJAI.

IŠ LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBO' VEIKLOS'

Perėitame susirinkime galu
tinai nutarėme rengti pramo
gą pas . Juškus, Bloomfielde. 
Parengimas įvyks sekmadienį 
19 d. rugsėjo, po pietų. Turėsi
me skanių valgių ir gėrimų, 
taipgi muziką. Galės pasišokti, 
kurie norės ir taip smagiai lai
ką praleisti ir dar gamta pasi
gėrėti. žinoma, jeigu tą dieną 
pasitaikytų lietus, tai tada pa
rengimas įvyks svetainėje, 155 
Hungerford St. Kurie' neturi 
automobilių, tai galės busu vy
kti. Nereikia nei aiškinti, kad 
Moterų Klubas visada gerai 
parengimus surengia,, o pelną 
sunaudoja geriems tikslams.

Viena mūsų narę, tai K. 
Naktinienė turėjo nelaimę. Ji 
ir jos vyras Mykolas buvo su 
auto išvąžiavę, kaip kitas auto 
smogė į jų karą. Automobilių 
labai sudaužė, gąl apie tūkstan
tį dolerių padarė nuostolių, 
juos abudu labai sutrenkė. Lin
kime jiems greitai sūsvdikti ir 
reiškiame savo užuojautą.

—*——
Nutarėme surengti parengi

mą, paramai f dienraščio Lais
vės. Parengimas įvyks lapkri
čio mėnesį., Sekite vėlesnius 
pranešimus apie jį. Visi žino
me, kad labai svarbus reikalas 
paręmti darbininkišką spaudą.

Moterų Klubas darbuojasi 
pagal išgalę, narės renka pilie
čių parašus, kad Progresyvės 
Partijos kandidatai būtų padė
ti į balsavimų surašą, kurie rū
pinsis liaudies, gerove1.'

Piliečiai, kurie dar neužsire- 
giętravotę’^ąląuąti, tai būtinai 
užsiregistruokite, nelaukite 
pą^kųtjnių dieųų. Viši i^atomę, 
prie kokio brandumo ątvedė de
mokratu ir. rępublikoitų lyde
riai. Jie nepaiso žmonių reika-

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOMS

> r * *»

1 Geram poilsiui praleiskite savo vąkacijas ant 
modęrniškos farmos, su visais patogumais, aukš- 
taizant kalno, 2į valandų iš/ New York miesto.

< KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oriūgas kambarys, 

arti maudynių. /

t Y

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs diena ar 
naktį, greit suteiksima 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų Šer
meninė. _ Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

4 puil.—Laisvė (Liberty,JUth. Daily)*—Tree

Mrs. Nellie Dauenhauer .
R.F.D. 1, Bqx 325, Stone Ridgė, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St.> Išlipkite Rosendąle. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point. '

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS/

Laidotuvių
Direktorius

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

THotonaa Poplar 4110



(XEVELANDO ŽINIOS

Wilkes-Barre, Pa
/ • /

kitokių

Tel. EVergreen 8-9770

Tel. ST. 2-8842

Fin. Rašt

prašome 
antrašu:

VAKAĮlIĘNjB 85c 
Iš 7-ių patrovų

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-0172 *

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas. 

Darome ir Pritaikome Akinius

Chicago
briko gaisre žuvo 3 žmones 
sužeista 12.

231 Bedford Avenue 
, Brooklyn 11, N. Y.

RONKONKOMA
8034

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN

LLD 28 kp
UgsSjd 8 d

geriausi rinki

dirbo popietinį 
pėdų gilumoje, 
Coal Ųompany,

Tai vietą, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu Ir ma- 
lonu. Mandagus patarnavimas. į ' ''V

Kiekvieną šeštądienį Įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra- ■ 
Some‘Užeiti pasillnksrninti. Nesigailėsite.-

Salę išnuomuojame dčl puotų, pokilių, .krikštynų, parių, vestuvių, į 
Žemos kainas už viską. . v ' • \ • •

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame (temom kainom.

“Ar tąi ne geda! Labor Day, o mano Horace yra taip 
užimtąs karpymu nuo Šerų kuponėlių, jog negali pa

siimti šios dienelės paribiui,”*

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Kultūrine Pamainą Piety 
Amerikos Pažangiesiems

Lietuviams i

ventiliacijos trū- 
oro 

sutaisytas gerai,

susirinkimas įvyks 
7:80 v. v., 103 Green

Saji Francisco. — Prasi
dėjo derybos tarp kompani
jų ir streikuojančių žibalo 
darbininkų vakarinėse val

stijose.. r Z'' ’ -

—------------ ....----- 2-,----------

Po rekonstrukcijoj darbų ža 
garės (Joniškio ąpskr.) malu 
no gamybinis pajėgumas padi 
dėjo 3 kartus. A. Pūkas.

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALŪS 
i
Kanados

Black Morse Ale
Joseph Zeidat, Jr

411 Grand SL ' 
Brooklyn, N. Y.

kad pienuotai sumobilizavus 
kuodaugiausiai balsuotojų už 
Wallace ir Taylor.

