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Amerikietis 
seph Starobin keliauja po Eu
ropą ir iš ten siunčia savo 
įspūdžius “Daily Workeriui.”

Ilgiausiai jam ligi šiol teko 
pabuvoti Varšuvoje, kur jis 
sutiko buvusį lenkų veikėją 
Amerikoje, Bill Gebert.

Gebertas buvo žinomas ir 
įpjiaugeliui amerikiečių lietuvių; 

šiandien jis naujoje Lenkijoje 
eina Lenkijos darbo unijų 
sąjungos generalinio sekreto
riaus pareigas.

Varšava yra sparčiai atsta
toma, bet, rašo 
ims ne mažiau 
Lenkijos sostinė

Anglija Skubotai 
Ginkluojasi ir 
Kitus Ginkluoja
Crmu Stato Rakietas - Lėktuvus

i

i
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Mr. Starobin, 
20 metų, iki 
bus pilnai at-

Per trumpą palyginti laiką 
mirė trys žymūs valstybinin
kai: čechoslovakijos preziden
tas Beneš, Tarybų Sąjungos 
Ždanovas, ir Pakistano Al Ji
nah. ♦ '

Kiekvienas savo ruožtu daug 
prisidėjo prie savo tautos, sa- 
no krašto reikalų gynimo. 
Kiekvieną po mirties likusieji' 
atitinkamai įvertino, pagerbė.

Al Jinah buvo Indijos maho
metonų — apie 80,000,000 — 
vadovas. Jis buvo Pakistano 
valstybės sugalvotojas ir jos 
didelis šalininkas. Kas indu- 
sams buvo Gandhi, tas maho
metonams—Jinah.

London.—'Anglijos prem
jero pavaduotojas, “socialis
tas” Herbert Morrison pa: 
skelbė planų, * pagal kurį 
Anglija smarkiau ginkluo- 
sis, kartu ginkluodama savo 
kaimynus (prieš Sovietų 
Sąjungą). Morrisonas sakė* 
specialei seimo sesijai:

— Mažiau kareivių -bus 
paleidžiama iš anglų armi
jos, o daugiau naujokų re
krutuojama; bus gaminama 
daugiau naujoviškų mecha
ninių ginklų ’ ir antra tiek' 
daugiau bus statoma rakie- 
tinių lėktuvų. Anglija kuo' 
greičiausiai siųs tuos lėktu
vus. ir kitus pagerintus gim

klus Francijai, Belgijai, 
Holandijai ir Luksembur- 
/gui. —' Šie kraštai, Ameri
kai pritariant, yra padarę 
karinę sąjungą su Anglija.

“Darbietis” lordas Ker
shaw, kalbėdamas seimo 
lordų rūmuose, teigė, ka.d 
“vyrai gatvėje ir moterys 
namie jau bijo, kad gali į- 
vykti naujas karas.” Jis ra
gino Angliją pasiruošti.

Kai tik Jinah buvo palaido
tas, tuojau Pakistane prasidė
jo bruzdėjimas prieš Indiją.

Pagrindą šiam judėjimui 
suteikė Indijos įsiveržimas į 
kunigaikštystę Hyderabadą, 
mahometonų valdomą.

Jeigu tarp Pakistano ir In
dijos iškiltų karas, tai jis ga- 

labai daug lėšuoti: milijo-
ai 'žmonių gali žūti, nes tuo

met, kaip spėja žinovai, prasi
dėtų skerdynės tarp indusų ir 
mahometonų. ,

Jei Jungtinės Tautos būtų 
tvirtos, tai, žinoma, Jos galė
tų neprileisti karo gaisrui In
dijoje užsidegti. x
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Praėjusį pirmadienį Maine 
valstijoje įvyko rinkimai,'ku
riuos laimėjo republikonai.

šitie jų laimėjimai nieko nę- 
nustebino, nes šioje valstijoje 
republikonai yra taip įsitvir
tinę, kad labai-retai • kada 
nors istorijoje vienas ar kitas 
ne republikdnas ten buvo iŠ- 

^*l*fjdfctąs į žymesnę vietą.
“As Maine goes so< goes the

* nation/’ dažnai - didžiuojasi 
republikonų vadai. \ į > 

i Bet tai nėra tiesa. Atsųmfn- 
rkime: RoOseveltę laikais
maine valstijoje republikonai 
taipgi' laimėdavo, bet krašto 
balsuotojai jų nesekė.

D visgi būtų įdomu žin’oti: 
kada bus sutrioškinta republi
konų mašina Maine valstijo

je?!
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Trumano Ministras 
Nori Naujo įstato 
Prieš Darbo Unijas

Atlantic City,* N. J. — 
Darbo Federacijos Elektri- 
ninkų Unijos suvažiavime 
kalbėjo naujasis Truman^ 
ministras — Maurice J. To- 
binas, darbo department© 
sekretorius. Jis .neva kriti
kavo prįešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir sakė: 
Turėtų būti išleistas naujas 
įstatymas, kuris nusakytų 
darbininkų ir samdytojų 
teises ir kuris duotų uni
joms galią apsaugoti savo 
narius nuo /komunistų įta
kos.

Žitvo 40 Jankių ant 
Korėjos Gelžhelio 

_____ ' /
Seoul, Korėja. — Susidū

rus dviem traukiniam Na- 
pan stotyje, viename tapo 
užmušta 40 amerikonų ka
reivių, kurie buvo vežami 
uostan. Iš uosto jie būtų bu-

> vę plukdomi' namo.

Kominformas Sako, Amerika 
Eina Hitlerio Pėdomis

Bucharest, Rumunija. — 
Komunistų Info rmaCijų 
Biuro laikraštis kaltino 
Jungtines Valstijas, kad jos 
“seka Hitlerio pėdomis”; 
sako: , ‘

— Sparčiai fašistinamas 
kultūrinis Amerikos gyve
nimas; pakilo reakcinės 
tamsybės ir teroro banga.... 
Amerikiniai reakcininkai 
.geidauja užvaldyt visą pa-

1X1)1 SU ARTĖJA PRIE 
HYDERABADO SOSUAĖS

(New Delhi, Indiją.(New Delhi, Indiją. —In
dijos komanda srkelbiaA kad 
jos indusų armija,.“Ogvai 
žygiuoja pirmyn.*- per Hy
derabad© kuniga.il^tiją link 
jos sostinės, TlJ^erab^dd 
Miesto.

Indusų kariuomenė užė
mė Daulatabadą,- Suriąpetą,

Jalną ir kelis kitus miestus. 
Hyderabad© karininkai sa
ko, kad jie atgriebę Jalną, 
ir praneša, jog per dieną 
užmušę 1,000 indusų karių.

(Hyderabadas yra savi- 
valdine, baudžiavinė kuni
gaikštija Indijos valstybės 
viduryje.) ’ .

Anglija Gina Baudžiavinį Hyderabad^
Paryžius. — Sir AL Cado

gan, Anglijos atstovas 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje, sušaukė specialį ta
rybos posėdį, į<ad spręstų 
Hyderabad© kunigaikščio 
skundą prieš Indiją. Cado
gan, Saugumo Tarybos pir- 
rpininkas šiam mėnesiui, 
smerkė Indiją už įsiveržimą

į Hyderabad© savivaldinę 
kunigaikštiją.

(Mahometonas Hyderaba- 
do kunigaikštis Nizam yra 
despotiškas-valdovas; nepri
pažįsta jokių atstovybės tei
sių virs 16 milionų kuni
gaikštijos gyventojų ir lai
ko žmones faktinoje ‘bau
džiavoje.)
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Illinois Teismas Atinete
■ Y v'1’ / • ->• ' • 1J \ . '

Progresyvių Kandidatus
Springfield, Ill.'— Aukš

čiausias Illinojaus valstijos 
teismas atmetė Progresyvių 
Partijos apeliaciją} prašanr 
čią įtraukti Wallace’a ir ki
tus progresyvių .kandidatus 
į ’ OTcialms;’^prezidentinių 
rinkimų sąrašus. Teismas 
patvirtino nupsprendį val
dinės rinkimų itągybos, kuri 
atsisakė įregistrtfot Progre-

šyvių Partiją rinkimams vi
soje valstijoje. i r '

Nors progresyviai gavo 
daugiau piliečių parašų dėl 
savo* partijos įregistravimo 
ištisoj valstijoj/ bet tūlose 

iki 50 parašų, kaip reika
lauja įstatymas naujom* 
partijom. Todėl rinkimų ta- 
.ryba ir atmetė Progresyvių 
Partiją.

Policija Ašarinėmis 
Bombomis Atakuoja 
Žibalo Streikierius
Sužeidė Tuzinus CIO Vnijistų

Richmond, Calif. — Vieti
nė, ir valstijinė policija per, 
dvi valandas atakavo ašari
nėmis bombomis 2000 žibalo 
streikierių, CIO unijistų; 
sužeidė tuzinus darbininkų; 
kelis streikierius areštavo. 
Užpulti darbininkai gynėsi 
tuščiais buteliais ir akmeni
mis; gaudė bombas ir mėtė 
jas atgal į policiją, sužeis- 
dami porą policininkų.

Tito Slaptai Tarėsi 
Su Amerikonais

Roma, — Iš Triesto pra
nešta, jog praeitą savaitę 
Jugoslavijos valdovas slap
tai tarėsi su Jungtinių Val
stijų atstovais. Pasitarimas 
įvykęs vienoje mažoje Jugo
slavijos saloje.

Atominiai Mokslininkai 
Bėgą iš Valdinių Darbų

Policininkai, ^u ž s i dėję 
lienines kepures ir dujo-

-------------- --  
streiklaužiams į Standard 
Oil kompanijos fabriką. 
Streiko pikietininkai, pasi
statę barikadas, taip ryžtin
gai priešinosi, kad'tik 3 ar 
4 trokai tegalėjo įvežti 
streiklaužių į fabriką. Vie
nas trokas parmetė ir su
žeidė mažą berniuką.

Streiklaužius siuntė vadi
nama “nepriklausominga 
mašinistų unija.” CIO strei- 
kieriaį ’ pasiuntė atstovus 
pas tos unijėlės. vadus; ra- 
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Franci jos Premjeras 
Žada Pakelt Taksus, 
Bet Ne Algas

Franci jos

plienines Kepures 
kaukes (prieMujines 
kas), bandė praskint keli

gino juos liautis skebavus.

įbUbuj VUISUJOK oei tuiose Oak Rid Temb _ čj 
antyse nebuvo gautaatft^nių fabl^

Išmestas Atominis Mokslininkas 
Prof. Kamen Užginčija Įtarimus
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Sakoma, Jugoslavijoj Kilo 
Riaušės prieš Tito Valdžią

Roma, rugs. 15. — Italijos 
radijas ir spauda pranešė, 
kad Jugoslavijoj įsiveržė 
smarkio riaušės prieš Tito 
valdžią; sako, Tito policiją 
šaudę riaušininkus. Jo* prie
šai remia Komunistų Infor
macijų Biuro pareiškimus, 
kurie pasmerkė Tito poeti
ką? Ą /• ,

Worcester, Mass.
Amerikon atvyko šešiom sa- 

. vaitėm 15-ka .vokiečių žuma- 
listų-redaktorių. 1

Juos čia kvietė ir jų kelio
nę finansavo ' Rockefellerio 
Fundacija?

Kad ir Amerikos finansuo
jami, šitie redaktoriai buvo 
priversti pasakyti:

I *(1) Dėl Berlyno karo ne
bus.

(2) Rusai karo nenori.
Ar ne perdrąsiai jie«kalba? 

Ar nėra tik jie “slapti bdl- 
ševikų- agentai/” jeigu drįsta 

/“komunistinę propagandą“ 
leisti? . ‘ •

Wall strytui, militaristams, 
Hearstui ir kitiems panašiems 
tipams tokia kalba labai ne
patinka !
\ Pasisaugokit, ponai, kad ne
sučiuptų jūs Ne-amerikinis 
Komitetas! . ‘ ‘

Mirė Anąstaz. Ramonienė
Rugsėjo 14-tą mirė Ana

stazija Ramonienė -(Šimke- 
vičiūtė). Pašarvota pas gra- 
borių Dirsą. Laidos šešta-.* 
dienį, ^rugsėjo 18-tą, 2 Va
landą.* Vyraą Antanas Ra-, 
monas 'ir giminės prašo at
vykti į šermenis ir laiddfū- 
vęš* ?•’ '' r
' Velionė buvo gimusi 1881 

metais, Girkų kaime, Kauno 
fipskrityję. įy o r c esteryje 
buvo nare Lietuviu Litera
tūros Draugios 155-tos 
kudpos (moterų) ir ^Mote
rų Klubo.

Žinią telefonu pranešė d. 
Jusius. / \\

Jeruząlč. — Kartojasi a-r 
ų - žydų mūšiai.

i-i,

.............. «' ■——.

New Delhi, Indija. — In
dusų armija be mūšio paė
mė Hvderąbado kunigaikš
tijos didmiestį Sekundera- 
badą. \ 5 ?

Iškriko 4-riy Didziyjy 
Talkininky Derybos dėl 
Italijos Kolonijy

Paryžius, spal. 15. — Iši
ro keturių didžiųjų talkinįn- 
kų užsięjiinių ministrų pa- 
vąduotojų konfęrencija dėl, 
buvusių* afrikinių Italijos 
kolonijų sūtvarkymo. And
rius^ Višinskis,. Sovietų už- 
sienplio ministrė > 'pavaduo
tojus, siūle visas tas kblorii- 
jas pervesti { tiesioginę 
Juhgtinių Tautų Saugumo 
Tarybos globą, paskirti 
joms administratorių ir pa-, 
tariamąjį komitetą iš septy
nių narių.

Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos atstovai atmetė šį 
pasiūlymą. Anglai - ameri
konai ir francūžai nori pa
lys globoti įvairias buvu
sias Italijos kolonijas Afri
koje. Anglija ypač pagei- 
dąūja rytinės Lybi jos. (kaip 
khro stovyklos prieš' govie- 
tuą). \ '

Maine Piliečiai Atmetė 
Skelnri^Bifius

Portland, Maine. Nors 
repubųkonai laimėję valstL 
jinius rinkimus, bet balsuo
tojai atmetė du referendu
mui leidžiamus’ biliūs, kurįe 
siūlė uždrausti pilivtrųnijos 
pripažinimą ir griežtai • su
varžę streiko teisę.

iv ■ Vi Lra. ■ '-Uy -% ' ■
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Washington. —’ Kongres
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas slaptai kvo
tė profesorių Martiną D. 
Kameną, . kuris buvo įtar
tas, būk “išdavęs atominius 
sekretus Rusijos agentam.” 
Pagal t.okią . nuožiūrį, jis 
buvo pašalintas iš atominio 
Manhattan projekto. Prof. 
Kamenui taipgi' primesta, 
kad jis kęmųnistas. • >

Išėjęs iš,kvdtimų, Kamer 
nas pareiškė Teportėiįiąips, 
kad jis niekūęmęt nėbųy^ir 
nėra komunistas nęi kotnu- 
,nizmo pritarėjas, ir 'jokių

Pinigine Jugoslavijos 
Sutartis su Amerika ?

rr

atominių slaptybių niekam 
neišdavė.

Nuožiūra prieš Kameną 
sudaryta ypač iš to, kad jis 
kartą valgykloje kalbė
josi su tūlais sovietinės at
stovybės nariais, bet kalba 
ėjo, tiktai apie kultūrinius 
reikalus, ir jokių slaptybių 
nebuvo.

Kamen dabar yra Wash- 
ingtono Universiteto chemi
jos profesorius, St. Louis 
mieste, Missouri^ Jis gimė 
Kanadoj, rusų ateivių sū- 
nus. ’

i į.'liiui ij >■—. M.     .......

Jugoslavijos Studentų 
Grupė Smerkia lito

inžinieriai ir mokslininkai 
sakė, jog apie 40 nuošimčių 
svarbių mokslininkų apleido 
tuos darbus, kaip pranešė 
United Press. Jie pabėgo 
todėl, kad tūli politikieriai 
ir jų agentai šmeižia ir j- 
kandžiai sekioja atominius 
mokslininkus, įtardami, būk 
tie mokslininkai atidengiu 
“rusams” atominius sekre
tus.

Paryžius. -

K

X>Jį.

kad jis gamina planus 
sam pakelti be algų patyi 
mo darbininkams. . Prei 
ras prašė seimągįtuo tai 
susilaikyti nuo klausimų ir 
kritikos kas liečiii politinį 
jo ministrų kabineto sąsta
tą. Seimas parėmę premje< 
ro prašymą 340 balsų prieš 
227., Prem. Queuille planuo
ja pakelti taksus\ tabakui, 
cigaretam, važinėjimui ge
ležinkeliais, vynui ir t.t. /

9’

Buchą^est, Rumunija. — 
Čia leidžiamas . Komunistų 
Informacijų Biuro - laikraš
tis išspausdino Jugoslavijos 
studentų grupės laišką. Jie 
užgįria to biuro kritiką 
prieš Jugoslavijos Valdovo 
Tito politiką. Kartu stu-. 

