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X-dieną pradėsią riaušes, seimui spręsti Pary.

i

streikus ir ginkluoti jų bū
riai užimsiu fabrikus ir ki
tas įstaigas visame Berly-

Virš šimtas tūkstančiui vokiečių .unijistų demonstravo centralinėje Munich’o aikštėje, 
amerikiečių okupacijos zonoje, reikalaujant kontroliuoti kainas ir tuomi sustabdyti

* ' infliaciją. •
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Ratavokite Kapitalizmą! 
Nykštukas Moline Galva. 
“Parduoti Socialistai.” 
Vėl Proga Mūsų Artistams. 
Paskutinis Mėnuo.
Keistieji Žmonės.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Mejtams 
Užsieniuose $9.00 

‘ Brook lyne $8.00
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w Kaip atrodo, tai mūsų galin
gasis kapitalizmas jau bestovi 
ant vienos kojos!

Sunku tuo tikėti, bet taip žmo
gus jautiesi pasiskaitęs kapita- 

elistų, aplinkraštį “Industrial 
News Review.” Ten skaitome, 
kad didžiausias dabar Ameri- 

^kos kapitalizmui pavojus susi- 
. daro iš mokyklinių vadovėlių. 
' Tie vadovėliai pilni didelių 

skylių, per kurias į mūsų jau
nimo galvas gražiai sulenda 
kąmunistai ir iš vidaus komu
nizmu “užnuodija.”

- Beveik nė vienam tų vado
vėlių, girdi, nė^vieno žodelio 
neužeisi už didįjį biznį. Visuose 

\brznis vaizduojamas “sąmonin
gu raketų.”

★ ★ ★
Tai ar dyvai, šaukia tas “Re

view,” kad mūsų jaunimas taip 
-skaitlinga^ seka paskui Henry 
Wallace! O jeigu mokyklos 
mūsų vaikus valyvai išmokintų, 
įskiepytų biznį gerbti ir mylė- 

. M tokių prajovų Amerikoje ne
turėtumėme.

Išvada tokia: visus mokyklų 
vadovėlius reikia paaukoti lau-' 
žui, o tegul didžiojo biznio 
garbintojai parašo naujus. .

Per keletą metų svietas bu
vo visiškai pamiršęs Alexander 
Barmine, kuris dar prieš didįjį 
karą atsivertė prie kapitalizmo 
ir iškeikė tarybinę žemę. Da
bar Barmine vėl atgijo, vėl pa
kilo į didvyrį. Jis parašė ilgą 
“In Defense of the Russian 
People” straipsnį ir patalpino 
į “Saturday Evęning Post.” 
Ten Barmine sako, kad ihisai 

'- -Kąri žmonės, ale jų. bolševikiš- 
vadai verti pakorimo ant 

* pirmosios šakos.
.. . • Barmine mus moko, kad “vi

sas Kremliaus režimas yra mo-' 
linėmis kojomis milžinas.”

Barmine mano, kad jis tuo 
pasakė ką nors nauja ir išmin
tinga, bet ištiesų ji? tik dar 
kartą pakartojo amžinąx atilsį 
Hitlerio doktriną., , >

Trumpai ir drūtai pasakius, 
e čia mes turifnę reikalą ne ,su 

’“Kremliaus molinėmis kojomis 
milžinu,” bet su nelaimingu 

»moline galva nykštuku.
Tai bus pati didžiausia šių 

dienų tragedija, kad toks Bar
mine vž tokius niekalus gauna 
brangiai apmokėti ir gyvena 
sau šiltoje Amerikos kapitalo 
globoje, kaip inkstas taukuose.

Tai kas gi atsitiko su mūsų 
liais lenkais socialistais?

Jei tikėti Naujienų redakto
riumi, tai visi jie, iki vienam, 
tapo 'premjero Josėf Cyrankie- 
wičz ir Oskaro Lange paimti, 
suvaryti į didelį ęiaišą ir par
duoti lenkams komunistams!

Juos nupirko Boleslawas 
. Bierutas. O Bierntas yra “Mas

kvos kursus išėjęs Kominternp 
Agentas” (N., rugs. 9 d.).

Viena, / žinoma, negražu taip, 
negražiai socialistui apie socia- 
listjs kalbėti. Antra, Naujienų 
recftktorius iŠ per daug dide
lio mokslo nebežino nė'to, kad 
Komunistę Internationale (Ko- 
mintemo) nebara jau kelinti 
metai. <

No. 217 ,

NUŠAUTAS NEGRAS, 
KAD NORĖJO BALSO 
GA. RINKIMUOSE
Baltasis Farmeris Nužudė 
Reikalavusį Balso Negrą

Macon, Georgia. — Baltas 
farmeris J. A. Johnson tri
mis šūviais, nužudė negrą 
pusininką įsąją Nixoną už 
tai, kad Nixonas reikalavo 
sau teisės balsudti guberna
toriaus rinkimuose. Nixo
nas buvo vienintelis toj ap
skrityje negras, kuris drįso 
reikalauti balsavimo teisės, 
nors apskrityje yra keli 
tūkstančiai negrų piliečių, 
žmogžudis areštuotas. Neg
rai Progresyvių Partijos 
vadai daro spaudimą val
džiai, kad žmogžudį tinka
mai nubaustų. Pats šeri
fas R. M. McCrimmon sakė, 
jog tas negras nušautas to
dėl, kad norėjo balsuoti.

Suomių Valdžia Neigia 
Kairesnįjį Jaunimą

Helsinki/jSųomija. — Jau
nųjų darbininkų delegacija, 
dalyvavusi tarptautiniame 
jaunimo suvažiavime Var- 
šavoj, prašė Suomijos val
džią, kad padėtų apmokėti 
delegatų lėšas. Valdžia at
metė prašymą. A Bet valdžia 
daVe 50 tūkstančių markių 
apmokėti lėšas dviejų tė- 
mytoju, kurie stebėjo vaka
riniu šalių jaunimo konfe- 
Irenciją Londone.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo-Sept. 15, 1948 Metai XXXVHL
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Provokatoriškas Išmistas Toks Ryškus, kad net Anglijos 
Užsieninis Ministras Bevinas Nedrįsta Melą Patvirtinti

IBerlin. — Vokiečių laik
raštis “Montag Echo”, lei
džiamas anglų užimtoje 
Berlyno dalyje, paskelbė 
pasaką, būk rusai ir Vokie
čių komunistai planuoją 
smurtu užimti visą Berlyną 
vadinamoj X-dienoj, tuoj po 
prezidento rinkimų Jungt. 
Valstijose. Sovietinės Ber
lyno dalies spauda įtaria, 
kad paty§ anglai padirbo šį 
provokatorišką melą.

“Montag Echo” riečia, 
būk pagal Sovietų vadų įsa
kymus vokiečiai, komunistai

ne.
(London* — Anglijos 

sienio reikalų ministras 
nest ’Bevin buvo užklau 
seime, ar yra faktų part 
tai Montag Echo “is1
jai.” Melas buvo toks aiš
kus, kad Bevinąs nedrįso jo 
ginti. * ■ 7 " '

(Londone pasklido gan
dai, kau Amerika, Anglija 
ir Franci j a susitarė 'nu
traukti. savo ambasadorių 
derybas su Sovietais Mas
kvoje dėl Berlyno ir visą 
klausimą pavesti Jungtinių

KANADOS UNIJISTAI SULAIKYTI NUO 
UNIJOS SUVAŽIAVIMO S. FRANCISCOJ

' I .1 ' •/

San Francisco. — Atsida,- 
rė CIO Metalų Kasyklų, 
Fabrikų ir Liejyklų Darbi
ninkų Unijos'suvažiavimas 
bė kanadiečių, tos unijos de
legatų.

Jungtinių Valstijų ir Ka
nados valdininkai sulaikė 
tuziną kanadiečių delegatų 
kelionėje į šį suvažiavimą. 
Vieni kanadiškiai delegatai 
buvo suturėti ant rube- 
žiaus, kiti išplėšti iš lėktų-

vų Chi’cagoj, kur jie buvo 
staptelėję. l >

Suvažiavimas pasiuntė 
protesto telegramas prezid. 
Trumanui ir ateivybės val
dybai Washingtone. Protes
tas sako,'kanadiečių ųnijis- 
tų sulaikymas yra “polici
nės valstybės žingsnis.”

Atidarydamas suvažiavi
mą, unijos pirminink. John 
Clark, tarp kitko, priminė,

jog valdžia persekioja šią 
uniją todėl, kad unijos va
dai atsisakė pasirašyti prie
saiką prieš komunistus, pa
gal Tafto-Hartley’o įstaty
mą.

-Suvažiavimas pakvietė 
kalbėti sen.’Glęną Taylorį, 
Progresyvių Partijos kandi
datą vice-prezidento vietai, 
ir Harry Bridge^ą, CIO va
karinių Laivakrovių Unijos 
vadV ; " 7

Vakariniai Talkininkai 
Susitarę dėl Berlyno ■

1

Sovietai Įkalino 5 
Vokiečius Padaužas

Berlin. — Sovietinis teis
mas nuteisė 5 jaunus vo
kiečius į sunkiųjų darbų ka
lėjimą 25*.metanis už tai, 
kad jite praeitą ketvirtadie
nį užpuldinėjo Sovietų ka
reivius ir padėjo nuplėšti 
sovietinę vėliavą nuo stie
bo. > i

Tą dieną buvo suruoštos 
priešsovietinės v o k i e čių' 
riaušės anglų užimtoje Ber
lyno dalyje. 5 minimi vo
kiečiai teisme prisipažino, 
kad jie, būdami sovietinėje 
miesto dalyje, prisidėjo prie 
riaušių prieš Sovietus.

Mums gi atrodo, kad Lenki
jos socialistai pasielgė labai iš-v 
mintingai, susivienydami su 

kijos komunistais į vieną 
’darbo žmonių partiją. ’ Kam 
reikia dviejų darbininkiškų 
partijų, kuomet abidvi siekia 
to paties tikslo?

♦>

Aukščiausias Illinois Teismas Spręs, ar
Įregistruot Progresyvių Partiją

----------------------....------------ ----------------......... .. .....——............ '■

Chicago. — Progresyvių 
Partija kreipėsi į Aukščiau
sią Illinojaus valstijos teis
mą, kad priverstų Illinojaus 
valdininkus įtraukti šią 
partiją į oficialius preziden
tinių rinkimų sąrašus. Val
stijos sekretorius atmetė; 
Progresyvių Partiją todėl, 
kad ne visose Illinojaus 
apskrityse surinkta bent po 
50 piliečių parašų .Walla-

ce’ui ir kitiem progresyvių 
kandidatam.

64-se apskrityse gauta 
virš 75,000 parašų Progre- 
syvei Partijai, tai yra dauA 
giau, negu įstatymas rei
kalauja iš'naujos partijos 
visoje vlstijoje. Bet kitose 
38-se apskrityse negauta po 
iki 50 parašų iš kiekvienos.

Progresyvių Partija savo 
skunde Aukščiausiam Illi-

nojaus teismui prašo panai
kinti .tą įstatymą, kaip 
priešingą konstitucijai. Sa
ko: Jei surinkta gana pilie
čių, parašų dėl naujos parti
jos visoj valstijoj, tai parti
ja ir privalo būti įregis
truota rinkimam.

Cook apskrityje, Chicago- 
je, Progresyvių Partija jau 
įtraukta į oficialius rinkimų 
oOvoXno i < 1sąrasus. 
T------

INDIJOS KARIUOMENE ĮSIVERŽĖ Į HYDERABAD^ PAKISTANO 
MAHOMETONU MINIOS REIKALAUJA KARO PRIES INDIJA

Karalius Prašo Vakarą Šalis 
Vienytis prieš Sovietus

New Delhi, Indija. — In
dijoj (indusųp armija, su 
tankais, šarvuotais automo
biliais ir lėktuvais įsiveržė 
į savi valdinę Hyderabad© 
kunigaikštiją, viduryje* In
dijos pussalio. /Indijos ka-

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
pranešė, kad Anglija, Ame* 
rika ir Franci j a susitarė 
įųoti vienodus pasiūlymus 
būsimose derybose su So
vietais dėl Berlyno. ~

Washington. —• Preziden
tas Trumanas tarėsi su val
stybės sekretorium Mar- 
shallu apie sekamus žings
nius, kas liečia Jungt. Vals- 
stijų ginčus su Sovietais dėl 
Berlyno.

Renka Streiklaužius 
Armijos Laivam

London. — Anglų kara
lius Jurgis maldingai . pa
geidavo, kad Anglija, vaka
rinė Europa ir Amerika 
vienytųsi (’vis glaudesnį 
bendradarbiavimą, esą, 
“taikai, gerovei ii* tvarkin
gam progresui.” Karaliaus 
paręiškimas, a t k r e iptas 
prieš Sovietų Sąjungą, buvo 
perskąitytas > špecialėje sei
mo sesijoje. Jurgis, pranešė, 
kad ir vakarinė Vokietija 
traukiama į tokią vienybę.

Pastebėjau,.kad Lietuvių Me
no Sąjungos Trečioji Apskri- 

ruošia meninę parodą. T^ai 
tarpe spalių l‘0 ir lapkri- : 

o 14 dienų. Paroda įvyks Lie-

Miami, Flą. — 123 mylių 
smarkumu viesulas padarė / 
nemažai nuostolių Bermu
dai; manoma, kad jis ne
kliudys Jungt. Valstijų. <

Anglija Užsispyrus 
Vis Globoti Lybiją

------------- —

Paryžius. —- Anglija Rei
kalauja ir toliau palaikyti 
jos’ globoj rytinę/ LybijįJ 
buvusią Italijos koloniją, * 
šiaurinėj Afrikoj. Tam pri-z 
taria7 Amerikos valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas. 
O Andrius’Višinskis, užsie-: 
,nio Sovietų ministro pava
duotojas ragina pavest Ita
lijos globaĮ, Jungt. .Tautų 
žinyboje, visas buvusias ita
lų kolonijas. {Anglai-ameri- 
konai nori tąpti nuolatiniais 
Lybijos patronais, kad ga-

riuomenė, atakuodama ku
nigaikščio jėgas iš:trijų pu
sių, per dieną numaršavo 
30 mylių pirmyn ir užėmė 
kelis miestus. . '

Indijos valdžia kariauja 
prieš' Hyderabad^ todėl, 
kad ten esanti pavojingą be
tvarkė ir kad Hyderabado 
kunigaikštis savo krašte ne
leidžia'laikyti Indijos ka
riuomenės.

(Kunigaikščio karininkai 
skelbia, kad jie keliose vie: 
tose atmušė įsiveržęlius.)

(Hyderabado kunigaikšti
ją turi 80,000 ketvirtainių 
mylių plotą ir apie 17 mi- 
lionų žmonių. Jos valdovas 
yra mahometonas/ bet 80 
nuošimčių gyventojų — jn-

pries'

dusų religijos žmonės.)
Karachi, 'Pakistan.— Pa

kistano mahometonų minios 
demonstruoja, reikalauda
mos karo prieš Indiją todėl, 
kad, indusai įsiveržė į Hy- 
derabądą. < ,

San Francisco. —» Armi
jos valdyba paskelbė, kad ji 
rinks neunijinius darbinin
kus krauti karinius krovi
nius į laivus — streikuojan
ti CIO Laivakrovių unija 
pasisiūlė prikrauti bei iš
krauti tokius laivus už tą 
pačią algą, kaip ir pirm 
streiko. Bet laivų kompani
jos atmetė unijos vadų pa
siūlymą. ' Kompanijos pa
reiškė, kad jos nieko bendrą 
neturės su unija. Laivakro
vių vadas Harry Bridges 
atsišaukė į prezidentą Trii- 
maną.

Sovietą Sąjunga Minėjo 
Tanky Kariuomenės Dieną

Burma. —- Sukilėliai prieš 
Burmos valdžią laimėjo 
naujas pozicijas.

lėtų vartoti ją kaip karinę 
stovyklą prieš Sovietus.)

Prezidentas Smerkia 
Mokslininkų Šmeižikus

Washington., Washington, -r- Atsidarė 
Amerikiečių Mokslo1 Pažan
gos Draugijos suvažiavi
mas.. Jam kalbėjo prez. Tru
manas. Jisai smerkė tūlus 
politikierius, kurie' Šmeižia, 
teršia ir kandžioja moksli
ninkus (ypač atomistus), ie
škodami “sovietinių/ šnipų” . 
(tarp jų). į Tie politikieriai' 
elgiasiz kaip “totalitarinė” 
valstybė prieš mokslininkus, 
pastebėjo prežidentas.