MOTERŲ KLUBO;VAIŠES
A. L. Moterų Klubas, 'pager

bimui savo Mišraus Choro na
rių, rėmėjų ir Choro mokytojo 
Juliaus Krasnickcr, surengė 
bankietą. Bankiete buvo perpil- 
na pačių klubiečių rankoms pa
gamintų, gardžių valgių ir dar 
priedui' šalto alučio. Draugas 
Krasnickas, kuris įdeda daug 
triūso bemokydamas chorą ir 
už tai neįma jokio atlyginimo, 
-buvo bankieto garbės svečiu. 
Moterų Klubas savo choro mo
kytojui Krasnickui įteikė gra
žų pasveikinimą su dovanėle 
$25, o Krasnickas pądėkavojęš 
už tai, pinigus paaukavo ($20) 
gynimui areštuotų darbininkų 
vadų ir $5 Progresyvių Parti
jai. Po tam, sekė svečių prakal- 
bėlės, vadovaujant Onutei Gen- 
drėniehei. Drg. S. K. Mazan 
pasakė gerą prakalbėlę už pa
laikymą Moterų Klubo Mišraus 
Choro, už rėmimą Progresyvės 
Partijos ir už pagelbą areštuo
tų darbininkų vadų. Krasnic
kas savo kalboje padarė per
žvalgą Cleveland© chorų stovio 
ir chorų niokytojų pastangų 
bėgyje virš 20-ties metų. Sakė, 
kad choras gali patapti geru 
choru, jeigu kiekvienas choris- 
tas-choristė laike pamokų ir 
ant scenos gerai tėmys kiekvie
ną mokytojo pasijudinimą bei 
žvilgsnį. Taipgi, pasakė po ge
rą prakalbėlę • Petras Nemura 
ir kiti. Vėliaus leista choris
tams ir svečiams balsuoti ar 
palaikyti Moterų’ Klubo Mišrus 
Choras ant toliau? Nubalsuota 
vienbalsiai chorą palaikyti.

Moterų Klubas bene bus pir
mutinis iš 'Cleveland© lietuvių 
organizacijų su parengimu 
Progresyvės Partijos naudai, 
kuris įvyks trumpoje ateityje. 
Taipgi, atsitikus svarbesniems 
reikalams klubietės visuomet 
pirmutinės ateina su savo pa
rama. Klubo Choras pradėjo

PEŠASI DĖL MARSHAL- 
ĮO FONDO

Paryžius— • ••

' Tad, dar prašyčiau tų, 
kurie neprisidėjo prie .šios, 
Urugvajaus lietuviams, do3 
vanos, paaukoti dolerį, kitą. 
Tikslas kilnus 
didelė dovaną Urugvajaus 
pažangiems lietuviams, ir 
garbe mums Ąirierikbs lie
tuviams, kad neatsisako iš
tiesti pagalbos ranką piet- 
amerikiečiams.

Paskutiniu laiku aukojo: 
M. Klimas $5.00, J. By- 

ronas $2, K. Juknys $2, N. 
Bųkniene $1, P. Grabaus
kas $1. Per D. Šolomską 
gautą 13 dol.' nuo P. Šle
kaičio iš Scranton, Pa. •

Pietų Amerikos Pažan-

Paul Gustas.Funeral Home, 
, " ‘ JNC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
\ ; Skersai gatvės nuo Armory <

LIETUVOS ^ĮSN^U.OJTĄS GRARO^IUS
Telefonuokite dieną ar naktj / 

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, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnaVimai suteikiama šeima# sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Jau tūlas laikąs atgal 
Uruguająus pažangių lie
tuvių laikraščio “Darbo” 
redaktorius A, Vaivuskas 
kreipėsi per “Pietų Amerį-‘ 
kos Pažangiajai Spaudai 
Remti Komitetą” į mus 
Šiaurės Amerikos lietuvius 
su prašymu jiems pagelbėti 
įsigyti visą komplektą lino- 
typo matricų, kartu su ma
gazinu. \

Šis jųjų prašymas gavo 
labai gilų pritarimą kiek
vieno lietuvio širdyje, kuris 
įvertina pažangiąją spaudą 
ir supranta prie kokių sun
kių sąlygų tenka . Pietų 
Amerikos, lietuviams spau
dos darbą atlikti. '

Pirmiausiai “Vilnies” ir 
“Laisyes” darbininkai su
aukojo, kiek kas išgalėjo. 
Paskiaus mūsų nuoširdus 
Lietuv. Draugas neatsiliko 
su stambia auka, ir dar vis 
atsiranda draugų-gių, ku
rie visiškai neprašius > pa
siūlo dolerį kitą šiam 'kil
niam užsimojimui.

Chicagoje . šiuo reikalu 
smarkiai - darbuojasi drg. 
Jokubka, per kurį irgi ne
mažą sumą yra suaukavę 
geros valios lietuviai' - chi- 
cagiečiai.

Jau matricos yra užsaky
tos, kurių rūšiavimu, iš
skirstymų beiH ’ užsakymu 
rūpinosi Laisvės spaustu
vės linotypistas V. Rudai
tis, padedant spaustuvės 
reikalų žinovui \ R» Feife- 
riui. Apskaičiuoja, kad li
notype matricos bei magazi
nas kainuos.virš 500 dole-Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių,

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt, tel^fonuokite •
> x SHoreroad 8-9380 

Jb-*Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalaukite.