......... _ ... w /dentsū rašo, kad Jugoslavi-
vertybių, kurios ^ buvo už- Jos komunistų dauguma ne-

Washington.— Jugoslavi
ja sumokėjo Amerikos pi
liečiams 17 milionų dolerių, 
už jų fabrikus ir kitas nuo
savybes, kurias jugoslavų 
valdžia perėmė į savo ran
kas. Amerika gi žadėjo pa^- 
liuosuoti 47 milionus dolerių 
aukso, ir kitų Jugoslavijos

saldy tęs Jūrigt. Valstijose 
karo mętu; Hį., //./'’/-.A:.^.

Bet Jugoslavija ątmękęs 
Jungtinėms Valstijoms 45 
milionus dinarų už karines 
Lend, - Leaše paskolas. Tai
gi iš “paliuosuoto” aukso 
mažai kąs teliks Jugoslavi- 

Jai.-'\> /y/'\ J-.',/
Amerikos valdžia įspėjo 

Rumuniją neskriAušt ąnie- 
rikinių,bizni^

T

sutinka su TJtb, zbet bijo 
pėrsėkiojimiįiš valdžios pu
sės; todėl priversti esą ty- 
lėti.
HAMBURGO STREIKIE
RIŲ DEMONS?RACIJĄ

Hamburg, Vokietija. —. 
Dejnonstravo apie 1,500 
streikuojančių laivakrovių; 
protestavo prieš anglų val
dybą, kuri paleido 2,000 
darbininką.

Sovietai Kaltina Anglų 
Policiją už Fašistines 
Riaušes‘Berlyne

‘Berlin, rugs. 15. — Kari
nė Sovietų vyriausybė už
protestavo, kad anglų poli
cija savoj Berlyno daly j lei
do fašistiniams vokiečiams 
sukelti riaušes prieš sovieti
nius kareivius ir prieš' So
vietų užimtą Berlyno dalį 
praeitą savaitę. Generolas 
Kotikovas, sovietinis ko
mendantas, įtarė; jog su an
glų policijos žinia fašistai 
subjauriojo Sovietų Perga
lės'Paminklą ir nuplėšė so
vietinę vėliavą nuo stiebo 
ant sienos tarp sovietinės ir 
angliškos miesto dalių.

Karinė anglų vyriausybė 
atmetė gen. Kotikovo pro
testą ir iš savo pusėš pareiš
kė, kad, esą, “rusų kariuo- 
meriė kalta už riaušes.”

Vakariniai Talkininkai 
Vėl Tarėsi su Maskva

M'askva. —- 
nių talkininkų ambasado
riai vėl tarėsi su Molotovu, 
Sovietų užsieniniu ministru, 
apie Ėerlyną; neaįsakė į re
porterių klausimą,.kas buvo 
siūloma iš vienos bei antros 
pusės.

- Trijų vakari-

ORAS. - Būsią šilčiau.

Nukrito Jankią Lėktuvas 
! Sovietinį Ruožtą ; .

Frankfurt, Vokietija. —« 
Nukrito amerikonų trans
porto lėktuvas į sovietinį 
Vokietijos ruožtą. • Abudu 
lakūnai išsigelbėjo, iššokda
mi su parašiūtais, kuomet 
sugedo lėktuvo motoras. Q 
Jiedu jau sugrįžę pas saviš
kius.

K
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Traukiamas Teisman Pa.
Kpmunisty Vadas Helson

Washington. — Neamęri
kinis Kongresmanų Komite- ' 
tas traukia teisman Steve 
Nelsoną, vakarinės Pennsyl- 
vanijos Komunistų Partijos 
apskrities pirmininką. Nel
sonas bus teisiamas už tai, 
kad neatsakipėjo į komiteto’ 
klausimus. Dėl to komitetas 
įkaitino jį už “Kongreso pa
niekinimą.” Nelsonas nuro
dė Konstitucijos punktą, 
kuris duoda teisę susilaikyti 
nuo atsakymų iš tardomojo 
pusės.

Geležinkelieciy Brolijos 
Reikalauja Pakelt Algas

Chicago. — Penkios gele
žinkeliečių B r o 1 i jos rei
kalauja pridėti algų. Eina 
derybos su kompanijomis.
Derybose dalyvauja atsto- f 
vai Traukinių, Garvežių In
žinierių, Mašinistų ir “Svič- 
manų” Brolijų atstovai

A
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Kas Kaltas Dėl Įvykių Berlyne?
T. 'Sąjungos militarinis tribunalas nusmerkė penkis 

vokiečius jaunus vyrus 25-keriehis metams kalėti už tai, 
kad jie praėjusią savaitę, jsibriovę į tarybinę zoną Berly- 
ne^ atlikinėjo chuliganiškus darbus ir kitus ragino juos 
atlikdinėti.. •

Šitie penki vokiečiai, atsimename, vadovavo anti-kč- 
munistinės demonstracijos dalyviams, — draskė raudo
ną vėliavą — tarybinę vėliavą, puolė tarybinius karius. '

Nežinia, 'ar hitleriniai vokiečiai padarys iš šito teismo 
atitinkamas išvadas ar ne? Jeigu jie nepadarys, tai bus 
jų pačių nelaimė. •

Kam gi toji demonstracija buvo suruošta? Kas stovėjo 
už josios nugaros?

Rašyti daug netenka. Ją ruošė naciškieji vokiečiai, hit
lerininkai, tėgu jie bus pasivadinę demokratiškiausiais 
vardais. Hitlerininkai, visokios rūšies brudas, pasivadi
nę gražiais vardais, siautėja laisvai visose amerikiečių- 
britų-francūzų zonose. Jų didžiausias priešas buvo Tary
bų Sąjunga ir. yra.

Už jų nugaros stovi amerikiečiai, britai, ir francūzai. 
Šitie juos kursto, juos įkvepia, jiems padeda. *

Ir, hitleriniai vokiečiai suruošė demonstraciją prieš 
Tarybų Sąjungą. Nepakako to, kad demonstracija įvyko, 
liet “demonstrantai,” kažkeno kurstomi, pradėjo veržtis 
į tarybinę zoną ir ten atlikdinėti chuliganiškus žygius. 
Kažin kaip hitlerininkai pasijuto jau, būk jie gyveną ne 
1948 metus, o 1938-tuosius. Įėjo jiems į galvą hitlerinis 
kvaitulys ir jie pradėjo siautėti, tarytum nebūtų įvykęs 
antrasis pasaulinis karas!. ..

Ir šis teismas parodė, kad hitlerininkai nešeimininkau
ja ir nešeimininkaus nei Berlyne, neigi Vokietijoje.

Šis teismas parodė, jog yra toks, dalykas, kaip Jaltos 
sutartis, nepaisant to, kad Amerika, Anglija ir Francū- 
zija nbri ją pamiršti.

Tiek daug nuo karo, nukentėjusi, T. Sąjunga nelėis, 
kad jos zonoje esamame mieste hitlerininkai-padaužos, 
tegu jie bus globojami kitų valstybių,, draskytų raudonas 
vėliavas, stumdytų tarybinius karius.

Kokia jfi mums, amerikiečiams, tenka pasisemti iš to 
pamoka? v x * ;

Mums tenka nors sykį suprasti, kad auklėjimas nacių, 
leidimas jiems siautėti, atsisakymas nunacinti Vokieti
ją^ yra pražūtingas dalykas, pražūtinga politika. Pražū
tinga ji yra Vokietijai, pražūtinga Amerikai, pražūtinga 
visam pasauliui. - ' j

Kas gi tie. chuliganai, kurie draskė raudoną vėliavą ir 
pudlė tarybinius’ karius? Tai tie patys gaivalai, arba jų 
broliukai, prieš kuriuos mūsų sūnūs ir broliai neseniai 
kariavo. Tai tie patys banditai, kurie degino Europos 
miestus ir išžudė milijonus nekaltų žmonių koncentraci
jos stovyklose! * .

Jie turėtų būti suimti ir patalpinti koncentracijos sto
vyklose. Bet taip nėra. Jie gyvena laisvėje, jiems leista 
siautėti ir net d/monstracijas organizuoti prieš buvusią
ją praėjusiame kare mūsų didžiulę talkininkę, Tarybų 
Sąjungą. •

/ Jungtinių Tautų Būstinė -
Praėjusį antradienį New Yorke įvyko įdomios ceremo- 

’nijos: didmiesčio ir Jungtinių Tautų viršininkai-patfeigū- 
nai suvyko į tą vietą, kur tampa pradėtas statyti palo- 
cius Jungtinėms Tautoms, ten jie kalbėjo ir formaliai 
pradėjo statybos darbą. ...

Vieta yra tarp 42-tosios, 48-tosios gatvių ir tarp 1- 
mosios Avenue ir East upės. Tai gražus kampa^ ir šian
dien jis jau veik visas tuščias.

Če per metų metus riogsojo lūšnynai, į kuriuos buvo 
nejauku ir pažiūrėti, o dar pavojingiau ir nejaukiau bu
vo juose žmonėms gyventi.

Dabar šitie lūšnynai tapo išgriauti, ir išvežti, ir pradė
ta statybos darbas.

Čia bus pastatyta Jungtinėms Tautoms būstinė 
ti, moderniška, su dideliu garadžium — 1,500 automobi
lių galės sutilpti, žodžiu, "vietoje sukrypusių lūšnų, ątsį- 
stož moderninis pastatas, nušviečiąš visą apylinkę!

Sakoma, statybos darbas tęsis iki' 1950 metų, o gal dar 
ilgiau ir prie jo dirbs apie 6,000 darbininkų.

Vadinasi, Jungtinės Tautos turės puošnią vietą, kai 
ji bus užbaigta. Nereikės J. T. atstovams važinėti į Lake 
Success, į Flushingą, — viskas bus vietoje, Manhattan©,

Pietų valstijose einą pla
tyn “demokratų” sukilimas 
prieš Trumano kandidatūrą 
.į prezidentus. Kaip dabar 
atrodo, tai kelios valstijos 
gali atsisakyti už Trumaną 
balsuoti, kurios turi apie 50 
elektorių, tai yra spren
džiamų balsų.

Tarybų Sąjungos konsu
latų nariai išplaukė į savo 
šalį laivu “Nikolajev”. Iš 
Washington© pranešė, kad 
šios šalies viršininkai sulai
kė penkis siuntinius Čecho- 
slovakijos konsulato “diplo
matinio pašto.” Reikalavo, 
kad būtų parodyta, kas 
siunčiama, o čechoslovaki- 
jos konsulas nesutiko? Pa
gal tarptautines teises kon
sulatų “diplomat, paštas” 
yra nepaliečiamas. Šis įvykis 
gali atvesti pablogėjimą 
santykių ir su Čechoslovaki-7 • * \ja. •

Kariniam orlaivynui vėl 
pridėjo $200,000,000. Armi
jos sekretorius Mr. K. V. 
Royall paskėlė, kad seka
mais metais Jungtinės Val
stijos jau turės 2,000,000 vy
rų armijoj ir laivyne. Į Eu
ropą vėl išskrido 2,500 ka
rinių .lakūnų. i '

Iš Washingtono pasiūlyta 
pasidalinti Antarktiką (plo
tus Pietinio Polio srityje), i 
Siūloma pasidalinti tarpe 
Anglijos, Australijos, Ar
gentinos, Čilės, Franci jos ir 
Nprvegijos. Nežinia, kaip į 
tai pažiūrės kitos pasauli
nės valstybės, nes Rusijos ir 
kitų šalių mokslininkai yra 
atradę ten’ tam tikras salas 
ir skaito savo teritorija.

Progresyvių Partijos kan
didatas į. prezidentę vietą 
H. Wallade kalbėjo New 
Yorke, kur susirinko jo pa-' 
šiklausyti 50,000 žmonių, 
nors oras ir buvo rieperge- 
riausias. Tai dįdžiausias po
litinis mitingas istorijoj. 
Wallace sakė, kad Trumar 
nas nekovoja už demokrati
jos reikalus. Wallace sakė, 
kad jo apmėtymas x kiauši
niais ir pamidorais piet. val- 
stij ose, grūmojimai ir spau
doj e niekinimas yra ameri
koniško fašizmo siautimas.*

Anglijos “socialistų” vy
riausybė paskelbė, kad gin
kluotos jėgos bus padidintos 
ant 100,000 vyrų.

Anglija nori gauti iš So
vietų Sąjungos 1,5.00,000 to
nų kviečių ir kitokių grū
dų. Sovietai sutiktų tiek' 
pristatyti į metus laiko, nes 
derlius geras, bet už grūdus 
reikalauja iš Anglijos maši
nų ir plieno*

Bet' Anglija negali tą 
parduoti Sovietams be už- 
gyrimo iš Washington©, 
mat, jį gauna'iš Amerikos

(reikmenų į metus ‘Virš bili-

aps-

Success, į Flushingą, 
čia pat, arti'didžiųjų viešbučių.

Dabar svarbu, — daug svarbiau negu naujasis palo- 
cius, —kad Jungtinės Tautos gerai gyvuotų; kad jos gy
vuotų tam, kam jas skyrė jų sugalvoto j as, Franklin D. 
Roosevelt. Jis norėjo, jis troško, kad Jungt. ■ Tautos ,tar
nautų taikai, kad jose sutilptų, socialistinė T. Sąjunga 
k kapitalistiniai kraštai, kad tai būtų vienijimo organi-

jono dolęrių vertės pagal 
Marshall© Planą. Sakoma, 
kad tarp"Anglijos, ir Wa
shington©/ įvyko» susipyki
mas šiame reikale. Anglijai 
rėikia grūdų, bet ji jų iš A- 
inerikos negauna. Reiškia, 
Marshallo Planas vis dau-: 
giau suvaržo tas šalis, ku
rios gauna jo “pagalbą.” z . '. 
' Austrijoje Sovietų Sąjun
gos viršininkai pareikalavo, 
apvalyti mokyklas nuo ria-* 
cių prppagandos. Sako, kad 
amerikiečių, awglų ir fran- 
cūzų zonoje .vaikus mokina 
iš tų vadovėlių, kurie buvo 
Hitlerio laikais ^pagaminti, 
dažnai ir tiė patys mokyto
jai grūda vaikams hitlerįz- 
mą. Sovietų generolas J<u-

rasovas reikalauja padaryti nedovanojo Wall Stryto
. 1 ' • . v •tam galą.

Bulgarijos vyriausybę iš
vijo Jungtinių Valstijų vi
ce - konsulą Donaldą Free- 
maną Ewingą. Kaltino, kad 
jis užsiėmė šnipijada. Bul
garijoj komunistai vienin
gi ir smerkia Jugoslavijos 
Tito šalininkus.

Belgijoje žemės savinin
kai, netoli Liege miesto, kur 
yra 10,000 Amerikos karei
vių palaidota, reikalauja iš
kraus tyti jų kūnus bėgyje r 
8 dienų. Šįę amerikiečiai 
krito kovoje prieš nacius 
1944 metais, kada gruodyje 
Hitleris vystė taip vadina
mą “Bulge ofensyvą”.- Sa
ko, kad Belgijos vyriausybė 
paims savo žinion tuos plo
tus, kad suteikti daugiau 
laiko iškėlimui Amerikos 
karių palaikų.

čechoslovakijos vyriausy
bė areštavo Ęolandijos at
stovybės narį oficierių Le- 
ondrus Bartolomeous van.' 
Damą, kaipo šnipą. Kalti
na, kad jis išvien su tūlais 
jėzuitais veikė nuvertimui 
liaudies demokratinės val
džios.

Iškilmingai palaidotas bu
vęs prezidentas. Dr. Edvar
das Beneš, kuris sulaukęs 64 
metų mirė. Prieš kelis mė
nesius laiko jis pasitraukė 
iš tos vietos dėl ligos.,

■Chinijoje, kaip atrodo, 
reakcininkai nori išprovo
kuoti naminį karą prieš Ta- 
tarų Respubliką Sinkiango 
provincijoj. Ta provincija 
yra prie Tarybų Sąjungos 
turkestarfiškų respublikų 
siepos.

Graikijoj grupė keliaunin
kų privertė lakūną skristi j 
Jugoslaviją.

Italijoje Vatikano popie
žius išdirbo planus suskal
dyti darbininkų unijas, ku
rios apsijungė į Italų Gene- 
ralę Darbo iFederaciją, Po
piežius reikalauja darbinin
kų, tverti atskiras savo uni
jas. Jis supranta, kad tai 
suskaldytų darbininkų jė
gas irapsilpnintų jų atspa
rumą išnaudotojams.

Italijos buvus,ių kolonijų 
klausime Anglijos, Jungti
nių Valstijų ir Francijos, 
valdonai nenorėjo, kad tą 
klausimą užbaigtų Keturių 
Didžiųjų Užsienio Ministrų 
Konferencija. 4 Į Paryžių, 
vietoj užsienio ministrų, 
pribuvo Anglijos ir Ameri
kos nežymūs diplomatai tar
tis tu© klausimu.^

Indijoj iškilo naminis ka
ras. Indijos vyriausybė iš.1 
visų pusių, užpuolė Hydera- 
bado karalystę, kuri yra, vi-, 
duje Indijos. HyderaHado 
karąlystę- vaMo eilė kuni
gaikščių, didelių * feodalų, 
kurie nepripažįsta centrali
zuotos Indijos. Hyderabad© 
karalystė užima 82,2.60 ket
virtaines mylias ir turi apie 
20,000,000 gyventojų. ’ Ji tu
ri savo atskirą armiją.