. ORAS.—Būsią Vėsu

Sovietų Są-Maskva.
junga minėjo rugs. 12 kaip 
tankų kariuomenės dieną. 
Gįinkluotų . jėgų ministras 
maršalas Bulganinas'išleido 
įsakymą, raginantį vis to- 
bulint tankus ir kitus me
chaninius armijos įrankius. 
Sovietų spauda rašė, jog 
praeitame kare sovietiniai 
KV, T-34 ir IS tankai buvo 
geriausi pasaulyje*

DAR $70,000,000 ČIĄNGUI
Washington. Amerikos 

valdžia paskyrė dar 70 mi- 
lionų dolerių Chinijos dikta
toriui čiang Kai-šekui.

žiuje.) ' •
Nežinia kas iš Angliškos 

Berlyno dalies šovė į sovie
tinį Pergalės Paminklą ir 
nuskėlė gabaliuką' marmu
rų. Sovietiųis sargas paleido 
tris kulkas link angliškai- 
vokiško, šoviko, bebnežinia, 
ar pataikė jam.

,t

Kitataučiai Įsakę Nužudyt 
Čeclioslovakijos Prezidentą 
J.pyaga. —- Čechoslo 

jos teisingumo ministras 
leksejus Kopicka viešai pa
reiškė, jog tūli svetimtau
čiai iš vakarinių valstybių 
raginę savo agentus nužur 
dyt Oechoslovąkijos prezi
dentą Klementą G&ttwaldą.

(Prez. Gottwajdas $ū žmo
na dabar išskrido ątosto* 
gom į Krymą, Sovietų Są
jungoj.) *

MASKVOJ MESA ATPIGO 
DAR 10 NUOŠIMČIU -

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog mėąps kaL 
na Maskvoje šį mėnesį ’at
pigo dar 10 nuošimčių, o 
daržovių kainos sumažėjb 
15 iki '20 nuošimčių/

■

Anglai-Amerikonai Pešasi 
Dėl Biznio Europos Rinkose

• • •. * >

Paryčius. — New Yorko 
Times korespondentas Har 
rold Callender rašo, ’’ kad 
Anglijos ir Amerikos atstoja 
vai smarkiai susiginčijo dėl 
prekybos vakarinėje Euro-, 
poje. Ąnglai įtarė, jog A- 
merika su savo Marshallo - 
planu siekia užvaldyti 
karų Europos rinkasz / 
' A \ J— •* r-
Arabų Komunistai šaukia. 
Bendradarbiaut su žydais '’

Jeruzalė. — Arabų komu- / 
nistai paskleidė lapelius, ku- * 
riais šaukia fcavo tautiečius 
bendrądarbiaut su žydais, 
kaįL būtų įsteifeta laisva ir 
nepriklausoma valstybė Pa
lestinoj/ ’’ <’

GEN. CLAY NESITIKI 
GREjTOKARO *

Berlin, rugs. 14. 
nis Amerikos gubčrnator 
Vokietijai, generolas 
Clay sake reporteris 
Aš ‘netikiu, kad greiti 
vyktų karas su Sovietų 
junga dėl Berlyno
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Hydęrabadąs
Žinios skelbia, jog Indijos kariuomenė įžygiavo į Hy

derabadą. Vadinasi, “diplomatinės” pastangos buvo nu
trauktos ir dabar prasidėjo ųeoficialus tarp Hyderabado 
ir Indijos karas. Šis karas, deja, gali privesti prie susi
dėmimo tarp Indijos ir Pakistano. )

Kas yra Hyderabadas? Kodėl kilo kad ir neoficialus 
tarp jo ir Indijos karas? x .

Iš viso Indijoje buvo 562 atskiros kunigaikštystės, sa
votiškos valstybėlės su savo kunigaikščiais, princais ir ki
tokiais valdovais, kurių turtai dažniai siekdavo astrono
miškų skaitlinių.

Prieš vienerius metus Anglija suteikė Indijai laisvę— 
dominijos teises. Tuomet Ihdiją šuskilo: tos sritys, ku- 
rioše daugumą gyventojų sudarė mahometonai, įkūrė sa
vo valstybę, pavadintą Pakistanu. Pakistanas, sakoma, 
turi apie 80 milijonų gyventojų. Indijai pasiliko visi kiti 
virš 200 miljonų gyventojų. \

Kas gi pasidarė su tomis kunigaikštystėmis? Kur jos 
dėjosi. Skelbiama, jog iš 562 kunigaikštysęių-valstybėlių, 
561-na nusitarė įeiti į Indiją arba Pakistaną. Atsisakė 
pasiduoti tik viena — Hyderabadas. I

^Hyderabadas iš visų pusių yra apsupta indusų. Ji yra 
Indijos ribose. Ar galėtų būti nepriklausoma, sakysime, 
lowos valstija, kuri neprieina prie jūros, neturi susisie
kimo su pasauliu, kuri priklauso išimtinai nuo visų 
Jungtinių Valstijų? Žinoma, ne! Aišku, tokioje geografi
nėje padėtyje yrą ir Hyderabadas. Jo valdovas, nizamu 
vadinamas, atsisako pasiduoti Indijai. Pastaroji per tū- 

• lą laiką grąsiniihais bandė priversti valdovą nusileisti;
Hyderabadas buvo užblokaduotas, bet jis vis nepasiduo-- 
daj bet jis negali reikiamų susisiekimų turėti net su 
Jungtinėmis Tautomi^, pas kurias kreipėsi pagalbos.

* Kodėl gi Hyderabado valdovai atsisako įeiti į Indijos 
įjtautų šeimą?

Sakoma, del( to, kad Hyderabado valdovas ir jo visa 
valdžia yra musulmonai, mahometonai. Jie, matyt, sutik- 

z tų būti Pakistano dalimi, bet, būdami iš visų pusių indu
sų apsupti, jie to negali padaryti: iųdusai jiems neleidžia, 

‘••y(Lyginant su Indija, Hyderabadas labai maža valsty
bėlė. Bet, lyginant su tūlomis europinėmis valstybėlėmis, 
jis nėra maža valstybėlė.

Geografiniu pločiu Hyderabadas yra apie Minnesotos 
valstijos didumo. O gyventojų turi apie 17 milijonų! Iš 
tų 17 milijonų, tik du milijonai mahometonų, o visi kiti 
-^indusai. į

Na, ir tie du milijonai mahometonų Hyderabadą valdo; 
mahometonai yra valdžioje; mahometonai yra kariuo
menės vadai, mahometonai sudaro policiją. Indusai pa
žeminti. Sakoma, net geležinkelių stotyse ir kitose vie
šose vietose mahometonai atsisako įeiti į tą pačią vietą, 
kur esti indusai: pastariesiems yra specialūs kambariai, 
— panašiai, kaip pas mus pietinėse valstijose negrams.

Patsai nizam’as (kunigaikštis ar karalius) yra nepa
prastai turtingas; jo valdininkai taipgi prisiplėšę turto. 
Tuo pačiu sykiu milijonai gyventojų, ypačiai indusų, gy
veną pusbadžiai — baisiame skurde, dideliame nedatek- 
liuje. V

Mahometonai Hyderabade turi suorganizavę sayo par
tiją, pavadintą “MajBs Ittęhad-ul-Musliniin” (Mahometo
nų Vienybės Judėjimas). Na, o ši partija turi savo priva
tinę armiją, vadinamą “Razakars” (Savanoriai). Sako
ma, šitoje armijoje yra 150,000 savanorių, šios organiza
cijos vadu yra užsigrūdinęs Kasini Razvi, didelis Indijos 

M priešas. ' < " >
Razvi nesykį pareiškė: Jei Indijos armija įsiverš mūsų 

kraštan, mes pradėsime*tokią indusų skerdynę, kokios 
Indijos istorijoj nėnf buvę. f

’ Na', Indijos armija įžengė į Hyderabadą. Dabar gali
ma tikėtis visko. .
- Yra spėjimų, kad. Indijoj kariuomenė greit nugalės 

Hyderąbadą ir verstinai/jo valdovus privers skaitytis su
> v naujosios Indijos patvarkymais. •

Karą prieš Hyderabadą Indija pradėjo neoficialiai. 
* Kol kas (šiuos žodžius rakant) Indijos valdovai neleidžia 

užsieniniam^ ‘korespondentams fronto pamatyti. Jeigu

1 v • 1 - !/Protingi zmoųės yra daug 
sykių priminę katalikų va
dams, ’ kad jų susidėjimas 
su reakcija yra pavojingas 
dalykas visai katalikų baž
nyčiai. Nėra jpkia paslap
tis, kad katalikų tikėjimo 
žmonės Amerikoje yra di
delėje mažumoje. Taipgi tū
lose protestantiškose sekto
se anti-kątalikiškas nusista
tymas yrą labai aiškiai pa
sireiškęs. O\ jeigu, paimsime 
pietinių valstijų Ku Klūks 
Klaną, tai jo obalsis yra: 
“prieš negrus ir katalikus.”

Ir jeigu Amerikoje įsiga: 
lėtų fašizmas, tai labai ga
limas daiktas, kad jis būtų 
atkreiptas ne tik prieš ko
munistus, bet ir prieš kata
likus. ' Deja, katalikų, baž
nyčios. vadai šiandien atvi
rai susideda šu reakcija ir 
fašistiniais elementais,. Kas 
liečia' ardymą susirinkiihų, 
tai daugiausia yra pasižy
mėję katalikiški veteranai. 
New Yorkė jie yra užpuolę 
visą eilę politinių mitingų.

Paimkime paskutinį atsi
tikimą sų Progresistų Par
tijos kandidatu Henry Wal
lace. Pietinėse Valstijose 
saujelė pasamdytų fašisti
nių chuliganų keliuose mi
tinguose Wallace’ą apmetė 
kiaušiniais ir tomeitėmis. 
Kiekvienas švarus ir pado
rus, žmogus tą chuliganizr 
mą pasmerkė.

Bet kaip į tą fašistinį 
siautėjimą pažiūrėjo lietu
viškieji klerikalai? Tegul 
kalba jie patys/ Pasiskaity
kite sekamą:

Kai Wallace pietinėse vals
tybėse pasitinkamas ir . vaiši
namas žaliais kiaušiniais ir 
tomeitėmis, kai jam šaukiama 
“važiuok Maskvon,” tai irgi 
geras daiktas. Tada pats Wal
lace, Amerikos visuomenė-ir 
visas pasaulis pamato, kaip 
jis jam tikros visuomenės da
lies yra įvertinamas.

Prez. Trufnan ir* visuome
nės opinijos reiškėjai nupeikė 
kiaušinių ir tomęičių svaidy
mą į Wallace. Girdi, kaip mes 
prieš pasaulį pasirodome? 
Girdi, varomės už lygybės ir. 
laisvės įvedimą po visą pasau
lį, o va kas darosi pačioj Ame
rikoj. žodžio ir susiripkimų 
laisvė paneigiama. Girdi, .Ita
lijai Amerika patarus su ko
munistais kovoti argumentais, 
o ne prievartavimais. Ii; štai 
pasirodo, kad Amerika ne
praktikuoja 16, ką kitiems pa
taria. . .

Ko verti tie priminimai? 
Jie neverti nei šuns nu- 
griaužto kaulo. . -

Kad Prez, Trųihan nupeikė 
riaušininkus, tai natūralu. Juk 
jis pats yra pasirengęs veęji

plačią kampaniją ir pasakyti 
daug prakalbų. Tad jei kiau
šinių ir tomęičių svaidymas 
įeis madon^.tai tuo patim ir 
Prezidentas galėtų būt pavai
šintas. Ar jam tokios vaišės 
būtų malonios?

Bet principinis Wallace’o 
gynimas yra šūviai pro šalį. 
Tas paaiškės per palyginimą. 
Tegu Amerikoj atsiranda ša
lia raudonojo Wallace rudas 
arba juodas Wallace. Tegu čia 
atsiranda tiek jam sekėjų, 
kaip raudonajam. Wallace’ui. 
Tegu rudasis Wallace esti pa
vaišinamas kiaušiniais 'ir> to- 
meitėmis. Ar dabartiniai rau- 

, donojo Wallace’o užtarėjai pa
našiai užtarautų ir gintų ru
dojo Wallace’o laisvu? Niekuo
met. Iš tikrųjų rudas Wallace 
čia negalėtų nei pirmo žings
nio žengti. ' Tad raudonojo 
Wallace’o gynėjai yra apakė
liai, neišmanėliai ir veidmai
niai. • >

t

Taip rašo So. Bostono, 
Darbininkas (rugs. 10 d.). 
Tai atviras ir aiškus chuli
ganizmo užgyrimas. Netgi 
pasmerkiamas Trumanas, 
kam jis pasakė, kad jis ne
sutinką su chuliganų 
bu.

partinės antipatijos tremtinių 
bendruomenėse. Partiniai va
dai, ieškanti savynaudos ir 
bevadovaudami šalpos išdali
nime, neigia nepartinius,, ar- 

> įba kitų partijų, tremtihius, 
teikia šalpą savo partijų pa
sekėjams, išskirdami kitus ąuo 
pašalpos. Jie plėtoja savo par
tinę demagogiją ir sėja sėklas 
demoralizacijos. * žodžiu, šie 
partiniai elementai kasa duo
bę sa^p žmonėms ir kartu pa
rodo savo žemą dorybę ir par
tinį fanatizmą.

Toki partiniai ..vadai neža
da gerovės savo 
nėms ir nedaro
partijai; priešingai, toki žmo
nės smerktini ir laikomi mū: 
sų visuomenės išmatomis.

tautos žmo- 
.garbės savo

Tuomet, kąi Komunisti
nis Informacijų Biuras pa
smerkė maršalą Tito ir jo 
sėbrus, tūli žmonės dar vis 
manė, jog tai esąs “per aš
trus” pasisakymas, girdi, 
Tito “pasitaisys” ir viskas 
pakryps gerojon pusėn.

Mes, žinoma, taip nema
nėme. Mes jautėme, jog Ko- 
munistin. Informacijų Biu
ro’ rezoliucija buvo parašy
ta ir priimta po to, kada jau 
buvo aišku, jog Tito nema
no taisytis neigi pasitraukti 
iš valdžios.

Dabar jau kiekvienam 
aišku, jog taip buvo.

Užuot taisytis, Tito, kaip 
koks mani jakas, pradėjo te-

rorą prięš tuos Jugoslavijos 
komunistus, kurie stovi už 
internacionalizmą, kurie 
priešingi *‘nacionalistiniam 
komunizmui”, kokį pradėjo 
skelbti Tito. “Nationalist!- 
pis komunizmas” juk negali 
vykdyti socializmo, negali 
tarnauti plačiosiom darbo 
žmonių masėm. Nacionalis
tinis komunizmas veda į fa
šizmą, o fašizmas — į pra-

dar-
/

KATALIKAI APIE 
KRIKŠČIONIS

Rugsėjo daidos “The 
tholic Worker” rašo:

“Tarpe tūlų x krikščionių 
tebegyvuoja nemirštanti ne
apykanta žydams. , Mūšų 
Dievas, kuris kaipo žmogus 
yra žydas, nerastų Vietos tų 
krikščionių namuose. Jis ne
būtų priimtas į ‘geriausius 
ratelius.’ Jis ir jo šv. Moti
na ir šv. Juozapas, krikš
čionių susitarimu, nebūtų 
įsileidžiami. į apartmentus, 
neprileidžiami pritf darbų ir 
neleidžiami į mokyklas.'Kri
kščionys jį nulinčiuotų, kaip 
žydą radikalą... Jie laiky
tų Kristų ghe toj e. Laikytų 
Kristų tenai, kąipo vyrįausį 
žydų vadą ‘suokalbyje’ už
valdyti pasauli.”