Specialistai pritaikymui * *
\ šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave.,Brooklyn, N. Y.

rengkimės prie
Ųaikas jau 

reikalas svarbus,

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Piętus pas > <

miteto vardu — širdingai 
dėkoju! *' >

SĄRYŠIS GERAI DAR
BUOJASI

Cleveland© Draugijų Sąryšis 
gerai darbuojasi ir yra pasi- 
brėžęs veikti daug ateityje. 
Pereitame susirinkime draugas 
J. žebrys išdavė rapprtą iš 
spaudos paramai- rengto* pikni

ko. Jeigu būta gerai virš $400. 
Padengus išlaidas liko pelno 
apie 160 dolerių, kurie bus pa
dalinti abiem mūsų dienraš
čiams “Laisvei” ir “Vilniai” 
po lygią dalį.

• Sąryšis turėjo apie $$00, 
kurie buvo užsilikę nuo tų lai
kų, kada Sąryšis palaikė Dar
bininkų Svetainę. Užsidarius 
Darbininkų Svetainei Sąryšio 
komitetas nesusirado sau kito 
darbo ir todėl kaip ir bent kuri 
organizacija, nesurasdama tiks
lo savo veikimui, visai susilp
nėja, taip buvo ir su Draugijų 
Sąryšiu. Tik dėkui sekretoriui 
draugui P. Radzevičiui, kuris 
išlaikė Sąryšio vaizdą tvarkyda
mas draugijų parengimus iki 
Sąryšis vėl pasidarė veiklus. 
Šiemet susibūrė į Sąryšį veik
lesni draugijų delegatai, prie 
tam, gal, dar ir esamoji mūsų 
šalyje padėtis paskatino juos 
prie didesnio veikimo — Sąry
šis pasidarė gana veiklus. Pra
eitame susirinkime, nors iiKbu- 
Vo labai karštas oras, delegatų 
susirinko virš 20 ir jie visi 
vienbalsiai nutarė paaukauti iš 
Sąryšio iždo $700 LDS Klubo 
naujo namo įrengimui.

Cleveland© Draugijų Sąryšis 
nusitarė šaukti visos Ohio Val
stijos Lietuvių konferenciją 
Progresyvės Partijos Reikalu.' 
Konferencija įvyko spalių 3-čią 
dieną Clevelande,- Lietuvių Sve
tainėj, 6835 Superior Ave. Po 
konferencijos prasidės masinis 
mitingas su gerais kalbėtojais. 
Konferencija prasidės 10-tą 
valandą ryte. Todėl, visos Ohio 
lietuvių kolonijų organizacijos 
ir pavieniai, 
konferencijos 
trumpas, o, ■

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų
vA^RJEJi® SEIMAI Iš DVIEJŲ T 

8-ių Patroyų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

MAINŲ GAZAI PRITROŠK.I- 
NO 14 MAINIERIŲ

Rugsėjo 2 d. “Wilkes-Barre 
Record” paduoda visų pritroš- 
kintų mainierių vardus ir gyve
namų *vietų adresus. Iš. paduo
tų pavardžių, atrodo, du lietu
viai: Joseph Romanoski . (gali 
■būt Ramonauskas) ' ir George 
Yucknevage (gal Juknevičius). 
8 mainieriai tapo nugabenti į 
Wilkes-Barre General Hospital’ 
o kįti 6, mažiau gavę gazų, po 
pirmos pagelbos tapo' parga
benti namo.

Visi virš minėti mainieriai, 
1 d. rugsėjo, 
“šiftą,” 500 
Glen Alden
Empire Shaft anglies kasyklo
je. (ši kompanija turi kelioli- 

i ką skirtingais vardąis kasyk
lų.) ; , u ;•!. ■ ‘ ;

Patys pirmieji keli mainie
riai, pajutę beisirenkftnČiUs ga- 
zųs, nors jau buvo gerokai ap
svaiginti, bet dar turėjo jiegų 
dasigauti į paviršių ir praneš
ti mainų viršininkams apie li
kusių tame sluoksnyje (vein) 
mainierių padėtį, Suprantama, 
viršininkai griebėsi greitos ak
cijos ir likusius jau (bejiegius, 
bet dar gyvus mainierius iš
gelbėjo nuo galutino užtroški- 
mo. Kompanijos daktaraiXtaip- 
,gi buvo greitai pašaukti. Po to, 
8 mainieriai tapo xįugabenti li
goninėn, o 6, mažiau pritroškę, 
namon. *

Taip tikri darbininkai buvo 
greitai pasiųstų pilnai peržiūrė
ti mainose Ventiliaciją. Kompa
nijos generalis užveizda (ma
nager), Henry Ą. Dierkes, su 
kitais aukštais viršininkais tai 
po pašaukti peržiūrėt šią ka
syklą.- Arba, kitaip sakant, 
“surast” priežastį gazų( atsi
radimo. .