Jugoslavijos Tito vyriau
sybė susitarė su Jungtinių 
Valstijų vyriausybe, kad A- 
rtierika paliuosaVo' čia laiko
mą Jugoslavijos auksą $47,- 
000,000 vertės. ' z • '

• 'Bet už tai Tito sutiko at
mokėti Amerikos kapitalis
tams $17,000,000 už jų nuo- 
savyj^^goslavAj^^ taipgi 
dar atmokėti Jungtinėms. 
Valstijoms
rų už; suteiktą Jugoslavijai 
karo laiku • “pagalbą”. Ki
tais žodžiais, Tito tą auksą

Pastabos Keliais Bėgamais 
Klausimais

. Rugsėjo 9-10 dienomis ra
dijo komentatoriai kalba, o 
laiktaščių redaktoriai ir ra
šytojai įpuolė isterikon, kad 
jau rašo visomis temomis a- 
pie surengtą provokacinę 
nacių demonstraciją Berly
ne, kurioje buvo paneigta 
Sovietų Sąjungos tautinė 
vėliava'ir jos kritusių ko
voje'karo didvyrių pastaty
tas paminklas. j

Nei Amerika, nei Anglija 
nepakęstų tokios paniekos, 
pagiežos ii; įžeidimo pasta
tytų tautinių karo pamink
lų bei tautinių vėliavų.

Jos būtų nukovusios ne 
vieną, bet šimtą žmonių to
kioj įtemptoj- situacijoj..

Kokia demagogija, kokia 
neteisybė ir neapykanta 
skelbiama buvusiai talkinin
kei kovoje prieš nacių Vo
kietiją!

Bet tie patys laikraščiai 
nei uncijos rašalo neišeikvo
jo apie bjaurią kolonialių 
žmonių žudynę, kurioje Bri
tanijos karališkieji socialis
tai vartoja\ 19-to amžiaus 
slopipimo metodas.

“New York Star” liepos 
20 d. Įaidęje korespondentas 
Frederick Kuh paduoda ži
nią iš vakarinės Afrikos 
“Gold Coast” sostinės Ac
ra.' , !

f ■».

' Vasario 20 d. afrikiečiai, 
antro pasaulinio karo vete
ranai, gautu iš Acro polici-

turčiams.
šiaurinėje Korėjoje susi

darė liaudies vyriausybė ir 
pasiskelbė visai šaliai. Pa
skelbime sako, kad balsavi
muose renkant atstovus į 
parlamentą slaptai dalyva
vo ir Pietinės Korėjos gy
ventojai ir savo atstovus iš-, 
rinko. Ta vyriausybė reika
lauja, kad Jungtinės Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga at
šauktų savo armijas; iš Ko
rėjos. ■< z;. /

Lenkijos komunistų vadas 
Wladyslaw Gomulka prisi
pažino prie padarytų klai
dų ir pasižadėjo vykinti 
partijos liniją. Jis sakė, kad 
veltui užsienyje kapitalistai 
laukė lenkų komunistų ski
limo. ' '

Pasaulinė Darbo Unijų 
Federacija, kurios delegatai 
laikė konferenciją Romoje, 
Italijoj ir kuri apima virš 
60,000,000 o r g a n i z uotų 
pasaulyje uni j iš tų, pasmer
kė “Suvienytos •Europos” 
planą. Sako, kad tai planas 
mirštančio kapitalizmo save 
gelbėti, idant ir toliau gale-* 
tų išnaudoti darbininkus.

Suomijoje;.' nubausta tie 
reakciniai laikraščiai, kurie 
proga generolo ždanovo 
mirties kurstė finus prie’*1' 
naujo kafp prieš Tarybų 
Sąjungą. _ ..

Vokietijoj, Berlyne vaka- jos leidimu ir nuskirtu-nu-
rų “demokratų”/ sukurstyti 
vokiečiai, didžiumoj jauni 
hitlerininkai, ’ demonstravo ” 
prieš komunistus ir nuplėšę 
Tarybų Sąjungos vėliavą 
nuo Brandenburgo Vartų 
sudraskė.

Laikė jtį šio žygio polici
jos kulka vieną nušovė. Vė
liau suimti penki. vokiečiai 
nuteisti po 25 metus kalėji
mo. Sovietų .teisėjas sakė, 
kad. jie prisigėrę “vakarų 
karinės propagandos.” So
vietų pulkininkas Tulpamp 
vas sąkė, kad demokratinė 
liaudis sunaikins ne vien 
hitlerininkus, bet ir tuos,; 
kurie prie naujo karo kurs
to.

Berlyne," Sovietų zonoje 
įvyko vokiečių demonstraci
ja, kurioje dalyvavo apie 
400,000 žmonių ir reikalavo 
ap vieny tos Vokietijos.

Vengrijos d e m okratinė 
vyriausybė pasmerkė Tito 
režimą, ir atmetė j d protes
tą. Sušaudyta pulkininkas 
Paul HadvanyNr generolas 
Elemer Lovas#, kaipo už
sienio agentūros šnipai.;

Tarybų Sąjungoje atsta
tytas milžiniškas Charkovo 
traktorių gaminimo fabri
kas,'kuris į metus laiko pa
gamins* 50,000 traktorių. 
Nąęiai jį buvo sugriovę. Ta
rybų Ukrainoje didelis der
lius; grūdų -suimta 130,- 
000,000 bušelių daugiau, 
kaip -1947 metais. Derlius 
pavykęs ir kitose respubli
kose, tik Pavalgė kiek nu
kentėjo nuo sausros. . ■ A

Generolo Ždanovo laido
tuvėse dalyvavo milijonąs 
žmonių. Jo pelenai įmūryti 
į Kremliaus sieną. *

pasirodyti ant gatvių.
• • « *

° Vilny j” šiuo laiku eina 
gana gražus aprašymas ke
lionės įspūdžių, rašytų Lie
tuvos rašė j o Juozo Paukš
telio, vardu “Kelionė po Ųž- 
kaukazį.”

Gyvas, poetiškas, tikrai 
meistriškas kelionės apra
šymas. < I

Kad mūsų lietuviai ame
rikiečiai rašytojai galėtų 
tąip savo kelionės įspūdžius
mūsų spaudos skaitytojams $ 
perduoti, tai būtų tikras 
malonumas!

Rodos, pirmą sykį skai
tau Juozo Paukštelio apra
šymus. Ar jisai yra'parašęs 
kokią nors novelę? Jei taip, 
tai būtų gerai su ja sulipa-, 
žinti. Ar Laisvės redakto
riai žino apie jį ką nors?* * *

Kaip atrodo, Henry Wal
lace maršrutas 1 pietinėse 
valstijose buvo sėkmingas 
tuomi, kad pirmu sykiu bu
vo pralaužtas segregacijos 
sejnų laikų tinklas.

Pietiniai burbonai samdė 
jaunus ^vaikėzus net po W 
metų amžiaus mėtyti akme^h 
nimis į Progresyvių Parti
jos mitingus.

Vienas jaunas vaikėzas, 
14 metų amžiaus, pasakojo 
Palmer. Weber, direktoriui 
Progresyvių Partijos, kad 
vienas vyras siūlė jam pen- 
■kius dolerius, kad tas mestų 
sodės bonką į Weberio gal
vą. •. c

Diksikratai samdė jaunus 
vyrus, kad tie važinėtų 
apie mitingus visaip triukš
maudami ir rėkdami su 
konfederacine vėliava. Laik- < 
raščių fotografistai samdė 
jaunus yeikėzus, kad tier 
kiek galėdami baubtų laikej^ 
traukimo paveikslų. “Time” 
ir “Life”, žurnalų atstovai 

I korespondentai fotografis-

yodytu ruožtu ramiu būdu 
surengia demonstracijos ei
gą’ pridavimui peticijos ir 
išklausymui nusiskundimu 
britų gubernatoriui su 'ti
tulu Sir Gerald Creasey. 

. Taikūs, * ramūs žmonęš1 
maršuoja, bet ve, britų so
cialistų anti-semito Bevino 
valdžios rasistas ir neap
kentė j as negrų policijos ko- 
mandantas ištraukia šautu
vą iš šalia stovinčio policis- i tai nešiojo žiponuose JDixie- 
to, ir taikydamas ir^ šaudy-1 crats guzikinius ženklelius.
damas į visas puses, užmu- Bile asmuo - pilieti^ ku-
ša ant vietos šešius af- ris skaito ir gina ištisą Su- 
rikiečius demonstrantus ir vienytų Valstijų konstituci- 
daugelį įžeidžia. ją, yra vadinamas per pie-

,Žinoma, toks brutalus po- | tinius burbonus “komunis- • 
licijos komandabto elgęsis tu”. . ' >
iššaukė afrikiečių pagiežą .'Jau dabar aišku, kad ne 
po visą vakarinę Afriką tik pietų burbonai,

daugelį įžeidžia.

prieš britus. ' x /
Įvyko, kruvini. susirėmi

mai ne tik sostinėj Acra, 
bet. po visą šalį. Per keletą 
dienų Acra mieste tik bri
tų ginkluoti kariai galėdavo

1L • , „VJames S. Killen, AFL Inter-

zacijar o ne skirstymo. ■ - ? .
Jei Jungtinės Tautos pasekmingąi gyvuos, Jei jos ne? 

bus imperializmo įrankiu, tąi bus šviesesnis ir naujasis 
. joms pastatas, kuriam pradėtą dėti* pagrindai. J'

Grindų Plovėjos;Anglijoj^ 
Gauna Daugiau, kaip <

Slaugės \
/ London. • Anglų valdžia 

pakelė 'slaugėm (nčrsęm) 
studentėįn .metinę algą, iki 
$800. Jom duodama ir kam- 
iįaryšjne valgis. Atlygi
nimas vaįančiom grindis 
moterims geresnis, negu 
slaugėm studentėm.

bet ir 
šiaurės plieno ir kitų korpo- " 
racijų baronai yra giliai už- 
interesuoti, kad 'Beprileidus 
Henry Wallace ir Progresy^ A " 
vių Partijai pasakyti tiesos 
žodį pietinių valstijų gyven- 
tojams.z>* 
. Daugelis .mūsų piliečiui į 
nežino, kad plieno ko rpo r afiT 
ei jos Alabama valstijoj ne
moka jokių “income tax”, \ 
“sale tax” dėl gerovės ir pa
laikymo šios valstijos. O tie 
“Jim Crow”'liberalai prisi- 1 
deda prie to dar tvirtinda
mi,. kad pietinių valstijų 
žmonės esą nepribrendę 
prie tikros demokratijos.
• Bet nežiūrint visų keblu- j 
mų, žmonės balti ir juodi 
lankėsi tūkstančiais į Wal- . 
lace mitingus. Tokis politi
nis maršrutas tai negirdė- 

Itas savo drąsūmu, energija',^ 
ir atvirumu 310j šaly per bi- . 
le kandidatą, siekiantį būti 4 
šalies prezidentu.

Aš numatau tą dieną, ka-

Tkonų partijų kandidatai į 
prezidentus, turės, jei ne da
bar, tai ateityj pasekti Wal
kace gėdomis pietinėse vals

tijose* * Eiizabethietis. 
. 1 ... ......— ...

London. — Anglija atme
tė Airijos premjerą nuo 
konferencijos, kurią laiko 
anglų imperijos dalių prem
jerai. v >

national Brothprhood of Pulp, da ir demokratų it republi- 
Sulphite & Papermill workets’’- 
vice-prezidentąs, neseniai re
zignavo iš J, V. valdinio dar
bo vedėję pareigų Japonijoje 
protestui prieš generolo Doug-/ 
las MacArthur’o uždraudimą 
Japonijos darbininkams ko
lektyviai derėtis ir streikuoti. 
Jis rodo savo unijos dokumen
tą, pareikšdamas, kad vykdy
mas 5 generolo įsako būtų ^bu
vęs paneigimu ir savo unijos.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— -Ketv., Rugs. 16, 1941



^Kolektyvinio Ūkio Žmones

oras.
baigti

vienas.

buvo

Pereitą rudenį Montvi- 
liškių apylinkėje buvo or
ganizuotas kolektyvinis ū- 
kis. Pavadino jį tautos did
vyrio Karolio Požėlos var- 

. w du. Tasai kolektyvinis ūkis 
suvienijo 13 šeimų nauja
kurių, vargingų ir viduti
nių valstiečių. Be 230 ha 
žemės ir 13 arklių kolekty
viniame ūkyje pradžioj nie
ko nebuvo. Kai kas manė, 
kad artelė žlugs. Bet ne!

• Kolektyvinis ūkis augo ir 
stiprėjo it medelis, paso- 

z dintas derlingon dirvon.
Buvę individualūs vals

tiečiai šiandien dirba 'didelį 
svarbų darbą.

... Vos tik išaušo, kai 
Julius Macevičius peržengė 
valdybos slenkstį. - Priean
gyj jį.pasitiko artelės pir
mininkas Kazys Macevi
čius.

— Miegas neima, Juliau,
— pasakė Macevičius.

— Taigi, ne miegas gal
voj, drauge pirmininke, kai 
lauke toks puikus 
Reikia kuo greičiau 
rugiapiūtę.

Taip galvojo ne
4 Macevičius. Prasidėjus ru- 

giapiūtei kolektyvinio ūkio 
valstiečiai mažai tegauda
vo pamiegoti. Vėlai guldavo 
ir anksti keldavo, vis ru- 
giapiūtė terūpėjo.

Pačią pirmą rugiapiūtės 
dieną Macevičius pasižymė
jo — išvarė pusantros nor
mos. Sekančiomis dienomis 
jis piovė rugius, rišo pėdus. 
Kiekvieną kartą brigadie- 
rius Brudkaitis užrašydavo 
Juliui 1.5, o dažnai ir 2-jus 
darbadienius. >

— Anksčiau Julius
pats biedniausias viso vals- 

v Aliaus žmogus. Viename 
f hektare tilpo viskas: ru

giai, miežiai ir daržovės. 
Ateidavo ruduo, o Juliui ir 
rinkti nebuvo ko. Užtai da
bar, kolektyviniame ūkyje 
600 ha žemės. Auksinių 
banguojančių rugių plotų 
neaprėbti akimis, o jis Ma
cevičius to viso . šeiminin
kas. Dirba kolektyvinio 
ūkio valstietis be poilsio, 

■■. • žjno, kad dirba tėvynės ir 
savo paties labui..

Antanas Ūsas, Marija 
Štaraitė, Mariją Ūsaitė ir 
kiti kolektyvinio ūkio vals
tiečiai uoliai dirba. Net ke- 
turiolikametė Antosė Rut- 
kūnaitė nenorėjo pasilikti 
namie. j '

Vieną rytą motina ■ ty- 
Jiai, kad nepažadinus duk
ters, pradėjo rengtis dar
ban. Bet Antosė jau nebe
miegojo. Ji greit pašoko ir 
apsirengė.

— Ko taip anksti kelies? 
—paklausė motina.

— Eisiu pėdus rišti.
•—Ir negalvok. Atsirado 

rišėja. Namus daboki.
—- Visi kolektyvinio ūkio 

valstiečiai laukuose, o man 
namie sėdėti. Noriu drauge 
su jumis dirbti. ,

Motinai teko nusileisti. O 
kai -pradėjo pėdus rišti, An
tosė' neątsiliko nuo^ suaugu
sių. Pietų pertraukos metu 
pats ‘seniausias kolektyvi
nio ūkio valstietis Antanas 
Macevičius pradėjo pokal
bį:

— Malačius eši, Antosė,
— ir pamąstęs pridūrė — 

' visiems reikia stengtis.
Žiemkenčių ir * vasarojaus 
daugiau kaip 300 ha. Dieną 
tinginiausime—nebus der
liaus.
y Žiemkenčių ūkyje

iMp'.ha. Jau prasidėjo kūlimas.
Kuliamoji mašina buvo 

' laiku atremontuota) Stepas

'<4
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Navardatiskas pasistengė 
laiku sutaisyti visus padar
gus. Kolektyviniame ūky 
gera kalvė. Navardauskas 
pritaikė žaizdrą, šaltkalvio 
gn iaužtuvą, rūpestingai 
rinko visus sraigtelius ir 
sraiges, iš kurių. sumonta
vo tekintuvą.

Artelėj nebuvo vežimų. 
Navardauskas kreipėsi į 
kolektyvinio ūkio valstietį 
Bogurą:

— Argi įmanoma ūky be 
vežimų? Kaip duoną vežio- 
sim? Reik, brdlau, patiems 
ką nors sugalvoti.

Boguras meisteris rata- 
dailis ėmėsi darbo, pradėjo 
dirbti ratus, o Navardaus
kas apkaustė juos geležim. 
Taip ir išsivertė. Dabar ko
lektyviniam ūky vežimų 
kiek nori. Galima suvežti 
naują derlių.

Kolektyvinio ūkio kalvėj, 
panašiai kaip laukuose, 
virte verda įtemptas dar
bas. Navardauskas dirba 
nesudėtingas atsargines 
plaunamųjų ir kuliamųjų 
mašinų dalis.

Žmonės gyvena tik viena 
mintim — aukštai . iškelti 
visuomeninį ūkį. Juozas 
Kuprys nesimokė, -bet jis 
turi didelį gyvenimo patir
tį. Kuprys specialistas gy
vulininkystės srity. Jam 
pavestas svarbus uždavinys 
— jis fermos vedėjas. Vy
riausybė padėjo artelei įsi
gyti gyvulius. Nauji kolek
tyvinio ūkio nariai parsi
vedė savo arklius ir karves.