Šiuos išsireiškimus’ turė
tų pasiskaityti Draugo, 
Ddrbininko ir Amerikos re
daktoriai. Jų laikraščiai ir
gi dvokia anti-semitizmu. 
Jie irgi pamiršo, kad Kris
tus buvo žydas. •

PAMOKSLAS
pabėgėliu vadams

Amerikos Lietpvyj (rugc 
sėjo 11 d.) V. M Klausutis 
drožia pamokslą pabėgėlių 
vadams if ręikalauja iš jų 
susivaldymo. Klausutis ra
šo:. •_

Tremtinių skundai didėja 
prieš partinius vadus, jųjų 
sauvalybes šalpos komitetuo
se; jie smerkiami-už demora
lizavimą tremtinių ir plėtirfią

irw 
t i f 
ui..#

Ca-

, ■ / , i

Visa Šalis Padeda Lietuvai
' ' Rašo V. šperlingas

Visos TSR Sąjungos 
tautos padeda Tarybų Lie
tuvai atstatyti kas sugriau
ta bei įstatyti naują. Kas
dien į respubliką ateina eše- 
lonį su kroviniais. Šita 
srovė diena iŠ dienos vis 
auga. Uraliečiai siunčia me
talą ir sudėtingus įrengi
mus. Leningradiečiai maši
nas, įrankius ir tiksliuosius 
matavimo preitaisus; Mas-j 
kviečiai ir gorkiečiai — au- 
torųašinas. Charkovo, Taš
kento, . Bakū, Kuibyševo, 
Minsko, Žemojo Tagilo,xKe- 
merovo ir kitų miestų darbo 
žmonesr padeda lietuvių 
liaudžiai . greičiau atkurti 
pramonę, žemės ūkį, trans
portą.

Lietuvos TSR fabrikai ir 
gamyklos tik per paskuti
nius 15 mėnesių gavo dau
giau negu 16 tūkst. tonų 
juodųjų ir spalvotųjų meta
lų, daugiau negh 60 tūkst. 
tonų anglies, 250 tekinamų, 
frezuojamų, revolverinių, 
drožiamųjų ir kitokių stak
lių, o taip pat specialinių į- 
rankių sumai, viršijančiai 
320 tūkst. rub.

Statybai reikia' cementu. 
Jo atvesta respublikon £er 
11 tūkst. tonų. Komunalinis 
ūkis gavo iš broliškųjų res
publikų daugiau negu 100 
tūkst. kv; metrų stiklo.

Aukščiausiosios rūšies į- 
rengimais aprūpinta poka
rinio penkmečio naujoji 
statyba. Tokioms .įmonėms, 
kaip “Elfą” (Vilniuje), 
“Kaitra” (Lentvary), “Žal
giris” (N. Vilnia), “Perga
lė” ir kit. sumontuota de
šimtys sudėtingiausių stak
lių ir specialių liejyklinių 
agregatų. Stambiausiose re
spublikos gamyklose pasta
tyti 15, 30 ir. 75 ton./presai 
ir kūjai su tarybinių ga
myklų ženklais.-

Pradės veikti sugriautieji

ir nauji vandentiekiai. Res
publikos koinunaliniam ū- 
kiui gautą daugiau negu 50. 
didelių siurblių, tame skai
čiuje -Vilniaus vandens 
pumpuojamai stočiai 2 ga
lingi kompresoriai. Trąšų 
gamykloj pastatyta naujau
si atsparūs rūgštims siurb
liai. , >- >

Respublikos poligrafija, 
leidyklos, mokyklos bei 
mękslo įstaigos naudoja 
milžiniškus kiekius popie-x 
riaus dirbinių. Per pusantrų 
metų respublikon atsiųsta 
per 3 tūkstančius fonų po
pieriaus* ir įvairių . rūšių, 
kartono. £
- Šiais metais padidins sa
vo gamybinį pajėgumą Kau
no Janonio vardo popie
riaus fabrikas. Jam iš visos 
šalies vežama visa, ko rei
kia : motorų, techniškosios 

įrengimų ir ža-gelumbes, 
liavos. ■ ■

Tarybų Lietuvos vietinės 
pramonės tekstilės bei tri
kotažo fabrikai apdirba 
tūkstančius kilogramų med
vilninių,^silkinių, -vilnonių 
ir pusyilnonių verpalų. Ši
ltos medžiagos per 1947-48 
metus atsiųsta Lietuvai 
daugiau negu 140 tūkst. ki
logramų. / \

Respublikos teritorijoje 
nutįso šimtai ežerų ir pel
kių. Juose iškasinėjama di
džiulės atsargos durpių. Su
dėtingi durpių elevatorių a- 
gregatai, ekskavatoriai at
vežti iš kitų respublikų.

Sąryšy su TSEtS Minist-. 
rų Tarybos nutarimų dėl 
Vilniaus miesto atstatymo, 
dar daugiau ėmė plaukti ū- 
kinių krovinių. Sostinė gau
na asfalto, transformatorių, 
metalo, kabelio išdirbinių, 
prausyklų, vonių, vagęne- 
čių, šiferių; automatiškai iš
sikraunančių mašinų.

Tarybinių respublikų tai
kingoje šeimoje Lietuvos

u Labai smagu, kad- buvusis 
Lenkijos Darbininkų Parti
jos generalinis sekretorius « 
Gomulka tai suprato ir, kri- > 
Ūkuojamas draugų, savo w 
klaįdas ištaisė, i

Bet grįžkime prie Tito. 
Kur jis šiandien atsidūrė?

Jį ir jo klikąs pasmerkė 
visų kraštų komunistinės 
partijos. Ligi šiol nebuvo x 
viešai pasmerkusi jo Visą- 
sąjunginė Kdhiunistų Parti
ja, bet šiomis dienomis ir f : 
pastaroji tai padarė. Ir jĮL 
Tito pasmerkė aštriau, negu 
kuri kita.

j Neturime mes viso tos 
partijos pareiškimo, taikyto 
Tito adresu; skaitėme tik 
tūlas ištraukas, kurios už
tenkamai pasako.

• Tito klika yrą niekas . 
daugiau, kaip “galvažudžių^ 
šaika”, sako Visasąjunginės 
komunistų Partijos Centri
nis Komitetas.
'Tito su savo pasekėjais, 

toliau pareiškimas nurodo, 
neatstovauja Jugoslavijos 
Komunistų Partijos narių 
daugumos: Tito pasekėjai y- 
ra mažumoje, bet, kadangi 
jie turi pasigrobę valstybi
nį aparatą, tai kol kas ir pa
jėgia terorizuoti internacio- 
nalistinius komunistus, par
tijos narių daugumą.

“Jugoslavijoj šiuo metu 
kalba.ma atvirai, kad Tito 
grupe išsigema į politiniųjC" 
galvažudžių saiką... Titą J 
grupe (nenori prisipažinti, 
prie klaidų ir atsisako jas 
taisyti. Jai stokuoja drąsos 
tai padaryti,” byloja pareiš
kimas. i *

Jau ne vienas tarp tautie
tis 'Jugoslavijos komunistas 
tapo nugalabintas; daug'jų 
sukišta į kalėjimus. Gali
mas daiktas, jog dar dau- J 
giau bxjs įkąlihta ateityje. . |

Tvirti, aštrūs Vispsąjun*- . 
ginės kompartijos Centro 
Komiteto žodžiai parodo vi- 
są padėtį Jugoslavijoj ir 
numaskuoja patį Tito la- . 
biau, negu kas kitas ligi šiol 
jį nųmąskavo. Kaipo pasėka 
šitos kreivos, pražūtingos 
tltinės politikos, Jugoslavi
ja šiandien pasiliko, be drau-A 
gų. Matyt, Tito slapta laižiau 
nėjasi prie “Vakarų”, bet 
atvirai daryti to jis nedrįs
ta, nes atviras išstojimas 
“už . Vakarus” atidarytų 
daugeliui jcb pasekėjų’ akis

TSR sparčiai kelia savo ūkį._ ir Tįie Prif Tito išstotų.

p i

taip bus, tai pasaulis mažąi težinos, kas ten darosi. Atsi- 
U -i- 
■" •
u, .. .... .

Gal tik po keleto savaičių bus galima pilnai sužinoti, 
kas dėjosi Hyderąbade, kaip ten ėjo karas.

Mes pateikėme skaitytojui šių žinių tam, kad, jam leng- 
t viau būtų orijentuotis, skaitant dieninę spaudą arba klau- 

sąnt žinių, perduodamų pėr radiją — žinių apie pasakiš- 
<ajį Hyderabadą, kurio valdovai skęsta turtuose, o liau- 
‘dis kenčia neąpsakomį skurdu. , '

K'. ^Tiesą, šįuo metu visame Indijos sųb-koptinente ekono- 
I minė liaudies būklė mažąi kuę skiriasi nuo tos, kokia yra 

<;>,■ ^"įėrabadez *
idija -r didžiulis kraštas, ten gyvena šimtai milijonų 
nių. Deją, jis dar tąmsus, atsilikęs. Pirmiau jį smau- 
Angliją, ię Pakistano veltėdžiai

. ^^rponiąi ir kapitalisiaį. '
Anksčiu ąr vėliau, tačiau, liaudis atbus, paripurtys,- 

nusikratys visokiais išnaudotojais ir pradės naują, gy
venimą, — šviesesnį ir viltingesni. 1 '

minkime: Hyderabadas yra nuo pasaulio atskirtas. Dėl 
to iš šitos invazijos žinios pasaulį pasieks tik tokios,, ko
kias išleis Indijos cenzoriai. - •1 1 1 • v • 1 i • • 1 • V* t*

Ką jis darys ateityj ? Kas 
bus* Jugoslavijoje?

} Sunku į tai atsakyti. 
Mums rodosi, tačiau, . kad • 
Jugoslavijos komunįstai-in- 
ternacionąlistai, veikdami 
iš vien su plačiosiomis dar
bo žmonių ųiasėmis, ’politi
nių galvažudžių šaiką paša- i 
lins iš valdžios, nofs tam 
ims nemažai laiko ir, žino- 
ma, aukų. - r R. M.

iŠ®

Būrys publikos stebi Bostono policiją areštuojant tris jaunus vaikinus, pikietavusius 
draftui registracijos stot j. Vienu iš, trijį arestąnty buvo Jack Lee, Bostono Young 
Progressives of America vykdąntysis .sekretorius. Jauny j y Progresyvių organizaciją

i f to įstatymo, t tiįą pątimi x ąįitiioja 'veikti pęii^skąi %ątŠauk>-' 
Jaudino nešajm'i plakatai pasako, kaip jie atsineša į dfaftį.mui to {statymo.

ŠIAULIŲ MUZIKOS MOKY
KLOS-MOKINIŲ LAIDA

ŠIAULIAI, liepos 6 diena.- 
Šiaulių muzikos mokyklą 
baigė penki abiturientai. 
Dainavimo klasės mokinė 
(sopranas) Antąpinaf Rąuc- 
kytė, 'įrodė neabejotinus gabu
mus dainos mene. Toliau dirb
dama ji turi duomenų išsivys
tyti į stiprią vokalinę pajėgą. 
Fęrtepiono klasę gerai baigė 
Milita ir. Izolda . Repšytės.

Šais metais Šiaulių muzikos 
mokykla išleido jauną smūiki- 
nipką Leonidą Komarovą ir ga-1 vietinių atominių šnipų, t T r • T T 1 Y ? _ » i ■

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinis komite
tas tebeieško tariamų “so-

bų obojištą Kazį Valančių.
A. Žiūras.

NAUJI KŪNO KULTŪROS 
MOKYTOJŲ KADRAL 

KAUNAS, liejos 6.—ŲTSR

stitutas išleidę pirmąją kvalįfi

kuotų kūno kultūros dėstytojų 
laidą.

Diplomantus sveikino kom
jaunimo ir visuomenės atsto
vai. Instituto, direktorius fe5 
baigusiems įteikė diplomus.

'A*
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Nepaprastų Moterų

Fedorovienė, K

Christina Staneslow
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taip, kaip 
sau. Tada ir darbai ūkyje 
sparčiau vyks, ir sau dau
giau naudos. /

Jeigu prisieina daryti sa
lad iš ką tik nuplautų lapų, 
lengvai “nugerk” vandenį 
su abrūsu. '

dikio laukiančią v<žmoną 
(Kitas Kristinos brolis Ma- 
teušas gyvena Long lęlan-

ningiausi, jeigu 
.šaltus ir traškius, 
tusius . ir ‘ 
gelis žmoni 
apetito salotoms ir kitoms 
žaliavoms jjik dėl to, kad 
jiems niekad napądavė ge
rai sutaisytų; " - k

Šakių apskritie^ darbo žmo
nių deputatų taryboje at
stovu ir -žemės komisijos

Kolektyve -- Mūsų Laimė,* Rašo Morta Šukienė, Marijos 
Melnikaitės vardo kolektyvinio ūkio valstietė

bų Sąjunga yra visų tary
binių piliečių šeima, kuri jai 
taip pat yra brangi, kaip ir 
jos nuosava šeima. , 4?

“Tiktai tarybinė valdžia 
galėjo taip aukštai iškelti.** 
anksčiau buvusią prislėgtą 
ir užguitą paprastą Lietu
vos kaimo moterį”, baigė 
drg. Bąstiėnė savo kalbą.

Kadangi tikimasi, jog 
tiktai su Wallace’u ir Tay- 
lor’u šalies prezidento ir 
vice-prezidento: pareigose 
galėsime išsaugoti mūsų ša
lį nuo karo ir mūsų skaistų 
jaunimą nuo pražūties, kal
bėdama už Wallace su Tay- 
lęr’u Kristina Stanislovai- 
tienė, kaipo dinamiška kal
bėtoja, atlieka milžinišką 
darbą mūsų gerovei ir tai-
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Visokie salads bus sko- 
paduosi 

ne suvy- 
itusius.* DaU- 

nęišsidirba

Progre
syvių Partija. Ji tuojau atrado desėtkus puikių moterų, 
tinkamų statyti kandidatėmis į kongresą, į atstoves.vals
tijų seimeliuose, miestų tarybose ir į visokias valdvietes. 
Greta to, naujoji partija savo : platformoje vyriausiais 
siekiais skelbia taiką, laisvę ir gerbūvį, brangiausius 
kiekvienai moterei ir motinai. Už tuos siekius ir už iš
rinkimą tų puikių moterų liaudies draugių į kongresą ir 
visur, kur jos geriausia galės pagelbėti taikos, laisvės ir

Kolosovienė, E. žaržeckie- 
nė, A. Bastienė, D. Zumie- 
nė, O. Datuliėnė, M._ Urbo
nienė, E. Cibulskienė, E. 
Pūkienė, S. Pleinjenė,# O. 
Laimutienė, A. Potlepajeva,

Jos vyrui Stanislo Vai
čiui baigus mokslą ir gavus 
medicinos , daktaro laipsnį, 
1926 metais persikėlus j 
Stong Memorial Hospital, 
Rochesteryje, internu, su 
juo į Rochesterį persikėlė ir 
Kristina. Ji gavo darbį Su
perintendents Lunch Clubro 
vedėjos Eastman Kodak 
kompanijoje ir ten dirbo iki 
daktaras užbaigė* internatą 
ir paskiau, kol jisai dirbo

Per 28 metus Amerikos moterys turime teisę balsuoti, 
tačiau mūsų šalies kongrese dar nedasigyvenome nei de
šimties atstovių. Dėl ko? Gal nebuvo tinkamų kandida
čių? Buvo ir dabar yra, bet senosios partijos — demo
kratų ir republikonų partijos — moteris, kandidatėmis 
nestatė1 arba pastatė tik taip sau dėl viso ko, vienok ne
dėjo pastangų jas išrinkti. ' L

Atėjo mūsų politinėn scenon naujoji partija

Imbiero Pyragaičiai
- 3 puodukai išsijotų pa

gerintų miltų -
2 kiaušiniai. , 
puse puoduko sviesto 
šaukštukas druskos ■ 
2 šaukštukai imbiero 

(ginger) miltelių
1 šaukštukas kepamų

. .miltelių '
1 šaukštukas, cinamonų 

’"'pusė šaukštuko nutmeg 
(muskatinio riešuto).

•pusė puoduko cukraus 
pusė puoduko molaso.
Išsijok Visus sausus da

lykus kartu. Ištrink gerai 
sviestą sir cukrum, pridėk 
molasą, paskiau kiaušinius, 
sumaišyk, viskąi*kartu. At
šaldyk šaldytuve 'apie va
landą * laiko, tai" galėsi' ge
riau iškočioti ir sudaryti 
nedideliais pyraga^iais.