O’ .mainięriams gaz$ ątsiradi- 
mo priežastys seniai yra gerai 
žinomos 
kūmas. Kur ventiliacija 

,;traukipias
ten niekad gązai nesusiformuo- 
ųa. Šio incidento pamatinė prie* 
.žastis, lygiai kąip Jr visų kitų 
kasyklose įvykusių nelaimių, — 
yra kompanijos apsileidimas, 
nepaisymas mainierių sveika
tos nei gyvybių. Mat kapitalis
tinėje sistemoje pirmoj vietoj 
stovi pelnas, o darbifiinkai, —’ 
kas jų paiso. j

Netoli šios kasyklos, ( 1 kites 
kompanijos “Red Ash^ Coal 
Co/’ kasykla, jau daug metų 
kai dega. O tas irgi sudaro pa
vojų artimoj kasykloj dirban
tiems. J. Vilkelis.

F. W. Shalin- 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
' ■ <^>1 • * F , f Y •

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

f 

Suteikiam garbingas laidotum 

$150
Koplyčias^ suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Paryžius. — Anglijos, 
FraiĮcijbs ir keturiolikos 
mažesnių vakąrinės Euro
pos kija|Jų aįstpyji, susirin
kę Paryžiuje, riejasi, nepa- 
sidalirtdami Marshallo' f ori* 
,^o pinigais. Kiekvienas nori 
sau kuo; daugiausiai.

' -'.Ii.'' J-

Kadangi sįuonT tarpu 
dienrąšęiųi labai reikia 
pinigų, tai duo<^ame 
dėlę'nuolaidą ant svarbiy 
knygų. . •/
* Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 ' dideles kny
gas duodame tik už $1.

Tąi yra gražios poezi
jos patys 
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji *iš- 

' simokinti gerai lietįUyiškai 
skaityti,, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS yra 288 puslapių 

/ knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmtf 
kėsime.

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ąr tuom 
pačiu kartu parems i te sa
vo dienraštį finąnsjniąi 
sunkiuose vasaros mėne
siuose. ,

Užsakymų 
siųsti siųdni 
LAISVĖ? 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

- —j- j- j-

Joseph Garszva 
jjqdertaiier & Embalmer 

.Manager |
JOHN A. PAULE»Y ! 

Licensed Undertaker ’

lavintis gana sunkiose }aplinky- 
bėše, bei dabar jau išsivystė j 
didelį mišrų chorą ir jų choras 
jau atlankė Pittsbur^hą,. De
troitą ir net Chicagą su daino
mis. Todėl, kiekvienas vyras Jr 
moteris "galinti dainuoti, priva
lo rastis Moterų Klubo Miš
riam Chore ir visi privalome 
paremti visas klubiečių pastan
gas. ' ’ : . z
TAUTINĖS GRUPĖS SUSIOR

GANIZAVO I P. P.
Rugpjūčio 30, susirinko. į 

Slovėnų Svetainę po du at
stovus nuo kiekvienos tau
tinės grupės, gyvuojančios 
Cuyahoga apskrityje ir su
tvėrė apskrities tautinių gru
pių komitetą vedimui kampani
joj už sumobilizavimą kuodau- 
giausiąj balsuotojų tarpe tauti
nių grupių žmonių. Tas komi
tetas bus žinomas, kaipo “Cuy
ahoga County Nationalities 
Committee for Wallace and 
Taylor.” Į komiteto valdybą 
įėjo: J. Klich, pirm., J. Kra- 
tochvil, vice-pirm., Vida Shif- 

zfer, sekr., J. Pollock, iždininku 
ir Anthony Fazzan, ižd. pagelto.

Komiteto nariai privalo rū
pintis, kad jų tautybės yisų or-, 
ganizacijų nariai būtų užsire
gistravę ir žinotų kaip balsuo
ti. Apskrities komitetas išleis 
patarimus lapelių formoje, ku
riems ir kur reikės užsiregist
ruoti. Tie patarimai tilps ir 
mūsų spaudoje. Kiekviena tau
ta turės prisidėti padengimui 
lėšų, kurių Progresyvių Parti
ja turės labai daug. Tik bąloti- 
nių sampalų bei propagandai li
teratūros Ohio valstijoje reikės 
išleisti milijonai, o kur dar 
kitos išlaidos — reikalinga pa
rama ir Centraliniam Komite
tui. Nekurios tautinės^rupės-, 
ypatingai slavų, jau turi sukė- 
lusios pinigų. J. N. S.

Berlin. — . Komunistai, 
socialistai ir jų rengėjai už
ėmė Berlyno miesto valdy
bos rūmus ir atlaikė savo 
susirinkimą.