Kuprys taip gerai viską 
sutvarkė, kad arklių ir 
kiaulių šėrikai rūpestin
giau prižiūri visuomeninius 
gyvulius, negu savo nuosa
vus. Ypač saugomi' jauni 
gyvuliai.

Kiaulių šėrike Pranė Gu- 
sėniauskienė ' išaugino 34 
pstršus. Ir kokie paršai! Iš
girdo yięną ūkininkė, kad. 
kolektyviniąme ūky parda
vinėjama jaunus gyvulius 
ir nusprendė nueiti pirkti. 
Atėjo moteris į kolektyvinį 
ūkį, pamatė paršus ir savo 
akims nepatikėjo.

— Kokie’ puikūs paiše
liai. Niekad nemaniau, kad 
artelės ūky tokie galėtų1 bū
ti. , i

■ Guseniauskienė atsakė su 
pasididžiavimu:

— Nemanei, o dabar įsi
tikinai. Kolektyvinį ūkį 
mes labiau už savo akis da
bojamo.

Anelė Starienė taip pat 
su meile dirbai savo darbą.' 
Kiaulės visada laiku šeria
mos, kiaulidėje švara ir 
tvarka.

Dėl to jauni gyvuliai ir 
geri, kad šeimininkai gerai 
juos prižiūri. Apie jaunus 
gyvuliūs' pasklido gandai po 
visą valsčių. Neskaitant ki
tų gyvulių, artelėje yra 56 
arkliai, 44 karvės, 10 mai
tinančių kiaulių^ * v

Juozas' Kuprys • nuspren
dė suorganizuoti kolektyvi
nio ūkio bityną. Įsigyta 30 
avilių. -

— Bus savo medus — 
šypsosi Kuprys, — ar daug 
laiko praslinko, kąip įsikū
rė artelė, o ūkib nebepažin
si. Augaim ' ■ ■ i

Karolio Požėlos vardo ko
lektyvinis ūkis kasdien sti
prėja. Tiesa, dar yra šiokių 
tokių organizacinių trūku
mų. Ateis laikas ir jie iš
nyks. Tai laidudja sąžinin
gi* ir darbštūs kolektyvinio 
ūkio žmonės. Artelėj. dabar 
suvienyti 44 ūkiai.

Koresp. , 
Kėdainių apskritis. •

/ .
Jauni, gražūs New Yorko Miesto Labdarybės Depart
ment© darbininkai, CIO United Public Workers nariai, 
pikietuoja to department© viršininko Raymond Hilli- . 
ard’o raštinę. Jie kaltina viršininką, kad jis pasimojo 
sunaikinti uniją panaikinimu tradiciniai išgyvenusio 

nesusipratimams rišti aparato.

Krestelkite!
Pastarųjų dienų prietikis ma

ne paakstino tiekti šitą rašinė
lį su tokiu antgalviu.

Įyyko štai kaip: Padariau 
įnamiui vakarienę ir šaukiau jį 
eiti valgyti, bet jis neatėjo. Už 
dešimties minučių ir> vėl šau
kiau — neatėjo. Užsiėmiau ki
tu darbu ir praspruko dar 20 
minučių, o jo vis nėra. ‘Aš pa
leidau kakarinę rėkti, kad jis 
gerai girdėtų jam išmetinėjimą, 
kad . jis vis 'bamba tai už per 
vėsią, tai ųž per vėlybą vaka
rienę ir taip bežiovaliuodama 
smarkiai atidariau jo kamba
rio duris, ir... O Jezulėliąu tu 
mano! • , '

žiūriu, kad mano įnamis gu- 
1 i aukšti ei n i nkąš'ant ’ grind ų; 
rankas “atmetęs ir negyvai iš
balęs: Juosvai baltos lūpos 
biskį šlapios, žaibo greitumu 
stvėriau jį už rankos ir kres
telėjau, truktelėjau taip smar
kiai, kad iš vietos jį patrau
kiau. Peršokus į kitą pusę, už 
kitos rankos taip pat smarkiai 
patraukiau. Silpnos rausvumo 
žymės atsirado jo veide ir lū
pomis vebleno ką tai nesupran
tamo.

Jo veidas vėl nubalo, palik
damas i gelsvas žymes; ligonis 
sunkiai sukriokė/suurzgė ir vėl 
užmerkė akis ir neĮcvėpavo.

Aš nubėgau į valgomąjį, kur 
žmones vakarieniavo ir, kad 
nenugąsdinti silpnadūšias mo
terėles, pašnabždėjau vienam 
vyrui į ausį ir mudu greitai bu
vom pas “numirėlį:’.’ Vyras pa
griebė jį už pažastų išvilko lau
kan į tyrą orą, -paguldėm ant 
antklodės ir valiai trint alko
holiu ir liet vandeniu.

Paklausiau pulso: širdis su- 
kliba kada nekada po biskelį.

Už minutės ligoniui išsiliejo 
iš burnos putoto vandens. Jis 
pradėjo rankomis graibstytis ir 
lūpomis yablenti ir —■ kvėpuo
ti,,šnarpšti ir saldžiai užmigo, 
po išbandymo sunkios kelionės 
į apą svietą. ’ >

Kiti, sužinoję, pradėjo rėkti: 
dakarą, daktarą! šaukti dak
tarą! Gi mes prirddinėjom, kad 
jis tik miega, o ne sergą. Ke
turi vyrai su antklode jį įnešę 
paguldė ant ant lovos ir patys 
nuėjo miegoti. Visi nurimo, 'su
migo, o mąn taip ir baiminosį; 
Palikti jį vienąK kad ta jo pra
keiktai išvarginta širdelė ir vėl 
nepradėtų sustodinėtt , O jam 
tatai įvyko iš girtybės. Per iš
tisas tris savaites gėrė, o nė 
trupinio' maisto, nė vandens la
šelio nenaudojo, tik degtinę la
kė!

Būdąvo, kaip; išbaigs ir Šiek, 
tiek prasipagirios, tai ketur-

pėsčias nuropos į automobilį, 
įsiragožys, įr važiuoja į saliū- 
ną. Degtinę parsivežęs, vėl 
pasilaka iki be sąmonės. Man 
susitarus su kaimynu, pastara
sis nuvažiavo jo karą ir paslė
pė už savo triobų, o jam degti
nę išbaigus ir prasipagiriojus, 
basiskandalijant, ' kad automo
bilio neranda, as jam pamela
vau, būk jo karą saliunčikas 
paėmė už degtinę. Jis ,visu 
kūnu smarkiai drebėjo, linko 
prie žemės ir griuvinėjo iš 
silpnumo ir vis prašė degti
nės. Maistp^nė jokio dar > vis 
neėmė,' tik, šiek tiek vandens.

Paskui pradėjo valgyti toma- 
tes ir gerti okandžių sunką. 
Taip gyveno visą savaitę. Ale 
j arm viduriai’ labai’ pagiltubsavo. 
Tada, prisiversdamas, pradėjo 
naudot paprastą maistą ir už 
trijų dienų gavo tą širdies lata
ką. J .

šiuos žodžius rašant, yra jau 
tryš savaitės po to viso.;

Jis yra gero būdo ir geros 
sveikatos, tik dabar skundžiasi, 
kad jam rankų ir kojų pirštus 
lyg adatukėmis badinėja, kar
tais męšlungis truktelėja ir 
tankiai iš miego atsibudęs pirš-- 
tų nejaučiąs.

Farmerka.

Elizabeth, N. J.
New Jersey Valstijos 
Lietuvi^ Konferencija

Progresyvių Partijos rėmė
jai New Jersey valstijoj, kad 
išrinkti Henry Wallace į pre
zidentą, Glen Taylor į vice
prezidentą ir kitus pažangius 
žmones į Kongresą, 'Senatą ir 
kitas vietas, šaukia konferen
ciją. .

Konferencija įvyks sekma
dienį, 26 d. rugsėjo, 2 vai. 
po pietų, L.D.P. Kliube, 408 
Court St., Elizabeth, J.

Į šią konferenciją prąšome 
visas organizacijas .siųsti kuo- 
daugiausiai delegatų, taipgi ir 
pavienius Wallace kampani
jos rėmėjus prašome dalyvau
ti. ši konferencija - yra šau
kiama pagal eilės New Jersey 
veikėjų reikalavimą ir Lietu
vių Komiteto dėL Wallace pa-* 
siūlymą. Visi ir visos daly
vaukite. '

Komisija for Wallace

i Žinios is Lietuvos
Ką Rodo Palyginimai 1

< 1

VILNIUS, liepos 11 d.—šią 
savaitę iš visos Lietuvos baigė 
plaukti ataskaitos apie įmonių 
darbą per pirmąjį šių metų 
pusmetį.

Palyginimai parodys, -kad, 
pramonėj padarė didelį šuolį į 
priekį, štai keli faktai.

Medvilninių audinių per 
praėjusį pusmetį pagaminta 
apie 500 tūkstančių metrų 
daugiau, negu pernai per 
pirmuosius š.ešįs mėnesius, gu
mos avalynės—apie 80 tūks
tančių porų daugiau, kojinių 
—apie milijoną. Įdomu pa
žymėti, kad trikotažo* pramo
nės mašinų parkas . buvo taip 
smarkiai papildytas, kad šiuo 
metu jis jau prašoko prieš 
karą ‘turėtą įrengimų kiekį. 
Sudėtingų Kotono mašinų ko
jinių fabrikai dabar turi du 
kart daugiau nęgu prieš karą, 
o “Jėgos” trikotažo fabrike 
sumontuotas didelis e kiekis 
tarybinių mašinų, kuriom ly
gių mūsų respublikos pramonė 
anksčiau neturėjo.

Kokią beipiti pramonės ša
ką, visur palyginimas rodo 
padarytą didelį šuolį į priekį. 
Sėkmingai įvykdė ir viršijo 
pusmetinį planą miško pramo
nė. Ji išaugo, palyginus dve
jų pastarųjų metų pirmuosius 
pusmečius, , 65.9 nuošimčio. 
Baldų pagaminta pusei milijo
no rublių daugiau, negu per
nai pei’ minimą laikotarpį, 
degtukų — apie pusantro mi
lijono dėžučių daugiau, parke
to apie 5 tūkstančius kvadra
tinių metrų, 55 hektarus že
mės būtų galima apkloti tuo 
šiemet pagamintuoju faneros 
kiekiu, kuris viršija praėjusių 
metų šešių mėnesių produkci
ją. .

- Medžio apdirbimo pramonė 
buvo visą laiką plečiama. Jo
navos baldų fabrike padidin
tas narstymo skyrius, įreng
tas, baldų bei poliravimo ce
chai . Paskutiniu laikų fabri
kas paruošė 1,500 moky
kloms sūdlų, gi * ligi mokslo 
metų pradžios/ pateiks 
2,500. ' ' .

kino, daržinę, prie kurios sie
nos buvo sušaudyta narsioji 
mergaitė.

Broliškųjų Respublikų Parama

VIENIUS, liepos 11 d.—Be
veik kiekvieną savaitę j res
publiką prisiunčiamas gausus 
kiekis žemės ūkio mašinų. Jo
mis papildomi tarybinių ir ko
lektyviniu ūkiu bei MTS ma- * • * *■
širių parkai, jos parduodamos 
darbo valstiečiams.

Prieš dvi dienas iš Char
kovo į Lietuvą išsiųsta 30 su
dėtingų kuliamųjų mašinų. Iš 
viso paskutiniu metu žemės 
Ūkio ir Tarybinių ?Ūkių Mi
nisterijų adresu prisiųsta 130 
šienapiūvių, 147 kertamosios 
mašinos, atsarginių dalių už 
800 tūkstančių rublių. Tary
biniams ūkiams prisiųsta 10 
lokomobilių, išskirtas toks pat 
savaeigių kombainų kiekis įr 
tt. žemės ūkio kooperatinės 
draugijos naujai įgijo 70 šie
napiūvių, 80. kertamųjų, 42 
grūdų valymo’ mašinas.

neišsenkamas ta-
Tą akivaiz-

*js *£&,.<

dar

Automobiliais Kaimo 
Vieškeliuose/ ; (

VILNIUS/liepus r;i d, j 
Autotransportas vis labiau įei- 

‘na į tarybinio kaimo buitį. 
Vieškeliuose galima išvysti vis 
daugiau automašinų, atvežanę 
^ių, statybinę medžiagą, in-, 
Ventorių, gabenančių į mies
tus žemės ūkio produktus < ir 
.tt . - '• ■

Šią savaitę respublikos tary
biniai ūkiai vėl gavo 40 auto
mašinų. Jos paskirtos Žeimių, 
Šumsko, Vaiguvos ir kitiems 
ūkiams, o didesnė dalis—ne
seniai įrengtai Tarybinių ūkių 
transporto kontorai. Ligi der
liaus nuėmimo ji jau turės 
daugiau kaip 70 mašinų ir pa
dės ūkiams \ suvežti derlių. 
Įsmeigti pirmieji kontoros sky- 

I riai — Šiauliuose, Kaune, Pa
nevėžyje, Klaipėdoje.

šią savaitę iš Gorkio atėjo 
t e l e g r a'm a : tarybiniams 
ūkiams išsiųsta dar 30 auto- 
sunkvežimių. , \
■ Ęespublikoje jau yra tary
binių ūkių, ^turinčių po kelias 
mašina^. Višos šio autotrans
porto priemohės bus panaudo
toj derliaus valymo ir paruo
šų metu.

BRIGGS AUTO. DARBI
NINKAI TĘSIA STREIKĄ

Detroit.— Jau savaite kai 
streikuoja 170 Briggs auto, 
fabrikų sargų. Pritardami 
sargam, neina; darban ir 
25,000 darbininkų.

> t
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PANEVĖŽYS,' liepos 8 d.— 
Prie Panevėžio kraštotyros 
muziejaus įsteigtas specialus 
skyrius, /, pašvęstas lietuvių 
tautos didvyreį-partįzanei — 
Marytei Margytei, - 1942 m. 
vokiečiu\ oku pahtų žvėriškai 
nūkanluntai. Marytės tėvas, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatas, perdavė mu
ziejui visus asmeniškus daik
tus, kurie, prikla'usė Marytei.

Tame ' pat skyriuje organv 
zuota foto paroda, vaizduo
janti Marytės vaikystės ir 
mokyklinius metus. r; Fotę do
kumentai rodo Pumpėnų mjš*” 
!<ą, kuriame buvo paimtą sin
kiai Sužeistą partizanė, namas 
Pumpėnų valsčiuje, kuriame, 
žvėriškai ją kamavo ir kan-

v

M.

na.—733 Tar. Liętuvoš jau
nuoliai šiemet padavė paręiš-, 
Rimus mokytis Vilniaus Vals
tybiniame Universitete. Įsto
jamieji egzaminai dabar jau 
vyksta pilnu tempu. x Audito
rijos ir salės užpildytos būsi- 
mųjų-studentų. Daugelio jų 
krūtines puošia komjaunuolio 
ženklelis. Iš visų stojančių Į 
universitetą moksleivių, kom
jaunuolių yra 127, ir jie nuo 
mokslo metų pradžios stipria 
jėga įsilies į kūrybinį visuo
meninį universiteto gyvenimą. •

Padavusiųjų 
jaunuolių tarpe 
80 procentų yra 
darbo valstiečių

49 busimieji studentai yra 
baigę viduriniąsias mokyklas 
aukso ir sidabro medaliais. Jie 
priimami į» universitetą be eg
zaminu. ‘ »

pareiškimus 
daugiau kaip 
darbininkų ir 
vaikai. s

150 Tūkstančiu Sportininkų

VILNIUS, liepos 11 d.—Bai
giamose moksleivių varžybose 
— respublikinėje spartakiado
je — dalyvavo daugiau kaip 
1,400 jaunųjų sportininkų. 
Tatai yra didžiulis skaičius, 
juo labiau, kad jį sudaro vie
toje iškilę sportininkai, pir
minių varžybų -nugalėtojai. 
Pirminėse gi varžybose—m6- 
kyklų sporto šventėse bei ap
skričių ir miestų spartakiadą- 

»se dalyvavo daugiau kaip 150 
tūkstančių sportininkų ’ Tai, 
kas buržuazinėje Lietuvoje at
rodytų fantastiška, tapo rea
lybe Tarybų Lietuvoje.

Masės
lentų šaltinis, 
džiai patvirtino įvykusios var
žybos. 23 nauji rekordai pa
siekti respublikinėje mokslei
vių spartakiadoje. Įdomu pa
žymėti, kad kiekvienos! rung
ties metu užvirdavo kova ne | liaus 
tik dėl pirmosios vietos, bet 
ir dėl naujo ęekord'd. ęrana- 
tų metimuose buvusias ligi šiol 
rekordines pasekmes pagerino 
net devyni sportininkai. Įdo
miai; vystėsi 400 metrų bėgi-^ 
rup jaunuolėms. varžybos. Da
lyvių skaičius; kaip ir kitose 
rungtyje, ‘ buvo didelis, tad 
pradžioje jos buvo paskirsty
tos į nedideles grupes — po 
4-5 žmones kiekvienoje 
dalyvavo atskiruose 
muose.
marijampolietė 
drauge su Ja ir dar dvi to ph- 
ties bėgimo dalyvės sumušė 
Tar.. Lietuvos rekordą. Sekan
čią dieną finale susitiko ge
riausiai pasirodžiusios sporti
ninkės. Ir štai sumušama vie
ną dierią gyvavusi rekordinė 
Kuncytės pasekmė: radviliš
kietė Bubliauskaitė sarądo 
savyje dar daugiau jėgų.