Kepk apie 10 minu tų. ' ■

irbo už Mūsų
< Pergalę Kare

Kristina paaukojo daug 
darbo ir pajėgų mūsų per
galei ant fašizmo. Teko su
dėti ir aukų. Jos vienas 
brolis Lawrence William
son žuvo praėjusiame kare. 
.Coast Guard laivas, ant ku
rio jis tarnavo kaipo radio
man first class, žuvo be 
pėdsako 1942 metų rugpjū
čio mėnesį, kada nacių sub- 
marinai kuo smarkiausia

dijetą sergantiems cukrali
ge ir kitomis specifiškos di-' 
jetos Reikalaujančiomis li
gomis. ;

Po tų: viesųliškai ir nuos
tabiai sėkmingai įgytų 
mokslų, Ęrisfina su virš du 
metus dirbo New Yorko Te
lephone Co. valgyklos vedė-

Janauskienė/ A. Filimono
va, M. Jakovleva, A.''Iva
nova, M. Bųtavičienė, E. 
Jankauskienė, K. Šijnoliū- 
nienė, O. Adomaitienė, M

Universiteto. Daktarų ii 
Chirurgų Kolegijos ... prie
žiūroje buvusiame Presby 
terian Hospitalyje, kur spę- veikė šiauriniame Atlanti 
cializuojamasi ( pritaikyti ke. Williamsonas paliko kū

1942 ir visu , karo laiko
tarpiu, baigiant 1945 me
tais, jai teko eiti daugybę 
karo laiko pareigų. Vienu 
tarpu ji .mokė 6 Raudonojo 
Kryžiaus klases mitybos 
dėsnių; veikė cukraus, ga- 
solinos ir kitų dalykų pada
linimo tarybose, o 1943 me
tais jau buvo paskirta Food 
Panel of Rationing Board 
ir OPA pirmininke.

1942 metaią tapo išrink
ta ir visu laiku išbuvo Wa
terbury ir aplinkinių mies
telių Russian War Relief

Lietuvė Motina Žinoma 
Plačioje Tarybinėje 
Tėvynėje

ti, jos mokslo metai praėjo 
toli nuo namų/ atstu puo 
mamytės . mielos ir mylin
čios rankos, kuri paglosto 
ir būtiniausiuose darbeliuo
se užvaduoja. Teko pačiai 
prižiūrėti savo drabužį, bu
tą .ir viską, kas reikalinga.

Ne už ilgo susikūrė savo 
šeimą, susilaukė ketuAų šu
neliu, Jš kurių vienas mirė 
mažyčiu būdamas. Kiekvie
na motina supras, jog visa 
tai atnešė skausmų ir bega
les darbo. - Attiesė ir šian- v * »
diep ‘ tebeatneša ir labai 
daug džiaugsmų, nes visa 
šeima gyvena vienomis idė
jomis, vienokiais siekiais ir 
veiksmais—visi, įskaitant ir 
mažąjį sūnelį Robert John, 
visomis pajėgomis darbuo
jasi už taiką, laisvę ir ger
būvį mūsų šalies žmonėms,

Jos sūnus Paul, 19-kos 
metų, piokosi Cornell Uni
versiteto * Electrical Engi
neering kursuose jau antri 
metai.

Eugenijus, ,^16-kos metų, 
paskutinius metus lanko vi
durinę Darrow School New 
Yorko valstijoje.

Robert John, 9 metų, jau 
6-je pradinės mokyklos kla
sėje Prospect, Conn.

Daug

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?

siekiu 
mūsų 
Kare

Kuo mes, kaimo moterys, 
buvome buržuaziniais lai
kais? Ką savo darbu galė
jome pasiekti, kaip pasižy- 
męti? Žinoma, niekuo. Štai 
pavyzdžiui, kad ir aš. Turė
jome su vyru kelių hektarų 
ūkelį, vieną kitą gyvulį. Ge
rai būdavo, jei metai der
lingesni,, tada dar šiaip taip 
prasimaitini iš savo ūkio. 
Bet dažniausiai Rėkdavo vis 
tiek parsisamdyti buožėms. 
O „jie samdytos jėgos nepa
sigailės, Pristato mėšlą 
vežti, prie kuliamosios arba 
linus minti — ir taip kiau
rą dieną, nė atsikvėpti ne
mėgink. čia ne tik moterys-, 
bęt ir vyrai kartais neišlai
ko; Taip parsiduodamas 
buožėms, mano‘"Vyras ir' pd- 
lūžo be laiko. Net ir namie 
paskui negalėjo dirbti. Vi
sas ūkininkavimas užgriuvo 
ant mano pečių. Nė vienos 
dienelės neturėjau be rūpes
čių. Maniau, kad tokiam

Rochester Štate CHospitaly-l 
j e, kur jis gavo praktikos 
geriau pažinti ir gydyti pro
to ligas. \ ! -

Vėliau sų savo vyru dr. 
Stanislovaičių ji persikraus
tė į Waterbury, Conn.,* kur 
daktaras buvo atsidūręs ofi
są ant Bank St., o paskiau 
persikėlė j miesto centrą.
-Išgyvėnę 5 metus V^ater- 

biiryje, pasistatė stubą ar
tiname W aterbury’ui; kai
me Prospect; Conn., kur ir 
Šiandien tebegyvena.1 . s

Pasiskaičius apįe spartų 
jos kilįrifą aukštyn mokslę 
ir visuomeniškame gyveni
me kartais galėtum pamąs
tytų būk jai laipsniai ir vi
suomenės pripažinimas atė
jo ląbai lengvai. Nieko ne
būtų toliau nuo tiešos.^Tam 
reikėjo ryžto darbo ir „ di
namiškos energijos.,^ • *

Kaip- jau galimą pastebė-

sekretore," iš kurios vietos 
dėl nesveikatos pasitraukė' 
1945 m. Tuo pat laikotar
piu buvo Community and 
War Chests of Waterbu; 
ry* užrašų sekretore 1943-4 
metais. O pirm to 1942 me-, 
tais sekretoriavo pirm 
War Chest. veikusiai Allied 
War Relief ir buvo Pro
spect kaimo rinkliavos pir
mininkė, kur surinko di
džiausią sumą iš visų bu
vusių surinktų iki to laiko.

Taip pat per 8 metus se
kretoriavo savo ' kaimo 
Farm Bureau. *

Suprasdama, jog nuo 
moterų organizdotumo ir 
dalyvumo f -politikoje daug 
priklausys,- kas bus, karas 
ar taika; Christina Stane
slow yra nare Waterbury’o 
League of Women Voters 
ir pbr porą metų buvo tos 
organizacijos Tarptauti
niams Santykiais Komite
to pirmininke? Is pastarų
jų pareigų pasitraukė, pri
sidėdama prie Wallace’o 
partijos, kadangi lyga yra 
bepartyvė organizacija.

Taipgi yra nare Natio
nal Grange (7 th Degree) ir 
priklauso Prospect Congre
gational Church, liberališ
koje, progreSyvėje 
čioje.

Vyriausiuoju jos 
yra išlaikyti taiką 
šalyje ir pasaulyje, 
žuvo jos brolis. Paskiausia- 
me kare ' 1944-46 metais 
mūsų šalies laivyne tarna
vo ir jos vyras kaipo Lieu
tenant-Commander. Užku
rine propaganda pridūma- 
yusiamė pasaulyje auga jos 
sūnūs, nepaprastai gabūs 
studentai, linkę į mokslus 
ir visuomenės gerovei tar
nauti vaikinėliai. Taikoje; 
jiems, o kartu ir jų tėvams 
šypsosi laimė ir šaliai nau
da. Tos laimės trokšta visi 
tėvai, visi • padorūs žmonės. 
Tą laimę galime atsiekti 
tiktai visi bendroje veiklo-

ti į bendrą tvartą, porą ark- i 
liukų, pasėlius. Bet kai pa- f 
mačiau, kad jie čia prityru- < 
siu šėrikų prižiūrimi ge- i 
riau jaučiasi, negu mano i 
tamsioj kūtėj,' nurimau. .1 
Pradžioj nesupratau, kokia ; 
iš manęs, moters, nauda 
bus kolektyve. Tik paskui, 
kai brigadininkas parodė, 
ką kam veikti, susiprotėjau. 
Pasirodo, kolektyve kiekvie
nas dirba, kas jam arčiau 
prie širdies, -jr ką jis pajė
gia. Štai ir mano vyras. 
Lauke jis dirbti negalėjo ir 
sėdėjo be darbo. O čia ^pasi
ėmė ganyti kolektyvo gyvu
lius. Čia jis skaitomas ly
giu kitiems darbįninkamš ir 
gauna gerą atlyginimą.

Įstojus j kolektyvą, ypač 
pagerėjo mano gyvenimas. 
Pirma, būęlavo, išeini to- 
liąu' nuo namų, tai ir galvo
ji,, ar nenutrūko nuo gran
dinės karvė, ar neužyirto 
arklys. Kolektyve gi pavedė 
tau šiandien nuravėti keliais 
vagas runkelių, ar išdžio
vinti ir sugrėbti tam tikrą 
kiekį šieno, tai apie- tai ir 
tegalvoji. Kitais darbais rū
pinasi kiti kolektyvo nariai. 
Bet •> svarbiausia, kad man 
dabar tenka atlikti darbus 
pagal mano amžių ir jėgas. 
Štai, ir šį pavasarį, kada 
-rengiausi iš papratimo prie 
mėšlavežio, mane pasiuntė 
piaustyti bulvių. “Prie 
mėšlo padirbės stipresnį,” 
— pasakė man kolektyvo 
pirmininkas Stankevičius. 
“Tau jau pailsėti metas.” 
Niekad nemaniau, kad ma
nimi kolektyve taip rūpin- 
sis..

Dar kas kolektyve palen
gvina mūsų- darbą —į tai 
bendri laukai. Pirma mūsų 
siauruose sklypeliuose tai ne 
tik traktoriaus, bet nei sė
jamosios, nei šienapiūvės 
negalėjai paleisti. Dabar gi 
visus sunkiausius darbus 
traktorius atlieka. Net ir 
daržuose dirbame su ark
liais. Tas daug palengvina 
ravėjimo darbus. Nereikia, 
kaip savo darže, visą dieną 
klūpoti vagoje. Mums, mo
terims, kolektyve dvigubai 
lengviau. Tik reikia iŠ, šir
dies dirbti

Lietuvos Moterys Kolektyviai 
Lengvina Žemės Ūkio Darbą

Tarybų Lietuvos kaime vis plačiau skleidžiasi socia
listines žemdirbystės žiedai — kolektyviniai ūkiai. Paly
ginti su šių metų vasario mėnesiu, kolektyvinių ūkių 
skaičius respūblikoje padidėjo daugiau kaip dešimtį kar
tų. Iš įvairių krašto vietų ir toliau ateina žinios apie nau
jai besikuriančias žemės ūkio Urtelės, nes darbo valstie
čiai vis labiau įsitikina didele kalektyvinių ūkių santvar
kos jėga, įos pranašumu prieš darbą ir gyvenimą smul
kiuose individualiniuose ūkeliuose.

I

šiuo naujuoju keliu nužengė ir tūkstančiai valstiečių- 
moterų. šimtai kolektyvinių ūkių moterų petis į petį su 
vyrais aktyviai dalyvauja naujojo socialistinio kaimo 
statyboje. Jos dirba kolektyvinių ūkių fermose, valdybų 
nariais, grandžių gausiems derliams gauti grandininkė- 
mis, laukų darbininkėmis, brigadininkėmis, * Įdubų-skai- 
tyklų vedėjomis ir t.t. Kaime auga naujos moterys — ta
rybinių kolektyvininkių aYmija.

žemiau spausdiname medžiagą apie žemės ūkio artelių 
moterų darbą ir gyvenimą. >

įdirbs visomis pajėgomis per likusias 7 savaitei iki rin
kimų.

Mes, lietuvės moterys, neatsilikime šioje garbingoje ir 
didžio darbo reikalaujančioje pilietinėje prievolėje.

;A Christina Staneslow-—Progresyviu Partijos Kandidatė i 
Valstijos Seimeli

topova, Ą. Antipova.
Visų apdovanoto jų moti

nų vardu vyriausybei padė
kojo drg.* Agotą Bastienė — 
13 vaikų motiriai Ji papa
sakojo, kaip ji, paprasta

Kas nors iŠ mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už- laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmcf- 
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

venimą. Bet susikūrė tary
bų valdžią. Mano gyveni
mas pasitaisė. Gavau daug 
paramos iš ta.rybų valdžios. 
Nuomojimo punktas’padėjo 
man, moteriai, .apsitvarky
ti ir atsigauti.

Šiemet gi padariau dar 
vieną ^žingsnį — patį di1 
džiausią — įstojau nariu j 
kolektyvinį ūkį. Jis jau nuo 
perhai metų pas mus kles
tėjo. Bet, mat, buožių ple
palai, kažkaip mane buvo 
sulaikę. O ką, manau, jeigu 
jie kalba — gal ir iš tikro 
žino. Bet čia man į pagalbą 
atėjo Arteles brigadininkas 
Mieliauskas. “Stok, —• sa
ko, — Morta,. nariu, — 
lengviau bus, mažiau rūpes
čių turėsi.”

Teisybė, iš karto įstojus 
kažkaip/gaila, buvo atiduo-

Viena iš tokių nepapras
tųjų moterų, kurias Pro
gresyvių Partija * pastatė 
savo- kandidatėmis, yra lie
tuvių • kilmės amerikietė ‘ 
Kristina Vilčįauskaitė - Sta- 
nislovaitienė. • •

Kristina, žagariečio kny
gnešio Mateušo Slančausko 
anūkė, savo didžiais gabu
mais, darbštumu ir polin
kiais į progresą atitinka į 
atstoves Progresyvių Parti
jos /jai patikėtai vietai — 
valstijai įstatymų leidėjos 
pareigoms.

,Nuo mažytės mergaitės 
Kristina ėjo mokyklose iš 
klasės į klasę su aukščiau
siais laipsniais ir dovano
mis aukštesniam mokslui. 
Taip jinai baigė Hunting
ton, L. L, pradinę mokyk
lą 1916 metais. High School 
baigė 1919 metais, kaip ^va
ledictorian,” su aukščiau
siais laipsniais ir specialiu 
diplomu už baigimą moks
lo su 91 punktu (Regents 
counts), per 3 ir pusę metų. 
O dovanoms jinai gavo sti
pendiją (scholarship) ket- 
veriems metams į. Cornell 
universitetą ir nuo New 
Yorko valstijos po $100 pi
nigais kas metai, kol eis 
ąukštesnį mokslą.

K Cornell Universitete jinai 
kas .metai buvo garbės su
rašė už gerą mokslą. Tre
čiais mokslo-metais ją iš
rinko Omicron Nu draugi- 
jon, į, kurią priima tiktai 
aukščiausias moksle ir pi
lietinėmis kvalifikacijomis 
studentes.

UniVėrsitete Kristinos 
veikla buvo daugeriopa. Ji 

-vaidino dviejuose College of 
Ągriculture Teatruose. Ra
šė literatūriniame laikraš
tyje “The TraiĮblazer” dr 
buvo jo direktorių taryboje.

Apsivedimu su Jonu Sta- 
nislbvaičiu birželio 10-tą, 
1922 metais, jinai anaiptol 
gyvenimo, ypatingai moks
linio gyvenimo, neužbaigė. Ji 
Tuokėsi toliau ir 1923: me
tais užbaigė mokslą su Ba
chelor of Science laipsniu, 
su 'Nutrition and Institutio
nal Management dijetistės 
specialybe.

Nesitenkindama jau at
siektu mokslu, Mrs. Stanes^ 

’ low dar per 6 mėnesius lan- 
j kė Post Graduate (Pamo- 

® kyklinį) kur^są Columbia

Kiaušinių Svoris, 
šviežumas *

Neatsidėk. ant , kiaušinių 
skaičiaus, retkarčiais atsi
nešk iš dviejų krautuyių 
vienos kainos kiaušinius ir 
pasverk, /taipgi palygink 
šviežumą. Ne kartą atrasi, 
kad ten, kur neva centas 
pigiau už tuziną, rasi pora 
uncijų lengvesnį tuziną. O 
tas dabartiniu brangumu 
reikš, kad tas “pigesnis” 
tuzinas kainavo apie 12 
centų daugiau. •

; Sustačius į varidenį, 
šviežus kiauliniai grimsta 
dugnan gulščiomis. O seni, 
nusekę leidžiasi vandenin 
stati;

Kiaušiniai, kaip ir kiti 
Šviežus maisto produktai, 
gali pasenti ir pas pačią 
Šeimininkę, jeigu labai il
gai ii* dar šiltai užsiliks.

Lietuva — jauniausias 
narys tarybinių respubli
kų šeimoje, tačiau lygus na
rys. Jos žmonės turi lygias 
progas pasireikšti. Jos nu- 
sipelniusiej 
biami ir apdovanojami.