Važiuotės Unija 
AtmetaTrumaną

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
valdžios, įvedė valdiniams 
darbininkams - tarnauto
jams varymą per “ištikimy
bės” šerengą, užkūrė iste
rišką šėlimą prieš vadina
mus raudonuosius. Truma- 
,nas taipgi užkorė Amerikai 
karinį savo mokymą ir Mar
shallo planą. '

—■ Taigi mes negalime 
remti tokio kandidato į 
prezidentus,—užreiškia CIO 
Važiuotės Darbininkų Uni
jos vykdomoji-taryba savo 
rezoliucijoj. '

Taryba pasmerkė savo, u- 
nijos pirmininką Quillą dar 
už tai, ka(^ jis susitarė su 
New Yorkb miesto valdyba 
—• pakelti kainas važinėji
mo gatvekariais, požemi
niais geležinkeliais ir auto
busais, jeigu bus pakelta 
alga miestinės važiuotės 
darbininkamš. x

Šriunija turi 100,000 na
rių įvairiuose miestuose.

jUnija Smerkia ir Dewey
Toj pačioj rezoliucijoj u- 

nija pasmerkė Thomą De
wey, republikonų kandida
tą prezidento vietai; sako:

— Tas žmogiukas su ū^ 
sais (Dewey) yra pasinėręs 
valdiškoje, 'abiejų i senųjų 
partijų isterijoj^ stumian
čioj link trečiojo pasaulinio 
karo; z jis eina £u raudonųjų 
raganų medžiotojais ir pasi
rodė aršus linijų varžytojas. 
Dewey taip pat darbuojasi, 
kad Muudto-NUono polici
nes valstybės bilius būtų pa
darytas įstatymu. •

Kartu firiijoš taryba’ smer
kė Quillą už tai, kad jis mė
ta laukan tokius newyorki- 
nio šios unijos skyriaus pa
reigūnus, kurie remia Pro- 
gresyvę Partiją. Tuos Quil- 
lo žingsnius taryba pavadi
no fašistiniais, v

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k įus ir krajavus 
Ii sudarau su ame- 

rikonįgkais. Rėi- 
Kkalui esant ir 
H padidinu tokio 
v dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai- 
' jogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave.„ prie 
Chaunčfey St., Broadway Lina.

Tel. GLennaore 5-6X91

J. J. Kaškiaučius, M. D 
5?0 Summer Ąvenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje ^kreipkitės pas muį 

Patarnavimas bus užtikrintas Jr už prieinamą kalną..
’ / y

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos '
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN,
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mos Sveikina iš Kalifornijos Pasitikimas Wallacė’o Su

Truckmanų Streikas 
| Tebesitęsia, Bet 

Maistų Praleidžia
Nesileiskite tūlų propagan- 

prieš unijas išgązdinami 
sukurstomi prieš unijistus. 

truąkmanų (teamsters) 
tebesitęsia, bet mais- 

netrūksta, negali pritrūkti, 
maistą pristatantieji sunk- 

praleklžiami taip 
kaip kad buvo ir pirm

nes man 
vežimiai

Varžomas yra pristatymas 
tiktai tokių prekių, dėl kurių 
nenukentės gyvybė ir sveika
ta. " Yra sustabdytas prista
tymas. galimų palaukti daik
tu .

Tūli kompanijų propagan
distai, girdėjau, per radio'rė
kia, būk pritruksią maisto. Tai 
prasimanymas tikslu sukursty
ti žmones prieš
lengvinti kompanijoms 
ti streiką.

uniją, pa
lau žy- 
T— s.

t •

Virš tūkstančiui miesto 
Švaros Department© darbinin
kų ir. tarnautojų įteikti gar
bės požymiai už pągerinimus 
darbo ir už gerai atliekamas 
pareigas.

Miesto Paroda Veiks 
Iki Rugsėjo 19-tos

Didžiojo New Yorko paro
da — Golden Anniversary Ex
position — po švenčių vęl at
sidarė ir veiks per šias dvi 
savaites. Suruošta atžymoji
mui didžiojo New Yorko ap
skričių (buvusių atskirais 

z miestais) apsivienijimo į vieną 
didmiestį,* paroda turi įdomių 
dalykėlių. Tarpe tų yra ato- 

< minės industrijos parodėlė.
* Gaila, kad paroda buvo per 
šventes uždaryta, atvykę iš ki- 
,tur svečiai negalėjo matyti.

Paroda randasi Grant) Cen
tral Palace, Lexington Avenue 
ir 45th St., New Yorke.’ Įran
ga 50 c. visiems, suaugusiems 
ir vaikams. Einant mokyklų 
grupėse, su palydovais iš mo
kyklą, nuo 9 ryto iki 1 vai. 
po pietų, mokiniams įžanga 
nemokama.

Iš LDS 1-mos Kuopoš 
Susirinkimo ir Veiklos

LDS Centro 
žinoma, ne 
užsimokėti, 
ir neverčia.

dar- 
visi

Nie-

na-
nuo

Gražus Oras Pasitaikė 
Šventėmis; Smagiai 
Piknikavome

Geriausių linkėjimų iš Los 
Angeles, California. Lėktuvu 
atvykau per 19 ir pusę valan
dų. Kelionė buvo puiki. Los 
Angeles labai išsiplėtęs, 

. Draugiškai,

Taylor’u Jau Rytoj

Earle Smith, 55 m., Americ
an Looker Co. viršininkas, pri
gėrė nuvirtęs ar nušokęs nuo 

t fisivo laivuko ties Lloyd V Neck, 
L. I. Su juo kartu buvusi,'pa
sivažinėti žmona nemačiusi, 
kaip jis dingo nuo laivuko. 
Tačiau brolis daleidžia, kad 

% jis galėjęs netiksliai išvirsti, 
kadangi jo širdis nesveikavu- 
su? • • .

g Mirė ..
Domininkas Paškevičius, 

gyveno 107-22—126th .Street,’ 
Richmond Hfil, mirė tugsėjo 
6 d,r namuose. Kūnas >pa-. 
šarvotas grab. F. W. šalinško 
koplyčioj, 8402 Jamaica Ave., 
Wbodhaven, N. Y. Laidotuvės

> įvyks rugsėjo 9 d., 10 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse. Velio- 

v nis paliko nuliūdime žmoną 
Liudviką, sūnus Algirdą ir 
Vytautą, dukterį Rūtą ir du 
aliukus. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi grab, šalinskas- 
Šhalin.