Per Tarybų Lietuvos moks
leivių spiartakiadą šešiolika
metė kaunietė Vaksmanaitė 
“užmynė ant pėdų’” šiam re
kordui : jos laikas tesiskiria 
tik viena dešimtąja sekundės 
dalimi.

ir 
užbėgi- 

Jap vien aibe iš jų 
Kuncytė, o

Pradėti Gedimino Pilies 
Re.stauracijos Darbai

VILNIUS, liepos 12.—šio
mis dienomis pradėti paruo
šiamieji • vokiškųjų fašistų ap
griautos Gedimino pilies res
tauravimo darbai. Įrengiapiąs 
elektra varomas keltuvas, ku
ris paduos statybines medžia
gas Į kalną. • ’ '.

Pilies restauracijai Riešės- 
Pąnerių plytinė pagariiino 30 
tųkstančių specialių padidinto 
formato ' plytų, iš kokių yra 
pastatyta visa pilis. Išplauna
ma taip pat miško medžiaga, 
iš kurios bus padarytos tarp- 
ąukštinės grindys.

v Po restauracijos darbų Ge
dimino pilis įgaūs tokią pat 
išvaizdą, kaip kad atrodė 
.prieš karę, ■■■>/■ f J' * ?

'iv
.v* ., p ; \ '

Stojamieji Egzaminai 
Vilniaus Universitete ' .

VILNIUS, liepos 12-ta die-

; J

Kolektyvinio Ūkio Žemėje
JONIŠKIS, liepos 11 d. .
Dideliame parke, kadai 

priklausiusiame dvarininku. 
Drigočiui, įsteigta “Raudono
sios vėliavos” 
ūkioJoniškio apskr.) centri
nė sodyba.

—Anksčiau čia mums) pras 
tiems kaimiečiams, ir įeiti bu
vo uždrausta,—prisimena ko* 
lektyvinio ūkio valstietis Stan
kus. K

žemės ūkio artelė turi ne
mažą ūki: valdo 53(f hektarų 
žemės, fermose yra -dešimtys 
karvių, kiaulių ir kitų rūšių 
gyvulių.

Kaip susidoroti su visu tuo 
ūkiu ? Toks klausimas kilo 
kolektyvinio ūkio valstiečiams 
artėjant derliaus nuėmimo 
darbams. Iš anksto’ buvo su- | 
darytos brigados. Atskiriems • 
kolektyvo nariams būvo pa
vesta prižiūrėti gyvulius,'^re
montuoti ^derliaus nuėmimui' 
reikalingus įrankius ir tt. ’ 

Brigados puikių 'rezultatų 
pasiekė jau ariant pūdymą ir 
piaunant pievas. Dabar jų 
nariai kruopščiai rengiasi 
žiemkenčių jr vasarojaus der- 

nuėmimui. Darbščioje 
kolektyvinio ūkįo kalvio Kal-’ 
kario dėka čia jau atremon
tuotos ir parengtos darbui vi
sos javapiūvės, arkliniai grėb
liai, prie šiefiapiūvįų pritaisy
ti tilteliai. Taip pat . pareng
tos darbui ir kuliamosios. 

. Kiekvieną grandis turi smul
kius darbo‘planus visam der- į 
liaus valymo laikotarpiui. 
Planai sudaryti ir atskiroms 
mašinoms.' • . 'xf!!

šios artelės kolektyvaą, at
likdamas būtiniausius darįus 
žemės ūkyje, nepamiršta ir ry
tojaus. štaL centrinėje sody
boje, sename parke pastatytas 
pirmasis gyvenami^ namas. 
Greitai, visas kolektyvas gy
venę vienoje vietoję. Tai bus 
kultūringo, planingai A sutvar- 
kyto kolektyvinio \ ūkio sody
ba. Ūkyje baigiama įrengti | 
elektrinę. «

Su nekantrumu laukia da- » 
■bar kolektyvininkai .savo, pir- • 
mojo derliaus, z

Pirmieji Sezoniniai Lopšeliai L
„ ROKJŠKIS, liepos 11 d.— 
“Aušros” kolektyviniame ūky
je (Biržų apskr.) šiomis die
nomis atidarytas sezoninis 
lopšelis. Rugiapiūtės metu 
kolektyvinio ūkio valstietės 
čia paliks auklių globai savo 
vaikus. Pirmieji tokie lopše
liai įsteigti taip pat Lentvario, 
Šalčininkų ir Rokiškio tarybi
niuose ūkiuose. Greitu laiku 
jų' skaičius dešimteriopai pa
didės. . • ?

kolektyvinio 
ncbr 1 -«Ą;3

Plečiama “Titnago”
Spaustuvė ,i

ŠIAULIAI,- liepos 12. d

A . j 
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Vyksta ' litografijos skyriaus 
prie “Titnago” spaustuvės S , 
įrengimo darbai, šiam sky
riui jau atremontuotos patai- • /J® 
pos, o /taip pat gauta litogra
fijos mašina^ presai ir kitos' \ 
reikalingos dalys..

Naujasis Spaustuvės litogra
fijos skyrius numatomas pa
leisti eksploatacijon šių metų 
rugsėjo mėnesio pradžioje., . 
* A. Nečionia.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith^aily)— Ketv., Rugs. 16, 1
■i.
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J. S. TURGENEVAS

MUMU
(Trumpa

(Tąsa)

Žinia, man dabar jau viskas niekai: iš
vargo, iškentėjo-, žmogus, apsitaukavo, 
kaip Kolomnos puodas, — vis dėlto aš, 
tačiau, žmogus, o ne koks nors, iš tiesų, 
niekingas puodas.

— Žinau, žinau, neplepėk!
' — Viešpatie dieve, — karštai, tęsė 

kurpius, — kuomet gi galas? kuomet, 
viešpatie! Vargšas aš, vargšas bedalis! 
Dalia gi mano, dalia, pagalvok tiktai! 
Par mažametis buvau vokiečio šeiminin
ko mušamas; geriausiais gyvenimo me
tais savųjų kuliamas, pagaliau subren- 
dusiame amžiuje-štai ką užsitarnavau.

— Ech, tu mazgote, mazgote, — pra
tarė Gavrila. — Na, ko tu skeryčiojies?

— Kaip ko, Gavrila Ąndriejičiau! Ne 
mušimo aš bijau, Gavrila Ąndriejičiau. 
Tebaudie mane ponas tarp keturių sienų, 
bet prie žmonių tegu pasveikina, — aš 
vis dar žmogus, vis žmonių skaičiuje; o 
čia juk nuo ko tenka ...

— Na, eik lauk, — nekantriai nutrau
kė jį Gavrila.

Kapitonas atsigręžė ir nudūlino lau
kan.

— O jeigu, sakysime, jo nebūtų, — . 
šūktelėjo jam įkandin prievaizdas, — tu 
pats ar sutinki?

— Pareiškiu sutikimą, — atsakė Ka
pitonas ir nuėjo.
< Gražbylystė neapleisdavo jo net kri
tiškais momentais.

Prievaizdas keletą kartų ^perėjo per 
; kambarį.

— Na, pašaukite dabar Tatjaną, — 
pasakė jis pagaliau.

Netrukus tyliai įėjo Tatjana ir susto-
- 'jo ties slenksčiu.

— Ką įsakysite, Gavrila Ąndriejičiau?
— pratarė ji tyliu balsu.

Prievaizdas atsidėjęs pažiūrėjo į ją.
— Na, — pratarė jis, — Tatjana, ar 

nori tekėti? Ponia tau sužadėtinį surado.
| . — Klausau, Gavrila Ąndriejičiau. O 
g»5kj sužadėtinį jf man skiHa? — nedrą- 

siat prjdūrė ji. ' *
— Kapitoną, kurpių.

1 — Klausau. x
— Jis lengvabūdis žmogus — tai tie- 

sa> Bet ponia šiuo atveju tavimi pasiti-

/ ' — Klausau. -
— Viena nelaimė .. . tasai kurčius Ge

rasimas tau meilinasi... Ir kuo gi tu 
šitą lokį užbūrei?^ O juk jis tave užmuš, 
toksai lokys...

—- Užmuš, Gavrila Ąndriejičiau, būti
nai užmuš. ■ 7 \

— Užmuš... Na, mes tai dar pažiū
rėsime. K^ip tu čia sakai: užmuš? Ar
gi jis turi teisę taye užmušti, pati pagal
vok? .

— Nežinau, Gavrila Ąndriejičiau, ar 
turi, ar neturi. ’• .

— Kokia tu t juk tu jam, taip sakant, 
nieko nesi žadėjusi... r ♦

} — Kaip pasakėte?
Prievaizdas patylėjo ir pafoanė: “Avė-

B
 ~ Na/gerai, — pasakė jis, —- mes 
dar su tavim pakalbėsime, o dabar eik, 
Tatjana; aš matau, tu iš tikrųjų esi ro
mi 1 '■■o/“1’ 1Tatjana atsigręžė, lengvai pasirėmė L 
staktą ir išėjo. . . -

“Gal būt, ponia rytoj pamirš šitas ves-
r • • W T ts VV4**V*A*XZ J^Z .A A V w AAA AAXX WAW

jaudinuos! O šitą valiūką mes suriesime,
< • • 1 • V . . V • . f f• • 

šūktelėjo
7 Užkaisk, mel-

tuves,—pamanė prievaizdas,—ko aš čia

jei kaip>L— policijai pranešime 
. — Ustinja Feodorovila! — 

į F j is garsiai savo žmonai.
t džiautoji, virdulį,..

Beveik visą tą dieną Tatjana neišėjo 
iš skalbyklos. Iš pradžių . ji apsiverkė, 
paskui nusišludstė ašaras ir vėl ėmė dirb- 

M ti.s Kapitonas iki vėlyvos nakties sėdėjo 
smuklėje sUv kažkokiu niūriu sėbru ir 
smulkiai jam pasakojo, kaip jis Peter-

< burge gyvenęs pas vieną poną, kuęis vi
sa kuo būtų tikęs, tik tvarkos griežtai 
žiūrėjęs ir, be to, dar vięną nedidelę ydą 
turėjęs: mėgdavęs įsikaušti'. .*. Niūrtb- 
sis draugas tiktai pritardavo, bet kai 
Kapitonas pagaliau pareiškė, kad jis ry
toj dėl vienos priežasties turįs nusižudy-, 
t i, niūrusis jo draugas pastebėję, kad 
esą, metas pilti. Ir jie persiskyrė tylo
mis ir storžieviškai. ,

Tuo tarpu svajonės apvylė,prievaizdą: 
poniai taip patiko mintis apvesdinti Ka-

M;

Verte T. Stonis

Apysaka)

pitoną, jog ji net naktį kalbėjo apie tai 
su viena savo kompanijone, kuri buvo 
laikoma namuose kaip tik nemigos atve
jui ir miegodavo ’dieną, kaip koks nak
ties vežikas. Kai po arbatos Gavrila atė
jo pas ponią su pranešimu, ji pirmiau
sia paklausė: o kaip mūsų Vestuvės, ar 
sklandžiai eina? Jis, žinoma, atsakė, kad 
viskas einą ko puikiausiai ir Kapitonas 
šiandien atvyksiąs jai nusilenkti. Ponia 
bent kiek negalavo; ji neilgai užtruko su 
reikalais. Prievaizdas grįžo į savo kam
barį ir sukvietė pasitarimą. Reikalas iš 
tikrųjų turėjo būti rimtai apsvarstytas.* 
Tatjana, žinoma,, neprieštaravo, bet Ka
pitonas, visiems girdint, pareiškė, kad 
jis turįs vieną galvą, o ne dvi arba tris... 
Gerasimas žiūrėjo į visus rūsčiai ir žva
liai, nesitraukė nuo merginų priebučio 
ir, atrodė, numatė, kad jam rengiama 
kažkas negera.

Susirinkusieji (tar$ jų buvo senas bu- 
fetininkas, pravarde dėdė Chvostas, į ku
rį visi su pagarba kreipdavosi patarimo, 
nors iš jo tiek ir tegirdėdavo: “Štai kaip, 
tkip, taip, taip!”) pradėjo nuo to, kad 
saugumo sumetimais dėl visko uždarė 
Kapitoną į sandėliuką, kur stovėjo van
dens, valymo mašina, ir giliai susimąstė. 
Žinoma, lengva buvo panaudoti jėgą, bet 
— saugok dieve! kils triukšinas, ponia 
susijaudins — baisu! • Kas gi daryti? 
Galvojo, galvojo ir pagaliau sugalvojo. 
Daug kartų buvo pastebėta, kad Gerasi
mas neapkenčia girtuoklių ... Sėdėda
mas už vartų, jis visuomet nusigręždavo, 
kai pro šalį -netvirtais žingsniais, nu
smaukta ant ausies kepure praeidavo 
koks nusilesęs žmogus. Visi nutarė pa
mokyti Tatjaną, kad ji. apsimestų girta 
ir šlitiniuodama praeitų pro Gerasimą. 
Vargšė mergina ilgai nesutiko, bet ją 
prikalbėjo; be to, ji pati matė, kad ki
taip neatsikratys savo gerbėju. Ji nuėr 
jo. Kapitoną išleido iš kambarėlio: vis 
dėlto tai buvo jo reikalas. Gerasimas sė
dėjo ant suolelio prie vartų ir kastuvu 
badė žemę ... Į-jį žiūrėjo iš visų kampų, 
pro langų užuolaidas ...

Gudrybė puikiausiai pavyko. Pamatęs 
Tatjaną, jis iš pradžių, savo paprdtimu, 
meiliai mykdamas ėmė linkčioti galva, 
paskui įsižiūrėjo, numetė kastuvą, pašo
ko, priėjo .prie jos, prikišo. savo veidą 
prie jos veido .... Ji iš bąlmės dar labiau 
susvyravo ir užsimerkė.'.. Jis pagriebė 
ją už rankos, tempte nutempė per kiemą 
ir, jėjęs su ja į kambarį, kur buvo pasi
tarimas, pastūmė ją tiesiai Kapitonui., 
Tatjana taip ir nutirpo... Gerasimas 
pastovėjo, pažiūrėjo į ją, numojo ranka, 
nusišypsojo, ir, sunkiai žengdamas, nuė
jo į savo kamaraitę... Višą parą jis iš 
ten neišėjo. Arklininkas Antipka paskui 
sakėsi matęs pro plyšį, kaip Gerasimas, 
sėdėdamas ant lovos, parėmęs ranka žan
dą, retkarčiais tyliai mykdamas,' daina
vo, t.y. linguodavo, užsimerkdavo ir pur
tydavo galvą, kaip vežikai arba burlior 
kai, kai jie traukia savo? gūdžias dainas. 
Antipkai pasidarė klaiku, ir jis pasi
traukė nuo, plyšiu. O kai kitą dieną Get
ras i m as išėjo* iš savo kamaraitės, jame 
negalima buvo pastebėti jokio ypatingo 
pasikeitimo. Jis tapo tiktai tyg. dar niū
resnis ir nebekreipė jokio dėmesio į Tat
janą ir Kapitoną. Tą patį vakarą jiedu 
su žąsimis po pažastim nuėjo pas ponią 
ir po savaitės susituokė. Pačią vestuvių 
dieną Gerasimas nei kiek nepakeitė sa
vo Ilgesio, tiktai iš upės grįžo be van
dens:'kelyje jis kažkaip sudaužė statinę, 
o prieš naktį arklidėje taip uoliai valė ir 
grandė savo arklį, jog tas švyravo, kaip 
vėjo pučiamas stiebelis, ir trepsėno ko-’ 
jomis nuo geležinių1 jo kumščių.
* Visa tai atsitiko pavasarį. Praėjo dar 
metai, .per kuriuos Kapitonas galutinai 
nusilakė ir, kaip, visai niekam tikęs žmb-

, Progresistų Partijos Piknikas 
Taipgi Gerai Pavykę

Rugsėjo 5 taipgi buvo/graži 
diena, todėl geras būrys žmo
nių suvažiavo, kurių tarpe ne
mažai buvo ir jaunimo. ūpas 
pas žmones buvo kilnus ir to
dėl susidarė labai linksma nuo
taika. žmonės klausėsi gražįos 
rekordinės muzikos ir gražių 
lietuviškų dainų. Taipgi M* Pa
tys dainavo ir pasišoko, kiek 
tik norėjo.

. Freemano gražiame ąžuolyne 
visuomet piknikai būna sma
gūs, kadangi čia pats gamti
nis vaizbas viliojančiai gražus, 
žiūrint pietvakarinėn pusėn iš 
pikniko aikštelės, kur susibū
ręs žmonių pats tirštumas, ir 
matai ten tolokai už plataus 
miško skynimo, (48 akrai to 
miško), puikią, mėlynuojančią 
panoramą, kur aukštai iškįlęs 
aukštas kalnas.

Užlipęs ant to kalno, nors, 
tai sunku padaryti, lengviau su 
mašina užvažiuoti sukant ap
link kalną ir vis aukštyn, ir 
matai tada dar puikesnę pano
ramą, nes iš čia matai nepa
prastą vaizdą!