,šįų metų (1948) birželio 
mėnesį Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas apdovanojo kelias 
dešimtis Lietuvos daugia
vaikių motinų. Birželio 26- 
tą, iškilmingose apeigose 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas Justas Paleckis ap
dovanotosioms įteikė “Moti- 
nos-Didvyrės” ordinus ir 
garbės raštus.

Apdovanotomis tapo: M. 
Kevalienė, P. Sapožnikovie- 
nė, O. Krupenienė, I. Cece- 
rovienė. D. Vainilavičienė,
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Smulkmenos

Cliffside, N. J
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Vertė T, Sionię 
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Sudėjus į vieną Angliją, 
Francūziją ir Valiją jų plo
tas žemės bus toks, kaip J. 
V. Texas valstybė.

v. • . Johanm.

Hitlerio vyriausiu finansiniais reikalais patarėjas Hjal- 
mar Schącht (kairėje) tapo paleisiąs laisvėn vokiečių 
denacifikavimo teismui padarius ji nekaltu angelėlių, 

’ panaikinus jo priskaitymą karo kriminalistams. Pa
veiksle matomi abu karo Sukūrimo didieji bosai—vie? 
nas politinis, kitas finansinis. Ar tikite jūs, kad būtą 

. galimą sukurti karą be pinigų?
......... > i. Žiu , , . , ,,, ■ .......................... ............ . ..

f.

(Tąsa) ’ 
beveik jos nebuvo Ynačiusi. Kai atvežė iš 
kaimo Gerasimą, ji vos neapalpo iš bai-z, 
mes, išvydusi jo didžiulę statulą, ir vi
saip vengė susitikti su juo; net užsi
merkdavo, kai tekdavo bėgti pro šalį, 
skubant iš namų į skalbyklą. Iš pradžių 
Gerasimas nekreipė į ją ypatingo dėme
sio, paskui ėmė šypsotis, iš netyčių ją su
sitikęs, vėliau vis dažniau ir dažniau į 
ją pažiūrėdavo ir pagaliau akių nuo jos 
nenuleisdavo. Dievai žino, kodėl ji jam 
patiko: ar dėl romios veido išraiškos, ar 
dėl judesių kuklumo ...

Kartą, kai ji atsargiai ėjo per kiemą, 
laikydama ant išskėstų pirštų ponios 

'Icrakmojytą palaidinę ... staiga kažkas 
stipriai sučiupo ją už alkūnės; mergai
te* atsigręžė ir suriko: prieš ją stovėjo 
Gerasimas. Kvailai juokdamasis. ir mei
liai mykdamas, atkišo jai iš tešlos iš
keptą gaidelį,, paauksuota uodega ir 
sparnais. Ji norėjo atsisakyti, bet jis 
prievarta įgrūdo dovaną tiesiai į ranką, 
palingavo galva, nuėjo šalin ir, atsigrę
žęs dar kartą, sumykė jai kažką labai 
draugiškai: Nuo to sykio jis jau nebeda
vė jai ramybės: nors ir kažin kur ji ei
na, jis jau čia: žingsniuoja priešais, šyp
sosi, mykia, moja rankomis; staiga iš
trauks, iš užančio kaspiną ir įbruks jai, 
šluota nuo kelio jai dulkes nužarstys. 
Vargšė mergina neišmanė, kas jai dary
ti, kaip elgtis. Greitai visi namai žinojo 
nebylio kiemsargio išdaigas; Tatjaną 
apipylė kalbomis, pašaipomis ir aštriais 
žodeliais. Tačiau Gerasim u tyčiotis ne 

' visi drįsdavo: jis nemėgo juokų; jam 
esant, ir Tatjaną palikdavo ramybėje, 

'• Noromis nenorimis Tatjana pateko jo 
glųbon. Kaip visi nebyliai, jis viską grei-' 
tai suvokdavo ir labai gerai suprasda- 
vo, kai iš jo arba jos juokdavosi. Kartą

* per pietus kaštelionienė, Tatjanos virši
ninkė, ėmė, kaip sakoma, ją dilgyti ir 
taip ją įveikė, jog vargšė 'nežinojo, kur 
akis dėti, ir Vos neverkė iš apmaudo. Gą- 
rasimas staiga atsikėlė, ištiesė savo di-

- džiulę leteną, padėjo j^ant kastelionie- 
' . nės galvos ir taip žiauriai pažiūrėjo į 

veidą, jog ši bematant nulinko iki stalo. 
Visi nutilo. Gerasimas vėl paėmė šaukš
tą ir toliau srėbė viralą. “Mat, kurčias 
velnias, miškinis!”* sumurmėjo visi pus
balsiai, o kaštelionienė atsistojo ir nuė
jo x j merginų kambarį. O štai kitą kartą 
Gerasimas pastebėjęs, kad Kapitonas,, 
tas pats Kapitonas, apie kurį ką tik bu
vo kalbama, pernelyg meiliai plepa t su 
Tatjana, pašaukė jį pirštu pas save, nu
vedė į ratinę ir, paėmęs už galo stovintį 
kertėje grąžulą, reikšmingai juo pagrą- 
sė. Nuo to sykio jau niekas nebesimeili
no Tatjanai. Ir visa tai jam laimingai 
pasibaigdąvo. Tiesa, kai tik kaštelionie
nė atbėgo į merginų kambarį; tuojau ap
alpo ir, aplamai, taip vykusiai veikė, jog 
tą pačią dieną ponia sužinojo apie stor
žievišką Gerasimo pasielgimą; bet įno
ringa senė tiktai gardžiai pasijuokė, — 
tas labai įžeidė kaštelionienę, — ir liepė 
jai pakartoti, kaip, girdi, jis palenkė ta-

y®.

MUMU
(Trumpa Apysaka)

• * I

po, sukryžiavo kojas ir linktelėję galva.
“Štai, girdi, ir< aš. Ko jums reikia??’

Gavrila pažiūrėjo į Kapitoną ir pa
barbeno pirštais į palangę. Kapitonas 
primerkė savo alavines akeles, bet jų ne
nuleido, net truputį nusišypsojo ir pą- 
glostė savo šviesius plaukus, kurie šiau
šėsi į visas puses.

— Na, taip! Aš, girdi, esu aš. Ko žiū
ri? '

— Gražus, — pasakė Gavrila ir pa
tylėjo. — Gražus, ką ir besakysi!

. ' Kapitonas tiktai patraukė pečiais. “O 
tu argi geresnis?” pagalvojo jisai.

— Na, pažiūrėk tik tu į save, na, pa
žiūrėk !. — tęsė priekaištaudamas Gav
rila. — Na, į ką tu panašus?

Kapitonas ramiai apžiūrėjo _savo nu
valkiotą ir apdriskusį švarką,, savo su
lopytas kelnes, atkreipė įpatingą dėmesį 
į savo kiaurus batus, ypač į tą, į kurio 
nosį taip .elegantiškai rėmėsi jo dešinioji 
koja, ir vėl ėmė žiūrėti į prievaizdą.

jai paKarpou, Kaip, girai, jis paienKe 
ve savo sunkiąja rankele, o kitą dieną 
nųsihUtė Gerasimui rublį. Jis jai pati
ko, kaip ištikimas ir stiprus sargąs. Ge
rasimas jos privengė, bet vis dėlto tikė
josi jos malonės ir jau ruošėsi eiti pas 
ją prašyti, kad leistų vesti Tatjaną. Kad 
padoriau atrodytų ponios akyse, jis lau
kė tiktai naujo švarko, kurį jam prie
vaizdas buvo pažadėjęs, o čia staiga tai 
pačiai poniai šovė į galvą išleisti Tatja
ną už Kapitono. '

Skaitytojas dabar pats lengvai supras 
prievaizdo Gavrilos sufrikimą po pasi
kalbėjimo su ponia. “Poniai, — galvojo 

, jis, sėdėdamas, prie lango, — be abejo, 
patinka Gerasimas (Gavrilai tai buvo 
gerai žinoma, ir todėl jis pats jąm pa
taikavo), vis dėlto jis nebylė būtybė; ne
gi praneši poniM, kad sįtąi, girdi, Gera
simas meilinasi Tatjanai Pagaliau tai’ 

> ir teisinga: koksai jis vyras? Antra ver
tus, jei tik,- apsaugok ^viešpatie, tasai ne
labasis sužinos, kad Tatjana išleidžiama 

no, jis, dievaži, viską namuos 
se-sulaužys. Juk su juo nesusikalbėsi.
Juk jo, šito velnio,,— nusidėjau aš, nuo- 

i, — nieku gyvu neperkalbė- 
tįkrai!...” >

Kapitono atvykimas nutraukė Gavri- 
los mąstymo giją. Lengvabūdis kurpius 

ir 
•> besivaržydamas, atsišliejęs sienos kam-

/

dėmingas

— Ką? — pakartojo GaVrila. —.Ką? 
Tu dar sakai: ką? Į velnią tu panašus, 
nusidėjau aš, nuodėmingas, štai į ką tu 
panašus. . ■

Kapitonas ėmė greitai mirksėti.
“Plūski, Gavrila Andriejičiau, plūski,” 

vėl jis pagalvojo.
— Juk štai tu vėl buvai girtas, —- pra

dėjo Gavrila, — juk vėl? A? Ką, atsa- 
» kykgi!_ .

— Del silpnos sveikatos, iš tikrųjų, 
buvau alkoholinių gėralų paveiktas, — 
atsakė Kapitonas.

— Dėl silpnos sveikatos? ... Mažai 
tave baudžia — štai kas; p dar Peterbur
ge mokeis... Ar daug tu išmokai? Tik 
dykai duoną valgai.

— Šiuo atveju, Gavrila Andriejičiau, 
tik pats viešpats dievas yra mano teisė
jas — daugiau niekas. Jis vienas žino, 
kas per žmogus esu aš šiame pasaulyje 
ir ar tikrai dykai duon£ valgau. O jei, , 

.taip sakant, imsime girtuokliavimo klau
simo atžvilgiu, tai šiuo atveju kaltas esu 
ne aš, o daugiau vienas draugas: pat
sai mane suviliojo, o paskui ir supoliti- 
kavo, nuėjo, taip sakant, ir aš ...
• — Ir tu, žąsine, palikai gatvėje, žu
vęs tu žmogus! Na, bet ne tai čia svar
bu, — kalbėjo prievaizdas, — o štai kas. 
Ponia... — čia jis patylėjo, — ponia „ 
teikėsi nutarti tave apvesdinti. Girdi? 
Ji mano, kad tu surimtėsi vedęs. Supran
ti? ,

— Kaipgi nesuprasi.
— Na, taip.'Mano manymu, geriau 

būtų tave kiečiau į rankas paėmus. Na, 
bet tai jau jos reikalas. Ką gi? Tu su
tinki? ,

■ Kapitonas išsišiepė. , .
— Vedybos žmogui- geras dalykas, . 

Gavrila Andriejičiau, ir aš, iš savo pu
sės, su didžiausiu malonumu.

-—Na, taip, — pasakė Gavrila ir pat
sai pagalvojo: — “Ką gi pasakysi, tei
singai žmogus kalba.” — Tiktai šit kas, 
— tęsė jis garsiai, — sužadėtinę tau su
rado ne kokią. * '

— O kokią, leiskite būti snialsiam?,..
— Tatjaną. , '
— Tatjaną?
Kapitonas išpūtė akis ir atsiskyrė nuo 

sienos. : '
— *Na, ko gi tu nusigandai?. .. Argi 

ji tau nepatinka?
— Kur nepatiks, Gąvrila Audrieji-; 

čiau! nieko sau merga, darbininkė, kukli 
merga... Bet juk jūs patys žiridte, 
Gavrila Andriejičiau, juk tas nelabasis, 
stepių baidyklė, juk jis ją... . »’ 
' — Žinau, brolau, viską žinau, 

maudingaį nutraukė prievaizdas, bet 
juk... : ' v

v ~ Pasigailėkite, Gavrila Andrieji- 
čiau! juk'jis mane užmuš/’ dievaž, už
muš, kaip musę kokią,sutraiškys. Juk 
jo ranka... juk jūs patys malonėjote 
pažiūrėti, kokią jo ranką .. Ąjuk tąi tię-\ 
siog Minino ir fožąrskįo r^iĮką! Juk jis 
kurčias, muša ir negirdi, .jtajp' mušą! 

’ Tarytum .sapnuodamas, tvoja kumšti
mis. Ir sutramdyti jį nėra jokios gali
mybės. Kodėl? JJes, ’jūs p.ątys žinote, 
Gavrila Andriejičiau, jis kurčias ir, be 
to, kvailas,'kaip bato aulas. Juk tai žvė
ris, stabas, Gavrila Andriejičiau; blo

gesnis už stabą, — kažkoks stuobris; už 
ką gi aš dabar turiu nuo, jb kentėti?

(Daugiau bus)

ap

Nuotikiai iš No. Bergen
šalia šio miestelio yra dido

kas miestas vardu North. B e r-'’ 
gen.< Nors šiuodu^ miestai yra 
kaimynystėje, bet daug kuom 
skiriasi. . North Bergen yra 
tvirtovė demokratų ir priklau
so Hudson pavietui, o Cliff
side republikonų kontroliuoja: 
ma ir' priklauso Bergen pa
vietui. Skirtingi dar ir ti^om, 
kad cįlemokratų korupcija vir
šija. republikonišką geipble- 
rystę.

Senesni šios apylinkės gy
ventojai atsimena net ir to
kių atsitikimų, kai No. Ber
gen majoras vokietys išmajo- 
ravęs ištisai 12 metų pasimi
rė. Ir tik pb jo mirties su
rado, kad tas majoras nebuvo 
J. A. V.“ pilietis—neturėjo pi
lietybės popierių.

| Po kiek laiko miestas su
bankrutavo. Atsigriebimui fi
nansiniai buvo parduodama 
miestavi bonai. (šėrai) ir ne
svietiškai pakeltos aukštos 
taksos ant gyvenimui namų. 
Už vienai šeimai 5 ar 6 kam
barių namuką taksų reikėjo 
pokėti $700 ir .daugiau, į me
tus. . . -v

Užėjus bedarbei darbo žmo
nės turinti mažus namus su
bankrutavo ir namus miestas 
paėmė" už neužsimokėjimą 
taksų.

Dabar miesto ' valdininkai 
vėl sukėlė šviej|įa katastrofą.

Šalę ClifSR^ Hudson 
Ilęights sekcijoj, buvoy pabu- 
davota 42 vienos šeimos pp 4 
ir 5 kambarius namukai ir 
parduoti ex-kareiviams po 
$9,600 ir $11,300. Miesto 
majoras Cullum parduodant 
minėtus .namus, užtikrino pir
kėjams, kad taksai ant šių 
namukų . yra apskaitliuota 
$200 metams ir daugiau keliai 
mą nebus..

Šiais ,mętąis minėtų namu-' 
kų savininkai aplaikė apskąiL 
liavimą su pakeltomis takso
mis. Ir vietoje majoro Cullum 
užtikrintų $200, taksai pakel
ti nuo $(3,62.00 net virš $400/

Daug buyo teirautasi — 
vaikščiota pas miesto valdinin
kus, bet nieko nelaimėta. Tak
sai pakelti ,ir turi mokėti.

Pabaliaų, namų savininkai 
susibūrė į organizaciją (Tax
payers Association) ir orga
nizuotai pradėjo kovą su 
miesto valdininkais. 
k Taksų mokėtojai pareika
lavo majoro, kad būtų su
šaukta special is susirinkimas 
miesto viršininkų ir taksų mo
kėtojų^ Majpras reikalavimą 
išpildė' ir susirinkimas įvyko 
2,5\d'. rugpjūčio. 'Susirinko di
džiumoj moterys; Miesto vir- 
šylos, pasivėlino “viena valan- 

laiko. . ■ ' ' .
Prasidėjus susirinkimui ir 

kaip tik Taxpayers Ašs’n pre
zidentas William Schulman 
pradėjo aiškinti šusirinkipio 
tikslą, tai inajoras .suriko sėsr 
tie, jis eąą žinąs, ko stisi- 
rinkųte. . K z , •

Pašna^žjppiis pasikalbėjj^s! 
su kitais miesto valdininkais 
paskelbė ■ susirinkimo pertrau- 
i - r

ką (recess) ' dėl pasitarimo. 
Pertrauka tęsėsi virš valandos 
laiko. Moterys su mažiuliu- 
kais kūdikiais turėjo laukti 
nesvietiškame karštyje tvan
kiame kambaryje.