>

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
2 d. Narių atsilankė geras bū
rys. šiame susirinkime dau
gelis mokėjosi duokles už an
trą pusmetį, iki naujų metų. 
Kurie moka už . visus metus 
vienu kartu ar du kartus, pa
lengvina kuopos finansų se
kretoriui ir 
bininkėms. 
išgali sykiu 
kas prie to
čiau mokant po mėnesį 
riai turi labiau dabotis 
susispendavimo. Nuo mokėtos 
dienos praėjo 2 mėnesiai, tre
čiame būtinai reikia užsimokė
ti, visuomet būsite gerame 
stovyje. /
Laiškų Skaitymas

Iš Amerikinio Sveturgi- 
miams Ginti Komiteto laiške 
pažymi, kad ant ištrėmimo- 
deportavimo listo yra 60 as
menų. Vienas jauniausis 7 
metų amerikietis. Kiti šeimas 
čia išauklėję. Dabar nori juos 
išvaryti iš šios šalies, kad jie 

j kitaip mano, negu J. V. Nea- 
merikinių Veiksmų Komite
tas. Reikalauja, kad žmones 
protautų taip, kaip tas komi
tetas nori. Taigi, prisiųstame 

i laiške buvo blanka, ant kurios 
‘ prašoma piliečių parašų prieš 
, tų žmonių deportavimą iš 
šios šalies. Mūsų susirinkime 
penkliolika piliečių pasirašė 
po protesto peticija ir auko
mis parėmė parašus, sudėjo 
$5'LDS 1-mos kuopos vardu.

Aukos eina Amerikiniam 
Sveturgimiatns Ginti Komite
tui, kuris gina nuo deporta
vimo tūos žmones ir bendrai 
gina visų syeturgimių teises.

Laiške nuo Dariaus-Girėno 
paminklo statymui komiteto 
prisiuntė 18 tikietų Ao komi- 

i teto rengiamos vakarienės.
Kaina $3 asmeniui. Buvo per 
prezidentą A. Veličką už
klausta, ar randasi narių, ku- 
rie ndrėtų tikietą nusipirkti ir 
dalyvauti vakarienėje. Nesi
rado. O kad kuopa pirktų 
tuos tikietus, jai pareitų už
mokėti $54. Mūsų kuopa pini
gų neturi,, tad nutarta tikie
tus grąžinti.
Piknikas Laisvės Naudai

Pirmėsniame kuopos susi
rinkime buvo išrinkta komisija 
(Pranas Buknys iiS Geo. Wa
reson) organizuoti busą į pik
niką. šiame susirinkime ta 
komisija raportavo, kad ne
bus galima buso suorganizuo
ti, kadangi, pikniko diena pa
sikeitė, piknikas įvyksta rug
sėjo 124ą, o ne 19-tą (19tą 
bus Aido ir Sietyno chorų pik
nikas). Taigi, brooklyniečiąi 
turime pasitenkinti nuvažiavi
mu su privatiškais automobi
liais ar traukiniais.

LDS apskrities ruošiamas 
Laisves Popieros Fondui pik
nikas įvyks jau šį sekmadienį, 
rugsėjo 12-tą, Petro Vaičionio 
Meadow ’ Grove l^arke, 16 6 
Division Ave., Crąnford, N. J.

Visi Laisves patrijotai, skai
tytojai ir simpatikąi ir visi ge
rų piknikų mėgėjai kviečiami 
į virš minėtą pikniką.
Ruošiamas Bankietas /

Prezidentas A. Velička ra-

gino narius nusipirkti tikietų 
bankietui, kuris įvyks spalių 
(Oct.) 24 d., Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. 
J. Tikieto kaina $3. Jį ruo
šia patsai LDS 3-čio^ Apskri
ties Komitetas pagerbti A* 
Matulį.

Kaip newyorkieciams ir 
newjersieciams yra gerai žino
ma, Antanas Matulis yra gerai 
atsižymėjęs visuomeniškame 
veikime per ‘30 metų. . Pa
čioje LDS 3-je apskrityje vei
kia nuo susivienijimo LDS su 
APLA. Mūsų 1-mai kuopai 
per A. Matulio ir kitų drau
gų apskrityje pasidarbavimą 
apskritis d&ug padėjo pasiųs
ti delegatus į t^DŠ 7-tą ir 8-tą 
seimus. Trečioje apskrityje 
priklausančios LDS kuopos, 
jų nariai, privalome pagerbti 
A. Matulį;* dalyvauti jo pa
garbai rengiamame bankiete. 
Būkime jame patys' ir ragin
kime kįtuš’ pardu6darrii jiems 
bankieto tikietą. ».
Rengsime Vakarienę

Mūsų, LDS 1-ma kuopa nu
tarė rengti vakarienę. Į ko
misiją išrinkti: 'Ona Višniaus- 
kienė? George
Geo. Kuraitis. Vakarienei bi
lietų nedaryti brangesnių $3. 
Vietą ir laiką paskelbs vėliau.