Visą plačiausią vaizdą matai 
nepaprastoj gilumoj po savo 
kojų. Aplink visur matai pla
čiausią žemumą, kurioje už ko
kių dešimt mylių aiškiai maty
tis ir mūsų senas miestas Low-< 
ell, įkurtas 1826 m., kaip mies
telis, o 1836 metais jau miestas 
su 17 tūkstančių gyventojų. 
Įkurtas dviejų upių kampe, kur 
Concord upė įpuola į Merri
mack upę. Merrimack gan di
doka upė ir ji žiemrytuose 
įpuola į Atlantiko didjūrį. ši 
upė suka milžiniškų dirbtuvių 
ratus.

Taip, nuo to kalno matytis 
taip toli, kaip žmogaus akis 
gali įžiūrėti. Bet gaila, kad ne
turėjome galimybių pikniko 
svečius supažiųdinti su tuo pui
kiu vaizdu. Mat, tam reikia

■ t - / ■ ,, , ....         ,... i.....X

metai, .per kuriuos Kapitonas galutinai 
nusilakė ir, kaip, visai riiekąm tikęs žmo
gus, drauge su žmona buvo išsiųsta# gur- - 
guole į tolimą kaimą. Išvykimo dieną jis 
iŠ pradžių dėjosi drąsus ir įtikinėjo, kad 
tesiuntie jį, kur tik nori, nors ten, kur 

. | moterys, marškinhiš skalbdamos, kultu
ves ant dąngaųs deda, jis vistįek nepra-1 
žūsiąs; bet paskui susmuko^ ėmė skųstis, 
kad J į veža pas tamsius žmones, ir taip 
nusilpo, jog ųep^jėgč patsai, . užsimauti 
kepuręs;, kažkokia gailestinga ranka už
smaukė jam ant kaktos, pataisė snapelį 
ir paspaude iš viršaus.

. (Daugiau bus)

tikslaus susidomėjimo ir tam 
tikros direktyvos.

O mes turėjome gražių sve
čių, kurie pirmą kart čia atsi
lankė. Tai buvo draugai Žu
kauskai iš So. Bostono ir Ven- 
zlauskai iš Cambridge. Draugai 
Žukauskai yra geri visuomeniš
ki veikėjai, o draugas Venz- 
lauskas Cambridge Lietuvių 
Klubo vice prezidentas ir biz
nio prižiūrėtojas. t
, Jie visi kartu atvažiavo 'su 

draugais bedfordiečiais“ — Gi- 
cevičiais. Tai buvo puiku ir jie 
visi pridavė mūsų piknikui 
daug malonumo. Išrodo, kad 
jiems patiko mūsų piknikas, to
dėl mes tikimės vėl juos kada 
nors turėti pas save, kaipo 
garbingais svečiais.

Kadangi piknikas buvo ren
giamas ne vien lietuvių, tad ir 
pati publika buvo įvairi, nors 
žinoma, lietuvių buvo daugiau
sia. Gerai, kad lietuviai nėat- 
silieka , paskutiniais. Mes turi
me puikias organizacijas; ku
rios mUTnyse įauklėjo gražų pa
žangumą ir klasinį. susiprati
mą, tad mes negalime ir mums 
nepridera būti atsilikusiais, 
žengkime progreso keliu patys 
ir veskimės su savim savo bro
lius ir sesutes . kitakalbius prie 
didžiojo pasibrėžimo, kurio da
bar siekiasi žmonių laisvės gy
nėjai — Wallace ir Taylor.

M. Sukackienė rašo mums 
laiške, jog jie, ūsteriečiai, ren
gia draugės Menkeliūniūtės iš
leistuvių vakarą spalių 3 d. Ir 
ragina mus, lowelliecius, kad 
mes rengtumėm tam panašų 
vakarą šeštadienį, spajių 2-rą 
dieną.

Mano supųatimu, tai puikus 
dalykas! Mes galime tuo laiku 
surengti vakarą atsisveikinimui 
su Konstancija. \

Ką sakote, draugės ir drau
gą?, lowellieciai?

; <7. M. Karsonas.

HARTFORD. CONN
Ačiū Apskr. Piknike Daly
viams. Laisvės Naudai Paren
gimas. Progresyvių Partijai 
Parengimais. Peoples Party

' Rally Glen Taylor

' Jau galima pranešti pasek
mes atsibuvusio LLD ir LDS 
apskr. ' pikniko, kuris įvyko 
'rugpiūčio 15 d., š. m. Piknikas 
pelno davė virš $700, o pridė
jus aukas, piknike suaukotas— 
$128, tai virš $800. Tai graži 
stirna. Aukų pinigai priduoti. 
Liaudies Partijai, laike, Wallace 
prakalbų. Bridgeporte.

Kelios draugės paaukojo dėl 
to pikniko: Margaitienė—py
ragą; Kazlauvienė — pyragą, 
tomačių įr agurkų; Parąpijon- 
ka Uršulė — kavos ir kartūną 
ei garėtų; Lukštienė — tomačių; 
Pilkauskienė — pyragą; Man- 
kienė — salotų ir ženiaitienė 
— pyragą. Didelis ačiū drau^ 
gėms! Tos draugės niekad ne
užmiršta visuomeniniu gerų 
tikslų.

. i -

Ačiū ' darbininkams, kurie 
taip, sunkiai dirbo per ištisą 
dieną. Ačiū Laisvės ir Vilijos 
choristams ir jų vedėjoms už, 
gražiu dainų programą. Ačiū 
kalbėto jams:Dr. Stanislovai- 
čiui, Dr. , Levine, John Pink
ham, Christinai Stanislovaitie- 
nei ir D. 
visiems lietuviams, kurie taip 
skaitlingai dalyvavo ir sukėlė 
tą pelūą dėl visuomenės reika
lų. Ačiū dienraščiui Laisvei už 
garšinimuš.

Varde komisijos, J. ž.

Rugsėjo (September) Ž6 d.
Hartforde kalbės ,senatorius
Glen. H, Taylor, Progresyvių 
Partijos kandidatas į vice pre
zidentus. Rally įvyks; gražiau
sioje Hartford svetainėje Hor* 
ačė Bushnell Memorial Rail, 
Capitol,, Ave.,, HąrtfoM, Copn. 
Bus sekmadienj, 7:30 vai. va
kare. Li^xiai, dalyvaukite kup 

’skaitlingiausia. Reikia visiems 
pasidarbuoti, išgarsinti minimą 
tatting. Ypatingai lietuviai^ 

’j; . . ' ■

M.^Šolomskui. Ir ačiū 
lietuviams, ku

rčtų kreipti daugiau dėmesio , į 
politiką, dalyvauti , politiniuose 
parengimuose. B r id g eporte, 
kuomet kalbėjo Henry Wallace, 
iš Hartfordo tik 5 lietuviai nu
vyko, tai negerai, o ten dalyva
vo yirš 7,000 žmonių. Lietuviai 
pradėjo perdaug rūpintis parė- 
mis. Atminkite, parėmis žmo
nių gyvenimą nepagerinsime.' 
Jeigu neveiksime, tai, naujam 
karo pavojui ir aukštoms kai
noms kelio nepastosime..' Tad 
bent savo mieste tokiame mi
tinge visi dalyvaukime. Užpil- 
dykime svetainę. O mes galime 
perpildyti svetainę, jei visi ten 
dalyvausime. Kaip gražu būtų, 
jei netilptų keli šimtai žmonių 
svetainėn:. Liaudies priešai;nu
simintų, o progresyviai gautų 
daugiau energijos ir smagumo!

• Todėl, rugsėjo (Sept.) 26, 
7:30 vąk vakare, visi-į Horace 

į Bushnell Memorial Hall, Capi
tal Ave., Hartford! Bus keli 
kalbėtojai. Bus muzikalė pro
grama ir principalis kalbėtojas 

i— sen. Glen H. Taylor.
i f

.„u, I s

Laisvės Naudai Parengimas '
I ' LLD Moterų klubas rengia 
g?ažų ir naudingą visuomenės 
naudai parengimą, tai dienraš
čio Laisvės paramai. Jis įvyks 
sekmadienį, lapkričio '7 dieilą. 
Rengimo komisija atsišaukia ir 
pfašo nuoširdžių . rėmėjų paau
koti tam, kas ką gali: maisto, 
gėrimų, ar dėl dovanų ką-nors, 
arba piųigiškai. Komisijos na
rės yra šios draugės:. L. Že
maitienė, M. Barnett, L. Man 
kienė, Grigaitienė ir C. Miller.

BOSTONO IR APYLINKĖS , 
LIETUVIŲ DĖMĖSIU!.

DIDYSIS RADIJO PIKNIKAS 
JAU NETOLI.

Amberlando Radijo Progra
mos rėmėjai ir klausytojai dar 
sykį turės progos suvažiuoti iš 
aplinkinių lietuvių kolonijų ir 
susitikti žaliajame pušynėjyje, 
kadangi užbaigimui vasaros se
zono yra ruošiamas šaunus, pa
rengimas su koncertine progra
ma ir sportiniais žaislais. Tai 
bus pirmasis Amberlando Ra
dijo piknikas, kuris įvyks sek
madienį, rugsėjo 19-tą dieną 
Liet. Taut. Parke, , Montello, 
Mass.

i Šis radijo piknikas, kaip ir 
visi kiti žym.esnieji lietuvių va
sariniai parengimai iššaukia 
visuomenės susidomėjimą. Jau 
nekalbant apie tos dienos pro
gramą, žmonės pakankamai ta
po užinteresuoti iš naujo ati
darytu Amberlando Radijo 
Programos pusvalandžiu, kd- 
rio jie seniai laukė.

Dabar pažangesni 'lietuviai, 
besiklausydami mūsų progra
mos, persitikrino, jog tai jųjų 
yra šventa pareiga remti tą 
pradėtąjį kultūrinį darbą, nes 
šio pusvalandžio turtingas pro
gramoj turinys tarnauja liau
dies interesams.

Taigi, su šiuo pikniku prasi
dės mūsų užgrūdintas pasiryži
mas, atsiekimui savo tikslo. 
Geros - valios žmonės pasimojo 
parodyti svietui, jog iškeltas 
obalsis turi daugiau/ reikšmės, 
negu saumylingas turtų troš
kimas. Jie tai gerai žiųo, kad 
lietuviškos radijo programos 
yra labai reikalingos ir kad 
jam verta nuolatinė parama. 
Tai'yra žmonių dvasinis mais
tas, kuris oro bangomis gaivi
na lietuvystės jausmus jųjų 
širdyse.

Malonu yra pranešti visiems, 
kad rugsėjo 19-tos dienos pa
rengime bus plati dainų pro
grama. Iš visos apylinkės daly
vaus lietuvių chorai ir pasižy
mėję solistai. Muzikalę‘progra
mos. dalį pildys geri instrumen
to artistai. Kiekvienas asmuo, 
atvykęs iš arti ar toli’ nesigai
lės. Visi žinos ir ilgai atsimins, 
kad dalyvavo Amberlando Ra
dijo piknike.

Pasklydęs gandas apie šį pik* 
niką pasiekė labai toli. Kaip 
girdėti iš kitų lietuvių koloni-

Dar vienas svarbus dėl Liau
dies Partijos parengimas bus 
spalių 17 d., Laisvės Choro sve
tainėje, 15t .Hungerford St., 
įvykį šokiai parėmimui trečios 
partijos prezidentiniųx rinkimų. 
Komisija visus ir visas užpra
šo atsilaikyti. ' i

, Ko m ivsijoj- Žemaitienė ir 
Johnson. z.

Hartfordo Reporteris.

jų, lietuviai tariasi atvykti au
tomobiliais į Liet. Taut. Parką. 
Galima tikėtis, kad nemažai 
lietuvių 
Lowell, 
Boston^ 
Stoughtofi, Bridgewater ir W. 
Hanover.

Iš to galima dasiprotėti, jog 
piknikas bus vienas iš didžiau
sių, koks tik yra buvęs Mon- 
tellos padangėje, nes vietinis 
radijo komitetas dirba sušilęs, 
idant parūpinti svečiams viso
kius pasigėrėjimus. Komitetas, 
taipgi, tvirtina, jog tai bus tik
rai pasilinksminimo diena!

Visais keliais į Montello, 
Mass, rugsėjo 19-tą dieną.

atvažiuos iš Lawrence, 
Nashua, Fitchburg 
Worcester, Norwood,

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS.

Rugsėjo 6 d. atsibuvo LDS 
160 kuopos mėnesinis susirinki
mas, savajame name, 1320 
Medley St. Dalyvavo visa val
dyba. Pirmininkas- D. Lekavi
čius atidarė susirinkimą. Iš 
raportų paaiškėjo, kad kuopa 
liepos mėnesį name turėjo $1,- 
200 apyvartos. Ligonių komi
tetas pranešė, kad serga du 
nariai — Tautvidas ir zMartin- 
kienė.

Mirė L. Radžius, 40 metų iš
dirbo plieno išdirbystėje. Su
sirgo apie 4 mėnesiai laiko at
gal. Buvo ligoninėje, ten ir mi
rė. Jau turėjo 75 metus, vėles
niu laiku gyveno iŠ pensijos. 
Priklausė prie LLD 87 kuo
pos. Iš Lietuvos paėjo iš Že
maitijos.

1 M3

Rugsėjo 1 dieną atsidarė pa
roda South Sidėje. Per šešias 
dienas parodą aplankė milionas 
žmonių. Parodoje buvo įvairių 
galvijų, maisto, daržovių, 
paukščių ir tt. čia buvo duota 
daug gerų patarimų, kaip dar- . 4 
žoves ir kitokį maistą kenuoti.% '

Parke buvo platforma, ant 
kurios įvairūs korpedijantai 
krėtė juokus, gabūs šokikai Šo
ko. Buvo nemažai įvairumo, 
daug patarimų. Bušų ir tram
vajų kompanija nemažai pasj- 
pelnė, nes parkas yra 12 mylių 
atstoję, į abi puses kelionė 
kainavo 35 centus.

D. P. Lekavičius.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

: Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 B1OURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
■ • SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, • 
\ > ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritsukymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

FėHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną4 ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas PopUx <110

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith

8



Žinios iš LietuvosBridgeport, Conn
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STOKIME PASMARKINTAN DARBAN!

Velionis

G. A. Jamison

Wallace prakal

STEAK PARTYTel. ST. 2-8342

Real Estate

telephone
STAGG 2-8043

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

* Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

San Francisco 
kuojantieji CIO laivakro- 
viai smerkia karininkus už 
streiklaužių rinkimą.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. T.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Joseph Garszva
Undertaker &'Embalmer

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8034

REPUBUK0NA1 LAIMĖJO 
MAINE RINKIMUS

Portland, Maine. —* Ke- 
publikonų kandidatė į Jung. 
Valstijų senatą, Margareta 
Chase Smith laimėjo rinki
mus didele dauguma balsų 
prieš demokratų kandidątą

nešama, jog gubernatorium 
taip pat išrinktas republi- 
konas Fr. G. Payne ir kon- 
gresmanu republ. Frank 
Fellows.

Roma 
kardinolais gaminą planus, 
kaip ištraukti unįjas iŠ ko
munistų vadovybės.

Manila. Pasinąujinęs 
ugniakalnio veikimas Filipi
nų saloj Camiguine grasina 
dar likusiem saloj gyvento- 
jam.- i I

Valgykite Pietus pas • '
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., . Brooklyn, Is

Karachi. — Nauju Pakis
tano general' - gubernato
rium tapo Khawaja Nazi- 
muddin vieton mirusiojo 
Ali Jinnah’o.

Nacionalis! Lietuvių Wallace for President Komitetas- 
buvo susirinkęs posėdin rugsėjo 8 dieną.

i f J
Buvo, svarstyta visa eilė svarbių reikalų, susijusių su 

prezidentiniai rinkimais.
Buvo nutarta tuojau atspausdinti laikraštuko formo

je Henry A. Wallace’o kalbą, sakytą Shibe Parke Phila- 
delphijoje, taipgi Progresyvių Partijos platformą-pro- 
gramą, priimtą Rhiladelphijos suvažiavime.

. y
Laikraštuko teks spausdinti apie 20,000 egzempliorių 

ir jis bus skleidžiamas nemokamai.
Tam reikės lėšų, o jų Komitetas neperdaug turi. Dėl 

to jis kreipiasi į visuomenė kad ji stotų talkon: organi
zacijos ir pavieniai prašomi paaukoti, kiek kuris išgali 
rinkiminei literatūrai leisti. Tai reikia daryti tuojau.

Laikraštukas jau ruošiamas' ir jis turėtų zbūti gata
vas apie šio mėnesio pabaigą.

, Kitas svarbus dalykas: masiniai mitingai, prakalbos.
Iš daugelio kolonijų gauta laiškų, kuriuose prašo Ko

mitetą prisiųsti kalbėtojus. Ne visi Komiteto nariai-kaL 
bėtojai gali visur pasiekti, ne visiems aplinkybės leidžia 
ilgesniam laikui išvažiuoti. /

Dėl to šiame posėdyje, buvo išdirbta daug maž tokia 
programa: Komiteto pirmininkė Christina Stanislovai- 
tiene-Staneslow sutiko sakyt kalbas Naujoje Anglijoje. 
Be abejojimo, sutiks sakyti kalbas ir Komiteto narys 
prof. B. F. Kubilius. Jiems praktiška būtų sakyti kalbos 
šeštadieniais ir. sekmadieniais.

Brooklyno apylinkėje, taipgi New Jersėje ir rytinėje 
Pennsylvanijoje — kietosios anglies srityje, taipgi Phi- 
ladelphijoje, — sutiko sakyti prakalbas Katrina Petrfr 
kienė.