Sugrįžus po pertraukos ma
joras užklausė susirinkusių, 
koki esą jūsų reikalavimai?

Viena taksų mokėtoja Mrs. 
II. Einhorn sako:

‘‘Kai du metai atgal mes- 
pirkome tuos ex-kareiviajms 
pastatytus namus, tau niekas 
kitas, bet jūs, majore, užtikri
note, jog taksai mums pebus 
keliami. Dabar jūs pakėlėte 
mums taksus nuo $162.00 iki 
$200-. Reiškia ko ne dvigubai.

“Tie naniai dar tik dviejų 
metų senumo, bet jau pusi- 
klaipę ir nuolatos turime tai
syti — ramsčiuoti, kad neuž-- 
griūtų mūs ir mūšų vaikų.”

Kita Mrs. Hughes pareiškė:
“Majoro namas keleriopai 

didesnis ir ant didesnio sklypo 
žemės, bet jis moka taksų ma
žiau, negu pusę tiek, 'kiek mes 
mokamu ui tas ' suklypusias 
būdeles.” Ji dadūrė, kad jos 
vyras tapo atleistas iš darbo, 
o už namą taksos su šiuom 
nauju pakėlimu yra virš $35.- 
00 į mėnesį.

Tuom sykiu majoras rikte
li, kad jis nesėdi čia dėl klau
symo kokių nusiskundimų ir 
paliepė tai moteriai sėstis.

Taxpayers prezidentas 
Schulman, pareiškė:

“Kai buvo budavojami ex- 
kareiviams nąiųąf, tai tuom 
pat laiku majoras Cullum pa- 
sibudavo j o komercinį garažų 
kainuojantį $6^,000, o taksų 
moka tik $138.00. Kitas atsi
tikimas, tai Verdi Brothers, 
bačkų’ išdirbystė, kurios mane- 
džerium yra majoro sekreto
rius Chas Weaver, jų bt/din- 
kas dviejų aukštų, užimantis 
300. pėdų ilgio ir 275 pėdas 
pločio,< o tąksų mokama $450.- 
00. , . '

čia majoru; pasidarė karšta, 
ir paliepė Šchulmaną policjs- 
tams išmesti laukan, kas bu
vo ir padaryta'
' Dabai* ex-kareivių moterys 
kasdien' vaikšto prie Town 
Hall pu obalsiais prieš aukštas 
kainas ir ųiįęsto vąldininkų’ 
sauvaliavimą. - ' •

Jei tik’ N. Bergen žmones 
vieningai veiks, tai pradėtoji 
kova bus laimėta ir korupci- 
ninkai bus, iššluoti iš dabarti
nių- tvirtovių.

North Bergen nemažas 
miestas su 47,000 gyventojų. 
Yra keliolika 'išdirbysčių ir 
miestas industrijiniąi plečiasi. 
Ir ve, pagal tokį dydį miesto 
nęrą viešo knygyno ir net pė 
aukštosios mokyklos (High 
school). Dar ir dabar vaiku
čiai. lanko mokyklą prie EAst 
Boulevard, kuri buvo pastaty
ta 1897 metais ir kaip ameri
konai sako *yra tikra “fire 
trap.” Lietuviu tik kelios Šei
mynos čia' gyvena.

j Patfyiąfykąs.

v New Deltyl — Indijos yąh 
stybes kariųorųetyę įsiveržė 
į inąiątaujaiičįą $ąyivaldinę 
Hydęrąbądo kęųigąikštiją,; 
viduryje Indijos pussalio:

Pažvelgus Atgal
Nors Kalifornijoj nėra 

didelių pakaitų* tarp rudens 
ir pavasario, bet sųlyg. se
zono žinom, kad jau arti
nasi ruduo, ir turėsime pra
dėti ką. galim veikti po sve
tainių stogu. • ‘

Girdėjau, kad Lietuvių 
Choras pradės pamokas 
rugs. /(Sept.)'17 d., 7:30 
vai. vakaro, Intern. Insti
tute. Tikiuosi, kad mūsų 
jaunesni draugai ir drau
gės energingai stos į dailės 
darbą. Ir mes, penesnieji, 
ateisim į pagalbą, kiek lai
kas leis.

Moterų Apšviejos Klubas 
rengiasi duoti didelį ban- 
kietą lapkr. (Nov.) 14 d., 
Inter! Institute, su muzika- 
le programa ir skaniais pie
tumis. Z - .

A^art visų, kitų veikimų 
lietuvių tarpe, nepamirški
me veikti tautiniai ir viso 
miesto skale dėl balsavimų“, 
darbuotis uz trečios parti
jos kandidatus — Henry 
Wallace • ir' Glen ’Taylor, 
Darbas didelis ir svarbus. 
Rinkimai- yra kova, prieš ’ 
reakciją, kova už pasauli
nę taiką.,
Ilgai Svečiuojasi Maryte
Vįsų mylima’draugė Ma

rie Peters jau keletu savai
čių kaip išvyko svečiuotis 
į Chicagą pas savo artimus 
šeiniynos narius ir gimįnes., 
Mes, losangeliėčiai, prade
dame pasiilgti, draugės Pe
ters. Laukiame, kada. su
grįš atgal irx vėf sykiu galė
sim darbuotis. Dabartiniu 
laiku ji eiųa pareigas LDS 
35 kuopos fin. sekr. ir darbą 
atlieka labai sumaniai ir 
gabiai. Ji taipgiNdaug vei
kia parengimuose ir daug 
aukoja savo darbo, triūso 
organizacijoms, "Todėl rues' 
jos taip . laukiame grįžtant. 
Ir linkim vakacijose įsigyti 
daug naujos energijos veik-

Linkėjimas >
Gerai žinomi^ detroitįe-*

jčiai, Eva Vėgėlienė ir Jo
kias Ligmalis apsivedė Ari- 

' zonos valstijoj ir buvo atvy- 
’ kę į Los Angeles apsižiūrė

ti, kaip vieta tiktų gyveni
mui. Mano, kad sugrįš į Los 
Angeles, kada pabos Ari«o- 

. nos sausuma.
Draugas J. Ljgmalis jau 

, pora metų gyvena Arizonoj 
Į ir turi savo vertingą stubą.

Evutė sportavo po Floridą 
t ir kitas vietas, vėliau arti 
\ metus išgyvenus Los Ange- 
I les, susiporavo. Linkiu ge

ros kloties Jonui ir Ęvutei. 
Ir mes norėtume, kad at- 
vyktumėt į Los Angeles gy- 

, venti.
M. Alvinienė.

1940 mętų cenzusas ro
dė: — Jungtinėse Valsty
bėse gyventojų esant 131,- 
669,275.

1936 metais pravestas 
religijinių cenzusas (sura
šymas) rodė, jog lankančių 
bažnyčias visų tikybų buvo 
64,159,243.

1941 -metų oficijalis gy
ventojų cenzusas parodė: 
— Jungtinėse : Valstybėse 
buvo Lietuvoje gimusių gy
ventojų 193,606.

‘1940 * metais Indijos po
puliacija buvo:

Visoje Indijoje 352,837,-
778; *

Britų Indijoje 289,481,- 
241.

Arkivyskupas Susituok# sų
, 13 Metų Mergaite
Budapest, Vengrija.—Se- > 

nosios Romos' Katalikų baž
nyčios arkivyskupas Gyula 
Fehervary, 30 metų, susi
tuokė su 13 metų mergaite 
Irdiko.

v Vrlfr., ” o‘,- : • '**> '* * “'k X
.......
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IDEALIŠKA • VIETA
-VAKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacij’ąs ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVĄITĘJ z 
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

> arti maudynių. ( /

. Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

. Tėlefon.as ' High Falls 3185 
Kelęądis: Short line bus iš Dixie Hotel; 8th Ave. 

ir W. *42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

i.....

CHARLES J. ROMAN
'<k\mĄNAU8KAB)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesioz valandoj kreipę 
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką* patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūs$ šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Venwn St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411Q

4 push-'-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Treč., Rūgs. 15,

.v. . n
■*LWinrn-^“ ...
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DETROITO Gerpięris pradėjo ardymo

.f >'

fees

DETROITO DIĖNYNAS i
Trumanas užkviestas per 

socialistą Walterį Reutherį ir 
republikoną Frank X. Mar
tel, vienas iš UAW-CIO, o ki
tas AFL, kad pakenkti Henry 
Wallače ir Progresyvei Parti
jai surengtame Labor Day 
parade kalbėjo prie City Hali, 
po pietų.

Tuom pat syk pasekėjai W. 
Reutherio ir Skolle suskaldė 
Detroit ir Wayne County 
Council, nes diduma narių bu
vo priešingi Wall Stryto de
mokratui Trumanui ir stojo už 
Henry Wallace.

Socialistai su trockistais ir 
pasekėjais K. K. K.' laikė at
skirą susirinkimą ir išsirinko 
sau naują valdybą, kuri žino
ma stoja už indžionkšinų mei
strą Trumaną.

gresyvės Partijos Michigan 
Valstijos suvažiavimas. Pra
džia 10 vai. iš ryto.

Bus nominuojami į politinius 
urėdus kandidatai rudeniniam 
rinkimui. Tik P. P. nariai ga,- 
lės dalyvauti su pilnateisiu 
balsu, bet nebus užginta ir 
pašaliniams ten nueiti, tik ne
galės nei vienas iš jų gauti 
balsą sprendimuose bei disku
sijose. ” '

Girdėtis, kad ir lietuviškų 
organizacijų bus delegatai..

Būt gerai, kad visos būtų 
prisirengusios.

vo tarybą, kuri perims doku
mentus ir turtą iš senos CIO 
Tarybos. Sena Taryba * sako, 
kad tai priešinga organizaci-

H. Trumano kalba buvo pil
oną neteisybės, kaip ir kiekvie

no senos rūšies politikieriaus, 
nes jis save persistatė darbo 

’klasės mylėtoju, pamiršdamas, 
ka,d jis nuėmė kainų kontro
lę, pamiršdamas, kad jis buvo 
pirmutiniu, kuris kongreso rei
kalavo. kad jam suteiktų tei
sę imti i kariuomenę geležin
kelio darbininkus, kada jie pa
grasino streiku. Jis yra tuo 
kaltininku, kad net dar ir 
šiandien indžionkšinas tebėra ■ 

- galioje prieš tuos darbiniu-' 
kus.

Bet kalbėdamas veidmainia- 
• vo, sakydamas, kad jis yra 

prieš Hartley-Taft įstatymą. 
Jis tik paakstino republikon,us, 
kad H.-T. įstatą išleistų, kas ir 
buvo padaryta su pagelba jo 
paties “demokratų.”

Apgailėtina, kad per ma
žai iš mūsų čia gimusio lietu
vių jaunimo dalyvauja Prog. 
Partijoj.

Kreditą reįkia atiduoti 
Ralf Urbon, C. Butėnui ir Ge- 
naičiūtei, dar rodos yra vienas 
kitas, bet ant šio syk negaliu 
pasakyti.

Kas gi su visais kitais da
rosi? Argi jie jau nesirūpi
na savo reikalais?

LDS 208 kuopai tą klausi
mą reikėtų pakelti, nes tai 
mūsų jaunimo kuopa ir gana 
didelė. '

O gal jie mano tiktai sli- 
dolerį gaudyti?

i Politicus.
du

Detroit, Mick

šeštadienį, 18 dieną rugsėjo', 
Mirror Ballroom atsibus Pro

Pasinaudokite Šiąja
• Proga

Kadangi šiuom tarpų 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik už '$1.

Tai yra gražios poezi
jos patys" geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

V

Anksčiau išleistoji kny- ?
EŠVINTANT1S RY- 

288 puslapių 
oji, išleista

Wayne County CIO Council, 
išrinkta darbo, unijų, nepaisė 
Philip Murray įsakymų ir rė
mė Henry Wallace ir Progre- 
syvę Partiją; Pagalios Murray 
atsiuntė čia Adolph Germerį, 
buvusį savo laiku Socialistų 
Partijos sekretorių. Kas kitas 
atliks .ardymo darbą, jei ne so
cialistai? 

\ \

Sušaukta CIO apskrities kon
ferencija. Mandatų komisija 
nepriėmė Murray įsakymo, 
kad pilnateisiai dalyvautų ir 
tie lokalai, kurie jau nemoka 
į tarybą duoklių. Kopiisija siū
lė tik po vieną delegatą tokiems 
lokalams.

TAS yiX 288 p 
knyga. Antroji, 
pradžioje šių n^el 
VASARIU GOD

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists ( >

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ŠT. 2-8842

256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kėsime.
'*• . i . /, • • x- • ■ r ,

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa-^ » 
vo dieKra&tį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne
siuose.

. Užsakymui pyašome 
siuom antrašu: ,
427 Lorimer St.,

siųsti s 
LAISVĖ, 
Brooklyn

r(.-............. .!.J!.!K^. .j _

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
V asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. t
‘ /

. .AĮodernlškal (rengtos Koplyčios

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

TPeL MArket 2-5172
į • — -

Paul Gustąs Fiine^al Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
^keršai gątvėą nųa Armory ,

LIETUVIS, LĄISNIUOTAS GRĄBORĮUS
Telefonųpkite dieną ąr naktį 

' EVergreen 7-4774
<•••■

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
gioj galį akuoti paskutinę pagarbą, ^vo 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambaria/šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

mentus ir turtą 
Tarybos. Sena Tar; 
kad tai priešinga 
jos konstitucijos 
bet 'Gerinerįs atsivežė 
įsakymas ir taisyklių nepaisė.

įaip “perėjo” •'r‘- 
County Taryba į reakcininkų 
pusę.

Tokis elgęsis 
darbo unijoms. Tai 
nariams nusivylimą ir nusimi
nimą. Daugelis lokalų tam prie
šingi. Ypač UAW lokalai sa
ko, kad Reutheris ir Murray 
baigia užmušti kovingą ūpą 
CIQ nariuose, o tuomet organi
zacija nebujos, bet puls.

Progresyviai ŪAW nariai 
čionai sukūrė . kokusą prieš 
Reutherį ir veda progresyvę 
politiką. Jie taipgi stoja ir už 
Progresyvę Partiją,

CIO Wayne

kenksmingas
suteikia

I? ep.

Newark, NJ.
Visieips New Jersey ir 
Apylinkes Lietuviams

Paskutinis sezono piknikas 
ir dar svarbiausias įvyksta 19 
dieną rugsėjo (Sept.*), Linde- 
ne, 340 Mitchell 'Ave., Lietu
vių Liberty-Parke. 

t

Dar pirmą kartą Amerikos 
lietuvių istorijoj bendrai 
rengiamas dviejų žymiausių 
chorų, Sietyno Newark e ir 
garsiojo Aido Bręoklyne, ku
rie yra žymiausi dailės ir me
no ugdytojai ir.vystytojai šio
je šalyje, kurie daugiausia,, 
atsižymėję savo harmonijos 
dainomis, netik lietuvių tarpe, 
bet ir įvairių tautų. t

Eikite visi įr visos, kas tik 
galite paeiti ir važiuokite vi
si tie, kuriems' pertoli nueiti, 
kad ši istorinė sužiedotinė 
šių dviejų chorų, būtų atžymė
ta ! Programa bus duota pui
kiausia. šokiai visa ištisa die
ną, valgiai ir gėrimai! <

Chory Simpatikas.

So. Boston, Mass
Atsišaukimas j Bostono ir į 
Apylinkės Lietuves Moteris

Gerbiamosios draugės! Aš 
"manau, kad jau jus žinote ir 
girdėjote apie Amberland ra
dio milžinišką pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 19 d., 
Lietuvių Tautiškame- Parke, 
Brockton (Montello), Mass.

Iš raportų pasirodo, kad vi
sos kolonijos ruošiasi ne juo
kais/ o ypač moterys vis no^ 
ri turėti ką nors naujesnio- 
įdomesnio. Kaip girdėjau) tai 
jos ruošiasi pamarginti pikni
ką stalais, ne tuščiais, o ne! 
—jie bus išpuošti įvairių įvai
riausiais namie gamintais 
gardumynais.