Kuopos stovis: Ligonių nė
ra. Mirė vienas narys Nor- 
buta. Eina prie susispenda- 
vimo 7. < >

Beje, pirmesniame susirinki
me (iš to korespondencijos 
nebuvo) delegatai savo rapor
te reiškė nepasitenkinimą, 
kad vardo keitimo ' klausimą 
LDS valdyba nedavė kuopoms 
nubalsuoti refereridumu. Kaip 
seime 1-mos kuopos delegatai 
orientavosi,- taip raportavo 
kuopoje

Korespondentas
> , Jurgis Kurąitis.

Tarsi užsakytos, visos trys 
švenčių dienos eNew Yorke ir 
apylinkėse pasitaikė labai 
gražios, giedrios, šiltos, bet 
ne per karštos, šilumos buvo 
80 šeštadienį ir po 82 laips
nius sekmadienį ir pirmadie
ni'.

Nepaprastai smagią kelionę 
turėjome visi važiavusieji į 
Laisvės- pikniką Philadelphi- 
joje, o taip pat ir labai gra
žiai ir linksmai piknikavome. 
Gloucester Heights esantis 
Crescent Picnic Grounds buvo 
perpildytas. • , '

Mums buvę smagi šventė. 
Tačiau dirbusiems—piknike

svieto 
labai
Val- 
buvo 
daug

aprūpinti tokią minią 
valgiais ir gėrimais teko 
ilgai jr sunkiai dirbti, 
giais šiemet piknikieriai 
gerai aprūpinti. Apie 
dirbusius, be abejo, aprašys, 
patys philadelphiečiai, kurie 
visus savo žmones ( pažįsta. 
Tačiau ir man sunku: buvo 
praeiti neprisiminus.

Svietelio buvo iš visos pla
čios apylinkės ir 'net iš. Pitts
burgh©. ' * .

M

Wareson ir

Long Island šiemet per vie
ną Rugpjūčio mėnesį pasiun
tė į Sing Sing kalėjimą 28, as
menis. Perlai tuo pat laiku 
buvo pasiuntę 19 asmenų. ‘

New Yorko Harleme įvyko 
paradas ir masiniaimitingai 
paminėti West Indijų Dieną. 
Harleme gyvena daug tų kraš
tų kibųės žmogių.

Kalvarijos kapinėms, Middle 
Village, L. I., suėjo 10Ų metų.

Today's Pattern
X.-\ V \ 

\ A i
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9254
SIZES 

12—20

Come With Your Friends!

Open Bowling
EVERY EVENING AT '

LIBERTY AUDITORIUM /BODICEN. / 
SKIRT

1 7 \ l

HP~06 Atlantic Avė Richmond Hill, N. Y.

Restaurant—Meeting Dance Halls

Užmuštų Pėstininkų
Niekas Neatsišaukė

A. J. Smitas.
Draugas Smitas, philadel- 

•phiętis, nuvyko \ į tą tolimą 
kraštą atlankytPrsaVo brolį. O 
paskui. . . nėra žinios. Buvo 
ketinęs grįžti. Tačiau kaipo 
gerą darbuotoją organizacijo
se ir spaudos skleidime, ilga
metį spaudos bendradarbį, ka- 
liforniečiai gali užsimanyti pa
vilioti, kaip kad jatį paviliojo 
būrį kitų gerų .

Mepj linkime d. Smitui' ge
ros kloties apsilankyipe tenai 
ir laimingai’sugrįžti.

Vyras ir moteris, gal vedu
sių pora, tapo užmušti auto- 
mobiliaus anksti j pirmadienio, 
rytą einant skersai Cross Bay 
Boulevard ties Broad Chan
nel, Queens. Juos padėjo 
Queens General ligoninės la
voninėje. Iki vakaro pirma
dienį niekas nebuvo jų atsi
šaukęs, tebebuvo nežinomi, 
kas jie per vieni.

Juos užmušusią mašiną ♦vai
ravusio ” asmenš neareštavo. 
Matomai,' pėstininkai pateko 
po mašina per savo neatsar
gumą. , m’

Brooklyno policija arešta
vo Thoįrfas Farrell, 19. metų. 
Kaltina,( kad jis, paleistas iš 
kalėjimo už pirmesnius pra
sižengimus, > bęgiu keliolikos 
diepų vėl išdaužė daug langų 
tikslų apvogti krautuves. • i v

GYDYTOJAS

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

| BROOKLYN, N.’ Y. 
1—2 dienom 
6—8 vąkąraisį Valandos:

I ? ’■ X '
? Ir Pagal Pasitarimais. |

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S A,
UP-TO.DAtE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas rV'

306 UNION AVĘNUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ių.

Vasarių Šeima Padidėjo
Brooklyniečiams gerai žino

mieji broektoniečiai Mildred 
ir Anthony Vasaris susilaukė 
pirmagimės dukrelės rugpjū
čio 25-tą. Naujagimė buini, 
8 svarų ir 10 su virš uncijų. 
Jai vardą davė Eileen Gay.