Toliau į vakarus, pradedant Pittsburghu irz baigiant 
Chicaga, sutiko sakyti prakalbas Rojus Mizara. Jis su
tiko išvykti pradžioje spalių mėnesio ir būtį kelyje arti 
poros" savaičių^ ' h j' / *

Be to, reikės užkinkyti darbui ir ne Komiteto narius 
kalbėtojus, — iš Chicagos, taipgi iš Brooklyno, iš Detroi
to ir kitur. Tenka daryti viską, kad kiekviena didesnėji 
lietuvių kolonija nuo dabar iki lapkričio 2 dienos sušauk
tų nors vieną masinį mitingą ir jame būtų pasakyta pra
kalba bėgamaisiais klausimais, taipgi apie šių metų rin
kimus, jų reikšmę, ir t.t.

Pasitikime, jog mūsų siūlymas-sumanymas bus išklau
sytas. Pasitikime, kad mes nuo dabar iki lapkričio 2-ro- 
sios, stosime' uolesnių darban ir darbuosimės Progresy
vių Partijos kandidatų naudai.

Henry A. Wallace ir Glen Taylor dirba prakaituoda-

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigą, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbią 
knygą. x /

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščiu 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.

‘Grand Rapids, Mich. — 
Mašinistų Sąjungos (uni
jos) suvažiavimas paskyrė 
tardytojus delegatam iš 
New Yorko, kaip tariamiem 
komunistam. . S

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.- .
Tel. Virginia 7-4499

STEAK PARTY SPALIO 2 OCT. • i
< Dabar Įsigykite. Steak Party Bilietą.

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

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

Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti.. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. ' k

I Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertake/

Baigta Džiovyklą Statyba
. VILNIUS, liepos 11 d. — 

Derliaus nuėmimo kampanijai 
ruošiasi ir statybininkai bei 
montuotojai.’ šią savaitę Vil
niuje ir Pasvalyje baigti pa
grindiniai naujųjų triaukščių 
mechaninių džiovyklų monta
vimo darbai. Džiovyklos me
chanizuotos : grūdai vamz
džiai bus pateikiami į valy
mo bei svėrimo skyrius, o iš 
automatinių svarstyklių ke
liaus į šilumines džiovyklas. 
Dar keturios tokios džiovy
klos statomos kitose vietose. 
Eina į pabaigą ir naujo Pa
nevėžio elevatoriaus statyba.

Kelią Statybininką 
Pasitarimas

KAUNAS^ liepos 12 d. — 
Kaune įvyko respublikos kelių 
eksploatacijos ruožų viršinin
kų, vyr. - inžinierių ir apskri
čių ' kelių skyrių vedėjų susi
rinkimas. Susirinkime buvo 
apsvarstyti 1948 m. pirmojo 
pusmečio kelių remonto ir 
priežiūros darbai. Posėdžio 
dalyviai įsipareigojo sutikti 
Didžiosios Spalio socialistines 
revoliucijos 31-ąsias metines 
gerai sutvarkydami respubli
kos kelius. •

šiuo klausįn/u priimtas nu
tarimas, * Iz... Kurklietis.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Drg. Kazys S. kiek rašė Lais
vėje tuo reikalu, tai vienintelis 
draugas, kuris pareiškė svarbą 
tai konferencijai, tik jam ne
aišku šios konferencijos tiks
lai, nes aš, rašydamas Laisvė
je, nenušvieciau aiškiai. Man 
rodos, kad visi gali gerai ži
noti ir suprasti tokios konfe
rencijos tikslus ir jos uždavi
nius. Svarbiausias tikslas, tai 
išdirbti visiems bendrai rinki
mų kampanijai už Wallace ir 
Taylor planus ir pagal tuos 
planus skleisti propagandą už, 
virš minėtus kandidatus per iš
tisas savaites iki pat rinkimų 
dienos. Tokius gi propagandai 
skleisti planus ir galima per 
masinę konferenciją išdirbti, 
išdiskusuoti.

Taigi, elizabethiečiai, jums 
šitas darbas reikia pradėt ir 
kuo greičiau. Antraip, progre
syvių vardu dengtis ir miegoti 
labai nedera. Nėra svarbesnio 
momento mūsų gyvenime, kaip 
šitas.

Plečia Prekybinę Veiklą
ZARASAI, įjeP°s 12 d.— 
Zarasų apskrities koopera

cijos sąjunga plečia savo pre
kybos tinklą. Per paskutinį 
laikotarpį atidaryta eilė, var
totojų kooperacijos parduo
tuvių kaupuose. Dabar dau
gelyje apylinkių yra parduo
tuvės. Plečiamas parduotu
vių tinklas ir pačiame mieste. 
Neseniai atidarytas mieste 
naujas universalinis magazi
nas. ‘

J. I Kaškiaučius, M. D 
680 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kadangi j Worcester) Henry A. 
Wallace nesuspės > atvažiuoti šių 
rinkimų kampanijoje, tai daugelis 
worcesteriečių važiuos į didįjį Bos
tono mitingą, kur Wallace kalbės. 
Įvyks rugsėjo 18 d. Iš Worcesterio 
specialis busas išeis nuo Liet, salės, 
29 Endicott St., 6 v. v. punktualiai! 
Tikieto kaina į abi pusi $1.50. Va
žiuokite visi

GERI PIETOS!
Kada norite gerą pietą^- 

kreipkitės į . 1

Lorimer Coffee Shop
Frank Doftiikaitb 

Savininkas '
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

* ' * • ;

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Tąipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

. DRAPER
Patyrusi prie aukštos klasės GOWNS IR 

NEGLIGEES. Nuolatinis darbas.
TEWI. 0 E. 48th St., N. Y. C.

(®»)

LDS 74 kp., kuri laimėjo 
aukščiausią augusių kuopai 
skirta dovaną laike praeito 
LŪS vajaus naujų narių ga
vime, ruošia formalį tos do
vanos atidengimą, formoje 
šaunios ’ pramogos ir tam 
tikslui tinkamos programos. 
Kviečiami visi LDS 74 kuopos 
nariai, ją draugai ir simpati- 
kai, augę ir jaunuoliai, taipgi 
kviečiami ir apylinkės kuopų 
darbuotojai ir draugi šiame 
pažmonyje dalyvauti.

Visa LDS 5 Apskritis gali 
pasididžiuoti, kad ši garbė 
parvežta į Connecticut valsti
jos ribas. Todėl šiuomi bus 
proga visiems nariams arčiau 
susipažinti, geriau susitarti, 
susidraugauti, ir- kad ateinan
čiame vajuje vėl gauti .garbės 
ženklą LDS 5 Apskrities ri
bose. Be to, bus labai svei
ka visiems’ arčiau susipažinti, 
kas yra LDS ir ką mums ža
da, nes Apskrities valdyba 
taipgi ir LDS Centro atstovy
bė čionai dalyvaus.

♦

Minėtas parengimas bus 
rugsėjo (Sept.) 19 d., Lietuvių 
Jaunų Vyrų svetainėje, 407 
Lafayette St. Pradžia 2:30 
vai. dieną. Užkandžiai ir išsi- 
gėrimai bus dovanai—tik už 

• mažą Įžangą.
Po visų ceremonijų bus ga- 

\ Įima ir pasišokti prie geros 
muzikos. Be to, dar tikimasi, 
kas' daugiau naujo turėti prie 
programas, iš kitur. Rengėjai 
deda pastangas, kad •šis gra
žus ir garbingas surengimas 
būtų visiems dalyviams atmin
tinas ant visados ir didžiai 
vertinamas. Būtų negarbė, 
tiems nariams, kurie be tikros 
priežasties pasiliktų nedaly
vavę šiame parengime.

LDS Narys.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANT1S RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroj 
pradžioje šią metą PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kėsime. •.s

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį tfinahsiniai 
sunkiuos? vasaros mėne
siuose.

Užsakymus prašome 
siųsti šiuom antrašu: 
LAISVĖ, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Progresyvių Partijos kandidatai į Kongresų, taipgi 
valstijų seimelius, aukoja savo laiką ir energiją darbui.

Darykime tai ir mes: kiekviena laisva nuo kasdieniš
ko darbo valanda turetįų būti sunaudota rinkiminei kam
panijai tvirtinti, propaganda! skleisti, žmonėms į 
gresyvių Partiją trauktu ' • <

Laikas brangus. Negaišykime jo!
Nacionalis Lietuvių
Wallace-for-Pres&ient

\ ' Komitetas. >

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves^ 
tuvių, kitokių

, Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefoąuokįte dieną ar naktį ,
EVergreen 7-4774 H

J ’ n
Naujai išdekoruota Šermenų koplyčia,. kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas ■ 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. ’ h 

Asmeniški aptarnavimai suteikiant Šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. < į

i—■■■■ imi , u—« m SI — W

Kanados < 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand Si. 
Brooklyn, N. Y.

Insurance fcgHOI
PERKANT AR PARDUODANT .NAMUS, lotus, farmas, 
ir tt.,:-gausįte gerą ir sąžiningą patarnavimą. Pardavė
jams glitai surandame pirkėjus, o pirkėjams greitai 
surandame tinkamus namus už žemiausias kainas, ir tt.
INSURANCE—APDRAUDA NUO NELAIMĖS. Tinka
mai apdraudžiame namus, automobilius, biznius,, namų 
rakandus ir kitokias mięsavybes nuo ugnies ir- visokių 

- kitokių pavojų, kaip'taj vėtrų, explozijų/vagysčių^ Pa
rūpiname visokio “liability” insūr'ance, 
namams, bizniams, taip ir; mažiesiems 
drauda apsaugoja jūsų tuytą.
PASITARKITE ' SU MUMIS apie jūsų apdraųdą," nes 

‘ svarbu ir pigiau turėti tinkafrną apdraudą. jPatarimai 
jums nieko nekainuos, o gali jus'apsau'goti huo. daugėlio 
ųuostolių ir bereikalingų išlaidų. ’ •

REAL ESTATE IR INSURANCE REIKALAIS 
kreipkitės pas

John Orman
Laisniuotas Real Estate

1711 Suydam Str.
Telefonas: EVergreen 6-0347

MATTHEW P. BALLAS
v ' (BIELIAUSKAS) y '

Laisniuotas Graborius
v Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Myllmioms Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Laike LDS 3-čios apskrities 
pikniko, liepos 25 dieną, kal
bėjausi su \ daugeliu veikėjų, 
kad reikėtų šaukti plati visos 
New Jersey valstijos lietuvių 
konferencija. Ir tai reikėtų da
ryti greitu laiku. Visi, su ku
riais tik teko kalbėtis, sr 
propozicija sutiko. Betgi 
šiol niekas nieko nei daro 
sako spaudoje.

Ten pat daugiausia kreipiau 
domės į draugus elizabethie- 
čius, nes pas juos yra kam pa
sidarbuoti dėl šio reikalo ir yra 
vieta klubo kambariuose. Ta
čiau, reikia labai apgailėtinai 
atsidusti, kad nei šie draugai 
nieko neveikia.

D., J. (218-2J.9)

BOSTON, MASS.
Amberlando Radio Programos pir

mas metinis piknikas įvyks rugsėjo 
19 d., Liet. Tautiškame Parke. Bus 
stambi programų daina. Dalyvaus 
visos apylinkės lietuvių chorai ir 
pasižymėję solistai. Montellos, Bos
tono, Norwoodo ir kitų liet, koloni
jų moterys turės paruošę gerai pa
gamintų valgių. Bus iki valios stip
rių ir lengvų gėrimų. Pradžia 1 vai. 
dieną. Nežiūrint lietaus, nei sniego, 
piknikas įvyks. Visus kviečia Ren
gėjai. (218-219)

WORCESTER, MASS.
Visi, lietuviai malonėkite pribūti į 

Liet. Progresyvių Balsuotojų Klubo 
susirinkimą, rugsėjo 16 d., 29 Endi
cott St., 7:30 v. v. Bus aptarta daug 
svarbių dalykų —. 1/Vallace prakal
bos Bostone, rugsėjo 18 d.,'(Boston 
Garden) ir Taylor prakalbos spalių 
mėnesį. Taipgi yra §varbus laiškas, 
tad nepamirškite dalyvauti.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Wallace for President 

Komitetas šaukia pasitarimo susi
rinkimų, 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, JŽ2 Rahway Ave. Prašome daly
vauti, nes pereitą šeštadienį neįvy
ko. — Komisija. ■ (217-218)

DETROIT, iflICH. •
LLD 52 kp. -susirinkimas įvyks 

rugsėjo 19 d., 2 vai. dieną. Draugi
jos salėje, 4097 Poster St. Reikės iš
rinkti delegatus į Meno Festivalio 
Visuotiną Komitetą, ‘ darinkti kuo
pos valdybos • protCkolų raštininką, 
taipgi kurie dar neužsimokėjote 
duoklių, ateikite užsimokėti. — Kp. 
Dalina Valdyba. (217-218)

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

vės pikniką, kuris įvyko 56 Cornell 
kAVe., Gloucester Heights, N. J., kas 
nors paliko automobiliui blanketą. 
Atsišaukite — randasi pas P. Wa- 
lantienę,' 3514 Shelmire Ave., Phi
ladelphia 36, Pa. (217-218) I

Insurance Brokeris

Ridgewood-Brooklyn

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
n sudarau su anfe- 
H rikonlškais. Rel- 
H kalu! esant ir 
■ padidinu tokio 
» dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore &-61B1

' DYE BOX OPERATORIAI
Vien tik patyrę 

Dy ehouse je
MOKESTIS— $1.45 | VALANDĄ

KREIPKITĖS Į OFISĄ

Modem Central Dyeing & Finishing Co., Inc
101 E. 23rd St, Paterson, N. J.

Newark, N.J.
Kodėl Nešaukiama Konferen 

cijos Wallace Rinkimą 
Reikalu?

Washington
Charles Evans Hughes, bu
vęs vyriausias Aukščiausio 
Teismo teisėjas, paliko pen
kiom kolegijom $100,000.

HELP WANTED—FEMALE 
Reikalingos moterys

PATYRUSIOS 
OPERATORĖS 

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ

J. H. MFG. CO. INC.
34 EXCHANGE PLACE 

JERSEY CITY. N. J. 
Harb^reide Bldg., Unit No. 1, 4-to* Lubos. 
_______________________________________ esi

REIKALINGA
Namų Prižiūrėtoja—Draugč. ViduramU tno 
terlikė, sutinkanti gyventi su naile, šetias- 
deįimta mylių nuo New York miesto. Pulki 
gyvenimo vieta. Rūkykite kokius Hšdljimus 
turite. Box 302, Lithuanian Daily Laisve, 
20, W. 43rd St., New Yrok City, N. Y.

• *' (220)

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

* TeL MArket 2-6172
. ■■■ - ■ V -
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Gasolina Išvijo iš 
Namą Gyventojus

balai 
West

Prisisunkus gasolinos 
po nariais ties 20-26 
End Avenue, New' Yorke, 
miesto.inspektoriai paskelbė 
namus Nesaugiais ir įsakė 64- 
rioms šeimoms išsikraustyti. 
Uždhrė gasą ir elektrą, kad 
prašalinti pavojų gaisro. Ta
čiau perdaug jo pnigaravus 
galima tikėtis eksplozijų ir 
gaisrų ir be gaso ar elektros.

Menama, kad susidaręs ga
solinos prūdas apie 2b pėdų 
gelmėje nuo žiemės pavir
šiaus.

Taip, jau šį sekmadienį, 
rugsėjo 19 d., įvyks tas di
delis piknikas, kuris yra ren
giamas visiems gerai žinomų 
chorų : Sietyno — iš Newarko 
ir Aido—iš Brooklyno.

Šis piknikai įvyks visiems 
gerai žinomame Liberty Par
ke, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J.

Aido Choras turi pasisam
dęs du autobusu, kurie išva
žiuos nuo. Laisvės namo 1' va
landą po piet. Prašoma re
gistruotis kelionei Laisvės raš
tinėje. Kelionė į ten ir atgal 
tik 2 dol. Bilietus galima gau
ti pas kai kuriuos aidiečius ir 
pas Tony Naviką... Koresp.

Jaunas Lietuvis
I

Lakūnas

Darbiečiąi Reikalavo 
Majoro Sustabdyti 
VaJkiozą Atakas

Šį Šeštadienį Atidarysime 
Skaityklą

Gelžkelio Signalistas 
Pasižymėjo Drąsa

Sidabrinės Simą 
Vestuvės

Prasnaudinėję pirmadienio 
naktį ant šaligatvio, automo
biliuose, antradienį žmųnės 
išsiskirstė po visą miestą pas 
draugus ir gimines, o kai kas 
ir po viešbučius ieškoti 
vynių.

nak

Gavo Algų Priedą
CIO Elektristų Unijai pavy

ko gauti po 8* nuošimčius mo- 
kesties priedo apie dviem 
tūkstančiams Otis Elevator 
Co. darbininkų, Yonkers.

Gordon Muirhead, 20 metų, 
gelžkeliečio sūnus, tik porą 
mėnesių dirbąs signalistu ties 
Hammels, Queens, kredituoja
mas už išvengimą nelaimių 
ant Long Island gelžkelio 
Rockaway linijos.