’South Bostono moterys ne 
juokais jau kelinta savai
tė ruošiasi. Montello moterys 
taip pat turės stalą, gal dar. 
ir daugiau kolonijų plsinuoja- 
tartasi, kaip čia padaryti, kaip 
paįvairinti pikniką. Tas labai 
gerai ir nėra nėi trupuęiuko 
peranksti pradėti apie tai gal
voti. <

Jei kurios kolonijos neturės 
stalų, tai gali kuom nors pri
sidėti prie virš minėtų kolo
nijų, arba gal jūs galėsite pri
ruošti pintines (baskets) ir 
išleisti? Kaip kuriom aplin
kybės leidžia, taip darykite, 
tik visi ir visos, kaip vienas, 
būkite Amberlando pjknikę.

• Komisija.

Fotografas
Traukiu naveikslus fąmil|jų, ves-; 
tuvių, kitdkių grupių ir pavienių.
* Iš senų Padaravt
/WwBDk naujus paveiks-.

ir krajavtis; 
sudarau šu ame- 

B rikoniškais. Rei-
HM kalu! esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

WbW.JHf geidaujama. Tai-
. , pogi atmaliaVojd

įvairiom sęalvom.
■ JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

gampu Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Liph.

įf:

CONNECTICUT UETUVIV ATYDA1 
RINKIMU RŪKALAIS

Lietuviai, ruoškimės į veik-* 
lą rinkiminės kampanijos. Pa- 
skleiskime ProgrAšyvių (Wal
lace) Partijos lietuvių kalboje 
išleistą literatūrą, nes dar jos 
apščiai randasi, kolonijose neiš- 
platihta. Christina Stanislovai
tienė gali 'daugiau prisiųsti jos, 
jei kur literatūros pritrūko.

I , į . « t ’

Didelė naujiena! Qlen Ę. 
■Taylor kandidatas į vice-prezi- 
idento vietą nuo Peoples Parti
jos (taip ją pas mus vadina) 
'atvyksta į Hartfordo fnięstą 
.pasakyti prakalbą, sekmadienį 
;26 d, rugsėjo (Sept.). Jis kal
bės vienoj iš gražiausių salių—■ 
Bushnell Memorial. ši vieta, 
aišku, bus perpildyta žmonių, 
čia sueis vietos žmonės ir iš 
plačios’apylirikės suvažiuos pir
mu kart pamatyti savo minties 
kandidatą,' pasveikinti jį ir pa
siklausyti jo kalbos, šios pra
kalbos ruošiamos ne taip sau 
sausos, bet su gražiais paįvai- 
i’inimais, su muzikale progra
ma. Taigi, įvairumo bus'daug.

Negalime, pamiršti., kaj tos 
pačios partijos kandidatas 
prezidento vietai Hųnry A. 
Wallace yra kalbėjęs Brįdge- 
porte, ten buvo žmonių susi
rinkę net septyni tūkstančiai! 
Manoma, kad apščiai susirinks 
klausytoj ųjr į Glen H. Taylor 
prakalbas.

Matome, kad svarbiam tiks
lui ruošiamos prakalbote. Rin
kimai artėja. Reakcija dūksta, 
Atmušimui reakcijos pasimoji- 
mų lietuviai prisidėkime prie 
šių prakalbų. Lengvai galime, 
ypatingai didesnėse lietuviais

apgyventose kdlonijqse, suorga- 
nizuot žmones važiuot busais į 
šias prakalbas, o jei ne, tai nors 
susidaryti būrius mašinomis. 
Tas tikrai galima padaryti. Pri
būti laiku, nes prakalbų nau- 
■jpvįnė programa' prasidės aš
tuntą vąl., vakare.

Laisvėje buvo paminėta, kad. 
Lietuvių Nacionalįs Komitetas 
for Wallace atlaikė posėdį, da
bar ragina lietuvius prie spar
tesnės veiklos. Net ir kalbėto
jai nuskirti, kur ir kurie važi
nės sakydami prokalbas. Conn, 
valstija turi savo kalbėtoją, 
nenuilstanti, uoli veikėja Chris- 
įtina Stanislovaitienė. Ji sutin
ka kalbėti bile kur ji bus pa
kviesta, ypač šioje apylinkėje. 
{Josios žmogus, kaip laikas pa
vėlina irgi gali pakalbėti. Be 
to, reikėtų pasikviesti ir ma
žiau turinčius gabumo kalbėto
jus — du bei tris, kurie trum
piau gali kalbėti.

Lietuvių Klubas Bristolyje, 6 
d. Rugsėjo davė pikniką, bandė 
gauti ką nors trumpai pakal
bėti bet negavo. Gaila! Torring- 
tone draugai tikrai pageidau
ja, kad pas juos kas užsuktų 
su maloniais paraginimais .prie 
besiartinančių rinkimų. Komi
tetas, kuris darbuojasi už Wal
lace turėtų juos neužmiršti.

Beje, Connecticut. Lietuvių' 
Komitetas f oi’ Wallace žada 
tuojau susirinkti atlaikyti pa
sitarimą rinkimų kampanijas 
reikalais. Labai gerai.

Lietuviai, prie darbo už iš
rinkimą pažangiečių į valdvie- 
tes.

V. J. Valley.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tuvių Kultūriniame Centre. Vi
si'tapytojai kviečiami atsiliep
ti su savo kūriniais.

Neabejoju, jog paroda bus 
graži ir įspūdinga. Mūsų artis
tai atsilieps. O jų lietuviai jau 
turime nemažai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos narių duoklių pasimokėji- 
mo laikotarpis pasibaigs su spa
lių 1 diena. Taip nutarta cen- 
tralinio komiteto. Pavėlavę, 
pamiršę bei pramiegoję nariai 
iš' gilumos širdies prašomi ne- 
bedelsiant duokles pasimokėti.

Tąi tokia kiekvieno draugijos 
nario pareiga, kurios' neatliki
mui laiku nesiranda jokio pa
siteisinimo. •

Kalbėjausi su viena labai 
keista dievobaiminga moteriš
ke. Ji yra čia gimus ir augus, 
“šimto, procentų amerikietė.” 
Ji karštai tiki Dievu, malda ir 
pomirtiniu gyvenimu. Ji mylin
ti visą Ssvietą, ir ta jos meilė 
jai esanti saldžiausia patieka.

Bet i mūsų pokalbis iš lėto 
prišliaužė prie šių dienų poli
tikos. Ji pamiršo savo meilę 
svietui ir pradėjo šaukti, kad 
nebegalima toliau pakęsti, kad 
turime tuojau rusams ^paskelb
ti karą ir, juos nuo šios ašarų 
pakalnės iki Vienam nušluoti!

Philadelphia, Pa.
KAS SEKA PO LAISVĖS 

PIKNIKO? z »
Daugelio lauktas Laisvės pik

nikas jau praūžė ... Tai buvo 
puikus, pavyzdingas ir pasek
mingas. Tamsybės agentų ska
lijimus ir gązdinimus tūlų silp
nadvasių, kad visus piknikie- 
rius, kas tai išgaudys, suareš
tuos ir išdeportuos, — margis 
nusinešė ant uodegaitės . . . 
Laukite dar naujesnių “prajo- 
vų.'” , <

O philadelphiečiai dabar lau
kia kitų kelių svarbių įvykių. 
Pirmiausias, tai Lyros Choro 
koncertas su šokiais, kuris 
įvyks spalių 16 dieną,- tai bus 
subatvakaris. Tas labai gražus 
koncertas įvyksta Lietuvių Mu- 
zikaleje Salėj, 2715 Allegheny 
Ave. - Jei kas to negirdėjo, tai 
jam pasakykit ir užprašykit. 

! Kitas didelės svarbos daly
kas, tai puikiausias, teatras 
pas mus. O tokių dalykų čia 
jau labai senai buvo. Veikalas 
labai garsus — “Pergalė”, iš 
karo laikų Lietuvoje. Jį suvai
dins gerai patyrę aktoriai iš 
iBrooklyrio atvykę. O, tuom visu 
rūpinasi Moterų Klubas, pasi
žymėjęs savo, darbštumu. Tas 
’įvyks lapkričio .27 ‘dieną, subat- 
ivąkarį ir ten pat, Liet. Muzika- 
įl4j Salėj, 2715 Allegheny Ąve. 
z . Dėl to dąug kas gailėsis," jei 
kas nesužinos, ar dėl ko kito 
neatsilankys. Taigi, paraginki
me visus nepamiršti...

. I.

Dar iš pikniko. T°kiam dide-- 
liam pokilyj pasitaiko kaip' kas 
pamesti, 'pamiršti, npalikt?, ar 

' atrasti, Taip buvo‘ir pereitam 
piknike. Dingo mažos mergai
tės kautųkąs, tai drg. Mattis 
anūkės. Ką kas surado, ar prt- 
mętė, kreipkitės pas d. A. žal- 
nerąitienę, 1009. Jackson St:

Piknikavęs.

ftJILIONIĘRIUSVEDA 
MĄINILRIO VURTERĮ

Daytona Beach,' Fla.
.Milipnieri.us Frąplg Hitch
cock, persiskyręs su dviem 
žmonom, veda'trečią— sla- 
voko! mainierio piergaitę 
Stefany Sają. ’ ‘ x

Brooklyn, N? Y.^-- Pasi
korė policininkas Wm. Lind
holm, 50 metų.

Rengėjos.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Literatūros Moterų Klubas rengia 
pramogą 19 d. rugsėjo, pas dd. Juš
kus, Bluehills . Ave., Bloomfield, 
Conn. Bus skanių valgių ir įsigėrimų, 
taipgi muzika šokiams. Busas išeis 
'nuo 155 Hungerford St. salės,. 2 vai. 
dieną. NesiVčluokite, nes išvyks lai
ku. Įžanga veltui. Prašome visus 
dalyvauti

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Wallace for President 

Komitetas šaukia pasitarimo susi
rinkimą, svarbiais klausimais. Mi
tingas įvyks rugsėjo 18 d., 7 v. v. 
Lietuviai, kurie norite, kad Wallace 
būt išrinktas į prezidentus, malonė
kite ateiti į šį susirinkimą, kuris, 
įvyks Progresyvių Partijos patalpo
se, 22 Rahway Ave. Prašorrte daly
vauti, nes pereitą šeštadienį neįvy
ko. — Komisija. , (2-17-218)

DfiTROnTMICH.

LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 19 čT, 2 vai. dieną. Draugų 
jos salėje, 4097 Porter St. Reiftės iš
rinkti delegatus į Meno Festivalio 
Visuotiną Komitetą, darinkti kuo
pos valdybos protokolų raštininką, 
taipgi kurie dar neužsimokėjote 
duoklių, ateikite užsimokėti. — Kp. 
Dąlina Valdyba. (217-218)

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo 5 d., per dienraščio,Lais

vės pikniką, kuris įvyko 56 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J., kas 
nors paliko *'automobiliui blanketą. 
Atsišaukite —. randasi pas P. Wa- 
lantienę, 13514 Shelmire Ave., Phi* 
ladelphia 36, Pa. (217-218)

Washington. — Valdinin
kai įspėjo bankus, kad tik 
“labai ^s^Kgiai” duotų pa
skolas/"

L J. Kaškiaučius, M. D.
’ { 530 Summer Avenue,

Newark 4, N, J.
- ' • HUmboldt 2-7964

GERI PIETC&
I$tadą norite ąęrų pietų, 

v kreipkitės į

Lorimer Ceffee Shop
Frank ĘomUtaitis 

Sąyininkas \ ? ■
417 Lorimer Street *

' \ Lk'isv^s Mame
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pienipių valgių 
gražus pasirinkimas.

. 4'.';' t, N .

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
—iĮį ! v " .si

PA^YRUSlds
OPERATORĖS '

PRIE SINGER SEWJNG MAŠINŲ

_ J. H. VFG. CO. IJNC.
34 EXCHANGE PLACE.
JERSEY CITY. N. X

Harboreide BId«., Unit Np. 1. 4-to«

A^ajjaujas Žmžudis Siūfo

ro veteranas Dalę Simpąon, 
26 metų, nušovė detektyvą 
Nięholą Jacobsą. ^ŽmDgžu- 
dis supranta, kad už tai jis 
bus nujSmerktas mįętl To- 
idėl jis siūlo parduoti savo 
akis po $2,000 kiekvieną ir 
.pavesti pinigus dviem de
tektyvo sūnum. Be to, jis 
■ketina užrašyt karinę savo 
$10,000 apdraudą detektyvo 
našlei.

’ Detektyvas buvo nušau
tas, kuomet bandė sulaikyt 
bėgančius iš kalėjimo.

čiango Pasigarsmimas .
Nanking, Chinija.— Cl

ang Kai-šeko valdžios ge
nerolai skelbia, kad, ištru
kus jų kariuomenė, kurią 
kbmųnistai buvo apgulę 
Tsinan mieste per £ mėne
sius.

Nelaiminga moteriškė visiški 
kai apnuodyta baisios propa
gandos. Su sveiku protu ji. ne
bemoka skaitytis. Ji mano, kad 
ir trečiasis pasaulinis karas 
Amerikai atneša tik x gerovę ir 
pralobimą.

Neklauskite manęs, kaip ji
nai savo meilę svietui suderi
na su troškimu kraujo, nes aš 
nežinau.

Kaip lygiai nesuprantu ir to, 
kaip tikintieji . iš Draugo ir 
Darbininko susivienija sū už
kietėjusiais bedieviais iš Kdei^ 
vio, Naujienų ir Vienybės tam 
.pačiam baisiam troškimui nau
jos pasaulinės skerdynės.
-■I.l Į........... ...

E. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Hume • 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

4150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto^ 
<Tel. Virginia 7*4499 •

BAR & GRILL
UETUVISKA ALUM 
DEGTINE,' VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr. 
-• 411 Grasi St* 1! 

Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

\ Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N.'T.

TeL

STEAK PARTY
, * ' Valgykite Pietus, pas

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

STEAK PARTY SPALIO 2 QCT.
Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.

Galite gauti Happy Days Restaurantę.
Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu 
Joriu. Mandagus patarnavimas.
' Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinlmas bei part.'
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. '*

dhle ISnuomųojame dėl puotų, pokllių, krikštynų, parių, 
Žeirios kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STĄGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS) x

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus , 

Patarnavimas bus užtikrintas Vr už prieinamą kaląą. * 
, Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* *

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
į 660 GRAND ST. ; BROOKLYN, N. Y.

di
M-

o



gaT

'JUOS

LKM Laivu Ekskursija Bus

Valandos

A. Kalinauskas

Insurance

savo

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

nuo

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Trokmanai Nesusitaikė

Valandos

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Kiekvieną dieną yra didelis.pasirinkimas visokių valgių

701Grand StreetATDARA DIENA IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE

Nusi 282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

Dailių Moteri^ \HVyMv 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Susirinldmas-Prelekcija 
Ir Maisto Paroda

zonų 
reikalus.
vykti ir 
dyba.

Drg. V. Paukštys 
Sveiksta

vai. dieną nuo Laisvės įstaigos, 427 
Lorimer St. Kurie norite važiuoti 
su aidiečtaiS, galite užsisakyti vie
tą laisvėje. Kaina $2 asmeniui .j 
abi pusi

Oroville, Calif 
žudė karo veteranas Julian 
Wera todėl, kad pabėgo jo

Stebėtinai Pasikeitė, 
Rašo Smitas

Brooklyne policija areštavo 
religiniai pamišusį vyrą, kuris 
grąsinęs padegti ir tikrai ban
dęs padegti negrų bažnyčią 
protestui prieš rengimą šokių 
sekmądienį.'.

Komunistai Ragina

Tačiau, 
jau gali 
dar su-

Gal Norite Užsidirbti 
Vakarais Pinigų?

mai i 
šalta. 
3,000 
keitė.

Kadangi yra nutarta* greta 
prelekcįjos apie sveikatą tu
rėti ir maisto parodą, tad ir 
gaspadinėą, apsiginusios paga
minti nąturališko maisto«pie
tus, prašomos ateiti į šį susi
rinkimą. Visi turėsime aptar
ti, lęą turėsime supirkti ir pa
gaminti. * Todėl visi padėkite 
viską kitą į šalį, o užbaigki- 
me savo seniai pradėtą darbą.

S. K. K. Sekr.
A. Mureika.

Kreipkitės:
111th Street

praneš 
susižei

NAMUS, lotus, farmas, 
patarnavimą; Pardavė- 

pirkėjams greitai

gą 23-čios vakarą, Madison 
Square Gardene, ir ragina jį 
užpildyti. L. K. N.

kaltintų yra
32 metų, 

r Margaret

Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Klubo susirinkimas įvyks šio 
ketvirtadienio vakarą, rugsėjo 
16-tą, 7:30 vakaro, 419 Lori
mer .St., Brooklyne. Nariai 
ir simpatikai kviečiame pasi
tarti apie rugsėjo 26-tą būsi
mas prakalbas - prelekčijas 
sveikatos klausimu.