Abu Vasariai yra veikliai 
dalyvavę LDS jaunime per ei
lę metų — Mildred (Jano- 
nyte) Detroite, o jisai Brock- 
tone ir apylinkėje. Antanas 
ir dabar, nežiūrint prisidėju
sios x atsakomybės savo biznio 
vedime ir šeimos pareigų, yra 
Lietuviu Darbininku Susivieni
jimo 2-ju vice prezidentu?

Sveikiname linksnius tėvus 
ir linkime laimes naujagimei!

Septyni asmenys tapo su- 
žeistiKdviem auto susidūrus 
aftt 8th Avė, prie 38th Street, 
New Yorke.

. Lengvos siūti, tačiau pato
gios vasarą dėvėti suknelės 
forma 9254 gaunamą 12 iki 
20 dydžio.v

geroves
Yankee

ruošin

Visi norintieji pasitikti 
Wallace’ą su Taylpr’u, pa
gerbti juos už jų kovingą gy
nima taikos, liaudies 
ir teisių, nueikite į 
Stadium, New Yorke. 

c

Viso miesto' skale
mas masinis mitingas įvyks 
jau šio ketvirtadienio vakarą, 
rugsėjo 9-tą. Pradžia 7:30; 
Yankee Stadium randasi prie 
River Avenue ir 157th Street, 
Bronxe. |

Kadangi šio mitingo sėkmin
gumas daug nulems visoje 
kampanijos eigoje, tad visi 
Wallace’o su Taylor’u išrinki
mo šalininkai prašomi ener
gingai darbuotis už šį mitin
gą. Mobilizuokitės iš šapų, 
nepalikite kaimynų ir namiš
kių namie. Apie 80 tūkstan-1 
čių publikos talpinanti spor
to arena turi būti pripildyta.

Areną kartais pripildo spor
to mėgėjai. Mūsų šalies rei
kalai, taika, mūsų vaikų ir 
aliukų gyvybė ir gerovė yra 
svarbiau bile kurio nors spor
to. Tad būkime visi savo vie
toje.

Lietuviai taipgi mobilizuoja- 
mės nuvykti dideliu būriu. 
Tiesa, kad darbo vakarą vi
siems nęra labai patogu, ta
čiau tokios svarbos susirinki- N

piai pasitaiko ne kas dienų. 
Gal būt šis, bus tik vienas to
kios svarbos susirinkimas pirm 
šių rinkimų. ' Tad dėl šio vie
no nępavargsime fiziškai nei 
pinigiškai. -

Lietuvių Wallace. ‘ 
for President • 
Komitetas.

Newyorkiete Mrš. Sylvia 
Felscher, 68 metų, mirė nušo
kusi nuo stogo namų, kuriuo
se gyveno. Kitoje vietoje nuo 
stogo nušokęs mirė Charles 
Masopust, 65 metų.

• \

Alan Ladd ir Donna Reed 
filmoje “Beyond Glory,’* 
ip-   —r-  ......... —a

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
I

Parsidubda dviejų šeimynų, 11 
kambarių namas, medinis, su visais 
moderniniais {taisymais, šiluma ir 
karštas vanduo. Parduoda pats savi
ninkas, be agento. Kaina gana pri
einama. Prašome kreiptis: Antanas 
Prekevičius, 1202 E. 96th , St., Ca- 
narsie. (Brooklyn) N. Y. (211-213)

REIKALAVIMAI
Lietuvis »vyriškis ieškau kamba

rio arčiau darbavietės Flatbush 
avė., arba tame kvartale.
Turintieji laisvus*’kambarius lietu

viai malonėkite .pranešti laišku j 
Laisve, Lorimer St., 427 Brooklyn 
6, N. Y., J. Ignatavičiui.

(210-12)

A. Kalinauskas
Parduoda naujas, ir taiso 

sekamas mašinas:
•. * ... t

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Ffigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, L.L, N.Y.

Telefonas Virginia 3-5397

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4 th Street 

’ • BROOKLYN, N. Y.
■Tel. EVergreen 7-6868

Valandos 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

. LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

* SAVININKAI

, PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

paukštienos pIetus sekmadieniais

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių Valgių
• " j*

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

'282 UNION AVE.. BROOKLYN, N. Y.
• A . Tel. EVergreen 4-0612 >'

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys ’ už griežtai žemas kainas.

♦

RECEPTŲ SPECIALISTAI. '

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

, Tel. EVergreen 7-6238

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
, 417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Yz.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. .Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
grabus pasirinkimas.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Ka/piskds

^NUPIGINTAS PARDAVIMAS
O ■ V
• • • . .. . ‘..v ■ - 4

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių/Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

, , Jr Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškę ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro IF Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos * / » z
Didęlis Pasirinkimas'Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
' Iki Jums Jo Reikes .

ROBERT LIPTON
• \ 0, . v ✓

701 Grand Street Brooklyn,

Telefonas STagg 2-2173

6pusl.—Laisve (Liberty, Uth. Daily)—Treč., Rugsėjo 8,