Ties ta vieta užsidegė pabė
giai ir pradėjo apstfpti signa
linę. Tačiau jaunuolis pasi
liko savo bokšte iki įspėjo 
traukinių vairuotojus neuž
leisti traukinių ant tilto ir pra
nešė firmos artimiausiai rašti
nei apie gaisrą ir kad jis ap
leidžia savo vietą. -

Nušokęs 20 pėdų iš liepsno
jančios signalinės, Muirhead 
apsidaužė ir apdegė, vienok 
manoma, kad jis pasveiks.

Rugsėjo 11-tos vakarą, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bo, patalpose, Brooklyne, įvy
ko šauni puota, suruošta pa
gerbti Stasį • ir Teręsą Simus 
jų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktyje. Ją suruošė 
jų geri draugai Draugeliai, 
Vilčinskai, Kriaučiūnai, Za
karauskai.

Svietelio gražaus, senimo ir 
jaunimo, buvo pilnutė bankie- 
tų salė. Visi gerai ir gausiai 
pavaišinti ir aptarnauti.

Mr. ir Mrs. Simams suruoš
toje puotoje taikėsi susitikti 
įdomų ■ jaunuolį Alfred Mede- 
shą, atvykusį' į pokylį, su sa
vo tėvais Juozu ir Mary Me- 
desha iš Tuckahoe, taipgi su 
krikšto motina Mrs. Julia 
Clark (Maspetho Karlonaite), 
ir kitais giminaičiais.

Vaikinėlis — 21 metų, o 
jau atitarnavęs ’ arti du me
tus karinėje tarnyboje, po to 
pasimokęs bendrų Orlaivystėą 
dėsnių ir skraidymo, jau yra 
pilotu. Lankęsis Los Ange
les, San Francisco, Dallas ir 
daugelyje kitų miestų.

: J Po atostogos Alfred išvyks
ta į Ąię College, Love Field, 
Texas, mokytis į aviacijos 
priežiūros (maintenance) in
žinierius.

Geriausios kloties! R.

kad

Mūsų Kultūros Centras - 
Tikras Kultūros Centras

»Su šeštadieniu, rugsėjo li
tą diena. Liet. Kultūriniame 
Cenh-e, žinomame kaipo Li
berty Auditorium, 110-0.6 At
lantic Avė., prasidėjo kultūri
nis, sporto ir apšvietos veiki
mas. O tokiam veikimui mū
sų Kultūros Centre patogumų 
yra pakankamai.

jšešta^dienį, 
Veikimas buvo 
•vai. po pietų• 
“Meilė
repeticijos 
Moliere’s komediją 
scenon Lietuvių Kalbos >Mof 
kyjdėlė (LKMspalių' (Oct;)

visų

rtigsėjo' 11-tą, 
sekamas: 2?rą 
bu^o veikalo 

ligų gydytoja” 
veikalą—4/ B. 

stato

tūriniame .Centre yra steigia- 
i&ą ’ biblioteka ir skaitykla 
Ui«i tą- dieną eta susirinkusie
ji apdiskusavo savišvietos vei 
kimo planus
ganizuotąs ratelis, kuris rengs 
bendro skaitymo sesijas bei 
prelekcijas, ir tt. Apie penk-

gal bus suor-

drevičiaus vadovybėje ir prisi
dedant kai kuriems vyturie- 
čiams, buvo padėtas kertinis 
akmuo nadjai LKM Stygų Or
kestrai. i O sportinis veikimas 
Šiuo kartu kol kas buvo tik 
bolinimas (bowling), prasidė
jęs apie 7-tą vai. vakaro., Be 

’ to, kai kurie ten buvę veikė
jai, xypatingai jnentf ir sporto 

-srityje/diskusavo ateities vei
klai planus.

► Tai buvo tik pradžia, — 
brandesnis LKM veikimas pra
sidės su šeštadieniu, rugsėjo

- Tos dienos programa
•numatoma sekama:. 2-rą vai.
po piet LKM turės savo sta-

tomo scenon veikalo “Meilė— 
visų ligų gydytoja” repetici
jas; 4-tą vai. po piet, vadovys
tėje muziko J. Budrevičiaus, 
bus LKM Stygų Orkestros re
peticijas. Po to .seks užkan
džiai, pasikalbėjimai ir gal 
koks nbrs sporto veikimas.

Viršuj suminėta tik tas, kas 
jau pradėta veikti arba jau 
veikiania. Bet tuomi &ar ne
galima pasitenkinti, reikia 
mūsij meninį, sportinį, kultū- 
ripį/ ąpšvietos ir kitokį veiki
mą plėsti. Ųėl to, apie septin
tą valandą vakaro bus platus 

’visų’ verkėjų ir organizacijų 
atstovų susirinkimas, kdriame' 
norima padėti pagrindus ti
krai' plačiam veikimui. ? '■

Susirinkime svarbiausiu 
klausimu, atrodo, bus mūsų 
jaunimo auklėjimas; to jauni
mo naudai ir pasilinksmini
mui, reikalas iki šiol puola 
vien ant LKM. Bet LKM iki 
šiol buvo*silpna, plačiu; veiki
mu pati viena neįstengia už
siimti ir tam reikalingas ' yisų 
mūsų vieningas darbas, žino
kime, kad duodami jaunimui 
progą, mes visai trumpu laiku 
pradėsime džiaugtis jaunuolių 
atsiekimais. Tas džiaugsmas 
bus juo didesnis, juo daugiau 
mes patys įdėsime į tai savą 
rūpesties.

Taigf, visi, kurie tik skai
tote šį rašinį, dabar riusi- 
spręskite,' ir būtinai ' dalyvau
kite susirinkime šeštadienį, 
rugsėjo 25-tą‘dieną, 7 vai. va
kare, Liberty Auditorijoj, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Veiksnys.'

dą” pirmasis pralaužė klubo 
gaspadorius Juozas Zakaraus
kas. Pasveikinęs jubiliejatus, 
pirmininkauti pakvietė drau
gijų veikėją, Juozą Draugelį, 
o jis iškvietinėjo svečius.

Šiltai sveikino tetą Mrs. Si
mas .sesers dukterys Mrs. Ju
lia Lauzadės ir jos vyras 
Charles iš Great Neck, ir Mrs. 
Pauline Martineau ir vyras 
Stanley iš Pittsburgh. Pitts- 
burghietė sveikino ir už savo 
motiną Mrs. Evą Bagdon, ne
galėjusią rizikuoti tolimo ke-

Tarpe kitų iškviestų svei
kinti kalbėjo Mrs. Valinskas, 
už1 Levinskienę jos sūnus, už 
žirelienę jos duktė, taipgi 
Mrs. Norvaiša, . Grabliauskie- 
nė, Pil. Klubo pirmininkas 
Kreivėnas, LDS 1-mos kuopos 
prezidentas , Veličką, Aido 
Choro .veikėjas Grabauskas/ 
krįąučių.. l^ontraktorius J^rvę- 
lis, Jurgirips darbūdtSj^aį Kai
rys ir. Aymanas, graborius šą- 
Imskas, Pr. Milas, Kriaučiū
nas, draugiją darbuotojas ir 
šioje puotoje “piršlys” Petras 
Vilčinskas, “svąčia” Mrs. 
Draugelis, gaspadinė Joseph
ine Aūgutienė; iš dienraščio 
Laisvės Sasna, ir gal tūli kiti.

syeikin- 
Gi or-

Įprastu būdu, „visi 
tojai linkėjo laimūs, 
ganizacijų ir įstaigų žmonės 
priminė ir tą faktą, jog Čia 
kartu yra ir pagarba jubilie- 

malonūs, to- 
Jįe. daly-

... MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS .
RIAUŠES BERLYNE — EDWARD BENEŠO ŠERMENYS 

JULIANA, .ANTROJI ROLANDUOS KARALIENE ;
WALLACE NEW YORKE EXTRA "WHITE COLLAR GIRLS’

TT^ H/T A C? gt <7 NEWSREEL THEATRE
f*j [y | | O O JL Broadway Ir 46th Street

OPEN BOWLING
EVEąY .EVENING AT

LIBERTY
Al DITORHHVI
110-06 ATLANTIC AVE.

Richmond Hill, N. Y.

Amerikos Darbo Partija 
(ALP) įteikė majorui O’Dwy
er surašą nuotikių, kur Ame
rikos Darbo Partijos patalpos, 
jos narių ar kitų Wallace rė
mėjų įstaigos apdaužytos, lan
gai išmušti.

Darbiečiai pareikalavo ma
joro tuojau veikti, “įvykdyti 
majoro pažadą, kad politinis 
chuliganįzmas nebus -toleruo
jamas.”

Vien tik bėgiu p.enkių die
nų, nurodo darbiečių surašąs, 
Wallace’o rėmėjams buvo iš
daužyti langai keturįais atve
jais.

Radijumi Gaudę Įtartus
Skelbiama, kad Brooklyne 

areštuoti du prekiautojai nar
kotikais pasėkoje detektyvo 
drabužiuose paslėpto dvipusio 
radio,' kuriame randasi kalbos 
ar bile garsų priimtuvas. De
tektyvas užkalbinęs įtartą as
menį, prisistatydamas jo kos- 
tumeriu. ' O ant gatvės ma
šinoje rekorduotojas užrekor- 
davęs jų pasikalbėjimą.

Per ilgus laikus Brooklyn© 
lietuviai pasigesdavome skai
tyklos, tačiau tam jokia įstai
ga negalėjo rasti vietos. Toli 
nuo lietuviškų centrų būtų ne
praktiška,© centruose ir be to 
neišsitekdavome.

Dabai*, atsidarius Lietuvių 
Kultūriniam Centrui, Liberty 
Auditorijos j patalpose, tam 
radosi proga, tad nedelsiant 
ji ir išnaudojama. Jau suga
benta pluoštas knygų, laikraš
čių ir įrengta skaitykla. Su 
laiku, ten užėjęs asmuo ga
lės pasiskaityti sulyg savo pa
sirinkimo knygų ar „laikraš
čių, lietuviškų ar angliškų.

Skaityklos atidarymas įvyks 
jau šio šeštadienio vakarą, 
rugsėjo 18-tą, Liberty Audi
torijos patalpose, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill.

senosios
Jurgio 
Įžanga 

8 vai.

tenai pavalgyti vakarienę, . o 
paskui eiti pasiklausyti pa
skaitos ir apžiūrėti skaityklą- 
knygyną. • ' R.

Čereškaitė Gyvena 
Šokiuose

Lakrtir grakšti brooklynietė 
Adeline čereškaitė, jau šokusi 
didžiojo New Yorko teatruose 
ir apkeliavusi daug kur kitur, 
šiuo tarpu gyvena dviejose 
valstijose. šoka jinai puoš
niame Beverly Hills Country 
Club Newport, Kentucky. Gy
vena Cincinnati, Ohio. Gi 
trečiąją valstiją, New Yorlęą, 
tebeskaito namais, nes iš šios 
jinai išėjo į šokėjas, R.

Miestavasis Housing Author
ity dabar randasi naujoje vie
toje, 63 Park Row, New Yor-

Daug kas nusiskundžia, 
negali gauti Lietuvoje išeinan
čių knygų. O jų ten išeina 
gana daug ir labai gerų! Be
letristikos mėgėjams ypač yra 
didelis malonumas pasiskaity
ti Lietuvos rašėjų kūrinius.

Tasai knygų badas jau da
bar kiek atslūgo, nes dideliais 
kiekiais Lietuvoje išėjusios 
knygos plaukia pas mus. New 
Yorke yra didelė knygų san
krova, Vadinama The Four 
Continent Book Shop, 55 W. 
56th St., tarp Penktos ir šeš
tos Avenue. Ten yra didžiau
sios dėžės lietuviškų knygų, 
tik atėjusių iš mūsų tėvynės. 
Kol kas sankrovos vedėjas 
nespėjo jas dar nei į vitrinas 
išstatyti, reikia pačiam pasi
rinkti iš dįdžiulių krūvų.

Yra ten Salomėjos Nėries 
raštų abu tomai, Mairionid, 
Vaižganto, Venclovos, Korsa
ko, Paukštelio ir daugybės ki
tų autorių.
5 / K i tų t n i es tų gy ve n t< > j a i ga I i 
kreiptis tiesiai į Knygyną.

Bibliofilas.

Pradėjusi sunktis į skiepus' 
gasolina išvarė iš namų 42 
šeimas prie West End Ave
nue, New Yorke.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Klubo labai 
svarbus susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 16 d., 7:30 v. v., 419 
Lorimer St. Turėsime viską pasi
ruošti rugsėjo 26-tą įvyksiančioms 
prelekcijoms apie sveikatą ir natu- 
rališko maisto pietums. Nariai ir 
simpatikai prašomi dalyvauti. — A. 
Mureika, sekr. -

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo susirin

kimas įvyks 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 driauges. - 

(217-218).

zonų 
reikalus, 
vykti ir 
dyba.

Vai

šios iškilmės proga, dakta 
ras Antanas Petriką paskai 
tys paskaitą apie 
Lietuvos diplomato 
Baltrušaičio kūrybą, 
nemokama. Pradžia
Ateikite Vakarieniauti

Auditorijos restoranto gas
padinė Ona Globičienę ža
dėjo pagaminti, pakankamai 
gerų valgių už prieinamą kai
ną, tad visi atvykusieji, ku
rie to pageidausime, galėsime

PEIST LANE 
DRVGS, Ine.

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

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

GYDYTOJAS\

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi- 
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Sustreikavo Wall Stryto lei
dinio Journal of Compierce 
spaustuvės dąrbininkai, leidė
jams atsisakius su jais, tartis. 
Bosas Ridder didžiuojasi pa
statęs darban redaktorius ir 
komercinius samdinius > strei- 
kierių vietoje.

PIKNIKAS
' Rugsėjo 19 d., Lithuanian Liber
ty ' Park įvyks, didelis piknikas, 
bendrai ruošia Sietyno Choras iš 

’Newark, N. J. hr Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y. Vieta, 340 Mitchell 
Avė., Linden, N. J. Parkas atdaras 
nuo 12 d. Šokiai prasidės 3 va], 
dieną. Įžanga 60c. su taksais. Bus 
valgiu. Dalyvaukite visi, smagiai 
praleisite laiką, išgirsite gražių daį- 
nų ir smagiAi pasišoksite.

Iš Brooklyno išeina du busai 1-mą 
vai. dieną nuo Laisvės įstaigos, 427 
Lorimer St. Kurie norite važiuoti 
su aidiečiais, galite užsisakyti vie
tą Laisvėje. Kaina $2 asmeniui į 
abi pusi. — Rengėjai. (217-218)

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Kreipkitės:
10442 - Ill th Street

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL 
’ > **’ *■ 

Degtines, Vynai Ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES ,

New Yorkoi valdinis darbo 
departmentas turėjo įsikišti ir 
per pirmą pusmetį šių ’ metų 
išrinkti iš industrijų nedamo- 
k etomis 'darbininkams mini
mum mokestimis $171,046. 
Nedamokėti buvo 6,595 asme
nys 2,829-se įstaigose.,

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt, 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8J.74
Peter Kapiskąs

jatams. Simai 
lerantiški žmonės 
vau j a svarbiausiuose .lietuvių 
sąskridžiuose. Patsai Simas 
priklauso ir yra talkinęs drau
gijoms jų darbiose.
• Jautriai sveikino tėvus jau
niausia dukra Irene, mokinė./ 
Jų variausia duktė Ruth, 
pums gražiai dainuodavusi 
pramogosę, < dabartinė Mts. 
Enright, atsiuntė sveikinimą i& 
Long Beeach; Gal/ Taipgi te- • 
legrama iš Syracuse sveikino4 
kriaučių . darbuotojas Ęazi 
Nečiunskas, tuomet atstova
vęs lietuvius kriaučius ten 
įvykusioje CIO konvencijoje^

Sveikinimus svečiai išklausė 
mandagiai ir kantriai, .nežiū
rint vėlaus laiko. O Velič
kos su Grabausku neatleido 
be dainų; tas pats atsitiko ir 
Kriaučiūnui. •

■/ .
z Mūsų jubiliejatai— Teresa 
(Kazlauskaite) ir Stasys Si
mai—trumpai, stipriai pareiš
kė padėką puotos suruošė- 
jams, juos apdovanojusiems 
svečiams. ? / ;

Programą užbaigė Mrš. Vil
činskas sų pasveikinimu Si
mams ir paskelbimų dovanų. 
O buvo daug ir gražių. Nuo 
visų dalyvių įteikta “sidabruo
ta” pasaga,./išsagstyta naujtf- 
tėliąis sidabriniais doleriais.

Daug laimingų metų!4

TOM-S
UP-TO-DATE

BARBER SŲOP 
ANTANAS) LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUfe
GERAI PATYRĘ bARBERIAI

: „ DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

•\ < BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868
' Valandos:v oia uv 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LITU ANICA SQUARE

RESTAURANT
j. y. / ’■ ’ -'J** ■ ■'■ ■■

/ Steven Augustine & Frank Sunko
. • SAVININKAI 

. V ■ t W
;■ > PUIKIAUSIA LIETUVIU BESTAUKACIJA BBOOKIANE

1 PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimai visokių Valgių

ĄTDAItA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Ž82 UNION AVĖ
TeL EVergreen 4-6612

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio \ .. 

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų,

Ir Auksinių Daiktų Visorių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IB TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo.Reikes ,

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

’.Si.- • ■». .<»*. •
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