Užpilai
Gardeną, Apginti Teises

ja visi darbo žmonės 
tumas bus tik vienas 
tiktai kalba, o kiti už tai

Atitaisoma Klaida
Dienraščio Laisvės penkta

dienio, rugsėjo 10-tos, laidoje 
buvo pranešta, kad Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlė sekmadie
nį turės savo metinę laivu 
ekskursiją. Tai buvo netiksli 
klaida: atsižvelgiant į tai, kad 
sekmadienį, rugsėjo 19-tą; bus 
bendras Aido ir Sietyno Chorų 
piknikas, tai LKM savo eks
kursiją turės šeštadienį/ rug
sėjo 18-tą. Day Line laivas 
išplaukia nuo 42-ros gatvės

Reikalauja Atlyginimo 
Miltono Gyvybę

New Yorkte areštuoti du as
menys, laikrodžių taisytūvės 
savininkai. Juos kaltina, kad 
jie priėmę $17,000' vertės 
įšmugeliuotų laikrodžiams da
lių ir perfumerijoSi '

Menkeliūnaitė Dar 
Koncertuos Pirm 
Išvykimo Italijon

Kultūriniame Centre 
Atsidąrys Skaitykla

Rengėjai. (217-218)

Suspendavo Bausmę 
Šimtadolerinėms 
Merginoms

, Atskiroms kompanijoms pa
sirašant -sutartis su AFL 
Teamsterių Unijos. Lokalu 
807-tu, tačiaū didžiosioą kom
panijos vis dar tebesilaikė sa
vo užsispyrimo nepridėti* Uar- 
bininkams virš 15 centų per 
valandą daugiau mokesties.

Dėl tos pat priežasties ir lo- 
kalas 2S2, kuris buvo skaito
mas nestreikuojančiu, pareiš
kė, kad jo nariai pareikalauja 
po 25 centus algos priedo. 
Lokalas buvęs žadėjęs sutik
ti ant to, kiek bus pakelta 
kitiems lokalams ir jie buvę 
supratę, k!ad jų bosai sutikę 
su-tokiomis sąlygomis. Tačiau 
dabar, kuomet lokalas '807-tas 
jau gauna po 17 ar pusę 'cen
tų nuo tūlų samdytojų, o kiti 
samdytojai atsisako to prisi
laikyti, tad prieš tuos strei
kas tęsiasi. '

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y

Kali 
žmo

PIKNIKAS
19 d., Lithuanian Liber- 
įvyks didelis piknikas,

$100,000 už 
vyro William

prieplaukos lygiai 10-tą vai. 
ryto. t

Visi LKM nariai, tėvai .ir 
globėjai, kaip ir- pašaliečiai, 
norintieji važiuoti su ekskur
sija, . prašomi ekskursantus su
sitikti : ant Broadway L 
Hewes St. stoties tarp 8:15 
ir 8:30 vai. ryto arba prie
plaukoje. Prieplaukoje būkite 
ne vėliau, kaip 9/45 vai. šeš
tadienio ryte.

Iki malonaus pasimatymo 
ekskursijoje. Veiksnys.

1711 SuydamStr. Ridgewood'Brooklyn
■ Telefonas: EVergreen 6-0347 k ,

Pereitų savaitę Laisvės. įstai
goj lankėsi dainininkė Kons
tancija Menkeliūnaitė-Campa. 
Ji buvo išvykus tųlam laikui į 
Schenectady, N. Y., kur jos 
vyras eina inžinieriaus parei- 

kompa-

PRANEŠIMAI 
BROOKLYN© MOTERIMS 
Moterų Apšvietos Klubo susirin

kimas jvyks rugsėjo 16 d., 8 v. v., 
419 Lorimer St., Brooklyne. Tarsi - 
mės apie savo veiklą ateinančiu se- 

rinkimus ir kitus svarbius 
Visas nares prašome at- 
atsivesti drauges. — Val- 

(217-218)

ligos, d. 
Paukščiui teko daug skausmų, 
nuovargio ir neramumo pergy
venti'. Ir gydymosi neapsako
mas brangumas — tuo trum
pu ligos laikotarpiu daktarui 
išmokėjęs daugiau $700. O 
tai vis darBininko sunkiai už
dirbti 'ir sutaupyti centai, tik 
likučiai nuo bosų privatįjįio 
pelpo. n .

Draugė Paukštenė taip pat 
nesijaučia gerai. Gali būti, 
kad. Vinco nelaimė atsiliepė 
ant abiejų. Abudu dar nėra 
seiri žmonės, iš veido gražiai 
atrodė, sveikatai pagerėjus, 
prie geresnių sąlygų, turėtų 
progos dar pagyventi ne 
trumpą laiką. Lankytojas.

Skraidydamas pasinuomotu 
lėktuvu, Gordon Bogers buvo 
priverstas netikėtai nusileisti. 
Jis nusileido ant šliukšlyno 
prie 177th St. ir Lafayette 
Ave., Bronx. Išliko sveikas.

mo su
sūneliu

Kitos dvi iš
Madeline Blavier
belgė artistė, i
Starr, amerikietė, duktė
vusio dvasiškio.,

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių RG&ų. .

Williamsburge. Jį nušovė po- 
licistas Peter Kilcommons, iš 
Bedford Avenue stoties, dėl 
barnies ir apsistumdymo alų-, 
d ėję ant Grand Stryto. Dau
gelis apklausinėtų žmonių liu
dijo, kad Miltonas nieku ne- 
prasikaltęs.

Advokatas Kuntz sako, kad 
Mrs. Williams skunde, kalti
namas policijos komisionierius 
Wallander, kadangi jo virše
nybės įsaku policistai žiauriai 
elgiasi su negrais ir streikie- 
riais.

Parduoda naujas ir taiso 
sekąmas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Rugsėjo 
ty Park 
bendrai ruošia Sietyno Choras iš 
Newark, N. J. ir Aido Choras iš 
Brooklyn, tf. Y. Vieta, 340 Mitchel) 
Ave., Linden, N. J. Parkas atdaras 
nuo 12 d. Šokiai prasidės 3 vai. 
dieną. Įžanga 60c. su taksais. Bus 
valgių. Dalyvaukite visi, smagiai 
praleisite laiką, išgirsite gražių dai
nų ir smągiti ► pasišoksite.

Milton, negras me
chanikas, tapo nušautas pra
ėjusio liepos mėnesio 14rtą 
dieną, savo namų tarpduryje,

Kadangi tiktaj /veikimu 
Įima kas nors atsiekti, 
Wall Strytas ir jo propagan
distai baisiai nekenčia komu
nistų, kurie yra veiklūs.

, Korhunistai reikalauja išlai
kyti taiką per sugyvenimą su 
Tarybų Sąjunga, nežiūrint, 
kad mūsų Wall Strytui nepa
tinka darbininkų, valdžios sis
tema Tarybų Sąjungoje.

Komunistai reilealauja at
šaukti draftą, sukontroliuoti 
kainas, sulaikyti persekiojimą 
unijų ir bendrai darbininkų, 
atšaukti » darbininkus vergian
tį Taft-Hartley įstatymą, pa
kelti algas pagal pragyvenimo 
brangumą, daugiau namų.

Tiems tikslams aiškinti' ko
munistai šaukia masinį mitin-

PrieŠ New Yorko miestą už
vestą civilinio ieškinio byla. 
Reikalauja atmokėti William 
Miltono našlei 
nušovimą jos 
Milton.

Reikalavimą 
našlės 
Kuntz 
Langston, 
Justice in 
tore.

William

Pergyvenęs savo didžiausius 
skausmus, d. Paukštys prade
da sveikti.’ Daktaras tvirtinęs, 
kad širdis veikia normaliai, 
bet nervai dar nėra visai pasi- 
liuosavę iš skausmų, 
sakėsųjis, kad naktį 
miegoti ip yra viltis 
sveikti ir pagyventi.

Dėl tos nelemtos

PE1ST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewęs St.

Istorija jau ne kartą parodė, 
kad atakos ant vadovaujan
čios darbininkų ir bendrai 
liaudies' grupės yra atakomis 
ant viso liaudies judėjimo. 
Komunistai dabar yra puola
mi. Už ką?

Kovingiausia Amerikos dar
bininkų- klasės dalimi yra ko
munistų partija, joj 
Niekas niekad nėra 
kad komunistai reikalautų 
bent ko nors, ko nepageidau- 

Skir- 
vieni 

vei-

atpildo įteikė 
advokatai Edward 

kaip praneša Dorothy 
Committee for 

Milton Case sekre-

Aukso ir Sterliifgo Sidabro Ir Paauksuotų.Džiū 
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg .

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijiniuf Daiktų.

Philadelphietis Antanas J. 
Smitas, kuris prieš tūlą* laiką 
lėktuvu nuskrido į Los Ange
les, Cal.> rašo Mizarams:

“Iš Philadelphijos į Los An
geles atlėkiau per 19 valan
dų, Rytoj, rugsėjo 10 d., grįž
tu namo. Nekurtuos įspūdžius 
parašysiu. Mieste - kartūs dū- 

ėda akis. Pajūryj per- 
. Lietuvių L. A. yra apie 
». Stebėtinai viskas pasi- 
. Viso geriausio visiems.“

•’ A

J. Smitas kadaise yra 
gyvenęs Los Angeles mieste; 
jis gyveno tuomet, kai ten lie
tuvių buvo labai mažai .- 
veik ant rankų pirštų 
buvo galima suskąityti. 
bar viskas kitaip. Mat, 
fornijon važiuoja daug 
nių apsigyventi.

PERKANT AR PARDUODANT 
ir tt., gausite gerą ir sąžiningą 
jams greitai surandame pirkėjus, 
surandame tinkamus namus už žemiausias Rainas, ir tt. 
INSURANCE—APDRAUDA NUO NELAIMES. Tinka
mai apdraudžiame namus, automobilius^ biznius, namų 
rakandus vir kitokias nuosavybes nuo Ugnies ir visokių 
kitokių pavojų, kaip tai vėtrų, exploziju, vagysčių.* Pa
rūpiname visokio “liability“ insurance, kaip dideliems 
namams,' bizniams, taip ir mažiesiems. Tinkama ap- 
drauda apsaugoja jūsų turtą.
PASITARKITE SU MUMIS apie jūsų apdraudą, nes 
svarbu ir pigiau - turėti tinkamą apdraudą. Patarimai 
jums nieko nekainuos, o gali jus apsaugoti nuo daugelio 
nuostolių ir bereikalingų išlaidų.

REAL ESTATE IR INSURANCE REIKALAIS 
kreipkitės pas

, Tprs merginos, buvusios kal
tinamos, kad jos priiminėju
sios vyrus, kurie gali užsimo
kėti po $100 už atsilankymą, 
tapo teisėjo Arthur Marke
vich nuteistos po tris mėne
sius kalėti. Tačiau čia M pat 
jis bausmę panaikino.

Tarne nuteistųjų buvo Mrs. 
Napcy Fletcher Choremi, 27 
motų, duktė Jungtinių Valsti
jų diplomato, esančio genera 
liu konsulu Casablankoje. Jos 
vyras, pasiturįs prekybininkas, 
atvyko būti su ja teisme. Po 
teismo jinai žadėjo vykti na

vy r u ir 5 motų

gas General Electric 
nijoj.

Kaip anksčiau buvo 
ta, Konstancija buvo 
dusi — jos rankos kaulas (per 
riešelį) buvo skilęs ir taipgi iš 
viso buvo, gerokai susitrenku
si nuo puolimo. Ji sakosi, kad 
Schenectady gerai pailsėjo, 
žmonės ten ją maloniai pri

rėmė. Suruošė sueigos vakarą, 
kuriame Konstancija padaina
vo ir pasikalbėjo su draugais. 
Schenectadiečiai įteikė daini
ninkei keletą gražių dovanė
lių, atminimui.

Lapkr. 4 d. Konstancija ir 
jos vyras išplauks namon į 
Italiją. Pirm to dar ji vyks 
Worcesteryje ir Lowell, Mass, 
padainuoti. Ir sakosi, gal 
prieš išvykimą teks jai dar sy
kį padainuoti ir Brooklyne. 
Linkime jai geros kloties- vi
same kame. .< Rep.

Pakeltos Mokiniams 
Užkandžio Kainos

New Yorko liaudies moky
klose duodamieji užkandžiai 
vaikams pietų metu irgi pa
branginami. Vaikai turės mo
kėti po 15 centų. Praėjusį se
zoną mokėdavo po 12 centų. 
Pripratinimui vaikų prie; tos 
kainos žada retkarčiais duoti 
po šaukštą šaltainės prie vai-" 
gio. Seniau šaltainės neduo
davo.

Pienas taipgi pakeliamas 
centu -r— mokės po 18 centų už 
penkias puspantines mieras.

Tie keli 'centai biednuome-* 
nes šeimoms, ypač daugiavai
kėms, sudarys naują bėdą. Už 
kožno cento gavimą už darbą 
reikia kovoti— streikuoti, pi- 
.kiet'uoti, būti policijos daužo
mam. O kur nėra stiprios 
unijos ir pažangios vadovy
bės, darbininkai jau nuo Roo1 
sevelto gadyhės nėra gavę al
gų priedo, o viskas daug pa
brango.

Apie 90,000 vaikų pietumis 
valgo užkandį mokyklose.
Pakėlimas Fėro—Mokinių 
Važiuotės Neliečia

Miestavomis linijomis va
liuojančių mokyklon vaikų 
pakėlimas fėro nepaliesiąs, sa
ko mokyklos viršininkai. Nu
važiuojant jie mokės pilną fė- 
rą, bet sugrįžti galės veltui. 
Jie t.urės vežiotis sų savim 
■atitinkamas mokinio korteles. 
Ant privatiškų linijų turės 
mokėti pagal tų firmų nusta
tytą f erą.

GYDYTOJA?

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

•BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

BAR & GRIUS
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Įrengiama ir šiomis dieno
mis atsidarys vieša skaitykla 
Liberty Auditorijos patalpose, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Joje bus galima 
užeiti pasiskaityti vėliausių 
lietuviškų laikraščių, žurnalų, 
knygų, o taip pat ir seniau 
išleistos literatūros.

Atidarymo diena ir progra
ma, taipgi lankymui valandos 
bus paskelbtos už dienos kitos.

OPEN BOWLING
EVERY EVENING AT

LIBERTY
AlDnORIUM
110-06 ‘ATLANTIC AVE.

Richmond Hill, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Ųr. A. Petriką 
z 221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
■'|miiiiiuiiii

Peter 
KAPISKAS

. šiuomi riorifr atkreipti dė
mesį ypatingai jaunų vyrukų, 
šešiolikos metų ir daugiau. 
Jie turi puikią progą vaka

rais užsidirbti pinigų savoje 
lietuviškoje^ įstaigoje. Lietur 
vių kultūriniame' Centre yra 

. net šešios “bowling alleys,” 
Tdn reikia vadinamų “pin 
boys.” . Jierr^g už patarnavi- 
fftą gęrai apmokama. Galite 
pasinaudoti proga. Dirbti 

^reikia vakarais. Jei kuris ne
gali kiekvieną vakarą, gali, 

. pagal sutartį, pabrinkti vie
ną ar du-vakaru.

*Be£ nę vien tik jaunuo
le liams gera proga. Kad ir pa- 

augesnio, amžiaus vyrai gali 
> tą darbą dirbti. Darbas ne- 

sunkus sustatyti “pins.“
Kurie norėtumėte pasinau- 

F'3joti proga) kreipkitės tiesiai 
į JĮ Liberty Auditorium, 110-06 
^Atlantic Ave., Richmond Hill,

Y. ' Korespondentas.

Steven Augustine & Frank Sanko /

PUIKIAUSIĄ LIETUVIŲ RESTĄURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS »

John Orman
Laisniuotas Real. Estate ir> Insurance Brokeris

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui t reikme
nys užgriežtai žemas ■* kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-8238

Oras Vėl Užkaito
..Pirmadienį turėjome’ 87.8 

laipsnius šilumos, šilčiausią 
rugsėjo 13-tą miesto rekor
duose. Drėgmės — 85 
šimčiai, pusėtinai šutru 
tradienį tebebuvo šilta.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės ,

ROBERT I.IPTON

TONY’S. Ą, 
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas t:
306 UNION AVĘNUE J
GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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